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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού που έχουν την
ευθύνη ανάπτυξης ή/και υλοποίησης του συστήματος
διοίκησης απόδοσης καθώς και σε στελέχη διαφόρων
διευθύνσεων μιας εταιρείας που συμμετέχουν στη
διαδικασία μέτρησης και ενίσχυσης απόδοσης
εργαζομένων.

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της σημασίας
διοίκησης της απόδοσης των εργαζομένων μέσα στην
εταιρεία και η σύνδεσή της με την επίτευξη των
εταιρικών στόχων. Tο σεμινάριο στοχεύει στην
αποτύπωση ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με την
ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Συστήματος Διοίκησης
Απόδοσης. 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι
συμμετέχοντες θα:
• έχουν κατανοήσει τη φιλοσοφία και τις βασικές

αρχές που διέπουν ένα αποτελεσματικό Σύστημα
Διοίκησης της Απόδοσης  

• κατανοήσουν τη διαδικασία και τα στάδια που θα
πρέπει να υλοποιηθούν για την ομαλή και
αποτελεσματική εφαρμογή ενός Συστήματος
Διοίκησης της Απόδοσης μέσα στην εταιρεία

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και
πρακτική εφαρμογή. Διεξάγεται με τη μορφή
εργαστηρίου (workshop), όπου τα άτομα συμμετέχουν
ενεργά μέσα από ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων,
σχολιασμό, συζήτηση, ενισχύοντας  έτσι
αποτελεσματικά τη διαδικασία εκπαίδευσης.

Συστήματα Αξιολόγησης της Απόδοσης
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•  Σπουδαιότητα Διοίκησης της Απόδοσης για την εταιρεία
και τους εργαζόμενους

•  Εναλλακτικά Συστήματα Διοίκησης Απόδοσης:
▫ με βάση δεξιότητες εργαζομένων
▫ με βάση στόχους
▫ Business Balanced Scorecard
▫ Διαφορετικά συστήματα για διαφορετικούς σκοπούς

•  Βασικά χαρακτηριστικά ενός Συστήματος Διοίκησης της
Απόδοσης
▫ Κριτήρια αξιολόγησης: ποσοτικά, ποιοτικά
▫ Εναλλακτικοί τρόποι διαμόρφωσης κλίμακας

αξιολόγησης.
▫ Ποια είναι τα σημαντικά σημεία προσοχής κατά τον

σχεδιασμό
▫ Διαδικασία αξιολόγησης:

- Πώς γίνεται η στοχοθέτηση, πότε είναι επιτυχής,
παραδείγματα για διαφορετικές εταιρείες 
και θέσεις

- Περιοδικές συναντήσεις αξιολόγησης 
(πχ εξαμήνου)

- Συνέντευξη αξιολόγησης (στάδια, ρόλοι, σφάλματα,
χειρισμός δύσκολων περιπτώσεων)

• Σύνδεση του Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης με
άλλα συστήματα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
(αποδοχές, εκπαίδευση, ανάπτυξη κ.α) 

• Τάσεις, εξελίξεις στη Διοίκηση της Απόδοσης
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