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1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Η διαδικασία της Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Απόδοσης των Στελεχών έχει ως σκοπό τη βελτίωση της 

επιχειρησιακής απόδοσης της Εταιρίας, μέσω της βελτίωσης της ομαδικής και ατομικής απόδοσης του συνόλου 

των εργαζομένων της. 

H έννοια της διαχείρισης της απόδοσης (performance management) είναι μια συνεχής διαδικασία ενίσχυσης της 

ικανότητας μιας επιχείρησης να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό το προσωπικό της. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία 

διαχείρισης  της  απόδοσης  συμβάλλει  στην  επίτευξη  υψηλότερων  επιπέδων  οργανωτικής  απόδοσης  και 

λειτουργικότητας (performance standards) στην Εταιρία και στην επιτυχία των στόχων της στον υψηλότερο 

δυνατό βαθμό.

Εστιάζεται στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την απόδοση στην εργασία, όπως :

 στον προγραμματισμό,

 στην επικοινωνία,

 στη μέτρηση και την παρακολούθηση,

 στα αποτελέσματα και τις συμπεριφορές,

 στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση.

H διαδικασία εφαρμόζεται για τα ακόλουθα στελέχη:

 Γενικούς Διευθυντές και

 Διευθυντές Διευθύνσεων.

2. Εμπλεκόμενοι

 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

 Γενικοί Διευθυντές

 Διευθυντές 

 Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού

3. Ορισμοί και Συντομογραφίες

Α΄ Αξιολογητής : Ο άμεσος Προϊστάμενος κάθε Αξιολογούμενου.

Αξιολογούμενος : Το στέλεχος του οποίου η απόδοση αξιολογείται βάσει κριτηρίων που θεωρούνται 

σημαντικά για τη θέση εργασίας του.

Β΄Αξιολογητής : Ο Προϊστάμενος του Α΄ Αξιολογητή.

Στέλεχος : Για το σκοπό της παρούσας διαδικασίας εννοούνται οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές.

Τομεάρχης ΑΔ : Τομεάρχης Ανθρώπινου Δυναμικού.
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4. Υπευθυνότητες - Αρμοδιότητες

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:

 Ενημερώνει όλες τις Διευθύνσεις για τη χρονική περίοδο έναρξης και λήξης του σταδίου 

καθορισμού των στόχων.

 Ενημερώνεται από τον Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών για την εξέλιξη εφαρμογής της 

διαδικασίας.

 Ενημερώνει  τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο  σχετικά  με  τα  αποτελέσματα  της 

διαδικασίας και για οποιαδήποτε ανάγκη για βελτίωση - τροποποίηση.

Οι Γενικοί Διευθυντές:

 Αναλύουν  τους επιχειρησιακούς στόχους των επιμέρους Διευθύνσεών τους και  θέτουν 

στους αρμόδιους Διευθυντές  τους στόχους τους.

 Συμπληρώνουν  τα απαιτούμενα έντυπα έγκαιρα, μέσα στον καθορισμένο χρόνο, και τα 

υποβάλλουν στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 Κατά τη διάρκεια του έτους παρέχουν ανατροφοδότηση στους υφιστάμενους, βασισμένη 

στην  έμπρακτη  απόδειξη  για  περαιτέρω βελτίωση  της  απόδοσής  τους,  εντοπίζουν  τα 

"αδύνατα" σημεία, καθοδηγούν,  υποστηρίζουν, αναγνωρίζουν  και "επιβραβεύουν" 

τις επιτυχίες που σημειώνονται.

 Στην αρχή του επόμενου έτους αξιολογούν την απόδοση βάσει του βαθμού επίτευξης των 

στόχων και των επαγγελματικών συμπεριφορών του κάθε Διευθυντή.

Ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών:

 Συμβουλεύει και υποστηρίζει τα στελέχη καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

 Ενημερώνει  τις  Διευθύνσεις τη  χρονική  περίοδο  έναρξης  και  λήξης  της  περιόδου 

αξιολόγησης,  καθώς  και  για  το χρόνο έναρξης  του σταδίου της Ετήσιας  Μέτρησης της 

Απόδοσης.

 Ενημερώνεται από τον Τομεάρχη Ανθρώπινου Δυναμικού για την εξέλιξη της διαδικασίας. 

 Ενημερώνει τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την 

επίδοση της διαδικασίας και επισημαίνει οποιαδήποτε ανάγκη για βελτίωση - τροποποίηση.

Ο Τομεάρχης Ανθρώπινου Δυναμικού:

 Προγραμματίζει  τη χρονική  περίοδο  έναρξης  και  λήξης  του  σταδίου  καθορισμού  των 

στόχων, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη ενημέρωση των Διευθύνσεων.



ΣΤΑΣΥ 
Α.Ε.

Κωδικός:   ΓΔ.ΤΑΔ 01 Αρ. Έκδοσης:  1 Ημερ. Ισχύος: Σελ.   5  από  14

Τίτλος:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 Συμπληρώνει  τα απαιτούμενα στοιχεία  αρμοδιότητάς  του  και αποστέλλει  τα Έντυπα 

Αξιολόγησης  της  Απόδοσης  Στελεχών  (Ε.ΓΔ.ΤΑΔ  01-1/1)  στις  Διευθύνσεις  μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να ξεκινήσει η διαδικασία.

 Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος 

υποβολής των σχετικών εντύπων από όλες τις Διευθύνσεις.

 Συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία στην Ενότητα 6 του εντύπου Ε.ΓΔ.ΤΑΔ 01-1/1 και 

τα αποστέλλει στους αρμόδιους Α΄ Αξιολογητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να 

ξεκινήσει το στάδιο της Ετήσιας Μέτρησης της Απόδοσης.

 Συγκεντρώνει  όλες τις πληροφορίες των συμπληρωμένων εντύπων Ε.ΓΔ.ΤΑΔ 01-1/1 και 

επεξεργάζεται τα στοιχεία τους (στατιστική ανάλυση, επεξεργασία) για περαιτέρω χρήση.

 Συντάσσει  και υποβάλλει  αναφορά  σχετικά  με  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας 

αξιολόγησης στον Προϊστάμενό του και τα αποτελέσματα.

Οι Γενικοί Διευθυντές και οι υφιστάμενοι Διευθυντές:

 Συζητούν με τους Προϊσταμένους τους τη θέσπιση των στόχων. 

 Παρακολουθούν την απόδοσή τους και αναζητούν καθοδήγηση/ βοήθεια από τον άμεσο 

Προϊστάμενό τους, όποτε χρειαστεί.

 Προετοιμάζονται για την ετήσια συνάντηση μέτρησης της απόδοσης, ανασκοπώντας την 

απόδοσή τους βάσει των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί και σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έχουν συγκεντρώσει.

 Σημειώνουν  οποιοδήποτε σχόλιό τους αφορά στη στοχοθέτηση και στην απόδοσή τους 

στο σχετικό έντυπο και υπογράφουν σε αυτό.

5. Διαδικασία

Η διαδικασία διεξάγεται σε τρία (3) στάδια:

 Σχεδιασμός της Απόδοσης & Προγραμματισμός της Στοχοθέτησης

 Διοίκηση της Απόδοσης

 Ετήσια Μέτρηση της Απόδοσης

και συνίσταται από δυο (2) παραμέτρους:

 Στόχοι 

 Επαγγελματικές & Διοικητικές Συμπεριφορές 

Επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή της διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη η κοινοποίηση και γνώση του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρίας από όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη.

Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των σχετικών εντύπων (βλ. παρ.6).
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5.1. Στάδια Διαδικασίας

Ο κύκλος της αξιολόγησης λειτουργεί σε ετήσια βάση.

Ο Σχεδιασμός της Απόδοσης & Προγραμματισμός της Στοχοθέτησης γίνεται στην αρχή κάθε έτους (τον 

Ιανουάριο) και αναφέρεται στον καθορισμό των μετρήσιμων επιχειρησιακών στόχων, στην ανάλυση αυτών 

στις διάφορες λειτουργίες και  επίπεδα της Εταιρίας και τελικά,  την κατανομή τους σε ατομικό επίπεδο.  

Δηλαδή, καθορίζονται οι στόχοι που πρέπει να επιτύχει κάθε στέλεχος στη διάρκεια του έτους, καθώς και 

προτάσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς όφελος του στελέχους.

Η  Διοίκηση  της  Απόδοσης διεξάγεται  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους και  αναφέρεται  στην 

παρακολούθηση  της  προόδου  των  καθορισμένων  στόχων  και  των  επιδεικνυόμενων  επαγγελματικών  & 

διοικητικών συμπεριφορών. Περιλαμβάνει τόσο την παροχή καθοδηγητικής, υποστηρικτικής και βοηθητικής 

ανατροφοδότησης στον αξιολογούμενο από τους αξιολογητές του, όσο και την παρατήρηση και καταγραφή 

των θετικών και αρνητικών συμπεριφορών που αυτός επιδεικνύει κατά τη διάρκεια του έτους.

Η  Ετήσια  Μέτρηση  της  Απόδοσης γίνεται  στην  αρχή  του  επόμενου  έτους (συμπίπτει  δε  με  τον 

σχεδιασμό της απόδοσης που γίνεται στην αρχή κάθε έτους) και αναφέρεται στο βαθμό επίτευξης τόσο των 

στόχων που τέθηκαν στην αρχή του προηγούμενου έτους,  όσο και των επαγγελματικών & διοικητικών 

συμπεριφορών.  Περιλαμβάνει,  επίσης,  και  την  προετοιμασία τόσο του αξιολογούμενου όσο και  του Α΄ 

αξιολογητή για τη συνάντηση αξιολόγησης.

5.2. Παράμετροι

Α) Οι Στόχοι αποτελούν το συμβόλαιο απόδοσης ανάμεσα στον αξιολογητή (προϊστάμενο) και τον αξιολογούμενο 

(υφιστάμενο).  Η  προσέγγιση  αυτή  βοηθά  τη  Διοίκηση,  τους  Προϊσταμένους  και  τους  υφισταμένους  να 

σχεδιάζουν,  να οργανώνουν,  να προγραμματίζουν ενέργειες  και  να διαπραγματεύονται.  Η θέσπιση στόχων, 

ουσιαστικά, δημιουργεί μία τροχιά πάνω στην οποία θα κινηθεί ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια του έτους. 

Η ορθότητα της στοχοθέτησης βασίζεται στα ακόλουθα πέντε (5) ΕΞΥΠΝΑ κριτήρια στόχων:

Εφικτοί:  να είναι φιλόδοξοι και προκλητικοί, αλλά όχι απραγματοποίητοι, για να είναι παρακινητικοί.

Ξεκάθαροι:  να είναι συγκεκριμένοι για όλα τα μέρη, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν επιτεύχθηκαν  στην  

αρχή του επόμενου έτους.

Υπολογισμένοι:  να είναι μετρήσιμοι, ώστε να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογισθούν για  

όλα τα μέρη.
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Προγραμματισμένοι:  να περιέχουν ημερομηνίες, χρονικές περιόδους.

Να αναφέρονται σε 

δείκτες απόδοσης:  να είναι συνδεδεμένοι με συγκεκριμένα  αποτελέσματα.

Αποδεκτοί:  να είναι συμφωνημένοι από τη Διοίκηση, τη Μονάδα και το άτομο.

Β) Οι Επαγγελματικές & Διοικητικές Συμπεριφορές αποτελούν παράγοντες που οδηγούν τα στελέχη σε εξαίρετη 

απόδοση στους ρόλους τους. Είναι ουσιαστικά ο καταλύτης επίτευξης των στόχων και καθορίστηκαν με βάση το 

όραμα, τη στρατηγική, τις πολιτικές, τις προτεραιότητες και τις υπάρχουσες αξίες της Εταιρίας. Για τις θέσεις 

ευθύνης απαιτείται η επίδειξη ενός συνόλου 10 επαγγελματικών & διοικητικών συμπεριφορών.

Οι κύριες Επαγγελματικές & Διοικητικές  Συμπεριφορές που αφορούν τα στελέχη είναι :

 Γνώση του Αντικειμένου Εργασίας: Να αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις της θέσης και να διαθέτει τις 

ικανότητες και δεξιότητες για να ολοκληρώσει όλες τις αρμοδιότητες της θέσης. Να κατέχει πλήρη και σε 

βάθος γνώση όλων των αντικειμένων εργασίας του  σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο  ή ακόμα και 

άλλων  γνωσιολογικών  περιοχών  που  συνδέονται  με  το  κύριο  αντικείμενο  εργασίας  και  να  αξιοποιεί 

κατάλληλα τον τεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ), προκειμένου να παρουσιάζει ή/και να διεκπεραιώνει 

επιτυχώς το αντικείμενο της εργασίας του/της. Να ενημερώνεται, να βελτιώνει και να επικαιροποιεί 

συνεχώς τις γνώσεις που αφορούν στην εργασία του/της.

 Συνέπεια στην  Εργασία/  Επαγγελματισμός: Να  αντιλαμβάνεται  τη  σημασία  τήρησης  των 

προθεσμιών και των χρονοδιαγραμμάτων. Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χρόνο, να καθορίζει  

τις  προτεραιότητες και  ολοκληρώνει  την εργασία εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων.  Να 

εκτελεί το σύνολο των καθηκόντων – στόχων – εργασιών που του/ της ανατίθενται. Να επιδεικνύει 

προθυμία για ανάληψη αυξημένων ευθυνών. Να είναι συνεπής στην τήρηση του ωραρίου. 

 Ποιότητα  Εργασίας: Να  είναι  σταθερά  αφοσιωμένος/η  στην  ποιοτική  εργασία  και  στα 

αποτελέσματα, να ολοκληρώνει τις εργασίες που του/της ανατίθενται με ακριβή και ολοκληρωμένο 

τρόπο  και  να  παράγει  έργο  που  ανταποκρίνεται  στα  καθιερωμένα  ποιοτικά  πρότυπα,  χωρίς  να 

χρειάζεται καθοδήγηση. Σπάνια να εμφανίζει λάθη και να τηρεί τις προδιαγραφές. Να προγραμματίζει, 

να οργανώνει και να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο όλα τα μέσα - πόρους και το διατιθέμενο χρόνο, έτσι 

ώστε να συμβάλλει στη μείωση του κόστους.

 Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση του Πελάτη (εσωτερικός και εξωτερικός):  Να κατανοεί 

σε βάθος και να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών εσωτερικών και εξωτερικών. Να 

παρέχει άμεση και πρόθυμη ανταπόκριση και ολοκληρωμένη ποιοτική εξυπηρέτηση και να προσδίδει αξία 



ΣΤΑΣΥ 
Α.Ε.

Κωδικός:   ΓΔ.ΤΑΔ 01 Αρ. Έκδοσης:  1 Ημερ. Ισχύος: Σελ.   8  από  14

Τίτλος:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

στους πελάτες. Να αναπτύσσει καλές πελατειακές – διαπροσωπικές επαγγελματικές σχέσεις, βασισμένες 

στο σεβασμό και στην ποιοτική συνεργασία. 

 Επικοινωνία  -  Σχέσεις: Να  εκφράζει  ιδέες  και  πληροφορίες  με  σαφήνεια,  ακρίβεια, 

αποτελεσματικότητα και πειστικό τρόπο, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Ο λόγος 

του/της να είναι κατανοητός και μεστός, προκειμένου να υποστηρίξει τις απόψεις του/της. Να ακούει 

ενεργητικά τους άλλους και να συμβάλλει αποτελεσματικά στον εποικοδομητικό διάλογο, ακόμα και 

κάτω  από  συνθήκες  πίεσης.  Να  έχει  διαπραγματευτικές  ικανότητες  και  μεταδοτικότητα  και  να 

αποφεύγει  τις  συγκρούσεις  με  υφισταμένους  και  άλλους  συναδέλφους.  Να  αξιοποιεί  όλο  το 

υφιστάμενο προσωπικό του και να εμπνέει σε αυτό σιγουριά και αξιοπιστία.

 Επίλυση Προβλημάτων, Λήψη Αποφάσεων & Πρωτοβουλία: Να αξιοποιεί πληροφορίες για να 

εντοπίσει παρόντα και μελλοντικά προβλήματα και ευκαιρίες. Να αναλύει και να ερμηνεύει δεδομένα, 

να  προτείνει  εναλλακτικές  λύσεις  και  να προβαίνει  σε  ενέργειες  με στόχο την αντιμετώπιση  των 

προβλημάτων και την αξιοποίηση ευκαιριών. Να αξιολογεί σφαιρικά και αμερόληπτα τις καταστάσεις 

και  να  λαμβάνει  έγκαιρες  και  ορθές  αποφάσεις,  που  επιδρούν  θετικά  στην  αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της εταιρίας. Να επιδεικνύει προθυμία για λήψη αποφάσεων ακόμη και κάτω από δυσμενείς 

συνθήκες και να μην διστάζει στην ανάληψη ευθυνών. Να αναλαμβάνει δράση προληπτικά για να 

αποτρέψει εμπόδια ή για να αξιοποιήσει μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, ακόμα και κάτω από 

άγνωστες ή αβέβαιες συνθήκες.

 Ομαδικότητα & Συνεργασία:  Να συνεργάζεται αρμονικά και αποτελεσματικά με συναδέλφους της 

ομάδας ή/και των άλλων Διευθύνσεων. Να συνεισφέρει εποικοδομητικά στις ομαδικές συναντήσεις και 

συζητήσεις και να υποστηρίζει τη συνεισφορά των άλλων, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι κοινοί στόχοι. 

Να δημιουργεί συνοχή, θετικές και ανοιχτές εργασιακές σχέσεις στην ομάδα, να είναι αφοσιωμένος/η στους 

ομαδικούς στόχους και να συμβάλλει ενεργά στην επίτευξή τους.

 Ηγεσία: Να κατευθύνει και να υποκινεί τους άλλους, εμπνέοντας δέσμευση και αίσθηση κοινού σκοπού. 

Να  οργανώνει  και  να  προγραμματίζει  την  εργασία,  έτσι  ώστε  να  μην  παρατηρούνται  κενά  και  

επικαλύψεις.  Να προάγει  την αποτελεσματικότητα και τους κοινούς στόχους της ομάδας,  παρέχοντας 

κατευθύνσεις και εκχωρώντας αρμοδιότητες στα μέλη της ομάδας. Να ενδυναμώνει και να ενθαρρύνει τους 

άλλους να συμβάλλουν με το μέγιστο των ικανοτήτων τους, με στόχο τη δημιουργία υψηλής ομαδικής 

απόδοσης. Να παρακολουθεί και να ελέγχει τις ανατιθέμενες εργασίες ως προς την ποιότητα, τον όγκο 

και την έγκαιρη εκτέλεσή τους, παρεμβαίνοντας όταν χρειάζεται με σκοπό την επίτευξη των στόχων.

 Καθοδήγηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Να καθοδηγεί και να παρακινεί τους άλλους να 

βελτιώνουν την απόδοσή τους και να παρέχει ευκαιρίες για ουσιαστική επαγγελματική ανάπτυξη και συνεχή 

μάθηση. Να δημιουργεί θετικό κλίμα, όπου τα άτομα θα ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν καινούργιες 
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υπευθυνότητες και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, στοχεύοντας στη βέλτιστη ανάπτυξη και εκπαίδευση 

των άλλων βάσει των αναγκών τους.

 Εταιρική Ευθύνη: Να εναρμονίζει τη συμπεριφορά του/της με τους μεσο-μακροπρόθεσμους στόχους 

και  τις  προτεραιότητες της Εταιρίας.  Να είναι  εχέμυθος και  να εμπνέει  εμπιστοσύνη με τις  πράξεις 

του/της. Να προάγει τους εταιρικούς στόχους, καταρτίζοντας έγκαιρα και τηρώντας πιστά τον ετήσιο 

προϋπολογισμό,  καθώς  και  ελέγχοντας  και  αποτρέποντας  τη  σπατάλη  των  εταιρικών  πόρων.  Να 

συμβάλλει  στη  βελτίωση  της  εταιρικής  εικόνας  στο  εξωτερικό  περιβάλλον  και  να  αξιοποιεί  με 

αποτελεσματικό τρόπο τους άϋλους εταιρικούς πόρους.

5.3. Τρόπος χρήσης των σχετικών εντύπων

Το έντυπο Ε.ΓΔ.ΤΑΔ 01-1/1 έχει την ακόλουθη δομή:

 Ενότητα 1: Προσωπικά Στοιχεία

 Ενότητα 2: Στόχοι

 Ενότητα 3: Επαγγελματικές & Διοικητικές Συμπεριφορές

 Ενότητα 4: Σχόλια Συναντήσεων

 Ενότητα 5: Τροποποιημένοι Στόχοι

 Ενότητα 5: Εργασιακά Θέματα

Κατά το  στάδιο προγραμματισμού της στοχοθέτησης  συμπληρώνονται σε κάθε ενότητα όσα πεδία 

είναι λευκού χρώματος. Τα πεδία χρώματος γκρι συμπληρώνονται στο στάδιο της ετήσιας μέτρησης της 

απόδοσης.

Πιο αναλυτικά :

Ενότητα  1:  Το  πρώτο  πεδίο  με  τα  προσωπικά  στοιχεία  του  αξιολογούμενου (λευκού  χρώματος) 

συμπληρώνεται πριν την έναρξη του σταδίου προγραμματισμού της στοχοθέτησης με ευθύνη του 

Τομεάρχη Ανθρώπινου Δυναμικού και κατόπιν αποστέλλονται τα Έντυπα στους αρμόδιους Α΄Αξιολογητές 

για να ξεκινήσει η διαδικασία. Τα πεδία που συμπληρώνονται είναι τα ακόλουθα:

• Όνομα Αξιολογούμενου.

• Τίτλος Θέσης.

• Οργανωτική Μονάδα που υπάγεται.

• Ημερομηνία Πρόσληψης.

• Ημερομηνία  Τοποθέτησης  στη  Σημερινή  Θέση:  μπορεί  να  διαφέρει  από  την  ημερομηνία 

πρόσληψης.
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• Διάστημα Αξιολόγησης: ξεκινάει από το μήνα που γίνεται η στοχοθέτηση και λήγει το μήνα 

που γίνεται η μέτρηση της απόδοσης. Η συνήθης διάρκεια είναι 12 μήνες.

• Όνομα Αξιολογητή: το ονοματεπώνυμο του άμεσου Προϊστάμενου του αξιολογούμενου, ο 

οποίος  θέτει  και  αξιολογεί  τους  στόχους  και  τις  επαγγελματικές  συμπεριφορές  του.  Συνήθως 

αναφέρεται ως Α΄αξιολογητής.

• Όνομα Προϊστάμενου Αξιολογητή: το ονοματεπώνυμο του Προϊστάμενου του Α΄αξιολογητή. 

Συνήθως  αναφέρεται  ως  Β΄αξιολογητής  και  είναι  το  πρόσωπο  που  εγκρίνει  τους  στόχους  του 

αξιολογούμενου.

Το  δεύτερο  και  το  τρίτο  πεδίο  με  την  τελική  βαθμολογία  του  αξιολογούμενου  (γκρίζου  χρώματος) 

συμπληρώνονται  στο  στάδιο  της  ετήσιας  μέτρησης  της  απόδοσης.  Η  τελική  βαθμολογία  είναι 

συνάρτηση  της  βαθμολογίας  που  πέτυχε  ο  αξιολογούμενος  στους  στόχους  και  τις  επαγγελματικές 

συμπεριφορές. Οι στόχοι έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και επηρεάζουν την τελική βαθμολογία κατά 60%, 

ενώ οι επαγγελματικές & διοικητικές συμπεριφορές κατά 40%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο 

τρίτο πεδίο υπολογίζεται η «Ετήσια Αξιολόγηση της Απόδοσης».

Παράδειγμα: Εάν ο αξιολογούμενος έχει τα εξής αποτελέσματα: 

«Ενότητα 2» : Ετήσιο επίπεδο επίτευξης Στόχων = 3

«Ενότητα 3» : Ετήσιο επίπεδο επίτευξης Επαγγελματικών & Διοικητικών Συμπεριφορών = 4

τότε το άθροισμα των συνολικών μετρήσεων των παραμέτρων είναι:

Άθροισμα = (3*60%) + (4*40%) = 3,3

Επομένως, η «Ετήσια Αξιολόγηση της Απόδοσης» είναι 3 (Ικανοποιητική). 

 

Όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία υπογράφουν σ’ αυτήν την ενότητα (στο τέταρτο πεδίο) και οι τρεις 

(3) εμπλεκόμενοι, δηλαδή οι αξιολογητές Α΄ και Β΄ και ο αξιολογούμενος.

Ενότητα 2: Στο  έντυπο  μπορούν  να  τεθούν  από  τέσσερις  (4)  έως  οκτώ (8)  στόχοι.  Εκτός  από  την 

περιγραφή των στόχων,  απαιτείται  να δοθεί  αριθμητικό μέγεθος και  βαρύτητα (%) σε  κάθε  έναν από 

αυτούς. Το άθροισμα όλων των ποσοστών βαρύτητας πρέπει να ισούται με 100%. 

Όταν έχουν συμφωνηθεί  οι  στόχοι,  και  οι  τρεις  (3)  εμπλεκόμενοι  υπογράφουν σ’  αυτήν την ενότητα, 

δηλαδή οι αξιολογητές Α΄ και Β΄ και ο αξιολογούμενος.

Επισημαίνεται  ότι,  κατά  στάδιο  προγραμματισμού  της  στοχοθέτησης ο  αξιολογητής  περιγράφει 

ξεκάθαρα  στον  αξιολογούμενο  τις  συμπεριφορές  και  εξηγεί  τους  λόγους  για  τους  οποίους  αυτές  είναι 

σημαντικές για την εταιρία. 
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Κατά το  στάδιο της ετήσιας μέτρησης της απόδοσης, στο έντυπο συμπληρώνονται η επίτευξη του 

αριθμητικού μεγέθους των στόχων, το ποσοστό επίτευξης και το σύνολο (στήλες γκρίζου χρώματος). 

Δηλαδή, :

 Ποσοστό Επίτευξης Στόχων (%) = (Επίτευξη Αριθμητικού Μεγέθους Στόχων / Αριθμητικό Μέγεθος 

Στόχων)*100

 Σύνολο (%) = Ποσοστό Επίτευξης Στόχων% * Βαρύτητα%

Τέλος, αθροίζονται τα σύνολα (%) όλων των στόχων που έχουν τεθεί. Το αποτέλεσμά τους αντιστοιχεί σε 

ένα «Ετήσιο Επίπεδο Επίτευξης Στόχων» σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει στο έντυπο.

Οι αξιολογητές και οι αξιολογούμενοι μπορούν να γράψουν τα σχόλιά τους που αφορούν τη στοχοθέτηση 

στην Ενότητα 4, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι κάποιο στέλεχος έχει να πετύχει τέσσερις (4) στόχους και η περιγραφή του 

πρώτου στόχου είναι  «Τα έσοδα από  τις  πωλήσεις  διαφημιστικού χώρου στις  στάσεις  του δικτύου να  

φτάσουν το ποσό των 60.000€ έως τις 31/12/2012».

Ο στόχος έχει «Βαρύτητα» = 40% και το «Αριθμητικό Μέγεθος» = 60.000€

Εάν τελικά η «Επίτευξη Αριθμητικού Μεγέθους Στόχου» ήταν 50.000€, τότε το:

«Ποσοστό Επίτευξης Στόχου» = (50.000 / 60.000)*100 = 83,33%

Οπότε έχουμε: Σύνολο = 83,33% * 40% = 33,33%

Έστω ότι οι υπόλοιποι τρεις στόχοι έχουν τα εξής σύνολα: 12%, 30% και 6%, δηλαδή το άθροισμά τους  

ισούται με 81,33%. Επομένως, με βάση τον πίνακα του εντύπου, το «Ετήσιο Επίπεδο Επίτευξης Στόχων» 

είναι 3 (Ικανοποιητική Απόδοση).

Ενότητα  3: Η  ενότητα  αυτή  συμπληρώνεται  στο στάδιο  της  ετήσιας  μέτρησης της  απόδοσης. 

Αναφέρεται στο επίπεδο επίτευξης των 10 επαγγελματικών συμπεριφορών. Βαθμολογούνται σε μια κλίμακα 

από το ένα (1) έως το πέντε (5), σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στα έντυπα. 

Τέλος, τα Επίπεδα Επίτευξης όλων των συμπεριφορών αθροίζονται και το αποτέλεσμά τους αντιστοιχεί σε 

ένα «Ετήσιο Επίπεδο Επίτευξης Επαγγελματικών Συμπεριφορών» σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει στο 

έντυπο.

Ενότητα 4: Καταγράφονται τα σχόλια τόσο από τους αξιολογητές όσο και από τον αξιολογούμενο. Σχόλια 

συμπληρώνονται και στο στάδιο προγραμματισμού της στοχοθέτησης και στο στάδιο της ετήσιας 

μέτρησης της απόδοσης και δίνουν τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους να δηλώσουν τη διαφωνία τους 

ή τις επιφυλάξεις τους σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. 
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Ενότητα 5: Σε περιπτώσεις που για σημαντικούς λόγους χρειαστεί εντός του έτους να τροποποιηθούν οι 

στόχοι, τότε συμπληρώνεται η τελευταία σελίδα του εντύπου και υπογράφεται από τους εμπλεκόμενους, 

ενώ αποστέλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο (Ε.ΓΔ.ΤΑΔ 01-1/1) στον Τομεάρχη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ενότητα 6: Καταγράφονται  εργασιακά  θέματα για  κάθε  αξιολογούμενο που  αξίζει  να  αναφερθούν και 

αφορούν σε σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης εργασίας,  τυχόν αδικαιολόγητες απουσίες, 

άδειες χωρίς αποδοχές, παραπτώματα και ποινές, ασθένειες κατ’ επανάληψη, ηθικές αμοιβές – έπαινοι κλπ. 

που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους – περιόδου αξιολόγησης. 

Συμπληρώνονται  στο  έντυπο  Αξιολόγησης  της  Απόδοσης  Στελεχών  (Ε.ΓΔ.ΤΑΔ  01-1/1)  για  κάθε 

αξιολογούμενο  από  τον  Τομέα Ανθρώπινου  Δυναμικού  πριν  την  έναρξη  του  σταδίου της  ετήσιας 

μέτρησης  της  απόδοσης και  αποστέλλεται  στους  αρμόδιους  Α΄  Αξιολογητές  μέσω  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.

Επισημαίνεται ότι, στην αρχή του έτους ο Τομέας ΑΔ συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία αρμοδιότητάς 

του στην Ενότητα 1 «Προσωπικά Στοιχεία» του Εντύπου Αξιολόγησης της Απόδοσης Στελεχών (Ε.ΓΔ.ΤΑΔ 

01-1/1) για κάθε αξιολογούμενο και αποστέλλει τα έντυπα στους Α΄ Αξιολογητές (αρμόδιο Γενικό Διευθυντή 

ή  Πρόεδρο  &  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  ανάλογα)  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  για  να  ξεκινήσει  η 

διαδικασία.

Μετά τη στοχοθέτηση, τα συμπληρωμένα ενυπόγραφα έντυπα φυλάσσονται από τον Α΄Αξιολογητή όπου 

υπάγεται  κάθε  αξιολογούμενος,  μέχρι  τη  λήξη  της  περιόδου  αξιολόγησης,  ενώ  αποστέλλονται  σε 

ηλεκτρονική μορφή στον Τομεάρχη ΑΔ, καθώς και στον αξιολογούμενο.

Πριν την έναρξη της του σταδίου της ετήσιας μέτρησης της απόδοσης, με ευθύνη του Τομεάρχη 

Ανθρώπινου  Δυναμικού,  στο Έντυπο Αξιολόγησης της Απόδοσης  Στελεχών (Ε.ΓΔ.ΤΑΔ 01-1/1) για  κάθε 

αξιολογούμενο (που του είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά τη στοχοθέτηση) συμπληρώνεται η Ενότητα 6 

«Εργασιακά Θέματα» και, στη συνέχεια, επιστρέφεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αρμόδιους 

Α΄ Αξιολογητές έτσι ώστε να ξεκινήσει η αξιολόγηση.

Στην  αρχή  του  επόμενου  έτους,  με  την  ολοκλήρωση  της  παρούσας  διαδικασίας,  όλα  τα 

συμπληρωμένα έντυπα, παραδίδονται ενυπόγραφα στον Τομεάρχη ΑΔ και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 

μορφή για να αρχειοθετηθούν στον Ατομικό Φάκελο κάθε στελέχους. Η διαβίβαση γίνεται με υπηρεσιακό 

σημείωμα  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  και  τα  έντυπα  παραδίδονται  σε  κλειστό  φάκελο,  ενώ  αντίγραφο 

λαμβάνει  και  ο  αξιολογούμενος,  σύμφωνα  με  τα  αναγραφόμενα  στον  ισχύοντα  Κανονισμό  Εσωτερικής 

Οργάνωσης και Λειτουργίας.
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, στη συνέχεια, συντάσσει το Έντυπο Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 

(Ε.ΓΔ.ΤΑΔ  01-2/1) με  τα  συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  των  στελεχών.  Στη  στήλη 

«Παρατηρήσεις» περιγράφονται συνοπτικά εργασιακά θέματα που αξίζει να αναφερθούν και αφορούν σε 

τυχόν  αδικαιολόγητες  απουσίες,  άδειες  χωρίς  αποδοχές,  παραπτώματα  και  ποινές,  ασθένειες  κατ’ 

επανάληψη,  ηθικές  αμοιβές  –  έπαινοι  κλπ.  Το  έντυπο αποστέλλεται  σε  κλειστό φάκελο από  τη  Γενική 

Διεύθυνση  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  προς  τον  Πρόεδρο  &  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  για 

περαιτέρω ενέργειες, μέσω υπηρεσιακού σημειώματος εμπιστευτικού χαρακτήρα.

6. Σχετικά Έγγραφα

 Έντυπο  Αξιολόγησης  της  Απόδοσης  Στελεχών  (Ε.ΓΔ.ΤΑΔ  01-1/1) : έντυπο  το  οποίο 

συμπληρώνεται για την αποτύπωση της στοχοθέτησης και της τελικής αξιολόγησης των στελεχών.

 Έντυπο Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (Ε.ΓΔ.ΤΑΔ 01-2/1):  έντυπο το οποίο συμπληρώνεται 

από τον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού μετά τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης και  περιλαμβάνει 

συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων.

7. Αρχεία

Τα έντυπα Ε.ΓΔ.ΤΑΔ 01-1/1 αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στον «Ατομικό Φάκελο Ανάπτυξης» κάθε 

στελέχους στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού για 2 χρόνια.

Το έντυπο Ε.ΓΔ.ΤΑΔ 01-2/1 αρχειοθετείται  και  φυλάσσεται στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού για 2 

χρόνια.

8. Κείμενα αναφοράς

 Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.

 Διαδικασία  ΓΔ.ΕΑΑΔ 3302 «Διοίκηση της  Απόδοσης  και  Ανάπτυξης  Ανθρώπινου  Δυναμικού» (1η 

έκδοση/ 21.01.2008) παλαιού φορέα ΤΡΑΜ Α.Ε.

 Βιβλίο «Οργάνωση και Διοίκηση Προσωπικού», James M. Jenks, Δ΄ έκδοση.

9. Διάγραμμα ροής

Δεν επισυνάπτεται

10. Πίνακας Διανομής

 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 Γενικοί Διευθυντές

 Διευθυντές

 Εσωτερικός Έλεγχος

11. Αλλαγές Εγγράφου

-
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