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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Βασικός παράγοντας επιβίωσης μιας σύγχρονης επιχείρησης είναι ο 

συντονισμός και η ενιαία Διαχείριση των Επιχειρηματικών Διαδικασιών της. Οι 

Επιχειρηματικές Διαδικασίες αποτελούν τον πυρήνα οργάνωσης των εσωτερικών 

λειτουργιών και υλοποιούνται καθημερινά, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τύπου 

επιχείρησης. Μπορεί να είναι τυπικές και καταγεγραμμένες, ή ανεπίσημες και 

αποτέλεσμα προφορικής περιγραφής. Ανεξάρτητα από τον τύπο τους, συνήθως είναι 

μεγάλες και περίπλοκες ενώ απαιτούν ανάλυση και βαθιά κατανόηση από όλους τους 

εμπλεκομένους. Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της παγκόσμιας ανταγωνιστικής 

αγοράς, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε άμεσες δραστικές αλλαγές προκειμένου να 

επιβιώσουν, ανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες τους ή αυτοματοποιώντας τμήματα 

τους. Βοηθητικό εργαλείο αποτελεί η Μοντελοποίηση (Business Process Modeling) με 

βάση την οποία δεν περιγράφονται απλώς οι διαδικασίες, αλλά αναλύονται, παίρνουν 

τη μορφή γραφικών μοντέλων και εν συνεχεία βελτιστοποιούνται (Business Process 

Reengineering). Έτσι, οι επιχειρήσεις βελτιώνουν και συνολική απόδοσή τους, 

παραμένουν ανταγωνιστικές, αποδοτικές και αποκτούν ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.    

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια λεπτομερής καταγραφή 

και ανάλυση των Επιχειρηματικών Διαδικασιών, που εφαρμόζονται στις εμπορικές 

επιχειρήσεις του σήμερα. Μελετάται ειδικότερα, η περίπτωση της εταιρίας Planty. 

Αναλύονται, επεξηγούνται και μοντελοποιούνται οι σημαντικότερες διαδικασίες της, 

με στόχο την περαιτέρω αναδιοργάνωση τους. Επιπλέον, εξετάζονται βασικές 

θεωρητικές έννοιες, που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας των 

Επιχειρηματικών Διαδικασιών.    
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ABSTRACT 

 

One survival factor of a modern enterprise is the coordination and unified 

Management of its Business Processes. Business Processes are the core of internal 

operations which are implemented every day, regardless of company’s size or type. 

Procedures might be official and written, or unofficial in an oral description. Regardless 

of their type, they are usually big and complicated while requiring analysis and 

comprehension from all stakeholders. Over the last few years, due to the global 

competitive market, businesses are making changes in order to survive, by redesigning 

their processes or automating their segments. Business Process Modeling is a 

supporting tool, in which the processes are not just described, but they are further 

analyzed, modeled and optimized (Business Process Reengineering). As a result, 

businesses improve their overall performance, remain competitive, efficient, and gain 

a competitive edge over others. 

This thesis contains a detailed inventory and analysis of the Business 

Procedures applied in today's commercial enterprises. Particularly, we study the case 

of Planty’s company. We analyze, explain and model it’s business processes in order to 

reorganize them. In addition, we examine basic theoretical concepts that will help us 

to understand Business Processes. 
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Οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας 

και η παγκοσμιοποίηση φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία 

εξέλιξης των επιχειρήσεων. Ανά τακτικά διαστήματα, καλούνται να αναθεωρήσουν τη 

στρατηγική τους, να υιοθετήσουν νέες πρακτικές ή να συνεργαστούν με άλλους 

οργανισμούς, προκειμένου να ανταπεξέλθουν και να επιβιώσουν στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον.  

Στο παρελθόν, οι προκλήσεις δεν ήταν μεγάλες και οι αλλαγές συνέβαιναν 

σταδιακά. Σήμερα όμως, στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτείται η 

υιοθέτηση άμεσων αποτελεσματικών μέτρων για: α) αύξηση της παραγωγικότητας σε 

συνδυασμό με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού κόστους και του χρόνου εκτέλεσης 

των εργασιών, β) αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών, και γ) καλύτερη 

συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους (προμηθευτές, ανταγωνιστές, κράτος, 

τράπεζες κ.α.) (Laudon and Laudon, 2014).    

Οι παραπάνω απαιτήσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη ευελιξίας, 

προσαρμοστικότητας και άρτιας οργάνωσης του εσωτερικού περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων. Ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθά στην άρτια οργάνωση, είναι οι 

Λειτουργίες και ειδικότερα οι Διαδικασίες ή Διεργασίες ή Ροές Εργασίας (Workflows). 

Στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς ονομάζονται Επιχειρηματικές ή 

Οργανωσιακές Διαδικασίες (Business or Organizational Processes) και με απλά λόγια 

είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε κάτι (Ταραμπάνης, 2018-19). Οριοθετώντας και 

επεξηγώντας με ακρίβεια το περιεχόμενό τους, οι κρίσιμοι παράγοντες όπως η 

παραγωγικότητα, το κόστος και ο χρόνος, μετριούνται και αξιολογούνται, ενώ τυχόν 

προβλήματα και δυσλειτουργίες εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται πιο εύκολα 

(Laudon and Laudon, 2014).      

 Ακόμα ένα βοηθητικό στοιχείο αποτέλεσε η πρόοδος της επιστήμης της 

πληροφορικής και συγκεκριμένα η εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων 

(Information Systems). Ένα Πληροφοριακό Σύστημα συλλέγει, επεξεργάζεται, 

αποθηκεύει και διανέμει δεδομένα, σχετικά με την επιχείρηση ή το περιβάλλον της, 

με σκοπό την είσοδο, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την έξοδο και την 

αναπληροφόρηση (Laudon and Laudon, 2014). Τις τελευταίες δεκαετίες κατόρθωσαν 

να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σύγχρονης επιχείρησης και χωρίς τη 

συμβολή τους μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Με την εγκατάστασή τους 
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βελτιώνουν την οργάνωση της επιχείρησης, οριοθετούν τα τμήματά της και 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση νέων πρακτικών.  

Ωστόσο, η εφαρμογή απλών βασικών διαδικασιών και η εγκατάσταση ενός 

απλού Πληροφοριακού Συστήματος δεν επαρκούν σήμερα. Αυτό που απαιτείται είναι 

η υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος, το οποίο, όπως θα δούμε στην συνέχεια, 

ονομάζεται Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM, Business 

Process Management). Με αυτό τον τρόπο, μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ένα 

ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, να αναπτυχθεί και να 

αυξήσει την αποτελεσματικότητα της. 

 

1.1 Αντικείμενο Διπλωματικής Εργασίας   

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται οι Επιχειρηματικές 

Διαδικασίες και τεκμηριώνονται ειδικότερα αυτές οι οποίες εφαρμόζονται στην 

εταιρία Planty. Για το σκοπό αυτό μελετώνται τα κύρια στοιχεία τους, αναλύονται 

λεπτομερώς, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, και αποσαφηνίζονται, 

προκειμένου να αναδεχθούν τα πολυεπίπεδα οφέλη τους για τον οργανισμό.     

 

1.2 Δομή  

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια:  

Το Πρώτο Κεφάλαιο αφορά βασικά εισαγωγικά στοιχεία.  

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο, εξετάζονται οι Επιχειρηματικές Διαδικασίες. Για να 

επιτευχθεί αυτό, υλοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναλύονται βασικές 

έννοιες και απαντώνται ερωτήματα θεωρητικής φύσεως. Κύριος στόχος αποτελεί η 

ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που αποκομίζει μια επιχείρηση αναλύοντας τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες της. Με αυτό τον τρόπο δηλαδή, αποκτά μια καλύτερη 

αντίληψη του τι πραγματικά συμβαίνει στο εσωτερικό της, εντοπίζει λάθη, τα 

τροποποιήσει και τελικά αυξάνει την απόδοση της.   

Στο Τρίτο Κεφάλαιο, διεισδύουμε στο εσωτερικό της εταιρίας Planty. Αφού 

υλοποιηθεί η (1) Γενική Χαρτογράφηση των κυριότερων λειτουργιών και διαδικασιών 

που εφαρμόζονται καθημερινά, (2) Καταγράφονται λεπτομερώς οι σημαντικότερες 

και αναπαρίστανται γραφικά ((3)Μοντελοποίηση) σε γλώσσα BPMN (Business Process 

Model and Notation). Στην συνέχεια, (4) Αξιολογούνται, προτείνονται αλλαγές, και (5) 
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Αναδιοργανώνονται προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία ολόκληρης της 

επιχείρησης.   

Τέλος, στο Τελευταίο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι 

προτάσεις με βάση τα όσα μελετήθηκαν και ερευνήθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια. 

 

1.3 Μεθοδολογία 

Για τη συγγραφή της εργασίας ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία: 

Αρχικά, έγινε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των κύριων θεωρητικών εννοιών 

και μεθοδολογιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, αναζητήθηκαν επιστημονικά άρθρα, 

μελέτες, βιβλία και χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

μια καθολική έρευνα και να αντληθούν χρήσιμες πληροφορίες.   

Η πραγμάτευση της βιβλιογραφίας έγινε σταδιακά, εξετάζοντας αρχικά τον 

παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων, ο οποίος στηρίζεται αποκλειστικά 

στις λειτουργίες. Στην συνέχεια, έγινε προσπάθεια κατανόησης του τρόπου 

μετάβασης από τις παραδοσιακές οργανωτικές δομές στις πιο σύγχρονες, οι οποίες 

βασίζονται πλέον στις επιχειρηματικές διαδικασίες και όχι στις λειτουργίες. Για το 

σκοπό αυτό, ορίστηκε η έννοια των Επιχειρηματικών Διαδικασιών, αναλύθηκαν οι 

διακρίσεις αυτών, ο τρόπος ο οποίος οργανώνονται και τα στάδια που μπορούν να 

ακολουθηθούν για τον σχεδιασμού τους. 

Σε επόμενο στάδιο εξετάστηκαν οι Ροές Εργασίας (Workflows) και τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους, τα Συστήματα Διαχείρισης Ροών Εργασίας (WFMs) καθώς και τα 

οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός με την εγκατάσταση ενός τέτοιου 

συστήματος. 

Ύστερα από την παρουσίαση των ανωτέρω, έγινε προσπάθεια επεξήγησης της 

διαδικασίας της Μοντελοποίησης, της χρησιμότητας της για τους οργανισμούς αλλά 

και της μεθοδολογίας που μπορεί να ακολουθηθεί για την υλοποίησή της. Ακόμα, 

αναλύθηκε η BPMN, η οποία αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα πρότυπα γραφικής 

μοντελοποίησης στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς επίσης και οι βασικές έννοιες της 

προκειμένου να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε πλήρως. 

Τελευταίο κομμάτι στην θεωρητική ανασκόπηση, αποτέλεσε η εκτενής 

αναφορά στις έννοιες της Διαχείρισης (BPM) και της Αναδιοργάνωσης (BPR) των 
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Επιχειρηματικών Διαδικασιών. Παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές τους, τα στάδια 

υλοποίησής τους, τα πλεονεκτήματα που αποκομίζει μια επιχείρηση με την εφαρμογή 

τους καθώς και οι μεταξύ τους διαφορές.  

Η εργασία συνεχίστηκε, με την παρουσίαση της εταιρίας Planty και με την 

εξέταση των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών και διαδικασιών της. Για το σκοπό 

αυτό, προσδιορίστηκε ακριβώς το περιεχόμενο, η χρησιμότητα, οι σκοποί και οι 

στόχοι της κάθε διαδικασίας, ώστε να κατανοηθούν και να οριοθετηθούν επαρκώς οι 

υποδιαδικασίες και τα επιμέρους βήματά τους. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στις 

διαδικασίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας καθώς είναι απαραίτητες για την εύρυθμη 

λειτουργία της επιχείρησης, διαπερνούν σχεδόν όλα τα τμήματα της, ενώ την ίδια 

στιγμή αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους προμηθευτές και στους 

πελάτες. Αναλυτικότερα: 

 Η αρχή έγινε με μια (1) Γενική Χαρτογράφηση των βασικότερων λειτουργιών 

και διαδικασιών της εταιρίας, με τη βοήθεια του Γενικού Διευθυντή. 

Επεξηγήθηκαν σε ένα αρχικό στάδιο οι κύριοι άξονες των υφιστάμενων 

διαδικασιών, χωρίς να αναλύονται σε βάθος τα επιμέρους βήματα, ή να 

δίνονται πολλές λεπτομέρειες. 

 Στην συνέχεια, ακολούθησαν συνεντεύξεις με τα μέλη της εταιρίας, ώστε να 

περιγραφούν καλύτερα οι διαδικασίες και τα βήματα που εκτελούνται 

καθημερινά. Κάποια δομημένη μέθοδος συνέντευξης δεν ακολουθήθηκε, 

αλλά αυτό που έγινε ήταν συζητήσεις και ερωτοαπαντήσεις στα πλαίσια 

του διαλόγου, προκειμένου να επεξηγηθούν αναλυτικά τα επιμέρους 

στάδια.    

 Σειρά είχε η συστηματική παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης των 

δραστηριοτήτων, με στόχο τη συλλογή επιπρόσθετων λεπτομερειών και την 

αποσαφήνιση ορισμένων σημείων.  

 Ως εκ τούτου, με την σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή, επιλέχθηκαν 

όσες θα αποτυπώνονταν. Οι  διαδικασίες αυτές αφορούν τη λειτουργία της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας, είναι βασικές και ενέχουν περιθώρια 

βελτιστοποίησης. Για τον εντοπισμό τους, προσδιορίστηκαν αρχικά τα 

τμήματα της επιχείρησης που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεσή τους και 

έπειτα άρχισε η καταγραφή τους. 
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 Για την (2) Καταγραφή της κάθε επιλεχθείσας διαδικασίας, οριοθετήθηκε το 

πλαίσιο της, καθορίστηκε ακριβώς το περιεχόμενό, οι σκοποί, οι εισροές, οι 

εκροές, οι πόροι, ο/οι δράστης/ες της και τα πληροφοριακά μέσα που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεσή της.  

 Εν συνεχεία, καταγράφηκαν τα επιμέρους βήματα και οι εργασίες που την 

αποτελούν. Βήματα τα οποία δεν προσθέτουν αξία στον πελάτη ή είναι 

χρονοβόρα εντοπίστηκαν, ώστε στο τελευταίο στάδιο να τροποποιηθούν ή 

να διαγραφούν τελείως. Επίσης διευκρινήσεις, επεξηγήσεις και επιπλέον 

υλικό δόθηκαν τόσο από τους εργαζομένους όσο και από τον Γενικό 

Διευθυντή όπου χρειάστηκε.   

 Στο επόμενο στάδιο, αναγνωρίσθηκαν οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση των 

διαδικασιών με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα σχετιζόμενα έντυπα ή 

αρχεία, η θέση τους μέσα στην επιχείρηση, αλλά και η σειρά εκτέλεσής 

τους. 

 Σημαντικό στάδιο, αποτέλεσε η (3) Μοντελοποίηση. Επιλέχθηκε η χρήση της 

γλώσσας BPMN και η ακαδημαϊκή πλατφόρμα Academic Signavio, στην 

οποία εισήχθησαν όλα τα δεδομένα. Μέσω της BPMN, εξετάστηκαν 

σημαντικοί πόροι, όπως το ανθρώπινο δυναμικό και οι δαπανώμενες 

εργατοώρες, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό δυσλειτουργιών (π.χ. 

υπερβολικά μεγάλες δαπανώμενες εργατοώρες). 

 Ακολούθησε η μελέτη και η συνολική (4) Αξιολόγηση της ανάλυσης σε 

συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή, ώστε να εντοπιστούν οι αδυναμίες, οι 

ελλείψεις και οι τροποποιήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν. 

 Τελευταίο στάδιο, αποτέλεσε η (5) Αναδιοργάνωση και η καταγραφή των 

βελτιωτικών ενεργειών που θα αντιμετωπίσουν τις δυσλειτουργίες της 

εταιρίας. Χρησιμοποιήθηκε και πάλι η BPMN, κατά την οποία 

μοντελοποιήθηκε η μελλοντική κατάσταση της επιχείρησης. Βασικό μέλημα 

αποτέλεσε η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, η 

μείωση του χρόνου και του κόστους εκτέλεσης των διαδικασιών καθώς και 

η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών.  
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2.1 Γενικά 

Οι επιχειρήσεις, από τις πιο μεγάλες ως τις πιο μικρές, βασίζονται σε γενικές 

λειτουργίες και σε πιο εξειδικευμένες, σε σύνθετες και πιο απλές. Ο τρόπος και η 

σειρά που εκτελούνται από τους εργαζομένους, οι προϊστάμενοι, οι οποίοι τις 

συντονίζουν και οι υφιστάμενοι, οι οποίοι κατευθύνουν την υλοποίηση τους, 

συνιστούν την Οργανωτική της Δομή (Organizational Structure). Σε μικρές 

επιχειρήσεις, η διαμόρφωση μιας αυστηρής οργανωτικής δομής δεν έχει ιδιαίτερο 

νόημα. Αντίθετα, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις αποτελεί απαραίτητο εργαλείο καθώς 

διαχωρίζονται οι αρμοδιότητες, προσδιορίζεται με σαφήνεια ο ρόλος του καθένα και 

διευκολύνεται η επικοινωνία στο εσωτερικό της. 

Κάθε επιχείρηση έχει τη δική της οργανωτική δομή (Οργανόγραμμα) που 

διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες της. Το μέγεθος της 

επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών της, ο αριθμός των προϊόντων ή υπηρεσιών της, ο 

τύπος των δραστηριοτήτων που εκτελεί, η γεωγραφική διασπορά που παρουσιάζει 

και ο εξοπλισμός που διαθέτει, διαμορφώνουν και επηρεάζουν την τελική μορφή του 

οργανογράμματος. Παρότι κάθε οργανόγραμμα είναι διαφορετικό, υπάρχουν κάποιες 

γενικές αρχές, που μπορούν να ακολουθηθούν, και περιγράφονται σε τέσσερα τυπικά 

μοντέλα. Έτσι, και σύμφωνα με τους Παναγιώτου, Ευαγγελόπουλος, Κατημερτζόγλου 

και Γκαγιαλής (2013), μπορούμε να διακρίνουμε:  

Ομαδοποίηση ανά Λειτουργία (Functional Departmentalization): Αποτελεί τη 

δημοφιλέστερη ομαδοποίηση σύμφωνα με την οποία οι λειτουργίες εντάσσονται στα 

τμήματα: Διοίκησης, Πληροφορικής, Παραγωγής, Έρευνας & Ανάπτυξης, Marketing, 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής. Σε πολύ μικρές 

επιχειρήσεις ορισμένες λειτουργίες δεν εκτελούνται ή συγχωνεύονται μεταξύ τους, 

ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν και άλλες πρόσθετες που εκτελούνται (π.χ. 

Διαχείριση Παραπόνων Πελατών, Επικοινωνία με Πελάτες). Η κάθε λειτουργία έχει 

συγκεκριμένο σκοπό και περιεχόμενο, ενώ όλες μαζί συνθέτουν και διαμορφώνουν 

την συνολική εικόνα της επιχείρησης.  

Θετικά στοιχεία αυτής της ομαδοποίησης είναι η αποδοτική εκτέλεση των 

διαδικασιών εξαιτίας της εξειδίκευσης που απαιτείται από τους εργαζομένους, αλλά 

και η εξασφάλιση ισχυρών κινήτρων για την επίτευξη των στόχων. Ωστόσο, ως 

αρνητικά στοιχεία εντοπίζονται: α) η δημιουργία εσωτερικής κουλτούρας εντός των 
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τμημάτων, β) η παραμέληση ή αδιαφορία για τις συνολικές δραστηριότητες του 

οργανισμού, και γ) η δυσκολία ενιαίου συντονισμού και αποτελεσματικής διαχείρισης 

όλων των τμημάτων. 

    

 Ομαδοποίηση με βάση το Προϊόν (Product Departmentalization): Η προσέγγιση 

αυτή βασίζεται στην ομαδοποίηση των λειτουργιών με βάση το προϊόν ή την 

οικογένεια του προϊόντος. Στηρίζεται στην αρχή ότι διαφορετικά προϊόντα απαιτούν 

διαφορετικές γνώσεις, για να αναπτυχθούν ή να παραχθούν, άρα και διαφορετικούς 

ανθρώπους για συμμετέχουν. Χρειάζεται μεγάλος βαθμός εξειδίκευσης, οργάνωσης 

και δυνατότητα συγκέντρωσης συγκεκριμένων ατόμων για τις ανάγκες του κάθε 

προϊόντος. Ακόμα, απαιτείται η διάθεση αυξημένων πόρων καθώς χρησιμοποιούνται 

εξατομικευμένα για κάθε κατηγορία προϊόντος.        

 

 Ομαδοποίηση με βάση τη Γεωγραφική Διασπορά (Geographic 

Departmentalization): Η ομαδοποίηση αυτή εξυπηρετεί επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση 

όλων των λειτουργιών τους σε ένα μέρος να είναι πρακτικά αδύνατη (π.χ. εργοστάσιο 

Γερμανίας, Ολλανδίας, Ελλάδας). Συνήθως εφαρμόζεται από μεγάλες πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν περίπλοκες λειτουργίες και μπορούν να εφαρμόσουν 

διαφορετικές μεθόδους σε κάθε περιοχή (π.χ. διαφορετικό μίγμα μάρκετινγκ ανάλογα 

με τη χώρα εγκατάστασης). 

 

 Ομαδοποίηση με βάση τους Πελάτες ή τις Αγορές (Customer / Market 

Departmentalization): Σε περιπτώσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 

με διαφορετικούς τύπους πελατών, η συγκεκριμένη ομαδοποίηση είναι η ιδανική.  

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση η οποία πουλάει προϊόντα τα οποία 

απευθύνονται σε καταναλωτές, σε επιχειρήσεις ή στο δημόσιο, θα μπορούσε να 

οργανωθεί με βάση αυτές τις κατηγορίες των πελατών της. Αντίστοιχα, μια εταιρία η 

οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής, θα μπορούσε να 

ομαδοποιήσει το προσωπικό της με βάση αυτές τις δυο βασικές κατηγορίες των 

πελατών.  
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2.2 Επιχειρηματικές Διαδικασίες 

Οι παραπάνω ομαδοποιήσεις στηρίζονται στην κατακόρυφη οργάνωση των 

επιχειρηματικών λειτουργιών και στην εξειδίκευση των εργαζομένων. Ωστόσο, πέρα 

από την αύξηση της παραγωγικότητας που παρατηρείται βελτιστοποιώντας τον τρόπο 

εργασίας της κάθε λειτουργίας, δεν βελτιστοποιείται και ο τρόπος λειτουργίας του 

συνόλου της επιχείρησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι η κάθε λειτουργία δρα 

ανεξάρτητα από την άλλη, δημιουργώντας ασυνέχειες και προβλήματα στο σύνολο 

του οργανισμού (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα).  

Προκειμένου να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

μια στροφή από τις λειτουργίες στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Μια μετάβαση από 

τις παραδοσιακές οργανωτικές δομές σε πιο επίπεδα σχήματα οργάνωσης, στα οποία 

διαμοιράζονται οι εργασίες και ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ εργαζομένων 

διαφορετικών τμημάτων. Μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην άριστη απόδοση των 

δραστηριοτήτων και στην συνεχή βελτίωσή τους, στην αλληλεξάρτηση τους με τις 

υπόλοιπες, αλλά και στην αναδιαμόρφωση αυτών των οποίων προσθέτουν αξία στους 

πελάτες (Adding Value) (βλ. Πίνακα 1) (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα).    

 

Πίνακας 1, Επιχειρηματική Λειτουργία και Επιχειρηματική Διαδικασία 

 

Επιχειρηματική Λειτουργία Επιχειρηματική Διαδικασία 

Έμφαση στο τι Έμφαση στο πώς 

Κάθετη οργάνωση Οριζόντια εκτέλεση εργασιών 

Στατική κατάσταση Δυναμική κατάσταση 

Επικέντρωση στις εργασίες Προσανατολισμός στον πελάτη 

Ενθάρρυνση ατομικότητας και 

εξειδίκευσης εμπλεκομένων 

Ενθάρρυνση ομαδικότητας και 

συμμετοχής εργαζομένων στο 

σχεδιασμό και στην εκτέλεση 

διαδικασιών 

 

Σύμφωνα με τον Davenport (1993), μια Επιχειρηματική Διαδικασία ή αλλιώς 

μια Διαδικασία, περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για 

να παράγουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για ένα πελάτη ή μια αγορά. Μεγάλη 
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έμφαση δίνεται στο πώς, δηλαδή στον τρόπο υλοποίησης των επιμέρους βημάτων 

των διαδικασιών και όχι στο τι, δηλαδή στο τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, μια 

επιχειρηματική διαδικασία είναι μια καθορισμένη και σταθερή αλληλουχία βημάτων 

στο χρόνο και στο χώρο, με αρχή και τέλος, και σαφώς προσδιορισμένες εισόδους και 

εξόδους. Τα βήματα αυτά είναι σταθερά και γνωστά σε όλους τους εμπλεκομένους 

ώστε να μπορούν να μετρηθούν, να αξιολογηθούν και να βελτιστοποιηθούν.  

Σύμφωνα με τον Ταραμπάνη (2018-19), μια επιχειρηματική διαδικασία 

εκτελείται από δράστες (Actors) που είναι άνθρωποι ή μηχανές (π.χ. Πληροφοριακό 

Σύστημα) για την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων στόχων. Ενεργοποιείται από 

καθορισμένα γεγονότα (Events), διαθέτει εισόδους (Inputs), χρησιμοποιεί πόρους 

(Resources), έχει εξόδους (Outputs) και αποτελέσματα (Outcomes). 

Γενικότερα, ως είσοδοι σε μια διαδικασία θεωρούνται όσες Εισροές από το 

εξωτερικό περιβάλλον γίνονται αποδεκτές από τη διαδικασία. Τέτοιες εισροές μπορεί 

να είναι οι πρώτες ύλες, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παραγωγή ενός 

προϊόντος ή μια υπηρεσίας, τα αρχεία ή οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σ’ αυτή. 

Μια διαδικασία, επίσης, μετασχηματίζει τις Εισροές σε Εκροές με στόχο την 

παραγωγή προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες. Η ενέργεια αυτή ονομάζεται 

Μετατροπή ή Επεξεργασία. Ως Εκροές, θεωρούνται οι έξοδοι μιας διαδικασίας όπως: 

ο μετασχηματισμός των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα, οι πληροφορίες ή οι 

εξυπηρετούμενοι πελάτες. Διαγραμματικά τα τρία αυτά στάδια απεικονίζονται ως 

εξής (βλ. Γράφημα 1) (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα): 

 

Μετατροπή 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετατροπή 

Γράφημα 1, Επιχειρηματική Διαδικασία  

Εισροές Εκροές 

 
 

Επιχειρηματική Διαδικασία 
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Σύμφωνα με τους Tonchia και Tramontano (2004), οι διαδικασίες μπορούν να 

θεωρηθούν ως ο κύριος παράγοντας πραγμάτωσης των στόχων της επιχείρησης που 

σχετίζονται με την ικανοποίηση των πελατών. Η σωστή διαχείρισή τους βοηθάει στην 

καλύτερη οργάνωση του εσωτερικού της περιβάλλοντος, στην επίλυση τυχόν 

προβλημάτων και στον ενιαίο συντονισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν την 

άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Δυστυχώς όμως, δεν είναι λίγες οι φορές που τα 

διάφορα τμήματα της επιχείρησης είναι τελείως αποκομμένα μεταξύ τους και δεν 

υπάρχει μια κοινή διαχείριση. Με την οργάνωση της επιχείρησης σε επιμέρους 

αλληλένδετες δραστηριότητες, η δυσκολία αυτή μπορεί να ξεπεραστεί και οι 

εργαζόμενοι θα μπορέσουν να αντιληφθούν τη σημασία να συνεργάζονται με άλλα 

τμήματα ώστε να οργανώνονται και να εξυπηρετούν από κοινού τους πελάτες τους.            

Τέτοια παραδείγματα επιχειρηματικών διαδικασιών είναι: η Λήψη μιας 

Παραγγελίας, η Τιμολόγηση ενός Προϊόντος, η Εκτέλεση μιας Παραγγελίας, η 

Πρόσληψη ενός Εργαζομένου, η Διαχείριση της Καρτέλας ενός Πελάτη, η Πληρωμή 

ενός Προμηθευτή και πολλές άλλες. Οι διαδικασίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για 

τις επιχειρήσεις και περιλαμβάνουν ένα σύνολο από αλληλοεξαρτώμενες 

υποδιαδικασίες και βήματα (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα).  

 

2.2.1 Διάκριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

Μια σημαντική διάκριση των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι αυτή που 

προτείνει ο Porter (1985), ο οποίος τις χωρίζει σε α) Κύριες (Primary Activities) και β) 

Υποστηρικτικές (Support Activities). 

Οι Κύριες Διαδικασίες περιλαμβάνουν όλες τις βασικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης που έχουν ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για τους 

πελάτες. Τέτοιες είναι η δημιουργία, η πώληση, η συντήρηση και η υποστήριξη (μετά 

την πώληση), ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ειδικότερα: 

 Inbound Logistics: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλες οι διαδικασίες που 

αφορούν τη λήψη, την αποθήκευση και τη διανομή εισροών στο εσωτερικό 

περιβάλλον στης επιχείρησης. 

 Operations: Αφορά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την μετατροπή των 

εισροών σε εκροές ώστε να είναι διαθέσιμες προς τους πελάτες (π.χ. 

μετατροπή πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα).    
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 Outbound Logistics: Είναι οι διαδικασίες που αφορούν τη παράδοση ενός 

προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας. Αυτές είναι η συλλογή, η 

αποθήκευση και η διανομή τους στον τελικό πελάτη.  

 Marketing and Sales: Αφορά όλες εκείνες τις διαδικασίες προκειμένου ένας 

πελάτης να πειστεί να αγοράσει από την επιχείρηση αντί από τους 

ανταγωνιστές της (π.χ. οφέλη, επικοινωνιακές δεξιότητες κ.λπ.). 

 Service: Περικλείει όλες εκείνες τις ενέργειες που σχετίζονται με τη 

διατήρηση της αξίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας μετά την πώληση. 

Οι Υποστηρικτικές Διαδικασίες από την άλλη, είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση των κύριων διαδικασιών, και λειτουργούν επικουρικά προς αυτές. Έτσι, 

έχουμε:  

 Procurement (Purchasing): Αφορά ενέργειες που υλοποιεί η επιχείρηση 

προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Τέτοιες είναι εύρεση 

προμηθευτών ή η διαπραγμάτευση για την παροχή καλύτερων τιμών κ.α.    

 Human Resource Management: Σχετίζεται με το πόσο καλά μια επιχείρηση 

προσλαμβάνει, εκπαιδεύει, παρακινεί, ανταμείβει και διατηρεί τους 

εργαζομένους της. Οι άνθρωποι αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

δημιουργίας αξίας καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν ένα σαφές 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. 

 Technological Development: Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τη διαχείριση 

και την επεξεργασία πληροφοριών καθώς και την προστασία των γνώσεων 

της επιχείρησης. Η ελαχιστοποίηση των τεχνολογικών εξόδων, η ανανέωση 

των υφιστάμενων τεχνολογικών μέσων και η διατήρηση της τεχνολογικής 

υπεροχής αποτελούν σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης.  

 Infrastructure: Αφορά εκείνες τις λειτουργίες προκειμένου η επιχείρηση να 

εκτελεί σωστά τις καθημερινές της εργασίες. Τέτοια παραδείγματα είναι οι 

λογιστικές, οι νομικές και οι διοικητικές δραστηριότητες.   

Ένας άλλος τρόπος διαχωρισμού των διαδικασιών είναι αν εξυπηρετούν 

κάποιον ο οποίος βρίσκεται εντός ή εκτός της επιχείρησης. Οι διαδικασίες που 

εξυπηρετούν εξωτερικούς πελάτες και οφείλουν την ύπαρξη τους σε αυτούς, 

ονομάζονται Θεμελιώδεις, ενώ όσες εξυπηρετούν το εσωτερικό περιβάλλον, δηλαδή 

τους εργαζομένους της επιχείρησης, αναφέρονται ως Υποστηρικτικές (Ould, 1995).     
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2.2.2 Οργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών  

 Μια επιχείρηση, σύμφωνα με τον Garvin (1998), μπορεί να οργανώσει τις 

επιχειρηματικές της διαδικασίες με βάση τις εξής τρείς κατηγορίες: 

Work Processes: Οι διαδικασίες αυτές επικεντρώνονται στην εκτέλεση 

δραστηριοτήτων που αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Για να 

υλοποιηθούν απαιτείται συνεργασία διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης και 

διακρίνονται σε δυο βασικές υποκατηγορίες:  

Η πρώτη αφορά Λειτουργικές Δραστηριότητες οι οποίες είναι σχετικές με τη 

δημιουργία, την παραγωγή και τη διανομή προϊόντων ή υπηρεσιών στους πελάτες. Η 

δεύτερη αφορά Διοικητικές Δραστηριότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή 

λειτουργία της επιχείρησης. Τέτοιες είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της επιχείρησης, το 

Budget, η Μέτρηση της Απόδοσης κ.α. Και οι δυο υποκατηγορίες έχουν: α) καλά 

ορισμένες εισόδους και εξόδους, β) αλληλοεξαρτώνται από άλλα τμήματα της 

επιχείρησης και γ) παράγουν αποτελέσματα που απευθύνονται σε βασικές οντότητες 

της επιχείρησης. Στις μεν Λειτουργικές, αποδέκτες είναι οι πελάτες ή οι προμηθευτές, 

δηλαδή οντότητες έξω από την επιχείρηση, ενώ στις Διοικητικές, αποδέκτες είναι 

οντότητες εντός της επιχείρησης και σχετίζονται με πληροφορίες, αναφορές και σχέδια. 

 

Behavioral Processes: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όσες ενέργειες 

βασίζονται στην οργάνωση και στην συμπεριφορά των ομάδων. Κάθε επιχείρηση 

υιοθετεί συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία καθορίζουν τον τρόπο που 

εκτελούνται οι δραστηριότητες της. Ουσιαστικά πρόκειται για γενικευμένες 

αποστάξεις, αξίες και πεποιθήσεις της καθημερινής εργασίας. Η σημασία τους είναι 

μεγάλη, καθώς είναι βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα της επιχείρησης ωστόσο, δεν 

έχουν ανεξάρτητη ύπαρξη και ο εντοπισμός τους είναι δύσκολος.  

Για παράδειγμα, στη διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων μπορεί να 

υπάρχουν περίπου όμοιες εργασίες ανάμεσα σε δυο επιχειρήσεις, ωστόσο ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων ή η επικοινωνία να διαφέρουν. Έτσι, και το αποτέλεσμα ποικίλει, 

πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι η κατηγορία αυτή αποτελεί κατασταλτικό 

παράγοντα επιτυχίας ή αποτυχίας μιας ολόκληρης διαδικασίας. Μερικά ακόμη 

παραδείγματα είναι η διαδικασία Λήψης Αποφάσεων ή ο τρόπος που γίνεται η 

επικοινωνία στο εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.  
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Change Processes: Σε αυτή την κατηγορία εξετάζεται η πορεία εξέλιξης των 

διαδικασιών μέσα στα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Περιγράφονται οι συνθήκες 

έναρξης τους, τα γεγονότα εξαιτίας των οποίων υιοθετήθηκαν βελτιωτικές πρακτικές 

αλλά και τα σημεία που οδήγησαν στον τερματισμού τους. 

 

2.2.3 Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

 Στις μέρες μας, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την σχεδίαση των 

επιχειρηματικών τους διαδικασιών είναι ιδιαιτέρως αυξημένο, καθώς έχει αποδειχθεί 

ότι βοηθούν έμπρακτα στην βελτιστοποίηση του συνόλου των καθημερινών 

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, μια επιχείρηση, η οποία έχει αναλύσει τις διαδικασίες 

της: α) βελτιώνει τη συνολική λειτουργία και αποτελεσματικότητά της, β) μειώνει τα 

κόστη της, γ) κατασκευάζει καλύτερα προϊόντα, και γενικότερα δ) παρέχει 

αποδοτικότερες υπηρεσίες στους προμηθευτές και στους πελάτες της.  

Ο σχεδιασμός μιας επιχειρηματικής διαδικασίας απαιτεί συστηματική μελέτη, 

ανάλυση, επίβλεψη και έλεγχο καθ’ όλη την διάρκεια του, ενώ για να υλοποιηθεί 

συνήθως ακολουθούνται τα εξής βήματα:  

Πρώτο βήμα: Διερεύνηση της ωριμότητας της επιχείρησης σχετικά με τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες (Ταραμπάνης, 2018-19).  

Η διερεύνηση της ωριμότητας της επιχείρησης προϋποθέτει Αναγνώριση και 

Κατηγοριοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Η Αναγνώριση δεν είναι εύκολη, 

καθώς απαιτείται άριστη γνώση της συνολικής οργάνωσης της επιχείρησης αλλά και 

του πλαισίου μέσα στο οποίο δρα. Επίσης, οι ισχύουσες διαδικασίες μπορεί (βλ. 

Γράφημα 2): 

 Να μην υπάρχουν και να εκτελούνται ως ανεξάρτητες ενέργειες (Level 5). 

 Να υπάρχουν, αλλά να μην είναι καταγεγραμμένες και να είναι αποτέλεσμα 

προφορικής ή αφηρημένης περιγραφής των επιμέρους βημάτων (Level 4). 

 Να είναι καταγεγραμμένες, χωρίς να ακολουθούνται συστηματικά (Level 3).   

 Να είναι καταγεγραμμένες, να ακολουθούνται, ωστόσο, η απόδοσή τους να 

μην μετράται (Level 2).   

 Να είναι καταγεγραμμένες, να ακολουθούνται με συνέπεια και η απόδοσή 

τους να μετράται (Level 1). Η καταγεγραμμένη αποτύπωση, όπως θα δούμε 

στην συνέχεια, αποτελεί τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο σχεδίασης.  
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Αφού ολοκληρωθεί η αναγνώριση, σειρά έχει η Κατηγοριοποίηση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών με βάση τη σημαντικότητα και την ανάγκη τους για 

τροποποιήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό το στάδιο μετράται το συνολικό κόστος και ο 

χρόνος εκτέλεσης, η απόδοση και οι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίησή της 

κάθε διαδικασίας. 

   

Γράφημα 2, Ωριμότητα επιχείρησης   

 

Δεύτερο βήμα: Εξέταση των επιχειρηματικών διαδικασιών από όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέλη ώστε να κατανοηθούν, να αξιολογηθούν, να διορθωθούν και να 

γίνουν αποδεκτές ως επιχειρηματικές διαδικασίες (Ταραμπάνης, 2018-19).  

Οι διαδικασίες καλό είναι, να είναι σταθερές, καταγεγραμμένες και να 

επεξηγούνται αναλυτικά οι λεπτομέρειες τους, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι να 

μπορούν να τις εξετάσουν, να τις κατανοήσουν και να τις αποδεχτούν. Η καταγραφή 

μπορεί αρχικά να γίνει σε κείμενο. Ωστόσο, ο τρόπος αυτός αποτελεί μια μακροσκελή 

και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία δεν βοηθά ουσιαστικά στην διόρθωση και 

αξιολόγηση τους. Αυτό το οποίο προτείνεται, είναι η καταγραφή και εν συνεχεία, η 

αποτύπωσή τους με τη χρήση γραφικών μοντέλων (Μοντελοποίηση) ώστε τυχόν 

αλλαγές ή βελτιστοποιήσεις να μπορούν να γίνουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά.  

Level 5:
We don't have a 
process. We just 
get work done.

Level 4:
I think we have a 
process. But its 

in our heads and 
not written 

down.

Level 3:
We have a 

written process, 
but it isn't 
cosistently 
followed.

Level 2:
We have a 

process written 
down and we 

generally follow 
it. But we don't 

measure our 
performance.

Level 1:
We have a 

written down 
process, that we 

consistently 
follow, and we 

are able to 
measure our 
performance.



Διπλωματική Εργασία Δόβα Νεφέλη 

 

 

Κ
εφ

ά
λα

ιο
 2

ο
   

17 
 

Τρίτο βήμα: Ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών που έχουν 

τεκμηριωθεί (Ταραμπάνης, 2018-19). 

Σε αυτή τη φάση οι επιχειρηματικές διαδικασίες αναλύονται και μελετώνται σε 

βάθος. Εισάγονται σε ένα κατάλληλο πλαίσιο ανάλυσης (Business Process Modeling 

Framework Tool), εντοπίζονται τα δομικά χαρακτηριστικά τους και απαντώνται 

πρακτικά ερωτήματα όπως ρόλοι, ταυτότητα εργαζομένων, απαραίτητα έγγραφα κ.α. 

που σχετίζονται με την εκτέλεση των διαδικασιών.  

 

Τέταρτο βήμα: Αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών με τη χρήση 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Workflow Management) (Ταραμπάνης, 2018-19). 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σύγχρονης 

επιχείρησης καθώς βοηθούν στην αποδοτική υλοποίηση και εκτέλεση των διεργασιών 

της. Αυξάνουν την συνολική απόδοση, αυτοματοποιούν πολλές από τις ισχύουσες 

διαδικασίες και ευνοούν τη θέσπιση νέων, αποτελεσματικότερων μέτρων. Ωστόσο, 

είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η εισαγωγή ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

σε μια επιχείρηση δεν είναι εύκολη. Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός πριν εισαχθεί 

αλλά και μετά, εξαιτίας των αλλαγών που θα επιφέρει με την εγκατάστασή (Ελληνικά 

Ακαδημαϊκά Συγγράμματα). 

Ο βαθμός υποστήριξης των διαδικασιών από τα Πληροφοριακά Συστήματα 

κυμαίνεται σε ένα εύρος (Ταραμπάνης 2018-19):  

Η πρώτη περίπτωση είναι αυτή, στην οποία, το Πληροφοριακό Σύστημα 

υποστηρίζει την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων διαδικασιών, χωρίς όμως να υπάρχει 

έλεγχος, ενιαίος συντονισμός και εποπτεία στην εκτέλεση της κάθε φάσης της 

διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι διαδικασίες έχουν χαμηλό βαθμό 

αυτοματοποίησης ενώ είναι δύσκολο να μετρηθεί η απόδοση, ο χρόνος εκτέλεσης και 

το συνολικό κόστος. Απαραίτητη ενέργεια αποτελεί η σε βάθος ανάλυση τους, 

προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες βελτιστοποίησης, υποστήριξης 

περισσότερων διαδικασιών ή η ύπαρξη άλλων Πληροφοριακών Συστημάτων που να 

μπορούν να τις υποστηρίξουν. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν επιχειρηματικές διαδικασίες, οι οποίες 

υποστηρίζονται από το Πληροφοριακό Σύστημα σε όλα τα επιμέρους βήματά τους. 
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Ελέγχουν, συντονίζουν και εποπτεύουν ολόκληρη την διαδικασία και είναι σε μεγάλο 

βαθμό αυτοματοποιημένες. Στην περίπτωση αυτή ορίζονται δείκτες επίδοσης, KPIs 

(Key Performance Indicators), που βοηθούν στην αποτίμηση της απόδοσης και της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. 

 

2.3 Ροή Εργασίας (Workflow) 

Σύμφωνα με το Workflow Management Coalition, η Ροή Εργασίας (Workflow) 

αποτελείται από την αυτοματοποίηση του συνόλου ή μέρους μιας επιχειρηματικής 

διαδικασίας κατά την οποία έγγραφα, πληροφορίες ή εργασίες μεταφέρονται από τον 

ένα εμπλεκόμενο στον άλλο, με βάση ένα σύνολο προαποφασισμένων κανόνων. Πιο 

γενικά, μια Ροή Εργασίας περιλαμβάνει ένα σύνολο επαναλαμβανόμενων και 

αλληλένδετων βημάτων τα οποία έχουν οργανωθεί με τρόπο συστηματικό και με 

βάση προκαθορισμένους πόρους, ρόλους, ενέργειες και ροές πληροφορίας.  

Ως Ροή Εργασίας μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε επιχειρηματική 

δραστηριότητα, που επιμερίζεται σε μικρότερα τμήματα, τα οποία εκτελούνται με μια 

ορισμένη σειρά. Ωστόσο, κάθε επιχειρηματική διαδικασία δεν είναι απαραιτήτως και 

Ροή Εργασίας. Μια Ροή Εργασίας, σύμφωνα με το Workflow Management Coalition, 

διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Είναι καθοδηγούμενη από περιπτώσεις (Case-driven). Δηλαδή κάθε βήμα 

εκτελείται για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση.  

 Είναι καθοριστική. 

 Μπορεί να οριστεί με συγκριμένο και σαφή τρόπο.   

Βασικός στόχος των Ροών Εργασίας είναι η αύξηση της αυτοματοποίησης και 

της αποδοτικότητας των καθημερινών διαδικασιών της επιχείρησης. Για να επιτευχθεί 

αυτός ο στόχος εξετάζεται η σειρά και ο τρόπος εκτέλεσης των επιμέρους 

δραστηριοτήτων, η ταχύτητα ανταπόκρισης του ανθρώπινου δυναμικού και το 

Πληροφοριακό Σύστημα, αν δηλαδή πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

υποστήριξης ή όχι. Για παράδειγμα, η εκτέλεση των βημάτων μιας διαδικασίας με 

λάθος σειρά, ή κάποια καθυστερημένη ή λανθασμένη ενέργεια, μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα ή πιθανές παρεξηγήσεις μεταξύ των εργαζομένων, καθώς 

κάποιος θα πρέπει να επωμιστεί το κόστος της όποιας καθυστέρησης ή αποτυχίας. Με 

τις Ροές Εργασίες τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται άμεσα, 
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δίνοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση να βελτιώσει μακροπρόθεσμα την 

οργάνωση και την υλοποίηση του συνόλου των επιχειρηματικών της διαδικασιών 

(Παναγιώτου, Ευαγγελόπουλος, Κατημερτζόγλου και Γκαγιαλής, 2013). 

Γενικότερα, μια επιχείρηση που είναι οργανωμένη σε Ροές Εργασίας 

επιτυγχάνει (Παναγιώτου, Ευαγγελόπουλος, Κατημερτζόγλου και Γκαγιαλής, 2013):  

 Μείωση στο χρόνο εκτέλεσης των διαδικασιών. Η αυτοματοποίηση μέρους 

ή ολοκλήρων διαδικασιών ρουτίνας, προσφέρει το πλεονέκτημα της 

εξοικονόμησης περισσότερου χρόνου, για πιο ουσιαστικές δραστηριότητες, 

που απαιτούν περισσότερη προσοχή.  

 Εντοπισμός και κατάργηση βημάτων που δεν προσδίδουν καμία επιπλέον 

αξία στην επιχείρηση ή στους πελάτες. 

 Μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου, καθώς αξιοποιούνται καλύτερα οι 

διαθέσιμοι πόροι και εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι εξωτερικοί 

συνεργάτες (π.χ. προμηθευτές). 

 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, 

καθώς οι χρόνοι εκτέλεσης των διαδικασιών είναι ταχύτεροι και τα 

διαθέσιμα μέσα πιο αποτελεσματικά.  

 Ποιοτικότερη εξυπηρέτηση πελατών. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών καθώς τα αιτήματά τους 

εκτελούνται πιο άμεσα και με χαρακτηριστική ομοιομορφία.    

 Μικρότερο κόστος διαχείρισης, το οποίο επιτρέπει στους διευθυντές να 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στην καθοδήγηση των εργαζομένων και 

στη διαχείριση ειδικών περιπτώσεων, αντί να ασχολούνται με θέματα 

τετριμμένων αναφορών.  

 Μείωση στο κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, διότι οι επιμέρους 

διεργασίες ρουτίνας αυτοματοποιούνται ή εκτελούνται εξολοκλήρου από 

το Πληροφοριακό Σύστημα. 

 Βελτίωση ικανοποίησης εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι, δεν επιβαρύνονται 

με επαναλαμβανόμενες και άσκοπες διεργασίες. Έτσι, τους δίνεται η 

δυνατότητα να εξελιχθούν και να αφιερώσουν χρόνο σε πιο στρατηγικά 

σημεία των διαδικασιών. 
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2.3.1 Συστήματα Διαχείρισης Ροών Εργασίας (WfMS) 

 Όπως είδαμε και στην Εισαγωγή, η εγκατάσταση ενός απλού Πληροφοριακού 

Συστήματος το οποίο εκτελεί μόνο τις ισχύουσες επιχειρηματικές διαδικασίες, δεν 

επαρκεί σήμερα. Αυτό το οποίο ενδείκνυται, είναι η εγκατάσταση ειδικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων τα οποία αυτοματοποιούν και συντονίζουν το σύνολο 

των διαδικασιών (Ταραμπάνης, 2018-19). Αυτά τα συστήματα ονομάζονται 

Συστήματα Διαχείρισης Ροών Εργασίας (WfMS, Workflow Management Systems) και 

αυτοματοποιούν, διαχειρίζονται, παρακολουθούν και εκτελούν τις Ροές Εργασίας  

Η εγκατάστασή τέτοιων συστημάτων μόνο επικερδής μπορεί να είναι για μια 

επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με Workflow Management Coalition, με 

την εγκατάσταση ενός WfMS, οι επιχειρήσεις αποκτούν: 

 Καλύτερο έλεγχο και επίβλεψη των επιμέρους δραστηριοτήτων τους, διότι 

όλες είναι τυποποιημένες και επαναλαμβανόμενες. Έτσι, εάν εμφανιστεί 

κάποιο πρόβλημα, εντοπίζεται γρήγορα και να διορθώνεται άμεσα. 

 Ανάλυση και καλύτερη μέτρηση των αποτελεσμάτων τους. 

 Λήψη επωφελέστερων επιχειρηματικών αποφάσεων.  

 Τους δίνεται η ευκαιρία για οργανωτικές βελτιώσεις. Επανεξετάζουν την 

υφιστάμενη κατάσταση των διαδικασιών, τις τροποποιούν, τις βελτιώνουν 

(κατάσταση AS-IS -> κατάσταση ΤΟ-ΒΕ) και με αυτό τον τρόπο 

βελτιστοποιούν και τη συνολική απόδοση της επιχείρησης. Για παράδειγμα, 

μπορούν να αλλάξουν τη δομή μιας διαδικασίας, να καταργήσουν 

χρονοβόρα ή δαπανηρά βήματα, να εκτελούν άλλα παράλληλα, ή ακόμα και 

να χρησιμοποιούν την πληροφορική τεχνολογία όπου είναι απαραίτητο 

(π.χ. κατάργηση των χαρτιών).  

 Ένα WfMS μπορεί να συνδράμει και στην βελτίωση της εσωτερικής 

λειτουργίας της επιχείρησης υποστηρίζοντας τα πιο απλά ως τα πιο 

σύνθετα στοιχεία της. Βήματα, ρόλοι και κανόνες καθορίζονται επακριβώς 

και ο καθένας κατανοεί τι πρέπει να κάνει, πως και πότε προκειμένου να 

επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι.  

 Τέλος, βελτιώνεται η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 

τμημάτων της επιχείρησης. Όλη η πληροφορία συγκεντρώνεται σε ένα 

μέρος και είναι διαθέσιμη προς όλους ανά πάσα στιγμή.  
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2.4 Μοντελοποίηση  

Η Μοντελοποίηση (Modeling) ή αλλιώς η Διαγραμματική Απεικόνιση αποτελεί 

τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο ανάλυσης των επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα 

τελευταία χρόνια συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των στελεχών των επιχειρήσεων 

καθώς βοηθά στην χαρτογράφηση, στην βελτιστοποίηση και στην αυτοματοποίηση 

των επιχειρηματικών διαδικασιών. Για να υλοποιηθεί χρησιμοποιούνται διαγράμματα 

ή μαθηματικοί συμβολισμοί (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα).    

Ειδικότερα, με τον όρο αυτό εννοούμε τη συμβολική αναπαράσταση της 

δομής, της λειτουργίας και των βημάτων που απαρτίζουν μια διαδικασία, αλλά και 

των περιορισμών που υφίσταται κατά τη εφαρμογή της εκάστοτε δραστηριότητας 

(Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα). Μέσω της Μοντελοποίησης, αποτυπώνεται η 

υφιστάμενη κατάσταση των διαδικασιών (κατάσταση AS-IS) και την ίδια στιγμή 

εντοπίζονται τα σημεία εκείνα που επιδέχονται βελτιστοποιήσεις (κατάσταση TO-BE).  

Διαθέτει Εισόδους (Inputs), Εξόδους (Outputs), Διαμεσολαβητές (Enablers) και 

Οδηγούς (Guides). Οι Είσοδοι είναι οτιδήποτε μετασχηματίζεται ή καταναλώνεται με 

στόχο τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες. Οι Έξοδοι, είναι το αποτέλεσμα του 

μετασχηματισμού, ενώ οι Διαμεσολαβητές χρησιμοποιούνται για την μετατροπή των 

εισροών σε εκροές (π.χ. εξοπλισμός, άνθρωποι, πόροι). Τέλος, οι Οδηγοί είναι ότι 

απαντά στα ερωτήματα πώς, πότε και γιατί συμβαίνει η διαδικασία. Τέτοια 

παραδείγματα είναι οι πληροφορίες, οι κανόνες, οι γνώσεις ή η μέτρηση της 

συνολικής απόδοσης (Workflow Management Coalition).  

Σύμφωνα με τους Παναγιώτου, Ευαγγελόπουλο, Κατημερτζόγλου και Γκαγιαλή 

(2013), η Μοντελοποίηση είναι η επιχειρηματική διαδικασία δημιουργίας συνοπτικής 

αναπαράστασης ενός συστήματος, στο οποίο απεικονίζονται οι ιδιότητες του στον 

επιθυμητό βαθμό ανάλυσης και λεπτομερειών. Η δημιουργία του μοντέλου 

στηρίζεται στο ανθρώπινο μυαλό και για να υλοποιηθεί απαιτείται συνεργασία, 

ενημέρωση, κατάλληλους πόρους και προσπάθεια από όλους τους εμπλεκομένους. 

Επίσης, χρειάζεται επαλήθευση, ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα που αντιλήφθηκε ο αναλυτής, αλλά και επικύρωση προκειμένου να 

ελεγχθεί η δομή του και ότι ο αναλυτής την κατανόησε σωστά.  

Η χρησιμότητα της μεθόδου αυτής είναι ιδιαιτέρως αξιόλογη και σύμφωνα με 

τους Παναγιώτου, Ευαγγελόπουλο, Κατημερτζόγλου και Γκαγιαλή (2013) βοηθά:  
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 Στη διαχείριση της πολυπλοκότητας των επιμέρους δραστηριοτήτων.  

 Στην απεικόνιση πολλών επιπέδων λεπτομέρειας και διαφορετικών 

πλευρών της διαδικασίας. 

 Στην καλύτερη κατανόηση και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων.  

 Στη λήψη αποδοτικότερων επιχειρηματικών αποφάσεων.  

 Στο φιλτράρισμα των περιττών πληροφοριών που δυσχεραίνουν την 

εκτέλεση των διαδικασιών.  

 Στη βελτιστοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων με στόχο την 

αποδοτικότερη λειτουργία του συνόλου επιχείρησης.  

 

2.4.1 Μεθοδολογία Μοντελοποίησης 

 Στη βιβλιογραφία, δεν υπάρχει μια μοναδική, ευρέως καθιερωμένη 

μεθοδολογία Μοντελοποίησης. Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση, η 

Μοντελοποίηση ξεκινά με την αναγνώριση του προβλήματος και την ανάγκη 

δημιουργίας ενός μοντέλου. Στην συνέχεια, προσδιορίζονται τα συστατικά στοιχεία 

της, οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους και στο τέλος, κατασκευάζεται το μοντέλο. 

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με την ανωτέρω προσέγγιση:  

1ο Στάδιο: Επιλογή Διαδικασιών 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται η επιλογή των επιχειρηματικών διαδικασιών που θα 

μοντελοποιηθούν. Για να γίνει αυτό, απαιτείται, αρχικά κατανόηση και συστηματική 

μελέτη της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Στην συνέχεια, 

αφού έχουν εξεταστεί όλες οι διαδικασίες που εφαρμόζονται, επισημαίνονται τα 

δυνατά και αδύνατα στοιχεία τους καθώς και οι απαιτούμενοι πόροι. Η επιλογή των 

κατάλληλων διαδικασιών βασίζεται σε κριτήρια όπως είναι η σημαντικότητα, η 

πολυπλοκότητα ή η αλληλεπίδραση με τις άλλες διαδικασίες. 

2ο Στάδιο: Συγκέντρωση Στοιχείων 

Η συλλογή των απαιτούμενων λεπτομερειών (απαιτούμενες ενέργειες, 

εμπλεκόμενα μέλη, ρόλοι, έγγραφα, χρόνος, κόστη) αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

στάδιο καθώς η ορθότητα των στοιχείων που θα συλλεχθούν, θα καθορίσουν και την 

πορεία εξέλιξης της μοντελοποίησης. Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων γίνεται με 

την παρακολούθηση των Ροών Εργασίας, με ατομικές συνεντεύξεις, με ομαδικές 

συναντήσεις με τους εργαζομένους ή με ερωτηματολόγια. 
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3ο Στάδιο: Λεπτομερής Ανάλυση Διαδικασιών 

Σε αυτό το στάδιο καταγράφονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν στα δυο προηγούμενα στάδια, προκειμένου να επισημανθούν οι 

λεπτομέρειες και να φανεί η χρονική αλληλουχία των επιμέρους βημάτων.  

4ο Στάδιο: Επιλογή Μεθόδου Αποτύπωσης 

Αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή, ξεκινά η Μοντελοποίηση με την επιλογή της 

μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί. Τα κριτήρια επιλογής διαφέρουν από επιχείρηση σε 

επιχείρηση, ωστόσο μπορούμε να διακρίνουμε δυο βασικές μεθόδους: α) απλές 

μέθοδοι, όπως Flowcharts ή β) πιο περίπλοκες, όπως διαγράμματα σε BPMN. 

5ο Στάδιο: Μοντελοποίηση Διαδικασιών 

Στο συγκεκριμένο στάδιο υλοποιείται η μοντελοποίηση, δηλαδή η γραφική 

αναπαράσταση των επιλεχθέντων διαδικασιών με τη μέθοδο αποτύπωσης που έχει 

επιλεχθεί.  

6ο Στάδιο: Έλεγχος και Εντοπισμός Λαθών 

Αφού περατωθεί η μοντελοποίηση, ακολουθεί ο έλεγχος και η εξέτασή των 

επιχειρηματικών διαδικασιών σε πραγματικές συνθήκες. Εντοπίζονται λάθη, 

διορθώνονται και η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ικανοποιηθούν οι 

αρχικοί στόχοι που είχαν τεθεί.     

7ο Στάδιο: Προτάσεις Βελτίωσης, Αναδιοργάνωση 

 Μέσα από τη μελέτη των αρχικών στόχων καθορίζονται οι βελτιωτικές κινήσεις 

και αλλαγές που μπορούν να γίνουν (κατάσταση TO-BE). Οι αλλαγές αυτές 

στηρίζονται στον εντοπισμό σημείων που προκαλούν προβλήματα και δεν είχαν 

εντοπιστεί ή σε ενέργειες οι οποίες θα επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα.  

Ειδικότερα εξετάζονται:  

 Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης, δηλαδή ο χρόνος εξυπηρέτησης, μεταφοράς 

ή αναμονής. Στόχος: η βελτίωση του μέσου χρόνου. 

 Η ποιότητα, τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. μέτρηση ικανοποίησης 

πελατών) όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον (π.χ. συνθήκες εργασίας). 

 Το κόστος ανά δραστηριότητα (σταθερό ή μεταβλητό). Στόχος: η μείωση 

του συνολικού κόστους, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα. 

 Η ευελιξία δηλαδή η δυνατότητα αντιμετώπισης αλλαγών ή αλλαγής 

κατεύθυνσης εφόσον το απαιτούν ο συνθήκες.  
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2.4.2 BPMN 

Η BPMN 1.0 (Business Process Modeling Notation) δημιουργήθηκε και 

κυκλοφόρησε το 2004, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

(BPMI, Business Process Management Initiative) με σκοπό τη κατασκευή ενός 

προτύπου, μιας κοινής αποδεκτής γλώσσας, για τη Μοντελοποίηση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Το 2006 υιοθετήθηκε ως πρότυπο OMG (Object 

Management Group) ενώ στην συνέχεια, κυκλοφόρησε η έκδοση BPMN 1.1., η 1.2 και 

τέλος, η BPMN 2.0, τον Ιούνιο του 2010 (Shapiro R., White St. A., Bock C., Palmer N., 

Muehlen M., Brambilla M., Gagne et al, 2012).   

Πρωταρχικός στόχος αποτέλεσε η εύκολη κατανόηση της από όλους τους 

χρήστες, είτε αυτοί είναι επιχειρηματικοί αναλυτές, οι οποίοι δημιουργούν το αρχικό 

σχέδιο των διαδικασιών, είτε είναι τεχνικοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την 

ανάπτυξη και την υλοποίησή του, είτε είναι επιχειρηματίες, που διαχειρίζονται και 

παρακολουθούν τις διαδικασίες. Κατά δεύτερον, επιδιώχθηκε η καθιέρωση της ως 

μια καθολική συμβολαιογραφία, η οποία αναπαριστά διαγραμματικά τις συσχετίσεις 

και τις αλληλεπιδράσεις των επιμέρους μερών των διαδικασιών. Τα διαγράμματα 

αυτά ονομάζονται Διαγράμματα Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPD, Business Process 

Diagrams) και παρέχουν χρήσιμες λεπτομέρειες τόσο για το σύνολο των διαδικασιών 

όσο και για τον τρόπο υλοποίησης τους (Shapiro R., White St. A., Bock C., Palmer N., 

Muehlen M., Brambilla M., Gagne et al, 2012).   

Σύμφωνα με το επίσημο Specification της BPMN: «Η ιδέα ήταν να 

δημιουργηθεί μια τυποποιημένη γέφυρα για το κενό μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού 

και της υλοποίησης των διαδικασιών».     

Με την πάροδο των χρόνων, η BPMN κατάφερε να αναδειχθεί ως μια 

κορυφαία επιχειρηματική λύση για πολλές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να 

μοντελοποιήσουν τις διαδικασίες τους. Ειδικότερα, μέσω της BPMN (Veyrat, 2016): 

 Διευκολύνεται η διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 Προάγεται η αποτελεσματικότητα και η βελτιστοποίηση της επιχείρησης. 

 Αναπαρίστανται σύνθετες επιχειρηματικές έννοιες σε εύκολη και κατανοητή 

μορφή. Αναλυτικότερα: α) παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. 

τρόπος λειτουργίας, πόροι που χρησιμοποιούνται, συστατικά στοιχεία) σε 

όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, β) προσδιορίζει τις εισόδους και τις εξόδους της 
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κάθε διαδικασίας, τις δραστηριότητες και τα τμήματα της επιχείρησης που 

συμμετέχουν και γ) αναγνωρίζει τους κινδύνους και τα προβλήματα που 

είναι πιθανό να υπάρξουν κατά την εκτέλεση της κάθε διαδικασίας. 

 Απεικονίζεται διαγραμματικά η ακριβής σειρά με την οποία εκτελούνται οι 

δραστηριότητες, ανταλλάσσονται τα δεδομένα, μοιράζονται οι ρόλοι και 

χρησιμοποιούνται τα Πληροφοριακά Συστήματα.  

 Η σημειολογία της γίνεται εύκολα κατανοητή από όλους τους 

εμπλεκομένους, ακόμα και από μη ειδικούς χρήστες. 

 Ενισχύεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μελών (επιχειρηματικοί 

αναλυτές, εργαζόμενοι, διοίκηση).  

 Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται 

ταχύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 

 

2.4.3 Βασικές Έννοιες της BPMN 2.0 

H BPMN 2.0 αποτελεί εξέλιξη της BPMN 1.2. Μέσω της BPMN 2.0 μπορούν να 

χαρτογραφηθούν: α) Process Maps: δηλαδή απλά διαγράμματα διαδικασιών, β) 

Process Descriptions: διαγράμματα στα οποία παρέχονται επιπλέον πληροφορίες, που 

ωστόσο δεν μπορούν να αποδώσουν πλήρως όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες, και 

γ) Process Models: διαγράμματα στα οποία δίνονται όλες οι πληροφορίες, έτσι ώστε η 

διαδικασία να μπορεί να αναλυθεί, να εκτελεστεί και να μοντελοποιηθεί με ακρίβεια 

(Marella A., 2011).  

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η τελευταία κατηγορία, στην οποία 

περιγράφονται (Ταραμπάνης, 2018-19): α) Γεγονότα: που αρχίζουν, αλλάζουν ή 

σταματούν τη ροή μια δραστηριότητας, β) Δραστηριότητες, που υλοποιούνται εντός 

μιας διαδικασίας, γ) Η αλληλουχία των δραστηριοτήτων, και τέλος δ) Αποφάσεις, που 

επηρεάζουν τη ροή της διαδικασίας. 

Αναλυτικότερα, ένα διάγραμμα ΒPMN 2.0 διαθέτει τα εξής στοιχεία (Shapiro 

R., White St. A., Bock C., Palmer N., Muehlen M., Brambilla M., Gagne et al, 2012): 

1. Αντικείμενα Ροής (Flow Objects), 

2. Σύμβολα Σύνδεσης (Connecting Objects), 

3. Πλαίσια (Swimlanes) και 

4. Συμπληρωματικά στοιχεία (Artifacts). 
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1. Αντικείμενα Ροής (Flow Objects) 

Τα Αντικείμενα Ροής είναι βασικά στοιχεία μιας επιχειρηματικής διαδικασίας 

καθώς ρυθμίζουν την πορεία εξέλιξή της. Αποτελούνται από: i) Γεγονότα (Events), ii) 

Δραστηριότητες (Activities) και iii) Πύλες Ελέγχου (Gateways). 

 

 i) Τα Γεγονότα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 3, συμβολίζονται με κύκλους και 

απεικονίζουν κάτι το οποίο «συμβαίνει» κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας. 

Ενεργοποιούνται από μια αιτία (Trigger), επηρεάζουν τη ροή της διαδικασίας και 

τέλος, αποδίδουν ένα αποτέλεσμα (Result). Έτσι, έχουμε τρεις τύπους γεγονότων, που 

περιγράφουν ένα γεγονός που αρχίζει (Start Event), που μεταβάλλει την πορεία της 

διαδικασίας (Intermediate Event) και που την σταματά (End Event).  

 

 

 

 

 

Γράφημα 3, Σύμβολα Ροής: Γεγονότα 

Πηγή: https://www.dragon1.com/modeling-languages/bpmn 

 

Τα Γεγονότα Αρχής ορίζουν την έναρξη μιας διαδικασίας, η οποία μπορεί να 

ξεκινήσει με τις κατάλληλες συνθήκες. Το Κενό Γεγονός (None) χρησιμοποιείται για να 

σημάνει την έναρξη μιας διαδικασίας ή όταν η έναρξη δεν είναι καθορισμένη με 

σαφήνεια. Εναλλακτικά, η έναρξη μπορεί να σηματοδοτηθεί (βλ. Γράφημα 4): 

 α) Με την άφιξη κάποιου Μηνύματος (Message). Ένα μήνυμα αφορά την 

άμεση επικοινωνία δυο συμμετεχόντων που βρίσκονται σε διαφορετικές Ενότητες 

(Pools). Η επικοινωνία αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί μεταξύ δυο Υποενοτήτων 

(Lanes) που βρίσκονται στην ίδια ενότητα. 

 β) Σε κάποια Χρονική Στιγμή (Timer), που έχει οριστεί. Η στιγμή αυτή μπορεί 

να είναι μια συγκριμένη ημερομηνία και ώρα (π.χ. 1 Ιανουαρίου 2020 στις 8:00 πμ.) ή 

κάποια επαναλαμβανόμενη στιγμή (π.χ. κάθε Δευτέρα στις 8:00πμ). 

γ) Με κάποια Συνθήκη (Conditional), που έχει καθοριστεί από πριν, και τώρα 

γίνεται αληθής (True). Η συνθήκη, θα πρέπει να γίνει Ψευδής (False) και μετά ξανά 

αληθής ώστε, το Γεγονός της Αρχής να μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά.  

https://www.dragon1.com/modeling-languages/bpmn
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δ) Με κάποιο σήμα (Signal). Το σήμα μπορεί να προέλθει από έναν άλλο 

συμμετέχοντα, ή από μια άλλη διαδικασία και δεν έχει συγκεκριμένο στόχο ή 

παραλήπτη. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να το αντιληφθούν και εναπόκειται στον 

καθένα εάν θα αποφασίσει να αντιδράσει σε αυτό ή όχι. 

Ακόμα, μια διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί εξαιτίας δύο ή περισσοτέρων 

αιτιών (Multiple) ή εξαιτίας του ταυτόχρονου συνδυασμού αυτών (Parallel Multiple). 

Οι αιτίες αυτές μπορεί να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός μηνυμάτων, χρονικών 

στιγμών, συνθηκών ή σημάτων.  

 

 Τα Ενδιάμεσα Γεγονότα εμφανίζονται ανάμεσα σε ένα γεγονός αρχής και σε 

ένα τέλους και επηρεάζουν ή διακόπτουν τη ροή της διαδικασίας (Interrupting, Non-

Interrupting Events). Ακόμα, χωρίζονται σε Catching και Throwing Events. Τα Catching 

Events περιμένουν κάτι να συμβεί (π.χ. μια συνθήκη), ενώ τα Throwing Events 

ενεργοποιούνται αμέσως. Πέρα από τα συνηθισμένα ενδιάμεσα γεγονότα (Message, 

Timer, Conditional, Signal) χρησιμοποιούνται εξίσου (βλ. Γράφημα 4): 

α) Το Γεγονός της Κλιμάκωσης (Escalation), το οποίο αναβαθμίζει μια 

δραστηριότητα στο επόμενο επίπεδο ευθύνης (π.χ. ένας εργαζόμενος αντιμετωπίζει 

ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί διευθέτηση από ανώτερα στελέχη).  

β) Το Γεγονός της Σύνδεσης (Link), το οποίο συνδέει μια εισροή με μια εκροή. 

γ) Το Γεγονός του Σφάλματος (Error), που διακόπτει τη ροή της διαδικασίας. 

δ) Το Γεγονός της Ακύρωσης (Cancel), το οποίο ακυρώνει μια διαδικασία. 

ε) Το Γεγονός της Αποκατάστασης (Compensation), το οποίο ενεργοποιείται 

όταν πρέπει να υπάρξει κάποιο είδος αποκατάστασης ή αναίρεσης ενεργειών.    

 

 Τα Γεγονότα Τέλους ορίζουν τον τρόπο και το χρόνο λήξης μιας διαδικασίας 

ενώ παρέχουν διάφορα αποτελέσματα (βλ. Γράφημα 4): 

α) Κανονικό Τέλος: Πρόκειται για ένα απλό τέλος μιας διαδικασίας που 

περιγράφει την τελική της κατάσταση. 

β) Πολλαπλό Τέλος: Δημιουργείται από πολλά άλλα τελικά γεγονότα τα οποία 

ενεργοποιούνται στο τέλος της διαδικασίας.  

γ) Αποστολή ενός μηνύματος, ενός σφάλματος ή μετάδοση ενός σήματος.  

δ) Οριστική Λήξη (Terminate): Τερματίζει όλες τις ενεργές δραστηριότητές.  
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Γράφημα 4, Διάφορα Είδη Γεγονότων  

Πηγή: http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf 

http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf


Διπλωματική Εργασία Δόβα Νεφέλη 

 

 

Κ
εφ

ά
λα

ιο
 2

ο
   

29 
 

ii) Οι Δραστηριότητες, είναι ένας γενικός όρος ο οποίος περιγράφει τις 

ενέργειες που εκτελούνται εντός μιας διαδικασίας για την επίτευξη προκαθορισμένων 

επιχειρησιακών στόχων. Υλοποιούνται από ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, ενώ 

απαιτείται χρόνος και πόροι, καθώς και κάποιο είδος εισόδου (Εισροή) προκειμένου 

να παραχθεί ένα αποτέλεσμα (Εκροή).   

Συμβολίζονται με ορθογώνια παραλληλόγραμμα (βλ. Γράφημα 5) και 

διακρίνονται σε Εργασίες ή Βήματα (Tasks), Υποδιαδικασίες (Sub-processes), 

Συναλλαγές (Transactions) και Δραστηριότητες Κλήσεων (Call Activities).  

 

Γράφημα 5, Σύμβολα Ροής: Δραστηριότητες 

Πηγή: http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf  

 

Η Εργασία ή το Βήμα είναι μια απλή δραστηριότητα η οποία δεν μπορεί να 

διασπαστεί σε άλλες μικρότερες. Υπάρχουν 8 τύποι εργασιών (βλ. Γράφημα 6): 

 User: Εκτελείται από έναν άνθρωπο με τη βοήθεια ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος π.χ. η εισαγωγή δεδομένων σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα για 

την εκτέλεση μια παραγγελίας. 

 Service: Είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ενεργοποιείται είτε από άλλες 

δραστηριότητες ή συγκεκριμένα συμβάντα, είτε από περιοδικές συνθήκες. 

 Receive: Περιμένει να φτάσει ένα μήνυμα από ένα εξωτερικό 

συμμετέχοντα. Μόλις παραληφθεί, η εργασία αυτή ολοκληρώνεται.   

 Send: Αποστέλλει ένα μήνυμα σε έναν εξωτερικό συμμετέχοντα. 

 Manual: Είναι μια μη αυτοματοποιημένη εργασία η οποία εκτελείται από 

έναν άνθρωπο. Για παράδειγμα η τηλεφωνική συνομιλία ενός εργαζομένου 

με έναν συνάδελφό του. 

 Business Rule Task: Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εφαρμογή 

επιχειρηματικών κανόνων. 

 Script: Εκτελεί ένα σύνολο ενεργειών που έχουν καθοριστεί από το μοντέλο. 

 Abstract / None: Είναι μια γενική, απροσδιόριστη εργασία. 

http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf


Διπλωματική Εργασία Δόβα Νεφέλη 

 

 

Κ
εφ

ά
λα

ιο
 2

ο
   

30 
 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6, Τύποι Εργασιών 

Πηγή: http://www.conradbock.org/white-bpmn2-process-bookmark-web.pdf 

 

Η Υποδιαδικασία, είναι μια σύνθετη ενέργεια που αποτελεί μέρος μιας άλλης 

μεγαλύτερης. Αναλύεται σε περαιτέρω βήματα ή νέες υποδιαδικασίες, ενώ οι 

λεπτομέρειες της δεν είναι ορατές στο διάγραμμα. Διαθέτει ένα σύμβολο «συν» στο 

κάτω μέρος του σχήματος και ακόμη, έχει τα δικά της Γεγονότα Αρχής και Τέλους. 

Η Συναλλαγή είναι μια μορφή υποδιαδικασίας, η οποία αποτελείται από ένα 

σύνολο ενεργειών και αντιμετωπίζεται ως μια αδιαίρετη ενότητα. Συμβολίζεται με ένα 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το οποίο διαθέτει μια επιπλέον εξωτερική γραμμή. 

Τέλος οι Δραστηριότητες Κλήσεων αφορούν Ενέργειες ή Υποδιαδικασίες που 

επαναχρησιμοποιούνται σε μια διαδικασία.   

 

Ακόμα, οι δραστηριότητες διαθέτουν δείκτες, οι οποίοι ονομάζονται Δείκτες 

Δραστηριοτήτων και εφαρμόζονται για να υποδηλώσουν την συμπεριφορά μιας 

δραστηριότητας. Πιο συγκριμένα χρησιμοποιούνται (βλ. Γράφημα7):   

α) Βρόχοι (Loop), οι οποίοι καθορίζουν τον αριθμό των φορών που θα 

εκτελεστεί μια δραστηριότητα. Υπάρχει ο Do-While βρόχος, όπου εκτελείται πρώτα η 

δραστηριότητα και μετά ελέγχεται αν πρέπει να εκτελεστεί ξανά, και ο While-Do, 

όπου εξετάζονται πρώτα οι συνθήκες και μετά εκτελείται η δραστηριότητα. 

β) Parallel & Sequential Multi-Instance: Αφορά ομαδικές δραστηριότητες, που 

εκδηλώνονται κατά επανάληψη και εκτελούνται είτε παράλληλα είτε διαδοχικά.   

 

 

 

Γράφημα 7, Δείκτες Δραστηριοτήτων 

Πηγή: http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf 

http://www.conradbock.org/white-bpmn2-process-bookmark-web.pdf
http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf
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iii) Οι Πύλες Ελέγχου είναι σημεία λήψης αποφάσεων που ρυθμίζουν τη ροή 

των δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να ελέγξουμε την ένωση ή τον 

διαχωρισμό μιας ροής μέσα σε μια διαδικασία. Έτσι, έχουμε: α) τη Διάζευξη, η οποία 

διαχωρίζει τη ροή σε κλάδους και β) τη Σύζευξη, στην οποία οι κλάδοι συνενώνονται.  

Ανάλογα με το σύμβολο που απεικονίζεται στο εσωτερικό του κάθε σχήματος, 

οι πύλες ελέγχου συμπεριφέρονται διαφορετικά. Πιο αναλυτικά, έχουμε (βλ. 

Γράφημα 8):  

ΚΑΙ-Διάζευξη (Parallel Gateway): Διαχωρίζει ένα μονοπάτι σε δύο ή 

περισσότερες παράλληλες διαδρομές. Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας οι 

δραστηριότητες εκτελούνται συγχρόνως και όχι σειριακά. 

ΚΑΙ-Σύζευξη (Parallel Gateway): Συνδυάζει δύο ή περισσότερες παράλληλες 

διαδρομές σε ένα μονοπάτι και περιμένει την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων 

πριν ενεργοποιηθεί. 

 

Αποκλειστική Ή Διάζευξη (Exclusive Gateway): Περιορίζει τη ροή με κριτήρια 

που μόλις εφαρμοστούν επιλέγεται μόνο μια εναλλακτική διαδρομή. Ακόμα, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί μια Default Condition, η οποία παρέχει ένα μηχανισμό διαφυγής 

σε περίπτωση που όλα τα κριτήρια έχουν αξιολογηθεί ως ψευδή.  

Αποκλειστική Ή Σύζευξη (Exclusive Gateway): Συνδυάζει δύο ή περισσότερα 

μονοπάτια σε ένα. Διαφέρει από την ΚΑΙ-Σύζευξη στο ότι από τα μονοπάτια που 

συγχωνεύονται δεν εκτελούνται απαραίτητα όλα, άλλα οποιοσδήποτε αριθμός από 

ένα ως όλα. 

 

Η-Διάζευξη (Inclusive Gateway): Επιλέγεται μια ή περισσότερες εναλλακτικές 

διαδρομές με βάση κάποια κριτήρια. 

Η-Σύζευξη (Inclusive Gateway): Συνδυάζει όλα τα ενεργά μονοπάτια σε ένα. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8, Σύμβολα Ροής: Πύλες Ελέγχου 

Πηγή: https://www.dragon1.com/modeling-languages/bpmn 

https://www.dragon1.com/modeling-languages/bpmn
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Καινούργια προσθήκη στην BPMN 2.0, αποτελούν οι Πύλες Γεγονότων, στις 

οποίες υπάρχει μια οπτική διάκριση μεταξύ αυτών που ξεκινούν μια διαδικασία και 

εκείνων που δεν το κάνουν (βλ. Γράφημα 9):  

Exclusive Event-based Gateway (Instantiate): Η διαδικασία αυτή ξεκινά μέσω 

μιας πύλης Gateway. Ενεργοποιείται μέσω πολλών δυνατοτήτων έναρξης οι οποίες 

απεικονίζονται όλες στο διάγραμμα.   

Parallel Event-based Gateway (Instantiate): Η διαδικασία ξεκινά μέσω μιας 

πύλης Parallel, σύμφωνα με την οποία όλες οι δραστηριότητες πρέπει κατά ανάγκη να 

«συμβούν» προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία. 

 

Event-based Gateway: Η πύλη αυτή δεν εκκινεί μια διαδικασία αλλά περιμένει 

μέχρι να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένα από τα ενδιάμεσα γεγονότα για να ξεκινήσει. 

 

 

Γράφημα 9, Σύμβολα Ροής: Πύλες Γεγονότων 

Πηγή: http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf 

 

Ακόμα μια προσθήκη αποτελεί, η Πύλη Ελέγχου Complex Gateway. Αυτός ο 

τύπος πύλης χρησιμοποιείται σπάνια και σε περίπλοκες περιπτώσεις Διάζευξης ή 

Σύζευξης στις οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπόλοιπες πύλες (βλ. 

Γράφημα 10). 

 

 

 

 

 

Γράφημα 10, Complex Gateway 

Πηγή: http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf 

http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf
http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf
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2. Σύμβολα Σύνδεσης (Connecting Objects) 

Τα Σύμβολα Σύνδεσης (βλ. Γράφημα 11) ενώνουν δραστηριότητες με γεγονότα 

και απεικονίζουν την πορεία εξέλιξης μιας επιχειρηματικής διαδικασίας. Υπάρχουν 

τέσσερα είδη: οι Ροές Ακολουθίας (Sequence Flows), οι Ροές Μηνυμάτων (Message 

Flows), οι Σύνδεσμοι (Associations) και οι Σύνδεσμοι Δεδομένων (Data Associations).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 11, Σύμβολα Σύνδεσης  

Πηγή: https://www.smartsheet.com/beginners-guide-business-process-modeling 

 

Ειδικότερα, οι Ροές Ακολουθίας χρησιμοποιούνται για να δείξουν τη σειρά με 

την οποία εκτελούνται οι ενέργειες μέσα σε μια διαδικασία. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι οι ροές αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο μιας υπό-

διαδικασίας. 

 Τα  Οι Ροές Μηνυμάτων χρησιμοποιούνται για να δείξουν την αποστολή ή τη 

λήψη μηνυμάτων μεταξύ δυο συμμετεχόντων στη διαδικασία. Μια ροή μηνύματος 

συνδέει στοιχεία τα οποία βρίσκονται απαραιτήτως σε διαφορετικές ενότητες. 

 Ο Σύνδεσμος συσχετίζει σχόλια ή δεδομένα με αντικείμενα ροής (π.χ. έγγραφα 

με δραστηριότητες). Η κατεύθυνση του βέλους δείχνει από που τα δεδομένα 

εισέρχονται και που εξέρχονται από την εκάστοτε δραστηριότητα.  

Τέλος, ο Σύνδεσμος Δεδομένων χρησιμοποιείται γενικότερα για τη σύνδεση 

δραστηριοτήτων και αντικειμένων δεδομένων. 

 

https://www.smartsheet.com/beginners-guide-business-process-modeling


Διπλωματική Εργασία Δόβα Νεφέλη 

 

 

Κ
εφ

ά
λα

ιο
 2

ο
   

34 
 

3. Πλαίσια (Swimlanes) 

Τα Πλαίσια οργανώνουν και ομαδοποιούν τις δραστηριότητες (βλ. Γράφημα 

12). Υπάρχουν δυο είδη πλαισίων: η Ενότητα (Pool) και η Υποενότητα (Lane). Πιο 

αναλυτικά: 

Η Ενότητα απαρτίζεται από πολλές Υποενότητες. Συνήθως αναπαριστά 

κάποιον δράστη και χρησιμοποιείται για να φανερωθούν οι δραστηριότητες που 

αυτός εκτελεί. Ο δράστης μπορεί να είναι κάποιος οργανισμός, κάποιο σύστημα, ένας 

ρόλος ή μια αρμοδιότητα. Για παράδειγμα, μια ενότητα, μπορεί να αναπαριστά ένα 

πανεπιστήμιο, μια αποθήκη ή τη Διεύθυνση Πωλήσεων μιας επιχείρησης. Η ενότητα η 

οποία δεν περιέχει επιμέρους ενέργειες λειτουργεί σαν μαύρο κουτί και ονομάζεται 

Collapsed Pool. Η επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ενοτήτων γίνεται μέσω της ροής 

μηνυμάτων και πραγματοποιείται όταν οι δράστες συνεργάζονται για να εκτελέσουν 

μια διαδικασία.   

Οι Υποενότητες οργανώνουν τον δράστη σε επιμέρους οργανωτικά τμήματα ή 

σε ρόλους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση οποιουδήποτε 

στοιχείου επιθυμούμε ώστε να διαμορφωθεί μια σωστή ιεράρχηση στο μοντέλο. 

Περιλαμβάνουν στο εσωτερικό τους αντικείμενα ροής, σύμβολα σύνδεσης και 

συμπληρωματικά στοιχεία.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 12, Πλαίσια 

Πηγή: http://www.dis.uniroma1.it/~marrella/slides/Sem_PM_11-12_BPMN.pdf 

 

http://www.dis.uniroma1.it/~marrella/slides/Sem_PM_11-12_BPMN.pdf
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4. Συμπληρωματικά στοιχεία (Artifacts) 

Τα Συμπληρωματικά Στοιχεία διευκολύνουν την κατανόηση του μοντέλου, 

καθώς παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες πέραν των βασικών. Υπάρχουν τρία 

καθιερωμένα στοιχεία: τα Αντικείμενα Δεδομένων (Data Object), οι Ομάδες (Group) 

και τα Σχόλια Κειμένου (Annotation) (βλ. Γράφημα 13): 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 13, Συμπληρωματικά Στοιχεία 

Πηγή: http://www.dis.uniroma1.it/~marrella/slides/Sem_PM_11-12_BPMN.pdf 

 

Τα Αντικείμενα Δεδομένων αναπαριστούν στοιχεία που παράγονται ή 

καταναλώνονται (π.χ. έγγραφα, επιστολές, emails). Χρησιμοποιούνται ως εισερχόμενα 

ή εξερχόμενα δεδομένα και η κατάσταση τους μπορεί να δηλωθεί εξαρχής ή να 

ανανεωθεί μετέπειτα. Ειδικότερα (βλ. Διάγραμμα 14):  

Η Συλλογή Δεδομένων (Collection Data Object) αναπαριστά μια συλλογή 

πληροφοριών π.χ. η λίστα παραγγελίας διάφορων εξαρτημάτων.  

Η Είσοδος Δεδομένων (Data Input) είναι μια εξωτερική είσοδος δεδομένων για 

ολόκληρη τη διαδικασία, ένα είδος εσωτερικής παραμέτρου. 

Η Έξοδος Δεδομένων (Data Output) είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης 

διαδικασίας, ένα είδος εξωτερικής παραμέτρου.    

Το Κατάστημα Δεδομένων (Data Store) είναι ένα μέρος στο οποίο περιέχονται 

δεδομένα π.χ. μια βάση δεδομένων.  

 

 

 

 

 

Γράφημα 14, Δεδομένα  

Πηγή: http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf 

http://www.dis.uniroma1.it/~marrella/slides/Sem_PM_11-12_BPMN.pdf
http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_EN.pdf
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Οι Ομάδες συγκεντρώνουν σε ένα σημείο διαφορετικές δραστηριότητες και 

κυρίως στοχεύουν στη βελτίωση της εμφάνισης του διαγράμματος.  

Τα Σχόλια Κειμένου παρέχουν πρόσθετη τεκμηρίωση για οποιοδήποτε 

σύμβολο του διαγράμματος χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν τη ροή της διαδικασίας.  

 

2.5 Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM) 

Η Διαχείριση των Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM, Business Process 

Management) αποτελεί ένα σύνολο από μεθοδολογίες και τεχνικές για την ανάπτυξη, 

την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών. 

Ουσιαστικά πρόκειται για μια επιχειρηματική πρακτική η οποία στοχεύει στην 

βελτιστοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών, στην αύξηση της 

απόδοσης, στον συστηματικό σχεδιασμό, καθώς και στην γενικότερη διαχείριση των 

διαδικασιών (Παναγιώτου, Ευαγγελόπουλος, Κατημερτζόγλου και Γκαγιαλής, 2013). 

Ο όρος της BPM, εμφανίστηκε στη βιβλιογραφία στα μέσα της δεκαετίας του 

‘90 και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Αναδιοργάνωση των Επιχειρηματικών 

Διαδικασιών (BPR). Ως βασικές αρχές της, έχει: 

 Τις επιχειρηματικές διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 

στοιχείο της επιχείρησης. Δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία (Non-

value Added Activities) διαγράφονται ή/και αναδιαμορφώνονται. 

 Η οργανωτική δομή παύει να είναι ιεραρχική και αποκτά προσανατολισμό 

που στηρίζεται στις διαδικασίες. Για κάθε διαδικασία ορίζεται και ένας 

ιδιοκτήτης (Process Owner), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή 

και την αποτελεσματικότητά της. 

 Επιδιώκεται η αύξηση της προσφοράς αξίας προς στους πελάτες, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσω της μέτρησης, της παρακολούθησης και του ελέγχου 

των διαδικασιών. 

 Οι επιχειρηματικές διαδικασίες βελτιώνονται συνεχώς. Η Διοίκηση 

δεσμεύεται πάνω σε αυτό, καθώς επίσης και για την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων πόρων για την εκτέλεση τους. 

 Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και ειδικότερα η αποδοτική εφαρμογή 

τους αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των διαδικασιών. 

Ισχύει τόσο για τα χαμηλότερα εκτελεστικά επίπεδα της επιχείρησης όσο 
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και για τα υψηλόβαθμα στελέχη. 

 Τέλος, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται προκειμένου να συνεργάζονται και να 

διαμοιράζονται τις πληροφορίες, τόσο μεταξύ ίδιων όσο και διαφορετικών 

τμημάτων της επιχείρησης.  

Για την εφαρμογή της BPM θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αναγνώριση, η 

ανάλυση, η καταγραφή καθώς και η γραφική αναπαράσταση των διαδικασιών, των 

δραστηριοτήτων και των ροών εργασίας. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί η 

επιτυχημένη αξιοποίησή της (Παναγιώτου, Ευαγγελόπουλος, Κατημερτζόγλου και 

Γκαγιαλής, 2013). Αναλυτικότερα, για την υλοποίηση της BPM, ακολουθούνται τα εξής 

στάδια (Van der Aalst W.M.P., 2013):  

 Της Σχεδίασης των διαδικασιών (Design) 

 Της Ανάλυσης των διαδικασιών (Modeling)  

 Της Εκτέλεσης (Execution) 

 Της Παρακολούθησης (Monitoring) και τέλος,  

 Της Βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών (Optimization). 

Τα στάδια αυτά συνάδουν με όσα ακολουθούνται κατά την σχεδίαση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών και σχηματίζουν ένα κλειστό βρόγχο, ο οποίος 

περιγράφει τη γενικότερη ζωή μιας επιχειρηματικής διαδικασίας (βλ. Γράφημα 15). Η 

Βελτιστοποίηση αποτελεί το σημαντικότερο στάδιο εξαιτίας της οποίας η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται διαρκώς. 

 

Γράφημα 15, Στάδια BPM 

Design

Modeling

Execution

Monitoring

Optimization
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Όσον αφορά τα οφέλη που αποκοιμίζει μια επιχείρηση, μέσω της BPM, 

διακρίνουμε (Fiammante M., 2009): 

 Αύξηση στην απόδοση και στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. 

 Ελαχιστοποίηση των λαθών και παραλείψεων. 

 Μείωση του χρόνου εκτέλεσης των διαδικασιών. 

 Βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών και κατ’ επέκταση αύξηση 

της ικανοποίησης τους. 

 Αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του συνολικού κόστους.   

 Ευκολότερος εντοπισμός προβληματικών σημείων που μειώνουν τη 

συνολική απόδοση της επιχείρησης. 

 Δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης των ροών εργασίας. 

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 

Η Διαχείριση των Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM), όπως θα δούμε και 

στην επόμενη ενότητα, διαφέρει από την Αναδιοργάνωση των Επιχειρηματικών 

Διαδικασιών (BPR) στα εξής σημεία (Βλ. Πίνακα 2): 

 

Πίνακας 2, BPM & BPR 

Διαχείριση Επιχειρηματικών 

Διαδικασιών (BPM) 

Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών 

Διαδικασιών (BPR) 

Αυτοματοποιεί και επαναχρησιμοποιεί 

τις υπάρχουσες διαδικασίες. 

Ανασχεδιάζει τις διαδικασίες από το 

μηδέν. 

Το ρίσκο είναι μικρό. Το ρίσκο είναι μεγάλο. 

Η αλλαγή είναι συνεχής. Υλοποιείται μια μεγάλη ριζική αλλαγή. 

Ο χρόνος που απαιτείται για την 

εφαρμογή είναι μικρότερος. 

Απαιτείται αρκετός χρόνος για να 

εφαρμοστεί. 

Μια ή περισσότερες διαδικασίες 

μπορούν ταυτόχρονα να λαμβάνονται 

και να επεξεργάζονται. 

Μια μόνο διαδικασία επεξεργάζεται 

κάθε φορά. 

Το αποτέλεσμα είναι συνεχές και 

αυξανόμενο. 

Το αποτέλεσμα είναι δραστικό. 

Λιγότερο ακριβή μέθοδος. Ακριβή μέθοδος. 
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2.6 Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR)  

Η Αναδιοργάνωση των Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR, Business Process 

Reengineering), ως μέθοδος βελτίωσης της απόδοσης της επιχείρησης, εμφανίστηκε 

στις αρχές της δεκαετίας του ‘80. Στοχεύει στη θεμελιώδη επανεξέταση και στον 

ριζικό ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, ώστε τα σύγχρονα μέτρα 

απόδοσης, όπως το κόστος, η ποιότητα και ο χρόνος να βελτιωθούν, και κατ’ 

επέκταση, να βελτιστοποιηθεί και η συνολική λειτουργία της επιχείρησης (Hammer 

and Champy, 1993).  

Έναυσμα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτής της μεθόδου αποτέλεσε η 

επιθυμία των στελεχών να μεγιστοποιήσουν τις ωφέλειες από την εισαγωγή των 

Πληροφοριακών Τεχνολογιών στις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με τη BPR: «Κάθε 

επιχειρηματική διαδικασία συνιστά μια διατμηματική λειτουργία, η οποία απαιτεί τη 

συνεργασία πολλών ανθρώπων από διάφορα τμήματα της επιχείρησης, προκειμένου 

να εκτελεστεί σωστά».  

Για την υλοποίηση της έχουν προταθεί μια σειρά από στάδια. Σύμφωνα με 

τους Davenport & Short (1990) τα στάδια είναι: 

 

 

Γράφημα 16, Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

 

 

6. Εφαρμογή των Νέων Διαδικασιών

5. Σχεδιασμός και Δημιουργία Πρότυπης Διαδικασίας

4. Επιλογή Πληροφοριακού Συστήματος

3. Καθορισμός Μέτρων Μέτρησης

2. Εντοπισμός των Διαδικασιών που θα Αναδιοργανωθούν

1. Ιεράρχιση των Στόχων Αναδιοργάνωσης
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Ωστόσο, για μια επιτυχημένη εφαρμογή της Αναδιοργάνωσης απαιτείται:  

 Διαθεσιμότητα των Απαιτούμενων Πόρων: Η εφαρμογή της Αναδιοργάνωσης 

ενέχει υψηλά κόστη που προκύπτουν από την αγορά ενός νέου Πληροφοριακού 

Συστήματος ή από την παραμετροποίηση του υφιστάμενου, αλλά και από την 

γενικότερη αναδιοργάνωση της δομής και της λειτουργίας της επιχείρησης. Η κάθε 

επιχείρηση θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους 

πριν προβεί στην διαδικασία του ανασχεδιασμού.  

 

Δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης: Η υλοποίηση της BPR συχνά αντιμετωπίζει 

αντιστάσεις από στελέχη και εργαζομένους, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που 

οδηγεί σε μειώσεις προσωπικού, σε σημαντικές αυξήσεις των δαπανών και σε 

αλλαγές στο οργανόγραμμα της επιχείρησης. Η Διοίκηση από μεριά της, θα πρέπει να 

δεσμευτεί για την εφαρμογή των αλλαγών, ανάγοντας τες στους στρατηγικούς 

στόχους της επιχείρησης και δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή για την 

υλοποίησή τους.   

 

Σαφής Καθορισμός των Στόχων της Αναδιοργάνωσης: Σύμφωνα με τους 

Hammer and Champy (1993), θεωρείται ότι υπεύθυνος για την εκτέλεση και 

υλοποίηση μιας διαδικασίας πρέπει να είναι Process Owner. Στόχος τους λοιπόν είναι, 

ένα άτομο να ολοκληρώνει όλα τα στάδια της Αναδιοργάνωσης, χωρίς να 

παρεμβάλλονται τρίτοι, αποφεύγοντας έτσι τις καθυστερήσεις και τις χρονοτριβές. Να 

τίθενται δηλαδή εξαρχής ακριβείς και υλοποιήσιμοι στόχοι, αποτελεσματικοί μέθοδοι 

υλοποίησης και να επικεντρώνονται στο αποτέλεσμα ώστε η προσπάθεια του 

Ανασχεδιασμού να ολοκληρώνεται σωστά και σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

Τεχνολογία: Η τεχνολογία αποτελεί το κλειδί της Αναδιοργάνωσης. Όσο πιο 

ριζικές είναι οι αλλαγές στην επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά της, 

καθώς εφαρμόζονται νέες μέθοδοι και παράλληλα προσδιορίζονται νέες μορφές στις 

σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που κατά τη διαδικασία της BPR η 

οργανωτική δομή της επιχείρησης αλλάζει και δεν μπορεί πλέον να υποστηριχθεί από 

το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται ολόκληρη 
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η διαδικασία να μην προχωρήσει, καθώς η επέκταση του υπάρχοντος Συστήματος ή η 

διαδικασία παραμετροποίησης του μπορεί να είναι πολύ ακριβή οικονομική λύση. 

Προκύπτει, επομένως, η ανάγκη παρακολούθησης των τεχνολογιών, καθώς και των 

δυνατοτήτων εξέλιξής τους, εξαρχής, κατά την διαδικασία της σύλληψης αλλά και του 

σχεδιασμού. 

 

Επικοινωνία: Η Αναδιοργάνωση στηρίζεται στην ανοικτή και ανεπίσημη 

κουλτούρα, στην άριστη επικοινωνία, στη συνεργασία και στον διαμοιρασμό της 

πληροφορίας εντός της επιχείρησης (Ζαβλανός, 1999). Έργο της Διοίκησης είναι η 

διακίνηση και διάχυση της πληροφορίας σε όλους τους εμπλεκομένους καθώς μόνο 

έτσι η συνολική απόδοση θα μπορέσει να βελτιωθεί σημαντικά. 

 

Εφαρμογή Οριζόντιων Οργανωτικών Δομών: Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως σημαντική παράμετρος είναι η επαρκής διάχυση της πληροφορίας 

εντός της επιχείρησης. Ωστόσο, η κάθετη οργανωτική δομή που υιοθετείται από την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων σήμερα δυσκολεύει αυτό το έργο. Αυτό το οποίο 

προτείνεται είναι η εφαρμογή οριζόντιων δομών, που στηρίζονται στις διαδικασίες, 

ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τη ροή της πληροφορίας μεταξύ διαφορετικών 

τμημάτων της επιχείρησης. 

 

Εκπαίδευση Εργαζομένων: Η πρακτική της Αναδιοργάνωσης θεωρείται 

συνήθως από τους εργαζόμενους ως μια ενέργεια μείωσης του προσωπικού, γεγονός 

που οδηγεί στην ύπαρξη τριβών, στην μείωση της παραγωγικότητάς και στην 

απροθυμία τους να υιοθετήσουν τις νέες επιχειρηματικές διαδικασίες. Για την 

μετρίαση του φαινομένου, συνιστάται η ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υλοποίησης, η οργάνωση συχνών συναντήσεων και η εκπαίδευση σχετικά με τους 

στόχους και τις ωφέλειες της διαδικασίας της Αναδιοργάνωσης. 

 

Έλεγχος πριν την Εφαρμογή των Διαδικασιών: Αποτελεί ένα από τα βασικότερα 

στάδια πριν από την εφαρμογή της Αναδιοργάνωσης καθώς εντοπίζονται λάθη και 

ανακρίβειες, οι οποίες μπορούν να διορθωθούν εγκαίρως και να τροποποιηθούν.
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3.1 Γενικά  

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι σημαντικότερες επιχειρηματικές 

διαδικασίες που εφαρμόζονται στις εμπορικές επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, 

εξετάζεται η περίπτωση της εταιρίας Planty. Παρουσιάζεται αρχικά η εταιρία και στην 

συνέχεια, εντοπίζονται και καταγράφονται οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες της. 

Αναγνωρίζονται οι συνδέσεις μεταξύ τους, τα πρόσωπα και τα τμήματα που βοηθούν 

στην υλοποίηση τους αλλά και οι εμπλεκόμενοι, που αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν 

στην εκτέλεση αυτών των διαδικασιών.   

 

3.2 Παρουσίαση της Εταιρίας Planty 

Η εταιρία Planty Ε.Π.Ε., δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 και ξεκίνησε 

την εμπορική δραστηριότητά της από 01/01/2010 με έδρα το Καλοχώρι 

Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της έχουν μακροχρόνια εξειδίκευση και εμπειρία στο χώρο 

της ανθοκομίας, και έτσι μέσα σε μια δεκαετία έχει καταφέρει να αποκτήσει μια από 

τις τρεις κορυφαίες θέσεις στην ελληνική αγορά της επαγγελματικής ανθοκομίας. 

Αποστολή της είναι να προμηθεύει τους πελάτες της με Πολλαπλασιαστικό Υλικό και 

Εφόδια υψηλής ποιότητας, που προσδίδουν υψηλή προστιθέμενη αξία στον τελικό 

χρήστη, παρέχοντας παράλληλα τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συνεργασίας. Προσφέρει ένα πλήθος προϊόντων που δίνουν λύσεις στις 

απαιτήσεις και στις ανάγκες κάθε σύγχρονου επαγγελματία και ερασιτέχνη 

παραγωγού, ενώ την ίδια στιγμή τους καθοδηγεί και τους συμβουλεύει χτίζοντας 

μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Βασική αξία της αποτελεί η 

προσήλωση στην ποιότητα και η εύρεση προϊόντων από κάθε γωνιά της Ευρώπης.         

Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς της δραστηριότητάς της είναι η επαγγελματική 

Ανθοκομία και το Hobby (κηποτεχνία - κηπουρική).  

Στην επαγγελματική Ανθοκομία, προμηθεύει τον επαγγελματία ανθοπαραγωγό 

με Πολλαπλασιαστικό Υλικό (σπόρους, σπορόφυτα, μοσχεύματα, μικρόφυτα), και 

Εφόδια (τύρφες και ειδικά υποστρώματα, πλαστικά κύπελλα, γλάστρες και δίσκους, 

ειδικά λιπάσματα και διάφορα άλλα εφόδια όπως: δίχτυα σκίασης, καλάμια 

υποστύλωσης φυτών, σκιαστικά θερμοκηπίου, κύλινδροι πολλαπλασιασμού 

(Greenplugs), δοσομετρικές αντλίες λιπασμάτων κ.α.). 

Στον τομέα του Hobby (κηποτεχνία - κηπουρική), προμηθεύει τους πελάτες της 
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(κέντρα κήπου, γεωργικά καταστήματα λιανικής πώλησης, supermarkets, κηποτέχνες, 

κατασκευαστές), με σπόρους γκαζόν, κοκκάρι, βολβούς, τύρφες και φυτοχώματα, 

λιπάσματα καθώς και ερασιτεχνικούς σπόρους σε ειδικούς φακέλους συσκευασίας. 

Παρακολουθώντας στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις στην επαγγελματική 

ανθοκομία και στην ελληνική αγορά, η Planty δραστηριοποιείται, εξελίσσεται και 

προσπαθεί να εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές τόσο για το εσωτερικό της όσο και για 

τους πελάτες της. Αναζητά συνεχώς νέα προϊόντα και καινοτόμες λύσεις βάζοντας στο 

επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του. Μέσα στην επόμενη πενταετία φιλοδοξεί 

να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αποκτήσει υψηλότερο μερίδιο στην ελληνική αγορά 

και στα Βαλκάνια, αξιοποιώντας τις νέες τάσεις και την τεχνολογία σε συνδυασμό με 

τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών της.   

 

3.3 Οργάνωση της Εταιρίας Planty 

 Το Οργανόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθά στην ανάλυση 

του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Απεικονίζει την επίσημη δομή του 

οργανισμού, τους τυπικά καθορισμένους ρόλους των επιμέρους ομάδων αλλά και τις 

τυπικές σχέσεις μεταξύ αυτών. Επιπλέον, βοηθά στην καλύτερη οργάνωση της 

επιχείρησης ενώ οριοθετείται η  δράση κάθε μέλους της. 

Στο Οργανόγραμμα που ακολουθεί, διακρίνεται η οργάνωση της Planty (βλ. 

Γράφημα 14). Αποτελείται από: τη Γενική Διεύθυνση, τη Γραμματεία και ακόμη 

τέσσερα τμήματα, εκ των οποίων η Εμπορική Διεύθυνση καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο κομμάτι. Το κάθε τμήμα διαθέτει ένα σύνολο κύριων διαδικασιών και 

επιμέρους δραστηριότητων, που διαφέρουν ανάλογα με τη σημαντικότητα και τις 

ανάγκες του τμήματος. Η κάθε διαδικασία αλληλεπιδρά και συνεργάζεται με άλλες, 

για την εκτέλεση σημαντικών επιχειρηματικών εργασιών αλλά και για τη βελτίωση της 

συνολικής απόδοσης της επιχείρησης. 

Η συγκεκριμένη εταιρία επιλέχθηκε εξαιτίας της πολυπλοκότητας των 

διαδικασιών της, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στο εμπορικό τμήμα, καθώς επίσης 

και ότι υπάρχουν αρκετές διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν και οριστούν 

με μεγαλύτερη σαφήνεια. Μέσω της αποτύπωσης στοχεύουμε να αναδείξουμε τις 

αλληλεξαρτήσεις, να εντοπιστούν λάθη, παραλήψεις ή κενά και το σημαντικότερο να 

γίνουν βελτιωτικές κινήσεις και αλλαγές.  
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Γράφημα 17, Οργανόγραμμα της εταιρίας Plant

Γενική Διεύθυνση

Οικονομική 
Δ/νση

Λογιστήριο

Ταμείο

Δ/νση 
Logistics

Υπεύθυνος 
Αποθήκης

Αποθηκάριος/ 
Διανομέας

Τεχνική Δ/νση

Τεχνική 
Υποστήριξη

Εμπορική 
Δ/νση

Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 

Πελατών

Τμήμα 
Εισαγωγών & 

Εξαγωγών

Τμήμα 
Μάρκετινγκ

Τμήμα 
Πωλήσεων

Διευθυντής 
Πωλήσεων

Πωλητής Κεντρικής/ 
Δυτικής 

Μακεδόνίας & 
θεσσαλίας

Πωλητής 
Θράκης, 

Ηπείρου & 
Ανατολικής 

Μακεδονίας

Πωλητής Αττικής, 
Στερεάς Ελλάδας, 
Κρήτης & Αιγαίου

Πωλητής Δυτ. 
Αττικής, 

Πελλοπονήσου 
&Επτάνησα

Γραμματεία
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3.4 Συγκεντρωτικό Διάγραμμα Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

Κατά τη διαδικασία της αποτύπωσης των Επιχειρηματικών Διαδικασιών είναι 

σημαντικό να εφαρμόζονται κριτήρια, τα οποία βοηθούν στη διεξαγωγή μιας 

ολοκληρωμένης ανάλυσης, τόσο των κύριων διαδικασιών όσο και των επιμέρους 

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της εταιρίας Planty, δόθηκε έμφαση 

στην υιοθέτηση ενός Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

(BPM) ικανό να εντάξει και να αναλύσει λεπτομερώς τις διαδικασίες. Όπως είδαμε και 

στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας (1.3), ακολουθήθηκαν τα στάδια της (1) Γενικής 

Χαρτογράφησης, της (2) Καταγραφής, της (3) Μοντελοποίησης, της (4) Αξιολόγησης 

και της (5) Αναδιοργάνωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών.    

Ξεκινάμε λοιπόν, με τη (1) Γενική Χαρτογράφηση. Αφού, εντοπίστηκαν οι 

βασικές λειτουργίες και διαδικασίες που εφαρμόζονται καθημερινά, υλοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις με τα μέλη της εταιρίας, παρακολουθήθηκε ο τρόπος εκτέλεσής των 

δραστηριοτήτων και επιλέχθηκαν όσες θα εξεταστούν περαιτέρω. Οι διαδικασίες 

αυτές σχετίζονται με τη λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η ανάλυση τους, 

προϋποθέτει αρχικά τον Εντοπισμό των Τμημάτων της Επιχείρησης που εμπλέκονται 

στην εκτέλεση αυτών των Διαδικασιών. Έτσι έχουμε: 

 Τμήμα Πωλήσεων: Είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και την 

οργάνωση των πωλήσεων καθώς και για τη λήψη παραγγελιών από τους 

πελάτες. Ενεργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις πωλήσεων καθώς και την 

αγοραστική δύναμη του κάθε πελάτη. 

 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ): Είναι υπεύθυνο για την άρτια 

εξυπηρέτηση των πελατών, για τη σωστή διεκπεραίωση των παραγγελιών, 

για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων αλλά και για την εύρεση 

αποτελεσματικών λύσεων σε καθημερινά ζητήματα που μπορεί να 

προκύψουν.  

 Τμήμα Εισαγωγών και Εξαγωγών: Το τμήμα αυτό συντονίζει και αποστέλλει 

τις παραγγελίες στους προμηθευτές. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά 

δεδομένα των πωλήσεων, την ετήσια στοχοποίηση, το απόθεμα της 

αποθήκης και τις νέες παραγγελίες, φροντίζει για την επάρκεια των 

εμπορευμάτων, την ορθότητα, τη σωστή ποσότητα αλλά και τον κατάλληλο 

χρόνο παράδοσης τους στην αποθήκη. 
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 Οικονομικό Τμήμα & Γενική Διεύθυνση: Μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, 

φροντίζουν για την πληρωμή των προμηθευτών, εξετάζοντας τον τρόπο, το 

χρόνο αποπληρωμής καθώς και τα διαθέσιμα εταιρικά κεφάλαια.  

 Τμήμα Logistics: Oι υπεύθυνοι του τμήματος φροντίζουν για την κατάλληλη 

αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων καθώς και για τη διενέργεια 

τακτικών ελέγχων, ώστε να εντοπιστούν όσα είναι πλέον ακατάλληλα για 

πώληση. Ακόμα, αναλαμβάνουν και την αποστολή των παραγγελιών στους 

πελάτες.  

Αφού εντοπίστηκαν τα τμήματα τα οποία συμμετέχουν στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα και κατ’ επέκταση οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι, σειρά έχει η (2) Καταγραφή των 

Επιχειρηματικών Διαδικασιών που υλοποιούνται από κάθε Τμήμα της Επιχείρησης  

Συνοπτικά, οι διαδικασίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Planty 

απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα (βλ. Πίνακα 3):   

 

Πίνακας 3, Διαδικασίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Τμήματα  Διαδικασίες 

Τμήμα Πωλήσεων & ΤΕΠ Λήψη Παραγγελίας  

Τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών Προμήθεια Εμπορευμάτων 

 Ζήτηση Προσφοράς (Quotation) 

 Αξιολόγηση Παραγγελίας  

 Αποστολή Παραγγελίας 

 Παραλαβή Παραγγελίας 

Υπεύθυνος Ταμείου & Γενικός 

Διευθυντής 

Πληρωμή Προμηθευτή 

Τμήμα Logistics Αποθήκευση Εμπορευμάτων 

Διαχείριση Αποθεμάτων 

Αποστολή Παραγγελιών 

 

 Στα επόμενα δυο κεφάλαια (3.5 & 3.6) ακολουθεί η αναλυτική (2) Καταγραφή 

και (3) Μοντελοποίηση, αντίστοιχα, των ανωτέρω επιχειρηματικών διαδικασιών και 

δραστηριοτήτων.  
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3.5 Αναλυτική Αποτύπωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών κατά την Υφιστάμενη 

Κατάσταση (AS-IS) 

 

3.5.1 Διαδικασία Λήψης Παραγγελίας 

Σκοπός: 

Λήψη, ταξινόμηση, έλεγχος και καταχώρηση της παραγγελίας του πελάτη.   

 

Υπεύθυνοι: 

Πωλητές, τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ). 

 

Έγγραφα: 

Φόρμα Παραγγελίας Πελάτη. 

 

Περιγραφή: 

Η διαδικασία αυτή αποτελεί μια από τις κυριότερες επιχειρηματικές 

διαδικασίες που υλοποιούνται καθημερινά στις εμπορικές επιχειρήσεις. Στην Planty, 

οι παραγγελίες λαμβάνονται μέσω: των Πωλητών, του τηλεφώνου, ηλεκτρονικά μέσω 

email, ή με απευθείας επίσκεψη του πελάτη στα γραφεία της εταιρίας. Ειδικότερα:      

 

Παραγγελία μέσω Πωλητή: 

 Αποτελεί την πιο δαπανηρή μέθοδο πώλησης, αλλά και την πιο ενδεδειγμένη 

για πωλήσεις μεγάλης αξίας. Η εταιρία διαθέτει πωλητές, εκ των οποίων ο καθένας 

είναι υπεύθυνος για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. 

Η διαδικασία ενεργοποιείται με την επίσκεψη του πωλητή στις εγκαταστάσεις 

του πελάτη. Αφού τον ενημερώσει για τα προϊόντα της εταιρίας, για τα νέα είδη και 

τις ποικιλίες, καταγράφει στην φόρμα Παραγγελίας Πελάτη τα είδη και τις ακριβείς 

ποσότητες που θέλει ο πελάτης. Στην συνέχεια, τηλεφωνεί στο τμήμα Εξυπηρέτησης 

πελατών (ΤΕΠ) και τους δίνει την παραγγελία. 

Το ΤΕΠ αφού καταγράψει την παραγγελία σε μια νέα φόρμα Παραγγελίας 

ελέγχει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Αν, 

τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στην αποθήκη, τότε η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. 

Σε αυτή την κατηγορία εμπορευμάτων ανήκουν οι σπόροι και τα εφόδια (ειδικά 
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υποστρώματα, πλαστικά κύπελλα, γλάστρες, δίσκοι, λιπάσματα, κύλινδροι πολ/σμου 

(Greenplugs), καλάμια υποστύλωσης φυτών, δίχτυα σκίασης), που είναι σε μεγάλες 

ποσότητες στην αποθήκη και μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση ανά πάσα στιγμή. 

Αν το απόθεμα δεν επαρκεί ή είναι προϊόντα τα οποία απαιτούν παραγγελία 

στον προμηθευτή εβδομάδες ή μήνες πριν την παράδοσή τους, οι υπεύθυνοι του ΤΕΠ 

ενημερώνουν το τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η 

διαδικασία Προμήθειας Εμπορευμάτων. Τα προϊόντα τα οποία απαιτούν παραγγελία 

εκ των προτέρων είναι:   

 Σπορόφυτα, μοσχεύματα και μικρόφυτα, τα οποία παραγγέλνονται 4-12 

εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης.  

 Τύρφες, οι οποίες παραγγέλνονται 8 εβδομάδες πριν, καθώς απαιτείται 

προετοιμασία από τον προμηθευτή και παράδοση στις εγκαταστάσεις τις 

εταιρίας με κοντέινερ.    

Μόλις, λοιπόν, ολοκληρωθεί ο έλεγχος της παραγγελίας, οι υπεύθυνοι του ΤΕΠ 

χρησιμοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα ελέγχουν κατά πόσο ο πελάτης, είναι 

καταχωρημένος στο πελατολόγιο της εταιρίας. Σε περίπτωση που είναι, προχωρούν 

στο επόμενο στάδιο. Εάν δεν είναι, επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τον πελάτη, 

προκειμένου να εγγραφεί στο πελατολόγιο. 

Στην συνέχεια, ελέγχουν το πιστωτικό όριο του πελάτη, μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόβλημα, καταχωρούν 

την παραγγελία στο Σύστημα, εκδίδουν το αντίστοιχο τιμολόγιο και το αρχειοθετούν 

στο αρχείο παραγγελιών.  

Διαφορετικά, αν δηλαδή το πιστωτικό όριο έχει ξεπεραστεί, ενημερώνουν 

τηλεφωνικώς τον πελάτη και του ζητούν να αποπληρώσει μέρος του ποσού 

προκειμένου να αποσταλεί η παραγγελία του. Μόλις καλυφθεί το συμφωνηθέν ποσό, 

ο πελάτης τηλεφωνεί στην εταιρία και το τμήμα ΤΕΠ καταχωρεί την παραγγελία στο 

Σύστημα, εκδίδει το αντίστοιχο τιμολόγιο και το αρχειοθετεί στο αρχείο παραγγελιών.  

 

Παραγγελία μέσω Τηλεφώνου: 

 Η παραγγελία μέσω τηλεφώνου συνήθως αφορά παραγγελίες της τελευταίας 

στιγμής, ή μικρής αξίας, ή λαμβάνονται από πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές εντός ή εκτός της Ελλάδας.    
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 Η διαδικασία ξεκινά με την αποδοχή του τηλεφωνήματος. Ο πελάτης καλεί στο 

ΤΕΠ και οι υπεύθυνοι καταγράφουν την παραγγελία στην φόρμα Παραγγελίας 

Πελάτη. Στην συνέχεια, ακολουθούνται τα ίδια στάδια όπως περιγράφηκαν αναλυτικά 

παραπάνω. 

 

Ηλεκτρονική Παραγγελία μέσω Email: 

 Η ηλεκτρονική παραγγελία προτιμάται συνήθως από πελάτες οι οποίοι μένουν 

εκτός Ελλάδας ή από πελάτες που γνωρίζουν τι προϊόντα θέλουν. Αποστέλλουν την 

παραγγελία τους μέσω email, στο τμήμα του ΤΕΠ, και αναφέρουν:  

 Ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση,  

 Λίστα με τα προϊόντα που έχουν επιλέξει,  

 Τρόπο πληρωμής, και 

 Στοιχεία αποστολής της παραγγελίας.  

Πριν την καταγραφή της παραγγελίας, στην φόρμα Παραγγελίας Πελάτη, οι 

υπεύθυνοι του τμήματος ΤΕΠ ελέγχουν τα στοιχεία του email. Αν δεν είναι ελλιπή, 

συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνούν 

τηλεφωνικώς με τον πελάτη και το συμπληρώνουν. Στην συνέχεια, αποστέλλουν email 

επιβεβαίωσης και ακολουθούν τα ίδια βήματα με παραπάνω.  

 

Παραγγελία με Επίσκεψη του Πελάτη στα Γραφεία της Εταιρίας: 

 Η μέθοδος αυτή επιλέγεται συνήθως από πελάτες οι οποίοι βρίσκονται κοντά 

στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Οι υπεύθυνοι του ΤΕΠ, καταγράφουν στη φόρμα 

Παραγγελίας Πελάτη, την παραγγελία και ακολουθούν και πάλι την ίδια διαδικασία.  
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3.5.2 Διαδικασία Προμήθειας Εμπορευμάτων 

 Η εταιρία δίνει μεγάλη βαρύτητα στην επιλογή υψηλής ποιότητας προϊόντων 

που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη παραγωγού. Για το 

σκοπό αυτό, επιδιώκει εμπορικές συμφωνίες με συνεργάτες από όλο τον κόσμο. Οι 

προμηθευτές της, είναι από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εταιρίες 

που είναι ηγέτες στον κλάδο τους. Οι βασικότεροι είναι από την Ολλανδία, την Ιταλία, 

την Γερμανία και την Αμερική, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται και με ελληνικές 

εταιρίες. Κύριος στόχος της, αποτελεί η σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών και η 

δημιουργία ενός κλίματος σταθερότητας, το οποίο μπορεί να ωφελήσει και τις δυο 

πλευρές. 

 Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία της Προμήθειας Εμπορευμάτων χωρίζεται στις 

εξής υποδιαδικασίες (βλ. Γράφημα 18): 

 

 

Γράφημα 18, Διαδικασία Προμήθειας Εμπορευμάτων 

 

 

 

Ζήτηση Προσφοράς (Quotation) 

Αξιολόγηση Παραγγελίας

Αποστολή Παραγγελίας

Παραλαβή Παραγγελίας
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3.5.2.1 Ζήτηση Προσφοράς στον Προμηθευτή (Quotation)  

Σκοπός: 

Ζήτηση προσφοράς από τον προμηθευτή και εξέταση της από τους υπευθύνους του 

τμήματος Εισαγωγών & Εξαγωγών. 

 

Υπεύθυνοι: 

Τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών. 

 

Έγγραφα: 

Φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή. 

 

Περιγραφή: 

Η ζήτηση εμπορευμάτων από έναν προμηθευτή, ενεργοποιείται από το τμήμα 

Εισαγωγών & Εξαγωγών. Η επιχειρηματική αυτή υποδιαδικασία συμβαίνει τακτικά, 

εβδομαδιαία ή ακόμα πιο συχνά, ανάλογα την περίοδο και το ρυθμό ζήτησης. Οι 

υπεύθυνοι του τμήματος, αξιολογώντας τις παρακάτω παραμέτρους, αποφασίζουν 

σχετικά με την αναγκαιότητα της αγοράς. Ειδικότερα:  

 Αναλύουν τα ιστορικά δεδομένα των πωλήσεων (κυρίως της προηγούμενης 

χρονιάς). 

 Εξετάζουν την ετήσια στοχοποίηση. 

 Λαμβάνουν υπόψη τις παραγγελίες που τους έχουν δοθεί στο ΤΕΠ. Οι 

παραγγελίες αυτές αφορούν εμπορεύματα που δεν είναι διαθέσιμα στην 

αποθήκη και πρέπει να παραγγελθούν άμεσα. 

 Ελέγχουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, το τρέχον απόθεμα της 

αποθήκης.  

 Ελέγχουν μέσω του Συστήματος το απόθεμα ασφαλείας, το οποίο έχει 

καθοριστεί για κάθε προϊόν και διατηρείται σταθερό. 

Στην συνέχεια, αποφασίζουν εάν θα στείλουν μια νέα παραγγελία. Εάν κριθεί 

ότι δεν είναι απαραίτητο, η διαδικασία ολοκληρώνεται εδώ. Στην αντίθετη 

περίπτωση, εάν δηλαδή κριθεί αναγκαία η έκδοση μιας νέας παραγγελίας:  

Επικοινωνούν μέσω email με τον προμηθευτή και του ζητούν προσφορά. Αν 

υπάρχουν περισσότεροι του ενός προμηθευτές, οι οποίοι διαθέτουν το ίδιο προϊόν, 
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τότε οι υπεύθυνοι του τμήματος ζητούν αποστολή προσφοράς από τον καθένα. Τα 

στοιχεία των προμηθευτών βρίσκονται καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα 

της εταιρίας (τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας, διεύθυνση γραφείων, 

ηλεκτρονική διεύθυνση κτλ.) όπως επίσης και η λίστα με όλους τους εγκεκριμένους 

προμηθευτές με τους οποίους η επιχείρηση συνεργάζεται.  

Ο προμηθευτής λαμβάνει το αίτημα ζήτησης προσφοράς από την εταιρία, 

ετοιμάζει την προσφορά και την αποστέλλει μέσω email. 

Ακολουθεί η ανάλυση και η επεξεργασία της προσφοράς. Οι υπεύθυνοι του 

τμήματος Εισαγωγών & Εξαγωγών εξετάζουν όλες τις λεπτομέρειες της (διαθέσιμα 

είδη, τιμές, χρόνος παράδοσης κ.α.) και αν όλα τα στοιχεία της είναι εντάξει τα 

καταγράφουν στη φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή. Η φόρμα αυτή εκδίδεται 

προκειμένου να καταγραφούν αναλυτικά όλα τα στοιχεία και να ληφθούν οι 

απαιτούμενες εγκρίσεις.   

Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η προσφορά δεν γίνει αποδεκτή, 

ακολουθεί η υποδιαδικασία της Διαπραγμάτευσης. Οι υπεύθυνοι επικοινωνούν ξανά, 

μέσω email, με τον προμηθευτή και του ζητούν μια καλύτερη προσφορά. Ο 

προμηθευτής λαμβάνει το email, επεξεργάζεται το αίτημα της εταιρίας και στέλνει μια 

νέα προσφορά.  

Ακολουθεί η περαιτέρω ανάλυση της από το τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών 

της εταιρίας. Εάν όλα τα στοιχεία της είναι εντάξει, η διαπραγμάτευση ολοκληρώνεται 

εδώ και καταγράφονται οι λεπτομέρειες στη φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή. Εάν 

και πάλι η προσφορά δεν γίνει αποδεκτή (π.χ. υπερβολικά αυξημένες τιμές, χρόνος 

παράδοσης που δεν βολεύει την εταιρία κ.α.), οι υπεύθυνοι επικοινωνούν με άλλο 

προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία Ζήτησης Προσφοράς υλοποιείται 

εξαρχής. 

 

3.5.2.2 Αξιολόγηση Παραγγελίας στον Προμηθευτή 

Σκοπός: 

Αξιολόγηση της παραγγελίας με βάση οικονομικούς και στρατηγικούς παραμέτρους.  

 

Υπεύθυνοι: 

Τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών, υπεύθυνος Ταμείου, Γενική Διεύθυνση. 
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Έγγραφα: 

Φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή. 

 

Περιγραφή: 

Αρχικά, οι υπεύθυνοι του τμήματος Εισαγωγών και Εξαγωγών προωθούν τη 

φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή, στον Υπεύθυνο του Ταμείου, ώστε να εξεταστούν 

όλοι οι οικονομικοί παράμετροι. Εάν τα επιμέρους στοιχεία είναι εντάξει, η 

διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Διαφορετικά, επιστρέφεται πίσω στο τμήμα 

Εισαγωγών & Εξαγωγών, ώστε να επαναξιολογηθεί, να τροποποιηθεί, να εκδοθεί η 

νέα φόρμα και να περάσει ξανά από έλεγχο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται μέχρι 

δοθεί η τελική έγκριση ή εναλλακτικά, υπάρχει πιθανότητα ο Υπεύθυνος του Ταμείου 

να μην εγκρίνει ούτε τη/ις Νέα/ες Φόρμα/ες. Σε αυτή τη περίπτωση, η διαδικασία της 

Προμήθειας των Εμπορευμάτων δεν συνεχίζεται και ακυρώνεται εξ ολοκλήρου.   

Εάν έχει δοθεί η έγκριση από τον Υπεύθυνο του Ταμείου, η φόρμα προωθείται 

στην Γενική Διεύθυνση προκειμένου να λάβει και από εκεί την απαραίτητη έγκριση. 

Σε περίπτωση απευθείας έγκρισής της, η διαδικασία ολοκληρώνεται εδώ. 

Διαφορετικά επιστρέφεται και πάλι στο τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών, ώστε να 

επαναξιολογηθούν τα δεδομένα ζήτησης και αποθεμάτων και να τροποποιηθεί. Αφού 

γίνουν οι αλλαγές αξιολογείται ξανά. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και πάλι 

μέχρι να δοθεί η τελική έγκριση και από τη Διοίκηση. Και εδώ υπάρχει η περίπτωση, η 

φόρμα να μην εγκριθεί. Όταν συμβαίνει αυτή η συνθήκη, η διαδικασία ακυρώνεται 

και δεν συνεχίζεται.    

Και στις δύο περιπτώσεις, η φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή παραδίδεται δια 

χειρός στα αρμόδια μέλη.  

 

3.5.2.3 Αποστολή Παραγγελίας στον Προμηθευτή 

Σκοπός: 

Αποστολή, επιβεβαίωση και διευθέτηση ζητημάτων μεταφοράς της παραγγελίας. 

 

Υπεύθυνοι: 

Τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών. 
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Έγγραφα: 

Φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή. 

 

Περιγραφή:  

Μόλις η φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις, 

επιστρέφεται πίσω στο τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών και αρχειοθετείται στο αρχείο 

του τμήματος. Στην συνέχεια, οι υπεύθυνοι, επικοινωνούν ξανά, μέσω email, με τον 

προμηθευτή και του δίνουν την τελική παραγγελία.  

Ο Προμηθευτής λαμβάνει την τελική παραγγελία και ελέγχει τη διαθεσιμότητα 

του. Εάν δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, ενημερώνει, μέσω email, την εταιρία για 

την ακριβή διαθεσιμότητα και οι υπεύθυνοι του τμήματος Εισαγωγών & Εξαγωγών: α) 

εκδίδουν μια νέα τροποποιημένη φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή και β) αναζητούν 

άλλο προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση, επαναλαμβάνονται τα στάδια της Έκδοσης 

και Έγκρισης της Παραγγελίας. 

Εάν ο προμηθευτής μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, επιβεβαιώνει την 

παραγγελία είτε με email, είτε τηλεφωνικώς.  

Στην συνέχεια, το τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών ασχολείται με τη μεταφορά 

των εμπορευμάτων και την παράδοσή τους στην αποθήκη της εταιρίας. Τις 

περισσότερες φορές, οι προμηθευτές αναλαμβάνουν και τη μεταφορά των 

εμπορευμάτων, ενώ σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, οι υπεύθυνοι επικοινωνούν με 

τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία, ώστε να προγραμματίσουν τη μεταφορά.      

 

3.5.2.4 Παραλαβή Παραγγελίας από τον Προμηθευτή 

Σκοπός: 

Άφιξη εμπορευμάτων στην αποθήκη και διενέργεια ποιοτικών, ποσοτικών ελέγχων. 

 

Υπεύθυνοι: 

Τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών, Υπεύθυνος Αποθήκης. 

 

Έγγραφα: 

Πιστοποιητικό Παραλαβής Προμηθευτή. 
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Περιγραφή: 

Πριν την άφιξη των εμπορευμάτων, οι υπεύθυνοι του τμήματος Εισαγωγών & 

Εξαγωγών λαμβάνουν από τον προμηθευτή το ASN (Advance Shipping Notice), στο 

οποίο περιέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα, τον τρόπο 

αποστολής (όνομα μεταφορικής εταιρίας, κόστος κλπ.) και την μεταφορά τους 

(ημέρα, ώρα άφιξης).    

Οι υπεύθυνοι των Εισαγωγών & Εξαγωγών αφού το λάβουν και το 

επεξεργαστούν, ενημερώνουν τον Υπεύθυνο της Αποθήκης, ώστε να οργανώσει το 

χώρο της αποθήκης.  

Ο προμηθευτής αποστέλλει την παραγγελία και το τιμολόγιο, και εντός λίγων 

ημερών τα εμπορεύματα καταφθάνουν στην αποθήκη.  

Με την άφιξη των εμπορευμάτων, ο υπεύθυνος της Αποθήκης διενεργεί τους 

απαραίτητους ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους. Το στάδιο αυτό θεωρείται πολύ 

σημαντικό και απαιτεί μεγάλη προσοχή από τον υπεύθυνο, καθώς ένα λάθος του 

προμηθευτή που δεν εντοπιστεί, πιθανότατα να μεταβεί στους πελάτες της εταιρίας.  

Η αποδοχή ή μη ενός εμπορεύματος εξαρτάται από τους κανονισμούς της 

κάθε εταιρίας. Στην Planty, εξετάζονται: 

 Η κατάσταση των εμπορευμάτων. Αν δηλαδή η αρχική συμφωνηθείσα 

παραγγελία είναι στη σωστή ποσότητα και ποιότητα με τα εμπορεύματα 

που τελικώς παραλήφθηκαν στην αποθήκη. 

 Οι κωδικοί ανά είδος. 

 Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων όσον αφορά τις ημέρες και ώρες άφιξης 

των εμπορευμάτων στην αποθήκη. 

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω 

απαιτήσεις, ο  Υπεύθυνος της Αποθήκης επικοινωνεί με τον προμηθευτή προκειμένου 

να ζητηθεί η αντικατάσταση των ελαττωματικών εμπορευμάτων. 

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή τα εμπορεύματα συμφωνούν με τις 

απαιτήσεις της εταιρίας: α) αποστέλλεται από τον Υπεύθυνο της Αποθήκης στον 

Προμηθευτή, το Πιστοποιητικό Παραλαβής, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα 

προϊόντα και οι ποσότητες που παραλήφθηκαν, και στην συνέχεια, β) οι Υπεύθυνοι 

του τμήματος Εισαγωγών & Εξαγωγών καταχωρούν τα νέα εμπορεύματα στο 

Σύστημα, προκειμένου να ανανεωθεί το ύψος τους και να είναι έτοιμα για πώληση. 
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3.5.3 Διαδικασία Πληρωμής Προμηθευτή  

Σκοπός: 

Εξόφληση οφειλής προς τον προμηθευτή μέσω E-banking, με επιταγή ή μετρητοίς. 

  

Υπεύθυνοι: 

Υπεύθυνος Ταμείου, Γενικός Διευθυντής. 

 

Έγγραφα: 

Αποδεικτικό Πληρωμής, Απόδειξη Πληρωμής. 

 

Περιγραφή: 

 Αφού ολοκληρωθεί η υποδιαδικασία Παραλαβής Παραγγελίας, προωθείται 

στον υπεύθυνο του Ταμείου το τιμολόγιο του προμηθευτή, προκειμένου να 

διευθετηθεί ο τρόπος αποπληρωμής του.  

Πρώτη ενέργεια του Υπευθύνου του Ταμείου είναι ο έλεγχος του τιμολογίου 

και έπειτα, η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου πληρωμής (Πληρωμή μέσω E-

banking, με επιταγή ή μετρητοίς). 

Υπάρχουν προμηθευτές οι οποίοι χορηγούν στην εταιρία πίστωση, και άλλοι,  

οι οποίοι πληρώνονται απευθείας. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι βασικότεροι 

προμηθευτές της εταιρίας, με τους οποίους η εταιρία έχει συνάψει οικονομικές 

συμφωνίες και παρέχουν πίστωση με βάση αυτές. Στην δεύτερη κατηγορία, ανήκουν 

α) όσοι δεν έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με την εταιρία και ζητούν 

εξόφληση του τιμολογίου απευθείας με την αποστολή της παραγγελίας, και β) 

προμηθευτές, οι οποίοι δεν δέχονται πιστώσεις. Ειδικότερα:   

      

Πληρωμή μέσω Ε-Banking:  

Αποτελεί την πιο συχνή μέθοδο. Επιλέγεται για πληρωμές προμηθευτών τόσο 

του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, οι οποίοι είτε παρέχουν πίστωση είτε όχι.  

Ο υπεύθυνος του Ταμείου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της εταιρίας 

ελέγχει στην καρτέλα του προμηθευτή, το χρόνο πίστωσης (εάν υπάρχει) και το 

συνολικό οφειλόμενο ποσό. Στην συνέχεια, ελέγχει τα διαθέσιμα τραπεζικά κεφάλαια 

της εταιρίας, μέσω του συστήματος e-Banking, και προχωρά στην πληρωμή.  
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Για να εκτελέσει την πληρωμή δίνει ηλεκτρονική εντολή στην τράπεζα, 

συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην ιστοσελίδα της και επιβεβαιώνει τη 

μεταφορά. Στην συνέχεια, αναμένει και την επιβεβαίωση από την τράπεζα. Αν η 

τράπεζα απορρίψει την συναλλαγή, η πληρωμή δεν εκτελείται. Στην αντίθετη 

περίπτωση, όταν δηλαδή η μεταφορά έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο υπεύθυνος του 

Ταμείου αποθηκεύει το αποδεικτικό της πληρωμής στο ηλεκτρονικό αρχείο του και 

εκτυπώνει ένα αντίτυπο της για το λογιστήριο.  

 

Πληρωμή με Επιταγή:  

Η πληρωμή με επιταγή υλοποιείται με Έλληνες προμηθευτές οι οποίοι 

δέχονται πίστωση.  

Ο Γενικός Διευθυντής εξετάζει τα στοιχεία του προμηθευτή στο Σύστημα 

(χρόνος αποπληρωμής, συνολικό οφειλόμενο ποσό) και στην συνέχεια, ελέγχει τις 

οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρίας για το μήνα τον οποίο θα πρέπει να πληρωθεί 

η επιταγή. Αμέσως μετά, εκδίδει την επιταγή. Συμπληρώνει δηλαδή το ακριβές ποσό, 

τα στοιχεία του προμηθευτή, την ημερομηνία πληρωμής κ.α. και αφού ολοκληρωθεί η 

σύνταξη της, εκδίδει την Απόδειξη Πληρωμής για το λογιστήριο και τον πελάτη.   

 

Πληρωμή Μετρητοίς:  

  Αυτή η μέθοδος επιλέγεται όταν ο προμηθευτής είναι ελληνική εταιρία, δεν 

δίνει πίστωση και επιθυμεί να πληρωθεί άμεσα.  

 Με τη χρήση και πάλι του Πληροφοριακού Συστήματος, ο Γενικός Διευθυντής 

εξετάζει τα στοιχεία της καρτέλας του προμηθευτή (χρόνος αποπληρωμής, συνολικό 

οφειλόμενο ποσό) και ελέγχει τη διαθεσιμότητα ρευστού της εταιρίας. Εν συνεχεία, 

εκδίδει την Απόδειξη Πληρωμής για το λογιστήριο και τον πελάτη.   

 

Τέλος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, απαιτείται η καταχώρηση της 

ενέργειας της πληρωμής στην καρτέλα του Προμηθευτή στο Πληροφοριακό Σύστημα. 

Το στάδιο αυτό υλοποιείται στο τέλος, από το Λογιστήριο της εταιρίας, το οποίο 

λαμβάνει τα αποδεικτικά των πληρωμών από την τράπεζα καθώς και τις αποδείξεις 

των Πληρωμών. 
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3.5.4 Διαδικασία Αποθήκευσης Εμπορευμάτων 

Σκοπός: 

Αποθήκευση και λειτουργική τακτοποίηση εμπορευμάτων στην αποθήκη. 

 

Υπεύθυνοι: 

Αποθηκάριος. 

 

Περιγραφή: 

Η διαδικασία αυτή ξεκινά με την ολοκλήρωση της Υποδιαδικασίας Παραλαβής 

Παραγγελίας. Όσα εμπορεύματα περνούν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους, 

ταξινομούνται από τον Αποθηκάριο, με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν, και 

τακτοποιούνται στην αποθήκη. Ειδικότερα, τα προϊόντα της εταιρίας χωρίζονται σε 

Ευπαθή, Λιγότερο Ευπαθή και Μη Ευπαθή: 

Στα Ευπαθή, ανήκουν τα σπορόφυτα, τα μοσχεύματα, τα μικρόφυτα, το 

κοκκάρι και οι βολβοί. Οι υπεύθυνοι του τμήματος Εισαγωγών & Εξαγωγών μεριμνούν 

ώστε οι ποσότητες αυτές να είναι ακριβείς και να ανταποκρίνονται στις ποσότητες 

των δοθέντων παραγγελιών. Ωστόσο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, υπάρχει 

απόθεμα, ο Αποθηκάριος φροντίζει για την αποθήκευση τους στο εσωτερικό της 

αποθήκης, για διάστημα το οποίο δεν ξεπερνά: α) την μια εβδομάδα, για τα 

σπορόφυτα, μοσχεύματα και τα μικρόφυτα, β) τους τρεις μήνες, για το κοκκάρι και 

τους βολβούς. Εάν το διάστημα αυτό ξεπεραστεί, τα προϊόντα πλέον θεωρούνται 

ακατάλληλα για πώληση και ακολουθεί καταστροφή τους. 

Στα Λιγότερο Ευπαθή προϊόντα, ανήκουν οι σπόροι, οι τύρφες, τα λιπάσματα 

και οι κύλινδροι πολ/σμου (Greenplugs). Ο Αποθηκάριος τα τακτοποιεί με βάση το 

είδος και την ημερομηνία λήξης. Οι σπόροι τοποθετούνται στο εσωτερικό χώρο της 

αποθήκης, σε ειδικά διαμορφωμένα ράφια, ώστε η εύρεση τους να είναι εύκολη. 

Επίσης, στον εσωτερικό χώρο τοποθετούνται τα λιπάσματα και οι κύλινδροι πολ/σμου 

(Greenplugs), ενώ οι τύρφες αποθηκεύονται στον προαύλιο εξωτερικό χώρο.    

Στα Μη Ευπαθή, ανήκουν τα εφόδια. Μόλις ρυθμιστεί ο χώρος στο εσωτερικό 

της αποθήκης, τοποθετείται το κάθε είδος στη θέση του. Παρόλα αυτά, λόγω ύπαρξης 

μεγάλων παραγγελιών, ενδέχεται η τοποθέτηση να μην μπορεί να τηρηθεί και να 

χρησιμοποιούνται άλλες θέσεις, προσωρινά, μέχρι να αδειάσει ο χώρος.  
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3.5.5 Διαδικασία Διαχείρισης Αποθεμάτων 

Σκοπός: 

Διασφάλιση ποιότητας εμπορευμάτων που είναι για πώληση, μέσω διενέργειας 

συχνών ελέγχων. 

 

Υπεύθυνοι: 

Τμήμα Logistics. 

 

Έγγραφα: 

Φόρμα Καταστροφών. 

 

Περιγραφή: 

Ανά τακτικά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα αποθέματα 

της αποθήκης, για να εξεταστεί αν τηρούνται οι προδιαγραφές συντήρησης. Οι έλεγχοι 

υλοποιούνται από τους υπεύθυνους του τμήματος Logistics και συνίστανται: 

 Στην διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων. Συγκεκριμένα: Στα Ευπαθή 

προϊόντα, εξετάζεται η κατάσταση και η φυτοϋγεία τους. Στα Λιγότερο 

Ευπαθή ελέγχεται: α) H φυτρωτικότητα των σπόρων, β) η κατάσταση της 

συσκευασίας και η ύπαρξη υγρασίας ή όχι, στις τύρφες και στα λιπάσματα, 

και γ) η κατάσταση της συσκευασίας και έλλειψη υγρασίας ή όχι στους 

κυλίνδρους πολ/σμου. Στα Μη Ευπαθή εξετάζεται η συσκευασία. 

 Έλεγχος στην ημερομηνία λήξης. Γίνεται στους σπόρους και στους βολβούς 

στους οποίους αναγράφονται οι ημερομηνίες συσκευασίας και λήξης.     

Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν έχουν κάποιο πρόβλημα επιστρέφονται 

στην αποθήκη. Διαφορετικά, οι υπεύθυνοι των Logistics: α) συγκεντρώνουν όλα τα 

προβληματικά εμπορεύματα, και β) καταγράφουν στη φόρμα Καταστροφών, τα είδη, 

τις ακριβείς ποσότητες και την αξία των απολεσθέντων.  

Στην συνέχεια, η φόρμα Καταστροφών δίνεται στο Γενικό Διευθυντή 

προκειμένου να εγκρίνει την καταστροφή των εμπορευμάτων.  

Στο επόμενο στάδιο, το τμήμα των Logistics ενημερώνει το Χυτήριο για τις 

ακριβείς ποσότητες των απολεσθέντων και κανονίζουν τη μεταφορά των προϊόντων 

στις εγκαταστάσεις τους.  
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3.5.6 Διαδικασία Αποστολής Παραγγελιών 

Σκοπός: 

Προετοιμασία και αποστολή παραγγελίας στον πελάτη. 

 

Υπεύθυνοι: 

Τμήμα Logistics, τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.  

 

Περιγραφή: 

 Η διαδικασία αυτή αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας Λήψης Παραγγελιών. Ο 

υπεύθυνος της Αποθήκης, ανά τακτικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, ελέγχει το 

αρχείο των παραγγελιών. Συλλέγει τα τιμολόγια των παραγγελιών, τα ομαδοποιεί και 

προγραμματίζει την προετοιμασία τους με βάση το όνομα του πελάτη και την περιοχή 

αποστολής. 

 Στην συνέχεια, ενημερώνει τον Αποθηκάριο ώστε να ετοιμάσει τις ημερήσιες 

παραγγελίες. Ο Αποθηκάριος α) συλλέγει τα προϊόντα από την αποθήκη (Picking) με 

βάση τους κωδικούς των προϊόντων και τη ζητούμενη ποσότητα που αναγράφονται 

στο τιμολόγιο, και β) φροντίζει για τη συσκευασία τους.  

 Στο επόμενο στάδιο, ο Αποθηκάριος διαχωρίζει τις παραγγελίες με βάση τον 

τελικό προορισμό παράδοσης. Αμέσως μετά, ο Υπεύθυνος της Αποθήκης ελέγχει όσες 

είναι έτοιμες προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη.  

Τελευταίο στάδιο αποτελεί η αποστολή της παραγγελίας στον πελάτη. Ο 

Αποθηκάριος ανάλογα με το είδος των προϊόντων φορτώνει τις παραγγελίες: 

 Στα φορτηγά της εταιρίας και τα μεταφέρει στα συνεργαζόμενα πρακτορεία 

μεταφορών. Αποτελεί τον συνηθέστερο τρόπο μεταφοράς για παραγγελίες 

ευπαθών ή λιγότερο ευπαθών προϊόντων αλλά και για παραγγελίες 

μικρότερης αξίας εντός και εκτός της Ελλάδας. 

 Στα φορτηγά της εταιρίας, προκειμένου να μεταφερθούν απευθείας στις 

εγκαταστάσεις των πελατών. Αυτός ο τρόπος αποστολής προτιμάται σε 

μεγάλες παραγγελίες μη ευπαθών εμπορευμάτων εντός της Ελλάδας.  

 Απευθείας στα φορτηγά των πρακτορείων μεταφορών που καταφθάνουν 

στην αποθήκη της εταιρίας. Αυτός ο τρόπος προτιμάται όταν οι παραγγελίες 

είναι μεγάλου όγκου και ανεξαρτήτου τύπου προϊόντος.     
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3.6 Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών κατά την Υφιστάμενη Κατάσταση 

(AS-IS)  

 

3.6.1 Διαδικασία Λήψης Παραγγελίας 

 

Γράφημα 19, Διαδικασία Λήψης Παραγγελίας 
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Παραγγελία μέσω Πωλητή: 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 20, Παραγγελία μέσω Πωλητή 
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Παραγγελία μέσω Τηλεφώνου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 21, Παραγγελία μέσω Τηλεφώνου 
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Ηλεκτρονική Παραγγελία μέσω Email: 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 22, Ηλεκτρονική Παραγγελία μέσω Email 
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Παραγγελία με Επίσκεψη του Πελάτη στα Γραφεία της Εταιρίας: 

 

Γράφημα 23, Παραγγελία με Επίσκεψη του Πελάτη στα Γραφεία της Εταιρίας  
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3.6.2 Διαδικασία Προμήθειας Εμπορευμάτων 

 

 

 
Γράφημα 24, Διαδικασία Προμήθειας Εμπορευμάτων 
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3.6.2.1 Ζήτηση Προσφοράς στον Προμηθευτή (Quotation) 

 

 
 
Γράφημα 25, Ζήτηση Προσφοράς στον Προμηθευτή (Quotation) 
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Διαπραγμάτευση Προσφοράς: 

 

 

Γράφημα 26, Διαπραγμάτευση Προσφοράς 
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3.6.2.2 Αξιολόγηση Παραγγελίας στον Προμηθευτή 

 

Γράφημα 27, Αξιολόγηση Παραγγελίας στον Προμηθευτή 
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Οικονομικός Έλεγχος:                                                   Διοικητικός Έλεγχος: 

 

Γράφημα 28, Οικονομικός & Διοικητικός Έλεγχος 
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3.6.2.3 Αποστολή Παραγγελίας στον Προμηθευτή 

 

Γράφημα 29, Αποστολή Παραγγελίας στον Προμηθευτή 
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3.6.2.4 Παραλαβή Παραγγελίας από τον Προμηθευτή 

 

Γράφημα 30, Παραλαβή Παραγγελίας από τον Προμηθευτή 
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3.6.3 Διαδικασία Πληρωμής Προμηθευτή 

 

Γράφημα 31, Διαδικασία Πληρωμής Προμηθευτή 
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  Πληρωμή μέσω E-banking:               Πληρωμή με Επιταγή:      Πληρωμή Μετρητοίς: 

 

Γράφημα 32, Πληρωμή μέσω E-banking, με Επιταγή, Μετρητοίς 
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3.6.4 Διαδικασία Αποθήκευσης Εμπορευμάτων 

 

Γράφημα 33, Διαδικασία Αποθήκευσης Εμπορευμάτων 
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3.6.5 Διαδικασία Διαχείρισης Αποθεμάτων 

 

Γράφημα 34, Διαδικασία Διαχείρισης Αποθεμάτων 
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3.6.6 Διαδικασία Αποστολής Παραγγελιών 

 

Γράφημα 35, Διαδικασία Αποστολής Παραγγελιών 
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3.7 Προτεινόμενες Αλλαγές  

 Οι βασικοί άξονες σε κάθε προσπάθεια Αναδιοργάνωσης προκύπτουν έπειτα 

από συστηματική μελέτη και αξιολόγηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών 

διαδικασιών. Σύμφωνα με τους Hammer και Champy (1993), για μια επιτυχημένη 

Αναδιοργάνωση θα πρέπει να επιδιώκεται η υιοθέτηση ορθολογικών διαδικασιών 

που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, μειώνουν 

το συνολικό κόστος και ταυτόχρονα προσανατολίζονται στον πελάτη. 

Έτσι και στην περίπτωση της εταιρίας Planty. Αφού ολοκληρώθηκε η (1) Γενική 

Χαρτογράφηση, η (2) Καταγραφή και η (3) Μοντελοποίηση των υφιστάμενων 

επιχειρηματικών διαδικασιών της Εφοδιαστικής αλυσίδας, (4) Αξιολογήθηκαν, με τη 

βοήθεια του Γενικού Διευθυντή. Απώτερος σκοπός αποτέλεσε ο εντοπισμός των 

αδυναμιών και η υιοθέτηση βελτιωτικών κινήσεων ((5) Αναδιοργάνωση). Προς αυτή 

την κατεύθυνση οι αλλαγές που προτάθηκαν στοχεύουν: α) στην αυτοματοποίηση 

των δραστηριοτήτων, β) στην αύξηση χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος, γ) στη 

βελτίωση των Ροών Εργασίας, δ) στη μείωση του χρόνου αναμονής μεταξύ αυτών, ε) 

στην κατάργηση των περιττών ενεργειών και ακόμα, στ) στη μείωση των περιθωρίων 

για λάθη. Τέλος, ακόμα ένας στόχος ήταν και ζ) η βελτίωση της πελατοκεντρικής 

φιλοσοφίας της επιχείρησης, βάζοντας τον πελάτη στο επίκεντρο και ικανοποιώντας 

κάθε ξεχωριστή ανάγκη του. Αναλυτικότερα, οι αλλαγές που προτείνονται είναι:  

1. Μεγαλύτερη Αυτοματοποίηση των Επιχειρηματικών Διαδικασιών μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος  

Μια από τις βασικότερες δυσλειτουργίες, η οποία αναδείχθηκε μέσω της 

Μοντελοποίησης, είναι η κατανάλωση σημαντικών πόρων της εταιρίας για την 

υλοποίηση της διαδικασίας Λήψης Παραγγελίας. Η δυσλειτουργία αυτή εντοπίζεται 

στο χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των επιμέρους δραστηριοτήτων και των 

εργατοωρών, που και στις δυο περιπτώσεις είναι ιδιαιτέρως αυξημένος. Αυτό το 

οποίο προτείνεται είναι η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος σε μεγαλύτερο 

μέρος της διαδικασίας, ώστε χρονοβόρα βήματα να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν 

τελείως.  

 Με το ίδιο σκεπτικό, και όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, προτείνεται η 

αυτοματοποίηση μεγαλύτερου μέρους της διαδικασίας Προμήθειας Εμπορευμάτων, 

προκειμένου οι υποδιαδικασίες της εκτελούνται πιο άμεσα και αποτελεσματικά. 
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2. Σύνδεση Τραπεζικών Λογαριασμών με το Πληροφοριακό Σύστημα  

Η πρόταση αυτή θεωρείται ότι μπορεί να εφαρμοστεί με την επέκταση του 

υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος. Μέσω αυτής, όλες οι οικονομικές 

συναλλαγές της εταιρίας θα εκτελούνται πιο γρήγορα και ανά πάσα στιγμή η Γενική 

Διεύθυνση θα γνωρίζει για τα διαθέσιμα κεφάλαιά της. 

 

3. Ειδικός Χώρος Αποθήκευσης Ευπαθών Προϊόντων 

Η αλλαγή αυτή προτάθηκε ύστερα από πρόταση της Διοίκησης σε συνεργασία 

με τους υπευθύνους του τμήματος Logistics. Όπως προαναφέρθηκε, η εταιρία 

διαθέτει ένα πλήθος προϊόντων που διακρίνονται σε Ευπαθή, Λιγότερο Ευπαθή και 

Μη Ευπαθή.  

Η αποθήκευση των ευπαθών και των λιγότερων ευπαθών προϊόντων 

ενδείκνυται σε ειδικούς χώρους ελεγχόμενης αποθήκευσης (ειδικά ψυγεία), ώστε να 

διατηρούνται σε άριστη κατάσταση για περισσότερο διάστημα. Η εταιρία αυτή τη 

στιγμή δεν διαθέτει αυτό τον εξοπλισμό. Ωστόσο, είναι στα άμεσα σχέδια της 

Διοίκησης να προβεί σε αυτή την επέκταση προκειμένου να βελτιώσει την 

παρεχόμενη ποιότητα των προϊόντων της. 
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3.8 Αναλυτική Αποτύπωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών μετά την Εφαρμογή 

Προτεινόμενων Αλλαγών (TO-BE) 

 

3.8.1 Διαδικασία Λήψης Παραγγελίας 

 Η διαδικασία Λήψης Παραγγελίας, ενέχει περιθώρια βελτιστοποίησης, καθώς 

παρατηρήθηκε, ότι καταναλώνονται σημαντικοί πόροι για την υλοποίησή της. Αυτό το 

οποίο προτείνεται, είναι η κατάργηση της έντυπης φόρμας Παραγγελίας Πελάτη και η 

χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος για τη διενέργεια των ελέγχων. Ειδικότερα:  

 

Παραγγελία μέσω Πωλητή: 

O πωλητής επισκέπτεται τον πελάτη και τον ενημερώνει για τα προϊόντα της 

εταιρίας, για τα νέα είδη και τις ποικιλίες. Στην συνέχεια, ο πελάτης του δίνει την 

παραγγελία και ο πωλητής χρησιμοποιώντας το Tablet του, θα εισέρχεται στο 

Σύστημα της εταιρίας, προκειμένου να καταχωρήσει ο ίδιος την παραγγελία. Με αυτό 

τον τρόπο, η τηλεφωνική επικοινωνία του με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών δεν θα 

απαιτείται πλέον, και το χρονοβόρο αυτό βήμα θα μπορέσει καταργηθεί. 

Αφού υλοποιηθεί η καταχώρηση, το Σύστημα θα ειδοποιεί το τμήμα 

Εξυπηρέτησης πελατών, για την ύπαρξη νέας παραγγελίας.  

Αμέσως μετά, το Σύστημα θα ελέγχει: α) τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της 

παραγγελίας, β) τον πελάτη, αν δηλαδή είναι ή δεν είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα, 

και γ) το πιστωτικό όριο του, αν δηλαδή έχει ξεπεραστεί ή όχι.  

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ελέγχους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 

επιτυχώς, το Σύστημα θα ειδοποιεί με μήνυμα το ΤΕΠ, προκειμένου: α) να 

ενημερώσει το τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών, ώστε να φροντίσει για την επάρκεια 

των προϊόντων, β) να επικοινωνήσει με τον πελάτη και στην συνέχεια να καταχωρήσει 

τα στοιχεία του στο Σύστημα, και γ) να ενημερώσει τον πελάτη για την υποχρέωση 

του να αποπληρώσει μέρος της οφειλής του.   

Αφού πραγματοποιηθούν επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι, σειρά έχει η έκδοση του 

αντίστοιχου τιμολογίου. Η ενέργεια αυτή θα εκτελείται, μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος, από τους υπευθύνους του ΤΕΠ, όπως επίσης και η τελευταία, η οποία 

είναι η αρχειοθέτησή του τιμολογίου στο αρχείο παραγγελιών.   
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Παραγγελία μέσω Τηλεφώνου, Email ή με Επίσκεψη του Πελάτη στα Γραφεία της 

Εταιρίας: 

Ο πελάτης δίνει την παραγγελία του στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και οι 

υπεύθυνοι αντί να την καταγράψουν στην έντυπη φόρμα, θα την καταχωρούν 

απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα. Έτσι, δεν θα απαιτείται η πρώτη χειρόγραφη 

καταγραφή της, στην φόρμα Παραγγελίας του Πελάτη, και το βήμα αυτό θα 

διαγραφεί, εξοικονομώντας διαθέσιμο χρόνο για τα μέλη του ΤΕΠ. 

Έπειτα, θα υλοποιούνται τα ίδια στάδια όπως επεξηγήθηκαν αναλυτικά 

παραπάνω.   
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3.8.2 Διαδικασία Προμήθειας Εμπορευμάτων 

 Η διαδικασία αυτή αποτελείται στις υποδιαδικασίες της Ζήτησης Προσφοράς, 

της Αξιολόγησης, της Αποστολής και της Παραλαβής της Παραγγελίας. Μέσω της 

Αναδιοργάνωσης προτείνεται η κατάργηση της έντυπης φόρμας Παραγγελίας 

Προμηθευτή και η ψηφιακή χρήση της μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.  

 

3.8.2.1 Ζήτηση Προσφοράς στον Προμηθευτή (Quotation) 

Η διαδικασία Ζήτησης Προσφοράς από ένα Προμηθευτή ενεργοποιείται από 

το τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών. Αν κριθεί αναγκαία η αγορά, επικοινωνούν μέσω 

email με τον/τους προμηθευτή/ες και του/τους ζητούν προσφορά. 

Ο προμηθευτής λαμβάνοντας το αίτημα ζήτησης προσφοράς από την εταιρία, 

ετοιμάζει την προσφορά και την αποστέλλει μέσω email. 

Ακολουθεί η ανάλυση και η επεξεργασία της. Οι υπεύθυνοι του τμήματος 

εξετάζοντας αν όλες οι λεπτομέρειες της είναι εντάξει, θα τις καταχωρούν στο 

Πληροφοριακό Σύστημα, στην ηλεκτρονική πλέον φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή, 

προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις.  

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν γίνει αποδεκτή, οι υπεύθυνοι θα ξεκινούν 

την Διαπραγμάτευση με τον προμηθευτή. Θα επικοινωνούν ξανά μαζί του, μέσω 

email, ζητώντας μια καλύτερη προσφορά. Ο προμηθευτής θα λαμβάνει το αίτημα και 

θα στέλνει μια νέα προσφορά. Εάν τα στοιχεία της νέας προσφοράς είναι εντάξει, η 

διαπραγμάτευση θα ολοκληρώνεται εδώ και θα καταχωρούνται οι λεπτομέρειες στην 

ηλεκτρονική φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή. Αν και πάλι η προσφορά δεν γίνει 

αποδεκτή, οι υπεύθυνοι θα επικοινωνούν με άλλο προμηθευτή. Σε αυτή την 

περίπτωση η διαδικασία επαναλαμβάνεται εξαρχής. 

 

3.8.2.2 Αξιολόγηση Παραγγελίας στον Προμηθευτή  

Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων στην ηλεκτρονική 

φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή, θα ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

Αρχικά, το Σύστημα θα ενημερώνει το Διαχειριστή του Ταμείου, με μήνυμα 

στην αρχική οθόνη του, ώστε να εξετάσει όλες τις οικονομικές παραμέτρους. Εάν οι 

οικονομικές λεπτομέρειες είναι εντάξει, η διαδικασία θα συνεχίζεται κανονικά. Σε 

περίπτωση, όμως, που ο Υπεύθυνος του Ταμείου έχει εντάσεις, θα μπορεί:  
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 Να τροποποιήσει τη φόρμα μέσω του Συστήματος. Στην συνέχεια, το Σύστημα 

θα ενημερώνει το τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών σχετικά με αυτές τις αλλαγές 

και ο υπεύθυνος του Ταμείου θα δίνει την τελική έγκριση.  

 Να μην εγκρίνει τη φόρμα. Σε αυτή τη περίπτωση το Σύστημα θα ενημερώνει 

το τμήμα Εισαγωγών & Εξαγωγών και η διαδικασία δεν θα συνεχίζεται. 

Εάν ο Υπεύθυνος του Ταμείου δώσει την τελική έγκριση, η φόρμα προωθείται 

στη Γενική Διεύθυνση προκειμένου να λάβει και από εκεί την απαραίτητη έγκριση. 

Και σε αυτή την περίπτωση η Διοίκηση θα μπορεί να επεξεργαστεί την παραγγελία, να 

την τροποποιήσει ή να την ακυρώσει. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, το τμήμα Εισαγωγών & 

Εξαγωγών θα ενημερώνεται σχετικά με τις νέες αλλαγές.   

 

3.8.2.3 Αποστολή Παραγγελίας στον Προμηθευτή  

Μόλις η φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις, οι 

υπεύθυνοι του τμήματος Εισαγωγών & Εξαγωγών, θα επικοινωνούν ξανά, μέσω email, 

με τον προμηθευτή ώστε να του στείλουν την τελική παραγγελία.  

Ο Προμηθευτής λαμβάνοντας παραγγελία ελέγχει τη διαθεσιμότητα του. Σε 

περίπτωση που η ζήτηση δεν μπορεί να καλυφθεί, η εταιρία ενημερώνεται μέσω 

email και οι υπεύθυνοι του τμήματος Εισαγωγών & Εξαγωγών: α) θα τροποποιούν την 

ηλεκτρονική φόρμα Παραγγελίας Προμηθευτή στο Σύστημα, και β) θα αναζητούν 

άλλο προμηθευτή. Στη δεύτερη περίπτωση, υλοποιούνται ξανά τα στάδια της Έκδοσης 

και Έγκρισης της Παραγγελίας. 

Επόμενο βήμα, αποτελεί η λήψη επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον 

προμηθευτή και η διευθέτηση του τρόπου μεταφοράς των εμπορευμάτων στην 

αποθήκη. Τις περισσότερες φορές, οι προμηθευτές αναλαμβάνουν και τη μεταφορά 

των εμπορευμάτων, ωστόσο σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, οι υπεύθυνοι του 

τμήματος Εισαγωγών & Εξαγωγών επικοινωνούν με τη συνεργαζόμενη μεταφορική 

εταιρία, ώστε να προγραμματίσουν τη μεταφορά.      

 

3.8.2.4 Παραλαβή Παραγγελίας από τον Προμηθευτή  

 Η υποδιαδικασία αυτή αποτελεί τον τελευταίο κρίκο για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας Προμήθειας Εμπορευμάτων. Η αξιολόγησή της έδειξε ότι ο τρόπος 

εκτέλεσής της είναι αρκετά αποδοτικός, για αυτό και δεν θα υποστεί τροποποιήσεις.  
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3.8.3 Διαδικασία Πληρωμής Προμηθευτή  

  Η διαδικασία Πληρωμής ενός Προμηθευτή μπορεί να βελτιστοποιηθεί με τη 

σύνδεση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας με το υφιστάμενο Πληροφοριακό 

Σύστημα, παραμετροποιώντας ορισμένα στοιχεία του. Η αναβάθμιση αυτή θεωρείται 

ότι θα διευκολύνει τον τρόπο εκτέλεσης των πληρωμών καθώς επίσης και τη 

διαχείριση των κεφαλαίων της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα:  

 

Πληρωμή μέσω Ε-Banking: 

Ο υπεύθυνος του Ταμείου αφού λάβει το τιμολόγιο του προμηθευτή, θα 

εισέρχεται στο Σύστημα και: α) θα ελέγχει στην καρτέλα του προμηθευτή το χρόνο 

πίστωσης και συνολικό οφειλόμενο ποσό, β) θα εξετάζει τα διαθέσιμα τραπεζικά 

κεφάλαια της εταιρίας, και γ) θα εκτελεί την πληρωμή. 

Για να εκτελέσει την πληρωμή θα συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 

στην καρτέλα του Προμηθευτή και θα δίνει εντολή μεταφοράς εμβάσματος στο 

Σύστημα. Την ίδια στιγμή το έμβασμα θα μεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό 

του προμηθευτή, χωρίς να απαιτείται η χρήση της ιστοσελίδα της τράπεζας. 

Ακόμα, η καταχώρηση της πληρωμής από το λογιστήριο, δεν θα υλοποιείται, 

καθώς με την παραμετροποίηση θα εκτελείται αυτόματα από το Σύστημα. 

 

Πληρωμή με Επιταγή: 

Ο Γενικός Διευθυντής πριν εκδώσει την επιταγή θα εισέρχεται στο Σύστημα 

ώστε: α) να ελέγξει την καρτέλα του προμηθευτή, και β) να εξετάσει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις της εταιρίας για το μήνα που θα πρέπει να πληρωθεί η επιταγή.  

Στην συνέχεια, θα εκδίδει την επιταγή μέσω του Συστήματος συμπληρώνοντας 

τα στοιχεία της και εκτυπώνοντάς τη. Αμέσως μετά, το Σύστημα θα εκτυπώνει 

αυτόματα και την Απόδειξη Πληρωμής, προκειμένου να δοθεί και αυτή στον πελάτη. 

Και εδώ η καταχώρηση της πληρωμής από το λογιστήριο δεν θα υλοποιείται. 

 

Πληρωμή Μετρητοίς: 

 Χρησιμοποιώντας το Σύστημα, ο Γενικός Διευθυντής θα ελέγχει την καρτέλα 

του προμηθευτή, θα εξετάζει τη διαθεσιμότητα του ρευστού της εταιρίας και αφού 

εκτελέσει την πληρωμή, το Σύστημα θα εκδίδει την Απόδειξη Πληρωμής. 
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3.8.4 Διαδικασία Αποθήκευσης Εμπορευμάτων 

Όπως προτάθηκε στην προηγούμενη ενότητα, για τη μελλοντική κατάσταση 

της διαδικασίας αυτής, ενδείκνυται η απόκτηση νέου εξοπλισμού αποθήκευσης, ώστε 

τα εμπορεύματα να αποθηκεύονται σε καλύτερες συνθήκες μέσα στην αποθήκη και 

να διατηρούνται αναλλοίωτα για μεγαλύτερο διάστημα.  

Ειδικότερα, όσα εμπορεύματα περνούν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς 

ελέγχους, τακτοποιούνται από τον Αποθηκάριο στην αποθήκη.  

Εάν ανήκουν στην κατηγορία των Ευπαθών Προϊόντων (σπορόφυτα, 

μοσχεύματα, μικρόφυτα, κοκκάρι και βολβοί) θα μεταφέρονται σε ειδικό χώρο 

αποθήκευσης, δηλαδή σε ειδικά ψυγεία. Τα ψυγεία αυτά θα διατηρούν τα προϊόντα 

σε πιο σταθερή θερμοκρασία και στα κατάλληλα επίπεδα υγρασίας και φωτισμού, 

ώστε να αντέχουν τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας της αποθήκης.  

Εάν ανήκουν στην κατηγορία των Λιγότερων Ευπαθών Προϊόντων (σπόροι, 

τύρφες, λιπάσματα και κύλινδροι πολ/σμου) τακτοποιούνται στην αποθήκη με βάση 

το είδος και την ημερομηνία λήξης. Οι σπόροι θα αποθηκεύονται πλέον σε ειδικά 

ψυγεία φύλαξης και όχι σε ράφια, καθώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να 

διατηρούνται σε χαμηλότερη θερμοκρασία από αυτή της αποθήκης. Οι τύρφες θα 

συνεχίσουν να αποθηκεύονται στον προαύλιο εξωτερικό χώρο, ενώ τα λιπάσματα και 

οι κύλινδροι πολ/σμου (Greenplugs) στον εσωτερικό χώρο της αποθήκης στους 

αντίστοιχους σηματοδοτημένους χώρους.  

Τέλος, εάν ανήκουν στα Μη Ευπαθή Προϊόντα (εφόδια, ειδικά υποστρώματα, 

πλαστικά κύπελλα, γλάστρες, δίσκοι, δίχτυα σκίασης, καλάμια υποστύλωσης, 

δοσομετρικές αντλίες κ.α.) θα συνεχίσουν να αποθηκεύονται στον εσωτερικό χώρο 

της αποθήκης.  
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3.8.5 Διαδικασία Διαχείρισης Αποθεμάτων 

Η διαδικασία αυτή υλοποιείται από το τμήμα Logistics, με τη διενέργεια 

ελέγχων στα αποθέματα της αποθήκης, ανά τακτικά διαστήματα, με ικανοποιητική 

αποτελεσματικότητα και καταναλώνοντας λίγους πόρους. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε 

ότι θα διατηρηθεί αυτούσια η μελλοντική κατάσταση λειτουργίας της, χωρίς περαιτέρω 

τροποποιήσεις και αλλαγές. 

 

3.8.6 Διαδικασία Αποστολής Παραγγελιών 

 Και η δομή της επιχειρηματικής αυτής διαδικασίας κρίθηκε ικανοποιητική. 

Κατά την εφαρμογή της οι υπεύθυνοι την εκτελούν σωστά, αποτελεσματικά  και χωρίς 

λάθη. Ως συνέπεια αυτών, αποφασίστηκε ότι θα παραμείνει ίδια και κατά την 

μελλοντική της κατάσταση. 
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3.9 Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών μετά την Εφαρμογή 

Προτεινόμενων Αλλαγών (TO-BE) 

 

3.9.1 Διαδικασία Λήψης Παραγγελίας 

 

 

Γράφημα 36, Διαδικασία Λήψης Παραγγελίας 
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Παραγγελία μέσω Πωλητή: 

 

  

 

 

 

 

 

Γράφημα 37, Παραγγελία μέσω Πωλητή 
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Παραγγελία μέσω Τηλεφώνου: 

 

Γράφημα 38, Παραγγελία μέσω Τηλεφώνου 
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Ηλεκτρονική Παραγγελία μέσω Email: 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 39, Ηλεκτρονική Παραγγελία μέσω Email 
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Παραγγελία με Επίσκεψη του Πελάτη στα Γραφεία της Εταιρίας: 

 

Γράφημα 40, Παραγγελία με Επίσκεψη του Πελάτη στα Γραφεία της Εταιρίας  



Διπλωματική Εργασία Δόβα Νεφέλη 

 

 

Κ
εφ

ά
λα

ιο
 3

ο
  

98 
 

3.9.2 Διαδικασία Προμήθειας Εμπορευμάτων 

 

Γράφημα 41, Διαδικασία Προμήθειας Εμπορευμάτων 
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3.9.2.1 Ζήτησης Προσφοράς στον Προμηθευτή (Quotation) 

 

Γράφημα 42, Ζήτησης Προσφοράς στον Προμηθευτή (Quotation) 
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Διαπραγμάτευση Προσφοράς: 

 

Γράφημα 43, Διαπραγμάτευση Προσφοράς  
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3.9.2.2 Αξιολόγηση Παραγγελίας στον Προμηθευτή 

 

Γράφημα 44, Αξιολόγηση Παραγγελίας στον Προμηθευτή  
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Οικονομικός Έλεγχος:                                                 Διοικητικός Έλεγχος: 

 

Γράφημα 45, Οικονομικός & Διοικητικός Έλεγχος 
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3.9.2.3 Αποστολή Παραγγελίας στον Προμηθευτή 

 

Γράφημα 46, Αποστολή Παραγγελίας στον Προμηθευτή 
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3.9.3 Διαδικασία Πληρωμής Προμηθευτή 

  

Γράφημα 47, Διαδικασία Πληρωμής Προμηθευτή 
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  Πληρωμή μέσω E-banking:              Πληρωμή με Επιταγή:             Πληρωμή Μετρητοίς: 

 

Γράφημα 48, Πληρωμή μέσω E-banking, με Επιταγή, Μετρητοίς  
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3.9.4 Διαδικασία Αποθήκευσης Εμπορευμάτων 

 

Γράφημα 49, Διαδικασία Αποθήκευσης Εμπορευμάτων
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
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 Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης των 

επιχειρηματικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στις εμπορικές επιχειρήσεις του 

σήμερα. Αρχικά, συγκεντρώθηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για 

την κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου και στην συνέχεια, μελετήθηκε η περίπτωση 

της εταιρίας Planty.  

Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο, αναλύθηκαν οι έννοιες: Επιχειρηματική 

Διαδικασία, Ροή Εργασίας (Workflow), Μοντελοποίηση, Διαχείριση Επιχειρηματικών 

Διαδικασιών (BPM) και τέλος Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR). 

Για την επεξήγησή τους αναζητήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά άρθρα, 

μελέτες, βιβλία και το διαδίκτυο.   

Στην συνέχεια, μελετήθηκε η εταιρία Planty. Έγινε μια σύντομη παρουσίαση 

της εμπορικής δραστηριότητας της με απώτερο σκοπό, να αναδειχθούν οι κύριες 

επιχειρηματικές διαδικασίες της.  

Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε μια Γενική Χαρτογράφηση των κύριων 

επιχειρηματικών διαδικασιών της, συνελέγησαν πληροφορίες, ομαδοποιήθηκαν και 

ταξινομήθηκαν. Στην συνέχεια, ξεκίνησε η Καταγραφή των λεπτομερειών τους. Κατά 

τη διαδικασία της καταγραφής δεν συναντήθηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες και όσα 

προβλήματα παρουσιάστηκαν αντιμετωπίστηκαν κατόπιν συνεργασίας με τα μέλη της 

επιχείρησης. Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε η Μοντελοποίηση, η οποία έγινε με τη 

χρήση της μεθόδου BPMN, της πλέον αναγνωρίσιμης μεθόδου αποτύπωσης 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Αποτέλεσμα αυτής, ήταν η δημιουργία γραφικών 

μοντέλων που μας βοήθησαν να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για τη 

γενικότερη εικόνα της επιχείρησης. Ακολούθησε η διαδικασία της Αξιολόγησης αλλά 

και η καταγραφή των βελτιωτικών προτάσεων μας. Μέσω αυτών, αλλά και μέσω της 

Αναδιοργάνωσης που προτάθηκε στο τέλος ευελπιστούμε ότι θα ενισχυθεί η 

λειτουργία της εταιρίας, θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της και το σημαντικότερο 

θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
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