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Περίλθψθ 
 
Μία από τισ ςθμαντικότερεσ λειτουργίεσ τθσ ποινικισ διαδικαςίασ είναι ο κεςμόσ 
του Ροινικοφ Μθτρϊου, κακϊσ αποτελεί πθγι γνϊςθσ τθσ προςωπικότθτασ του 
ατόμου που εμπλζκεται ςτθν Ροινικι Διαδικαςία αλλά και ςτοιχείο απαραίτθτο για 
τθν ανάμιξι του ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Το ςθμερινό ςφςτθμα διαχείριςθσ 
του Ροινικοφ Μθτρϊου αλλά και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με αυτό 
παρουςιάηει ςθμαντικά μειονεκτιματα, τόςο γιατί μεγάλοσ όγκοσ δελτίων Ροινικοφ 
Μθτρϊου είναι χειρόγραφα, όςο και γιατί οι μζκοδοι ανταλλαγισ του είναι 
πεπαλαιωμζνεσ. Για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του κεςμοφ, προβλζπεται 
μελλοντικά θ εφαρμογι δφο ζργων Ηλεκτρονικισ Δικαιοςφνθσ: του ECRIS και του 
Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου. 
 
Σκοπόσ αυτισ τθσ Διπλωματικισ εργαςίασ, είναι θ μελζτθ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 
Ροινικοφ Μθτρϊου του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων ςτα διάφορα ςτάδια μθχανοργάνωςθσ που προκφπτουν μετά τθν 
εφαρμογι των παραπάνω ζργων. Η μελζτθ αυτι κρίκθκε ςκόπιμθ, επειδι το 
ςυγκεκριμζνο Τμιμα, αποτελεί  ουςιαςτικά τθν καρδιά του κεςμοφ του Ροινικοφ 
Μθτρϊου και ταυτόχρονα τον βαςικό κόμβο επικοινωνίασ των υπθρεςιϊν 
εςωτερικοφ με αυτζσ του εξωτερικοφ. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ, αρχικά 
ςυλλζχκθκαν ςτοιχεία ςχετικά με τθ λειτουργία του τμιματοσ, τον αρικμό των 
εργαηομζνων, το ρόλο τουσ κακϊσ και τον υφιςτάμενο όγκο εργαςίασ. Στθ ςυνζχεια, 
αυτά τα ςτοιχεία μοντελοποιικθκαν και προςομοιϊκθκε θ λειτουργία του 
τμιματοσ με ςκοπό να αποκτθκεί μία πρϊτθ εκτίμθςθ για τθν παροφςα κατάςταςθ. 
Εν ςυνεχεία εκτιμικθκαν οι αλλαγζσ που κα επζλκουν τόςο ςτισ διαδικαςίεσ του 
τμιματοσ, όςο και ςτον όγκο εργαςίασ του μετά τθν εφαρμογι των δφο ζργων και 
προςαρμόςτθκαν τα μοντζλα ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Ρροςομοιϊκθκε εκ νζου θ 
λειτουργία του τμιματοσ και εντοπίςτθκαν τα αδφνατα ςθμεία. Τζλοσ, προτάκθκαν 
οριςμζνεσ τροποποιιςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του τμιματοσ και 
ενςωματϊκθκαν ςτα μοντζλα, τα οποία προςομοιϊκθκαν ξανά για να εξεταςτεί θ 
αποτελεςματικότθτα των προτεινόμενων αλλαγϊν. 
 

Λζξεισ κλειδιά 
Ροινικό Μθτρϊο, Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ECRIS, Εκνικό Ροινικό 
Μθτρϊο, Ηλεκτρονικι Δικαιοςφνθ, Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Μοντελοποίθςθ, Ρροςομοίωςθ, Βελτιςτοποίθςθ. 
  



6 
 

Abstract 

One of the most important elements of the legal procedures is the Criminal Record 

institution, since it is a source of knowledge for the person involved in this procedure 

and in some cases constitutes necessary information in order to allow the 

involvement of the person in several activities. The current system that operates for 

the management and the transfer of the Criminal Record information has several 

disadvantages: on the one hand, most of the stored information is hand written; on 

the other hand the methods used for the exchange of the information are old 

fashioned.  For Criminal record’s operational improvement, two e-justice systems 

are expected to be applied in the future: ECRIS and National Criminal Record. 

The aim of this diploma thesis is the study and the operational evaluation of the 

Independent Criminal Record Department belonging to Greek Ministry of Justice. 

This study is important, because on the one hand this department is the heart of the 

Criminal Record Institution and on the other hand it is the main link that connects 

the internal public services, with those of the other countries. In order to achieve 

this goal, initially I collected information about the operation of the department, the 

current workload, the number and the role of the workers. This information was 

modeled and then the operation of the department was simulated in order to 

acquire a first idea about the current situation. Afterwards, I estimated the changes 

that will occur after the application of the two new systems and I applied these 

changes to the models. The operation of the department was simulated again and I 

found the weak points in this operation. After evaluation of those weak points, some 

changes were proposed in order to improve the operation of the department. The 

proposed changes were applied in the models and the operation of the department 

was simulated again in order to prove the effectiveness of the proposals. 

 

Key words 

Criminal Record, Independent Criminal Record Department, ECRIS, National Criminal 

Record, E-justice, Ministry of Justice, Modeling, Simulation, Optimization.    
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1 ΘΕΩΡΘΣΙΚΘ ΕΙΑΓΩΓΘ 

 

1.1 Θεωρθτικζσ βάςεισ 

 

Μοντζλο και μοντελοποίθςθ: Με τθν ζννοια μοντζλο, μποροφμε να ορίςουμε ζνα 

πρότυπο, ζνα ςχζδιο, μία αναπαράςταςθ ι μία περιγραφι, ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να 

αναπαριςτά τα κφρια αντικείμενα, χαρακτθριςτικά, δεδομζνα ι διεργαςίεσ ενόσ 

ςυςτιματοσ με τθ γενικότερθ ζννοια του όρου. Μπορεί να εκφραςτεί και να 

περιγραφεί με μακθματικζσ ςχζςεισ, με ςφμβολα, με ςχζςεισ, με διαγράμματα, 

όμωσ ςτθν ουςία παραμζνει μία αναπαράςταςθ οντοτιτων μαηί με τισ 

χαρακτθριςτικζσ τουσ ιδιότθτεσ κακϊσ και τισ ςχζςεισ που τισ ςυνδζουν.  

Μοντελοποίθςθ ςυνεπϊσ, ονομάηεται θ διαδικαςία δθμιουργίασ μοντζλων. Σε 

γενικζσ γραμμζσ, παρόλο που τα μοντζλα δεν παρουςιάηουν εγγενζσ ενδιαφζρον, 

μασ βοθκοφν να κατανοιςουμε καλφτερα και να εξάγουμε πολφτιμα 

ςυμπεράςματα ςχετικά με το ςφςτθμα ι το φαινόμενο που αναπαριςτοφν, 

αξιολογϊντασ κάποια από τα χαρακτθριςτικά του και προςομοιϊνοντασ πικανζσ 

ςυμπεριφορζσ του. Κατά ςυνζπεια, θ δθμιουργία και αξιοποίθςθ μοντζλων 

αποτελεί βαςικό και αδιαχϊριςτο μζροσ τθσ επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ, με 

κάποια χαρακτθριςτικά παραδείγματα που ακολουκοφν, να το επιβεβαιϊνουν: 

 Μοντζλα κλίματοσ, ςτθν επιςτιμθ τθσ Μετεωρολογίασ, τα οποία 

χρθςιμοποιοφν ποςοτικζσ μεκόδουσ για να προςομοιϊνουν τα 

μετεωρολογικά φαινόμενα, ενϊ θ μεγάλθ χρθςιμότθτά τουσ ζγκειται ςτθν 

πρόβλεψθ του καιροφ 

 Οικονομικά μοντζλα, ςτθν επιςτιμθ τθσ Οικονομίασ, τα οποία 

χρθςιμοποιοφν μεταβλθτζσ μαηί με ζνα ςφνολο λογικϊν και ποςοτικϊν 

ςχζςεων μεταξφ τουσ, με ςκοπό τθν πρόβλεψθ τθσ μελλοντικισ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ και κατά ςυνζπεια το ςχεδιαςμό οικονομικϊν πολιτικϊν και 

τθν κατάκεςθ προτάςεων ςχετικά με τθ βελτίωςι τουσ. 

 Γεωλογικά μοντζλα, τα οποία αναπαριςτοφν τα διάφορα κομμάτια του 

φλοιοφ τθσ γθσ και βρίςκουν ιδιαίτερθ εφαρμογι ςτθ βιομθχανία 

πετρελαίου και φυςικοφ αερίου κακϊσ προςομοιϊνουν τθ ςυμπεριφορά 

των κοιταςμάτων κάτω από διάφορεσ ςυνκικεσ. 

  Μοντζλα οικοςυςτθμάτων, ςτθν επιςτιμθ τθσ Βιολογίασ, χρθςιμοποιοφνται 

για να αναπαραςτιςουν βιότοπουσ και να προςομοιϊςουν πικανζσ 

ςυμπεριφορζσ τουσ, ϊςτε να προβλεφκοφν ζγκαιρα πικανζσ αναγκαίεσ 

παρεμβάςεισ για τθ ςυνζχιςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ τουσ. 
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Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ: Κφριο αντικείμενο τθσ αποτελεί θ μελζτθ διάφορων 

επίςθμων και τυποποιθμζνων τρόπων για τθν περιγραφι τθσ γνϊςθσ, κακϊσ και θ 

ανακάλυψθ νζων μεκόδων και πρακτικϊν με τον ίδιο ςκοπό. 

Σθμαντικό δίλθμμα είναι θ εκφραςτικότθτα που κα ζχει μία ςυγκεκριμζνθ 

αναπαράςταςθ γνϊςθσ. Πςο πιο εκφραςτικι είναι, τόςο πιο εφκολο είναι για τον 

άνκρωπο να περιγράψει το ηθτοφμενο. Από τθν άλλθ, οι περιςςότερο εκφραςτικζσ 

αναπαραςτάςεισ είναι πιο δφςκολο να τυποποιθκοφν ζτςι ϊςτε να παράγουν το 

επικυμθτό αποτζλεςμα. Σαν ςυνζπεια των προθγοφμενων, λιγότερο εκφραςτικζσ 

αναπαραςτάςεισ γνϊςεισ, ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να είναι πλιρεισ και 

λογικά ςυνεπείσ από ότι οι περιςςότερο εκφραςτικζσ. 

Προςομοίωςθ: Με αυτι τθν ζννοια, ορίηεται θ μίμθςθ τθσ λειτουργίασ ςυςτθμάτων 

ι τθσ εξζλιξθσ διαδικαςιϊν μζςα ςτο χρόνο. Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ 

προςομοίωςθ με τθ βοικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Διαδικαςία ι ςφςτθμα 

ονομάηεται ζνα ςφνολο ςτοιχείων τα οποία εξελίςςονται και αλλθλεπιδροφν 

ςφμφωνα με κάποιουσ κανόνεσ. Οι κανόνεσ αυτοί  εκφράηονται με μακθματικζσ ι 

λογικζσ ςχζςεισ ενϊ ωσ «κατάςταςθ» ορίηεται το ςφνολο των μεταβλθτϊν οι οποίεσ 

δίνουν τθν απαραίτθτθ πλθροφορία  για τθν περιγραφι του ςυςτιματοσ. Αν οι 

ςχζςεισ που περιγράφουν τθν εξζλιξθ του ςυςτιματοσ είναι απλζσ, τότε είναι 

δυνατι θ εφρεςθ λφςεων κλειςτισ μορφισ ςε διάφορα προβλιματα ςχετικά με το 

ςφςτθμα, οπότε λζμε ότι το μοντζλο επιλφεται αναλυτικά.  Ωςτόςο τα περιςςότερα 

ςυςτιματα που παρουςιάηουν κάποιο ενδιαφζρον, περιγράφονται από πολφπλοκα 

μοντζλα των οποίων θ αναλυτικι επίλυςθ είναι δφςκολθ ι και αδφνατθ. Για τθ 

μελζτθ τουσ τότε εφαρμόηονται αρικμθτικζσ μζκοδοι. Τζτοια είναι και θ 

προςομοίωςθ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν ανάπτυξθ ενόσ μοντζλου του υπό εξζταςθ 

ςυςτιματοσ με τθ μορφι προγράμματοσ ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι και ςτθν 

εκτζλεςθ ενόσ ι περιςςοτζρων πειραμάτων τα οποία καταγράφουν τθν κατάςταςθ 

του ςυςτιματοσ ςε διαδοχικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ αποτυπϊνοντασ ζνα πικανό 

ςενάριο εξζλιξθσ του ςυςτιματοσ ςτο χρόνο. Με τθν προςομοίωςθ ςυνεπϊσ, είναι 

δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ι τθσ απόδοςθσ ενόσ ιδθ 

υπάρχοντοσ ι ενόσ υπό ςχεδιαςμό ςυςτιματοσ, με ςκοπό είτε τθν βελτίωςθ τθσ 

λειτουργίασ του, είτε τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό του, αναλόγωσ τθν περίπτωςθ. 

Εφαρμογζσ τθσ εντοπίηονται ςτθ βιομθχανία (ζλεγχοσ αποκεμάτων, ςυςτιματα 

παραγωγισ), ςτθν επιςτιμθ τθσ ςυγκοινωνιολογίασ (μελζτθ κυκλοφοριακϊν 

ςυςτθμάτων, αεροδρόμια , οδικά δίκτυα), ςτθ μελζτθ ςυςτθμάτων αναμονισ 

(τράπεηεσ, νοςοκομεία, τθλεπικοινωνίεσ), ςτθν αξιολόγθςθ αποφάςεων υπό 

αβεβαιότθτα (επενδφςεισ, marketing) κακϊσ και ςε πολλοφσ ακόμα επιςτθμονικοφσ 

κλάδουσ. (1) 
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1.2 Επιχειρηςιακή Μοντελοποίηςη 
 

Επιχειρθςιακι μοντελοποίθςθ, ονομάηεται θ αφαιρετικι αναπαράςταςθ, 

περιγραφι και οριςμόσ τθσ δομισ, των διαδικαςιϊν, των πλθροφοριϊν και των 

πόρων μίασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ. Εναλλακτικά, μποροφμε να ορίςουμε 

τθν Επιχειρθςιακι μοντελοποίθςθ ςαν τθν τζχνθ τθσ εξωτερίκευςθσ τθσ 

επιχειρθςιακισ γνϊςθσ που προςκζτει αξία ςτθν επιχείρθςθ ι που χρειάηεται να 

διαμοιραςτεί (2). Ρεριλαμβάνει τθ δθμιουργία μοντζλων ςχετικά με τθ δομι, τθν 

οργάνωςθ και τθ  ςυμπεριφορά τθσ επιχείρθςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Το 

επιχειρθςιακό μοντζλο, οφείλει να αναπαριςτά ότι ζχει ςχεδιαςκεί, ότι μπορεί να 

ςυμβεί και ότι ζχει ιδθ ςυμβεί. Ταυτόχρονα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ γνϊςεισ και πλθροφορίεσ που υποςτθρίηουν τισ λειτουργίεσ τθσ 

επιχείρθςθσ. Ζτςι, ςιμερα παρατθροφμε ότι θ επιχειρθςιακι μοντελοποίθςθ μπορεί 

να διαιρεκεί ςε δφο μεγάλεσ υποπεριοχζσ. Η πρϊτθ, αποτελείται από τισ 

μεκοδολογίεσ που ζχουν αναπτυχκεί τθν τελευταία εικοςαετία κυρίωσ και ανικουν 

ςτον ςκλθρό πυρινα του αντικειμζνου τθσ επιχειρθςιακισ μοντελοποίθςθσ.  Από τθ 

δεκαετία του 1980 ιδθ, ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ ςυγκεκριμζνεσ μεκοδολογίεσ 

επιχειρθςιακισ μοντελοποίθςθσ, ςχετικζσ με τθ χριςθ υπολογιςτϊν για τον ζλεγχο 

ολόκλθρθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ςτο χϊρο τθσ βιομθχανίασ. Από τότε μζχρι 

και ςιμερα, θ Επιχειρθςιακι Μοντελοποίθςθ αναγνωρίςκθκε και παγιϊκθκε ωσ 

ζνα αναπόςπαςτο ςτοιχείο κάκε ςχεδίου διοίκθςθσ αλλαγϊν. Κατά ςυνζπεια, 

πλικοσ τεχνικϊν προτάκθκαν και εξελίχκθκαν για τθν υποβοικθςθ τθσ 

Επιχειρθςιακισ μοντελοποίθςθσ και όςεσ από αυτζσ ζτυχαν ευρφτερθσ 

αναγνϊριςθσ, εξελίχκθκαν ςε βαςικά δομικά ςτοιχεία ολοκλθρωμζνων 

μεκοδολογιϊν μοντελοποίθςθσ. Τζτοιου είδουσ μεκοδολογίεσ είναι ενδεικτικά το 

πλαίςιο Zachman, το πλαίςιο GERAM, το ARIS, το ADONIS, θ μεκοδολογία TOGAF, 

κακϊσ και αρκετζσ γλϊςςεσ και ςθμειογραφίεσ μοντελοποίθςθσ όπωσ θ BPMN και θ 

UML. Οι βαςικότερεσ προδιαγραφζσ που οφείλουν να πλθροφν οι παραπάνω 

μεκοδολογίεσ είναι αφενόσ θ χρθςτικότθτά τουσ και θ εφκολθ κατανόθςι τουσ, 

αφετζρου θ δυνατότθτα τουσ για περιγραφι και μοντελοποίθςθ πολφπλοκων 

επιχειρθςιακϊν ςυςτθμάτων. Βζβαια, θ ανάγκθ για απεικόνιςθ οριςμζνων 

ςτοιχείων τθσ εταιρίασ και του περιβάλλοντόσ τθσ προχπιρχε ουςιαςτικά από τθν 

γζννθςθ τθσ επιςτιμθσ τθσ Διοίκθςθσ, με άμεςθ ςυνζπεια να ζχουν δθμιουργθκεί 

από πολφ νωρίτερα ςυγκεκριμζνεσ μζκοδοι μοντελοποίθςθσ των ςτοιχείων τθσ 

εταιρίασ. Τζτοιου είδουσ αναπαραςτάςεισ είναι για παράδειγμα ο ιςολογιςμόσ, τα 

οργανογράμματα, θ SWOT analysis, τα διαγράμματα GANT, τα διαγράμματα PERT 

και τα control flow diagrams τα οποία κατατάςςονται ςτθ δεφτερθ υποπεριοχι, θ 

οποία ουςιαςτικά περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ τεχνικζσ οι οποίεσ ξεφεφγουν από 
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τθν τυπικι επιχειρθςιακι μοντελοποίθςθ. Συμπεραςματικά, θ μοντελοποίθςθ μιασ 

επιχείρθςθσ αποτελεί ζνα βαςικό ςτοιχείο για τθν κατανόθςθ, ανάλυςθ, ςχεδίαςθ 

και βελτίωςθ τθσ επιχείρθςθσ, γι αυτό θ χριςθ τθσ με ςκοπό τθν αναδιοργάνωςθ 

κερδίηει όλο και περιςςότερο ζδαφοσ ςτισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ. Σκοπόσ τθσ δεν 

είναι μόνο θ περιγραφι των διαδικαςιϊν, αλλά κυρίωσ θ ανάλυςθ και 

βελτιςτοποίθςι τουσ μζςω χρονικϊν αναλφςεων και αναλφςεων κόςτουσ. (3) Τζλοσ, 

πρζπει να αναφερκεί, ότι κάκε τεχνικι μοντελοποίθςθσ που χρθςιμοποιείται για 

τθν ανάπτυξθ του εκάςτοτε μοντζλου χαρακτθρίηεται από: 

 Το ςυγκεκριμζνο ςκοπό και ςτόχο του μοντζλου. 

 Το πλαίςιο ςτο οποίο ορίηεται το μοντζλο ι τα όριά του. 

 Τθν οπτικι του μοντζλου. Ριο ςυγκεκριμζνα διακρίνονται οι παρακάτω 

όψεισ ι οπτικζσ μιασ επιχείρθςθσ: 

o Λειτουργικι (functional): Ορίηει τι λειτουργίεσ κα εκτελεςτοφν μζςα 

ςτθν επιχείρθςθ και ποια αντικείμενα αυτζσ κα επεξεργαςτοφν. 

o υμπεριφοράσ(behavioral): Ορίηει πϊσ και πότε ςυμβαίνουν τα 

γεγονότα μζςα ςτθν επιχείρθςθ 

o Πλθροφοριακι(informational): Αναφζρεται ςτον οριςμό των 

δεδομζνων τα οποία χρθςιμοποιοφνται ι παράγονται και ςτισ μεταξφ 

τουσ ςυςχετίςεισ. 

o Οργανωςιακι(organizational): Ορίηει ποιοί πόροι και agents τθσ 

επιχείρθςθσ κα εκτελζςουν τισ διάφορεσ λειτουργίεσ των 

διαδικαςιϊν.  

 Το επίπεδο λεπτομζρειασ του μοντζλου. 

 

 

1.3 τόχοι τησ επιχειρηςιακήσ Μοντελοποίηςησ 
 

Σε αυτι τθν παράγραφο, παρουςιάηεται μία ςυνοπτικι λίςτα των ςτόχων τθσ 

Επιχειρθςιακισ Μοντελοποίθςθσ, που καταδεικνφουν τθν χρθςιμότθτά τθσ ςτθ 

ςφγχρονθ επιςτιμθ τθσ Διοίκθςθσ. Οι κυριότεροι είναι οι εξισ (4) (3) (2): 

 Βζλτιςτθ αναπαράςταςθ και κατανόθςθ του τρόπου λειτουργίασ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

 Διευκόλυνςθ τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ και τθσ κατανόθςθσ των 

διαδικαςιϊν μζςω τθσ παροχισ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με το τι πρζπει να 
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γίνει, με ποιον τρόπο, από ποιον, πϊσ κα γίνει θ αξιολόγθςθ κακϊσ και ποια 

είναι τα ςχετικά κόςτθ. 

 Αυτόματθ εκτζλεςθ διαδικαςιϊν ι τμθμάτων τουσ. 

 Εκμετάλλευςθ τθσ επιχειρθματικισ γνϊςθσ και τεχνογνωςίασ για μετζπειτα 

επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ (χτίςιμο επιχειρθματικισ μνιμθσ θ οποία αποτελεί 

πρόςκετο πόρο για τθν επιχείρθςθ). 

 Ορκολογικι οργάνωςθ και αςφάλεια τθσ ροισ πλθροφορίασ. 

 Ανάλυςθ ςυγκεκριμζνων όψεων τθσ επιχείρθςθσ (λειτουργικι, 

οργανωςιακι, οικονομικι, ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ). 

 Ρροςομοίωςθ ςυμπεριφοράσ τμθμάτων ι διαδικαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ. 

 Υποςτιριξθ και βελτίωςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν. 

 Λιψθ καλφτερων αποφάςεων ςχετικά με τισ λειτουργίεσ και τθν οργάνωςθ 

τθσ επιχείρθςθσ. 

 Καλφτεροσ ςυντονιςμόσ και ζλεγχοσ τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ. 

 Αποτελεςματικι ςχεδίαςθ νζων τμθμάτων ι αναςχεδίαςθ ιδθ υπαρχόντων 

με ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. 

 Επιχειρθςιακι Ενοποίθςθ-Ολοκλιρωςθ 

Τα δφο τελευταία πεδία, ευρφτερα γνωςτά ςτθν Διεκνι Βιβλιογραφία ωσ Enterprise 

Engineering-Reengineering και Enterprise Integration αντίςτοιχα, χριηουν ιδιαίτερθσ 

αναφοράσ θ οποία ακολουκεί ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. 

 

1.3.1 Enterprise Engineering and Reengineering (Επιχειρηςιακή Μηχανική) 

 

Ππωσ προαναφζρκθκε, ςχετίηεται με το ςχεδιαςμό τθσ επιχείρθςθσ ι του οργανιςμοφ 

και τον επαναςχεδιαςμό του όταν κρίνεται απαραίτθτο (4). Ριο ςυγκεκριμζνα, ο 

όροσ Επιχειρθςιακι Μθχανικι είναι θ εφαρμογι των αρχϊν και των νόμων τθσ 

μθχανικισ ςτθ διοίκθςθ οργανιςμϊν. Ρερικλείει τθν εφαρμογι τθσ γνϊςθσ και τθσ 

φιλοςοφίασ τθσ επιςτιμθσ τθσ μθχανικισ ςε κζματα που ςυνδζονται με τθν 

ανάλυςθ, το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθ λειτουργία όλων των ςτοιχείων που 

ςυνδζονται με τθν επιχείρθςθ (5).  Οι ςθμαντικότερεσ υποπεριοχζσ που 

περιλαμβάνει παρουςιάηονται ςυνοπτικά παρακάτω: 

 υνεχισ βελτίωςθ διαδικαςιϊν(CPI). Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ CPI (Continuous 

Process improvement) είναι να προςαρμόςει τισ εταιρικζσ διαδικαςίεσ και 

κατά ςυνζπεια να εναρμονίςει τθν επιχείρθςθ με τισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ 

αγοράσ, ϊςτε θ επιχείρθςθ να εξακολουκεί να είναι ανταγωνιςτικι. 
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Συνεπϊσ, πρόκειται για μία ςυνεχιηόμενθ προςπάκεια, με κφριο ςτόχο τθ 

ςυνεχι βελτίωςθ προϊόντων, υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν. H CPI ξεκινάει 

αμζςωσ μετά τον ςχεδιαςμό μίασ διαδικαςίασ 

 Ανάλυςθ Απόδοςθσ. Βαςικόσ τθσ ςτόχοσ είναι να δίνει πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τθν απόδοςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν επιχείρθςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ μποροφν να χωριςτοφν ςε διαφορετικοφσ χρονικοφσ 

ορίηοντεσ. Δείκτεσ όπωσ ζςοδα από πωλιςεισ, ρευςτότθτα τθσ επιχείρθςθσ, 

κζρδοσ και ο όγκοσ πωλιςεων, βαςίηονται ςε πλθροφορίεσ που ζχουν τισ 

ρίηεσ τουσ ςτο παρελκόν. Επομζνωσ είναι απαραίτθτεσ και κάποιεσ 

τρζχουςεσ πλθροφορίεσ. Ραρακάτω αναφζρονται κάποιεσ από αυτζσ 

 

 1. Ροια είναι τα αδφνατα ςθμεία και οι αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτισ 

τρζχουςεσ διαδικαςίεσ; 

2. Ροιοσ είναι ο μζςοσ χρόνοσ διεκπεραίωςθσ γι αυτι τθ γραμμι προϊόντοσ; 

3. Κατά πόςον τζκθκαν ςε ιςχφ επιτυχϊσ οι διορκωτικζσ κινιςεισ; 

Βελτιϊκθκαν κακόλου οι διαδικαςίεσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ υπό 

εξζταςθ περίοδο; 

 

Πταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςυλλεχκοφν και αναλυκοφν, κα πρζπει να 

οριςκοφν και να τεκοφν ςε εφαρμογι τα απαραίτθτα βιματα για τθ 

βελτίωςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ. 

 Διοίκθςθ Αλλαγισ. Ο ςτόχοσ τθσ είναι να διαςφαλίςει ότι οι απαραίτθτεσ 

αλλαγζσ ςε μία διαδικαςία τθσ επιχείρθςθσ πλθροφν τισ παρακάτω 

προχποκζςεισ: 

1. Οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ξεκινοφν με μία ανεκτι κακυςτζρθςθ μετά τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ αλλαγισ 

2. Οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ εκτελοφνται με γριγορο και αποτελεςματικό 

τρόπο 

3. Πλεσ οι δράςεισ και οι αντιδράςεισ που προκαλοφνται από μία αλλαγι, 

εκτελοφνται με προγραμματιςμζνο τρόπο. 

 

Η αποτελεςματικι διαχείριςθ μόνιμων αλλαγϊν, γίνεται ολοζνα και πιο 

ςθμαντικόσ παράγοντασ επιτυχίασ για μία ςφγχρονθ επιχείρθςθ κακϊσ ςτισ 

μζρεσ μασ το περιβάλλον εξελίςςεται ςυνεχϊσ και καταςτάςεισ όπωσ θ 

παγκοςμιοποίθςθ,  οι αναδιαρκρϊςεισ των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν και θ 

ταχφτατθ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και τθσ πλθροφορικισ επζφεραν 

ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ και ςτισ επιχειριςεισ και ςτον τρόπο λειτουργίασ 

τουσ (5) (4) (6). 
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Οριςμζνα ςυνθκιςμζνα βιματα κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ και 

αναςχεδιαςμοφ μίασ επιχείρθςθσ με τθν χριςθ υπολογιςτικϊν εργαλείων είναι τα 

ακόλουκα (7): 

1. Παρατιρθςθ και μελζτθ τθσ ιςχφουςασ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

Στο βιμα αυτό εντοπίηονται όλεσ οι ανάγκεσ που κα χρειαςτεί εν ςυνεχεία 

να αντιμετωπιςτοφν και όλα τα κρίςιμα ςθμεία που κα χρειαςτεί να 

βελτιωκοφν, όπωσ για παράδειγμα ςθμεία που προκαλοφν κακυςτεριςεισ, 

καταςτάςεισ που ευκφνονται για επιπλζον επιβάρυνςθ, τμιματα που δεν 

αποδίδουν τα αναμενόμενα κακϊσ και bottlenecks. 

2. Καταγραφι των ςτοιχείων που ςυνκζτουν τθν επιχείρθςθ. 

Το ζργο τθσ καταγραφισ των ςτοιχείων είναι δφςκολο και ξεχωριςτό. Αν 

γίνει λανκαςμζνα θ ςυνζχεια δυςχεραίνεται ςθμαντικά. Αν όμωσ γίνει 

ςωςτά, διευκολφνει το επόμενο βιμα, αυτό τθσ ειςαγωγισ των ςτοιχείων 

ςτο ςφςτθμα. Κάποια από τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν επιχείρθςθ και 

οφείλουν να καταγραφοφν είναι το εργατικό δυναμικό, ο εξοπλιςμόσ, τα 

διάφορα τμιματα, θ οργάνωςι τθσ και το πλθροφοριακό ςφςτθμα. 

3. Ειςαγωγι των ςτοιχείων ςτο κατάλλθλο πρόγραμμα. 

Μόλισ ολοκλθρωκεί το ζργο τθσ καταγραφισ, των ςτοιχείων που ςυνκζτουν 

τθν επιχείρθςθ, ξεκινάει αμζςωσ αυτό τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτο κατάλλθλο 

πρόγραμμα. Στο ςθμείο αυτό, ςθμαντικό ρόλο παίηει θ ςε βάκοσ κατανόθςθ 

του προγράμματοσ, κακϊσ κάκε πρόγραμμα αντιμετωπίηει τθν επιχείρθςθ 

με διαφορετικό τρόπο. 

4. Μοντελοποίθςθ τθσ ιςχφουςασ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

Εάν τα προθγοφμενα ςτάδια ζχουν ολοκλθρωκεί με επιτυχία, τότε το ζργο 

τθσ μοντελοποίθςθσ απλοποιείται αρκετά. Φυςικά αυτό εξαρτάται από το 

πόςο πολφπλοκεσ είναι οι διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται ςτθν επιχείρθςθ. 

5. Δθμιουργία εναλλακτικϊν ςεναρίων και μεταξφ τουσ ςφγκριςθ. 

Είναι ίςωσ το ςθμαντικότερο βιμα ςτθ διαδικαςία. Η δθμιουργία ςεναρίων 

εξαρτάται από τουσ ςτόχουσ που κζτει θ Επιχείρθςθ και προτίκεται να 

επιτφχει. Κάποιοι από αυτοφσ μπορεί να είναι θ ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ των 

πελατϊν τθσ, θ παραγωγι κάποιου νζου προϊόντοσ, θ ικανοποίθςθ 

μεγαλφτερου μεριδίου αγοράσ, θ δθμιουργία ενόσ νζου υποκαταςτιματοσ, ι 

απλά θ ανάγκθ τθσ να γίνει αποδοτικότερθ, παραμζνοντασ ςτθ ςφνκεςι τθσ 

ςτακερι. 

6. Επιλογι του αποδοτικότερου ςεναρίου.  
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Μόλισ ολοκλθρωκεί θ ςφγκριςθ των εναλλακτικϊν ςεναρίων, μπορεί να γίνει 

τεκμθριωμζνθ επιλογι του βζλτιςτου. 

7. ταδιακι και ομαλι μετάβαςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτο νζο περιβάλλον. 

Η μετάβαςθ τθσ επιχείρθςθσ από τθν παλαιά ςτθ νζα κατάςταςθ είναι αυτι 

που κα ςτζψει τθν όλθ προςπάκεια με επιτυχία ι όχι. Γι αυτό το λόγο είναι 

ςθμαντικό θ μετάβαςθ να γίνεται ςταδιακά και να ελζγχεται ςυνεχϊσ. 

 

 

Ο ςυνεχισ αναςχεδιαςμόσ των επιχειριςεων είναι πιο απαραίτθτοσ από ποτζ ςτισ 

μζρεσ μασ. Μπροςτά ςτισ νζεσ προκλιςεισ, θ ιδζα του BPR εμφανίςτθκε ιδιαίτερα 

δελεαςτικι για τουσ επιχειρθματίεσ. Ρολλζσ προςεγγίςεισ προτάκθκαν, όμωσ τα 

αποτελζςματα ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων δεν ικανοποίθςαν ςτον 

επικυμθτό βακμό. Ζνασ βαςικόσ λόγοσ που ςυνζβθ αυτό, είναι ότι πζραν διαφόρων 

ενκουςιωδϊν, περιγραφικϊν προτάςεων, δεν ζχει προτακεί μία δομθμζνθ 

μεκοδολογία, γενικισ φφςθσ που κα μποροφςε να επαναλθφκεί και να εφαρμοςτεί 

ςε ζνα ευρφ ςφνολο περιπτϊςεων. Ζτςι, το BPR με το πζραςμα του χρόνου, 

αναγνωρίηεται περιςςότερο ωσ μία μορφι οργανωςιακισ αλλαγισ και εξζλιξθσ 

παρά ωσ μία γριγορθ λφςθ κάποιων προβλθμάτων. Η αλλαγι αυτι χαρακτθρίηεται 

από ζνα ςτρατθγικό μεταςχθματιςμό κάποιων αλλθλζνδετων οργανωτικϊν 

υποςυςτθμάτων. Αν και παρατθροφνται ομοιότθτεσ ςτον τρόπο που οι εταιρίεσ 

εφαρμόηουν το BPR, οι ζμπρακτεσ εφαρμογζσ διαφζρουν πολφ ωσ προσ το μζγεκοσ 

τθσ ςχεδιαηόμενθσ αλλαγισ. Τα διαφορετικά χαρακτθριςτικά κάκε ξεχωριςτισ 

περίπτωςθσ, απαιτοφν και διαφοροποίθςθ ωσ προσ τισ μεκοδολογικζσ πρακτικζσ και 

τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν (6).  

 

Συμπεραςματικά, τόςο ο ςχεδιαςμόσ όςο και ο αναςχεδιαςμόσ επιχειρθςιακϊν 

διαδικαςιϊν, εξαρτϊνται ςθμαντικά από τθ ςφνδεςθ των παραγωγικϊν 

διαδικαςιϊν και υπθρεςιϊν με τουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ. Ραρά τθ μεγάλθ 

ςθμαςία αυτισ τθσ διαπίςτωςθσ, παρατθρείται αμελθτζα φπαρξθ προςεγγίςεων 

που κα μποροφςαν να υποςτθρίξουν με τρόπο αντικειμενικό και ρεαλιςτικό τζτοιεσ 

διαδικαςίεσ. Βαςικι αιτία αυτοφ του προβλιματοσ, είναι ότι θ ανάλυςθ ςυνικωσ 

ςυντελείται με άτυπουσ τρόπουσ οπότε είναι δφςκολο να αποτυπωκεί τόςο αυτι 

κακεαυτι θ διαδικαςία, όςο και να ςυνδεκοφν οι διάφορεσ αποφάςεισ ςχεδιαςμοφ 

με τουσ επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ. Πταν λοιπόν ο αναςχεδιαςμόσ ςυντελείται χωρίσ 

ουςιαςτικά να είναι άμεςα αντιλθπτό το πϊσ, τα αποτελζςματα δεν είναι τα 

επικυμθτά. Η Επιχειρθςιακι Μοντελοποίθςθ ζρχεται να καλφψει αυτό το κενό, 

κακϊσ θ μοντελοποίθςθ και ανάλυςθ των υποςυςτθμάτων τθσ επιχείρθςθσ, μαηί με 
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τισ επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ και τισ οργανωτικζσ δομζσ τθσ, είναι ουςιϊδθσ  ςτθ 

διευκόλυνςθ τισ μελζτθσ των επιπτϊςεων, κετικϊν ι αρνθτικϊν, του BPR. (6) (2) (8) 

 

 

 

1.3.2 Enterprise Integration (Επιχειρηςιακή Ολοκλήρωςη- Ενοποίηςη) 

 

Η Επιχειρθςιακι Ενοποίθςθ επικεντρϊνεται ςτθ μελζτθ ηθτθμάτων όπωσ θ 

διαςυνδεςιμότθτα ςυςτθμάτων και θ ανταλλαγι θλεκτρονικϊν πλθροφοριϊν (9) .Ζχει ςαν 

αντικείμενο τθ διαλειτουργικότθτα ςυςτθμάτων τόςο ενδοεπιχειρθςιακϊν, όςο και μεταξφ 

διαφορετικϊν επιχειριςεων. Σκοπόσ τθσ είναι θ παροχι τθσ ςωςτισ πλθροφορίασ ςτο 

ςωςτό μζροσ τθ ςωςτι ςτιγμι, επιτρζποντασ τόςο τθν εφρυκμθ επικοινωνία μεταξφ 

ανκρϊπων, μθχανϊν και θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, όςο και τθ ςωςτι τουσ 

ςυνεργαςία και ςυντονιςμό. Αφορά ςτο ςπάςιμο των οργανωτικϊν φραγμάτων με 

ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μζςα ςτθν επιχείρθςθ και κατά ςυνζπεια τθν 

πιο αποδοτικι επίτευξθ των ςτόχων τθσ (2). Στο ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο ςφγχρονο 

περιβάλλον, θ ανάγκθ για καλφτερθ ςυντονιςμό τόςο μζςα ςτθν ίδια τθν 

επιχείρθςθ, όςο και μεταξφ διαφορετικϊν επιχειριςεων γίνεται όλο και 

μεγαλφτερθ.  Ζχοντασ ςτόχο να παραμζνει ανταγωνιςτικι, μία επιχείρθςθ οφείλει 

ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να παράγει νζα, ςφνκετα και πολφπλοκα προϊόντα και να τα 

διακζτει ζγκαιρα ςτθν αγορά . Αυτό ςυνεπάγεται αφενόσ αποτελεςματικό 

ςυγχρονιςμό των διεργαςιϊν μεταξφ προμθκευτϊν και παραγωγϊν, αφετζρου 

ταχεία ροι τεχνικϊν και άλλου είδουσ πλθροφοριϊν μεταξφ εταιριϊν που 

ςυνεργάηονται ςε ζνα κοινό ζργο.  Πμωσ, παρόλθ τθν διαφαινόμενθ ανάγκθ για 

ενοποίθςθ των διαδικαςιϊν, όπωσ παρουςιάςτθκε ςυνοπτικά παραπάνω, τα 

αποτελζςματα μζχρι τισ μζρεσ μασ δεν αγγίηουν ςε καμία περίπτωςθ τα επικυμθτά 

επίπεδα. Ζτςι, ενϊ από τθ μία θ ανάγκθ για επιχειρθςιακι ενοποίθςθ είναι 

ξεκάκαρθ, από τθν άλλθ θ εμπειρία ζχει δείξει πωσ θ επιχειρθςιακι ολοκλιρωςθ 

αποτελεί ζνα εγχείρθμα υψθλοφ ρίςκου που απαιτεί μεγάλα κεφάλαια για τθν 

επίτευξι του (2). 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ επιχειρθςιακι μοντελοποίθςθ είναι βαςικό προαπαιτοφμενο 

τθσ επιχειρθςιακισ ενοποίθςθσ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ επθρεάηει ςθμαντικά τουσ 

παρακάτω τομείσ: 

 Αποτελεςματικι ενοποίθςθ των διαδικαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, με 

αποτζλεςμα τον καλφτερο και ευκολότερο ςυντονιςμό τουσ 
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 Αξιοποίθςθ ςτο μζγιςτο τθσ ομαδικισ εργαςίασ και  τθσ ςφμπραξθσ πολλϊν 

ανκρϊπων με τθν υποςτιριξθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, για ταυτόχρονο 

ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων 

 Αυξθμζνθ ευελιξία ςε όλο το φάςμα τθσ  εταιρίασ 

 Ειςαγωγι ολικοφ ελζγχου ποιότθτασ όςο το δυνατόν νωρίτερα ςτο κφκλο 

ηωισ του προϊόντοσ 

 Δυνατότθτα διαδραςτικότθτασ πλθροφοριακϊν λφςεων,  ςυςτθμάτων και 

ανκρωπίνων πόρων, ϊςτε να αντιμετωπίηονται αποδοτικά ωσ προσ το 

κόςτοσ  οι ςυνεχείσ αλλαγζσ του ςφγχρονου περιβάλλοντοσ. 

 

1.3.2.1 Επιχειρηςιακή Ενοποίηςη ςε περιπτώςεισ ςυγχώνευςησ Εταιριών 

 

Ζνα από τα ςθμαντικότερα πεδία, ςτα οποία θ επιχειρθςιακι ενοποίθςθ βρίςκει 

εφαρμογι ςτισ μζρεσ μασ, είναι αυτό τθσ ςυγχϊνευςθσ Εταιριϊν. Οι ςυγχωνεφςεισ 

επιχειριςεων, αυξικθκαν  ςε πολφ μεγάλο βακμό ςτα τζλθ του 20ου και ςτισ αρχζσ 

του 21ου αιϊνα.  Εξαιτίασ τθσ προςπάκειασ των επιχειριςεων να ανταπεξζλκουν 

ςτον ανθλει εξωτερικό ανταγωνιςμό αυξάνοντασ τα ανταγωνιςτικά τουσ 

πλεονεκτιματα, οι ςυγχωνεφςεισ και οι εξαγορζσ άλλων εταιριϊν εξελίχκθκαν ςε 

δφο από τισ πιο ςθμαντικζσ ςτρατθγικζσ για ανάπτυξθ και γιγάντωςθ (10). Για ποιό 

λόγο όμωσ οι ςυγχωνεφςεισ και οι εξαγορζσ γνϊριςαν τόςθ άνκθςθ τα τελευταία 

χρόνια;  Μία ζρευνα ανάμεςα ςε διευκφνοντεσ ςυμβοφλουσ μεγάλων 

επιχειριςεων, αποκαλφπτει κάποια από τα ςθμαντικότερα κίνθτρα: 

 Δθμιουργία και εκμετάλλευςθ ςυνεργιϊν (πρωταρχικό κίνθτρο). 

 Αφξθςθ του μεριδίου αγοράσ. 

 Ρροςταςία αγορϊν, αδυνατίηοντασ ι εξαφανίηοντασ ανταγωνιςτζσ. 

 Απόκτθςθ νζων προϊόντων και/ι τεχνολογιϊν. 

 Ενδυνάμωςθ τθσ επιχείρθςθσ με επζκταςθ ςε κλάδουσ μεγαλφτερου 

επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 Απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςε νζεσ χϊρεσ ι θπείρουσ (11). 

Πμωσ, μία μεγάλθ πλειοψθφία ςυγχωνεφςεων και εξαγορϊν αποτυγχάνει να 

επιτφχει τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα, με τισ περιςςότερεσ εκτιμιςεισ να 

κάνουν λόγο για ποςοςτό επιτυχίασ τθσ τάξεωσ του 20%. Ενϊ γίνεται πολφσ λόγοσ 

για τον οριςμό μία επιτυχθμζνθσ ςυγχϊνευςθσ και το βάκοσ χρόνου ςτο οποίο 

πρζπει ο βακμόσ τθσ επιτυχίασ να υπολογίηεται, ο κοινόσ παρονομαςτισ παραμζνει 

αδιαμφιςβιτθτοσ: λίγεσ περιπτϊςεισ είναι αυτζσ που αποφζρουν τα περιηιτθτα 
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κζρδθ και μερίδια αγοράσ  ςε μακροπρόκεςμο και βιϊςιμο ορίηοντα. (11) Από τθν 

άλλθ, ςτο πρόςφατο παρελκόν, υπάρχουν οριςμζνεσ αξιοςθμείωτεσ περιπτϊςεισ 

μεγάλθσ επιτυχίασ. Τίκεται λοιπόν το εφλογο ερϊτθμα, για ποιο λόγο οι εξαγορζσ-

ςυγχωνεφςεισ ςε μερικζσ περιπτϊςεισ επιτυγχάνουν ενϊ ςε άλλεσ όχι. Η απάντθςθ 

προφανϊσ είναι πολφπλοκθ, κακϊσ οι περιπτϊςεισ ποικίλουν ωσ προσ το μζγεκοσ 

των επιχειριςεων, τισ αγορζσ και τουσ πελάτεσ ςτουσ οποίουσ απευκφνονται, τθν 

πρότερθ εμπειρία και τεχνογνωςία των ςυμβαλλόμενων μερϊν ςε ανάλογεσ 

εξαγορζσ-ςυγχωνεφςεισ και τον επικυμθτό βακμό αφομοίωςθσ.  

Ραρόλθ τθν ποικιλία και τθν πολυπλοκότθτα των ξεχωριςτϊν περιπτϊςεων, είναι 

φανερό ότι το κζμα τθσ επιχειρθςιακισ ενοποίθςθσ αποτελεί ζναν από τουσ 

ςθμαντικότερουσ πονοκεφάλουσ  μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ εξαγοράσ-

ςυγχϊνευςθσ, κακϊσ απαιτείται πλιρθσ ενοποίθςθ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα 

και τισ λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ.  Πμωσ, ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 

περιπτϊςεων, ςτο χρονικό διάςτθμα που ακολουκεί μίασ ςυγχϊνευςθσ,  ενϊ 

παρατθρείται ζντονθ δραςτθριότθτα για τθν ενοποίθςθ των λειτουργιϊν με ςτόχο 

τθν μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ και τθσ αφξθςθσ τον βραχυπρόκεςμων κερδϊν, 

φαίνεται να παραμελείται θ ενοποίθςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Μία ζρευνα 

των Mckiernan και Merali (12) ζδειξε ότι μόνο οι μιςοί αγοραςτζσ είχαν πλιρεισ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςυςτιματα πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν των 

εταιριϊν που κα αγόραηαν. Επίςθσ, φαίνεται ότι το κζμα των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων είναι αυτό που μελετάται λιγότερο κατά τθ διάρκεια των 

διαπραγματεφςεων για μία εξαγορά ι ςυγχϊνευςθ. Στθν ίδια ζρευνα ςθμειϊνεται, 

ότι παραπάνω από τουσ μιςοφσ ςυμβαλλόμενουσ ςε μία τζτοια πράξθ πιςτεφουν ότι 

τα πλθροφοριακά ςυςτιματα αποτελοφν ζνα πολφ ςθμαντικό κομμάτι τθσ 

επιχείρθςισ τουσ, παρόλο που κατά τθ διάρκεια τθσ αγοράσ ι τθσ ςυγχϊνευςθσ δεν 

λαμβάνονται τόςο πολφ υπόψθ. Αυτό δείχνει ότι οι οργανιςμοί αυτοί, δεν 

αντιλαμβάνονται ότι ςε παρόμοιεσ πράξεισ, θ βζλτιςτθ χριςθ των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων μπορεί να αποφζρει ςτθν επιχείρθςθ ςθμαντικά ανταγωνιςτικά 

πλεονεκτιματα (10) (13). Ζνα άλλο πρόβλθμα που αντιμετωπίηεται ςυχνά κατά τθ 

ςυγχϊνευςθ δφο εταιριϊν, είναι ότι κάκε μία από αυτζσ, διακζτει εξειδικευμζνα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα που εξυπθρετοφν ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ τθσ. Πμωσ, οι 

ανάγκεσ ενόσ ςυγχωνευμζνου ομίλου, ςυχνά διαφζρουν κατά πολφ από αυτζσ των 

ςυμβαλλόμενων μερϊν, με αποτζλεςμα ο αναςχεδιαςμόσ των κατάλλθλων 

ςυςτθμάτων να κακίςταται μία χρονοβόρα και επίπονθ διαδικαςία (14). 

Συμπεραςματικά, είναι προφανζσ ότι το εγχείρθμα τθσ ςυγχϊνευςθσ δφο εταιριϊν 

είναι ιδιαίτερα δφςκολο και απαιτεί ςωςτό προγραμματιςμό και οργάνωςθ για να 

επιτφχει. Η Επιχειρθςιακι Μοντελοποίθςθ και των δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν, 
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μπορεί να διευκολφνει ςθμαντικά τθ διαδικαςία, ςυνδράμοντασ  ςτθν 

Επιχειρθςιακι Ενοποίθςθ των δφο ξεχωριςτϊν εταιριϊν ςε ζναν ςυγχωνευμζνο 

όμιλο και επιταχφνοντάσ τθν.  

 

 

 

1.4 Επιχειρθςιακά Μοντζλα 

 

Το Επιχειρθςιακό Μοντζλο ορίηεται ωσ μία ςυμβολικι αναπαράςταςθ τθσ 

επιχείρθςθσ και των κεμάτων τα οποία τθν αφοροφν και αποτελείται από 

ςυμπλθρωματικά μεταξφ τουσ μοντζλα των επιμζρουσ όψεων τθσ επιχείρθςθσ (15). 

Ρεριζχει αναπαραςτάςεισ μεμονωμζνων γεγονότων, ςχζςεων και ςυναλλαγϊν τθσ 

επιχείρθςθσ, ενϊ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι θ απεικόνιςθ όχι μόνο των ςτατικϊν 

αλλά και των δυναμικϊν όψεων τθσ. Συνικωσ ζνα επιχειρθςιακό μοντζλο 

αποτελείται (χωρίσ να περιορίηεται μόνο ςε αυτά) από: 

 Οργανωςιακά Μοντζλα, τα οποία τεκμθριϊνουν τθν οργανωςιακι δομι και 

τισ υπευκυνότθτεσ και δικαιοδοςίεσ των μελϊν τθσ. 

 Μοντζλα βελτιςτοποίθςθσ και λιψθσ αποφάςεων, τα οποία 

χρθςιμοποιοφνται από υποςτθρικτικά ςυςτιματα λιψθσ αποφάςεων. 

 Μοντζλα δραςτθριοτιτων, τα οποία υπαγορεφουν τισ λειτουργίεσ και 

ενζργειεσ που πρζπει να εκτελεςτοφν ςτισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Μοντζλα πόρων, τα οποία περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά, τισ πολιτικζσ 

διαχείριςθσ των πόρων και τισ ενζργειεσ που γίνονται για τθ διεκπεραίωςθ 

διαφόρων δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με αυτοφσ. 

 Μοντζλα πλθροφορίασ, τα οποία περιγράφουν τθ δομι και τισ 

αλλθλοςυςχετίςεισ των δεδομζνων και των πλθροφοριακϊν ςτοιχείων του 

επιχειρθματικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

 Οικονομικά μοντζλα, τα οποία παρζχουν μία αναλυτικι όψθ για τα 

διάφορα οικονομικά μεγζκθ τθσ επιχείρθςθσ. 

 Μοντζλα προϊόντων, για τθν αναπαράςταςθ των χαρακτθριςτικϊν του 

προϊόντοσ, των λεπτομερειϊν τθσ ςχεδίαςισ του κακϊσ και των τμθμάτων 

που το απαρτίηουν ςε όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ του. 
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Οι επιχειριςεισ χρειάηονται μοντζλα για να απαντοφν με ζναν ολοκλθρωμζνο και 

ενιαίο τρόπο ςε κεμελιϊδεισ ερωτιςεισ όπωσ: 

 Ροιοί εργάηονται ςτθν επιχείρθςθ; (οργανωςιακά μοντζλα) 

 Τι ακριβϊσ κάνει ο κακζνασ; (Οργανωςιακά μοντζλα, μοντζλα 

βελτιςτοποίθςθσ και λιψθσ αποφάςεων) 

 Ρϊσ εκτελοφν τα κακικοντά τουσ οι εργαηόμενοι; (μοντζλα δραςτθριοτιτων) 

 Ροιοί είναι οι διακζςιμοι πόροι; (μοντζλα πόρων) 

 Ροιά είναι τα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ επιχείρθςθσ και τι μποροφν να 

κάνουν; (μοντζλα πλθροφορίασ) 

Συνεπϊσ, θ ςφνκεςθ όλων των παραπάνω μοντζλων ςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο 

δθμιουργεί το επιχειρθματικό μοντζλο, το οποίο δείχνει με ποιον τρόπο ςυνδζονται 

τα παραπάνω μοντζλα ςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο. (3) 

 

1.5 Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ 

 

Ωσ Επιχειρθςιακι διαδικαςία ορίηεται ζνα μερικά διατεταγμζνο ςφνολο 

δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με ςχζςεισ διαδοχισ και των οποίων θ εκτζλεςθ 

ρυκμίηεται από κάποια γεγονότα και καταλιγει ςε κάποιο παρατθριςιμο και 

μετριςιμο αποτζλεςμα. Μία διαδικαςία μπορεί να απαρτίηεται από υπο-

διαδικαςίεσ και αυτζσ από δραςτθριότθτεσ. Οι περιςςότερεσ διαδικαςίεσ ζχουν 

ζναν «προμθκευτι» που τουσ τροφοδοτεί με τισ απαιτοφμενεσ ειςόδουσ και όλεσ 

ζχουν κάποιον «πελάτθ» ςτον οποίον παρζχουν τα αποτελζςματα. Κάκε διαδικαςία 

αποτελείται από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ κάκε δραςτθριότθτα(activity) 

πραγματοποιεί κάποιο κακικον(task) το οποίο με τθ ςειρά του αποτελεί μία 

διατεταγμζνθ ομάδα ενεργειϊν (actions) (3) (16) 

Οι διαδικαςίεσ, ανάλογα με το πόςο αυςτθρά δομθμζνεσ ι ευζλικτεσ είναι 

διακρίνονται ςε: 

1) Αςκενϊσ δομθμζνεσ, των οποίων οφτε το τελικό αποτζλεςμα οφτε θ αλλθλουχία 

των δραςτθριοτιτων είναι απολφτωσ γνωςτά. Αυτζσ αφοροφν: 

a) Ad-hoc Workflows, όπου θ ςυγκζντρωςθ και δρομολόγθςθ τθσ πλθροφορίασ 

δεν ακολουκεί κάποια ςυγκεκριμζνθ πορεία αλλά είναι αυκόρμθτθ. 

b) Cooperative team workflows, των οποίων θ δομι προκφπτει από τθ 

ςυνεργαςία μία ομάδασ ατόμων. 
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2) Θμι-δομθμζνεσ, των οποίων το αναμενόμενο αποτζλεςμα είναι γνωςτό, αλλά θ 

διαδοχι των δραςτθριοτιτων γίνεται γνωςτι μόνο κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ. Αυτζσ αποτελοφνται από: 

a) Αλυςιδωτζσ δραςτθριότθτεσ (Chained Activity). 

b) Ολοκλθρωμζνεσ δραςτθριότθτεσ μίασ ομάδασ ανκρϊπων με ςυγκεκριμζνθ 

δομι (Integrated Team Activity). 

3) Καλά δομθμζνεσ, των οποίων το αναμενόμενο αποτζλεςμα είναι γνωςτό και θ 

διαδοχι των δραςτθριοτιτων καλά οριςμζνθ (ντετερμινιςτικι). Αυτζσ αφοροφν 

standard workflow, δθλαδι προτυποποιθμζνα, με ςυγκεκριμζνθ δομι Τα οποία 

αυτοματοποιοφν ςυνικωσ επαναλαμβανόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

  



25 
 

2 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ 

2.1 Ειςαγωγή 

 

Η τεχνολογία μοντελοποίθςθσ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν άρχιςε ιδθ να 

δθμιουργείται και να εξελίςςεται από τθν δεκαετία του 1980 και ενζπνευςε 

αρκετοφσ να δθμιουργιςουν γλϊςςεσ μοντελοποίθςθσ μζςα από διάφορα 

ερευνθτικά ζργα που εκπονικθκαν τθν ίδια δεκαετία. Σιμερα ωσ άμεςο 

αποτζλεςμα πολλϊν προςπακειϊν, ζχουν αναπτυχκεί αρκετζσ τεχνικζσ και 

εργαλεία ςχετικά με τθ μοντελοποίθςθ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν. Ραράλλθλα 

με αυτά τα εργαλεία, ζχουν δθμιουργθκεί και διάφορεσ άλλεσ γλϊςςεσ οι οποίεσ 

ζχουν τθ δυνατότθτα να μοντελοποιοφν επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ και να 

ςχθματίηουν ολοκλθρωμζνα μοντζλα αναπαράςταςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ 

επιχείρθςθσ (17). 

Οι τεχνικζσ μοντελοποίθςθσ είναι πολφ ςθμαντικζσ και, όπωσ είδαμε ςτα 

προθγοφμενα κεφάλαια, θ χρθςιμότθτά τουσ ζγκειται ςτθν υποςτιριξθ νζων 

προςεγγίςεων για τθν μετατροπι και βελτίωςθ τθσ επιχείρθςθσ. Τα μοντζλα που 

προκφπτουν, ανάλογα με τθν τεχνικι από τθν οποία προιλκαν, προςφζρουν μία 

περιεκτικι και κατανοθτι δομι των διαδικαςιϊν ςτουσ επιχειρθματικοφσ αναλυτζσ, 

τουσ προγραμματιςτζσ αλλά και τα διοικθτικά ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ. (17) 

Στθ ςυνζχεια του κεφαλαίου κα γίνει μία ςυνοπτικι αναφορά ςτα κυριότερα 

πλαίςια, γλϊςςεσ και μεκοδολογίεσ μοντελοποίθςθσ που υπάρχουν ςιμερα. 

 

2.2 Πλαίςια Μοντελοποίηςησ 
 

Ζνα πλαίςιο μοντελοποίθςθσ, είναι μία περιεκτικι και λεπτομερισ μζκοδοσ που 

περιγράφει τθν τρζχουςα ι/και τθ μελλοντικι δομι και ςυμπεριφορά των 

διαδικαςιϊν, των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, του προςωπικοφ και των 

οργανωτικϊν μονάδων ενόσ οργανιςμοφ. Θα ακολουκιςει μία ςυνοπτικι 

παρουςίαςθ των πλαιςίων μοντελοποίθςθσ Zachman, Geram, CIMOSA και TOGAF, 

ενϊ υπάρχουν και άλλα όπωσ DODAF, FEAF, GRAI, OBASHI ςτα οποία δεν κα γίνει 

αναφορά. 
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2.2.1 Πλαίςιο ZACHMAN 

Το πλαίςιο Zachman, αποτελεί ζνα πλαίςιο επιχειρθςιακισ αρχιτεκτονικισ, που 

παρζχει ζναν επίςθμο και υψθλοφ επιπζδου δομθμζνο τρόπο για τθν 

αναπαράςταςθ και τον προςδιοριςμό μία επιχείρθςθσ (18).  Απεικονίηεται ςαν ζνασ 

πίνακασ 6x6 ο οποίοσ φαίνεται παρακάτω (19): 

 

Η βαςικι ιδζα που κρφβεται πίςω από αυτό, είναι πωσ οποιοδιποτε ςφνκετο 

ηιτθμα, μπορεί να περιγραφεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το ςκοπό για τον 

οποίο το χρειαηόμαςτε. Το πλαίςιο Zachman, παρζχει τισ τριάντα ζξι απαραίτθτεσ 

κατθγορίεσ ϊςτε να μπορεί οτιδιποτε να περιγραφεί επακριβϊσ. Διακζτει ζξι 

διαφορετικζσ κατθγορίεσ, αυξανόμενου επιπζδου λεπτομζρειασ, από ζξι 

διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. Κάκε ςειρά του πλαιςίου, αναπαριςτά μία ολικι 

κεϊρθςθ ενόσ ηθτιματοσ, από μία ςυγκεκριμζνθ οπτικι γωνία. Οι γραμμζσ του 

πλαιςίου είναι: 
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 Ρεδίο ενδιαφζροντοσ (Scope): Κακορίηει το ςκοπό και τθ γενικότερθ 

κατεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ, δθμιουργϊντασ το πλαίςιο για οποιοδιποτε 

αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό. Από τελεί τθν οπτικι γωνία των δθμιουργϊν 

ςτρατθγικισ (strategists) 

 Επιχείρθςθ(Business): Αποτελεί το μοντζλο μίασ επιχείρθςθσ. Αυτό 

αντιςτοιχεί ςτα επιχειρθςιακά μοντζλα (enterprise models) τα οποία 

απαρτίηουν το ςχεδιάγραμμα τθσ επιχείρθςθσ και δείχνουν αφενόσ τισ 

εταιρικζσ οντότθτεσ και διαδικαςίεσ, αφετζρου τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ. 

Είναι θ οπτικι γωνία των γενικϊν διευκυντϊν (executive leaders) 

 Σφςτθμα (System): Ρεριλαμβάνει τθν μεταμόρφωςθ των ςχεδίων ςε 

λεπτομερείσ περιγραφζσ απαιτιςεων από τθ προςζγγιςθ του ςχεδιαςτι. 

Αντιςτοιχεί ςτθ δθμιουργία ενόσ μοντζλου ςυςτιματοσ (system model) ςτο 

οποίο είναι απαραίτθτο να οριςτοφν τα ςτοιχεία δεδομζνων, οι ροζσ 

λογικϊν διαδικαςιϊν και οι λειτουργίεσ που αναπαριςτοφν τισ 

επιχειρθςιακζσ οντότθτεσ και διαδικαςίεσ. Αποτελεί τθν οπτικι γωνία των 

ςχεδιαςτϊν. 

 Τεχνολογία (Technology): Ο δθμιουργόσ του πλαιςίου, αναςκευάηει τα 

προθγοφμενα ςχζδια ϊςτε να είναι εφικτά από τθν οπτικι γωνία του 

μθχανικοφ (engineer). Ραρζχει με αυτό τον τρόπο επαρκείσ λεπτομζρειεσ 

ςχετικά με τουσ περιοριςμοφσ των εργαλείων, τθσ τεχνολογίασ  και των 

υλικϊν. Αντιςτοιχεί ςτα τεχνολογικά μοντζλα(technology models) τα οποία 

οφείλουν ουςιαςτικά να προςαρμόςουν το προθγοφμενο επίπεδο, ςτα 

πραγματικά δεδομζνα που επιβάλουν οι περιοριςμοί τεχνολογίασ. 

 Συςτατικό ςτοιχείο (component): Ορίηει με λεπτομζρεια οτιδιποτε αποτελεί 

ςυςτατικό ενόσ ςυςτιματοσ ςε μια επιχείρθςθ. Είναι θ οπτικι γωνία των 

τεχνικϊν (technicians) 

 Λειτουργίεσ (operations): Αντικατοπτρίηει τθν πραγματικι λειτουργία τθσ 

επιχείρθςθσ, μετά τθν εφαρμογι των ςχεδιαηόμενων ςτα προθγοφμενα 

βιματα μοντζλων. 

Ταυτόχρονα, ςτισ ςτιλεσ, εξετάηεται από διαφορετικι ςκοπιά κάκε επίπεδο. 

Συγκεκριμζνα για τθ κάκε ςτιλθ (19): 

1. Ρεριγραφι δεδομζνων. (what) 

2. Ρεριγραφι λειτουργιϊν. (how) 

3. Ρεριγραφι δικτφου. (where) 

4. Ρεριγραφι ανκρωπίνου δυναμικοφ.(who) 

5. Ρεριγραφι χρόνου. (when) 

6. Ρεριγραφι κίνθτρου. (why) 
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2.2.2 GERAM 

Η τεχνικι GERAM (Generalized Enterprise Reference Architecture and 

Methodology), αποτελεί ζνα γενικευμζνο πλαίςιο Επιχειρθςιακι Αρχιτεκτονικισ, 

χριςιμο ςτθν Επιχειρθςιακι Ενοποίθςθ και ςτο ςχεδιαςμό επιχειρθςιακϊν 

διαδικαςιϊν. Δθμιουργικθκε τθ δεκαετία του 1990,  από μία ομάδα αποτελοφμενθ 

από μζλθ του IFAC(International Federation of Automatic Control) και του 

IFIP(International Federation for Information Processing), ςτθν προςπάκειά τθσ να 

αξιολογιςει τα ιδθ υπάρχοντα πλαίςια. Ρεριλαμβάνει όλθ τθν απαραίτθτθ γνϊςθ 

για τον επαναςχεδιαςμό και τθν ενοποίθςθ-ολοκλιρωςθ μίασ επιχείρθςθσ. Ραρζχει 

μία περιγραφι για όλα τα ςτοιχεία ςχετικά με τθ μοντελοποίθςθ και ολοκλιρωςθ 

των επιχειριςεων και ορίηει μία ςυλλογι εργαλείων και μεκόδων από τθν οποία 

κάκε επιχείρθςθ μπορεί να επωφελθκεί για να αντιμετωπίςει κζματα 

επιχειρθςιακισ ενοποίθςθσ και αλλαγισ διαδικαςιϊν κατά τθ λειτουργία τθσ (20) Τα 

ςυςτατικά του πλαιςίου τθσ GERAM φαίνονται ςτο παρακάτω ςχζδιο (21): 

 

Η Geram κεωρεί τα επιχειρθματικά μοντζλα ςαν ζνα απαραίτθτο ςυςτατικό για τθν 

επιχειρθςιακι ολοκλιρωςθ. Το πλαίςιό τθσ αναγνωρίηει ςτο ςθμαντικότερο 

ςυςτατικό του, το GERA, τισ βαςικζσ κεωρίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ δθμιουργία 

αρχιτεκτονικισ επιχειριςεων. Η GERAM διακρίνεται ςτισ μεκοδολογίεσ 

επιχειρθματικισ μοντελοποίθςθσ (EEM) και ςτισ γλϊςςεσ μοντελοποίθςθσ (EMLs) 
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που χρθςιμοποιοφνται για τθ μοντελοποίθςθ τθσ δομισ, του περιεχομζνου και τθσ 

ςυμπεριφοράσ των επιχειρθματικϊν οντοτιτων. Η διαδικαςία παράγει τα 

επιχειρθματικά μοντζλα (EMs), τα οποία αναπαριςτοφν τισ επιχειρθματικζσ 

διαδικαςίεσ ι μζροσ αυτϊν, ςυμπεριλαμβάνοντασ τισ εργαςίεσ καταςκευισ ι 

υπθρεςιϊν μίασ επιχείρθςθσ, τθν οργάνωςθ και διοίκθςι τθσ και τα ςυςτιματα 

ελζγχου και πλθροφοριϊν τθσ. Αυτά τα μοντζλα χρθςιμοποιοφνται για τθν 

υλοποίθςθ επιχειρθματικϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων (EOS) και ενιςχφουν τθ 

δυνατότθτα μίασ εταιρίασ ςτθν αξιολόγθςθ οργανωτικϊν και λειτουργικϊν 

εναλλακτικϊν βελτιϊνοντασ ζτςι τθν απόδοςι τθσ. Η μεκοδολογία και οι γλϊςςεσ 

που χρθςιμοποιοφνται υποςτθρίηονται από τα εργαλεία επιχειρθματικισ 

μοντελοποίθςθσ (EETs). Η ςθμαςιολογία των γλωςςϊν μοντελοποίθςθσ κακορίηεται 

από τισ γενικζσ κεωρίεσ επιχειρθςιακισ μοντελοποίθςθσ (GEMCs). Η διαδικαςία 

μοντελοποίθςθσ ενιςχφεται από τα επιμζρουσ μοντζλα (PEMs), τα οποία 

αποτελοφνται από μοντζλα ανκρωπίνων ρόλων, διαδικαςιϊν και τεχνολογιϊν. Η 

λειτουργικι χριςθ των τελευταίων υποςτθρίηεται από ειδικζσ ενότθτεσ(modules) 

που παρζχουν προκαταςκευαςμζνα προϊόντα(EMOs), όπωσ προφίλ ανκρωπίνων 

δεξιοτιτων για ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα, κοινζσ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ και 

γενικά οτιδιποτε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν εφαρμογι ενόσ λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ (20) (22) (21). 

2.2.3 CIMOSA 

Η μεκοδολογία CIMOSA (Computer Integrated Manufacturing Open System 

Architecture), είναι ζνα πλαίςιο  μοντελοποίθςθσ, που κφριο ςτόχο ζχει τθν 

επιχειρθςιακι ενοποίθςθ-ολοκλιρωςθ μθχανϊν, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και 

ανκρϊπων. Το πλαίςιο αυτό, αςχολείται με όλο τον κφκλο ηωισ του υπό 

αναπαράςταςθ ςυςτιματοσ και παρζχει γλϊςςα μοντελοποίθςθσ, μεκοδολογία 

κακϊσ και υποςτθρικτικι τεχνολογία ϊςτε ο χριςτθσ να επιτφχει τουσ άνωκι 

αναφερόμενουσ ςτόχουσ. Αναπτφχκθκε τθ δεκαετία του 1990 από τθν κοινοπραξία 

AMICE ςε ζνα ζργο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και από τότε δθμιουργικθκε ο μθ 

κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ CIMOSA-Association με ςκοπό τθν ιδιοκτθςία, 

προϊκθςθ και εξζλιξθ του πλαιςίου (23) (24). Η φιλοςοφία του πλαιςίου αυτοφ 

αντικατοπτρίηεται ςτθν παρακάτω εικόνα: 
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Εξετάηονται τρείσ αρχιτεκτονικζσ διαςτάςεισ: 

1. Διάςταςθ γενικότθτασ, θ οποία απαρτίηεται από 

a. Ζνα επίπεδο το οποίο ουςιαςτικά αποτελεί ζναν κατάλογο βαςικϊν 

δομικϊν μπλοκ 

b. Ζνα επίπεδο, το οποίο είναι θ βιβλιοκικθ όλων των επιμζρουσ 

μοντζλων που εφαρμόηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ 

c. Ζνα επίπεδο, το οποίο ουςιαςτικά αποτελεί ζνα ςυγκεκριμζνο 

μοντζλο μία επιχειρθςιακισ δομισ 

2. Διάςταςθ μοντζλων τριϊν επιπζδων που απαρτίηεται από: 

a. Ζνα επίπεδο ςτο οποίο κακορίηονται οι απαιτιςεισ τθσ επιχείρθςθσ 

από τα μοντζλα 

b. Ζνα επίπεδο που περιλαμβάνει ζνα ςχεδιαςτικό μοντζλο, το οποίο 

κακορίηει  τθ βζλτιςτθ και προςανατολιςμζνθ ωσ προσ το ςφςτθμα 

αναπαράςταςθ των απαιτιςεων τθσ επιχείρθςθσ 

c. Ζνα επίπεδο που περιλαμβάνει ζνα μοντζλο εφαρμογισ για τθν 

περιγραφι ενόσ πλιρωσ υπολογιςτικά-καταςκευαςτικά 

ενοποιθμζνου ςυςτιματοσ και όλων των ςυςτατικϊν του. 

3. Διάςταςθ «οπτικισ γωνίασ» για τθν περιγραφι του μοντζλου θ οποία 

αποτελείται από: 
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a. Ζνα επίπεδο για τθν περιγραφι τθσ αναμενόμενθσ ςυμπεριφοράσ και 

λειτουργικότθτασ τθσ επιχείρθςθσ 

b. Ζνα επίπεδο για τθν περιγραφι των ενοποιθμζνων αντικειμζνων 

πλθροφοριϊν τθσ επιχείρθςθσ 

c. Ζνα επίπεδο που περιγράφει τουσ πόρουσ τθσ επιχείρθςθσ 

d. Ζνα επίπεδο που περιγράφει τθν οργάνωςθ τθσ επιχείρθςθσ (8). 

2.2.4 TOGAF 

Το πλαίςιο TOGAF (The Open Group Architecture Framework) είναι ζνα πλαίςιο το 

οποίο παρζχει μία κατανοθτι προςζγγιςθ για το ςχεδιαςμό, τον προγραμματιςμό, 

τθν εφαρμογι και τθ διακυβζρνθςθ τθσ επιχειρθςιακισ αρχιτεκτονικισ. Η τελευταία 

ζκδοςθ του, το TOGAF 9, δθμοςιεφτθκε από τθν Open Group to 2009 (25). 

Αποτελείται από 7 κφρια μζρθ (26) : 

1. Ειςαγωγι: Αποτελεί μία υψθλοφ επιπζδου ειςαγωγι ςτισ κεωρίεσ κλειδιά 

τθσ αρχιτεκτονικισ επιχειριςεων και περιλαμβάνει τουσ οριςμοφσ των όρων 

που χρθςιμοποιοφνται ςτο TOGAF 

2. Μζκοδοσ ανάπτυξθσ Αρχιτεκτονικϊν-ADA (Architecture Development 

Methods): Το μζροσ αυτό αποτελεί τον πυρινα του πλαιςίου και περιγράφει 

τθ μζκοδο ανάπτυξθσ Αρχιτεκτονικϊν(ADA) που είναι μία βιμα προσ βιμα 

προςζγγιςθ ςτθν ανάπτυξθ επιχειρθςιακισ αρχιτεκτονικισ. Η βαςικι δομι 

τθσ αποτυπϊνεται παραςτατικά ςτο παρακάτω ςχιμα, το οποίο αποτελεί 

τον «κφκλο ADM» και απεικονίηει τισ διάφορεσ φάςεισ τθσ μεκόδου: 



32 
 

Σε κάκε φάςθ επιτελείται μία ςειρά από εργαςίεσ οι οποίεσ χρειάηονται για 

τθν ανάπτυξθ τθσ αρχιτεκτονικισ μιασ επιχείρθςθσ. Επειδι θ ADM είναι 

γενικι μζκοδοσ, για καλφτερα αποτελζςματα κα πρζπει να προςαρμόηεται 

κάκε φορά ςτισ απαιτιςεισ του εκάςτοτε οργανιςμοφ. 

3. Κατευκυντιριεσ γραμμζσ και τεχνικζσ τθσ ADM: περιζχει τισ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ και τισ τεχνικζσ του TOGAF και κατ’ επζκταςθ τθσ ADM. Μερικζσ 

από αυτζσ επιγραμματικά είναι θ Αρχιτεκτονικι Αςφαλείασ και θ 

χρθςιμοποίθςθ επαναλιψεων ςτθν ADM για ανανζωςθ πλθροφοριϊν και 

αναςκόπθςθ αποτελεςμάτων ςε προθγοφμενεσ φάςεισ. 

4. Ρλαίςιο Ρεριεχομζνου Αρχιτεκτονικϊν: Αυτό το κομμάτι αςχολείται με τα 

προϊόντα μίασ Αρχιτεκτονικισ που είναι αποτελζςματα εργαςιϊν όπωσ ροζσ 

διαδικαςιϊν και ζργα. Ρεριζχει το μεταμοντζλο περιεχομζνου (Content 

metamodel) και τρεισ κατθγορίεσ περιγραφισ των προϊόντων εργαςίασ μίασ 

αρχιτεκτονικισ, τα παραδοτζα (deliverables), τα τεχνουργιματα (artifacts) 

και τα μπλοκ δόμθςθσ (building blocks). Το μεταμοντζλο περιεχομζνου 

παρζχει μία επίςθμθ δομι για το ςυνεπι προςδιοριςμό και τθν παρουςίαςθ 

των αποτελεςμάτων μίασ αρχιτεκτονικισ. Αποτελεί ζνα βαςικό μοντζλο με 

ζνα ελάχιςτο ςφνολο απαραίτθτων χαρακτθριςτικϊν, το οποίο όμωσ 

επιδζχεται επεκτάςεισ για να είναι εφκολα προςαρμόςιμο ςτισ απαιτιςεισ 

κάκε ξεχωριςτοφ αρχιτεκτονικοφ ζργου. 

5. Επιχειρθματικό «ςυνεχζσ» και εργαλεία(Enterprise continuum and tools): 

Αςχολείται με τισ κατάλλθλεσ ταξινομιςεισ και εργαλεία που απαιτοφνται 

για τθν κατθγοριοποίθςθ και αποκικευςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

Αρχιτεκτονικισ ςε μία επιχείρθςθ.  

6. Μοντζλα αναφοράσ TOGAF: Ραρζχει δφο αρχιτεκτονικά μοντζλα αναφοράσ, 

το Τεχνικό Μοντζλο Αναφοράσ TRM (Technical Reference Model) και το 

Μοντζλο Αναφοράσ Ενοποιθμζνθσ Υποδομισ Ρλθροφοριϊν III-RM 

(Integrated Information Infrastructure Reference Model). Το TRM προςφζρει 

ζνα μοντζλο και μία ταξινόμθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ γενικϊν υπθρεςιϊν και 

λειτουργιϊν του TOGAF θ οποία αποτελεί τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ πιο 

εξειδικευμζνων αρχιτεκτονικϊν. Το III-RM αποτελεί ζνα υποςφνολο του TRM 

το οποίο ενοποιεί τόςο τισ πλθροφορίεσ όςο και τθν πρόςβαςθ ςε αυτζσ και 

είναι ιδιαίτερα χριςιμο ςε αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με 

τθν απρόςκοπτθ κυκλοφορία πλθροφοριϊν με αςφαλι και αξιόπιςτο τρόπο 

μζςα ςτθν επιχείρθςθ (20). 

7. Ρλαίςιο Δυνατοτιτων Αρχιτεκτονικισ( Architecture Capability framework): 

Ρεριγράφει τισ οργανωτικζσ δομζσ, τισ διαδικαςίεσ, τουσ ρόλουσ, τισ ευκφνεσ 
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και τα προςόντα που χρειάηονται για τθ δθμιουργία και τθν εφαρμογι μίασ 

αρχιτεκτονικισ ςε μία επιχείρθςθ.  

2.3 Γλώςςεσ και Σεχνικέσ Μοντελοποίηςησ 

Η ςθμαςία τθσ Επιχειρθςιακισ Μοντελοποίθςθσ ςτθ ςφγχρονθ Επιςτιμθ τθσ 

Διοίκθςθσ ζχει τονιςτεί κατ’ επανάλθψθ ςτα προθγοφμενα κεφάλαια. Για τθν 

επιτυχι εφαρμογι τθσ όμωσ, είναι απαραίτθτα τα κατάλλθλα εργαλεία. Οι γλϊςςεσ 

και οι τεχνικζσ μοντελοποίθςθσ είναι τα ςθμαντικότερα από αυτά και ςιμερα 

ςυναντάμε μία πλθκϊρα γλωςςϊν και τεχνικϊν οι οποίεσ υποςτθρίηουν και 

μοντελοποιοφν όλεσ τισ πτυχζσ μία ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ. Στθ ςυνζχεια του 

κεφαλαίου κα παρουςιαςτοφν περιλθπτικά οριςμζνεσ από αυτζσ, όπωσ θ UML, θ 

BPMN, θ BPEL, θ UEML και θ IEM. Άλλεσ τεχνικζσ μοντελοποίθςθσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα είναι επιγραμματικά θ UMM, θ ebXML, θ EEML, θ EDOC 

και θ XPDL. 

2.3.1 UML 

H UML(Unified Modeling Language) είναι μία αντικειμενοςτραφισ γλϊςςα 

μοντελοποίθςθσ γενικοφ ςκοποφ θ οποία χρθςιμοποιείται ςτθν τεχνολογία 

λογιςμικοφ. Ρεριλαμβάνει ζνα ςφνολο τεχνικϊν γραφικοφ ςυμβολιςμοφ που μπορεί 

να δθμιουργιςει ζνα αφθρθμζνο μοντζλο ςυςτιματοσ, γνωςτό και ωσ «μοντζλο 

UML». Αποτελεί μία γραφικι γλϊςςα που οπτικοποιεί, προςδιορίηει, καταςκευάηει 

και τεκμθριϊνει ςυςτιματα λογιςμικοφ, χωρίσ να περιορίηεται μόνο ςε αυτό, αφοφ 

χρθςιμεφει και ςτθ μοντελοποίθςθ υλικοφ (πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων). Επιπλζον 

προςφζρει ζνα πρότυπο τρόπο για τθ μοντελοποίθςθ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν 

και γενικότερα τθν αναπαράςταςθ οργανωτικϊν δομϊν ςε πολλοφσ άλλουσ τομείσ 

(βάςεισ δεδομζνων, γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ). Είναι επεκτάςιμθ γλϊςςα, αφοφ 

επιτρζπει τθν ειςαγωγι νζων κεωριϊν που δεν υπάρχουν ςε αυτι χρθςιμοποιϊντασ 

μθχανιςμοφσ οι οποίοι δθμιουργοφν νζα εξειδικευμζνα μοντζλα για πιο 

ςυγκεκριμζνεσ χριςεισ. Η τελευταία ζκδοςθ τθσ UML ζχει 14 τφπουσ διαγραμμάτων 

οι οποίοι χωρίηονται ςε δφο υποκατθγορίεσ: επτά τφποι απεικονίηουν πλθροφορίεσ 

δομισ, ενϊ οι υπόλοιποι επτά απεικονίηουν πλθροφορίεσ ςυμπεριφοράσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τεςςάρων τφπων οι οποίοι αναπαριςτοφν ηθτιματα 

αλλθλεπίδραςθσ. Τα διαγράμματα αυτά μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ιεραρχικά 

όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο ςχιμα (17) (27): 
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Διαγράμματα δομισ:  Δίνουν ζμφαςθ ςτα πράγματα που πρζπει να υπάρχουν ςτο 

υπο μοντελοποίθςθ ςφςτθμα. Αποτελοφνται από τουσ ακόλουκουσ τφπουσ (27) 

(28): 

 Διαγράμματα κλάςθσ: Ρεριγράφουν τθ δομι ενόσ ςυςτιματοσ δείχνοντασ τισ 

κλάςεισ του, τισ ιδιότθτζσ τουσ κακϊσ και τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ 

 Διάγραμμα ςτοιχείου: Ρεριγράφουν πϊσ ζνα ςφςτθμα λογιςμικοφ διαιρείται 

ςε επιμζρουσ ςτοιχεία, κακϊσ και τισ εξαρτιςεισ μεταξφ των ςτοιχείων 

αυτϊν. 

 Σφνκετο διάγραμμα δομισ: Ρεριγράφει τθν εςωτερικι δομι των κλάςεων 

και τισ ςυνεργαςίεσ που αυτι θ δομι επιτρζπει. 

 Διάγραμμα ανάπτυξθσ: Ρεριγράφουν τον τεχνικό εξοπλιςμό (hardware) που 

χρθςιμοποιείται ςτα ςυςτιματα, κακϊσ και τα εκτελεςτικά περιβάλλοντα 

και τεχνουργιματα που χρθςιμοποιοφνται ςτο hardware 

 Διάγραμμα αντικειμζνου: Απεικονίηει τθν πλιρθ ι μερικι όψθ τθσ δομισ 

ενόσ μοντελοποιθμζνου ςυςτιματοσ ςε μία ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 

Θεωρείται ειδικι περίπτωςθ του διαγράμματοσ κλάςθσ, γιατί χρθςιμοποιεί 

ζνα υποςφνολο των ςτοιχείων του ζτςι ϊςτε να δϊςει ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ 

μεταξφ των ςτιγμιότυπων των κλάςεων μία δεδομζνθ ςτιγμι. 

 Διάγραμμα πακζτου: Ρεριγράφει τον τρόπο με τον οποίο ζνα ςφςτθμα είναι 

διαιρεμζνο ςε λογικζσ ομάδεσ κακϊσ και τισ εξαρτιςεισ μεταξφ των ομάδων 

αυτϊν. 
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 Διάγραμμα προφίλ: βρίςκει εφαρμογι ςε επίπεδο μεταμοντζλου και 

ουςιαςτικά αποτελεί ζναν μθχανιςμό για τθν ειςαγωγι ελαφρϊν 

επεκτάςεων ςτθ UML. 

Διαγράμματα ςυμπεριφοράσ: Δίνουν ζμφαςθ ςτο τι πρζπει να ςυμβεί ςε ζνα υπό 

μοντελοποίθςθ ςφςτθμα. Από τθ ςτιγμι που περιγράφουν τθ ςυμπεριφορά του 

ςυςτιματοσ, χρθςιμοποιοφνται εκτεταμζνα για τθν περιγραφι τθσ 

λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων λογιςμικοφ. Αποτελοφνται από τουσ ακόλουκουσ 

τφπουσ (27) (28): 

 Διάγραμμα δραςτθριότθτασ: Ρεριγράφει τθν βιμα-προσ-βιμα 

επιχειρθματικι και λειτουργικι ροι εργαςίασ ςε ζνα ςφςτθμα. Ουςιαςτικά 

παρουςιάηει τθ γενικι ροι ελζγχου και βρίςκει εφαρμογι ςτθ 

μοντελοποίθςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν 

 Διάγραμμα «κατάςταςθσ μθχανισ»: Κακϊσ θ ςυμπεριφορά ενόσ 

ςυςτιματοσ δεν κακορίηεται μόνο από τισ ειςόδουσ του, αλλά και από τισ 

προθγοφμενεσ καταςτάςεισ του, το ςυγκεκριμζνο διάγραμμα βρίςκει 

εφαρμογι ςτθν περιγραφι των διάφορων καταςτάςεων του ςυςτιματοσ και 

ςτον τρόπο μετάβαςθσ από τθ μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ. 

 Διάγραμμα «περίπτωςθσ χριςθσ»: Ρεριγράφει τθ λειτουργικότθτα ενόσ 

ςυςτιματοσ ςε ςυνεργαςία με κάποιον ι κάποιουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ 

(actors), αναδεικνφοντασ  τθ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ από μία 

εξωτερικι ματιά και δίνοντασ παρατθριςιμα και μετριςιμα αποτελζςματα 

ςχετικά με αυτι. 

Διαγράμματα αλλθλεπίδραςθσ: Είναι υποςφνολα των διαγραμμάτων ςυμπεριφοράσ 

και δίνουν ζμφαςθ ςτθ ροι ελζγχου και δεδομζνων ανάμεςα ςτα αντικείμενα του 

ςυςτιματοσ. Αποτελοφνται από τουσ ακόλουκουσ τφπουσ (27) (28): 

 Διάγραμμα επικοινωνίασ: Δείχνει τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ αντικειμζνων 

ι μερϊν του ςυςτιματοσ με τθ μορφι διαδοχικϊν μθνυμάτων. 

Ρεριλαμβάνει ζνα ςυνδυαςμό πλθροφοριϊν από τα διαγράμματα κλάςθσ, 

αλλθλουχίασ και περίπτωςθσ χριςθσ, περιγράφοντασ τόςο τθ ςτατικι δομι 

όςο και τθ δυναμικι ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ.  

 Διάγραμμα Γενικισ όψθσ Αλλθλεπίδραςθσ: Εςτιάηει ςτθ ςφαιρικι κεϊρθςθ 

τθσ ροισ ελζγχου των αλλθλεπιδράςεων και αποτελεί μία παραλλαγι του 

διαγράμματοσ δραςτθριότθτασ ςτθν οποία οι κόμβοι αναπαριςτοφν 

διαγράμματα επικοινωνίασ. 

 Διαγράμματα ακολουκίασ: Δείχνει πϊσ επικοινωνοφν τα αντικείμενα μεταξφ 

τουσ μζςα από μία αλλθλουχία μθνυμάτων. Επίςθσ δείχνει τθ διάρκεια ηωισ 
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των ςχετικϊν με αυτά τα μθνφματα αντικειμζνων. Η βαςικι διαφορά ςε 

ςχζςθ με τα διαγράμματα επικοινωνίασ, είναι ότι τα διαγράμματα 

ακολουκίασ επικεντρϊνονται ςτο χρονικό παράγοντα. Ζτςι μοντελοποιείται 

θ βαςιςμζνθ ςε χρονικι ακολουκία ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα αντικείμενα 

του ςυςτιματοσ. 

2.3.2 BPMN 

H BPMN(Business Process Model and Notation), είναι μία γραφικι αναπαράςταςθ-

πρότυπο για τον κακοριςμό και τον προςδιοριςμό των επιχειρθματικϊν 

διαδικαςιϊν ςε ζνα μοντζλο επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν. Αναπτφχκθκε από το 

Business Process Modeling Initiative (BPMI) και πλζον ςυντθρείται από το Object 

Management Group (OMG), μετά τθ ςυγχϊνευςθ των δφο οργανιςμϊν το 2005. Η 

τελευταία ζκδοςθ είναι θ BPMN 2.0 που κυκλοφόρθςε το Μάρτιο του 2011 (29). 

Βαςικόσ ςτόχοσ του προτφπου αυτοφ είναι θ παροχι μίασ ςθμειογραφίασ που είναι 

εφκολα κατανοθτι ςε όλουσ τουσ επιχειρθματικοφσ χριςτεσ, από τουσ 

επιχειρθματικοφσ αναλυτζσ που δθμιουργοφν τα αρχικά προςχζδια των 

διαδικαςιϊν και τουσ τεχνικοφσ που αναπτφςςουν τθν τεχνολογία γα τθν εφαρμογι 

τουσ, ζωσ τα ανϊτερα ςτελζχθ που εποπτεφουν και διαχειρίηονται τισ διαδικαςίεσ 

αυτζσ. Ταυτόχρονα θ BPMN ςτοχεφει ςτθν οπτικοποίθςθ XML γλωςςϊν, 

ςχεδιαςμζνεσ για τθν εκτζλεςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν και εφκολα κατανοθτζσ 

ςε ζναν προγραμματιςτι, δθμιουργϊντασ μία τυποποιθμζνθ γζφυρα που ενϊνει το 

ςχεδιαςμό με τθ εφαρμογι και παρζχοντασ μία ςθμειογραφία επιχειρθςιοςτρεφθ 

και εφκολα αντιλθπτι από διοικθτικά ςτελζχθ (30) (31). 

H BPMN περιορίηεται ςτο να υποςτθρίηει μόνο εκείνεσ τισ κεωρίεσ μοντελοποίθςθσ 

που είναι εφαρμόςιμεσ ςε επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι άλλοι 

τφποι μοντελοποίθςθσ δεν ανικουν ςτο πεδίο δράςεισ τθσ BPMN. Τζτοιοι είναι (31) 

(29):  

 Οργανωτικζσ δομζσ 

 Μοντζλα δεδομζνων (παρόλο που υποςτθρίηει ροζσ δεδομζνων και ςχζςεισ 

μεταξφ τεχνουργθμάτων και δραςτθριοτιτων) 

 Λειτουργικζσ βλάβεσ 

Υπάρχουν τρεισ βαςικοί τφποι μοντζλων που μποροφν να δθμιουργθκοφν με ζνα 

BPMN διάγραμμα και αυτοί είναι: 

 Ιδιωτικζσ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ είναι εςωτερικζσ ςε ζναν 

οργανιςμό και ςυνικωσ ονομάηονται διαδικαςίεσ ροισ εργαςίασ.  
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 Δθμόςιεσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ αναπαριςτοφν τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ 

μίασ ιδιωτικισ επιχειρθματικι διαδικαςίασ και μίασ εξωτερικισ διαδικαςίασ 

ι ενόσ εξωτερικοφ ςυμμετζχοντα. Μόνο εκείνεσ οι διαδικαςίεσ που 

επικοινωνοφν με το εξωτερικό περιβάλλον μίασ ιδιωτικισ επιχειρθματικισ 

διαδικαςίασ ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτιν τθ κατθγορία. 

  Διαδικαςίεσ ςυνεργαςίασ, οι οποίεσ απεικονίηουν τισ αλλθλεπιδράςεισ 

μεταξφ δφο ι περιςςότερων επιχειρθματικϊν οντοτιτων. Οι 

αλλθλεπιδράςεισ αυτζσ ορίηονται ςαν μία ακολουκία δραςτθριοτιτων που 

απεικονίηουν τα πρότυπα ανταλλαγισ μθνυμάτων ανάμεςα ςτισ ξεχωριςτζσ 

οντότθτεσ.  

2.3.2.1 Διάγραμμα Επιχειρηματικών Διαδικαςιών (Business process Diagram) 

Το BPD αποτελείται από ζνα ςφνολο γραφικϊν ςτοιχείων, τα οποία επιτρζπουν τθν 

εφκολθ ανάπτυξθ απλϊν διαγραμμάτων, που είναι γνϊριμα ςτουσ επιχειρθματικοφσ 

αναλυτζσ. Τα ςτοιχεία αυτά επιλζχκθκαν ϊςτε να είναι ευδιάκριτα μεταξφ τουσ και 

να ζχουν ςχιματα οικεία ςτουσ δθμιουργοφσ μοντζλων. Ζτςι για παράδειγμα οι 

δραςτθριότθτεσ απεικονίηονται ςαν ορκογϊνια και οι αποφάςεισ ςαν ρόμβοι (20). 

Οι τζςςερισ βαςικζσ κατθγορίεσ ςτοιχείων ενόσ BPD είναι: 

1. Αντικείμενα Ροισ: Αποτελοφν τα κφρια γραφικά ςτοιχεία ενόσ BPD που 

ορίηουν τθ ςυμπεριφορά μία επιχειρθματικισ διαδικαςίασ. Υπάρχουν τρία 

βαςικά είδθ (31): 

a. Γεγονόσ: Απεικονίηεται με ζνα κφκλο και αποτελεί ζνα ςυμβάν ςτθν 

επιχειρθματικι διαδικαςία. Ανάλογα ςε ποιο ςθμείο επθρεάηουν τθ 

ροι, διακρίνονται τα γεγονότα ζναρξθσ, τα ενδιάμεςα και τα 

γεγονότα λιξθσ. 

b. Δραςτθριότθτα: Απεικονίηεται με ζνα ςτρογγυλευμζνο ορκογϊνιο και 

είναι ζνασ γενικόσ όροσ για τισ εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτθν 

εταιρία. Μία δραςτθριότθτα μπορεί να είναι ατομικι ι ςφνκετθ, ενϊ 

διακρίνονται δφο τφποι, θ εργαςία και θ υποδιαδικαςία. 

c. Ρφλθ: Απεικονίηεται με ζνα ρόμβο και χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο 

τθσ ροισ. Κακορίηει παραδοςιακζσ αποφάςεισ όπωσ θ ςυγχϊνευςθ, θ 

διακλάδωςθ και θ ζνωςθ μονοπατιϊν. 

2. Αντικείμενα ςφνδεςθσ: Είναι αυτά που ςυνδζουν τα αντικείμενα ροισ μζςα 

ςτο διάγραμμα. Υπάρχουν τρεισ κατθγορίεσ (31): 

a. οισ Ακολουκίασ: Χρθςιμοποιείται για να δείξει τθ ςειρά υλοποίθςθσ 

των δραςτθριοτιτων ςε μία διαδικαςία και απεικονίηεται με ζνα 

βζλοσ. 
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b. οισ Μθνυμάτων: Χρθςιμοποιείται για να δείξει τθ ροι μθνυμάτων 

ανάμεςα ςε δφο ςυμμετζχοντεσ μίασ διαδικαςίασ και απεικονίηεται 

με ζνα βζλοσ διακεκομμζνο.  

c. Σφνδεςμοσ: Χρθςιμοποιείται για να ςυνδζςει δεδομζνα, κείμενο και 

τεχνουργιματα με τα αντικείμενα ροισ ενϊ απεικονίηεται με 

διάςτικτο βζλοσ με ανοιχτό άκρο. 

3. Σρόποι ομαδοποίθςθσ(swimlanes): Είναι ζνασ μθχανιςμόσ για τθν 

οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων ςε ξεχωριςτζσ οπτικζσ κατθγορίεσ με ςκοπό 

τθν απεικόνιςθ των διαφορετικϊν λειτουργικϊν δυνατοτιτων και ευκυνϊν. 

Χωρίηονται ςε (31): 

a. Ενότθτα (pool): Αποτελεί ζνα οπτικό ςτοιχείο για το διαχωριςμό ενόσ 

ςυνόλου δραςτθριοτιτων από ζνα άλλο. 

b. Υποενότθτα (lane): Αποτελεί τμιμα μία ενότθτασ και χρθςιμοποιείται 

για τθν οργάνωςθ και κατθγοριοποίθςθ δραςτθριοτιτων.  

4. Σεχνουργιματα (artifacts): Ραρζχουν τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ 

πλθροφοριϊν μζςα ςτο βαςικό διάγραμμα ροισ μία διαδικαςίασ. Υπάρχουν 

τρείσ τφποι (31): 

a. Αντικείμενο δεδομζνων: Χρθςιμοποιοφνται για να δείξουν τον τρόπο 

με τον οποίο δεδομζνα και ζγγραφα χρθςιμοποιοφνται μζςα ςτθ 

διαδικαςία, ενϊ ςυχνά αποτελοφν ειςόδουσ ι εξόδουσ μίασ 

δραςτθριότθτασ. 

b. Πμιλοσ: Απεικονίηεται με ζνα ορκογϊνιο διακεκομμζνο, βοθκάει 

ςτθν ομαδοποίθςθ για ςκοποφσ τεκμθρίωςθσ ι ανάλυςθσ αλλά δεν 

επθρεάηει τθ ροι ακολουκίασ. 

c. Υποςθμείωςθ: Αποτελεί ζνα μθχανιςμό για τθν παροχι πρόςκετων 

πλθροφοριϊν κειμζνου ςε ζνα BPMN διάγραμμα. 

Τζλοσ και για λόγουσ πλθρότθτασ, παρουςιάηεται ο παρακάτω πίνακασ που 

ςυμπεριλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία του BPD μαηί με τα ςφμβολά τουσ 

τοιχείο φμβολο 

Γεγονόσ 

 

Δραςτθριότθτα 
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Ρφλθ 
  

οι Ακολουκίασ  

οι μθνυμάτων  

Σφνδεςμοσ  

Ενότθτα 

 

Υποενότθτα 

 

Αντικείμενο δεδομζνων 

 

Πμιλοσ 

 

Υποςθμείωςθ 
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2.3.3 BPEL 

Η BPEL (Business Process Execution Language), είναι μία προγραμματιςτικι γλϊςςα 

βαςιςμζνθ ςτθν XML, θ οποία χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό και τθ 

διαχείριςθ μακρόβιων «ενορχθςτρϊςεων» (orchestrations) υπθρεςιϊν ι 

επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν (32) (33). Μία διαδικαςία BPEL αποτελείται από ζναν 

αρικμό δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ αποτελοφν βιματα τθσ διαδικαςίασ και 

αναπαριςτάνονται ωσ ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ  BPEL. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ 

επικεντρϊνονται ςτο να επικαλοφνται υπθρεςίεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν 

διαδικαςία, οι οποίεσ με τθν ςειρά τουσ κα εκτελζςουν ςυγκεκριμζνα ζργα και κα 

επιςτρζψουν τα αποτελζςματα ςτθν αρχικι BPEL διαδικαςία.  

Από τθν τεχνολογικι ςκοπιά, θ γλϊςςα BPEL ςτθρίηεται ςτα πρότυπα XML, XPath, 

και WSDL (Web Services Description Language). Τα μθνφματα WSDL και θ δομι και 

ςφνταξθ τθσ γλϊςςασ XML παρζχουν το μοντζλο δεδομζνων που χρθςιμοποιείται 

από τθν γλϊςςα BPEL. Το πρότυπο XPath επιτρζπει υποςτιριξθ για διερεφνθςθ 

δεδομζνων, ενϊ όλοι οι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ και οι δραςτθριότθτεσ 

αναπαρίςτανται ςαν υπθρεςίεσ WSDL (33) (34). 

Σαν γλϊςςα ανάπτυξθσ διαδικαςιϊν, θ BPEL αποτελεί ζνα δυνατό εργαλείο για τθν 

εκτζλεςθ ςειράσ δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ μποροφν να επικοινωνοφν με 

εςωτερικζσ και εξωτερικζσ υπθρεςίεσ. Οι διαδικαςίεσ που μποροφν να 

αναπαραςτακοφν μποροφν να αναφζρονται είτε ςτθν ενςωμάτωςθ πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων, είτε ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και τθν ροι εργαςιϊν. Ραρόλα 

αυτά κα πρζπει να τονιςτοφν όμωσ και κάποιεσ αδυναμίεσ τθσ γλϊςςασ BPEL. Η 

γλϊςςα BPEL δεν μπορεί να ενςωματϊςει τουσ ανκρϊπουσ ςαν τμιματα τθσ 

διαδικαςίασ, δεν υποςτθρίηει δθλαδι τθν ανάκεςθ ρόλων ςε εργαηομζνουσ και 

επομζνωσ τθν αναπαράςταςθ τθσ ροισ εργαςίασ των εργαηομζνων. Δεν μπορεί 

ακόμθ να υποςτθρίξει πολφ πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ, που περιλαμβάνουν κατά τθν 

εκτζλεςι τουσ τθν εξάπλωςι τουσ ςε νζεσ δραςτθριότθτεσ και νζουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ των αδυναμιϊν αυτϊν γίνονται 

ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ. Μάλιςτα τον Αφγουςτο του 2005 οι εταιρείεσ IBM και 

SAP πρότειναν ζνα νζο μοντζλο BPEL το οποίο ονομάηεται BPEL για ανκρϊπουσ 

(BPEL4People) και όπωσ υποδθλϊνει και το όνομά του χρθςιμοποιείται για τθν 

ενςωμάτωςθ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων ςτο πρότυπο τθσ BPEL (34). 

Η διαδικαςία υλοποίθςθσ διαδικαςιϊν BPEL περιλαμβάνει τον οριςμό των 

διαδικαςιϊν BPEL, τον οριςμό των δομϊν WSDL των BPEL διαδικαςιϊν και τον 

οριςμό όλων των απαραιτιτων για τθν μθχανι BPEL αρχείων. Ο κφκλοσ ηωισ μίασ 

διαδικαςίασ BPEL από τον ςχεδιαςμό μζχρι τθν εκτζλεςθ  αποτελείται από τα 

επόμενα βιματα (33) (34): 



41 
 

1. Ο αναλυτισ επιχειριςεων κακορίηει τθ διαδικαςία ςαν μία ςειρά από 

δραςτθριότθτεσ, ροζσ ελζγχου και οριςμοφσ υπθρεςιϊν χρθςιμοποιϊντασ τθ 

μζκοδο τθσ μοντελοποίθςθσ. 

2. Στθ ςυνζχεια ο αναλυτισ επιχειριςεων ι ο υπεφκυνοσ ανάπτυξθσ 

λογιςμικοφ προςδιορίηει τα ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ που μποροφν να 

αναπαραςτακοφν με κϊδικα BPEL και ζχει ακόμα τθ δυνατότθτα να 

προςκζςει και περιςςότερα τμιματα κϊδικα με τα οποία κα ελζγχει 

καλφτερα τθ ροι ελζγχου και τθ λογικι τθσ διαδικαςίασ. 

3. Η ςχεδιαςμζνθ διαδικαςία είναι κωδικοποιθμζνθ και ζτοιμθ να εφαρμοςτεί 

ςτθ μθχανι BPEL και να εκτελεςτεί. 

4. Η κωδικοποιθμζνθ διαδικαςία μαηί με τουσ οριςμοφσ WSDL ενοποιοφνται 

και εφαρμόηονται ςτθ μθχανι εκτζλεςθσ BPEL. Η διαδικαςία είναι πλζον 

ζτοιμθ για επίκλθςθ. 

5. Μία επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτθ μορφι τθσ αίτθςθσ υπθρεςίασ 

πελάτθ (client service request) ξεκινάει τθ διαδικαςία και τρζχει τθ ροι 

ελζγχου. Η μθχανι εκτζλεςθσ αρχικοποιεί μία οντότθτα διαδικαςίασ και 

ελζγχει τθ ροι τθσ, τθν εξζλιξι τθσ, τθν κατάςταςθ των εκάςτοτε 

δραςτθριοτιτων τθσ και διαχειρίηεται τισ ςυναλλαγζσ τθσ με τισ υπόλοιπεσ 

υπθρεςίεσ. 

6. Με το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ απελευκερϊνονται όλα τα εργαλεία εκτζλεςθσ 

τθσ μθχανισ, τα οποία είναι πλζον ζτοιμα να εκτελζςουν τθν επόμενθ 

διαδικαςία. 

7. Τα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ, που περιζχονται ςτισ διαδικαςίεσ, 

εξάγονται και αποκθκεφονται ςτισ βάςεισ δεδομζνων τθσ μθχανισ, ζτςι ϊςτε 

να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ξανά ςτο μζλλον. 

Τζλοσ πρζπει να αναφερκεί ότι θ BPEL διακζτει τρεισ διαφορετικοφσ τφπουσ 

δραςτθριοτιτων (33): 

 Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ επικαλοφνται άλλεσ υπθρεςίεσ, δζχονται 

μθνφματα και ανακζτουν τιμζσ ςτισ μεταβλθτζσ. 

 Οι δομθμζνεσ δραςτθριότθτεσ κακοδθγοφν τθ διαδικαςία, προςδιορίηοντασ 

τισ αλλθλεξαρτιςεισ των ςτοιχείων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ και τα 

ςτοιχεία του βρόχου. 

 Οι δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ παρζχουν ςυντονιςμό τθσ διαδικαςίασ, 

χειριςμό λακϊν και λειτουργίεσ αποκατάςταςθσ τθσ διαδικαςίασ. 
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2.3.4 UEML 

Η UEML ξεκίνθςε το 1997 ςαν μία προςπάκεια για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων 

που δθμιουργοφνται από τθν φπαρξθ πολλϊν διαφορετικϊν γλωςςϊν 

επιχειρθςιακισ μοντελοποίθςθσ. Μακροπρόκεςμοσ ςκοπόσ τθσ προςπάκειασ αυτισ 

ιταν θ ανάπτυξθ μία ενοποιθμζνθσ γλϊςςασ επιχειρθςιακισ μοντελοποίθςθσ 

(Unified Enterprise Modeling Language), που να αποτελεί ζνα ςυνδετικό κρίκο 

ανάμεςα ςτισ διάφορεσ γλϊςςεσ (35). Γενικοί ςτόχοι τθσ γλϊςςασ αυτισ είναι να: 

 Ραρζχει ςτθν επιχειρθματικι κοινότθτα μία κοινι, παραςτατικι γλϊςςα που 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τισ πιο εμπορικζσ γλϊςςεσ μοντελοποίθςθσ 

και από εργαλεία λογιςμικοφ για τον ζλεγχο ροισ εργαςιϊν. 

 Ραρζχει τυποποιθμζνουσ μθχανιςμοφσ για το μοίραςμα μοντζλων γνϊςθσ 

και τθν ανταλλαγι επιχειρθςιακϊν μοντζλων ανάμεςα ςε διάφορα ζργα, 

ξεπερνϊντασ τισ εξαρτιςεισ που δθμιουργοφνται από τθ χριςθ 

διαφορετικϊν εργαλείων. 

 Υποςτθρίηει τθν εφαρμογι ανοικτϊν και εξελικτικϊν μοντζλων αποκικευςθσ  

για τθ ςυγκζντρωςθ και τθ δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ επιχειρθματικισ 

γνϊςθσ (enterprise knowledge engineering). 

H UEML αποτελεί λοιπόν μία ενδιάμεςθ (intermediate) γλϊςςα, μζςω τθσ οποίασ 

διαφορετικζσ γλϊςςεσ μοντελοποίθςθσ μποροφν να ςυνδεκοφν, δθμιουργϊντασ 

ζναν ιςτό από επιχειρθματικά μοντζλα εκπεφραςμζνα ςε αυτζσ τισ γλϊςςεσ. Η 

UEML αποτελείται από τα παρακάτω ςτοιχεία (36): 

1. Μία δομθμζνθ προςζγγιςθ για τθν περιγραφι καταςκευϊν(constructs) 

μοντελοποίθςθσ και ςυςτθμάτων λογιςμικοφ. 

2. Μία κοινι οντολογία για τθν περιγραφι τθσ ςθμαςιολογίασ των καταςκευϊν 

μοντελοποίθςθσ και ςυνεπϊσ τθ ςυςχζτιςθ ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο 

αυτϊν των καταςκευϊν. 

3. Μία «ανάλυςθ τρόπων επικοινωνίασ» ϊςτε να οριςτοφν οι μζκοδοι 

επικοινωνίασ των καταςκευϊν. 

4. Ζνα ποιοτικό πλαίςιο για τον οριςμό και αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των 

γλωςςϊν επιχειρθματικισ μοντελοποίθςθσ ϊςτε να καταςτεί πιο εφκολθ θ 

επιλογι τθσ πιο κατάλλθλθσ. 

5. Ζνα μεταμοντζλο για τθν οργάνωςθ τθσ UEML. 

6. Ζνα ςφνολο εργαλείων που υποςτθρίηουν τθ χριςθ τθσ. 

Επθρεαςμζνθ από το πλαίςιο GERAM, οι διαςτάςεισ τθσ UEML για τθ ςφγκριςθ 

διαφορετικϊν προςεγγίςεων μοντελοποίθςθσ είναι οι ακόλουκεσ (35): 
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1) Διάςταςθ ςτοιχείων μοντελοποίθςθσ επιχείρθςθσ (enterprise engineering world 

components dimension). Τα ςτοιχεία που τθν αφοροφν είναι: 

 Στιγμιότυπα επιχειριςεων 

 Εργαλεία λειτουργίασ επιχειριςεων 

 Μοντζλα επιχειριςεων 

 Εργαλεία μοντελοποίθςθσ επιχειριςεων 

 Γλϊςςεσ επιχειρθματικισ μοντελοποίθςθσ 

 Μεκοδολογίεσ επιχειρθματικισ μοντελοποίθςθσ 

 Εργαλεία μεκοδολογιϊν μοντελοποίθςθσ επιχειριςεων 

 Γλϊςςεσ μεταμοντελοποίθςθσ επιχειριςεων 

 Μεκοδολογίεσ για τον προςδιοριςμό των μεκοδολογιϊν επιχειρθματικισ 

μοντελοποίθςθσ 

2) Διάςταςθ κφκλου ηωισ επιχείρθςθσ (enterprise life cycle dimension). Αυτόσ 

χωρίηεται ςε τζςςερισ φάςεισ: 

 Αρχικοποίθςθ και προςδιοριςμόσ ςτόχων 

 Ρροςδιοριςμόσ απαιτιςεων 

 Σχεδιαςμόσ 

 Εφαρμογι 

3) Διάςταςθ γενίκευςθσ (genericity dimension). Ρεριζχει τρία επίπεδα γενίκευςθσ: 

 Γενικό, για προςεγγίςεισ που καλφπτουν ευρφ φάςμα επιχειριςεων 

 Επιμζρουσ, για προςεγγίςεισ που αςχολοφνται με ζνα μόνο κομμάτι των 

επιχειριςεων 

 Ειδικό που αφορά προςεγγίςεισ εξειδικευμζνεσ ακόμα και ςε μόνο μία 

επιχείρθςθ 

4) Διάςταςθ οπτικισ γωνίασ (views dimension). Αςχολείται με τισ παρακάτω 

οπτικζσ γωνίεσ μίασ επιχείρθςθσ: 

 Οπτικι γωνία Διαδικαςιϊν-Λειτουργιϊν 

 Οπτικι γωνία πλθροφοριϊν 

 Οπτικι γωνία πόρων 

 Οπτικι γωνία οργάνωςθσ 

2.3.5 ΙΕΜ 

Η Integrated Enterprise Modeling (IEM) δθμιουργικθκε από το Ινςτιτοφτο 

Fraunhofer ςτθ Γερμανία και  αποτελεί μία μζκοδο μοντελοποίθςθσ διαφόρων 

πτυχϊν μίασ επιχείρθςθσ. Χρθςιμοποιείται για τον επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν 

τόςο ςε εταιρίεσ παραγωγισ, όςο και ςτο δθμόςιο τομζα και ςε εταιρίεσ παροχισ 

υπθρεςιϊν (37). Τα μοντζλα τθσ IEM διακρίνονται για τθν ευκολία ςτθν κατανόθςι 

τουσ και δεν απαιτείται ιδιαίτερθ εκπαίδευςθ για το χειριςμό τουσ. Η IEM 
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χρθςιμοποιεί μία αντικειμενοςτραφι προςζγγιςθ ςτθ μοντελοποίθςθ 

επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, τισ ςχετικζσ οργανωτικζσ δομζσ και τα απαιτοφμενα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα. Ραρζχει δυνατότθτα ανάλυςθσ και βελτιςτοποίθςθσ των 

διαδικαςιϊν και των οργανωτικϊν δομϊν των επιχειριςεων. Για να ευνοιςει τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ποικιλίασ των ςχεδιαςτικϊν πλθροφοριϊν και των περιγραφικϊν 

απαιτιςεων, επιτρζπει τθ χριςθ διαφόρων όψεων ςε ζνα ςτακερό μοντζλο. Δφο 

είναι οι κφριεσ οπτικζσ γωνίεσ από τισ οποίεσ μπορεί να εξεταςτεί ζνα 

μοντελοποιθμζνο ςφςτθμα: το «μοντζλο πλθροφορίασ» και το «μοντζλο 

επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν». 

Η ΙΕΜ για τθ δθμιουργία ενόσ περιεκτικοφ και επεκτάςιμου επιχειρθματικοφ 

μοντζλου χρθςιμοποιεί τθν προςζγγιςθ τθσ αντικειμενοςτραφοφσ μοντελοποίθςθσ 

όπωσ προαναφζρκθκε, επιτυγχάνοντασ ζτςι τθν εφκολθ προςαρμογι του μοντζλου 

ςε διάφορεσ αλλαγζσ μζςα ςτθν επιχείρθςθ (17).Τα απαιτοφμενα επιχειρθματικά 

δεδομζνα και επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ, δθλαδι οι δραςτθριότθτεσ που 

αναφζρονται ςε αντικείμενα, είναι δομθμζνα ςφμφωνα με τισ κλάςεισ 

γενικευμζνων αντικειμζνων τθσ ΙΕΜ και τισ υποκλάςεισ τουσ. Οι γενικζσ κλάςεισ 

«Ρροϊόν», «Ρόροσ» και «Διαταγι» αποτελοφν τθ βάςθ τθσ ΙΕΜ.  

Οι ροζσ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν ςε ζνα ΙΕΜ μοντζλο, απεικονίηονται με τθ 

βοικεια εικονογραφθμζνων ςτοιχείων. Υπάρχουν πζντε βαςικοί τφποι ςυνδυαςμϊν 

μεταξφ των δραςτθριοτιτων (37): 

 Σειριακι ακολουκία: Οι δραςτθριότθτεσ εκτελοφνται θ μία μετά τθν άλλθ

 
 

 

 

 

 Ραράλλθλθ διακλάδωςθ: Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ που ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτισ επιμζρουσ διακλαδϊςεισ πρζπει να εκτελεςτοφν για να ςυνεχιςτεί θ 

εκτζλεςθ τθσ επόμενθσ διαδικαςίασ
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 Διαχωριςμόσ Ρεριπτϊςεων: Αποτελεί μία διακλάδωςθ ςτθν οποία 

ακολουκείται μόνο ζνα από τα πικανά μονοπάτια ανάλογα με το ποιά από 

τισ ςυνκικεσ διακλάδωςθσ γίνεται αλθκισ. 

 
 Ζνωςθ: Το τζλοσ δφο παράλλθλων μονοπατιϊν ι θ ςυγχϊνευςθ δφο 

αλυςίδων διαδικαςιϊν απεικονίηονται με τθν ζνωςθ 

 
 Βρόχοσ: Ζνασ κφκλοσ επαναλαμβανόμενων διαδικαςιϊν απεικονίηεται με το 

ςχιμα του βρόχου. Οι δραςτθριότθτεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο βρόχο 

επαναλαμβάνονται όςο θ ςυνκικθ επανάλθψθσ παραμζνει αλθκισ
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3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ  

ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ 
 

3.1 Ειςαγωγή 

Μία από τισ ςθμαντικότερεσ λειτουργίεσ τθσ ποινικισ διαδικαςίασ είναι ο κεςμόσ 

του Ροινικοφ Μθτρϊου. Το Ροινικό Μθτρϊο αποτελεί πθγι γνϊςθσ τθσ 

προςωπικότθτασ του ατόμου που εμπλζκεται ςτθν ποινικι διαδικαςία, αλλά και 

ςτοιχείο απαραίτθτο για τθν ανάμιξι του ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ 

(οικονομικζσ, εργαςιακζσ). 

Το Ροινικό Μθτρϊο αποτελείται από δελτία, ςτα οποία αναγράφονται αμετάκλθτεσ 

καταδικαςτικζσ αποφάςεισ ι βουλεφματα για κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα που 

επιβάλλονται από δικαςτιρια τθσ θμεδαπισ αλλά και τθσ αλλοδαπισ, εφόςον 

ανακοινωκοφν επιςιμωσ, κακϊσ και οι μεταβολζσ τουσ.  

Βαςικό ςτοιχείο που προςδιορίηει το χαρακτιρα του ςθμερινοφ αρχείου του 

Ροινικοφ Μθτρϊου είναι θ οργάνωςθ και λειτουργία του ςε περιφερειακζσ 

υπθρεςίεσ και ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ. Σε κάκε μία 

από τισ 63 ςυνολικά Ειςαγγελίεσ Ρρωτοδικϊν τθσ επικράτειασ, τθρείται αρχείο 

Ροινικοφ Μθτρϊου για όςουσ γεννικθκαν ςτθν περιφζρειά τθσ, ενϊ ςτθν Κεντρικι 

Υπθρεςία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ λειτουργεί ξεχωριςτι υπθρεςία Ροινικοφ 

Μθτρϊου (Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου), που είναι υπεφκυνθ για τθν 

τιρθςθ αρχείου Ροινικοφ Μθτρϊου προςϊπων που ζχουν γεννθκεί ςτο εξωτερικό ι 

αγνοείται ο τόποσ γζννθςισ τουσ.   

3.2 Αυτοτελέσ Σμήμα Ποινικού Μητρώου 

Το Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου, εκτόσ από τθν τιρθςθ αρχείων για 

πρόςωπα που ζχουν γεννθκεί εκτόσ Ελλάδασ, λειτουργεί ουςιαςτικά και ςαν κρίκοσ 

διαςφνδεςθσ των εγχϊριων δικαςτικϊν αρχϊν με τισ αντίςτοιχεσ του εξωτερικοφ για 

κζματα Ροινικοφ Μθτρϊου. Το Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου κινθτοποιείται 

ςε τζςςερισ περιπτϊςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςυνοπτικά ςτθν παροφςα φάςθ με 

ςκοπό τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του ενϊ αναλφονται ςε επόμενο 

κεφάλαιο: 

 Ειςερχόμενο Αίτθμα από το Εςωτερικό: Κάποια Δθμόςια Υπθρεςία 

Εςωτερικοφ αναηθτά ςτοιχεία Ροινικοφ Μθτρϊου για άτομα που είναι 

καταχωρθμζνα ςτθ Βάςθ Δεδομζνων του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ 

Μθτρϊου το οποίο, αφοφ εκδίδει το αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου, το 

αποςτζλλει πίςω. 
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 Ειςερχόμενο Αίτθμα από το Εξωτερικό: Κάποια Δθμόςια Αρχι από χϊρα 

του εξωτερικοφ αναηθτά ςτοιχεία Ροινικοφ Μθτρϊου για άτομο που ζχει 

γεννθκεί ι ηιςει ςτθν Ελλάδα. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ το Αυτοτελζσ Τμιμα 

Ροινικοφ Μθτρϊου διαβιβάηει το αίτθμα ςτθν Αρμόδια Ειςαγγελία 

Ρρωτοδικϊν, ενϊ ςτθ δεφτερθ εκδίδει αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου και το 

αποςτζλλει πίςω. 

 Γνωςτοποίθςθ Εςωτερικοφ: Γνωςτοποίθςθ εςωτερικοφ μπορεί να αποτελεί 

θ παραλαβι ενόσ δελτίου Ροινικοφ Μθτρϊου από κάποια Ειςαγγελία, θ 

παραλαβι λθξιαρχικισ πράξθσ κανάτου κάποιου ατόμου (επομζνωσ οφείλει 

να διαγραφεί θ αντίςτοιχθ καταχϊρθςθ)  ι ακόμα και ζγγραφο που αφορά 

τθν αλλαγι ονόματοσ κάποιου ατόμου. Στθν περίπτωςθ αυτι το Αυτοτελζσ 

Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου ενθμερϊνει τθ βάςθ δεδομζνων του. 

 Γνωςτοποίθςθ Εξωτερικοφ: Ραραλαμβάνεται γνωςτοποίθςθ από χϊρα του 

εξωτερικοφ ςχετικά με το Ροινικό Μθτρϊο ατόμου που ζχει γεννθκεί ι ηιςει 

ςτθν Ελλάδα. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, θ γνωςτοποίθςθ διαβιβάηεται ςτθν 

Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν του τόπου γζννθςισ του, ενϊ ςτθ δεφτερθ 

ενθμερϊνεται θ Βάςθ Δεδομζνων του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ 

Μθτρϊου. 

3.3 ECRIS  

Το ECRIS (European Criminal Records Information System) είναι ζνα πρόγραμμα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ζχει ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των 

εμπλεκομζνων χωρϊν ςε κζματα ποινικοφ μθτρϊου και θ δθμιουργία του 

αποφαςίςτθκε από το Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθν απόφαςθ 

2009/316/ΔΕΥ τθσ 6θσ Απριλίου 2009. Το ECRIS είναι ζνα αποκεντρωμζνο ςφςτθμα 

πλθροφορικισ για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, το οποίο ςτθρίηεται ςτισ βάςεισ 

δεδομζνων Ροινικοφ Μθτρϊου που υπάρχουν ςε κάκε κράτοσ μζλοσ. Αποτελείται 

από τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Λογιςμικό διαςφνδεςθσ καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με ζνα κοινό ςφνολο 

πρωτοκόλλων, το οποίο επιτρζπει τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των 

βάςεων δεδομζνων ποινικοφ μθτρϊου των κρατϊν μελϊν. 

 Κοινι επικοινωνιακι υποδομι θ οποία παρζχει κρυπτογραφθμζνο δίκτυο. 

Η δθμιουργία του ECRIS δεν αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία ςυγκεντρωτικισ βάςθσ 

δεδομζνων ποινικοφ μθτρϊου, αφοφ το ςφνολο των δεδομζνων ποινικοφ μθτρϊου 

αποκθκεφεται αποκλειςτικά ςε βάςεισ δεδομζνων τισ οποίεσ διαχειρίηονται τα 

κράτθ μζλθ. Επιπροςκζτωσ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ και τθσ 

ακεραιότθτασ των πλθροφοριϊν ποινικοφ μθτρϊου, οι κεντρικζσ αρχζσ των κρατϊν 
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μελϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα δεν διακζτουν άμεςθ επιγραμματικι 

πρόςβαςθ ςτισ βάςεισ δεδομζνων ποινικοφ μθτρϊου άλλων κρατϊν μελϊν (38).  

Ταυτόχρονα, με τθν Απόφαςθ-Ρλαίςιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ 29θσ Φεβρουαρίου 2009, θ οποία αποτελεί πρόδρομο του 

ECRIS, ορίηονται κάποιεσ παράμετροι ςχετικά με τθ διοργάνωςθ και το περιεχόμενο 

τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν που προζρχονται από το ποινικό μθτρϊο μεταξφ των 

κρατϊν μελϊν (39). Οι παράμετροι αυτζσ που αφοροφν τθν παροφςα Διπλωματικι 

Εργαςία αναφζρονται παρακάτω: 

 Κάκε κράτοσ μζλοσ ορίηει μία κεντρικι αρχι. 

 Η κεντρικι αρχι του κράτουσ μζλουσ καταδίκθσ (κράτοσ ςτο οποίο εκδίδεται 

καταδίκθ εισ βάρουσ υπθκόου άλλου κράτουσ μζλουσ), οφείλει να 

ενθμερϊνει, το ταχφτερο δυνατόν τισ κεντρικζσ αρχζσ των άλλων κρατϊν 

μελϊν για τισ καταδίκεσ που αφοροφν τουσ υπθκόουσ αυτϊν και εκδόκθκαν 

ςτο ζδαφόσ τθσ. 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ ι κατάργθςθ των 

πλθροφοριϊν που περιλαμβάνονται ςτο ποινικό μθτρϊο διαβιβάηονται 

πάραυτα από τθν κεντρικι αρχι του κράτουσ μζλουσ καταδίκθσ ςτθν 

κεντρικι αρχι του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειασ του προςϊπου. 

 Η κεντρικι αρχι κάκε κράτουσ μζλουσ ικαγζνειασ οφείλει να αποκθκεφει 

άμεςα όςεσ πλθροφορίεσ τθσ διαβιβάηονται, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ 

να τισ διαβιβάςει εκ νζου, ενϊ είναι υποχρεωμζνθ να ενθμερϊνει τθ βάςθ 

δεδομζνων τθσ για τυχόν τροποποίθςθ ι κατάργθςθ πλθροφοριϊν, για τον 

ίδιο ςκοπό. 

 Πταν ηθτοφνται πλθροφορίεσ από το ποινικό μθτρϊο κράτουσ μζλουσ για 

ςκοποφσ ποινικισ διαδικαςίασ κατά προςϊπου, ι για κάκε άλλο ςκοπό, θ 

κεντρικι αρχι του εν λόγω κράτουσ μζλουσ μπορεί, ςφμφωνα με το εκνικό 

δίκαιο, να υποβάλει ςτθν κεντρικι αρχι άλλου κράτουσ μζλουσ αίτθςθ για 

πλθροφορίεσ και ςυναφι ςτοιχεία που προζρχονται από το ποινικό μθτρϊο. 

 Πταν κάποιο πρόςωπο ηθτά πλθροφορίεσ για το ποινικό του μθτρϊο από τθν 

κεντρικι αρχι κράτουσ μζλουσ εκτόσ του κράτουσ τθσ ικαγενείασ του 

προςϊπου, θ κεντρικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο υποβάλλεται θ 

αίτθςθ απευκφνει αίτθςθ ςτθν κεντρικι αρχι του κράτουσ μζλουσ τθσ 

ικαγενείασ του προςϊπου προκειμζνου να λάβει πλθροφορίεσ εκ του 

ποινικοφ μθτρϊου ϊςτε να τισ ςυμπεριλάβει ςτο απόςπαςμα που κα δοκεί 

ςτον ενδιαφερόμενο.  

 Πταν από τθν κεντρικι αρχι κράτουσ μζλουσ ηθτοφνται πλθροφορίεσ που 

προζρχονται από το ποινικό μθτρϊο για ςκοπό ποινικισ διαδικαςίασ, θ εν 
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λόγω κεντρικι αρχι διαβιβάηει πλθροφορίεσ που αφοροφν όλεσ τισ τυχόν 

αποκθκευμζνεσ καταδίκεσ, είτε είναι ςτθ χϊρα ικαγζνειασ, είτε ςε κάποια 

άλλθ χϊρα θ οποία ζχει ενθμερϊςει κατάλλθλα. 

 Υπάρχουν αυςτθρζσ προκεςμίεσ ςτθν αποςτολι απαντιςεων. Η κεντρικι 

αρχι, ςτθν περίπτωςθ που δζχεται αίτθςθ για διαβίβαςθ ςτοιχείων ςε 

κεντρικι αρχι άλλου κράτουσ μζλουσ, οφείλει να απαντιςει εντόσ δζκα 

εργάςιμων θμερϊν όταν θ αίτθςθ ςκοπεφει ςε ποινικι διαδικαςία, ενϊ όταν 

ζνα πρόςωπο ηθτεί πλθροφορίεσ ςχετικά με το δικό του ποινικό μθτρϊο, 

οφείλει να απαντιςει εντόσ είκοςι εργάςιμων θμερϊν. 

Και ςτθν περίπτωςθ αίτθςθσ ςτοιχείων ποινικοφ μθτρϊου και ςτθν περίπτωςθ 

απάντθςθσ, προβλζπεται χριςθ τυποποιθμζνθσ φόρμασ, ϊςτε να 

ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία.   

3.4 Εθνικό Ποινικό Μητρώο 

Ο όροσ «Εκνικό Ροινικό Μθτρϊο» αναφζρεται ςε ζνα  προσ εκπόνθςθ ζργο του 

Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο 

επιδιϊκει τθ δθμιουργία Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, 

επεκτείνοντασ και ολοκλθρϊνοντασ τα πλθροφοριακά ςυςτιματα που ζχουν ιδθ 

υλοποιθκεί για τα Τμιματα Ροινικοφ μθτρϊου ςε ζξι μεγάλεσ πόλεισ τθσ χϊρασ, 

κακϊσ και για το Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του 

Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Με το 

προαναφερκζν ζργο, κα ολοκλθρωκεί θ μθχανογράφθςθ των τμθμάτων ποινικοφ 

μθτρϊου των ειςαγγελιϊν πρωτοδικϊν τθσ χϊρασ, γεγονόσ που κα βελτιςτοποιιςει 

τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ, τισ άλλεσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ κακϊσ 

και τισ Κεντρικζσ Αρχζσ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε κζματα Ροινικοφ 

Μθτρϊου. Ρεραιτζρω, κα αναπτυχκεί θ δυνατότθτα κεντρικισ θλεκτρονικισ 

επεξεργαςίασ του ςυνόλου των πλθροφοριϊν που τθροφνται ςτα αρχεία ποινικοφ 

μθτρϊου όλθσ τθσ χϊρασ. Η εν λόγω δυνατότθτα, εκτόσ από διοικθτικά οφζλθ που 

κα παράγει ςε εςωτερικό επίπεδο, κα ςυμβάλλει ςε ςθμαντικότατο βακμό ςτθν 

τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ μασ ςτο επίπεδο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

όπωσ αυτζσ εξειδικεφονται ςτθν Απόφαςθ-Ρλαίςιο 2009/312/ΔΕΥ και ςτθν 

Απόφαςθ 2009/316/ΔΕΥ για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν από το ποινικό μθτρϊο 

και τθ δθμιουργία υποδομϊν για θλεκτρονικι επικοινωνία μεταξφ των αρμόδιων 

υπθρεςιϊν των Κρατϊν-Μελϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι θ ολοκλιρωςθ του ζργου 

είναι ςε ορίηοντα 24 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςυνεπϊσ αναμζνεται 

να είναι ζτοιμο προσ χριςθ ςτα μζςα του 2014. 
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3.5 Σο Πρόβλημα 

Το Ελλθνικό Κράτοσ ςαν κεντρικι αρχι όριςε το Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ 

Μθτρϊου, ανακζτοντάσ του και επίςθμα το ρόλο τθσ διαςφνδεςθσ με τισ υπόλοιπεσ 

χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε κζματα ποινικοφ μθτρϊου. Το ςθμερινό 

ςφςτθμα, λόγω του ότι είναι χειρογραφικό ςτθ μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ (fax, 

επιςτολζσ), λειτουργεί με αργό ρυκμό ωσ προσ τθν παροχι των απαραίτθτων 

πλθροφοριϊν και λόγω δυςχεροφσ επικοινωνίασ μεταξφ των κρατϊν μελϊν, τα 

αιτιματα και οι γνωςτοποιιςεισ από το εξωτερικό είναι περιοριςμζνα.  

Από τθν άλλθ, μετά τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ECRIS, αναμζνεται να αυξθκοφν 

ιδιαίτερα τόςο τα αιτιματα όςο και οι γνωςτοποιιςεισ από χϊρεσ που ςυμμετζχουν 

ςτο πρόγραμμα. Ραρ’ όλα αυτά, μετά τθν εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ και τθ 

διαςφνδεςθ των κεντρικϊν αρχϊν των κρατϊν μελϊν ςτο κοινό δίκτυο, κα 

διευκολυνκεί ιδιαίτερα θ επικοινωνία, με αποτζλεςμα να επιταχυνκεί πολφ θ 

διαδικαςία ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ποινικοφ μθτρϊου μεταξφ των κρατϊν 

μελϊν.  

Ταυτόχρονα, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ςε ορίηοντα διετίασ αναμζνεται θ 

ολοκλιρωςθ και εφαρμογι του ζργου του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου. Αυτό 

αναμζνεται να βελτιϊςει εξαιρετικά τόςο το χρόνο επικοινωνίασ του Αυτοτελοφσ 

Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου με τουσ υπόλοιπουσ εμπλεκόμενουσ ςτισ ςχετικζσ με 

το ποινικό μθτρϊο διαδικαςίεσ όςο και τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ διαδικαςιϊν όπωσ 

ο εντοπιςμόσ ςυγκεκριμζνου προςϊπου και θ ζκδοςθ αντιγράφου ποινικοφ 

μθτρϊου γι αυτό. Από τθν άλλθ, αναμζνεται να αυξθκεί ο αρικμόσ των προσ 

διεκπεραίωςθ αιτθμάτων, κακϊσ μετά τθν εφαρμογι του Εκνικοφ Ροινικοφ 

Μθτρϊου, το ςφνολο των αιτθμάτων που προζρχονται από το εξωτερικό κα τα 

διαχειρίηεται εξ ολοκλιρου το Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου.  

Τίκεται λοιπόν το ερϊτθμα, κατά πόςο κα μπορζςει να ανταπεξζλκει το Αυτοτελζσ 

Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου ςτα νζα δεδομζνα ζχοντασ τθν παροφςα δομι και πϊσ 

κα καταςτεί δυνατι θ βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του, ϊςτε και να καταφζρει 

να εξυπθρετιςει τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ αλλά και να προςφζρει τισ ηθτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ εντόσ των αυςτθρϊν προκεςμιϊν. Συγχρόνωσ, χριηει μελζτθσ θ 

περίπτωςθ μείωςθσ του αρικμοφ των υπαλλιλων του τμιματοσ ζπειτα από τθν 

εφαρμογι του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου και θ τοποκζτθςι τουσ ςε άλλεσ 

υπθρεςίεσ που πικανϊσ να τουσ ζχουν περιςςότερθ ανάγκθ. 
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Για τθ λφςθ αυτοφ του προβλιματοσ, κρίκθκε ςκόπιμο να μοντελοποιθκεί θ 

λειτουργία του Ανεξάρτθτου Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου και να προςομοιωκοφν 

πικανά μελλοντικά ςενάρια μετά τθν εφαρμογι του ECRIS, ϊςτε να εξαχκοφν 

πολφτιμα ςυμπεράςματα για τθν επάρκεια του ανκρωπίνου δυναμικοφ, τθν 

απόδοςθ ςυνολικά του τμιματοσ κακϊσ και για τα αδφνατα ςθμεία ςτισ διάφορεσ 

διαδικαςίασ που εκτελοφνται. 

3.6 Μεθοδολογία 

3.6.1 Γενικά 

Αρχικά πραγματοποιικθκε ςυλλογι ςτοιχείων ςχετικά με τον τρόπο οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου, τα οποία τζκθκαν προσ 

μοντελοποίθςθ, ανάλυςθ και περαιτζρω επεξεργαςία. Σε πρϊτθ φάςθ, αποκτικθκε 

μία πρϊτθ γενικι εικόνα για τισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται ςτο 

τμιμα. Συλλζχκθκαν πλθροφορίεσ ςχετικά με το ανκρϊπινο δυναμικό που 

απαςχολεί και ποιο ςυγκεκριμζνα για τον αρικμό των εργαηόμενων, τθν ιεραρχία  

και το ρόλο του κακενόσ ςτθ λειτουργία του τμιματοσ. Μετά από επικοινωνία με 

τον προϊςτάμενο, αποκτικθκαν ςτοιχεία που αφοροφν τον αρικμό των αιτθμάτων 

και των γνωςτοποιιςεων που ειςζρχονται ςτο τμιμα ςε κακθμερινι βάςθ.  

Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε μελζτθ των αποφάςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που 

ςθματοδοτοφν τθν ζναρξθ του ECRIS και ςυηθτικθκαν με τουσ υπεφκυνουσ του 

τμιματοσ οι αλλαγζσ που αυτό αναμζνεται να επιφζρει. Η ίδια διαδικαςία 

ακολουκικθκε και για το Εκνικό Ροινικό Μθτρϊο. Από κοινοφ αποφαςίςτθκε ποια 

μελλοντικά ςενάρια είναι πικανότερα, ϊςτε αυτά να εξεταςτοφν και να εξαχκοφν τα 

κατάλλθλα ςυμπεράςματα. Τζλοσ, μοντελοποιικθκε θ παροφςα κατάςταςθ, 

αναλφκθκε θ λειτουργία και ο φόρτοσ εργαςίασ κάκε εργαηομζνου. Εν ςυνεχεία 

μοντελοποιικθκε θ μελλοντικι κατάςταςθ βαςιςμζνθ ςτα πικανά ςενάρια που 

είχαν ςυηθτθκεί.  

Βάςει των νζων μοντζλων, προςομοιϊκθκε θ λειτουργία του τμιματοσ αρχικά μετά 

τθν ζναρξθ του ECRIS και εν ςυνεχεία ζπειτα από τθν εφαρμογι του Εκνικοφ 

Ροινικοφ Μθτρϊου, ενϊ αναλφκθκαν διάφοροι παράγοντεσ ενδιαφζροντοσ, όπωσ ο 

φόρτοσ εργαςίασ και ο ελάχιςτοσ αρικμόσ υπαλλιλων για τθ λειτουργία του 

Τμιματοσ.  

Τζλοσ, προτάκθκαν κάποιεσ αναδιαμορφϊςεισ ςτθ λειτουργία κ τθν οργανωτικι 

δομι και μοντελοποιϊντασ το ΑΤΡΜ ζχοντασ ενςωματϊςει τισ αλλαγζσ, 

τεκμθριϊκθκε θ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του. Συνοπτικά προςομοιϊκθκαν οι 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
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Σρζχουςα 

ECRIS 
ςενάριο 1 

ECRIS 
ςενάριο 2 

ECRIS μετά τθν 
εφαρμογι 

διορκϊςεων 
ΕΠΜ 

ΕΠΜ μετά τθ 
μείωςθ 

προςωπικοφ 

υνολικόσ 
Αρικμόσ 

Τπαλλιλων 
22 22 22 22 22 16 

Προϊςτάμενοσ 1 1 1 1 1 1 

Τπάλλθλοι 
Πρωτοκόλλθςθσ 

8 8 8 6 8 5 

Τπάλλθλοι 
Βεβαίωςθσ 

10 10 10 10 13 10 

Τπάλλθλοι Φαξ 3 3 3 5 0 0 

Αρικμόσ 
Αιτθμάτων-

Γνωςτοποιιςεων 
292360 303000 312000 312000 312000 312000 

Επικοινωνία με 
Τπθρεςίεσ 

Εςωτερικοφ 

Επιςτολι/
Φαξ 

Επιςτολι/
Φαξ 

Επιςτολι/
Φαξ 

Επιςτολι/Φαξ Ηλεκτρονικά Ηλεκτρονικά 

Επικοινωνία με 
Τπθρεςίεσ 

Εξωτερικοφ 

Επιςτολι/
Φαξ 

Ηλεκτρονικ
ά 

Ηλεκτρονικ
ά 

Ηλεκτρονικά Ηλεκτρονικά Ηλεκτρονικά 

Πρόςβαςθ ςτο 
Αρχείο 

Μόνο ςτο 
αρχείο του 

ΑΤΡΜ 

Μόνο ςτο 
αρχείο του 

ΑΤΡΜ 

Μόνο ςτο 
αρχείο του 

ΑΤΡΜ 

Μόνο ςτο 
αρχείο του 

ΑΤΡΜ 

Στο ςφνολο 
του αρχείου 

τθσ Ελλθνικισ 
Επικράτειασ 

Στο ςφνολο του 
αρχείου τθσ 
Ελλθνικισ 

Επικράτειασ 

Σρόποσ 
Ειςαγωγισ 

Αιτθμάτων από 
ΚΕΠ 

Μεταφορά 
Ηλεκτρονικ

οφ 
Αρχείου με 
αιτιματα 
από ΚΕΡ 
ςε ΑΤΡΜ 

Μεταφορά 
Ηλεκτρονικ
οφ Αρχείου 

με 
αιτιματα 

από ΚΕΡ ςε 
ΑΤΡΜ 

Μεταφορά 
Ηλεκτρονικ
οφ Αρχείου 

με 
αιτιματα 

από ΚΕΡ ςε 
ΑΤΡΜ 

Μεταφορά 
Ηλεκτρονικοφ 

Αρχείου με 
αιτιματα από 
ΚΕΡ ςε ΑΤΡΜ 

Αυτόματθ 
Ρρωτοκόλλθς
θ ζπειτα από 
διαςφνδεςθ 

Ρλθροφοριακ
ϊν 

ςυςτθμάτων 
ΚΕΡ-ΑΤΡΜ 

Αυτόματθ 
Ρρωτοκόλλθςθ 

ζπειτα από 
διαςφνδεςθ 

Ρλθροφοριακϊ
ν ςυςτθμάτων 

ΚΕΡ-ΑΤΡΜ 
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Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ αυτισ τζκθκαν υπόψθ του προϊςταμζνου με τον 

οποίο είχε διεξαχκεί θ ςυνζντευξθ με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ ορκότθτάσ τουσ και τθ 

διόρκωςθ ελλείψεων και αςαφειϊν. 

3.6.2 Εργαλείο μοντελοποίηςησ ADONIS: Business Process Management Toolkit 

 

Για τθν μοντελοποίθςθ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου, 

χρθςιμοποιικθκε το πρόγραμμα ADONIS: Community Edition: Business Process 

Management Toolkit. Δθμιουργικθκε από το BOC group ςε ςυνεργαςία με το 

Ρανεπιςτιμιο τθσ Βιζννθσ και ςτόχοσ του είναι να προςφζρει μία ουςιϊδθ τεχνικι 

υποςτιριξθ ςε ζργα επαναςχεδιαςμοφ και επανοργάνωςθσ επιχειριςεων και 

οργανιςμϊν.  Ραρζχει τθ δυνατότθτα μοντελοποίθςθσ τόςο επιχειρθματικϊν 

διαδικαςιϊν όςο και περιβάλλοντοσ εργαςίασ, προςφζροντασ εκτεταμζνθ 

λειτουργικότθτα θ οποία επιτρζπει τθν ανάλυςθ, προςομοίωςθ και αξιολόγθςθ των 

παραπάνω πτυχϊν ενόσ οργανιςμοφ (40).  

Μοντελοποίθςθ  

Το τμιμα μοντελοποίθςθσ αποτελεί τθν καρδιά του προγράμματοσ. Για τθ 

δθμιουργία και τροποποίθςθ των μοντζλων χρθςιμοποιείται ο Graphical Model 

Editor, ζνα ιδιαίτερα εφχρθςτο εργαλείο ενςωματωμζνο ςτο ADONIS, το οποίο 

επιτρζπει τθ χαρτογράφθςθ όλων των πλθροφοριϊν ςτθ μορφι επιχειρθματικϊν 

μοντζλων διαδικαςιϊν ι μοντζλων προςανατολιςμζνων ςτθ δομι. Στοιχεία, 

δεδομζνα και δραςτθριότθτεσ παρουςιάηονται ςτο ADONIS ςαν διαςυνδεδεμζνα 

αντικείμενα. Κάκε αντικείμενο αποτελείται από τα χαρακτθριςτικά του γνωρίςματα 

(attributes), ςτα οποία αποκθκεφονται τόςο ποςοτικζσ όςο και ποιοτικζσ 

πλθροφορίεσ, όπωσ περιγραφζσ, ςχόλια, χρόνοι, κόςτθ, αναφορζσ ςε άλλα μοντζλα 

και ςχζςεισ με εξωτερικά ζγγραφα.  

Ανάλυςθ 

Η λειτουργία αυτι επιτρζπει τθν κλιςθ και τον ζλεγχο πλθροφοριϊν 

αποκθκευμζνων ςτα μοντζλα με γριγορο και εφκολο τρόπο. Ραρζχει τθ δυνατότθτα 

ερωτιςεων (queries), οι οποίεσ καταγράφουν περιεχόμενα ανάλογα με τθν οπτικι 

γωνία του χριςτθ (μεγάλοι χρόνοι αναμονισ, υψθλά κόςτθ) ενϊ με τουσ πίνακεσ 

ςυςχζτιςθσ (relation tables) εντοπίηονται ςχζςεισ και εξαρτιςεισ ανάμεςα ςε 

διάφορα ςτοιχεία ενόσ μοντζλου. Τζλοσ ςτθ λειτουργία αυτι παρζχεται θ 

δυνατότθτα Αναλυτικισ Εκτίμθςθσ (Analytical Evaluation), που ουςιαςτικά αποτελεί 

ζνα είδοσ εκτίμθςθσ διαφόρων παραμζτρων τθσ επιχειρθματικισ διαδικαςίασ, όπωσ 

χρόνοι εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων από κάκε εργαηόμενο. 
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Προςομοίωςθ 

Η λειτουργία αυτι επιτρζπει ςτον χριςτθ να προςομοιϊςει διαφορετικά ςενάρια 

αναδιοργάνωςθσ και αλλαγϊν ςτον υπό μοντελοποίθςθ οργανιςμό, εξετάηοντασ και 

αξιολογϊντασ τα αποτελζςματα που κα επιφζρουν από διαφορετικζσ οπτικζσ 

γωνίεσ (41). Ρροςφζρονται τζςςερισ διαφορετικοί αλγόρικμοι προςομοίωςθσ, τα 

αποτελζςματα των οποίων εξάγονται είτε ςε πίνακεσ είτε γραφικά. Αυτοί είναι: 

 Path Analysis: Είναι μία προςομοίωςθ θ οποία δεν λαμβάνει υπόψθ τθσ το 

περιβάλλον εργαςίασ. Ρροςφζρει εκτιμιςεισ και μζςουσ χρόνουσ και κόςτθ 

για μονοπάτια διαδικαςιϊν που ορίηονται από το χριςτθ ι για 

επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ που τον ενδιαφζρουν. 

 Capacity Analysis: Ο αλγόρικμοσ αυτόσ προςδιορίηει πόςοι πόροι 

(ανκρϊπινο δυναμικό και μθχανζσ) είναι απαραίτθτοι για τθν εκτζλεςθ μίασ 

ςυγκεκριμζνθσ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ και βαςίηεται ςτο πόςο ςυχνά 

εκτελείται θ διαδικαςία αυτι ςε μία ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο που 

ορίηεται από τον χριςτθ. 

 Workload Analysis: Ο αλγόρικμοσ αυτόσ προςδιορίηει τουσ χρόνου 

αναμονισ και τουσ χρόνουσ ολοκλιρωςθσ μίασ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ 

βαςιςμζνοσ ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό πόρων (ανκρωπίνου δυναμικοφ ι 

μθχανϊν). Υπάρχουν δφο επιλογζσ, θ προςομοίωςθ ςε ςυνκικεσ ςτακερισ 

κατάςταςθσ (steady state) και ςε ςυνκικεσ ςτακερισ περιόδου χρόνου 

(fixed time period). Ο πρϊτοσ αλγόρικμοσ προςομοιϊνει ζνα ςυγκεκριμζνο 

αρικμό εκτελζςεων τθσ εξεταηόμενθσ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ, 

ανεξάρτθτα από τθ χρονικι περίοδο που κα διαρκζςουν αυτζσ. Ο δεφτεροσ 

προςομοιϊνει τθν εκτζλεςθ τθσ εξεταηόμενθσ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ 

ςε ζνα προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, ανεξάρτθτα από το πόςεσ φορζσ 

κα εκτελεςτεί θ διαδικαςία. 

Αξιολόγθςθ 

Η λειτουργία αυτι επιτρζπει τθν εκτίμθςθ και τθν αξιολόγθςθ των επιχειρθματικϊν 

διαδικαςιϊν που ζχουν μοντελοποιθκεί. Ρροςφζρει ςυγκριτικι παρουςίαςθ 

αποτελεςμάτων (comparative representation of results), όπου μποροφν να 

αξιολογθκοφν προθγοφμενα αποτελζςματα αναλφςεων ι προςομοιϊςεων, κακϊσ 

και προκακοριςμζνεσ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ (evaluation queries). Τα 

αποτελζςματα εξάγονται και εδϊ γραφικά ι με τθν μορφι πινάκων. 
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Ολοκλθρϊνοντασ, αναφζρονται τα είδθ μοντζλων που υποςτθρίηονται από το 

ADONIS και είναι: 

 Μοντζλα Ρροϊόντοσ 

 Επιχειρθςιακόσ Χάρτθσ 

 Μοντζλο επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ 

 Μοντζλο εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ 

 Μοντζλο εγγράφων 

 Μοντζλο ρίςκου 

 Μοντζλο ελζγχου 

 Μοντζλο ςυςτιματοσ πλθροφορικισ 

 Διάγραμμα επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν 

 Διάγραμμα διαςφνδεςθσ χρθςτϊν με πλθροφοριακά ςυςτιματα 

3.7 Μοντελοποίηςη και Προςομοίωςη 

3.7.1 Παρούςα κατάςταςη 

Στο κεφάλαιο αυτό κα αναλυκοφν οι βαςικζσ διαδικαςίεσ που πραγματοποιοφνται 

ςτο Ανεξάρτθτο Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου, κα περιγραφεί το λογιςμικό που 

χρθςιμοποιείται, κα αναφερκεί ο αρικμόσ και ο ρόλοσ του κάκε υπαλλιλου ενϊ κα 

παρατεκοφν ςτοιχεία ςχετικά με τον αρικμό των ειςερχόμενων αιτθμάτων και 

γνωςτοποιιςεων που λαμβάνει το τμιμα ςε ετιςια βάςθ. Μία ςυνοπτικι 

απεικόνιςθ των εμπλεκόμενων οντοτιτων φαίνεται ςτο επόμενο ςχιμα: 
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3.7.1.1 Χρηςιμοποιούμενο λογιςμικό 

Το λογιςμικό που χρθςιμοποιείται ςτθν παροφςα φάςθ αποτελείται από τισ 

εφαρμογζσ πρωτοκόλλθςθσ και βεβαίωςθσ. Στθν πρϊτθ, πρωτοκολλοφνται τα 

αιτιματα και οι γνωςτοποιιςεισ που αφοροφν άτομα τα οποία βρίςκονται ςτθ βάςθ 

δεδομζνων του τμιματοσ. Αυτι δθμιουργεί εκκρεμότθτα ςτθν εφαρμογι 

βεβαίωςθσ, ενθμερϊνοντασ τθν για όλα τα αιτιματα προσ επεξεργαςία. Στθ 

ςυνζχεια θ εφαρμογι βεβαίωςθσ είναι αυτι που χρθςιμοποιείται για τθν 

αναηιτθςθ, εφρεςθ, παρουςίαςθ ι μεταβολι των ηθτοφμενων ςτοιχείων ποινικοφ 

μθτρϊου για το άτομο που ενδιαφζρει. 

  

3.7.1.2 Διαδικαςίεσ Αυτοτελούσ Τμήματοσ Ποινικού Μητρώου 

 

Οι διαδικαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτο τμιμα είναι τρεισ: Η ζκδοςθ αντιγράφου 

ποινικοφ μθτρϊου, θ διαβίβαςθ αιτιματοσ και θ ενθμζρωςθ αρχείου. Ραρακάτω 

περιγράφονται αναλυτικά. 

Ζκδοςθ Αντιγράφου Ποινικοφ Μθτρϊου 

Η διαδικαςία ξεκινάει με τθν παραλαβι αιτιματοσ ζκδοςθσ αντιγράφου ποινικοφ 

μθτρϊου ατόμου, του οποίου τα δεδομζνα βρίςκονται ςτθ βάςθ δεδομζνων του 

τμιματοσ. Τα βιματα που ακολουκοφνται είναι: 

1) Λιψθ αιτιματοσ: Χρθςιμοποιοφνται τρείσ τρόποι για τθν αποςτολι αιτιματοσ 

ςτο Ανεξάρτθτο Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ανάλογα από που προζρχονται: 

a) Λιψθ με φαξ: Με αυτό τον τρόπο ειςζρχονται αιτιματα προερχόμενα από 

αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ, δικαςτιρια ι φυλακζσ, οριςμζνα από πρεςβείεσ 

και ξζνεσ αρχζσ κακϊσ και αυτά τα οποία προζρχονται από τον τθλεφωνικό 

αρικμό του ΟΤΕ 1502 (υπθρεςία εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ). 

b) Αυτόματθ λιψθ: Ιςχφει για αιτιματα που μεταφζρονται από τα Κζντρα 

Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν. Συγκεντρϊνονται τα αιτιματα, δθμιουργείται ζνα 

αρχείο και αυτά μεταφζρονται θλεκτρονικά ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλου. 

c) Λιψθ επιςτολισ: Σε αυτι τθ κατθγορία ανικουν οριςμζνα από τα αιτιματα 

που προζρχονται από Ελλθνικζσ Ρρεςβείεσ εξωτερικοφ κακϊσ και από ξζνεσ 

αρχζσ. 

2) Διαμοιραςμόσ αιτθμάτων για πρωτοκόλλθςθ 

3) Ρρωτοκόλλθςθ αιτθμάτων ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ. (δθμιουργείται 

εκκρεμότθτα ςτθν εφαρμογι βεβαίωςθσ) 

4) Διαμοιραςμόσ αιτθμάτων προσ βεβαίωςθ ςτουσ υπαλλιλουσ 
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5) Εφρεςθ αιτιματοσ: Ο υπάλλθλοσ ειςάγει αρικμό πρωτοκόλλου ςτθν εφαρμογι 

τθσ βεβαίωςθσ και βρίςκει το αίτθμα. 

6) Αναηιτθςθ: Γίνεται αναηιτθςθ ςτθν εφαρμογι βεβαίωςθσ με βάςθ τα ςτοιχεία 

του αιτιματοσ. Η εφαρμογι επιςτρζφει τα αποτελζςματα. 

7) Εάν δεν υπάρχουν ποινζσ, ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία και επιςτρζφεται ςτθν 

εφαρμογι πρωτοκόλλου το αποτζλεςμα. 

8) Εάν υπάρχουν ποινζσ, ο υπάλλθλοσ τισ εξετάηει και επιλζγει αυτζσ που 

ανταποκρίνονται ςτο είδοσ του ποινικοφ μθτρϊου που ηθτείται (για γενικι ι 

δικαςτικι χριςθ). Πταν ολοκλθρϊςει, δθμιουργείται απάντθςθ ςτθν εφαρμογι 

πρωτοκόλλου με τισ επιλεγμζνεσ ποινζσ. 

9) Εκτυπϊνεται το αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου. 

10) Εκτυπϊνεται το διαβιβαςτικό. 

11)  Η απάντθςθ μαηί με το διαβιβαςτικό υπογράφονται από τον προϊςτάμενο. 

12) Αποςτζλλονται με φαξ ι ταχυδρομείο. 

 

Διαβίβαςθ αιτιματοσ εξωτερικοφ 

Η διαδικαςία ξεκινάει με τθν παραλαβι αιτιματοσ ι γνωςτοποίθςθσ από ξζνθ αρχι, 

που αφορά ποινικό μθτρϊο Ζλλθνα πολίτθ ο οποίοσ υπάγεται ςε άλλο τμιμα 

ποινικοφ μθτρϊου. Τα βιματα που ακολουκοφνται είναι: 

1) Λιψθ φαξ ι επιςτολισ. 

2) Ρρωτοκόλλθςθ αιτιματοσ. 

3) Σφνταξθ διαβιβαςτικοφ προσ τθν αρμόδια υπθρεςία. 

4) Ρρωτοκόλλθςθ διαβιβαςτικοφ. 

5) Επιςφναψθ αιτιματοσ ςτο διαβιβαςτικό και αποςτολι. 

 

Ενθμζρωςθ αρχείου Ποινικοφ Μθτρϊου 

Η διαδικαςία ξεκινάει με τθν παραλαβι εγγράφου που αφορά ποινικό μθτρϊο 

ατόμου τα ςτοιχεία του οποίου βρίςκονται ςτθ βάςθ δεδομζνων του Ανεξάρτθτου 

Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου. Τζτοιο ζγγραφο μπορεί να είναι δελτίο ποινικοφ 

μθτρϊου από ειςαγγελία, λθξιαρχικι πράξθ κανάτου, ζγγραφο ενθμζρωςθσ για 

αλλαγι ονόματοσ και ζκδοςθ νζου νόμου. Τα βιματα που ακολουκοφνται είναι: 

1) Ραραλαβι εγγράφου. 
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2) Ρρωτοκόλλθςθ ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλου θ οποία δθμιουργεί εκκρεμότθτα 

ςτθν εφαρμογι βεβαίωςθσ. 

3) Ειςαγωγι αρικμοφ πρωτοκόλλου ςτθν εφαρμογι βεβαίωςθσ και αναηιτθςθ 

εκκρεμότθτασ. 

4) Αναηιτθςθ ατόμου που αφορά. 

5) Εάν το άτομο δεν υπάρχει ςτθ βάςθ δεδομζνων, δθμιουργείται νζα εγγραφι 

ςτθν οποία καταχωρείται το ςφνολο τθσ πλθροφορίασ και τελειϊνει θ 

διαδικαςία. 

6) Εάν το άτομο υπάρχει, ενθμερϊνεται θ εγγραφι. Διακρίνονται οι ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

a) Ρροςκικθ νζασ απόφαςθσ-ποινισ. 

b) Αλλαγι ιδθ καταχωρθμζνθσ απόφαςθσ (λόγω πλθρωμισ, 

αποφυλακιςτιριου, βουλεφματοσ, παραγραφισ, χάρθσ κλπ) 

c) Διαγραφι εγγραφισ ςε περίπτωςθ κανάτου. 

d) Αλλαγι ονόματοσ. 

7) Τζλοσ διαδικαςίασ 

 

3.7.1.3 Ανθρώπινο Δυναμικό 

Στθν παροφςα φάςθ, το Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου απαςχολεί είκοςι τρία 

άτομα, εκ των οποίων οκτϊ είναι υπεφκυνοι για τθν πρωτοκόλλθςθ, δζκα για 

βεβαίωςθ, τρείσ για φαξ και δακτυλογράφθςθ, ζνασ για νομικά ηθτιματα και ζνασ 

Ρροϊςτάμενοσ. Ριο αναλυτικά: 

 Προϊςτάμενοσ: Είναι υπεφκυνοσ για τθ ςωςτι και εφρυκμθ λειτουργία του 

τμιματοσ. Ταυτόχρονα κατανζμει τα ειςερχόμενα ζγγραφα για 

πρωτοκόλλθςθ και χρεϊνει ςυγκεκριμζνα αιτιματα ςε ςυγκεκριμζνουσ 

υπαλλιλουσ προσ βεβαίωςθ. Τζλοσ, υπογράφει όλεσ τισ απαντιςεισ ςε 

αιτιματα βεβαίωςθσ ποινικοφ μθτρϊου. 

  Τπάλλθλοι πρωτοκόλλθςθσ: Χειρίηονται τθν εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ. 

Αφοφ διαμοιραςτοφν τα αιτιματα και οι γνωςτοποιιςεισ που αφοροφν τθ 

βάςθ δεδομζνων του τμιματοσ, αυτοί τα πρωτοκολλοφν ςτθν εφαρμογι. 

 Τπάλλθλοι βεβαίωςθσ: Χειρίηονται τθν εφαρμογι βεβαίωςθσ. Αφοφ τουσ 

ανατεκοφν τα προσ βεβαίωςθ αιτιματα από τον Ρροϊςτάμενο, κάνουν τθν 

αναηιτθςθ ςτθν εφαρμογι, εντοπίηουν τισ ποινζσ και ςε ςυνεργαςία με τον 

υπεφκυνο για νομικά ηθτιματα επιλζγουν αυτζσ που αντιςτοιχοφν ςτον τφπο 

ποινικοφ μθτρϊου που ενδιαφζρει. Επίςθσ χειρίηονται τθν εφαρμογι τθσ 
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βεβαίωςθσ κατά τθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ αρχείου, τροποποιϊντασ τισ ιδθ 

υπάρχουςεσ εγγραφζσ. 

 Τπάλλθλοι φαξ και δακτυλογράφθςθσ: Είναι οι κφριοι ςυμμετζχοντεσ ςτθ 

διαδικαςία τθσ διαβίβαςθσ κακϊσ χειρίηονται όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που 

περιλαμβάνονται ςε αυτιν. Ταυτόχρονα, ςτθ διαδικαςία ζκδοςθσ 

αντιγράφου και αφοφ προθγθκεί θ υπογραφι τθσ απάντθςθσ από τον 

προϊςτάμενο, είναι επιφορτιςμζνοι με το κακικον τθσ αποςτολισ τθσ είτε με 

φαξ είτε με το ταχυδρομείο. 

3.7.1.4 Φόρτοσ εργαςίασ 

Τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν για τθ λειτουργία του τμιματοσ ςε ετιςια βάςθ ζχουν ωσ 

εξισ: 

 Αιτιματα που προζρχονται από το εξωτερικό: 360 

 Από αυτά, το 70% αφοροφν άτομα το ποινικό μθτρϊο των οποίων βρίςκεται ςτθ 

βάςθ δεδομζνων του τμιματοσ, ενϊ το 30% άτομα το ποινικό μθτρϊο των οποίων 

βρίςκεται ςτισ κατά τόπουσ ειςαγγελίεσ πρωτοδικϊν. 

 Αιτιματα που προζρχονται από το εςωτερικό: 250000 

 Αυτά αφοροφν ςτο ςφνολό τουσ άτομα των οποίων το ποινικό μθτρϊο βρίςκεται 

ςτθ βάςθ δεδομζνων του τμιματοσ. 

 Το 90% των αιτθμάτων αυτϊν ειςζρχεται με φαξ, ενϊ το 10% αυτόματα μζςω των 

Κζντρων εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν. 

 Γνωςτοποιιςεισ που προζρχονται από εξωτερικό: 6000 

 Από αυτζσ το 60% αφορά άτομα των οποίων το ποινικό μθτρϊο βρίςκεται ςτθ βάςθ 

δεδομζνων του τμιματοσ και 40% αυτοφσ το ποινικό μθτρϊο των οποίων βρίςκεται 

ςτισ κατά τόπουσ ειςαγγελίεσ πρωτοδικϊν 

 Γνωςτοποιιςεισ που προζρχονται από εςωτερικό: 36000 

 Αφοροφν ςτο ςφνολό τουσ άτομα το ποινικό μθτρϊο των οποίων βρίςκεται ςτθ 

βάςθ δεδομζνων του τμιματοσ. 

 Συνολικά αιτιματα και γνωςτοποιιςεισ: 292360 

Κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ ποινικοφ μθτρϊου: 

 Το 80% των απαντιςεων είναι κενό (το άτομο δεν ζχει ποινζσ), ενϊ το 20% ζχει. 

 Το 10% των απαντιςεων αποςτζλλονται με ταχυδρομείο, ενϊ το 90% με φαξ. 

Κατά τθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ αρχείου: 

 Το 80% των προσ ενθμζρωςθ εγγραφϊν υπάρχει ιδθ, ενϊ το 20% δθμιουργείται εκείνθ 

τθ ςτιγμι. 

 Από τθσ ιδθ υπάρχουςεσ εγγραφζσ: 

  Το 40% αφορά προςκικθ νζασ απόφαςθ-ποινισ. 

 Το 35% αφορά αλλαγι ιδθ καταχωρθμζνθσ απόφαςθσ. 
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 Το 20% αφορά διαγραφι ατόμου λόγω κανάτου. 

 Το 5% αφορά αλλαγι ονόματοσ ατόμου. 

 

3.7.2 Μοντελοποίηςη παρούςασ κατάςταςησ 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν και παρατζκθκαν ςτθν προθγοφμενθ 

παράγραφο, πραγματοποιικθκε θ διαδικαςία τθσ μοντελοποίθςθσ. 

Δθμιουργικθκαν πζντε μοντζλα. Ζνα μοντζλο εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, τρία 

μοντζλα για κάκε ξεχωριςτι διαδικαςία που εκτελείται ςτο Αυτοτελζσ Τμιμα 

Ροινικοφ Μθτρϊου και τζλοσ ζνα επιχειρθςιακό μοντζλο το οποίο ενςωματϊνει τα 

τζςςερα προθγοφμενα μοντζλα ςε ζνα και αναπαριςτά τθ λειτουργία ολόκλθρου 

του τμιματοσ. 

3.7.2.1 Μοντέλο Εργαςιακού περιβάλλοντοσ 

 

Στο παραπάνω μοντζλο, οι υπάλλθλοι ομαδοποιικθκαν ανάλογα με τισ 

αρμοδιότθτεσ και το ρόλο τουσ. Με το ςφνδεςμο «has role»( ), ςυνδζκθκαν 
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με τουσ ρόλουσ τουσ, ενϊ θ διάκριςθ μεταξφ Ρροϊςταμζνου και υπαλλιλων 

πραγματοποιικθκε με τουσ ςυνδζςμουσ «belongs to» ( ) και «is 

manager to» (  ). Τζλοσ, υπολογίηοντασ ότι κάκε υπάλλθλοσ 

απουςιάηει περίπου ζνα μινα ετθςίωσ για διάφορουσ λόγουσ (άδειεσ, αςκζνειεσ 

κλπ), προςαρμόηεται το πεδίο “availability” από 100% ςε 90% ϊςτε να λθφκεί 

υπόψθ κατά τθ διαδικαςία τθσ προςομοίωςθσ. Ενδεικτικά, ςτθν ακόλουκθ εικόνα 

φαίνεται θ αλλαγι αυτι για τον πρϊτο υπάλλθλο πρωτοκόλλθςθσ: 

 

 

3.7.2.2 Μοντέλο διαδικαςίασ Έκδοςησ Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου 

 

 

Στο παραπάνω μοντζλο, κάκε δραςτθριότθτα ζχει ςυνδεκεί με τον εργαηόμενο που 

τθν πραγματοποιεί, ενϊ ζχει προςτεκεί και ο μζςοσ χρόνοσ εκτζλεςισ τθσ, 

ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν από τουσ εργαηόμενουσ του τμιματοσ. 

Ταυτόχρονα, ςε κάκε ζξοδο των κόμβων αποφάςεων, ζχει οριςτεί θ πικανότθτα 

μετάβαςθσ, βαςιςμζνθ ςτα ςτοιχεία που παρουςιάςτθκαν ςτθν παράγραφο 3.6.1.4. 
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Ζτςι το μοντζλο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία ϊςτε να 

πραγματοποιθκοφν οι υπολογιςμοί κατά τθ διάρκεια των προςομοιϊςεων. Στθ 

ςυνζχεια παρουςιάηονται αναλυτικά όλεσ οι δραςτθριότθτεσ με τα χαρακτθριςτικά 

τουσ. 

Διαμοιραςμόσ αιτθμάτων για πρωτοκόλλθςθ 
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 Στθν πρϊτθ εικόνα φαίνεται μία γενικι περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ, ςτθ 

δεφτερθ θ ςφνδεςι τθσ με το εργαςιακό περιβάλλον ενϊ ςτθν Τρίτθ οι χρόνοι και τα 

κόςτθ εκτζλεςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν κατθγορία Working Environment, ορίηεται 

ο εργαηόμενοσ ι θ ομάδα εργαηόμενων που κα εκτελζςει τθν δραςτθριότθτα. Το 

πεδίο “Continuous execution” επιλζγεται όταν θ δραςτθριότθτα εκτελείται από τον 

ίδιο εργαηόμενο που εκτζλεςε τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα. Στθν κατθγορία 

Times/costs, ορίςτθκε χρόνοσ διαμοιραςμοφ ενόσ αιτιματοσ 2 δευτερόλεπτα, 

κακϊσ τα αιτιματα διαμοιράηονται ομαδικά από τον προϊςτάμενο (για παράδειγμα 
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τα πρϊτα εκατό ο υπάλλθλοσ 1, τα υπόλοιπα 200 ο υπάλλθλοσ 2), με αποτζλεςμα ο 

χρόνοσ για ζνα αίτθμα να είναι αμελθτζοσ. Από εδϊ και ςτο εξισ και για τισ 

επόμενεσ δραςτθριότθτεσ, για λόγουσ οικονομίασ χϊρου, κα παρατίκενται μόνο οι 

κατθγορίεσ “Working Environment” και “Times/Costs” που ενδιαφζρουν κατά τθν 

πραγματοποίθςθ των προςομοιϊςεων. 
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Φαξ-Επιςτολζσ 

 

 

Η δραςτθριότθτα αυτι αντικατοπτρίηει τθν πρωτοκόλλθςθ αιτθμάτων που ζχουν 

ειςζλκει με φαξ ι επιςτολι. Υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςι τουσ είναι οι υπάλλθλοι 

πρωτοκόλλθςθσ, ενϊ ο μζςοσ χρόνοσ για τθν πρωτοκόλλθςθ ςτθν αντίςτοιχθ 

εφαρμογι είναι ζνα λεπτό. 
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ΚΕΠ 

 

 

    

Η δραςτθριότθτα αυτι αντικατοπτρίηει τθν πρωτοκόλλθςθ αιτθμάτων που 

προζρχονται από Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν. Ππωσ ζχει αναφερκεί, όλα τα 

αιτιματα γίνονται import και πρωτοκολλοφνται αυτόματα, επομζνωσ ο χρόνοσ για 

κάκε ξεχωριςτό αίτθμα είναι αμελθτζοσ. Υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ παραμζνουν 

οι υπάλλθλοι βεβαίωςθσ. 
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Ανάκεςθ αιτθμάτων για βεβαίωςθ 

 

 

Η ανάκεςθ αιτθμάτων είναι ευκφνθ του προϊςτάμενου, ενϊ από τθ ςτιγμι που αυτι 

γίνεται μαηικά, κεωροφμε το χρόνο για κάκε ξεχωριςτό αίτθμα αμελθτζο. 
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Εφρεςθ Αιτιματοσ 

 

 

Κατά τθ διαδικαςία αυτι ο υπάλλθλοσ ειςάγει αρικμό πρωτοκόλλου ςτθν 

εφαρμογι τθσ βεβαίωςθσ και βρίςκει το αίτθμα. Υπεφκυνοι είναι οι υπάλλθλοι 

βεβαίωςθσ. 
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Αναηιτθςθ Ποινϊν 

 

 

 
Η εφαρμογι τθσ βεβαίωςθσ αναηθτά ποινζσ που να ςχετίηονται με το αίτθμα. Ο 
μζςοσ χρόνοσ αναηιτθςθσ είναι δεκαπζντε δευτερόλεπτα και απαςχολείται ζνασ 
υπάλλθλοσ βεβαίωςθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι επιλζγεται το “continuous 
execution” κακϊσ τθν αναηιτθςθ ποινϊν τθν πραγματοποιεί ο ίδιοσ υπάλλθλοσ που 
πραγματοποίθςε τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα (εξεφρεςθ αιτιματοσ). 
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Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ 

 
 

 
 
Αν δεν βρεκοφν ποινζσ, ο χριςτθσ επιλζγει «ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ» και το 

ςφςτθμα επιςτρζφει τθν απάντθςθ ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ. Λόγω 

αυτοματοποιθμζνθσ λειτουργίασ ο χρόνοσ ολοκλιρωςισ είναι μικρόσ. 
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Ζλεγχοσ Ποινϊν 

 

 

 

Αν βρεκοφν ποινζσ, ο υπάλλθλοσ ελζγχει ποιζσ ποινζσ πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν 

ςτον τφπο αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου που ηθτείται και αφοφ τισ επιλζξει, πατάει 

αποκικευςθ. Το ςφςτθμα επιςτρζφει τθν απάντθςθ ςτθν εφαρμογι 

πρωτοκόλλθςθσ αυτόματα. 

 

 



72 
 

Εκτφπωςθ Αντιγράφου Ποινικοφ Μθτρϊου 

 

 

Ο υπάλλθλοσ βεβαίωςθσ που ζχει αναλάβει το αίτθμα ςυνεχίηει τθν εργαςία του 

εκτυπϊνοντασ το αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου. Η διαφορά που αξίηει να 

επιςθμανκεί, είναι ότι ςε αυτι τθ δραςτθριότθτα δεν επιλζγεται το πεδίο 

“execution interruptable”, κακϊσ δεν μπορεί να διακοπεί και να ςυνεχιςτεί κάποια 

επόμενθ μζρα. 
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Εκτφπωςθ Διαβιβαςτικοφ  

 

 

Ο υπάλλθλοσ βεβαίωςθσ που ζχει αςχολθκεί με το ςυγκεκριμζνο αίτθμα, 

ολοκλθρϊνοντασ τθν εργαςία του εκτυπϊνει το διαβιβαςτικό που κα ςυνοδεφςει 

τθν απάντθςθ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν επιλζγεται το πεδίο “execution 

interruptable”. 
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Τπογραφι αιτθμάτων από προϊςτάμενο 

 

 

Ρριν τθν αποςτολι των αιτθμάτων προθγείται θ υπογραφι τουσ από τον 

προϊςτάμενο. Η δραςτθριότθτα αυτι διαφζρει από τισ προθγοφμενεσ ςτο ότι δεν 

ζχει επιλεγεί το πεδίο “continuous execution” κακϊσ μεταξφ αυτισ και τθσ 

προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ ζχει αλλάξει ο εργαηόμενοσ που τισ πραγματοποιεί. 
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Αποςτολι με ταχυδρομείο 

 

 

Υπεφκυνοι γι αυτιν τθ δραςτθριότθτα είναι οι υπάλλθλοι φαξ και 

δακτυλογράφθςθσ. Οι χρόνοι μεταφοράσ και εκτζλεςθσ αφοροφν ςτθν αποςτολι 

μίασ απάντθςθσ και ζχει γίνει αναγωγι κακϊσ ςυνικωσ οι απαντιςεισ μζςω 

ταχυδρομείου αποςτζλλονται μαηικά. 
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Αποςτολι με φαξ 

 

 

 

Η αποςτολι απάντθςθσ με φαξ χρθςιμοποιείται ςτο 90% των περιπτϊςεων, ενϊ 

μζςοσ όροσ για αποςτολι φαξ είναι ςαράντα πζντε δευτερόλεπτα. Στθ 

δραςτθριότθτα απαςχολοφνται εξ’ ολοκλιρου υπάλλθλοι φαξ και 

δακτυλογράφθςθσ. 
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3.7.2.3 Μοντέλο διαδικαςίασ Ενημέρωςησ Αρχείου Ποινικού Μητρώου 

 

 

 

Στο παραπάνω ςχιμα φαίνεται θ μοντελοποιθμζνθ διαδικαςία Ενθμζρωςθσ 

αρχείου όπωσ περιγράφθκε αναλυτικά ςτθν παράγραφο  3.7.2. Η κάκε 

δραςτθριότθτα, θ ςφνδεςθ τθσ με το ανκρϊπινο δυναμικό κακϊσ και ο μζςοσ 

χρόνοσ εκτζλεςισ τθσ κα περιγραφοφν αναλυτικότερα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. 
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Παραλαβι εγγράφου 

 

 

Η δραςτθριότθτα αυτι αντιπροςωπεφει τθν παραλαβι εγγράφου που κα 

ςθματοδοτιςει τθν ενθμζρωςθ του αρχείου. Επειδι το ειςερχόμενο ζγγραφο 

μπορεί να φτάςει με διάφορουσ τρόπουσ(ταχυδρομείο, φαξ) και θ διάρκεια τθσ 

δραςτθριότθτασ μπορεί να ποικίλει, χρθςιμοποιείται ζνασ μζςοσ χρόνοσ για τθν 

αναπαράςταςθ τθσ εκτζλεςισ τθσ. Υπεφκυνοι είναι οι υπάλλθλοι φαξ και 

δακτυλογράφθςθσ. 
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Πρωτοκόλλθςθ ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ  

 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ, πρωτοκολλείται το ειςερχόμενο 

ζγγραφο ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ θ οποία αυτομάτωσ δθμιουργεί 

εκκρεμότθτα ςτθν εφαρμογι βεβαίωςθσ. Υπεφκυνοι είναι οι υπάλλθλοι 

πρωτοκόλλθςθσ, ενϊ χρόνοσ εκτζλεςθσ ορίςτθκε το ζνα λεπτό ζπειτα από 

αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ από τον προϊςτάμενο του τμιματοσ. 
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Αναηιτθςθ εκκρεμότθτασ 

 

 

Ο υπάλλθλοσ βεβαίωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ αναηθτά τθν 

εκκρεμότθτα και εντοπίηει τθν εγγραφι που αντιςτοιχεί ςε αυτιν (αν υπάρχει). Στθ 

ςυνζχεια υπάρχει διακλάδωςθ από τθν οποία ξεκινοφν δφο μονοπάτια, αναλόγωσ 

με το αν θ εγγραφι υπάρχει ι όχι. Σε κάκε μονοπάτι ζχει οριςτεί θ πικανότθτα του 

να πραγματοποιθκεί, όπωσ αυτι ζχει παρουςιαςτεί ςτθν παράγραφο 3.7.4, ενϊ το 

ίδιο ιςχφει και για τισ διακλαδϊςεισ που ζπονται ςε περίπτωςθ που θ εγγραφι 

υπάρχει. 
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Δθμιουργία νζου προςϊπου 

 

 

Σε περίπτωςθ που θ εγγραφι δεν υπάρχει, δθμιουργείται νζα από τον υπάλλθλο 

βεβαίωςθσ, ενϊ ο μζςοσ χρόνοσ δθμιουργίασ νζασ εγγραφισ αντιςτοιχεί ςε ζνα 

λεπτό. 
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Καταχϊρθςθ πλθροφορίασ ςτθ νζα εγγραφι 

 

 

Αφοφ δθμιουργθκεί θ νζα εγγραφι, καταχωρείται θ πλθροφορία και 

ολοκλθρϊνεται το μονοπάτι που ξεκίνθςε από τθν υπόκεςθ ότι το πρόςωπο δεν 

υπάρχει. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι και ςε αυτι και ςτθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα 

επιλζγεται το πεδίο “continuous execution” γιατί το ςυγκεκριμζνο μζροσ τθσ 

διαδικαςίασ το ςυνεχίηει ο υπάλλθλοσ που αρχικά αςχολικθκε. 
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Προςκικθ νζασ απόφαςθσ-ποινισ 

 

 

Αν θ εγγραφι υπάρχει ιδθ ςτο αρχείο, θ πρϊτθ περίπτωςθ τροποποίθςισ τθσ είναι 

θ προςκικθ νζασ απόφαςθσ-ποινισ. Υπεφκυνοσ εξακολουκεί να είναι ο υπάλλθλοσ 

βεβαίωςθσ που αςχολικθκε αρχικά, ενϊ μζςοσ χρόνοσ διεκπεραίωςθσ είναι δφο 

λεπτά. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ δραςτθριότθτα, ολοκλθρϊνεται και θ διαδικαςία. 
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Αλλαγι ιδθ καταχωρθμζνθσ απόφαςθσ 

 

 

Η δεφτερθ περίπτωςθ είναι αυτι τθσ αλλαγισ ποινισ. Αυτι ςυναντάται ςε 

περίπτωςθ ζκδοςθσ βουλεφματοσ, προεδρικοφ διατάγματοσ για χάρθ, πλθρωμισ 

τθσ ποινισ ι ζκδοςθσ αποφυλακιςτιριου. Μετά τθν αλλαγι λιγει θ διαδικαςία. 
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Λθξιαρχικι πράξθ Θανάτου-Διαγραφι εγγραφισ 

 

 

Η διακλάδωςθ αυτι ακολουκείται ςτθν περίπτωςθ ειςροισ λθξιαρχικισ πράξθσ 

κανάτου ατόμου τα ςτοιχεία του οποίου βρίςκονται ςτθ βάςθ δεδομζνων του 

τμιματοσ. Ο υπάλλθλοσ βεβαίωςθσ που αςχολείται, διαγράφει τθν εγγραφι και 

τελειϊνει θ διαδικαςία. 
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Αλλαγι ονόματοσ 

 

 

Πταν το ειςερχόμενο ζγγραφο προζρχεται από κάποια Νομαρχία και ςχετίηεται με 

τθν αλλαγι ονόματοσ ςε κάποια εγγραφι, ο υπάλλθλοσ βεβαίωςθσ που αςχολείται 

με το αίτθμα αλλάηει το πεδίο ονόματοσ ςτθν εγγραφι και θ διαδικαςία 

τερματίηεται. 
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3.7.2.4 Μοντέλο διαδικαςίασ διαβίβαςησ 

 

 

 

Στο παραπάνω ςχιμα, φαίνεται το μοντζλο τθσ διαδικαςίασ διαβίβαςθσ. Ππωσ ζχει 

αναφερκεί, θ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία πραγματοποιείται όταν ςτο Ανεξάρτθτο 

Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου ειςζρχεται αίτθμα ι γνωςτοποίθςθ από το εξωτερικό, 

που αφοροφν άτομο του οποίου τα ςτοιχεία ποινικοφ μθτρϊου δεν βρίςκονται ςτθ 

βάςθ δεδομζνων του τμιματοσ αλλά ςε αυτι κάποιασ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν.  

Στθ διαδικαςία αυτι, απαςχολοφνται κατά κφριο λόγο υπάλλθλοι φαξ και 

δακτυλογράφθςθσ, ενϊ λόγω του υψθλοφ επιπζδου τυποποίθςθσ των 

δραςτθριοτιτων που περιλαμβάνει, οι χρόνοι εκτζλεςισ τθσ είναι ςχετικά μικροί. 

Στισ επόμενεσ ςελίδεσ φαίνονται αναλυτικότερα τόςο οι επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ, 

όςο και οι εμπλεκόμενοι υπάλλθλοι και οι χρόνοι εκτζλεςθσ τθσ κάκε μίασ από 

αυτζσ.  
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Παραλαβι φαξ ι επιςτολισ 

 

 

 

 

Η διαδικαςία ξεκινάει με τθν παραλαβι  εγγράφου (φαξ ι επιςτολισ) από τουσ 

υπεφκυνουσ υπάλλθλουσ. Ππωσ και ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, επειδι το 

ειςερχόμενο ζγγραφο μπορεί να φτάςει με διάφορουσ τρόπουσ(ταχυδρομείο, φαξ) 

και θ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ μπορεί να ποικίλει, χρθςιμοποιείται ζνασ μζςοσ 

χρόνοσ για τθν αναπαράςταςθ τθσ εκτζλεςισ τθσ. 
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Πρωτοκόλλθςθ αιτιματοσ 

 

 

 

Στθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ ζνασ από τουσ υπαλλιλουσ πρωτοκόλλθςθσ, 

πρωτοκολλεί το ειςερχόμενο ζγγραφο. 
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φνταξθ διαβιβαςτικοφ για τθν αρμόδια υπθρεςία 

 

 

Κατά τθν εκτζλεςθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ αναλαμβάνουν και πάλι οι υπάλλθλοι 

φαξ και δακτυλογράφθςθσ, ςυντάςςοντασ διαβιβαςτικό για τθν αποςτολι του 

εγγράφου ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 
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Πρωτοκόλλθςθ διαβιβαςτικοφ 

 

 

Ραρά τον ίςωσ παραπλανθτικό τίτλο, θ διαδικαςία εκτελείται από τον ίδιο 

υπάλλθλο που ςυνζταξε το διαβιβαςτικό (εξ’ ου και θ επιλογι “continuous 

execution”) και όχι από κάποιον υπάλλθλο πρωτοκόλλθςθσ. 
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Επιςφναψθ αιτιματοσ ςτο διαβιβαςτικό και αποςτολι 

 

 

Η διαδικαςία ολοκλθρϊνεται, όταν ο υπάλλθλοσ που ζχει επιφορτιςκεί με τθ 

διαβίβαςθ, επιςφναψθ το ζγγραφο ςτο διαβιβαςτικό και το ςτείλει ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία. 
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3.7.2.5 Επιχειρηςιακό μοντέλο λειτουργίασ Αυτοτελούσ Τμήματοσ Ποινικού 

Μητρώου 

 

 

Ζχοντασ πλζον ωσ δομικά κομμάτια τα τρία μοντζλα των επιχειρθςιακϊν 

διαδικαςιϊν που πραγματοποιοφνται ςτο Αυτοτελζσ Τμιμα ποινικοφ Μθτρϊου και 

το μοντζλο εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ όπωσ αυτά παρουςιάςτθκαν ςτισ παραπάνω 

παραγράφουσ, ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία μοντελοποίθςθσ με τθ ςφνκεςι τουσ 

ςε ζνα ενιαίο μοντζλο το οποίο τα εμπεριζχει όλα και αναπαριςτά τθ λειτουργία 

του τμιματοσ. Το τμιμα ξεκινάει να εργάηεται όταν υπάρχει κάποιο ειςερχόμενο 

ζγγραφο, είτε αυτό αφορά κάποιο αίτθμα, είτε κάποια γνωςτοποίθςθ. Στον πρϊτο 
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κόμβο απόφαςθσ (είδοσ εγγράφου) το μοντζλο χωρίηεται ςε τζςςερα διαφορετικά 

μονοπάτια. Για να αποφαςιςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ το πόςο ςυχνά 

ακολουκείται το κάκε ζνα από αυτά, ζχουν οριςτεί πικανότθτεσ ςε κάκε ζξοδο του 

κόμβου απόφαςθσ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχουν ςυλλεχκεί. Οι τζςςερισ 

διακλαδϊςεισ είναι κατά ςειρά: 

1. Αίτθμα εςωτερικοφ: Σε αυτι τθν περίπτωςθ καλείται και εκτελείται θ 

διαδικαςία ζκδοςθσ αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου. 

2. Αίτθμα εξωτερικοφ: Στο ςθμείο αυτό εντοπίηεται ο δεφτεροσ κόμβοσ 

απόφαςθσ, ςτισ εξόδουσ του οποίου ζχουν οριςτεί πικανότθτεσ για τον 

προςδιοριςμό τθσ ςυχνότθτασ πραγματοποίθςθσ κάκε μονοπατιοφ. Ανάλογα 

με το ποφ βρίςκονται τα ςτοιχεία του ατόμου που αφορά το αίτθμα 

διακρίνονται δφο περιπτϊςεισ: 

a. Καλείται και εκτελείται θ διαδικαςία ζκδοςθσ αντιγράφου ποινικοφ 

μθτρϊου όταν τα ςτοιχεία βρίςκονται ςτθ βάςθ δεδομζνων του 

τμιματοσ. 

b. Καλείται και εκτελείται θ διαδικαςία διαβίβαςθσ όταν τα ςτοιχεία 

βρίςκονται ςτθ βάςθ δεδομζνων κάποιασ Ειςαγγελίασ πρωτοδικϊν. 

3. Γνωςτοποίθςθ εξωτερικοφ: Στο ςθμείο αυτό εντοπίηεται ο τρίτοσ κόμβοσ 

απόφαςθσ και αντίςτοιχα με τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ ζχουν οριςτεί οι 

πικανότθτεσ πραγματοποίθςθσ ςε κάκε ζξοδο. Διακρίνονται οι ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

a. Καλείται και εκτελείται θ διαδικαςία ενθμζρωςθσ αρχείου, ςε 

περίπτωςθ που το ειςερχόμενο ζγγραφο αφορά άτομο τα ςτοιχεία 

του οποίου βρίςκονται ςτθ βάςθ δεδομζνων του τμιματοσ. 

b. Καλείται και εκτελείται θ διαδικαςία διαβίβαςθσ, όταν το 

ειςερχόμενο ζγγραφο αφορά άτομα τα ςτοιχεία του οποίου 

βρίςκονται ςε βάςθ δεδομζνων κάποιασ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν. 

4. Γνωςτοποίθςθ Εςωτερικοφ: Καλείται και εκτελείται θ διαδικαςία 

ενθμζρωςθσ αρχείου, κακϊσ όλα τα ζγγραφα αφοροφν ςτοιχεία ατόμων που 

βρίςκονται ςτθ βάςθ δεδομζνων του τμιματοσ.  

 

 

Τζλοσ, ςτο εικονίδιο που ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του τμιματοσ 

(ζναρξθ διαδικαςίασ), για τισ ανάγκεσ τθσ προςομοίωςθσ, ζχει οριςτεί ο ςυνολικόσ 

ετιςιοσ φόρτοσ εργαςίασ, που όπωσ αναφζρκθκε ςτθν παράγραφο 3.7.4 ανζρχεται 

ςε 292360 αιτιματα και γνωςτοποιιςεισ: 
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3.7.3 Προςομοίωςη παρούςασ κατάςταςησ 

 

Το εργαλείο μοντελοποίθςθσ που χρθςιμοποιικθκε,  παρζχει τθ δυνατότθτα  

χριςθσ διαφορετικϊν αλγόρικμων προςομοίωςθσ. Από τθ ςτιγμι που το κφριο 

ενδιαφζρον τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ επικεντρϊνεται ςτθν επάρκεια 

των εργαηομζνων για τθν πραγματοποίθςθ όλων των απαραίτθτων λειτουργιϊν, ο 

πιο ενδεδειγμζνοσ αλγόρικμοσ είναι ο “capacity analysis”. Κατά τθ χριςθ του 

γίνονται οι εξισ παραδοχζσ: 

 Το Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου λειτουργεί 250 μζρεσ ετθςίωσ. Από 

τισ 365 μζρεσ του χρόνου, αφαιροφνται τα Σαββατοκφριακα και κεωρϊντασ 

ότι όλεσ οι αργίεσ ςυμπίπτουν με μία από τισ 5 εργάςιμεσ μζρεσ τθσ 

εβδομάδασ, ζχουμε 249 μζρεσ λειτουργίασ. Επομζνωσ οι 250 μζρεσ 

αποτελοφν μία αςφαλι εκτίμθςθ. 

 Ο ςυνολικόσ χρόνοσ εργαςίασ υπολογίηεται ςε ζξι ϊρεσ θμερθςίωσ. Αυτό 

προκφπτει ωσ εξισ: Στο κακθμερινό οκτάωρο, ςυνικωσ υπάρχει ζνα 

διάλειμμα μζςθσ διάρκειασ μιςισ ϊρασ, άρα οι ϊρεσ εργαςίασ ανζρχονται 

ςε 7.5. Ταυτόχρονα πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν διάφοροι χρόνοι, οι οποίοι 

δεν ζχουν οριςτεί ςτισ δραςτθριότθτεσ. Τζτοιοι χρόνοι, είναι οι χρόνοι 

μεταβίβαςθσ του φόρτου εργαςίασ από τον ζναν υπάλλθλο ςτον άλλο, οι 

χρόνοι μεταφοράσ απαντιςεων ςτο ταχυδρομείο, ο χρόνοσ κατά τον οποίο 

οι υπάλλθλοι απαςχολοφνται τθλεφωνικϊσ κλπ. Το μζγεκόσ τουσ, είναι 

διαφορετικό κάκε φορά, ποικίλει μζςα ςε ζνα μεγάλο εφροσ χρονικϊν 
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διαςτθμάτων και δεν είναι εφκολο να οριςτεί ςαν «ιδιότθτα» μζςα ςε κάκε 

δραςτθριότθτα. Γι αυτό το λόγο, φςτερα από ςυνεννόθςθ με τον 

προϊςτάμενο του τμιματοσ, γίνεται θ παραδοχι ότι αντιςτοιχεί περίπου ςτο 

15 με 20% των θμεριςιων ωρϊν εργαςίασ. Για τθν εξαγωγι αςφαλζςτερων 

ςυμπεραςμάτων, λαμβάνουμε το άνω όριο (20%) και ο κακαρόσ χρόνοσ 

εργαςίασ υπολογίηεται ςε ζξι ϊρεσ θμερθςίωσ. 

Τα παραπάνω φαίνονται καλφτερα ςτθν παρακάτω εικόνα, θ οποία αποτελεί τθν 

παραμετροποίθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ προςομοίωςθσ: 

 

Αφοφ ζχει οριςτεί το μοντζλο επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ και το μοντζλο 

εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ πάνω ςτα οποία κα εκτελεςτεί θ προςομοίωςθ, και 

ζχουν ειςαχκεί οι παράμετροι όπωσ εξθγικθκε παραπάνω, τίκεται ζνασ αρκετά 

υψθλόσ αρικμόσ προςομοιϊςεων (4000 με αρχικι τιμι 1000) ϊςτε να παραχκοφν 

όςο το δυνατόν πιο ακριβι αποτελζςματα. Τρζχοντασ τθν προςομοίωςθ, 

παράγονται τα ακόλουκα αποτελζςματα: 
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Αποτελζςματα ςχετικά με το ςυνολικό ετιςιο χρόνο απαςχόλθςθσ του 

ανκρωπίνου δυναμικοφ 
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Ο πρϊτοσ πίνακασ απεικονίηει τον ετιςιο χρόνο εργαςίασ κάκε υπαλλιλου 

(Execution time) κακϊσ και το ποςοςτό απαςχόλθςισ του ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ 

με τισ οποίεσ είναι επιφορτιςμζνοσ, ενϊ το διάγραμμα ςυγκρίνει τα ποςοςτά αυτά.  

 

Απαραίτθτοσ αρικμόσ υπαλλιλων  

 

 

Ο αλγόρικμοσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ, υπολογίηει και εμφανίηει τον ελάχιςτο 

απαιτοφμενο αρικμό υπαλλιλων κάκε κατθγορίασ που είναι απαραίτθτοσ για τθν 

ζγκαιρθ διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν. Για παράδειγμα, όταν θ ομάδα «υπάλλθλοσ 

πρωτοκόλλθςθσ» ζχει “personal capacity”=3.01, ςθμαίνει ότι χρειάηονται το 

ελάχιςτο τόςοι υπάλλθλοι, επομζνωσ με τζςςερισ υπαλλιλουσ αυτισ τθσ 

κατθγορίασ μπορεί να λειτουργιςει αποτελεςματικά το τμιμα. 
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Αποτελζςματα ςχετικά με το χρόνο απαςχόλθςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ ςε 

κάκε δραςτθριότθτα 

 

Στον πίνακα αυτό, παρουςιάηεται μία γενικι εικόνα ςχετικά με  τισ δραςτθριότθτεσ 

ςτισ οποίεσ απαςχολείται περιςςότερο θ κάκε ομάδα υπαλλιλων. Η ςτιλθ 

“number” δείχνει πόςεσ φορζσ ςε ετιςια βάςθ εκτελείται θ κάκε δραςτθριότθτα, 

ενϊ θ ςτιλθ “execution time”, το ςυνολικό χρόνο που απαιτείται ςε ετιςια βάςθ  

για τθν εκτζλεςθ τθσ δραςτθριότθτασ. 

 

3.7.4 υμπεράςματα 

 

Ζχοντασ μοντελοποιιςει και προςομοιϊςει τθ λειτουργία του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 

Ροινικοφ μθτρϊου, μποροφμε τϊρα να ερμθνεφςουμε τα αποτελζςματα. Καταρχιν, 

είναι ςαφζσ, ότι ςτθν παροφςα κατάςταςθ οι υπάλλθλοι επαρκοφν για να 
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ανταπεξζλκουν ςτο φόρτο εργαςίασ. Κανενόσ υπαλλιλου το ποςοςτό απαςχόλθςθσ 

δεν ξεπερνάει το 100%, ενϊ οι ακροιςτικζσ μζρεσ κακαρισ εργαςίασ όλων των 

υπαλλιλων είναι λιγότερεσ από τισ 250 μζρεσ που λειτουργεί το τμιμα, με 

ψθλότερθ τιμι τισ 202 μζρεσ (υπάλλθλοσ φαξ και δακτυλογράφθςθσ νοφμερο 3). 

Αυτό που παρατθρείται όμωσ είναι μία ςχετικι δυςαναλογία ςτο ποςοςτό 

απαςχόλθςθσ τθσ κάκε ομάδασ εργαηομζνων. Ρρϊτοι ςτθ λίςτα βρίςκονται οι 

υπάλλθλοι φαξ και δακτυλογράφθςθσ με μζςο όρο που ξεπερνάει το 80% ενϊ 

αρκετά κοντά βρίςκεται και ο προϊςτάμενοσ με ποςοςτό που πλθςιάηει το 80%. Σε 

λίγο καλφτερθ κζςθ φαίνεται να είναι οι υπάλλθλοι βεβαίωςθσ, αφοφ το ποςοςτό 

απαςχόλθςισ τουσ ποικίλει από 52% ζωσ 57% ενϊ τα μικρότερα νοφμερα (από 38% 

ζωσ 43%) εμφανίηονται ςτουσ υπαλλιλουσ πρωτοκόλλθςθσ. 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ μελζτθ των πιο χρονοβόρων δραςτθριοτιτων 

για τισ υπερφορτωμζνεσ ομάδεσ υπαλλιλων, ϊςτε, εάν υπάρχει θ δυνατότθτα ςτο 

μζλλον, αυτζσ είτε να επαναςχεδιαςτοφν με μικρότερο χρόνο και πιο αποδοτικό 

τρόπο λειτουργίασ, είτε να ανατεκοφν ςε άλλεσ ομάδεσ υπαλλιλων οι οποίεσ ζχουν 

μικρότερο φόρτο εργαςίασ.  

Σχετικά με τουσ υπαλλιλουσ «φαξ και δακτυλογράφθςθσ», ανατρζχοντασ ςτον 

ςχετικό πίνακα, φαίνεται ξεκάκαρα ότι οι ςυνολικοί χρόνοι όλων των 

δραςτθριοτιτων κυμαίνονται από φυςιολογικά ζωσ χαμθλά επίπεδα, με εξαίρεςθ 

τθν δραςτθριότθτα «αποςτολι με φαξ» θ οποία ανικει ςτθ διαδικαςία ζκδοςθσ 

αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου. Αυτόσ, ο χρόνοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τον 

αρικμό των υπαλλιλων που εκτελοφν τθν κάκε δραςτθριότθτα, είναι ο μεγαλφτεροσ 

χρόνοσ εκτζλεςθσ δραςτθριότθτασ ανά υπάλλθλο που παρατθρείται μζςα ςτο 

τμιμα. Αυτό οφείλεται τόςο ςτο μεγάλο όγκο αιτθμάτων τα οποία απαντϊνται με 

φαξ, όςο και ςτον περιοριςμζνο αρικμό υπαλλιλων που αςχολοφνται με τθ 

δραςτθριότθτα. 

Ραρατθρϊντασ τισ δραςτθριότθτεσ που εκτελεί ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ, 

φαίνεται  ότι κατά το μεγαλφτερο μζροσ του χρόνου εργαςίασ του αναλϊνεται ςτθ 

δραςτθριότθτα υπογραφισ απαντιςεων ςε αιτιματα θ οποία ανικει ςτθ 

διαδικαςία ζκδοςθσ αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου. Πμωσ, λόγω ιεραρχίασ και 

ευκυνϊν που προζρχονται από αυτιν, δεν είναι δυνατι θ ανάκεςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ ςε άλλο εργαηόμενο του τμιματοσ, επομζνωσ αν 

εμφανιςτεί θ ανάγκθ αποφόρτιςθσ του προϊςταμζνου, πρζπει να αναδιανεμθκοφν 

οι υπόλοιπεσ δφο δραςτθριότθτεσ που επιτελεί, δθλαδι ο διαμοιραςμόσ αιτθμάτων 

για πρωτοκόλλθςθ και θ ανάκεςθ αιτθμάτων για βεβαίωςθ. 
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3.7.5 Μελλοντική κατάςταςη (μετά την εφαρμογή του ECRIS) 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, κα αναλυκεί θ λειτουργία του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ 

Μθτρϊου μετά τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ECRIS. Σαν μία πρϊτθ ειςαγωγι, 

πρζπει να τονιςτεί ότι αλλαγζσ εντοπίηονται τόςο ςτο χρθςιμοποιοφμενο λογιςμικό 

και κατ’ επζκταςθ ςτισ διαδικαςίεσ που επιτελοφνται, όςο και ςτο φόρτο εργαςίασ. 

Στο παρόν κεφάλαιο κα περιγραφοφν οι αναμενόμενεσ αλλαγζσ ςτισ διαδικαςίεσ και 

το λογιςμικό, ενϊ θ αναμενόμενθ αφξθςθ του φόρτου εργαςίασ κα εξεταςτεί ςτο 

κεφάλαιο τθσ προςομοίωςθσ. Το ανκρϊπινο δυναμικό παραμζνει όπωσ είναι ςτθν 

παροφςα κατάςταςθ. Μία ςυνοπτικι απεικόνιςθ των εμπλεκόμενων οντοτιτων 

φαίνεται ςτο επόμενο ςχιμα: 
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3.7.5.1 Χρηςιμοποιούμενο λογιςμικό 

 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενθ παράγραφο, θ ζναρξθ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ ECRIS κα ςθματοδοτιςει αλλαγζσ ςτον τρόπο ανταλλαγισ 

πλθροφοριϊν μεταξφ των κρατϊν μελλϊν. Σε αντικατάςταςθ των παρωχθμζνων 

μεκόδων που χρθςιμοποιοφνταν ζωσ τϊρα, προβλζπεται θ χριςθ ςφγχρονου 

λογιςμικοφ διαςφνδεςθσ των κεντρικϊν υπθρεςιϊν των κρατϊν μελϊν κακϊσ και θ 

εγκατάςταςθ κοινισ επικοινωνιακισ υποδομισ για τθν ευκολότερθ ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν. Η αλλαγι αυτι, κα ςυντομεφςει ιδιαίτερα τισ διαδικαςίεσ οι οποίεσ 

ζχουν ςχζςθ με αιτιματα ι γνωςτοποιιςεισ που προζρχονται από το εξωτερικό. Τα 

αιτιματα και οι γνωςτοποιιςεισ που προζρχονται από το εξωτερικό κα ειςζρχονται 

θλεκτρονικά και κα εμφανίηονται ςτισ οκόνεσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 

ςυνδεδεμζνων με το ςφςτθμα, ενϊ οι απαντιςεισ κα ςτζλνονται θλεκτρονικά και 

πάλι. Εκτόσ του νζου λογιςμικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί μετά τθν εφαρμογι του 

ECRIS, κα ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφνται οι ιδθ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ 

πρωτοκόλλθςθσ και βεβαίωςθσ. 

 

 

3.7.5.2 Διαδικαςίεσ Αυτοτελούσ Τμήματοσ Ποινικού Μητρώου 

 

Μετά τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ECRIS,  κα πραγματοποιοφνται πζντε 

διαφορετικζσ διαδικαςίεσ:  

 Ζκδοςθ Αντιγράφου Ροινικοφ Μθτρϊου ωσ απάντθςθ ςε αίτθμα που 

προζρχεται από το εςωτερικό. 

 Ενθμζρωςθ Αρχείου Ροινικοφ Μθτρϊου λόγω γνωςτοποίθςθσ που 

προζρχεται από το εςωτερικό. 

 Διαβίβαςθ αιτιματοσ ι γνωςτοποίθςθσ ςε Ειςαγγελίεσ Ρρωτοδικϊν. 

 Ζκδοςθ Αντιγράφου Ροινικοφ Μθτρϊου ωσ απάντθςθ ςε αίτθμα που 

προζρχεται από το εξωτερικό. 

 Ενθμζρωςθ Αρχείου Ροινικοφ Μθτρϊου λόγω γνωςτοποίθςθσ που 

προζρχεται από το Εξωτερικό. 

Οι δφο πρϊτεσ διαδικαςίεσ είναι πανομοιότυπεσ με τισ αντίςτοιχεσ που εκτελοφνται 

κατά τθν παροφςα κατάςταςθ επομζνωσ είναι περιττι θ περιγραφι τουσ για 

δεφτερθ φορά. Οι υπόλοιπεσ τρείσ, ζχουν επαναςχεδιαςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
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αλλαγζσ που κα ςυντελεςτοφν μετά τθ χριςθ του λογιςμικοφ ECRIS και κα 

περιγραφοφν εξαρχισ. 

Ζκδοςθ Αντιγράφου Ποινικοφ μθτρϊου ωσ απάντθςθ ςε αίτθμα που προζρχεται 

από το εξωτερικό  

Η διαδικαςία ξεκινάει κακθμερινά όταν ο προϊςτάμενοσ ξεκινάει τθ χριςθ του νζου 

λογιςμικοφ και βλζπει τα αιτιματα για ζκδοςθ αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου. Τα 

βιματα που ακολουκοφνται είναι: 

1. Διαμοιραςμόσ αιτθμάτων για πρωτοκόλλθςθ από τον προϊςτάμενο. 

2. Ρρωτοκόλλθςθ αιτθμάτων ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ (δθμιουργείται 

εκκρεμότθτα ςτθν εφαρμογι βεβαίωςθσ). 

3. Διαμοιραςμόσ αιτθμάτων από τον προϊςτάμενο για βεβαίωςθ. 

4. Εφρεςθ αιτιματοσ: Ο υπάλλθλοσ ειςάγει αρικμό πρωτοκόλλου ςτθν 

εφαρμογι τθσ βεβαίωςθσ και βρίςκει το αίτθμα. 

5. Αναηιτθςθ: Γίνεται αναηιτθςθ ςτθν εφαρμογι βεβαίωςθσ με βάςθ τα 

ςτοιχεία του αιτιματοσ. Η εφαρμογι επιςτρζφει τα αποτελζςματα. 

6. Εάν δεν υπάρχουν ποινζσ ο υπάλλθλοσ ςυμπλθρϊνει τθ φόρμα απάντθςθσ 

επιλζγοντασ το πεδίο «ςτο ποινικό μθτρϊο του ενδιαφερομζνου δεν ζχουν 

καταχωριςκεί πλθροφορίεσ για καταδίκεσ». 

7. Εάν υπάρχουν ποινζσ, ο υπάλλθλοσ τισ εξετάηει και επιλζγει αυτζσ που 

ανταποκρίνονται ςτο είδοσ του ποινικοφ μθτρϊου που ηθτείται. 

Συμπλθρϊνει τθ φόρμα απάντθςθσ με όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία. 

8. Γίνεται θλεκτρονικι αποςτολι τθσ απάντθςθσ μζςω του ςυςτιματοσ ECRIS. 

Ενθμζρωςθ αρχείου ποινικοφ μθτρϊου λόγω γνωςτοποίθςθσ που προζρχεται από 

το εξωτερικό 

Η διαδικαςία ξεκινάει με τθν θλεκτρονικι λιψθ γνωςτοποίθςθσ που προζρχεται 

από το εξωτερικό. Τα βιματα είναι: 

1. Ρρωτοκόλλθςθ ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ (δθμιουργεί εκκρεμότθτα 

ςτθν εφαρμογι βεβαίωςθσ). 

2. Αναηιτθςθ εκκρεμότθτασ. 

3. Εάν το πρόςωπο που αφορά δεν υπάρχει δθμιουργείται νζο πρόςωπο και 

καταχωρείται θ πλθροφορία ςτθ νζα εγγραφι. 

4. Εάν υπάρχει ιδθ θ εγγραφι τότε ο υπάλλθλοσ τθν ενθμερϊνει. 
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Διαβίβαςθ αιτιματοσ ι γνωςτοποίθςθσ ςε Ειςαγγελία Πρωτοδικϊν 

Η διαδικαςία ξεκινάει με τθν θλεκτρονικι παραλαβι αιτιματοσ ι γνωςτοποίθςθσ 

που αφοροφν άτομο τα ςτοιχεία του οποίου βρίςκονται ςε κάποια Ειςαγγελία 

Ρρωτοδικϊν. Τα βιματα είναι: 

1. Ηλεκτρονικι παραλαβι αιτιματοσ ι γνωςτοποίθςθσ. 

2. Ρρωτοκόλλθςι τουσ ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλου. 

3. Εκτφπωςθ αιτιματοσ-γνωςτοποίθςθσ. 

4. Σφνταξθ διαβιβαςτικοφ για τθν αρμόδια υπθρεςία. 

5. Ρρωτοκόλλθςθ διαβιβαςτικοφ. 

6. Επιςφναψθ αιτιματοσ ςτο διαβιβαςτικό και αποςτολι. 

 

3.7.6 Μοντελοποίηςη Μελλοντικήσ Κατάςταςησ 

 

Σφμφωνα με όςα αναφζρκθκαν, για τθν απεικόνιςθ τθσ μελλοντικισ κατάςταςθσ κα 

χρθςιμοποιθκοφν επτά μοντζλα: Ζνα μοντζλο εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ που είναι 

πανομοιότυπο με αυτό τθσ παροφςασ κατάςταςθσ, πζντε μοντζλα για κάκε μία από 

τισ διαδικαςίεσ που εκτελοφνται ςτο τμιμα και τζλοσ ζνα επιχειρθςιακό μοντζλο 

που ενςωματϊνει όλα τα παραπάνω και αναπαριςτά τθ λειτουργία του τμιματοσ. 

Στθ παροφςα παράγραφο κα παρουςιαςτοφν τα τρία νζα μοντζλα επιχειρθςιακϊν 

διαδικαςιϊν κακϊσ και αυτό τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 

Ροινικοφ Μθτρϊου. 
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3.7.6.1 Μοντέλο Διαδικαςίασ Έκδοςησ Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου ωσ 

απάντηςη ςε αίτημα που προέρχεται από το εξωτερικό 

 

 

 

Στο παραπάνω μοντζλο, κάκε δραςτθριότθτα ζχει ςυνδεκεί με τον υπάλλθλο που 

τθν εκτελεί, ενϊ ζχουν οριςτεί οι αναμενόμενοι χρόνοι εκτζλεςθσ για κάκε μία από 

αυτζσ. Στον κόμβο «ζχει ποινζσ», ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ αναμζνει 

καταφατικι απάντθςθ για τουλάχιςτον 40% των περιπτϊςεων, επομζνωσ ορίηονται 

ςτισ εξόδουσ οι ανάλογεσ πικανότθτεσ που κα χρειαςτοφν κατά τθ διαδικαςία 

προςομοίωςθσ. Στθ ςυνζχεια τθσ παραγράφου γίνεται μία πιο αναλυτικι 

επιςκόπθςθ τθσ κάκε δραςτθριότθτασ ξεχωριςτά, των υπαλλιλων που απαςχολεί 

και του χρόνου εκτζλεςισ τθσ. 
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Διαμοιραςμόσ αιτθμάτων για πρωτοκόλλθςθ 

 

 

Ο προϊςτάμενοσ αφοφ βλζπει ποια αιτιματα πρζπει να απαντθκοφν τα μοιράηει ςε 

ςυγκεκριμζνουσ υπαλλιλουσ. Η ανάκεςθ γίνεται ομαδικά, επομζνωσ για κάκε 

ξεχωριςτό αίτθμα κεωροφμε πολφ μικρό χρόνο εκτζλεςθσ. 
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Πρωτοκόλλθςθ ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ 

 

 

Οι υπάλλθλοι πρωτοκόλλθςθσ ειςάγουν τα αιτιματα ςτθν αντίςτοιχθ εφαρμογι θ 

οποία δθμιουργεί εκκρεμότθτα ςτθν εφαρμογι βεβαίωςθσ. Σαν χρόνοσ εκτζλεςθσ 

ορίηεται το ζνα λεπτό, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχουν ςυλλεχκεί. 
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Ανάκεςθ αιτθμάτων προσ βεβαίωςθ 

 

 

Ο προϊςτάμενοσ ορίηει ποιο αίτθμα κα βεβαιωκεί από ποιον υπάλλθλο, ενϊ και ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ λόγω ομαδικισ ανάκεςθσ αιτθμάτων κεωροφμε μικρό  χρόνο 

εκτζλεςθσ. 
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Εφρεςθ αιτιματοσ 

 

 

Ο υπάλλθλοσ βεβαίωςθσ ειςάγει αρικμό πρωτοκόλλου ςτθν εφαρμογι βεβαίωςθσ 

και βρίςκει το αίτθμα.  
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Αναηιτθςθ Ποινϊν 

 

 

Ο υπάλλθλοσ βεβαίωςθσ πραγματοποιεί αναηιτθςθ με βάςθ τα ςτοιχεία του 

αιτιματοσ και επιςτρζφεται λίςτα με τα αποτελζςματα. Επειδι αυτι θ 

δραςτθριότθτα πραγματοποιείται από τον ίδιο υπάλλθλο με τθν προθγοφμενθ, 

επιλζγεται το πεδίο «continuous execution”. 
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 Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ 

 

 

Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ποινζσ ο υπάλλθλοσ ςυμπλθρϊνει τθ φόρμα 

απάντθςθσ επιλζγοντασ το αντίςτοιχο πεδίο. 
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υμπλιρωςθ φόρμασ απάντθςθσ 

 

 

Και με αυτι τθ δραςτθριότθτα αςχολείται ο υπάλλθλοσ βεβαίωςθσ που ζχει 

αναλάβει αρχικά το αίτθμα. 
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Αποςτολι απάντθςθσ 

 

 

Τελειϊνοντασ τθ διαδικαςία, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ βεβαίωςθσ ςτζλνει τθν 

απάντθςθ θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ECRIS. Ο χρόνοσ αποςτολισ είναι 

εμφανϊσ μικρότεροσ από ότι ςτθν περίπτωςθ αποςτολισ με φαξ ι ταχυδρομείο. 
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3.7.6.2 Μοντέλο Διαδικαςίασ Ενημέρωςησ Αρχείου λόγω γνωςτοποίηςησ που 

προέρχεται από το εξωτερικό 

 

 

 

Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ζχουν ςυνδεκεί οι εργαηόμενοι και οι χρόνοι εκτζλεςθσ 

με τισ δραςτθριότθτεσ. Πμωσ θ διαδικαςία αυτι, είναι ςχεδόν πανομοιότυπθ με τθν 

αντίςτοιχθ που πραγματοποιείται όταν θ γνωςτοποίθςθ προζρχεται από το 

εςωτερικό. Οι δραςτθριότθτεσ πραγματοποιοφνται από τουσ ίδιου υπαλλιλουσ και 

δεν υπάρχουν μεταβολζσ ςτο χρόνο εκτζλεςθσ, ενϊ οι πικανότθτεσ 

πραγματοποίθςθσ κάκε μονοπατιοφ που ζπεται τον κόμβων απόφαςθσ δεν 

αλλάηει.. Η ειδοποιόσ διαφορά βρίςκεται  ςτθ δραςτθριότθτα «παραλαβι 

γνωςτοποίθςθσ» θ οποία παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. 

 



115 
 

Παραλαβι γνωςτοποίθςθσ 

 

 

Από τθ ςτιγμι που οι γνωςτοποιιςεισ ειςζρχονται ςτο τμιμα θλεκτρονικά μζςω του 

ECRIS, κεωροφμε αμελθτζο το χρόνο παραλαβισ τουσ. Επίςθσ πλζον δεν υπάρχει 

λόγοσ να αςχολθκοφν με αυτζσ οι υπάλλθλοι «φαξ και δακτυλογράφθςθσ» και 

αςχολοφνται απευκείασ οι υπάλλθλοι πρωτοκόλλθςθσ, ϊςτε να περάςουν άμεςα 

ςτθν πραγματοποίθςθσ τθσ επόμενθσ δραςτθριότθτασ που είναι θ πρωτοκόλλθςι 

τουσ ςτθν αντίςτοιχθ εφαρμογι. 
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3.7.6.3 Μοντέλο Διαδικαςίασ Διαβίβαςησ 

 

 

Η ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, αναμζνεται να διαφζρει αρκετά ςε ςχζςθ με τθν 

αντίςτοιχθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ, τόςο ςε ότι ζχει να κάνει με κάποιεσ 

δραςτθριότθτεσ, όςο και με τθν εμπλοκι υπαλλιλων ςε αυτζσ. Γι αυτό το λόγο κα 

παρουςιαςτοφν αναλυτικά όλεσ οι δραςτθριότθτεσ, οι υπάλλθλοι που τισ εκτελοφν 

κακϊσ και οι χρόνοι εκτζλεςισ τουσ. 
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Παραλαβι αιτιματοσ-γνωςτοποίθςθσ 

 

 

Το αίτθμα ι θ γνωςτοποίθςθ ειςζρχεται θλεκτρονικά, επομζνωσ ο χρόνοσ 

παραλαβισ τουσ κεωρείται αμελθτζοσ. Με τα αιτιματα προσ διαβίβαςθ αρχικά κα 

αςχολοφνται οι υπάλλθλοι πρωτοκόλλθςθσ, ϊςτε να είναι ταχφτερθ θ μετάβαςθ 

από αυτι ςτθν επόμενθ δραςτθριότθτα. 
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Πρωτοκόλλθςθ αιτιματοσ 

 

 

Ο ίδιοσ υπάλλθλοσ πρωτοκόλλθςθσ που παρζλαβε το αίτθμα, αναλαμβάνει τθν 

πρωτοκόλλθςι του ςτθν εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ. 
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Εκτφπωςθ αιτιματοσ-γνωςτοποίθςθσ 

 

 

Εκτυπϊνεται το αίτθμα ι θ γνωςτοποίθςθ από τον ίδιο υπάλλθλο που εκτζλεςε τισ 

δφο προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ. 
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φνταξθ διαβιβαςτικοφ για τθν αρμόδια υπθρεςία 

 

 

Η ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ περνάει ςτου υπαλλιλουσ φαξ και δακτυλογράφθςθσ οι 

οποίοι ςυντάςςουν διαβιβαςτικό για τθν αρμόδια υπθρεςία. 
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Πρωτοκόλλθςθ διαβιβαςτικοφ 
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Επιςφναψθ αιτιματοσ ςτο διαβιβαςτικό και αποςτολι 
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3.7.6.4 Επιχειρηςιακό μοντέλο λειτουργίασ Αυτοτελούσ Τμήματοσ Ποινικού 

Μητρώου  

 

Στο μοντζλο που φαίνεται ςτθν παραπάνω εικόνα αντικατοπτρίηεται θ λειτουργία 

του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου. Ανάλογα με το είδοσ του 

ειςερχόμενου εγγράφου, καλείται και εκτελείται θ ανάλογθ διαδικαςία, όπωσ 

φαίνεται ςτο ςχιμα. Να ςθμειωκεί ότι δεν ζχει οριςτεί ο ςυνολικόσ φόρτοσ 

εργαςίασ οφτε οι πικανότθτεσ πραγματοποίθςθσ κάκε μονοπατιοφ, κάτι που κα 

μελετθκεί ςτο κεφάλαιο τθσ προςομοίωςθσ, αφοφ αυτά τα ηθτιματα εξαρτϊνται 

άμεςα από τα πικανά ςενάρια που κα μελετθκοφν. 
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3.7.7 Προςομοίωςη μελλοντικήσ κατάςταςησ 

 

Για τουσ ίδιουσ λόγουσ που αναφζρκθκαν ςτθν προςομοίωςθ τθσ παροφςασ 

κατάςταςθσ, ωσ πιο δόκιμοσ προσ χριςθ αλγόρικμόσ κρίνεται ο “capacity analysis”. 

Κατά τθν εκτζλεςι του ιςχφουν για τουσ λόγουσ που αναλφκθκαν οι ίδιεσ 

παραδοχζσ, δθλαδι ότι το τμιμα λειτουργεί 250 μζρεσ ετθςίωσ, ενϊ ο ςυνολικόσ 

θμεριςιοσ χρόνοσ εργαςίασ ανζρχεται ςε ζξι ϊρεσ. Τζλοσ, ο φόρτοσ εργαςίασ που 

ςχετίηεται με εγχϊρια αιτιματα και γνωςτοποιιςεισ παραμζνει ίδιοσ, ενϊ ο 

παράγοντασ που διαχωρίηει τα δφο υποκετικά μελλοντικά ςενάρια είναι ο φόρτοσ 

εργαςίασ (αιτιματα και γνωςτοποιιςεισ) που προζρχεται από το εξωτερικό. 

Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ των υπαλλιλων του τμιματοσ, ο αναμενόμενοσ φόρτοσ 

εργαςίασ κα είναι μεταξφ 10000 και 25000 αιτθμάτων και γνωςτοποιιςεων ετθςίωσ 

με ελαφρϊσ μεγαλφτερο τον αρικμό των γνωςτοποιιςεων.  

 

3.7.7.1 Προςομοίωςη  πρώτου πιθανού ςεναρίου 

 

Στο πρϊτο ςενάριο εξετάηεται θ περίπτωςθ να υπάρχουν 9000 γνωςτοποιιςεισ και 

8000 αιτιματα, ςφνολο 17000, αρικμόσ που βρίςκεται περίπου ςτο μζςο του 

εφρουσ του αναμενόμενου φόρτου εργαςίασ. Ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ κακϊσ 

και θ πικανότθτα πραγματοποίθςθσ κάκε μονοπατιοφ ςτον πρϊτο κόμβο απόφαςθσ 

του επιχειρθςιακοφ μοντζλου φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

Είδοσ εγγράφου Ποςότθτα/ζτοσ Ποςοςτό επί του ςυνόλου 

Αιτιματα Εςωτερικοφ 250000 82,5% 

Γνωςτοποιιςεισ 
Εςωτερικοφ 

36000 11,9% 

Αιτιματα Εξωτερικοφ 8000 3% 

Γνωςτοποιιςεισ 
Εξωτερικοφ 

9000 2,6% 

φνολο 303000 100% 

 

Ταυτόχρονα κεωροφμε ότι ςτουσ άλλου δφο κόμβουσ αποφάςεων (αίτθμα 

εξωτερικοφ και γνωςτοποίθςθ εξωτερικοφ), οι πικανότθτεσ κάκε διακλάδωςθσ που 
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ξεκινάει από αυτοφσ παραμζνουν ίδιεσ με τθν παροφςα κατάςταςθ, δθλαδι για 

αίτθμα εξωτερικοφ το 70% αφορά τθ βάςθ δεδομζνων του τμιματοσ και το 30% 

Ειςαγγελίεσ Ρρωτοδικϊν, ενϊ για γνωςτοποίθςθ εξωτερικοφ το 60% αφορά τθ βάςθ 

δεδομζνων του τμιματοσ και το 40% Ειςαγγελίεσ Ρρωτοδικϊν. Τα ςτοιχεία που 

παρατζκθκαν, παραμετροποιοφνται ςτο Επιχειρθςιακό μοντζλο λειτουργίασ του 

τμιματοσ όπωσ φαίνεται ςτισ ακόλουκεσ εικόνεσ: 
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Τζλοσ, παραμετροποιείται θ προςομοίωςθ: 
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Μετά τθν πραγματοποίθςι τθσ παράγονται τα ακόλουκα αποτελζςματα: 

Αποτελζςματα ςχετικά με το ςυνολικό ετιςιο χρόνο απαςχόλθςθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ 
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Απαραίτθτοσ αρικμόσ υπαλλιλων 

 

Αποτελζςματα ςχετικά με το χρόνο απαςχόλθςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ ςε 

κάκε δραςτθριότθτα 
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3.7.7.2 Προςομοίωςη δεύτερου πιθανού ςεναρίου 

 

Στο δεφτερο πικανό ςενάριο, εξετάηεται θ περίπτωςθ να υπάρχουν 14000 

γνωςτοποιιςεισ και 12000 αιτιματα, ςφνολο 26000. Ο αρικμόσ αυτόσ βρίςκεται 

λίγο πάνω από το άνω όριο του αναμενόμενου φόρτου εργαςίασ και ο λόγοσ που 

εξετάηεται είναι θ μελζτθ τθσ λειτουργίασ του τμιματοσ ακόμα και ςτθν περίπτωςθ 

που τα ειςερχόμενα αιτιματα και γνωςτοποιιςεισ ξεπεράςουν τα αναμενόμενα 

όρια. Σε αυτό το ςενάριο, ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ κακϊσ και θ πικανότθτα 

πραγματοποίθςθσ κάκε μονοπατιοφ φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

Είδοσ εγγράφου Ποςότθτα/ζτοσ Ποςοςτό επί του ςυνόλου 

Αιτιματα Εςωτερικοφ 250000 80,1% 

Γνωςτοποιιςεισ 
Εςωτερικοφ 

36000 11,5% 

Αιτιματα Εξωτερικοφ 12000 3,9% 

Γνωςτοποιιςεισ 
Εξωτερικοφ 

14000 4,5% 

φνολο 312000 100 

 

Η παραμετροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Μοντζλου Λειτουργίασ του Τμιματοσ με 

τθν ενςωμάτωςθ των παραπάνω ςτοιχείων φαίνονται ςτισ ακόλουκεσ εικόνεσ: 
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Τζλοσ παραμετροποιείται θ προςομοίωςθ: 

 

Μετά τθν πραγματοποίθςι τθσ παράγονται τα ακόλουκα αποτελζςματα: 

 



132 
 

Αποτελζςματα ςχετικά με το ςυνολικό ετιςιο χρόνο απαςχόλθςθσ του 

ανκρωπίνου δυναμικοφ 
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Απαραίτθτοσ αρικμόσ υπαλλιλων 

 

Αποτελζςματα ςχετικά με το χρόνο απαςχόλθςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ ςε 

κάκε δραςτθριότθτα 
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3.7.7.3 Συμπεράςματα 

 

Με μία πρϊτθ επιςκόπθςθ των αποτελεςμάτων τθσ προςομοίωςθσ, είναι φανερό 

όπωσ και αναμενόμενο, ότι ο φόρτοσ εργαςίασ αυξάνεται ςε ςχζςθ με τθν παροφςα 

κατάςταςθ για όλεσ τισ ομάδεσ υπαλλιλων. Ραρ’ όλα αυτά, ενκαρρυντικό ςτοιχείο 

αποτελεί το γεγονόσ ότι  ςε κανζνα από τα εξεταηόμενα ςενάρια, κανενόσ 

υπαλλιλου ο φόρτοσ εργαςίασ δεν υπερβαίνει τισ δυνατότθτζσ του. Ταυτόχρονα, οι 

χρόνοι εκτζλεςθσ οριςμζνων διαδικαςιϊν βελτιϊνονται ελαφρϊσ ςε ςχζςθ με τθν 

παροφςα κατάςταςθ. Οι βελτιϊςεισ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτισ ακόλουκεσ εικόνεσ 

όπωσ υπολογίςτθκαν από το ADONIS και οφείλονται ςτθν θλεκτρονικι διαςφνδεςθ 

του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου με τισ κεντρικζσ Αρχζσ των 

υπόλοιπων Κρατϊν-Μελϊν: 

Διαδικαςία Διαβίβαςθσ-Ραροφςα Κατάςταςθ 

 

Διαδικαςία Διαβίβαςθσ-ECRIS 
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Διαδικαςία Ζκδοςθσ Αντιγράφου-Ραροφςα Κατάςταςθ 

 

Διαδικαςία Ζκδοςθσ Αντιγράφου- ECRIS 

 

Διαδικαςία Ενθμζρωςθσ Αρχείου-Ραροφςα Κατάςταςθ 
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Διαδικαςία Ενθμζρωςθσ Αρχείου- ECRIS 

 

 

 Εξετάηοντασ ξεχωριςτά το κάκε πικανό ςενάριο που προςομοιϊκθκε, εξάγονται πιο 

αναλυτικά ςυμπεράςματα. 

Πρϊτο πικανό μελλοντικό ςενάριο  

Ραρατθρϊντασ τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ του πρϊτου μελλοντικοφ 

ςεναρίου, είναι ςαφζσ ότι οι υπάλλθλοι πρωτοκόλλθςθσ εξακολουκοφν να ζχουν 

αξιοςθμείωτα χαμθλότερο φόρτο εργαςίασ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ, 

παρά τθν ελαφρά αφξθςθ τθσ εμπλοκισ τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, το ποςοςτό απαςχόλθςισ τουσ κυμαίνεται ςε αρκετά χαμθλά 

επίπεδα: από 37% ζωσ 43% με μζςο όρο 39,8%. Αυτό επιβεβαιϊνεται και από τον 

πίνακα του «απαραίτθτου αρικμοφ υπαλλιλων», που για τουσ υπαλλιλουσ 

πρωτοκόλλθςθσ είναι τρείσ, ενϊ το τμιμα απαςχολεί οκτϊ.  

Οι υπάλλθλοι βεβαίωςθσ αντικζτωσ, ζχουν ζνα φυςιολογικό φόρτο εργαςίασ, με 

ποςοςτά απαςχόλθςθσ που ξεκινάν από 55,48% και φτάνουν το 62,8%, με μζςο όρο 

το 60,2%. Οι απαραίτθτοι υπάλλθλοι βεβαίωςθσ είναι περίπου ζξι, επομζνωσ 

υπάρχει περικϊριο κάλυψθσ του όγκου εργαςίασ ακόμα και ςε ζκτακτεσ 

περιπτϊςεισ απουςίασ ζωσ και τεςςάρων υπαλλιλων για διάφορουσ λόγουσ.  

Τα πράγματα είναι διαφορετικά όμωσ για τουσ υπαλλιλουσ φαξ και 

δακτυλογράφθςθσ. Ο μζςοσ όροσ ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ για τουσ τρείσ 

υπαλλιλουσ αυτισ τθσ ομάδασ είναι 88,3% ενϊ οι απαιτοφμενοι υπάλλθλοι είναι 3, 

όςοσ και ο αρικμόσ των πραγματικϊν. Αυτό αποτελεί εν δυνάμει πρόβλθμα ςτθν 

ομαλι λειτουργία του τμιματοσ, κακϊσ απουςία κάποιου υπαλλιλου για ζκτακτο 

λόγο, μπορεί να προκαλζςει αδυναμία ςτο τμιμα να ανταπεξζλκει ςτισ 



137 
 

υποχρεϊςεισ του. Ππωσ και ςτθν παροφςα κατάςταςθ, θ κφρια αιτία  του 

αυξθμζνου όγκου εργαςίασ αυτισ τθσ ομάδασ εργαηομζνων εντοπίηεται ςτθ 

δραςτθριότθτα αποςτολισ με φαξ των απαντιςεων ςε αιτιςεισ για ζκδοςθ 

αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου.  

Τζλοσ, ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ, εξακολουκεί να είναι υπερφορτωμζνοσ 

(ποςοςτό απαςχόλθςθσ 79%), ενϊ θ πιο χρονοβόρα δραςτθριότθτα που τον 

απαςχολεί, είναι θ υπογραφι των απαντιςεων. 

 

 Δεφτερο πικανό μελλοντικό ςενάριο 

Κατά τθ μελζτθ του δεφτερου πικανοφ μελλοντικοφ ςεναρίου, προκφπτουν 

αποτελζςματα παρόμοια με αυτά του πρϊτου. Οι υπάλλθλοι πρωτοκόλλθςθσ,  

παρά τθν ανεπαίςκθτθ αφξθςθ του ποςοςτοφ απαςχόλθςισ τουσ (περίπου 2% ςε 

μζςο όρο),εξακολουκοφν να ζχουν το χαμθλότερο ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςε όλο το 

τμιμα.  

Η αφξθςθ των αιτθμάτων και γνωςτοποιιςεων φαίνεται να επθρεάηει περιςςότερο 

τουσ υπαλλιλουσ βεβαίωςθσ, με τα ποςοςτά απαςχόλθςισ τουσ να βρίςκονται 

ανάμεςα ςτο 60% και το 67%. Πμωσ θ αφξθςθ αυτι δεν δείχνει ανθςυχθτικι για τθν 

λειτουργία του τμιματοσ, κακϊσ εξακολουκεί να υπάρχει ζνα ικανοποιθτικά 

αςφαλζσ περικϊριο. 

Αυτό που προκαλεί ανθςυχία είναι θ επιπλζον αφξθςθ του φόρτου εργαςίασ των 

ιδθ επιβαρυμζνων υπαλλιλων φαξ και δακτυλογράφθςθσ. Το ποςοςτό 

απαςχόλθςισ τουσ κυμαίνεται από 91% ζωσ 93% ςε αυτι τθν περίπτωςθ, τιμζσ που 

χαρακτθρίηονται ιδιαίτερα οριακζσ και προκαλοφν προβλθματιςμό κακϊσ 

κακιςτοφν απαγορευτικι για τθν ομαλι λειτουργία του τμιματοσ είτε κάποια 

ζκτακτθ απουςία υπαλλιλου αυτισ τθσ ομάδασ είτε μειωμζνθ απόδοςι του θ 

οποία μπορεί να οφείλεται ςε διάφορουσ λόγουσ. 

Τζλοσ, θ αναμενόμενθ αφξθςθ παρατθρείται και ςτον φόρτο εργαςίασ του 

προϊςταμζνου με ποςοςτό απαςχόλθςθσ τθσ τάξεωσ του 82%. Το ποςοςτό αυτό 

χαρακτθρίηεται αρκετά υψθλό και ίςωσ χρειάηεται να βρεκεί λφςθ για τθν μείωςι 

του, ςε καμία περίπτωςθ όμωσ δεν είναι οριακό ςε βακμό που να προκαλεί ζντονθ 

ανθςυχία. 
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4 Μελλοντικέσ προεκτάςεισ-Εφαρμογή Εθνικού Ποινικού 

Μητρώου 
 

Η υλοποίθςθ και εφαρμογι του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου, αναμζνεται να 

επιφζρει κάποιεσ αλλαγζσ και ςτον τρόπο λειτουργίασ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 

Ροινικοφ Μθτρϊου. Γι αυτό το λόγο, κρίνεται ςκόπιμο να εξεταςτεί θ λειτουργία 

του τμιματοσ μετά τθν εφαρμογι των αλλαγϊν αυτϊν. Ωςτόςο, αξίηει να 

ςθμειωκεί, ότι αυτι τθ ςτιγμι το ζργο του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου βρίςκεται ςε 

αρχικό ςτάδιο, με αποτζλεςμα οι πλθροφορίεσ για τισ αλλαγζσ που κα επιφζρει να 

είναι ελλιπείσ και αβζβαιεσ, κακϊσ αυτζσ μπορεί να αλλάξουν κατά τθ φάςθ 

υλοποίθςθσ του ζργου. Συνεπϊσ, κατά τθ μοντελοποίθςθ του τμιματοσ για τθν 

εξζταςθ τθσ μελλοντικισ λειτουργίασ του, λιφκθκαν υπόψθ μόνο οι πικανότερεσ 

αλλαγζσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίςτθκαν ςε ςυνεννόθςθ με τουσ υπεφκυνουσ του 

Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου. Οι πιο ουςιϊδεισ από αυτζσ είναι: 

 Δυνατότθτα πρόςβαςθσ των υπαλλιλων του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 

Ροινικοφ Μθτρϊου ςε ολόκλθρθ τθ βάςθ δεδομζνων για ταχεία και 

ζγκαιρθ ζκδοςθ αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου ςε αίτθμα από χϊρα του 

εξωτερικοφ. Συνεπϊσ, ςτα αιτιματα που προζρχονται από το εξωτερικό, 

όλθ θ διαδικαςία απάντθςθσ κα πραγματοποιείται ςτο Αυτοτελζσ Τμιμα 

Ροινικοφ Μθτρϊου, χωρίσ να χρειάηεται θ διαβίβαςθ του αιτιματοσ ςτθν 

αντίςτοιχθ Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν.  

 Ταχφτερθ επικοινωνία μεταξφ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ 

Μθτρϊου και των υπολοίπων υπθρεςιϊν. Αυτό οφείλεται ςτθν πλιρθ 

κατάργθςθ τθσ επικοινωνίασ με φαξ-επιςτολζσ και τθν αντικατάςταςι τθσ 

με θλεκτρονικά μζςα επικοινωνίασ. 

 Ηλεκτρονικι διαςφνδεςθ με το πλθροφοριακό ςφςτθμα των ΚΕΡ, το οποίο 

κα παραλαμβάνει τισ αιτιςεισ από τα ΚΕΡ και κα τισ ειςάγει αυτομάτωσ 

ςτθν εφαρμογι διαχείριςθσ Ροινικϊν Μθτρϊων (Δθλαδι κα γίνεται 

αυτόματθ πρωτοκόλλθςθ). 

 Ηλεκτρονικι επικφρωςθ-υπογραφι από τον προϊςτάμενο όλων των 

απαντιςεων προσ υπθρεςίεσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, κάτι που κα 

μειϊςει ςθμαντικά το χρόνο τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ.   

 

Μία ςυνοπτικι απεικόνιςθ των εμπλεκόμενων οντοτιτων φαίνεται ςτο επόμενο 

ςχιμα: 
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4.1 Μοντελοποίηςη μελλοντικήσ κατάςταςησ μετά την εφαρμογή 

του Εθνικού Ποινικού Μητρώου 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, πραγματοποιικθκε θ μοντελοποίθςθ και θ 

προςομοίωςθ τθσ λειτουργίασ του τμιματοσ μετά τθν εφαρμογι του Εκνικοφ 

Ροινικοφ Μθτρϊου. Δθμιουργικθκαν ζξι μοντζλα. Ζνα μοντζλο εργαςιακοφ 

περιβάλλοντοσ, τζςςερα μοντζλα για κάκε ξεχωριςτι διαδικαςία που εκτελείται ςτο 

Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου και τζλοσ, ζνα επιχειρθςιακό μοντζλο το 

οποίο ενςωματϊνει τα τζςςερα προθγοφμενα μοντζλα ςε ζνα και αναπαριςτά τθ 

λειτουργία ολόκλθρου του τμιματοσ.   
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4.1.1 Μοντέλο Εργαςιακού Περιβάλλοντοσ 

Κατά τον επαναςχεδιαςμό του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, κρίκθκε απαραίτθτθ θ 

κατάργθςθ τθσ εργαςιακισ ομάδασ των υπαλλιλων φαξ και δακτυλογράφθςθσ. Η 

βαςικι αιτία, είναι ότι μετά τθν εφαρμογι του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου, όλεσ οι 

επικοινωνίεσ κα γίνονται με θλεκτρονικά μζςα, επομζνωσ θ φπαρξι τουσ κα είναι 

περιττι. Συνεπϊσ, οι υπάλλθλοι αυτισ τθσ ομάδασ απορροφικθκαν ςτισ υπόλοιπεσ 

ομάδεσ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτουσ υπαλλιλουσ βεβαίωςθσ (κρίκθκε θ πιο 

ςυμφζρουςα κίνθςθ ζπειτα από τθ διεξαγωγι πειραματικϊν προςομοιϊςεων). 

Ζπειτα από αυτζσ τισ μετατροπζσ και κεωρϊντασ ότι το Τμιμα κα εξακολουκιςει 

μελλοντικά να απαςχολεί ίδιο αρικμό υπαλλιλων όπωσ και ςιμερα, το μοντζλο 

εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ αναμζνεται να ζχει ωσ εξισ: 

Ππωσ φαίνεται, εξακολουκοφν να απαςχολοφνται 22 υπάλλθλοι, εκ των οποίων ο 

ζνασ είναι προϊςτάμενοσ, άλλοι οχτϊ υπάλλθλοι πρωτοκόλλθςθσ και τζλοσ 

δεκατρείσ υπάλλθλοι βεβαίωςθσ. Θζλοντασ να λθφκεί υπόψθ κατά τθν 

προςομοίωςθ θ ετιςια απουςία κάκε υπαλλιλου λόγω αδειϊν και αςκενειϊν 

(υπολογίηεται περίπου ςε ζνα μινα) .προςαρμόηεται ςε κάκε υπάλλθλο το πεδίο 

availability από 100 ςε 90. 
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4.1.2 Μοντέλο έκδοςησ αντιγράφου Ποινικού Μητρώου ωσ απάντηςη 

αιτήματοσ που προέρχεται από το εςωτερικό. 

 

Ππωσ φαίνεται, διαχωρίηεται ο τρόποσ ειςόδου, διότι τα αιτιματα που προζρχονται 

από το ΚΕΡ πρωτοκολλοφνται αυτόματα κακϊσ προβλζπεται μελλοντικι 

διαςφνδεςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των δφο υπθρεςιϊν. Σε αυτι τθ 

διαδικαςία, οι νζεσ ι οι διαφοροποιθμζνεσ δραςτθριότθτεσ ςε ςχζςθ με αυτά που 

ζχουν ιδθ μελετθκεί, είναι θ «ςυμπλιρωςθ φόρμασ απάντθςθσ», θ «υπογραφι 

αιτθμάτων από τον προϊςτάμενο», θ «αποςτολι απάντθςθσ», θ «εκτφπωςθ 

αντιγράφου», θ «υπογραφι αντιγράφου από προϊςτάμενο» και θ «αποςτολι με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι» . Επίςθσ, ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ όλεσ οι απαντιςεισ 

ιταν με επιςτολι θ φαξ, δεν υπιρχε ξεχωριςτό παρακλάδι για τα αιτιματα μζςω 

1502, όπου θ απάντθςθ αποςτζλλονταν με ςυςτθμζνθ επιςτολι. Ρλζον όμωσ που 

όλεσ οι απαντιςεισ αποςτζλλονται θλεκτρονικά, ζχει προβλεφκεί παρακλάδι γι 

αυτι τθν περίπτωςθ. Στθ ςυνζχεια επεξθγοφνται οι ζξι νζεσ δραςτθριότθτεσ. 
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υμπλιρωςθ φόρμασ απάντθςθσ 

 

 

Αφοφ διαπιςτωκεί αν υπάρχουν ι όχι ποινζσ, ο υπάλλθλοσ βεβαίωςθσ που ζχει 

αναλάβει τθν ζκδοςθ αντιγράφου ςυνεχίηει ςυμπλθρϊνοντασ τθ φόρμα απάντθςθσ.  
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Τπογραφι Αιτθμάτων από τον Προϊςτάμενο 

 

 

Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν επιλζγεται το πεδίο «continuous execution» διότι 

αλλάηει ο υπάλλθλοσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ διαδικαςία. Επειδι πλζον θ 

υπογραφι των αιτθμάτων γίνεται θλεκτρονικά, υπολογίηεται πολφ μικρότεροσ 

χρόνοσ εκτζλεςθσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα κατάςταςθ. 
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Αποςτολι Απάντθςθσ 

 

 

Σε αυτι τθ δραςτθριότθτα θ μεγάλθ διαφορά ζγκειται ςτο χρόνο εκτζλεςθσ. Λόγω 

θλεκτρονικισ αποςτολισ, ο χρόνοσ αυτόσ είναι αμελθτζοσ, ςε αντίκεςθ με τθν 

παροφςα κατάςταςθ που λόγω αποςτολισ μζςω φαξ ι ταχυδρομείου, οι χρόνοι 

είναι αρκετά μεγάλοι. 
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Εκτφπωςθ Αντιγράφου 

 

 

Στθν περίπτωςθ που πρζπει να απαντθκεί αίτθςθ από τθν υπθρεςία 1502, 

εκτυπϊνεται αρχικά το αντίγραφο. 
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Τπογραφι Αντιγράφου από Προϊςτάμενο 

 

 

Στθ ςυνζχεια ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ υπογράφει το αντίγραφο ποινικοφ 

μθτρϊου 

 

 

 

 

 

 



147 
 

Αποςτολι απάντθςθσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι 

 

 

Ππωσ προαναφζρκθκε θ αποςτολι γίνεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι απευκείασ ςτον 

αιτοφντα. Αφοφ πλζον δεν υπάρχουν υπάλλθλοι φαξ και δακτυλογράφθςθσ, τθ 

δραςτθριότθτα αυτι τθν εκτελοφν οι υπάλλθλοι πρωτοκόλλθςθσ κακϊσ ζχουν 

μικρότερο φόρτο εργαςίασ από τουσ υπαλλιλουσ βεβαίωςθσ. 
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4.1.3  Μοντέλο έκδοςησ αντιγράφου Ποινικού Μητρώου ωσ απάντηςη 

αιτήματοσ που προέρχεται από το εξωτερικό. 

 

Η μόνθ διαφορά ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ διαδικαςία για αίτθμα που προζρχεται 

από το εςωτερικό, ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι θ διαδικαςία μζχρι τον κόμβο «ζχει 

ποινζσ» είναι ςειριακι και δεν ζχει διακλάδωςθ ανάλογα με τον τρόπο ειςαγωγισ. 

Αυτό ςυμβαίνει γιατί ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, όλα τα αιτιματα που 

προζρχονται από εξωτερικό ακολουκοφν τον ίδιο τρόπο πρωτοκόλλθςθσ. 
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4.1.4 Μοντέλο διαδικαςίασ Ενημέρωςησ Αρχείου Ποινικού Μητρώου 

Η διαδικαςία αυτι είναι ακριβϊσ ίδια με τθν αντίςτοιχθ Διαδικαςίασ Ενθμζρωςθσ 

Αρχείου λόγω γνωςτοποίθςθσ που προζρχεται από το εξωτερικό, θ οποία 

εξετάςτθκε ςτθ μελζτθ τθσ ενδιάμεςθσ κατάςταςθσ, μετά τθν εφαρμογι του ECRIS 

και πριν τθν εφαρμογι του Εκνικοφ ποινικοφ Μθτρϊου (3.11.2) . 
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4.1.5 Μοντέλο διαδικαςίασ διαβίβαςησ 

 

Η παροφςα διαδικαςία πραγματοποιείται όταν ειςζρχεται ςτο τμιμα γνωςτοποίθςθ 

προερχόμενθ από το εξωτερικό και αφορά άτομα τα ςτοιχεία του οποίου υπάγονται 

ςε κάποια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν και όχι ςτο Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ 

Μθτρϊου. Επειδι πλζον οι περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ πραγματοποιοφνται 

θλεκτρονικά, θ διαδικαςία προϊκθςθσ τθσ γνωςτοποίθςθσ ςτθν αρμόδια 

Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν είναι εξ ολοκλιρου διαφορετικι από αυτιν τθσ παροφςασ 

κατάςταςθσ και γι αυτό το λόγο κα εξεταςτοφν οι δραςτθριότθτεσ μία προσ μία. 
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Παραλαβι Γνωςτοποίθςθσ 

 

 

Η διαδικαςία ξεκινάει με τον εντοπιςμό ςτο ςφςτθμα ειςερχόμενων 

γνωςτοποιιςεων. Υπεφκυνοσ για τθν παραλαβι τουσ είναι οι υπάλλθλοι 

πρωτοκόλλθςθσ, ενϊ λόγω του θλεκτρονικοφ τρόπου πραγματοποίθςισ τθσ 

κεωροφμε αμελθτζο χρόνο.  
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Πρωτοκόλλθςθ Γνωςτοποίθςθσ 

 

 

Στθ ςυνζχεια, ο ίδιοσ υπάλλθλοσ πρωτοκολλεί τθν ειςερχόμενθ γνωςτοποίθςθ, 

κακϊσ είναι υποχρεωτικό να τθρείται αρχείο ειςερχόμενων και εξερχόμενων 

αιτθμάτων-γνωςτοποιιςεων. 
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φνταξθ φόρμασ αποςτολισ για τθν αρμόδια Ειςαγγελία Πρωτοδικϊν 

 

 

 

Ο υπάλλθλοσ πρωτοκόλλθςθσ που ζχει αναλάβει από τθν αρχι τθ διεκπεραίωςθ τθσ 

γνωςτοποίθςθσ, ςυντάςςει θλεκτρονικά τθ φόρμα αποςτολισ για τθν αρμόδια 

Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν. 
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Πρωτοκόλλθςθ εξερχόμενθσ φόρμασ 

 

 

Στθν παροφςα δραςτθριότθτα, ο υπάλλθλοσ πρωτοκόλλθςθσ πρωτοκολλεί τθν 

εξερχόμενθ φόρμα. 
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Αποςτολι  

 

 

Τελευταία δραςτθριότθτα τθσ διαδικαςίασ αυτισ, είναι θ αποςτολι τθσ φόρμασ 

ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν, αφοφ ζτςι προωκείται επιτυχϊσ θ 

γνωςτοποίθςθ και ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία. Η δραςτθριότθτα αυτι 

πραγματοποιείται θλεκτρονικά, επομζνωσ ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι πολφ μικρόσ. 

Υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςι τθσ παραμζνει ο υπάλλθλοσ πρωτοκόλλθςθσ που 

αςχολικθκε εξαρχισ με τθ ςυγκεκριμζνθ διαβίβαςθ. 
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4.1.6 Επιχειρηςιακό Μοντέλο Λειτουργίασ Αυτοτελούσ Σμήματοσ Ποινικού 

Μητρώου 

 

Στο μοντζλο που φαίνεται ςτθν παραπάνω εικόνα αντικατοπτρίηεται θ λειτουργία 

του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου μετά τθν εφαρμογι του «Εκνικοφ 

Ροινικοφ Μθτρϊου». Συνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ και πικανότθτεσ 

πραγματοποίθςθσ κάκε μονοπατιοφ ορίςτθκαν αυτζσ που εξετάςτθκαν κατά τθν 

προςομοίωςθ του δεφτερου μελλοντικοφ ςεναρίου, κακϊσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ παρουςιάηει ενδιαφζρον θ μελζτθ ακραίων ςυνκθκϊν φόρτου εργαςίασ 

και θ λειτουργία του τμιματοσ ςτισ ςυνκικεσ αυτζσ. Η μοναδικι διαφορά 

εντοπίηεται ςτθν περίπτωςθ αιτιματοσ από το εξωτερικό, όπου ςτθ ςυνζχεια δεν 

υπάρχει διακλάδωςθ ανάλογα με το ποφ βρίςκονται τα ςτοιχεία του ατόμου, κακϊσ 

πλζον και για λόγουσ επίςπευςθσ τθσ διαδικαςίασ, υπάρχει θ δυνατότθτα άμεςθσ 

πρόςβαςθσ των υπαλλιλων του Τμιματοσ ςε ολόκλθρθ τθ βάςθ δεδομζνων. 
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4.2 Προςομοίωςη μελλοντικήσ κατάςταςησ μετά την εφαρμογή 

του Εθνικού Ποινικού Μητρώου 
 

Για τθν προςομοίωςθ τθσ λειτουργίασ του Τμιματοσ, κα χρθςιμοποιθκεί ο 

αλγόρικμοσ “capacity analysis”. Για τθν παραμετροποίθςθ τθσ προςομοίωςθσ, 

ορίηονται 250 μζρεσ λειτουργίασ του τμιματοσ ανά ζτοσ και 6 ϊρεσ λειτουργίασ 

θμερθςίωσ για λόγουσ που ζχουν προαναφερκεί. Τζλοσ επιλζγεται το εργαςιακό 

περιβάλλον και το επιχειρθςιακό μοντζλο πάνω ςτα οποία κα εκτελεςτοφν οι 

προςομοιϊςεισ, όπωσ φαίνεται και ςτθν παρακάτω εικόνα: 

 

Εν ςυνεχεία πραγματοποιείται θ προςομοίωςθ και παράγονται τα παρακάτω 

αποτελζςματα: 
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Αποτελζςματα ςχετικά με το ςυνολικό ετιςιο χρόνο απαςχόλθςθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 



159 
 

 

 

Απαραίτθτοσ αρικμόσ υπαλλιλων 
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4.2.1 υμπεράςματα 

 

Ραρατθρϊντασ τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ, φαίνονται ξεκάκαρα οι 

κετικζσ επιπτϊςεισ τθσ εφαρμογισ του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου. Ππωσ είχε 

προβλεφκεί, παρόλθ τθν αφξθςθ του ςυνολικοφ φόρτου εργαςίασ λόγω 

αποκλειςτικισ διεκπεραίωςθσ αιτθμάτων εξωτερικοφ από το Αυτοτελζσ Τμιμα 

Ροινικοφ Μθτρϊου, ο φόρτοσ εργαςίασ του κάκε υπαλλιλου μειϊνεται ςθμαντικά 

ενϊ αυξάνεται ουςιαςτικά θ αςφάλεια μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ. Ραράλλθλα, 

βελτιϊνονται ουςιαςτικά οι χρόνοι εκτζλεςθσ των διαδικαςιϊν λόγω θλεκτρονικισ 

διαςφνδεςθσ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου με τισ υπόλοιπεσ 

υπθρεςίεσ που εμπλζκονται ςτθν ζκδοςθ Ροινικοφ Μθτρϊου. Οι βελτιϊςεισ αυτζσ 

αποτυπϊνονται ςτισ παρακάτω εικόνεσ όπωσ υπολογίςτθκαν  από το ADONIS: 

Διαδικαςία Διαβίβαςθσ-ECRIS  

 

Διαδικαςία Διαβίβαςθσ-ΕΡΜ 
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Διαδικαςία ζκδοςθσ αντιγράφου Ροινικοφ Μθτρϊου-ECRIS 

 

Διαδικαςία ζκδοςθσ αντιγράφου εξωτερικοφ-ΕΡΜ 

 

Διαδικαςία ζκδοςθσ αντιγράφου εςωτερικοφ-ΕΡΜ 
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Διαδικαςία ενθμζρωςθσ αρχείου-ECRIS 

 

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ αρχείου-ΕΡΜ 

 

 

Εξετάηοντασ μία προσ μία τισ ομάδεσ εργαηομζνων, είναι προφανζσ ότι καμία δεν 

είναι επιφορτιςμζνθ με υπερβολικό όγκο εργαςίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το ποςοςτό 

απαςχόλθςθσ των υπαλλιλων πρωτοκόλλθςθσ κυμαίνεται από 38.6% ζωσ 47.5% με 

μζςο όρο ςτο 42.47% ενϊ χρειάηονται τζςςερισ υπάλλθλοι αυτισ τθσ ομάδασ για να 

διεκπεραιϊνεται επιτυχϊσ το ζργο του τμιματοσ. Τα νοφμερα αυτά είναι πλιρωσ 

αποδεκτά, κακϊσ αφινουν μεγάλα περικϊρια απωλειϊν λόγω αςκενειϊν, αδειϊν 

και διαφόρων άλλων λόγων, χωρίσ υπολειτουργία του τμιματοσ.  

Ταυτόχρονα, τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ των υπαλλιλων βεβαίωςθσ, κυμαίνονται 

από 47.42% ζωσ 52.28%, με μζςο όρο ςτο 49.81%. Ραρόλο που είναι ελαφρϊσ 

ανεβαςμζνα ςε ςχζςθ με αυτά των υπαλλιλων πρωτοκόλλθςθσ, είναι ςε απολφτωσ 

αποδεκτά επίπεδα, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει και ο απαραίτθτοσ αρικμόσ 

υπαλλιλων ο οποίοσ ανζρχεται ςε ζξι, με ςφνολο διακζςιμων 13. 
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Τζλοσ ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ, είναι ελαφρϊσ πιο φορτωμζνοσ κακϊσ το 

ποςοςτό απαςχόλθςισ του ανζρχεται ςτο 63.43%. Το ποςοςτό αυτό, είναι ςαφϊσ 

πιο βελτιωμζνο ςε ςχζςθ με τθν παροφςα κατάςταςθ (78.9%) ενϊ κυμαίνεται 

περίπου ςτα ίδια επίπεδα με το ποςοςτό απαςχόλθςθσ που προβλζφκθκε ότι κα 

ζχει ςτο μεςοδιάςτθμα μεταξφ τθσ εφαρμογισ του ECRIS και πριν τθν εφαρμογι του 

Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου, ζπειτα από τθν εφαρμογι των διορκωτικϊν 

προτάςεων. Σε κάκε περίπτωςθ, είναι αναμενόμενα τα υψθλότερα ποςοςτά του 

προϊςτάμενου, κακϊσ όπωσ ζχει προαναφερκεί, λόγω ιεραρχικϊν κωλυμάτων δεν 

είναι δυνατι θ υπογραφι των αιτθμάτων από άλλο υπάλλθλο (και όπωσ φαίνεται 

ςτον αντίςτοιχο πίνακα αυτό αποτελεί τθν πιο χρονοβόρα δραςτθριότθτα του 

προϊςτάμενου). 
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5 Προτάςεισ 
 

5.1 Προτάςεισ για την εφαρμογή του ECRIS 

Μετά τθ μελζτθ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου, των διαδικαςιϊν 

του και του ανκρωπίνου δυναμικοφ που αυτό απαςχολεί, είναι προφανζσ ότι για τθ 

βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του και τθσ αποδοτικότθτάσ του, αυτό που 

χρειάηεται κυρίωσ, είναι περιςςότερθ και καλφτερθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Η 

εγκατάλειψθ παρωχθμζνων μεκόδων ανταλλαγισ πλθροφοριϊν (φαξ, επιςτολζσ) 

και θ υιοκζτθςθ νζων ςφγχρονων, με τθν εγκατάςταςθ δικτφου επικοινωνιϊν που 

να επιτρζπει τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ εγχϊριεσ 

υπθρεςίεσ, είναι βζβαιο ότι κα ςυντόμευε ςε εντυπωςιακό βακμό πολλζσ από τισ 

χρονοβόρεσ ςιμερα δραςτθριότθτεσ, ενϊ κα διευκόλυνε και τθν εργαςία των 

υπαλλιλων.   

Από τθν άλλθ όμωσ, ο αναςχεδιαςμόσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και θ 

εγκατάςταςθ νζων, αποτελεί μία επίπονθ διαδικαςία που χρειάηεται και χρόνο και 

οικονομικοφσ πόρουσ. Η εξεφρεςθ οικονομικϊν πόρων τθ τρζχουςα χρονικι 

περίοδο κρίνεται ιδιαίτερα δφςκολθ ενϊ θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ ECRIS 

πλθςιάηει, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχουν οφτε τα απαιτοφμενα χρονικά 

περικϊρια.  

Από τα αναλυκζντα δεδομζνα, φαίνεται ωσ πιο εφικτι, ςφντομθ και 

αποτελεςματικι λφςθ, ο αναςχεδιαςμόσ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, με 

ανακεϊρθςθ τόςο του αρικμοφ υπαλλιλων κάκε ομάδασ, όςο και των υπευκφνων 

για οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Ππωσ ζδειξαν τα αποτελζςματα των 

προςομοιϊςεων, οι υπάλλθλοι φαξ και δακτυλογράφθςθσ μαηί με τον προϊςτάμενο 

ζχουν το μεγαλφτερο ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςε αντίκεςθ με του υπαλλιλουσ 

πρωτοκόλλθςθσ, τα αντίςτοιχα νοφμερα των οποίων είναι ιδιαίτερα χαμθλά. Ο 

φόρτοσ εργαςίασ του προϊςτάμενου, εντοπίςτθκε κυρίωσ ςτθν υπογραφι των 

αντιγράφων ποινικοφ μθτρϊου. Πμωσ λόγω νομικϊν κωλυμάτων και διοικθτικισ 

ιεραρχίασ, θ δραςτθριότθτα αυτι δεν γίνεται να πραγματοποιθκεί από άλλουσ 

υπαλλιλουσ του τμιματοσ. Συνεπϊσ, ςτοχεφοντασ ςτθν απαλλαγι του από κάποιεσ 

από τισ υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ, προτείνεται θ κυκλικι ανάκεςθ τθσ ευκφνθσ για 

διαμοιραςμό αιτθμάτων προσ βεβαίωςθ και πρωτοκόλλθςθ, ςτουσ υπαλλιλουσ 

βεβαίωςθσ και πρωτοκόλλθςθσ αντίςτοιχα. Η εναλλαγι του υπεφκυνου προςϊπου, 

μπορεί να γίνεται ςε κακθμερινι ι εβδομαδιαία βάςθ, γεγονόσ που δεν επθρεάηει 

τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ, αφοφ το αποτζλεςμα παραμζνει το ίδιο: 

αποφορτίηεται ςε ικανοποιθτικό βακμό ο προϊςτάμενοσ.  
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Ταυτόχρονα, προτείνεται θ αλλαγι αρμοδιοτιτων ςε οριςμζνουσ από τουσ 

υπαλλιλουσ πρωτοκόλλθςθσ και θ ζνταξι τουσ ςτθν ομάδα υπαλλιλων φαξ και 

δακτυλογράφθςθσ, ϊςτε να εξομαλυνκοφν οι διαφορζσ των δφο αυτϊν ομάδων ςε 

ποςοςτά απαςχόλθςθσ. Ρροςομοιϊνοντασ τθ λειτουργία του τμιματοσ με τθν 

εφαρμογι διαφόρων αλλαγϊν τζτοιου είδουσ και ςυγκρίνοντασ τα αποτελζςματα, 

φαίνεται ότι το ιδανικό ςενάριο ζχει να κάνει με τθν μεταφορά δφο υπαλλιλων 

πρωτοκόλλθςθσ ςτθν ομάδα φαξ και δακτυλογράφθςθσ. Ζτςι το τμιμα 

αναδιαμορφϊνεται, απαςχολϊντασ πζντε υπαλλιλουσ φαξ και δακτυλογράφθςθσ, 

ζξι υπαλλιλουσ πρωτοκόλλθςθσ, δζκα υπαλλιλουσ βεβαίωςθσ και ζναν 

προϊςτάμενο με μειωμζνεσ προσ εκτζλεςθ δραςτθριότθτεσ ςτθν ευκφνθ του.  

5.1.1  Σεκμηρίωςη αποτελεςματικότητασ προτάςεων 

 

Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των παραπάνω προτάςεων, 

εφαρμόηονται οι αλλαγζσ αυτζσ ςτα επιχειρθςιακά μοντζλα και το μοντζλο 

εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ και προςομοιϊνεται ξανά θ λειτουργία του τμιματοσ. 

Οι αλλαγζσ ςτα μοντζλα φαίνονται ςτθ ςυνζχεια τθσ παραγράφου. 

Αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία ζκδοςθσ αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου ςε αίτθμα που 

προζρχεται από το εςωτερικό 
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Αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία ζκδοςθσ αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου ςε αίτθμα που 

προζρχεται από το εξωτερικό 

 

 

Και ςτισ τζςςερισ δραςτθριότθτεσ που απεικονίηονται ςτισ παραπάνω εικόνεσ, ςτθν 

παροφςα κατάςταςθ υπεφκυνοσ είναι ο προϊςτάμενοσ. Πμωσ, όπωσ 

προαναφζρκθκε, θ ευκφνθ μεταβιβάηεται ςε κάποιον υπάλλθλο πρωτοκόλλθςθσ ι 

βεβαίωςθσ και θ εναλλαγι τθσ ευκφνθσ αυτισ γίνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 
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Αλλαγζσ ςτο μοντζλο εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ 
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5.1.1.1 Προςομοίωςη επιχειρηςιακού μοντέλου μετά την πραγματοποίηςη 

αλλαγών 

 

Χρθςιμοποιείται ο αλγόρικμοσ “capacity analysis” για να προςομοιωκεί θ 

λειτουργία του νζου επιχειρθςιακοφ μοντζλου λειτουργίασ του τμιματοσ, μαηί με το 

αναδιαρκρωμζνο μοντζλο εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ. Για τθν προςομοίωςθ αυτι, 

χρθςιμοποιείται το δεφτερο πικανό μελλοντικό ςενάριο, ϊςτε να μελετθκεί θ 

λειτουργία του τμιματοσ ςε οριακζσ καταςτάςεισ φόρτου εργαςίασ. Επίςθσ θ 

προςομοίωςθ παραμετροποιείται αναλόγωσ με τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ 

όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα: 

 

Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία, παράγονται τα ακόλουκα αποτελζςματα: 
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Αποτελζςματα ςχετικά με το ςυνολικό ετιςιο χρόνο απαςχόλθςθσ του 

ανκρωπίνου δυναμικοφ 
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Απαραίτθτοσ αρικμόσ υπαλλιλων 
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Αποτελζςματα ςχετικά με το χρόνο απαςχόλθςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ ςε 

κάκε δραςτθριότθτα  

 

 



172 
 

Χρόνοσ απαςχόλθςθσ υπαλλιλων βεβαίωςθσ και πρωτοκόλλθςθσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ διαμοιραςμοφ των αντίςτοιχων αιτθμάτων 

 

 

 

 

Παρατθριςεισ 

Μελετϊντασ τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ μετά τισ εφαρμογζσ των 

αλλαγϊν, εντοπίηονται πολλζσ βελτιϊςεισ. Ππωσ ιταν αναμενόμενο, κανενόσ 

υπαλλιλου ο φόρτοσ εργαςίασ δεν ξεπερνάει τισ πραγματικζσ του δυνατότθτεσ. 

Επίςθσ, είναι προφανζσ από τουσ δφο πρϊτουσ πίνακεσ, ότι τα ποςοςτά 

απαςχόλθςθσ των διαφόρων υπαλλιλων ζχουν εξομαλυνκεί και δεν παρουςιάηουν 

πλζον μεγάλεσ αποκλίςεισ. Τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ των υπαλλιλων φαξ και 

δακτυλογράφθςθσ και του προϊςταμζνου, οι οποίοι αποτελοφςαν τισ δφο κφριεσ 

προβλθματικζσ ομάδεσ, ζπεςαν με ταυτόχρονθ αφξθςθ του ποςοςτοφ των 
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υπαλλιλων πρωτοκόλλθςθσ. Τα ποςοςτά αυτά, βρίςκονται ςε τιμζσ γφρω από το 

60%, νοφμερο που κεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιθτικό, αφοφ και αφινει περικϊρια 

ομαλισ λειτουργίασ του τμιματοσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτων απουςιϊν, αλλά δεν 

είναι και τόςο χαμθλό ϊςτε να κεωρθκεί ότι οι υπάλλθλοι  υποαπαςχολοφνται. 

Αυτό επιβεβαιϊνεται και με τθ ςφγκριςθ του αρικμοφ των απαιτοφμενων 

υπαλλιλων από τον αντίςτοιχο πίνακα, με αυτόν των πραγματικά διακζςιμων 

υπαλλιλων. Η πιο χρονοβόρα δραςτθριότθτα που εκτελοφςε ο προϊςτάμενοσ 

παραμζνει ςτθν ευκφνθ του για λόγουσ που ζχουν αναλυκεί, όμωσ οι υπόλοιπεσ 

ζχουν μεταφερκεί ςε άλλεσ ομάδεσ υπαλλιλων. Από τουσ τελευταίουσ πίνακεσ, 

είναι προφανζσ, ότι θ μεταφορά αυτι επιβάρυνε ελάχιςτα τισ δφο ομάδεσ που τθν 

επωμίςκθκαν, αποφορτίηοντασ όμωσ ςθμαντικά τον προϊςτάμενο. Από τθν άλλθ, οι 

δραςτθριότθτεσ των υπαλλιλων φαξ και δακτυλογράφθςθσ παρζμειναν οι ίδιεσ, 

αλλά πλζον υπάρχουν περιςςότεροι υπάλλθλοι που τισ εκτελοφν και ζτςι δεν 

ςυντρζχει λόγοσ ανθςυχίασ για υπερβολικό φόρτο ςε οριςμζνεσ ομάδεσ. 

 

5.2 Προτάςεισ για την εφαρμογή του ΕΠΜ 

Ρροςομοιϊνοντασ τθ λειτουργία του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου 

μετά τθν εφαρμογι του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου, παρατθρικθκε μείωςθ των 

ποςοςτϊν απαςχόλθςθσ ςτισ δφο κφριεσ ομάδεσ εργαηομζνων, τουσ υπαλλιλουσ 

πρωτοκόλλθςθσ και βεβαίωςθσ. Συγκεκριμζνα, για τθν πρϊτθ ομάδα ο μζςοσ όροσ 

των ποςοςτϊν αυτϊν υπολογίςτθκε ςτο 42.47% ενϊ για τθ δεφτερθ ςτο 49.81%. 

Ππωσ επιςθμάνκθκε, τα ποςοςτά αυτά δεν εμπνζουν καμία ανθςυχία ςχετικά με 

τθν υπερφόρτωςθ των υπαλλιλων με υπζρογκο φόρτο εργαςίασ. Από τθν άλλθ 

όμωσ και παρατθρϊντασ ότι τα ςυγκεκριμζνα ποςοςτά απαςχόλθςθσ είναι αρκετά 

χαμθλά, δθμιουργείται εφλογο ερϊτθμα ςχετικά με το πόςουσ λιγότερουσ 

υπαλλιλουσ είναι δυνατόν να απαςχολιςει το τμιμα ζτςι ϊςτε οι εργαηόμενοι οφτε 

να υποαπαςχολοφνται αλλά οφτε και να υπερφορτϊνονται. Σαν ζνα αςφαλζσ 

ποςοςτό απαςχόλθςθσ που εξαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία του τμιματοσ, 

κρίκθκε το 70%. Λαμβάνοντασ αυτό ςαν δεδομζνο και προςομοιϊκθκε δοκιμαςτικά 

θ λειτουργία του τμιματοσ εφαρμόηοντασ διαφορετικά ςενάρια περικοπισ 

υπαλλιλων. Η μελζτθ των αποτελεςμάτων ζδειξε, ότι το τμιμα κα μποροφςε να 

λειτουργιςει ιδανικά (χωρίσ υπερφόρτωςθ αλλά οφτε και υποαπαςχόλθςθ), 

απαςχολϊντασ ςυνολικά ζξι λιγότερουσ εργαηόμενουσ, τρείσ υπαλλιλουσ 

βεβαίωςθσ και τρείσ υπαλλιλουσ πρωτοκόλλθςθσ. Το προςωπικό αυτό, προτείνεται 

να αναδιανεμθκεί ςε άλλεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ 

και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων που πικανόν να το ζχουν περιςςότερθ ανάγκθ για 

τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ. 
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5.2.1 Σεκμηρίωςη εύρυθμησ λειτουργίασ του Αυτοτελούσ Σμήματοσ Ποινικού 

Μητρώου μετά την εφαρμογή των προτάςεων 

 

Για τθν απόδειξθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του τμιματοσ μετά τθν περικοπι 

προςωπικοφ, μοντελοποιείται θ νζα κατάςταςθ και προςομοιϊνεται ϊςτε να 

εξεταςτοφν οι κρίςιμοι παράγοντεσ που παρουςιάηουν ενδιαφζρον. Το 

επιχειρθςιακό μοντζλο παραμζνει ίδιο κακϊσ δεν υπάρχουν αλλαγζσ ςτισ 

διαδικαςίεσ, ενϊ το μοντζλο εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ αλλάηει ςφμφωνα με όςα 

προαναφζρκθκαν  και γίνεται ωσ εξισ: 
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Στθ ςυνζχεια παραμετροποιείται θ προςομοίωςθ: 

 

Και αφοφ ολοκλθρωκεί παράγονται τα ακόλουκα αποτελζςματα. 

Αποτελζςματα ςχετικά με το ςυνολικό ετιςιο χρόνο απαςχόλθςθσ του 

ανκρωπίνου δυναμικοφ 
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Απαραίτθτοσ αρικμόσ υπαλλιλων 
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Παρατθριςεισ 

Μελετϊντασ τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ μετά τισ εφαρμογζσ των 

αλλαγϊν, παρατθρείται μία φανερι αφξθςθ του ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ ςτουσ 

υπαλλιλουσ πρωτοκόλλθςθσ και βεβαίωςθσ. Ραρόλα αυτά, τα ποςοςτά τουσ 

πλθςιάηουν τθν επικυμθτι τιμι του 70% και δεν παρουςιάηουν ανθςυχία. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, για τουσ υπαλλιλουσ πρωτοκόλλθςθσ ποικίλουν από 63.73% ζωσ 

68.81% με μζςο όρο το 65.6%, ενϊ για τουσ υπαλλιλουσ βεβαίωςθσ από 59.45% 

ζωσ 65.6% με μζςο όρο το 63.04%. Μετά τθν εφαρμογι των αλλαγϊν, φαίνεται ότι 

πλζον δεν υπάρχουν υπάλλθλοι που υποαπαςχολοφνται, ενϊ ταυτόχρονα υπάρχει 

ζνα περικϊριο αςφαλείασ για δυνατότθτα κάλυψθσ ζκτακτων απουςιϊν. Αυτό 

επιβεβαιϊνεται και με ςφγκριςθ του απαραίτθτου αρικμοφ υπαλλιλων από τον 

αντίςτοιχο πίνακα, με τον πραγματικό αρικμό υπαλλιλων. 

Συνοψίηοντασ, μετά τθν εφαρμογι του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου, είναι δυνατι θ 

εφρυκμθ λειτουργία του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου με δεκαζξι 

υπαλλιλουσ. Οι υπόλοιποι ζξι, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε άλλεσ υπθρεςίεσ, 

χωρίσ να πλιττεται θ ομαλι λειτουργία του τμιματοσ. 

5.3 υμπεράςματα και περαιτέρω έρευνα 

Στθν παροφςα παράγραφο, κα παρουςιαςτοφν τα ςυνολικά ςυμπεράςματα που 

προζκυψαν κατά τθ μελζτθ τθσ λειτουργίασ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ 

Μθτρϊου. Αρχικά, κρίνεται απαραίτθτθ θ παραδοχι του γεγονότοσ ότι θ παροφςα 

κατάςταςθ κρφβει διάφορα προβλιματα και επιδζχεται πολλϊν βελτιϊςεων. Λόγω 

χριςθσ παρωχθμζνων μεκόδων ανταλλαγισ πλθροφοριϊν (φαξ- επιςτολζσ), θ 

μετάδοςθ αυτι γίνεται με αργοφσ ρυκμοφσ, ενϊ πολλζσ φορζσ θ προσ μετάδοςθ 

πλθροφορία είναι δυςανάγνωςτθ με αποτζλεςμα να ςθμειϊνεται περαιτζρω 

αργοπορία για τθ διευκρίνιςθ των ςτοιχείων του δελτίου ποινικοφ μθτρϊου.  

Επιπλζον ςθμαντικό ερωτθματικό αποτελεί θ αςφάλεια των μεταδιδόμενων 

πλθροφοριϊν, κακϊσ ειδικά ςτθν περίπτωςθ αποςτολισ τουσ με ταχυδρομείο, 

μπορεί εφκολα να παραβιαςτεί. Ταυτόχρονα, το χειρογραφικό ςφςτθμα τιρθςθσ 

ςτοιχείων Ροινικοφ Μθτρϊου που ιςχφει ςτισ περιςςότερεσ Ειςαγγελίεσ 

Ρρωτοδικϊν, κακιςτά αργι τθν απάντθςθ αιτθμάτων που αφοροφν πρόςωπα τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ. Αυτό ενδιαφζρει ιδιαίτερα ςε αιτιματα που προζρχονται από 

το εξωτερικό, κακϊσ κακυςτερεί τθ διεκπεραίωςι τουσ ςε μία περίοδο που 

αναμζνεται θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ ECRIS το οποίο επιβάλλει οριςμζνουσ 

χρονικοφσ περιοριςμοφσ. Ραράλλθλα, εξετάηοντασ τθ ςυνολικι λειτουργία του 

Ροινικοφ Μθτρϊου, με το παρόν ςφςτθμα δεν μπορεί να γίνει αξιοποίθςθ των 
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τθροφμενων ςτοιχείων για επιςτθμονικι ζρευνα, εκτίμθςθ τθσ υπάρχουςασ 

κατάςταςθσ και χάραξθ νζων πολιτικϊν ςτον τομζα του ποινικοφ δικαίου. Τζλοσ, 

δεν μποροφν να παραβλεφκοφν τα αυξθμζνα λειτουργικά ζξοδα τα οποία 

οφείλονται τόςο ςτθ μεγάλθ κατανάλωςθ χαρτιοφ για φαξ και επιςτολζσ, όςο και 

ςτα τζλθ με τα οποία χρεϊνονται οι υπθρεςίεσ αυτζσ. 

Μελλοντικά, αναμζνεται θ επζκταςθ τθσ χριςθσ νζων τεχνολογιϊν ςτο Αυτοτελζσ 

Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου ςε δφο βαςικά ςτάδια. Το πρϊτο είναι ςτο άμεςο μζλλον 

και αφορά τθν επικοινωνία του τμιματοσ με αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ του εξωτερικοφ 

μζςω του ςυςτιματοσ ECRIS. Στο ςτάδιο αυτό κα ξεκινιςει θ θλεκτρονικι 

επικοινωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, αντικακιςτϊντασ τα φαξ και τισ επιςτολζσ. 

Το δεφτερο ςτάδιο, του οποίου θ ολοκλιρωςθ προβλζπεται ςε ορίηοντα διετίασ, 

αφορά μία εξ ολοκλιρου νζα προςζγγιςθ τθσ λειτουργίασ του κεςμοφ του Ροινικοφ 

Μθτρϊου, μζςω τθσ εφαρμογισ του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου. Μετά τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ του, όλεσ οι επικοινωνίεσ κα πραγματοποιοφνται με θλεκτρονικό 

τρόπο, κάποιεσ διαδικαςίεσ κα αυτοματοποιθκοφν όπωσ περιγράφθκε και ςτθ 

ςχετικι παράγραφο, ενϊ κα ξεπεραςτοφν προβλιματα αςφάλειασ και περιττϊν 

κακυςτεριςεων. Τα ευεργετικά αποτελζςματα τθσ μθχανοργάνωςθσ, 

περιγράφθκαν αναλυτικά κατά τθν πορεία τθσ μελζτθσ και παρουςιάηονται 

ςυνοπτικά και ςυγκεντρωτικά ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν. 

 
Ραροφςα 

Κατάςταςθ 
Ρρϊτο Στάδιο 

(ECRIS) 

Δεφτερο 
Στάδιο  
(ΕΡΜ) 

Ροςοςτό 
μείωςθσ 

(%) 

Διαβίβαςθ 08:15 07:14 03:32 57,17 

Ζκδοςθ Αντιγράφου 
Ροινικοφ Μθτρϊου ςε 

αίτθμα Εςωτερικοφ 
08:20 08:20 04:31 45,8 

Ζκδοςθ Αντιγράφου 
Ροινικοφ Μθτρϊου ςε 

αίτθμα Εξωτερικοφ 
08:20 06:25 04:42 43,6 

Ενθμζρωςθ αρχείου 
από γνωςτοποίθςθ 
προερχόμενθ από 

Εςωτερικό 

05:40 05:40 04:05 27,94 

Ενθμζρωςθ αρχείου 
από γνωςτοποίθςθ 
προερχόμενθ από 

Εξωτερικό 

05:40 04:43 04:05 27,94 

Πίνακασ ςφγκριςθσ χρόνου ολοκλιρωςθσ διαδικαςιϊν ςτα διαφορετικά ςτάδια μθχανοργάνωςθσ 
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Ππωσ φαίνεται ξεκάκαρα, οι χρόνοι εκτζλεςθσ όλων των διαδικαςιϊν μειϊκθκαν 
αιςκθτά μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Μθχανοργάνωςθσ. Η διαδικαςία τθσ οποία ο 
χρόνοσ εκτζλεςθσ αναμζνεται να ελαττωκεί περιςςότερο είναι αυτι τθσ Διαβίβαςθσ 
με μείωςθ τθσ τάξεωσ του 57.17% ενϊ ο μζςοσ όροσ ποςοςτιαίασ μείωςθσ του 
χρόνου εκτζλεςθσ είναι 40.49%. Στον πίνακα που ακολουκεί, παρουςιάηεται μία 
ςφγκριςθ του μζςου ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ κάκε ομάδασ εργαηομζνων για κάκε 
ζνα από τα ςενάρια που εξετάςτθκαν, ενϊ ακολουκεί βοθκθτικόσ πίνακασ με τον 
αρικμό υπαλλιλων κάκε ομάδασ κακϊσ και το ςυνολικό φόρτο εργαςίασ του 
τμιματοσ ςτα διάφορα ςενάρια. 
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τάδιο Μθχανοργάνωςθσ

Διαβίβαςθ
Ζκδοςθ Αντιγράφου Ροινικοφ Μθτρϊου ςε αίτθμα Εςωτερικοφ
Ζκδοςθ Αντιγράφου Ροινικοφ Μθτρϊου ςε αίτθμα Εξωτερικοφ
Ενθμζρωςθ αρχείου από γνωςτοποίθςθ προερχόμενθ από Εςωτερικό
Ενθμζρωςθ αρχείου από γνωςτοποίθςθ προερχόμενθ από Εξωτερικό
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Σρζχουςα (%) 

ECRIS 
ςενάριο 2 

(%) 

ECRIS μετά τθν 
εφαρμογι 

διορκϊςεων(%) 
ΕΠΜ(%) 

ΕΠΜ μετά τθ μείωςθ 
προςωπικοφ(%) 

Ποςοςτό 
Απαςχόλθςθσ 
Προϊςτάμενου 

78,97  81,96 59,65 63,43 60,45 

Ποςοςτό 
Απαςχόλθςθσ 

Τπάλλθλων 
Πρωτοκόλλθςθσ 

40,83 41,9 56,01 42,45 65,6 

Ποςοςτό 
Απαςχόλθςθσ 

Τπάλλθλων 
Βεβαίωςθσ 

54,41 62,87 61,2 49,81 63,04 

Ποςοςτό 
Απαςχόλθςθσ 

Τπάλλθλων Φαξ 
82,79 92,36 56,45 - - 

 
Σρζχουςα 

ECRIS 
ςενάριο 2 

ECRIS μετά τθν 
εφαρμογι 

διορκϊςεων 
ΕΠΜ 

ΕΠΜ μετά τθ μείωςθ 
προςωπικοφ 

υνολικόσ 
Αρικμόσ 

Τπαλλιλων 
22 22 22 22 16 

Προϊςτάμενοσ 1 1 1 1 1 

Τπάλλθλοι 
Πρωτοκόλλθςθσ 

8 8 6 8 5 

Τπάλλθλοι 
Βεβαίωςθσ 

10 10 10 13 10 

Τπάλλθλοι Φαξ 3 3 5 0 0 

Αρικμόσ 
Αιτθμάτων-

Γνωςτοποιιςεων 
292360 312000 312000 312000 312000 
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Ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο που προκφπτει από τα παραπάνω, είναι ότι 

ςυγκρίνοντασ τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ των εργαηομζνων ςτθν παροφςα 

κατάςταςθ με αυτά μετά τθν εφαρμογι του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου, παρόλθ 

τθν αξιοςθμείωτθ αφξθςθ του φόρτου εργαςίασ, παρατθρείται ςθμαντικι μείωςθ 

ςτθν περίπτωςθ του προϊςτάμενου και των υπαλλιλων βεβαίωςθσ, ενϊ θ αφξθςθ 

ςτα ιδθ χαμθλά ποςοςτά των υπαλλιλων πρωτοκόλλθςθσ είναι αμελθτζα. Αυτό 

δείχνει τισ ευεργετικζσ επιπτϊςεισ που κα ζχει θ μθχανοργάνωςθ ςε επίπεδο 

φόρτου εργαςίασ. Ραράλλθλα, δεν πρζπει να παραβλεφκεί θ μελλοντικι μείωςθ 

λειτουργικϊν εξόδων που οφείλεται ςε αναλϊςιμα (χαρτί, φάκελοι) κακϊσ και ςε 

τζλθ χριςθσ διαφόρων υπθρεςιϊν (φαξ, ταχυδρομείο). Τζλοσ,  βελτιϊνεται 

ςθμαντικά και θ ποιότθτα τθσ εργαςίασ, κακϊσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του Εκνικοφ 

Ροινικοφ Μθτρϊου, οι υπάλλθλοι δεν κα είναι υποχρεωμζνοι να αναλϊνονται ςε 

δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ όπωσ θ προςπάκεια αποκρυπτογράφθςθσ 

κακογραμμζνων εντφπων και άλλεσ παρόμοιεσ. 
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Ζνα δεφτερο ςθμαντικό ςυμπζραςμα, ζχει να κάνει με τθν περίοδο που μεςολαβεί 

μετά τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ECRIS και πριν τθν εφαρμογι του ΕΡΜ. Σε 

περίπτωςθ που δεν πραγματοποιθκοφν αλλαγζσ ςτο τμιμα, υπάρχει ςοβαρό 

ενδεχόμενο υπερφόρτωςθσ κάποιων ομάδων υπαλλιλων και αδυναμίασ τουσ να 

ανταπεξζλκουν ςτο φόρτο εργαςίασ. Αυτό επιβεβαιϊνεται και από τον αντίςτοιχο 

πίνακα για τον προϊςτάμενο και τουσ υπαλλιλουσ φαξ. Συνεπϊσ κρίνεται 

απαραίτθτθ θ εφαρμογι αλλαγϊν και βελτιϊςεων ςαν αυτζσ που προτάκθκαν ι 

παρόμοιεσ, οι οποίεσ κα βελτιϊςουν και κα ομαλοποιιςουν τθ λειτουργία του 

τμιματοσ ςτο μεςοδιάςτθμα μζχρι τθν εφαρμογι του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου. 

Μία επιπλζον αξιοςθμείωτθ παρατιρθςθ, ζχει να κάνει με το αρκετά χαμθλό 

ποςοςτό απαςχόλθςθσ των υπαλλιλων μετά τθν εφαρμογι του Εκνικοφ Ροινικοφ 

Μθτρϊου, γεγονόσ που ϊκθςε ςτθ μελζτθ λειτουργίασ του τμιματοσ με λιγότερουσ 

εργαηομζνουσ. Το αποτζλεςμα ζδειξε δυνατότθτα εφρυκμθσ λειτουργίασ μζχρι και 

με ζξι λιγότερουσ υπαλλιλουσ (τρείσ πρωτοκόλλθςθσ και τρείσ βεβαίωςθσ), γεγονόσ 

που επιτρζπει τθν μελλοντικι αναδιανομι τουσ ςε υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του 

Υπουργείου Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων με μεγαλφτερεσ 

ανάγκεσ ςε ανκρϊπινο δυναμικό. 

 

5.3.1 Επιπλέον Έρευνα-Βελτιώςεισ 

  

Στθν παροφςα παράγραφο, κα αξιολογθκεί θ πορεία τθσ ζρευνασ, κα κακοριςτοφν 

μελλοντικζσ κατευκφνςεισ για τθν τελειοποίθςι τθσ και κα αναφερκοφν αδυναμίεσ 

και αδφνατα ςθμεία που εντοπίςτθκαν ςτθν πραγματοποίθςι τθσ. 

Αρχικά, μία από τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίςτθκαν κατά τθν πορεία τθσ μελζτθσ 

του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ροινικοφ Μθτρϊου, ζχει να κάνει με τον μελλοντικό 

φόρτο εργαςίασ ζπειτα από τθν εφαρμογι του ECRIS. Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ 

των υπαλλιλων του τμιματοσ, ο αναμενόμενοσ φόρτοσ εργαςίασ κα είναι μεταξφ 

10000 και 25000 αιτθμάτων και γνωςτοποιιςεων ετθςίωσ με ελαφρϊσ μεγαλφτερο 

τον αρικμό των γνωςτοποιιςεων. Γι αυτό το λόγο και αφινοντασ ζνα μικρό 

περικϊριο αςφαλείασ, ςτο δεφτερο ςενάριο που προςομοιϊκθκε, εξετάςτθκε θ 

λειτουργία του τμιματοσ με 26000 ζγγραφα εξωτερικοφ. Πμωσ τα νοφμερα αυτά 

δεν παφουν να είναι εκτιμιςεισ που μπορεί να διαψευςτοφν και δυςτυχϊσ τθ 

δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι δεν υπάρχει κάποιοσ αςφαλζςτεροσ τρόποσ πρόβλεψθσ 

του μελλοντικοφ φόρτου εργαςίασ, οφτε κάποια ςθμαντικι ζνδειξθ που να βοθκάει 

προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Φυςικά, ςθμαντικι απόκλιςθ από τα νοφμερα αυτά 
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(ειδικά ςε περίπτωςθ αφξθςθσ των αιτθμάτων) κα δθμιουργιςει νζα δεδομζνα τα 

οποία κα πρζπει να μελετθκοφν εκ νζου. Ραράλλθλα δεν υπάρχουν προβλζψεισ για 

το μζλλον ςχετικά με τισ γνωςτοποιιςεισ που προζρχονται από το εςωτερικό. Στθν 

παροφςα κατάςταςθ, λόγω δυςκολίασ ςτθν επικοινωνία, το ςφνολο των 

γνωςτοποιιςεων εςωτερικοφ είναι για ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων του 

τμιματοσ και όχι για διαβίβαςθ ςτο εξωτερικό. Αυτό αναμζνεται να αλλάξει μετά 

τθν εφαρμογι του ECRIS, κακϊσ ζνα μικρό μζροσ των γνωςτοποιιςεων (όςεσ 

αφοροφν πολίτεσ χϊρασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) κα πρζπει να διαβιβάηεται ςτθν 

αντίςτοιχθ χϊρα. Η παράμετροσ αυτι δεν υπολογίςτθκε για τρείσ λόγουσ. Ρρϊτον, 

επί του ςυνόλου των γνωςτοποιιςεων εςωτερικοφ που καταφκάνουν ςτο 

Αυτοτελζσ Τμιμα Ροινικοφ Μθτρϊου, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία δεν αφορά 

πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Δεφτερον, γιατί αυτι τθ ςτιγμι δεν υπάρχουν 

κακόλου ςτοιχεία ςχετικά με το ποςοςτό των γνωςτοποιιςεων που πρζπει να 

διαβιβάηεται και τρίτον, θ πιο χρονοβόρα διαδικαςία κατά τθν παραλαβι μίασ 

γνωςτοποίθςθσ είναι θ ενθμζρωςθ αρχείου (θ διαβίβαςθ από τθ ςτιγμι που 

λειτουργεί το ECRIS κα γίνεται με θλεκτρονικό τρόπο ςυνεπϊσ κα είναι ιδιαίτερα 

ςφντομθ). Ζτςι, εκτιμάται ότι ο μθ διαχωριςμόσ των γνωςτοποιιςεων εςωτερικοφ 

ςε ζγγραφα για ενθμζρωςθ αρχείου και ζγγραφα για διαβίβαςθ, δεν επθρεάηει 

ουςιαςτικά τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ. 

Ζνα επιπλζον αδφνατο ςθμείο ςτθν πορεία τθσ ζρευνασ, είναι ότι αυτι βαςίςτθκε 

ςτα μζχρι τϊρα δεδομζνα για το Εκνικό Ροινικό Μθτρϊο. Οι λεπτομζρειεσ όμωσ 

ςχετικά με διαδικαςτικά και λειτουργικά κζματα δεν ζχουν ξεκακαρίςει ακόμα, κάτι 

το οποίο αναμζνεται να γίνει ςταδιακά κατά τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου. 

Συνεπϊσ θ παροφςα μελζτθ βαςίςτθκε κυρίωσ ςε ςτοιχεία που αντλικθκαν από τθν 

διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ του ζργου, κακϊσ και ςε ςτοιχεία που 

προζκυψαν από τισ μζχρι τϊρα ςυναντιςεισ των εμπλεκόμενων φορζων. Γι αυτό το 

λόγο, είναι πικανι θ διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των διαδικαςιϊν κακϊσ και του 

χρόνου εκτζλεςθσ οριςμζνων δραςτθριοτιτων. Εκτιμάται πάντωσ ότι θ 

διαφοροποίθςθ αυτι δεν κα επθρεάςει ςε ανθςυχθτικό βακμό το τελικό 

αποτζλεςμα. 

Περαιτζρω Ζρευνα 

Σφμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ παραμζτρουσ ςχετικά 

με τθ λειτουργία του Ροινικοφ Μθτρϊου ωσ κεςμοφ γενικότερα, κρίνεται ότι 

μελλοντικά πρζπει να ακολουκθκοφν τρείσ άξονεσ για τθν βελτίωςθ τθσ ζρευνασ και 

των αποτελεςμάτων τθσ. 
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Ο πρϊτοσ άξονασ αφορά το άμεςο μζλλον μζςα ςτο οποίο αναμζνεται θ ζναρξθ 

λειτουργίασ του ECRIS. Κρίνεται ςκόπιμθ θ τακτικι παρακολοφκθςθ και 

παρατιρθςθ τθσ λειτουργίασ του τμιματοσ, των διαδικαςιϊν και του φόρτου 

εργαςίασ και θ αναπροςαρμογι των μοντζλων και των προςομοιϊςεων ςτα 

πραγματικά δεδομζνα. Ζτςι κα καταςτεί δυνατι μία πιο ρεαλιςτικι εκτίμθςθ τθσ 

κατάςταςθσ θ οποία κα επιτρζψει τον καταρτιςμό πιο αποτελεςματικϊν προτάςεων 

ςχετικά με τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του τμιματοσ. 

Ο δεφτεροσ άξονασ, αφορά τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του 

Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου και τθν προςαρμογι τθσ ζρευνασ ςτα τελικά δεδομζνα. 

Με αυτό τον τρόπο, οι μοντελοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ κα βελτιωκοφν 

προςεγγίηοντασ πολφ περιςςότερο τισ πραγματικζσ, ενϊ κα υπάρχει καλφτερθ 

εκτίμθςθ του χρόνου πραγματοποίθςθσ των νζων δραςτθριοτιτων και κατά 

ςυνζπεια, μεγαλφτερθ ακρίβεια των αποτελεςμάτων τθσ προςομοίωςθσ.  

Ο τρίτοσ άξονασ, περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ που πρζπει να γίνουν μετά τθν 

υλοποίθςθ του Εκνικοφ Ροινικοφ Μθτρϊου. Μετά τθ μθχανοργάνωςθ όλων των 

εμπλεκόμενων φορζων και τθ διαςφνδεςθ τουσ με θλεκτρονικοφσ τρόπουσ 

επικοινωνίασ, είναι δυνατι θ εξζταςθ και θ μελζτθ του κεςμοφ του Ροινικοφ 

Μθτρϊου ςε Ρανελλαδικό επίπεδο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, κα μπορζςει να 

μοντελοποιθκεί και να προςομοιωκεί ςυνολικά θ λειτουργία του κεςμοφ, δίνοντασ 

τθ δυνατότθτα για εξαγωγι πολφτιμων ςυμπεραςμάτων, τθ ςφνταξθ νζων 

προτάςεων, τον αναςχεδιαςμό του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ και των διαδικαςιϊν 

και τελικά τθ ςυνολικι λειτουργία του ςυςτιματοσ ςε ςυνκικεσ βζλτιςτου κόςτουσ, 

φόρτου εργαςίασ υπαλλιλων και αςφάλειασ πλθροφοριϊν. 
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