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Πώς θα υλοποιηθεί
η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας



Από το ΠΣ Εργάνη Ι 
στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Δεκέµβριος 2021
Με το MyErgani app, oι 
εργαζόµενοι αποκτούν 
πρόσβαση στα στοιχεία 
που δηλώνουν οι 
εργοδότες τους για την 
απασχόλησή τους

Mάιος 2022
Με τη µετεξέλιξη του 
Εργάνη Ι σε Εργάνη ΙΙ, 
µπαίνουν τα θεµέλια 
για την Ψηφιακή Κάρτα 
Εργασίας

Ιούνιος 2022
Αναβάθµιση του 
MyErgani app για να 
υποστηρίζει πλέον την 
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

1η Ιουλίου 2022
Ξεκινά η εφαρµογή 
της Ψηφιακής Κάρτας 
Εργασίας που είναι µια 
«επανάσταση» για τον 
σεβασµό του ωραρίου 
των εργαζοµένων
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Μηχανισµός Κάρτας Εργασίας

Αναβάθµιση και 
Επέκταση του Π.Σ. 

Εργάνη ΙΙ
για την καταγραφή 
και επεξεργασία των 
δεδοµένων από τον 

µηχανισµό της 
Ψηφιακής Κάρτας 

Εργασίας

Δυνατότητα 
διασύνδεσης 
µε συστήµατα 
ωροµέτρησης

Νέα εφαρµογή 
εργοδότη Ergani

CardScanner
για τον µηχανισµό της 
Ψηφιακής Κάρτας 

Εργασίας

Επέκταση των 
Εφαρµογών 
Εργαζόµενου 

myErgani mobile app
και myErgani.gov.gr
για τον µηχανισµό της 
Ψηφιακής Κάρτας 

Εργασίας
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Αξιοποίηση
σύγχρονων και 
καινοτόµων 
τεχνολογιών 

Αναβάθµιση υποδοµής στο G-Cloud
(πρόσθετοι web servers, high-availability database cluster)

Δηµιουργία δυναµικής δοµής δεδοµένων για το 
Προγραµµατισµένο Ωράριο Εργασίας ανά Εργαζόµενο, 
άµεσα διαθέσιµη σε εργοδότη και εργαζόµενο

Καινοτόµες και αποδοτικές τεχνικές επεξεργασίας µεγάλων 
δεδοµένων (big data analysis) για τον µηχανισµό της 
Κάρτας Εργασίας

Αναβαθµισµένες δυνατότητες διασύνδεσης µε 
Συστήµατα HRMS (µέσω Web API) 

Δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων απασχόλησης 
σε επεξεργάσιµη µορφή

1
2
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Με τα οικεία συστήµατα 
ωροµέτρησης των επιχειρήσεων 
που µπορούν να διασυνδεθούν µε τον νέο µηχανισµό 

της Κάρτας Εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη.

Η καταγραφή του 
πραγµατικού χρόνου
(προσέλευση/αποχώρηση)  
εργασίας θα µπορεί να 
γίνεται µε 2 τρόπους: 
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Με την εφαρµογή 
Ergani CardScanner,
µε την οποία υποβάλλονται άµεσα 

τα στοιχεία στο Π.Σ. Εργάνη.
Η διαβίβαση των στοιχείων
γίνεται σε πραγµατικό χρόνο
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Καταγραφή µε την εφαρµογή 
Ergani CardScanner

Κατά την προσέλευση / αποχώρηση από την εργασία 
η διαβίβαση των στοιχείων µπορεί να γίνει µε τη
νέα εφαρµογή Ergani Cardscanner, 
η οποία «διαβάζει» την κάρτα εργασίας.

Η εφαρµογή υποβάλλει αυτόµατα την
πληροφορία έναρξης / λήξης στο Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ.

Η Κάρτα Εργασίας (QR Code) κάθε εργαζόµενου
είναι διαθέσιµη µέσα από την αντίστοιχη
εφαρµογή myErgani mobile app.
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Η καταγραφή του χρόνου εργασίας γίνεται σε µόλις 4 βήµατα!

Ο εργόδοτης συνδέεται
µε κωδικούς ΕΦΚΑ ή 

Παραρτήµατος

Ο εργαζόµενος 
επιλέγει προσέλευση

ή αποχώρηση

Σκανάρει το QR Code
του στην εφαρµογή
Ergani CardScanner

Καταγράφεται
η προσέλευση

ή η αποχώρησή του

1 2 3 4



Με το myΕrgani οι εργαζόµενοι έχουν άµεση και 
εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία για την απασχόληση
τους, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή τους

web app
android app iOS app

1 2
3
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Οι εργαζόµενοι των επιχειρήσεων 
που εντάσσονται στoν µηχανισµό της 

Κάρτας Εργασίας, σε κάθε φάση 
εφαρµογής, έχουν δυνατότητα να 

προβάλλουν, καθώς και να εκτυπώσουν, 
την ατοµική Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 

(QR Code)

Διάθεση της Ψηφιακής Κάρτας

H Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 
είναι µοναδική για κάθε 
ενεργή σχέση εργασίας
µε συγκεκριµένο εργοδότη

9



Εκτύπωση Καρτών από τον Εργοδότη

Μέσα από την κεντρική πύλη
του Π.Σ. Εργάνη

ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα 
να κατεβάσει και να εκτυπώσει 
τις Ψηφιακές Κάρτες Εργασίας 

των εργαζόµενων
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Επεξεργασία των στοιχείων της Κάρτας Εργασίας

Όλα τα στοιχεία είναι άµεσα 
διαθέσιµα σε ψηφιακή µορφή 
ηµερολογίου (Ηµερολόγιο 

Πραγµατικής Απασχόλησης) µε 
δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης
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Για εργαζόµενους: Για εργοδότες:

Πρόσβαση στα δεδοµένα 
Πραγµατικής Απασχόλησης
που προκύπτουν από την 

επεξεργασία των καθηµερινών 
υποβολών 

προσέλευσης/αποχώρησης



Ηµερολόγιο Εργασίας Εργαζόµενων
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Οι Εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία 
Προγραµµατισµένου Χρόνου Εργασίας, 
Αδειών, Υπερωριών και Κάρτας Εργασίας

Eύκολα και άµεσα

Πρόσβαση µέσα από:
• την εφαρµογή myErgani mobile app
• το myErgani web portal για την ενηµέρωση 

των εργαζόµενων (https://myErgani.gov.gr)



Εξαγωγή στοιχείων
Κάρτας Εργασίας

Μέσα από την κεντρική πύλη
του Π.Σ. Εργάνη

ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα 
εξαγωγής συγκεντρωτικών 
καταστάσεων µε τις δηλώσεις 

έναρξης/λήξης Κάρτας Εργασίας
για συγκεκριµένη ηµεροµηνία
και παράρτηµα της επιχείρησης
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Εργοδότες πρώτης φάσης εφαρµογής (01.07.2022)
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Επιχείρηση µε σύστηµα ωροµέτρησης
Κεντρική διασύνδεση του συστήµατος ωροµέτρησης
µέσω Web API του Π.Σ. Εργάνη ΙΙ

Υποχρέωση υποβολής 
µόνο των γεγονότων 
έναρξης και λήξης,
δεν υποβάλλονται 
τυχόν ενδιάµεσα 

χτυπήµατα µέσα στην 
ηµέρα

Επιχείρηση χωρίς σύστηµα ωροµέτρησης
Χρήση της εφαρµογής Ergani CardScanner σε κάθε παράρτηµα
Αυτόµατη κοινοποίηση της πληροφορίας στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, χωρίς 
κεντρική διαχείριση

Επιχείρηση µε περιορισµένη χρήση
συστήµατος ωροµέτρησης
Δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης των διαθέσιµων µηχανισµών

Σενάριο

1

Σενάριο

2

Σενάριο
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Εργοδότης –
Σενάριο 1

Εργοδότης –
Σενάριο 2
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Case Study: Σενάριο 2
Εργοδότης χωρίς σύστηµα ωροµέτρησης
• Μαζική προµήθεια συσκευών smartphone/tablet, µια για κάθε παράρτηµα της επιχείρησης

• Χρήση της εφαρµογής Ergani CardScanner app σε κάθε παράρτηµα

• Χρήση λογισµικού διαχείρισης κινητών συσκευών, MDM (Mobile Device Management) 
για την αυτόµατη εγκατάσταση ή ενηµέρωση της εφαρµογής και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

• Δηµιουργία χρηστών Παραρτήµατος στο Π.Σ. Εργάνη, µε δυνατότητα υποβολής δηλώσεων 
έναρξης/λήξης Κάρτας Εργασίας

• Δυνατότητα απρόσκοπτης σύνδεσης στο διαδίκτυο (µέσω WiFi ή/και mobile data)

Εργαζόµενοι:

• Χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας µέσω myErgani app (απαιτείται smartphone)

• Εκτύπωση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από τον εργαζόµενο ή τον εργοδότη
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Πρώτη φάση εφαρµογής της Κάρτας Εργασίας
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Διαβίβαση στοιχείων Κάρτας 
Εργασίας (καθηµερινά): Δήλωση 

έναρξης και λήξης για κάθε 
εργαζόµενο που εργάζεται τη 
συγκεκριµένη ηµέρα εντός της 

επιχείρησης

Υποχρέωση χρήσης συστήµατος 
ωροµέτρησης της επιχείρησης

Πρόσβαση στα στοιχεία 
Πραγµατικής Απασχόλησης µέσα 

από τα myErgani app και 
myErgani.gov.gr

Για εργαζόµενους: Για εργοδότες:
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Ευχαριστούµε


