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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΕΝΩΣΗ «01 SOLUTIONS HELLAS - ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ» ΥΠΕΓΡΑΨΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 

ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ)» 

 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η σχεδίαση και δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως υποσύστημα 

του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η οποία θα εξασφαλίζει διαρκή και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο υπολογισμό των Ετήσιων 

Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) ανά επιχείρηση/εργοδότη, για όλες τις επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς 

εργασίας. Ο υπολογισμός των ΕΜΕ θα γίνεται μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων απασχόλησης που 

υποβάλλονται ήδη ηλεκτρονικά από τις επιχειρήσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και θα επιτρέψει την τροφοδότηση όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου αλλά και των επιχειρήσεων, με αξιόπιστα και αντικειμενικά στοιχεία 

απασχόλησης και ΕΜΕ με ενιαίο τρόπο. 

Ο υπολογισμός των ΕΜΕ απαιτείται σε πληθώρα κρίσιμων διαδικασιών, όπως η αξιολόγηση, η κατάταξη και η 

παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ή μη Δράσεων για 

κάθε δυνητικό δικαιούχο και χρησιμεύει μεταξύ άλλων για τον υπολογισμό του μεγέθους της ενισχυόμενης 

επιχείρησης. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα προάγει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την εγκυρότητα των 

σχετικών υπολογισμών, παρέχοντας ένα επιπλέον εργαλείο στη Δημόσια Διοίκηση για τη διερεύνηση της 

εξέλιξης του πραγματικού όγκου της απασχόλησης, για την επεξεργασία και λήψη σχετικών στατιστικών 

στοιχείων, για την αναφορά σχετικών μεγεθών προς τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς βεβαίως και για τη 

μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους και την επιτάχυνση των διαδικασιών, το οποίο θα 

ωφελήσει άμεσα και τις επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο του έργου, θα εκπονηθεί εξειδικευμένη νομοπαρασκευαστική αλλά και τεχνική μελέτη ενώ θα 

αξιοποιηθούν για πρώτη φορά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τεχνολογίες Data Analytics και Business Intelligence. 

Επισημαίνεται ότι η 01 Solutions Hellas, μέλος της αναδόχου Ένωσης με ποσοστό 75%, έχει την ευθύνη της 

συντήρησης και υποστήριξης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από την έναρξη της λειτουργίας του, έχοντας αναλάβει αρκετά 

έργα αναβάθμισης του συστήματος με προσθήκη πρόσθετης λειτουργικότητας, συνεπώς η λύση που θα 

υλοποιηθεί θα είναι πλήρως ενσωματωμένη στο υφιστάμενο επιχειρησιακό και τεχνολογικό περιβάλλον του 

έργου, εξασφαλίζοντας έτσι το καλύτερο δυνατό ποιοτικά αποτέλεσμα, με το μικρότερο ρίσκο και στον 

συντομότερο δυνατό χρόνο. 

Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 1.475.600 ευρώ. 


