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ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 

Αρ.Αδ. 1110980 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

01 .  Στοιχεία του Διοικητικού Υπευθύνου των Προγραμμάτων Τηλεκατάρτισης  

 

ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΛΗΣ, MSc ΟΙΚΟΝΟΝΟΛΟΓΟΣ 

Τηλ Επικοινωνίας  2102486041-042, 2102482276 

e-mail: mit@mitnet.gr 

 

02. Στοιχεία του/των Υπευθύνου/νων Διαχείρισης και Υποστήριξης του Συστήματος 

Τηλεκατάρτισης (“System Administrator”).  

- ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

- ΝΤΡΑΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3801129 -130 

e-mail: voucher@europroodos.gr 

 

03. Ώρες λειτουργίας του Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης:  

09:00 πμ – 09:00 μμ 

 

04. Μεθοδολογία Παροχής Τεχνικής Υποστήριξης των Εκπαιδευομένων από το Help Desk 

Τεχνικής Υποστήριξης 

 

Η παρεχόμενη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους Εκπαιδευόμενους 

κατά την διάρκεια υλοποίησης περιλαμβάνει:  

Τεχνική Υποστήριξη τύπου HelpDesk: Τεχνική υποστήριξη από κατάλληλα εκπαιδευμένα 

στελέχη για τη χρήση του Συστήματος τηλεκατάρτισης, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, 

την επίλυση αποριών τεχνικής φύσεως και την αξιοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων 

που προσφέρει προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της τηλεκατάρτισης. Η 

υποστήριξη παρέχεται και σε ατομικό επίπεδο, τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικής 
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επικοινωνίας, σε καθορισμένες ώρες που γνωστοποιούνται στους Εκπαιδευόμενους πριν την 

έναρξη του Προγράμματος Κατάρτισης.  

Η υπηρεσία Help Desk επιλύει κυρίως θέματα και προβλήματα, τα οποία αναφέρονται ως 

Αιτήσεις/Κλήσεις (Calls) για υποστήριξη οι οποίες εγείρονται και αναφέρονται στην υπηρεσία 

Help Desk από τους χρήστες των εφαρμογών και των συστημάτων. Οι Αιτήσεις αυτές μπορεί 

να κατηγοριοποιηθούν όπως ακολούθως:  

• Αιτήσεις για πληροφόρηση όσον αφορά τη λειτουργικότητα των εφαρμογών, παροχή 

τεκμηρίωσης, και άλλα τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση του Συστήματος 

στο σύνολό του. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και τα προβλήματα που προέρχονται 

από τους χρήστες του λογισμικού των εφαρμογών αλλά και του λογισμικού του 

συστήματος.  

• Αιτήσεις για τη διόρθωση / διαχείριση λαθών χρηστών στη χρήση του λογισμικού 

εφαρμογών.  

• Καταγραφή περιστατικών / προβλημάτων (“bugs”) που ανιχνεύονται στις εφαρμογές.  

• Οι Αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία Help Desk ανάλογα με τη σοβαρότητά τους 

κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:  

- a. Επείγουσα, b. Υψηλή, c. Μέτρια, d. Χαμηλή  

• Από τεχνικής απόψεως, οι κύριοι στόχοι του Help Desk είναι:  

- Παροχή μοναδικού σημείου καταγραφής προβλημάτων.  

- Γρήγορη και άμεση επίλυση προβλήματος ικανοποιώντας τα αιτήματα των χρηστών, χωρίς 

να χρειάζεται επανάκληση.  

• Σταδιακή μείωση των αιτήσεων / κλήσεων για υποστήριξη / βοήθεια η οποία προϋποθέτει 

ότι όλα τα προβλήματα / λάθη λύνονται σωστά και στο σωστό χρόνο και οι χρήστες 

αρχίζουν να μαθαίνουν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν.  

• Εκτενής παρακολούθηση / διαχείριση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων.  

• Παραγωγή στατιστικών αναλύσεων και αναφορών οι οποίες περιέχουν λεπτομέρειες 

όπως εφαρμογές, τύποι προβλημάτων κατηγορίες λαθών, συχνότητα εμφάνισης λάθους, 

κλπ.  

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται, επεξεργάζονται και τοποθετούνται σε μια 

βάση δεδομένων (knowledge base) η οποία διαχειρίζεται κατάλληλα την υπάρχουσα γνώση 

και συντελεί στην δημιουργία μιας βιβλιοθήκης λαθών μέσω της οποίας επιτρέπεται η 

γρήγορη εύρεση λύσης ενός προβλήματος.  
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Οι παράμετροι που παρακολουθούνται για τη λήψη διορθωτικών μέτρων όσον αφορά την 

οργάνωση του τμήματος και τη βελτίωση της υπηρεσίας της υποστήριξης, τη βελτίωση των 

προϊόντων, καθώς και τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου είναι:  

o Κλήσεις ανά καταρτιζόμενο αλλά και ανά επόπτη - εκπαιδευτή του ΚΕΚ  

o Χρόνος απόκρισης  

o Χρονική διάρκεια επίλυσης αιτήματος  

o Κλήσεις ανά κατηγορία αιτήματος  

o Χρόνος βελτίωσης ή αποκατάστασης δυσλειτουργίας  

Το Ηelpdesk δεν εξυπηρετεί μόνο στόχους τεχνικής φύσεως, αλλά θα ενισχύει και την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Θα λειτουργεί εν γένει με στόχο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη 

λειτουργία του συστήματος, την εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευομένων 

που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και την άμεση επίλυση των 

προβλημάτων πρόσβασης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό άγχος στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

Το Helpdesk θα είναι σε άμεση επικοινωνία με το συντονιστή τηλεκατάρτισης και με τους 

λοιπούς εμπλεκόμενους, έτσι ώστε να είναι ενημερωμένοι για όλα τα προβλήματα που έχουν 

δημιουργηθεί και επιλυθεί για να έχει μια πλήρη εικόνα της λειτουργίας της τηλεκατάρτισης 

της ομάδας εκπαιδευομένων που επιβλέπουν. 

H διαδικασία του Helpdesk περιλαμβάνει δυο (2) επίπεδα υποστήριξης: 

1o Επίπεδο Υποστήριξης:  

Η υποστήριξη θα παρέχεται σε ατομικό επίπεδο, εξατομικευμένα τηλεφωνικά και μέσω 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι ώρες υποστήριξης θα γνωστοποιηθούν στους 

Εκπαιδευόμενους πριν την έναρξη του Προγράμματος Κατάρτισης. Η τεχνική υποστήριξη των 

χρηστών του Ο.Σ.Τ.Κ. αφορά στο 1ο επίπεδο υποστήριξης με στόχο την κάλυψη θεμάτων 

σχετικά με τη χρήση του συστήματος, όσο και την αντιμετώπιση προβλημάτων που πιθανόν 

προκύψουν. Κατάλληλα ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό υποστηρίζει την 

υπηρεσία helpdesk, με σκοπό την υποστήριξη των χρηστών αλλά και την επίλυση 

προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Το προσωπικό του helpdesk θα υποστηρίζει 

τηλεφωνικά θέματα σχετικά με τη χρήση του συστήματος, παρέχοντας βοήθεια στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν και προσφέροντας 

καθοδήγηση για την ορθή χρήση του συστήματος σε χρήστες που θα αναζητήσουν επιπλέον 

βοήθεια.  
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Επιπλέον, μέσω διατομικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας, κάθε καταρτιζόμενος και 

εκπαιδευτής θα έχει τη δυνατότητα διατομικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον επόπτη - 

εκπαιδευτή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος τηλεκατάρτισης με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων και τη λήψη υποστήριξης όπου και όποτε απαιτηθεί. 

2o Επίπεδο Υποστήριξης:  

Σε περίπτωση που τα τυχόν προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν, δεν καταφέρουν 

να επιλυθούν στο 1ο επίπεδο υποστήριξης ή αφορούν τεχνικά θέματα, θα προωθούνται στο 

2ο  επίπεδο υποστήριξης, το οποίο απαρτίζεται από ειδικά εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 

το οποίο διαθέτει εμπειρία στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Έργου. 

Επισημαίνεται ότι το αναφερόμενο προσωπικό διαθέτει εργαλεία επίβλεψης καλής 

λειτουργίας (monitoring tools) και έχει τη δυνατότητα να επέμβει και να προχωρήσει σε 

αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες, ακόμα και χωρίς να προϋπάρξει επικοινωνία από κάποιο 

χρήστη του Ο.Σ.Τ.Κ. (εκπαιδευόμενο ή/και εκπαιδευτή).  

Τονίζεται ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων που θα παρέχει η 

εταιρεία θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων του 

συστήματος. Τέλος, για την υπηρεσία Help Desk θα γίνει χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας 

και ειδικού συστήματος για: 

• καταγραφή του συνόλου των συμβάντων / παρατηρήσεων και παρακολούθησης της 

πορείας αντιμετώπισής τους 

• παρακολούθηση της ίδιας της υπηρεσίας Help Desk και των επιπέδων ανταπόκρισής 

της καθώς και πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο που καταγράφεται από τα 

στελέχη της (π.χ. προβλήματα, παρατηρήσεις κλπ)  

 

05. Στοιχεία του Επόπτη Τηλεκατάρτισης  

05.01 ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δρ. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – 

Πληροφορικής 

Τηλ. Επικοινωνίας:2102482276, 2102486041-042, Κιν 6944543198 

05.02 ΠΙΣΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ , Προγραμματιστης, 

Τηλ. Επικοινωνίας:2102482276, 2102486041-042, Κιν 6932356218 

 


