
 
 
 
 
 
 
 

Διοίκηση Ανθρωπίνου 
Δυναμικού 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 



Εκπαιδευτικοί Στόχοι  

Να κατανοήσουμε τη σημαντικότητα της 
Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε κάθε 
οργανισμό / επιχείρηση 
 
Να εκτιμήσουμε τα σημεία κλειδιά με τη 

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
 
Να κατανοήσουμε όρους όπως: πρόσληψη και 

επιλογή, ανάπτυξη, αποζημίωση, αποχώρηση   



Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Επιχείρηση 



 Οι άνθρωποι (ανθρώπινοι πόροι), είναι ο «βασικός 
πόρος» όλων των οργανισμών  
 

 Οι ανθρώπινοι πόροι κάνουν τη διαφορά από οργανισμό 
σε οργανισμό δημιουργώντας καινοτομία και επιτυχίες 
 

 Η επιτυχία κάθε οργανισμού βασίζεται στο σωστό 
σχεδιασμό και στο πόσο δίνει έμφαση στους ανθρώπινους 
πόρους του 

Είναι ο τρόπος που «αξιοποιούμε» τους ανθρώπους έτσι ώστε να 
βοηθήσουν να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί η επιχειρησιακή 

στρατηγική του 

Γιατί μελετάμε Διοίκηση ανθρώπινου Δυναμικού? 



Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  

• 85% πλέον των οργανισμών ασχολούνται με 
παροχή υπηρεσιών 

• Οι υπηρεσίες & η εξυπηρέτηση παρέχονται από 
ανθρώπους 

• Χαμηλή ποιότητα οδηγεί σε χαμηλή ποιότητα 
εξυπηρέτησης πελατών 

• Στον 21ο αιώνα πλέον, η αποτελεσματική 
διαχείριση γνώσης μεταφράζεται σε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα και κέρδη 

• Η γνώση προέρχεται από τους ανθρώπους 

Γιατί  είναι σημαντική στην απόδοση κάθε οργανισμού? 



Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  

• Η ΔΑΔ είναι πολυδιάστατη: εφαρμόζει τις αρχές 
των οικονομικών (μισθοί, αγορές, πηγές), της 
ψυχολογίας (υποκίνηση, ικανοποίηση), της 
Κοινωνιολογίας (οργανωτική δομή, κουλτούρα) και 
του Δικαίου (min. Μισθοί, εργατικές συμβάσεις) 
 

• Οι ανθρώπινοι πόροι δεν μπορούν να ταξινομηθούν 
ή να παραγγελθούν  μαζικά. Κάθε άτομο έχει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και συμβάλλει με το 
δικό του μοναδικό τρόπο στην επιχείρηση 

Τι είναι «μοναδικό» στη Δ.Α.Δ.? 



Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

• Βασικός Ορισμός: 
• ‘managing the employment relationship’ (Tyson, 1987)  

 
• functional definition 

• “Is a set of interrelated functions and processes whose goal is to attract, 
socialize, motivate, maintain, and retain an organization’s employees” 
(Belcourt et al., 2002) 
 

• goal-based definition 
• “aims to improve the productive contribution of individuals while 

simultaneously attempting to attain other societal and individual employee 
objectives” (Schwind et al., 2002) 

 
• Βασική Υπόθεση: 

• Οι εργαζόμενοι είναι η σημαντικότερη μονάδα σε κάθε 
οργανισμό 

 
 

Τι είναι ΔΑΔ? 



Στόχοι Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού 



ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Στόχοι  
Οργανισμού 

Στόχοι των  
εργαζομένων  

μας 
Κοινωνικοί  

Στόχοι 

Η ΔΑΔ εξυπηρετεί 3 περιοχές: 



Όμως… Πρωταρχικός στόχος:  

Οικονομικά Αποτελέσματα 

Διοίκηση 
Ανθρωπίνου 
Δυναμικού 

Συμμετοχή στην αποτελεσματικότητα του 
οργανισμού 

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού =  
Οικονομικά αποτελέσματα 



Πόροι vs Κεφάλαιο 

• Δημιουργούν αξία 
• Είναι σπάνιοι 
• Δεν αντιγράφονται 
• Οργανώνονται 

Ανθρώπινοι 
Πόροι: 

• Γνώση  
• Δεξιότητες  
• Δυνατότητες 
• Εμπειρία  

Ανθρώπινο 
κεφάλαιο: 

Στόχος  : Μετατροπή 



Ταχεία 
Ανάπτυξη! 

Παράγοντες εξωτερικού 
περιβάλλοντος: Οικονομικοί, 
Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Τεχνολογικοί 

Εργατική Δύναμη - Δημογραφικοί 

Οργανωσιακή Κουλτούρα 

Βασική Στρατηγική 

Τεχνολογία 

Παράγοντες Επηρεασμού 



Μην ξεχνάμε όμως…. 

• Η έννοια της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί 
να θεωρηθεί ως μια φιλοσοφία για τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να «συμπεριφερθούμε» τους 
εργαζόμενους για να φέρουν εις πέρας τους στόχους 
της επιχείρησής μας.  

 
  ΌΜΩΣ, αυτή η φιλοσοφία μπορεί να εφαρμοσθεί με 

ποικίλους τρόπους και δεν υπάρχει ένα μοντέλο 
ΠΑΝΑΚΕΙΑ για όλους και όλα!!! 



Λειτουργίες της Διοίκησης 
Ανθρωπίνων Πόρων 



Κύριες λειτουργίες 

Πρόσληψη 
& Επιλογή 

Εκπαίδευση  
& Ανάπτυξη 

Περιγραφές 
Θέσεων  

1. 
Προγραμ- 
ματισμός 

Αμοιβές &  
Παροχές Σύστημα 

Πλάνα  
Καριέρας 

2. 
Στελέχωση 

 

3. 
Αξιολόγηση 

 

4. 
Αποζημίωση 

 

5. 
Ανάπτυξη 

 

Evaluation 
Grid Ένταξη 

Έρευνες  
Κλίματος 

Στόχοι 

Βασικές Ενέργειες Δράση 

Εργασιακές  
Σχέσεις 

Θέματα  
Εργατικού  

Δικαίου 

Διοίκηση  
Αμοιβών 

Σταδιοδρομία 



Συστήματα και Πελάτες 
Συστήματα που θα είναι συμβατά τόσο το ένα με το 
άλλο, όσο όμως και με τη δομή, τη στρατηγική και 
τους στόχους μας ώστε να ενδυναμώνεται καθημερινά 
η αποτελεσματικότητα του οργανισμού, η ποιότητα, η 
καινοτομία και η ανταπόκριση στους πελάτες μας.   

Μην ξεχνάμε όμως: Μόνο ένα είναι το αφεντικό…. Ο 
ΠΕΛΑΤΗΣ… και αυτός μπορεί να μας απολύσει όλους… 
κάποια μέρα (Sam Walton). Για αυτό… πρέπει όλα τα 
συστήματα να ικανοποιούν εν τέλει τον πελάτη! 



 
 
 
 
 
 
 

Α. Προγραμματισμός 
Ανθρώπινου Δυναμικού 



Τι είναι προγραμματισμός 
• Πρέπει να γίνεται πριν από τη στρατολόγηση & επιλογή 

 
• Πρόβλεψη ζήτησης 

– Να εκτιμήσουμε τον αριθμό και τις ικανότητες των ανθρώπων 
που θα χρειαστούμε 

 
• Πρόβλεψη προσφοράς 

– Να εκτιμήσουμε τη διαθεσιμότητα και τις ικανότητες των 
υπαρχόντων εργαζομένων και αυτών που είναι διαθέσιμοι στην 
αγορά μας 

 
• Η  σταδιοδρομία εφοδιάζει τα άτομα με τις απαραίτητες 

ικανότητες και εμπειρία για εξέλιξη 



Σταδιοδρομία 
 
 

Κατακόρυφη 
απόκτηση γνώσεων 
βελτίωση σχέσεων 

ανάπτυξη ηγετικών προσόντων 

 
  

Οριζόντια 
απαραίτητη επιμόρφωση 

Γραμματέας  
(6 μήνες – 2 χρόνια) 

Γραμματέας 
Δ/νσης 

(1 – 3 χρόνια) 

Βοηθός Δ/ντη 
(2 -5 χρόνια) 

Διευθυντής Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Υπεύθυνος 
Εκπαίδευσης 

Υπεύθυνος 
Επιλογής 

Υπεύθυνος 
Μισθοδοσίας 

Που θα βρίσκεστε έπειτα από 5 χρόνια;  

  



Β. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
 

Πρόσληψη & Επιλογή 



Β.1 Στρατολόγηση προσωπικού 
Στρατολόγηση: η ανάπτυξη μίας «pool of applicants» για τις θέσεις 
εργασίας της επιχείρησης 
 
Έρευνα της Watson Wyatt σε 405 εταιρείες από όλους τους 
κλάδους με αντικείμενο έρευνας ποια δραστηριότητα 
/λειτουργία του HR επηρεάζει περισσότερο την κερδοφορία 
έδειξε ότι: 
 

«Αν μια εταιρεία έχει μια πολύ καλή στρατηγική επιλογής 
προσωπικού θα αυξήσει τη συνολική αξία της εταιρείας κατά 

10% τουλάχιστον!!!»  



Εσωτερικές πηγές προσέλκυσης 

Ανακοίνωση θέση εργασίας: Σταθερές ή έκτακτες ανακοινώσεις σε όλα τα σημεία της εταιρείας 
που βρίσκονται πιο κοντά στους υποψήφιους (πχ αφίσες, καταστήματα, κυλικείο κλπ) 

Καταχωρήσεις σε περιοδικό ή φυλλάδιο προϊόντων της εταιρείας 

Αναζήτηση σε υπάρχουσα Βάση δεδομένων εταιρείας 

Συστάσεις εργαζομένων 

Προαγωγές και μεταθέσεις 

Συστάσεις “φίλων” της εταιρείας (π.χ. πρώην στελέχη, πελάτες κλπ) 

Εκπαίδευση λοιπών στελεχών της εταιρείας να προσελκύουν εργαζομένους 

Στελεχώνοντας την επιχείρηση 



Στελεχώνοντας την επιχείρηση + & - 

• Πλεονεκτήματα:  
+ Οι εργαζόμενοι / προαγόμενοι γνωρίζουν καλύτερα την κουλτούρα 

της επιχείρησης  
+ Ο εργοδότης γνωρίζει τους εργαζομένους 
+ Παρέχεται η δυνατότητα για εσωτερική ανάπτυξη 
+ Καλύτερη αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων 
+ Βελτίωση ηθικού των προαγόμενων 
+ Χαμηλότερο κόστος για ορισμένες εργασίες 
+ Κίνητρο για καλύτερη απόδοση 
+ Δημιουργείται σύστημα διαδοχής 
 

• Μειονεκτήματα:  
– Πιθανώς να είναι περιορισμένη η pool 
– Μπορεί να εμποδίσει την αλλαγή που επιζητά η επιχείρηση / 

Αναπαραγωγή ίδιας νοοτροπίας 
– Πιθανά προβλήματα χαμηλού ηθικού από εκείνους που δεν 

προήχθησαν 
– «Πολιτικές» διαμάχες για προώθηση 
– Απαιτείται ένα δυνατό πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών  

Εσωτερική στρατολόγηση 



Εξωτερικές πηγές προσέλκυσης 

Στελεχώνοντας την επιχείρηση 

Επαγγελματικές σχολές (Τ.Ε.Λ., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ιδιωτικές σχολές) 

Ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ( Κολέγια, Πανεπιστήμια, Γραφεία διασύνδεσης) 

Ημέρες καριέρας 

Επαγγελματικές ενώσεις και εργατικά σωματεία 

Τακτικές & έκτακτες καταχωρήσεις στον τύπο - Αγγελία 

Ιστοσελίδα εταιρείας 

Ιστοσελίδες εταιρειών που προσφέρουν θέσεις εργασίας 

Γραφεία ευρέσεως εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ. ή ιδιωτικά) 

Εταιρείες επιλογής προσωπικού 



Στελεχώνοντας την επιχείρηση 

• Πλεονεκτήματα:  
+ Οι εξωτερικοί έχουν διαφορετικές και νέες αντιλήψεις, άλλη κουλτούρα 

και δημιουργούν νέες προοπτικές 
+ Φθηνότερη και ταχύτερη εκπαίδευση 
+ Δεν υπάρχει πίεση από διάφορες ομάδες συμφερόντων 
+ Εισάγεται σύγχρονη τεχνολογία  

• Μειονεκτήματα:  
– Μπορεί να επιλεγεί κάποιος που να μην ταιριάζει στη θέση ή στην 

επιχείρηση 
–   Μπορεί να προκληθούν προβλήματα ηθικού στους εσωτερικούς 

υποψηφίους, που δεν επιλέχθηκαν 
–   Απαιτείται περισσότερος χρόνος για προσαρμογή  

Εξωτερική στρατολόγηση 



Β.2 Επιλογή 

διαδικασία επιλογής μεταξύ υποψηφίων με τα κατάλληλα 
προσόντα με στόχο την πρόσληψη 

  
διαδικασία εξέτασης και συνέντευξης των υποψηφίων για μία 

θέση εργασίας, περιλαμβάνοντας την απόφαση πρόσληψης 



Β.2 α) Διαδικασία Επιλογής 
ΣΥΛΛΟΓΗ CVs/αιτήσεων 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ  
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (Tests) 

1ος κύκλος Συνεντεύξεων  
(Δ/νση Ανθρ. Δυν.) 

2ος κύκλος Συνεντεύξεων  
(Εκάστοτε Διεύθυνση) 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Ελλιπής αίτηση ή δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές της θέσης  

Δεν έχει τα κατ’ ελάχιστο απαιτούμενα 
προσόντα 

Αποτυγχάνει στα Tests 

Προβλήματα από τον έλεγχο 
του παρελθόντος 

Δεν ικανοποιεί στη 
συνέντευξη επιλογής 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Έλεγχος  
Βιογραφικό Σημείωμα 
Αίτηση 
Στοιχείων 
Συστατικών Επιστολών 

SOS 
Προσοχή 

στις 
διακρίσεις!!! 



Β.2 β) Επιλογή - Εργαλεία 



Η 
Συνέντευξη 



Τι είναι η συνέντευξη 
• «το πιο δημοφιλές εργαλείο επιλογής»  

• Στόχοι: 
 
1. Ο υποψήφιος διαθέτει τα 

κατάλληλα προσόντα? 
 

2. Θέλει τη θέση εργασίας? 
 

3. Ταιριάζει με τον 
οργανισμό? 



Ενέργειες πριν από την Συνέντευξη 

1. Προσδιορισμός ερωτήσεων και πληροφοριών 
2. Εξάσκηση επικοινωνιακού πνεύματος 
3. Προγραμματισμός χρόνου συνέντευξης 
4. Ανασκόπηση προσόντων που απαιτούνται 
5. Συσχετιζόμενες ερωτήσεις 
6. Οι ερωτήσεις δεν θα πρέπει να παραβιάζουν 

τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου 
7. Θα πρέπει να μελετηθεί η αίτηση του 

υποψηφίου 



Είδη Συνέντευξης 

Συνέντευξη 

Δομημένη 

Ερωτήσεις 
Προθυμίας  

Ερωτήσεις 
Γνώσεων 

Προσομοίωση Job Specific 
Cases 

Αδόμητη 
Ποιοι είναι οι στόχοι σας 

Περιγράψτε τον εαυτό 
σας 

Πιεστική 
Αντίδραση σε συνθήκες 

πίεσης 



Μη – νόμιμες ερωτήσεις 
Ποια είναι η εθνικότητά 

σας? 

Ποια είναι η οικογενειακή 
σας κατάσταση? 

Πόσο χρονών είστε? 

Ποια είναι η θρησκεία σας? 

Έχετε κάποια αναπηρία? 



Μετά την πρόσληψη…. 
Ένταξη Εργαζομένου 



Τι έχει ανάγκη ο νέος εργαζόμενος;  
 

– εξηγήσει τις δομές, υπευθυνότητες, δηλ. ποιος κάνει τι 
– του μεταφέρει την κουλτούρα της εταιρείας 
– αισθάνεται ότι μπορεί να συζητήσει τους πρώτους 

προβληματισμούς και τα εμπόδια που συναντά, χωρίς να 
εκτίθεται 

– του εξηγήσει τις πολιτικές του ανθρώπινου δυναμικού, τις 
υποχρεώσεις / δικαιώματά του 

 
Συνεπώς: 

– Ξεναγούμε τον εργαζόμενο στην εταιρεία και του γνωρίζουμε 
τους καινούργιους συναδέλφους 

– Του δίνουμε το σχετικό εγχειρίδιο και του ζητάμε να το 
διαβάσει και να μας ρωτήσει ότι θέλει 

– Τον καλούμε και μιλάμε μαζί του μετά από ένα μήνα για να 
δούμε την πορεία του 
 

Κάποιον να : 



Οφέλη ομαλής ένταξης 

Διαμόρφωση θετικής εικόνας 

Μεγαλύτερη αφοσίωση στην εταιρεία 

Γρηγορότερη ένταξη στην ομάδα 

Αποδοχή των αξιών της εταιρείας 

 

Λιγότερες  αποχωρήσεις, εργατικά ατυχήματα, 
απουσίες  

Μείωση άγχους 

Υψηλό ηθικό  

Γρήγορη εκμάθηση τεχνικών δεξιοτήτων 



Γ. Αξιολόγηση  



Διαδικασία Ελέγχου 
1. Καθορισμός προτύπων απόδοσης.  

– Σαφείς και μετρήσιμοι όροι απόδοσης 

2. Μέτρηση απόδοσης  
– Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μετρήσεις 
– Ποιοτικοί και ποσοτικοί τρόποι 

3. Αξιολόγηση της απόδοσης 
– Σύγκριση απόδοσης με το πρότυπο 
– Δύο πιθανά αποτελέσματα 

4. Αναπληροφόρηση  
– Διορθωτικές ενέργειες 



Έρευνα & Έλεγχος ΔΑΠ 

Ιστορικές μελέτες. Εναλλαγή προσωπικού, 
ποσοστό απουσιών, καθυστέρηση προσέλευσης 
 
Έρευνες. Ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις 

 
Ελεγχόμενα πειράματα 



Δ. Αποζημίωση 
Αμοιβές & Παροχές 

 



Αμοιβές 



Χρηματική Αμοιβή 

 

Κίνητρα ή 
Αμοιβή με 

το 
κομμάτι 

Bonus 

Μισθός ή 
ωρομίσθιο 



Wage 
Mix 

Εσωτερικοί  
Παράγοντες 

Εξωτερικοί  
Παράγοντες 

Προσφορά και  
Ζήτηση 

Οικονομική Ικανότητα  
της εταιρίας 

Σχετική αξία του  
ατόμου την Εταιρεία 
(ικανότητες/γνώσεις,  

προοπτικές κλπ) 

Βαρύτητα /  
Αξία της θέσης 

Συνθήκες αγοράς  
Εργασίας /  

Πληθωρισμός 
Area wage rates 

Κόστος ζωής 

Συλλογική Σύμβαση 

Απαιτήσεις εργατικής νομοθεσίας 

Παράγοντες που επηρεάζουν το 
Βασικό Μισθό 



Μη Χρηματικές αμοιβές 

        
 

Υλικές Ηθικές 



Χαρακτηριστικά  
μη - Χρηματικών Αποδοχών 



Οφέλη μη Χρηματικών Αποδοχών 

 Οι μη Χρηματικές Αποδοχές συνοδεύονται από θετικές αντιδράσεις 
καθώς εκλαμβάνονται από τους εργαζόμενους ως δώρα σε αντίθεση 

με τον μισθό που εκλαμβάνεται ως δικαίωμα 

 



Ε. Εκπαίδευση & 
Ανάπτυξη  



Αναπτύσσοντας τους ανθρώπους 
• Εκπαίδευση – διδάσκοντας χαμηλού βαθμού εργαζομένους πώς 

να κάνουν τη δουλειά τους / είναι η συστηματική ανάπτυξη 
γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων που απαιτούνται για 
την ορθή και ασφαλή διεκπεραίωση μιας εργασίας 

• Ανάπτυξη – μαθαίνοντας managers και επαγγελματίες ευρύτερες 
δεξιότητες/ ικανότητες για το παρόν και το μέλλον 

 
 Είναι μια δομημένη διαδικασία που:  

– Αποβλέπει στην αλλαγή της στάσης, γνώσης ή ικανότητας 
– Στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης 
– Ενισχύει την ατομική ανάπτυξη του κάθε εργαζόμενου 
– Αναπτύσσει τη δέσμευση προς την εταιρεία 



Σύγκριση Μάθησης & Εκπαίδευσης 

• ΜΑΘΗΣΗ  
– είναι η τυχαία εμπειρία που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε 

στιγμή χωρίς κάποιο σκοπό 
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

– γίνεται με συγκεκριμένο σκοπό και απαιτεί ένα καλό 
προσδιορισμένο αποτέλεσμα 

 
Τόσο η εκπαίδευση όσο και η μάθηση είναι 

διαδικασίες που διαφοροποιούν την ανθρώπινη 
συμπεριφορά 



Κατηγορίες Εκπ. Αναγκών 

Εταιρικές Ανάγκες 

Ανάγκες Ατόμων Ανάγκες Ομάδων ή 
Τμημάτων 
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Overall 10,000 
or more 

2,500-9,999 1,000-2,499 500-999 100-499 

Σύνολο εργαζομένων 

Αίθουσα διδασκαλίας 

Videotapes 

Videoconferencing 
(individual desktops) 

Outdoor experiential 
     programs 

Satellite/ 
     Broadcast TV 

Videoconferencing 
     (to group) 

Games/Simulations 
    (computer-based) 

Internet/WWW 

Μέθοδοι/ μέσα εκπαίδευσης 



Διοίκηση της Απόδοσης 



Διοίκηση της Απόδοσης 

• Η Διοίκηση της Απόδοσης είναι: 
 ... η διαδικασία με την οποία η διοίκηση προσπαθεί να 

ευθυγραμμίσει την απόδοση των εργαζομένων με τους 
εταιρικούς στόχους 

 έχει δύο κύριους στόχους: 
• Να δημιουργήσει ΣΑΦΗΝΕΙΑ ως προς το τι πρέπει να 

επιτευχθεί και στην εμπέδωση των εταιρικών αξιών 
• Να βοηθάει τους ανθρώπους να ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 

ώστε να βελτιώνουν την απόδοσή τους 



Απόδοση 

Βελτίωση της Διοίκησης της Απόδοσης σημαίνει ….. 

Αριθμός 
Εργαζομένων 

… βελτίωση Επιχειρησιακών Αποτελεσμάτων 
..  ΌΜΩΣ…. 
• Έρευνες 

αποκαλύπτουν τη 
διάχυτη 
δυσαρέσκεια των 
εταιρειών (Fortune 
500), για τις 
αξιολογήσεις 
(αξιολογητές & 
αξιολογούμενοι). 
Αυτό είναι 
παράδοξο λόγω 
του γεγονότος 
διότι... 

....τα άτομα συνήθως επιθυμούν να έχουν feedback 
σχετικά με την απόδοσή τους για αυτό-ανάπτυξη και 
ως μέρος της αναγνώρισης της εργασίας τους και της 
ύπαρξής τους  



Ο Κύκλος Διοίκησης της Απόδοσης 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

1. Προγραμματισμός 

2. Διοίκηση/ 
Καθοδήγηση  

3. Αξιολόγηση/  
Ανταμοιβή 

ΣΤΥΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΚΛΙΜΑ 



Last …. But not least… 



Αποχωρήσεις 



Ευχαριστώ για την  
προσοχή σας! 
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