
 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σελ. [1] 
 

 

Τίτλος:  
 
«Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσω αυτόματου Υπολογισμού, Τήρησης και 
Διάθεσης Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)» 
 
Υποέργα: 
 
ΥΠ1: Υποστήριξη Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος μέσω αυτόματου Υπολογισμού, Τήρησης 
και Διάθεσης Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ). 
Π/Υ: 1.307.541,25€ 

ΥΠ2: Άδειες Χρήσης Έτοιμων Λογισμικών στο πλαίσιο του Υποέργου 1                 
Π/Υ: 168.058,75€ 
 

Υπουργείο Ευθύνης: 

Υπουγείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Φορέας Υλοποίησης: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

Συνολικός Προϋπολογισμός: 

1.475.600,00€ 

Ταμείο: 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Περιγραφή: 

Η πράξη αφορά στον αυτόματο υπολογισμό, στην τήρηση και διάθεση των Ετήσιων  
Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 
Μέσω της εφαρμογής που αναπτύχθηκε, δίνεται η δυνατότητα διάθεσης σε πραγματικό 
χρόνο των υπολογισμένων Ε.Μ.Ε. σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου και 
φορείς διαχείρισης. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και 
για την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση. 
 

Στόχοι: 

Η πράξη έχει ως στόχο την αξιοποίηση δεδομένων απασχόλησης που υποβάλλονται ήδη 
ηλεκτρονικά από τις επιχειρήσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τον υπολογισμό και την τροφοδότηση 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου αλλά και των επιχειρήσεων, με αξιόπιστα 
και αντικειμενικά στοιχεία απασχόλησης των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε) με ενιαίο 
τρόπο.  
 

Αποτελέσματα: 



 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σελ. [2] 
 

 

Μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων που παράγονται ήδη από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και της 
δημιουργίας ειδικού αλγορίθμου για τον υπολογισμό και την τροφοδότηση όλων των 
επιχειρήσεων, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου, με αξιόπιστα και 
αντικειμενικά στοιχεία απασχόλησης των Ε.Μ.Ε με ενιαίο τρόπο, η πράξη συμβάλλει στη 
διερεύνηση της εξέλιξης του πραγματικού όγκου της απασχόλησης, στην ορθή επεξεργασία 
και λήψη σχετικών στατιστικών στοιχείων, για την αναφορά σχετικών μεγεθών προς τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και στη μείωση της γραφειοκρατίας, στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ή μη δράσεων.  
Μέσω της αναβάθμισης της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, δημιουργείται ευνοϊκό 
θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και υποστηρίζεται η ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. 
Δευτερογενώς, η λειτουργία της βάσης δεδομένων μέτρησης της απασχόλησης, σύμφωνα με 
μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη μονάδα μέτρησης, αποτελεί εργαλείο, η εφαρμογή του 
οποίου απλουστεύει τις διαδικασίες και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της 
δημόσιας διοίκησης, συντείνει στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης, 
στην αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στις δημόσιες υπηρεσίες, και προωθεί την 
ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της ψηφιακής 
κοινωνίας και οικονομίας (Paperless Society).  


