Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι διαθέσιμες εφαρμογές πρόσβασης των εργαζόμενων στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, myΕrgani app
και myErgani.gov.gr, δημιουργήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για να
παρέχουν στους εργαζόμενους μια άμεση, απλοποιημένη και προσωποποιημένη πρόσβαση στα στοιχεία που
δηλώνουν οι εργοδότες/επιχειρήσεις για την απασχόλησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη.
H εφαρμογή myErgani mobile app υποστηρίζει κινητές συσκευές (smartphones και tablet) με λειτουργικό
android και iOS, και η διάθεσή της γίνεται μέσα από τις αντίστοιχες πλατφόρμες Google Play και App Store.
Η αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη myErgani.gov.gr είναι προσβάσιμη μέσω κατάλληλου φυλλομετρητή
(browser) από υπολογιστή ή κινητή συσκευή.
Οι βασικοί στόχοι των εφαρμογών myErgani mobile app και myErgani.gov.gr, σε σχέση με την καλύτερη και
αμεσότερη εξ' αποστάσεως εξυπηρέτηση των εργαζόμενων με ηλεκτρονικά μέσα στο πεδίο εφαρμογής του
Π.Σ. Εργάνη, είναι οι εξής:
•
•
•
•

Όλη η πληροφορία του Π.Σ. Εργάνη είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στους εργαζόμενους
Προσωποποιημένη πληροφόρηση, ευθυγραμμισμένη στα πρότυπα της κεντρικής κυβερνητικής
πύλης Gov.gr
Εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλη την πληροφορία που αφορά τον εργασιακό βίο
Εκσυγχρονισμός του τρόπου αλληλεπίδρασης των εργαζόμενων με το Υπουργείο Εργασίας

1.1 Επέκταση των εφαρμογών myErgani για τον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας
Στα πλαίσια της πρώτης φάσης εφαρμογής του έργου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, υλοποιήθηκαν οι
απαραίτητες επεκτάσεις των εφαρμογών εργαζόμενου myErgani.
•

•

•

Προστέθηκε μηχανισμός διάθεσης και προβολής του Προγράμματος Εργασίας στον εργαζόμενο,
δεδομένου ότι η δήλωση του προγραμματισμού εργασίας (ωράριο, βάρδιες, υπερωρίες, άδειες)
γίνεται μέσα από νέα διαδικασία Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (από τους εργοδότες
της πρώτης φάσης εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας).
Προστέθηκε μηχανισμός άμεσης διάθεσης και προβολής στον εργαζόμενο του Ημερολογίου
Πραγματικής Απασχόλησης, όπως αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων
προσέλευσης/αποχώρησης (Κάρτα Εργασίας) που υποβάλλονται στο Π.Σ. Εργάνη από τις
επιχειρήσεις της πρώτης φάσης εφαρμογής για το προσωπικό τους.
Προστέθηκε μηχανισμός δημιουργίας και διάθεσης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εργαζόμενου
(QR Code) για κάθε ενεργή σχέση εργασίας, την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος στις
επιχειρήσεις που επιλέγουν να κάνουν χρήση της νέας εφαρμογής Ergani CardScanner mobile app
για τον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας, η οποία επίσης δημιουργήθηκε από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και διατίθεται ήδη στις επιχειρήσεις της πρώτης φάσης.

Ο στόχος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι να διαμορφώσει συνθήκες ασφάλειας και διαφάνειας για τους
εργαζόμενους σε ότι αφορά τα δηλωθέντα στοιχεία από τον εργοδότη στο Π.Σ. Εργάνη, μέσα από την εύκολη,
άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζόμενων στο περιεχόμενο των δηλώσεων που αφορούν τον
προγραμματισμό της εργασίας (ωράριο, βάρδιες, υπερωρίες, άδειες), καθώς και για τα δεδομένα που
συλλέγονται από τον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας για την πραγματική απασχόληση των εργαζόμενων.

2

2 MYERGANI APP - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η εφαρμογή myErgani mobile app είναι κατάλληλη για κινητά τηλέφωνα και συσκευές tablet με λειτουργικό
σύστημα android OS (έκδοση 7.0 ή νεότερη) και iOS (έκδοση 11 ή νεότερη) και είναι διαθέσιμη δωρεάν στις
πλατφόρμες Google Play και App Store, μέσω των επίσημων λογαριασμών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs) στις δύο πλατφόρμες.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gov.myergani
App Store: https://apps.apple.com/us/app/myergani/id1624483175
Μέσω της εφαρμογής myErgani app, κάθε χρήστης – εργαζόμενος έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλες
τις ενεργές ή παλαιότερες1 σχέσεις εργασίας με τους εργοδότες όπου έχει απασχοληθεί, καθώς και στα πιο
πρόσφατα καταγεγραμμένα στοιχεία της κάθε εργασιακής σχέσης όπως έχουν καταγραφεί στο Π.Σ. Εργάνη
από τις δηλώσεις των υπόχρεων εργοδοτών.
Παράλληλα, ο εργαζόμενος μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις αλλαγές που
πραγματοποιούνται στο Π.Σ. Εργάνη και τον αφορούν, μέσω προωθητικών ειδοποιήσεων
(push notifications). Με στόχο την διαφάνεια και την ολοκληρωμένη ενημέρωση του εργαζόμενου, η
εφαρμογή παρέχει πρόσβαση σε όλες τις Δηλώσεις που υποβάλλονται από τον εργοδότη στο Π.Σ. Εργάνη
(π.χ. έναρξη/λήξη απασχόλησης, μεταβολές/υπερωρίες/υπερεργασία, άδειες κ.ά.). Το ίδιο συμβαίνει και για
τις Πληρωμές από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων
COVID-19 (π.χ. Αναστολές, μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κ.ά.) ή διαφόρων δράσεων ενίσχυσης πληγέντων από
φυσικές καταστροφές. Επίσης, υπάρχει και ειδική ενότητα για την προβολή σημαντικών Ανακοινώσεων από
τους διαχειριστές του Π.Σ. Εργάνη ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Από την 1η Ιουλίου 2022 ξεκινά η πρώτη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για το σύνολο
των Τραπεζών της χώρας καθώς και για τις επιχειρήσεις Σούπερ Μάρκετ με περισσότερους από 250
εργαζόμενους. Η εφαρμογή myErgani app έχει ήδη επεκταθεί καταλλήλως με πρόσθετες δυνατότητες έτσι
ώστε κάθε εργαζόμενος στις επιχειρήσεις – εργοδότες της πρώτης φάσης εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας
Εργασίας (τράπεζες ή σούπερ μάρκετ) να έχει πρόσβαση στην ατομική Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (σε μορφή
QR Code) η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά κατά την προσέλευση/αποχώρηση για την
καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας. Επίσης, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα
Εργασίας σε νέα ψηφιακή μορφή ημερολογίου, η οποία απεικονίζει την τρέχουσα Κατάσταση Ψηφιακής
Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, όπως αυτή προκύπτει από τη νέα διαδικασία Ψηφιακής Οργάνωσης του
Χρόνου Εργασίας και τα στοιχεία που δηλώνει ο εργοδότης στο Π.Σ. Εργάνη. Στην ίδια δομή Ημερολογίου θα
απεικονίζονται από 1/7/2022 και η Πραγματική Απασχόληση των εργαζόμενων, με βάση τα δεδομένα
προσέλευσης/αποχώρησης που υποβάλλονται στο Π.Σ. Εργάνη από τις επιχειρήσεις της πρώτης φάσης.
Το Ημερολόγιο Εργασίας που συγκεντρώνει το Πρόγραμμα Εργασίας και την Πραγματική Απασχόληση (από
τον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας) είναι επίσης άμεσα διαθέσιμο στον εργαζόμενο μέσα από τη
διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των εργαζόμενων: https://myErgani.gov.gr, βλ. ενότητα 3 Επέκταση της
Διαδικτυακής Πύλης myErgani.Gov.gr
Σημείωση: Η είσοδος στην υπηρεσία myErgani προϋποθέτει αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών
πρόσβασης TaxisNet.
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Τα ιστορικά στοιχεία για τις σχέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας myErgani αφορούν το
διάστημα από το 2017 - σήμερα
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2.1 Αρχική σελίδα
Η αρχική σελίδα της νέας εφαρμογής περιέχει το logo του Π.Σ. Εργάνη, του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και της κεντρικής κυβερνητικής πύλης Gov.gr, καθώς και έναν σύνδεσμο (hyperlink)
ανακατεύθυνσης σε ενημερωτική σελίδα με τους Όρους Χρήσης της εφαρμογής. Στη συνέχεια, ο χρήστης –
εργαζόμενος πρέπει να ακολουθήσει την «Σύνδεση με κωδικούς» μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η
αυθεντικοποίηση του χρήστη με χρήση των διαπιστευτηρίων taxisnet.
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2.2 Αυθεντικοποίηση χρήστη
Για την πρόσβαση των εργαζόμενων στη νέα ψηφιακή
υπηρεσία, την πρώτη φορά που ο χρήστης – εργαζόμενος θα
χρησιμοποιήσει την εφαρμογή είναι απαραίτητο να γίνει
αυθεντικοποίηση με χρήση των κωδικών πρόσβασης taxisnet.
Για τον σκοπό αυτό, γίνεται ανακατεύθυνση στη διαδικτυακή
υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oauth 2.0 της ΓΓΠΣ/ΚΕΔ.

Μετά την επιτυχή αυθεντικοποίηση, ο χρήστης
ενημερώνεται και καλείται να επιβεβαιώσει ότι θα επιτραπεί
η πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου του εργαζομένου
που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.
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2.3 Αποσύνδεση χρήστη
Μετά την επιτυχή αυθεντικοποίηση, η αποσύνδεση του χρήστη μπορεί να γίνει από το προφίλ χρήστη που
είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου στο επάνω-δεξιά μέρος της εφαρμογής, δίπλα στο εικονίδιο των
Άμεσων / Προωθητικών Ειδοποιήσεων (Push Notifications).

Η καρτέλα χρήστη περιέχει τα προσωπικά στοιχεία του εργαζόμενου (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ),
συνδέσμους για τις οθόνες «Πληρωμές» και «Ανακοινώσεις», εξωτερικό σύνδεσμο για τους Όρους Χρήσης
και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και εικονίδιο για την Αποσύνδεση του χρήστη.
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2.4 Εργοδότες
Μέσω της οθόνης Εργοδότες ο εργαζόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλους τους εργοδότες όπου έχει
απασχοληθεί (εφόσον η σχέση εργασίας έχει δηλωθεί στο Π.Σ. Εργάνη). Οι εργοδότες είναι ομαδοποιημένοι
σε δύο κατηγορίες: Ενεργός και Παλαιότερος. Είτε απασχολείται σε έναν είτε σε περισσότερους εργοδότες
ταυτόχρονα, η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης της εκάστοτε εργασιακής σχέσης και των
βασικών της χαρακτηριστικών, όπως οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης.

Επιλέγοντας κάποιον από τους εργοδότες, μέσα από 3 καρτέλες (Στοιχεία Εργαζόμενου / Παραρτήματος /
Εργασίας) προβάλλονται αναλυτικά στοιχεία του εργοδότη και της σχέσης εργασίας, σύμφωνα με τα πιο
πρόσφατα καταγεγραμμένα στοιχεία της κάθε εργασιακής σχέσης στο Π.Σ. Εργάνη.
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Επίσης, μέσα από τον σύνδεσμο Δηλώσεις στην ανοιχτή καρτέλα του επιλεγμένου Εργοδότη, ο εργαζόμενος
οδηγείται να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία αναζήτησης Δηλώσεων που έχουν υποβληθεί από τον
συγκεκριμένο εργοδότη, σύμφωνα με τον μηχανισμό που αναλύεται στη συνέχεια (βλ. ενότητα 2.5),
χρησιμοποιώντας ως έξτρα φίλτρο στην αναζήτηση Δηλώσεων τον συγκεκριμένο εργοδότη / σχέση εργασίας.
Τέλος, όταν ο συγκεκριμένος εργοδότης-επιχείρηση έχει ενταχθεί στον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας, μέσα
από τον σύνδεσμο Κάρτα Εργασίας ο χρήστης-εργαζόμενος οδηγείται στην αντίστοιχη οθόνη με την
Ψηφιακή Κάρτας Εργασίας εργαζόμενου (QR Code) την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος προς
ανάγνωση από την αντίστοιχη εφαρμογή Ergani CardScanner mobile app για τον μηχανισμό της Κάρτας
Εργασίας, όταν αυτή χρησιμοποιείται (βλ. ενότητα 2.7 Κάρτα Εργασίας).

2.5 Δηλώσεις
Μέσω της οθόνης Δηλώσεις οι εργαζόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση για έναν ή
περισσότερους τύπους Δήλωσης, δηλαδή για Έντυπα που έχουν υποβληθεί στο Π.Σ. Εργάνη από τους
εργοδότες, επιλέγοντας μια από τις παρακάτω κατηγορίες ή συγκεκριμένους τύπους Δήλωσης
•
•
•
•
•
•

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΜΕΤΡΑ COVID-19
ΛΟΙΠΑ
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Προαιρετικά, μπορούν και να ορίσουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υποβολής της Δήλωσης (Από / Έως),
περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τον αριθμό των αποτελεσμάτων.
Αφού συμπληρώσει ο χρήστης τα κριτήρια και επιλέξει Αναζήτηση Δηλώσεων, τα παραπάνω κριτήρια
αναζήτησης υποβάλλονται στον μηχανισμό του Π.Σ. Εργάνη και τα αποτελέσματα της αναζήτησης
παρουσιάζονται στον χρήστη σε μορφή λίστας, με στοιχεία: Έντυπο (ονομασία εντύπου στο Π.Σ. Εργάνη),
Επωνυμία (εργοδότη) και Ημερομηνία Υποβολής, καθώς και ένα σύνδεσμο Προβολή Εντύπου μέσω του
οποίου πραγματοποιείται ανάκτηση και λήψη του συγκεκριμένου εγγράφου από τη βάση δεδομένων του Π.Σ.
Εργάνη και προβάλλεται στην εφαρμογή.
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Οι διαθέσιμες δηλώσεις/έντυπα έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες με κατανοητές ονομασίες προς
διευκόλυνση των χρηστών, οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν τις επίσημες ονομασίες των εντύπων
που υποβάλλονται από τους εργοδότες / επιχειρήσεις στο Π.Σ. Εργάνη:
•

•

•
•

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
o ΠΡΟΣΛΗΨΗ
o ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
o ΑΠΟΛΥΣΗ (Με προειδοποίηση)
o ΑΠΟΛΥΣΗ (Χωρίς προειδοποίηση)
o ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
o ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΤΗΣΙΟΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)
o ΔΗΛΩΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
o ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΜΕΤΡΑ COVID-19
o ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
o ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
o ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
o ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ (ΟΔΗΓΟΙ)
o ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΔΕΙΕΣ
o ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΝΑΡΞΗ, ΛΗΞΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΤRAINING VOUCHER (ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
o ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ /TRAINING VOUCHER (ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΛΗΞΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
o ΜΑΘΗΤΕΙΑ (ΕΝΑΡΞΗ, ΛΗΞΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
o ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ, ΛΗΞΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΜΕΤΡΑ COVID-19
o ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – Α’ ΦΑΣΗ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
o ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – Β’ ΦΑΣΗ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
o ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
o ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
o ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
o ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ / ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
o ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
o ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ)
o ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ)
o ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΡΧΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΛΟΙΠΑ
o ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
o ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
o ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
o
o

•

•

Η παραπάνω λίστα διαθέσιμων δηλώσεων/εντύπων μπορεί να επικαιροποιείται σύμφωνα με τις δράσεις του
υπουργείου και τις νέες διαδικασίες που προκύπτουν, σύμφωνα με αναλυτική λίστα εντύπων – κινήσεων που
υποβάλλονται από τους εργοδότες και αφορούν τους εργαζόμενους, η οποία πρέπει να διατίθεται και να
επικαιροποιείται.
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2.6 Ημερολόγιο
Στα πλαίσια του σχεδιασμού για τον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, προστέθηκε στο myErgani
mobile app νέα οθόνη με τίτλο «Πρόγραμμα» μέσω της οποίας παρέχεται στον χρήστη-εργαζόμενο μια
δομή Ημερολογίου με συνοπτική προβολή μιας εβδομάδας και στη συνέχεια, αναλυτική προβολή των
στοιχείων Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας, καθώς και των δεδομένων από τον μηχανισμό της
Κάρτας Εργασίας. Στην αρχική οθόνη, προβάλλονται στοιχεία για την τρέχουσα ημερομηνία (παρόν).
Πατώντας στο ημερολόγιο εβδομάδας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει άλλη ημερομηνία στο παρελθόν ή στο
μέλλον και να έχει πρόσβαση στα στοιχεία Προγράμματος Εργασίας (παρελθόν ή μέλλον) και Πραγματικής
Απασχόλησης (παρελθόν).

Σημείωση: Τα δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα σταδιακά στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που
εντάσσονται στην Κάρτα Εργασίας, σε κάθε φάση εφαρμογής.
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2.7 Κάρτα Εργασίας
Μέσω της οθόνης με τίτλο «Κάρτα» ο χρήστης-εργαζόμενος σε επιχείρηση που εντάσσεται στον μηχανισμό
της Κάρτας Εργασίας, σε κάθε φάση εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας στους διάφορους κλάδους, έχει τη
δυνατότητα να προβάλλει, καθώς και να εκτυπώσει μέσω της επιλογής «Εκτύπωση Κάρτας», την ατομική
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (σε μορφή QR Code). Σημειώνεται ότι μια Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αντιστοιχεί
σε συγκεκριμένη (ενεργή) σχέση εργασίας με συγκεκριμένο εργοδότη-επιχείρηση, επομένως σε
περιπτώσεις εργαζόμενου μερικής απασχόλησης όπου έχει ενεργές σχέσεις εργασίας με περισσότερους
από έναν εργοδότη, στην εφαρμογή myErgani app θα διατίθενται περισσότερες Ψηφιακές Κάρτες Εργασίας
και ο χρήστης-εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το όνομα εργοδότη από τη διαθέσιμη λίστα
πολλαπλών επιλογών.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο χρήστης-εργαζόμενος επιλέξει λάθος εργοδότη και προσπαθήσει να
«σκανάρει» το QR Code στην εφαρμογή Ergani CardScanner, θα λάβει κατάλληλο μήνυμα λάθους ότι «ο
κωδικός της Κάρτας Εργασίας δεν είναι σωστός».
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2.8 Πληρωμές Covid-19
Μέσω της οθόνης Πληρωμές οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληρωμές που έχουν
γίνει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά την διάρκεια των μέτρων COVID-19 (π.χ.
Αναστολές, πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κ.ά.). Η ενότητα αυτή είναι αμιγώς ενημερωτική και ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να δει μόνο σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία της κάθε πληρωμής.
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2.9 Ανακοινώσεις
Μέσω της οθόνης Ανακοινώσεις παραθέτονται με χρονολογική σειρά οι διάφορες ανακοινώσεις
που εκδίδονται από το Π.Σ. Εργάνη, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει
την ανακοίνωση που τον ενδιαφέρει για να την προβάλει σε πλήρη ανάπτυξη. Επίσης, οι
ανακοινώσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν και κάποιο συνημμένο αρχείο/σύνδεσμο.
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2.10 Προωθητικές Ειδοποιήσεις (Push Notifications)
Ο χρήστης - εργαζόμενος λαμβάνει αυτόματο προωθητικό μήνυμα ειδοποίησης στο κινητό του μέσω της
εφαρμογής myErgani, με το οποίο ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για αλλαγές που πραγματοποιούνται
στο Π.Σ. Εργάνη και τον αφορούν.
Αυτές οι ειδοποιήσεις είναι προσωποποιημένες και αποστέλλονται αυτόματα σε κάθε πιστοποιημένη
συσκευή (μετά από επιτυχή αυθεντικοποίηση και ταυτοποίηση του χρήστη σε αυτή τη συσκευή) για κάθε
γεγονός (συμβάν) νέας υποβολής Εντύπου στο Π.Σ. Εργάνη, καθώς και για κάθε νέα διεκπεραίωση πληρωμής
μέτρων οικονομικής ενίσχυσης.
Επιπλέον, ο εργαζόμενος μπορεί να λαμβάνει με τον ίδιο μηχανισμό και σημαντικές υπενθυμίσεις ή
ανακοινώσεις από τους διαχειριστές του Π.Σ. Εργάνη που αφορούν επιλεγμένα γεγονότα οι υποχρεώσεις των
εργαζόμενων.
Κάθε κινητή συσκευή έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης των προωθητικών
ειδοποιήσεων (push) για όλες ή για συγκεκριμένες εφαρμογές στη συσκευή.
Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στις προωθητικές ειδοποιήσεις από το αντίστοιχο
εικονίδιο στο επάνω-δεξιά μέρος της εφαρμογής.

Αξίζει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι, αν ο χρήστης πραγματοποιηθεί αποσύνδεση από το Προφίλ
Χρήστη δίπλα στις Προωθητικές ειδοποιήσεις (Push Notifications), με αυτό τον τρόπο θα διαγραφεί το
συγκεκριμένο ζεύγος Χρήστη & Συσκευής από τη βάση δεδομένων του Π.Σ. Εργάνη και θα απενεργοποιηθούν
οι Ειδοποιήσεις (Push) για αυτή τη συσκευή. Την επόμενη φορά που ο ίδιος ή άλλος εργαζόμενος θα θελήσει
να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, θα απαιτηθεί νέα αυθεντικοποίηση του χρήστη με κωδικούς Taxisnet.
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3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ MYERGANI.GOV.GR
Κατ’ αντιστοιχία με τις νέες λειτουργικότητες που προστέθηκαν στην εφαρμογή myErgani mobile app, kai στην
διαδικτυακή πύλη myErgani.gov.gr για την ενημέρωση του εργαζόμενου προστέθηκαν νέες δυνατότητες για
α) την άμεση διάθεση και προβολή του Προγράμματος Εργασίας στον εργαζόμενο (ωράριο, βάρδιες,
υπερωρίες, άδειες) καθώς και του Ημερολογίου Πραγματικής Απασχόλησης (δεδομένα Κάρτας Εργασίας),
βλέπε ενότητα 3.1 Ημερολόγιο Εργασίας,
β) την άμεση πρόσβαση (και εκτύπωση) της ατομικής Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εργαζόμενου (QR Code)
για κάθε ενεργή σχέση εργασίας, την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος στις επιχειρήσεις που
επιλέγουν να κάνουν χρήση της νέας εφαρμογής Ergani CardScanner mobile app, βλ. ενότητα 3.2 Κάρτα
Εργασίας.

3.1 Ημερολόγιο Εργασίας
Στο αρχικό μενού της διαδικτυακής πύλης myErgani (https://myergani.gov.gr/) προστέθηκε η επιλογή
«Ημερολόγιο Εργασίας» μέσω της οποίας ο χρήστης – εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε μια δομή ημερολογίου.

Μέσω αυτής της λειτουργικότητας συγκεντρώνονται από το Π.Σ. Εργάνη και προβάλλονται στην διαδικτυακή
πύλη του myErgani όλες οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί και επεξεργαστεί από το πληροφοριακό
σύστημα και αφορούν τις
•

Δηλώσεις ωραρίου (Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας)

•

Υπερωρίες

•

Άδειες

καθώς και τα δεδομένα Πραγματικής Απασχόλησης που προκύπτουν από τον μηχανισμό της Κάρτας
Εργασίας και την επεξεργασία των καθημερινών υποβολών προσέλευσης/αποχώρησης.
Ο χρήστης έχει διάφορες επιλογές προβολής του ημερολογίου (Μήνας, Εβδομάδα, Ημέρα). Επίσης, έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες δεδομένων (Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου
Εργασίας, Κάρτα Εργασίας, Υπερωρία, Άδειες) προς εμφάνιση.
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Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κάποια δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς διάστημα
(ώρα από / ώρα έως) προβάλλονται στο Ημερολόγιο Εργασίας ως «Ολοήμερο» γεγονός στην αντίστοιχη
γραμμή.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα Ημερολογίου Εργασίας για εργαζόμενο με 5νθήμερη πλήρη απασχόληση.

3.2 Κάρτα Εργασίας
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην Κάρτα Εργασίας, σε κάθε φάση εφαρμογής, έχουν
τη δυνατότητα να προβάλλουν, καθώς και να εκτυπώσουν, την ατομική Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (σε
μορφή QR Code) κατ’ αντιστοιχία της εν λόγω λειτουργικότητας στο myErgani mobile app.
H ατομική Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για κάθε ενεργό εργοδότη (ενεργή σχέση εργασίας) είναι διαθέσιμη
μέσα από την επιλογή «Αναλυτικά στοιχεία», η οποία οδηγεί σε μια σελίδα που περιέχει τα στοιχεία
εργοδότη, παραρτήματος, εργασίας καθώς και το σχετικό QR Code (όταν ο εργοδότης-επιχείρηση έχει
ενταχθεί στον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη) .
Ο σύνδεσμος «Ημερολόγιο Εργασίας» οδηγεί στο Ημερολόγιο που περιγράφεται στην προηγούμενη
παράγραφο. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση εργαζόμενου που απασχολείται σε περισσότερους από έναν
ενεργούς εργοδότες, ο σύνδεσμος «Ημερολόγιο Εργασίας» κάτω από συγκεκριμένο εργοδότη οδηγεί στην
προβολή Ημερολογίου με το Πρόγραμμα Εργασίας (Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας) και την
Πραγματική Απασχόληση (Κάρτα Εργασίας) μόνο για τον συγκεκριμένο εργοδότη.
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