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Διάκριση για το νέο ιστότοπο του ΟΑΕΔ στα Impact BITE Awards 2021 - Bronze 

βραβείο στην κατηγορία «Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα» 
 
Ανακοινώθηκαν οι νικητές των Impact BITE Awards 2021, του θεσμού επιβράβευσης της 
τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα και ο ΟΑΕΔ διακρίθηκε για τον επανασχεδιασμό 
του ιστότοπου oaed.gr με το Bronze βραβείο στην κατηγορία «Οργανισμοί Δημοσίου 
Τομέα» του Πυλώνα «Έργα & Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 
 
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών που 
προσφέρει ο ΟΑΕΔ στους πολίτες και στις επιχειρήσεις για την αποτελεσματικότερη 
εξυπηρέτησή τους, τον Απρίλιο ενεργοποιήθηκε ο νέος ιστότοπος του Οργανισμού, που 
σχεδιάστηκε με γνώμονα την καλύτερη εμπειρία χρήσης των επισκεπτών, παρέχοντας 
εμπλουτισμένο περιεχόμενο και δυνατότητα γρήγορης, στοχευμένης αναζήτησης ανάλογα 
με την ιδιότητα του κάθε επισκέπτη.  
 
Ο νέος ιστότοπος του ΟΑΕΔ είναι μια απόλυτα προσαρμοσμένη και τεχνολογικά 
ανεπτυγμένη πλατφόρμα, η οποία άλλαξε τη δομή των εκτεταμένων πληροφοριών, τις 
ψηφιακές διαδικασίες και την αποδοχή του κοινού του ΟΑΕΔ. Ένα έργο με μοναδικό-
εξειδικευμένο σχεδιασμό που μελετήθηκε εις βάθος για να προσφέρει ένα αποτέλεσμα 
που θα ικανοποιήσει όλους τους χρήστες της πλατφόρμας (απλούς και απαιτητικούς), με 
ιδιαίτερα σημαντικές λειτουργικότητες και υψηλές προδιαγραφές, με δυνατότητες 
διασυνδεσιμότητας και επεκτασιμότητας. Ένα καινοτόμο τεχνολογικά έργο που εκτόξευσε 
τη χρήση και αύξησε την ταχύτητα εύρεσης της αναζητούμενης πληροφορίας, ενώ μετά 
την ενεργοποίηση του νέου ιστότοπου καταγράφηκε υπερδιπλασιασμός των επισκέψεων, 
με περισσότερες από 40.000 επισκέψεις κάθε εργάσιμη ημέρα. 
 
Ο νέος σχεδιασμός του oaed.gr εξασφαλίζει στους 1,5 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες 
που επισκέφθηκαν τον ιστότοπο, με περισσότερες από 10 εκατομμύρια συνδέσεις 
(στοιχεία 2020), σαφήνεια, λειτουργικότητα και εύκολη πλοήγηση, επαναπροσδιορίζοντας 
την εμπειρία χρήσης για όλους. Υπενθυμίζεται ότι 47 υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρέχονται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω www.gov.gr είτε μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ (e-
services), δίνοντας τη δυνατότητα άμεσων και ασφαλών συναλλαγών και καθιστώντας μη 
αναγκαία την προσέλευση στα 117 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) για τις 
περισσότερες και πιο «δημοφιλείς» υπηρεσίες. 
 
Τα βραβεία διοργάνωσε για 10η χρονιά η Boussias Communications, υπό την αιγίδα του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). 
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