
Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης Performance Management system 2014

Oνοματεπώνυμο εργαζομένου 

Employee's Name:

ΕΙΣΟΔΟΣ enter



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Total 
Annual Performance

ΣΤΟΧΟΙ Targets
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Competencies

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Improvement 
Area



Όνομα Υπαλλήλου 

Employee's Name

Όνομα Άμεσου 

Προϊσταμένου Direct 

Supervisor's Name

Θέση Εργασίας 

Employee's Position

Θέση Άμεσου 

Προϊσταμένου Direct 

Supervisor's Position

Τμήμα Department

Όνομα Έμμεσου 

Προϊσταμένου Indirect 

Supervisor's Name

Περιοχή Εργασίας 

Location

Θέση Έμμεσου 

Προϊσταμένου Indirect 

Supervisor's Position

Αριθμός Μητρώου Reg. 

Code

Οικονομικό Έτος Fiscal 

Year

Ετήσια Απόδοση Total Annual 

Performance
Μη επαρκής Χρειάζεται βελτίωση Πλήρως ικανοποιητική Ξεπερνά τις απαιτήσεις Εξαιρετική

Αξιολογούμενος Employee Άμεσος Προϊστάμενος Direct Supervisor Έμμεσος Προϊστάμενος Indirect Supervisor

Συνολική Απόδοση Total Annual Performance

Γενικά Σχόλια General Comments

75% 25%

Βαρύτητα Στόχων Targets Gravity

Σταθμισμένο Αποτέλεσμα Στόχων Σταθμισμένο Αποτέλεσμα Ιδιοτήτων 

2014

Βαρύτητα Κριτηρίων Competencies Gravity

0% 7%

Αποτέλεσμα Στόχων Αποτέλεσμα Ιδιοτήτων 

0% 27%
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Μη επαρκής Not 

Adequate

Χρειάζεται 

βελτίωση Needs 

Improvement

Πλήρως 

ικανοποιητική Fully 

Acceptable

Ξεπερνά τις 

απαιτήσεις 

Exceeds 

Expectations

Εξαιρετική 

Exceptional

90 95 110 120 130 95% 0%

Μη επαρκής Not 

Adequate

Χρειάζεται 

βελτίωση Needs 

Improvement

Πλήρως 

ικανοποιητική Fully 

Acceptable

Ξεπερνά τις 

απαιτήσεις 

Exceeds 

Expectations

Εξαιρετική 

Exceptional

Projects  

Projects  

Projects

Projects  

Projects  

Projects  

0% 0%

(Παρακαλώ σημειώστε οποιεσδήποτε ειδικές περιπτώσεις, εξαιρέσεις ή προαπαιτήσεις που επηρρεάζουν θετικά ή αρνητικά την επίτευξη των στόχων): 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Total 

of Gravity: 

105,00

Γενικά Σχόλια Προϊσταμένου General comments of Supervisor

ΣΤΟΧΟΙ Targets

Περιγραφή Στόχου Target's Description
Είδος Στόχου 

Target's Category
Παρατηρήσεις Remarks

Αρχικός Καθορισμός Επιπέδων Απόδοσης Target's Scale Σταθμισμένο 

Αποτέλεσμα 

Final Result of 

Target

Τελική 

Επίτευξη 

Στόχου 

Achievement 

of target

Βαρύτητα 

Στόχου (%) 

Target's 

Gravity

% 

Επίτευξης 

Achievem

ent
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1. ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Make safe and secure 

decisions
Βαθμολόγηση Rating Σχόλια Προϊσταμένου Comments of Supervisor

ΟΡΙΣΜΟΣ: 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 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.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Communicate with clarity
ΟΡΙΣΜΟΣ: 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. 

Επίπεδο 5. Επικοινωνώ με στρατηγικό τρόπο χρησιμοποιώντας πολλαπλές μεθόδους επιρροής

• Ερευνώ επισταμένως το περιβάλλον για να εντοπίσω τα στοιχεία που θα καθορίσουν την επικοινωνιακή μου στρατηγική.

• Παρουσιάζω ιδέες και όραμα που εμπνέουν, κινητοποιούν και δεσμεύουν τους άλλους σε δράση.

• Πείθω τους άλλους στρατηγικά δημιουργώντας ένα δίκτυο υποστήριξης μέσω τρίτων.

3. ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ) Demonstrate 

leadership
ΟΡΙΣΜΟΣ: 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 τις προσδοκίες και πρότυπα που έχουν τεθεί και 

επιβραβεύουμε την επίτευξή τους. Παρακινούμε και ενδυναμώνουμε τους άλλους ώστε να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους. 
Επίπεδο 5. Δίνω κατεύθυνση σε όλο τον οργανισμό 

• Δίνω στρατηγικές κατευθύνσεις με το να ευθυγραμμίζω τις προτεραιότητες των διαφόρων λειτουργικών χώρων με τις εταιρικές αξίες και τους 

μακροπρόθεσμους στόχους.

• Ηγούμαι του σχεδιασμού και της υλοποίησης αλλαγών σε επίπεδο ολόκληρης της εταιρίας.

• Αναπτύσσω το όραμα για την εταιρία και διασφαλίζω την επικοινωνία και κατανόησή του.

• Εμπνέω τους άλλους να δεσμευτούν στο εταιρικό όραμα και τις αξίες αποτελώντας το ζωντανό παράδειγμα.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Demonstrate business 

acumen
ΟΡΙΣΜΟΣ: 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 και να αναπτύσσουμε ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. 
Επίπεδο 5. Αξιοποιώ την επιχειρηματική μου γνώση για τη δημιουργία επιτυχημένων στρατηγικών για την εταιρία

• Αξιοποιώ τη γνώση μου για την εταιρία, τους μετόχους, την αγορά, τους ρυθμιστικούς κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας, νομοθετικό πλαίσιο για την 

κατάρτιση των στρατηγικών πλάνων.

• Υπολογίζω και αντισταθμίζω τη σχέση μεταξύ των εταιρικών ωφελειών με θέματα του εξωτερικού περιβάλλοντος (της τοπικής κοινωνίας, 

περιβαλλοντολογικά, Υγιεινής & Ασφάλειας, οικονομικά των μετόχων) διασφαλίζοντας τις ισορροπίες.

• Αναπτύσσω μακροχρόνιες στρατηγικές, εξετάζω και αναπροσαρμόζω τα επιχειρησιακά πλάνα ώστε να συμπεριλάβω τάσεις – οικονομικές, πολιτικές - 

και ευκαιρίες για το μέλλον.

5. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Results oriented
ΟΡΙΣΜΟΣ: 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. 
Επίπεδο 5. Δημιουργώ εταιρική κουλτούρα προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και στις νέες ιδέες

• Δημιουργώ ένα περιβάλλον που οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να σκεφτούν και να προτείνουν νέες ιδέες καθώς και να πάρουν αποφάσεις με σωστά 

υπολογισμένα ρίσκα.

• Εξετάζω αναλυτικά τα οικονομικά και μη στοιχεία, όπως θέματα εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, την τοπική κοινωνία, τις απόψεις 

τοπικών φορέων, πριν την κατάρτιση των επιχειρησιακών στόχων της εταιρίας.

• Προβλέπω μελλοντικές ανάγκες, εξελίξεις και ευκαιρίες για την εταιρία και βάσει αυτών αναπτύσσω επιχειρησιακά πλάνα για την επίτευξη 

μακροπρόθεσμων στόχων. 

6. ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Build long term 

relationships with our environment
ΟΡΙΣΜΟΣ: 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.

Επίπεδο 5. Αναπτύσσω σχέσεις στρατηγικού χαρακτήρα (μακροχρόνιες & αμοιβαίου οφέλους)

• Διαχειρίζομαι σχέσεις στρατηγικού χαρακτήρα εντός και εκτός εταιρίας (μέτοχοι, μητρική εταιρία, τοπική κοινωνία, περιβαλλοντικές οργανώσεις) για 

την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

• Ενισχύω την παρουσία και εκπροσώπηση της εταιρίας σε κλαδικούς φορείς.

• Παίρνω την ευθύνη για να χτίσω νέες στρατηγικές σχέσεις με σημαντικούς εταίρους για την εταιρία και τους μετόχους. 

7. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Team work

ΟΡΙΣΜΟΣ: Συνεργαζόμαστε με τους άλλους εντός της ομάδας, του τμήματος αλλά και δια-τμηματικά. Προτιμούμε να είμαστε μέλη μίας ομάδας, παρά να εργαζόμαστε 

ανεξάρτητα ή ανταγωνιστικά. Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις τυχόν συγκρούσεις ή οποιεσδήποτε αντιρρήσεις.

Επίπεδο 5. Εξασφαλίζω την ευθυγράμμιση των λειτουργιών με τις στρατηγικές προτεραιότητες 

• Χτίζω τη δέσμευση των ομάδων σε ευρύτερους επιχειρησιακούς στόχους, στο όραμα και στις αξίες με το να επικοινωνώ τα οφέλη από την υποστήριξή 

τους για όλους.

• Ευθυγραμμίζω τους στόχους και τις προσπάθειες όλων σε έναν κοινό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων Υγιεινής & Ασφαλείας 

από όλους.

• Δημιουργώ ένα περιβάλλον εργασίας όπου οι άνθρωποι εργάζονται με γνώμονα τη βελτιστοποίηση του συνόλου και όχι τη μεγιστοποίηση ενός τομέα.

Ιδιότητες Competencies (Behaviours)

Σπάνια Rarely

Μερικές φορέ Sometimesς

Συχνά Often

Τις περισ φορές Most of the 

Πάντα Always

Σπάνια Rarely

Μερικές φορές Sometimes

Συχνά Often

Τις περι φορές Most of the 

Πάντα Always

Σπάνια Rarely

Μερικές φορές Sometimes

Συχνά Often

Τις περι φορές Most of the 

Πάντα Always

Σπάνια Rarely

Μερικές φορές Sometimes

Συχνά Often

Τις περιs φορές Most of the 

Πάντα Always

Σπάνια Rarely

Μερικές φορέ Sometimesς

Συχνά Often

Τις περι φορές Most of the 

Πάντα Always

Σπάνια Rarely

Μερικές φορές Sometimes

Συχνά Often

Τις περισ φορές Most of the 

Πάντα Always

Σπάνια Rarely

Μερικές φορές Sometimes

Συχνά Often

Τις περισ φορές Most of the 

Πάντα Always
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Τρόπος Βελτίωσης/Ανάπτυξης 

Actions for 

improvement/development:

1

2

3

4

5

Παρακαλώ προσδιορίστε τις περιοχές βελτίωσης που θα βοηθήσουν τον κάτοχο της θέσης να αναπτύξει τις ιδιότητες αλλά και τις δεξιότητές του με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής του.

Περιοχές Βελτίωσης Improvement Area

Περιοχές Βελτίωσης Improvement Area Χρονοδιάγραμμα Timeline



Γι α να ξεκινήσετε τη διαδικασία αξιολόγησης πρέπει  πρώτα να επιλέξετε το ονοματεπώνυμο του αξιολογούμενου στο εξώφυλλο 

Αρχική Σελίδα

Στην Αρχική Σελίδα της φόρμας του Συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης  παρουσιάζονται όλες οι παράμετροι που αποτελούν το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης. Πατώντας πάνω στο κάθε εικονίδιο, 

αυτόματα μεταφέρεστε στην αντίστοιχη σελίδα. 

Συνολική Απόδοση

Στη σελίδα Συνολική Απόδοση, όλα τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα μόλις ολοκληρώσετε την συμπλήρωση όλων των σελίδων και μπορείτε να δείτε το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης βάσει της βαρύτητας 

κάθε παραμέτρου του συστήματος αξιολόγησης.

Στα Γενικά Σχόλια, στο κουτάκι το οποίο αφορά το ρόλο σας (Εργαζόμενος ή Άμεσος Προϊστάμενος ή Έμμεσος Προϊστάμενος) παρακαλώ, συμπληρώστε είτε γενικά σχόλια τα οποία τυχόν έχετε και αφορούν τη 

διαδικασία αξιολόγησης, είτε και παρατηρήσεις σας οι οποίες αναφέρονται στην ανάπτυξη καριέρας του εργαζόμενου.

Στόχοι

Στη σελίδα Στόχοι, παρακαλώ περιγράψτε περιεκτικά στο κουτάκι Περιγραφή το στόχο ο οποίος συμφωνήθηκε μεταξύ εργαζόμενου και άμεσου προϊστάμενου και στο κουτάκι Αρχικός Καθορισμός επιπέδων 

απόδοσης στόχων συμπληρώστε τα ποσοτικά στοιχεία που του αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο απόδοσης (π.χ. από ποιο αποτέλεσμα και κάτω θα θεωρείτε ότι η απόδοση του εργαζόμενου στο συγκεκριμένο στόχο 

είναι μή ικανοποιητική κτλ.). Στο κουτάκι Βαρύτητα επιλέξτε από το μενού το ποσοστό (%) στο οποίο ο συγκεκριμένος στόχος αντιστοιχεί επί του συνόλου των στόχων. 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του εργαζόμενου διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή του στόχου και το ποσοστό της βαρύτητάς του στη συνολική απόδοση των στόχων του εργαζομένου και 

συμπληρώστε στο κουτάκι Τελική Επίτευξη Εργαζομένου το αποτέλεσμα το οποίο ακριβώς πέτυχε ο εργαζόμενος και στο κουτάκι Επίπεδο Απόδοσης το επίπεδο απόδοσης στο οποίο αντιστοιχεί το αποτέλεσμά 

του. Αυτόματα στο κουτάκι Σταθμισμένο Αποτέλεσμα θα εμφανιστεί η συνολική αξιολόγηση του συγκεκριμένου στόχου βάσει της βαρύτητας και του αποτελέσματος του εργαζόμενου. Στις Παρατηρήσεις 

συμπληρώστε τυχόν πληροφορίες οι οποίες θεωρείτε ότι σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων του εργαζομένου καισυμβάλουν θετικά ή αρνητικά στην τελική αξιολόγηση.

Ιδιότητες

Στη σελίδα Ιδιότητες  περιλαμβάνονται 7 διαφορετικές Ιδιότητες. Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τον ορισμό και στη συνέχεια την περιγραφή του επιπέδου το οποίο απαιτείται να επιδείξει ο εργαζόμενος και το 

οποίο βρίσκεται σε χρωματιστό πλαίσιο (γκρί). Στη συνέχεια, στο κουτάκι Βαθμολόγηση από το μενού επιλογής επιλέξτε τη συνολική απόδοση την οποία πιστεύετε οτι επέδειξε ο εργαζόμενος. Στα Σχόλια 

συμπληρώστε τυχόν παρατηρήσεις σας.

Περιοχές Βελτίωσης

Στη σελίδα Περιοχές Βελτίωσης και στο κουτάκι Περιοχές Βελτίωσης περιγράψτε τις περιοχές (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, κτλ) τις οποίες θεωρείτε ότι ο εργαζόμενος χρειάζεται να βελτιώσει ή να αναπτύξει για 

να επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης. Στη συνέχεια στο κουτάκι Τρόπος Βελτίωσης/Ανάπτυξης επιλέξτε από το μενού το μέσο το οποίο θεωρείτε κατάλληλο για τη βελτίωση/ανάπτυξη της συγκεκριμένης 

επιλογής και στο κουτάκι Χρονοδιάγραμμα καθορίστε το χρόνο που θεωρείτε ότι χρειάζεται για να επιτευχθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ Instructions


