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Περίληψη   

Η τεχνολογία RPA έχει κάνει αισθητή την παρουσία της, και απ’ ότι δείχνουν τα 

δεδομένα ήρθε για να μείνει. Όλο και περισσότερες εταιρίες στο εξωτερικό αλλά και στην 

Ελλάδα, αναζητούν λύσεις αυτοματισμού καταφεύγοντας πολύ συχνά στην τεχνολογία 

RPA. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να ενημερώσει σχετικά με την τεχνολογία 

RPA, ποια είναι τα μειονεκτήματα και ποια τα πλεονεκτήματα της, σε τι διαφέρει από τις 

παλαιότερες τεχνολογίες και λύσεις που ήταν ήδη διαθέσιμες στην αγορά και που 

προβλέπεται να οδηγηθεί η αγορά εργασίας με τη χρήση της. Στο δεύτερο μέρος της, η 

εργασία θα ασχοληθεί με την ανάλυση και περιγραφή ενός πραγματικού εταιρικού έργου 

το οποίο υλοποιήθηκε μέσω της τεχνολογίας RPA στα μέσα του 2020.  
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1. Εισαγωγή 

Η τεχνολογία όπως είναι ευρέως γνωστό, συνεχίζει ακάθεκτη να εξελίσσεται και να 

επεκτείνεται. Σκοπός της τεχνολογικής εξέλιξης ήταν ανέκαθεν η αύξηση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, κάνοντας τη ζωή μας ευκολότερη. Τους 

τελευταίους τρεις αιώνες οι βιομηχανικές επαναστάσεις μεταμόρφωσαν τον εργασιακό 

τομέα. Μέσω του αυτοματισμού αυξήθηκε σημαντικά η παραγωγικότητα ανά άτομο. Στις 

μέρες μας διερχόμαστε ακόμη μία βιομηχανική επανάσταση επονομαζόμενη ως 

«Ρομποτική» (Anagnoste, 2017), καθώς αφορά την ταχύτατη εξέλιξη των ψηφιακών 

τεχνολογιών.  

Οι επιχειρήσεις στον συνεχή αγώνα τους για ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των πολλών 

και διάφορων προκλήσεων, έχουν την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές, 

ψαλιδίζοντας τα κόστη τους. Το RPA (Robotic Process Automation) δίνει την 

δυνατότητα στους οργανισμούς να αυτοματοποιήσουν βαρετές και επαναλαμβανόμενες 

επιχειρηματικές διαδικασίες και κατ’ επέκταση να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος. 

Οι οργανισμοί που έχουν υιοθετήσει την χρήση της τεχνολογίας RPA, όχι μόνο έχουν 

παρατηρήσει τεράστιες εξοικονομήσεις σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (FTE), 

έχουν επίσης βελτιωμένη εξυπηρέτηση, ποιότητα και ταχύτητα, χαμηλότερο ποσοστό 

σφαλμάτων και ικανοποίηση προσωπικού (Willcocks & Lacity, 2016). 

1.1.  Ιστορική Αναδρομή 

Αυτοματισμός χαρακτηρίζεται ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί χωρίς άμεση ανθρώπινη 

παρέμβαση. Τα περισσότερα αυτοματοποιημένα συστήματα έχουν σαν κοινό παράγοντα 

την εκμηδένιση του ανθρώπινου λάθους με αποτέλεσμα την βελτίωση στην ακρίβεια και 

την ποιότητα. Η πρώτη ιδέα του πως να αυτοματοποιήσει κανείς διαδικασίες με τη χρήση 

λογισμικού ήρθε το 1935, όταν ο επιστήμονας υπολογιστών Alan Turing περιέγραψε πως 

ένας αλγόριθμος μπορεί να περατώσει διαδικασίες πιο αποτελεσματικά. Οι ιδέες του 

στους αλγόριθμους και τον αυτοματισμό είχαν τεράστια επίδραση. (Middleburg, 2017). 

Η αρχή της τεχνολογικής ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε το 1964 όταν τα πρώτα 

εργαστήρια που αφορούσαν την έρευνα πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη άνοιξαν στο ΜΙΤ 

και στη συνέχεια το 1965 με την ίδρυση του πρώτου Ινστιτούτου Ρομποτικής (Willcocks 

& Lacity, 2016). Ο Αυτοματισμός Υπηρεσιών πιστεύεται ότι είναι το επόμενο βήμα στην 

ανάπτυξη αυτοματισμών (Middleburg, 2017).  
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Διαχρονικά υπήρξαν διάφορες χρονικές περίοδοι αυτοματισμού, βάσει των τεχνολογιών 

που ήταν διαθέσιμες. Οι περίοδοι αυτές ήταν ο πρόδρομος των λογισμικών RPA. (Tom 

Taulli, 2020). 

• Εποχή Mainframe: Μεγάλες μηχανές αναπτύχθηκαν από εταιρίες σαν την IBM. 

Ήταν ακριβές και διαθέσιμες κυρίως σε μεγάλες εταιρίες (όμως, εφευρέτες όπως 

ο Ross Perot δημιούργησαν υπηρεσίες outsourcing για την παροχή προσιτών 

λύσεων). Παρ’ όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες στη διαχείριση βασικών 

λειτουργιών μιας εταιρίας, όπως η μισθοδοσία ή οι λογαριασμοί πελάτων. (Tom 

Taulli, 2020). 

• Επανάσταση Η/Υ: Η ανάπτυξη μικροεπεξεργαστών από την Intel και του 

λειτουργικού συστήματος από την Microsoft έφερε επανάσταση στον 

τεχνολογικό κλάδο. Σαν αποτέλεσμα, σχεδόν κάθε επιχείρηση μπορούσε να 

αυτοματοποιήσει διαδικασίες, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα επεξεργαστές 

εγγράφων και υπολογιστικά φύλλα (Tom Taulli, 2020). 

Ο όρος RPA χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2012 και επινοήθηκε από τον 

διευθυντή μάρκετινγκ Patric Geary, που εκείνη την εποχή εργαζόταν στην εταιρία 

λογισμικού RPA, την Blue Prism (Hindle, Lacity, Willcocks, & Khan, 2018). 

1.2. Η αξία της τεχνολογίας RPA 

Η τεχνολογία RPA έχει γίνει στις μέρες μας από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες 

επιχειρηματικών επενδύσεων. Το Νοέμβριο του 2018, η εταιρία Automation Anywhere 

(ηγέτιδα εταιρία στο κλάδο λογισμικών RPA) ανακοίνωσε ότι η Softbank Vision Fund 

επένδυσε στην πρώτη, 300$ εκατομμύρια (Automationanywhere, 2018). Η εταιρία 

Workday Ventures συγκαταλέγεται επίσης στους επενδυτές της Automation Anywhere, 

με τον διευθύνων σύμβουλό της να αναφέρει ότι: «Το RPA μπαίνει στο στόχαστρο των 

πελάτων μας, και γι’ αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς η συνεργασία με 

την Automation Anywhere, μια ηγέτιδα της αγοράς. Μαζί θα βοηθήσουμε τους πελάτες 

μας να πραγματοποιήσουν μια επιτυχημένη μετάβαση, σε έναν κόσμο στον οποίο ο 

αυτοματισμός θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων εργασιών, έτσι 

ώστε οι υπάλληλοι να έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν σε στρατηγικές πρωτοβουλίες, 

οι οποίες θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να πάνε μπροστά»  (Prnewswire, 2020). 

Ακόμη μια εταιρία ηγέτιδα στο χώρο, η UiPath, ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2019 ότι 

συγκέντρωσε 568$ εκατομμύρια σε επενδύσεις με μεγάλους επενδυτές όπως η Coatue, 
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Wellington, CapitalG, Accel και Sequoia. Σε μόλις δύο περίπου χρόνια η UiPath είχε μια 

τεράστια ανάπτυξη. Η αξία της εκτοξεύθηκε από τα 110$ εκατομμύρια στα 7$ δις, τα 

ετήσια έσοδά της ανέβηκαν από τα 8$ εκατομμύρια στα 200$ εκατομμύρια, οι υπάλληλοί 

της αυξήθηκαν 16 φορές αγγίζοντας πλέον τους 2500. H εταιρία συνεργάζεται επίσης με 

εταιρίες μεγαθήρια όπως η McDonald’s, Duracell, Google, Nippon Life Insurance, Ricoh 

και Voya Financial. 

O διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της UiPath, Daniel Dines ανέφερε ότι: 

«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων σε όλο το κόσμο 

ενισχύουν το εργατικό δυναμικό τους με ρομπότ λογισμικού, επιταχύνοντας έτσι τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρου του οργανισμού τους, δίνοντας την ελευθερία 

στους υπαλλήλους τους να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο τους σε πιο κρίσιμες εργασίες. Η 

UiPath ηγείται αυτής της εργασιακής επανάστασης, και η αποφασιστικότητά μας, μας 

οδηγεί στο να γίνει ευρεία η χρήση του RPA, με σκοπό την εκπλήρωση του οράματός 

μας, όπου ένα ρομπότ θα γίνει αρωγός σε κάθε άνθρωπο. Είμαι συγκινημένος από την 

εξαιρετική υποστήριξη που μας δίνουν καθημερινά οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι 

επενδυτές μας, οι οποίοι μας εμπνέουν να δουλεύουμε πιο σκληρά για να εξελίξουμε το 

RPA, την πλατφόρμα που θα ξεκλειδώσει όχι μόνο τη πραγματική δυναμική της τεχνητής 

νοημοσύνης, αλλά και των υπόλοιπων αναδυόμενων τεχνολογιών. Τα καλύτερα έπονται» 

(UiPath, 2020). 

Η αγορά του RPA το 2020 αποτιμάται στα $2 δισεκατομμύρια με πρόβλεψη να φτάσει 

στα $6 δισεκατομμύρια έως το 2027 (Grand View Research, 2020). Σύμφωνα δε με το 

Gartner η αγορά του RPA η οποία έφτασε το 2019 στα $1,4 δισεκατομμύρια, με αύξηση 

63% σε σχέση με το 2018, υπάρχει πρόβλεψη ότι το 2020 θα έχει μια ανάπτυξη του 12% 

για να οδηγηθεί στα $1,58 δισεκατομμύρια και με πρόβλεψη ποσοστιαίας αύξησης 19,5% 

το 2021, για να πλησιάσει τα $1,9 δισεκατομμύρια (Gartner, 2020). 

Η Deloitte στην τρίτη ετήσια έρευνά της σημειώνει ότι σχεδόν το 53% των εταιριών 

έχουν ήδη ξεκινήσει το «RPA ταξίδι» και ότι το νούμερο αυτό θα αυξηθεί στο 72% στα 

επόμενα δύο χρόνια. Επίσης σύμφωνα με την έρευνα, το RPA θα έχει υιοθετηθεί σε 

παγκόσμια κλίμακα στα επόμενα 5 χρόνια. (Deloitte, 2020)                   
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2. Process Automation 

2.1. Heavyweight & Lightweight IT 

Η σχετικά πρόσφατη βιβλιογραφία αναγνωρίζει δύο προσεγγίσεις όσον αφορά την 

αυτοματοποίηση διαδικασιών. Η μία προσέγγιση χαρακτηρίζεται ως Heavyweight IT και 

η άλλη ως Lightweight IT (Bygstad, 2016). Η Heavyweight IT αναφέρεται στις 

υλοποιήσεις που προσεγγίζονται από επαγγελματίες προγραμματιστές και υλοποιείται 

μέσω της μηχανικής λογισμικού (software engineering). Η Lightweight IT από την άλλη 

δεν απαιτεί τις ίδιες τεχνικές ικανότητες με την Heavyweight IT, αλλά είναι μία 

προσέγγιση που πραγματοποιείται από την ανάγκη των χρηστών για άμεσες λύσεις με τη 

βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας και των καινοτόμων διαδικασιών  (Bygstad, 2016). 

Τυπικά παραδείγματα των δύο κατηγοριών αποτελούν για το μεν Heavyweight IT η 

παραδοσιακή αυτοματοποίηση μέσω API, και για την Lightweight IT μέσω GUI όπως 

για παράδειγμα αποτελεί το RPA (Bygstad, 2016; Lacity and Willcocks, 2016). Με τον 

όρο API, εννοούμε μια διεπαφή η οποία επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ δύο 

εφαρμογών. Για παράδειγμα ένα API για εισαγωγή/εξαγωγή αρχείων μπορεί να δώσει τη 

δυνατότητα σε έναν προγραμματιστή να αντιγράψει ένα αρχείο από μια τοποθεσία σε μία 

άλλη χωρίς να χρειάζεται να κατανοεί προγραμματιστικά τη λειτουργία  μεταφοράς των 

αρχείων που συμβαίνει στο παρασκήνιο. (Wikipedia, API). Με τον όρο GUI εννοούμε 

ένα σύνολο εικονικών στοιχείων, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη μίας ψηφιακής 

συσκευής (π.χ. ηλεκτρονικού υπολογιστή) και χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν 

και να επιταχύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και της συσκευής. 

(Wikipedia, GUI). Η κύρια διαφορά μεταξύ API και GUI είναι τα μέρη που 

αλληλοεπιδρούν. Ενώ ένα API επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ δύο προγραμμάτων, το 

GUI επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου και ενός προγράμματος. H 

προσέγγιση μέσω Lightweight IT είναι γενικώς γρηγορότερη και φθηνότερη, παρ’ όλα 

αυτά πριν ληφθεί η απόφαση για υλοποίηση Lightweight IT, πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κάποια θέματα, όπως η καταλληλόλητα της διαδικασίας για αυτοματισμό GUI, τους 

περιορισμούς του αυτοματισμού GUI, και την μακροπρόθεσμη επίδραση στον 

οργανισμό. (Lacity et al., 2016; Willcocks et al., 2015a). Οι δύο κατηγορίες απαιτούν 

διαφορετικό χειρισμό, αλλά είναι αμοιβαίως εξαρτώμενες η μία με την άλλη. (Bygstad, 

2017). Πολύ συχνά η ομάδα του RPA θα χρειαστεί να εμπλακεί με Heavyweight IT σε 

κάποιο σημείο του έργου όπως για παράδειγμα όταν χρειαστεί να δοθεί πρόσβαση στα 

πληροφοριακά συστήματα. (Stomple, Steinsund, Iden, Bygstad, 2017). 
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Η Lightweight και Heavyweight IT δεν αποτελούν απλά δύο διαφορετικές τεχνολογικές 

προσεγγίσεις αλλά θα λέγαμε και γνωσιακές προσεγγίσεις. Οι πρακτικές, οι τεχνολογίες 

αλλά και η έννοια της κοινής γνώσης που χρησιμοποιείται στις δύο κατηγορίες διαφέρει. 

Η Heavyweight IT αναφέρεται κυρίως  στη παραδοσιακή ή «mainstream» προσέγγιση, 

ενώ η Lightweight ΙΤ χαρακτηρίζεται από επιχειρηματικό προσανατολισμό, γρήγορο 

πειραματισμό, και καθοδηγούμενες από τον χρήστη λύσεις, παρακάμπτοντας το τμήμα 

πληροφορικής, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες που είναι εύκολα διαθέσιμες και 

προσβάσιμες (Bygstad, 2016). 

Μια άλλη βασική διαφορά ανάμεσα στη προσέγγιση Lightweight και Heavyweight IT 

είναι ο βαθμός διείσδυσης. Οι λύσεις Lightweight συχνά χρησιμοποιούν τη διεπαφή του 

χρήστη και δεν επηρεάζουν τη βαθιά δομή του συστήματος ή την αρχιτεκτονική των 

δεδομένων που υπάρχουν σε αυτό. Αντίθετα οι λύσεις Heavyweight εισχωρούν στις 

βάσεις δεδομένων και τη βαθιά δομή του συστήματος (Willcocks et al., 2015a).      

2.2. Robotic Process Automation 

Με τον όρο RPA εννοούμε μια μεθοδολογία – τεχνολογία κατά την οποία ένα 

πρόγραμμα-λογισμικό ολοκληρώνει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία πρωτύτερα 

πραγματοποιούνταν από έναν άνθρωπο. Ένα λογισμικό RPA δεν αντικαθιστά κάποιο ήδη 

υπάρχον σύστημα ούτε επεμβαίνει σε αυτό. Αυτό που κάνει είναι να χειρίζεται το 

σύστημα ακριβώς όπως θα έκανε το ανθρώπινο χέρι αλλά πολύ γρηγορότερα, με 

χαμηλότερο κόστος και με εκμηδενισμό του περιθωρίου λάθους (Sutherland, 2013). Αντί 

λοιπόν μια εταιρία να προχωρήσει σε πρόσληψη ενός μισθωτού υπαλλήλου ο οποίος 

εργάζεται σε μια δουλειά με επαναλαμβανόμενα βήματα, μπορεί με τη χρήση της 

τεχνολογίας RPA να αυτοματοποιήσει όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες 

περιλαμβάνουν πληκτρολόγηση και κλικαρίσματα ποντικιού (Lu, Li, Chen, Kim, 

Serikawa, 2017).  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE Institute 

of Electrical and Electronics Engineers) το RPA είναι ένα λογισμικό το οποίο 

χρησιμοποιεί επιχειρηματικούς κανόνες και προκαθορισμένο σύνολο ενεργειών με 

σκοπό την ολοκλήρωση ενός συνδυασμού από δραστηριότητες, συναλλαγές και 

εργασίες, σε ένα ή περισσότερα άσχετα μεταξύ τους υπολογιστικά συστήματα για την 

παράδοση ενός αποτελέσματος ή υπηρεσίας. (IEEE Std 2755-2017, 2017). 
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Για να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα του όρου ας δούμε πως ορίζουν το RPA, 

μερικές από τις εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού RPA: 

UiPath: Robotic Process Automation είναι η τεχνολογία που επιτρέπει σήμερα στον 

οποιονδήποτε να διαμορφώσει ένα λογισμικό υπολογιστή, ή ένα «ρομπότ» για να 

προσομοιώσει και να ενσωματώσει τις ενέργειες που κάνει ένας άνθρωπος όταν 

λειτουργεί ένα ψηφιακό σύστημα για να φέρει εις πέρας μια επιχειρηματική διαδικασία. 

Τα ρομπότ RPA χρησιμοποιούν τη διεπαφή του χρήστη για να λάβουν δεδομένα και να 

χειριστούν εφαρμογές όπως ακριβώς κάνει ένας άνθρωπος. Ερμηνεύουν, πυροδοτούν 

απαντήσεις και επικοινωνούν με άλλα συστήματα έτσι ώστε να εκτελέσουν ένα πλήθος 

επαναλαμβανόμενων εργασιών και όλα αυτά αποτελεσματικότερα: Ένα ρομπότ RPA δεν 

κοιμάται, δεν κάνει λάθη και κοστίζει πολύ λιγότερο από έναν υπάλληλο  (UiPath.com, 

2020) 

Automation Anywhere: Το RPA είναι όσο απλό και ισχυρό ακούγεται. Η τεχνολογία 

Robotic Process Automation σου επιτρέπει με εργαλεία να δημιουργήσεις τα δικά σου 

ρομπότ λογισμικού για να αυτοματοποιήσεις οποιαδήποτε επιχειρηματική διαδικασία. 

Τα ρομπότ είναι ένα διαμορφώσιμο λογισμικό στημένο να εκτελεί τις εργασίες που του 

αναθέτεις και ελέγχεις. Σκεφτείτε τα ως ψηφιακό εργατικό δυναμικό. Δείξε στα ρομπότ 

τι να κάνουν, και άφησε τα να κάνουν τη δουλειά. Μπορούν να αλληλοεπιδράσουν με 

κάθε σύστημα με τον ίδιο τρόπο που εσύ μπορείς. Τα ρομπότ μαθαίνουν. Μπορούν 

επίσης να κλωνοποιηθούν. Δες πως δουλεύουν και προσάρμοσε τα όπως επιθυμείς. Δεν 

χρειάζονται σύνταξη κώδικα, δεν επεμβαίνουν στα συστήματα που λειτουργούν και είναι 

εύκολα στη χρήση. (Automationanywhere.com) 

PEGA: To Robotic Process Automation (RPA) είναι ένα γρήγορο, χαμηλού ρίσκου 

σημείο εκκίνησης προς τον αυτοματισμό διαδικασιών που βασίζονται σε ξεπερασμένα 

συστήματα τύπου legacy. Τα ρομπότ μπορούν να εξάγουν δεδομένα από χειροκίνητα 

συστήματα χωρίς API, εξασφαλίζοντας γρηγορότερο και καλύτερο αποτέλεσμα. Ας 

είμαστε ειλικρινείς για το τι δεν μπορεί να κάνει η τεχνολογία RPA. Δεν μπορεί να 

μεταμορφώσει τον οργανισμό ξαφνικά και δεν αποτελεί πανάκεια για προβληματικές 

διαδικασίες και συστήματα σε όλο τον οργανισμό. Γι’ αυτό απαιτείται μία ολοκληρωμένη 

λύση έξυπνου αυτοματισμού (intelligent automation) (Pega.com, 2020). 

Kryon Systems: Η τεχνολογία RPA επιτρέπει στους οργανισμούς να δημιουργήσουν 

εικονικό εργατικό δυναμικό που προάγει την επιχειρησιακή ευκινησία και 
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αποτελεσματικότητα. Ένα εικονικό εργατικό δυναμικό, αποτελούμενο από ρομπότ 

λογισμικού τα οποία μπορούν να εκτελέσουν επιχειρηματικές εργασίες σε εταιρικές 

εφαρμογές, αποτελεί μείζων κομμάτι του συνολικού εργατικού δυναμικού μιας εταιρίας. 

Διαχειρίζεται όπως κάθε ομάδα στον οργανισμό και μπορεί να αλληλοεπιδρά με 

ανθρώπους όπως οι υπόλοιποι υπάλληλοι αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Οι εικονικοί 

εργαζόμενοι (ρομπότ) διεκπεραιώνουν επιχειρηματικές διαδικασίες όπως ακριβώς θα 

έκανε ένα άτομο, αλλά σε λιγότερο χρόνο, με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε κλάσμα του 

κόστους. Το RPA ξεχωρίζει για την ικανότητα του να έχει μεγάλο αντίκτυπο στα 

επιχειρησιακά αποτελέσματα, δημιουργώντας σημαντική απόδοση επένδυσης (ROI) 

(Kryonsystems.com). 

Για τη χρήση του RPA δεν χρειάζεται να γίνει αλλαγή των συστημάτων που ήδη 

υπάρχουν. Η τεχνολογία RPA μπορεί να ενσωματωθεί με οποιοδήποτε λογισμικό 

χρησιμοποιείται ήδη από το ανθρώπινο δυναμικό και να αναπτυχθεί σε σύντομο χρονικό 

διάστημα με σκοπό την περάτωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Asatiani & Penttinen, 

2016). Η ικανότητα του RPA να ενσωματώνεται στα συστήματα που ήδη διαθέτει ο 

οργανισμός, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση που έχουμε τα λεγόμενα legacy 

systems, δηλαδή συστήματα παλαιού τύπου τα οποία για διάφορους λόγους δεν έχουν 

αλλαχθεί και χρησιμοποιούνται ακόμα. 

Κάποιες διαδικασίες είναι καταλληλότερες για αυτοματοποίηση με τεχνολογία RPA ενώ 

κάποιες άλλες όχι. Ένα παράδειγμα μιας απλής διαδικασία κατάλληλης για 

αυτοματοποίηση με RPA, είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη σύνδεση σε ένα 

σύστημα, την εξαγωγή δεδομένων από το σύστημα αυτό, την μετατροπή των δεδομένων 

στο επιθυμητό ψηφιακό εξαγόμενο και στη συνέχεια την εισαγωγή τους σε ένα άλλο 

σύστημα (Willcocks & Lacity, 2016). Μη επαναλαμβανόμενες διαδικασίες δεν είναι 

κατάλληλες για αυτοματοποίηση (Asiatini & Penttinen, 2016). 

Τα κύρια πλεονεκτήματα του RPA είναι το χαμηλό κόστος υλοποίησης και συντήρησης 

αλλά και ο γρήγορος χρόνος υλοποίησης. 

Τα ρομπότ RPA είναι ουσιαστικά λογισμικό το οποίο εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή. 

Ονομάζεται έτσι λόγω του τρόπου που λειτουργεί (Asatiani & Penttinen, 2016). Ένα 

ρομπότ ισούται με μία άδεια χρήσης (Willcocks & Lacity, 2016). Το ρομπότ επικοινωνεί 

με τα πληροφοριακά συστήματα front end, ενώ το παραδοσιακό λογισμικό είναι 

φτιαγμένο Back End.   
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Με τον όρο Front End εννοούμε τη διεπαφή ενός συστήματος (UI), το κομμάτι δηλαδή 

που βλέπει ο τελικός χρήστης (π.χ. επιφάνεια εργασίας). Με τον όρο Back End εννοούμε 

την ανάπτυξη κώδικα και τη διαχείριση δεδομένων που δεν είναι ορατά στον τελικό 

χρήστη και ουσιαστικά επιτρέπουν ενέργειες που πραγματοποιούνται στο υπόβαθρο, 

όπως το η διαδικασία σύνδεσης σε κάποια ιστοσελίδα με όνομα χρήστη και κωδικό. 

(Workearly, 2020). 

2.2.1.  Κατηγορίες RPA 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ανάπτυξης λύσεων RPA και αυτό λόγω του ότι η 

τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται. Οι εταιρίες ψάχνουν έναν τρόπο να 

επαναπροσδιορίσουν το RPA έτσι ώστε να ξεχωρίσουν στην αγορά (Tom Taulli, 2020). 

• Attended RPA (Συναντάται και ως robotic desktop automation ή RDA): 

Αποτελεί την πρώτη μορφή RPA που εμφανίστηκε, γύρω στο 2003. Στο Attended 

RPA το λογισμικό παρέχει βοήθεια σε ένα άτομο πάνω σε κάποιες εργασίες. 

Παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το τηλεφωνικό κέντρο, όπου ο αντιπρόσωπος 

μπορεί να αναθέσει στο RPA σύστημα την αναζήτηση πληροφοριών ενόσω 

αυτός/ή ομιλεί με τον πελάτη (Tom Taulli, 2020). 

• Unattended RPA: Αυτή η τεχνολογία ήταν η δεύτερη γενιά RPA. Με το 

unattended RPA μπορείς να αυτοματοποιήσεις μια διαδικασία χωρίς την ανάγκη 

ανθρώπινης εμπλοκής. Το ρομπότ λοιπόν πυροδοτείται όταν ένα συγκεκριμένο 

γεγονός πραγματοποιείται, όπως για παράδειγμα όταν ένας πελάτης αποστέλλει 

ένα τιμολόγιο μέσω e-mail. Το unattended RPA είναι συνήθως κατάλληλο για 

εργασίες back office (Tom Taulli, 2020). 

• Intelligent Process Automation ή IPA (συχνά συναντάται και ως cognitive RPA): 

Αποτελεί την τελευταία τεχνολογία RPA, η οποία αξιοποιεί AI (τεχνητή 

νοημοσύνη) ώστε να επιτρέπει στο σύστημα να μαθαίνει με το καιρό 

(παράδειγμα αποτελεί η ανάγνωση εγγράφων όπως τα τιμολόγια). Έτσι θα 

έχουμε ακόμη λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση αφού το λογισμικό RPA θα 

χρησιμοποιεί τη δική του γνώση και κριτική ικανότητα για τη λήψη αποφάσεων 

(Tom Taulli, 2020). 

2.2.2.  Πλεονεκτήματα του RPA 

Όταν μιλάμε για την τεχνολογία RPA, το πιο πολυσυζητημένο όφελος είναι η απόδοση 

επένδυσης (ROI). Συγκριτικά με οποιαδήποτε τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε 
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επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι μετρήσεις του RPA όσον αφορά τη αξία που προσδίδει 

ξεχωρίζουν (Tom Taulli, 2020). Σύμφωνα με την έκθεση του Computer Economics 

Technology Trends το 2019 η οποία περιλαμβάνει μια έρευνα 250 εταιριών, περίπου το 

12% αυτών έκανε χρήση της τεχνολογίας RPA και οι μισές από αυτές είχαν θετική 

απόδοση της επένδυσης μέσα σε 18 μήνες. Oι υπόλοιπες ήταν κατά βάση στο νεκρό 

σημείο στο διάστημα αυτό, είχαν απλά αποσβέσει δηλαδή το ποσό της επένδυσης (WSJ, 

2019). Ο David Wagner, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος έρευνας της Computer Economics 

ανέφερε ότι: «Αναμένουμε την ταχύτατη ανάπτυξη του RPA, λόγω της επιτυχίας όσων 

εταιριών υιοθέτησαν την τεχνολογία νωρίς.» (Computer Economics, 2019).  

Σύμφωνα με την συμβουλευτική εταιρία A.T Kearney ένα λογισμικό ρομπότ κοστίζει 

κατά μέσο όρο το ένα τρίτο απ’ ότι ένας αντίστοιχος offshore υπάλληλος και περίπου το 

ένα πέμπτο απ’ ότι ένας onshore υπάλληλος. Πολλές διακεκριμένες εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών έχουν παρατηρήσει μείωση του κόστους και βελτίωση διαδικασιών από τη 

χρήση των ρομπότ. Η Barclays Bank αναφέρει ότι το όφελος που αποκόμισε από τη 

χρήση RPA ισοδυναμεί με 120 υπαλλήλους πλήρης απασχόλησης και μια ετήσια μείωση 

στις προβλέψεις επισφαλών χρεών της, της τάξεως των 250$ εκατομμυρίων. Η 

Telefonica O2, η οποία χρησιμοποιώντας περισσότερα από 160 ρομπότ, αυτοματοποίησε 

15 βασικές διαδικασίες και σχεδόν 500.000 συναλλαγές μηνιαίως αναφέρει ότι το ROI 

που κέρδισε από τη χρήση RPA έχει ξεπεράσει το 650% (Atkeaney, 2019).  

Όπως βλέπουμε η τεχνολογία RPA μπορεί με μικρές βελτιώσεις να μεταμορφώσει μια 

εταιρία. Για παράδειγμα μπορεί να μας φαίνεται κάτι ασήμαντο εάν μέσω του 

αυτοματισμού ένας εργαζόμενος γλιτώσει 10 με 20 δευτερόλεπτα σε μία εργασία, όπως 

για παράδειγμα κάτι τόσο απλό όπως μία σειρά από αντιγραφές και επικολλήσεις. Στην 

πραγματικότητα όμως όταν αυτό κλιμακωθεί σε χιλιάδες εργαζόμενους μέσα σε έναν 

παγκόσμιο οργανισμό, αυτή η επίδραση κάθε άλλο παρά ασήμαντη είναι. Για παράδειγμα 

κάποιες εταιρίες παρακολουθούν τις ώρες που εξοικονομούνται από τη χρήση του RPA, 

κάτι το οποίο γίνεται μέρος του συνολικού υπολογισμού της απόδοσης επένδυσης (Tom 

Taulli, 2020).  

Ακόμα ένα πλεονέκτημα της τεχνολογίας RPA αποτελεί η σχετικά εύκολη υλοποίηση. 

Συγκριτικά με τις παραδοσιακές επιχειρηματικές εφαρμογές όπως CRM και ERP, το 

RPA δεν περιλαμβάνει βαριά υλοποίηση και αυτό διότι το λογισμικό λειτουργεί πάνω 

από τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα. Το RPA είναι σχετικά εύκολο να 

χρησιμοποιηθεί καθώς δεν υπάρχει η ανάγκη κατανόησης πολύπλοκου κώδικα. Σαν 
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αποτέλεσμα δεν υπάρχει μεγάλη εξάρτηση για υποστήριξη από το τμήμα πληροφορικής, 

ή η ανάγκη για εκτεταμένη εκπαίδευση των χρηστών. Τα άτομα που υλοποιούν RPA θα 

πραγματοποιήσουν τους στόχους τους γρηγορότερα και το τμήμα πληροφορικής θα έχει 

περισσότερο χρόνο για να υλοποιήσει άλλα έργα με μεγαλύτερη προτεραιότητα (Tom 

Taulli, 2020).  

To RPA δεν μπορεί να αφήσει αβοήθητη και την εξυπηρέτηση πελάτων. Οι άνθρωποι 

σήμερα θέλουν να έχουν άμεσες και ακριβείς απαντήσεις από τις εταιρίες τους. Αυτό 

όμως είναι δύσκολο να παρέχεται, ειδικά όταν μία εταιρία έχει υπερβολικά μεγάλο όγκος 

εισερχόμενης επικοινωνίας. Εδώ λοιπόν το RPA μπορεί να κάνει τη διαφορά. Τα ρομπότ 

είναι προγραμματισμένα έτσι ώστε να πραγματοποιούνται όλα τα απαραίτητα βήματα 

και σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την βέλτιστη ικανοποίηση των 

πελατών (Tom Taulli, 2020).  

2.2.3.  Μειονεκτήματα του RPA 

Το RPA προφανώς και δεν αποτελεί πανάκεια για έναν οργανισμό. Όπως κάθε τι, έχει 

τους περιορισμούς και την πολυπλοκότητά του. 

Όσον αφορά την αγορά του RPA, το κόστος του λογισμικού και η χρήση των ρομπότ 

αποκτώνται συνήθως με κάποιο είδος συνδρομής ή πολυετούς άδειας χρήσης. Άλλες 

εταιρίες χρεώνουν βάσει των ρομπότ που χρειάζεται ο εκάστοτε πελάτης (Tom Taulli, 

2020). Υπάρχουν όμως και αλλά κόστη πέρα από τα παραπάνω. Υπάρχει η ανάγκη 

εκπαίδευσης και συνεχούς υποστήριξης. Αναλόγως τη περίπτωση, μπορεί να προκύψει 

και η ανάγκη για αγορά κάποιου είδους λογισμικού ή υλικού και δεν είναι σπάνιο το 

φαινόμενο να μισθώνονται σύμβουλοι για να βοηθήσουν στη διαδικασία της υλοποίησης 

(Tom Taulli, 2020). Ακόμη το RPA δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη και σταθερή λύση 

αλλά χρειάζεται πολλές φορές συνεχή επεξεργασία, αναβαθμίσεις και αλλαγές. Και αυτό 

αποτελεί θέμα καθώς εάν οι διαδικασίες μιας εταιρίας αλλάξουν τα ρομπότ υπάρχει η 

πιθανότητα να μην λειτουργούν σωστά. Αυτός είναι ο λόγος που το RPA χρειάζεται 

συνεχή παρακολούθηση (Tom Taulli, 2020). Ένα ακόμα μειονέκτημα του RPA είναι ότι 

σε περίπτωση που υπάρχει χρήση της τεχνολογίας σε ολόκληρο τον οργανισμό, αυτό 

μπορεί να αποτελέσει μεγάλη δυσκολία στην διαχείριση των ρομπότ αλλά και να καθιστά 

απαραίτητη τη συνεχή συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής. Εδώ είναι σκόπιμο να 

αναφέρουμε ότι βάσει μιας έρευνας της Deloitte UK μόνο το 3% των οργανισμών 

μπόρεσαν να υλοποιήσουν παραπάνω από 50 ρομπότ (CIO, 2020). Όσον αφορά το 



15 

 

κομμάτι των προσδοκιών για το RPA, υπάρχει περίπτωση η μεγάλη δημοσιότητα και ο 

ντόρος που το συνοδεύει να οδηγήσει σε απογοήτευση. Σύμφωνα με μία έρευνα της 

PEGA, ο μέσος χρόνος υλοποίησης ενός ποιοτικού ρομπότ είναι κοντά στους 18 μήνες, 

με μόνο το 39% των υλοποιήσεων να παραδίδονται εγκαίρως (PEGA, 2020). Πρέπει 

επίσης να σημειωθεί ότι η τεχνολογία RPA είναι περιορισμένη.  Είναι κατάλληλη κυρίως 

για εργασίες συνηθισμένες και επαναλαμβανόμενες. Εάν απαιτείται κρίση όπως για 

παράδειγμα στην έγκριση μιας πληρωμής ή την επικύρωση ενός εγγράφου τότε είναι 

απαραίτητη η χρήση έμψυχου προσωπικού. Αν και όσο η τεχνητή νοημοσύνη 

εξελίσσεται, αυτά τα θέματα σταδιακά θα εξαλειφθούν. Μια ασφαλιστική εταιρία θα 

μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να διακανονίσει πληρωμές 

ζημιών βασισμένη στο ιστορικό των ζημιών και στους όρους των εκάστοτε συμβολαίων 

(Tom Taulli, 2020).      

2.3. BPA 

To BPA (Business Process Automation) αναφέρεται στη χρήση τεχνολογιών για 

αυτοματοποίηση διαδικασιών σε έναν οργανισμό όπως για παράδειγμα η μεταφορά 

αρχείων, η δημιουργία αναφορών ή η εξαγωγή δεδομένων. Ουσιαστικά το BPA δεν 

εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα αλλά σε ολόκληρο τον οργανισμό, υλοποιώντας 

λογισμικά συστήματα τα οποία περιέχουν όλες τις υπάρχουσες εφαρμογές.  (Cmswire, 

Geetika Tandon, 2020) 

Στην ανάπτυξη λύσεων BPA χρειάζεται μία εις βάθος ανάλυση των επιχειρησιακών 

αδυναμιών έτσι ώστε να αποτυπωθούν τα μεγαλύτερα προβλήματα που ένας οργανισμός 

αντιμετωπίζει. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι άλλωστε αυτές που επιτρέπουν σε 

έναν οργανισμό να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά. Λύσεις λογισμικού όπως 

ERP και CRM εφαρμόζουν BPA. Τα οφέλη της επιχειρησιακής αυτοματοποίησης (BPA) 

συμπεριλαμβάνουν αυξημένη αποδοτικότητα των υπαλλήλων, χαμηλότερα λειτουργικά 

κόστη και μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών. (Cmswire, Geetika Tandon, 2020). 

2.4. Διαφορές μεταξύ RPA και BPA 

Και οι δύο τεχνολογίες (BPA & RPA) έχουν παρόμοιο σκοπό, να εκτελούν δηλαδή 

επιχειρηματικές διαδικασίες ενός οργανισμού μέσω της αυτοματοποίησης. Οι τρεις 
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βασικοί παράγοντες που διαχωρίζουν την τεχνολογία BPA με την RPA είναι η 

προσέγγιση, οι ροές εργασίας, και η τιμολόγηση.  (Cmswire, Geetika Tandon, 2020) 

Αρχικά η χρήση BPA ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, αναλαμβάνοντας μία 

διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος της (end to end). Από την άλλη πλευρά το RPA 

μπορεί αν ενσωματωθεί σε λογισμικό τύπου EPR και CRM, και σκοπός του είναι να 

αντικαταστήσει χρονοβόρες διαδικασίες. Η τεχνολογία RPA χρησιμοποιείται κατά κόρον 

στον αυτοματισμό τμημάτων προμηθειών, δηλαδή σε διαδικασίες όπως η συμπλήρωση 

και υποβολή κάποιου είδους φόρμας ή ο έλεγχος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη 

χρήση BPA χρησιμοποιείται ένα κεντρικό σύστημα στο οποίο συνδέονται όλες οι 

επιχειρηματικές μονάδες και αυτοματοποιούνται όλες τις ροές εργασίας. (Cmswire, 

Geetika Tandon, 2020) 

 Ακόμη η τεχνολογία RPA χρησιμοποιεί την ήδη υπάρχουσα διεπαφή στον υπολογιστή 

του χρήστη για να ολοκληρώσει τη δοθείσα διαδικασία όπως π.χ. αντιγραφή-επικόλληση, 

μεταφορά αρχείων και αποστολή email. Από την άλλη η λειτουργία μέσω BPA είναι πιο 

πολύπλοκη καθώς η σύνδεση μεταξύ των επιθυμητών συστημάτων για την ολοκλήρωση 

του έργου αυτοματισμού απαιτεί APIs και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Η 

προσέγγιση BPA δηλαδή χρειάζεται μεγάλη υποστήριξη του τμήματος Πληροφορικής 

για την ανάπτυξή της. (Cmswire, Geetika Tandon, 2020).  

Τέλος η τιμολόγηση μεταξύ BPA και RPA διαφέρει αρκετά. Για το πρόγραμμα της 

UiPath συγκεκριμένα, το κόστος άδειας χρήσης κυμαίνεται από 2.000$ - 3.000$ ετησίως, 

ενώ η αγορά ρομπότ το οποίο πωλείται χωριστά από την άδεια κυμαίνεται 1.200$ - 

1.800$ ετησίως για κάθε ρομπότ. Στη προσέγγιση BPA από την άλλη η τιμολόγηση έχει 

να κάνει με το μέγεθος της εταιρίας. Ένα λογισμικό μεσαίου επιπέδου με 

λειτουργικότητα σε διάφορες επιχειρησιακές λειτουργίες μπορεί να κοστολογηθεί από 

10.000$ - 100.000$ ενώ σε μεγαλύτερες εταιρίες το ποσό αυτό μπορεί να κυμανθεί σε 

ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα. (Cmswire, Geetika Tandon, 2020).    

2.5. Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση 

Ένα διαφορετικό πεδίο της ρομποτικής στο πλαίσιο του Business Process Automation 

είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence ή AI), όπου η Μηχανική Μάθηση 

(Machine Learning ή ML) είναι μέρος της (Frey & Osborne, 2017). 
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H Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) είναι ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα 

εκτέλεσης καθημερινών ανθρώπινων εργασιών, όπως η ερμηνεία δεδομένων, η 

πρόβλεψη καταστάσεων, η κριτική ικανότητα και η δράση με ή χωρίς την εμπλοκή του 

ανθρώπινου παράγοντα (Agrawal et al., 2017). 

Η Μηχανική Μάθηση (ML) από την άλλη αποτελεί ένα είδος AI το οποίο επιτρέπει σε 

εφαρμογές λογισμικού να γίνουν πιο ακριβείς στη πρόβλεψη αποτελεσμάτων χωρίς να 

έχουν προγραμματιστεί ρητά στο να το κάνουν. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης 

χρησιμοποιούν ιστορικά δεδομένα σαν εισαγόμενο έτσι ώστε να καταλήξουν στη 

πρόβλεψη των εξαγόμενων τιμών. Μία συνήθης περίπτωση μηχανική μάθησης είναι οι 

μηχανές προτίμησης. Η μηχανή προτίμησης είναι ένα λογισμικό το οποίο αναλύει 

διαθέσιμα δεδομένα για να πάρει αποφάσεις. Άλλες γνωστές περιπτώσεις 

συμπεριλαμβάνουν η ανίχνευση απάτης, το φιλτράρισμα spam email ή μηνυμάτων, ο 

εντοπισμός κακόβολου λογισμικού, και το BPA. (Margaret Rouse, 

searchenterpriseai.techtarget, 2020). 

Η Μηχανική Μάθηση κατηγοριοποιείται συνήθως από τον τρόπο με τον οποίο ένας 

αλγόριθμος μαθαίνει και γίνεται ποιο ακριβής στις προβλέψεις του. Υπάρχουν τέσσερις 

βασικές προσεγγίσεις στη μηχανική μάθηση: η επιτηρούμενη μάθηση (supervised 

learning), η μη επιτηρούμενη μάθηση (unsupervised learning), η ημί-επιτηρούμενη 

μάθηση (semi-supervised learning) και ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning). 

(Margaret Rouse, searchenterpriseai.techtarget, 2020). 

Στην επιτηρούμενη μάθηση (supervised learning), οι επιστήμονες δεδομένων παρέχουν 

στο υπολογιστικό πρόγραμμα τις παραδειγματικές εισόδους καθώς και τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Στόχος είναι ο αλγόριθμος να μάθει έναν γενικό κανόνα από τα γνωστά 

δεδομένα (labeled data) που δέχεται, προκειμένου να αντιστοιχήσει τις εισόδους με τα 

αποτελέσματα (Wikipedia, 2020). 

Στην μη επιτηρούμενη μάθηση (unsupervised learning), ο αλγόριθμος περιέχει μη 

γνωστά δεδομένα (unlabeled data) και χωρίς ουσιαστικά να του παρέχεται κάποια 

εμπειρία, πρέπει να βρει την δομή δεδομένων εισόδου, αναζητώντας οποιαδήποτε 

ουσιαστική σύνδεση. (Wikipedia, 2020) 

Η ημί-επιτηρούμενη μάθηση (semi-supervised learning) περιλαμβάνει ουσιαστικά ένα 

συνδυασμό των δύο προηγούμενων τύπων μηχανικής μάθησης. Οι επιστήμονες 

δεδομένων τροφοδοτούν τον αλγόριθμο με γνωστά δεδομένα (labeled data), αλλά το 
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μοντέλο είναι ελεύθερο να εξερευνήσει μόνο του τα δεδομένα και αναπτύξει μία δική του 

κατανόηση επί του συνόλου των δεδομένων. (Margaret Rouse, 

searchenterpriseai.techtarget, 2020). 

Τέλος, στην ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning), οι επιστήμονες δεδομένων 

σχεδιάζουν έναν αλγόριθμο που σκοπό έχει την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου 

(όπως π.χ. τα αυτοκινούμενα οχήματα), χωρίς κάποιος να του λέει ρητά αν έχει φτάσει 

κοντά στο στόχο του ή όχι. Ο αλγόριθμος προγραμματίζεται έτσι ώστε να αποφασίζει 

μόνος του, ως επί το πλείστον τι βήματα να ακολουθήσει για την επίτευξη του στόχου. 

(Margaret Rouse, searchenterpriseai.techtarget, 2020), (Wikipedia, 2020). 

Κάποιες εταιρίες RPA, όπως η WorkFusion και η Pegasystems, συνδυάζουν RPA και AI 

στα προϊόντα τους. (Brynjolfsson & Mcafee, 2017; Le Clair et al., 2017). Πρέπει όμως 

να σημειωθεί ότι το κυρίαρχο μέρος της αγοράς αυτή τη στιγμή κάνει χρήση RPA χωρίς 

την εμπλοκή τεχνητής νοημοσύνης.  

2.6. Το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος 

Το σύγχρονο καθεστώς εργασίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τις ρίζες του στον 

επιχειρηματία και ιδρυτή της πασίγνωστης αυτοκινητοβιομηχανίας, Henry Ford. Ο Ford 

για να μπορέσει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και να δημιουργήσει την 

αυτοκινητοβιομηχανία, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να είναι ανταγωνιστικός με τους 

μισθούς που έδινε για να προσελκύσει υπαλλήλους. Τον Ιανουάριο του 1914 λοιπόν ο 

Ford έπραξε κάτι αξιοσημείωτο: διπλασίασε το ημερομίσθιο από 2,5$ σε 5$ για οκτάωρη 

εργασία, 5 μέρες τη βδομάδα. Σημειωτέων ότι 5$ το 1914 ισοδυναμούν με 120$ σε 

σημερινά χρήματα (NPR, 2014).   

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι βασικές αρχές εργασίας δεν έχουν αλλάξει ριζικά από τότε. 

Υπάρχει βέβαια η τάση στην οποία άνθρωποι πληρώνονται για παροχή υπηρεσιών τύπου 

Uber, παρ’ όλα αυτά όμως, η δομή μιας δουλειάς γραφείου παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό 

η ίδια. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλές από τις εργασίες παραμένουν βαρετές και 

αδιάφορες. (Tom Taulli, 2020). Σύμφωνα με έρευνα του McKinsey Global Institute, οι 

υπάλληλοι γραφείου σπαταλούν το 60% του χρόνου τους σε εργασίες ρουτίνας όπως το 

να απαντούνε σε e-mail, να χρησιμοποιούν υπολογιστικά φύλλα, να κρατάνε σημειώσεις 

και να απαντάνε σε τηλεφωνικές κλήσεις. (Sec.gov, 2020). Σε μία αρκετά ενδιαφέρουσα 

αναφορά του, ο David White υπολογίζει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες σπαταλούνται 575$ 
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δισεκατομμύρια λόγω αναποτελεσματικών διαδικασιών. (Enterpriseappstoday.com, 

2020) 

Υπό το φως όλων αυτών, το πιο πιθανόν είναι ότι το RPA θα έχει σημαντική επίδραση 

στον εργασιακό τομέα διότι όλο και περισσότερες διαδικασίες εν τέλει, αναπόφευκτα, θα 

αυτοματοποιηθούν. Μία ενδεχόμενη επίπτωση είναι η απώλεια θέσεων εργασίας. Μία 

έρευνα της Forrester προβλέπει ότι μέχρι το 2025, ο αυτοματισμός λογισμικού θα 

οδηγήσει στην απώλεια του 9% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως, ήτοι 230 εκατομμύρια 

θέσεις. Από την άλλη οι νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις θα δώσουν τόπο σε νέες 

ευκαιρίες, από μόνο του όμως  αυτό μπορεί και να μην είναι αρκετό για να ισορροπήσει 

την απώλεια των θέσεων εργασίας. (CIO, 2020). 

Φυσικά όταν μια εταιρία εμπλέκεται σε ένα έργο αυτοματισμού, ο διευθύνων σύμβουλος 

συνήθως δεν μιλάει για απώλεια θέσεων εργασίας. Αυτό θα ήταν κάτι που θα τρόμαζε το 

εργατικό δυναμικό και θα δημιουργούσε άσχημη εικόνα προς τα έξω. Αντίθετα το 

μήνυμα είναι αόριστο, εστιάζοντας κυρίως στα συνολικά οφέλη του μετασχηματισμού. 

Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιόδους, η 

τεχνολογία θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε απώλεια θέσεων εργασίας  (Tom Taulli, 2020). 

Οι αναλύσεις μίας άλλης έρευνας, της McKinsey & Company, δείχνουν ότι οι 

τεχνολογίες σαν το RPA μπορούν να αυτοματοποιήσουν το 45% των δραστηριοτήτων 

μιας εταιρίας (UiPath, 2020).  

Ακόμη, μία έρευνα της PEGA έδειξε ότι το 70% όσων απάντησαν πιστεύουν ότι το 

καθεστώς εργασίας θα περιλαμβάνει ανθρώπους και μηχανές και από αυτούς το 88% 

πιστεύει ότι είναι αποδεκτό, αρκεί να μην ελέγχονται από τις ίδιες τις μηχανές (PEGA, 

2020). 
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3. Εταιρικό Case Study 

3.1. Εισαγωγή 

Η Εταιρία με την οποία ασχολείται η παρούσα εργασία ανήκει στον ασφαλιστικό κλάδο 

και έχει συμπεριλάβει την τεχνολογία RPA στη φαρέτρα της από τις αρχές του 2019, 

δηλαδή κοντά στα δύο χρόνια μέχρι σήμερα. Η ανάγκη και η απόφαση χρήσης της 

τεχνολογίας RPA, προέκυψε όπως έχουμε αναφέρει και νωρίτερα ότι γίνεται σε πολλές 

περιπτώσεις οργανισμών, από την ανάγκη άμεσης αυτοματοποίησης διαδικασιών λόγω 

της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας και κατ’ επέκταση αύξησης του όγκου εργασίας 

των υπαλλήλων. Ένας ακόμη λόγος υιοθέτησης της τεχνολογίας RPA, ήταν ότι το τμήμα 

ανάπτυξης εφαρμογών της Εταιρίας ήταν ήδη ιδιαίτερα βεβαρημένο με την υλοποίηση 

καίριων εταιρικών έργων, δημιουργώντας την ανάγκη για πιο εύκολες και άμεσες λύσεις 

αυτοματοποίησης διαδικασιών. Για την ανάπτυξη λύσεων RPA η εταιρία αποφάσισε 

μέσω μια ενδοεταιρικής διαδικασίας αξιολόγησης να επιλέξει άτομα με γνώση στις 

επιχειρηματικές διαδικασίες αλλά και σχετική επαφή με τις βασικές αρχές του 

προγραμματισμού. Η αξιολόγηση δεν περιλάμβανε ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με 

κάποιο λογισμικό RPA, αλλά ερωτήσεις στη χρήση Microsoft Excel σε προχωρημένο 

επίπεδο (φόρμουλες, VBA). Το τμήμα μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 

συμμετεχόντων, συστάθηκε στις αρχές του 2019, αποτελείται από 4 άτομα (σε σύνολο 

250 της εταιρίας) και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πάνω από 25 έργα, σε 

πολλαπλά τμήματα της εταιρίας με συνολικό όφελος πάνω από 7 FTE. Αυτό σημαίνει 

πρακτικά ότι τα ρομπότ που έχουν υλοποιηθεί βγάζουν συγκεντρωτικά τη δουλειά 

περίπου 7 υπαλλήλων και αυτό αλάνθαστα και ακούραστα. 

Το Case Study με το οποίο θα ασχοληθεί η παρούσα εργασία αφορά ένα αίτημα προς 

αυτοματοποίηση, το οποίο προωθήθηκε στην ομάδα του RPA από το τμήμα ζημιών 

αυτοκινήτων της εταιρίας. 

Το αίτημα προωθήθηκε από συνάδελφο του εν λόγω τμήματος προς την ομάδα του RPA. 

Ο συνάδελφος έστειλε στην ομάδα του RPA μία εκτεταμένη ανάλυση της διαδικασίας 

με οδηγίες και στιγμιότυπα οθόνης, καθώς και το υπολογιζόμενο όφελος που θα έχει το 

τμήμα του υλοποιώντας το έργο. Μετά από επισκόπηση και πλήρη κατανόηση της όλης 

διαδικασίας, καταλήξαμε ότι το έργο άξιζε να υλοποιηθεί. Αρχικά διαπιστώσαμε ότι η 

διαδικασία είναι βασισμένη σε λογικούς κανόνες. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται η 

ανθρώπινη κρίση για να πετύχουμε την περάτωση της διαδικασίας. Επίσης τα δεδομένα 
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που πρέπει να εξάγουμε κάθε φορά είναι δομημένα σε μορφή πίνακα, κάτι που 

διευκόλυνε την ομαλή υλοποίηση του έργου. Ακόμη η διαδικασία είναι ώριμη και 

σταθερή καθώς δεν έχουν υπάρξει και ούτε προβλέπεται να υπάρξουν αλλαγές στον 

τρόπο που πραγματοποιείται. Τέλος είναι μια διαδικασία επαναλαμβανόμενη και με 

μεγάλο όγκο, κάτι που καθιστά το έργο αξιόλογο, καθώς το κέρδος που θα αποκομίσει 

το αντίστοιχο τμήμα είναι αρκετά μεγάλο. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε καθημερινή 

βάση και απαιτούνται 3 με 4 ώρες από τον αρμόδιο συνάδελφο για να διεκπεραιωθεί. Το 

όφελος από την αυτοματοποίηση ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 0,4 FTE.  

Η διαδικασία όπως θα δούμε και παρακάτω περιλαμβάνει την περιήγηση στον ιστότοπο 

της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, εξαγωγή δεδομένων και εισαγωγή των δεδομένων 

αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα της Εταιρίας σε μορφή κειμένου, αλλά και στον 

ιστότοπο της Εταιρίας σε μορφή PDF. Το γεγονός ότι η διαδικασία που κληθήκαμε να 

αυτοματοποιήσουμε περιλαμβάνει τη χρήση περιηγητή διαδικτύου, Microsoft Excel, 

Microsoft Outlook και τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος της εταιρίας, καθιστά 

την τεχνολογία RPA την πλέον κατάλληλη τεχνολογία για την αυτοματοποίησή της. 

3.2. Επεξήγηση και Ανάλυση υφιστάμενης διαδικασίας 

3.2.1.  Επεξήγηση υφιστάμενης χειροκίνητης διαδικασίας 

Στο σημείο αυτό θα επεξηγήσουμε τη διαδικασία που αναλάβαμε να 

αυτοματοποιήσουμε. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως το αίτημα προωθήθηκε στην 

ομάδα του RPA από το τμήμα ζημιών αυτοκινήτων της εταιρίας. Όταν πραγματοποιείται 

ένα τροχαίο συμβάν, οι εμπλεκόμενοι καλούνται να δηλώσουν το γεγονός στην 

ασφαλιστική τους εταιρία. Ο κάθε εμπλεκόμενος δηλαδή, δηλώνει εάν είναι υπαίτιος ή 

αναίτιος για το συμβάν το οποίο έχει προκληθεί. Η δήλωση αυτή του πελάτη-

ασφαλισμένου προωθείται στην ασφαλιστική του εταιρία η οποία από εκεί και πέρα 

αναλαμβάνει τη διαδικασία διεκπεραίωσης της ζημίας.  

Για να καταλάβουμε τη συνέχεια της διαδικασία πρέπει να εξηγήσουμε την έννοια του 

Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός).  

Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) το οποίο ετέθη σε ισχύ στη 

χώρα μας την 1η Μαΐου 2000,  είναι μία συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η 

οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. 

Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των υλικών ζημιών αλλά και μικρών 
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σωματικών βλαβών, με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση 

των δικαστικών διενέξεων. (InsuranceMarket, 2020) 

Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το 

ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι αυτή 

η Συμφωνία μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνον αυτές, πως εάν ο αναίτιος 

πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, 

δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την Εταιρεία του υπαίτιου, κατά τον 

έως πρωτύτερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο). (InsuranceMarket, 

2020) 

Η ρύθμιση του φιλικού διακανονισμού στον τομέα της αποζημίωσης στοχεύει στην 

εξυπηρέτηση του πελάτη και στην εξυγίανση της αγοράς. Τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει είναι: 

• Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών διακανονισμού 

• Συντόμευση του χρόνου καταβολής της δικαιούμενης αποζημίωσης 

• Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών οι οποίοι αποκτούν ιδία αντίληψη για την 

ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρία τους. 

• Μείωση των δικηγορικών παρεμβάσεων και των προσφυγών στα δικαστήρια. 

• Μείωση διενέξεων μεταξύ των πελάτων και των ασφαλιστικών εταιριών. 

(InsuranceMarket, 2020) 

Για να λειτουργήσει το Σύστημα, όλες οι ασφαλιστικές που συμμετέχουν σε αυτό, έχουν 

πρόσβαση σε έναν κοινό ιστότοπο. Μέσα από αυτόν έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης 

των ζημιών τους με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων. Αν για παράδειγμα έχουμε την εταιρία 

«Χ» και την εταιρία «Ψ», δύο ασφαλισμένοι των οποίων έχουν εμπλακεί σε τροχαίο 

συμβάν και εάν υποθέσουμε ότι ευθύνη για το συμβάν έχει ο ασφαλισμένος της «Ψ», 

τότε η «Χ» σαν αναίτια εταιρία, στέλνει μέσω της πλατφόρμας αυτής ένα ψηφιακό 

ερώτημα προς την εταιρία «Ψ» (υπαίτια εταιρία), για το εάν αποδέχεται ο ασφαλισμένος 

της ή όχι, την ευθύνη για το συμβάν. Στη συνέχεια εφόσον η εταιρία «Ψ» απαντήσει 

θετικά προς την «Χ» μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, η δεύτερη προχωράει σε 

αποζημίωση του ασφαλισμένου της. Στη συνέχεια το ποσό που πλήρωσε η αναίτια 

εταιρία «Χ» στον ασφαλισμένο της, θα το επανεισπράξει από την υπαίτια εταιρία «Ψ». 

Φυσικά η φερόμενη ως υπαίτια εταιρία μπορεί να απαντήσει αρνητικά στο ερώτημα της 

φερόμενης ως αναίτιας για τους παρακάτω λόγους:  
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• Διαφωνία υπαιτιότητας: Ο εμπλεκόμενος αρνείται ότι ευθύνεται για το συμβάν. 

• Έλλειψη δήλωσης ατυχήματος: Ο εμπλεκόμενος δεν έχει υποβάλλει δήλωση 

στην ασφαλιστική του εταιρία. 

• Έλλειψη έγκυρης ασφάλισης: Ο εμπλεκόμενος δεν ασφαλίζεται στην εταιρία 

στην οποία προωθήθηκε το ερώτημα υπαιτιότητας. Είτε ασφαλίζεται σε άλλη 

εταιρία είτε είναι ανασφάλιστος. 

• Δεν ισχύουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις: Το ατύχημα έχει ιδιαιτερότητες που 

το εξαιρούν από το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού (π.χ. Ατύχημα άνευ 

επαφής των οχημάτων, υλικές ζημίες οι σωματικές βλάβες πέραν του 

προβλεπόμενου ορίου.) 

• Άρνηση ασφαλισμένου συμμετοχής στο ατύχημα: Ο εμπλεκόμενος δηλώνει ότι 

ουδέποτε ενεπλάκη στο εν λόγω συμβάν.  

Τέλος υπάρχει και η περίπτωση συνυπαιτιότητας μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων 

οχημάτων. Η απάντηση εκεί είναι «Αποδέχομαι συνυπαιτιότητα 50%». Η περίπτωση 

συνυπαιτιότητας συνήθως λαμβάνει χώρα όταν οι δύο εμπλεκόμενοι έχουν κάνει 

παράβαση της ίδια φύσεως (π.χ. και τα δύο οχήματα κινούνται με όπισθεν) ή και κάποιες 

φορές σαν εξωδικαστική λύση εάν δεν μπορεί να προκύψει ξεκάθαρη υπαιτιότητα από 

το συμβάν και δεν αποδέχεται ένας εκ των δύο εμπλεκόμενων το 100% της ευθύνης. 

Στο πληροφοριακό σύστημα της Εταιρίας κάθε απάντηση αντιστοιχεί και σε έναν 

τριψήφιο κωδικό, έτσι ώστε όταν περαστεί στο σύστημα ο κωδικός αυτός, να υπάρχει 

μια μηχανογραφική διασταύρωση. Η αντιστοιχία αυτή, απάντησης και τριψήφιου 

κωδικού έχει πραγματοποιηθεί από το τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών έτσι ώστε η 

πληροφορία να μπορεί να μεταφέρεται μηχανογραφικά και στα υπόλοιπα συστήματα της 

εταιρίας.  Οι κωδικοί αυτοί είναι: 

• Αποδοχή υπαιτιότητας: Κωδικός 108 

• Αποδοχή συνυπαιτιότητας 50%: Κωδικός 109 

• Διαφωνία υπαιτιότητας: Κωδικός 113 

• Έλλειψη δήλωσης ατυχήματος: Κωδικός 114 

• Έλλειψη έγκυρης ασφάλισης: Κωδικός 110 

• Δεν ισχύουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις: Κωδικός 111 

• Άρνηση ασφαλισμένου συμμετοχής στο ατύχημα: Κωδικός 112 
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3.2.2.  Ανάλυση υφιστάμενης χειροκίνητης διαδικασίας  

Σε αυτή τη φάση θα αναλύσουμε τη διαδικασία όπως πραγματοποιείται από τον χρήστη 

πριν την αυτοματοποίηση. Ο χρήστης συνδέεται με τους κωδικούς του στον ιστότοπο του 

Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) και στη συνέχεια επιλέγει το 

μενού μέσα στο οποίο βρίσκονται σε μορφή πίνακα όλες οι ζημίες στις οποίες η Εταιρία, 

ως αναίτια, έχει στείλει ερώτημα και έχει λάβει απαντήσεις από τις φερόμενη ως υπαίτιες 

εταιρίες. Για κάθε μία από τις νέες απαντήσεις που έχει λάβει η Εταιρία, ο χρήστης 

κατεβάζει σε μορφή pdf το έγγραφο της απάντησης, ανεβάζει το έγγραφο αυτό στον 

αντίστοιχο φάκελο ζημίας στον ιστότοπο της Εταιρίας και στη συνέχεια εισάγει μέσω 

κάποιον βημάτων την απάντηση στο πληροφοριακό σύστημα της Εταιρίας μπαίνοντας 

στον αντίστοιχο φάκελο ζημίας. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο 

φορές τη μέρα έτσι ώστε το σύστημα να είναι ενημερωμένο όσο πιο άμεσα γίνεται. Αυτό 

είναι απαραίτητο διότι μέσω του εταιρικού συστήματος ενημερώνονται οι συνεργάτες 

αλλά και οι πελάτες της εταιρίας για την πορεία της ζημίας που τους αφορά. Οι ημερήσιες 

εγγραφές κυμαίνονται από 60 έως 70. Απεικονίσεις των ανωτέρω βημάτων θα δούμε 

παρακάτω. 

3.2.3.  Τροποποίηση υφιστάμενης διαδικασίας  

Αφού κατανοήθηκε πλήρως η διαδικασία και κάθε βήμα που πραγματοποιεί ο χρήστης 

και μετά από ανάλυσή της, η ομάδα του τμήματος RPA προχώρησε σε κάποιες 

τροποποιήσεις στον τρόπο που θα εκτελεί η αυτοματοποίηση τα βήματα. Οι αλλαγές 

πραγματοποιήθηκαν για ευκολία στην υλοποίηση αλλά κυρίως για αποφυγή 

προβλήματος στα συστήματα λόγω των πολλαπλών μεταπηδήσεων από το ένα σύστημα 

στο άλλο.  

Οι αλλαγές αφορούν ουσιαστικά την μαζική εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων σε 

αντίθεση με την κατάσταση «AS-IS» στην οποία για κάθε μία εγγραφή-ζημία ο χρήστης 

έκανε περιήγηση σε 3 διαφορετικά συστήματα (2 ιστότοπους και το πληροφοριακό 

σύστημα της Εταιρίας) προτού προχωρήσει στην επόμενη εγγραφή-ζημία. 

Στην τροποποιημένη διαδικασία το ρομπότ συνδέεται στον ιστότοπο του Συστήματος 

Άμεσης Πληρωμής, εξάγει τα δεδομένα της κάθε εγγραφής τα οποία αποθηκεύει σε ένα 

αρχείο Excel το οποίο αποτελεί και τελικό μας report και τέλος κατεβάζει σε μορφή pdf 

το έγγραφο της απάντησης. Αφού τελειώσει όλες τις εγγραφές, αποσυνδέεται από το site 
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και συνδέεται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Εταιρίας. Εκεί για κάθε μία εγγραφή-

ζημία που έχει εξαχθεί στο αρχείο Excel μπαίνει στον αντίστοιχο φάκελο ζημίας 

συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία που χρειάζονται. Τέλος αφού αποσυνδεθεί από το 

σύστημα, συνδέεται στον ιστότοπο της εταιρίας ο οποίος και περιέχει τη βάση δεδομένων 

όλων των εταιρικών εγγράφων και ανεβάζει το pdf της απάντησης του κάθε φακέλου που 

είχε εξαχθεί σε προηγούμενο βήμα.  

Το τελικό εξαγόμενο είναι ένα αρχείο excel το οποίο αποστέλλεται από το ρομπότ με 

email στον αρμόδιο χρήστη για τυχόν παρακολούθηση, έλεγχο αλλά και για διατήρηση 

αρχείου.  
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4. Αυτοματοποίηση διαδικασίας με το εργαλείο της UiPath 

Η υλοποίηση της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα της UiPath. Όπως 

σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές λογισμικού RPA έτσι και εδώ η υλοποίηση 

πραγματοποιείται με πολύ μικρή χρήση πραγματικού κώδικα. Αντίθετα οι εφαρμογές 

λογισμικού RPA χρησιμοποιούν κομμάτια κώδικα τα οποία ονομάζονται 

Δραστηριότητες (Activities), με  κάθε μία από αυτές να πραγματοποιεί και μία 

λειτουργία. Ένα παράδειγμα Δραστηριότητας μπορεί να είναι η εξαγωγή κειμένου από 

μία σελίδα στο διαδίκτυο, η εισαγωγή κειμένου σε μία φόρμα ή σε ένα έγγραφο, η 

αποστολή ενός email, η εκκίνηση ενός προγράμματος κ.α. Στο σύνολό τους αυτές οι 

δραστηριότητες δημιουργούν τις λεγόμενες Αλληλουχίες (Sequences), και με τη σειρά 

τους οι Αλληλουχίες ενωμένες δημιουργούν τη συνολική ροή της υλοποίησης 

(Workflow).  

Στην εικόνα 1 μπορούμε να δούμε μέσα στο πρόγραμμα της UiPath τη συνολική ροή 

εργασιών που πραγματοποιεί η αυτοματοποίηση.  Αναλυτική απεικόνιση του κώδικα της 

υλοποίησης υπάρχει στο παράρτημα της εργασίας. Βλέπουμε λοιπόν έναν Κόμβο 

Έναρξης (Start Node) ο οποίος συνδέεται με τη πρώτη αλληλουχία η οποία θα εκτελεστεί. 

Εφόσον τρέξει με επιτυχία η πρώτη αλληλουχία, το πρόγραμμα προχωράει στις 

υπόλοιπες με τη σειρά που έχουν τοποθετηθεί μέχρι και την τελευταία. 

 

Εικόνα 1 – Κεντρικό μενού αυτοματοποίησης 
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Η πρώτη ακολουθία η οποία θα εκτελεστεί θέτει ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή του 

συστήματος τον «Microsoft Print to PDF». Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι διότι στη 

συνέχεια θα χρειαστεί εφόσον περιηγηθούμε στον ιστότοπο του Φιλικού Διακανονισμού 

να εκτυπώσουμε σε μορφή pdf κάθε μία περίπτωση εγγραφής. Έπειτα το pdf αυτό θα 

«ανεβεί» στον ιστότοπο της Εταιρίας. 

Το 2ο μπλοκ της αυτοματοποίησης ανοίγει τον περιηγητή ιστού, πηγαίνει στην 

ιστοσελίδα που μας αφορά και συνδέεται με τους ανάλογους κωδικούς (εικόνα 2). Στη 

συνέχεια επιλέγει το μενού «Έντυπο επικοινωνίας» (εικόνα 3), έπειτα το μενού 

«διεκπεραιωμένες» και στη τέλος το μενού «Έχουν πάρει απάντηση (Εταιρία)» (εικόνα 

4). Στο μενού αυτό βρίσκονται όλες οι απαντήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται 

καθημερινά από τις άλλες εταιρίες προς την δική μας (εικόνα 5). 

 

Εικόνα 2 - Σύνδεση στον ιστότοπο της Ε.Α.Ε.Ε 
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Εικόνα 3 – Επιλογή μενού «Έντυπο Επικοινωνίας» 

 

Εικόνα 4 - Επιλογή μενού «Έχουν πάρει απάντηση (Εταιρία)» 

Όπως μπορούμε να δούμε στην εικόνα 5, το μενού στο οποίο έχουμε περιηγηθεί περιέχει 

εγγραφές (20 ανά σελίδα), κάθε μία εκ των οποίων αφορά και μία ξεχωριστή περίπτωση 

ζημίας αυτοκινήτου. Στην πρώτη στήλη υπάρχει ο αριθμός φακέλου ζημίας της δικής μας 

εταιρίας. Στην δεύτερη στήλη βρίσκεται η ασφαλιστική εταιρία του φερόμενου ως 

υπαίτιου οχήματος, δηλαδή στην περίπτωση μας, του οχήματος που ανήκει στην 

εμπλεκόμενη ασφαλιστική εταιρία. Στην τρίτη στήλη βρίσκεται η πινακίδα του 

ασφαλισμένου οχήματος. Στην τέταρτη στήλη βρίσκεται η ημερομηνία ατυχήματος. Στην 

πέμπτη στήλη βρίσκεται η πινακίδα του υπαίτιου οχήματος, στην έκτη η ημερομηνία που 
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έφυγε το ερώτημα από την εταιρίας μας προς την υπαίτια εταιρία, στην έβδομη η 

ημερομηνία απάντησης, στην όγδοη εάν έχουν γίνει ενέργειες για τη συγκεκριμένη 

εγγραφή, στην ένατη εάν έχει δηλωθεί τραυματισμός για το συμβάν και τέλος στη δέκατη 

εάν έχει υπογραφεί το έντυπο του φιλικού διακανονισμού από τους εμπλεκόμενους. 

 

Εικόνα 5 – Λίστα απαντήσεων προς την Εταιρία 

Το ρομπότ λοιπόν για κάθε μία εγγραφή κλικάρει στον υπερσύνδεσμο που υπάρχει στη 

πρώτη στήλη (αριθμό ζημίας) και εισέρχεται στο ολοκληρωμένο έγγραφο της 

απάντησης, (εικόνα 6).  
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Εικόνα 6 – Πλήρη στοιχεία απάντησης 

Αφού το ρομπότ εισέλθει στην σελίδα τη ζημίας «τικάρει» το κουτάκι «Έχω κάνει 

ενέργεια» και στη συνέχει κλικάρει την επιλογή «Εκτύπωση». Έπειτα το αρχείο 

αποθηκεύεται σε μορφή pdf με όνομα αρχείου το όνομα της ζημίας σε ένα 

προκαθορισμένο φάκελο. Το αρχείο pdf ονοματίζεται με τον εκάστοτε αριθμό ζημίας, 

διότι αυτός ο αριθμός θα μας χρειαστεί αργότερα, όταν το αρχείο pdf θα χρειαστεί να 

ανεβεί στον ιστότοπο της εταιρίας. Στη συνέχεια το ρομπότ κάνει screen scraping της 

σελίδας, δηλαδή εξάγει τα δεδομένα που χρειαζόμαστε και τα περνάει στο αρχείο excel 

που έχουμε ορίσει ότι θα είναι το τελικό report μας. Τα στοιχεία που εξάγονται είναι ο 

αριθμός ζημίας της δικής μας εταιρίας, η απάντηση που έχει δοθεί από την εμπλεκόμενη 

εταιρία, τυχόν σχόλια που υπάρχουν, η ημερομηνία απάντησης, εάν υπάρχει 

τραυματισμός, εάν έχει υπογραφεί το έντυπο του φιλικού διακανονισμού μεταξύ των 

εμπλεκόμενων και ποιος είναι ο διακανονιστής-υπάλληλος της εμπλεκόμενης εταιρίας 

που έδωσε την απάντηση. Το ρομπότ ψάχνει τις τελευταίες πέντε σελίδες απαντήσεων 

και εξάγει τα δεδομένα από όσες δεν έχουν επιλεγμένη το πεδίο «έχει γίνει ενέργεια». 

Από τη στιγμή που η αυτοματοποίηση τρέχει καθημερινά δύο φορές, ψάχνοντας κάθε 

φορά τις πέντε τελευταίες σελίδες, είμαστε σίγουροι ότι δεν μας ξεφεύγει κάποια εγγραφή 

διότι σε καθημερινή βάση ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να προκύψουν είναι 

τρεις. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από το 3ο μπλοκ της 

αυτοματοποίησης. 
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Εφόσον λοιπόν το ρομπότ ολοκληρώσει το screen scraping όλων των εγγραφών και 

περάσει τα επιθυμητά δεδομένα στο αρχείο excel, αποσυνδέεται από τον ιστότοπο και 

στη συνέχεια πραγματοποιεί σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας. Το 

ρομπότ ξεκινάει το πρόγραμμα και εισάγει τα διαπιστευτήρια, δηλαδή το όνομα χρήστη 

και τον κωδικό εισόδου (εικόνα 7). Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται από το 4ο 

μπλοκ του αυτοματισμού. 

 

Εικόνα 7 – Σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας 

Έπειτα πλοηγείται στο επιθυμητό μενού και διαβάζοντας το αρχείο excel που έχει 

συμπληρωθεί στο προηγούμενο βήμα και διαβάζοντας κάθε γραμμή του, εισέρχεται στην 

οθόνη κάθε ζημίας και εισάγει τις επιθυμητές πληροφορίες (εικόνα 8). 
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Εικόνα 8 – Εισαγωγή αριθμού ζημίας στο κατάλληλο πεδίο 

Τα βήματά που πραγματοποιούνται στο πληροφοριακό σύστημα είναι το ρομπότ να 

πηγαίνει στο μενού «Notepad» (εικόνα 9) και εκεί να δημιουργεί ένα κενό notepad με 

τίτλο «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΠ» και στο εσωτερικό του να εισάγει την απάντηση που αφορά 

τον αντίστοιχο φάκελο ζημίας, την ημερομηνία απάντησης και σχόλια αν υπάρχουν. Εάν 

υπάρχει ήδη το notepad με τίτλο «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΠ» στο μενού (λόγω παλαιότερης 

απάντησης), τότε εισέρχεται και εισάγει την νέα απάντηση ακριβώς κάτω από την 

προηγούμενη. (εικόνα 10-11).  

 

Εικόνα 9 – Πλοήγηση στο μενού «Notepad» 
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Εικόνα 10 – Δημιουργία κενού Notepad 

 

 

Εικόνα 11 – Εισαγωγή απάντησης  

Στη συνέχεια το ρομπότ πλοηγείται στο μενού Εκκρεμότητες (εικόνα 12), και δημιουργεί 

την εκκρεμότητα «Ερώτημα ΣΑΠ». Εισέρχεται στην εκκρεμότητα, αλλάζει το status της 

εκκρεμότητας από 0 σε 4 και στο πεδίο resolution εισάγει τον κωδικό που αντιστοιχεί 

στην απάντηση που έχουμε λάβει (εικόνα 13-15).  
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Εικόνα 12 – Πλοήγηση στο μενού «Εκκρεμότητες» 

 

 

Εικόνα 13 – Δημιουργία εκκρεμότητας «Ερώτημα ΣΑΠ» και είσοδος σε αυτή  
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Εικόνα 14 – Πλοήγηση στην εκκρεμότητα «Ερώτημα ΣΑΠ» 

 

Εικόνα 15 – Αλλαγή status και resolution στην εκκρεμότητα «Ερώτημα ΣΑΠ»  

Εάν υπάρχει ήδη καταχωρημένη η εκκρεμότητα «Ερώτημα ΣΑΠ» στο μενού των 

εκκρεμοτήτων τότε το ρομπότ μπαίνει μέσα και εκτελεί τα βήματα που αναφέραμε 

προηγουμένως σχετικά με το πεδίο status και το πεδίο resolution. Στη συνέχεια το ρομπότ 

προχωράει στην επόμενη ζημία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εγγραφές του αρχείου 
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excel. Εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι εγγραφές το ρομπότ αποσυνδέεται από το 

πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας, αποστέλλει μέσω e-mail το αρχείο excel στους 

αρμόδιους χρήστες για ενημέρωσή τους, αντιγράφει το αρχείο excel σε φάκελο για 

ενδεχόμενη μελλοντική χρήση, και διαγράφει όλες τις εγγραφές του αρχικού αρχείου 

excel έτσι ώστε όταν ξανατρέξει ο αυτοματισμός να περαστούν οι εγγραφές σε κενό 

φύλλο.  

Το ρομπότ στην συνέχεια, ανοίγει τον περιηγητή ιστού, πηγαίνει στην ιστοσελίδα της 

Εταιρίας όπου διατηρούνται όλα τα ψηφιακά έγγραφα των συμβολαίων και των ζημιών 

των πελατών και αφού συνδεθεί με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, κλικάρει την 

επιλογή «Εισαγωγή συμπληρωματικών εγγράφων» (εικόνα 16).  

 

Εικόνα 16 – Επιλογή «Εισαγωγή συμπληρωματικών εγγράφων» 

Στην επόμενη σελίδα που προβάλλεται (εικόνα 17), επιλέγει στο πεδίο «Τύπος φακέλου» 

την επιλογή «Φάκελος Ζημίας», στο πεδίο «Κωδικός Φακέλου» εισάγει τον αριθμό 

ζημίας, στο πεδίο «Τύπος εγγράφου» επιλέγει «Έντυπο SAP (Αναίτιος)» και στη 

συνέχεια στο πεδίο «Αρχείο» εισάγεται το path στο οποίο βρίσκεται το αρχείο pdf του 

αντίστοιχου αριθμούς ζημίας. Έπειτα κλικάρεται η επιλογή «Εισαγωγή Εγγράφου», 

ξετικάρεται το κουτάκι «Αποστολή email» και τέλος κλικάρεται η επιλογή «ΟΚ». Μόλις 
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ολοκληρωθεί το ανέβασμα του αρχείου το ρομπότ προχωράει στη διαγραφή του αρχείου 

από το φάκελο που βρίσκεται και στη συνέχεια προχωράει στο ανέβασμα του επόμενου 

pdf αρχείου. Μόλις ολοκληρωθεί το ανέβασμα όλων των αρχείων, το ρομπότ κλείνει τον 

περιηγητή ιστού και έχουμε την ολοκλήρωση του αυτοματισμού. Να σημειώσουμε 

επίσης ότι το ρομπότ συμπληρώνει σε ένα αρχείο καταγραφής (excel) κάθε εγγραφή που 

ολοκληρώνει,  για εξαγωγή στατιστικών αλλά και λόγους εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

Εικόνα 17 – Βήματα επιλογών για εισαγωγή εγγράφου απάντησης  

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από ένα άτομο και χρειάστηκε περίπου ένας 

μήνας για να ολοκληρωθεί. Το έργο μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησής του, ξεκίνησε 

τη διαδικασία UAT για δύο εβδομάδες. Με τον όρο UAT εννοούμε το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο το έργο «τρέχει» σε δοκιμαστική περίοδο και παρακολουθείται εάν πληροί 

τις απαιτήσεις των χρηστών και εάν παρατηρηθούν ελλείψεις ή σφάλματα, αυτά 

διορθώνονται. Κατά τη διάρκεια του UAT δεν προέκυψε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και 

από τη στιγμή που δόθηκε η έγκριση από το τμήμα που ζήτησε την υλοποίηση, το έργο 

βγήκε στην παραγωγή στις 10 Αυγούστου του 2020.  
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Από τη πρώτη μέρα που η αυτοματοποίηση «έτρεξε» στην παραγωγή, το κέρδος ήταν 

ξεκάθαρο. Η εν λόγω συνάδελφος και ο προϊστάμενος του τμήματός της, επικοινώνησαν 

ενθουσιασμένοι με το τμήμα RPA εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα 

της αυτοματοποίησης. Η αυτοματοποίηση όπως αναφέραμε και προηγουμένως «τρέχει» 

δύο φορές τη μέρα, αφαιρώντας δουλειά 3-4 ωρών καθημερινά από μία υπάλληλο. Ο 

χρόνος αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί από την εν λόγω συνάδελφο σε άλλες διαδικασίες 

που χρειάζονται κριτική σκέψη και είναι σημαντικές για τη λειτουργία της εταιρίας. 

Αυτός είναι ούτως η άλλως, όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, ο σκοπός της 

τεχνολογίας RPA, να αφαιρεί δηλαδή επαναλαμβανόμενες διαδικασίες από τα χέρια του 

προσωπικού, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το κερδισμένο χρόνο εκεί που 

πραγματικά χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως είναι η κριτική σκέψη και η 

δημιουργικότητα. 

Η εν λόγω αυτοματοποίηση δεν είναι η πρώτη σε επίπεδο εταιρίας αλλά η πρώτη στο 

συγκεκριμένο τμήμα. Μετά το πέρας το έργου ακολούθησαν και άλλες ιδέες για 

αυτοματοποίηση του τμήματος όπως η ανάγνωση εγγράφων και η εξαγωγή στοιχείων για 

χρήση στο σύστημα της εταιρίας, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας των αποζημιώσεων 

κ.α. Οι ιδέες αυτές προωθήθηκαν στο τμήμα ανάπτυξης RPA και είτε έχουν μπει σε 

διαδικασία υλοποίησης είτε βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου και έγκρισης έτσι ώστε 

στη συνέχεια να υλοποιηθούν. 
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5. Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας (Critical Success Factors) 

Από όσα έχουν προηγουμένως αναλυθεί προκύπτει το συμπέρασμα ότι η τεχνολογία RPA 

είναι και θα παραμείνει για τα ακόλουθα χρόνια ένα σημαντικό εργαλείο με τη χρήση 

του οποίου οι εταιρίες μπορούν να εξελιχθούν και να μεταμορφωθούν στο βαθμό που 

τους επιτρέπει η τεχνολογία αλλά και η ίδια η φύση και δομή του οργανισμού. Για να 

πραγματοποιηθεί όμως μια επιτυχημένη υιοθέτηση της τεχνολογίας RPA, υπάρχουν 

κάποιοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν και κάποιες ενέργειες στις οποίες 

πρέπει να προβεί ο εκάστοτε οργανισμός για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες η 

επένδυση αυτή να φέρει και τους ανάλογους καρπούς. 

Όσον αφορά την επιτυχημένη υιοθέτηση και ανάπτυξη λύσεων RPA, οι Willcocks et al  

(2015) έχουν περιγράψει 8 βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν. Αρχικά η 

τεχνολογία RPA πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την λειτουργία του οργανισμού. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι η στρατηγική με την οποία προσεγγίζεται το RPA πρέπει να 

συμβαδίζει με την επιχειρησιακή στρατηγική. Η θέση του RPA στον οργανισμό πρέπει 

να είναι ξεκάθαρη, δημιουργώντας τμήμα με τον αντίστοιχο επικεφαλής.  Στη συνέχεια 

επιβάλλεται να δημιουργηθεί ένα διοικητικό συμβούλιο γύρω από το RPA, το οποίο θα 

είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των διάφορων αιτημάτων προς αυτοματοποίηση. Με 

αυτόν τον τρόπο οι εργασίες μπορούν να προτεραιοποιηθούν με τρόπο ώστε να 

υλοποιηθούν πρώτα αυτές με το μεγαλύτερο όφελος. Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να 

αποφασιστεί η μεθοδολογία με την οποία θα γίνει προσέγγιση των έργων. Κάποια 

παραδείγματα μεθοδολογιών ανάπτυξης λύσεων λογισμικού είναι η Agile, η CI/CD και 

η DevOps. Έπειτα είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός μοντέλου υποστήριξης των 

επιχειρησιακών διαδικασιών, δηλαδή υποστήριξη για σφάλματα και εξαιρέσεις ή 

οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Ακόμη, η ξεκάθαρη ανάθεση ρόλων και ευθυνών αλλά και 

η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων είναι κάτι που φυσικά δεν πρέπει να παραληφθεί. 

Σύμφωνα με τους Willcocks et al. (2015), το RPA μπορεί εύκολα να κλιμακωθεί, αλλά 

για να γίνει αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία υλοποίησης δύο βασικές 

πτυχές. Αρχικά όσον αφορά το τεχνικό περιβάλλον, πρέπει να καθιερωθεί μια υποδομή 

χωρίς την ανάγκη ιδιαίτερης συντήρησης. Αν για παράδειγμα η αγορά και εγκατάσταση 

νέων server για τη χρήση RPA είναι εύκολη, τότε έχουμε άμεση επέκταση της 

χωρητικότητας. Η λογική της επεκτασιμότητας πρέπει να συμπεριληφθεί και στην 

φιλοσοφία του σχεδιασμού των λύσεων RPA. Με αυτόν τον τρόπο οι λύσεις που έχουν 

ήδη υλοποιηθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές διαδικασίες εντός του 
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οργανισμού, μειώνοντας τον χρόνο υλοποίησης. Έτσι δεν χρειάζεται να εφευρίσκεται 

συνεχώς εκ νέου ο τροχός. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί τι μπορεί και τι δεν 

μπορεί να κάνει το λογισμικό, ποια τα πλεονεκτήματα και ποιες οι αδυναμίες του (Lacity 

et al., 2015).  

Το τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών (IT) πρέπει να εμπλακεί από νωρίς στην διαδικασία 

υλοποίησης λύσεων RPA. Υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες η παράλειψή του οδήγησε 

σε μία περιττή καθυστέρηση των υλοποιήσεων (Lacity & Willcocks, 2016). Υπάρχει 

μεγάλη παρανόηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του RPA και αυτό ισχύει σε μεγάλο 

βαθμό στη σχέση του RPA με το IT. Το IT έχει να διαδραματίσει ένα καίριο ρόλο στην 

εφαρμογή της τεχνολογίας RPA και κρατώντας το μέσα στο «παιχνίδι» σχετικά με 

λειτουργίες όπως η διακυβέρνηση ή η ασφάλεια θα μειώσει την πιθανότητα περιττών 

καθυστερήσεων και εμποδίων (Willcocks et al. 2015). 

Η διεύθυνση του οργανισμού πρέπει να στοχεύσει στη συνεχή βελτίωση μετά την αρχική 

εφαρμογή υλοποιήσεων. Και αυτός ο στόχος έχει αντίκτυπο στα πάντα καθώς τα έργα 

προς υλοποίηση δεν θα πρέπει να έχουν σαν σκοπό βραχυπρόθεσμα οφέλη, αλλά την 

εξασφάλιση μακροπρόθεσμης επιτυχίας. H ικανότητα της τεχνολογίας RPA πρέπει να 

χτιστεί με σκοπό να εξελιχθεί. Η ανάπτυξη λύσεων RPA ως απλού εργαλείου δεν θα 

οδηγήσει στην πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Πρέπει να γίνει εφαρμογή του RPA 

ως στρατηγικός πόρος, καθώς εάν την εφαρμογή του ακολουθήσει η στασιμότητα, αυτό 

θα οδηγήσει σε μειωμένα αποτελέσματα και οφέλη. (Willcocks et al. 2015). 

Από το ξεκίνημα του RPA ταξιδιού, η Εταιρία με την οποία ασχολήθηκε η παρούσα 

διπλωματική προσπάθησε να ακολουθήσει όλα τα βήματα για μια επιτυχημένη πορεία. 

Από τη πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε ξεχωριστό τμήμα εντός της εταιρίας με έναν 

άνθρωπο ως επικεφαλής. Το τμήμα RPA δέχεται τις διάφορες ιδέες προς 

αυτοματοποίηση και εφόσον τις φιλτράρει, αποφασίζει εάν θα προχωρήσει ή όχι στην 

υλοποίησή τους. Αυτό εξαρτάται από το εάν το όφελος που θα προσφέρει η 

αυτοματοποίηση είναι ικανοποιητικό. Οι αυτοματοποιήσεις που εγκρίνονται και 

υλοποιούνται μπαίνουν σε προτεραιότητα ανάλογα με το όφελος που έχουν να 

προσφέρουν στον οργανισμό σε συνάρτηση πάντα με τον απαιτούμενο κόστος-χρόνο 

υλοποίησης. Όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης όλα τα μέλη του RPA τμήματος 

παρακολουθούν εκπαιδεύσεις για να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις 

ανάγκες της θέσης τους. Επίσης το τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών από τη πρώτη στιγμή 

που ξεκίνησε το εγχείρημα της χρήσης τεχνολογίας RPA, στάθηκε στο πλευρό του 
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τμήματος RPA, βοηθώντας όπου αυτό είναι αναγκαίο. Το τμήμα RPA της Εταιρίας 

δημιουργήθηκε λοιπόν μετά από μελέτη της βιβλιογραφίας και την αρκετά επιτυχημένη 

εφαρμογή της. 
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6. Συμπεράσματα 

Η ραγδαία εξέλιξη που βιώνουμε σήμερα στο κομμάτι της τεχνολογίας, σε συνδυασμό 

με τις διάφορες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την 

προσαρμογή των οργανισμών στις αλλαγές. Το RPA όπως κάθε τεχνολογία που 

χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και να μειώσουν 

το λειτουργικό κόστος τους, δείχνουν τα φαινόμενα ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

εργαλείο στην κατοχή τους. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις καταφεύγουν στην 

ανάπτυξη λύσεων μέσω της τεχνολογίας αυτής αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και 

την αξία του. Φυσικά όπως γίνεται στην περίπτωση κάθε εργαλείου, έτσι και η χρήση της 

τεχνολογίας RPA πρέπει να εφαρμοστεί σε μία εταιρία μετά από στρατηγική σκέψη και 

οργάνωση, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Η εφαρμογή 

της τεχνολογίας RPA δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί βιαστικά και ασυνείδητα διότι 

μπορεί εν τέλει μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στον 

οργανισμό απ’ ότι θα λύσει. 

Το business case το οποίο αυτοματοποιήθηκε και το οποίο περιγράψαμε στην παρούσα 

εργασία αποτελεί ένα κλασσικό παράδειγμα χρήσης RPA. Η Εταιρία της οποίας τo έργο 

αναπτύξαμε παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και προσπαθεί να εντάξει 

νέα εργαλεία στις επιχειρηματικές τις διαδικασίες και προσεγγίσεις. Η εμπειρία του RPA 

τμήματος μεγαλώνει συνεχώς και η ίδια η τεχνολογία ωριμάζει ενδοεταιρικά, καθώς 

συνολικά γύρω στα 30 έργα έχουν ήδη υλοποιηθεί, με πολλά ακόμα να ακολουθούν. 

Ένα κομμάτι το οποίο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Εταιρία είναι η 

επεκτασιμότητα της τεχνολογίας RPA και η ανάπτυξή του σε ένα επίπεδο πέραν του 

απλού εργαλείου αυτοματοποίησης. Η πρόκληση αυτή όπως έχουμε αναφέρει και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 

οργανισμοί. 

Σύμφωνα με το Forrester (2020, Golden Rules of Success), ο αυτοματισμός θα παίξει 

καίριο ρόλο στην εποχή μετά την πανδημία, καθώς ο περιορισμός στα κόστη και η 

επιχειρηματική ανθεκτικότητα θα είναι οι κύριοι προορισμοί στον τεχνολογικό χάρτη 

πορείας (technology roadmap). Η τεχνολογία RPA θα είναι η πρώτη στάση στο δρόμο 

προς τον έξυπνο αυτοματισμό (intelligent automation). Οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα 

απαιτήσουν σαφή και άμεσα αποτελέσματα από την επένδυση σε ψηφιακό εργατικό 

δυναμικό.  



43 

 

Βιβλιογραφία 

1. Agrawal, A. K., Gans, J. S., & Goldfarb, A. (2017). What to Expect from 

Artificial Intelligence. MIT Sloan Management Review, 58(3), 23-27. 

2. Anagnoste, S. (2017). Robotic Automation Process - The next major revolution 

in terms of back office operations improvement. Proceedings of the International 

Conference on Business Excellence, 11(1), 676-686. 

3. Asatiani, A., & Penttinen, E. (2016). Turning robotic process automation into 

commercial success Case OpusCapita. Journal of Information Technology 

Teaching Cases, 6(2), 67 74. Link  

4. Brynjolfsson, E., & Mcafee, A. (2017). The business of artificial intelligence. 

Harvard Business Review. 

5. Bygstad, B. (2016). Generative innovation: a comparison of lightweight and 

heavyweight IT, Journal of Information Technology 32(2): 180–193 

6. Esko Penttinen, Henje Kasslin, Aleksandre Asatiani  (2018). How to Choose 

between Robotic Process Automation and Back-end System Automation? 

7. Hindle, J., Lacity, M., Willcocks, L., & Khan, S. (2018). ROBOTIC PROCESS 

AUTOMATION: Benchmarking the Client Experience. Knowledge Capital 

Partners. 

8. IEEE Std 2755-2017, IEEE Guide for Terms and Concepts in Intelligent Process 

Automation. (2017). United States of America: IEEE Standards Association. 

9. Le Clair, C., Cullen, A., & King, M. (2017). The Forrester Wave™: Robotic 

Process Automation. Cambridge: Forrester. 

10. Leslie Willcocks, John Hindle, Mary Lacity (2018). "Keys To RPA Success" 

11. Lu, H., Li, Y., Chen, M., Kim, H., & Serikawa, S. (2017). Brain Intelligence: Go 

beyond Artificial Intelligence. Mobile Netw Appl, 1 8. Link 

12. Middelburg, J.-W. (2017). Service Automation Framework (1st ed.). 

Zaltbommel, Netherlands: Van Haren Publishing. 

https://doi.org/doi:10.1057/jittc.2016.5
https://doi.org/10.1007/s11036-017-0932-8


44 

 

13. Stople, A., Steinsund, H., Iden, J., & Bygstad, B. (2017). Lightweight IT and the 

IT Function: Experience from Robotic Process Automation in a Norwegian 

Bank (Vol. 25). Presented at the NOKOBIT 2017, Oslo: Bibsys Open Journal 

System. 

14. Sutherland, C. (2013). FRAMING A CONSTITUTION FOR ROBOTISTAN. 

Bengaluru: HfS Research, Ltd. 

15. Taulli, Tom (2020). The Robotic Process Automation Handbook: A Guide to 

Implementing RPA Systems. 

16. Willcocks, P. L., & Lacity, M. C. (2016). Service Automation - Robots and The 

Future of Work (1st ed.). Ashford, United Kingdom: Steve Brookes Publishing. 

17. Gartner, Press Release, 21/09/2020. Available here. 

18. Cmswire, Geetika Tandon, “BPA vs. RPA: How Are They Similar, How Are 

They Different?” Available here  

19. WSJ, “Unleash the Bots: Firms Report Positive Returns With RPA” Available 

here  

20. Prnewswire, “Automation Anywhere Announces Strategic Investment from 

Workday Ventures” Available here 

21. NPR, “The Middle Class Took Off 100 Years Ago ... Thanks To Henry Ford?” 

Available here 

22. RoboticsTomorrow, “Robotic Process Automation vs. Business Process 

Automation in the Modern Customer Centric Enterprise”. Available here 

23. Searchenterpriseai.techtarget, Definition of machine learning. Available here 

24. Wikipedia, «Μηχανική Μάθηση». Available here 

25. Deloitte, “Deloitte Global RPA Survey 2018”. Available here  

26. Forrester, “Ten Golden Rules For RPA Success”. Available here 

27. Nice, “AI and RPA: What’s the Difference and which is Best for Your 

Organization?”. Available here 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-21-gartner-says-worldwide-robotic-process-automation-software-revenue-to-reach-nearly-2-billion-in-2021
https://www.cmswire.com/information-management/bpa-vs-rpa-how-are-they-similar-how-are-they-different/#:~:text=Rather%20than%20focusing%20on%20individual,end%2Dto%2Dend%20process.&text=Back%20end%20functions%20such%20as,management%20(CRM)%20implement%20BPA
https://www.wsj.com/articles/unleash-the-bots-firms-report-positive-returns-with-rpa-11551913920
https://www.prnewswire.com/news-releases/automation-anywhere-announces-strategic-investment-from-workday-ventures-300791701.html
https://www.npr.org/2014/01/27/267145552/the-middle-class-took-off-100-years-ago-thanks-to-henry-ford?t=1612114232751
https://www.roboticstomorrow.com/article/2018/05/robotic-process-automation-vs-business-process-automation-in-the-modern-customer-centric-enterprise/11947/
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/machine-learning-ML
https://el.wikipedia.org/wiki/Μηχανική_μάθηση
https://www2.deloitte.com/bg/en/pages/technology/articles/deloitte-global-rpa-survey-2018.html
https://reprints.forrester.com/#/assets/2/54/RES143771/reports
https://www.nice.com/rpa/rpa-guide/rpa-ai-and-rpa-whats-the-difference-and-which-is-best-for-your-organization/


45 

 

28. Marutitech, “Guide to a Successful RPA Implementation in 2020”. Available 

here 

29. Scottmadden, “Robotic Process Automation: Keys to a Successful 

Implementation”. Available here 

30. Blueprism, “Keys to RPA Success”. Available here 

31. Insurancemarket «Φιλικός Διακανονισμός». Available here 

32. Automationanywhere, “Automationanywhere announces $300 million 

investment”. Available here  

33. Businesswire, “UiPath raises $568 million”. Available here  

34. UiPath, “What is Robotic Process Automation”. Available here  

35. Automationanywhere, “What is Robotic Process Automation ?”. Available here  

36. Pega, “RPA”. Available here  

37. Kryonsystems, “What is RPA”. Available here  

38. CIO, “Why bots are poised to disrupt the enterprise” Available here  

  

https://marutitech.com/successful-rpa-implementation/
https://www.scottmadden.com/insight/robotic-process-automation-keys-to-a-successful-implementation/
https://www.blueprism.com/uploads/resources/Keys-to-RPA-Success-Becoming-Strategic-with-RPA.pdf
https://www.insurancemarket.gr/ασφαλεια/φιλικος-διακανονισμος
https://www.automationanywhere.com/fr/company/press-room/automation-anywhere-announces-$300-million-investment-from-the-softbank-vision-fund
1.%09https:/www.businesswire.com/news/home/20190430005133/en/UiPath-Raises-568-Million-Series-D-Funding-Round
https://www.uipath.com/rpa/robotic-process-automation
https://www.automationanywhere.com/rpa/robotic-process-automation
https://www.pega.com/rpa
https://www.kryonsystems.com/what-is-rpa/
https://www.cio.com/article/3124638/why-bots-are-poised-to-disrupt-the-enterprise.html


46 

 

Παράρτημα 

Αναλυτική απεικόνιση των sequence της αυτοματοποίησης 

 

 

Εικόνα 18 - UiPath Interface 

 

 

Εικόνα 19 - Σύνολο Sequence Αυτοματοποίησης 



47 

 

 

Εικόνα 20 - Set Default Printer 

 

 

Εικόνα 21 - Σύνδεση στο site του ΣΑΠ 



48 

 

 

 

Εικόνα 22 – Εξαγωγή δεδομένων από ιστότοπο βήμα 1 



49 

 

 

Εικόνα 23 - Εξαγωγή δεδομένων από ιστότοπο βήμα 2 

 



50 

 

 

Εικόνα 24 - Εξαγωγή δεδομένων από ιστότοπο βήμα 3 



51 

 

 

Εικόνα 25 - Εξαγωγή δεδομένων από ιστότοπο βήμα 4 



52 

 

 

Εικόνα 26 – Σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα 

 

 



53 

 

 

Εικόνα 27 - Upload PDF 1 

 



54 

 

 

Εικόνα 28 - Upload PDF 2 



55 

 

 

Εικόνα 29 – Αποστολή report με email 


