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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΕΡΓΑ ΤΗΣ 01 SOLUTIONS HELLAS  ΣΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 

Στην 01 SOLUTIONS HELLAS ανέθεσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα έργα:  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ» και «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ», συνολικής συμβατικής αξίας 147.292,50€.  

Το Υπουργείο κατέστρωσε σχέδιο δράσης προκειμένου να μπορέσει, ως μείζονος σημασίας κυβερνητικός 

οργανισμός να αντιμετωπίσει την κρίση και τις αρνητικές συνέπειες από την εμφάνιση και εξάπλωση του 

κορωνοϊού COVID-19. Προκειμένου να μπορέσει να πετύχει στο κρίσιμο έργο του, ένας από τους βασικούς 

επιχειρησιακούς στόχους της προσπάθειας ήταν η άμεση προετοιμασία και θέση σε λειτουργία πλατφόρμας 

για την υποβολή αιτήσεων πληττόμενων από την κρίση εργοδοτών, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων 

επιστημόνων που είναι δικαιούχοι των ευεργετημάτων που προβλέφθηκαν από το κράτος. 

Όλα τα παραπάνω ανέλαβε να υλοποιήσει, κατ΄ εντολήν του Υπουργείου, με απαίτηση για εξαιρετικά 

σύντομους χρόνους παράδοσης λόγω της ανάγκης για άμεση ενεργοποίηση των έκτακτων μέτρων, η 01 

Solutions Hellas και συγκεκριμένα να τα αναπτύξει στο περιβάλλον του Πληροφοριακού Συστήματος 

ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο μετά από 7 χρόνια λειτουργίας, αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για την παρακολούθηση 

της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου, η 01 Solutions Hellas έχει αναλάβει την 

υλοποίηση της αυτοματοποιημένης διαχείρισης για την διαδικασία παραγωγής των αρχείων πληρωμών και 

τη δρομολόγηση αυτών μέσω των συστημάτων της ΔΙΑΣ Α.Ε. προς την Τράπεζα της Ελλάδος και από εκεί 

στις Τράπεζες των δικαιούχων. 

Τέλος, πολύ σημαντικό μέρος της συμβολής της 01 Solutions Hellas στο όλο εγχείρημα είναι η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και συντονισμό του συνολικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, 

με βάση την πολύχρονη εμπειρία της στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Η διαδικασία υλοποίησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί δηλώσεις 

υπαγωγής στα έκτακτα μέτρα από πάνω από 590.000 επιχειρήσεις, ενώ έχουμε πραγματοποιηθεί πληρωμές 

περίπου 870.000 εργαζόμενων και 180.000 επιστημόνων, συνολικού ύψους άνω των 800 εκατομμυρίων 

ευρώ. 

 


