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Τι είναι η Διοίκηση της Απόδοσης

Η Διοίκηση της Απόδοσης είναι ο συνδυασμός επίσημων και ανεπίσημων διαδικασιών και
πρακτικών, oι οποίες χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να
εστιάσουν την προσοχή τους σε δραστηριότητες, αποφάσεις και συμπεριφορές που θα
αποφέρουν στον οργανισμό αλλά και στους ίδιους, άμεσα αλλά και μελλοντικά θετικά
αποτελέσματα.

Η Διοίκηση Απόδοσης αφορά στην:

 Επιχειρησιακή Επιτυχία – Πώς επικοινωνούμε ξεκάθαρα στους ανθρώπους μας τι
εννοούμε με τον όρο επιχειρησιακή επιτυχία στο συγκεκριμένο οργανισμό και πως αυτό
τους επηρεάζει; Πώς θέτουμε σαφείς, μετρήσιμους και ικανούς να προσφέρουν
προκλήσεις στόχους;

 Ευθυγράμμιση – Πως οι ατομικές εργασίες και η συμβολή των ανθρώπων μπορούν να
ευθυγραμμισθούν με τα εταιρικά σχέδια; Πώς δημιουργούμε “διάλογο απόδοσης” με
τους ανθρώπους μας;

 Εστίαση – Πώς μπορούμε να
βοηθήσουμε τα άτομα να εστιάσουν
την ενέργεια τους / τις δράσεις τους
στα πραγματικά κρίσιμα σημεία για
την επιχειρησιακή επιτυχία; Πώς
μπορούμε να δώσουμε
προτεραιότητα στους τομείς
πραγματικής αξίας;

 Ικανότητες – Πώς αναπτύσσουμε
στους ανθρώπους μας τις σωστές
ικανότητες, ιδιότητες και
επαγγελματικές συμπεριφορές
προκειμένου να φτάσουν στο
επιθυμητό αποτέλεσμα;
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Σπουδαιότητα της Διοίκησης Απόδοσης

 Ευθυγράμμιση

Οι ομάδες και τα άτομα κατανοούν τους
ευρύτερους επιχειρησιακούς σκοπούς και
στρατηγικές καθώς και το πώς η δική τους
συνεισφορά συντελεί στην επίτευξη αυτών.

 Σύμπτωση Απόψεων

Τα άτομα και τα μέλη των ομάδων κατανοούν
τις ευθύνες και τις υπευθυνότητες τους, και
αναγνωρίζουν πως οι διαδικασίες διασφαλίζουν
ότι ο ένας δεν επικαλύπτει τις προσπάθειες του
άλλου.

 Υπευθυνότητα

Τα άτομα και οι ομάδες κατανοούν πως είναι
υπεύθυνοι για την επίτευξη των
συμφωνηθέντων αποτελεσμάτων και
δραστηριοτήτων, και πως θεωρούνται υπόλογοι
για αυτά.

 Προσαρμογή

Οι εργαζόμενοι και οι ομάδες παρακολουθούν
την πρόοδό τους σε σχέση με τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και δρουν ανάλογα για να
διασφαλίσουν την επίτευξη αυτών. Αυτό δεν
σημαίνει αλλαγή των επιχειρηματικών σχεδίων
αλλά προσαρμογή των επί μέρους στόχων και
ενεργειών, εάν παραστεί ανάγκη, για να
επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η Διοίκηση της Απόδοσης δεν είναι

ένα ακόμα καθήκον των

εργαζομένων και των

προϊσταμένων - είναι ένας

διαφορετικός τρόπος προσέγγισης

αυτών που ήδη κάνουμε

καθημερινά στην εργασία μας.

Πρόκειται για μια διαδικασία που

διαρκεί 365 ημέρες και εάν

χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να

αναπτύξει τα άτομα και, συνεπώς,

να βελτιώσει την εταιρική

απόδοση.



2. Επισκόπηση του Συστήματος 

Διοίκησης Απόδοσης & Ανάπτυξης
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2.1 Βασικές Παράμετροι

Το Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης της Eldorado Gold είναι μία Διαδικασία για την
καθιέρωση μίας κοινής γλώσσας για το ΤΙ πρέπει να επιτευχθεί, και το ΠΩΣ θα
επιτευχθεί. Για να βελτιωθεί η συνολική απόδοση, τα άτομα πρέπει να έχουν μία κοινή
εικόνα του τι είναι απόδοση και επιτυχία στην εργασία τους.

Το “τι” πρέπει να επιτευχθεί, καθορίζεται από τους στόχους και τα κριτήρια απόδοσης
που η εταιρική στρατηγική θέτει για κάθε άτομο.

Το “πως” αυτά θα επιτευχθούν, ο τρόπος με τον οποίο τα επιθυμητά αποτελέσματα θα
παραχθούν, υποδεικνύεται από τις συμπεριφορές που πρέπει να επιδεικνύει το άτομο
στην καθημερινή εργασιακή του ζωή. Οι συμπεριφορές αυτές ευθυγραμμίζονται με τις
εταιρικές αξίες της Eldorado Gold .

Και το “τι” και το “πως” μπορούν να αναπτυχθούν μέσω διάφορων δραστηριοτήτων
προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο και να επέλθουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα για το άτομο και την επιχείρηση. Αυτή τη διαδικασία διαχειρίζεται το
Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης.

I. Στόχοι

II. Κριτήρια Απόδοσης

III. Συμπεριφορές

τι ΠΩΣ

Συνολική 
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ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ+ =
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IV. Ανάπτυξη
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2.1.1 Στόχοι

Στόχοι ονομάζονται τα μετρήσιμα αποτελέσματα που πρέπει να πετύχει ο εργαζόμενος.

Οι στόχοι συνήθως είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι και προσωπικοί για το κάθε άτομο.

Σχετίζονται με το ρόλο του κάθε εργαζόμενου, συνδέονται με τους ετήσιους στόχους του
τμήματος και/ή της εταιρίας και στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση και αποδοτικότητα του
οργανισμού.
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2.1.2 Κριτήρια Απόδοσης

Τα Κριτήρια Απόδοσης είναι εργασιακοί στόχοι που σχετίζονται με την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του ρόλου. Ενώ δεν είναι μετρήσιμα όπως είναι οι στόχοι, είναι
συγκεκριμένα και παρατηρήσιμα.

Κριτήρια Ορισμός

Γνώση/εξειδίκευση

(Knowledge / 
expertise)

Η επίδειξη της απαραίτητης γνώσης και εξειδίκευσης που
απαιτούνται για την επιτυχημένη και ασφαλή ολοκλήρωση
και εκτέλεση όλων των καθηκόντων, εργασιών και ευθυνών
που σχετίζονται με τον τομέα εργασίας του εργαζομένου

Ποιότητα εργασίας

(Quality of work) 
Η ποιοτική ολοκλήρωση και εκτέλεση εργασιών που
σχετίζονται με τον τομέα εργασίας του/της εργαζόμενου/ης,
σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν τεθεί / οριστεί

Έγκαιρη ολοκλήρωση 
εργασιών / συνέπεια

(Timely completion of 
work) 

Η έγκαιρη ολοκλήρωση και εκτέλεση όλων των καθηκόντων
και εργασιών, που σχετίζονται με τον τομέα εργασίας και
ευθύνης του/της εργαζόμενου/ης, εντός των ορισμένων
ή/και συμφωνηθέντων προθεσμιών

Συμμόρφωση με 
πλαίσιο/κανόνες

(Professional attitude 
& discipline)

Η επαγγελματική συμπεριφορά και η στάση που υιοθετείται
από τον/την εργαζόμενο/η στο περιβάλλον εργασίας,
σύμφωνα με τους κανόνες και το πλαίσιο που έχει οριστεί
από την εταιρία

Υπευθυνότητα για 
ασφάλεια

(Responsibility for 
safety)

Η συμμόρφωση με τους κανόνες ασφάλειας και τον
κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας, ο εντοπισμός και η
έγκαιρη πρόληψη πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με
θέματα υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος

Οι ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο ικανότητας το οποίο ζητείται, δεν ορίζουν τον τρόπο
με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό το επίπεδο – αυτό είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων
μεταξύ ενός εργαζομένου και του διευθυντή του/της με την υποστήριξη της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού.
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2.1.3 Εργασιακές Συμπεριφορές

Η συμπεριφορά είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της προσωπικότητας ενός ατόμου που
οδηγεί σε εξαίρετη απόδοση. Περιγράφει τις δράσεις εκείνες που τα άτομα με εξαίρετη
απόδοση εκτελούν πιο συχνά και με καλύτερα αποτελέσματα, σε σχέση με τους
συναδέλφους τους που επιδεικνύουν μέτρια απόδοση.

Μία εργασιακή συμπεριφορά είναι ο τρόπος που εκτελούνται οι εργασίες, ο οποίος
οδηγεί σε πολύ καλά αποτελέσματα. Περιγράφει το τι κάνουν πιο συχνά και στις
περισσότερες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι που επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
Οι εργασιακές συμπεριφορές έχουν άμεση σχέση με την επιτυχία στο ρόλο σε μια
εταιρία. Επομένως, περιγράφουν το τι κάνει τους ανθρώπους πιο αποδοτικούς σε έναν
συγκεκριμένο ρόλο.

Οι συμπεριφορές μπορεί να χρησιμοποιηθούν
στο πλαίσιο των συζητήσεων Αξιολόγησης και
Διοίκησης της Απόδοσης, ώστε να:
 Αποσαφηνιστεί ποιες συμπεριφορές

απαιτούνται στο επίπεδο και στο ρόλο του
κάθε εργαζομένου και κατόπιν ο καθένας
να είναι υπεύθυνος για να τις
ακολουθήσει

 Τεθεί ένα πλαίσιο αυτοκριτικής για τους
εργαζομένους και τελικά αναγνώρισης των
συμπεριφορών που επιδέχονται
βελτίωσης και που έχουν αντίκτυπο στην
τήρηση των κανόνων Υγιεινής &
Ασφάλειας και στα τελικά αποτελέσματα
της εταιρίας

 Τεθεί ένα αντικειμενικό πλαίσιο που θα
διευκολύνει να πραγματοποιηθούν τόσο
οι εύκολες όσο και οι δύσκολες συζητήσεις

 Χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των
εργαζομένων (coaching, εκπαίδευση,
συμβουλευτική για διαχείριση καριέρας)
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Οι «Χρυσές Συμπεριφορές» της Eldorado Gold

Το πλαίσιο συμπεριφορών που έχει σχεδιαστεί για
την Eldorado Gold απαρτίζεται από τις
συμπεριφορές εκείνες οι οποίες θεωρούνται
καταλυτικής σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία
του οργανισμού. Η σύνδεση μεταξύ των Εταιρικών
Αξιών και των Συμπεριφορών διασφαλίζει την
ευθυγράμμιση μέσα στον οργανισμό, και άρα
ενισχύει τις πιθανότητες επιτυχίας.

Οι «Χρυσές Συμπεριφορές» της Eldorado Gold
διαμορφώθηκαν και παρουσιάζονται συνοπτικά
στην επόμενη σελίδα.

Επίπεδα συμπεριφορών: κάθε συμπεριφορά έχει
επίπεδα αυξανόμενης πολυπλοκότητας που
συνδέονται με εξαίρετη απόδοση σε
διαφορετικούς ρόλους. Για την Eldorado Gold,
κάθε συμπεριφορά έχει 5 επίπεδα δυσκολίας,
περιπλοκότητας και πολυπλοκότητας, με το 5ο
Επίπεδο να αντιπροσωπεύει το υψηλότερο
επίπεδο επίδειξης της συμπεριφοράς

Η διάκριση μεταξύ Συμπεριφορών και Κριτηρίων Απόδοσης

Τα Κριτήρια Απόδοσης χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να μετρήσουμε την απόδοση
κατά την υλοποίηση και παράδοση μη ποσοτικών και συγκεκριμένων καθηκόντων όπως
π.χ. ο προγραμματισμός Η/Υ. Η συμπεριφορά περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος
θα προσεγγίσει ένα καθήκον ή μία κατάσταση, π.χ. ελαστικότητα: ο βαθμός στον οποίο
κάποιος θα προσαρμόσει τις ενέργειες του για να υλοποιήσει κάτι.

Ως Κριτήρια Απόδοσης θα μπορούσαν να θεωρηθούν όλα όσα ένας εργαζόμενος οφείλει
να γνωρίζει ή να έχει την ικανότητα να κάνει προκειμένου να φτάσει στο αποδεκτό
επίπεδο απόδοσης.

Ως Συμπεριφορές μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο των στάσεων, ενεργειών και
συνεργασιών που εφαρμόζει ένας εργαζόμενος κατά τη χρήση της γνώσης ή της
ικανότητας αυτής, έτσι ώστε να προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης στην εργασία.
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ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ & 

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ
/ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 

Συλλέγουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές και εκτιμούμε πως οι αποφάσεις
ενδέχεται να επηρεάσουν τους άλλους. Αξιολογούμε τα συν και πλην, τα οφέλη και τους
κινδύνους από τις αποφάσεις μας. Δεν φοβόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη των
αποφάσεών μας, υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ 
ΣΑΦΗΝΕΙΑ & 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Επικοινωνούμε ανοιχτά, αποτελεσματικά, με σαφήνεια και σεβασμό. Πείθουμε με λογικά
επιχειρήματα ή εμπνέουμε τους άλλους να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη πορεία,
ιδέα, πρόταση. Διαμορφώνουμε ακριβή αντίληψη/εικόνα των συνομιλητών μας, ώστε να
χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες πληροφορίες και επιχειρήματα για να κερδίζουμε την
υποστήριξή τους.

ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ 
ΗΓΕΤΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΣΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ)

Ενεργούμε ως πρότυπα συμπεριφοράς, θέτουμε υψηλά πρότυπα. Χτίζουμε
αποτελεσματικές ομάδες, δίνοντας κατευθύνσεις στην ομάδα μας και δια-τμηματικά,
διασφαλίζουμε ότι έχει γίνει κατανοητό το τι πρέπει να γίνει, παρακολουθούμε την
απόδοση σε σχέση με τους στόχους και τα πρότυπα που έχουν τεθεί και επιβραβεύουμε
την επίτευξή τους. Παρακινούμε και ενδυναμώνουμε τους άλλους ώστε να
μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατανοούμε τη «μεγάλη εικόνα», διερευνούμε συσχετίσεις μεταξύ εργασιών,
διαδικασιών, τμημάτων και λειτουργιών. Διευρύνουμε όχι μόνο τις τεχνικές γνώσεις,
αλλά και το επιχειρηματικό πνεύμα. Μαθαίνουμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό
περιβάλλον, βλέπουμε τις αλλαγές που έρχονται, έχουμε την ικανότητα να σκεφτόμαστε
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα

ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝ
ΟΙ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Θέλουμε να επιτυγχάνουμε συνεχώς στόχους και να βελτιώνουμε την απόδοση/επίδοσή
μας, θέτουμε διαρκώς υψηλότερα πρότυπα, θέλουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη
αξία στην εταιρία. Προτείνουμε νέες ιδέες, λαμβάνουμε υπολογισμένα ρίσκα, έχουμε
επίγνωση του κόστους και των πλεονεκτημάτων ενός αποτελέσματος, είμαστε γρήγοροι
και αποφασιστικοί μπροστά σε ευκαιρίες ή εμπόδια.

ΧΤΙΖΟΥΜΕ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ακούμε ενεργητικά και «μπαίνουμε στη θέση» των άλλων προκειμένου να τους
καταλάβουμε και να χτίσουμε σχέσεις αμοιβαίου οφέλους. Αναγνωρίζουμε τις
διαφορετικές ιδέες και αντιλήψεις και τις χρησιμοποιούμε για να αναπτύξουμε μία κοινή
αντίληψη. Αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε στρατηγικές σχέσεις και δίκτυα επαφών
για να επηρεάσουμε ή να αφήσουμε θετικές εντυπώσεις στους άλλους πιο εύκολα.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ

Συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας εντός της ομάδας, του τμήματος αλλά και
διατμηματικά. Προτιμούμε να είμαστε μέλη μίας ομάδας, παρά να εργαζόμαστε
ανεξάρτητα ή ανταγωνιστικά. Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις τυχόν συγκρούσεις ή
οποιεσδήποτε αντιρρήσεις.

Κάθε συμπεριφορά έχει επίπεδα αυξανόμενης πολυπλοκότητας (5 επίπεδα δυσκολίας)
που συνδέονται με εξαίρετη απόδοση σε διαφορετικούς ρόλους. To 5ο Επίπεδο
αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο επίδειξης της συμπεριφοράς.



13

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση της συμπεριφοράς «Λαμβάνουμε Ασφαλείς και
ενημερωμένες/τεκμηριωμένες απόψεις» (Η ανάλυση όλων των συμπεριφορών
περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο «Χρυσών Συμπεριφορών»). Τα απαιτούμενα πρότυπα
συμπεριφοράς διαφοροποιούνται για τον κάθε ρόλο, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τη
βαρύτητα του ρόλου.

ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Συλλέγουμε πληροφορίες από διάφορες 
πηγές και εκτιμούμε πως οι αποφάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τους άλλους. Αξιολογούμε τα συν και πλην, τα οφέλη και τους 
κινδύνους από τις αποφάσεις μας. Δεν φοβόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη των αποφάσεών μας, υποστηρίζουμε και 
ενθαρρύνουμε τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

Επίπεδο 1

 Βρίσκω τις απαραίτητες πληροφορίες για να λάβω ενημερωμένες/τεκμηριωμένες αποφάσεις 

 Επιδεικνύω την ικανότητα να συλλέγω τις απαραίτητες πληροφορίες για να λάβω σωστές αποφάσεις στον 
τομέα της ειδικότητας μου.

 Αναλαμβάνω την ευθύνη των αποφάσεών μου, μέσα στο πλαίσιο του ρόλου μου. 

 Λαμβάνω τις «καθημερινές» αποφάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς εργασίας, τις διαδικασίες και τις 
εταιρικές αξίες.

 Λαμβάνω πάντοτε υπόψιν τους κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας πριν πάρω οποιαδήποτε απόφαση.

Επίπεδο 2

 Εξετάζω την ευρύτερη επίδραση των αποφάσεών μου στους άλλους 

 Ρωτάω και ζητάω πληροφορίες από όσους επηρεάζονται από τις αποφάσεις μου και αξιολογώ τον αντίκτυπό 
τους πριν καταλήξω σε μία απόφαση.

 Βασίζω τις αποφάσεις μου σε διάφορες πηγές, όπως π.χ. στις υπάρχουσες διαθέσιμες πληροφορίες, στις γνώμες 
άλλων, στους κανονισμούς εργασίας, κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας, καθώς και στις δικές μου γνώσεις και 
εμπειρίες.

 Θεωρώ τον εαυτό μου κύριο υπεύθυνο της εργασίας μου γι’ αυτό και επιδιώκω να λαμβάνω τεκμηριωμένες 
αποφάσεις.

Επίπεδο 3 

 Υποστηρίζω τους άλλους στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων        

 Υποστηρίζω και διευκολύνω άλλα άτομα στο να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις.

 Δημιουργώ τις συνθήκες που υποστηρίζουν τη λήψη ενημερωμένων και ασφαλών αποφάσεων με το να δίνω το 
παράδειγμα.

 Λαμβάνω υπόψιν τις λιγότερο εμφανείς παραμέτρους μιας κατάστασης, ώστε να πάρω αποφάσεις που να μην 
εμπεριέχουν μεγάλο ρίσκο 

 Ζητώ να καταλάβω ποιες συμπεριφορές και διαδικασίες επηρεάζουν τη διασφάλιση των κανόνων Υγιεινής & 
Ασφάλειας, ώστε να τις ενσωματώσω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Επίπεδο 4 

 Παίρνω αποφάσεις κρατώντας την ισορροπία μεταξύ διαφόρων επιχειρησιακών στόχων 

 Διασφαλίζω ότι όλες οι σχετικές παράμετροι και απόψεις καθώς και οι πιθανές συνέπειες έχουν διερευνηθεί 
πριν τη λήψη αποφάσεων.

 Παίρνω δύσκολες αποφάσεις, χωρίς να κάνω συμβιβασμούς στις βασικές αξίες.

 Εμπνέω και παροτρύνω τους άλλους να λαμβάνουν αποφάσεις που διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων 
Υγιεινής & Ασφάλειας στην εργασία.  

Επίπεδο 5

 Αναλαμβάνω την ευθύνη για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων

 Προβλέπω και εντοπίζω πώς σημαντικές αποφάσεις θα επηρεάσουν την εταιρία και τους μετόχους τώρα και στο 
μέλλον.

 Παίρνω δύσκολες αποφάσεις και διασφαλίζω ότι έχουν διερευνηθεί τα κρίσιμα επιχειρησιακά ζητήματα ή 
κίνδυνοι, καθώς και τα σχέδια περιορισμού τους ή εναλλακτικά πλάνα.

 Επηρεάζω τις επιμέρους αποφάσεις των τμημάτων έτσι ώστε να λαμβάνονται προς όφελος όλης της εταιρίας.
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2.1.4 Ανάπτυξη

Οι Περιοχές Ανάπτυξης αναφέρονται στις
προτεινόμενες για τον εργαζόμενο περιοχές
ανάπτυξης προκειμένου αυτός να βελτιώσει τις
γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές ώστε να
πετύχει τους ατομικούς του στόχους που
συνδέονται με τον τρέχοντα ρόλο του. Η
ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μέσω επίσημων
προγραμμάτων ή ανεπίσημων δραστηριοτήτων.

Ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να συζητήσει τις
αναπτυξιακές του/της ανάγκες με τον άμεσο
προϊστάμενο σε σχέση με τις τεχνικές γνώσεις,
τις ικανότητες ή συμπεριφορές και να εντοπίσει
τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να
βελτιώσει την απόδοσή του.

Τα καλύτερα συστήματα εμπνέουν τα άτομα στο
να βελτιωθούν και τους υποδεικνύουν την
κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να
αναπτυχθούν.

Η ανάπτυξη και η βελτίωση πρέπει να είναι ο
στόχος και οφείλει να είναι ένας προκλητικός και
δύσκολος να επιτευχθεί στόχος». Τα καλύτερα
συστήματα θέτουν πολύ υψηλά πρότυπα τα
οποία τα άτομα οφείλουν να επιτύχουν!

Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν και διορθωτικές
ενέργειες στην περίπτωση μη επίτευξης των
υψηλών στόχων που έχουν τεθεί. Η απόδοση θα
πρέπει να συνδέεται με τις αμοιβές, την
αναγνώριση και την επαγγελματική εξέλιξη ώστε
να λαμβάνεται υπόψη σοβαρά και να είναι
αποτελεσματική.

Η Διοίκηση Απόδοσης πρέπει να

αφορά στην Ανάπτυξη, αλλά

πρέπει να έχει και συνέπειες για να

είναι αποτελεσματική.
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Η Συζήτηση μεταξύ προϊσταμένου - υφισταμένου

Η συζήτηση με τον άμεσο προϊστάμενο έχει ως στόχο να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα 4
ερωτήματα:

1. Ποιες επιπλέον ικανότητες/γνώσεις χρειάζεται το άτομο για να είναι πιο αποτελεσματικός/ή
στην δουλειά του/της;

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην περιγραφή της θέσης εργασίας έτσι ώστε να αξιολογείται
η φύση της διαφοράς ανάμεσα στο τρέχον επίπεδο τεχνογνωσίας του εργαζομένου και σε
αυτό που απαιτείται για να επιτευχθεί η πλήρως αποτελεσματική απόδοση.

2. Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες αναφορικά με την ανάπτυξη των απαιτούμενων
συμπεριφορών;

Ο υφιστάμενος και ο προϊστάμενος θα πρέπει να συζητήσουν τα σημεία στα οποία υπάρχουν
κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις συμπεριφορές που

έχουν χαρακτηριστεί ως ‘θεμελιώδεις’. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θα παρέχει

καθοδήγηση σε αυτό.

3. Ποια είναι τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζει το άτομο κατά τη διαδικασία ανάπτυξής
του;

Ο υφιστάμενος και ο άμεσος προϊστάμενος θα πρέπει να συζητήσουν όλα τα πιθανά εμπόδια
που μπορεί να αντιμετωπίσει το άτομο στην προσωπική του/της ανάπτυξη και εξέλιξη. Θα
πρέπει να ορίσουν τρόπους και συγκεκριμένες ενέργειες, για την υπερνίκηση των εμποδίων
αυτών.

4. Ποιες είναι οι βασικές ενέργειες ανάπτυξης που θα βοηθήσουν το άτομο να βελτιώσει την
απόδοσή του/της;

Διεύρυνση 
καθηκόντων

Υφιστάμενος 
ρόλος

ΕκπαίδευσηΑυτό-εξέλιξη

Μελλοντικός 
ρόλος

Καθήκοντα 
Εργασίας

Έργα (Projects),
Ειδικές Ομάδες

Εργασίας

Forums,
Workshops

Σεμινάρια

Βιβλία, DVD

E-learning

Αναπτυξιακές 
Ανάγκες

ΚαθοδήγησηΑλλαγή θέσης

Αλλαγή Τομέα 
εργασίας
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Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ανάπτυξης

Ο εργαζόμενος και ο άμεσος προϊστάμενός θα
πρέπει να συμφωνήσουν στο χρονοδιάγραμμα
και στα ορόσημα των ενεργειών ανάπτυξης.

Ξέχωρα από την εστίαση στη βελτίωση της
ικανότητας ενός ατόμου έτσι ώστε να επιτύχει
βελτίωση της απόδοσής στην τρέχουσα θέση
εργασίας, η συνάντηση αυτή θα πρέπει να
προσφέρει στον εργαζόμενο την ευκαιρία να
συζητήσει θέματα σχετικά με τις επαγγελματικές
του φιλοδοξίες, και στον διευθυντή να
προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη, ως προς
τον τρόπο με τον οποίο ο εργαζόμενος μπορεί
να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του/της.

Ο άμεσος προϊστάμενος πρέπει να βοηθήσει τον
υφιστάμενο να εντοπίσει τους ρεαλιστικούς
στόχους και να τον καθοδηγήσει ως προς τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για να αναπτύξει τις
ικανότητές και συμπεριφορές που απαιτούνται,
για να λειτουργήσει με επιτυχία σε ένα νέο ρόλο.

Είναι σημαντικό ο διευθυντής να μη αποτρέπει
τον εργαζόμενο αποθαρρύνοντας την επιθυμία
του για ανάπτυξη και εξέλιξη. Παρόλα αυτά,
είναι επίσης σημαντικό να μην ενθαρρύνει την
ανάπτυξη μη ρεαλιστικών προσδοκιών οι οποίες
δεν μπορούν να επιτευχθούν.

«Η γνώση είναι δύναμη»

Η Διοίκηση της Απόδοσης εστιάζει

στη δημιουργία κουλτούρας, που

βασίζεται στην παραδοχή ότι η

μάθηση και η ανάπτυξη, τόσο του

οργανισμού όσο και του κάθε

εργαζόμενου, είναι μια διαρκής

διαδικασία.
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2.2 Βαρύτητα και Βαθμολογία των Βασικών
Παραμέτρων

Το Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης βρίσκει
εφαρμογή σε όλους τους εργαζόμενους της
Eldorado Gold.

Παρόλα αυτά, κάθε στοιχείο έχει διαφορετική
βαρύτητα στην τελική βαθμολογία του
εργαζομένου, η οποία εξαρτάται από το επίπεδο
του κάθε ρόλου.

Αυτή η διαφορά στις βαρύτητες οφείλεται στην
ανόμοια φύση, πεδίο δράσης, επίπεδο,
ποσότητα και ποιότητα των υπευθυνοτήτων
κάθε θέσης.

Οι Περιοχές Ανάπτυξης, ως μέρος του κύκλου
Διοίκησης Απόδοσης, ισχύουν για τους
εργαζόμενους όλων των βαθμίδων.

Κορυφαία Απόδοση
Η Διοίκηση Απόδοσης δεν σκοπεύει στην
ισοστάθμιση της απόδοσης. Αφορά στην
αναγνώριση των καλύτερων και την προβολή
τους ως πρότυπα. Οι πιο αποδοτικοί
οργανισμοί βεβαιώνουν πως τα άτομα με
κορυφαία απόδοση (το 15-20%) παίρνουν
υψηλότερες επιβραβεύσεις, αναγνώριση και
ευκαιρίες από ότι τα άτομα με μέση
απόδοση. Αυτή η πρακτική εμπνέει τα
άτομα συνεχώς να υψώνουν τον πήχη, και
συνδέει τη διοίκηση της απόδοσης με άλλα
βασικά συστήματα διοίκησης και
διαδικασίες, κ.λπ. (π.χ. προγραμματισμό
διαδοχής, επιβραβεύσεις, προγραμματισμό
ανάπτυξης και προσλήψεις).

Το Σύστημα Διοίκησης της

Απόδοσης θα πρέπει να μπορεί να

διακρίνει τα άτομα με κορυφαία

απόδοση, σε όλα τα επίπεδα του

οργανισμού, από αυτούς με απλά

καλή ή μέτρια απόδοση.
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Βαθμολόγηση των Στοιχείων Διοίκησης Απόδοσης

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι βαθμολόγησης και αποτίμησης της απόδοσης,
αλλά είναι σημαντικό να επιλεγεί εκείνος ο οποίος ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των
εργαζομένων και της επιχείρησης και αντανακλά την εταιρική κουλτούρα και τις εταιρικές
αξίες.

Το σύστημα Διοίκησης Απόδοσης της Eldorado Gold είναι απλό στην εφαρμογή και εύκολο
στην κατανόηση. Βοηθά τους προϊσταμένους να βαθμολογήσουν την ετήσια απόδοση των
ατόμων έναντι στόχων, συμπεριφορών και κριτηρίων, με τρόπο δίκαιο και
αποτελεσματικό από άποψη χρόνου και κόστους.

Υποστηρίζεται από ένα σύνολο εγγράφων που έχουν ως στόχο να επαναφέρουν στη
μνήμη παρελθόντα σημεία από την καθημερινή απόδοση του ατόμου και να τα
συγκρίνουν με την προσδοκώμενη απόδοση ανάλογα με το βαθμό της θέσης στην οποία
αυτή ανήκει.

Βαθμολόγηση των Στόχων
Ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει πολλαπλούς
στόχους αλλά δεν είναι απαραίτητο όλες οι
κατηγορίες να παρουσιάζονται στη στοχοθέτησή
του.
Οι στόχοι θα αξιολογούνται από τον άμεσο
προϊστάμενο, προσδιορίζοντας το επίπεδο του
στόχου στην αρχή κάθε έτους και το πραγματικό
επίτευγμα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Οι στόχοι μπορούν να παρουσιαστούν με
διαφορετικά μετρικά συστήματα:
Αριθμός Μονάδων
Ευρώ
Ποσοστό %
Ημερομηνία

Η τελική βαθμολόγηση θα βασίζεται στο ποσοστό
επίτευξης του κάθε στόχου.
Ο τελικός βαθμός των στόχων θα εξαρτάται από:
Το πλήθος των στόχων
Τη βαρύτητα του κάθε στόχου
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Κλίμακα Αξιολόγησης
Η κλίμακα βαθμολόγησης που χρησιμοποιείται στο σύστημα Διοίκησης Απόδοσης της
Eldorado Gold είναι μια κλίμακα 5 επιπέδων:

Βαθμολόγηση των Κριτηρίων Απόδοσης & των Συμπεριφορών
Τα Κριτήρια Απόδοσης και οι Συμπεριφορές θα αξιολογούνται από τον άμεσο προϊστάμενο
με την ίδια κλίμακα 5 επιπέδων.
Ο άμεσος προϊστάμενος θα πρέπει να αξιολογήσει το επίπεδο απόδοσης του ατόμου για
τον περασμένο χρόνο και για κάθε Κριτήριο Απόδοσης και Συμπεριφορά.

Αναφορικά με τις συμπεριφορές, θα αξιολογείται μόνο το επίπεδο της συμπεριφοράς που
αντιστοιχεί στο επίπεδο του ρόλου τον οποίο κατέχει ο εργαζόμενος.
Η τελική βαθμολογία θα εξαρτάται από:
 Τον αριθμό των Κριτηρίων Απόδοσης και των συμπεριφορών ανά επίπεδο ρόλου
 Τη βαρύτητα των Κριτηρίων Απόδοσης και των συμπεριφορών ανά επίπεδο ρόλου

Επίπεδο Απόδοσης Εύρος Τιμών SCORE Μέσο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Επίπεδο Απόδοσης

Μη επαρκής 0% 80% 1 40% Μη επαρκής

Χρειάζεται βελτίωση 81% 95% 2 88% Χρειάζεται βελτίωση

Πλήρως ικανοποιητική 96% 105% 3 101% Πλήρως ικανοποιητική

Ξεπερνά τις απαιτήσεις 106% 115% 4 111% Ξεπερνά τις απαιτήσεις

Εξαιρετική 116% 125% 5 121% Εξαιρετική



3. Η Διαδικασία Διοίκησης της Απόδοσης
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Διαδικασία Διοίκησης Απόδοσης

Η διαδικασία Διοίκησης της Απόδοσης είναι ένας κύκλος με τέσσερις κύριες φάσεις:

1.Προγραμματισμός / Στοχοθεσία,

2. Καθοδήγηση,

3. Βαθμολόγηση,

4. Επιβράβευση της Απόδοσης.

Πρόκειται για ένα συνεχή κύκλο, με τους εργαζόμενους και τους προϊστάμενους να
εργάζονται μαζί για τη θεσμοθέτηση βασικών στόχων, μέτρων και προτύπων, για την
παρακολούθηση της προόδου έναντι των στόχων αυτών και υποστήριξη, για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, και για την παροχή ανταμοιβής και αναγνώρισης κατά
την επίτευξη του στόχου.

Η Διοίκηση Απόδοσης δεν είναι μία διαδικασία
που συμβαίνει ‘μία φορά το χρόνο’.

Πρόκειται για μια διαδικασία που εφαρμόζεται
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ούτε πρόκειται για μια διαδικασία που υπάρχει
‘απλά για να εξασφαλίζει πως θα
συμπληρωθούν τα αντίστοιχα έγγραφα’.

Τα έγγραφα υπάρχουν για να ενισχύσουν και
να βοηθήσουν τη διαδικασία, αλλά δεν πρέπει
να θεωρηθούν ως ο τελικός σκοπός της
διαδικασίας αυτής.

Ο Διάλογος πρέπει να είναι η “κύρια
διαδικασία” του νέου Συστήματος Διοίκησης
Απόδοσης
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3.1 Κύκλος Διοίκησης της Απόδοσης

Ένας αποτελεσματικός κύκλος Διοίκησης Απόδοσης έχει τέσσερα βασικά μέρη:

Οι φάσεις του κύκλου Διοίκησης Απόδοσης συνοπτικά:

Διοίκηση 
της 

Απόδοσης

Προγραμματισ
μός / 

Στοχοθεσία

Καθοδήγηση

Συζήτηση
Βαθμολόγησης

Επιβράβευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
/ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Κατανοώ τι σημαίνει 
καλή απόδοση

Διασφαλίζω καλή 
απόδοση

Αξιολογώ πόσο 
καλή/κακή ήταν η 

απόδοση 

Ενισχύω την καλή 
απόδοση

o Προσδιορίζω τι

o Ξεκαθαρίζω πως

o Προσδιορίζω 
πότε

o Δεσμεύομαι

o Παρακολουθώ

o Παρέχω 
επαναπληροφόρηση

o Δέχομαι 
επαναπληροφόρηση

o Αυξάνω την 
αυτοπεποίθηση και 
ικανότητα μου

o Συνοψίζω τη 
συνολική 
απόδοση

o Βαθμολογώ την 
απόδοση

o Καταστρώνω 
στρατηγική για να 
βελτιώσω την 
απόδοση

o Εφαρμόζω ένα 
ευρύ φάσμα 
επιβραβεύσεων 
με στοχευμένο
τρόπο

Μέσα στο έτος
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Το χρονοδιάγραμμα του κύκλου Διοίκησης Απόδοσης  

Κάθε χρόνο, η απόδοση όλων των
εργαζόμενων θα αξιολογείται για
διάστημα δώδεκα μηνών.

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιου Ιου Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

Προγραμματισμός
/Στοχοθεσία

Αξιολόγηση
Για την ετήσια απόδοση του 

προηγούμενου έτους

Επιβράβευση

Καθοδήγηση
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3.1.1 Προγραμματισμός / Στοχοθεσία

Ο Προγραμματισμός / Στοχοθεσία είναι η πρώτη
φάση του κύκλου Διοίκησης Απόδοσης, κατά τη
διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος και ο άμεσος
προϊστάμενός του/της θα συζητήσουν και θα
θέσουν την αναμενόμενη απόδοση για το
ερχόμενο έτος.

Ο σκοπός της συνάντησης είναι να:

 Κατανοηθεί η σχέση μεταξύ ατομικών, ομαδικών
και επιχειρησιακών στόχων.

 Αποσαφηνιστεί και να συμφωνηθεί ο σκοπός
του ρόλου του ατόμου στην τρέχουσα θέση και
οι κύριοι τομείς στους οποίους αναμένονται τα
αποτελέσματα.

 Αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί ένα πλάνο
απόδοσης, ή ένα “συμβόλαιο”, ορίζοντας τους
στόχους, τους σκοπούς και τα κριτήρια.

 Συμφωνηθεί τι είναι “επιτυχία” και πώς
“αξιολογείται”.

 Συμφωνηθεί ένα ατομικό “πλάνο δράσης”.

 Συζητηθούν οι ιδιότητες που απαιτούνται για τη
συγκεκριμένη εργασία

Αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιείται σε ετήσια

βάση στις αρχές κάθε χρόνου, συνήθως τον

Ιανουάριο. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης

θα προετοιμάζεται ένα πλάνο δράσεων και

απόδοσης με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου

και του άμεσου προϊσταμένου του/της.
Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές

στο επιχειρησιακό πλάνο ή στις

προτεραιότητες της εταιρείας, το

ατομικό πλάνο απόδοσης θα πρέπει

να αναθεωρηθεί κατά τη διάρκεια της

χρονιάς για να ανταποκρίνεται στις

ανάγκες της επιχείρησης.
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Ο ρόλος του εργαζομένου

 Να προετοιμαστεί για τη συνάντηση με τον άμεσο προϊστάμενό της/του,
αναλογιζόμενος τις κύριες υπευθυνότητες του ρόλου του, καθώς και πως αυτές θα
μπορούσαν να μετρηθούν.

 Να σκεφτεί τους προσωπικούς του στόχους.

 Να σκεφτεί πως μπορούν οι απαιτούμενες συμπεριφορές να τον/την βοηθήσουν να
φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στον ρόλο του/της την επόμενη περίοδο
απόδοσης.

 Να κρατήσει σημειώσεις για να είναι προετοιμασμένος για τη συνάντηση ανάπτυξης
πλάνου δράσεων και απόδοσης.

 Να συμφωνήσει με την περιγραφή του
ρόλου του/της στη θέση εργασίας και τη
στοχοθεσία.

 Να τονίσει τα σημεία που δεν είναι
ξεκάθαρο τι του/της ζητείται.

 Να συζητήσει με τον προϊστάμενο τις
αναπτυξιακές ανάγκες της/του και/ή τις
δραστηριότητες που την/τον
ενδιαφέρουν.

 Να συμφωνήσει σε συγκεκριμένες
ενέργειες προκειμένου να
προσπεραστούν τυχόν εμπόδια κατά την
άσκηση του ρόλου της/του.
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Ο ρόλος του άμεσα προϊσταμένου

 Να συλλέξει τα ανάλογα έγγραφα (π.χ. Πλάνο
Δράσης του Τμήματος, KPIs κ.λπ.).

 Να προγραμματίσει τη συνάντηση με τον
εργαζόμενο και να εξασφαλίσει το κατάλληλο
κλίμα κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

 Να αναλογιστεί πώς θα μπορούσε να
συνεισφέρει ο εργαζόμενος στην επιχείρηση
με την εργασία του, και να προσδιορίσει
στόχους.

 Να σκεφτεί πως μπορούν οι απαιτούμενες
συμπεριφορές να βοηθήσουν τον εργαζόμενο
να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στο
ρόλο του/της την επόμενη περίοδο απόδοσης.

 Να θέσει στόχους, να συζητήσει τα κριτήρια
απόδοσης και τις συμπεριφορές που
απαιτούνται.

 Να συζητήσει και να συμφωνήσει σχετικά με
το περιεχόμενο του ρόλου, τους στόχους, τα
κριτήρια απόδοσης και τις συμπεριφορές που
απαιτούνται για τους επόμενους 12 μήνες.

 Να καταστήσει σαφή τα σημεία που δεν είναι
ξεκάθαρα ή που ανακύπτει ανάγκη για
περαιτέρω επεξήγηση.

 Να συμφωνήσει από κοινού με τον
εργαζόμενο το πλάνο απόδοσης για την
επόμενη περίοδο ώστε να είναι ξεκάθαρα
στον εργαζόμενο τα κριτήρια αξιολόγησης της
απόδοσής του/της.

 Να βοηθήσει τον εργαζόμενο να εντοπίσει
τρόπους για να ξεπεράσει δυσκολίες.
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Θέτοντας τους στόχους

Δεν πρέπει να υπάρχουν πάνω από πέντε- έξι κύριοι στόχοι για κάθε εργαζόμενο κάθε
φορά.

Οι Στόχοι, όταν οριστούν, πρέπει να είναι ‘SMART’

S: Συγκεκριμένοι (specific). Δηλώνει τι ακριβώς πρέπει να επιτευχθεί. Η δήλωση
“Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών” είναι πολύ αόριστη, ενώ, η “εφαρμογή ενός
συστήματος για τη βελτίωση των χρόνων απόκρισης σε… κ.λπ.” θα μπορούσε να είναι η
απαρχή ενός πιο συγκεκριμένου στόχου

M: Μετρήσιμοι (measurable). Πως θα γνωρίζεις εσύ και ο εργαζόμενος αν επιτεύχθηκε ή
όχι ο στόχος; Μπορεί η απόδοση να ποσοτικοποιηθεί και να αξιολογηθεί; Η μέτρηση
είναι ρεαλιστική; Έχει νόημα;

A: Επιτεύξιμοι (achievable). Είναι ο στόχος δύσκολος αλλά επιτεύξιμος, αν ο
εργαζόμενος είναι αφοσιωμένος και εργάζεται αποτελεσματικά; Ποιοι περιορισμοί
μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση και πόσο το έχετε επιτρέψει; Είναι το επίπεδο
κατάλληλο για τις ικανότητες του εργαζόμενου;

R: Σχετικοί των επιχειρηματικών στόχων
(relevant to business goals). Είναι ξεκάθαροι οι
μακρό- και βραχυπρόθεσμοι επιχειρησιακοί
στόχοι και στρατηγικές; Τι πρέπει να κάνει το
τμήμα για να συμβάλει σε αυτά; Εστιάζει ο
στόχος του εργαζόμενου σε αυτές τις
προτεραιότητες;

T: Ορισμένοι χρονικά (time framed). Ποια
χρονικά όρια πρέπει να τηρηθούν; Υπάρχουν
σημαντικά ορόσημα στη διάρκεια του σχεδίου
που πρέπει να επιτευχθούν για να πετύχει το
συνολικό σχέδιο;
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Η ‘Μεγάλη Εικόνα’

Ο άμεσος προϊστάμενος πρέπει να συζητήσει με τον εργαζόμενο τη ‘μεγάλη εικόνα’ για
να αποκτήσει ο εργαζόμενος ένα σχετικό υπόβαθρο σχετικά με την τρέχουσα
επιχειρησιακή απόδοση, τα μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια και τις βασικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Η συζήτηση πρέπει να καταλήξει στη συμφωνία συγκεκριμένων στόχων και
προτεραιοτήτων με τον εργαζόμενο, οι οποίοι πρέπει να σχετίζονται με τις κύριες
υπευθυνότητες της θέσης.

Οι στόχοι είναι συγκεκριμένα αποτελέσματα (π.χ. οικονομικά, κύριοι δείκτες της
αγοράς κλπ.) ή εργασίες (π.χ. συγκεκριμένα έργα, πρωτοβουλίες βελτίωσης/αλλαγής)
που ο εργαζόμενος πρέπει να εστιάσει κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου
απόδοσης.

Εργαζόμενοι που κατέχουν την ίδια θέση μπορεί να έχουν τις ίδιες κύριες
υπευθυνότητες αλλά διαφορετικούς στόχους κάθε φορά.
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3.1.2 Καθοδήγηση

Η Καθοδήγηση είναι ουσιαστικά διαρκείς συζητήσεις μεταξύ του εργαζομένου και
του/της άμεσου προϊσταμένου του/της προκειμένου να υποστηρίξει τον εργαζόμενο
στην επίτευξη του πλάνου απόδοσης.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία κατά τη διάρκεια του έτους
και να μην περιορίζεται στις προγραμματισμένες συναντήσεις.

Στόχος της καθοδήγησης είναι να:

 Βοηθήσει τους εργαζόμενους να αντιληφθούν πώς τα πάνε, πού πρέπει να
βελτιωθούν, και τι πρέπει να μάθουν προκειμένου να προχωρήσουν ακόμη
παραπάνω

 Μετουσιώσει την ελεγχόμενη ανάθεση εργασιών σε πράξη. Με άλλα λόγια, οι
άμεσοι προϊστάμενοι μπορούν να αναθέσουν νέα καθήκοντα ή να διευρύνουν τους
τομείς εργασίας, να παρέχουν καθοδήγηση -όπου είναι αναγκαία- για το πώς θα
πρέπει να εκτελείται μια εργασία, και να παρακολουθούν την απόδοση στο έργο

 Κάνει τους διευθυντές και τους
εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν
κάθε θέμα που παρουσιάζεται ως
ευκαιρία μάθησης

 Να παρέχει μάθηση μέσα από
ερωτήσεις και συζήτηση και όχι
λεπτομερείς οδηγίες για το τι να κάνουν
και πώς να το κάνουν (μασημένη τροφή)

o Τι σκοπεύεις να κάνεις;
o Πότε θα ξεκινήσεις;
o Αυτές οι ενέργειες θα

βοηθήσουν στην υλοποίηση
του στόχου;

o Τι εμπόδια μπορεί να βρεις
μπροστά σου;

o Τι υποστήριξη θα χρειαστείς;
o Πως θα βρεις υποστήριξη ;
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Χρήσιμες Συμβουλές

Σκεφτείτε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές
για αποδοτικές, συνεχείς συζητήσεις
καθοδήγησης:

 Διενεργήστε συζητήσεις όποτε χρειάζονται
κατά τη διάρκεια του έτους. Μη περιμένετε
τη στιγμή της Βαθμολόγησης για να
συζητήσετε για την απόδοση.

 Να θυμάστε πως και οι δύο, ο εργαζόμενος
και ο/η προϊστάμενός του/της μπορούν να
πάρουν τη πρωτοβουλία για συζητήσεις
καθοδήγησης οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο
χρόνο.

 Χρησιμοποιείστε κάθε ευκαιρία για να
δώσετε ή να λάβετε έγκαιρη, σχετική
ανατροφοδότηση.

 Να θυμάστε να καθοδηγείτε τον εργαζόμενο
σε σχέση με τις μετρήσεις και τους στόχους
και πως επιτεύχθηκαν τα αποτελέσματα
αυτά.

 Συνεχίστε να ορίζετε και να συζητάτε
απαιτήσεις που είναι κοινά αποδεκτές από το
άτομο και τον/την άμεσα προϊστάμενό
του/της.

 Δημιουργήστε και υποστηρίξτε ένα κλίμα
καθοδήγησης που κινητοποιεί τα άτομα να
συμμετέχουν μέσω ενεργής συμμετοχής.
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Ο ρόλος του Αξιολογούμενου

 Να αυτοαξιολογεί την απόδοσή του/της και να είναι προετοιμασμένος να τη
συζητήσει με τον/την άμεσο προϊστάμενό του/της .

 Να συλλέξει πληροφορίες που υποστηρίζουν την αυτοαξιολόγησή του/της και
αποδεικνύουν πως οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή του χρόνου έχουν επιτευχθεί.

 Να δέχεται σχόλια για την απόδοσή του/της και να επαναξιολογεί συνεχώς και να
βελτιώνει συνεχώς την απόδοσή του/της.

 Να αναγνωρίζει τις αναπτυξιακές και
εκπαιδευτικές του/της ανάγκες και να
επιδιώκει ενεργά την επαγγελματική
του/της ανάπτυξη.

 Να ζητά διευκρινήσεις και να
επικοινωνεί απευθείας στον/στην
άμεσο/η προϊστάμενο του/της
οποιοδήποτε πρόβλημα, θέμα ή
σύγκρουση που πιστεύει πως μπορεί να
επηρεάσει την συνολική του/της
απόδοση.

 Να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία
Διοίκησης της Απόδοσης καθόλη τη
διάρκεια της χρονικής περιόδου στην
οποία αφορά.
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Ο ρόλος του Άμεσου Προϊστάμενου

 Να επικοινωνεί συνεχώς τους εταιρικούς
στόχους και τους στόχους του τμήματος
στους υφισταμένους του και να
επαναθέτει και να επαναπροσδιορίζει
τους στόχους με τρόπο δίκαιο και
ακριβή

 Να υπενθυμίζει τους στόχους που θέτει
με κάθε ένα από τους/τις υφιστάμενούς
του/της, διασφαλίζοντας ότι ο στόχος
είναι ξεκάθαρος και ότι οι εμπλεκόμενοι
δεσμεύονται σε αυτόν.

 Να παρακολουθεί την απόδοσή των
υφισταμένων του/της κατά τη διάρκεια
του χρόνου για να την αξιολογήσει στο
τέλος του χρόνου

 Να παρέχει υποστήριξη, σωστές
κατευθύνσεις και καθοδήγηση για να
βοηθήσει τον εργαζόμενο να πετύχει
τους στόχους του/της

 Να αξιολογεί όλους τους εργαζόμενους
εύστοχα, αντικειμενικά και δίκαια

 Να εντοπίζει και να προτείνει
δραστηριότητες ανάπτυξης για κάθε
υφιστάμενό του και συγκεκριμένες και
αιτιολογημένες προτάσεις εξέλιξης της
καριέρας, όποτε είναι απαραίτητο.

 Να προωθεί και να υποστηρίζει ενεργά
το σύστημα της Διοίκησης Απόδοσης
μέσα στο τμήμα του/της
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3.1.3 Βαθμολόγηση

Η Αξιολόγηση/Βαθμολόγηση της απόδοσης είναι ευκαιρία και για το άτομο και για
τον/την προϊστάμενό του/της να αναλογιστούν τα επιτεύγματα που περασμένου έτους.

Ο σκοπός είναι να:

1. Επανεξεταστεί η πραγματική απόδοση του ατόμου σε σχέση με το αρχικό πλάνο

2. Προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό έχουν εκτελεστεί οι στόχοι του πλάνου απόδοσης

3. Αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό ο εργαζόμενος έδειξε τις απαιτούμενες συμπεριφορές

4. Συμφωνηθεί μια συνολική αξιολόγηση της απόδοσης.

Πριν από τη συνάντηση, ο εργαζόμενος πρέπει να ενθαρρύνεται να αξιολογεί την
απόδοσή του/της σε σχέση με τα κριτήρια που ορίστηκαν στο πλάνο απόδοσης και να
αναφέρεται στην αυτό-αξιολόγηση του κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Ομοίως, ο
άμεσος προϊστάμενος αναμένεται να προετοιμαστεί για τη συνάντηση συλλέγοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και παρατηρήσεις από τα άτομα που μπορούν να παρέχουν
σχόλια σχετικά με την εργασιακή απόδοση του ατόμου.

Είναι σημαντικό αυτή η προετοιμασία να
εκτελείται διεξοδικά (και από τους δύο) για
να βασιστεί η συνάντηση σε γεγονότα, αντί
σε συναισθήματα και γνώμες.

Τα στοιχεία απόδοσης μπορούν να
αποκτηθούν από διάφορες πηγές όπως:

 Αυτό-αξιολόγηση

 Πληροφορίες από εκθέσεις προόδου

 Πληροφορίες από τη Διοίκηση για τους
κύριους δείκτες απόδοσης

 Παρατήρηση των συμπεριφορών

 Εποικοδομητική πληροφόρηση από
συναδέλφους και πελάτες
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Εστιασμός σε 3 κύρια στοιχεία

1. Η Απόδοση σε Σχέση με τους Στόχους και τα
Πρότυπα Απόδοσης

Το άτομο και ο/η άμεσος/η προϊστάμενός/η
του/της θα συζητήσουν το βαθμό στον οποίο το
άτομο έχει ανταποκριθεί στους στόχους και στα
κριτήρια απόδοσης.

Αυτό θα συμπεριλαμβάνει τη σύγκριση της
πραγματικής απόδοσης με κάθε αρχικό στόχο και
κριτήριο απόδοσης.

Πιθανότατα θα υπάρξει συμφωνία σε μεγάλο
βαθμό, δεδομένου ότι η συζήτηση είναι
βασισμένη σε γεγονότα.

Ωστόσο, στην περίπτωση που προκύψουν
διαφορετικές απόψεις, αυτές θα πρέπει να
εξεταστούν ενδελεχώς.

Κατά την αξιολόγηση της Απόδοσης σε σχέση με
τους επιμέρους στόχους , είναι σημαντικό να
ληφθεί υπόψη:

Ο Βαθμός Δυσκολίας - πόσο δύσκολο ήταν να
επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος;

Οι Περιορισμοί – σκεφτείτε προσεκτικά τις
επιπτώσεις των εξωτερικών παραγόντων/
περιορισμών.
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2. Η Απόδοση σε Σχέση με τις
Συμπεριφορές
Είναι σημαντικό η συζήτηση
σχετικά με τις συμπεριφορές να
βασίζεται σε συγκεκριμένα
παραδείγματα και περιπτώσεις,
όπου το άτομο επέδειξε σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό μια
συγκεκριμένη συμπεριφορά (π.χ.
ομαδικότητα). Η χρήση
παραδειγμάτων είναι ο καλύτερος
τρόπος να αποφύγει κανείς
θεωρητικά ή υποθετικά
συμπεράσματα.

3. Η Απόδοση σε Σχέση με τις Προγραμματισμένες
Δράσεις Προσωπικής Ανάπτυξης
(περιοχές Ανάπτυξης)
Οι προγραμματισμένες δράσεις ανάπτυξης
επιτρέπουν στον εργαζόμενο και στον άμεσο
προϊστάμενό του/της να αντικατοπτρίσουν τις
περιοχές που χρίζουν ανάπτυξης προκειμένου
αυτός/ αυτή να επιτύχει τους στόχους του/της και
τους στόχους της επιχείρησης.

Θα πρέπει να εξετάζεται η αποτελεσματικότητα
των δράσεων ανάπτυξης, προκειμένου να
αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση που υπάρχει μια περιοχή που δεν
έχει αναπτυχθεί, τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο
άμεσος προϊστάμενος θα πρέπει να συζητήσουν
τους λόγους/ τα εμπόδια για τους/τα οποίους/α
αυτές οι περιοχές δεν έχουν βελτιωθεί, καθώς και
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να
βελτιωθεί μελλοντικά.

Οι προϊστάμενοι θα πρέπει να συνεργάζονται και
να ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού για το πώς θα μπορούσαν να
βελτιωθούν οι δραστηριότητες ανάπτυξης.
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Ο ρόλος του προϊσταμένου

 Να προετοιμαστεί για την επίσημη ανασκόπηση
της απόδοσης του υφιστάμενου του/της
συγκεντρώνοντας τα κατάλληλα στοιχεία (π.χ.
παρατηρήσεις των συμπεριφορών,
ανατροφοδότηση από συναδέλφους & πελάτες).

 Να συγκρίνει την πραγματική απόδοση έναντι του
στόχου, των επιμέρους καθηκόντων, των
κριτήριων απόδοσης και των συμπεριφορών και
να εξετάσει συγκεκριμένα παραδείγματα &
περιπτώσεις, στις οποίες ο εργαζόμενος έδειξε
μια συγκεκριμένη συμπεριφορά σε μεγαλύτερο ή
μικρότερο βαθμό (π.χ. ομαδικότητα).

 Να αξιολογήσει την απόδοση του εργαζομένου
βαθμολογώντας:

-την επίτευξη στόχων

-την επίδειξη κριτηρίων απόδοσης

-την επίδειξη συμπεριφορών

 Να συμπληρώσει τη φόρμα αξιολόγησης και να
συζητήσει με κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά όλα τα
θέματα που αφορούν στη συνολική ετήσια
απόδοσή του/της, διασφαλίζοντας την αμοιβαία
επικοινωνία.

 Να παρέχει εξηγήσεις για το πώς καθορίστηκε η
βαθμολογία σε κάθε ένα από τα στοιχεία του
συστήματος απόδοσης - σκοποί, πρότυπα
απόδοσης και ιδιότητες.

 Να συζητήσει τους τομείς που πρέπει να
αναπτυχθούν και να βελτιωθούν τον ερχόμενο
χρόνο και να συμπληρώσει το Προσωπικό Πλάνο
Ανάπτυξής του/της

 Να υπογράψει τη φόρμα μετά από τη συνάντηση
με τον αξιολογούμενο.

Ο ρόλος του εργαζομένου

 Να ζητήσει διευκρινήσεις για όλα
τα στοιχεία (στόχους, ιδιότητες,
κριτήρια απόδοσης) για τα οποία
θα αξιολογηθεί η απόδοση
του/της.

 Να επιχειρηματολογήσει όπου
υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.

 Να προσδιορίσει σημεία
βελτίωσης και τις περιοχές
ανάπτυξης.

 Να ζητήσει να εκπαιδευτεί και να
λάβει μέρος σε δραστηριότητες
προκειμένου να βελτιωθεί και να
αναπτυχθεί.

 Να υπογράψει τη φόρμα μετά
από τη συνάντηση με τον
αξιολογούμενο
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Διαχείριση της Ανατροφοδότησης

Κατά τη διαδικασία της ανατροφοδότησης ο
εργαζόμενος πρέπει να:

 ακούει, προτού απορρίψει ή διαφωνήσει

 ξεκαθαρίζει οτιδήποτε δεν κατανοεί

 ζητήσει επιπλέον ανατροφοδότηση, αντί να
περιμένει να του δοθεί

 αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του ως
αποτέλεσμα της ανατροφοδότησης

Ο εργαζόμενος και ο/η άμεσος 

προϊστάμενός του/της θα 

χρειαστούν συγκεκριμένες 

πληροφορίες για να υποστηρίξουν 

την αξιολόγηση της απόδοσης σε 

σχέση με τις ιδιότητες και τους 

στόχους του Πλάνου Απόδοσης.  

Θα πρέπει να θυμούνται πως στην 

αξιολόγηση της απόδοσης, είναι 

σημαντικό να εστιάζουν στην 

αξιολόγηση με βάση δεδομένα και 

όχι στην προσωπική κρίση για τον 

εργαζόμενο.

Κατά τη διαδικασία της ανατροφοδότησης
ο προϊστάμενος πρέπει να:

 εστιάζει σε συμπεριφορές και όχι σε
στοιχεία χαρακτήρα

 είναι σαφής

 βρίσκεται εντός του καθορισμένου
χρονικού πλαισίου

 είναι ο κύριος φορέας της
ανατροφοδότησης

 Προσφέρει στον εργαζόμενο
εναλλακτικές

 είναι σίγουρος/η πως ο εργαζόμενος
κατανοεί ότι έχει ειπωθεί

 προετοιμάζει από πριν το περιεχόμενο
της ανατροφοδότησης

 μην υπεκφεύγει
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Πρέπει και δεν πρέπει

Κατά τη διάρκεια του Αξιολόγησης, ο άμεσος προϊστάμενος ΠΡΕΠΕΙ:

 Να συλλέξει στοιχεία απόδοσης από διάφορες πηγές για όλη τη διάρκεια του έτους.

 Να εξηγήσει πώς καθορίστηκε η κάθε βαθμολογία. Να δώσει ακριβή παραδείγματα
για το πώς επιτεύχθηκαν τα αποτελέσματα και επιδείχθηκαν οι ιδιότητες.

 Να εστιάσει σε μελλοντικές δραστηριότητες βελτίωσης και ανάπτυξης.

 Να θυμάται πως κάθε άτομο πρέπει να βελτιώνει την απόδοσή του/της κάθε χρόνο.

 Να είναι δίκαιος, αμερόληπτος και ευσυνείδητος.

 Να διασφαλίσει πως υπάρχει αρκετός χρόνος για τη συζήτηση αξιολόγησης , καθώς
επίσης και για την προετοιμασία των δύο εμπλεκομένων (του εργαζόμενου και του
άμεσου προϊσταμένου)

Κατά τη διάρκεια Αξιολόγησης , ο άμεσος
προϊστάμενος ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ:

 Να εστιάσει μόνο σε πρόσφατα στοιχεία
απόδοσης.

 Να είναι επικριτικός ή να εστιάσει στην
προσωπική αξία του εργαζομένου, τα
προσωπικά χαρακτηριστικά, τις ικανότητες
και δυνατότητες του/της.

 Να διεξάγει μια μονομερή συζήτηση.

 Να αναλωθεί σε προβλήματα του
παρελθόντος, να κατηγορεί τον
εργαζόμενο, ή να τον βάλει σε αμυντική
θέση.

 Να εστιάσει μόνο στις αδυναμίες.

 Να επισπεύσει τη διαδικασία προκειμένου
να αποφύγει συγκρούσεις.
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Συχνά λάθη

Τα ακόλουθα είναι τα συχνότερα λάθη που 
μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία 
βαθμολόγησης της απόδοσης.

 Επίδειξη Επιείκειας
Η αξιολόγηση όλων με υψηλές βαθμολογίες 
ανεξάρτητα  από τη πραγματική τους 
απόδοση, σε μια προσπάθεια αποφυγής 
συγκρούσεων ή δυσαρέσκειας.

 Τάση βαθμολόγησης όλων των εργαζομένων 
στο μέσο 
Η ομαδοποίηση όλων των εργαζομένων στα 
μέσα επίπεδα απόδοσης, στην προσπάθεια 
αποφυγής των άκρων.  Αυτό το σφάλμα 
προκαλείται συνήθως από την επιθυμία του 
προϊσταμένου να μην προσελκύσει την 
προσοχή στο πρόσωπό ενός εργαζόμενου ή 
από μία λανθασμένη αντίληψη “δικαιοσύνης”.

 Επιρροή μόνο από το πρόσφατο παρελθόν
Όταν λαμβάνεται υπόψη η απόδοση της 
πρόσφατης περιόδου – θετικά ή αρνητικά –
αντί του συνόλου της περιόδου αξιολόγησης.

 Επιρροή μόνο από τα καλά στοιχεία
Όταν ένα μόνο ευνοϊκό χαρακτηριστικό του 
εργαζόμενου επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα 
στοιχεία της απόδοσης, έχοντας σαν 
αποτέλεσμα την εσφαλμένα υψηλή συνολική 
βαθμολογία απόδοσης.

 Επιρροή μόνο από τα κακά στοιχεία
Όταν ένα μόνο δυσμενές χαρακτηριστικό του 
εργαζόμενου επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα 
στοιχεία της απόδοσης, έχοντας σαν 
αποτέλεσμα την εσφαλμένα χαμηλή συνολική 
βαθμολογία απόδοσης.

Η Αξιολόγηση της Απόδοσης είναι η

διαδικασία αποτίμησης της απόδοσης

σε σχέση με την εκ των προτέρων

συμφωνηθείσα αναμενόμενη απόδοση

για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αφορά επίσης στην αναγνώριση

τάσεων, στον καθορισμό βαθμολογιών,

και στον προγραμματισμό στρατηγικών

για το μέλλον.

Πρέπει να δίνεται βαρύτητα στις

συζητήσεις σχετικά με την απόδοση και

όχι στην απλή συμπλήρωση των

σχετικών εγγράφων.
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3.1.4 Επιβράβευση

Η επιβράβευση αφορά στην παροχή αναγνώρισης όταν ο εργαζόμενος:

1. Έχει ‘πιάσει’ ένα Στόχο.

2. Έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη ενός πολύπλοκου ή
μακροπρόθεσμου Στόχου.

3. Έχει βελτιώσει την απόδοσή του/της.

Η αναγνώριση της απόδοσης πρέπει να είναι:

 Πραγματική και ειλικρινής – να εκφράζει μια πραγματική κατάσταση

 Συγκεκριμένη - τι ακριβώς είναι αυτό που κάνω καλά

 Έγκαιρη - να γίνεται τη σωστή στιγμή

Οι αμοιβές στην Eldorado Gold συνδέονται
με την απόδοση σε σχέση με τους στόχους
και τα κριτήρια απόδοσης με τη διαφάνεια
και την ακεραιότητα των διαδικασιών ως
βασικό κανόνα.

Κύριοι κανόνες της συσχέτισης της
απόδοσης με τις αμοιβές:

 Χρήση της αξιολόγησης της απόδοσης
του εργαζόμενου για την αναθεώρηση
του μισθού του/της

 Διαφοροποίηση των αμοιβών σύμφωνα
με την ατομική απόδοσή, το βαθμό της
θέσης εργασίας, την τρέχουσα θέση στο
μισθολογικό πίνακα

 Σύνδεση των αμοιβών με στόχους και
κριτήρια απόδοσης

 Διαφάνεια και ακεραιότητα της
υλοποίησης



4. Διαδικασία Αξιολόγησης
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4. 1 Για ρόλους με πρόσβαση σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή

1. Αποστολή ενημερωτικού email από τη
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για
την έναρξη της διαδικασίας
Αξιολόγησης της Απόδοσης και για τις
ημερομηνίες

2. Ηλεκτρονική αποστολή των επιμέρους
φορμών από το Ανθρώπινο Δυναμικό
σε κάθε προϊστάμενο, με τα ονόματα
των εργαζομένων που καλείται να
αξιολογήσει

3. Προετοιμασία τόσο του Αξιολογητή όσο
και του Αξιολογούμενου

4. Συνάντηση και συζήτηση μεταξύ του
Αξιολογητή και του Αξιολογούμενου

5. Ανάπτυξη ‘Ατομικού Πλάνου Δράσης’

6. Ηλεκτρονική αποστολή από τον κάθε
προϊστάμενο προς το Ανθρώπινο
Δυναμικό των επιμέρους αξιολογήσεων
(με κοινοποίηση και στον δικό του
προϊστάμενο)
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4. 2 Για ρόλους με πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με διπλή γραμμή αναφοράς

1. Αποστολή ενημερωτικού email από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για την
έναρξη της διαδικασίας Αξιολόγησης της Απόδοσης και για τις ημερομηνίες

2. Ηλεκτρονική αποστολή των επιμέρους φορμών από το Ανθρώπινο Δυναμικό στον
Λειτουργικό Διευθυντή (dotted line), με τα ονόματα των εργαζομένων που καλείται
να αξιολογήσει

3. Προετοιμασία τόσο του Αξιολογητή (Λειτουργικός Διευθυντής) όσο και του
Αξιολογούμενου

4. Συνάντηση και συζήτηση μεταξύ του Αξιολογητή (Λειτουργικού Διευθυντή) και του
Αξιολογούμενου, όπου μαζί με τον Αξιολογούμενο θα συμπληρώνονται οι φόρμες
και θα δίνεται το ανάλογο feedback

5. Ανάπτυξη ‘Ατομικού Πλάνου Δράσης’

6. Αποστολή του Φύλλου Αξιολόγησης (Προσχέδιο) από τον Λειτουργικό στον
Διοικητικό Διευθυντή για επισκόπηση – βαθμολόγηση με κοινοποίηση στη
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

7. Συνάντηση του Διοικητικού Διευθυντή με τον Αξιολογούμενο προκειμένου να
συμπληρωθούν μαζί οι φόρμες και να δοθεί το ανάλογο feedback. Σε περίπτωση
διαφωνίας μεταξύ Λειτουργικού Διευθυντή και Διοικητικού Διευθυντή θα γίνεται
προσπάθεια συναίνεσης ώστε να μην υπάρχουν τελικά διαφορές στη βαθμολόγηση.

8. Αποστολή φύλλου αξιολόγησης από τον Διοικητικό Διευθυντή ο οποίος θα
υποβάλει ηλεκτρονικά προς το Ανθρώπινο Δυναμικό τις τελικές επιμέρους
αξιολογήσεις (με κοινοποίηση τόσο στον Λειτουργικό Διευθυντή όσο και στον δικό
του προϊστάμενο)
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4.3 Για ρόλους χωρίς πρόσβαση σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή

1. Αποστολή από το Ανθρώπινο
Δυναμικό των εκτυπωμένων
φύλλων αξιολόγησης προς τους
Επιστάτες για την αξιολόγηση του
εργατοτεχνικού προσωπικού

2. Προετοιμασία τόσο των
Αξιολογητών (Επιστατών) όσο και
του Αξιολογούμενου

3. Συνάντηση και συζήτηση μεταξύ
των Αξιολογητών όσο και του
Αξιολογούμενου

4. Συμπλήρωση των φύλλων
αξιολόγησης από τους επιστάτες
και παράδοσή τους στον αρμόδιο
εργοδηγό

5. Επισκόπηση των φύλλων
αξιολογήσεων από τους
εργοδηγούς

6. Ανάπτυξη ‘Ατομικού Πλάνου
Δράσης’

7. Συνάντηση και συζήτηση μεταξύ
του Τελικού Αξιολογητή
(Εργοδηγού) όσο και του
Αξιολογούμενου

8. Αποστολή των φορμών από τον
Εργοδηγό στο Ανθρώπινο
Δυναμικό (με κοινοποίηση στον
Μηχανικό)



5. Υποστηρικτικά Εργαλεία
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Υποστηρικτικά Εργαλεία

Έχουν δημιουργηθεί προσαρμοσμένες και
φιλικές προς τον χρήστη ηλεκτρονικές φόρμες,
ως μέρος του Συστήματος Διοίκησης Απόδοσης.

Οι φόρμες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από τους εργαζόμενους, τις ομάδες και τους
διευθυντές κατά τον προγραμματισμό, την
ανασκόπηση της απόδοσης και τον
προγραμματισμό ανάπτυξης.

Υποδείγματα των εφαρμογών αυτών
παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράμματα.

Η Αρχική Σελίδα θα επιτρέπει στον αξιολογητή να
επιλέγει ποιο στοιχείο του συστήματος επιθυμεί
να αξιολογήσει, καθώς επίσης και να επιλέξει
μια συγκεκριμένη ιδιότητα και/ή επιπρόσθετα
σχόλια.
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Η φόρμα περιέχει όλα τα στοιχεία του εργαζόμενου ενώ υπάρχει ειδική σήμανση (το
κουτάκι HELP) προκειμένου να κάνει κλικ ο χρήστης και να διαβάζει αναλυτικές οδηγίες
και ορισμούς για την κάθε ενότητα.
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Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

 Η επιτυχία του Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης εξαρτάται από τη δέσμευση του
καθενός και την επένδυση που θα κάνει σε χρόνο και πόρους.

 Αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που ‘παντρεύει’ τους στόχους του Ομίλου με τους
ατομικούς στόχους

 Είναι ‘ιδιοκτησία’ όλων, μέσα από την ενεργή συμμετοχή μας στην υλοποίησή του

 Συνδέεται με την αναγνώριση εκτός της χρηματικής αμοιβής

 Συνδέεται με άλλες διαδικασίες και συστήματα (π.χ. διαχείριση ολικής ποιότητας)

 Υποστηρίζει τη λειτουργία του οργανισμού μέσα από ένα νέο στυλ διοίκησης,
περισσότερο συμμετοχικό και λιγότερο ελεγκτικό.

Η επιτυχία της νέας Διαδικασίας Διοίκησης της 
Απόδοσης εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από εμάς.
Αν γίνει σωστή εφαρμογή θα πετύχει!


