ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) ενημερώνει ότι το έργο της Υπηρεσίας με τίτλο «Διαδικτυακή
Εφαρμογή Αυτόματης Διεκπεραίωσης Αναγκών Αντικαταστάσεων στα Δημόσια Σχολεία (rΕEYplace)»
βραβεύτηκε με το Πιστοποιητικό Καλής Πρακτικής (Good Practice Certificate) στον ευρωπαϊκό
διαγωνισμό EPSA 2021 στην κατηγορία Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση (Digital Public Administration) που
διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA - European Institute of Public
Administration).
Το έργο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Μηχανογράφησης της ΕΕΥ με την υποστήριξη της
Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη». Το έργο τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη
φορά στις 6 Μαρτίου 2020 και αφορά στην καθημερινή κάλυψη των αναγκών των δημόσιων σχολείων σε
αντικαταστάτες με αυτοματοποιημένο τρόπο, κατανέμοντάς τες στους υποψήφιους αντικαταστάτες με
βάση τις καθημερινές επιλογές τους και τη θέση τους στον οικείο πίνακα διοριστέων της ειδικότητάς τους.
Μέσα σε ένα χρόνο από τη μέρα λειτουργίας της διεκπεραιώθηκαν 8048 ανάγκες, ενώ εργοδοτήθηκαν
στη θέση αντικαταστάτη 2100 διαφορετικά άτομα εκ των οποίων 1100 για πρώτη φορά. Η εφαρμογή
προσφέρει διαφάνεια στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς και κρίθηκε ως πολύ επιτυχημένη σε
διαδικτυακή δημοσκόπηση στην οποία έλαβαν μέρος 1660 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί χρήστες της
εφαρμογής.
Συνολικά στον διαγωνισμό EPSA 2021 έλαβαν μέρος 126 έργα/projects, εκ των οποίων τα 53, από 17
χώρες της Ευρώπης, στην κατηγορία Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση. Το έργο της ΕΕΥ κατετάγη ανάμεσα στα
7 επικρατέστερα έργα, αφού πέρασε με επιτυχία από Επιτροπή Ελέγχου Επικύρωσης και διαγωνίστηκε
στην τελική φάση ενώπιον Κριτικής Επιτροπής.
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, εξαιτίας των περιορισμών που ισχύουν λόγω της
πανδημίας COVID-19, τη Δευτέρα 29/11/2021 και μεταδόθηκε σε ζωντανή σύνδεση μέσω της ιστοσελίδας
του EIPA. Την τελετή προσφώνησε η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Elisa Ferreira. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η ειδική αναφορά που έκανε ο Dr Paul 't Hart, Καθηγητής στο
πρόγραμμα «Επιτυχημένη Δημόσια Διοίκηση» του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, ο οποίος αναφέρθηκε
μόνο στο έργο της ΕΕΥ με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια.
Σύνδεσμοι:
1. Παρουσίαση του έργου της ΕΕΥ (βίντεο)
2. Διαδικτυακή Τελετή Βράβευσης (βίντεο)

