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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πτυχιακή αυτή εργασία με τίτλο Μοντελοποίηση διεργασιών του Τμήματος
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με χρήση εργαλείων διαχείρισης ροής
εργασίας χωρίζετε σε δύο τμήματα:
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την
έννοια της διεργασίας, τη μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών και γλώσσα
μοντελοποίησης Business Process Modeling Notation (BPMN). Επιπλέον
παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά δύο δημοφιλών συστημάτων‐εργαλείων
μοντελοποίησης, το ProcessMaker και το Bizagi BPM Suite.
Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία πιο λεπτομερής γνωριμία με την τελευταία
έκδοση του ανοιχτού λογισμικού ProcessMaker κι εξηγούνται οι λόγοι που επιλέχτηκε
ως το καταλληλότερο εργαλείο για τη μοντελοποίηση των διεργασιών του τμήματος
Προσωπικού του πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Στη συνέχεια περιγράφεται με παραστατικό τρόπο πως το Τμήμα Προσωπικού
διεκπεραιώνει αιτήματα είτε από εξωτερικούς φορείς όπως το Υπουργείο και
διάφορες Υπηρεσίες, είτε εσωτερικά αιτήματα μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
με βασικό στόχο την αμεσότητα και την σωστή εξυπηρέτηση.
Έπειτα, περιγράφεται όλη η διαδικασία μοντελοποίησης και παρουσιάζονται οι
χάρτες διεργασίας και στιγμιότυπα της ροής εργασίας τριών αντιπροσωπευτικών
διεργασιών του τμήματος Προσωπικού. Για την αξιολόγηση της μοντελοποίησης
πραγματοποιείται έλεγχος λειτουργικότητας μέσω της πιλοτικής εφαρμογής μέρους
των διεργασιών υπό ‘πραγματικές συνθήκες’ εργασίας.
Τέλος, παρουσιάζονται κάποια βασικά συμπεράσματα και γίνονται διαπιστώσεις
για τα οφέλη της προτεινόμενης μοντελοποίησης και τη χρησιμότητά της στο τμήμα
Προσωπικού του πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και γενικότερα σε τμήματα
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
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1. Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή, κάθε οργανισμός, φορέας και επιχείρηση καλείται να
αναθεωρεί τη δομή και τη συμπεριφορά του προκειμένου να υποστηρίξει την εξέλιξη
και την προσαρμογή σε ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αυτοματοποίηση των
διεργασιών του τμήματος Προσωπικού του πανεπιστημίου Μακεδονίας με στόχο την
καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και γενικότερα των μελών της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
Η προσέγγιση που προτείνεται στην εργασία ακολουθεί τη φιλοσοφία της
μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διεργασιών του τμήματος Προσωπικού, μέσω
ενός ανοιχτού λογισμικού μοντελοποίησης βασισμένο στη δημοφιλή γλώσσα Business
Process Modeling Notation (BPMN).
Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται σε μια σειρά βημάτων όπως η
συγκριτική αξιολόγηση κι επιλογή του κατάλληλου εργαλείου μοντελοποίησης και η
μετέπειτα εγκατάσταση κι εκμάθησή του, η διεξαγωγή συνεντεύξεων με υπαλλήλους
του τμήματος Προσωπικού για τη συλλογή της πληροφορίας σχετικά με όλες τις
διεργασίες του τμήματος, η πλήρης μοντελοποίηση τριών ενδεικτικών διεργασιών και
η πιλοτική λειτουργία τμήματος (υπο‐διεργασίας) μιας μοντελοποιημένης διεργασίας
με σκοπό την αξιολόγηση της συγκεκριμένης προσέγγισης.
Συμπερασματικά η μοντελοποίηση των διεργασιών του τμήματος Προσωπικού
για την οργανωτική διαχείριση κάθε διαδικασίας έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη
και αποτελεσματικότερη εκτέλεσή της καθώς αυτοματοποιεί τις περιττές εργασίες και
διασφαλίζει τη παρακολούθηση των ημιτελών εργασιών.

2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
2.1.

Διεργασία ‐ Ορισμοί και Σπουδαιότητα

Στην προσπάθεια ορισμού της έννοιας της Διεργασίας (ή Διαδικασίας, Business
Process), προκύπτουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και μια σειρά από
διαφορετικούς ορισμούς. Παρακάτω ακολουθούν κάποιοι ορισμοί που σε πολύ
γνωστά ονόματα του χώρου του ανασχεδιασμού, της μοντελοποίησης και
της προσομοίωσης των επιχειρηματικών διεργασιών.
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“Μια διεργασία είναι ένα σύνολο ενεργειών που απαιτούν ένα ή περισσότερα
είδη εισροών και παράγουν ένα αποτέλεσμα(εκροή) που έχει αξία για ένα πελάτη”
(Hamme rand Champy,1993).
“Μια διεργασία είναι ένα σύνολο αλληλένδετων δραστηριοτήτων που παίρνουν
μια εισροή και τη μεταβάλλουν για να δημιουργήσουν μία εκροή” (Johansson et al.,
1993).
“Μια διεργασία είναι απλά ένα δομημένο και μετρήσιμο σύνολο
δραστηριοτήτων, σχεδιασμένο να παράγει μια ειδική εκροή για ένα συγκεκριμένο
πελάτη ή συγκεκριμένη αγορά. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο πώς εκτελείται μια
εργασία μέσα σ’ έναν οργανισμό παρά στο ίδιο το προϊόν και τί γίνεται σχετικά μ’
αυτό. Αποτελεί μια συγκεκριμένη σειρά των επιμέρους εργασιών μέσα στο χρόνο και
τόπο, με μία αρχή, ένα τέλος και καθορισμένες εισροές, δηλαδή μια δομή για δράση”
(Davenpot and Short, 1993). Οι Davenpot και Short εισηγούνται ότι μια επιχειρηματική
διεργασία είναι “η λογική οργάνωση των ατόμων, των υλικών, της ενέργειας, του
εξοπλισμού και των διαδικασιών σε επιμέρους εργασίες ήδραστηριότητες,
σχεδιασμένες να παράγουν ένα συγκεκριμένο τελικό αποτέλεσμα”.
“Μια Επιχειρηματική Διαδικασία είναι μια συλλογή συσχετιζόμενων δομικών
δραστηριοτήτων, οι οποίες παράγουν επιθυμητά αποτελέσματα για την επιχείρηση,
καθώς και για τους πελάτες της (Michelson BPEL). Αναφέρεται λοιπόν στον τρόπο με
τον οποίο η απαιτούμενη εργασία οργανώνεται και εστιάζει στην παραγωγή ενός
προϊόντος ή υπηρεσίας με αξία προς την επιχείρηση.
Ένα παράδειγμα Επιχειρηματικής Διαδικασίας είναι η διαδικασία μέσω της
οποίας μια επιχείρηση υλοποιεί τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της, δηλαδή η
υλοποίηση μιας παραγγελίας(BPMI.org, 2006; White and Miers, 2008). Κάθε
Επιχειρηματική Διαδικασία αποτελείται από δεδομένα εισόδου (inputs), δεδομένα
εξόδου (outputs) και μια μεθοδολογία. Τα δεδομένα εισόδου είναι προαπαιτούμενα
και χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας ενώ η εφαρμογή της
μεθοδολογίας έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία των δεδομένων εξόδου (Smith and
Fingar, 2003; Vernadat, 2007; Zahavi, 1999).
Μέσα από τους ανωτέρω ορισμούς μπορεί κάποιος να δει ξεκάθαρα ότι σχεδόν
οτιδήποτε κάνουμε αποτελεί ή είναι μέρος μιας διεργασίας και ότι οι επιχειρηματικές
διεργασίες παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στην οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων
.Οι προσπάθειες, “οι κινήσεις”, που έγιναν προς την κατεύθυνση αναγνώρισης της
σπουδαιότητας των διεργασιών κατά τις δεκαετίες του80 καιτου90 μας έχουν κάνει να
αναγνωρίσουμε την ύπαρξη διεργασιών και ότι αυτές οι διεργασίες αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της επιχείρησης. Η κεντρική ιδέα κάθε “κίνησης” ήταν αυτή της
διεργασίας και η ύπαρξη της ανάγκης απεικόνισης της μέσω της τεχνικής της
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μοντελοποίησης. Η σπουδαιότητα μίας διεργασίας μπορεί να προσδιορισθεί
παρατηρώντας διάφορες καταστάσεις, όπως:
• Καταστάσεις όπου υπάρχει η ανάγκη για κοινή αντίληψη του τί κάνει η επιχείρηση
και πώς το κάνει.
• Καταστάσεις όπου θα πρέπει να υιοθετηθεί και ίσως επιβληθεί μια κοινή
πρoσέγγιση, π.χ. μέσω του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας.
• Προγράμματα τμηματικής βελτίωσης, όπως αυτά που θα μπορούσαν να εισαχθούν
στο πλαίσιο ενός προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας(TQM)
• Προγράμματα ριζικής αλλαγής, όπως αυτά που θα μπορούσαν να τεθούν σε
εφαρμογή χρησιμοποιώντας τις αρχές και τεχνικές της ανασχεδίασης των
Επιχειρηματικών Διεργασιών.
• Καταστάσεις όπου τίθεται υπό αμφισβήτηση η ευθυγράμμιση των συστημάτων
πληροφορικής με τις ανάγκες της επιχείρησης.
Όλες οι εργασίες που εκτελούνται μέσα σε ένα οργανισμό, μια επιχείρηση, αποτε
λούν μέρος κάποιων διεργασιών. Μια διεργασία μπορεί να περικλείεται εντός των
ορίων λειτουργίας ενός τμήματος ή μπορεί να έχει προεκτάσεις και σε άλλα τμήματα.
Πάρα πολλές διεργασίες είναι αλληλένδετες, κατά τρόπο που η εκροή της μιας να
αποτελεί την εισροή της άλλης (Αντωναράς, 1999).

Στάδια Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process
Management)
Ο όρος Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Management)
αναφέρεται στις ενέργειες που εκτελούνται από μια επιχείρηση για να προσαρμόσει
τις διαδικασίες της, τα πληροφοριακά της συστήματα και την οργανωτική της δομή
στις ανάγκες της αγοράς και να τα βελτιστοποιήσει (Alonso et al., 1997;
Georgakopoulos et al., 1995).
Η επιτυχημένη Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών αποτελείται από τα
παρακάτω βήματα: τη σχεδίαση των διαδικασιών, την εφαρμογή τους και τον έλεγχο,
την αξιολόγηση και την μέτρησή τους (Eder and Panagos, 1999). Τα στάδια από τα
οποία αποτελείται η Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών δημιουργούν έναν
κλειστό βρόχο, ο οποίος παρουσιάζεται και σχηματικά στο ακόλουθο σχήμα.
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Εικόνα 1 Ο κλειστός βρόχος της Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process
Management) Πηγή:MAESTRO, 2008

Για να οδηγηθούμε σε επιτυχή αποτελέσματα, η Διαχείριση Επιχειρηματικών
Διαδικασιών (Business Process Management) πρέπει να ενσωματωθεί στην
οργανωτική δομή της επιχείρησης, στις επαγγελματικές διαδικασίες και στις
διαδικασίες διαχείρισης, αλλά και στην νοοτροπία των εργαζομένων, καθένας από
τους οποίους συμμετέχει σε μια ή περισσότερες διαδικασίες.
Σύμφωνα με την καταγραφή του Βεργίδη (2014)τα στάδια της διαχείρισης
επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Management) είναι τα ακόλουθα:
1. καταγραφή: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την καταγραφή των κύριων και
επιμέρους διαδικασιών της επιχείρησης.
2. μοντελοποίηση: Το δεύτερο στάδιο αφορά την αναπαράσταση των ΕΔ με τη χρήση
μιας προκαθορισμένης τεχνικής μοντελοποίησης.
3. εκτέλεση: Το τρίτο στάδιο σχετίζεται με την αυτοματοποίηση της εκτέλεσης μιας ΕΔ.
Στο στάδιο αυτό πολλές φορές ενσωματώνεται η χρήση κατάλληλου λογισμικού.
4. έλεγχος / παρακολούθηση: Στο στάδιο αυτό ελέγχεται και αξιολογείται η απόδοση
της ΕΔ με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
5. ανασχεδιασμός / βελτιστοποίηση: Το πιο ωφέλιμο στάδιο. Γίνεται χρήση της
συλλογής πληροφοριών και βελτιώνεται ή επανασχεδιάζεται η ΕΔ.
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα βασικά στάδια όπως προκύπτουν
από τη καταγραφή του προγράμματος MAESTRO (2008):
• Σχεδιασμός Διαδικασιών: Λόγω του δυναμικού περιβάλλοντος της αγοράς, είναι
απαραίτητος ο συνεχής έλεγχος και επανασχεδιασμός των διαδικασιών. Αυτό το
στάδιο περιλαμβάνει, λοιπόν, είτε τον σχεδιασμό, είτε την συλλογή των ήδη
υπαρχόντων διαδικασιών. Επιπλέον, οι διαδικασίες αυτές μπορούν να
προσομοιωθούν, έτσι ώστε να ελεγχθούν. Το λογισμικό που υποστηρίζει αυτό το
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στάδιο είναι γραφικοί επεξεργαστές (graphicaleditors), που επεξεργάζονται τις
διαδικασίες και οι ενταμιευτές (repositories), στους οποίους αποθηκεύονται το
μοντέλα διαδικασιών.
• Εκτέλεση Διαδικασιών: Ο παραδοσιακός τρόπος για τη εκτέλεση μιας διαδικασίας
απαιτούσε αρκετό χρόνο και είχε μεγάλο κόστος. Μέρος της διαδικασίας
εκτελούταν από τα διάφορα λογισμικά που χρησιμοποιούσε η επιχείρηση, αλλά
σε πολλά σημεία όπου η χρήση του λογισμικού ήταν αδύνατη, ήταν απαραίτητη
η επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας, ο
επανασχεδιασμός των διαδικασιών είχε μεγάλο κόστος και ήταν δύσκολο να
αποκτηθεί μια συνολική εικόνα και εποπτεία των διαδικασιών και της
κατάστασής τους. Σαν απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, αναπτύχθηκαν
Συστήματα Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Management
Systems), που αποτελούν πια ξεχωριστό τμήμα λογισμικού. Τα Συστήματα αυτά
επιτρέπουν στις συνολικές επιχειρηματικές διαδικασίες να οριστούν μέσω μιας
προγραμματιστικής γλώσσας, η οποία εκτελείται απευθείας από τον υπολογιστή.
Ακόμη, χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία που διαθέτουν, για να υλοποιήσουν
λειτουργίες της επιχείρησης (π.χ. να υπολογίσουν τον χρόνο παραγωγής ενός
προϊόντος) ή στέλνουν μηνύματα στο ανθρώπινο δυναμικό, ζητώντας του να
εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες, απαραίτητες για την διεκπεραίωση της
διαδικασίας. Λόγω του ότι η υλοποίηση των διαδικασιών είναι άμεσα
εφαρμόσιμη, οι επανασχεδιασμένες διαδικασίες μπορούν, σε αντίθεση με τον
παραδοσιακό τρόπο, να υλοποιηθούν άμεσα. Τέλος, για την αποτελεσματική
εφαρμογή των Συστημάτων Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process
Management Systems) είναι απαραίτητο το λογισμικό που χρησιμοποιείται να
υπόκειται στις αρχές της προσανατολισμένης στις υπηρεσίες αρχιτεκτονικής
(service‐oriented architecture).
• Ανίχνευση και Έλεγχος Διαδικασιών: Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει την ανίχνευση
κάθε ξεχωριστής διαδικασίας, έτσι ώστε η εύρεση πληροφοριών για κάθε μια
από αυτές να γίνεται πιο εύκολη και να μπορούν να συλλεχθούν άμεσα
στατιστικά στοιχεία για την απόδοσή τους. Ένα παράδειγμα ανίχνευσης είναι ο
προσδιορισμός της κατάστασης της παραγγελίας ενός πελάτη (παραγωγή
παραγγελίας, παράδοση εντός των επιθυμητών χρονικών ορίων ή καθυστέρηση)
ενώ ένα παράδειγμα στατιστικών στοιχείων αποτελεί ο χρόνος υλοποίησης της
παραγγελίας, ή ο αριθμός των παραγγελιών που υλοποιήθηκαν τον τελευταίο
μήνα. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία συνήθως χωρίζονται στις εξής τρεις
κατηγορίες: χρόνος κύκλου παραγωγής, ποσοστά σφαλμάτων και
παραγωγικότητα.
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2.2.

Μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών

Η μοντελοποίηση των διεργασιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού δεν έχει απλά
και μόνο σκοπό την περιγραφή των διεργασιών αλλά κυριότερα στοχεύει στην
ανάλυση και βελτιστοποίηση τους μέσω χρονικών αναλύσεων και αναλύσεων κόστους.
Η μοντελοποίηση μια επιχείρησης αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την κατανόηση,
ανάλυση, σχεδίαση και βελτίωση της επιχείρησης.
Αυτό περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση, όχι μόνο επιχειρησιακών διεργασιών,
αλλά και πληροφοριακών συστημάτων. Ταυτόχρονα, μπορεί να οριστεί σαν τρόπος
εξωτερίκευσης γνώσης, η οποία προσθέτει αξία στην επιχείρηση. Αναφέρεται και
ασχολείται με τη δομή, τη λειτουργία, τη συμπεριφορά, τις πληροφορίες, την
οικονομική κατάσταση και άλλες πτυχές της επιχειρησιακής οντότητας, και
χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση της δομής, της συμπεριφοράς, των
συστατικών και των λειτουργιών της επιχειρησιακής οντότητας, γεγονός που οδηγεί
στην κατανόηση, στον επανασχεδιασμό και στην εκτίμηση και βελτιστοποίηση των
επιχειρησιακών λειτουργιών και της απόδοσης.
Τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή της μοντελοποίησης επιχειρήσεων
είναι:
• Γρήγορη και εύκολη διάγνωση ανωμαλιών στη λειτουργία της εταιρείας (σε ροή
εργασίας, ελέγχου και πληροφορίας).
• Επανασχεδιασμός του συνόλου της επιχειρησιακής οντότητας για βελτιστοποίηση
των αποδόσεών της.
• Επανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διεργασιών για βελτιστοποίηση των αποδόσεών
τους (Business Process Reengineering ‐ BPR).
• Εύκολη εφαρμογή συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.
• Ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίσει τις μεταβολές της αγοράς και ευκολία
στην λήψη διαχειριστικών αποφάσεων.
Από την δεκαετία του ’90 έχει κάνει την εμφάνισή του ένα πλήθος εμπορικών
εργαλείων, τα οποία ασχολούνται με τη Μοντελοποίηση Επιχειρήσεων ή την
Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών, π.χ. τα εργαλεία ADONIS, ARIS ToolSet,
FirstSTEP, METIS, EnterpriseModeler, KBSI tools, CimTool, MOOGO, καθώς και ένας
μεγάλος αριθμός συστημάτων ροής εργασίας, κάθε ένα από τα οποία έχει το δικό του
περιβάλλον μοντελοποίησης (π.χ. ActionWorkflow, COSA, FlowMark, LotusNotes,
TeamwareFlow, Ensemble, WorkParty). Η μεγάλη παραγωγή, εργαλείων είχε οδηγήσει
σε μια πολύ δυσχερή κατάσταση στην οποία τα διάφορα εργαλεία, παρά την
προσφορά τους σε λειτουργίες, ήταν ανέφικτο να διασυνδεθούν, να επικοινωνήσουν
και να ανταλλάξουν μοντέλα. Η κατάσταση άλλαξε όταν πριν μερικά χρόνια η γλώσσα
BPML έγινε αποδεκτή ως πρότυπο από το σύνολο των κατασκευαστών εργαλείων
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μοντελοποίησης και έτσι τα σύγχρονα εργαλεία που βασίζονται σε αυτή έχουν ευρεία
αποδοχή και χρήση στην τεχνολογία μοντελοποίησης.
Ορισμός επιχειρησιακού μοντέλου
Το “Μοντέλο” αποτελεί μία θεωρητική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Ο
δημιουργός ενός μοντέλου ορίζει τις όψεις εκείνες του πραγματικού συστήματος οι
οποίες τον ενδιαφέρουν και τα στοιχεία του υπό εξέταση συστήματος τα οποία θα
μοντελοποιήσει. Η αξία ενός μοντέλου προκύπτει από την ικανότητά του να παρέχει
μία απλοποιημένη απεικόνιση του πραγματικού συστήματος και να προβλέπει
συγκεκριμένα γεγονότα σχετικά με το σύστημα αυτό. Η ζωή των μοντέλων
επιμηκύνεται όταν αυτά χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση και έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της επιχείρησης.
Το “Επιχειρησιακό Μοντέλο” ορίζεται ως μία συμβολική αναπαράσταση της
επιχείρησης και των θεμάτων τα οποία την αφορούν και αποτελείται από
συμπληρωματικά μεταξύ τους μοντέλα των επιμέρους όψεων της επιχείρησης.
Περιέχει αναπαραστάσεις μεμονωμένων γεγονότων, αντικειμένων, σχέσεων και
συναλλαγών της επιχείρησης. Είναι σημαντικό το επιχειρηματικό μοντέλο να περιέχει
όχι μόνο στατικές αλλά και δυναμικές όψεις της επιχείρησης.
Είδη επιχειρησιακών μοντέλων
Το επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί μία συμβολική αναπαράσταση της
επιχείρησης η οποία προκύπτει με την αφαιρετική μέθοδο. Συνήθως ένα
επιχειρηματικό μοντέλο αποτελείται (χωρίς να περιορίζεται σε αυτά μόνο) από:
• οργανωσιακά μοντέλα, τα οποία τεκμηριώνουν την οργανωσιακή δομή και τις
υπευθυνότητες και δικαιοδοσίες των μελών της.
• μοντέλα βελτιστοποίησης και λήψης αποφάσεων, τα οποία χρησιμοποιούνται από
υποστηρικτικά συστήματα λήψης αποφάσεων (DSS).
• μοντέλα δραστηριοτήτων, τα οποία υπαγορεύουν τις λειτουργίες και ενέργειες που
πρέπει να εκτελεστούν στις Επιχειρησιακές δραστηριότητες
• μοντέλα πόρων, τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά, τις πολιτικές
διαχείρισης των πόρων, και τις ενέργειες που γίνονται για τη διεκπεραίωση
διαφόρων δραστηριοτήτων
• μοντέλα πληροφορίας, τα οποία περιγράφουν τη δομή και τις αλληλο‐συσχετίσεις
των δεδομένων και των πληροφοριακών στοιχείων του επιχειρησιακού
πληροφοριακού συστήματος
• οικονομικά μοντέλα, τα οποία παρέχουν μία αναλυτική όψη για τα διάφορα κόστη
της επιχείρησης
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• μοντέλα προϊόντων, για την αναπαράσταση των γεωμετρικών και μη‐ γεωμετρικών
χαρακτηριστικών του προϊόντος καθώς και των λεπτομερειών της σχεδίασης του
προϊόντος και των τμημάτων που το απαρτίζουν σε όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής του.
Η ανάγκη για επιχειρηματικά μοντέλα
Οι επιχειρήσεις χρειάζονται μοντέλα για να απαντούν με έναν ολοκληρωμένο και
ενιαίο τρόπο σε θεμελιώδεις ερωτήσεις όπως :
• Ποιοι εργάζονται στην επιχείρηση; (οργανωσιακά μοντέλα)
• Τι ακριβώς κάνει ο καθένας; (οργανωσιακά μοντέλα, μοντέλα βελτιστοποίησης
λήψης αποφάσεων)
• Πώς εκτελούν τα καθήκοντά τους οι εργαζόμενοι; (μοντέλα δραστηριοτήτων)
• Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι και πως καταναλώνονται; (μοντέλα πόρων)
• Ποιές είναι οι πληροφοριακές απαιτήσεις της επιχείρησης ‐ πληροφοριακά
συστήματα; (μοντέλα πληροφορίας)
Τέλος η σύνθεση όλων των παραπάνω μοντέλων σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο
σύνολο δημιουργεί το επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο παρέχει την απάντηση στην
ερώτηση :
“Με ποιον τρόπο συνδέονται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο όλα τα παραπάνω
επιμέρους μοντέλα;”
Επιχειρησιακή μοντελοποίηση και όψεις της επιχείρησης
Ο όρος “Επιχειρησιακή Μοντελοποίηση” αποτελεί έναν γενικό όρο που καλύπτει
διάφορες δραστηριότητες, μεθόδους και εργαλεία τα οποία σχετίζονται με την
ανάπτυξη μοντέλων των διαφόρων όψεων της επιχείρησης.
Η επιχειρησιακή μοντελοποίηση σχετίζεται πολύ περισσότερο με τη λειτουργία του
οργανισμού και λιγότερο με το λογισμικό. Στοχεύει στη καταγραφή των λειτουργιών
του οργανισμού, των διεργασιών με τις οποίες εκτελούνται οι λειτουργίες και των
βημάτων των διεργασιών. Κατά κανόνα οι μηχανικοί λογισμικού βρίσκουν έτοιμα τα
επιχειρησιακά μοντέλα, τα οποία αποτελούν καλή πρώτη ύλη για την παραγωγή των
απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος.
Οποιαδήποτε τεχνική μοντελοποίησης χαρακτηρίζεται από:
1. Το συγκεκριμένο σκοπό και στόχο του μοντέλου
2. Το πλαίσιο στο οποίο ορίζεται το μοντέλο ή τα όριά του
3. Την οπτική (viewpoint) του μοντέλου.
4. Το επίπεδο λεπτομέρειας του μοντέλου
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Πιο συγκεκριμένα διακρίνονται οι παρακάτω όψεις ή οπτικές μιας επιχείρησης :
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ (functional): Ορίζει τι λειτουργίες θα εκτελεστούν μέσα στην
επιχείρηση και ποια αντικείμενα αυτές θα επεξεργαστούν
• ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ (behavioral): Ορίζει πως συμβαίνουν όλα και πότε
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ (informational): αναφέρεται στον ορισμό των δεδομένων τα οποία
χρησιμοποιούνται ή παράγονται και στις μεταξύ τους συσχετίσεις
• ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ (organizational): Ορίζει ποιοι πόροι και αντιπρόσωποι της
επιχείρησης θα εκτελέσουν τις διάφορες λειτουργίες των διεργασιών
Η Μοντελοποίηση Διεργασιών (Process Modeling) χρησιμοποιεί κατά κόρον και
βασίζεται, στη γραφική απεικόνιση των διεργασιών. Με τον τρόπο αυτό
αποτυπώνονται και οι πόροι που απαιτούνται από την κάθε διεργασία. Η
Μοντελοποίηση Διεργασιών, είναι συνήθως μέρος ενός ευρύτερου έργου, όπως η
Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διεργασιών (Business Process Reengineering) και η
δομή του μοντέλου εξαρτάται από τις απαιτήσεις του έργου..
Τα μοντέλα χρησιμοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου ζωής μιας
διεργασίας, υποστηρίζοντας τον ορισμό της, τον επανασχεδιασμό της και την συνεχή
βελτίωση της. Επομένως, η μοντελοποίηση μιας επιχειρησιακής διεργασίας πρέπει να
θεωρηθεί ως μια συνεχής διεργασία.
Οι επιχειρήσεις και οι επιχειρησιακές διεργασίες είναι αρκετά σύνθετα
συστήματα, επομένως είναι απαραίτητο τα μοντέλα αυτά να είναι προσεκτικά
σχεδιασμένα μετά από βαθιά κατανόηση της συμπεριφοράς τους, προκειμένου να
είναι αξιόπιστα και ικανά να βασιστεί κάποιος για να σχεδιάσει νέα συστήματα ή να
βελτιώσει τη λειτουργία των ήδη υπαρχόντων.
Μια διεργασία μπορεί να μην μπορεί να εφαρμοστεί στη πράξη λόγω κάποιων
παραγόντων, όπως η απόρριψή της από τους χρήστες, πολιτικών ή νομοθετικών
περιορισμών κλπ. Επομένως, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη τεχνικών που μπορούν
αποτελεσματικά να βοηθήσουν στην εφαρμογή.
Κατά την επιχειρησιακή μοντελοποίηση, η επιλογή των μοντέλων των
επιχειρησιακών διεργασιών είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της όλης διεργασίας.
Οι τεχνικές που υπάρχουν για τέτοιες μοντελοποιήσεις είναι παραλλαγές των
λεγόμενων DFDs (Data Flow Diagrams δηλαδή Διαγράμματα Ροής Δεδομένων), και
προέρχονται από το χώρο ανάλυσης πληροφοριακών ροών. Επίσης, μια άλλη
διαγραμματική μέθοδος είναι η IDEF0 (Integration DEFinition language 0) η οποία είναι
κατάλληλη για την παράσταση συστημάτων διοίκησης παραγωγής, όπου εκτός από τη
ροή πληροφοριών υπάρχει και ροή υλικών. Σύμφωνα με τη μέθοδο IDEF0, ένα
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σύστημα αποτελείται από αντικείμενα (υλικά, έντυπα ή πληροφορίες), λειτουργίες
που εκτελούνται από πόρους (ανθρώπους, μηχανές ή λογισμικά πακέτα) καθώς και
σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων. Σε κάθε λειτουργία λοιπόν έχουμε εισόδους,
εξόδους αλλά και πόρους και περιορισμούς.
Η βελτιστοποίηση των διεργασιών ενός οργανισμού, είναι δυνατή μόνο όταν
αυτές έχουν μοντελοποιηθεί με ακρίβεια. Όσο περισσότερα διαφορετικά στοιχεία
έχουν καταγραφεί, τόσο πιο ακριβές γίνεται το μοντέλο. Τα στοιχεία που πρέπει να
καταγραφούν μπορεί να σχετίζονται κάθε φορά με τις δραστηριότητες, τους πόρους,
το κόστος, τις χρονικές διάρκειες, αλλά και με κάποια γεγονότα που συμβαίνουν κατ’
εξαίρεση, καθώς και απαιτήσεις σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας.
Στόχοι της επιχειρησιακής μοντελοποίησης
Η επιχειρησιακή μοντελοποίηση προσπαθεί να επιτύχει τους παρακάτω στόχους:
• Η καλύτερη αναπαράσταση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης
• Η διευκόλυνση της ανθρώπινης επικοινωνίας και της κατανόησης των διεργασιών
μέσω της παροχής πληροφόρησης για το τι πρέπει να γίνει, πώς, από ποιον, πως
θα γίνει η αξιολόγηση, ποια είναι τα σχετικά κόστη.
• Η παροχή καθοδήγησης των ατόμων κατά την εκτέλεση της διεργασίας.
• Η αυτόματη εκτέλεση διεργασιών ή τμημάτων τους.
• Η εκμετάλλευση της επιχειρησιακής γνώσης και τεχνογνωσίας για επανα‐
χρησιμοποίησή της (με αυτό τον τρόπο χτίζεται η “επιχειρησιακή γνώση” η οποία
αποτελεί έναν πρόσθετο πόρο για την επιχείρηση)
• Η ορθολογική οργάνωση και ασφάλεια της ροής πληροφορίας
• Η σχεδίαση (ή ανασχεδίαση) και η προτυποποίηση τμημάτων της επιχείρησης
• Η ανάλυση συγκεκριμένων όψεων της επιχείρησης (π.χ. λειτουργική, οργανωσιακή,
οικονομική, ποσοτική, και ποιοτική ανάλυση)
• Η προσομοίωση της συμπεριφοράς κάποιων τμημάτων της επιχείρησης
• Η υποστήριξη και βελτίωση των διοικητικών διεργασιών.
• Η λήψη καλύτερων αποφάσεων σχετικά με τις λειτουργίες και την οργάνωση της
επιχείρησης
• Ο καλύτερος συντονισμός και έλεγχος τμημάτων ή διεργασιών της επιχείρησης
• Η διευκόλυνση της αξιολόγησης των επιδόσεων (benchmarking) των διεργασιών.
• Η διευκόλυνση της διεργασίας αλλαγής και βελτίωσης μιας επιχείρησης
• Σχέση επιχειρησιακής μοντελοποίησης και μοντελοποίησης λογισμικού
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Προκειμένου μια επιχείρηση να μπορέσει να επιβιώσει στη σημερινή
ανταγωνιστική κοινωνία, πρέπει να επανεξετάζει συνεχώς τα προϊόντα της, τις
υπηρεσίες της και τις σχέσεις που έχει με το περιβάλλον της (προμηθευτές,
ανταγωνιστές, πελάτες, νομοθεσία κλπ.). Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις στηρίζονται
στα πληροφοριακά συστήματα.
Δυστυχώς, αρκετά συχνά ένα σύστημα λογισμικού δεν υποστηρίζει πλήρως μια
επιχείρηση. Οι αιτίες μπορεί να είναι: έλλειψη ακριβούς καθορισμού απαιτήσεων,
ελλείψεις στη σωστή κατανόηση της επιχείρησης από την ομάδα σχεδιασμού του
λογισμικού, η ακόμα και της φύσης της επιχείρησης (η οποία μπορεί να αλλάζει τόσο
συχνά έτσι ώστε το λογισμικό της να μην μπορεί να συμβαδίσει με τις νέες λειτουργίες
και απαιτήσεις της).
Μία λύση στο παραπάνω πρόβλημα μπορεί να είναι η χρήση κοινής γλώσσας
μοντελοποίησης της επιχείρησης αλλά και του λογισμικού που αυτή θα
χρησιμοποιήσει. Ένα τέτοιο παράδειγμα γλωσσών είναι η BPMN.
2.2. Η Γλώσσα Mοντελοποίησης Business Process Modeling Notation (BPMN)
Η σημειογραφία της μοντελοποίησης επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process
Modeling Notation (BPMN)) έχει αναπτυχθεί από τον οργανισμό Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Διεργασιών (Business Process Management Initiative (BPMI)).
Πρωταρχικός στόχος της BPMN είναι να παρέχει μια σημειογραφία, η οποία θα είναι
απόλυτα κατανοητή από όλους τους χρήστες της, από τους αναλυτές επιχειρησιακών
διεργασιών, οι οποίοι και παράγουν τα αρχικά σχέδια των διεργασιών, μέχρι τους
υπεύθυνους ανάπτυξης λογισμικού, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της
τεχνολογίας που θα υλοποιήσει τις διεργασίες.
Κατανοητή θα πρέπει να είναι, ακόμη, στα διοικητικά στελέχη, τα οποία θα
διαχειρίζονται και θα ελέγχουν τις διεργασίες. Επομένως, η BPMN αποτελεί
ουσιαστικά μια γέφυρα, η οποία ενώνει το σχεδιασμό με την εφαρμογή των
επιχειρησιακών διεργασιών. Ακόμη ένας στόχος της BPMN, είναι να εξασφαλίσει ότι οι
προγραμματιστικές γλώσσες XML, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των
επιχειρησιακών διεργασιών, π.χ. η BPEL, μπορούν να οπτικοποιηθούν με τη χρήση
αυτής της σημειογραφίας.
Πολύπλοκες διεργασίες μπορούν, με την χρήση της γλώσσας XML, να δομηθούν
σε μια μορφή, την οποία μπορεί να διαχειριστεί εύκολα ένα πληροφοριακό σύστημα,
αλλά μπορεί να κατανοήσει δύσκολα ένας αναλυτής επιχειρησιακών διεργασιών. Αν
λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει ευκολότερα
και γρηγορότερα οπτικοποιημένα αντικείμενα και δομές, μπορούμε να καταλάβουμε
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την αυξημένη ανάγκη απεικόνισης των μοντέλων των γλωσσών XML σε παραστατικές,
γραφικές δομές.
Η BPMN παραμετροποιεί εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησης καθώς και
συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων. Τα μοντέλα διεργασιών που δημιουργούνται με
την BPMN ονομάζονται Διαγράμματα Επιχειρησιακών Διεργασιών
(BusinessProcessDiagram ‐BPD). Η BPMN παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα απεικόνισης
των διαγραμμάτων στην εκτελέσιμη γλώσσα BPEL. Επομένως, η BPMN παρέχει έναν
μηχανισμό οπτικοποίησης διεργασιών, οι οποίες έχουν οριστεί σε γλώσσα
επιχειρησιακών διεργασιών XML.
Η προτυποποιημένη απεικόνιση των διεργασιών διευκολύνει την κατανόηση των
επιχειρησιακών διεργασιών και των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό
οδηγεί, στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της επιχείρησης και των σχέσεων με
τους συνεργάτες της, αλλά και στην καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος της αγοράς.
Πεδίο δράσης της BPMN
Η ΒPMN έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίζει μόνο εκείνες τις μοντελοποιήσεις
οι οποίες είναι εφαρμόσιμες στις Επιχειρησιακές διεργασίες (Ovum, 2000) Αυτό
σημαίνει ότι άλλου είδους μοντελοποιήσεις για επιχειρησιακούς σκοπούς δεν ανήκουν
στο πεδίο δράσης της BPMN. Για παράδειγμα, οι παρακάτω μοντελοποιήσεις δεν
αποτελούν αντικείμενο της BPMN:
• Οργανωτικές δομές και πρώτες ύλες
• Ανάλυση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης
• Μοντέλα δεδομένων και πληροφοριών
• Στρατηγική
• Επιχειρησιακοί Κανόνες
Θα πρέπει, τέλος, να διευκρινιστεί ότι, η γλώσσα BPMN παρουσιάζει τη ροή
ελέγχουκαι μηνυμάτων και τη σχέση των δεδομένων με τις δραστηριότητες και δεν
παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαγραμμάτων ροής δεδομένων (σαν κι αυτά που
χρησιμοποιούνται στις γλώσσες προγραμματισμού).
Χρήσεις της ΒPMN
Η μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών χρησιμοποιείται για τη μετάδοση
πληροφοριών σε ένα μεγάλο εύρος χρηστών. Η BPMN έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει
πολλές περιπτώσεις μοντελοποίησης και επιτρέπει τη δημιουργία διεργασιών στις
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οποίες συμμετέχει το σύνολο των τμημάτων της επιχείρησης. Οι βασικές κατηγορίες
διεργασιών που καλύπτονται είναι οι εξής:
• Ιδιωτικές (εσωτερικές) επιχειρησιακές διεργασίες
Οι ιδιωτικές επιχειρησιακές διεργασίες λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της
επιχείρησης και είναι ο τύπος των διεργασιών που ονομάζονται, αλλιώς, διεργασίες
ροής εργασίας. Μια απλή ιδιωτική διεργασία μπορεί να παρασταθεί με ένα ή
περισσότερα έγγραφα BPEL. Οι ιδιωτικές διεργασίες αποτελούν το εσωτερικό μιας
«ενότητας» (pool), και δε μπορούν να επεκταθούν πέρα από τα όρια της ενότητας
αυτής. Αντίθετα, η ροή μηνυμάτων μπορεί να περάσει τα σύνορα της ενότητας, ώστε
να συνδέσει ξεχωριστές ιδιωτικές διεργασίες.
• Αφηρημένες (δημόσιες) επιχειρησιακές διεργασίες
Αυτές οι διεργασίες αναπαριστούν το σύνδεσμο μιας ιδιωτικής επιχειρησιακής
διεργασίας με μια άλλη διεργασία ή συμμετέχοντα. Στην αφηρημένη διεργασία
περιλαμβάνονται μόνο εκείνες οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την
επικοινωνία με το εξωτερικό των ιδιωτικών διεργασιών, καθώς και οι απαραίτητοι
μηχανισμοί ελέγχου ροής. Όλες οι άλλες «εσωτερικές» διεργασίες δεν εμφανίζονται
στις αφηρημένες διεργασίες.
• Επιχειρησιακές Διεργασίες Συνεργασίας
Οι Επιχειρησιακές Διεργασίες Συνεργασίας παρουσιάζουν την επικοινωνία δύο ή
περισσοτέρων επιχειρησιακών οντοτήτων. Η επικοινωνία αυτή ορίζεται σαν μια σειρά
μηνυμάτων ανάμεσα στις επιχειρησιακές οντότητες. Μια απλή διεργασία
συνεργασίαςμπορεί να αναπαρασταθεί σε άλλες γλώσσες επικοινωνίας, όπως η ebXML
BPSS, και η RosettaNet. Οι Επιχειρησιακές Διεργασίες Συνεργασίας μπορούν να
αναπαρασταθούν σαν δύο αυτόνομες αφηρημένες διεργασίες, οι οποίες επικοινωνούν
μεταξύ τους.

Διαγράμματα Επιχειρησιακών Διεργασιών
Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται μια περίληψη των γραφικών
αντικειμένων BPMN και των σχέσεων μεταξύ τους.
Στόχος της BPMN είναι η σημειογραφία της να είναι απλή και κατανοητή στους
επιχειρησιακούς αναλυτές. Ταυτόχρονα οφείλει να μπορεί να χειρίζεται και να
ενσωματώνει στα μοντέλα την πολυπλοκότητα των διεργασιών.
Τα αντικείμενα της BPMNχωρίζονται σε μικρότερες κατηγορίες, έτσι ώστε ο
αναγνώστης ενός BPMN διαγράμματος να μπορεί εύκολα να αναγνωρίζει τους
βασικούς τύπους των αντικειμένων και να κατανοεί το διάγραμμα. Στις βασικές
18

κατηγορίες αντικειμένων μπορούν να προστεθούν επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες
θα υποστηρίζουν τις απαιτήσεις για πολυπλοκότητα. Οι βασικές κατηγορίες των
στοιχείων είναι οι εξής:
• Αντικείμενα Ροής (FlowObjects)
• Αντικείμενα Σύνδεσης (ConnectingObjects)
• Υποκατηγορίες μιας ενότητας (Swimlanes)
• Συμπληρωματικά αντικείμενα (Artifacts)
Τα αντικείμενα ροής είναι τα βασικά γραφικά στοιχεία που προσδιορίζουν τη
συμπεριφορά της επιχειρησιακής διεργασίας. Τα αντικείμενα ροής είναι:
• Γεγονότα (events)
• Δραστηριότητες(activities)
• Πύλες ελέγχου/απόφασης (gates)
• Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης αντικειμένων ροής μεταξύ τους ή με άλλες πηγές
πληροφοριών. Αυτά τα αντικείμενα σύνδεσης είναι:
• Ακολουθιακή Ροή (sequence flow)
• Ροή Μηνύματος
• Συσχέτιση
• Υπάρχουν δύο τρόποι ομαδοποίησης των βασικών στοιχείων μοντελοποίησης που
είναι:
• «ενότητα» (pool)
• «υποενότητα» (lane)
• Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το σύνολο των βασικών αντικειμένων με τα
οποία μοντελοποιούνται οι περισσότερες Επιχειρησιακές διεργασίες.
2.3. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Με τον όρο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Διαδικασιών (Businessprocessmanagementsystem – BPMS) ορίζεται μια γενική
πλατφόρμα λογισμικού η οποία συντονίζει τη σχεδίαση και την εκτέλεση
επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω της χρήσης ρητών μοντέλων αναπαράστασής τους.
Η διάρθρωση ενός λογισμικού BPMS αποτελείται από τρεις ευρείες περιοχές:
1. Ενοποίηση (Integrations) των εσωτερικών συστημάτων,
2. Αυτοματοποίηση (Automation) των αναφερόμενων ως διαδικασιών,
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3. Συνεργασία (Collaboration) με εξωτερικές οντότητες, δηλαδή τους πελάτες,
συνεργάτες, κανάλια διανομής, κόμβους και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε
επιχειρήσεις.
Ένα Λογισμικό για BPM παρέχει εργαλεία για τον Αυτοματισμό, την Εκτέλεση και
την Παρακολούθηση των επιχειρησιακών διεργασιών καθώς και καθορίζει ποιός κάνει
κάτι, τί και πότε.
Ένα λογισμικό BPM χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
• Αύξηση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του οργανισμού
• Βελτίωση της ‘ορατότητας’ των τρεχουσών διεργασιών μέσα στον οργανισμό
• Συμπλήρωση του ‘κενού’ μεταξύ ανθρώπων, επιχειρήσεων και διαφορετικών
εφαρμογών
• Αύξηση της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχεται από τον
οργανισμό
• Περιορισμός γραφειοκρατίας
• Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων και των τμημάτων
Στις παρακάτω υπο‐ενότητες παρουσιάζονται δύο από τα πιο γνωστά συστήματα
διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών, το Processmaker και τοBizagiBPM Suite.

2.3.1. ToProcessMaker
Το ProcessMaker είναι ένα Ανοιχτό Λογισμικό (BPM) που μπορεί να βοηθήσει
οργανισμούς κάθε είδους με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αυτοματοποίηση των
επιχειρηματικών διαδικασιών. Το ProcessMaker βασίζεται στη γλώσσα
προγραμματισμού PHPκαι διαθέτει ένα εκτεταμένο σύνολο εργαλείων που παρέχει τη
δυνατότητα να δημιουργήσει κανείς εύκολα ψηφιακές μορφές και να σχεδιάσει
πλήρως λειτουργικές ροές εργασίας. Το λογισμικό είναι βασισμένο στον ιστοί (web‐
based) και μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτό με οποιονδήποτε φυλλομετρητή
ιστού (web browser) ώστε να είναι εύκολη η διαχείριση και ο συντονισμός της ροής
εργασίας σε έναν ολόκληρο οργανισμό ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των
ομάδων και των τμημάτων αυτών. Το ProcessMaker επίσης υποστηρίζει και σύνδεση
με άλλα συστήματα (ERP, CRM, HRM, Accounting) κ.ά.
Το ProcessMaker περιλαμβάνει εργαλεία για τον σχεδιασμό φορμών, για την
δημιουργία εγγράφων, για την ανάθεση ρόλων και χρηστών για την δημιουργία
κανόνων δρομολόγησης της επιχειρηματικής διεργασίας, για την διασύνδεση με άλλα
συστήματα καθώς και για την αναπαράσταση συγκεκριμένων διεργασιών γρήγορα και
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εύκολα. Το ProcessMaker διευκολύνει την τελειοποίηση της διαχείρισης ροών
εργασίας καιεπιχειρηματικών διαδικασιών:
• Δημιουργία σχεδίων ροών εργασίας, ή επιλογή από υπάρχουσα προσχέδια.
• Σχεδιασμός φορμών για όλες τις διεργασίες της επιχείρησης.
• Ανάκτηση δεδομένων από άλλες φόρμες, βάσεις δεδομένων, και άλλες εξωτερικές
πηγές μέσω Υπηρεσιών Ιστού.
• Ανίχνευση προόδου υποθέσεων ώστε να διαπιστωθεί που καθυστερεί μία
διεργασία.
• Ανάλυση αποτελεσμάτων για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας.
Πλεονεκτήματα του ProcessMaker
Είναι φιλικό προς τον χρήστη :
• Δεν είναι απαραίτητη η προγραμματιστική εμπειρία/γνώση
• Ο σχεδιασμός διεργασιών είναι εύκολος λόγω ενός φιλικού προς το χρήστη
περιβάλλον (drag and drop διεπαφή)
• Ο προαιρετικός επεξεργαστής ΗΤΜL και Javascript παρέχει πλήρη έλεγχο στην
εμφάνιση και τη λειτουργικότητα των φορμών.
Είναι ανοιχτό λογισμικό:
• Χαμηλότερα κόστη εκτέλεσης
• Ανεξάρτητο από πολιτικές συγκεκριμένης εταιρικής κατασκευής
• Λειτουργεί σε Windows και Linux
• Συνδέεται με βάσεις δεδομένωνMySQL, OracleSQL.
• Συνδέεται με άλλα συστήματαμέσω υπηρεσιών ιστού (webservices).
(processmaker.com).
Το ProcessMaker λειτουργεί με την εγκατάστασή του πάνω σε ένα πακέτο LAMP
ή WAMPή ΧΑMPκαι για την εγκατάστασή του είναι απαραίτητες οι τεχνολογίες Apache
(διακομιστής ) και MySql (βάση δεδομένων).

2.3.2. ΤοBizagiBPM Suite
Η Bizagi είναι μια ιδιωτική εταιρεία λογισμικού που ιδρύθηκε το 1989, με έδρα
στο Ηνωμένο Βασίλειο και γραφεία στις ΗΠΑ, την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική.
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Η εταιρεία σχεδιάζει και αναπτύσσει λογισμικό επιχειρήσεων για Διαχείριση
Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM).
Το Bizagi BPM Suite αποτελείται από τα τρία παρακάτω προϊόντα:
• Bizagi BPMN Modeler: μια δωρεάν εφαρμογή για τo γραφικό διάγραμμα, έγγραφο
προσομοίωση των διεργασιών σε τυποποιημένη μορφή γνωστή ως μοντέλο
BusinessProcess και με BPMN. Χρησιμοποιώντας το BizagiModeler, οι
διαδικασίες μπορούν να δημοσιεύονται σε Word, PDF, Wiki, Web ή το
SharePoint, ή να εξάγονται σε Visio, και σε μορφές εικόνας (png, bpm, SVG ή jpg)
και XPDL.
• BizagiStudio: μια λύση για Δωρεάν Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM),
που επιτρέπει στους οργανισμούς να αυτοματοποιήσουν τις επιχειρησιακές τους
διαδικασίες και ροές εργασίας.
• BizagiEngine:παίρνει τις ήδη διαμορφωμένες και αυτοματοποιημένες διαδικασιών
διεργασίες και τις εκτελεί τους σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Εικόνα 2 Προϊόντα του Bizagi BPM Suite

Το Bizagi BPM Suite χειρίζεται τον πλήρη κύκλο ζωής μιας επιχείρησης
διεργασίας: Μοντέλο, Δημιουργία και Εκτέλεση. Κάθε ένα από αυτά τα βήματα
διοικείται από διαφορετικά προϊόντα της σουίτας μέσα από ένα γραφικό και δυναμικό
περιβάλλον.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bizagi
• Χάρτης Διεργασίας: Το περιβάλλον διεπαφής χρήστη βασίζεται στη λογική
‘draganddrop’. Το Bizagi Modeler δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής διαγραμμάτων
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μοντελοποίησης από άλλα εργαλεία ( π.χ. Visio ). Επίσης , Bizagi Modeler είναι
συμβατό με XPDL V2.1 (XML Definition Language ) και BPMN.

Εικόνα 3 Παράδειγμα Χάρτη Διεργασίας μέσα από το bizagi

• Τεκμηρίωση Διεργασίας: Το BizagiModeler επιτρέπει επίσης την τεκμηρίωση των
διεργασιών όπου συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σε επίπεδο διαδικασίας,
καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σε επίπεδο στοιχείου στο διάγραμμα. Η
ένταξη όλων των σχετικών πληροφοριών κάνει το έγγραφο πιο ευανάγνωστο και
κατανοητό. Μόλις ολοκληρωθούν το διάγραμμα της διαδικασίας και η
τεκμηρίωση, υποστηρίζεται δημοσίευση σε διάφορες μορφές εγγράφων ( Word,
PDF , SharePoint , Web ) καθώς και ο διαμοιρασμός τους με άλλους χρήστες της
επιχείρησης.
• Περιβάλλον Συνεργασίας: επιτρέπει τη συνεργασία με άλλα άτομα της ομάδας. Το
περιβάλλον συνεργασίας μπορεί να φιλοξενηθεί στο σύννεφο (cloud) ή στο χώρο
εργασίας. Η συνεργασία επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να εργάζονται μαζί σε
ένα μοντέλο κατά τη φάση σχεδιασμού της διεργασίας, εξασφαλίζοντας την
καλύτερη ποιότητα στον ορισμό της διεργασίας . Οι χρήστες μπορούν να
αλλάξουν και να βελτιώσουν τη ροή της διαδικασίας , να συμμετέχουν σε
απευθείας σύνδεση συζητήσεις με άλλα μέλη της ομάδας και εισάγουν σχόλια.
Όλες μεταβολές στη διεργασία είναι ορατές σε όλους τους συμμετέχοντες και σε
πραγματικό χρόνο.
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• Προσομοίωση Διεργασίας: Το Bizagi δείχνει μια κινούμενη εικόνα της
προσομοίωσης με ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο. Οι χρήστες και οι
αναλυτές μπορούν να τρέξουν σενάρια ‘what‐if’, να αναλύσουν τα αποτελέσματα
για τον εντοπισμό των σημείων συμφόρησης, την υπερβολική χρησιμοποίηση
των πόρων, τους ανεπαρκείς πόρους, τις ευκαιρίες για βελτίωση και διάφορα
άλλα στοιχεία της διεργασίας.

3. Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1: Περιγραφή Ανάγκης
Το τμήμα Προσωπικού του πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι υπεύθυνο για την
ομαλή λειτουργία όλων των διοικητικών διαδικασιών που έχουν σχέση με το
προσωπικό του πανεπιστημίου. Δέχεται καθημερινά κλήσεις και email από όλα τα
τμήματα καθώς και από μέλη του προσωπικού του πανεπιστημίου για διάφορα
θέματα όπως για παράδειγμα άδειες, συντάξεις, μεταγραφές, προσλήψεις,
προκηρύξεις, εκδόσεις εγγράφων, κλπ.
Η υποστήριξη γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα
περισσότερα έγγραφα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή από το ένα τμήμα στο άλλο ή
απλά προωθούνται ηλεκτρονικά μέσω email. Κάθε τμήμα ή μέλος προσωπικού όταν
έχει ένα θέμα προς επίλυση το δηλώνει μέσω τηλεφώνου σε έναν από τους
υπαλλήλους του τμήματος Προσωπικού και μπαίνει σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα
με τον βαθμό αναγκαιότητας.
Η κατάσταση όμως αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να χάνεται πολύς χρόνος σε
τηλεφωνική συνομιλία και να μην υπάρχει πλήρης έλεγχος στη ροή εργασιών και στα
έγγραφα. Επίσης μπορεί λόγω φόρτου εργασίας κάποιος υπάλληλος να ξεχάσει να
υλοποιήσει ένα αίτημα ή μέρος μιας διεργασίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν
καθυστερήσεις και πιθανόν να δημιουργηθούν ελλείψεις, ασυνεννοησίες και κάθε
είδους προβλήματα.
Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη αυτοματοποίησης της υποστήριξης
ροής εργασίας του τμήματος Προσωπικού. Καταγράφηκαν και μοντελοποιήθηκαν όλες
οι διεργασίες τους με απλοποιημένα και σαφή βήματα ώστε να μπορεί κάθε διεργασία
να υλοποιηθεί αποτελεσματικά ακολουθώντας καταγεγραμμένα βήματα.
Η μοντελοποίηση και η αυτοματοποίηση των διεργασιών θα γίνει με την χρήση
ενός προγράμματος μοντελοποίησης το οποίο θα πρέπει να πληροί ορισμένες
προϋποθέσεις που αναλύουμε παρακάτω.
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Βήμα 2: Αξιολόγηση εργαλείων μοντελοποίησης
Στο βήμα αυτό αξιολογήθηκαν τα εργαλεία μοντελοποίησης Processmakerκαι
Bizagi με βάση στα παρακάτω κριτήρια:
1. Ευκολία χρήσης
2. Βασισμένο στον ιστό (web‐based)
3. Σύνδεση με βάση δεδομένων MySQL
4. Σύνδεση με άλλα συστήματα (υποστήριξη υπηρεσιών ιστού)
5. Λειτουργικό ανοιχτού κώδικα
6. Αποτελεσματικότητα
Το εργαλείο που επιλέχτηκε ήταν αυτό του ProcessMaker κυρίως για την
opensourceφύση του (ανοιχτό λογισμικό) αλλά και διότι η τελευταία έκδοση (3.0) είναι
πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις και υποστηρίζει μια πολύ
φιλική διεπαφή χρήστη που βασίζεται σε drag and drop.
Βήμα 3: Εγκατάσταση κι εκμάθηση του ProcessMaker
Στο βήμα αυτό πραγματοποιήθηκε η τοπική εγκατάσταση του ProcessMaker σε
περιβάλλον Windows μέσω του πακέτου WAMP (Apache, MySQL, PHP).
Έπειτα το εργαλείο μελετήθηκε από τον ιστότοπο www.wikiprocessmaker.com
και παρουσιάζεται λεπτομερώς στην επόμενη ενότητα.
Βήμα 4: Συνεντεύξεις, καταγραφή και ανάλυση διεργασιών .
Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με μέλη του τμήματος Προσωπικού για την
καταγραφή και ανάλυση της δομής του πανεπιστημίου Μακεδονίας, των διοικητικών
καθηκόντων και των παρακάτω διεργασιών του τμήματος Προσωπικού:
• Χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών
• Επικαιροποίηση πτυχίων και βεβαιώσεων
• Πραγματογνώμονες
• Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο δημόσιο
• Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Φοιτητή
• Πρόσληψη αποφοίτου ΤΕΙ για πρακτική άσκησηστο Πανεπιστήμιο
• Στατιστικά Στοιχεία‐ Ετήσια Απογραφή
• Απογραφή Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου
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• Έκδοση Πινάκων
• Συμμετοχή διοικητικών υπαλλήλων σε απεργία ή στάση εργασίας
• Διορισμός μέλους Δ.Ε.Π
• Προκήρυξη μέλους Δ.Ε.Π για εξέλιξη ή νέα θέση
• Διαδικασία πρόσληψης διδασκόντων βάσει του Π.Δ 407/80
• Χορήγηση χρονοεπιδόματος
• Συνταξιοδότηση μέλους Δ.Ε.Π
• Προκήρυξη θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου
• Χορήγηση Βαθμού και Μισθολογικού Κλιμακίου
• Εκθέσεις Αξιολόγησης Διοικητικών Υπαλλήλων
• Συνταξιοδότηση μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου
• Συνταξιοδότηση διοικητικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ
• Χορήγηση άδειας για υπηρεσιακούς λόγους
• Χορήγηση άδειας για προσωπικούς λόγους
• Χορήγηση κανονικής άδειας σε διοικητικό υπάλληλο
• Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
Βήμα 5: Επιλογή τριών αντιπροσωπευτικών διεργασιών για μοντελοποίηση με
το ProcessMaker.
Από όλες τις διεργασίες που καταγράφηκαν μέσω των συνεντεύξεων
επιλέχτηκαν τρεις αντιπροσωπευτικές για μοντελοποίηση. Η επιλογή των
αντιπροσωπευτικών διεργασιών βασίστηκα στα παρακάτω κριτήρια:
• Συνεργασία πολλών τμημάτων
• Διαχωρισμός της διεργασίας σε υπο‐διεργασίες
• Συμμετοχή εξωτερικών φορέων
• Έγγραφα εξόδου/εισόδου
• Φόρμες επιβεβαίωσης
• Πύλες ελέγχου
Οι διεργασίες που εντοπίστηκαν να καλύπτον όλα τα παραπάνω κριτήρια είναι οι
ακόλουθες:
1. Συνταξιοδότηση Μέλους Δ.Ε.Π
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2. Μοντελοποίηση Διεργασίας:Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας
3. Μοντελοποίηση Διεργασίας:Χορήγηση Άδειας για Υπηρεσιακούς Λόγους
Βήμα 6: Πιλοτική Λειτουργία τμήματος (υπο‐διεργασίας) μοντελοποιημένης
διεργασίας
Στο βήμα αυτό ελέγθηκε η αποτελεσματικότητα της μοντελοποίησης διεργασιών
για το τμήμα Προσωπικού μέσω πιλοτικής λειτουργίας ενός τμήματος της διεργασίας
Συνταξιοδότηση Μέλους Δ.Ε.Π.
Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της μοντελοποίησης και της σχεδίασης του
Χάρτη διεργασίας, κάθε εργασία της υπο‐διεργασίας ‘Αίτηση Παραίτησης’ ανατέθηκε
στον χρήστη διαχειριστή και σε δύο ακόμα χρήστες (ένας για κάθε τμήμα) οι οποίοι
‘έτρεξαν’ μια περίπτωση της διεργασίας και συμπλήρωσαν τις αντίστοιχες με τις
εργασίες φόρμες μέσω μιας προσομοίωσης της γνήσιας διεργασίας.
Βήμα 7: Συμπεράσματα και Προτάσεις
Στο τελευταίο βήμα συγκεντρώθηκαν τα συμπεράσματα και συζητήθηκαν τα
πλεονεκτήματα καθώς και η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα της
μοντελοποίησης των επιλεγμένων διεργασιών για το τμήμα Προσωπικού.

4. Παρουσίαση του ProcessMaker 3.0
4.1.

Γενική Περιγραφή

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά αντικείμενα και οι βασικές έννοιες του
ProcessMaker:
Αντικείμενα στο ProcessMaker
• Χρήστες
• Διεργασίες
• Δραστηριότητες/Καθήκοντα
• Βήματα
• Φόρμες
• Έγγραφα
• Κανόνες Δρομολόγησης
Χρήστες
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Το ProcessMaker οργανώνει τους χρήστες του συστήματος σε χρήστες (users),
ομάδες (groups) και ρόλους (roles).
• Χρήστης: Ένας λογαριασμός χρήστη στο ProcessMaker, που συνήθως αναπαριστά
ένα άτομο της επιχείρησης, αλλά μπορεί να αναπαριστά και ένα λογαριασμό µε
ειδικά προνόμια όπως ο λογαριασμός 'admin'.
• Ομάδες: Οι χρήστες μπορούν να ανήκουν σε µία, καμία ή περισσότερες ομάδες.
Μία ομάδα χρηστών απλοποιεί την ανάθεση καθηκόντων. Κάθε χρήστης μπορεί
να εκτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα/εργασίες τα οποία του επιτρέπει το
ProcessMaker και τα έχει ορίσει ο διαχειριστής του συστήματος. Ένα παράδειγμα
απλοποίησης της ανάθεσης καθηκόντων µε την χρήση ομάδων είναι η ανάθεση
διεργασίας HeplDesk σε έναν αριθμό χρηστών που ανήκουν στην ομάδα
Customer Support
• Ρόλοι: Είναι δυνατός ο ορισμός ρόλων µε διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης,
έτσι ώστε οι διαδικασίες και τα προνόμια διαφορετικών χρηστών να ελέγχονται
εύκολα
ΒασικέςΈννοιες
• Διεργασία (Process):Μια διεργασία είναι μια συλλογή από εργασίες (Tasks), που
δέχεται ένα ή περισσότερα είδη εισροών και δημιουργεί μία εκροή που έχει αξία
για τον πελάτη ή τον τελικό χρήστη μέσα στην επιχείρηση. Η εκροή της
διαδικασίας μπορεί να είναι ένα αγαθό ή μια υπηρεσία.
• Εργασία (Task):Η εργασία(ή καθήκον) είναι το βασικό συστατικό της διεργασίας.
Κάθε επιχειρησιακή διεργασία αποτελείται από μία ή περισσότερες
δραστηριότητες. Μια δραστηριότητα μπορεί να αποτελείται από ένα η
περισσότερα διαδοχικά βήματα που οδηγούν σε ένα στόχο.
• Περίπτωση (Case): Μια περίπτωση είναι ένα στιγμιότυπο της διεργασίας.Επομένως,
κάθε περίπτωση αποτελεί και ένα έργο προς εξέλιξη. Για να ξεκινήσει μία
διεργασία, θα πρέπει να αρχικοποιηθεί μία περίπτωση από το πρόγραμμα
(ProcessMaker). Το πρόγραμμα εκτελεί παράλληλα ένα πλήθος περιπτώσεων για
κάθε διεργασία. Κάθε περίπτωση μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό ποσοστό
εκτέλεσης και ολοκληρώνεται σε διαφορετικό χρόνο.
• Δυναμική Φόρμα (Dynaform ): Προσαρμόσιμες φόρμες που μπορούν να
σχεδιαστούν με τον ProcessMaker και να χρησιμεύσουν για την εισαγωγή των
απαραίτητων στοιχείων για την πρόοδο της περίπτωσης. Οι DynaForms
επιτρέπουν στους χρήστες να προβάλουν και να εισάγουν δεδομένα σε
περιπτώσεις.
• Χάρτης Διεργασίας (ProcessMap) :Μία δυναμική οπτική αναπαράσταση των
δραστηριοτήτων και των κανόνων που σχετίζονται με την παραγωγή μιας
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επιχειρησιακής διεργασίας. Ένας χρήστης‐διαχειριστής μπορεί να προσθέσει νέες
δραστηριότητες και κανόνες παραγωγής, και να τροποποιήσει τους ήδη
υπάρχοντες απευθείας από το χάρτη της διαδικασίας.
• Βήματα (Steps ): Αποτελούν (το κάθε ένα από αυτά) μια σαφώς καθορισμένη
ενέργεια στο εσωτερικό μιας δραστηριότητας. Μπορεί να είναι μία χειροκίνητη
ενέργεια ή μια αυτοματοποιημένη ροή εργασίας. Μια δραστηριότητα
αποτελείται από ένα ή περισσότερα βήματα. Παραδείγματα βημάτων:
o αποστείλετε ένα έγγραφο (inputdocument),
o συμπληρώστε μία φόρμα (DynaForm),
o κατεβάσετε ένα αρχείο PDF ή DOC έγγραφο (outputdocument).
• Ρόλοι (Roles ): Οι ρόλοι χρησιμοποιούνται για τη ανάθεση δικαιωμάτων στη
λειτουργία του ProcessMaker. Υπάρχουν 3 τύποι των ρόλων
• PROCESSMAKER_ADMIN,
• PROCESSMAKER_MANAGER
• PROCESSMAKER_OPERATOR
4.2.

Επισκόπηση νέας έκδοσης (3.0)

Η έκδοση 3.0 του ProcessMaker προσφέρει μία νέα σχεδιαστική διαδικασία που
βασίζεται στην Σημειογραφία Διοίκησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών του προτύπου
τηςBPMN 2.0, η οποία επιτρέπει στους σχεδιαστές να σχεδιάσουν πολύπλοκες ροές
εργασίας που μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν σε άλλο λογισμικό που
υποστηρίζει το πρότυπο.
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το περιβάλλον σχεδίασης (διεπαφή χρήστη) της
νέας έκδοσης του ProcessMaker, μαζί με ένα δείγμα χάρτη διεργασίας (processmap).
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Εικόνα 4 Περιβάλλον σχεδίασης στη νέα έκδοση του ProcessMaker

4.3.

Εργασίες (Tasks)

Στο ProcessMaker, μια εργασία (ή καθήκον) είναι μια λογική ομάδα διαδοχικών
βημάτων, που μοιράζονται ένα κοινό στόχο. Το είδος της εργασίας που υποστηρίζεται
από ProcessMaker στην έκδοση 3.0 είναι η κανονική εργασία (NormalTask).

Εικόνα 5 σχήμα αναπαράστασης εργασίας (ή καθήκοντος‐Task)

Αυτό το είδος εργασίας έχει ένα μενού, στο οποίο όλες οι φόρμες, τα έγγραφα
εισόδου κι εξόδου και τα εναύσματα μπορούν να αποδοθεί σε βήματα του έργου και
θα εμφανίζονται ή να εκτελεστεί κατά την εκτέλεση μιας υπόθεσης σε ProcessMaker .
Επίσης , μέσα από τις ιδιότητες της εργασίας μπορεί να οριστεί αναμενόμενη
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας και οι χρήστες , ομάδες και οι ad hoc χρήστες και
ομάδες μπορούν να διαχειρίζονται (έπειτα από ανάθεσή τους) αυτό το είδος της
εργασίας.
Τα παρακάτω είναι τα καθήκοντα/εργασίες που είναι διαθέσιμα μόνο για το
σχεδιαστικούς σκοπούς στο εσωτερικό του χάρτη διεργασίας
• Σενάριο
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• Λήψη μηνυμάτων
• Αποστολή μηνύματος
• Ειδικός Χρήστης
• Ειδική Υπηρεσία
• Χειροκίνητη εργασία
• Επιχειρησιακοί Κανόνες
4.4.

Υπο‐διεργασίες (sub‐processes)

Μια υπο‐διεργασία είναι μια ξεχωριστή διαδικασία‐διεργασία η οποία είναι
ενσωματωμένη σε μια άλλη διεργασία. Το ProcessMaker υποστηρίζει την εκτέλεση των
επιμέρους διεργασιών που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό της διεργασία. Αυτό το
στοιχείο απεικονίζεται σε συνεπτυγμένη κατάσταση, η οποία αντιπροσωπεύεται από
τον δείκτη + , και η διεργασία που θα εκτελέσει θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί στο
εσωτερικό των ιδιοτήτων. Το ProcessMaker δεν υποστηρίζει την επέκταση της υπο‐
διεργασίας για να δείξει τις λεπτομέρειες της διεργασίακαι μπορεί να τροποποιηθεί
μόνο από το άνοιγμά της ως μια ξεχωριστή διαδικασία .

Εικόνα 6 Παράδειγμα αναπαράστασης υπο‐διεργασίας

4.5.

Γεγονότα (events)

Ένα γεγονός είναι κάτι που «συμβαίνει» κατά τη διάρκεια της διεργασίας. Τα
γεγονότα έχουν μια αιτία ή επίπτωση στην εκτέλεση μιας διεργασίας και συνήθως
απαιτούν ή επιτρέπουν κάποια δράση. Τα γεγονότα διακρίνονται σε γεγονότα έναρξης,
ενδιάμεσα γεγονότα, και γεγονότα τέλους.
• Γεγονός έναρξης: Τα γεγονότα έναρξης ξεκινούν τη διεργασία και αρχικοποιούν τη
ροή εργασίας.
• Κενό (Κανένα Γεγονός): Η εκδήλωση έναρξης αρχίζει η ροή της διαδικασίας.
• Λήψη Μηνύματος: Αυτή η εκδήλωση έναρξης αρχίζει τη ροή της διεργασίας, όταν
λαμβάνει ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα μπορεί να έρθει από εξωτερικό
ProcessMaker υπό τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μπορεί να σταλεί
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από μια άλλη διεργασία. Το μήνυμα μπορεί να περιέχει δεδομένα που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπόθεσης στην τρέχουσα διαδικασία.
• Ενδιάμεσο Γεγονός: Ένα ενδιάμεσο γεγονός αντιπροσωπεύει ένα σημείο μεταξύ της
έναρξης της διαδικασίας και το τέλος της, όπου κάτι συμβαίνει εντός της
εκτέλεσης της διαδικασίας.
• Αποστολή Μηνύματος: Η εκδήλωση αυτή ρίχνει ένα "μήνυμα" κατά την εκτέλεση
της διαδικασίας.
• Λήψη Μηνύματος: Αυτό το συμβάν διακόπτει την εκτέλεση της διεργασίας μέχρι να
ληφθεί το αναμενόμενο "μήνυμα".
• Γεγονός Τέλους: Το γεγονός αυτό τερματίζει τη διεργασία, πράγμα που σημαίνει ότι
η ροή τελειώνει για την περίπτωση (case) που εκτελεί τη διεργασία.
• Κενό (Κανένα Γεγονός): Η εκδήλωση απλά τερματίζει τη διαδικασία.
• Αποστολή Μηνύματος: Η εκδήλωση αυτή τερματίζει τη διαδικασία και στέλνει ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εικόνα 7 Παράδειγμα χρήσης γεγονότων μέσα σε μια διεργασία
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4.6.

Πύλες (gateways)

Οι πύλες είναι στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του τρόπου που
κινείται η ροή σε μια διεργασία. Οι πύλες είναι οι μηχανισμοί που ελέγχουν και
ρυθμίζουν τη ροές που βασίζονται σε κανόνες δρομολόγησης. Το ProcessMaker
υποστηρίζει τις ακόλουθες πύλες :
• Αποκλειστική Πύλη : Οι Αποκλειστικές πύλες χρησιμοποιούνται για να χωρίσουν τη
ροή σε πολλαπλές πιθανές διαδρομές , αλλά μόνο μία διαδρομή μπορεί να
ληφθεί. Η πρώτη διαδρομή του οποίου η κατάσταση υπολογίζεται σε Αληθή
(TRUE) είναι ο μόνος δρόμος που εκτελείται.
• Παράλληλη Πύλη : Οι παράλληλες πύλες χρησιμοποιούνται για να χωρίσουν τη ροή
της διεργασίας σε πολλαπλές παράλληλες διαδρομές. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και για να συγχωνεύσουν πολλαπλές παράλληλες διαδρομές
σε μία διαδρομή. Στην περίπτωση συγχώνευσης διαδρομών, η ροή σταματά στην
πύλη έως ότου όλες οι συγχωνευόμενες διαδρομές έχουν ολοκληρωθεί, πριν από
τη μετάβαση στο επόμενο στοιχείο (εργασία) τηςδιεργασίας. Σε αντίθεση με
άλλους τύπους πυλών, δεν προϋποθέτεις αξιολόγηση.
• Περιεκτική Πύλη: Οι Περιεκτικές πύλες χρησιμοποιούνται για να χωρίσουν την ροή
της διεργασίας σε μία ή περισσότερες παράλληλες διαδρομές. Θα εκτελεστούν
μόνο τα μονοπάτια των οποίων η κατάσταση ερμηνεύεται σε ‘Αληθής’(TRUE).
• Προεπιλεγμένη Ροή : Το ProcessMaker υποστηρίζει την προεπιλεγμένη ροή, η οποία
είναι η διαδρομή που χαρακτηρίζεται από μια \ (αντίστροφη κάθετος ) . Αυτή η
διαδρομή έχει ληφθεί από προεπιλογή εάν όλες οι προϋποθέσεις σε μια
αποκλειστική πύλη υπολογίζονται σε ‘λανθασμένες’(FALSE).
4.7.

Πισίνες (Pools) και Λωρίδες (Lanes)

Η πισίνα (pool) είναι ένα οργανωτικό όριο το οποίο περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία μιας ενιαίας διαδικασίας. Μια πισίνα χρησιμοποιείται για να οριοθετήσει τη
διαδικασία του οργανισμού και να δημιουργήσει την επικοινωνία με άλλες
διαδικασίες. Στο χάρτη διεργασίας (ProcessMap) του ProcessMaker υπάρχουν δύο
διαθέσιμοι τύποι πισίνων.
• Κανονική Πισίνα : Αυτό το είδος της πισίνας διαθέτει τις λωρίδες ή / και το
υπόλοιπο των στοιχείων της διαδικασίας.
• Πισίνα Μαύρο Κουτί : Η τρέχουσα δοκιμαστική έκδοση (beta) του ProcessMaker 3.0
εφαρμόζει πισίνες μαύρο κουτί στη διαδικασία σχεδίασης, αλλά αυτές οι ομάδες
δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί στη μηχανή διαδικασία, έτσι περιμένουμε
μελλοντικές εκδόσεις για να δοκιμασθεί πλήρως αυτό το χαρακτηριστικό .
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Οι λωρίδες χρησιμοποιούνται για την κατάτμηση μιας πισίνας σε τμήματα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν διαφορετικά τμήματα ή γραφεία,
γεωγραφικές περιοχές, εννοιολογικές διαφορές, κ.λπ.

Εικόνα 8 Παράδειγμα χρήσης λωρίδων και πισίνας

4.8.

Δυναμικές Φόρμες (Dynaforms)

Οι δυναμικές φόρμες είναι, όπως περιγράψαμε σε προηγούμενη ενότητα, οι
προσαρμοσμένες φόρμες που μπορούν να σχεδιαστούν με το ProcessMaker για τη
διασύνδεση με τον χρήστη κατά την εκτέλεση μιας υπόθεσης. Οι δυναμικές φόρμες
επιτρέπουν στους χρήστες να προβάλλουν και να εισάγουν δεδομένα σε περιπτώσεις
(case) σε μια γραφική διεπαφή χρήστη η οποία θα πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση
για τους τελικούς χρήστες (που δε γνωρίζουν προγραμματισμό και δομικά
χαρακτηριστικά φορμών).
Οι δυναμικές φόρμες επιτρέπουν στους σχεδιαστές να χρησιμοποιήσουν στη
διεργασία ερωτήματα SQL για να τραβήξουν δεδομένα από εξωτερικές βάσεις
δεδομένων ή τις βάσεις δεδομένων ProcessMaker.
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Εικόνα 9 Διεπαφή δημιουργίας δυναμικής φόρμας

5. Περίπτωση Χρήσης: Διεργασίες του Τμήματος Προσωπικού στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Στις παρακάτω υποενότητες περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι διεργασίες του
τμήματος προσωπικού. Το υλικό που παρουσιάζεται έχει προκύψει από τις
συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με υπαλλήλους του τμήματος.
5.1.

Διοικητικές εργασίες (Διεργασίες) στο Τμήμα Προσωπικού

Χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών
Το Τμήμα Προσωπικού εκδίδει βεβαιώσεις όπου φαίνεται η ημερομηνία
πρόσληψης του υπαλλήλου χρόνος υπηρεσίας και η σχέση εργασίας του. Στο δε
Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών εμφανίζεται η εικόνα του υπαλλήλου από την
στιγμή που προσελήφθηκε στην υπηρεσία έως την δεδομένη στιγμή καθώς και η
αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του. Το αίτημα για έκδοση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού
ο υπάλληλος το καταθέτει στο πρωτόκολλο. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Προσωπικού μόλις παραλάβει την αλληλογραφία με μέσω του βιβλίου
διεκπεραιώσεως από το Τμήμα Πρωτοκόλλου διανέμει τα εισερχόμενα έγγραφα στο
προσωπικό του Τμήματος. Ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει τη βεβαίωση ή το
πιστοποιητικό και δίνει το εκδιδόμενο έγγραφο να το υπογράψει ο Προϊστάμενος ή η
Γραμματέας του Ιδρύματος. Στην συνέχεια ο υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού
καταθέτει στο Τμήμα Πρωτοκόλλου την βεβαίωση ή το πιστοποιητικό για να πάρει
αριθμό πρωτοκόλλου και το παραλάβει ο αιτών.
Επικαιροποίηση πτυχίων και βεβαιώσεων
35

Έρχεται το έγγραφο από το πρωτόκολλο. Αν το πτυχίο είναι Μεταπτυχιακό ή
ξενόγλωσσο και είναι γνήσιο τότε καταγράφεται στην Βάση Δεδομένων του Τμήματος
Προσωπικού και στην συνέχεια αρχειοθετείται στον ατομικό φάκελο του
ενδιαφερομένου. Αν το πτυχίο είναι φωτοαντίγραφο τότε αποστέλλεται με fax στο
φορέα έκδοσης του ζητώντας να επιβεβαιωθεί ότι είναι γνήσιο. Όταν έρθει η
απάντηση καταγράφεται στην Βάση Δεδομένων του Τμήματος Προσωπικού και στην
συνέχεια αρχειοθετείται στον ατομικό φάκελο του ενδιαφερομένου.
Σε περίπτωση άλλου εγγράφου: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
βεβαίωσης κ.τ.λ. καταγράφονται όλα τα στοιχεία των εγγράφων, σ’ ένα αρχείο και
μετά από 3 μήνες αποστέλλονται στο φορέα έκδοσης τους παίρνουμε απάντηση και
στη συνέχεια τα έγγραφα αρχειοθετούνται. Στο τέλος του τριμήνου ζητάμε
μέσωemailαπ’ όλα τα Τμήματα για να μας στείλουν τα δικά τους φωτοαντίγραφα που
είναι για έλεγχο έτσι ώστε το Τμήμα Προσωπικού να τα στείλει για έλεγχο στο φορέα
έκδοσης τους.
Πραγματογνώμονες
Μέσω πρωτοκόλλου έρχεται το έγγραφο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης όπου
ζητά υπαλλήλους του Πανεπιστημίου να συμμετέχουν στα Δικαστήρια ως
πραγματογνώμονες ή διερμηνείς εφόσον γνωρίζουν ξένη γλώσσα. Αποστέλλεται από
το Τμήμα Προσωπικούemail σε όλο το προσωπικό αν επιθυμεί να συμμετέχει σ’ αυτή
την διαδικασία. Οι απαντήσεις των ενδιαφερομένων έρχονται με emailκαι το Τμήμα
Προσωπικού καταρτίζει πίνακες με τους υποψηφίους ενδιαφερομένους ετοιμάζει
διαβιβαστικό έγγραφο κι έπειτα αποστέλλεται στο Πρύτανη για υπογραφή.
Επιστέφεται υπογεγραμμένο το έγγραφο από την Πρυτανεία στο Τμήμα Προσωπικού,
και ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος πάει το έγγραφο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου
προκειμένου να το πρωτοκολλήσει και να το αποστέλλει στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο δημόσιο
Σύμφωνα με τον Νόμο Ν.3205/23‐12‐2003 άρθρο 15 ο ενδιαφερόμενος καταθέτει
αίτηση μαζί με βεβαιώσεις υπηρεσίας του από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και
αιτείται μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου στο Τμήμα Προσωπικού να αναγνωριστεί η
προϋπηρεσία του. Ο αρμόδιος υπάλληλος υπολογίζει τα χρόνια υπηρεσίας στο
δημόσιο που αιτήθηκε ο ενδιαφερόμενος βάση της νομοθεσίας και συντάσσει
υπηρεσιακό σημείωμα όπου καταγράφει τα χρόνια αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας
και το αποστέλλει στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου να λάβει γνώση και να το
εγκρίνει.Η γραμματέας της Συγκλήτου εκδίδει απόσπασμα πρακτικού όπου φαίνεται η
έγκριση της προϋπηρεσίας στον ευρύτερο δημόσιο φορέα και το αποστέλλει στο
Τμήμα Προσωπικού. Το Τμήμα Προσωπικού εκδίδειπράξη χορήγησης προϋπηρεσίας
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με ανάλογο ποσοστό χρονοεπιδόματος του αιτούντα, την αποστέλλει στο Πρύτανη για
υπογραφή και μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου διανέμεται η πράξη υπογεγραμμένη στον
ενδιαφερόμενο, στο Τμήμα Μισθοδοσίας και στο Τμήμα Προσωπικού όπου ο
υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού ενημερώνει την Βάση Δεδομένων του
Τμήματος και αρχειοθετεί στον ατομικό φάκελο του αναγνωρισθέντα την
προϋπηρεσία.
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Φοιτητή
Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής αιτείται μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου στο
Τμήμα Προσωπικού την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας ενώ ταυτοχρόνως επιδεικνύει
στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Ταυτότητα ή Διαβατήριο
• Βιβλιάριο Περίθαλψης
• ΑΦΜ
• ΑΜΚΑ
• Αν είναι αλλοδαπός την Άδεια Παραμονής
Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού φωτοτυπεί τα παραπάνω
δικαιολογητικά και τα επισυνάπτει πίσω από την αίτηση του. Σε ειδικό μηχάνημα
εκδίδει την κάρτα με τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα
εκδίδεται σε 24 ώρες και ισχύει για 6 μήνες.
Πρόσληψη αποφοίτου ΤΕΙ για πρακτική άσκησηστο Πανεπιστήμιο
Ο υποψήφιος φοιτητής ΤΕΙ που επιθυμεί να κάνει πρακτική στο
Πανεπιστήμιο(συνήθως ειδικότητες που μπορούν να εξασκηθούν στο Κέντρο Δικτύων
Υπολογιστών)συμπληρώνει ειδική αίτηση που βρίσκεται στο Τμήμα Προσωπικού και
καταθέτει βεβαίωση σπουδών του ΤΕΙ. Συντάσσετε η σύμβαση εργασίας εις τρυπούν
από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού την οποία ο ίδιος ο φοιτητής
την πάει στο ΤΕΙ για υπογραφή την επιστρέφει στο Τμήμα υπογεγραμμένη και στην
συνέχεια υπογράφει ίδιος και έπειτα ο Πρύτανης. Μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου
επιστρέφει η σύμβαση στο Τμήμα Προσωπικού οποία αποστέλλει ένα αντίτυπο στο
ΤΕΙ. Ο φοιτητής ξεκινά πρακτική άσκηση και όταν ολοκληρώσει τους 6 μήνες από την
ημέρα ανάληψης υπηρεσίας του θα αιτηθεί μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου βεβαίωση
πρακτικής άσκησης από το Τμήμα Προσωπικού. Ο αρμόδιος υπάλληλος θα εκδώσει
την βεβαίωση υπηρεσίας και θα την πάει για υπογραφή στην Γραμματέα του
Ιδρύματος και έπειτα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου για να την παραλάβει ο φοιτητής από
εκεί.
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Στατιστικά Στοιχεία‐ Ετήσια Απογραφή
Στην αρχή κάθε έτους έρχεται σχετικό έγγραφο μέσω πρωτοκόλλου ή emailόπου
εμπλέκεται το Τμήμα Προσωπικού και πρέπει να απαντήσει. Η στατιστική αυτή αφορά
στοιχεία φοιτητών και καθηγητών ανά Γραμματεία Τμημάτων. Από το Κέντρο Δικτύων
Υπολογιστών ορίζετε υπεύθυνος, ο οποίος συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία από τις
Γραμματείες των Τμημάτων μαζί και από το Τμήμα Προσωπικού. Το Τμήμα
Προσωπικού αποστέλλει με διαβιβαστικό έγγραφο απάντηση που συνήθως αφορά
προσωπικά στοιχεία καθώς και την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ.
Άλλη μια στατιστική είναι η ετήσια απογραφή που αφορά το διοικητικό
προσωπικό του Πανεπιστημίου: ετήσιες καταστάσεις ανά κλάδο χρόνια υπηρεσίας
ηλικία φύλο για διοικητικούς υπαλλήλους αντίστοιχα ΙΔΑΧ ή ΜΟΝΙΜΟΥΣ Πίνακες με
υπαλλήλους που αποχώρισαν μέσα στο έτος λόγω συνταξιοδότησης καθώς και πίνακες
με τις κενές θέσεις τις οργανικές τις προσωποπαγής. Ορισμένος από τον Προϊστάμενο
του Τμήματος, υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού συντάσσει καταστάσεις με τα
παραπάνω στοιχεία. Τα στοιχεία τα αντλεί από την Βάση Δεδομένων του Τμήματος.
Στην περίπτωση που η απογραφή ζήτα στοιχεία από τρεις υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου: την Τεχνική Υπηρεσία το Κέντρο Δικτύων Υπολογιστών και το Τμήμα
Προμηθειών αποστέλλεται email από το Τμήμα Προσωπικού για να συγκεντρωθούν ως
μια συγκεκριμένη ημερομηνία τα στοιχεία στο Τμήμα. Ο υπάλληλος του Τμήματος
Προσωπικού και εξουσιοδοτημένος χρήστης της Βάσης Δεδομένων του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης μπαίνει στην βάση με κωδικούς συμπληρώνει τα έντυπα
με όλα τα στατιστικά υποβάλλει την στατιστική σε συγκεκριμένη προθεσμία.
Κάθε μήνα ζητούνται μηνιαία στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας
μέσω τουemailτου Τμήματος Προσωπικού που αφορούν τον αριθμό υπηρετούντων:
Διοικητικών και μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ. Υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού
εκτυπώνει το email παίρνει πρωτόκολλο και στην συνέχεια συμπληρώνει την φόρμα
πινάκων με τα στοιχεία που ζητούνται και τα αποστέλλει στο Υπουργείο.
Απογραφή Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Προσωπικού με κωδικούς έχουν εξουσιοδοτηθεί να
καταχωρούν στοιχεία και μεταβολές των μελών του Πανεπιστημίου στη Βάση της
Απογραφής Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι κατά την καταχώρηση
μιας μεταβολής ή ενός στοιχείου(αλλαγή διεύθυνσης, οικογενειακής κατάστασης,
αλλαγή ταυτότητας, αλλαγή κατηγορίας κλάδου, επιπρόσθετα πτυχία στο
πεδίο«Μόρφωση»κ.τ.λ.) σε οποιοδήποτε μέλος του Πανεπιστημίου εμφανίζεται στο
email του μέλους ότι επήλθε αλλαγή. Το Τμήμα Προσωπικού ενημερώνει τηλεφωνικά
για την αλλαγή στον ενδιαφερόμενο.
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Έκδοση Πινάκων
Το Τμήμα Προσωπικού εκδίδει Πίνακες με στοιχεία που αφορούν το προσωπικό
του Πανεπιστημίου όπως:
Το τμήμα ή η διεύθυνση που είναι τοποθετημένος ο διοικητικός υπάλληλος
Η βαθμίδα του μέλους ΔΕΠ και η Γραμματεία του Τμήματος που είναι τοπο‐
θετημένος
Βαθμόςκαι Μισθολογικό κλιμάκιο του Διοικητικού Υπαλλήλου
Χρονοεπιδόματατων μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠΠ και ΕΤΕΠ
Προϊστάμενοι και Διευθυντές της Διοικητικής Υπηρεσίας
Συμμετοχή διοικητικών υπαλλήλων σε απεργία ή στάση εργασίας
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου
αποστέλλει με emailτην πρόσκληση συμμετοχή σε στάση εργασίας ή απεργία στους
Διοικητικούς Υπαλλήλους καθώς και στους Προϊσταμένους και Διευθυντές της
Διοικητικής Υπηρεσίας. Όταν λάβει το email oΠροϊστάμενος του Τμήματος
Προσωπικού τότε αποστείλει emailστους Προϊστάμενους και Διευθυντές να δηλώσουν
ποιοι υπάλληλοι της αρμοδιότητας τους συμμετέχουν στην απεργία ή στάση εργασίας.
Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι αποστέλλουν emailμε το ονοματεπώνυμο των
υπαλλήλων που συμμετέχει στον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού. Εκείνος με
την σειρά προωθεί το μήνυμα του στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού
που θα συντάξει διαβιβαστικό έγγραφο καθώς και πίνακα με την παρακάτω μορφή:
Πίνακας 1 Παράδειγμα πίνακα διαβιβαστικού εγγράφου προς τον αρμόδιο υπάλληλο του
τμήματος Προσωπικού

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1

Κωνσταντινίδης Αναστάσιος

ΙΔΑΧ

Γραμματεία Τμήματος
ΟΔΕ

2

Σταύρου Νικόλαος

Μόνιμος

Τμήμα Προμηθειών

Τα δύο έγγραφα ελέγχονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και δίνονται για
υπογραφές στην Γραμματέα του Ιδρύματος. Στην συνέχεια θα αποσταλούν μέσω
Τμήματος Πρωτοκόλλου στο Τμήμα Μισθοδοσίας για να γίνει η ανάλογη περικοπή του
μισθού του υπαλλήλου που απέργησε.
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Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Λαμβάνει αποφάσεις για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου και
απαρτίζεται από Πρόεδρο, μέλη και την γραμματέα που γράφει τα πρακτικά. Ο ρόλος
του Συμβουλίου είναι να:
• Εγκρίνει την άσκηση ιδιωτικού έργου σε διοικητικούς υπαλλήλους βάση του
άρθρου 32 του Ν.35208/2007
• Εγκρίνει τις υπηρεσιακές μεταβολές διοικητικών υπαλλήλων: απόσπαση σε άλλη
υπηρεσία βάση του άρθρου 68 του Ν.3528/2007, και μετάταξη βάση του άρθρου
69,70,71,72 του Ν.3528
• Να αναγνωρίζει την συνάφεια Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών
βάση του άρθρου 28 του Ν.4024 ΦΕΚ226/27‐10‐2011
• Να χορηγεί εκπαιδευτική άδεια σε διοικητικούς υπαλλήλους βάση του άρθρου 58
του Ν.3528
Η γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι υπάλληλος του Τμήματος
Προσωπικού η οποία συγκεντρώνει τα αιτήματα των διοικητικών υπαλλήλων που
έρχονται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και πρέπει να περάσουν από το Υ.Σ. Επίσης
συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του Τμήματος και την Πρόεδρο του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου που είναι και η Γραμματέας του Ιδρύματος για τα αιτήματα και μετά
εκδίδει τις προσκλήσεις που θα μοιραστούν μέσω πρωτοκόλλου στα μέλη του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στις προσκλήσεις φαίνεται η ώρα και ο τόπος συνάντησης
προκειμένου να πραγματοποιηθεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η Γραμματέας του Υ.Σ
κρατά τα πρακτικά και όταν τελειώσει το Συμβούλιο γράφει τις αποφάσεις.
Υπογράφονται από την Πρόεδρο, τα μέλη και την Γραμματέα. Τέλος κοινοποιούνται τα
αποσπάσματα μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου στο ενδιαφερόμενο.
5.2.

Μέλη ΔΕΠ

Διορισμός μέλους Δ.Ε.Π
Έρχονται τα Πρακτικά της Συνέλευσης από την Γραμματεία του Τμήματος
πουαφορούν τον διορισμό του μέλους ΔΕΠ, μέσω πρωτοκόλλου στο Τμήμα
Προσωπικού. Γίνεται έλεγχος φακέλου εκλογής ως προς την πληρότητα του φακέλου
και καταρτίζεται η Περίληψη Πράξης Πρύτανη διορισμού μαζί με το σχετικό
διαβιβαστικό έγγραφο. Τα παραπάνω σχετικά αποστέλλονται στο Δικαστικό Γραφείο
για έλεγχο νομιμότητας επιστρέφουν στο Τμήμα Προσωπικού και στην συνέχεια τα
έγγραφα αποστέλλονται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου να υπογραφούν και έπειτα
στο Τμήμα Πρωτοκόλλου να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου και να αποσταλούν στο
Υπουργείο Παιδείας για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Αναρτάται η πράξη διορισμού στο ΑΠΕΛΛΑ ( είναι πληροφορικό σύστημα
υποβολής υποψηφιοτήτων) .Όταν βγει σε ΦΕΚ η πράξη διορισμού αναρτάται στη
Διαύγεια. Καταρτίζεται η πράξη ανάληψης διορισμού και το πρωτόκολλο ορκωμοσίας
από τοΤμήμα Προσωπικού. Την ημέρα που το μέλος ΔΕΠ ορκίζεται στο γραφείο του
Πρύτανη, αναλαμβάνει και υπηρεσία. Τα παραπάνω έγγραφα υπογράφουν: το
νεοδιοριζόμενο μέλος ΔΕΠ και ο Πρύτανης και επιστρέφουν μέσω πρωτοκόλλου στο
Τμήμα Προσωπικού. Ενημερώνεται η Βάση Δεδομένων του Τμήματος Προσωπικού η
Απογραφή Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου η Μισθοδοσία και η Γραμματεία
του Τμήματος του νεοδιοριζόμενου.
Προκήρυξη μέλους Δ.Ε.Π για εξέλιξη ή νέα θέση
Μέσω πρωτοκόλλου έρχεται διαβιβαστικό από την Γραμματεία του Τμήματος
μαζί με την σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ότι υπάρχει ανάγκη για
την κάλυψη μίας θέσης μέλους ΔΕΠ. Από το Τμήμα Προσωπικού καταρτίζεται σχέδιο
της προκήρυξης όπου για κάθε βαθμίδα μέλους ΔΕΠ είναι και διαφορετικό.
Στην προκήρυξη αναφέρεται το ιστορικό της θέσης, δηλαδή:
• Υπάρχει κενή θέση λόγω συνταξιοδότησης μέλους ΔΕΠ
• Ότι κάποιος δεν αποδέχτηκε την θέση και υπάρχει κενό
• Ότι συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ έκλεισε 3ετίακαι ζητά ίδιος την εξέλιξη του
Όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση της προκήρυξης από το Τμήμα Προσωπικού
αποστέλλεται για έλεγχο μονιμότητας στο Δικαστικό Γραφείο όπου ο Νομικός εγκρίνει
ή δεν εγκρίνει την προκήρυξη θέσης. Στην συνέχεια η προκήρυξη αποστέλλεται από το
Τμήμα Προσωπικού στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου να υπογραφεί και έπειτα στο
Τμήμα Πρωτοκόλλου να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου και να αποσταλεί στο Υπουργείο
Παιδείας για να δημοσιευτεί με ευθύνη του Υπουργού στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ αποστέλλεται η προκήρυξη στον ημερήσιο τύπο,
αναρτάται στην Διαύγεια και ορίζεται προθεσμία για να υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους .Τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι τις παραλαμβάνουν
από το Τμήμα Προσωπικού. Επίσης:
• στο ΑΠΕΛΛΑ όπου παίρνει κωδικό αριθμό
• στο ιστότοπο του Πανεπιστημίου
• στην Διαφημιστική Εταιρεία«Δ.Ι.Τ.Σ»Α.Ε
• Σε όλα τα ΑΕΙ

41

• Σε όλα τα ερευνητικά Κέντρα της χώρας μέσω ΓΓΕΤ του Υπουργείου
Ανάπτυξης(αποστολή στη ηλεκτρονική διεύθυνση sisi@gsrt.gr)
• Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για
δημοσίευση στην εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά και για την ενημέρωση της
σελίδας διαδικτύου Internet dimosiografika@ydmed.gov.gr
• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (αποστολή στη ηλεκτρονική διεύθυνση
web_adm@minedu.gov.gr).
Διαδικασία πρόσληψης διδασκόντων βάσει του Π.Δ 407/80
Το Τμήμα Προσωπικού ασχολείται και με διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών
με σύμβαση ορισμένου χρόνου για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο βάσει του άρθρου 5 του
Π.Δ 407/80.
Η Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος διαβιβάζει έγγραφο με απόφαση για
την Προκήρυξη θέσεων διδασκόντων βάση του Π.Δ 407/80 στο Τμήμα Προσωπικού το
οποίο συντάσσει την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και ακολουθεί τα
παρακάτω βήματα:
• Την αποστέλλει στο ημερήσιο τύπο μέσω διαφημιστικής εταιρείας.
• Αναρτά την πρόσκληση ενδιαφέροντος στη Διαύγεια
Αναρτά την πρόσκληση ενδιαφέροντος στον επίσημο ιστότοπο του
Πανεπιστημίου
Η Γραμματεία του Τμήματος θα αποστείλει μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου
πρακτικά όπου θα φαίνονται ποιοι θα διδάσκοντες θα προσληφθούν (η αξιολόγηση
προήλθε Εισηγητική Επιτροπή και κατόπιν κρίσης και αξιολόγησης των διδασκόντων
από την Γενική Συνέλευση). Όταν έρθει ο υποψήφιος διδάσκοντας στο Τμήμα
Προσωπικού ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού θα του δώσει να
συμπληρώσει το ειδικό έντυπο με στοιχεία που είναι απαραίτητα στο Πληροφοριακό
Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Υπαλλήλων Ελληνικού
Δημοσίου. Έπειτα θα συντάξει Πρυτανική Πράξη Πρόσληψης του διδάσκοντα,
διαβιβαστικό και περίληψη της Πρυτανικής Πράξης και μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου
θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για να δημοσιευτεί η Πράξη Πρόσληψης του
διδάσκοντα σε ΦΕΚ .
Το Τμήμα Προσωπικού στην συνέχεια
• Συντάσσει την σύμβαση του διδάσκοντα η οποία υπογράφεται από το διδάσκοντα
και τον Πρύτανη και μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου θα αποσταλεί για
δημοσίευση σε ΦΕΚ.
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• Συμπληρώνει και υποβάλλει το Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης του διδάσκοντα στο
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και θα το υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος
του Πανεπιστημίου δηλαδή ο Πρύτανης και ο Διευθυντής Οικονομικής
Διαχείρισης
• Συμπληρώνει και υποβάλλει το Ε9 της Ηλεκτρονικής Σύμβασης Μερικής
Απασχόλησης που θα υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
Πανεπιστημίου.
• Σαρώνει την υπογεγραμμένη σύμβαση και θα την υποβάλλει ως επισυναπτόμενο
αρχείο με το Ε9
• Αναρτά την Πρυτανική Πράξη Πρόσληψης του διδάσκοντα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ
• Και τέλος θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διδάσκοντα στο Μητρώο Μισθο‐
δοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
Όταν η σύμβαση του διδάσκοντα λήξει ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος
Προσωπικού θα:
• Εκδώσει Πρυτανική Πράξη λύσης της σύμβασης εργασίας του διδάσκοντα
• Εκδώσει την Περίληψη Λύσης για να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και να
δημοσιευτεί σε ΦΕΚ
• Συμπληρώσει και θα υποβάλλει το Ε7 την Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για σύμβαση
ορισμένου χρόνου ή έργου στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
• Διαγράψει τα στοιχεία του διδάσκοντα από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων
Ελληνικού Δημοσίου με την λήξη της σύμβασης του (apografi.gov.gr)
• Έκδοση βεβαίωσης προϋπηρεσίας στο διδάσκοντα
Χορήγηση χρονοεπιδόματος
Μια φορά τον μήνα γίνεται έλεγχος από την εφαρμογή του Τμήματος
Προσωπικού για το ποια μέλη του Πανεπιστημίου αλλάζουν χρονοεπίδομα.
Εκτυπώνονται οι πράξεις και αποστέλλονται στον αρμόδιο Διευθυντή υπογράφονται
και μέσω πρωτοκόλλου διανέμονταν στους αποδέκτες. Όταν οι πράξεις έρθουν στο
Τμήμα Προσωπικού θα καταχωρηθούν στην εφαρμογή και στην συνέχεια θα
τακτοποιηθούν στον ατομικό φάκελο του κάθε υπαλλήλου.
Συνταξιοδότηση μέλους Δ.Ε.Π
Στο Τμήμα Προσωπικού έρχεται η αίτηση παραίτησης του ενδιαφερομένου
μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου και γίνεται αποδεκτή με την πάροδο δεκαπέντε ημερών.
Στην δέκατη έκτη ημέρα υποβάλλεται η δεύτερη αίτηση παραίτησης. Τότε εκδίδεται
πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης η οποία αποστέλλεται για υπογραφή στον
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Πρύτανη και μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για
να δημοσιευτεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη συνέχεια να αναρτηθεί στη
Διαύγεια.
Από το Τμήμα Προσωπικού συντάσσεται ηλεκτρονικά το Δελτίο Ατομικής
Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ)του Υπουργείου που είναι μια Βάση Δεδομένων
όπου εξουσιοδοτημένος υπάλληλος με χρήση κωδικών καταχωρεί όλα τα προσωπικά
και υπηρεσιακά στοιχεία του ενδιαφερομένου τα δε οικονομικά στοιχεία του
ενδιαφερομένου τα καταχωρεί στο Δ.Α.Υ.Κ εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του
Τμήματος Μισθοδοσίας. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων
το Τμήμα Προσωπικού υποβάλλει ηλεκτρονικά το δελτίο στο Υπουργείο. Ενώ μέσω
πρωτοκόλλου και με υπογραφή του Πρύτανη αποστέλλεται ταχυδρομικά η έντυπη
μορφή του δελτίου Δ.Α.Υ.Κ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στα ταμεία: Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, και το Μετοχικό Ταμείο καθώς επίσης το
αίτημα για σύνταξη καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με τα
ατομικά στοιχεία. Ο ενδιαφερόμενος εντός σαράντα ημερών θα πάρει το 50% των
αποδοχών και το 50% των επιδομάτων του. Βάση του Ν.4151/29‐4‐2013 θα πρέπει να
βγει η πράξη συνταξιοδότησης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να λάβει
ολόκληρη την σύνταξη του ο ενδιαφερόμενος.
5.3.

Διοικητικοί υπάλληλοι

Προκήρυξη θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου
Το Τμήμα Προσωπικού προγραμματίζει σε ετήσια βάση τις ανάγκες για
πρόσληψη τακτικού προσωπικού με την σύμφωνη γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής
οργάνωσης σύμφωνα με το ΔημοσιοϋπαλληλικόΚώδικα NOMOΣ υπ’ αριθ. 3528 της 9/9
Φεβρ. 2007 (ΦΕΚ Α΄ 26)άρθρο 11 ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, συντονίζει
τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με τις πραγματικές
ανάγκες των υπηρεσιών. Τα άρθρα 12,13,14 ορίζουν το Τρόπο πλήρωσης θέσεων,
Αρμόδιο όργανο, Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.
Οι επιτυχόντες περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων. Το Τμήμα Προσωπικού
μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου αποστέλλει προς δημοσίευση την πράξη διορισμού
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον διοριζόμενο αποστέλλει έγγραφο στο
οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου
δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού και το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει
στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν. Με το
έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσμία τριάντα (30) το πολύ ημερών για
ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας (άρθρο 17).
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Το Τμήμα Προσωπικού συντάσσει Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας (άρθρο 19) με τον όρκο
«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους της
και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.» τον οποίο δίνει ο
νεοδιοριζόμενος ενώπιον του Πρύτανη στο γραφείο του καθώς υπογραφεί το
Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας και την Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας.
Όσοι δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία
που δεν επιτρέπει τον όρκο, παρέχουν, αντί όρκου, την ακόλουθη διαβεβαίωση:
«Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου, ότι θα φυλάττω πίστη στην
Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τιμίως και
ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου.»
Τα παραπάνω δύο έγγραφα θα κοινοποιηθούν μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου
στον νεοδιοριζόμενο στο Τμήμα Μισθοδοσίας στο Κέντρο Δικτύων Υπολογιστών και
στο Τμήμα Προσωπικού. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού θα
ενημερώσει το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου την βάση δεδομένων
του Τμήματος και στο τέλος θα αρχειοθετήσει τα σχετικά έγγραφα στο νέο φάκελο του
νεοδιοριζόμενου. Τέλος αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου
αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της
πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα
(1) μήνα
Χορήγηση Βαθμού και Μισθολογικού Κλιμακίου
Μια φορά τον μήνα γίνεται έλεγχος από την εφαρμογή του Τμήματος
Προσωπικού για το ποια μέλη του Πανεπιστημίου αλλάζουν μισθολογικό κλιμάκιο, ή
βαθμό. Εκτυπώνονται οι πράξεις και αποστέλλονται στον αρμόδιο Διευθυντή
υπογράφονται και μέσω πρωτοκόλλου διανέμονταν στους αποδέκτες. Όταν οι πράξεις
έρθουν στο Τμήμα Προσωπικού θα καταχωρηθούν στην εφαρμογή και στην συνέχεια
θα τακτοποιηθούν στον ατομικό φάκελο του κάθε υπαλλήλου.
Εκθέσεις Αξιολόγησης Διοικητικών Υπαλλήλων
Στις αρχές του επόμενου χρόνου το Τμήμα Προσωπικού είναι αρμόδιο να
αποστείλει τις εκθέσεις αξιολόγησης που αφορούν τις επιδόσεις των διοικητικών
υπαλλήλων του προηγούμενου έτους σε ανώτερους προκειμένου να τους
βαθμολογήσουν.
Συντάσσεται από το Τμήμα Προσωπικού κατάσταση με την παρακάτω μορφή:
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Πίνακας 2 έκθεση αξιολόγησης διοικητικών υπαλλήλων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Χρησιμοποιούνται τρία είδη εντύπων έκθεσης αξιολόγησης:
• Έντυπο έκθεσης αξιολόγησης για προϊσταμένους μαζί με το έντυπο στόχων
• Έντυπο έκθεσης αξιολόγησης για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
• Έντυπο έκθεσης αξιολόγησης για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ
Φωτοτυπούνται τα τρία έντυπα έκθεσης αξιολόγησης, και ετοιμάζεται το
διαβιβαστικό έγγραφο που περιγράφει με μορφή πίνακα τους υπαλλήλους που
πρόκειται να αξιολογηθούν. Το διαβιβαστικό έγγραφο απευθύνεται σε Προϊστάμενο
των Τμημάτων ή σε Διευθυντή των Διευθύνσεων συνοδεύει τα κενά έντυπα
αξιολόγησης και αναφέρει ότι σε διάστημα ενός μήνα θα πρέπει να επιστρέψουν στο
Τμήμα Προσωπικού, σε κλειστό φάκελο και μέσω Πρωτοκόλλου συμπληρωμένα τα
έντυπα αξιολόγησης από τους υπαλλήλους της αρμοδιότητας τους.
Έτσι όταν παραλάβει ο Προϊστάμενος Τμήματος ή ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
το διαβιβαστικό με τα κενά έντυπα αξιόλογης θα τα διανέμει στο διοικητικό
προσωπικό που έχει υπό την επίβλεψη του, εκείνοι με την σειρά τους θα
συμπληρώσουν το έντυπο (θα περιγράψουν το αντικείμενο τους) και στην τελευταία
σελίδα του εντύπου θα αυτό‐βαθμολογηθούν. Τέλος θα επιστρέψουν το έντυπό
αξιολόγησης στον Προϊστάμενο Τμήματος ή στον Διευθυντή της Διεύθυνσης. Εκείνος
με την σειρά του θα βαθμολογήσει τους υπαλλήλους στην θέση του Α Αξιολογητή.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει στο Τμήμα Προϊστάμενος ή Διευθυντής το έντυπό
αξιολόγησης βαθμολογείται από ανώτερο (Πρύτανη) στην θέση του Α Αξιολογητή.
Οι δε : Προϊστάμενοι Τμημάτων και Διευθυντές Διευθύνσεών συμπληρώνουν το
έντυπο αξιολόγησης τους και αυτό‐βαθμολογούνται. Συμπληρώνουν επίσης το έντυπο
των στόχων τους, (έντυπο που αφορά τις επιδόσεις του τμήματος που επιβλέπει).
Βαθμολογούνται από το ανώτερο όργανο τον Πρύτανη.
Μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου θα επιστρέψει στο Τμήμα προσωπικού ο φάκελος
με τις συμπληρωμένες αξιολογήσεις, ετοιμάζεται διαβιβαστικό προς τον Β Αξιολογητή
όπου θα του αποσταλούν μέσω πρωτοκόλλου οι εκθέσεις αξιολόγησης για να τις
βαθμολογήσει. Όταν ο Β αξιολογητής ολοκληρώσει την βαθμολογία του τις αποστέλλει
σε φάκελο μέσω πρωτοκόλλου, στο Τμήμα Προσωπικού. Όταν συγκεντρωθούν όλες οι
εκθέσεις αξιολόγησης της υπηρεσίας τότε γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν σε όλες τις
εκθέσεις βαθμολογίες. Αν υπάρχουν βαθμολογίες 9 και 10 στις εκθέσεις αξιολόγησης
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(δηλαδή βαθμολογίες εξαιρετικής επίδοσης βάση του άρθρου 9 του Π.Δ
318/1992)πρέπει να περάσουν από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και βάση του Ν.1943/91 άρθρο
54 Ν.Π.Δ.Δ συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και αποτελείται από τα μέλη
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στέλνει
πρόσκληση στα μέλη της επιτροπής με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης την ώρα και
τον τόπο της Συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια συγκέντρωσης της επιτροπής γίνονται
ερωτήσεις για το εάν το 9 ή 10 θα παραμείνει ως βαθμολογία στον υπάλληλο ή θα
μειωθεί . Ο χαρακτηρισμός9 ή 10 θεμελιώνεται σύμφωνα με την πλειοψηφία οι οποία
βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα τα οποία δικαιολογούν την βαθμολογία
του αξιολογητή. Αν δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα που να
δικαιολογούν την βαθμολογία του βαθμολογητή μειώνεται ο βαθμός. Η Γραμματέας
της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποστέλλει το Πρακτικό στο οποίο αναφέρεται το
αποτέλεσμα των εκθέσεων αξιολόγησης στο Τμήμα Προσωπικού μέσω Πρωτοκόλλου.
Το Τμήμα Προσωπικού πρέπει να δει την αιτιολογία της Επιτροπής και να σημειώσει
πάνω στο έντυπο της κάθε έκθεσης αξιολόγησης των υπαλλήλων το τελικό
αποτέλεσμα της Ειδικής Επιτροπής. Στην συνέχεια καταχωρείται η βαθμολογία όλων
των εκθέσεων αξιολόγησης στην Βάση Δεδομένων που τηρείται στο Τμήμα
Προσωπικού. Φωτοτυπείται η πρώτη και η τελευταία σελίδα όλων των εντύπων
αξιολόγησης από υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού και συντάσσεται διαβιβαστικό
έγγραφο το οποίο αναφέρεται στο κάθε υπάλληλο ξεχωριστά. Οι υπάλληλοι μπορούν
επισκέπτονται το Τμήμα Προσωπικού για να παραλαμβάνουν την έκθεση αξιολόγησης
τους εφόσον υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση. Τέλος οι εκθέσεις αξιολόγησης
αρχειοθετούνται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου.
Συνταξιοδότηση μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου
Στο Τμήμα Προσωπικού έρχεται η αίτηση παραίτησης του ενδιαφερομένου μέσω
Τμήματος Πρωτοκόλλου και γίνεται αποδεκτή με την πάροδο δεκαπέντε ημερών. Στην
δέκατη έκτη υποβάλλεται η δεύτερη αίτηση παραίτησης. Τότε εκδίδεται πράξη λύσης
της υπαλληλικής σχέσης η οποία αποστέλλεται για υπογραφή στον Πρύτανη και μέσω
Τμήματος Πρωτοκόλλου αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για να δημοσιευτεί
στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη συνέχεια να αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Από το Τμήμα Προσωπικού συντάσσεται ηλεκτρονικά το Δελτίο Ατομικής
Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ)του Υπουργείου που είναι μια Βάση Δεδομένων
όπου εξουσιοδοτημένος υπάλληλος με χρήση κωδικών καταχωρεί όλα τα προσωπικά
και υπηρεσιακά στοιχεία του ενδιαφερομένου τα δε οικονομικά στοιχεία του
ενδιαφερομένου τα καταχωρεί στο Δ.Α.Υ.Κ εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του
Τμήματος Μισθοδοσίας. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων
το Τμήμα Προσωπικού υποβάλλει ηλεκτρονικά το δελτίο στο Υπουργείο. Ενώ μέσω
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πρωτοκόλλου και με υπογραφή του Πρύτανη αποστέλλεται ταχυδρομικά η έντυπη
μορφή του δελτίου Δ.Α.Υ.Κ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στα ταμεία: Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και το Μετοχικό Ταμείο καθώς επίσης
καιτο αίτημα για σύνταξη καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με τα
ατομικά στοιχεία. Ο ενδιαφερόμενος εντός σαράντα ημερών θα πάρει το 50% των
αποδοχών και το 50% των επιδομάτων του. Βάση του Ν.4151/29‐4‐2013 θα πρέπει να
βγει η πράξη συνταξιοδότησης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να λάβει
ολόκληρη την σύνταξη του ο ενδιαφερόμενος.
Συνταξιοδότηση διοικητικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ
Δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα από την αποχώρηση του ο ενδιαφερόμενος
γνωστοποιεί στο Τμήμα Προσωπικού με αίτηση του που έχει ήδη περάσει από το
Τμήμα Πρωτοκόλλου ότι επιθυμεί οικιοθελώς να αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο.
Δηλαδή καταγγείλει την σύμβαση του σύμφωνα με το άρθρο 54 του
ΠροεδρικούΔιατάγματος410/1988.
Το Τμήμα Προσωπικού δίνει στον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει την Υπεύθυνη
Δήλωση Εργοδότη (όπου φαίνονται τα στοιχεία του Πρύτανη ως εργοδότη καθώς και
από πότε απασχολήθηκε στον φορέα του και πότε σταμάτησε) καθώς και
εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Τμήματος μπαίνει στη Ηλεκτρονική Βάση της
ΕΡΓΑΝΗΣ προκειμένου να συμπληρώσει την δήλωση οικιοθελούς αποχώρησης. Στη
συνέχεια εκδίδεται πράξη παραίτησης και η περίληψη της που αφορά τον
ενδιαφερόμενο υπάλληλο οποία υπογράφει ο Πρύτανης. Μέσω του Τμήματος
Πρωτοκόλλου αποστέλλεται η περίληψη της πράξης παραίτησης στο Εθνικό
Τυπογραφείο για να δημοσιευτεί η παραίτηση και στην συνέχεια να αναρτηθεί στην
Διαύγεια. Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος πάει τα ένσημα του στον φορέα ασφάλισης του
(ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΠΟΤΕ, κτλ) και το ταμείο του εκδίδει πράξη συνταξιοδότησης.
5.4.

Άδειες

Χορήγηση άδειας για υπηρεσιακούς λόγους
Στο Τμήμα Προσωπικού μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου έρχεται διαβιβαστικό
έγγραφο με όλα τα σχετικά δηλαδή:
• αίτηση ενδιαφερομένου μέλους ΔΕΠ μαζί με την έγκριση από την γενική συνέλευση
του Τμήματος.
Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει από την βάση δεδομένων που καταχωρεί τις
άδειες αν ο ενδιαφερόμενος έχει υπερβεί το όριο των 80 ημερών ετησίως.

48

Αν όχι τότε:
Εκδίδεται πράξη χορήγησης της άδειας αυτής που τη υπογράφει ο Πρύτανης και
μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου διανέμεται στους αποδέκτες: Ενδιαφερόμενο,
Γραμματεία Τμήματος, Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών, Πρυτανεία. Στο Τμήμα
Προσωπικού όταν έρθει καταχωρείται στην βάση δεδομένων και στη συνέχεια
αρχειοθετείται στον ατομικό φάκελο του ενδιαφερομένου.
Αν έχει υπερβεί το όριο των 80 ημερών ετησίως γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία από
το Τμήμα Προσωπικού ή μέσω emailστη Γραμματεία του Τμήματος ότι ο
συγκεκριμένος ενδιαφερόμενος έχει υπερβεί το όριο και έτσι δεν μπορεί να του
χορηγηθεί η άδεια.
Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος στην αίτηση του ζητά αποζημίωση η πράξη
Πρύτανη θα διανεμηθεί και στο Τμήμα Λογιστηρίου.
Χορήγηση άδειας για προσωπικούς λόγους
Στο Τμήμα Προσωπικού έρχεται διαβιβαστικό από τη Γραμματεία του Τμήματος
όπου διαβιβάζει τη αίτηση του ενδιαφερομένου για να λάβει άδεια για προσωπικούς
λόγους . Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού ελέγχει από την βάση
δεδομένων που διατηρεί το Τμήμα αν το μέλος ΔΕΠ έχει υπερβεί το όριο των 10
ημερών ετησίως.
Αν όχι τότε:
Εκδίδεται πράξη χορήγησης της άδειας αυτής που τη υπογράφει ο Πρύτανης και
μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου διανέμεται στους αποδέκτες: Ενδιαφερόμενο,
Γραμματεία Τμήματος, Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών, Πρυτανεία. Στο Τμήμα
Προσωπικού όταν έρθει καταχωρείται στην βάση δεδομένων και στη συνέχεια
αρχειοθετείται στον ατομικό φάκελο του ενδιαφερομένου.
Αν έχει υπερβεί το όριο των 10 ημερών ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος
Προσωπικού εκδίδει Υπηρεσιακό Σημείωμα όπου μέσα σε αυτό αναφέρεται ότι έχει
συμπληρώσει τις 10 μέρες που εγκριθήκαν από την Συνέλευση του Τμήματος και
αιτείται επιπλέον μέρες από την Σύγκλητο. Η Σύγκλητος μπορεί να χορηγήσει
επιπρόσθετα 20 ημέρες βάση του άρθρου 17παρ.1δ του Ν.2530/1997 ΦΕΚ87/16‐7‐
1982 τ.Α. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα σαρώνεται και αποστέλλεται στην Γραμματέα της
Συγκλήτου. Όταν ληφθεί η απόφαση της Συγκλήτου, θα γραφεί και θα αποσταλεί από
την Γραμματέα προς το Τμήμα Προσωπικού. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος
Προσωπικού θα εκδώσει πράξη χορήγησης για προσωπικούς λόγους την οποία θα
ελέγξει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού θα την αποστείλει στον Πρύτανη
για υπογραφή και στη συνέχεια μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου θα διανεμηθεί στον
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Ενδιαφερόμενο, στην Γραμματεία του Τμήματος, στην Γραμματεία της Επιτροπής
Ερευνών και στην Πρυτανεία. Στο Τμήμα Προσωπικού όταν έρθει καταχωρείται στην
βάση δεδομένων και στη συνέχεια αρχειοθετείται στον ατομικό φάκελο του
ενδιαφερομένου.
Χορήγηση κανονικής άδειας σε διοικητικό υπάλληλο
Ο Διοικητικός υπάλληλος αιτείται σε ειδικό έντυπο αδειών, άδεια κανονική την
οποία υπογράφει ο Προϊστάμενος του και έπειτα την καταθέτει στο Τμήμα
Πρωτοκόλλου. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού παραλαμβάνει τον αριθμό
άδειων μέσω του βιβλίου διεκπεραίωσης και τις δίνει στο αρμόδιο υπάλληλο του
Τμήματος Προσωπικού. Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί σε βάση δεδομένων στην
ατομική καρτέλα το είδος της άδειας που έχει λάβει:
1. Κανονική από 20 ημέρες έως 25 ετησίως ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας του
υπαλλήλου
2. Αναρρωτική με χρήση εντύπου της Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 του ίδιου του
υπαλλήλου
3. Άδεια εξετάσεων 10 ημερών το έτος (εφόσον παρακολουθεί κάποιο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα ή ΕΑΠ) με επισύναψη της βεβαίωσης εξέτασης
4. Δικαστική άδεια μαζί με επισύναψη βεβαίωση παρακολούθησης δικαστηρίου
5. Άδεια γάμου 5 ημερών με επισύναψη της ληξιαρχικής πράξης γάμου
6. Άδεια πένθους για συγγενή α’ βαθμού 3 ημέρες με επισύναψη ληξιαρχικής πράξης
θανάτου
Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση ο υπάλληλος αρχειοθετεί τις άδειες ανά
υπάλληλο σε ντοσιέ. Στο τέλος κάθε έτους βγαίνει εκτύπωση της καρτέλας αδειών από
την βάση δεδομένων και αρχειοθετείται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου.
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
Ο ασθενής υπάλληλος καταθέτει με την προσέλευση του στην υπηρεσία ειδική αίτηση
αναρρωτικής καθώς καiεπισυναπτόμενη την ιατρική γνωμάτευση στο Τμήμα
Πρωτοκόλλου. Όταν λάβει ο αρμόδιος υπάλληλος το Τμήματος Προσωπικού την
αίτηση και την γνωμάτευση ιατρού ελέγχει:
Για διοικητικό υπάλληλο ΙΔΑΧ
• Αν είναι από Νοσοκομείο η ιατρική γνωμάτευση και είναι πάνω από 15 ημέρες
κρατούνται δύο αντίγραφα της ειδικής αίτησης αναρρωτικής καθώς και της
ιατρικής γνωμάτευσης στη υπηρεσία, και τα γνήσια θα αποσταλούν με
διαβιβαστικό έγγραφο στη ανάλογη Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
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• Αν η ιατρική γνωμάτευση είναι έως έξι ημέρες και είναι από ιδιώτη ιατρό
επιβεβαιώνεται ότι ο ιατρός είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ο
Ιατρικός Σύλλογος έχει υπογράψει συμφωνία με το Πανεπιστήμιο και έχει
εξουσιοδοτηθεί υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού να μπαίνει στη Βάση
Δεδομένων Ιατρών που διατηρεί, με κωδικούς και να βλέπει αν είναι μέλος του
Ιατρικού Συλλόγου. Αν όχι τότε ειδοποιείται ο αιτών την αναρρωτική άδεια να
πάει την ιατρική γνωμάτευση στον κατάλληλο Ιατρικό Σύλλογο για σφράγισμα.
Όταν η ιατρική γνωμάτευση έχει τακτοποιηθεί ο αρμόδιος υπάλληλος του
Τμήματος Προσωπικού εκδίδει πράξη χορήγησης αναρρωτικής άδειας την οποία
ελέγχει και υπογράφει ο Προϊστάμενος του Τμήματος και διανέμεται μέσω
Τμήματος Πρωτοκόλλου στους αποδέκτες: ενδιαφερόμενο, Τμήμα Μισθοδοσίας,
Τμήμα Προσωπικού
• Αν η ιατρική γνωμάτευση είναι πάνω έξι ημέρες κρατούνται δύο αντίγραφα της
ειδικής αίτησης αναρρωτικής καθώς και της ιατρικής γνωμάτευσης στη
υπηρεσία, και τα γνήσια θα αποσταλούν με διαβιβαστικό έγγραφο στη ανάλογη
Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή κατόπιν ελέγχου και υπογραφής του
Προϊσταμένου του Τμήματος και μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου.
Για μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους
Αν η ιατρική γνωμάτευση είναι έως έξι ημέρες και είναι από ιδιώτη ιατρό
επιβεβαιώνεται ότι ο ιατρός είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ο
Ιατρικός Σύλλογος έχει υπογράψει συμφωνία με το Πανεπιστήμιο και έχει
εξουσιοδοτηθεί υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού να μπαίνει στη Βάση
Δεδομένων Ιατρών που διατηρεί, με κωδικούς και να βλέπει αν είναι μέλος του
Ιατρικού Συλλόγου. Αν όχι τότε ειδοποιείται ο αιτών την αναρρωτική άδεια να πάει την
ιατρική γνωμάτευση στον κατάλληλο Ιατρικό Σύλλογο για σφράγισμα. Όταν η ιατρική
γνωμάτευση έχει τακτοποιηθεί ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού
εκδίδει πράξη χορήγησης αναρρωτικής άδειας την οποία ελέγχει και υπογράφει ο
Προϊστάμενος του Τμήματος και διανέμεται μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου στους
αποδέκτες: ενδιαφερόμενο, Τμήμα Μισθοδοσίας, Τμήμα Προσωπικού
Αν είναι πάνω από έξι ημέρες αναρρωτική άδειαη γνωμάτευση του ιατρού τότε
ετοιμάζεται διαβιβαστικό έγγραφο από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος
Προσωπικού όπου διαβιβάζει την ειδική αίτηση αναρρωτικής, την ιατρική γνωμάτευση
καθώς και αναφέρει πόσες αναρρωτικές άδειες έχει λάβει την τελευταία πενταετία και
πόσα χρόνια υπηρεσίας έχει ο ενδιαφερόμενος. Το διαβιβαστικό έγγραφο ελέγχεται
και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού κρατούνται
φωτοαντίγραφα και μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου αποστέλλεται στην
Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Α.Π.Θ προς γνωμάτευση. Όταν έρθει η
γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής μέσω Τμήματος
51

Πρωτοκόλλου τότε ο αρμόδιος υπάλληλος θα εκδώσει την πράξη χορήγησης
αναρρωτικής άδειας την οποία θα ελέγξει ο Προϊστάμενος του Τμήματος και θα την
υπογράψει και μέσω του τμήματος Πρωτοκόλλου θα διανεμηθεί στους αποδέκτες:
ενδιαφερόμενο, Τμήμα Μισθοδοσίας ,Τμήμα Προσωπικού.

Για μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,ΚΑΙ ΕΕΠ

•

Για όσες μέρες αναρρωτική άδεια φέρουν οι παραπάνω κατηγορίες με
αίτηση τους ετοιμάζεται διαβιβαστικό έγγραφο από τον αρμόδιο υπάλληλο του
Τμήματος Προσωπικού όπου διαβιβάζει την ειδική αίτηση αναρρωτικής, την ιατρική
γνωμάτευση καθώς και αναφέρει πόσες αναρρωτικές άδειες έχει λάβει την
τελευταία πενταετία και πόσα χρόνια υπηρεσίας έχει ο ενδιαφερόμενος. Το
διαβιβαστικό έγγραφο ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και
υπογράφεται από την Γραμματέα του Ιδρύματος, κρατούνται φωτοαντίγραφα και
μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου αποστέλλεται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή του Α.Π.Θ προς γνωμάτευση. Όταν έρθει η γνωμάτευση της
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής μέσω Τμήματος Πρωτοκόλλου τότε ο
αρμόδιος υπάλληλος θα εκδώσει την πράξη χορήγησης αναρρωτικής άδειας την
οποία θα ελέγξει ο Προϊστάμενος του Τμήματος θα την υπογράψει η Γραμματέας
του Ιδρύματος και μέσω του τμήματος Πρωτοκόλλου θα διανεμηθεί στους
αποδέκτες: ενδιαφερόμενο, Τμήμα Μισθοδοσίας ,Τμήμα Προσωπικού.

6. Μοντελοποίηση Διεργασιών του Τμήματος Προσωπικού με το
ProcessMaker
Για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας μοντελοποιήθηκαν δειγματοληπτικά στο
σύστημα ProcessMaker οι παρακάτω τρεις διεργασίες του τμήματος Προσωπικού:
• Συνταξιοδότηση Μέλους Δ.Ε.Π
• Χορήγηση Άδειας για Υπηρεσιακούς Λόγους
• Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας
Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται οι μοντελοποιήσεις των ανωτέρω
διεργασιών.
6.1.

Μοντελοποίηση Διεργασίας: Συνταξιοδότηση Μέλους Δ.Ε.Π

Από την περιγραφή της διεργασίας στην ενότητα 5 προκύπτουν τα εξής:
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Τα τμήματα που συμμετέχουν στη διεργασία είναι τα παρακάτω:
• Τμήμα Προσωπικού
• Τμήμα Πρωτοκόλλου
Οι εξωτερικοί φορείς που συμμετέχουν στη διεργασία είναι οι εξής:
• Εθνικό Τυπογραφείο
Τα έγγραφα που χρειάζονται σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή είναι τα
παρακάτω:
• Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου
• Πρώτη αίτηση παραίτησης
• Δεύτερη αίτηση παραίτησης
• Πράξη λήξης υπαλληλικής σχέσης
• Δ.Α.Υ.Κ.
Στη διεργασία συμμετέχει και ο πρύτανης ο οποίος θεωρείται εσωτερικός αλλά
δευτερεύον συμμετέχων διότι ο ρόλος του είναι συνήθως η υπογραφή έντυπων
εγγράφων.
Δημιουργία αντικειμένων στο ProcessMaker:
Για τη μοντελοποίηση της διεργασίας δημιουργήθηκαν στoProcessMaker 4
χρήστες, δύο για κάθε τμήμα, στους οποίους δόθηκε ο ρόλος του process_operator.
Για την ομαλή και λειτουργική ροή εργασίας σχεδιάστηκαν 12 δυναμικές φόρμες, μία
για κάθε κύρια εργασία και κάθε κύρια εργασία ανατέθηκε στον αρμόδιο υπάλληλο.
τα επισυναπτόμενα έγγραφα και τα τελικά παραδοτέα δημιουργήθηκανένα έγγραφο
εισόδου για την Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου και 4 έγγραφα εξόδου για τα
υπόλοιπα τελικά έγγραφα.
Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ο γραφικός χάρτης διεργασίας για τη
συνταξιοδότηση μέλους Δ.Ε.Π.
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Εικόνα 10γραφικός χάρτης διεργασίας για τη συνταξιοδότηση μέλους Δ.Ε.Π.

Όπως φαίνεται στο χάρτη διεργασίας, η διεργασία είναι χωρισμένη σε τρεις υπο‐
διεργασίες, μία για κάθε βασικό έγγραφο. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται μέσω της
χρήσης πισίνων και λωρίδων. Η πρώτη πισίνα ονομάζεται Αίτηση Παραίτησης κι
εμπεριέχει όλες τις εργασίες του Τμήματος Πρωτοκόλλου και του Τμήματος
Προσωπικού που σχετίζονται με τη διαδικασία πρώτης και δεύτερης αίτησης
παραίτησης. Τη διαδικασία ενεργοποιεί το Αρχικό Συμβάν 1 του τμήματος
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Πρωτοκόλλου όπου αρχίζει η ροή εργασίας με τη εργασία Πρώτη αίτηση Παραίτησης.
Η φόρμα για την πρώτη Αίτηση Παραίτησης είναι η παρακάτω:

Εικόνα 11 Φόρμα για την πρώτη Αίτηση Παραίτησης

Όπως φαίνεται, στη φόρμα πρώτης αίτησης υπάρχει κι ένα πεδίο επισύναψης
αρχείου για να εισαχθεί και η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.
Τη συμπληρωμένη φόρμα λαμβάνει το τμήμα Προσωπικού και την αποδέχεται
μέσω της εργασίας Αποδοχή Πρώτης Αίτησης, όπως φαίνεται στη φόρμα της εικόνας
12.

Εικόνα 12 Φόρμα Αποδοχής Πρώτης Αίτησης

Με ειδοποίηση στο πέρας των 15 ημερών το τμήμα Πρωτοκόλλου συντάσσει
δεύτερη αίτηση που θα τη στείλει στο τμήμα Προσωπικού αλλά και στο τμήμα
Πρωτοκόλλου της υπο‐διεργασίας Δ.Α.ΥK όπου σαν τελική διαδικασία
συγκεντρώνονται όλα τα έγγραφα.
Η διεργασία συνεχίζεται με τη δεύτερη πισίνα (Πράξη Λήξης Υπαλληλικής Σχέσης)
όπου συνεργάζονται το τμήμα Προσωπικού, το τμήμα Πρωτοκόλλου, ο Πρύτανης και
το Εθνικό Τυπογραφείο. Το γεγονός έναρξης αρχικοποιεί την πρώτη εργασία Πράξης
Λήξης Υπαλληλικής Σχέσης του τμήματος Προσωπικού που στέλνει το έγγραφο της
πράξης στην πισίνα Πρύτανης για υπογραφή, καθώς και στο τμήμα Πρωτοκόλλου που
το στέλνει με τη σειρά του στην πισίνα Εθνικού Τυπογραφείου.
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Η Τρίτη πισίνα αφορά τη διαδικασία ΔΑΥΚ όπου συνεργάζονται το τμήμα
Προσωπικού, Μισθοδοσίας και Πρωτοκόλλου καθώς και ο Πρύτανης και το Υπουργείο.
Το αρχικό συμβάν 3 αρχικοποιεί την εργασία σύνταξης ΔΑΥΚ στο τμήμα Πρωτοκόλλου
το οποίο στέλνεται παράλληλα σε δύο άλλες εργασίες, μια εντός του τμήματος και μία
στο τμήμα Μισθοδοσίας. Η εργασία Ολοκλήρωση ΔΑΥΚ του τμήματος Προσωπικού
συγκεντρώνει όλα τα τμήματα του ΔΑΥΚ και τα αποστέλλει στο Υπουργείο και στον
Πρύτανη για υπογραφή με τη μορφή εγγράφου εξόδου (outputdocument). To τμήμα
Πρωτοκόλλου λαμβάνει το ΔΑΥΚ από τον Πρύτανη και την αίτηση παραίτησης από την
πρώτη διαδικασία και τα περνάει στην εργασία Τελικός Έλεγχος. Έπειτα η εσωτερική
διεργασία τερματίζεται και τα έγγραφα στέλνονται στις πισίνες (για λόγους συντομίας
εμφωλεύτηκαν σε μία πισίνα) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και Ταμεία (εικόνα13).

Εικόνα 13 Τελικό στάδιο διαδικασίας ΔΑΥΚ

6.2.
Μοντελοποίηση Διεργασίας: Χορήγηση Άδειας για Υπηρεσιακούς
Λόγους
Από την περιγραφή της διεργασίας στην ενότητα 5 προκύπτουν τα εξής:
Τα τμήματα που συμμετέχουν στη διεργασία είναι τα παρακάτω:
• Τμήμα Προσωπικού
• Τμήμα Πρωτοκόλλου
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• Γραμματεία του Τμήματος

Στη διεργασία συμμετέχουν επίσης (με δευτερεύοντα ρόλο) οι παρακάτω:
• Γενική Συνέλευση
• Επιτροπή Ερευνών
• Πρύτανης
Στη διεργασία δε συμμετέχουν εξωτερικοί φορείς .
Τα έγγραφα που χρειάζονται σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή είναι τα
παρακάτω:
• Αίτηση ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ
• Πράξη χορήγησης άδειας
Δημιουργία αντικειμένων στο ProcessMaker:
Για τη μοντελοποίηση της διεργασίας δημιουργήθηκαν στo ProcessMaker 4
χρήστες, ένας για το τμήμα Προσωπικού, δύο για το τμήμα Πρωτοκόλλου κ ένας για τη
Γραμματεία. Για την ομαλή και λειτουργική ροή εργασίας σχεδιάστηκαν6 δυναμικές
φόρμες, μία για κάθε κύρια εργασία και κάθε κύρια εργασία ανατέθηκε στον αρμόδιο
υπάλληλο. τα επισυναπτόμενα έγγραφα και τα τελικά παραδοτέα δημιουργήθηκαν
ένα έγγραφο εισόδου για την έγκριση της αίτησης κι ένα έγγραφο εξόδου για την
πράξη χορήγησης άδειας.
Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ο γραφικός χάρτης διεργασίας.
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Εικόνα 14 Γραφικός χάρτης της διεργασίας ‘Χορήγηση Άδειας για Υπηρεσιακούς Λόγους’

Όπως φαίνεται στο χάρτη διεργασίας, η διεργασία είναι χωρισμένη σε μια
βασική διεργασία (διαβιβαστικό έγγραφο) και στις υπο‐διεργασίες των επιμέρους
τμημάτων. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται μέσω της χρήσης πισίνων και λωρίδων. Η
βασική πισίνα ονομάζεται Διαβιβαστικό Έγγραφο κι εμπεριέχει όλες τις εργασίες του
Τμήματος Πρωτοκόλλου και του Τμήματος Προσωπικού. Τη διαδικασία ενεργοποιεί το
Αρχικό Συμβάν (Έναρξη)της Αίτησης ενδιαφερομένου ΔΕΠ στο Τμήμα Πρωτοκόλλου.
Το έγγραφο στη συνέχεια ελέγχεται κι αποστέλλεται στην πισίνα της Γενικής
Συνέλευσης όπου εγκρίνεται μέσω της εργασίας ‘Έγκριση Αίτησης’ κι επιστρέφεται
επικυρωμένο ως έγγραφο εισόδου. Έπειτα από το τμήμα προσωπικού το έγγραφο
αποστέλλεται σε υπάλληλο του Τμήματος Πρωτοκόλλου ο οποίος τα λαμβάνει μέσω
της εργασίας λήψης (receivetask) ‘Λήψη εγγράφων’. Δεύτερος υπάλληλος του
τμήματος Πρωτοκόλλου ελέγχει για το πέρας 80 ημερών μέσω της παρακάτω φόρμας.

Εικόνα 15 Φόρμα ελέγχου για πέρας 80 ημερών
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Και μέσω μιας πύλης ελέγχου η ροή εργασίας συνεχίζεται στην αντίστοιχη με την
τιμή της μεταβλητής (@@days)εργασία. Όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα η
τιμή 0 έχει ανατεθεί στην επιλογή του ‘Όχι’ ως απάντηση στη φόρμα ελέγχου, ενώ η
τιμή του 1 ένα ανατεθεί στην επιλογή του ‘Ναι’. Το όνομα @@days έχει οριστεί σαν
όνομα μεταβλητής της φόρμας επιλογής (drop‐down list).

Εικόνα 16 Ιδιότητες πύλης ελέγχου για αυτόματη δρομολόγηση της ροής εργασίας

Αν ο υπάλληλος που κάνει τον έλεγχο επιλέξει το ‘Όχι’ η ροή της διεργασίας θα
δρομολογηθεί στην εργασία με όνομα ‘Πράξη χορήγησης άδειας κι από εκεί θα
αποσταλεί στον Πρύτανη, οποίος με τη σειρά του το αποστέλλει στο τμήμα
Προσωπικού που το ελέγχει με την εργασία ‘Έλεγχος & Διανομή προς Αποδέκτες και το
αποστέλλει στα υπόλοιπα τμήματα, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος
Πρωτοκόλλου. Στο τμήμα Πρωτοκόλλου αρμόδιος υπάλληλος το καταχωρεί στη βάση
δεδομένων μέσω της εξουσιοδοτημένης εργασίας ‘Καταχώρηση στη ΒΔ’, ενώ ο
υπάλληλος της Γραμματείας εκδίδει τη χορήγηση άδειας (Εικόνα 17).
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος που κάνει τον έλεγχο επιλέξει το ‘Ναι’ η ροή
της διεργασίας θα δρομολογηθεί μέσω αποστολής μηνύματος στην πισίνα της
Γραμματείας όπου θα εκδοθεί απόρριψη της χορήγησης άδειας (Εικόνα 17).
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Εικόνα 17 Τελικό στάδιο διεργασίας Χορήγησης Άδειας για Υπηρεσιακούς Λόγους

6.3.

Μοντελοποίηση Διεργασίας: Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας

Από την περιγραφή της διεργασίας στην ενότητα 5 προκύπτουν τα εξής:
Τα τμήματα που συμμετέχουν στη διεργασία είναι τα παρακάτω:
• Τμήμα Προσωπικού
• Τμήμα Πρωτοκόλλου
Στη διεργασία δε συμμετέχουν δευτερεύοντα τμήματα, ενώ συμμετέχει ένας
εξωτερικός φορέας (Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή) ως απλός παραλήπτης
εγγράφων.
Τα έγγραφα που χρειάζονται σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή είναι τα
παρακάτω:
• Ειδική αίτηση ανάρρωσης
• Ιατρική γνωμάτευση
• Πράξη χορήγησης αναρρωτικής άδειας
Δημιουργία αντικειμένων στο ProcessMaker:
Για τη μοντελοποίηση της διεργασίας δημιουργήθηκαν στo ProcessMaker έξι
χρήστες, δύο για το τμήμα Προσωπικού και τέσσερις για το τμήμα Πρωτοκόλλου. Για
την ομαλή και λειτουργική ροή εργασίας σχεδιάστηκαν 13 δυναμικές φόρμες, μία για
κάθε κύρια εργασία και κάθε κύρια εργασία ανατέθηκε στον αρμόδιο υπάλληλο. Για τα
επισυναπτόμενα έγγραφα και τα τελικά παραδοτέα δημιουργήθηκαν ένα έγγραφο
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εισόδου για την υποβολή της ιατρικής γνωμάτευσης στην πρώτη εργασία και δύο
έγγραφα εξόδου, ένα για την πράξη χορήγησης άδειας κι ένα για την επιβεβαίωση ότι
ο ιδιώτης ιατρός είναι μέλος του ιατρικού συλλόγου.
Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ο γραφικός χάρτης διεργασίας.

Εικόνα 18 Χάρτης Διεργασίας ‘Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας’

Όπως φαίνεται στο χάρτη διεργασίας, η διεργασία είναι χωρισμένη σε δύο υπο‐
διεργασίες, μία για κάθε τμήμα. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται μέσω της χρήσης
πισίνων και λωρίδων. Η πρώτη πισίνα ονομάζεται Τμήμα Προσωπικού κι εμπεριέχει
όλες τις εργασίες Τμήματος Προσωπικού, ενώ η δεύτερη πισίνα ονομάζεται Τμήμα
Πρωτοκόλλου κι εμπεριέχει όλες τις εργασίες Τμήματος Πρωτοκόλλου. Τη διαδικασία
ενεργοποιεί το Αρχικό Συμβάν (Έναρξη) της Ειδικής αίτησης αναρρωτικής και ιατρική
γνωμάτευση στο Τμήμα Προσωπικού.
Όταν ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Προσωπικού παραλάβει την αίτηση
πραγματοποιεί έναν έλεγχο της κατηγορίας θέσης εργασίας του ενδιαφερομένου
προκειμένου η ροή διεργασίας να δρομολογηθεί στην αντίστοιχη εργασία όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 19 Πύλη ελέγχου της κατηγορίας θέσης εργασίας του για αυτόματη δρομολόγηση της
ροής εργασίας

Ό έλεγχος πραγματοποιείται μέσω της παρακάτω φόρμας η οποία είναι
ανατεθειμένη ως βήμα (step) στην εργασία Έλεγχος Κατηγορίας Υπαλλήλου’.

Εικόνα 20 Φόρμα ελέγχου κατηγορίας υπαλλήλου

Στις ιδιότητες (properties) του κόμβου αξιολόγησης έχουν οριστεί οι παρακάτω
συνθήκες όπως φαίνονται στην εικόνα 21:
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Εικόνα 21 Συνθήκες κόμβου αξιολόγησης για τη δρομολόγηση της ροής εργασίας

Οι επιλογές της φόρμας επιλογής (dropdown list) δημιουργήθηκα με τη μορφή
αλφαριθμητικών όπως φαίνονται στην εικόνα 22. Και η μεταβλητή της φόρμας
ονομάστηκε @@category (εικόνα 23)

Εικόνα 22 Ορισμός επιλογών (πεδίων) φόρμας
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Εικόνα 23 Ορισμός μεταβλητής για τη συγκεκριμένη φόρμα

Η ροή συνεχίζεται με επόμενους ελέγχους, σχετικούς με το πλήθος των ημερών
(εικόνα 24) και η διεργασία ολοκληρώνεται με την εργασία ‘Πράξη Χορήγησης
ΑναρρωτικήςΆδειας’ του τμήματος Προσωπικού (εικόνα 25).

Εικόνα 24 Εργασίες ελέγχου για πλήθος ημερών
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Εικόνα 25 Τελικό στάδιο διεργασίας μέσω της εργασίας Πράξης χορήγησης αναρρωτικής άδειας

7. Έλεγχος και Πιλοτική Εφαρμογή Υπο‐διεργασίας
Αρχικά δημιουργήθηκα δύο νέοι χρήστες στο σύστημα με το ρόλο του ‘Operator’
όπως φαίνεται στις παρακάτω φόρμες:

Εικόνα 26 Ανάθεση ρόλου 'Operator' στους χρήστες
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Εικόνα 27 Δημιουργία δύο χρηστών

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν τα δύο τμήματα που συμμετέχουν στην υπο‐
διεργασία και ανατέθηκε από ένας χρήστης στο κάθε ένα, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 28 Δημιουργία δύο τμημάτων

Έπειτα, σε κάθε εργασία ανατέθηκε ο αρμόδιος υπάλληλος‐χρήστης όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 29 Ανάθεση εργασιών σε κάθε χρήστη
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Αφού ολοκληρώθηκε η ανάθεση εργασιών ο πρώτος χρήστης εισήλθε με τους
κωδικούς το στο σύστημα κι επέλεξε να ξεκινήσει την πρώτη εργασία.

Εικόνα 30 Έναρξη περίπτωσης πρώτης εργασία από το χρήστη user 1

Ο χρήστης συμπλήρωσε όλα τα απαραίτητα πεδία στη φόρμα κι επισύναψε το
αρχείο που ζητείται, έπειτα πάτησε το κουμπί ‘υποβολή’ για να ολοκληρωθεί αυτό το
βήμα (μοναδικό) της πρώτης εργασίας.

Εικόνα 31 Συμπλήρωση φόρμας ‐ολοκλήρωση πρώτου βήματος εργασίας

Τότε το ProcessMakaer τον ενημέρωσε ότι για την επόμενη εργασία είναι
υπεύθυνος ο άλλος χρήστης με όνομα user2.
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Εικόνα 32 Ενημέρωση ανάθεσης επόμενου καθήκοντος‐εργασίας

Όταν ο χρήστης εισήλθε με τους κωδικούς το στο σύστημα είδε ενημέρωση στα
εισερχόμενα μηνύματα ότι μια περίπτωση(case) έχει ήδη ξεκινήσει και είναι ο
υπεύθυνος για το επόμενο βήμα.

Εικόνα 33 Ενημέρωση για 'ευθύνη' συνέχισης της διεργασίαw από το χρήστη user 2

Οι χρήστες μπορούσαν να δουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να
ελέγξουν κάθε στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκεται η ροή εργασίας και ποιες εργασίες
έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε αναμονή, μέσω της κατάστασης του χάρτη διεργασίας
για κάθε περίπτωση που τους έχει ανατεθεί.
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Εικόνα 34 Προβολή του χάρτη κατάστασης της ροής εργασίας σε κάθε χρονική στιγμή

Επίσης ο διαχειριστής μπορούσε να ελέγχει τι έχει κάνει ο κάθε χρήστης κι αν
έχει ολοκληρώσει τα καθήκοντά του.

Εικόνα 35 Έλεγχος ολοκλήρωσης καθηκόντων χρηστών από το διαχειριστή

Όταν η υπο‐διεργασία ολοκληρώθηκε οι δυο χρήστες δεν είχαν πλέον καμία
ειδοποίηση για εργασία προς αναμονή στον πίνακα ελέγχου τους.
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Εικόνα 36 Ολοκλήρωση διεργασίας ‐ μηδέν εισερχόμενα μηνύματα στον πίνακα ελέγχου των
χρηστών

Η πιλοτική εφαρμογή κύλισε ομαλά και κρίθηκε πλήρης και αποτελεσματική για
την εκτέλεση παρόμοιων διεργασιών από το τμήμα Προσωπικού. Επιπλέον κάθε
υπάλληλος έκανε πολύ πιο εύκολα και γρήγορα τη δουλειά του, είχε τον έλεγχο στη
ροή εργασίας, ήταν πλήρως ενημερωμένος για τα καθήκοντα που του αναλογούν.
Τέλος ο κάθε υπάλληλος συντονίστηκε και συνεργάστηκε επιτυχώς με τον υπάλληλο
του άλλου τμήματος, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί σωστά και χωρίς ‘κενά’ η
συγκεκριμένη υπο‐διεργασία.

8. Συμπεράσματα και Προτάσεις
Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε μια προσέγγιση για τη μοντελοποίηση των
διεργασιών του τμήματος Προσωπικού του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αρχικά
μελετήθηκε η θεωρία πάνω στο πεδίο της διαχείρισης και μοντελοποίησης
επιχειρησιακών διεργασιών και παρουσιάστηκε η βασική γλώσσα μοντελοποίησης
BPMN.
Έπειτα, βάσει της βιβλιογραφίας καθώς και μέσα από προσωπική εμπειρία
επιλέχθηκε το καταλληλότερο σύστημα για τις ανάγκες του τμήματος Προσωπικού. Τα
κριτήρια πάνω στα οποία βασίστηκε η επιλογή του συστήματος ήταν να είναι εύκολο
στη χρήση, να είναι web‐based, να συνδέεται με βάση δεδομένων MySQL,να είναι
λειτουργικό ανοιχτού κώδικά και φυσικά να είναι αποτελεσματικό. Θα έπρεπε επίσης
να αποτελεί την πιο συμφέρουσα λύση από οικονομικής πλευράς λύση για το
πανεπιστήμιο Μακεδονίας αλλά και ένα σύστημα εύκολο στη χρήση ώστε να μπορούν
να το χειριστούν υπάλληλοι όλων των τμημάτων.
Για τη συγκέντρωση και την καταγραφή των απαιτήσεων πραγματοποιήθηκε
συνέντευξη με υπαλλήλους του τμήματος Προσωπικού και καταγράφτηκαν
λεπτομερώς τόσο η διοικητική δομή του πανεπιστημίου όσο και οι βασικές διεργασίες
του τμήματος Προσωπικού. Έπειτα αναλύθηκαν όλες οι διεργασίες και
μοντελοποιήθηκαν τρεις από αυτές μέσω του επιλεγμένου εργαλείου. Μετά την
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ολοκλήρωση της μοντελοποίησης ‘έτρεξε’ πιλοτική εφαρμογή και ανατέθηκαν σε δύο
χρήστες συγκεκριμένες εργασίες προς εκτέλεση. Η πιλοτική εφαρμογή έδειξε ότι η
διεργασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σε μικρό χρόνο, και δεν υπήρξαν
προβλήματα ούτε κι ελλείψεις.
Συμπερασματικά η μοντελοποίηση των διεργασιών του τμήματος Προσωπικού
για την οργανωτική διαχείριση κάθε διαδικασίας έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη
και αποτελεσματικότερη εκτέλεσή της. Αυτοματοποιούνται οι περιττές εργασίες και
διασφαλίζεται η παρακολούθηση των ημιτελών εργασιών.
Αναμφίβολα η οργάνωση με τη μορφή των επιχειρησιακών διεργασιών είναι
πολύ σημαντικότερη από την απλή μηχανογράφηση με Πληροφοριακά Συστήματα.
Φαίνεται ότι αυτού του είδους η οργάνωση βοηθάει όχι μόνο την τακτοποίηση και
οργάνωση των δεδομένων αλλά και τον καθορισμό των επιμέρους διεργασιών με
ακρίβεια που έχει να κάνει κάθε εργαζόμενος. Βοηθάει στην οργάνωση του χρόνου
των εργαζομένων, στην αύξηση παραγωγικότητας, στη βελτίωση των όρων
συνεργασίας και στη καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού.
Αυτό το πρωτότυπο συνέβαλλε μαζί με άλλες πρωτοβουλίες στην ανάπτυξη μιας
στρατηγικής για το πανεπιστήμιο Μακεδονίας που είναι η συνολική και πλήρης
οργάνωση όλων των δραστηριοτήτων του με τη μορφή διεργασιών και η λήψη
πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Η «Εν Θεσσαλονίκη Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» νυν Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1949.Στην συνέχεια το 1966 μετονομάστηκε σε Ανώτατη
Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και το 1990 μετεξελίχθηκε σε Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Οι Σχολές του Πανεπιστημίου και τα όργανα διοίκησης τους
Σήμερα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν οι ακόλουθες Σχολές:
• Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων η οποία συγκροτείτε από τα Τμήματα:
• Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Λογιστική και Χρηματοοικονομική
• Σχολή Επιστημών Πληροφορίας στην οποία εντάσσετε το Τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής
• Σχολή Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών η οποία συγκροτείτε από
τα Τμήματα:
o Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
o Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
o Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
o Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών Τεχνών η οποία
συγκροτείτε από τα Τμήματα:
o Οικονομικών Σπουδών
o Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Τα όργανα διοίκησης της κάθε Σχολής είναι:
• Κοσμήτορας
• Η Κοσμητεία όπου συμμετέχουν ο Κοσμήτορας ο Πρόεδρος οι Πρόεδροι των
Τμημάτων και οι εκπρόσωποι των φοιτητών
• Η Γενική Συνέλευση της Σχολής όπου συμμετέχουν οι Καθηγητές και Λέκτορες των
Τμημάτων καθώς και οι εκπρόσωποι ειδικών κατηγοριών προσωπικού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Διοικητικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Προσωπικού
Από την στιγμή που κάποιος θα ξεκινήσει μια σχέση συνεργασίας με το
Πανεπιστήμιο ( μόνιμη ή με σύμβαση ) μέχρι την στιγμή που θα αποχωρίσει θα πρέπει
να επισκεφτεί το Τμήμα Προσωπικού. Το Τμήμα Προσωπικού ανήκει στις διοικητικές
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου βρίσκετε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου διοίκησης και
σύμφωνα με την ονομασία του Τμήματος, το Τμήμα Προσωπικού ασχολείται με
ανθρώπινο δυναμικό – προσωπικό του Πανεπιστημίου που αποτελείτε από τις
παρακάτω κατηγορίες:
• Διδακτικό Προσωπικό: καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε Καθηγητές πρώτης
βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές, τους Λέκτορες,
τους Διδάσκοντες του ΠΔ 407/80.
• Ειδικούς Επιστήμονες, όλων των κατηγοριών εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού
που συνδέονται με το Ίδρυμα με σύμβαση εργασίας οποιοσδήποτε μορφή,
καθώς και των αποσπασμένων Καθηγητών από την Α/βάθμια και Β/βάθμια
Εκπαίδευση
• Ειδικές κατηγορίες Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού: του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.Δ.Ι.Π.) του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
• Διοικητικό Προσωπικό μόνιμο και διοικητικό προσωπικό με σχέση εργασίας
αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Αρμοδιότητες του Τμήματος Προσωπικού
Σε ότι αφορά τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού
προσωπικού του Ιδρύματος , οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι εξής:
• Η παρακολούθηση και εφαρμογή του σχετικού με το Τμήμα αυτό κανονιστικού και
νομοθετικού πλαισίου.
• Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου
• Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία παρακολούθησης θέσεων,
προκήρυξης, διορισμού, εξέλιξης, ανακλήσεις διορισμού, μονιμοποίησης,
μετάκλησης, μετακίνησης, πρόσκλησης, αναγνώρισης προϋπηρεσίας και στην εν
γίνει υπερεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
• Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία της συνταξιοδότησης μέσω
ηλεκτρονικής καταχώρησης στο Δελτίο Ατομικής και Υπερεσιακής Κατάστασης
(ΔΑΥΚ) και έντυπης αποστολής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
• Η έκδοση των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα πράξεων.
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• Η τήρηση Μητρώου και ατομικών φακέλων και συνεχή ενημέρωσή τους με όλες
γενικά τις μεταβολές.
• Η διαχείριση θεμάτων χορήγησης επιστημονικών, αναρρωτικών, κανονικών και
πάσης φύσεως αδειών.
• Η έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαιώσεων.
• Η έκδοση πράξεων χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων χρονοεπιδομάτων και
αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας.
• Η διαχείριση θεμάτων εφαρμογής πειθαρχιών διατάξεων
• Η μέριμνα για την κατά νόμο άσκηση του ελέγχου νομιμότητας που αφορά την
τήρηση της διαδικασίας κρίσης για εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση Καθηγητών
και Λεκτόρων καθώς και της διαδικασίας και της διαδικασίας άγονης εκλογής ή
αρνητικής κρίσης.
• Η διαχείριση θεμάτων που απορρέουν από την λειτουργία του συστήματος
Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου της απογραφής,
επιβεβαίωσης και επικαιροποίησης αυτών.
• Η διαχείριση των θεμάτων που βάσει νόμου εμπίπτουν στη λειτουργία του
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείριση εκλογών και εξελίξεις
Καθηγητών και Λεκτόρων, καθώς και κατάρτισης και τηρήσεις μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών π.χ. «ΑΠΕΛΛΑ».
• Η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλων των
απαιτούμενων δημοσιοποίησης σχετικών με τα ανώτερο αντικείμενα πράξεων
• Η σύνταξη, σύμφωνα με τις αποφάσεις αρμόδιων οργάνων διοίκησης του
ιδρύματος, του προγράμματος κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων.
• Διαχείριση της διαδικασίας απόσπασης Εκπαιδευτικών από την Α/βαθμια και
Β/βαθμια Εκπαίδευση.
• Καταγραφή και αποστολή στο υπουργείο των μηνιαίων στοιχειών για όλες τις
κατηγορίες προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος
• Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με το προσωπικό που εμπίπτει στην
αρμοδιότητα του Τμήματος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Σε ότι αφορά τα θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του
Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:
Α) Μέριμνα για την παρακολούθηση του σχετικού με την διοικητική οργάνωση
και λειτουργία του ιδρύματος κανονιστικού πλαισίου και η τήρηση του αντίστοιχου
φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
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Β) Η επεξεργασία προτάσεων προσαρμογής ή βελτίωσης του εσωτερικού
κανονιστικού πλαισίου του Ιδρύματος (Οργανισμός, Εσωτερικός Κανονισμός ειδικοί
κανονισμοί, αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος κλπ.) είτε με ίδια
πρωτοβουλία είτε μετά από σχετική κλήση από τα όργανα Διοίκησης.
Σε ότι αφορά στα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού
του Ιδρύματος οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:
• Η παρακολούθηση και η εφαρμογή του σχετικού με τον τομέα κανονιστικού και
νομοθετικού πλαισίου
• Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου
• Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία προκήρυξης διορισμού ή
πρόσληψης εξέλιξης αναγνώρισης προϋπηρεσίας τοποθέτησης σε οργανική
μονάδα και θέση εργασίας αποχώρησης και την υπηρεσιακή τους κατάστασης
• Η έκδοση των σχετικών με τα ανωτέρω πράξεων
• Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην διαδικασία της συνταξιοδότησης μέσω
της ηλεκτρονικής καταχώρησης στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής
Κατάστασης (ΔΑΥΚ)και έντυπης αποστολής δικαιολογητικών στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους
• Έκδοση Πράξεων μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων
• Η διαχείριση και χορήγηση κανονικών, εκπαιδευτικών, αναρρωτικών καθώς επίσης
και των πάσης φύσεως αδειών
• Η διαχείριση θεμάτων αξιολόγησης του προσωπικού
• Διαχείριση θεμάτων του υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού και η
εκτέλεση των αποφάσεων του
• Η διαχείριση θεμάτων επιλογής Προϊσταμένων
• Η διαχείριση θεμάτων εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων
• Η έκδοση Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών και βεβαιώσεων
• Η τήρηση και η ενημέρωση του Προσωπικού μητρώου υπαλλήλου
• Η διαχείριση θεμάτων που απορρέουν από την λειτουργία του συστήματος
Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου ιδίως της απογραφής
επιβεβαίωσης και επικαιροποίησης.
• Η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλων των
απαιτούμενων δημοσιοποίησης σχετικών με τα ανωτέρω αντικείμενα πράξεων
• Η παρακολούθηση του ΦΕΚ και τήρηση του αρχείου

77

• Η σύνταξη σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του
Ιδρύματος του προγράμματος κάλυψης των κενών θέσεων
• Συλλογή στοιχείων για επιπρόσθετες αμοιβές του Προσωπικού του Πανεπιστημίου
Καθηγητών και Διοικητικού Προσωπικού
Για τα θέματα διοικητικής οργάνωσης του Ιδρύματος οι αρμοδιότητες του
Τμήματος είναι ιδίως οι εξής:
• Η μέριμνα για την παρακολούθηση του σχετικού με την διοικητική οργάνωση και τις
εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας του Ιδρύματος κανονιστικού πλαισίου και η
τήρηση του αντίστοιχου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου
• Η καταγραφή ανάλυσης και αξιολόγησης της οργάνωσης και των διαδικασιών
λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύματος και της οργάνωσης της εργασίας του
διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος
• Η καταγραφή ανάλυση και αξιολόγηση της οργάνωσης και των διαδικασιών
λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύματος και της οργάνωσης της εργασίας του
διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος
• Ο εντοπισμός δυσλειτουργιών και η επεξεργασία και εφαρμογή μέτρων
αντιμετώπισης τους με τελικό στόχο την αποτελεσματικότερη και
οικονομικότερη λειτουργία του Ιδρύματος με τις κατάλληλες δράσεις όπως:
• Εφαρμογή ανασχεδιασμού της οργάνωσης των υπηρεσιών του Ιδρύματος
• Η εφαρμογή ανασχεδιασμού της οργάνωσης της εργασίας του προσωπικού και
επεξεργασία περιγράφουν εργασία
• Απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας
• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές εφαρμογές σε
συνεργασία με τις υπηρεσίες του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων
• Εφαρμογή της ορθολογικής κατανομής του προσωπικού του Ιδρύματος στις
διοικητικές του μονάδες.
• Καταγραφή και αποστολή στο Υπουργείο των μηνιαίων στοιχείων για τις κατηγορίες
προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος
• Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με το προσωπικό που εμπίπτει στην
αρμοδιότητα του Τμήματος σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος
• Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας
• Συλλογή στοιχείων για επιπρόσθετες αμοιβές του Προσωπικού του Πανεπιστημίου
Καθηγητών Διοικητικό Προσωπικό και αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

78

Σε ότι αφορά τα θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος
σε αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:
• Η διερεύνηση των αναγκών βελτίωσης των γνώσεων και των ικανοτήτων του
διοικητικού προσωπικού και του προσωπικού ειδικών κατηγοριών του Ιδρύματος
• Η επεξεργασία και εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων επιμόρφωσης και
βελτίωσης των ικανοτήτων του προσωπικού του Ιδρύματος
Σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος οι αρμοδιότητες
του Τμήματος είναι οι εξής:
• Η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του
διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
καθώς και του εκτάκτου προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.
• Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΕΙ και ΙΕΚ
• Μέριμνα για την αποτελεσματική διοικητική οργάνωση του Ιδρύματος
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