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Robotic Process
Automation

Σύντομη εισαγωγή + ένα παράδειγμα εφαρμογής. Πως

μπορεί:

• να μειώσει τη σπατάλη ανθρώπινων πόρων σε

επαναλαμβανόμενες χειρωνακτικές εργασίες

καταχώρησης στοιχείων,

• να παράσχει λύσεις αυτοματοποίησης διαδικασιών σε

δύσκολες περιπτώσεις διαλειτουργικότητας,

• να βελτιώσει τους χρόνους αντίδρασης του φορέα σε

εξωτερικά σήματα και δεδομένα.

Ενδιάμεσες ή σταθερές λύσεις στην πορεία υλοποίησης

του ψηφιακού μετασχηματισμού.
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Σκοπιμότητα 
εσωτερικού project

• Προκαταρκτική αξιολόγηση επιχειρησιακού 

οφέλους (τυπικό εσωτερικό project)

• Ανίχνευση απαιτήσεων τεχνικού υπόβαθρου για 

υποστήριξη υλοποίησης με αυτεπιστασία

• Κριτήρια κατάταξης διαδικασιών εφαρμογής RPA

• Συγκέντρωση καλών πρακτικών από δημόσιους 

οργανισμούς, RPA Centers of Excellence, Παν/μια

και IT community

• Συγκέντρωση στοιχείων διοίκησης έργου φάσης 

σχεδιασμού- υλοποίησης
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Τι είναι Robotic Process Automation

Ορισμοί Λειτουργία

Ρομπότ ή "bots" είναι λογισμικό, το οποίο έχει σχεδιαστεί για
να αυτοματοποιεί διαδικασίες συναλλαγών που βασίζονται σε
υπολογιστή και εργασίες βάσει κανόνων, λειτουργώντας ως
άνθρωπος - χειριστής διεπαφών λογισμικού.

Είδος middleware, διαλειτουργεί πολλά συστήματα
μιμούμενο ενέργειες ανθρώπινου δυναμικού: διαβάζει
πληροφορίες από σελίδες διαδικτύου, διαβάζει ηλεκτρονικά
μηνύματα, διαβάζει πληροφορίες ηλεκτρονικών εγγράφων,
διαχειρίζεται δεδομένα, κάνει υπολογισμούς, δημιουργεί
ηλεκτρονικά έγγραφα κειμένου/λογιστικών φύλλων,
ενεργοποιεί ειδοποιήσεις και επικοινωνεί με άλλα συστήματα.

▪ Αυτοματοποιεί εργασίες υψηλής έντασης, βασισμένες σε
κανόνες, σε υπολογιστή. Το λογισμικό είναι φιλικό προς
το χρήστη

▪ Δε συντρέχουν απαιτήσεις ιδιαίτερα αυξημένων
επιπέδων τεχνικής ικανότητας για τη διαχείριση των
αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

▪ Μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας διάφορες
μεθόδους software delivery όπως off-premise (cloud) ή
on-premise σε τοπικές υποδομές.

4



Robotic Process Automation

Τεχνολογικές ρίζες σε UI 
testing frameworks

ΕΛ/ΛΑΚ ή εμπορικού τύπου (*αξιοποίηση λογισμικού 
Eenterprise Level Agreement του mindigital.gr)

Άδεια χρήσης

Αυτοματοποίηση 
διαδικασιών backoffice,                        
Ολοκλήρωση εργασιών χωρίς 
ανθρώπινη επίβλεψη

Unattended execution

Εργασίες υπαλλήλων, 
Ενεργοποίηση on demand

Attended Execution
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Computational Complexity

Η πιθανότητα σφαλμάτων που μπλοκάρουν τη
αυτοματοποιημένη διαδικασία αυξάνεται σημαντικά με
την αύξηση του πλήθους των εφαρμογών αντικειμένου
αυτοματοποίησης.

n: integration points    r: workflow steps  a: # apps

Παράμετροι

Κρυφή παράμετρος: # Application Updates

P(n,r)=(a*n!)/(n-r)!
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RPA problem domain Θέματα καθημερινής λειτουργίας 
δημόσιου τομέα

Ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει θέματα τα οποία 
χρήζουν άμεσης προσοχής: 

• υψηλός εποχικός φόρτος εργασίας,

• ελλείψεις προσωπικού, 

• προσαρμογές πληροφοριακών συστημάτων σε 
αλλαγές νομικού-κανονιστικού πλαισίου (δεδομένα 
μητρώων/διαδικασίες), 

• ανεπαρκή συνεργατικά εργαλεία διατμηματικής
συνεργασίας. 

Εργαζόμενοι μιας δημόσιας υπηρεσίας μπορούν:

• να χρησιμοποιήσουν λογισμικό robot για να
ολοκληρώσουν διαδικασίες διαλειτουργώντας
αυτόματα υφιστάμενες εφαρμογές,

• να χειριστούν δεδομένα

• να ενεργοποιήσουν ενημερώσεις όταν συντρέχουν
κάποιες προϋποθέσεις.
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Εφαρμογές στο Δημόσιο τομέα

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Διαχείριση εγγράφων

Επαλήθευση ταυτότητας

Multi-system workflows

Call Centers
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Use cases

Μαζική χειρωνακτική εργασία

Προκαταρκτικές διεργασίες: προεπεξεργασία

δεδομένων που βελτιώνει την αποδοτικότητα 

λειτουργίας επόμενων σταδίων επεξεργασίας

Εργασία με πολλά συστήματα μητρώων

Συγκέντρωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές για 

analytical processing
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Use cases

Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων χειρονακτικών διαδικασιών

Πρωτογενή/τεκμηριωμένα αιτήματα προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών (καταχωρήσεις σε εφαρμογές μητρώων, 
document automation)

Αυτοματοποίηση διαδικασίας διεκπεραίωσης σχεδιασμού μαθητικών δρομολογίων σχετικού διαγωνισμού (από λίστες 
δρομολογίων σχολικών μονάδων έως ανάρτηση διακυρήξεων) (έλλειψεις εφαρμογών, βασικού επιπέδου συνεργατικά 
εργαλεία mail, εγγράφων και λογιστικών φύλλων, καταχωρήσεις σε εφαρμογές μητρώων)

Ενημέρωση μητρώου κάθετης εφαρμογής μητρώου ΟΠΣΠΑ Βιομηχανίας από μήνυμα ηλ/κού ταχυδρομείου (έγγραφο .pdf) 
του notifybusiness.gov.gr (βασικού επιπέδου συνεργατικά εργαλεία mail, καταχώρηση σε μητρώο)

Άδειες προσωπικού (καταχώρηση σε backoffice λειτουργικής περιοχής προσωπικού-μισθοδοσίας)(document automation, 
καταχώρηση σε εφαρμογές)
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Use cases

Βελτίωση χρόνου απόκρισης παρεχόμενων υπηρεσιών εκπροσώπων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Συγκέντρωση δέσμης ενεργειών αναζήτησης πληροφορίας σε πολλαπλές διεπαφές χρήστη εφαρμογών

Καταχωρήσεις στοιχείων σε πολλαπλές εφαρμογές με βάση κανόνες

Ενημέρωση πολλαπλών καναλιών διάχυσης πληροφορίας με στοιχεία δημσσιότητας με βάση κανόνες (website, social

media, sms gateways, mail server, web apps χωρίς rest ή άλλα apis)

Παρακολούθηση 24/7/365 μετρήσεων φυσικών μεγεθών (καιρικά φαινόμενα) ή πολυμεσικού περιεχομένου (αλλαγές σε 

παρατηρούμενα καιρικά ή γεωλογικά φαινόμενα) αναξαρτήτως της ανοικτότητας της ψηφιακής διεπαφής της εφαρμογής 

(Web UI, legacy client apps)
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Επιδιωκόμενοι στόχοι

Μείωση φόρτου εργασίας

Μείωση χρόνου εκτέλεσης διαδικασιών

Βελτίωση διαδικασιών (Process modeling-transformation tools)

Βελτίωση ποιότητας εργασίας 
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Ερωτήματα

Ποιές διαδικασίες;

Ποιοί θα έχουν πρόσβαση στα εργαλεία RPA;
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Proof of concept - προγραμμα πιλότος

Εξασφάλιση συνεργασίας

Στόχοι

Βελτίωση διαδικασιών

Trade-offs διακυβέρνησης και παραγωγικότητας

Στρατηγική σκέψη

KPI, Υπολογισμός ROI

Καλές πρακτικές
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Proof of concept - προγραμμα πιλότος

Διατμηματική συνεργασία

Η φιλικότητα των περιβαλλόντων και εργαλείων υλοποίησης βοηθά τη συμμετοχή non-IT προσωπικού

Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού (διευκόλυνση)  

Ευκαιρίες και ευκολίες χρήσης τεχνολογιών RPA σε επίπεδα Διοίκησης
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Κύκλος ζωής RPA project (keywords)

Χρηματοδότηση, εκπαίδευση, έρευνα, προτεραιοποίηση, δημοσιότητα, ενθάρρυνση, εξάλειψη παρωχημένων κανονισμών, 

εξασφάλιση, ανατροφοδότηση για βελτίωση εφαρμογής RPA, ψηφιακός μετασχηματισμός
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RPA development

Φιλικότητα προς το χρήστη όσον αφορά την ανάπτυξη

Coding Skills (glue code, scripting, higher level language library support)

καθορισμός προτεραιοτήτων

Προσδιορισμός και εκτίμηση αυτοματοποιήσιμων διαδικασιών

Σχεδιασμός διαδικασίας

Υλοποίηση s/w robot

Maintenance - monitoring
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Τεχνική μέριμνα

Ηλ/κή ασφάλεια: στοιχεία συνδέσεων, secret/auth keys

Καταγραφή: καλές πρακτικές και ισχυρά εργαλεία data management

DevSecOps: (Περιβάλλοντα dev, build, test, production) μεθοδολογία δοκιμών και ελέγχων, test automation, pre-emptive 

μέτρα, workload thresholds, αντικριστές επαληθεύσεις, πρακτικές monitoring, quality assurance που ακολουθούνται και 

σε άλλες τυπικές διεργασίες σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. 

Ο ρόλος του Cloud και Software Defined Infrastructures (DevOps) στην αξιοπιστία της τεχνικής υλοποίησης

18



Προβλήματα

Privileged mode για πρόσβαση σε apps

Στενή σύνδεση με UI

Παρα την ευκολία υλοποίησης είναι σύνθετες υπηρεσίες κατανεμημένες σε πολλά συστήματα

Τι συμβαίνει όταν η δυνατότητα ενός software robot να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση 24/7 σημαίνει ότι λάθη 

αναπαράγονται σε αυτό το χρονικό ορίζοντα;

Αν ένας άνθρωπος μπορεί να χειριστεί 50 χειρωνακτικές διαδικασίες την ημέρα ενώ το software robot μπορεί να 

διεκπεραιώσει 5000, πως είναι προετοιμασμένος ένας δημόσιος οργανισμός να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα μαζικά λάθη 

software robots; 
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Διαχείριση έργου και τεχνικού κόστους

Βιωσιμότητα τεχνικής λύσης

RPA EOL (patch ή fix)

Integration patterns/tools/frameworks

Κυκλος ζωής legacy apps

API-fication εφαρμογών
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Παράδειγμα
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