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Εξειδικευμένα Θέματα Διοίκησης
της Απόδοσης και Ανταμοιβών
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Ορισμοί  - η έννοια των Συνολικών Ανταμοιβών (Total
Rewards) 

Οι αποδοχές και παροχές ως μέρος των Συνολικών
Ανταμοιβών

Ανάπτυξη Συστημάτων Διοίκησης της Απόδοσης 
• Ποσοτικά & ποιοτικά κριτήρια
• Βασικά στάδια διαδικασία 
Σύνδεση Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης με το
σύστημα Ανταμοιβών  
• Ετήσιες αυξήσεις
• Πριμ απόδοσης
Στρατηγικός σχεδιασμός συστημάτων αποδοχών και
παροχών - Σύνδεση με εταιρικές αξίες και στόχους

Τεχνικές σχεδιασμού επιμέρους συστημάτων
αποδοχών και παροχών 
• Μισθολογική Κλίμακα
• Ατομικές Αποδοχές 
• Συστήματα Πριμ-Απόδοσης
• Συστήματα Προαίρεσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 
• Διανομή Εταιρικών Κερδών
• Ευέλικτες Παροχές
• Άλλα Προγράμματα Κινήτρων
Αποδοχές και Παροχές για ειδικές κατηγορίες
εργαζομένων 
• Υψηλόβαθμα Στελέχη
• Πωλήσεις
• Ταλέντα
Χτίζοντας ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας
των συστημάτων Διοίκησης της Απόδοσης και
Ανταμοιβών 
• Πώς να επιτύχετε την υποστήριξη της Διοίκησης
• Πώς διασφαλίζουμε ότι επιτυγχάνεται μία ουσιαστική

διαδικασία
• Πώς επικοινωνούμε τις πολιτικές στους εργαζόμενους
• Πώς παρακολουθούμε την ικανοποίηση των

εργαζομένων 
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ενός συστήματος
Διοίκησης της Απόδοσης και Ανταμοιβών 
• Ποια είναι τα κριτήρια για ένα αποτελεσματικό σύστημα

Διοίκησης Απόδοσης
• Ποια είναι τα κριτήρια για ένα αποτελεσματικό σύστημα

Ανταμοιβών
• Με ποιο τρόπο ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα
• Δείκτες που οδηγούν στον εντοπισμό δυσλειτουργιών
• Πώς διερευνούμε προτάσεις για τον ανασχεδιασμό των

συστημάτων 
Ιδιαιτερότητες Κλάδων σε θέματα αποδοχών και
παροχών 
• Συνήθη προβλήματα και πώς να τα αντιμετωπίσετε
• Καθορίζοντας το βέλτιστο συνδυασμό οικονομικών και

μη οικονομικών ανταμοιβών
Τρέχουσα φορολογική νομοθεσία και σύγχρονες
τάσεις σε θέματα Διοίκησης Ανταμοιβών 

Συνοπτικό πρόγραμμα

Ανέζα Σταύρου Διευθύντρια, Φορολογικό Τμήμα, KPMG
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Τόνια Παρίση
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Εισηγήτριες

Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
με σχετική εμπειρία σε θέματα Διοίκησης απόδοσης
και ανταμοιβών.

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος ανάλυση
εξειδικευμένων θεμάτων ανταμοιβών και η σύνδεσή
τους με την αποτελεσματική διοίκηση της απόδοσης.
Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του προγράμματος 
οι συμμετέχοντες θα:
• γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές ανάπτυξης και

εφαρμογής ειδικών μοντέλων διοίκησης της
απόδοσης, και ανταμοιβών (αποδοχές και παροχές)

• μπορούν να καθορίσουν το βέλτιστο συνδυασμό
οικονομικών και μη μεθόδων ανταμοιβής των
εργαζομένων καθώς και να ελέγχουν την
αποτελεσματικότητά τους

• μπορούν να πετύχουν υψηλότερα εταιρικά αποτελέ -
σμα τα συνδέοντας το σύστημα διοίκησης της
απόδοσης με την παρακίνηση των εργαζομένων
μέσω των ανταμοιβών έτσι ώστε να καλύπτονται οι
ανάγκες των διαφορετικών ομάδων εργαζομένων
(διευθυντικά στελέχη, πωλητές, «ταλέντα»)

• γνωρίζουν την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο έχει πρακτικό χαρακτήρα, διεξάγεται με τη
μορφή εργαστηρίου (workshop), όπου τα άτομα συμμε-
τέχουν ενεργά μέσα από ασκήσεις, μελέτες περιπτώ-
σεων, σχολιασμό καθώς και συζήτηση πάνω σε
παραδείγματα και δυσκολίες που καλούνται να διαχει-
ριστούν στην καθημερινότητά τους από τη χρήση ανάλο-
γων συστημάτων. Eνισχύεται η ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών των συμμετεχόντων με παραδείγματα από
εταιρείες σε διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής
αγοράς.
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