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Περίληψη 
 

Η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια της 
διοίκησης της απόδοσης και ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια των µάνατζερ. Η 

σωστή εφαρµογή της διαδικασίας και η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που παράγει 
µπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς σκοπούς και να βοηθήσει στην επίτευξη των 
εταιρικών στόχων. 

Η εφαρµογή της διαδικασίας απαιτεί µια σειρά αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. 
Τέτοιες είναι το ποιος θα κάνει την αξιολόγηση του προσωπικού (προϊστάµενος, 
υφιστάµενος, πελάτες, συνάδελφοι, όλοι οι εµπλεκόµενοι),  ποιες µέθοδοι αξιολόγησης 
θα χρησιµοποιηθούν και ποια στοιχεία θα αξιολογηθούν.  

Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και στην παρούσα έρευνα όπου λαµβάνονται σταδιακά 

οι απαραίτητες αποφάσεις και ξεπερνιούνται τα εµπόδια ώστε να φτάσουµε σε µια 

πραγµατική εφαρµογή συστηµάτων αξιολόγησης σε µια µικροµεσαία οικογενειακή 

εταιρεία στην Ελλάδα.  

Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη δέσµευση της εταιρείας να εφαρµόσει τα συστήµατα 

αξιολόγησης που σχεδιάστηκαν µε σκοπό να γίνει η πρώτη αξιολόγηση τέσσερις µήνες 
µετά από την ηµεροµηνία δέσµευσης και εφαρµογής των συστηµάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4   
 

Περιεχόμενα 
Ευχαριστίες ....................................................................................................................... 2 

Περίληψη .......................................................................................................................... 3 

Εισαγωγή .......................................................................................................................... 6 

Μέρος 1: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση ............................................................................ 7 

1.1. ∆ιοίκηση της Απόδοσης και Αξιολόγηση της Απόδοσης ..................................... 7 

1.2. Λόγοι Εφαρµογής της Αξιολόγησης της Απόδοσης ............................................. 9 

1.2.1. Επικοινωνία .................................................................................................. 10 

1.2.2. Σχεδιασµός Ανθρώπινου ∆υναµικού ............................................................ 10 

1.2.3. Πρόσληψη και Επιλογή Προσωπικού .......................................................... 10 

1.2.4. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη ........................................................................... 11 

1.2.5. Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Καριέρας ............................................................ 11 

1.2.6. Προγράµµατα Μισθοδοσίας και Μπόνους ................................................... 11 

1.3. Η ∆ιαδικασία της Αξιολόγησης της Απόδοσης ................................................... 12 

1.4. Θέσπιση Κριτηρίων Απόδοσης (Πρότυπα) ......................................................... 13 

1.4.1. Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα ...................................................................... 14 

1.4.2. Συµπεριφορές ............................................................................................... 14 

1.4.3. Ικανότητες .................................................................................................... 14 

1.4.4. Επίτευξη Στόχων .......................................................................................... 15 

1.4.5. Προοπτική Βελτίωσης .................................................................................. 15 

1.5. Ποιος Πρέπει να Κάνει την Αξιολόγηση ............................................................ 16 

1.5.1. Άµεσος Προϊστάµενος .................................................................................. 16 

1.5.2. Συνάδελφοι ................................................................................................... 17 

1.5.3. Υφιστάµενοι ................................................................................................. 18 

1.5.4. Αυτοαξιολόγηση ........................................................................................... 19 

1.5.5. Πελάτες ......................................................................................................... 19 

1.5.6. Εποπτική Αξιολόγηση (360ο feedback) ........................................................ 20 

1.6. Μέθοδοι Αξιολόγησης ......................................................................................... 21 

1.6.1. Κλίµακες Αξιολόγησης ................................................................................ 21 

1.6.2. Η Μέθοδος των Κρίσιµων Περιστατικών .................................................... 24 

1.6.3. Αφηγηµατική Μέθοδος ................................................................................ 24 

1.6.4. Μέθοδος Ταξινόµησης ................................................................................. 26 

1.6.5. Κλίµακες Βαθµολόγησης µε Βάση την Συµπεριφορά (BARS) ................... 26 

1.6.6. Μέθοδος της ∆ιοίκησης Βάση Στόχων (MBO) ............................................ 28 

Μέρος 2: Η Έρευνα ........................................................................................................ 29 



 5   
 

2.1. Η Εταιρεία Α. Μεταξιώτης Α.Ε. ......................................................................... 29 

2.2. Προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν ................................................................... 29 

2.3. Οι Θέσεις Εργασίας ............................................................................................. 30 

2.4. Τα Συστήµατα Αξιολόγησης ............................................................................... 32 

2.4.1. Σύµβουλοι Πωλήσεων .................................................................................. 33 

2.4.2. Βοηθοί Λογιστή ............................................................................................ 33 

2.4.3. Υπεύθυνος πωλήσεων και Υπεύθυνος Λογιστηρίου .................................... 34 

2.5 Ετήσιος Κύκλος Αξιολόγησης ............................................................................. 34 

2.6 Συµπεράσµατα - Προτάσεις ................................................................................. 35 

Βιβλιογραφία .................................................................................................................. 37 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ................................................................................................................... 39 

 

 

 

Πίνακας Εικονογραφήσεων 
Σχήµα 1: Η διαδικασία της Αξιολόγησης της Απόδοσης ............................................... 12 

Σχήµα 2: Παράδειγµα Φόρµας Κλιµάκων Αξιολόγησης ............................................... 23 

Σχήµα 3: Παράδειγµα Φόρµας Αφηγηµατικής Μεθόδου .............................................. 25 

Σχήµα 4: Παράδειγµα Μεθόδου BARS ......................................................................... 27 

Σχήµα 5: Ο κύκλος της αξιολόγησης  ............................................................................ 35 

 

 

 

 
 

 



 6   
 

Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία εβδοµήντα χρόνια, η αξιολόγηση της απόδοσης έχει γίνει σύνηθες 
φαινόµενο στην ζωή ενός οργανισµού και σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις πλέον έχουν ένα 

σύστηµα αξιολόγησης. Ο πιο προφανής τρόπος για να δηλώσει ένα οικογενειακό 

κατάστηµα ότι µετατρέπεται σε σοβαρή επιχείρηση είναι να εφαρµόσει µια επίσηµη 

διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης.  Παρόλο που αυτό αποτελεί ένα εδραιωµένο 

σύστηµα στον χώρο των επιχειρήσεων δεν σηµαίνει ότι οι οργανισµοί είναι «άνετοι» µε 
την διαδικασία της αξιολόγησης. Στην πραγµατικότητα κανείς δεν είναι 
ευχαριστηµένος µε το σύστηµα που έχει ή το περιεχόµενο των αποτελεσµάτων που 

παράγει αυτό. Όπως υποστηρίζουν και οι Latham & Wexley (1993), οι περισσότεροι 
άνθρωποι θεωρούν πως είναι απαραίτητα τα συστήµατα αξιολόγησης, άλλα δεν τους 
αρέσει να τα χρησιµοποιούν.  

Η αξιολόγηση της απόδοσης αντιµετωπίζεται, στην καλύτερη περίπτωση, ως ένα 

αναγκαίο κακό. Αναγκαίο, επειδή οι περισσότεροι µάνατζερ θεωρούν αδύνατο να 

διοικήσουν έναν οργανισµό χωρίς καλές πληροφορίες σχετικά µε την απόδοση των 
εργαζοµένων και την επιτυχία τους να εκπληρώνουν σωστά τις υποχρεώσεις τους. Οι 
πληροφορίες που παράγει ένα τέτοιο σύστηµα είναι κρίσιµες για µια πληθώρα 

διοικητικών αρµοδιοτήτων όπως ο έλεγχος των τρεχουσών λειτουργιών, ο σχεδιασµός 
των µελλοντικών κινήσεων, αποφάσεις για προαγωγές και µετακινήσεις, η ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναµικού κ.α. 

Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι αξιολογούν τους άλλους είτε υπάρχει επίσηµη 

διαδικασία αξιολόγησης είτε όχι. Άλλα καθώς πολλές από αυτές τις ανεπίσηµες, 
αυθόρµητες αξιολογήσεις µπορεί να είναι εσφαλµένες, µια επίσηµη διαδικασία είναι 
απαραίτητη ώστε να περιορίσει τις πιθανότητες των προκατειληµµένων και 
απληροφόρητων αξιολογήσεων. Η κατάργηση των συστηµάτων αξιολόγησης δεν θα 

αποτρέψει τους ανθρώπους από το να αξιολογούν την απόδοση. (Grote, 1996) 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να δηµιουργηθούν συστήµατα αξιολόγησης για την 
εταιρεία Α. Μεταξιώτης Α.Ε. για τα τµήµατα των πωλήσεων και του λογιστηρίου. Για 

την δηµιουργία τους, απαραίτητη ήταν η συµβολή των εργαζοµένων, των υπεύθυνων 
των δύο τµηµάτων και τις ∆ιοίκησης της εταιρείας. 
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Σε πρώτη φάση έγινε µια βιβλιογραφική ανασκόπηση των σηµαντικότερων θεµάτων 
σχετικά µε την αξιολόγηση της απόδοσης καθώς και των υπαρχόντων µεθόδων 
αξιολόγησης. Μετά την βιβλιογραφική ανασκόπηση έπρεπε αρχικά να γίνει περιγραφή 

των θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό συµπληρώθηκε ένα ερωτηµατολόγιο από τον 
κάθε εργαζόµενο (φόρµα 1, Παράρτηµα) και στην συνέχεια ακολούθησε µια σύντοµη 

συνέντευξη των εργαζοµένων και των υπευθύνων τους για να διευκρινιστούν και να 

καταγραφούν τα καθήκοντα του κάθε εργαζοµένου µε ακρίβεια. Εφόσον 
ολοκληρώθηκε η ανάλυση των θέσεων εργασίας η ∆ιοίκηση µου έδωσε τους στόχους 
της εταιρείας και έγινε µια προσπάθεια σύνδεσης τους µε τους στόχους των τµηµάτων 
και των εργαζοµένων (όπου αυτό ήταν δυνατό), Στην συνέχεια συντάχθηκαν οι φόρµες 
αξιολόγησης, µε βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και τους στόχους που έθεσε η 

∆ιοίκηση, για τους εργαζόµενους και τα τµήµατα. Με βάση τις φόρµες αξιολόγησης, 
έγινε άλλη µια συνάντηση µεταξύ της ∆ιοίκησης και των υπεύθυνων των τµηµάτων για 

να συµφωνηθούν και από τις δύο πλευρές οι φόρµες και τα στοιχεία πάνω στα οποία θα 

γίνουν οι αξιολογήσεις και τέλος ακολούθησε συνάντηση µε τον κάθε εργαζόµενο για 

να συµφωνηθούν και από την πλευρά του τα στοιχεία πάνω στα οποία θα αξιολογηθεί.  

Βασικός στόχος της πρώτης εφαρµογής αυτών των συστηµάτων (από την µεριά της 
∆ιοίκησης της εταιρείας) είναι αρχικά να εξοικειωθούν οι υπάλληλοι µε την διαδικασία 

της αξιολόγησης, να βελτιωθεί η απόδοση των εργαζοµένων και τουλάχιστον για το 

τµήµα πωλήσεων να γίνει σύνδεση µε τις πρόσθετες αµοιβές (bonus) που 

προγραµµατίζει να επαναφέρει η ∆ιοίκηση.  

 

Μέρος 1: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

1.1. ∆ιοίκηση της Απόδοσης και Αξιολόγηση της Απόδοσης 
 

Πριν προχωρήσουµε στα επί µέρους χαρακτηριστικά των συστηµάτων αξιολόγησης 
είναι απαραίτητο να γίνει ο διαχωρισµός των εννοιών της  ∆ιοίκησης της Απόδοσης  
και της Αξιολόγησης της Απόδοσης καθώς και η άρρηκτη σχέση µεταξύ τους. 

Στην σηµερινή οικονοµία όπου η γνώση παίζει πρωτεύοντα ρόλο, οι οργανισµοί 
δείχνουν να στηρίζονται όλο και περισσότερο στα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία για 

την ανάπτυξή τους.  Κατά συνέπεια, η ∆ιοίκηση της Απόδοσης σε ατοµικό επίπεδο 
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εργαζοµένου είναι αναγκαία καθώς και η δηµιουργία συστηµάτων που θα ελέγχουν και 
θα βελτιώνουν την απόδοση του εργαζοµένου. Η προσπάθεια και ο χρόνος των 
στελεχών να αυξήσουν την απόδοση δεν δουλεύει µόνο προς όφελος του σκοπού αυτού 

άλλα µειώνει και τα επίπεδα αποχώρησης των εργαζοµένων. 

Η ∆ιοίκηση της Απόδοσης αποτελεί µια συνεχή διαδικασία. Το πιο γνωστό κοµµάτι της 
διαδικασίας αυτής, άλλα και το κοµµάτι µε το οποίο είναι περισσότερο εξοικειωµένοι οι 
άνθρωποι, είναι η Αξιολόγηση της Απόδοσης. Η αξιολόγηση όµως δεν είναι το 

µοναδικό που συµβαίνει στην διαδικασία της ∆ιοίκησης της Απόδοσης. Σύµφωνα µε 
τους Lussier & Hendon (2013, σελ.285) «Η ∆ιοίκηση της Απόδοσης είναι η διαδικασία 

της αναγνώρισης, µέτρησης, διαχείρισης και ανάπτυξης της απόδοσης του ανθρώπινου 

δυναµικού σε έναν οργανισµό» η για να το θέσουµε πιο απλά, προσπαθούµε να 

διαπιστώσουµε πόσο καλά αποδίδουν οι εργαζόµενοι και µετά εργαζόµαστε στο πώς να 

βελτιώσουµε στο µέγιστο την απόδοση αυτή.  Ο Mondy (2012, σελ. 236) ορίζει την 
∆ιοίκηση της Απόδοσης ως «µια διαδικασία προσανατολισµένη στον στόχο, 

κατευθυνόµενη στο να εξασφαλίζει ότι οι οργανωτικές διαδικασίες είναι σε θέση να 

µεγιστοποιούν την απόδοση των εργαζοµένων, των οµάδων και εν τέλει των 
οργανισµών». Σε κάθε περίπτωση, η ∆ιοίκηση της Απόδοσης είναι ένας βασικός 
συντελεστής στην επίτευξη των στόχων και των επιχειρησιακών στρατηγικών ενός 
οργανισµού.  

Από την άλλη, «η Αξιολόγηση της Απόδοσης είναι η εκτίµηση της τρέχουσας ή της 
παρελθούσας απόδοσης ενός εργαζοµένου σε σχέση µε τα πρότυπα απόδοσης που 

έχουν τεθεί για την θέση του» (Dessler, 2012, σελ.275). Η αξιολόγηση συνήθως γίνεται 
από τον άµεσο προϊστάµενό του υπαλλήλου. Η διαδικασία απαιτεί συνήθως από τον 
επιβλέποντα να συµπληρώσει ένα τυποποιηµένο έντυπο αξιολόγησης που αξιολογεί το 

άτοµο σε πολλές διαφορετικές διαστάσεις και, στη συνέχεια, συζητά τα αποτελέσµατα 

της αξιολόγησης µε τον εργαζόµενο (Grote, 2002). Μπορεί η αξιολόγηση να αποτελεί 
µόνο ένα από τα συστατικά της ∆ιοίκησης της Απόδοσης άλλα είναι ζωτικής σηµασίας 
καθώς αντανακλά άµεσα στον στρατηγικό σχεδιασµό της εταιρείας.  

Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι συνήθως µια µη αρεστή διαδικασία που οι 
περισσότεροι δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν σωστά. Οι µάνατζερ 

δεν θέλουν να την κάνουν και οι εργαζόµενοι δεν θέλουν να την λαµβάνουν. Σε µια 

έρευνα που διεξήχθη, το 80% των εργαζοµένων δήλωσε πως δεν είναι ευχαριστηµένο 

µε την διαδικασία αξιολόγησής του  (Employees Care a Lot More About Performance 
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Reviews Than You May Think, 2009). Και εφόσον είναι έτσι τα πράγµατα τότε γιατί να 

µην τερµατιστεί η διαδικασία αυτή; Πολύ πιθανόν πολλοί µάνατζερ να την είχαν 
σταµατήσει αν δεν χρειάζονταν να παρέχουν πληροφορίες, να ενθαρρύνουν την 
βελτίωση των επιδόσεων, να λαµβάνουν έγκυρες αποφάσεις, να δικαιολογούν 
απολύσεις και να εντοπίζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού. 

Οι ορθοί λόγοι χρησιµοποίησης της αξιολόγησης τυχαίνει να διαφέρουν σηµαντικά από 

αυτούς για τους οποίους την χρησιµοποιούν οι µάνατζερ µε την µεγαλύτερη παγίδα που 

συνήθως πέφτουν να είναι η δικαιολόγηση των απολύσεων βάση της απόδοσης των 
εργαζοµένων. Η αξιολόγηση της απόδοσης  µπορεί να εξυπηρετήσει διάφορους 
σκοπούς, οι οποίοι αναλύονται στην επόµενη ενότητα, µε κάποιους από αυτούς να είναι 
απολύτως απαραίτητοι στο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Ως εκ τούτου, το να τερµατιστεί η µόνη διαδικασία που περιλαµβάνει στο όνοµά της 
την λέξη «απόδοση» και έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο σίγουρα δεν αποτελεί µια 

σοφή κίνηση. Η δηµιουργία ενός αποδοτικού συστήµατος αξιολόγησης ήταν, είναι και 
θα είναι εργασία υψηλής προτεραιότητας για κάθε ∆ιοίκηση (Mondy, 2012). 

 

 

1.2. Λόγοι Εφαρµογής της Αξιολόγησης της Απόδοσης 
 

Για πολλούς οργανισµούς ο κύριος σκοπός των συστηµάτων αξιολόγησης είναι η 

ατοµική (του εργαζοµένου) και η συλλογική (του οργανισµού) βελτίωση της απόδοσης. 
Αυτός όµως δεν είναι ο µόνος λόγος ύπαρξής τους. Είναι πολλά τα πλεονεκτήµατα της 
εφαρµογής ενός τέτοιου συστήµατος άλλα υπάρχουν και παγίδες που πρέπει να 

αποφευχθούν. Ένα πιθανό πρόβληµα µε την αξιολόγηση της απόδοσης και ένας λόγος 
να προκαλέσει µεγάλη δυσαρέσκεια, είναι η υπερβολική προσδοκία από ένα τέτοιο 

σύστηµα. Για παράδειγµα ένα σύστηµα αξιολόγησης που είναι αποδοτικό για την 
ανάπτυξη των εργαζοµένων µπορεί να µην είναι το ίδιο αποτελεσµατικό για τον 
προσδιορισµό των µισθολογικών αυξήσεων. Παρόλα αυτά, ένα σωστά σχεδιασµένο 

σύστηµα αξιολόγησης µπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων ενός οργανισµού 

και να ενισχύσει την απόδοση των εργαζοµένων (Mondy, 2012). Σύµφωνα µε τον 
(Dessler, 2012), οι λόγοι ύπαρξης της αξιολόγησης της απόδοσης είναι τρεις. Πρώτον, 
υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων για προαγωγές και µισθούς. ∆εύτερον, ο 
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εντοπισµός και η διόρθωση τυχών ελλείψεων. Τρίτον, η διευκόλυνση στον σχεδιασµό 

καριέρας. 

1.2.1. Επικοινωνία  

Ο σπουδαιότερος λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση είναι επειδή 

πρόκειται για µια επίσηµη µορφή επικοινωνίας µεταξύ της ∆ιοίκησης και των 
εργαζοµένων αναφορικά µε το πώς πιστεύει η ∆ιοίκηση πως αποδίδει ο κάθε 
υπάλληλος. Η επικοινωνία όµως είναι αµφίδροµη. Αυτό σηµαίνει ότι ο υπάλληλος 
πρέπει να έχει την δυνατότητα και τα µέσα ώστε να παρέχει τις κατάλληλες 
πληροφορίες στον αξιολογητή του έτσι ώστε η επικοινωνία να είναι επιτυχηµένη.  

Άρα η αξιολόγηση δεν αφορά µόνο στο να επικοινωνήσει η ∆ιοίκηση στους 
υπαλλήλους το τι πιστεύει για αυτούς και το που θέλει να βελτιωθούν, άλλα πρέπει να 

δίνει και στον υπάλληλο την δυνατότητα να εκφράζει στην ∆ιοίκηση το πώς θα 

µπορούσε να πετύχει ο ίδιος τα µέγιστα αποτελέσµατα ή τι τον εµποδίζει από το να τα 

πετύχει.  

 

1.2.2. Σχεδιασµός Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Κατά την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού µιας επιχείρησης, τα δεδοµένα πρέπει 
να είναι διαθέσιµα για να εντοπιστούν εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν 
προαγωγή η για οποιονδήποτε άλλο λειτουργικό χώρο των εργασιακών σχέσεων. Μέσω 

της αξιολόγησης της απόδοσης µπορεί να εντοπιστεί πιθανή έλλειψη εργατών 
κατάλληλα προετοιµασµένων για να εισέλθουν στην διοίκηση. Έτσι µπορούν να 

σχεδιαστούν ενέργειες που θα δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην προετοιµασία στελεχών 
διοίκησης. Ένα άρτια σχεδιασµένο σύστηµα αξιολόγησης παρουσιάζει το προφίλ ενός 
οργανισµού σχετικά µε τους ανθρώπινους πόρους του, εντοπίζοντας τα δυνατά και 
αδύναµα σηµεία του. 

1.2.3. Πρόσληψη και Επιλογή Προσωπικού 

Η αξιολόγηση της απόδοσης µπορεί να παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για 

αποτελεσµατικότερα προγράµµατα πρόσληψης και τοποθέτησης νέων υπαλλήλων 
(Thomas & Bretz, 1994). Οι βαθµολογίες των αξιολογήσεων της απόδοσης µπορούν να 

φανούν χρήσιµες στο να προβλέψουν την επίδοση των υποψηφίων εργασίας. Για 

παράδειγµα, µπορεί να έχει εντοπιστεί (µέσω των συστηµάτων αξιολόγησης) πως οι πιο 

πετυχηµένοι εργαζόµενοι µιας εταιρείας παρουσιάζουν συγκεκριµένες συµπεριφορές 
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όταν εκτελούν βασικά καθήκοντα. Αυτά τα δεδοµένα µπορούν να αποτελέσουν σηµεία 

αναφοράς για την αξιολόγηση των αντιδράσεων ενός υποψηφίου µέσω ειδικών 
συνεντεύξεων συµπεριφοράς. Παρόµοια, και σε τεστ που θέτει η επιχείρηση στους 
υποψηφίους, µπορούν να συγκριθούν τα αποτελέσµατα αυτών µε τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης των πιο επιτυχηµένων υπαλλήλων (Mondy, 2012). 

1.2.4. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 

Η αξιολόγηση της απόδοσης πρέπει να επισηµαίνει συγκεκριµένες ανάγκες των 
εργαζοµένων για εκπαίδευση και ανάπτυξη.  Για παράδειγµα, αν σε ένα χειριστή 

µηχανήµατος εντοπιστούν λάθη πάνω στον χειρισµό του µηχανήµατος, χρειάζεται 
περισσότερη εκπαίδευση στο κοµµάτι αυτό της δουλειάς του. Η µπορεί να 

επισηµανθούν αδυναµίες των µάνατζερ στην επίλυση διενέξεων, άρα θα πρέπει να 

οργανωθούν εκπαιδεύσεις σχετικά µε την επίλυση διενέξεων. Η ανάπτυξη των 
εργαζοµένων µπορεί να αφορά τόσο τον παρόντα ρόλο τους στην εταιρεία όσο και τον 
µελλοντικό.  

1.2.5. Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Καριέρας 
Ο σχεδιασµός της καριέρας είναι µια συνεχής διαδικασία κατά την οποία ένας 
εργαζόµενος θέτει τους στόχους και τα µέσα για την επίτευξη τους. Από την άλλη η 

ανάπτυξη της καριέρας είναι µια επίσηµη προσέγγιση του οργανισµού που εξασφαλίζει 
πως οι εργαζόµενοι µε τα κατάλληλα προσόντα και εµπειρία είναι διαθέσιµοι για την 
στιγµή που θα παρουσιαστεί η ανάγκη. Τα δεδοµένα της αξιολόγησης είναι απαραίτητα 

στην επισήµανση των δυνατών και αδύναµων σηµείων ενός εργαζοµένου και τον 
προσδιορισµό της δυναµικής του. Οι µάνατζερ µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτά τα 

δεδοµένα για να συµβουλεύσουν και να βοηθήσουν τους εργαζόµενους στην επίτευξη 

των σχεδίων τους.  

1.2.6. Προγράµµατα Μισθοδοσίας και Μπόνους 
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης παρέχουν µια βάση για την λήψη ορθολογικών 
αποφάσεων για την µισθολογική προσαρµογή των εργαζοµένων. Οι περισσότεροι 
µάνατζερ θεωρούν ότι µια εξαιρετική εργασιακή απόδοση πρέπει να ανταµείβεται µε 
έναν ελκυστικό τρόπο. Η επιβράβευση συµπεριφορών απαραίτητων για την εκπλήρωση 

των στόχων του οργανισµού είναι η καρδιά του στρατηγικού σχεδιασµού µιας 
εταιρείας. Για να ενθαρρυνθεί η καλή απόδοση, µια εταιρεία πρέπει να σχεδιάσει και να 

εφαρµόσει ένα αξιόπιστο σύστηµα αξιολόγησης και στην συνέχεια να επιβραβεύσει 
τους πιο παραγωγικούς εργαζόµενους και οµάδες ανάλογα. 



 
 

1.3. Η ∆ιαδικασία της Αξιολόγησης της Απόδοσης
 

Στο Σχήµα 1 φαίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης όπως την
αποτύπωσαν οι Lussier & Hendon

σύνδεση της αξιολόγησης µε την αποστολή και
Ακολουθεί ένας σύντοµος σχολιασµός για το κάθε βήµα

 

 

 

 

Σχήµα 1: Η διαδικασία της Αξιολ

 

 

 

Βήµα 1: Ανάλυση θέσης εργασίας
Η ανάλυση της θέσης εργασίας αποτελεί προφανώς την πρώτη δουλειά που πρέπει να
γίνει. Αν δεν γνωρίζουµε τις λεπτοµέρειες µιας θέσεις είναι αδύνατο και να την

Βήμα 4: Προετοιμασία 
και διεξαγωγή της 

επίσημης αξιολόγησης 
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Βήµα 1: Ανάλυση θέσης 
εργασίας 

Η ∆ιαδικασία της Αξιολόγησης της Απόδοσης 

Στο Σχήµα φαίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης όπως την
Lussier & Hendon (2013). Έχει σηµασία να παρατηρήσουµε την

σύνδεση της αξιολόγησης µε την αποστολή και τους στόχους του οργανισµού
Ακολουθεί ένας σύντοµος σχολιασµός για το κάθε βήµα. 

Σχήµα Η διαδικασία της Αξιολόγησης της Απόδοσης (Lussier & Hendon, 2013)

εργασίας 

ς εργασίας αποτελεί προφανώς την πρώτη δουλειά που πρέπει να
γίνει Αν δεν γνωρίζουµε τις λεπτοµέρειες µιας θέσεις είναι αδύνατο και να την

Αποστολή και στόχοι 
του οργανισμού

Βήμα 2: Δημιουργία 
προτύπων και μεθόδων 

μέτρησης. Επικοινωνία των 
προτύπων στο ανθρώπινο 

δυναμικό.

Βήμα 3: Ανεπίσημη 
Αξιολόγηση απόδοσης -

εκπαίδευση και 
συμμόρφωση.

Βήμα 4: Προετοιμασία 
και διεξαγωγή της 

επίσημης αξιολόγησης 

Στο Σχήµα φαίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης όπως την 
Έχει σηµασία να παρατηρήσουµε την 

τους στόχους του οργανισµού. 

 

(Lussier & Hendon, 2013) 

ς εργασίας αποτελεί προφανώς την πρώτη δουλειά που πρέπει να 

γίνει Αν δεν γνωρίζουµε τις λεπτοµέρειες µιας θέσεις είναι αδύνατο και να την 

μέτρησης. Επικοινωνία των 
προτύπων στο ανθρώπινο 
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αξιολογήσουµε. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι µια θέση εργασίας είναι συνδεδεµένη µε 
την αποστολή και τους στόχους ενός οργανισµού, του τµήµατος που ανήκει η θέση 

άλλα και της ίδιας της θέσεις. 

Βήµα 2: ∆ηµιουργία προτύπων και µεθόδων µέτρησης 

Εάν δεν έχουµε πρότυπα (κριτήρια) αποδεκτής συµπεριφοράς και µεθόδων είναι 
αδύνατο να αξιολογήσουµε την απόδοση. Στην επόµενη ενότητα θα αναλυθούν 
εκτενέστερα ποια είναι τα κριτήρια µε τα οποία κάνουµε την αξιολόγηση. 

Βήµα 3: Ανεπίσηµη Αξιολόγηση απόδοσης - εκπαίδευση και συµµόρφωση 

Η αξιολόγηση της απόδοσης δεν σταµατάει στην ετήσια η εξαµηνιαία αξιολόγηση των 
εργαζοµένων άλλα αποτελεί µια συνεχή διαδικασία. Οι εργαζόµενοι πρέπει να 

λαµβάνουν συνεχώς πληροφορίες σχετικά µε την απόδοσή τους για να γνωρίζουν που 

βρίσκονται. Έτσι στην διάρκεια του έτους εντοπίζονται αδυναµίες και παραλείψεις και 
γίνονται οι κατάλληλες εκπαιδεύσεις για την συµµόρφωση και βελτίωση της απόδοσης 
των εργαζοµένων σύµφωνα µε τα πρότυπα. 

Βήµα 4: Προετοιµασία και διεξαγωγή της επίσηµης αξιολόγησης 

Η συνήθεις πρακτική είναι να υπάρχει µια επίσηµη φόρµα αξιολόγησης την οποία οι 
µάνατζερ συµπληρώνουν µία η δύο φορές τον χρόνο (σπανίως γίνεται συχνότερα) 

χρησιµοποιώντας µια από της µεθόδους που αναλύονται σε επόµενη ενότητα. 

 

 

1.4. Θέσπιση Κριτηρίων Απόδοσης (Πρότυπα) 

 

Ο James Harrington είχε πει πως «Η µέτρηση είναι το πρώτο βήµα που οδηγεί στον 
έλεγχο και τελικά στην βελτίωση. Εάν δεν µπορείς να µετρήσεις κάτι, δεν µπορείς να το 

καταλάβεις. Εάν δεν µπορείς να το καταλάβεις, δεν µπορείς να το ελέγξεις. Εάν δεν 
µπορείς να το ελέγξεις, δεν µπορείς να το βελτιώσεις.» Ως εκ τούτου, η ∆ιοίκηση 

πρέπει να επιλέξει προσεκτικά τα κριτήρια της απόδοσης, δεδοµένου ότι σχετίζονται µε 
την επίτευξη των εταιρικών στόχων. (Watson & Hill, 2009).  Τα πιο κοινά κριτήρια της 
αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του εργαζοµένου, οι συµπεριφορές, 
οι ικανότητες, η επίτευξη στόχων και η δυναµική βελτίωσης. (Mondy, 2012) 
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1.4.1. Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα 

Ορισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως η συµπεριφορά, η εµφάνιση και οι 
πρωτοβουλίες ενός εργαζοµένου αποτελούν βάση για ορισµένες αξιολογήσεις. Ωστόσο, 

πολλές από αυτές τις ευρέως χρησιµοποιούµενες ιδιότητες είναι υποκειµενικές και 
µπορεί να είναι είτε άσχετες µε την απόδοση της εργασίας η δύσκολες στο να 

προσδιοριστούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να προκύψουν ανακριβείς 
αξιολογήσεις οι οποίες µπορεί να δηµιουργήσουν ακόµα και νοµικά προβλήµατα στις 
εταιρείες. Την ίδια στιγµή, ορισµένα χαρακτηριστικά µπορούν να αφορούν την 
απόδοση εργασίας και, εάν αυτή η σύνδεση συσταθεί, η χρήση τους µπορεί να είναι 
κατάλληλη. Χαρακτηριστικά όπως η προσαρµοστικότητα, η κρίση, η εµφάνιση, και η 

συµπεριφορά µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν αποδειχθεί ότι σχετίζονται µε την 
δουλειά του εργαζόµενου. (Mondy, 2012) 

1.4.2. Συµπεριφορές 
Όταν τα αποτελέσµατα των καθηκόντων ενός ατόµου είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν, οι οργανισµοί µπορεί να αξιολογήσουν τις σχετικές µε τα καθήκοντά 

του συµπεριφορές. Για παράδειγµα, µια κατάλληλη προς αξιολόγηση συµπεριφορά 

ενός µάνατζερ µπορεί να είναι το στυλ ηγεσίας. Για άτοµα που εργάζονται σε οµάδες η 

ανάπτυξη των άλλων, οι οµαδικότητα και η συνεργασία µπορεί να είναι κατάλληλες 
προς αξιολόγηση. Οι επιθυµητές συµπεριφορές µπορεί να είναι κατάλληλες ως κριτήρια 

αξιολόγησης επειδή αν αναγνωριστούν και επιβραβευτούν οι εργαζόµενοι τείνουν να 

τις υιοθετούν και να τις  επαναλαµβάνουν. 

1.4.3. Ικανότητες 
Οι ικανότητες περιλαµβάνουν ένα µεγάλος εύρος γνώσεων, δεξιοτήτων,  γνωρισµάτων 
και συµπεριφορών που µπορεί να είναι τεχνικής φύσης, επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η 

έχουν επαγγελµατικό προσανατολισµό. 

Κάποιοι µάνατζερ συνιστούν, στοιχεία όπως η ηθική και η ακεραιότητα, να 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση κάθε θέσης εργασίας. Υπάρχουν και ικανότητες 
όµως που είναι πιο συγκεκριµένες ανά επάγγελµα. Για παράδειγµα, η αναλυτική σκέψη 

και ο προσανατολισµός στην επιτυχία µπορεί να είναι απαραίτητες ικανότητες για 

κάποια επαγγέλµατα. Ή, για επαγγέλµατα ηγετικών θέσεων, κατάλληλες ικανότητες 
µπορεί να είναι η ανάπτυξη των ταλέντων, ο καταµερισµός εργασιών, και η ικανότητα 

διοίκησης. Οι ικανότητες που επιλέγονται για την διαδικασία της αξιολόγησης θα 
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πρέπει να είναι εκείνες που συνδέονται άµεσα µε την επαγγελµατική επιτυχία.  (Mondy, 

2012) 

1.4.4. Επίτευξη Στόχων 
Εάν ο οργανισµός δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσµατα παρά στα µέσα 

επίτευξής τους, τότε η επίτευξη στόχων είναι ένας καλός παράγοντας προς αξιολόγηση. 

Στα υψηλότερα επίπεδα εργαζοµένων οι στόχοι µπορεί να αφορούν οικονοµικές πτυχές 
της εταιρείας όπως το κέρδος η τις ταµειακές ροές, η να αφορούν πτυχές σχετικές µε 
τον ανταγωνισµό όπως είναι το µερίδιο της αγοράς ή η θέση στην αγορά. Στα κατώτερα 

επίπεδα του οργανισµού οι στόχοι µπορεί να αφορούν τους προβλεπόµενους χρόνους 
παράδοσης η την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.  

Για να βοηθήσει την διαδικασία, ο µάνατζερ µπορεί να προσφέρει συγκεκριµένα 

παραδείγµατα για το πώς ο εργαζόµενος µπορεί να πετύχει τους στόχους που του 

τέθηκαν. Και τα δύο µέρη θα πρέπει να καταλήξουν σε συµφωνία ως προς τους στόχους 
που θα αξιολογηθούν στην επόµενη περίοδο αξιολόγησης καθώς και τους πόρους που 

θα παρέχει ο µάνατζερ για να βοηθήσει τον εργαζόµενο προς την κατεύθυνση αυτή. 

Αυτή η πτυχή της αξιολόγησης αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο κοµµάτι της. Η 

αξιολόγηση των στόχων αφορά ξεκάθαρα ποσοτικά στοιχεία και τα αποτελέσµατα της 
είναι απολύτως αντικειµενικά.  

1.4.5. Προοπτική Βελτίωσης 
Όταν οι οργανισµοί αξιολογούν την απόδοση των εργαζοµένων, τα περισσότερα από τα 

κριτήρια που χρησιµοποιούν αφορούν το παρελθόν. Από την οπτική γωνία της 
διοίκησης της απόδοσης, το πρόβληµα είναι ότι δεν µπορείς να αλλάξεις το παρελθόν. 
Για αυτό οι εταιρείες θα πρέπει να εστιάζουν στο µέλλον περιλαµβάνοντας 
συµπεριφορές και αποτελέσµατα που χρειάζονται αφενός για την ανάπτυξη του 

εργαζοµένου και αφετέρου για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Αυτό περιλαµβάνει 
µια αξιολόγηση των δυνατοτήτων του εργαζοµένου. Συµπεριλαµβάνοντας την 
προοπτική βελτίωσης στο σύστηµα αξιολόγησης, βοηθάει στον αποτελεσµατικότερο 

σχεδιασµό και ανάπτυξη καριέρας (Mondy, 2012). 
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1.5. Ποιος Πρέπει να Κάνει την Αξιολόγηση 

 

Συνηθίζεται το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού να είναι αρµόδιο για τον συντονισµό, τον 
σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός συστήµατος αξιολόγησης. Η συνεισφορά των 
προϊσταµένων του κάθε τµήµατος όµως, παίζει καθοριστικό ρόλο από την αρχή ως το 

τέλος  της διαδικασίας. Αυτοί είναι συνήθως που συντάσσουν τις αξιολογήσεις και 
πρέπει να συµµετέχουν άµεσα στο πρόγραµµα προκειµένου αυτό να πετύχει. Παρόλα 

αυτά υπάρχουν διάφορες επιλογές σχετικά µε το ποιος  θα αξιολογήσει τελικά έναν 
εργαζόµενο. 

1.5.1. Άµεσος Προϊστάµενος 
Ο άµεσος προϊστάµενος ενός εργαζοµένου είναι παραδοσιακά η πιο λογική επιλογή για 

την αξιολόγηση της απόδοσής του. Ο προϊστάµενος βρίσκεται συνήθως στην τέλεια 

θέση ώστε να µπορεί να παρατηρεί  την απόδοση ενός εργαζοµένου. Επίσης ο 

προϊστάµενος είναι ο υπεύθυνος για την διαχείριση µιας οµάδας. Αν η αξιολόγηση των 
ατόµων της οµάδας αυτής γίνει από κάποιον άλλον πέραν του προϊστάµενου, 

πιθανότατα θα υποτιµηθεί η εξουσία του προϊστάµενου. Ακόµα, η εκπαίδευση και 
ανάπτυξη των υπαλλήλων αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι στην δουλειά του 

προϊσταµένου, και όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. «Λόγοι Εφαρµογής της 
Αξιολόγησης της Απόδοσης»), η αξιολόγηση είναι στενά συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη 

του προσωπικού. (Lussier & Hendon, 2013; Mondy, 2012) 

Από την άλλη, οι προϊστάµενοι είναι και αυτοί άνθρωποι. Αυτό σηµαίνει ότι 
επηρεάζονται από συναισθήµατα κάτι που µπορεί να προκαλέσει προσωπική 

προκατάληψη υπέρ ή κατά ορισµένων υπαλλήλων και έτσι να αποτύχει η αξιολόγηση.  

Ένα ακόµα πρόβληµα που µπορεί να προκύψει είναι ότι ο προϊστάµενος µπορεί να 

βρίσκεται σε άλλο κτίριο η ακόµα και σε άλλη πόλη από τους υφιστάµενούς τους. Άρα 

είναι πολύ πιθανόν να µην γνωρίζει καλά τους υπαλλήλους. Τέλος, υπάρχει η 

περίπτωση ο προϊστάµενος να µην γνωρίζει την δουλειά των υπαλλήλων του η οποία 

µπορεί να περιλαµβάνει πολλές τεχνικές λεπτοµέρειες. (Lussier & Hendon, 2013; 

Mondy, 2012) 

Η λύση στα παραπάνω προβλήµατα είναι να εµπλακούν και άλλα άτοµα στην 
αξιολόγηση. Έτσι άτοµα που γνωρίζουν καλύτερα τους υπαλλήλους η την δουλειά τους 
µπορούν να συνεισφέρουν στην αποτύπωση µιας ακριβέστερης αξιολόγησης ή µπορεί 
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απλά να προσφέρουν µια δεύτερη γνώµη ώστε να ξεπεραστεί το πρόβληµα της 
προκατάληψης. (Lussier & Hendon, 2013; Mondy, 2012) 

1.5.2. Συνάδελφοι 
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα µε την χρησιµοποίηση των συναδέλφων ενός υπαλλήλου 

στην αξιολόγησή του είναι ότι γνωρίζουν πολύ καλά τόσο τον ίδιο όσο και την δουλειά 

του άρα αυτόµατα ξεπερνιούνται προβλήµατα που πιθανόν να προέκυπταν µε την 
αξιολόγηση από τον προϊστάµενο. Σε σχέση µε τον προϊστάµενο, οι υπόλοιποι 
συνάδελφοι γνωρίζονται µεταξύ τους καλλίτερα, γνωρίζουν τις τεχνικές λεπτοµέρειες 
του επαγγέλµατος καλύτερα, γνωρίζουν την απόδοση τα ων συναδέλφων τους 
καλύτερα. Ειδικά στις περιπτώσεις των οµάδων, η πίεση από τους συναδέλφους 
λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο. (Lussier & Hendon, 2013; Mondy, 2012) 

Υπάρχουν όµως διάφορα προβλήµµατα που µπορεί να προκύψουν σε µια τέτοια 

αξιολόγηση. Στην πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας, η 

εγκυρότητα των αξιολόγήσεων από συναδέλφους είναι αµφισβητούµενη (Sudarsan, 

2010). Προκαταλήψεις, συγκρούσεις προσωπικοτήτων, αντιζηλίες µπορούν να 

επηρεάσουν την βαθµολογία της αξιολόγησης. Οι άνθρωποι µιας οµάδας µπορεί να 

έχουν απλά διαφορετική προσωπικότητα, οι διαφορές αυτές προκαλούν προστριβές οι 
οποίες µπορεί να βγουν στην επιφάνεια κατά την αξιολόγηση. (Lussier & Hendon, 

2013; Mondy, 2012) 

Η αποφυγή τέτοιον προβληµάτων συνήθως λύνεται µε την προσαρµογή των 
βαθµολογιών αφότου ο οργανισµός έχει λάβει υπόψη του τα πιθανά θέµατα που µπορεί 
να υπάρχουν. Για παράδειγµα, λαµβάνει ένας µάνατζερ την µεταξύ τους αξιολόγηση 

των 7 µελών της οµάδας του. Παρατηρεί ότι 2 µέλη της οµάδας έχουν δώσει µεταξύ 

τους κακή βαθµολογία ενώ όλα τα υπόλοιπα µέλη τους έχουν δώσει καλή βαθµολογία. 

Πρόκειται προφανώς για µια περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ των µελών αυτών. Σε αυτή 

την περίπτωση ο µάνατζερ µπορεί να προσαρµόσει την βαθµολογία πιο κοντά στην 
άποψη της υπόλοιπης οµάδας µην λαµβάνοντας σηµαντικά υπόψη την βαθµολογία που 

έδωσαν µεταξύ τους τα 2 συγκρουόµενα µέλη. (Lussier & Hendon, 2013; Mondy, 

2012) 

Σε κάθε περίπτωση, και παρόλα τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν µέσω µιας 
αξιολόγησης συναδέλφων, η αξιολόγηση αυτή µπορεί να δώσει σηµαντικές 
πληροφορίες για την εσωτερική λειτουργία µιας οµάδας ιδίως αν ο προϊστάµενος δεν 
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έχει ιδιαίτερα συχνή επαφή µε τους εργαζόµενους. (Lussier & Hendon, 2013; Mondy, 

2012) 

1.5.3. Υφιστάµενοι  
Για έναν προϊστάµενο µιας εταιρείας, η επόµενη διαθέσιµη επιλογή είναι να 

αξιολογηθεί από τους υφισταµένους του. Ο τρόπος αυτός αξιολόγησης 
αντιµετωπίζονταν παραδοσιακά µε µεγάλη δυσπιστία, τα τελευταία χρόνια όµως έχουν 
αλλάξει οι απόψεις. Είναι πολλές οι εταιρείες που πιστεύουν πλέον ότι, όχι µόνο είναι 
εφικτό να αξιολογηθούν οι µάνατζερ από τους υφισταµένους τους, άλλα είναι και 
απαραίτητο, για τον απλό λόγο ότι οι υφιστάµενοι βρίσκονται στην τέλεια θέση για να 

µπορούν  να κρίνουν και να αξιολογήσουν τις διοικητικές ικανότητες των µάνατζερ. Ως 
εκ τούτου από αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης µπορούµε να ανακαλύψουµε στοιχεία που 

δεν θα ανακαλύπταµε µε καµιά άλλη µέθοδο.  

Όπως και στους προηγούµενους τρόπους αξιολόγησης έτσι και εδώ, εφόσον η 

αξιολόγηση γίνεται από ανθρώπους υπάρχει πάντα το πρόβληµα της προκατάληψης. 
Πιθανόν κάποιοι υφιστάµενοι να θέλουν να εκδικηθούν τους προϊσταµένους τους για 

εργασίες που τους ανατέθηκαν χωρίς να τις θέλουν, η απλά να υπάρχει ασυµφωνία 

χαρακτήρων. Από την άλλη, µπορεί ο υφιστάµενος να υπερεκτιµήσει τις ικανότητες 
ενός µάνατζερ για τον απλό λόγο ότι δεν µπορεί να κατανοήσει πλήρως κάποια από τα 

καθήκοντά του. Μάλιστα, σε έρευνα που έγινε, τα δύο τρίτα των υπαλλήλων 
βαθµολόγησαν τους προϊσταµένους τους µε µεγαλύτερη βαθµολογία από αυτή που 

έδωσαν οι ίδιοι οι προϊστάµενοι στον εαυτό τους (Hastings, 2009). 

Σε µια οµάδα υφισταµένων που µπορεί να βαθµολογήσουν έναν προϊστάµενο το πιο 

πιθανό είναι να παρατηρηθούν βαθµολογίες κάποιον που είτε υπερβαίνουν σηµαντικά 

τον µέσο όρο, είτε είναι αρκετά πιο χαµηλά του µέσου όρου. Αυτές αποτελούν 
πιθανότατα περιπτώσεις των προβληµάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω και η 

ορθότερη αντιµετώπιση τους είναι να µην υπολογιστούν στον µέσο όρο της 
βαθµολογίας. (Lussier & Hendon, 2013) Ένα άλλο πρόβληµα που πρέπει να προληφθεί 
είναι η ανωνυµία της αξιολόγησης. Αν οι υφιστάµενοι γνωρίζουν πως δεν 
διασφαλίζεται η ανώνυµα της αξιολόγησης το πιο πιθανό είναι ότι θα αυξήσουν τις 
βαθµολογίες που θα έβαζαν προκειµένου να αποφύγουν προστριβές µε τον 
προϊστάµενό τους. (Antonioni, 1994) 
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1.5.4. Αυτοαξιολόγηση 

Αν ένας υπάλληλος γνωρίζει και αντιλαµβάνεται µε σαφήνεια τους στόχους και τα 

κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή του τότε πιθανόν είναι σε θέση να 

αξιολογήσει την δικιά του απόδοση. Πολλοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν τι κάνουν 
καλά σε µια εργασία και που χρειάζονται βελτίωση. Η αλήθεια είναι ότι οι 
περισσότεροι κάνουν την αυτοαξιολόγηση και αυτοκριτική τους είτε τους ζητηθεί είτε 
όχι, απλά αυτό συµβαίνει σε µια αδόµητη, ανεπίσηµη µορφή. Τώρα για τα 

συµπεράσµατα που µπορεί να αντληθούν από µια τέτοια αξιολόγηση είναι λίγο 

µπερδεµένα τα πράγµατα.  

Τα περισσότερα στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι οι υπάλληλοι τείνουν να υπερεκτιµούν 
τις ικανότητές τους σε µια εργασία (Breidert & Fite, 2009). Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι 
άτοµα χαµηλότερου επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων τείνουν να υπερεκτιµούν τις 
ικανότητές τους. (Castle, Garton, & Kenward, 2007). Παρόλα αυτά υπάρχουν έρευνες 
που υποστηρίζουν ότι οι εργαζόµενοι τείνουν είτε να υποτιµούν είτε να αξιολογούν µε 
ακρίβεια την απόδοσή τους µε το πέρασµα του χρόνου καθώς αποκτούν εµπειρία 

(Matthews & Beal, 2002; Sullivan & Hall, 1997; McKinstry, Peacoc, & Blaney, 2003). 

Βλέποντας τα στοιχεία των ερευνών ότι οι εργαζόµενοι τείνουν να υπερεκτιµούν τις 
δυνατότητές τους πόσο ωφέλιµη και ακριβής θα µπορούσε να είναι µια τέτοια 

αξιολόγηση; Καταρχήν λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι οι εργαζόµενοι, τουλάχιστον 
αρχικά, υπερεκτιµούν τις ικανότητές τους µπορούµε να προσαρµόσουµε προς τα κάτω 

τις βαθµολογίες που οι ίδιοι έθεσαν στον εαυτό τους. Επιπροσθέτως, οι αντίληψη των 
εργαζοµένων για τις ικανότητές τους είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε αρκετές διοικητικές 
διαδικασίες µεταξύ των οποίων τον σχεδιασµό της εκπαίδευσης και ανάπτυξης, η 

ανάθεση έργων, οι παροχές συµβουλών και τα πειθαρχικά µέτρα (Lussier & Hendon, 

2013).  

1.5.5. Πελάτες 
Η γνώµη των πελατών αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό την επιτυχία µιας εταιρείας. 
Για τον λόγο αυτό πολλοί οργανισµοί επιλέγουν να λαµβάνουν αξιολογήσεις απόδοσης 
από τους πελάτες τους. Η στρατηγική αυτή προσφέρει δέσµευση µε τον πελάτη, 

καθιστά τους εργαζόµενους υπεύθυνους και προάγει την αλλαγή (Mondy, 2012). Εδώ 

να διευκρινίσουµε πως µε τον όρο πελάτες δεν αναφερόµαστε µόνο στους εξωτερικούς 
πελάτες ενός οργανισµού, άλλα πελάτης ενός τµήµατος µέσα σε ένα οργανισµό µπορεί 
να είναι ένα άλλο τµήµα του ίδιου οργανισµού.  
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Όπως και στις άλλες µορφές αξιολόγησης έτσι και εδώ µπορεί να προκύψουν διάφορα 

προβλήµατα. Καταρχήν η αξιολόγηση των πελατών γίνεται βάση ποιοτικών κριτηρίων 
άρα τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα υποκειµενικά. Επίσης οι πελάτες συνήθως δεν 
είναι εκπαιδευµένοι στο να κάνουν αξιολογήσεις (Lussier & Hendon, 2013). Βέβαια 

αυτά δεν ισχύουν πάντα. Έρευνες έχουν δείξει πως οι αξιολογήσεις από τους πελάτες 
µπορούν να είναι µεγαλύτερης ακρίβειας από τις εσωτερικές αξιολογήσεις ατόµων του 

ίδιου οργανισµού η τµήµατός του. (Macintosh, 2007) 

1.5.6. Εποπτική Αξιολόγηση (360ο feedback) 

Η εποπτική αξιολόγηση είναι ένας δηµοφιλής τρόπος αξιολόγησης που χρησιµοποιεί 
αξιολογήσεις σε διάφορα επίπεδα τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών πηγών της 
εταιρείας. Η εποπτική αξιολόγηση διαφέρει από την παραδοσιακή µορφή αξιολόγησης 
που γίνεται από τον άµεσο προϊστάµενο του εργαζοµένου. (Tracy, 2008). Σε αυτή την 
µορφή αξιολόγησης µπορεί να συµµετέχουν όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από τον 
αξιολογούµενο υπάλληλο συµπεριλαµβανοµένων του µάνατζερ, του άµεσου 

προϊστάµενου, του ίδιου του εργαζόµενου, των συναδέλφων του, των ατόµων που 

ανήκουν στην ίδια οµάδα εργασίας µε αυτόν, των υφισταµένων του και των 
εσωτερικών και εξωτερικών πελατών µε τους οποίους σχετίζεται ο εργαζόµενος 
(Drakes, 2008) και ο συνηθέστερος τρόπος εκτέλεσης της διαδικασίας είναι µε τους 
αξιολογητές να καλούνται να απαντήσουν σε ένα ερωτηµατολόγιο µέσω διαδικτύου 

(Dessler, 2012). Περίπου το 90% των εταιρειών του Fortune 500 χρησιµοποιούν κάποια 

µορφή της εποπτικής αξιολόγησης (Maylett & Riboldi, Using 360° Feedback to Predict 

Performance, 2007). Πολλές εταιρείες χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα της  εποπτικής 
αξιολόγησης όχι µόνο στις συµβατικές χρήσης µιας αξιολόγησης άλλα και στον 
προγραµµατισµό της διαδοχής, την εκπαίδευση, και την επαγγελµατική ανάπτυξη. 

Εύκολα διαπιστώνουµε ότι µε την εφαρµογή της εποπτικής αξιολόγησης λύνονται 
πολλά από τα προβλήµατα που θα προέκυπταν µε οποιαδήποτε άλλη µορφή 

αξιολόγησης. Το ερώτηµα που γεννιέται αυτόµατα είναι, γιατί να µην χρησιµοποιείται 
πάντα αυτή η µορφή αξιολόγησης; Η απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο απαιτεί χρόνο και 
χρήµα, πόροι που δεν µπορούν να διαθέσουν όλοι.  

∆υστυχώς ο µόνος τρόπος να αποφθεχθούν τα προβλήµατα εύρεσης χρόνου και 
χρήµατος είναι να µην ακολουθηθεί  αυτός ο τρόπος αξιολόγησης και να περιοριστούν 
οι εταιρείες στις πιο απλές µορφές αξιολόγησης. Όταν όµως αποφασιστεί πως µπορεί η 

εταιρεία να στηρίξει την εποπτική αξιολόγηση τότε είναι προτιµότερο αυτό να γίνεται 
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για σκοπούς προσωπικής ανάπτυξης και όχι για την λήψη διοικητικών αποφάσεων 
(Toegel & Conger, 2003). Ένα σωστά στηµένο σύστηµα εποπτικής αξιολόγησης µπορεί 
να παρέχει συγκεκριµένες προτάσεις για την βελτίωση  των ατοµικών ικανοτήτων. 
(Aguini, 2007).  

 

 

1.6. Μέθοδοι Αξιολόγησης 
 

Η επίσηµη αξιολόγηση της απόδοσης συνήθως περιλαµβάνει µια πρότυπη φόρµα που 

δηµιουργήθηκε από το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού µε σκοπό την µέτρηση της 
απόδοσης των υπαλλήλων. Εδώ πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή καθώς η εκτίµηση 

πρέπει να είναι αντικειµενική και να µην βασίζεται σε υποκειµενικά στοιχεία. Οι 
υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν τα πρότυπα της αξιολόγησης και να αντιλαµβάνονται 
πλήρως ποια είναι η καλή απόδοση, και να µπορούν να µετρήσουν και οι ίδιοι την 
απόδοσή τους. Οι µάνατζερ από την άλλη, έχουν να επιλέξουν ανάµεσα από µια λίστα 

µεθόδων, ανάλογα µε τον σκοπό που έχει η αξιολόγηση. Αν η µεγαλύτερη έµφαση 

δύνεται στην επιλογή υπαλλήλων, τις προαγωγές, την εκπαίδευση και τις µισθολογικές 
αυξήσεις τότε µια παραδοσιακή µέθοδος αξιολόγησης όπως οι «κλίµακες αξιολόγησης» 

ίσως είναι η πιο κατάλληλη. Οι συνεργατικές µέθοδοι που περιλαµβάνουν δεδοµένα 

δοσµένα από τους ίδιους τους υπαλλήλους ίσως αποδειχθούν καταλληλότερες για την 
ανάπτυξη των υπαλλήλων (Mondy, 2012).  

1.6.1. Κλίµακες Αξιολόγησης 
Οι κλίµακες αξιολόγησης είναι µια µέθοδος που αξιολογεί τους υπαλλήλους σύµφωνα 

µε κάποιους καθορισµένους παράγοντες. Οι µάνατζερ, σε αυτή την µέθοδο, 

βαθµολογούν τους υπαλλήλους µε µια συνεχή κλίµακα για παράδειγµα από το 1 ως το 

5 όπου 1 είναι η χαµηλότερη απόδοση ενώ 5 η υψηλότερη.  

Οι κλίµακες αξιολόγησης είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος αξιολόγησης και αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η ίδια φόρµα µπορεί να ταιριάζει σε πολλές θέσεις εργασίας, 
χρειάζεται ελάχιστο χρόνο, προσπάθεια, κόστος και εκπαίδευση. Το αρνητικό είναι ότι 
µπορεί να µην παρέχει µεγάλη ακρίβεια γιατί η επιλογή ανάµεσα στις βαθµίδες τις 
κλίµακας, πχ από το «πολύ καλός» στο «άριστος», µπορεί να είναι υποκειµενική. 
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Οι παράγοντες βάση των οποίων γίνεται η βαθµολόγηση είναι συνήθως δύο: οι σχετικοί 
µε την εργασία και τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Οι παράγοντες που σχετίζονται µε 
την εργασία αφορούν την ποιότητα και την ποσότητα αυτής ενώ οι προσωπικού 

παράγοντες αναφέρονται σε συµπεριφορές όπως οι επικοινωνιακές δεξιότητες και σε 
χαρακτηριστικά όπως η προσαρµοστικότητα. (Mondy, 2012)   
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Σχήµα 2: Παράδειγµα Φόρµας Κλιµάκων Αξιολόγησης (Mondy, 2012) 
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 1.6.2. Η Μέθοδος των Κρίσιµων Περιστατικών 
Η µέθοδος των κρίσιµων περιστατικών απαιτεί την τήρηση εγγραφών µε τις καλές και 
κακές ενέργειες ενός εργαζοµένου και την επισκόπηση αυτού του εγγράφου σε 
περιοδική βάση από κοινού µε τον ίδιο τον εργαζόµενο. Όταν µια ενέργεια υπαλλήλου, 

ένα «κρίσιµο περιστατικό», επηρεάζει την αποδοτικότητα του τµήµατος, ο µάνατζερ 

την καταγράφει. Στο τέλος της περιόδου αξιολόγησης ο αξιολογητής χρησιµοποιεί αυτά 

τα συµβάντα µαζί µε άλλα στοιχεία για να αξιολογήσει την απόδοση του εργαζοµένου 

(Dessler, 2012).  

Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται για να γίνει µια καλή εκτίµηση µιας ολόκληρης 
περιόδου. Στην πορεία της περιόδου αυτής οι υπάλληλοι λαµβάνουν συνεχώς 
πληροφόρηση σχετικά µε την απόδοσή τους και πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες 
εκπαιδεύσεις προκειµένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη των εργαζοµένων. (Lussier & 

Hendon, 2013) 

1.6.3. Αφηγηµατική Μέθοδος 
Η αφηγηµατική µέθοδος είναι µια µέθοδος αξιολόγησης κατά την οποία ο αξιολογητής 
κάνει µια σύντοµη περιγραφή µε αφηγηµατικό τρόπο της απόδοσης του εργαζοµένου. 

Η µέθοδος αυτή τείνει να εστιάζει σε ακραίες συµπεριφορές του εργαζοµένου παρά 

στην καθηµερινή του απόδοση. Με τον τρόπο αυτό ο µάνατζερ δεν περιορίζεται στο να 

βαθµολογήσει µια λίστα άλλα αναφέρει τα πιο σηµαντικά στοιχεία που αξίζουν να 

βαθµολογηθούν. Αυτό γίνεται µε δύο τρόπους: ο µάνατζερ µπορεί να συντάξει µια 

ελεύθερη έκθεση για τον υπάλληλο ή µπορεί να του δοθούν συγκεκριµένες ερωτήσεις 
που πρέπει να απαντήσει για τον υπάλληλο. (Lussier & Hendon, 2013) 
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Σχήµα 3: Παράδειγµα Φόρµας Αφηγηµατικής Μεθόδου (Dias, 2011) 
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1.6.4. Μέθοδος Ταξινόµησης 
Η µέθοδος της ταξινόµησης  είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται για να αξιολογήσει 
τους εργαζόµενους κατατάσσοντάς τους από τον καλύτερο στον χειρότερο. Ο 

καλύτερος υπάλληλος κατατάσσεται υψηλοτέρα όλων ενώ ο χειρότερος χαµηλότερα 

από όλους. Ο µάνατζερ συνεχίζει µε αυτόν τον τρόπο µέχρι να γεµίσει την κατάταξη µε 
όλους τους υπαλλήλους (Mondy, 2012) 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται όταν οι µάνατζερ πρέπει να πάρουν αποφάσεις του 

τύπου ποιος θα βραβευτεί ως υπάλληλος του µήνα, ποιος θα πάρει προαγωγή, ποιος 
αύξηση κλπ. Βέβαια ο τρόπος που γίνεται η κατάταξη είναι καλό να βασίζεται σε µια 

από της άλλες µεθόδους ή φόρµες ώστε να γίνεται πιο αντικειµενική. Επίσης µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί  για λόγους ανάπτυξης καθώς µε αυτόν τον τρόπο µπορούν να βλέπουν 
οι υπάλληλοι που βρίσκονται στην κατάταξη σε σύγκριση µε τους άλλους υπαλλήλους 
και µε τον τρόπο αυτό να παρακινηθούν ώστε να αυξήσουν την απόδοσή τους (Lussier 

& Hendon, 2013). 

Η σύγκριση σε ζεύγη αποτελεί παραλλαγή της µεθόδου κατάταξης. Εδώ η απόδοση του 

κάθε υπαλλήλου συγκρίνεται µε τις αποδόσεις όλων των άλλων υπαλλήλων της ίδιας 
οµάδας. Ο υπάλληλος που θα λάβει τον µεγαλύτερο αριθµό θετικών συγκρίσεων 
µπαίνει πρώτος στην κατάταξη. (Dessler, 2012) 

1.6.5. Κλίµακες Βαθµολόγησης µε Βάση την Συµπεριφορά (BARS) 

Στην µέθοδο αυτή συνδυάζονται τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής µεθόδου των 
κλιµάκων και της µεθόδου των κρίσιµων συµβάντων: διάφορα επίπεδα απόδοσης που 

εµφανίζονται κατά µήκος µιας κλίµακας µε το κάθε ένα να περιγράφεται σε όρους 
συγκεκριµένων συµπεριφορών του εργαζοµένου. (Dessler, 2012) 

Το µεγαλύτερο όφελος χρησιµοποίησης της συγκεκριµένης µεθόδου έναντι αυτής των 
κλιµάκων είναι ότι µε την χρήση των περιγραφών και την σαφή αποτύπωση της κάθε 
κλίµακας απόδοσης, εξαλείφεται η υποκειµενικότητα που εµφανίζεται στην µέθοδο των 
κλιµάκων. Η µέθοδος BARS είναι καλύτερη από αυτή των κλιµάκων άλλα παρόλα 

αυτά δεν είναι τόσο διαδεδοµένη όσο η µέθοδος µε τις απλές κλίµακες. Ο λόγος είναι 
ότι απαιτεί περισσότερο χρόνο και άρα χρήµα για να γίνει. Στην µέθοδο των κλιµάκων 
µπορεί η ίδια φόρµα να χρησιµοποιείται σε διάφορες θέσεις εργασίας, αυτό δεν µπορεί 
να γίνει όµως και στην µέθοδο των BARS. Άρα πρέπει να δηµιουργηθεί διαφορετική 

φόρµα για την κάθε θέση εργασίας κάτι που απαιτεί πάρα πολύ χρόνο.  
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Σχήµα 4: Παράδειγµα Μεθόδου BARS (Phillips, Shafter, Ross, Cox, & Shadrick, 2006) 
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1.6.6. Μέθοδος της ∆ιοίκησης Βάση Στόχων (MBO) 

Είναι µια µέθοδος αξιολόγησης στην οποία οι µάνατζερ µε τους υφιστάµενούς τους 
θέτουν συνεργατικά τους στόχους των υφισταµένων, κάνουν αξιολογήσεις σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα και ανταµείβουν ανάλογα µε τα αποτελέσµατα. Το πλεονέκτηµα 

σε αυτό είναι η ανοιχτή επικοινωνία µεταξύ του µάνατζερ και του εργαζόµενου. 

(Drucker, 2006) Για να είναι αποτελεσµατικό το ΜΒΟ οι µάνατζερ και οι εργαζόµενοι 
Πρέπει να θέτουν στόχους που να είναι SMART ( από τα αρχικά Specific, Measurable, 

Attainable, Result oriented, Time limited) (Doran, 1981) 

1. Συγκεκριµένοι (Specific). Θα πρέπει να υπάρχει ένα αποτέλεσµα-κλειδί για 

κάθε ΜΒΟ. Ποιο είναι το αποτέλεσµα που πρέπει να επιτευχθεί; 
2. Μετρήσιµοι (Measurable). Στο τέλος της χρονικής περιόδου πρέπει να είναι 

ξεκάθαρο αν ο στόχος επιτεύχθηκε ή όχι. Συνήθως εφαρµόζεται ένας αριθµός 
στον στόχο για να τον κάνει µετρήσιµο. Για παράδειγµα αύξηση των πωλήσεων 
κατά 1.000.000 ευρώ στο τέλος του τριµήνου.  

3. Επιτεύξιµοι (Attainable). Οι στόχοι δεν θα πρέπει να είναι αδύνατοι να 

επιτευχθούν. Θα πρέπει να αποτελούν πρόκληση άλλα να µην είναι αδύνατοι.  
4. Προσανατολισµένοι στο αποτέλεσµα (Result oriented). Ο στόχος πρέπει να 

είναι προσανατολισµένος στην αποστολή και τις αξίες του οργανισµού.  

5. Χρονικά οριοθετηµένοι (Time limited). Πρέπει να υπάρχει ένα λογικό χρονικό 

όριο για την επίτευξη του στόχου, άλλα να µην υπάρχει υπερβολικός χρόνος 

Η διαδικασία αποτελείται από τρία βασικά βήµατα: 

1. Ορισµός προσωπικών στόχων . Ο µάνατζερ ορίζει συνεργατικά µε τον υπάλληλο 

τους στόχους οι οποίοι πρέπει να είναι SMART. Οι στόχοι αυτοί είναι 
συνυφασµένοι µε τους εταιρικούς στόχους και τους στόχους του τµήµατος 

2. Πληροφόρηση και αξιολόγηση απόδοσης. Η επικοινωνία αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την επιτυχία η αποτυχία του ΜΒΟ. Οι υπάλληλοι πρέπει να 

αξιολογούν συνεχώς την απόδοσή τους. Κατά συνέπεια και οι µάνατζερ πρέπει 
να συναντιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε τους εργαζόµενους για να 

ελέγχουν την πρόοδό τους.  
3. Ανταµοιβή ανάλογα µε την απόδοση. Η απόδοση των εργαζοµένων πρέπει να 

υπολογίζεται σε αντιπαράθεση µε τους στόχους του. Οι υπάλληλοι που 

επιτυγχάνουν τους στόχους τους πρέπει και να ανταµοίβονται για αυτό µε 
αναγνώριση, επαίνους, µισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές κλπ.  
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Μέρος 2: Η Έρευνα 

 

2.1. Η Εταιρεία Α. Μεταξιώτης Α.Ε. 
 

Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των συστηµάτων αξιολόγησης που 

δηµιουργήθηκαν, είναι σκόπιµο να αναφέρουµε κάποια βασικά πράγµατα για την 
εταιρεία Α. Μεταξιώτης Α.Ε. προκειµένου να γίνει αντιληπτό το προφίλ της εταιρείας 
άλλα και οι ιδιοµορφίες της.  

Την εταιρεία Α. Μεταξιώτης Α.Ε. µπορούµε να την κατατάξουµε εύκολα στον χώρο 

των µικροµεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων, µια κατηγορία στην οποία ανήκει ο 

µεγαλύτερος αριθµός επιχειρήσεων στην Ελλάδα (Μπασδέκης, 2013).  

∆ραστηριοποιείται στο χώρο των δοµικών µονωτικών υλικών από το 1986 και αποτελεί 
συνέχεια προσωπικής επιχείρησης του ιδιοκτήτη της, ο οποίος δραστηριοποιείται στο 

χώρο από το 1980 όταν εργαζόταν ως στέλεχος σε µεγάλη εταιρεία του κλάδου. Με 
έδρα την Θεσσαλονίκη εξυπηρετούσε αρχικά κυρίως την Βόρεια Ελλάδα. Σήµερα, µετά 

την ραγδαία ανάπτυξή της, εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ο κύκλος 
εργασιών της ξεπερνάει τα 16.000.000 ευρώ ενώ απασχολεί περίπου 70 άτοµα  

 

 

2.2. Προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν 
 

Όπως προανέφερα, η εταιρεία ανήκει στις οικογενειακές ΜΜΕ. Λόγο τις ραγδαίας 
ανάπτυξης της, οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναµικό καλύπτονταν όποτε προέκυπτε 
ανάγκη για επιπλέων άτοµα, τα οποία λειτουργούσαν κυρίως ως βοηθοί των 
υπαρχόντων στελεχών, προκειµένου να τους αποφορτίσουν από τον όγκο εργασίας ο 

οποίος συνεχώς αυξάνονταν.  

Έτσι καταλήγουµε σε µια κατάσταση όπου οι ρόλοι του κάθε εργαζόµενου συγχέονται 
µε αυτούς των συναδέλφων του. ∆εν υπάρχουν ξεκάθαρες περιγραφές θέσης εργασίας 
ούτε οργανόγραµµα που να αποτυπώνει µε ακρίβεια την παρούσα κατάσταση, ενώ η 

απουσία τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την 
οργάνωση των ανθρώπινων πόρων. Επίσης πρέπει να αναφέρουµε την έλλειψη 
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εργαλείων για την µέτρηση διάφορων στοιχείων απόδοσης καθώς και την µη ύπαρξη 

εταιρικών και επιχειρησιακών στόχων 

Προσθέτοντας στα παραπάνω την µη εξοικείωση των εργαζοµένων µε συστήµατα 

αξιολόγησης πάρθηκε η απόφαση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να δηµιουργηθούν 
πολύ απλά και κατανοητά συστήµατα τα οποία θα αποτύπωναν µε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη ακρίβεια την απόδοση των εργαζοµένων. Η αντικειµενικότητα ήταν 
πρωτεύων παράγοντας για να µην υπάρξουν αντιδράσεις από την πλευρά του 

προσωπικού. 

Η εφαρµογή µιας κάρτας εξισορροπηµένης απόδοσης (Balanced Scorecard) ήταν 
αδύνατη καθώς δεν µπορούσε να προκύψει αντικειµενική αξιολόγηση λόγο όλων των 
παραπάνω που ανέφερα.  

Έτσι έπρεπε να δηµιουργήσω ένα σύστηµα το οποίο θα ήταν 

1. Αντικειµενικό 

2. Απλό και εύκολα αντιληπτό από όλους 
3. Βασισµένο στους στόχους που µου έδωσε η ∆ιοίκηση 

 

 

 

2.3. Οι Θέσεις Εργασίας 
 

Αρχικά έπρεπε να γίνει µια σωστή περιγραφή και ανάλυση των θέσεων εργασίας που 

θα αξιολογούνταν. Για τον σκοπό αυτό µοιράστηκε ερωτηµατολόγιο (Φόρµα 1, 

Παράρτηµα) το οποίο συµπλήρωσαν οι εργαζόµενοι και ακολούθησε σύντοµη 

συνέντευξη µε τον κάθε εργαζόµενο και τον προϊστάµενό του για την ακριβή 

περιγραφή της κάθε θέσης και των καθηκόντων της.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας προς αξιολόγηση µε συντοµία και 
περιεκτικότητα.  
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Σύµβουλος Πωλήσεων 
 

Κύριος ρόλος της θέσης εργασίας 
Η υποστήριξη του υπάρχοντος πελατολογίου σε θέµατα πωλήσεων και ενηµέρωσης 
καθώς και η ανάπτυξη του υπάρχοντος εµπορικού δικτύου 
 

Κύρια Καθήκοντα 
• Επισκέψεις υπάρχοντος πελατολογίου 

• Επισκέψεις για ανάπτυξη του πελατολογίου 
• Υποστήριξη του πελατολογίου (προσφορές, αναθεώρηση λίστας εκπτώσεων, 

ενηµέρωση για προϊόντα) 
• Παραγγελιοληψία 
• Εκταµίευση υπολοίπου πελατών 

 

 

Υπεύθυνος Πωλήσεων 
 

Κύριος ρόλος της θέσης εργασίας 
Η τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας καθώς και η καθοδήγηση-επίβλεψη των 
συµβούλων πωλήσεων για την αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων της εταιρείας.  
 

Κύρια Καθήκοντα 
• Καθορισµός τιµών και εκπτώσεων στα προϊόντα 
• Καθοδήγηση –επίβλεψη των πωλητών για τις προσφορές προς τους πελάτες 
• Υποστήριξη των στρατηγικών πελατών της εταιρείας 
• Πωλήσεις εξωτερικού 
• ∆ηµιουργία προσφορών για µεγάλους διαγωνισµούς 

 

 

Βοηθός Λογιστή 
 

Κύριος ρόλος της θέσης εργασίας 
Η καταχώρηση παραστατικών, η ενηµέρωση των τραπεζικών λογαριασµών και η 
ενηµέρωση των στοιχείων και βιβλίων της επιχείρησης 
 

Κύρια Καθήκοντα 
• Έλεγχος και καταγραφή κινήσεων των τραπεζικών λογαριασµών στα βιβλία της 

επιχείρησης 
• Έκδοση τιµολογίων παροχής υπηρεσιών 
• Καταχώρηση παραστατικών εξόδων επιχείρησης 
• Αρχειοθέτηση 
• Αλληλογραφία λογιστηρίου  
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Υπεύθυνος Λογιστηρίου 
 

Κύριος ρόλος της θέσης εργασίας 
Η πλήρης κάλυψη των οικονοµικών λογιστικών εργασιών και φορολογικών 
υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς και η καθοδήγηση-έλεγχος των βοηθών λογιστή για 
την εύρυθµη λειτουργία του λογιστηρίου 
 

Κύρια Καθήκοντα 
• Έλεγχος φερεγγυότητας πελατών 
• Έλεγχος της ροής εισπράξεων και πληρωμών  
• Προγραμματισμός πληρωμών προμηθευτών  
• Παρακολούθηση των δανειακών υποχρεώσεων  
• Παρακολούθηση των εμπλοκών με πελάτες (επιταγές) 
• Σύνταξη Συμφωνητικών 
• Σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

 

 

2.4. Τα Συστήµατα Αξιολόγησης 
 

Αποφασίστηκε πως για την βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων άλλα και την 
καλύτερη σύνδεση της απόδοσής τους µε τα bonus θα ακολουθούνταν οι αρχές του 

ΜΒΟ για την αξιολόγηση. Οι στόχοι και τα χαρακτηρίστηκα µπήκαν σε απλές φόρµες 
κλιµάκων αξιολόγησης ενώ θεωρήθηκε καλό, σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, να 

εφαρµοστεί ένα σύστηµα µε κρίσιµα συµβάντα για τον κάθε υπάλληλο. Με τον τρόπο 

αυτό θα υπάρχει καταγραφή των καλών άλλα και τον κακών πρακτικών περιορίζοντας 
κάπως το πρόβληµα της υποκειµενικότητας για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία 

θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι.  

Τέλος, όσον αφορά το ποιος θα κάνει τν αξιολόγηση, αποφασίστηκε πως στην πρώτη 

αυτή προσπάθεια εφαρµογής των συστηµάτων, καλό θα ήταν τους υπαλλήλους του 

κάθε τµήµατος να τους αξιολογήσει µόνο ο άµεσος προϊστάµενος ο οποίος τους 
γνωρίζει καλά, έχει όλα τα στοιχεία στην διάθεσή του, κρατάει την καρτέλα µε τα 

κρίσιµα συµβάντα του κάθε υπαλλήλου ενώ βρίσκεται σε καθηµερινή επαφή µαζί τους. 
Για τους υπεύθυνους των δύο τµηµάτων η αξιολόγηση θα σπάσει σε δύο µέρη. Τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά θα αξιολογηθούν από τους υφιστάµενους τους σε µια 
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ανώνυµη διαδικασία από όπου θα βγει ένας µέσος όρος βαθµολογίας, ενώ την 
αξιολόγηση για τα ποσοτικά χαρακτηριστικά θα την συµπληρώσει η ∆ιοίκηση.  

 

2.4.1. Σύµβουλοι Πωλήσεων 
Έχοντας λάβει υπόψη τα κύρια καθήκοντα των πωλητών, τα βασικά ποιοτικά στοιχεία 

που επιθυµεί η ∆ιοίκηση να έχουν και να αναπτύξουν, και τους στόχους που έθεσε η 

∆ιοίκηση για το τµήµα πωλήσεων, δηµιουργήθηκε η φόρµα αξιολόγησης των 
συµβούλων πωλήσεων. Ανάλογα µε την περιοχή ευθύνης του κάθε σύµβουλου 

πωλήσεων και τις δυναµικότητάς της συµφωνήθηκαν µε τον κάθε σύµβουλο πωλήσεων 
οι προσωπικοί του στόχοι οι οποίοι συµπληρώνονται στην κάθε φόρµα αξιολόγησης. 
Τέλος οι ∆ιοίκηση όρισε της βαρύτητες που θα έχει το κάθε αξιολογούµενο 

χαρακτηριστικό δίνοντας την µικρότερη βαρύτητα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και 
αυξάνοντας την βαρύτητα στα ποσοτικά (ανάλογα µε την σπουδαιότητα που η ίδια 

θεωρεί πως πρέπει να έχουν) έτσι ώστε το µεγαλύτερο ποσοστό της βαθµολογίας να 

προκύπτει από µετρήσιµα στοιχεία. (Φόρµα 2, Παράρτηµα) 

 

2.4.2. Βοηθοί Λογιστή 

Με παρόµοιο τρόπο δηµιουργήθηκαν και οι φόρµες αξιολόγησης των βοηθών λογιστή. 

Η διαφορά στο συγκεκριµένο τµήµα είναι ότι δεν υπήρχαν συγκεκριµένοι στόχοι 
τµήµατος ώστε να δηµιουργηθούν κατά αναλογία και οι προσωπικοί στόχοι του κάθε 
υπαλλήλου του τµήµατος. Η ∆ιοίκηση ήθελε να µειώσει τα λάθη, να αυξήσει την 
ταχύτητα διεκπεραίωσης των διάφορων εργασιών στο λογιστήριο και να πετύχει 
µεγαλύτερη ακρίβεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας. Ενώ οι δύο 

τελευταίοι στόχοι δείχνουν να µοιάζουν στην ουσία αναφέρονται σε διαφορετικές 
υποχρέωσες που οφείλει να εκτελεί κάθε υπάλληλος. Η ταχύτητα αναφέρεται καθαρά 

στα παραστατικά που καταχωρεί. Οι λοιπές υποχρεώσεις του κάθε υπαλλήλου 

αναφέρονται σε εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ώστε να λειτουργήσει σωστά και το 

υπόλοιπο λογιστήριο,  αν τις εκτελέσει ο κάθε υπάλληλος στον προβλεπόµενο χρόνο 

τότε η εταιρεία θα είναι ακριβής στις υποχρεώσεις της. 

Έτσι, κατά αναλογία των παραπάνω και ανάλογα µε το είδος των παραστατικών που 

καταχωρεί ο κάθε υπάλληλος και των λοιπών υποχρεώσεων του, θεσπίστηκαν κατόπιν 
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συµφωνίας µε τον κάθε έναν, τα επιθυµητά αποτελέσµατα που πρέπει να πετύχει. 
(Φόρµα 3, Παράρτηµα) 

 

2.4.3. Υπεύθυνος πωλήσεων και Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

Οι δύο αυτές θέσεις θα αξιολογηθούν διαφορετικά από τις προηγούµενες όπως 
προανέφερα. Τα διοικητικά τους προσόντα θα αξιολογηθούν από τους υφιστάµενους 
του καθενός βγάζοντας έναν µέσο όρο ενώ η εκπλήρωση των στόχων του τµήµατος και 
κάποιων προσωπικών που τους έχουν τεθεί θα αξιολογηθούν από την ∆ιοίκηση. 

Ο τρόπος µε τον οποίο αξιολογούνται τα διοικητικά χαρακτηριστικά των υπευθύνων 
είναι µια µορφή της µεθόδου των κλιµάκων βαθµολόγησης µε βάση την συµπεριφορά 

ενώ και πάλι για τα ποσοτικά χαρακτηριστικά οι στόχοι συµφωνήθηκαν και τέθηκαν 
από κοινού µεταξύ της ∆ιοίκησης και των υπευθύνων των δύο τµηµάτων κατά τα 

πρότυπα του ΜΒΟ. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι για αυτές τις θέσεις δόθηκε µεγαλύτερη 

βαρύτητα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά (Φόρµα 4 & 5, Παράρτηµα) 

 

 

2.5 Ετήσιος Κύκλος Αξιολόγησης 
 

Λόγο της εποχικότητας που παρουσιάζει ο κλάδος και της ιδιάζουσας οικονοµικής 
κατάστασης η οποία αποτρέπει τις ακριβείς προβλέψεις κρίθηκε απαραίτητο οι 
αξιολογήσεις να γίνονται κάθε 4 µήνες. Έτσι κάθε τετράµηνο που θα γίνονται οι 
αξιολογήσεις θα ορίζονται (µε την παραπάνω διαδικασία) και οι στόχοι του επόµενου 

τετραµήνου.  Επίσης είναι απαραίτητο να γίνεται συνάντηση µεταξύ των αξιολογητών 
και των αξιολογούµενων κάθε φορά που κλείνει ο µήνας έτσι ώστε να εξετάζεται οι 
πρόοδος και να αντιµετωπίζονται οι δυσκολίες του κάθε υπαλλήλου.  
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Σχήµα 5: Ο κύκλος της αξιολόγησης 
 

 

 

2.6 Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 

Μέσα από αυτή την προσπάθεια εφαρµογής συστηµάτων αξιολόγησης σε µια εταιρεία 

η οποία πότε της δεν είχε αντίστοιχη κουλτούρα στις διαδικασίες και τους ανθρώπους  
της, παρατηρούµε ότι µπορούν να εµφανιστούν πολλές δυσκολίες. Η µη εξοικείωση 

των ανθρώπων µε την διαδικασία, η προσπάθεια να πειστούν για την αναγκαιότητα της 
και τα οφέλη που θα αποκοµίσουν αν συνεργαστούν, η δυσκολία δηµιουργίας 
αντικειµενικών αξιολογήσεων και η απουσία στόχων και µετρήσιµων δεδοµένων είναι 
αρκετά για να αντιληφθούµε το µέγεθος της δυσκολίας του εγχειρήµατος.  

Θεωρώ άµεση ανάγκη για την εταιρεία Α. Μεταξιώτης Α.Ε. να προχωρήσει στην 
ανάλυση όλων των θέσεων εργασίας , να προσδιοριστούν ξεκάθαρα οι ρόλοι τους και 

1. Ιανουάριος – Αξιολόγηση µε βάση τους 
προηγούµενους στόχους και θέσπιση 
νέων. 

2. Φεβρουάριος – Ανασκόπηση Προόδου 
3. Μάρτιος – Ανασκόπηση Προόδου 
4. Απρίλιος – Ανασκόπηση Προόδου 

 

1. Μάιος – Αξιολόγηση µε βάση τους 
προηγούµενους στόχους και θέσπιση 
νέων. 

2. Ιούνιος – Ανασκόπηση Προόδου 
3. Ιούλιος – Ανασκόπηση Προόδου 
4. Αύγουστος – Ανασκόπηση Προόδου 

 

1. Σεπτέµβριος – Αξιολόγηση µε βάση 
τους προηγούµενους στόχους και 
θέσπιση νέων. 

2. Οκτώβριος – Ανασκόπηση Προόδου 
3. Νοέµβριος – Ανασκόπηση Προόδου 
4. ∆εκέµβριος – Ανασκόπηση Προόδου 

 

Σε όλη την διάρκεια του χρόνου 

• Bonus και Ανταµοιβές βασισµένα στην 
απόδοση 

• ∆ιορθωτικές ενέργειες τόσο πάνω στα 
συστήµατα αξιολόγησης όσο και στους 
παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση 

• Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού 
όποτε εντοπίζονται ελλείψεις. 
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να τεθούν στόχοι για το κάθε τµήµα. Να δηµιουργηθούν κάρτες εξισορροπηµένης 
απόδοσης για την εταιρεία, για το κάθε τµήµα άλλα και ατοµικές και µε βάση αυτές να 

στηθούν οι αξιολογήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να  δηµιουργηθούν και τα 

αντίστοιχα εργαλεία µετρήσεων και ελέγχου καθώς στην παρούσα φάση έχουµε µόνο 

τα πολύ βασικά εργαλεία στην διάθεσή µας και αν θέλουµε να έχουµε αντικειµενική 

αξιολόγηση πρέπει να έχουµε µετρήσιµα κριτήρια.  

Είναι απόλυτα αντιληπτό ότι η οργάνωση και εκτέλεση ενός τέτοιου έργου απαιτεί 
τεράστιο χρόνο, άρα και κόστος, και ιδιαίτερα εφαρµόζοντας αξιολογήσεις µε βάση το 

ΜΒΟ όπου πρέπει να τεθούν διαφορετικοί στόχοι σχεδόν για τον κάθε εργαζόµενο 

ανάλογα µε την ιδιοµορφία της θέσης εργασίας του. Θεωρώ όµως πως είναι η πιο 

αξιόπιστη λύση στην αξιολόγηση, και το σχετικά µικρό σε αριθµό προσωπικό της 
εταιρείας ευνοεί την εφαρµογή µιας τέτοιας διαδικασίας. 

Κλείνοντας, θα ήταν καλό να αναλογιστούµε ότι η συγκεκριµένη εταιρεία αποτελεί 
τυπικό παράδειγµα των µικροµεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αν 
αυτή είναι η οργάνωση που επικρατεί στις περισσότερες Ελληνικές εταιρείες τότε πως 
µπορούµε να αυξήσουµε άµεσα την ανταγωνιστικότητά µας σε σχέση µε τις σύγχρονες 
Ευρωπαϊκές εταιρείες; Και ακόµα και αν καταφέρουµε να το κάνουµε µέσω του 

µάρκετινγκ ή άλλων λειτουργιών, πόσο θα καταφέρουµε να διατηρήσουµε το 

προβάδισµα αυτό χωρίς να γνωρίζουµε πόσο αποδίδουν οι άνθρωποί µας και πώς να 

τους βοηθήσουµε να γίνουν αποδοτικότεροι;  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Φόρµα 1: Ερωτηµατολόγιο Ανάλυσης Θέσης Εργασίας 

 

 



 
 

 

 

 

 

40   

 



 41   
 

 

 

 

 

 



 42   
 

 

 

 

 

 



 43   
 

 

Φόρµα 2:  Αξιολόγηση Συµβούλων Πωλήσεων 
 

Τµήµα      : Πωλήσεις 
Χρόνος αξιολόγησης : 
Όνοµα Εργαζοµένου :              

Θέση εργασίας :Σύµβουλος Πωλήσεων     

Τοποθεσία   :    

  

Συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο σύµφωνα µε τις παρακάτω διαβαθµίσεις 
βαθµολογιών: Άριστος – (4), Πολύ καλός – (3), Μέτριος – (2), Ανεπαρκής – (1) 

 

 

α/α Κριτήρια   
Συντελ. 

Βαρυτ. 
Βαθµός 
(1-4) 

Βαθµός x 

Συντελεστή 
∆ικαιολόγηση 

Α. Ατοµικά Χαρακτηριστικά           

1 

Συνεργασία και διαπροσωπικές σχέσεις 
(Συνεργάζεται αποτελεσµατικά για την επίτευξη 

των στόχων και αλληλεπιδρά ικανοποιητικά µε τις 
άλλες οµάδες) 

  1     

  

2 
Επικοινωνία (επικοινωνεί γραπτά και 
προφορικά µε σαφήνεια και ακρίβεια) 

  1     

  

3 

∆ιαπραγµατευτική ικανότητα (κατάλληλες 
τεχνικές πωλήσεων, διαπραγµατεύεται σωστά 

µε τους πελάτες του) 

  1     

  

4 

Γνώσεις προϊόντων καταλόγου (Γνωρίζει µε 
ακρίβεια όλα τα προϊόντα του καταλόγου και 
τα χαρακτηριστικά τους) 

  

1 
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α/α Κριτήρια Στόχος Συντελ. 

Βαρυτ. 
Βαθµός 
(1-4) 

Βαθµός x 

Συντελεστή 
∆ικαιολόγηση 

Β. Αποτελέσµατα           

 5 

Εισπραγµένος Τζίρος (επιτυγχάνει τους 
στόχους πωλήσεων στις περιοχές του, 

100%=4, 95%=3, 90%2, <90%1) 

  3     

  

 6 
Τζίρος από νέους Πελάτες (100%=4, 

95%=3, 90%2, <90%1 
  3     

  

 7 

Εξυπηρέτηση µετά την πώληση 

(Πραγµατοποιεί τις προγραµµατισµένες 
επισκέψεις µετά την πώληση 100%=4, 90%=3, 

80%=2, <80%=1) 

  2     

  

 8 

Ενηµέρωση Παρουσίαση (Ενηµερώνει µε 
πληρότητα τους πελάτες της περιοχής του για 

προσφορές και προϊόντα 100%=4, 90%=3, 

80%=2, <80%=1) 

  2     

  

  Σύνολο     

 

Βαθµολογία  

52-56 Άριστος 
47-51 Πολύ καλός 
42-46 Μέτριος 
<42 Ανεπαρκής 
 

 

Λοιπά Σχόλια 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή εργαζοµένου     Υπογραφή αξιολογητή 

 

…………………………     …………………………. 
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Φόρµα 3:  Αξιολόγηση Βοηθών Λογιστή 

 

Τµήµα      : Λογιστήριο 

Χρόνος αξιολόγησης : 
Όνοµα Εργαζοµένου :              

Θέση εργασίας :Βοηθός Λογιστή     

Τοποθεσία   :    

  

Συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο σύµφωνα µε τις παρακάτω διαβαθµίσεις 
βαθµολογιών: Άριστος – (4), Πολύ καλός – (3), Μέτριος – (2), Ανεπαρκής – (1) 

 

 

α/α Κριτήρια   
Συντελ. 

Βαρυτ. 
Βαθµός 
(1-4) 

Βαθµός x 

Συντελεστή 
∆ικαιολόγηση 

Α. Ατοµικά Χαρακτηριστικά           

1 

Συνεργασία και διαπροσωπικές σχέσεις 
(Συνεργάζεται αποτελεσµατικά για την επίτευξη 

των στόχων και αλληλεπιδρά ικανοποιητικά µε τις 
άλλες οµάδες) 

  1     

  

2 
Επικοινωνία (επικοινωνεί γραπτά και 
προφορικά µε σαφήνεια και ακρίβεια) 

  1     

  

3 

Προγραµµατισµός (Λειτουργεί αποδοτικά 

κάτω από την πίεση χρόνου, επιλύει 
συγκρουόµενες προτεραιότητες) 

  1     

  

4 

Οργάνωση και µεθοδικότητα (οργανώνει 
σωστά τις υποχρεώσεις του και ταξινοµεί 
κατά τα πρότυπα τα αρχεία που επεξεργάζεται 
ώστε να µπορεί να ανατρέχει εύκολα σε αυτά) 

  

1 
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α/α Κριτήρια Στόχος Συντελ. 

Βαρυτ. 
Βαθµός 
(1-4) 

Βαθµός x 

Συντελεστή 
∆ικαιολόγηση 

Β. Αποτελέσµατα           

 5 

Ακρίβεια στην εργασία του (επιτυγχάνει 
τους στόχους των ελάχιστων αντιλογισµών 
που του τέθηκαν ως όριο, 100%=4, 95%=3, 

90%2, <90%1) 

  3     

  

 6 

Ταχύτητα (επιτυγχάνει τους στόχους 
καταχωρηµένων τιµολογίων που του τέθηκαν 
100%=4, 95%=3, 90%2, <90%1 

  3     

  

 7 

Αποτελεσµατικότητα (ολοκληρώνει τις 
εργασίες του στο προβλεπόµενο χρονικό 

περιθώριο 100%=4, 95%=3, 90%=2, <90%=1) 

  3     

  

  Σύνολο     

 

Βαθµολογία  

49-52 Άριστος 
45-48 Πολύ καλός 
41-44 Μέτριος 
<41 Ανεπαρκής 
 

 

Λοιπά Σχόλια 

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή εργαζοµένου     Υπογραφή αξιολογητή 

 

…………………………     …………………………. 
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Φόρµα 4:  Αξιολόγηση Υπεύθυνου Πωλήσεων 
 

Τµήµα      : Πωλήσεις 
Χρόνος αξιολόγησης : 
Όνοµα Εργαζοµένου :              

Θέση εργασίας :Υπεύθυνος Πωλήσεων     

Τοποθεσία   :      

  

Συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο σύµφωνα µε τις παρακάτω διαβαθµίσεις 
βαθµολογιών: Σχεδόν Πάντα – (4), Συνήθως – (3), Κάποιες Φορές – (2), Σχεδόν Ποτέ – (1) 

 

 

α/α Κριτήρια   
Συντελ. 

Βαρυτ. 
Βαθµός 
(1-4) 

Βαθµός x 

Συντελεστή 
∆ικαιολόγηση 

Α. Ατοµικά Χαρακτηριστικά           

1 

Παρέχει βοήθεια, καθοδήγηση και 
εκπαίδευση ώστε οι υπάλληλοι να 

βελτιώσουν την απόδοσή τους 
  2     

  

2 

Εξηγεί στους υφιστάµενους τι ακριβώς 
αναµένεται από αυτούς, ώστε να γνωρίζουν 
τις υποχρεώσεις της θέσεις τους 

  2     

  

3 
Υπεισέρχεται στην δουλειά των υφισταµένων 
του µόνο για να την ελέγξει   2     

  

4 

Συµβουλεύεται τους συνεργάτες & 

υφισταµένους του για ιδέες που να 

βελτιώνουν την δουλειά τους 

  

2 

    

  

5 

Επαινεί το προσωπικό του για ότι κάνουν 
καλά 

  

2 
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Συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο σύµφωνα µε τις παρακάτω διαβαθµίσεις 
βαθµολογιών: Άριστος – (4), Πολύ καλός – (3), Μέτριος – (2), Ανεπαρκής – (1) 

 

α/α Κριτήρια Στόχος Συντελ. 

Βαρυτ. 
Βαθµός 
(1-4) 

Βαθµός x 

Συντελεστή 
∆ικαιολόγηση 

Β. Αποτελέσµατα           

 6 

Τζίρος (επιτυγχάνει τους στόχους πωλήσεων 
του τµήµατος, 100%=4, 95%=3, 90%2, 

<90%1) 

  1     

  

 7 

Τζίρος από νέους Πελάτες (επιτυγχάνει τους 
στόχους πωλήσεων του τµήµατος 100%=4, 

95%=3, 90%2, <90%1 

  1     

  

 8 

Πωλήσεις εξωτερικού (επιτυγχάνει τους 
στόχους πωλήσεων του τµήµατος, 100%=4, 

95%=3, 90%2, <90%1) 

  2     

  

 9 

Μεικτό κέρδος (επιτυγχάνει τους στόχους 
πωλήσεων του τµήµατος, 100%=4, 95%=3, 

90%2, <90%1) 

  2     

  

  Σύνολο     

 

Βαθµολογία  

59-64 Άριστος 
53-58 Πολύ καλός 
47-52 Μέτριος 
<47 Ανεπαρκής 
 

 

Λοιπά Σχόλια 

 

 

 

 

Υπογραφή εργαζοµένου     Υπογραφή αξιολογητή 

 

…………………………     …………………………. 
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Φόρµα 5:  Αξιολόγηση Υπεύθυνου Λογιστηρίου 

 

Τµήµα      : Λογιστήριο 

Χρόνος αξιολόγησης : 
Όνοµα Εργαζοµένου :              

Θέση εργασίας :Υπεύθυνος Λογιστηρίου     

Τοποθεσία   :      

  

Συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο σύµφωνα µε τις παρακάτω διαβαθµίσεις 
βαθµολογιών: Σχεδόν Πάντα – (4), Συνήθως – (3), Κάποιες Φορές – (2), Σχεδόν Ποτέ – (1) 

 

 

α/α Κριτήρια   
Συντελ. 

Βαρυτ. 
Βαθµός 
(1-4) 

Βαθµός x 

Συντελεστή 
∆ικαιολόγηση 

Α. Ατοµικά Χαρακτηριστικά           

1 

Παρέχει βοήθεια, καθοδήγηση και 
εκπαίδευση ώστε οι υπάλληλοι να 

βελτιώσουν την απόδοσή τους 
  2     

  

2 

Εξηγεί στους υφιστάµενους τι ακριβώς 
αναµένεται από αυτούς, ώστε να γνωρίζουν 
τις υποχρεώσεις της θέσεις τους 

  2     

  

3 
Υπεισέρχεται στην δουλειά των υφισταµένων 
του µόνο για να την ελέγξει   2     

  

4 

Συµβουλεύεται τους συνεργάτες & 

υφισταµένους του για ιδέες που να 

βελτιώνουν την δουλειά τους 

  

2 

    

  

5 

Επαινεί το προσωπικό του για ότι κάνουν 
καλά 

  

2 
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Συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο σύµφωνα µε τις παρακάτω διαβαθµίσεις 
βαθµολογιών: Άριστος – (4), Πολύ καλός – (3), Μέτριος – (2), Ανεπαρκής – (1) 

 

α/α Κριτήρια Στόχος Συντελ. 

Βαρυτ. 
Βαθµός 
(1-4) 

Βαθµός x 

Συντελεστή 
∆ικαιολόγηση 

Β. Αποτελέσµατα           

 5 

Αποτελεσµατικότητα (το λογιστήριο είναι 
εµπρόθεσµο στις υποχρεώσεις του 100%=4, 

90%=3, 80%=2, <80%=1) 

  2     

  

 6 

Ορθή αξιολόγηση φερεγγυότητας πελατών 
(Αξιολογεί σωστά την φερεγγυότητα των 
πελατών σύµφωνα µε τους στόχους που του 

τέθηκαν, 100%=4, 95%=3, 90%2, <90%1) 

  1     

  

 7 

Ακρίβεια στην εργασία του (παραδίδει χωρίς 
λάθη τις οικονοµικές καταστάσεις, 100%=4, 

95%=3, 90%2, <90%1) 

  1     

  

  Σύνολο     

 

Βαθµολογία  

52-56 Άριστος 
47-51 Πολύ καλός 
42-46 Μέτριος 
<42 Ανεπαρκής 
 

 

Λοιπά Σχόλια 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή εργαζοµένου     Υπογραφή αξιολογητή 

 

…………………………     …………………………. 


