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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι να εξετάσει το θέµα της ∆ιοίκηση της 

Απόδοσης (Performance Management) και να µελετήσει την εφαρµογή και την επίδραση 

της στην εύρυθµη λειτουργία πέντε φαρµακευτικών εταιριών. Καταρχάς, παρουσιάστηκε 

η έννοια της ∆ιοίκηση της Απόδοσης, οι αρχές, οι στόχοι της και οι διαδικασίες που 

περιλαµβάνει. Στη συνέχεια, µελετήθηκε ο ρόλος της αξιολόγησης της απόδοσης στην 

∆ιοίκηση της Απόδοσης και αναλύθηκαν τα διάφορα συστήµατα αξιολόγησης. Επιπλέον, 

εξετάστηκε η σηµασία του Συστήµατος των Αµοιβών στο Σύστηµα ∆ιοίκησης της 

Απόδοσης (Σ∆Α) και αναλύθηκαν τα υπάρχοντα Συστήµατα των Αµοιβών. 

Ακολουθώντας, µελετήθηκε ο κλάδος των φαρµάκων στην Ελλάδα και στη συνέχεια 

παρατίθεται µελέτη περιπτώσεων του Συστήµατος ∆ιοίκησης της Απόδοσης των 

φαρµακευτικών εταιριών Novartis, AstraZeneca, Pfizer, Vianex και Galenica. Τέλος, 

παρατίθενται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την σύγκριση των χαρακτηριστικών 

των  Σ∆Α των εξεταζόµενων εταιριών και οι λόγοι για τους οποίους η Pfizer θεωρείται 

ότι έχει το πιο αποτελεσµατικό Σ∆Α. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η ∆ιοίκηση της Απόδοσης (∆Α) είναι η στρατηγική και ενσωµατωµένη διαδικασία που 

επιφέρει συνεχή επιτυχία στην επιχείρηση βελτιώνοντας την απόδοση των εργαζοµένων 

και αναπτύσσοντας τις ικανότητες των ατόµων και των οµάδων. Είναι σαφές ότι κάθε 

επιχείρηση σχεδιάζει και αναπτύσσει το Σύστηµα ∆ιοίκησης της Απόδοσης (Σ∆Α)  

σύµφωνα µε το µέγεθος της, την οργανωτική της δοµή, τις αρχές και την κουλτούρα της. 

Η εφαρµογή Συστήµατος ∆ιοίκηση της Απόδοσης (∆Α) αποτελεί πρόκληση για κάθε 

επιχείρηση καθώς επιφέρει αύξηση της απόδοσης των εργαζοµένων και της επιχείρησης 

ως σύνολο, ωστόσο λίγες είναι οι εταιρίες στον ελλαδικό χώρο που το εφαρµόζουν.  

Η συγκεκριµένη εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει το Σ∆Α στις φαρµακευτικές εταιρίες, 

την αποτελεσµατικότητα του ως προς την λειτουργία και την εξέλιξη των εταιριών. 

Επιλέξαµε να εξετάσουµε εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο των φαρµάκων καθώς η 

διαρκώς αυξανόµενη κατανάλωση φαρµάκων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη 

Ελλάδα, επιδρά ευεργετικά στους ρυθµούς ανάπτυξης των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στο φαρµακευτικό κλάδο, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο 

και σε επίπεδο κερδοφορίας. Πρόκειται δηλαδή για ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο κλάδο 

και ζωτικής απασχόλησης στον οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 11.200 

εργαζόµενοι.. Επιπλέον, η εγχώρια φαρµακευτική δαπάνη το 2004 ανήλθε στα  €2,9 δις., 

παρουσιάζοντας µέση ετήσια αύξηση 12,6% την περίοδο 2000-2004,κάτι που δείχνει την 

ανάπτυξη του κλάδου και τις προοπτικές που εµφανίζονται για τις εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο. 
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Οι πέντε εταιρίες που επελέγησαν  είναι από τις µεγαλύτερες στο φαρµακευτικό κλάδο, 

οι τρεις πρώτες είναι θυγατρικές µεγάλων πολυεθνικών εταιριών ενώ οι δύο είναι 

ελληνικές εταιρίες. Οι εταιρίες είναι οι Novartis, AstraZeneca, Pfizer, Vianex και 

Galenica. Χρειάζεται να τονίσουµε ότι ενώ οι ξένες εταιρίες ασχολούνται µόνο µε την 

προώθηση των φαρµακευτικών προϊόντων, οι ελληνικές εταιρίες Vianex και Galenica 

προβαίνουν πρώτα στην παραγωγή των φαρµακευτικών προϊόντων και στη συνέχεια τα 

προωθούν. Επίσης, οι ελληνικές φαρµακευτικές εταιρίες συνεργάζονται µε ξένες εταιρίες 

των οποίων τα προϊόντα αναλαµβάνουν να προωθήσουν. 

Τα στοιχεία αναφορικά µε το Σ∆Α που εφαρµόζουν οι εταιρίες προήλθαν από τα 

ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι  υπεύθυνοι Ανθρωπίνου ∆υναµικού των εταιριών 

(Παράρτηµα 1). Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύεται σε επίπεδο θεωρίας η 

∆ιοίκηση της Απόδοσης (Κεφάλαιο 1), µερικές βασικές παράµετροι του Σ∆Α (Κεφάλαια 

2,3) ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση του Σ∆Α της κάθε φαρµακευτικής εταιρίας 

ξεχωριστά (Κεφάλαιο 4).Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η σύγκριση των Σ∆Α 

των εταιριών και τα συµπεράσµατα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

∆ιοίκηση της Απόδοσης (Performance Management) 

1.1 Ορισµός της ∆ιοίκησης της Απόδοσης 

Η ∆ιοίκηση της Απόδοσης (∆Α) είναι µια διαδικασία η οποία συντελεί στην 

αποτελεσµατική διοίκηση των ατόµων και των οµάδων µε σκοπό να επιτύχει υψηλά 

επίπεδα οργανωσιακής απόδοσης. Σύµφωνα µε τους Μ.Armstrong & Α.Baron (1998), η 

∆.Α είναι µια στρατηγική και ολοκληρωµένη διαδικασία, η οποία επιτυγχάνει 

παρατεταµένη επιτυχία στις επιχειρήσεις βελτιώνοντας την απόδοση των εργαζοµένων 

και αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους. Η ∆.Α είναι µια στρατηγική που συνδέει κάθε 

ενέργεια της επιχείρησης µε τις πρακτικές διοίκησης του ανθρωπίνου δυναµικού, µε την 

κουλτούρα και την επικοινωνία εντός της επιχείρησης. Η φύση της στρατηγικής 

εξαρτάται κάθε φορά από τη δοµή της επιχείρησης για αυτό το λόγο διαφέρει από 

επιχείρηση σε επιχείρηση. 

Η ∆.Α µε την ευρύτερη έννοια σχετίζεται µε όλες τις επίσηµες και ανεπίσηµες µεθόδους 

που υιοθετεί η επιχείρηση µε απώτερο σκοπό να βελτιώσει την ατοµική, οµαδική και 

εταιρική αποτελεσµατικότητα καθώς και να αναπτύσσει συνεχώς τη γνώση. Η βελτίωση 

της απόδοσης και ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται αφορά όλα τα άτοµα της 

επιχείρησης και δεν είναι αποκλειστική µέριµνα των διευθυντικών στελεχών.     
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1.2 Στόχοι  της ∆ιοίκησης της Απόδοσης 

Όπως υποστηρίζουν οι Philpott και Sheppard,ο βασικότερος στόχος της ∆.Α είναι να 

δηµιουργηθεί µια κουλτούρα στην επιχείρηση στην οποία τα άτοµα και οι οµάδες 

αναλαµβάνουν την υποχρέωση για τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών 

και για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και της συνεισφοράς τους.  

Πιο συνοπτικά, θα µπορούσαµε να προσδιορίσουµε τους επιµέρους στόχους  της ∆.Α  ως 

εξής: 

• Να βοηθά ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η απόδοση της επιχείρησης 

• Να ενεργεί ως µοχλός για την ανάπτυξη µιας κουλτούρας στην επιχείρηση  

προσανατολισµένης προς την απόδοση 

• Να αυξάνει τα κίνητρα και την δέσµευση των εργαζοµένων 

• Να παρακινεί τους εργαζοµένους να αναπτύσσουν τις ικανότητες τους και να 

αυξάνει την εργασιακή ικανοποίηση 

• Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της συνοχής  και της απόδοσης των οµάδων  

• Να δηµιουργεί εποικοδοµητικές και ειλικρινείς σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων  

µε τους προϊστάµενους τους στη διαδικασία του συνεχούς διαλόγου προκειµένου 

να βελτιώσουν την απόδοση  

• Να παρέχει τις ευκαιρίες στους εργαζοµένους να εκφράζουν τις προσδοκίες και 

τις φιλοδοξίες τους αναφορικά µε την εργασία   τους 

 
 



∆ιοίκηση της Απόδοσης : Η εφαρµογή της στις φαρµακευτικές εταιρίες 
Αδαµοπούλου Αθηνά  
 
 

 
 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 
ΜΠΣ στην «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 2004-2006 

5

1.3 Οι αρχές της ∆ιοίκησης της Απόδοσης  

Η ∆.Α στηρίζεται στις παρακάτω αρχές που επιτυχώς έχει συνοψίσει ο M. Armstrong 

(2000): 

 Μεταφράζει µε σαφήνεια τους εταιρικούς στόχους σε ατοµικούς, οµαδικούς 

και τµηµατικούς 

 Βοηθά να γίνονται πιο ευδιάκριτοι οι εταιρικοί στόχοι 

 Είναι µια συνεχής και εξελικτική διαδικασία στην οποία η απόδοση 

εξελίσσεται µε το χρόνο 

 Βασίζεται στη συναίνεση και συνεργασία και όχι στον έλεγχο και τον 

καταναγκασµό  

 ∆ηµιουργεί µια κοινή λογική για το τι απαιτείται προκειµένου να βελτιωθεί η 

απόδοση και πώς αυτό θα επιτευχθεί 

 Ενθαρρύνει την ατοµική διοίκηση της απόδοσης 

 Προϋποθέτει ανοιχτή και ειλικρινή διοίκηση και ενθαρρύνει την επικοινωνία 

µεταξύ υφισταµένων και προϊσταµένων 

 Απαιτεί µια συνεχή ανασκόπηση 

 Μετρά και αξιολογεί την απόδοση σύµφωνα µε τους κοινά αποδεκτούς 

στόχους 

 Πρέπει να εφαρµόζεται στο σύνολο του προσωπικού 

 ∆εν επιλαµβάνεται αρχικά να συνδέσει την απόδοση µε τη χρηµατική αµοιβή 
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1.4 Οι δραστηριότητες (Ο κύκλος) της ∆ιοίκησης της Απόδοσης 

Είναι σαφές ότι κάθε επιχείρηση σχεδιάζει, δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα Σύστηµα 

∆ιοίκησης της Απόδοσης (Σ∆Α)  που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της, την 

οργανωτική της δοµή και την κουλτούρα της. Επιπλέον, προκειµένου ένα Σ∆Α να είναι 

επιτυχές χρειάζεται να δίνει έµφαση στις εταιρικές αξίες και στόχους και να εφαρµόζεται 

σε όλο το προσωπικό.  

Η διοίκηση της απόδοσης µπορεί να περιγραφεί ως ένα συνεχής κύκλος που 

περιλαµβάνει τις εξής βασικές ενέργειες : 

• Προγραµµατισµός της Απόδοσης 

Ο προγραµµατισµός της απόδοσης  περιλαµβάνει τους στόχους που διαµορφώνονται σε 

συνεργασία του αξιολογητή µε τον αξιολογούµενο καθώς και την εργασιακή 

συµπεριφορά. Οι στόχοι είναι αυστηρά καθορισµένοι και µετρήσιµοι, δίνεται ο χρονικός 

ορίζοντας καθώς και τα κριτήρια απόδοσης, ώστε να µετριέται εύκολα η απόδοση του 

εργαζοµένου. 

 

• ∆ιαχείριση της Απόδοσης 

Η διαχείριση της απόδοσης στοχεύει στη συνεχή παρακολούθηση της πορείας του 

εργαζόµενου. Είναι το στάδιο το οποίο περιλαµβάνει την ανατροφοδότηση του 

εργαζοµένου (feedback) σχετικά µε την απόδοση του, συντάσσονται ανεπίσηµες 

εκθέσεις αναφορικά µε την πρόοδο του, επανακαθορίζονται οι στόχοι του εργαζοµένου 
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και επιλύονται τα όποια προβλήµατα απόδοσης παρουσιαστούν. Ο ρόλος του 

προϊσταµένου είναι καθοριστικός καθώς χρειάζεται να υποστηρίζει και να συµβουλεύει 

τους υφισταµένους του ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. 

 

• Αξιολόγηση της Απόδοσης 

Η διαδικασία της  αξιολόγησης της απόδοσης είναι η επίσηµη ανασκόπηση της απόδοσης 

του εργαζοµένου για την περίοδο που πέρασε. Σε αυτό το στάδιο γίνεται η επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης µε στόχο τον καθορισµό των εκπαιδευτικών 

αναγκών, την αναπροσαρµογή των στόχων καθώς και του Συστήµατος των Αµοιβών . 

• Ανταµοιβή της Απόδοσης 

Η ανταµοιβή της απόδοσης αποτελεί την τελευταία διαδικασία στον κύκλο της απόδοσης 

και συνδέεται µε όλες τις προηγούµενες ενέργειες. Ένα ορθά διαµορφωµένο Σύστηµα 

Αµοιβών στοχεύει να εξασφαλίζει την ενίσχυση της ενεργοποίησης και του 

ενδιαφέροντος του εργαζοµένου για συνεχή προσπάθεια και την ακριβοδίκαιη κατανοµή 

της αµοιβής σύµφωνα µε την ατοµική απόδοση και τη συµµετοχή στο οµαδικό πνεύµα. 

Ο κύκλος της ∆ιοίκησης της Απόδοσης απεικονίζεται στο διάγραµµα 1.1  που ακολουθεί 

:  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
o Στόχοι ατοµικοί/ συλλογικοί o Εκπαίδευση/ Ενηµέρωση 
o Ρόλοι και συµφωνίες απόδοσης o Καθηµερινό feedback 
o Περιγραφή θέσης o Παρακίνηση 
o Πρόγραµµα εργασίας o Καταγραφή Περιστατικών 
o Πρότυπα Απόδοσης o Καταγραφή Αποτελεσµάτων 

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
o Έπαίνοι 

o Ικανότητες 

o Τακτική Ανασκόπηση 
απόδοσης o Προαγωγές  

o Αυξήσεις o Μέτρηση απόδοσης 
o Οµαδικές Ανταµοιβές o Επίσηµη αξιολόγηση 
o Βραβεία  

 

 

∆ιάγραµµα 1.1 Ο Κύκλος της ∆ιοίκησης της Απόδοσης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Συστήµατα Αξιολόγησης της Απόδοσης 

2.1 Αξιολόγηση της απόδοσης και ∆ιοίκηση της Απόδοσης 

Η αξιολόγηση της απόδοσης (performance appraisal) είναι η συστηµατική εκτίµηση  της 

απόδοσης  του εργαζοµένου, η οποία αναφέρεται στην εκτέλεση της εργασίας και στις 

δυνατότητες εξέλιξης. Η αξιολόγηση έχει ως βασικό στόχο να πληροφορήσει για το 
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βαθµό που οι εργαζόµενοι ανταποκρίνονται στο έργο και στους στόχους που έχουν τεθεί 

και παράλληλα να εντοπίσει τις πρόσθετες ικανότητες ή τις αδυναµίες των 

αξιολογούµενων, ώστε να προωθηθούν οι ικανότεροι και να υποστηριχθούν όσοι 

υστερούν.  

Αξίζει να σηµειωθεί η διαφορά που υπάρχει µεταξύ της αξιολόγησης και της διοίκησης 

της απόδοσης. Σύµφωνα µε τον παραδοσιακό της ρόλο, η αξιολόγηση χαρακτηρίζεται 

από τον προσανατολισµό της στον έλεγχο. ∆ηλαδή σκοπός της αξιολόγησης είναι η 

βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω του ελέγχου, µέσω των «αµοιβών» ή «τιµωριών» 

βάσει της απόδοσης που παρουσίασε ο εργαζόµενος στο παρελθόν. Οι µέθοδοι 

αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται είναι µια σειρά κριτηρίων και στη συνέχεια έπεται  η 

σύγκριση και η ιεράρχηση των αξιολογούµενων. Η παραπάνω πρακτική έχει και τα 

ανάλογα αποτελέσµατα. ∆ηλαδή οι αξιολογούµενοι αναπτύσσουν αµυντική στάση και 

αντιδρούν, ενώ οι αξιολογητές τη θεωρούν µια τυπική διαδικασία και τη υποτιµούν. 

Αντίθετα, η διοίκηση της απόδοσης χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακό προσανατολισµό 

και δίνει έµφαση κυρίως στις δυνατότητες για µελλοντικές επιδόσεις χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι δε λαµβάνει υπόψη τις παρελθούσες επιδόσεις των εργαζοµένων. Η 

αξιολόγηση αποτελεί επιµέρους δραστηριότητα της διοίκηση της απόδοσης και έχει ως 

στόχο τη συνεχή βελτίωση, τη  µάθηση και την παρακίνηση των εργαζοµένων για 

υψηλές επιδόσεις. 
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2.2 Οι Στόχοι Αξιολόγησης στη ∆ιοίκηση της Απόδοσης 

Πρωταρχικό στοιχείο ενός συστήµατος αξιολόγησης είναι ο καθορισµός των στόχων που 

αυτό πρέπει να επιτυγχάνει και των βασικών αρχών πάνω στις οποίες αυτό θα στηριχθεί.  

Με τον καθορισµό των στόχων καθίστανται σαφείς σε όλους οι λόγοι για τους οποίους 

γίνεται η αξιολόγηση στην επιχείρηση,  ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζει  το πλαίσιο µέσα 

στο οποίο θα αναπτυχθούν  υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος απόδοσης της εταιρίας. 

Είναι κατανοητό ότι τα περισσότερα συστήµατα αξιολόγησης ικανοποιούν κοινούς 

βασικούς στόχους. Ωστόσο, κατά περίπτωση χρειάζεται να διαµορφώνονται ειδικοί 

στόχοι οι οποίοι προκύπτουν από το όραµα και τις βασικές αξίες της επιχείρησης καθώς 

και της στρατηγικής της. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους κυριότερους στόχους ενός 

συστήµατος αξιολόγησης. 

o Η επίτευξη του αισθήµατος δικαιοσύνης και αξιοκρατίας µεταξύ των 

εργαζοµένων 

o Η υποστήριξη των αποφάσεων και πολιτικών που αφορούν στις αµοιβές, τα 

κίνητρα, την εκπαίδευση, τις προαγωγές και τις µεταθέσεις. 

o Η ενδυνάµωση των εργαζοµένων και η ενίσχυση της παρακίνησης για υψηλή 

απόδοση και συνεχή βελτίωση 

o Η ενίσχυση του αισθήµατος υπευθυνότητας 

o Η συµβολή των προϊσταµένων στην αποτελεσµατική άσκηση διοίκησης της 

εταιρίας 
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o Η ενίσχυση των στοιχείων της εταιρικής κουλτούρας της εταιρίας 

 2.3 Οι Μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης 

Οι υπεύθυνοι στις επιχειρήσεις και οργανισµούς καθώς και οι θεωρητικοί που 

ασχολούνται µε θέµατα αξιολόγησης του προσωπικού έχουν αναπτύξει µια ολόκληρη 

σειρά µεθόδων που έχουν ως κύριο στόχο να µετρούν µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο 

την απόδοση των εργαζοµένων. Θεωρούµε σκόπιµο να παραθέσουµε σε γενικές γραµµές 

τις σπουδαιότερες µεθόδους αξιολόγησης και για να είναι πιο συγκροτηµένη η 

παρουσίαση θα πρέπει να τις ταξινοµήσουµε σε διάφορες κατηγορίες. Στην βιβλιογραφία 

παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι κατάταξης των µεθόδων αξιολόγησης. Στη 

συγκεκριµένη εργασία θα ακολουθήσουµε  την κατάταξη που έχουν εφαρµόσει οι 

Schuler & Jackson (2000), οι οποίοι προβαίνουν στη διάκριση των µεθόδων αξιολόγησης 

ανάλογα µε το περιεχόµενο και τα χαρακτηριστικά τους σε τρεις βασικές κατηγορίες:α) 

συγκριτικές µέθοδοι, β) αξιολόγηση µε βάση τα απόλυτα  πρότυπα, γ) αξιολόγηση µε 

βάση τα αποτελέσµατα. 

 

Α) Συγκριτικές µέθοδοι αξιολόγησης 

Η σύγκριση της απόδοσης των εργαζοµένων στηρίζεται στη γενικότερη ιδέα της 

κατάταξης των εργαζοµένων από τον καλύτερο στο χειρότερο. Υπάρχουν τρία είδη 

µεθόδων αξιολόγησης των εργαζοµένων σε σύγκριση: 
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i.Κατάταξη (Ranking) 

Με  τη συγκεκριµένη µέθοδο οι υπάλληλοι συγκρίνονται απ’ευθείας µεταξύ τους. Ο 

προϊστάµενος ταξινοµεί τους υφισταµένους του ανάλογα µε την απόδοση και την 

συνεισφορά τους στην επιχείρηση. Η µέθοδος αυτή είναι εύκολη στη χρήση, δεν είναι 

χρονοβόρα και δεν απαιτεί ιδιαίτερα υψηλούς χρηµατικούς πόρους. Ωστόσο, η µέθοδος 

αυτή δεν ενδείκνυται για µεγάλο αριθµό εργαζοµένων καθώς και για τη σύγκριση 

εργαζοµένων µε διαφορετικό αντικείµενο εργασιών. 

ii.Κατάταξη σε ζευγάρια 

Η συγκεκριµένη µέθοδος αξιολόγησης χρησιµοποιεί όλα τα πιθανά ζευγάρια υπαλλήλων 

και στη συνέχεια ο επόπτης αξιολογεί τον καλύτερο εργαζόµενο ανά ζευγάρι. Η τελική 

κατάταξη κάθε εργαζόµενου διαµορφώνεται από τον αριθµό των φορών που αυτός 

επιλέχθηκε ως ο καλύτερος εργαζόµενος στο ζευγάρι. Αυτός που έχει επιλεχθεί τις 

περισσότερες φορές ως καλύτερος κατατάσσεται πρώτος. 

iii.Μέθοδος της επιβεβληµένης επιλογής (Forced Choice) 

Η συγκεκριµένη µέθοδος υποχρεώνει τον αξιολογητή να βαθµολογήσει τους 

εργαζοµένους σε σχέση µε προκαθορισµένα αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά της 

εργασίας και να κατατάξει ένα συγκεκριµένο ποσοστό των εργαζοµένων σε κάθε µια από 

τις κατηγορίες επίδοσης. Ο αξιολογητής καλείται να αποφασίσει κατά πόσο ένα 

χαρακτηριστικό αντιπροσωπεύει περισσότερο ή λιγότερο τον εργαζόµενο. Η µέθοδος 
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αυτή αξιολογεί τον υπάλληλο µε βάση τον εαυτό του και όχι σε σχέση µε τους άλλους 

εργαζόµενους.  

 

Β)Αξιολόγηση µε βάση τα απόλυτα πρότυπα απόδοσης 

Η αξιολόγηση µε βάση τα απόλυτα πρότυπα απόδοσης έχει ως στόχο να κρίνει την 

απόδοση του εργαζοµένου βάσει των προτύπων που έχει θέσει η εταιρία και όχι σε σχέση 

µε την απόδοση των συναδέλφων του. Η απόδοση µετριέται βάσει συγκεκριµένων 

παραµέτρων που έχει θέσει η εταιρία έτσι ώστε να είναι εύκολη η επαναπληροφόρηση 

στον αξιολογούµενο. Στις τεχνικές των απόλυτων προτύπων απόδοσης ανήκουν οι 

γραφικές κλίµακες κατάταξης, η σταθµισµένη ελεγχόµενη κλίµακα και τα κρίσιµα 

περιστατικά. 

i.Γραφικές κλίµακες κατάταξης (Graphic Rating Scales) 

Οι γραφικές κλίµακες κατάταξης υιοθετήθηκαν τη δεκαετία του 1920 σύµφωνα µε τους 

Jackson&Schuler (2000) και είναι ευρέως διαδεδοµένη τεχνική καθώς ο αξιολογητής 

µετρά διάφορες πτυχές της απόδοσης του εργαζοµένου χρησιµοποιώντας γραφικές 

κλίµακες. Σε αυτή τη µέθοδο ο αξιολογητής αποδίδει ένα βαθµό απόδοσης 

παραδείγµατος χάριν, άριστος, ικανοποιητικός, µέτριος ή στην κλίµακα µπορεί να 

αντιστοιχούν αριθµητική βαθµολογία. Υπάρχει περίπτωση να χρησιµοποιηθούν και 

συντελεστές βαρύτητας όταν κάποια χαρακτηριστικά είναι πιο σηµαντικά από άλλα. Οι 
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γραφικές κλίµακες κατάταξης  είναι  εύκολες στη χρήση ωστόσο το µειονέκτηµα τους 

είναι η έλλειψη διαφάνειας καθώς ακόµα και όταν οι αξιολογητές είναι εκπαιδευµένοι 

µπορεί να ορίζουν διαφορετικά τις διαστάσεις της απόδοσης. 

ii.Σταθµισµένος Κατάλογος (Checklists) 

Σε αυτή τη µέθοδο δίνεται στον αξιολογητή µια λίστα µε διάφορα στοιχεία 

συµπεριφοράς που σχετίζονται µε την εργασία και καλείται να συµπληρώσει ποια 

χαρακτηρίζουν τον αξιολογούµενο. Κάθε χαρακτηριστικό έχει διαφορετικό συντελεστή 

βαρύτητας ενώ αυτοί οι συντελεστές δεν είναι γνωστοί στον αξιολογητή. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση ο αξιολογητής δεν συµµετέχει στην 

κατασκευή του καταλόγου. Η µέθοδος αυτή απαιτεί χρόνο για την κατασκευή του 

καταλόγου καθώς επίσης και τη δηµιουργία διαφορετικού καταλόγου ανάλογα µε τη 

θέση εργασίας. 

iii.Κρίσιµα Περιστατικά (Critical Incident Method) 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο των κρίσιµων περιστατικών, ο προϊστάµενος καταγράφει όλα τα 

σηµαντικά περιστατικά του προσωπικού της ευθύνης του, αυτά που φανερώνουν 

επιτυχηµένη ενέργεια καθώς και αυτά στα οποία το προσωπικό δεν παρουσίασε 

ικανοποιητική συµπεριφορά. Αυτή η µέθοδος είναι χρονοβόρα καθώς απαιτεί 

συστηµατική παρατήρηση εκ µέρους του προϊστάµενου. Επίσης, απαιτεί αναλυτική 
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σκέψη και την ικανότητα να µπορεί να καταγράφει µε ειλικρίνεια και µε ακρίβεια τα 

διάφορα περιστατικά. 

iv.Κλίµακες αξιολόγησης της συµπεριφοράς στην εργασία (BARS- Behaviourally 

Anchored Rating Scales & BOΒS- Behavioral Observation Scales) 

Τα µειονεκτήµατα που παρουσίαζαν οι γραφικές κλίµακες κατάταξης οδήγησαν στη 

δηµιουργία γραφικών κλιµάκων που περιλαµβάνουν συγκεκριµένα κριτήρια που 

αφορούν στη συµπεριφορά του εργαζοµένου. Κατά τη διαδικασία χρησιµοποιούνται 

διάφορα κριτήρια συµπεριφοράς που αντιπροσωπεύουν διάφορα επίπεδα απόδοσης µε 

αποτέλεσµα ο αξιολογητής να επιλέγει το επίπεδο εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί κάθε 

αξιολογούµενος. Η δηµιουργία µιας κλίµακας αξιολόγησης της συµπεριφοράς 

περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: Αρχικά, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφουν την απόδοση του εργαζοµένου σε µια θέση. Στη συνέχεια παρατίθενται τα 

κρίσιµα περιστατικά που µπορεί να προκύψουν σε µια θέση και ακολουθεί η αντιστοιχία 

των κρίσιµων περιστατικών µε κάθε µια κατηγορία απόδοσης. Στο τέλος, δίνεται η 

βαθµολογία για κάθε κλιµάκιο. Η υψηλότερη βαθµολογία αντιστοιχεί σε υψηλότερη 

απόδοση. Το µειονέκτηµα που παρουσιάζουν τα BARS είναι ότι οι κλίµακες είναι 

δύσκολο να φτιαχτούν και απαιτούν χρόνο, µε αποτέλεσµα καθώς οι ανάγκες της 

εργασίας αλλάζουν να είναι δύσκολο να προσαρµοστούν σε αυτές. Επίσης, οι 

αξιολογητές αντιµετωπίζουν το πρόβληµα ότι ορισµένες φορές τα περιστατικά που 

παρουσιάζονται στην φόρµα δεν αντιστοιχούν σε συµπεριφορές που έχει παρατηρήσει ο 
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αξιολογητής. Υπάρχει ακόµα η περίπτωση ένας εργαζόµενος να παρουσιάζει 

συµπεριφορά που να συνδέεται και µε υψηλή και µε χαµηλή απόδοση µε αποτέλεσµα να 

µην µπορεί να αποφασίσει αν θα δώσει υψηλή ή χαµηλή βαθµολογία.  

Μια πιο πρόσφατη εκδοχή της αξιολόγησης της συµπεριφοράς στην εργασία είναι οι 

κλίµακες παρατήρησης της εργασιακής συµπεριφοράς του προσωπικού (BOΒS) οι 

οποίες προκύπτουν από την καταγραφή σηµαντικών περιστατικών της συµπεριφοράς του 

εργαζοµένου. Με τη συγκεκριµένη µέθοδο, οι αξιολογητές δεν κατατάσσουν την 

απόδοση σε µια κλίµακα αντίθετα σε τακτά χρονικά διαστήµατα γράφουν αναφορές 

σχετικά µε την συµπεριφορά του εργαζόµενου. Ωστόσο, αυτή η µέθοδος απαιτεί χρόνο 

και την ικανότητα του αξιολογητή να αξιολογεί συστηµατικά τα κρίσιµα περιστατικά.   

 

 Γ) Αξιολόγηση µε βάση τα αποτελέσµατα 

Οι µέθοδοι αξιολόγησης βάσει αποτελεσµάτων χρησιµοποιούν ως πρωταρχικό κριτήριο 

τα αποτελέσµατα που έχει επιτύχει το προσωπικό. Οι µέθοδοι αξιολόγησης βάσει 

αποτελεσµάτων αποτελούνται από: α)Αξιολόγηση βάσει ∆εικτών, β) ∆ιοίκηση βάσει 

Στόχων 
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i. Αξιολόγηση βάσει ∆εικτών  

Η αξιολόγηση βάσει δεικτών µετρά την απόδοση των εργαζοµένων χρησιµοποιώντας 

αντικειµενικά κριτήρια όπως την παραγωγικότητα, τις πωλήσεις σε  χρηµατικές µονάδες  

κ.α. Για τη µέτρηση της απόδοσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο ποιοτικά όσο και 

ποσοτικά κριτήρια. Τα ποιοτικά κριτήρια περιλαµβάνουν κριτήρια όπως τον αριθµό 

ελαττωµατικών προϊόντων, τον αριθµό παραπόνων από πελάτες, κά. Τα ποσοτικά 

κριτήρια περιλαµβάνουν τον αριθµό παραγόµενων προϊόντων ανά ώρα, τον αριθµό νέων 

παραγγελιών και τον όγκο των πωλήσεων. Το κυριότερο πλεονέκτηµα της µεθόδου 

αξιολόγησης βάσει των δεικτών είναι ότι παρέχει καθαρή εικόνα στους εργαζοµένους για 

την απόδοση τους καθώς επίσης η διοίκηση µπορεί να προσδιορίσει µε ακρίβεια τα 

αποτελέσµατα που αναµένει από αυτούς. Χρειάζεται όµως να τονίσουµε ότι η 

συγκεκριµένη µέθοδος µπορεί να αγνοεί σηµαντικές συµπεριφορές που σχετίζονται µε 

την εργασία. Αυτό το πρόβληµα µπορεί να ξεπεραστεί χρησιµοποιώντας 

συµπληρωµατικά µε τους δείκτες και άλλες µεθόδους αξιολόγησης όταν κρίνεται 

αναγκαίο.  

ii. ∆ιοίκηση βάσει Στόχων (Management By Objectives-ΜΒΟ) 

Η διοίκηση βάσει στόχων ξεκινά µε τον καθορισµό των στόχων για την επόµενη περίοδο. 

Σε µερικές επιχειρήσεις, οι προϊστάµενοι σε συνεργασία µε τους εργαζοµένους θέτουν 

τους στόχους ενώ σε άλλες αποκλειστικά οι προϊστάµενοι ορίζουν τους στόχους για τις 

οµάδες και τους εργαζοµένους. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου οι αυτοδιοικούµενες 
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οµάδες θέτουν από µόνες τους, τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν. Στη συνέχεια, 

µετά τον καθορισµό των στόχων ακολουθεί η στρατηγική για την επίτευξη τους. 

Συνήθως οι έµπειροι εργαζόµενοι αποφασίζουν από µόνοι τους ποια στρατηγική θα 

ακολουθήσουν ενώ οι λιγότερο έµπειροι εργαζόµενοι σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο 

αναπτύσσουν την κατάλληλη στρατηγική. Η ανάπτυξη της στρατηγικής περιλαµβάνει τα  

απαραίτητα βήµατα  για την επιτυχία του στόχου καθώς και τα ενδεχόµενα προβλήµατα 

που µπορεί α προκύψουν στην πορεία. Στο τέλος της περιόδου, η απόδοση του 

εργαζοµένου αξιολογείται σε σχέση µε τους προκαθορισµένους στόχους. Κάθε στόχος 

βαθµολογείται ξεχωριστά. Η βαθµολογία µπορεί να εξαρτάται από το εάν ένας στόχος 

έχει επιτευχθεί ή όχι, ή σε ποιο βαθµό έχει επιτευχθεί ένας στόχος. Μετά την 

αξιολόγηση, αναζητούνται οι αιτίες για τις οποίες οι στόχοι είτε δεν εκπληρώθηκαν είτε 

ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Το συγκεκριµένο βήµα βοηθά να καθοριστούν οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες και οι προοπτικές ανάπτυξης του εργαζοµένου. Το τελευταίο 

βήµα της διαδικασίας είναι ο καθορισµός νέων στόχων και πιθανές νέες στρατηγικές για 

στόχους που προηγούµενα δεν είχαν επιτευχθεί. 

Η µέθοδος της αξιολόγησης βάσει των στόχων απαιτεί την απόλυτη συµµετοχή και 

δέσµευση των στελεχών της εταιρίας. Σύµφωνα µε τους Jackson &Schuler, ακόµα και 

υπό τις καλύτερες συνθήκες τα συστήµατα ΜΒΟ δεν οδηγούν σε άµεση αύξηση της 

παραγωγής. Απαιτούνται περίπου δύο χρόνια, κατά µέσο όρο,  µετά την εφαρµογή του 

συστήµατος ΜΒΟ προκειµένου να λειτουργήσει αποτελεσµατικά και να φανούν τα 

απαιτούµενα αποτελέσµατα. 
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2.4 Οι συµµετέχοντες στην αξιολόγηση 

Παλαιότερα οι προϊστάµενοι ήταν αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των υφισταµένων τους. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µια στροφή 

προς άλλους πιθανούς αξιολογητές των εργαζοµένων σε µια επιχείρηση. Σε αυτούς 

ανήκουν οι συνάδελφοι, οι υφιστάµενοι, οι πελάτες ακόµα και οι ίδιο οι εργαζόµενοι 

Είναι κοινά  παραδεκτό ότι η συµµετοχή πολλών αξιολογητών στη διαδικασία της 

αξιολόγησης είναι η καλύτερη προσέγγιση καθώς δίνει πληρέστερη εικόνα για την 

απόδοση του εργαζοµένου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πηγές  πληροφόρησης και 

αξιολόγησης. 

 

i) Αξιολόγηση από τον προϊστάµενο 

Η πιο συνηθισµένη και αξιόπιστη πηγή αξιολόγησης θεωρείται ο άµεσος προϊστάµενος, 

καθώς έχει γνώση πολλών εκφάνσεων της απόδοσης του εργαζοµένου. Ωστόσο, η 

αξιολόγηση από τον προϊστάµενο συχνά παρουσιάζει προβλήµατα καθώς ο εργαζόµενος 

αισθάνεται απειλούµενος γνωρίζοντας τη δύναµη που έχει ο προϊστάµενος να 

επιβραβεύει και να ανταµείβει.  
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ii) Αξιολόγηση από συναδέλφους 

Η αξιολόγηση από τους συναδέλφους µπορεί να πάρει πολλές µορφές. Μπορεί να 

περιοριστεί στην ανατροφοδότηση του αξιολογούµενου για τη βελτίωση της απόδοσης 

του είτε µπορεί να αποτελέσει θεµελιώδη λίθο για την εξέλιξη των διαδικασιών µιας 

αυτόνοµης οµάδας. Το ισχυρότερο πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι οτι από την 

άµεση  και στενή επαφή των συναδέλφων προκύπτουν αξιόλογες και πιο ορθές κρίσεις 

και παρατηρήσεις. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα που παρουσιάζει η µέθοδος, είναι ότι 

συχνά οι εργαζόµενοι αρνούνται να αξιολογήσουν τους συναδέλφους από φόβο µη 

φανούν κατώτεροι είτε από φόβο µη χαλάσει µια καλή σχέση παραθέτοντας κάποια 

αρνητικά στοιχεία. Σηµειωτέον, η συγκεκριµένη µέθοδος δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σε περιπτώσεις όπου επικρατεί ανταγωνισµός αναφορικά µε  τους µισθούς των 

εργαζοµένων.  

iii) Αξιολόγηση από υφιστάµενους 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο διαδεδοµένη η αξιολόγηση που προέρχεται από 

τους υφισταµένους του αξιολογούµενου προϊστάµενου. Οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε 

αυτή την πηγή αξιολόγησης  µε απώτερο σκοπό να βελτιώσουν τις εσωτερικές 

διαδικασίες, να µειώσουν το χάσµα της ιεραρχίας και εν κατακλείδι να βελτιώσουν την 

απόδοση και την εξέλιξη των στελεχών. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόµενο οι υφιστάµενοι 

σκόπιµα να  παραποιήσουν την αξιολόγηση του προϊσταµένου τους  γι’αυτό το λόγο η 

ανωνυµία κρίνεται απαραίτητη. Επιπλέον, απαιτείται γενικότερα ανοιχτή επικοινωνία και 
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εµπιστοσύνη µεταξύ υφισταµένων και προϊσταµένων ώστε να υπάρξει µια αντικειµενική 

αξιολόγηση. 

iv) Αυτοαξιολόγηση 

Η αυτοαξιολόγηση συνίσταται από την εκτίµηση της απόδοσης  του εργαζόµενου για τον 

εαυτό του. Η χρήση της αυτοαξιολόγησης διαδόθηκε τα τελευταία χρόνια καθώς 

αποτελεί συνθετικό στοιχείο της διαδικασίας ∆ιοίκησης βάσει Στόχων (ΜΒΟ). Η 

αυτοαξιολόγηση οδηγεί στην ικανοποίηση του εργαζοµένου καθώς συµµετέχει στη 

διαδικασία της αξιολόγησης, ενθαρρύνει την  προσωπική ανάπτυξη του εργαζοµένου και 

του προκαλεί το αίσθηµα της δέσµευσης µε τους στόχους της εταιρίας. Η σύγκριση των 

αυτοαξιολογήσεων µε τις αξιολογήσεις από άλλες πηγές συχνά αποκαλύπτουν σηµαντικά 

στοιχεία. Στις αυτοαξιολογήσεις, συχνά παρουσιάζεται η τάση οι εργαζόµενοι να είναι 

πιο επιεικείς µε τον εαυτό τους σε σχέση µε τις αξιολογήσεις των προϊσταµένων τους. 

∆υο τρόποι για να αποφευχθεί αυτό το πρόβληµα είναι να δίνεται συνεχής 

επαναπληροφόρηση (feedback) στους εργαζοµένους και οι στόχοι να είναι πολύ καλά 

καθορισµένοι. 

v) Αξιολόγηση από πελάτες 

Μια ακόµη πηγή αξιολόγησης είναι οι πελάτες της επιχείρησης. Αυτή η τεχνική της 

αξιολόγησης εφαρµόζεται ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την εξυπηρέτηση 

πελατών και την παροχή υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκτιµάται σε µεγάλο 
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βαθµό η άποψη του πελάτη και ταυτόχρονα ο υπάλληλος που εξυπηρετεί τους πελάτες 

µπορεί εύκολα να διαχωριστεί από το υπόλοιπο προσωπικό. Το πλεονέκτηµα αυτής της 

τεχνικής είναι ότι «εκπαιδεύει» τους πελάτες να γνωρίζουν τι περιµένει η επιχείρηση από 

τους εργαζοµένους της. Αυτό συντελεί ώστε να υπάρχει σύµπλευση των απαιτήσεων της 

επιχείρησης µε αυτές των  πελατών της. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαπιστωθεί 

ο βαθµός ικανοποίησης του πελάτη από τις υπηρεσίες της επιχείρησης εάν δεν υπάρχει 

κάποιου είδους επαναπληροφόρησης από τον ίδιο. Για αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις 

διανέµουν σχετικά ερωτηµατολόγια ή καταφεύγουν σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τους 

πελάτες. Επίσης, συχνά είναι δύσκολο να εξαχθεί ένα «ισορροπηµένο» δείγµα από τους 

πελάτες καθώς συνήθως οι πελάτες που είναι δυσαρεστηµένοι είναι πιο πρόθυµοι να 

συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια αναφορικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών που τους 

προσφέρθηκαν.   

vi) Αξιολόγηση 360 µοιρών 

Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή προσέγγιση της αξιολόγησης όπου ένα άτοµο-συνήθως 

ο προϊστάµενος- βαθµολογεί την απόδοση του υπαλλήλου, η αξιολόγηση των 360 

µοιρών συγκεντρώνει πληροφορίες για την απόδοση  του υπαλλήλου από µια οµάδα 

ατόµων. Η οµάδα αυτή αποτελείται από  τους συναδέλφους, από τον προϊστάµενο, από 

τους υφισταµένους καθώς και από εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες του 

αξιολογούµενου. Μπορεί επιπλέον να περιλαµβάνει την αυτοαξιολόγηση του ιδίου. Η 

αξιολόγηση  που προκύπτει από πολλαπλές πηγές είναι εύλογο να θεωρείται πιο δίκαιη 
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και έγκυρη διότι προέρχεται από µια οµάδα ανθρώπων που αλληλεπιδρούν µε τον 

αξιολογούµενο µε διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα στον 

εργαζόµενο να µάθει πώς τον βλέπουν οι συνάδελφοι του, να αναπτύξει νέες 

συµπεριφορές που συντελούν στην ατοµική και επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα. 

Όσον αφορά στην επιχείρηση, η αξιολόγηση των 360 µοιρών ενθαρρύνει την 

επικοινωνία στο εσωτερικό της και αποτελεί έναυσµα για αλλαγές. Αξίζει να σηµειωθεί, 

ότι προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η αξιολόγηση βάσει της συγκεκριµένης 

µεθόδου απαιτείται η απόλυτη υποστήριξη της από τα στελέχη των επιχειρήσεων και η 

κατάλληλη εκπαίδευση των συµµετεχόντων. 

 

2.5 Προβλήµατα κατά την αξιολόγηση  

 

Όταν τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση δεν είναι µε σαφήνεια 

καθορισµένα και δεν συνδέονται µε τη βαθµολογία και την κατάταξη τότε είναι επόµενο 

να εµφανίζεται µια σειρά λαθών κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Σύµφωνα µε τους 

Jackson & Schuler τα κυριότερα λάθη που εµφανίζονται είτε κατά τη συµπλήρωση του 

εντύπου αξιολόγησης είτε κατά τη συνέντευξη αξιολόγησης είναι τα εξής: 

 

 Γενίκευση της κρίσης (Ηalo and  Horn Effect) 

To πρόβληµα της γενίκευσης της κρίσης εµφανίζεται όταν κατά την αξιολόγηση ενός 

ατόµου λαµβάνει παρόµοιο βαθµό σε διαφορετικές διαστάσεις της απόδοσης του. Το 
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σφάλµα  προκύπτει διότι ο βαθµολογητής στηρίζεται στη γενική εντύπωση που έχει 

σχηµατίσει για τον αξιολογούµενο, οπότε η γενική εικόνα διαστρεβλώνει τη 

βαθµολόγηση αρκετών διαστάσεων που αξιολογούνται µε τελείως διαφορετικά σε σχέση 

µε τη γενική εικόνα που έχει αποκοµίσει ο βαθµολογητής. Σε περίπτωση που όλες οι 

διαστάσεις της απόδοσης βαθµολογούνται ιδιαίτερα ευνοϊκά ονοµάζεται halo effect ενώ 

όταν βαθµολογούνται αρνητικά ονοµάζεται horn effect. Μια πρακτική που µειώνει αυτό 

το σφάλµα είναι να αξιολογούνται όλοι οι βαθµολογούµενοι µαζί σε µια διάσταση τη 

φορά ώστε να µπορεί ο βαθµολογητής να εστιάσει σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του 

κάθε εργαζόµενου.  

 

 Λάθη επιείκειας 

Τα λάθη επιείκειας προκύπτουν όταν οι υπάλληλοι λαµβάνουν υψηλότερη βαθµολογία 

από αυτή που ουσιαστικά αξίζουν. Αυτό συµβαίνει συνήθως, όταν οι αµοιβές δεν 

συνδέονται άµεσα και στενά µε την απόδοση και όταν η βαθµολογία δεν αφορά σε 

διαφορετικές διαστάσεις της απόδοσης των εργαζοµένων.  

 Λάθη αυστηρότητας 

Τα λάθη αυστηρότητας εµφανίζονται όταν οι εργαζόµενοι βαθµολογούνται µε 

χαµηλότερη βαθµολογία συγκριτικά  µε την απόδοση που έχουν επιδείξει. Συνήθως αυτό 

το σφάλµα προέρχεται από άπειρους βαθµολογητές που ακόµα δε γνωρίζουν τις 

δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν στην εργασία και κατά συνέπεια στην απόδοση των 

εργαζοµένων. Επίσης, βαθµολογητές που οι ίδιοι είχαν λάβει χαµηλή βαθµολογία είναι  
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πιθανό να είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Προκειµένου να εξαλειφθεί αυτού του είδους το 

σφάλµα, χρειάζεται στην εκπαίδευση που ακολουθούν οι προϊστάµενοι σχετικά µε την 

αξιολόγηση, να περιλαµβάνεται αντιστροφή ρόλων αξιολογητή και αξιολογούµενου. 

 

 Λάθη λόγω της Τάσης προς το Κέντρο (Central Tendency Error) 

Όταν η απόδοση των εργαζοµένων αξιολογείται κοντά στο µέσο όρο ενώ στην 

πραγµατικότητα οι αποδόσεις τους διαφέρουν τότε εµφανίζεται το σφάλµα της τάσης 

προς το κέντρο. Αυτά τα λάθη προκαλούνται κυρίως είτε από τη αδυναµία του 

αξιολογητή να παρατηρήσει και να αξιολογήσει σωστά είτε από την ασάφεια που 

προκαλούν οι ελλιπείς περιγραφές των κριτηρίων απόδοσης. Για τον περιορισµό των 

λαθών είναι σηµαντικό οι αξιολογητές να έχουν πειστεί για την αξία και τη σηµασία της 

αξιολόγησης καθώς το λάθος της τάσης προς το κέντρο είναι αποτέλεσµα έλλειψης 

ενδιαφέροντος και διενέργεια της αξιολόγησης µε τρόπο µηχανιστικό. 

 

 Λάθη της αρχικής εντύπωσης (Primacy) 

Τα λάθη της αρχικής εντύπωσης εµφανίζονται όταν  οι αξιολογητές στην προσπάθεια 

τους να συλλέξουν στοιχεία σχετικά µε την απόδοση των αξιολογούµενων, µπορεί να 

χρησιµοποιούν αρχικές και ακατέργαστες πληροφορίες για να αποφασίσουν εάν  ένας 

εργαζόµενος παρουσιάζει  µε καλή ή µειωµένη απόδοση. Οι αξιολογητές τείνουν να 

συλλέγουν  τις πληροφορίες που στηρίζουν την αρχική εντύπωση ενώ απορρίπτουν αυτές 

που έρχονται σε αντίθεση µε αυτή. 
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 Λάθη λόγω πρόσφατης παρατήρησης (Recency) 

Ένας βαθµολογητής µπορεί να αγνοεί σηµαντικές διαστάσεις της απόδοσης ενός 

εργαζοµένου µέχρι να φτάσει η στιγµή της αξιολόγησης. Όταν ο αξιολογητής ξεκινήσει 

να αναζητά στοιχεία της απόδοσης του εργαζοµένου, είναι λογικό να του εντυπωθούν και 

να παρατηρήσει τις πιο πρόσφατες συµπεριφορές µε αποτέλεσµα τα πιο πρόσφατα 

περιστατικά να λαµβάνουν περισσότερη προσοχή απ’ότι αξίζουν. Αυτά είναι γνωστά ως 

λάθη πρόσφατης παρατήρησης. 

 

 Λάθη λόγω συγκρίσεων (Contrast Effects) 

Είναι λογικό ότι όταν συγκρίνεται η απόδοση των υπαλλήλων να προκύπτουν πολλά 

σφάλµατα. Λόγου χάρη, όταν συγκρίνεται ένας υπάλληλος µε µέτρια απόδοση µε 

κάποιον που παρουσιάζει πολύ χαµηλή, τότε ο πρώτος θα εµφανίζεται ως εξαιρετικός 

εργαζόµενος. Αντίθετα εάν συγκρινόταν µε κάποιον µε ιδιαίτερα υψηλή απόδοση τότε θα 

εµφανιζόταν ότι παρουσίαζε πολύ χαµηλή απόδοση. Συνεπώς, οι αξιολογητές πρέπει να 

λαµβάνουν υπόψη πολλές παραµέτρους όταν προβαίνουν σε σύγκριση των αποδόσεων 

των εργαζοµένων.      

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η αµοιβή της εργασίας αποτελεί ανταπόδοση προς τον εργαζόµενο για τη συµµετοχή του 

στην κοινή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Από την πλευρά 
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των εργαζοµένων, οι πολιτικές που σχετίζονται µε µισθούς και επιδόµατα έχουν µεγάλο 

αντίκτυπο στο συνολικό τους εισόδηµα και στην ποιότητα ζωής τους. Ο µισθός εξάλλου 

συνδέεται και µε την επιτυχία και το κύρος που αποκτά ο εργαζόµενος και για το λόγο 

αυτό οι µισθοί αποτελούν κυρίαρχο κριτήριο κατά την αξιολόγηση της επιχείρησης από 

τον εργαζόµενο.  

Από την πλευρά του εργοδότη, οι αµοιβές αποτελούν ισχυρό όπλο για να προωθηθούν οι 

σκοποί και οι στρατηγικές της επιχείρησης. Οι αµοιβές µπορούν να επηρεάσουν τη 

συµπεριφορά και την αποδοτικότητα των εργαζοµένων, ενισχύοντας τους το κίνητρο να 

εναρµονίσουν  τις ενέργειες τους µε τους στόχους της. 

3.1  Θεωρητικό Υπόβαθρο του Συστήµατος Αµοιβών 

Ο σχεδιασµός από την επιχείρηση ενός επιτυχηµένου και αποτελεσµατικού συστήµατος 

αµοιβών θα πρέπει να στηρίζεται σε βασικές θεωρίες που ερµηνεύουν τις συµπεριφορές 

των εργαζοµένων και ιδιαίτερα της στάσης τους ως προς την εργασία και την επιχείρηση 

(παρακίνηση, δέσµευση, κλπ). Στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί αρκετά θεωρητικά 

µοντέλα ωστόσο εµείς θα αναφερθούµε στις πιο βασικές θεωρίες. 

Θεωρία του ∆ίκαιου Μισθού 

 Βάσει αυτής της θεωρίας, ο εργαζόµενος έχει την τάση να συγκρίνει την προσφορά του  

στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης µε τα οφέλη που αποκοµίζει. Ο 

εργαζόµενος  προσφέρει το χρόνο του, τη δέσµευση του, τα προσόντα του, τη 
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προσπάθεια του, ενώ αυτά που απολαµβάνει είναι οτιδήποτε µπορεί να έχει αξία για 

αυτόν όπως οικονοµικές απολαβές, συνθήκες εργασίας, κύρος, προοπτικές καριέρας κ.α. 

Από την παραπάνω σύγκριση, το άτοµο αισθάνεται δικαιωµένο, όταν θεωρεί ότι όσα 

προσφέρει είναι ανάλογα των όσων λαµβάνει  ή αδικηµένο, όταν αισθάνεται ότι όσα 

προσφέρει είναι περισσότερα των όσων λαµβάνει. Ταυτόχρονα, ο εργαζόµενος συγκρίνει 

τη δική του σχέση προσφοράς-απολαβών  µε τις αντίστοιχες των άλλων εργαζοµένων 

εντός και εκτός επιχείρησης. Από αυτή τη σύγκριση επίσης προκύπτει αίσθηµα δικαίου ή 

αδικίας. 

Το αίσθηµα του δίκαιου µισθού δεν διαµορφώνεται τόσο από το µέγεθος όσο από το 

είδος και το µέγεθος των αναγκών. Οι αποκλίσεις που υπάρχουν στις απόψεις κατά το 

χαρακτηρισµό ενός δίκαιου ή άδικου µισθού προκύπτουν από τον αριθµό των αναγκών 

που θεωρεί το κάθε άτοµο ότι θα πρέπει να ικανοποιεί ο συγκεκριµένος µισθός. Ο 

µισθός, ανάλογα µε το πόσο δίκαιος είναι προσδιορίζει τη συµπεριφορά του εργαζόµενου 

και επηρεάζει το κλίµα εργασίας και τις σχέσεις µεταξύ εργατικού δυναµικού και 

εργοδοσίας. Αντικειµενικά δίκαιη αµοιβή είναι εκείνη που είναι ταυτόχρονα δίκαιη και 

για την επιχείρηση και για τον εργαζόµενο. 

Θεωρία Προσδοκιών 

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, η  απόδοση των ατόµων εξαρτάται από την προσδοκία του 

σε ότι αφορά τη σχέση µεταξύ προσπάθειας, απόδοσης και αµοιβής. Αν  εργαζόµενος 

πιστεύει ότι η  προσπάθεια του θα αποδώσει και η αµοιβή του θα είναι ανάλογη της 
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απόδοσης του  τότε θα έχει κίνητρο για ολοένα καλύτερη απόδοση. Σε αντίθετη 

περίπτωση δεν του δηµιουργείται καµία διάθεση και κίνητρο για απόδοση. Αυτή η 

θεωρία ουσιαστικά υπογραµµίζει την αναγκαιότητα σύνδεσης των αµοιβών µε την 

απόδοση του εργαζοµένου. 

Θεωρία ∆ιατήρησης/ Κινήτρων του Herzberg 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Herzberg, υπάρχουν δύο κατηγορίες παραγόντων που 

προσδιορίζουν την παρακίνηση του εργαζοµένου για απόδοση. Στην πρώτη κατηγορία, 

ανήκουν οι παράγοντες διατήρησης στην οποία ανήκουν ο µισθός, οι συνθήκες εργασίας, 

οι πολιτικές της εργασίας κλπ. Όταν οι παράγοντες διατήρησης δε βρίσκονται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο τότε ο εργαζόµενος αισθάνεται δυσαρεστηµένος µε αποτέλεσµα 

να µην έχει διάθεση για εργασία. Αντίθετα, όταν οι παράγοντες βρίσκονται σε υψηλό 

επίπεδο ο εργαζόµενος διατηρεί την απόδοση του σε ανεκτό επίπεδο απόδοσης αλλά δεν 

αισθάνεται παρακίνηση να αποδώσει το µέγιστο δυνατό. 

Παρακίνηση στους εργαζοµένους δηµιουργεί η δεύτερη κατηγορία παραγόντων που ο 

Herzberg ονοµάζει παράγοντες κίνητρα. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι προοπτικές 

εξέλιξης, η ευθύνη, η αναγνώριση κλπ. Σύµφωνα µε τον Herzberg, ο µισθός του 

εργαζόµενου  πρέπει να βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να µη δηµιουργεί 

δυσαρέσκεια. Ασφαλώς, αυτό το επίπεδο είναι υποκειµενικό για κάθε εργαζόµενο. 

Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα οικονοµικά κίνητρα που προσφέρονται ως δείγµα 
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αναγνώρισης και επιτυχίας  και είναι σε θέση να  παρακινήσουν την απόδοση των 

εργαζοµένων.  

3.2 Στόχοι του Συστήµατος Αµοιβών 

 

Ο σχεδιασµός του συστήµατος αµοιβών εκ µέρους της εταιρίας χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι συνιστώσες που συνδέονται µε τα 

διαφορετικά είδη αµοιβών καθώς και µε τους στόχους που θέλει να ικανοποιήσει οι 

εταιρία. Η αµοιβή της εργασίας αποτελεί κίνητρο για την αύξηση της απόδοσης των 

εργαζοµένων, µέσο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζοµένων στην επιχείρηση. Επίσης, 

η αµοιβή αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας και 

εξοικονόµησης κόστους ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην υλοποίηση των εταιρικών στόχων. 

Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικότερα οι στόχοι και η χρησιµότητα του συστήµατος 

των αµοιβών. 

 

 Υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης 

 Η πράξη έχει αποδείξει οτι αποτελεσµατικά συστήµατα διοίκησης των ανθρωπίνων 

πόρων θεωρούνται αυτά που στρέφουν τις προσπάθειες των εργαζοµένων προς την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Συνεπώς, πολλές επιχειρήσεις συνδέουν την αµοιβή 

µε την απόδοση των εργαζοµένων  προκείµένου να τους παρακινήσει προς την 

υλοποίηση των εταιρικών στόχων. Είναι κοινά παραδεχτό οτι τα παραδοσιακά 

συστήµατα αµοιβών δεν έχουν καταφέρει επιτυχώς την αναµενόµενη ευθυγράµµιση των 
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στόχων της εταιρίας µε αυτούς των εργαζοµένων γι’αυτό και ολοένα και περισσότερες 

εταιρίες στρέφονται σε αµοιβές κίνητρα.  

 

 Προσέλκυση και ∆ιατήρηση εργαζοµένων 

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν καλά πακέτα αµοιβών προσελκύουν τους πιο ικανούς και 

µε περισσότερα προσόντα υποψηφίους µε αποτέλεσµα να ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητα τους. Οι εργαζόµενοι που παρουσιάζουν υψηλή απόδοση είναι 

εύλογο να αµείβονται  ικανοποιητικά προκειµένου να εντείνουν τις προσπάθειες τους και 

να παραµείνουν στην επιχείρηση. Αντίθετα, όσοι εργαζόµενοι δεν αποδίδουν τα 

αναµενόµενα αποθαρρύνονται και είναι πιθανό να εγκαταλείψουν την εταιρία. Τα 

συστήµατα των αµοιβών που δεν συνδέονται µε την απόδοση τείνουν να έχουν την 

αντίθετη επίδραση. Καλοπληρωµένοι εργαζόµενοι µε χαµηλή απόδοση παραµένουν στον 

οργανισµό ενώ άτοµα µε υψηλή απόδοση που νιώθουν οτι δεν αµείβονται επαρκώς είναι 

πιθανό να ανταποκριθούν στο κάλεσµα εταιριών που αξιολογούν περισσότερο τη 

συµβολή τους.  

 

 Εξοικονόµηση Κόστους Εργασίας 

Ένα εµφανές όφελος της πληρωµής βάσει της απόδοσης είναι οτι συνδέει το κόστος των 

αµοιβών µε τα αποτελέσµατα της παραγωγικότητας. Όταν οι εργοδότες θέτουν ως βάση 

της πληρωµής της απόδοση εξασφαλίζουν το κόστος των αµοιβών, δηλαδή ένα µεγάλο 

µέρος του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης θα συνδέεται µε τα αποτελέσµατα στην 
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επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση που οι αµοιβές δεν συνδέονται µε την απόδοση, αυτό 

έχει ως  αποτέλεσµα το κόστος κάθε χρόνο ολοένα να αυξάνεται και να κινδυνεύει η 

βιωσιµότητα της επιχείρησης. 

 

 ∆ιαµόρφωση Εταιρικής Κουλτούρας 

Οι αµοιβές µπορούν να επηρεάσουν τη διαµόρφωση της εταιρικής κουλτούρας καθώς οι 

εργαζόµενοι µπορούν να αξιολογούνται και να αµείβονται ανάλογα µε το βαθµό στον 

οποίο ασπάζονται κάποιες εταιρικές αξίες. Όσο πιο ισχυρή είναι η κουλτούρα µιας 

επιχείρησης, τόσο περισσότερο ενθαρρύνεται η υιοθέτηση κάποιων επιθυµητών 

συµπεριφορών µέσω του συστήµατος απόδοσης. Για παράδειγµα αν µια επιχείρηση 

ενθαρρύνει την καινοτοµία θα αµείβει την ανάληψη ρίσκων, πρωτοβουλιών και τους 

νεωτερισµούς. Αν µια επιχείρηση ενδιαφέρεται για την ποιότητα θα αµείβει τις 

προτάσεις για βελτιώσεις και προσπάθειες εξυπηρέτησης των πελατών. 

 

 Εργασιακές Σχέσεις 

Ο τρόπος µε τον οποίο αµείβει το προσωπικό της η εταιρία επηρεάζει άµεσα τις 

εργασιακές σχέσεις. Η σύγκρίση µε τα συστήµατα αµοιβών άλλων οµοειδών 

επιχειρήσεων (εξωτερική δικαιοσύνη) καθώς και η σύγκριση στο εσωτερικό της 

επιχείρησης για τη δίκαιη διανοµή των µισθών (εσωτερική δικαιοσύνη) µπορεί να 

οδηγήσει σε ένταση και αντιπαράθεση µεταξύ εργαζοµένων και εργοδότη σε περίπτωση 

που υπάρχει αίσθηση οτι οι αµοιβές δεν είναι δίκαιες.   
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∆ιάγραµµα 3.1: Στόχοι και Χρησιµότητα των Συστηµάτων Αµοιβών 

 

 
 

3.3 Περιεχόµενο Συστηµάτων Αµοιβών 

Οι αµοιβές των εργαζοµένων διακρίνονται στις οικονοµικές και µη οικονοµικές. Οι 

οικονοµικές αµοιβές αποτελούνται από τρεις κατηγορίες: 

1. Τις σταθερές αµοιβές που λαµβάνει ο εργαζόµενος για την εργασία που 

προσφέρει (µισθός) 

2. Τις µεταβλητές αµοιβές ή κίνητρα, οι οποίες συνδέονται  µε την απόδοση του 

εργαζοµένου 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΜΟΙΒΩΝ 

Προσέλκυση & 
Κατάλληλων 
Στελεχών & 
Εργαζοµένων 

Συνεχής 
Βελτίωση 
&Ανάπτυξη  
Εργαζοµένων 

Κόστος Εργασίας

∆ιαµόρφωση 
Εταιρικής 
Κουλτούρας 

 
Παραγωγικότητα 
 
Αποτελεσµατικότητα 
 
Ανταγωνιστικότητα 
 
Προσαρµογή 
 
Εξυπηρέτηση Πελατών 
 
Κερδοφορία 
 
Ανάπτυξη 
 
Εργασιακή Ειρήνη 
 

* Παρακίνηση 
*Υπευθυνότητα        
*∆έσµευση 
*Ικανοποίηση 

Εργασιακές 
Σχέσεις 

Εργαζοµένων
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3. Τις οικονοµικές παροχές που προσφέρονται στους εργαζόµενους είτε λόγω 

νοµοθεσίας (π.χ επίδοµα αδείας, επίδοµα γάµου κ.α) είτε µε πρωτοβουλία της 

επιχείρησης ( σίτιση, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο κ.α) 

Οι µη οικονοµικές αµοιβές αφορούν σε παράγοντες που αφορούν το περιεχόµενο της 

εργασίας και το περιβάλλον της.  

∆ιάγραµµα 3.2  Είδη Αµοιβών  

 
 

 
 

 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

 ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

Άµεσες-Σταθερές Αµοιβές 
*Μισθός 

Μεταβλητές  Αµοιβές- 
Κίνητρα 
*Bonus 
*Συµµετοχή στα Κέρδη-
µετοχές 
*Άλλα οικον/κα κίνητρα 

∆ιάφορες Παροχές 
*Ασφάλιση 
*Επιδόµατα  
*Μεταφορά -Αυτοκίνητο 

*Αναγνώριση 
*Ανάπτυξη- Εκπαίδευση 
*Προοπτικές Καριέρας 
*Συνθήκες Εργασίας 
*Κλίµα-Σχέσεις 
*Κλπ 
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3.4  Συστήµατα  Σταθερών Αµοιβών 

 

Η κάθε επιχείρηση αποφασίζει το σύστηµα των αµοιβών που θα χρησιµοποιήσει 

ανάλογα µε αυτό που ταιριάζει στην οργανωσιακή της κουλτούρα και ανάλογα µε τους 

σκοπούς που θέλει να επιτύχει. Συγκεκριµένα, σχετικά µε τις σταθερές αµοιβές που 

συνήθως αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των αµοιβών, µέχρι τώρα στην πράξη έχουν 

αναπτυχθεί τρία βασικά είδη, χωρίς να σηµαίνει ότι ο συνδυασµός αυτών δε µπορεί να 

καταλήξει στη δηµιουργία άλλων υβριδικών συστηµάτων. Παρακάτω ακολουθούν τα 

τρία βασικά συστήµατα σταθερών αµοιβών. 

• Το σύστηµα των αµοιβών που στηρίζεται στα τυπικά χαρακτηριστικά του 

εργαζόµενου. Σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα, η αµοιβή του κάθε εργαζόµενου 

προσδιορίζεται από το επίπεδο της εκπαίδευσης  και τα χρόνια της προϋπηρεσίας 

του. Αρχικά, ο µισθός του εργαζοµένου εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευσης 

του και στη συνέχεια εξελίσσεται αλλάζοντας µισθολογικό κλιµάκιο ανάλογα µε 

την προϋπηρεσία του. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό  σύστηµα το οποίο 

εφαρµόζεται σε όλους τους Οργανισµούς και τις επιχειρήσεις του δηµόσιου 

τοµέα στην Ελλάδα. Το συγκεκριµένο σύστηµα πάσχει από δυο σηµαντικά 

µειονεκτήµατα, τα οποία το καθιστούν αρκετά αναποτελεσµατικό. Πρώτον, δεν 

συνδέει την αµοιβή µε την δυσκολία και την σπουδαιότητα της εργασίας µε 

αποτέλεσµα εργαζόµενοι µε το ίδιο επίπεδο σπουδών και ίδια χρόνια 

προϋπηρεσίας  να παίρνουν τις ίδιες αµοιβές ενώ µπορεί να κάνουν εντελώς 

διαφορετική από άποψη ευθύνης και δυσκολίας εργασία. ∆εύτερον, το 
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συγκεκριµένο σύστηµα δε συνδέει την εξέλιξη των αµοιβών µε την απόδοση 

τους. Έτσι, όλοι οι εργαζόµενοι της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης ακολουθούν 

διαχρονικά την ίδια µισθολογική εξέλιξη ανεξαρτήτως της απόδοσης τους. 

• Το δεύτερο σύστηµα σταθερών αµοιβών στηρίζεται στην αξία της θέσης που 

κατέχει ο εργαζόµενος. Βάσει αυτού του συστήµατος, η αµοιβή των εργαζοµένων 

προσδιορίζεται από την σπουδαιότητα της θέσης που κατέχει ο εργαζόµενος. 

Χαρακτηριστικό αυτού του συστήµατος είναι ότι συνδέει την µισθολογική 

εξέλιξη του ατόµου µε την επίδοση του. 

• Το σύστηµα των σταθερών αµοιβών που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια 

στηρίζεται στις ικανότητες του εργαζόµενου (competencies).Η λογική αυτού του 

συστήµατος είναι ότι οι σταθερές αµοιβές των εργαζοµένων προσδιορίζονται από 

τα ουσιαστικά του προσόντα δηλαδή από τις γνώσεις κα τις ικανότητες που 

εφαρµόζει στην εργασία του. Το σύστηµα αυτό αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει  

τις ανάγκες για ευέλικτη εργασία και δηµιουργεί ευκαιρίες για ιεραρχική εξέλιξη  

και συνεχή µάθηση.  

 

3.5 Είδη Μεταβλητών Αµοιβών Βάσει Απόδοσης 

 

Η φιλοσοφία της αµοιβής βάσει απόδοσης αναπτύχθηκε για να δώσει λύση στο 

πρόβληµα της σύνδεσης της αµοιβής µε την απόδοση. Σκοπός της είναι να εξασφαλίσει 

ότι οι εργαζόµενοι που έχουν υψηλές αποδόσεις θα έχουν και τις ανάλογες αµοιβές. Το 

σύστηµα αµοιβής βάσει απόδοσης παρέχει επίσης σηµαντικές πληροφορίες για το 

 
 



∆ιοίκηση της Απόδοσης : Η εφαρµογή της στις φαρµακευτικές εταιρίες 
Αδαµοπούλου Αθηνά  
 
 

 
 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 
ΜΠΣ στην «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 2004-2006 

37

σχεδιασµό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και την περαιτέρω 

εξέλιξη του εργαζόµενου. Τα πιο δηµοφιλή προγράµµατα ατοµικής αµοιβής βάσει 

απόδοσης είναι οι προµήθειες και τα bonus, αµοιβή βάσει ικανοτήτων και βάσει αξίας. 

 

 Προµήθειες 

Το σύστηµα προµηθειών επιτρέπει στους πωλητές να λαµβάνουν ένα ποσοστό επί 

της αξίας των πωλήσεων (πχ 7% επί των πωλήσεων).Η πληρωµή µε προµήθεια 

συνδέει άµεσα την απόδοση µε την αµοιβή µε αποτέλεσµα να είναι ένα 

αποτελεσµατικό οικονοµικό κίνητρο. Οι προµήθειες, περισσότερο από κάθε άλλο 

σύστηµα κινήτρων, απαιτούν ενεργό έλεγχο από την πλευρά της διοίκησης γιατί οι 

εργαζόµενοι τείνουν να ανταγωνίζονται µεταξύ τους κάτι που επιδρά αρνητικά στην 

µεταξύ τους συνεργασία. Κυρίαρχο µειονέκτηµα αυτού του συστήµατος είναι ότι η 

αµοιβή του εργαζόµενου µπορεί να επηρεαστεί από γεγονότα που δεν εξαρτώνται 

από αυτόν όπως ο καιρός, οι οικονοµικές συνθήκες, οι τάσεις της µόδας κ.α 

 

 Bonus 

Μια από τις πιο δηµοφιλείς τάσεις όσον αφορά τις αµοιβές είναι η χρήση των bonus. 

Με τον όρο bonus εννοούµε µια εφάπαξ αµοιβή που δίνεται για την επίτευξη ενός 

στόχου. Σε ορισµένες επιχειρήσεις τα bonus µοιράζονται όταν έχουν επιτευχθεί οι 

στόχοι  ενώ σε άλλες συνδέεται µε τη συνολική  απόδοση του κάθε εργαζόµενου. Τα  

προγράµµατα bonus είναι εύκολο να οργανωθούν και να διαχειριστούν γιατί είναι  
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σχετικά ευέλικτα. Επιπλέον, βασίζονται εν µέρει στην απόδοση του οργανισµού µε 

αποτέλεσµα όταν η απόδοση της εταιρίας είναι χαµηλή τα προγράµµατα bonus 

αναγκαστικά ελαττώνονται και αντίστροφα σε περιόδους ευηµερίας της επιχείρησης. 

 

 Αµοιβή Βάσει των Επαγγελµατικών ∆εξιοτήτων (competence-based pay) 

Η αµοιβή βάσει των επαγγελµατικών δεξιοτήτων είναι ένα σύστηµα αµοιβών που 

πληρώνει τους εργαζόµενους βάσει των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν. Σύµφωνα µε αυτή τη 

µέθοδο πληρωµής, ο εργαζόµενος αφού έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση, 

εντάσσεται σε µια οµάδα εργασίας και εκεί έχει την ευκαιρία να αναπτύξει ικανότητες 

µέσα από την εµπειρία που αποκτά. Καθώς ο εργαζόµενος αναπτύσσει δεξιότητες σε 

διάφορες δουλειές που πραγµατοποιούνται από τις οµάδες εργασίας  στις οποίες µετέχει, 

η αµοιβή του αυξάνεται. Το κυριότερο πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου, είναι η 

αυξανόµενη ευελιξία καθώς οι εργαζόµενοι έχουν αναπτύξει πολλαπλές δεξιότητες και 

µπορούν να καλύψουν διαφορετικές απαιτήσεις σε διάφορες εργασίες. Αξίζει να 

σηµειώσουµε, ότι αυτό το σύστηµα στηρίζεται στην υπόθεση, ότι ο οργανισµός 

ενθαρρύνει την µάθηση και την αυτόβελτίωση των εργαζοµένων γι’αυτό ανταµείβει την 

εξέλιξη των εργαζοµένων του. 

 

 Επίδοµα Αξίας (Merit Pay) 

Το επίδοµα αξίας είναι η ετήσια προσαύξηση που συνδέεται µε την απόδοση του 

εργαζόµενου κατά τη διάρκεια του προηγούµενου χρόνου. Για παράδειγµα, ένας 
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υπάλληλος µε υψηλή απόδοση θα λάβει µια αύξηση 6% ενώ ένας υπάλληλος µε µέτρια 

λαµβάνει 3% ενώ ένας υπάλληλος κάτω του µετρίου δε λαµβάνει καµία αύξηση. Το 

συγκεκριµένο σύστηµα τα τελευταία χρόνια δέχεται µεγάλη κριτική καθώς  οι αυξήσεις 

που προβλέπει αντιπροσωπεύουν µια µόνιµη δέσµευση για έναν αυξηµένο µισθό 

δηµιουργώντας µια ετήσια επιβάρυνση δηλαδή υψηλό σταθερό κόστος για την 

επιχείρηση. Τα επιδόµατα αξίας βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην υποκειµενική 

εκτίµηση των εταίρων µε αποτέλεσµα τυχόν λάθη στην αξιολόγηση της απόδοσης να 

οδηγήσουν σε αδικία στην διανοµή του επιδόµατος. Σηµαντικό µειονέκτηµα του 

συστήµατος είναι ότι οι αυξήσεις αποδίδονται ετησίως µε αποτέλεσµα να µην 

ικανοποιούνται άµεσα οι εργαζόµενοι για την καλή τους την απόδοση. 

 

3.6  Οµαδικά Κίνητρα 

 

Τα οµαδικά κίνητρα όπως και τα ατοµικά έχουν σκοπό να συνδέσουν την απόδοση µε τις 

αµοιβές µε τη διαφορά ότι η απόδοση µετράται µε βάση την αποτελεσµατικότητα µιας 

οµάδας ατόµων. Τα ατοµικά και οµαδικά κίνητρα δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα 

αντίθετα µπορούν να συνδυαστούν  και να συνδέσουν µε τον καλύτερο τρόπο που 

επιθυµεί η επιχείρηση την αµοιβή µε την απόδοση. Τα σηµαντικότερα οµαδικά κίνητρα 

παρουσιάζονται παρακάτω : 
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 ∆ιάθεση Μετοχών στους Εργαζοµένους (Employee Stock ownership Plan) 

Σύµφωνα µε τους Mathis & Jackson(1994), αυτό το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα 

στους εργαζόµενους να συµµετάσχουν στην ιδιοκτησία της εταιρίας, διανέµοντας τους 

µετοχές. Μια επιχείρηση µπορεί να διανείµει δωρεάν τις µετοχές η σε χαµηλότερη τιµή. 

Επίσης, αρκετές επιχειρήσεις προκειµένου να διαθέσουν τις µετοχές στο προσωπικό της 

είτε τις αγοράζει από το αποθεµατικό της είτε τις αγοράζει από το χρηµατιστήριο. Τα 

προγράµµατα διάθεσης µετοχών είναι πολύ δηµοφιλή καθώς ενισχύεται η συµµετοχή 

των εργαζοµένων και αποφεύγεται η φορολογία. Επιπλέον, η διανοµή των µετοχών 

αυξάνει τη δέσµευση και την υποκίνηση των εργαζοµένων. Η Avis είναι  ένα παράδειγµα 

εταιρίας που ανήκει 100% στους εργαζοµένους και µέσω αυτής της συµµετοχής των 

εργαζοµένων να έχει επιτύχει βελτιώσεις στην τιµή της µετοχής.  

 

 ∆ιανοµή Κερδών 

Η συµµετοχή των εργαζοµένων στα κέρδη της επιχείρησης είναι ένα σύστηµα κινήτρων 

στο οποίο οι εργαζόµενοι µοιράζονται τα κέρδη της επιχείρησης. Η επιχείρηση θέτει ένα 

στόχο βασισµένο στην επίτευξη κέρδους. Με την προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί ο 

στόχος, η επιχείρηση προχωρά στη διανοµή ενός ποσοστού των κερδών. Υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες διανοµής κερδών. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τρέχοντα σχέδια 

διανοµής, όπου η επιχείρηση διανέµει µετοχές ή µετρητά. Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαµβάνει αναβαλλόµενα σχέδια διανοµής στα οποία το µερίδιο των εργαζοµένων 

στα κέρδη της επιχείρησης επανεπενδύεται ή δηµιουργεί αποθεµατικό που θα τους δοθεί 
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στο µέλλον. Συνήθως, αυτά τα ποσά µοιράζονται κατά τη συνταξιοδότηση του 

εργαζόµενου. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αποτελείται  από  συνδυασµό σχεδίων που 

περιλαµβάνει τρέχοντα και αναβαλλόµενα σχέδια διανοµής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

4.1  Ο Κλάδος των Φαρµάκων στην Ελλάδα 

Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Εταιριών Ελλάδας 

(ΣΦΕΕ), στην Ελλάδα η φαρµακοβιοµηχανία αποτελεί περίπου το 1/3 της Χηµικής, τόσο 

από πλευράς αριθµού καταστηµάτων και συνόλου απασχολούµενων όσο και από 

πλευράς ακαθάριστης και προστιθέµενης αξίας παραγωγής, πωλήσεων και επενδύσεων. 

Περισσότεροι από 11.200 εργαζόµενοι απασχολούνται στην παραγωγή και την 

προώθηση φαρµακευτικών προϊόντων καθιστώντας τον τοµέα της φαρµακοβιοµηχανίας 

ένα ζωτικό παράγοντα της απασχόλησης και της Εθνικής Οικονοµίας. Οι φαρµακευτικές 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι είτε θυγατρικές µεγάλων 

πολυεθνικών εταιριών είτε ανεξάρτητες ελληνικές εταιρίες, ορισµένες από τις οποίες 

ειδικεύονται στην παραγωγή αντιγράφων φαρµάκων. 
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Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 2004 η συνολική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα 

διαµορφώθηκε στα  €16,4 δις., από τα οποία το 54% αφορά σε δηµόσια και το 64% σε 

ιδιωτική. Το µερίδιο της ιδιωτικής δαπάνης ξεπερνά σηµαντικά τα αντίστοιχα µεγέθη 

των λοιπών χωρών της Ε.Ε και προσεγγίζει µεγέθη ιδιωτικών συστηµάτων υγείας, όπως 

για παράδειγµα των ΗΠΑ, παρόλο που στην Ελλάδα λειτουργεί Εθνικό Σύστηµα Υγείας 

από το 1983. 

Η εγχώρια φαρµακευτική δαπάνη το 2004  ανήλθε στα  €2,9 δις., παρουσιάζοντας µέση 

ετήσια αύξηση 12,6% την περίοδο 2000-2004. Το 2003 (τελευταίο έτος διαθέσιµων 

στοιχείων  από επίσηµη έρευνα του ΙΟΒΕ ) η φαρµακευτική δαπάνη της Ελλάδας ως 

ποσοστό της συνολικής δαπάνης υγείας διαµορφώθηκε σε επίπεδα χαµηλότερα του 

µέσου όρου της ευρωζώνης (16% έναντι 16,8% αντίστοιχα). Επίσης, η κατά κεφαλή 

φαρµακευτική δαπάνη ανήλθε το 2003 στα €220, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 

τελευταία θέση µεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. 

Προσφορά και Απασχόληση 

Η προσφορά του κλάδου προσδιορίζεται από τις φαρµακευτικές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και από τις φαρµακαποθήκες και τα 

φαρµακεία. Ο αριθµός των φαρµακευτικών επιχειρήσεων ανέρχεται –κατ’έκτίµηση- στις 

270 (παραγωγικές και εισαγωγικές), ενώ το σύνολο των  φαρµακευτικών προϊόντων που 

έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισµό Φαρµάκων  (ΕΟΦ) είναι 9.061. 
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 Όσον αφορά στην εγχώρια παραγωγή στον κλάδο του φαρµάκου, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της Eurostat, διαµορφώθηκε το 2003 στα € 437 εκατ. έναντι € 431 εκατ. το 

2002. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής της εγχώριας παραγωγής  την περίοδο 1998-

2003 ανέρχεται  στο 7,8%.   

∆ιάγραµµα 4.1 Εξέλιξη Εγχώριας Παραγωγής σε αξία ( € ) 

 

Όσον αφορά στην απασχόληση, το 2001, απασχολούνταν στον κλάδο 4.412 άτοµα σε 61 

παραγωγικές µονάδες. Η εµφανής µείωση του αριθµού των απασχολουµένων στον κλάδο 

της φαρµακοβιοµηχανίας κατά 32% την περίοδο 1993-2001 οφείλεται κυρίως στη 

µείωση του αριθµού των καταστηµάτων κατά 36,5% αντίστοιχα, η οποία µπορεί µε τη 

σειρά της να αποδοθεί στη µείωση του ρυθµού αύξησης της εγχώριας παραγωγής λόγω 

προνοµιακής τιµολογιακής µεταχείρισης των εισαγόµενων φαρµάκων έναντι των 
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εγχωρίως παραγόµενων. Το κόστος εργασίας στην φαρµακοβιοµηχανία παρουσιάζει 

καθοδική τάση την περίοδο 1993-2001, ενώ το µέσο µηνιαίο κόστος ανά απασχολούµενο 

το 2001  ήταν € 1.324 όταν το αντίστοιχο µέγεθος στο σύνολο της µεταποίησης είναι € 

1.153. 

∆είκτες Παραγωγής της Φαρµακευτικής Βιοµηχανίας 

Η Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (ΑΑΠ) της φαρµακευτικής Βιοµηχανίας ανήλθε το 

2001 στα €781 εκατ. αυξηµένη σε σχέση µε το 2000 κατά 46%. Η συµµετοχή του 

κλάδου στην ΑΑΠ  της χηµικής βιοµηχανίας ανήλθε στο  35,2%. Ενώ η Προστιθέµενη 

Αξία Παραγωγής (ΠΑ) του κλάδου, δηλαδή του κεφαλαίου και της εργασίας, 

διαµορφώθηκε το 2001 στα €409 εκατ. 

Η εξέλιξη του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής (∆ΒΠ) της ΕΣΥΕ µε έτος βάσης το 

1995 παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα. Όπως φαίνεται από το 1995 έως το 2003 η 

βιοµηχανική παραγωγή στον κλάδο της φαρµακοβιοµηχανίας αυξάνεται. Ο µέσος 

ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ∆είκτη βρίσκεται στο 17%. 

 

∆ιάγραµµα 4.2  ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής (Έτος βάσης 1995 ) 
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Εξέλιξη των Πωλήσεων 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Ετήσιων Βιοµηχανικών Ερευνών (ΕΣΥΕ), το 2003 οι 

πωλήσεις φαρµακευτικών προϊόντων από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις προς τα 

νοσοκοµεία και τις φαρµακαποθήκες ανήλθαν στα € 4,3 δις, παρουσιάζοντας µια µείωση 

του ρυθµού  αύξησης τους από 20% το 2002 σε 15% το 2003. Από τις πωλήσεις αυτές, 

το 70% αφορούσε σε πωλήσεις εισαγόµενων φαρµακευτικών προϊόντων, το 19,5% σε 

πωλήσεις εγχωρίως παραγόµενων και το 10% σε πωλήσεις εγχωρίως συσκευαζόµενων 

φαρµάκων. 

Η κατηγορία µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις σε αξία είναι τα φάρµακα για το 

καρδιαγγειακό σύστηµα µε ποσοστό 20% επί του συνόλου των πωλήσεων και 

ακολουθούν τα φάρµακα για το κεντρικό νευρικό σύστηµα ε ποσοστό 14%, ενώ στην 
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τρίτη θέση βρίσκονται από κοινού τα φάρµακα για την πεπτική οδό και το µεταβολισµό 

και τα φάρµακα κατά των λοιµώξεων για συστηµατική χρήση µε ποσοστά 11%.  

Επενδυτική ∆ραστηριότητα 

Το µεγαλύτερο µερίδιο των επενδύσεων στην  φαρµακοβιοµηχανία απορροφά 

διαχρονικά η αντικατάσταση του υφιστάµενου κεφαλαιακού εξοπλισµού (κατά µέσο όρο 

39,8% ), µε εξαίρεση το 2000, έτος κατά το οποίο το µεγαλύτερο ποσοστό επενδύθηκε 

στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας για ήδη παραγόµενα προϊόντα. 

Αξιοσηµείωτο είναι πως οι επενδύσεις για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναµικότητας 

για την παραγωγή νέων προϊόντων µειώνεται διαχρονικά ως ποσοστό του συνόλου των 

επενδύσεων, κινούµενη την τριετία 2002-2004 σε πολύ χαµηλά επίπεδα µόλις 3%.  

Η ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου επηρέασε θετικά την επενδυτική δραστηριότητα 

των επιχειρήσεων της φαρµακοβιοµηχανίας κατά το 2003 και το 2004. ∆ιαχρονικά, η 

ζήτηση είναι ο παράγοντας που επηρεάζει θετικά τις επενδύσεις περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο, ενώ θετικά επηρεάζουν και τα κέρδη των εταιριών, οι τεχνολογικές 

εξελίξεις καθώς και η διαθεσιµότητα και το κόστος τω κεφαλαίων. 

∆ιαφηµιστική ∆απάνη για τα φάρµακα 

Η διαφηµιστική δαπάνη για φάρµακα το 2003 ανήλθε στα €16,7 εκατ, αυξηµένη σε 

σχέση µε το 2002 κατά 36%.Το µεγαλύτερο µερίδιο της διαφηµιστικής δαπάνης 
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απορροφά η διαφήµιση στην τηλεόραση(49%), ενώ  ακολουθεί η διαφήµιση στα 

περιοδικά ποικίλης ύλης µε ποσοστό 43%. 

4.2 Οι Εξεταζόµενες Εταιρίες 
 
Η έρευνα µας θα επικεντρωθεί σε πέντε φαρµακευτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι τρεις είναι θυγατρικές µεγάλων πολυεθνικών εταιριών 

και οι δύο είναι ελληνικές εταιρίες. Επιλέξαµε ένα µικρό δείγµα φαρµακευτικών 

εταιριών από το σύνολο ωστόσο αυτό το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό του κλάδου 

καθώς περιλαµβάνει τις µεγαλύτερες ξένες και ελληνικές εταιρίες. Οι εταιρίες µε τις 

οποίες θα ασχοληθούµε είναι οι  Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Vianex και  Galenica. 

Χρειάζεται να σηµειώσουµε ότι οι ξένες εταιρίες της έρευνας µας προβαίνουν µόνο στην 

προώθηση των προϊόντων στην ελληνική αγορά ενώ οι ελληνικές φαρµακευτικές 

εταιρίες Vianex και  Galenica  έχουν ιδιόκτητα εργοστάσια στα οποία παράγουν 

φαρµακευτικά σκευάσµατα και στη συνέχεια  τα προωθούν. Επιπλεόν, οι Vianex και 

Galenica  συνεργάζονται µε ξένες εταιρίες των οποίων τα προϊόντα αναλαµβάνουν να 

προωθήσουν.  

Προτού προχωρήσουµε στην εξέταση του Σ∆Α της κάθε εταιρίας, είναι χρήσιµο να 

αναφερθούµε στα µερίδια αγοράς που κατέχει η κάθε εταιρία στον κλάδο καθώς και στον 

κύκλο εργασιών τους προκειµένου να αντιληφθούµε το µέγεθος της κάθε εταιρίας και  το 

ρόλο που παίζει  ο µεταξύ τους ανταγωνισµός. 

Τα µερίδια αγοράς όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα έχουν υπολογιστεί µε 

βάση το συνολικό κύκλο εργασιών του δείγµατος φαρµακευτικών επιχειρήσεων που 

 
 



∆ιοίκηση της Απόδοσης : Η εφαρµογή της στις φαρµακευτικές εταιρίες 
Αδαµοπούλου Αθηνά  
 
 

 
 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 
ΜΠΣ στην «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 2004-2006 

48

έχουν συµπεριληφθεί στην χρηµατοοικονοµική ανάλυση της µελέτης του ΙΟΒΕ «Η 

Αγορά του Φαρµάκου στην Ελλάδα», Φεβρουάριος 2006. 

 

Πίνακας 4.1 Μερίδια αγοράς των φαρµακευτικών εταιριών 

  2004 2003 

  
Κύκλος 

Εργασιών 
Καθαρά 
Κέρδη 

Μερίδιο 
αγοράς 
βάσει 
κύκλου 

εργασιών 
Κύκλος 

Εργασιών 
Καθαρά 
Κέρδη 

Μερίδιο 
αγοράς βάσει 

κύκλου 
εργασιών 

ASTRAZENECA 173,602 16,953 4.3% 141,398 12,873 4.2% 
GALENICA 35,682 395 0.9% 30,307 312 0.9% 
NOVARTIS 240,434 5,008 6.0% 223,534 8,834 6.6% 
PFIZER 371,934 58,507 9.3% 215,669 30,972 6.4% 
VIANEX 234,230 40,285 5.9% 211,375 39,678 6.3% 

 

Η εταιρία Pfizer κατέλαβε το 2004 την πρώτη θέση µε κύκλο εργασιών € 371.93 εκατ 

µεταξύ των πέντε επιχειρήσεων. Τα κέρδη της εταιρίας ανήλθαν στα € 58,50 εκατ. ενώ 

κατέχει µερίδιο αγοράς 9,3% το 2004 σε σχέση µε το 2003 που κατείχε 6,4%. Αυτή η 

σηµαντική αναδιάρθρώση προέκυψε από την εξαγορά της Pharmacia από τη  Pfizer τον 

Απρίλιο του 2003. ∆εύτερη στη σειρά µε µερίδιο αγοράς 6% το 2004, βρίσκεται η 

Novartis µε κύκλο εργασιών € 240,43 εκατ ενώ µε ελάχιστη διαφορά βρίσκεται στην 

τρίτη θέση η Vianex  µε µερίδιο αγοράς 5,9 % και κύκλο εργασιών € 234,23 εκατ. Στη 

συνέχεια  ακολουθούν η AstraZeneca µε µερίδιο αγοράς 4,3 % και τελευταία η Galenica 

µε κύκλο εργασιών € 35,68 εκατ και µερίδιο αγοράς 0,9%. 

Στο παρακάτω διάγραµµα  απεικονίζονται οι πωλήσεις των εταιριών για τα έτη 2002-

2004.  
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Πωλήσεις φαρµ/κων εταιριών τα έτη 2002-2004
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∆ιάγραµµα 4.3 Πωλήσεις των φαρµακευτικών εταιριών τα έτη 2002-2004 

 

Πριν την ανάλυση του Σ∆Α της κάθε εταιρίας ξεχωριστά, χρειάζεται να σηµειώσουµε ότι 

τα δεδοµένα των εξεταζόµενων φαρµακευτικών εταιριών προήλθαν από στοιχεία που οι 

υπεύθυνοι Ανθρωπίνου ∆υναµικού των εταιριών συµπλήρωσαν στο ερωτηµατολόγιο που 

τους διανεµήθηκε για την εκπόνηση της συγκεκριµένης εργασίας (Παράρτηµα 1).  

 

 

4.2.1 NOVARTIS HELLAS A.E.B.E 
 
H Novartis (Hellas) A.E.B.E, θυγατρική του οµίλου Novartis AG, είναι µια πρωτοπόρος 

εταιρία στον ελληνικό φαρµακευτικό χώρο. Κατέχει ηγετική θέση στην φαρµακευτική 

αγορά της Ελλάδας µε µερίδιο αγοράς 6%, βάσει του κύκλου εργασιών. Οι κύριες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε., που απασχολεί 450 
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άτοµα, αφορούν τους τοµείς των φαρµακευτικών προϊόντων, των Καταναλωτικών 

Προϊόντων Υγείας και των Γενοσήµων (Generics). Η  συγχώνευση δύο µεγάλων στον 

φαρµακευτικό χώρο εταιρειών, της Ciba-Geigy και της Sandoz οδήγησε στην δηµιουργία 

της Novartis. Η Novartis ηγείται παγκοσµίως στην υγεία, µε κύριους τοµείς 

δραστηριότητας τον Φαρµακευτικό Τοµέα, τα Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας και 

∆ιατροφής και τα Γενόσηµα (Generics). H Novartiς AG δραστηριοποιείται σε 140 χώρες 

έχοντας στο δυναµικό της 70.000 εργαζοµένους, οι οποίοι ερευνούν, αναπτύσσουν και 

προωθούν προϊόντα υγείας. Η ονοµασία Novartis προέρχεται από τον λατινικό όρο 

"Novae Artes" που σηµαίνει "Νέες ∆εξιότητες", πράγµα που υποδηλώνει πόσο 

σηµαντική είναι η καινοτοµία για την εταιρία. Οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη 

πρωτοποριακών φαρµάκων προς επίτευξη του οράµατος της εταιρίας, υπερβαίνουν το 17 

% του ετήσιου κύκλου εργασιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της ογκολογίας, των 

µεταµοσχεύσεων  ανοσολογίας, του καρδιαγγειακού, της πνευµονολογίας, της ανάλυσης 

του χάρτη του ανθρώπινου γονιδιώµατος και της οφθαλµολογίας.  

Σκοπός της Novartis είναι να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο και την ιατρική κοινότητα, 

παρέχοντας επιστηµονικώς τεκµηριωµένη ενηµέρωση αλλά και ενισχύοντας κοινωνικές 

προσπάθειες που αποσκοπούν στην βελτίωση και ανακούφιση των πασχόντων 

συνανθρώπων µας. 

 

Η Novartis (Hellas) A.E.B.E απασχολεί συνολικά 450 εργαζοµένους εκ των οποίων οι 

250 είναι ιατρικοί αντιπρόσωποι. Η εταιρία αποτελείται από τα εξής τµήµατα: Γενικών 

 
 

http://www.novartis.com/


∆ιοίκηση της Απόδοσης : Η εφαρµογή της στις φαρµακευτικές εταιρίες 
Αδαµοπούλου Αθηνά  
 
 

 
 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 
ΜΠΣ στην «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 2004-2006 

51

Φαρµάκων, Ογκολογίας, Μεταµοσχεύσεων, Οφθαλµολογίας, OTC (Μη υποχρεωτικώς 

Συνταγογραφούµενα Φάρµακα), Χρηµατοικονοµικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Ιατρικής. 

 

 

 Το Σύστηµα ∆ιοίκησης της Απόδοσης στη Novartis 

 

Το σύστηµα διοίκησης της απόδοσης (Σ∆Α) των εργαζοµένων στη  Novartis  ξεκίνησε 

να  τίθεται σε εφαρµογή το 1997  σε παγκόσµιο επίπεδο ενώ είχε προηγηθεί  και 

δοκιµαστεί η εφαρµογή του στη µητρική εταιρία. Σύµφωνα µε εκπρόσωπο της εταιρίας, 

η Novartis υιοθέτησε και εφαρµόζει το Σ∆Α προκειµένου να βελτιωθεί η απόδοση των 

εργαζοµένων, να υπάρχει περισσότερη συνέπεια στην αξιολόγηση τους, να εξασφαλίσει 

η εταιρία πιο δίκαιες αµοιβές καθώς και να διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη των 

εργαζοµένων. Επιπλέον, µε το σύστηµα διοίκησης που ανέπτυξε η  Novartis  έχει ως 

σκοπό την ενίσχυση της επικοινωνίας ανάµεσα στην εταιρία και στους εργαζοµένους 

της, τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης της εταιρίας και τέλος τη διευκόλυνση της 

προσωπικής  ανάπτυξης των εργαζοµένων.  

Η εταιρία σχεδίασε και υλοποιεί το σύστηµα διοίκηση της απόδοσης  σύµφωνα µε τις 

αξίες της και τους σκοπούς που θέλει να εξυπηρετήσει. Το Σ∆Α που χρησιµοποιεί η 

Novartis  εφαρµόζεται σε όλο το προσωπικό της εταιρίας σε παγκόσµιο επίπεδο και 

περιλαµβάνει έξη δραστηριότητες που είναι αλληλένδετες µεταξύ τους. Αρχικά, γίνεται ο 

καθορισµός των στόχων ο οποίος συνοδεύεται από την καθηµερινή υποστήριξη του 

προϊσταµένου προς τον εργαζόµενο. Η επόµενη δραστηριότητα είναι ανασκόπηση της 
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απόδοσης του εργαζόµενου στα µέσα της χρονιάς ενώ στο τέλος της υπό εξέταση 

περιόδου ακολουθεί η επίσηµη αξιολόγηση του εργαζόµενου καθώς εξετάζεται και το 

προσωπικό πρόγραµµα ανάπτυξης του εργαζόµενου και µε ποιο τρόπο αυτό εξελίχθηκε. 

 

1. Καθορισµός των Στόχων 

Πιο αναλυτικά, η διαδικασία του καθορισµού των στόχων περιλαµβάνει την ενεργή 

συµµετοχή των εργαζοµένων οι οποίοι σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο τους θέτουν 

τους στόχους της επόµενης χρονιάς. Τυπικά, ο καθορισµός των στόχων γίνεται µια φορά 

το χρόνο µε χρονικό ορίζοντα ενός έτους και γίνεται εφόσον έχει προηγηθεί η επίσηµη 

αξιολόγηση της προηγούµενης χρονιάς. Ουσιαστικά όµως, η στοχοθέτηση γίνεται σε 

πολύ πιο συχνά διαστήµατα καθώς ο προϊστάµενος είναι σε στενή επαφή µε τους 

εργαζοµένους προκειµένου να επιλύσουν τυχόν προβλήµατα και να τροποποιήσουν 

µέρος των στόχων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Η Novartis χρησιµοποιεί το υπόδειγµα SMART στη διαδικασία καθορισµού στόχων. Το 

υπόδειγµα SMART είναι ένας µνηµονικός κανόνας που περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά 

των σωστών στόχων. Το µνηµονικό SMART αποτελείται από τα αρχικά γράµµατα των 

λέξεων : S=Specific  M=Measurable A=Achievable R= Relevant T= Time-framed. Με 

λίγα λόγια, βάσει αυτού του µνηµονικού κανόνα οι στόχοι θα πρέπει να είναι 

συγκεκριµένοι και ξεκάθαροι, µετρήσιµοι σε ποιότητα, ποσότητα, σε χρήµα και χρόνο, 

εφικτοί, σχετικοί µε τους επιχειρησιακούς στόχους και να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα 

και περιορισµό. 
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2. Αξιολόγηση της Απόδοσης 

Η αξιολόγηση των εργαζοµένων στη Novartis γίνεται µια φορά το χρόνο κατά τη 

διάρκεια της οποίας αξιολογούνται οι εργαζόµενοι σχετικά µε την απόδοση τους ως προς 

τους στόχους που υλοποίησαν και τις ικανότητες που ανέπτυξαν το χρονικό διάστηµα για 

το οποίο γίνεται η αξιολόγηση. ∆ηλαδή η αξιολόγηση γίνεται βάσει του υποδείγµατος 

MBO. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι αξιολογούνται και σε θέµατα συµπεριφοράς δηλαδή σε 

ποιο βαθµό αυτή εναρµονίζεται µε τους στόχους και τις αξίες της επιχείρησης. Η 

διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται από τον άµεσο προϊστάµενο του εργαζοµένου και µε 

την έγκριση του διευθυντή του τµήµατος. Πρόκειται για µια ανοιχτή συζήτηση, στην 

οποία ο εργαζόµενος µπορεί να αναπτύξει τις θέσεις του και ακόµα να διαφωνήσει µε τον 

προϊστάµενο του σε περίπτωση που νιώθει αδικηµένος. Ο ρόλος του προϊσταµένου στη 

συγκεκριµένη διαδικασία είναι υποστηρικτικός, καθοδηγητικός παρά ελεγκτικός. Ο 

προϊστάµενος καλείται να αξιολογήσει την απόδοση του εργαζόµενου, να θέσει σε 

συνεργασία µε τον εργαζόµενο τους στόχους της νέας χρονιάς και να προσδιορίσει εκ 

νέου το πρόγραµµα προσωπικής ανάπτυξης του εργαζοµένου.     

 Προκειµένου να είναι  πιο έγκυρη και ακριβής η αξιολόγηση, η επιχείρηση χρησιµοποιεί 

συγκεκριµένους συντελεστές βαρύτητας ανάλογα κάθε φορά µε τους στόχους και το 

επίπεδο των ικανοτήτων των εργαζοµένων που αξιολογεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 

επιχείρηση εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία και τα ίδια εργαλεία για την αξιολόγηση των 

εργαζοµένων ανεξάρτητα από το τµήµα στο οποίο αυτοί ανήκουν. Η Novartis έθεσε ως 

άµεση προτεραιότητα την εκπαίδευση του προσωπικού και ιδιαίτερα των προϊσταµένων  
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προκειµένου να µπορέσουν να ανταποκριθούν µε τον κατάλληλο τρόπο στις απαιτήσεις 

της διαδικασίας της αλλά και για να είναι αποτελεσµατική η αξιολόγηση. Επιπλέον, οι 

εργαζόµενοι έχουν εκπαιδευτεί και για να µπορούν να αξιολογούν σωστά και την ίδια 

τους την απόδοση. 

Προτού ξεκινήσει η αξιολόγηση προηγείται η αυτοαξιολόγηση των εργαζοµένων. Σε 

αυτή τη διαδικασία καλείται ο εργαζόµενος να αξιολογήσει την απόδοση του και τη 

συµπεριφορά του σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια. Ωστόσο, παρατηρείται το 

φαινόµενο οι ίδιοι οι εργαζόµενοι συχνά να υπερεκτιµούν την απόδοση τους και τις 

ικανότητες τους συγκριτικά µε  την αξιολόγηση που λαµβάνουν από τον προϊστάµενο 

τους. Άλλα σηµαντικά  προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την αξιολόγηση είναι 

θέµατα που αφορούν στις αµοιβές καθώς και στην ιεραρχική εξέλιξη δηλαδή θέµατα 

προαγωγών. Επιπλέον, συχνά  κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων έρχονται στην 

επιφάνεια προβλήµατα που αφορούν στις σχέσεις µεταξύ εργαζοµένου και 

προϊσταµένου.    

Τέλος, στη Novartis συνηθίζεται να γίνεται και αξιολόγηση της απόδοσης των οµάδων. 

Πρόκειται για µια διαδικασία αντίστοιχη µε αυτή της ατοµικής αξιολόγησης. ∆ηλαδή σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα, οι οµάδες θέτουν στόχους και στη συνέχεια αξιολογείται η 

πρόοδος του έργου που έχουν αναλάβει καθώς και ο ρόλος που έπαιξε ο κάθε 

εργαζόµενος για την επίτευξη του στόχου. 
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3. Εκπαίδευση  

Η ηγετική θέση που κατέχει η Novartis στον κλάδο των φαρµάκων προϋποθέτει ότι 

υπάρχει καλή εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

αυτού του δυναµικού περιβάλλοντος εργασίας. Η εκπαίδευση του κάθε εργαζόµενου 

ξεκινά από τη στιγµή που θα στελεχώσει την εταιρία και συνεχίζεται µε τα προγράµµατα 

εκπαίδευσης που οργανώνει το κάθε τµήµα. Η εκπαίδευση είναι µια συνεχής διαδικασία 

η οποία έχει ενταχθεί στο προσωπικό πρόγραµµά ανάπτυξης του κάθε εργαζοµένου. 

Επίσης, η εταιρία ενθαρρύνει και δίνει κίνητρα στους εργαζοµένους, χρηµατοδοτώντας 

σεµινάρια και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών,  προκειµένου να βελτιώσουν την 

κατάρτιση τους. 

 

4. Σύστηµα Αµοιβών  

Όσον αφορά στο θέµα των αµοιβών, η Novartis έχει αναπτύξει και εφαρµόζει ένα 

σύστηµα αµοιβών, το οποίο συνδυάζει τις αµοιβές τόσο µε την ατοµική απόδοση όσο και 

µε την απόδοση ολόκληρης της επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στην 

ατοµική απόδοση των εργαζοµένων, τους δίνεται αµοιβή µε τη µορφή bonus  για την 

επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων καθώς και για την συνολική τους απόδοση. 

Ταυτόχρονα, η εταιρία προβαίνει και σε διανοµή ποσοστού των κερδών  στους 

εργαζοµένους όταν έχουν πραγµατοποιηθεί οι στόχοι που αρχικά είχε θέσει. Οφείλουµε 

να παρατηρήσουµε, ότι το σύστηµα αµοιβών  είναι πολύ ευέλικτο και εύκολα 

εφαρµόσιµο καθώς συνδέει άµεσα στην απόδοση των ατόµων και του οργανισµού µε την 
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αµοιβή τους. Συνεπώς, όταν η απόδοση της εταιρίας είναι υψηλή τα προγράµµατα bonus 

καθώς και η διανοµή των κερδών αυξάνονται. Το αντίστροφο συµβαίνει σε  περιόδους 

µειωµένης απόδοσης της επιχείρησης.  

 

4.2.2 ASTRAZENECA  

Η AstraZeneca είναι µια από τις ηγετικές φαρµακευτικές βιοµηχανίες στον κόσµο 

αφιερωµένη στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την προώθηση αποτελεσµατικών και 

υψηλής ποιότητας φαρµάκων. Το τεράστιο µέγεθος αυτής της φαρµακοβιοµηχανίας 

αποδεικνύεται από το γεγονός οτι τα προϊόντα της εταιρίας διατίθενται σε 100 χώρες, 

απασχολεί συνολικά 65.000 άτοµα παγκοσµίως εκ των οποίων οι 12.000 απασχολούνται 

στην έρευνα και την ανάπτυξη. Η εταιρία ξοδεύει καθηµερινά περισσότερα από $14 εκατ 

για έρευνα ενώ οι συνολικές πωλήσεις το 2005 ανήλθαν στα $24 δις.  

Η AstraZeneca Α.Ε, ξεκίνησε τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα το 1989 µε την 

επωνυµία Astra Ελλάς Α.Ε. και έπειτα από τη συγχώνευση των δυο πολυεθνικών οµίλων 

Astra και Zeneca το 1999 η επωνυµία της εταιρίας άλλαξε σε AstraZeneca Α.Ε. Οι 

δραστηριότητες AstraZeneca στην Ελλάδα περιλαµβάνουν την εισαγωγή, προώθηση, 

εµπορία και διανοµή των προϊόντων της και συγκεκριµένα γαστρεντερολογικών, 

αναπνευστικών, καρδιαγγειακών, ογκολογικών προϊόντων και προϊόντων κεντρικού 

νευρικού συστήµατος. 
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 Η AstraZeneca Ελλάδας απασχολεί σήµερα περισσότερους από 370 εργαζόµενους εκ 

των οποίων οι 190 είναι ιατρικοί αντιπρόσωποι. Η εταιρία αποτελείται από τα εξής 

τµήµατα: Οµάδα ∆ιοίκησης, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού, Τµήµα επιχειρησιακής 

Υποστήριξης, Τµήµα Χρηµατοοικονοµικών, Τµήµα Marketing και Τµήµα Νοµικό και 

Ιατρικής. Επίσης το τµήµα πωλήσεων χωρίζεται ανάλογα µε την θεραπευτική κατηγορία 

στις εξής κατηγορίες φαρµάκων: γαστρεντερολογικά/ αναπνευστικά, καρδιαγγειακά και 

ογκολογικά. Η εταιρία παρουσίασε το 2005 ετήσιο κύκλο εργασιών € 201.725 εκατ ενώ 

το 2006 η βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ελληνικής φαρµακευτικής αγοράς µε µερίδιο 

αγοράς 6,8%.  

Το Σύστηµα ∆ιοίκησης της Απόδοσης στην AstraZeneca  

Όπως µας πληροφόρησε ο υπεύθυνος Ανθρωπίνου ∆υναµικού, η AstraZeneca ξεκίνησε 

να εφαρµόζει Σ∆Α από την πρώτη µέρα λειτουργίας της επιχείρησης (1999) καθώς 

κρίθηκε απαραίτητη η εφαρµογή του διότι συµβάλλει στη δηµιουργία µιας ξεκάθαρης 

εικόνας για την απόδοση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του προσωπικού. Το Σ∆Α 

σχεδιάστηκε από την ίδια την επιχείρηση και ο σχεδιασµός του διήρκεσε τέσσερις µήνες 

ενώ η πειραµατική  εφαρµογή µέχρι να πάρει την οριστική µορφή του διήρκεσε λιγότερο 

από ένα χρόνο. Το Σ∆Α της  AstraZeneca εφαρµόζεται σε όλα τα τµήµατα της εταιρίας 

και περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: Σχεδιασµός ατοµικών πλάνων και 

παρακολούθηση της εξέλιξης τους, αξιολόγηση της απόδοσης, προσωπική ανάπτυξη των 

εργαζοµένων και ανταµοιβές. 
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1. Καθορισµός των Στόχων 

Η διαδικασία της στοχοθέτησης στην AstraZeneca ξεκινά στην αρχή κάθε έτους και  

γίνεται από τον προϊστάµενο σε συνεργασία µε τον εργαζόµενο. Η διαδικασία είναι µια 

ανοιχτή συζήτηση κατά την οποία οι δυο πλευρές αναζητούν τους τρόπους για την 

επίτευξη των στόχων. Ο σχεδιασµός της απόδοσης του εργαζόµενου έχει χρονικό 

ορίζοντα ενός έτους ωστόσο υπάρχουν περιθώρια αλλαγής του πλάνου όταν αυτό 

κρίνεται αναγκαίο. 

Ο καθορισµός των στόχων για τον κάθε εργαζόµενο γίνεται βάση του υποδείγµατος C-

SMART. Πρόκειται για το µνηµονικό κανόνα SMART στον οποίο αναφερθήκαµε 

προηγουµένως, µόνο που το C ανταποκρίνεται στο challenging, δηλαδή οι στόχοι εκτός 

των άλλων εµπεριέχουν και την πρόκληση για τον εργαζόµενο. 

2. Αξιολόγηση της Απόδοσης 

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζοµένων στην AstraZeneca γίνεται στο τέλος κάθε 

έτους και µετριέται βάσει των εντύπων στοχοθέτησης (φόρµες αξιολόγησης). Οι φόρµες 

αξιολόγησης χρησιµοποιούνται για να µετρηθεί η απόδοση των εργαζοµένων βάσει των 

στόχων που υλοποίησαν αλλά και βάσει των ικανοτήτων που χρησιµοποίησαν και των 

δεξιοτήτων που ανέπτυξαν. Επιπλέον, στις αξιολογήσεις εκτός από παραµέτρους που 

αφορούν στην εργασία λαµβάνεται υπόψη και η προσωπικότητα του εργαζοµένου 
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δηλαδή αν είναι ενθουσιώδής, αν αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, αν του αρέσει να 

λειτουργεί µέσα σε οµάδες κ.α. 

Η αξιολόγηση των εργαζοµένων γίνεται από τον άµεσο προϊστάµενο σε όλα τα τµήµατα 

ωστόσο ο προϊστάµενος είναι σε συνεχή επαφή µε τους εργαζοµένους προκειµένου να 

επιλύονται τυχόν προβλήµατα αλλά και για να παρακολουθεί την καθηµερινή τους 

απόδοση. Προτού διεξαχθεί η αξιολόγηση, προηγείται συνάντηση και ανοιχτή συζήτηση 

µεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούµενου όπου αναλύονται όλα τα δεδοµένα.  

Ουσιαστικά, ο προϊστάµενος αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ των στόχων και της  

αξιολόγησης της απόδοσης των υφιστάµενων του.  

Η αξιολόγηση παίζει κυρίαρχο ρόλο στο Σ∆Α της AstraZeneca γι’αυτό  

πραγµατοποιείται τακτική εκπαίδευση και διανοµή εντύπου υλικού στο σύνολο του 

προσωπικού ώστε να ανταποκριθούν σωστά στη διαδικασία και να είναι 

αποτελεσµατική. Επιπλέον, εφαρµόζεται  σε όλα τα τµήµατα της εταιρίας η 

αυτόαξιολόγηση των εργαζοµένων η οποία προηγείται της αξιολόγησης. Με αυτό τον 

τρόπο, ο κάθε εργαζόµενος συµβάλλει πιο εποικοδοµητικά στην όλη διαδικασία.  

Επιπλέον, η AstraZeneca εφαρµόζει το πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδοµένα σύστηµα 

αξιολόγησης των εργαζοµένων σε πολλαπλά επίπεδα ή αλλιώς αξιολόγηση 360 µοιρών. 

Πρόκειται για αξιολόγηση  που προέρχεται από µια οµάδα ανθρώπων που 

αλληλεπιδρούν µε τον αξιολογούµενο µε διαφορετικούς τρόπους. Η οµάδα των ατόµών 

αποτελείται από τον προϊστάµενο του αξιολογούµενου, τρεις συναδέλφους του, τέσσερις 

 
 



∆ιοίκηση της Απόδοσης : Η εφαρµογή της στις φαρµακευτικές εταιρίες 
Αδαµοπούλου Αθηνά  
 
 

 
 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 
ΜΠΣ στην «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 2004-2006 

60

υφιστάµενους του και από την δική του αυτόαξιολογηση. Το σύστηµα των 360 µοιρών 

εφαρµόζεται σε όλα τα τµήµατα της επιχείρησης µε σκοπό να εντοπίζονται τα δυνατά και 

αδύνατα σηµεία του αξιολογούµενου.Tα ερωτηµατολόγια και η συλλογή των στοιχείων 

γίνονται από την ίδια την επιχείρηση ενώ η ανάλυση των δεδοµένων γίνεται outsoursing. 

Χρειάζεται να τονιστεί ότι εφαρµόζεται ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης σε όλο το 

προσωπικό προκειµένου να γνωρίσουν τα οφέλη αλλά και πώς να χειριστούν τη 

συγκεκριµένη διαδικασία.  

Τέλος, η AstraZeneca δεν θα µπορούσε να παραβλέψει το ρόλο των οµάδων και το έργο 

που αυτές επιτελούν. Για αυτό το λόγο συνηθίζεται να µετράται και η απόδοση των 

οµάδων προκειµένου να αξιολογηθεί  απόδοση τους. Η µέτρηση της απόδοσης των 

οµάδων γίνεται µε αντίστοιχο τρόπο που γίνεται η ατοµική µέτρηση. 

3. Εκπαίδευση  

Είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι η εξαιρετική απόδοση που παρουσιάζει το προσωπικό 

µιας εταιρίας οφείλεται-εκτός των άλλων- στην σωστή εκπαίδευση που έχει λάβει. 

Έχοντας αυτό ως δεδοµένο, η AstraZeneca φροντίζει για την αέναη εκπαίδευση των 

εργαζοµένων της. Αρχικά, εφαρµόζεται συγκεκριµένο πρόγραµµα ανάλογα µε το τµήµα 

στο οποίο ανήκει ο εργαζόµενος και στη συνέχεια από τις αξιολογήσεις εντοπίζονται τα 

σηµεία προς βελτίωση του κάθε εργαζοµένου και καθορίζεται το ατοµικό πρόγραµµα 

εκπαίδευσης που θα συντελέσει στη βελτίωση του. Παράλληλα, εφαρµόζεται πρόγραµµα 
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επιχορήγησης σπουδών στα πλαίσια για συνεχή βελτίωση της κατάρτισης του 

προσωπικού της επιχείρησης. 

 

4. Σύστηµα Αµοιβών  

Το σύστηµα αµοιβών που εφαρµόζει η AstraZeneca είναι το σύστηµα αµοιβής βάσει 

απόδοσης και αυτό µεταφράζεται µε τη µορφή του ατοµικού bonus. Σκοπός της είναι να 

συνδέσει άµεσα την αµοιβή µε την απόδοση και να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόµενοι που 

έχουν υψηλές αποδόσεις θα έχουν και τις ανάλογες αµοιβές. Επίσης, η εταιρία ειδικά 

στους ιατρικούς αντιπροσώπους  δίνει προµήθεια επί των πωλήσεων ως µορφή κινήτρου 

για να εντείνουν τις προσπάθειες τους για µεγαλύτερες πωλήσεις. Η AstraZeneca έχει 

καθιερώσει και τα βραβεία Best Performers, τα οποία απονέµονται στους υπαλλήλους 

που επέδειξαν εξαιρετική απόδοση. Πρόκειται για ένα είδος µη χρηµατικής αµοιβής που 

ωστόσο προσφέρει ηθική ικανοποίηση  σε όποιον το κερδίσει, για τις προσπάθειες που 

κατέβαλλε. 

. 

4.2.3 PFIZER 
 

H Pfizer κατέχει ηγετική θέση στο φαρµακευτικό χώρο παγκοσµίως, καθώς διοργανώνει 

πρωτοποριακά προγράµµατα έρευνας και αναπτύσσει προϊόντα που βρίσκονται στην 

πρώτη θέση της κατηγορίας τους. Η Pfizer  ιδρύθηκε το 1849 και δραστηριοποιείται σε 

περισσότερες από 85 χώρες ενώ τα προϊόντα της διατίθενται σε 150 χώρες. Η Pfizer 

απασχολεί περισσότερους από 100.000 εργαζόµενους ενώ το ερευνητικό της προσωπικό 
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αποτελείται από περισσότερα από 12.000 άτοµα µε αποτέλεσµα τα φάρµακα της να 

εµπίπτουν σε µια ευρεία κλίµακα θεραπευτικών κατηγοριών. Με προϊόντα 

καρδιαγγειακού και µεταβολικών συστηµάτων, ψυχικής υγείας και νευρολογίας, 

αναπνευστικού συστήµατος, αλλεργιών, λοιµωδών νόσων, ενδοκρινολογικών 

διαταραχών, ουρογεννητικού συστήµατος, οφθαλµολογικά, ογκολογικά και προϊόντα για 

την αρθρίτιδα και το άλγος η Pfizer βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων παγκοσµίως. 

Επιπλέον το Τµήµα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας της Pfizer διαθέτει ένα ευρύ 

φάσµα πασίγνωστων προϊόντων, ενώ το Τµήµα Υγείας Ζώων διαθέτει προϊόντα ιατρικής 

φροντίδας για περισσότερα από 30 είδη βοοειδών και κατοικίδιων.  

Στην Ελλάδα η Pfizer απασχολεί 630 εργαζοµένους εκ των οποίων οι 470 είναι ιατρικοί 

αντιπρόσωποι .Η εταιρία αποτελείται από τα εξής τµήµατα: Ανθρώπινου ∆υναµικού, 

Χρηµατοοικονοµικών, Τεχνολογίας και Πληροφορικής, Εσωτερικών Υποθέσεων, 

Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Ιατρικής, Πωλήσεων, Marketing, Τµήµα Υγείας Ζώων, 

Τµήµα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας. 

 
Το Σύστηµα ∆ιοίκησης της Απόδοσης στη Pfizer 
 

Η Pfizer ξεκίνησε να χρησιµοποιεί Σ∆Α των εργαζοµένων στα τέλη του 1995 και ο λόγος 

που το υιοθέτησε ήταν γιατί ήταν µια νέα προσέγγιση αναφορικά µε τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού που αυξάνει την πιθανότητα επίτευξης εργασιακής επιτυχίας. 

Αρχικά, εφαρµόστηκε το µοντέλο της µητρικής εταιρίας και πήρε περίπου ένα χρόνο η 
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σχεδίαση και η προσαρµογή του ώστε να ανταποκριθεί στα ελληνικά πρότυπα και στη 

συνέχεια γίνονταν σταδιακά αλλαγές ανάλογα µε τις ανάγκες που προέκυπταν. Μετά τη 

σχεδίαση ακολούθησαν συναντήσεις και συζητήσεις µε τα υψηλόβαθµα στελέχη ώστε να 

υπάρξει ανάµειξη τους και να µυηθούν στην διαδικασία. Η Pfizer χρησιµοποιεί το Σ∆Α 

γιατί βοηθά τα άτοµα και τις οµάδες να συνδεθούν µε τους στόχους της εταιρίας και 

εξυπηρετεί στην ανάπτυξη ενός πλάνου απόδοσης και ανάπτυξης για κάθε εργαζόµενο. 

Το Σ∆Α περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: Προγραµµατισµός, Συνάντηση 

Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού της Απόδοσης, Καθοδήγηση- Υποστήριξη-Εποπτεία, 

Αναγνώριση και Ανταµοιβή, Αξιολόγηση της Απόδοσης. Το Σ∆Α χρησιµοποιείται σε 

όλα τα τµήµατα εκτός από τα τµήµατα Πωλήσεων (Ιατρικοί Επισκέπτες) και στους 

∆ιοικητικούς Υπάλλήλους.  

 
1. Καθορισµός των Στόχων 

Ο καθορισµός των στόχων στη Pfizer γίνεται συνήθως µια φορά το χρόνο, όπου ο 

προϊστάµενος σε συνεργασία µε τον εργαζόµενο θέτουν το πλάνο απόδοσης του 

εργαζοµένου. Για τα άτοµα που παρουσιάζουν σταθερή και ικανοποιητική απόδοση η 

στοχοθέτηση δεν αλλάζει για άτοµα που έχουν προβλήµατα απόδοσης οι στόχοι µπορούν 

να µεταβληθούν. Οι στόχοι καθορίζονται βάσει του υποδείγµατος SMART  και 

πρόκειται  κυρίως για οικονοµικούς και στρατηγικούς στόχους. 
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2. Αξιολόγηση της Απόδοσης 

Η αξιολόγηση  της απόδοσης γίνεται επίσηµα δύο φορές το χρόνο τον Ιανουάριο και τον 

Ιούλιο και γίνεται βάσει του υποδείγµατος MBO. Επίσης, εκτός από τους στόχους που 

υλοποίησαν οι εργαζόµενοι αξιολογούνται και για τις δεξιότητες που ανέπτυξαν το 

χρονικό διάστηµα για το οποίο γίνεται η αξιολόγηση. Στην  αξιολόγηση λαµβάνουν  

µέρος ο αξιολογούµενος µε τον άµεσα προϊστάµενο του ενώ ενηµερώνεται και ο 

ιεραρχικά ανώτερος του προϊσταµένου καθώς και το Τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων. Τα 

τελευταία χρόνια η Pfizer έχει ξεφύγει από τις παραδοσιακές φόρµες αξιολόγησης και  

χρησιµοποιεί ειδικό λογισµικό βάσει του οποίου γίνεται η αξιολόγηση. Επίσης, µε το 

σύστηµα people soft που υπάρχει στην εταιρία, ο κάθε εργαζόµενος έχει ηλεκτρονικό 

φάκελο στον οποίο έχει άµεση πρόσβαση η µητρική εταιρία. Στο Παράρτηµα 4 

παρουσιάζεται φόρµα αξιολόγησης που χρησιµοποιούσε στο παρελθόν η  Pfizer. 

Το σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης είναι ενιαίο για όλα τα τµήµατα της εταιρίας ενώ 

όλοι οι εργαζόµενοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να συµµετέχουν στην διαδικασία 

της αξιολόγησης. Ειδικότερα, οι αξιολογητές παρακολουθούν τριήµερα σεµινάρια 

προκειµένου να ανταποκριθούν σωστά στη διαδικασία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

προηγείται της αξιολόγησης η αντίστοιχη προετοιµασία του αξιολογητή καθώς  στην 

ανασκόπηση θα γίνει αναφορά σε συγκεκριµένα περιστατικά και συµπεριφορές. Ο ρόλος 

το αξιολογητή είναι κυρίως συµβουλευτικός και ενισχυτικός στην προσπάθεια του 

εργαζοµένου ενώ υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία ανάµεσα σε αξιολογητή και 

αξιολογούµενο. 
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Η Pfizer  έχει υιοθετήσει και την αξιολόγηση των υψηλόβαθµων στελεχών  σε πολλαπλά 

επίπεδα. Η εταιρία χρησιµοποιεί αυτή τη µέθοδο µε σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

των στελεχών ενώ ανάλογα µε την θέση του κάθε στελέχους εξαρτάται και ο αριθµός 

των ατόµων που θα αξιολογήσουν την απόδοση του. Τα άτοµα που συµµετέχουν στην 

αξιολόγηση των πολλαπλών επιπέδων έχουν παρακολουθήσει τριήµερα σεµινάρια 

εκπαίδευσης ενώ η συλλογή και η ανάλυση των στοιχείων γίνονται και από την εταιρία 

και κάποια γίνονται outsourcing.  Στην  Pfizer συνηθίζεται επίσης  η αυτοαξιολόγηση 

µόνο στα υψηλόβαθµα στελέχη, η οποία προηγείται της αξιολόγησης. Τέλος, µερικά από 

τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παρουσιάζονται στη διαδικασία της αξιολόγησης 

είναι ότι κάποιοι εργαζόµενοι αισθάνονται αδικηµένοι σχετικά µε τις περιοχές που 

εργάζονται δηλαδή κάποιες περιοχές παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες από άλλες 

µε αποτέλεσµα οι στόχοι να επιτυγχάνονται πιο δύσκολα σε σχέση µε άλλους 

συναδέλφους. Επίσης, συχνά παρατηρείται απογοήτευση όσον αφορά στο θέµα των 

προαγωγών.  

 

3. Εκπαίδευση 

Η εύρυθµη και εξελικτική πορεία µιας εταιρίας συνδέεται άµεσα µε την σωστή 

εκπαίδευση των εργαζοµένων της. Η  Pfizer πιστεύει επενδύει στο ανθρώπινο δυναµικό 

της γι’αυτό ακολουθεί συγκεκριµένο αναπτυξιακό πρόγραµµα. Ειδικότερα, το 

πρόγραµµα εκπαίδευσης ξεκινά µε την πρόσληψη του εργαζοµένου και περιλαµβάνει 

παρουσιάσεις power point και εκπαιδευτικές βιντεοκασέτες προκειµένου ο εργαζόµενος 
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να καταλάβει την κουλτούρα και τις αρχές της εταιρίας. Επιπλέον, ο κάθε εργαζόµενος 

ακολουθεί πρόγραµµα εκπαίδευσης ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο ανήκει αλλά και 

ανάλογα µε τις ελλείψεις που παρουσιάζει. Προγράµµατα εκπαίδευσης λαµβάνουν χώρα 

και σε περιπτώσεις προαγωγών όπου ακολουθεί τριήµερο σεµινάριο για διοίκηση της 

απόδοσης και τριήµερα σεµινάρια για ανάπτυξη των ικανοτήτων του.  

 

4. Σύστηµα Αµοιβών  

 Η Pfizer εφαρµόζει το σύστηµα αµοιβής βάσει απόδοσης δηλαδή χρησιµοποιεί το 

σύστηµα µεταβλητών αµοιβών ώστε να συνδέσει άµεσα την αµοιβή µε την απόδοση. Οι 

αµοιβές έχουν µορφή ατοµικού bonus ενώ παράλληλα διανέµονται µετοχές στους 

εργαζοµένους προκειµένου να ενισχυθεί τη συµµετοχή τους στην εταιρία. Ιδιαίτερα για 

τους ιατρικούς αντιπροσώπους η εταιρία εφαρµόζει σύστηµα αµοιβών που βασίζεται 

στην εκπλήρωση συγκεκριµένων στόχων και στην προµήθεια βάσει των πωλήσεων. 

Επιπλέον, η εταιρία παρέχει και ταξίδια και άλλα δώρα καθώς και επαίνους προκειµένου 

οι εργαζόµενοι να ικανοποιηµένοι τόσο οικονοµικά  όσο και ηθικά. 

 

4.2.4 VIANEX 

Aφετηρία για τη δηµιουργία της Vianex ήταν το 1924, όταν η Βιοµηχανία Φαρµάκων 

άρχιζε να αναπτύσσεται στην Eλλάδα και τα πρώτα εισαγόµενα ιδιοσκευάσµατα έκαναν 

την εµφάνισή τους. Ο πρώτος µεγάλος σταθµός εξέλιξης της εταιρίας ήταν το 1951, όταν 
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ιδρύθηκε η οµόρρυθµη Εταιρία ΦΑΡΜΑΓΙΑΝ. Το 1971 η Εταιρία µετατράπηκε σε 

ανώνυµη και έλαβε τη σηµερινή της επωνυµία.. Η Vianex παράγει ή εισάγει, συσκευάζει, 

προωθεί και διανέµει ένα µεγάλο αριθµό γνωστών φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που 

καλύπτουν όλες τις  θεραπευτικές κατηγορίες. Σήµερα ο αριθµός αυτών των προϊόντων 

υπερβαίνει τα 200 (σε όλες τις φαρµακοτεχνικές µορφές τους) και τεκµηριώνει το εύρος 

της συνεργασίας της µε γνωστές διεθνείς φαρµακευτικές εταιρίες . 

Σήµερα η Vianex διαθέτει 4 ιδιόκτητα εργοστάσια και απασχολεί συνολικά 936 άτοµα, 

εκ των οποίων τα 398 απασχολούνται στα εργοστάσια. Η εταιρία  εκτός των ∆ιοικητικών 

στελεχών αποτελείται από τα τµήµατα Marketing-Προώθησης προϊόντων και Τµήµα 

Ιατρικών Αντιπροσώπων. 

4.2.5 Το Σύστηµα ∆ιοίκησης της Απόδοσης στη Vianex 

Η Vianex εφαρµόζει  Σ∆Α  των εργαζοµένων προκειµένου να έχει καλύτερη εικόνα της 

απόδοσης του προσωπικού καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης των εργαζοµένων σε 

ατοµικό επίπεδο. Το Σ∆Α εφαρµόζεται σε όλα τα τµήµατα και σε όλες τις οργανωσιακές 

βαθµίδες της εταιρίας και οι δραστηριότητες που περιλαµβάνει είναι: ο καθορισµός των 

προσωπικών στόχων, ανασκόπηση και αξιολόγηση της απόδοσης.  

1. Καθορισµός των Στόχων 

Ο καθορισµός των ατοµικών στόχων των εργαζοµένων γίνεται από τον προϊστάµενο σε 

συνεργασία µε τον εργαζόµενο. Η διαδικασία αυτή πρόκειται για είναι µια ανοιχτή 
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συζήτηση κατά την οποία τίθενται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που καλείται ο 

εργαζόµενος να φέρει σε πέρας. Η στοχοθέτηση είναι µια διαδικασία που γίνεται µια 

φορά το χρόνο και  ξεκινά αφού  έχει προηγηθεί η αξιολόγηση της προηγούµενης 

χρονιάς. Στη Vianex ξεκίνησε πρόσφατα να εφαρµόζεται και ατοµικό σχέδιο ανάπτυξης 

του κάθε εργαζόµενου (performance planning) µε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών. Ο 

σχεδιασµός της απόδοσης των εργαζοµένων για  πέντε χρόνια είναι µεγάλο χρονικό 

διάστηµα καθώς πολλές παράµετροι εντός της εταιρίας και εκτός αυτής µπορεί να 

µεταβληθούν. Ωστόσο, αυτό δείχνει το µέληµα της εταιρίας να διατηρήσει τους 

εργαζοµένους της και σχεδιάζει την ανάπτυξη και την απόδοση τους στο µέλλον. 

 

2. Αξιολόγηση της Απόδοσης 

Η µέτρηση της απόδοσης στη Vianex γίνεται βάσει αριθµητικών κλιµάκων προκειµένου 

η τελική αξιολόγηση να είναι ορθά τεκµηριωµένη και να στηρίζεται σε µετρήσιµα 

στοιχεία. Η αξιολόγηση της απόδοσης δεν γίνεται βάσει συγκριτικών µεθόδων αντίθετα  

χρησιµοποιούνται αντικειµενικά κριτήρια που αφορούν την κάθε οργανωσιακή σχέση. 

Ο εργαζόµενος αξιολογείται από τον προϊστάµενο του ενώ την τελική έκθεση εγκρίνει ο 

∆ιευθυντής του τµήµατος. Ο ρόλος του προϊσταµένου στην αξιολόγηση είναι 

συντονιστικός και συµβουλευτικός ενώ η αξιολόγηση εκτός των άλλων περιλαµβάνει µια 

ανοιχτή συζήτηση µεταξύ αξιολογούµενου και αξιολογητή όπου εκτίθενται οι απόψεις 

των δυο πλευρών.  Η αξιολόγηση γίνεται βάσει των στόχων που έχουν καθοριστεί στην 

αρχή της περιόδου καθώς και βάσει των ικανοτήτων που χρησιµοποιεί στην εργασία του 
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το άτοµο. Επίσης  λαµβάνονται  υπόψη και στοιχεία της προσωπικότητας του 

εργαζοµένου όπως η τυπικότητα, η οργάνωση κλπ. 

Η  Vianex δίνει ιδιαίτερη σηµασία στις οµάδες και στο ρόλο που αυτές διαδραµατίζουν 

στην πορεία και την εξέλιξη της επιχείρησης. Γι’αυτό το λόγο, εφαρµόζεται στην εταιρία 

η µέτρηση της απόδοσης των οµάδων αποκλειστικά στα τµήµατα πωλήσεων. Για την 

αξιολόγηση της απόδοσης της οµάδας χρησιµοποιούνται αντίστοιχες διαδικασίες µε 

αυτές που γίνονται για την ατοµική αξιολόγηση του εργαζόµενου. Στις οµάδες που 

επιτυγχάνουν και ξεπερνούν τους προκαθορισµένους στόχους δίνεται bonus και 

παράλληλα δίνονται και µη χρηµατικές βραβεύσεις όπως προαγωγή. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης στη Vianex περιλαµβάνει και την αυτοαξιολόγηση του 

εργαζοµένου. Με αυτό τον τρόπο ο εργαζόµενος έρχεται αντιµέτωπος µε τις αδυναµίες 

του και  αποδέχεται ευκολότερα την αξιολόγηση που γίνεται από τους ανωτέρους του. 

Αξίζει να τονιστεί, ότι οι εργαζόµενοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να 

ανταποκριθούν σωστά στη διαδικασία της αξιολόγησης. Τέλος, ένα από τα βασικότερα 

προβλήµατα που προκύπτουν στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η ορθή τεκµηρίωση 

της και η αποδοχή από τον εργαζόµενο.   

 

 

3. Εκπαίδευση 

Η Vianex εφαρµόζει ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης ανάλογα µε το τµήµα 

στο οποίο ανήκουν οι εργαζόµενοι και αυτό δεν διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες 
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και ελλείψεις του κάθε εργαζοµένου. Επιπλέον, η εταιρία είναι πρόθυµη να 

χρηµατοδοτήσει τις περαιτέρω σπουδές των εργαζοµένων της  αλλά αυτό εξετάζεται 

κατά περίπτωση δηλαδή τι σεµινάρια θέλει να παρακολουθήσει ο εργαζόµενος, αν 

σχετίζεται µε το αντικείµενο εργασία του κλπ.  

 

4. Σύστηµα Αµοιβών  

Η Vianex εφαρµόζει ένα σύστηµα αµοιβών που συνδέει άµεσα την απόδοση των 

εργαζοµένων µε την αµοιβή τους. Η αµοιβή συνδέεται µε τους στόχους που υλοποίησε 

και της συνολικής προσφοράς του εργαζοµένου στην επιχείρηση. Ειδικά για τα Τµήµατα 

Πωλήσεων, οι εργαζόµενοι λαµβάνουν ένα ποσοστό επί της αξίας των πωλήσεων. Η 

πληρωµή µε προµήθεια συνδέει άµεσα την απόδοση µε την αµοιβή µε αποτέλεσµα να 

είναι ένα αποτελεσµατικό οικονοµικό κίνητρο. Χρειάζεται να τονίσουµε, ότι στη Vianex 

δεν εφαρµόζονται οµαδικά κίνητρα- αµοιβές όπως διανοµή ποσοστού κερδών ή διανοµή 

µετοχών στους εργαζοµένους. 

 

 

4.2.5 GALENICA 

H Galenica Α.Ε ιδρύθηκε το 1974 και κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική 

φαρµακευτική αγορά. Το µυστικό της επιτυχίας της είναι αποκλειστικά το εξαιρετικό 

προσωπικό που αποτελεί την κινητήρια δύναµη της επιχείρησης. Η Galenica κατέχει µια 

ηγετική θέση µεταξύ των ελληνικών φαρµακευτικών εταιριών σε όρους όγκου 
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πωλήσεων. Είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που επικεντρώθηκε στην  παραγωγή και 

προώθηση «ηθικών» προϊόντων και υπήρξε πρωτοπόρος αυτού του οράµατος από την 

ίδρυση της.  

Η Galenica διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο και κάθε χρόνο αναπτύσσει περισσότερα από 

τρία νέα προϊόντα  και βελτιώνει τις υποδοµές της ώστε να εξασφαλίσει τη µελλοντική 

της ανάπτυξη. Προοπτικές για προώθηση νέων προϊόντων είναι στα άµεσα σχέδια της 

εταιρίας µε απώτερο στόχο να προσθέσει 15%µε 17% στα ετήσια κέρδη της. 

 Η Galenica απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζόµένους από τους οποίους οι 83 

είναι ιατρικοί αντιπρόσωποι. Η εταιρία αποτελείται από τα εξής τµήµατα : Marketing- 

Promotion, Λογιστήριο, Εγκρίσεων προϊόντων, ∆ηµιουργικό, NBD (New Business 

Development). 

Το Σύστηµα ∆ιοίκησης της Απόδοσης στη GALENICA 

Το Σ∆Α στη Galenica συνδέεται άµεσα µε τη δοµή της εταιρίας. Το Σ∆Α περιλαµβάνει 

τον καθορισµό στόχων, τη συνεχή καθοδήγηση από τους προϊσταµένους για την 

υλοποίηση των στόχων, την επίσηµη αξιολόγηση . 

1. Καθορισµός των Στόχων 

Η στοχοθέτηση γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου όπου ο προϊστάµενος σε συνεργασία µε 

τους εργαζοµένους καθορίζουν τους στόχους της επόµενης χρονιάς. Οι στόχοι υπόκεινται 

σε αναθεώρηση µέσα στο εξάµηνο ενώ οι στόχοι καθορίζονται βάσει του υποδείγµατος  
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SMART. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους τους 

δηµιουργούν ένα προσωπικό πλάνο ανάπτυξης µε  χρονικό ορίζοντα πέντε ετών κάτι που 

βοηθά τους εργαζοµένους να γνωρίζουν τα µελλοντικά τους σχέδια ενώ από την πλευρά 

της εταιρίας υποδηλώνει το ενδιαφέρον της να έχει σταθερούς και ικανοποιηµένους 

συνεργάτες.  

 

2. Αξιολόγηση της Απόδοσης 

Η µέτρηση της απόδοσης γίνεται βάσει  του υποδείγµατος ΜΒΟ δηλαδή βάσει των 

στόχων που επιτεύχθηκαν την προηγούµενη χρονιά. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί 

συγκεκριµένους συντελεστές βαρύτητας ανάλογα µε τη θέση που κατέχει ο 

αξιολογούµενος και στο τέλος βγαίνει ο τελικός βαθµός του κάθε αξιολογούµενου. Στη 

συνέχεια συγκρίνονται οι αποδόσεις των ατόµων που ανήκουν στην ίδια οµάδα ωστόσο 

οι οµάδες δεν συγκρίνονται µεταξύ τους. Στα Παραρτήµατα 2Α και 2Β παρουσιάζονται 

οι φόρµες αξιολόγησης ιατρικών αντιπροσώπων και περιγραφή των χαρακτηριστικών 

βάσει των οποίων βγαίνει η τελική βαθµολογία. Για ευνόητους λόγους αποκρύπτουµε τα 

ονόµατα των αξιολογούµενων και των αξιολογητών. 

 Τυπικά η αξιολόγηση γίνεται από τον προϊστάµενο κάθε τρίµηνο ενώ ακολουθεί και η 

ετήσια αξιολόγηση, η οποία αποτελεί ανασκόπηση ολόκληρης της χρονιάς. Ουσιαστικά 

όµως  ο προϊστάµενος  αξιολογεί την απόδοση των εργαζοµένων και την εξέλιξη τους 

κάθε εβδοµάδα  καθώς έρχεται σε επαφή µαζί τους και συζητά τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται. 
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Χρειάζεται να σηµειώσουµε ότι η διαδικασία της αξιολόγησης εφαρµόζεται σε όλο το 

προσωπικό της εταιρίας συνεπώς και οι προϊστάµενοι αξιολογούνται από τους ιεραρχικά 

ανώτερους τους. Στο Παράρτηµα 3Ακαι 3Β παρατίθενται περιγραφές των κριτηρίων 

βάσει των οποίων αξιολογείται ο προϊστάµενος και ακολουθεί φόρµα αξιολόγησης των 

προϊσταµένων που χρησιµοποιεί η εταιρία. 

Η Galenica εφαρµόζει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τους εργαζοµένους και τους 

προϊσταµένους προκειµένου να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

διαδικασίας της αλλά και για να είναι αποτελεσµατική η αξιολόγηση. Επίσης από το 

2005 ξεκίνησε πιλοτικά η αυτοαξιολόγηση των εργαζοµένων και τα επόµενα χρόνια 

αναµένεται να εφαρµοστεί στο σύνολο των εργαζοµένων. 

 

3. Εκπαίδευση 

Σύµφωνα µε τον υπεύθυνο Ανθρωπίνων Πόρων της, Galenica, Μάνο Ξένο, η υψηλή 

απόδοση της εταιρίας οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη σωστή εκπαίδευση που λαµβάνουν 

οι εργαζόµενοι. Οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται για ένα µήνα σε θεωρητικό επίπεδο 

ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο ανήκουν και στη συνέχεια ακολουθεί η τεχνική 

εκπαίδευση που γίνεται µια φορά το χρόνο. Η εταιρία ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την 

περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζοµένων επιδοτώντας µεταπτυχιακές σπουδές καθώς 

επίσης εκπαιδεύει στο εξωτερικό εργαζοµένους για καινούρια προϊόντα . 
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4. Σύστηµα Αµοιβών  

Η Galenica θέλοντας να συνδέσει άµεσα την απόδοση των εργαζοµένων µε την αµοιβή 

τους χρησιµοποιεί ως αµοιβή τα ατοµικά bonus. H εταιρία δίνει bonus σε τριµηνιαία 

βάση και το ύψος τους ορίζεται σε σχέση µε τους στόχους που επετεύχθησαν το 

προηγούµενο διάστηµα. Ειδικότερα για τους ιατρικούς αντιπροσώπους τα bonus 

ορίζονται από το ύψος των πωλήσεων που πραγµατοποίησαν. Ταυτόχρονα, η εταιρία 

παρέχει και κίνητρα αµοιβές όπως δωρεάν εβδοµαδιαία ταξίδια σε όσους εργαζόµενους 

παρουσίασαν εξαιρετική απόδοση.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

Σύγκριση Των Συστηµάτων ∆ιοίκησης Της Απόδοσης Στις Εξεταζόµενες 

Φαρµακευτικές Εταιρίες 

 

5.1 Κοινά Σηµεία -  ∆ιαφορές  των Σ∆Α 

Το Σύστηµα ∆ιοίκησης της Απόδοσης των Εργαζοµένων  µιας εταιρίας είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένο µε την εύρυθµη λειτουργία και την εξέλιξη της. Η ανάλυση των Σ∆Α των 

ξένων και ελληνικών φαρµακευτικών εταιριών που προηγήθηκε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, φανερώνει τα κοινά σηµεία και τις διαφορές που παρουσιάζονται στα διάφορα 
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συστήµατα. Παρακάτω θα παρουσιάσουµε τα σηµεία στα οποία συγκλίνουν οι εταιρίες 

και αυτά στα οποία  διαφέρουν ως προς το Σ∆Α. 

Αρχικά, αξίζει να σηµειώσουµε ότι πρώτες ξεκίνησαν να εφαρµόζουν Σ∆Α οι ξένες 

φαρµακευτικές εταιρίες και µεταγενέστερα ακολούθησαν οι ελληνικές. Αυτό εξηγείται 

από το γεγονός ότι οι πολυεθνικές εταιρίες πρώτες  ξεκίνησαν να επενδύουν στον 

πολυτιµότερο παράγοντα µιας επιχείρησης, το ανθρώπινο δυναµικό, προκειµένου να 

αυξήσουν τα κίνητρα και την δέσµευση των εργαζοµένων µε αποτέλεσµα να  

βελτιώνεται συνεχώς η απόδοση της επιχείρησης. Επιπλέον, το Σ∆Α απευθύνεται σε  

µεγάλες επιχειρήσεις που αναζητούν την καινοτοµία και προσδοκούν ότι αυτή θα κάνει 

τη διαφορά σε σχέση µε αντίστοιχες εταιρίες του κλάδου.  

Από την ανάλυση του Σ∆Α των εξεταζόµενων εταιριών παρατηρούµε ότι όλες οι εταιρίες 

συγκλίνουν ως προς τις διαδικασίες. ∆ηλαδή, σε όλες τις εταιρίες το Σ∆Α περιλαµβάνει 

τις βασικές διαδικασίες που είναι ο καθορισµός στόχων, καθοδήγηση-υποστήριξη,  

ανασκόπηση, αξιολόγηση και η σύνδεση της αµοιβής µε την απόδοση. Ξεκινώντας από 

τον καθορισµό των στόχων  γίνεται πάντα σε συνεργασία του εργαζόµενου µε τον 

προϊστάµενο του και υπάρχει µεταξύ τους συναίνεση και συνεργασία και όχι έλεγχος και 

καταναγκασµός. Αυτός εξάλλου είναι και ο απώτερος σκοπός του Σ∆Α να δηµιουργεί 

εποικοδοµητικές και ειλικρινείς σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων  µε τους 

προϊστάµενους τους στη διαδικασία του συνεχούς διαλόγου προκειµένου να βελτιώσουν 

την απόδοση. Επιπλέον, ο καθορισµός των στόχων έχει χρονικό ορίζοντα ενός έτους ενώ 
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σε όλες τις εταιρίες  η διαδικασία είναι ευέλικτη και γίνονται αλλαγές όταν το απαιτούν 

οι συνθήκες. Ένα ακόµη κοινό στοιχείο είναι ότι όλες οι εταιρίες στη διαδικασία της 

στοχοθέτησης χρησιµοποιούν το υπόδειγµα SMART προκειµένου οι εργαζόµενοι να 

έχουν σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για τους στόχους που πρέπει να υλοποιήσουν. 

Εφόσον τεθούν οι στόχοι για την επόµενη χρονιά η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Σε 

όλες ανεξαιρέτως τις εταιρίες, η στοχοθέτηση ακολουθείται από τη συνεχή  καθοδήγηση 

και την υποστήριξη των εργαζοµένων προς την επίτευξη των στόχων τους. Σε αυτό το 

σηµείο ο   ρόλος του προϊσταµένου είναι καταλυτικός καθώς πρέπει συντονίζει τις 

προσπάθειες των εργαζοµένων και ταυτόχρονα σε συχνά χρονικά διαστήµατα να 

αξιολογεί τα αποτελέσµατα των προσπαθειών τους. Για  τη διεκπεραίωση αυτής της 

διαδικασίας αλλά και για την επίσηµη αξιολόγηση, οι εταιρίες φροντίζουν να 

εκπαιδεύουν τους προϊσταµένους για να αναπτύσσουν τις απαιτούµενες δεξιότητες. 

Όσον αφορά στην διαδικασία της αξιολόγησης οι εταιρίες παρεκκλίνουν σε πολλά 

σηµεία. Πρώτον, διαφέρουν ως προς το χρονικό διάστηµα για το οποίο αξιολογούνται οι 

εργαζόµενοι. Πιο συγκεκριµένα, στις εταιρίες Novartis, AstraZeneca και Vianex η 

αξιολόγηση της απόδοσης γίνεται µια φορά το χρόνο ενώ στην  Pfizer γίνεται δύο φορές 

το χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο ενώ στη Galenica γίνεται ανά τρίµηνο. Η 

επιχείρηση προβαίνει στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζοµένων προκειµένου να 

πληροφορήσει για το βαθµό που οι εργαζόµενοι ανταποκρίνονται στο έργο τους και 

παράλληλα να εντοπίσει τις πρόσθετες ικανότητες ή τις αδυναµίες των αξιολογούµενων, 

 
 



∆ιοίκηση της Απόδοσης : Η εφαρµογή της στις φαρµακευτικές εταιρίες 
Αδαµοπούλου Αθηνά  
 
 

 
 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 
ΜΠΣ στην «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 2004-2006 

77

ώστε να προωθηθούν οι ικανότεροι και να υποστηριχθούν όσοι υστερούν. Συνεπώς, η 

εξαιρετικά  συχνή  µέτρηση της απόδοσης των εργαζοµένων στη Galenica εκτός ότι 

αποτελεί µια χρονοβόρα διαδικασία συνήθως δεν επιτρέπει στους εργαζοµένους να 

παρουσιάσουν σηµαντική πρόοδο σε αυτό το σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, η 

συνεχής µέτρηση της απόδοσης είναι πιθανό να επιφέρει άγχος τους εργαζοµένους. 

Ένα κοινό σηµείο που παρατηρήθηκε σε όλες τις εταιρίες είναι ως προς τη µέθοδο 

µέτρησης της αξιολόγησης που χρησιµοποιούν. Όλες οι εταιρίες χρησιµοποιούν  τη 

µέθοδο ΜΒΟ (Management By Objectives). Η συγκεκριµένη µέθοδος απαιτεί την 

συµµετοχή και δέσµευση των στελεχών της εταιρίας καθώς χρειάζεται να υπάρχει σαφής 

στρατηγική της εταιρίας και όλες οι ενέργειες των εργαζοµένων να συµπλέουν µε αυτή 

τη στρατηγική. Επιπλέον, η µέθοδος  ΜΒΟ είναι η πλέον σύγχρονή καθώς στηρίζεται 

στα αποτελέσµατα που επιτυγχάνει ο κάθε εργαζόµενος Ακόµή, δεν βάζει σε διαδικασίες 

άµεσης σύγκρισης των εργαζοµένων οι οποίες µπορεί να φέρουν ρήξη στις µεταξύ τους 

σχέσεις.  

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι όλες τις υπό εξέταση εταιρίες για τη διαδικασία της 

αξιολόγησης οι προϊστάµενοι συµπληρώνουν ειδικές φόρµες στις οποίες περιέχονται τα 

κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση και οι συντελεστές στάθµισης. Η  

Pfizer είναι η µόνη εταιρία που χρησιµοποιεί λογισµικό για τη διαδικασία της 

αξιολόγησης.   

Εκτός από την µεµονωµένη αξιολόγηση των ατόµων κάποιες εταιρίες προβαίνουν και 

στην αξιολόγηση της απόδοσης των οµάδων. Οι  Novartis και η AstraZeneca έχουν 
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υιοθετήσει και την αξιολόγηση της απόδοσης των οµάδων καθώς η οµάδα παίζει 

καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της εταιρίας. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

οµάδων χρησιµοποιούνται παρόµοιες διαδικασίες µε αυτές της ατοµικής απόδοσης και 

όπως είναι λογικό χρειάζονται και αυτές την ανάλογη καθοδήγηση. Αντίθετα, η Pfizer, η  

Galenica και η  Vianex δεν συνηθίζουν την µέτρηση της απόδοσης των οµάδων. 

Συµπληρωµατικά της αξιολόγησης λειτουργεί η αυτοαξιολόγηση, η χρήση της οποίας 

καθώς συνθετικό στοιχείο της διαδικασίας ∆ιοίκησης βάσει Στόχων (ΜΒΟ). Ωστόσο, δεν 

χρησιµοποιούν όλες οι εταιρίες την αυτοαξιολόγηση. Η Novartis, η AstraZeneca και η 

Vianex έχουν υιοθετήσει την αυτοαξιολόγηση προκειµένου να έχουν µια εικόνα από τους 

εργαζόµενους για το πώς οι ίδιοι βλέπουν την απόδοση τους. Στην Pfizer εφαρµόζουν 

την  αυτοαξιολόγηση µόνο τα υψηλόβαθµα στελέχη ενώ η  Galenica ξεκίνησε να την 

εφαρµόζει πιλοτικά το 2005. 

 Η αξιολόγηση από πολλαπλές πηγές ή αλλιώς η αξιολόγηση 360 µοιρών δεν είναι 

διαδεδοµένη στις εξεταζόµενες εταιρίες. Η Pfizer είναι η µόνη που χρησιµοποιεί αυτή τη 

µέθοδο αξιολόγησης και αποκλειστικά στα υψηλόβαθµα στελέχη. Είναι αλήθεια ότι 

πρόκειται για µια σύγχρονη µέθοδο που συγκεντρώνει πληροφορίες για την απόδοση 

ενός εργαζοµένου από πολλές πηγές και ίσως να αποτελεί την αντικειµενικότερη και πιο 

αξιοκρατική µέθοδο αξιολόγησης. Είναι πιθανό η συγκεκριµένη µέθοδος αξιολόγησης να 

µην είναι διαδεδοµένη καθώς είναι πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα και απαιτεί 

ειδική εκπαίδευση των συµµετεχόντων και το σωστό χειρισµό του όγκου των 

πληροφοριών. 
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Χρειάζεται να υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι σε όλες τις εταιρίες προκειµένου οι 

εργαζόµενοι  να αντιµετωπίσουν την αξιολόγηση ως µέσο για την εξέλιξη τους και όχι 

ως έλεγχο και προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διαδικασίας, έχουν 

παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια. Είναι εύλογο τα σεµινάρια να διαφέρουν σε κάθε 

εταιρία ωστόσο όλες έχουν κοινό γνώµονα την ενηµέρωση των εργαζοµένων 

προκείµενου η αξιολόγηση να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. 

Όσον αφορά στο σύστηµα των αµοιβών που είναι κυρίαρχο στοιχείο του Σ∆Α, όλες οι 

εταιρίες φροντίζουν να υπάρχει άµεση σύνδεση της απόδοσης µε την αµοιβή για αυτό το 

λόγο όλες εφαρµόζουν το σύστηµα αµοιβής βάσει απόδοσης. Πιο συγκεκριµένα, οι 

εταιρίες συνηθίζουν να αµείβουν τους εργαζοµένους µε τα γνωστά bonus. Επίσης, η  

Vianex και η AstraZeneca εφαρµόζουν και το σύστηµα των προµηθειών αποκλειστικά 

για το τµήµα των ιατρικών αντιπροσώπων. Εκτός από τα bonus, οι εταιρίες εφαρµόζουν 

και µια σειρά οµαδικών κινήτρων προκειµένου να παρακινήσουν τους εργαζοµένους. 

Πιο συγκεκριµένα, η Novartis διανέµει ένα ποσοστό των κερδών που πραγµατοποίησε η 

εταιρία τον προηγούµενο χρόνο, ενώ η Pfizer συνηθίζει να διανέµει µετοχές στους 

εργαζόµενους ώστε να αυξάνει τη συµµετοχή τους στην εταιρία.  

5.2  Συµπεράσµατα   

Η ανάλυση των διαδικασιών της ∆Α στις προαναφερθείσες εταιρίες µας οδηγεί σε µια 

σειρά συµπερασµάτων σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του και το ρόλο που αυτό 

παίζει στην εξέλιξη της κάθε εταιρίας. 
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Αρχικά, αξίζει να σηµειώσουµε το γεγονός ότι ιδιαίτερα οι ξένες εταιρίες εφαρµόζουν µε 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα τη ∆Α και αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι 

εφαρµόστηκε προηγουµένως στις µητρικές εταιρίες στο εξωτερικό και αργότερα το 

υιοθέτησαν στην Ελλάδα κάνοντας προηγουµένως τις απαιτούµενες αλλαγές. Συνεπώς, 

οι ξένες φαρµακευτικές εταιρίες έχουν την εµπειρία που τους έχουν µεταφέρει οι 

µητρικές και είναι επόµενο οι ελληνικές εταιρίες δύσκολα να µπορούν να ανταγωνιστούν 

την πείρα τόσων ετών. Επιπλέον, επειδή η ∆Α είναι µια στρατηγική και ολοκληρωµένη 

διαδικασία οι πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα πλέον σύγχρονα µέσα για να 

«χτίσουν» ¨τη στρατηγική τους, κάτι που συνεπάγεται και το ανάλογο κόστος.  

Από την ανάλυση του Σ∆Α των εταιριών, προκύπτει ότι το Σ∆Α στη Pfizer είναι πιο 

αποτελεσµατικό σε πολλά σηµεία σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρίες και αυτό 

αντανακλάται  από την πρώτη θέση που κατέχει η εταιρία στην ελληνική αγορά 

φαρµάκου. Η  Pfizer έχει υιοθετήσει το Σ∆Α περίπου µια δεκαετία και έχει καταφέρει να 

το συµπεριλάβει στην εταιρική της κουλτούρα. Αυτό σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι έχουν 

κατανοήσει την σηµασία του και το ρόλο που παίζει για τη δική τους εξέλιξη και 

ουσιαστικότερη επικοινωνία. Επιπρόσθετα, η Pfizer «έχτισε» µόνη της το Σ∆Α καθώς 

δηµιουργήθηκε και εξελίχθηκε βάσει των αναγκών και της αποστολής  της εταιρίας. Το 

Σ∆Α της Pfizer µοιάζει σε βασικά σηµεία µε αυτά των άλλων εταιριών ωστόσο έχει 

συµπεριλάβει διαδικασίες που το κάνουν να αποτελεί υπόδειγµα  για άλλες εταιρίες. 
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Ένα σηµείο στο οποίο φαίνεται η πρωτοπορία της Pfizer είναι ότι για την αξιολόγηση  

έχει καταργήσει τις κλασσικές φόρµες και χρησιµοποιεί ειδικό λογισµικό. Με αυτό τον 

τρόπο, η διαδικασία γίνεται λιτότερο χρονοβόρα και τα  αποτελέσµατα της αξιολόγησης 

µπαίνουν στον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε εργαζοµένου. Ταυτόχρονα, η εταιρία 

χρησιµοποιεί το σύστηµα people soft, ένα λογισµικό που δίνει τη δυνατότητα στη 

µητρική εταιρία να έχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε εργαζοµένου ανά 

τον κόσµο. 

Η Pfizer ξεχωρίζει επίσης από το γεγονός ότι εφαρµόζει την αξιολόγηση των 360 

µοιρών. Πρόκειται για µια σύγχρονη µέθοδο αξιολόγησης η οποία φαίνεται να είναι 

πλέον αποτελεσµατική και αξιοκρατική. Χρειάζεται να υπογραµµίσουµε όµως το 

γεγονός ότι εφαρµόζεται µόνο στα υψηλόβαθµα  στελέχη ενώ θα έπρεπε να ισχύει για το 

σύνολο των εργαζοµένων. Η Pfizer πρωτοπορεί και στο θέµα των αµοιβών καθώς είναι η 

µόνη εταιρία που διανέµει µετοχές στους εργαζοµένους. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία 

αυξάνει την ικανοποίηση των εργαζοµένων και ταυτόχρονα αυξάνει και την δέσµευση 

τους. 

Επιπρόσθετα, το Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού της εταιρίας, εκδίδει τριµηνιαίο έντυπο 

εσωτερικής επικοινωνίας στο οποίο αναφέρονται τα επιτεύγµατα, οι προκλήσεις που 

καλούνται να αντιµετωπίσουν οι εργαζόµενοι καθώς και τα εταιρικά νέα. Με το έντυπο  

η εταιρία επικοινωνεί τις αρχές και κάνει τους εργαζοµένους να νιώθουν µέλος µιας 

επιτυχηµένης οµάδας µε συνοχή και όραµα.  
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Ωστόσο, οι εταιρίες Novartis και AstraZeneca υπερτερούν σε κάποια σηµεία στα οποία 

το Σ∆Α της  Pfizer παρουσιάζει αδυναµίες. Αρχικά, οι δύο εταιρίες εφαρµόζουν το Σ∆Α 

στο σύνολο των εργαζοµένων ενώ η Pfizer δεν το εφαρµόζει στους διοικητικούς 

υπαλλήλους και στους ιατρικούς αντιπροσώπους. Συνεπώς το Σ∆Α της Pfizer δεν µπορεί  

να θεωρείται ολοκληρωµένο έως ότου  επεκταθεί στο σύνολο των εργαζοµένων καθώς  

είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της απόδοσης και την εξέλιξη των εργαζοµένων. 

Επιπλέον, οι Novartis και AstraZeneca εφαρµόζουν την αυτοαξιολόγηση στο σύνολο των 

εργαζοµένων ενώ η Pfizer την εφαρµόζει αποκλειστικά στα υψηλόβαθµα στελέχη. Η 

αυτοαξιολόγηση λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την επίσηµη αξιολόγηση και το γεγονός 

ότι εφαρµόζεται µόνο στις ανώτερες ιεραρχικά βαθµίδες αποτελεί κατασταλτικό 

παράγοντα για τους υπόλοιπους εργαζοµένους, οι οποίοι χάνουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν µια ξεκάθαρη εικόνα της απόδοσης τους. 

 To Σ∆Α στις Novartis και AstraZeneca υπερτερεί συγκριτικά µε αυτό της Pfizer και στο 

θέµα της αξιολόγησης της απόδοσης των οµάδων. Είναι καθοριστικής σηµασίας να 

αξιολογείται η απόδοση των οµάδων προκειµένου τα άτοµα να µάθουν να συνεργάζονται 

και να συνεργούν όσο πιο αρµονικά γίνεται. Επιπρόσθετα, η µέτρηση της απόδοσης της 

οµάδας βοηθά τα µέλη της να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες και να αποκτήσουν 

ουσιαστικότερη επαφή µε αποτέλεσµα καλύτερες επιδόσεις.  

Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι ενώ η Pfizer έχει ένα αξιόπιστο και 

επιτυχηµένο Σ∆Α,  χρειάζεται να προβεί σε ορισµένες αλλαγές προκειµένου να είναι 

ακόµα περισσότερο αποτελεσµατικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Ερωτηµατολόγιο που υποβλήθηκε στις φαρµακευτικές εταιρίες  αναφορικά µε το 

Σύστηµα ∆ιοίκησης της Απόδοσης που χρησιµοποιούν.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Πόσους εργαζοµένους απασχολεί η εταιρία? 

Πόσοι από αυτούς είναι ιατρικοί αντιπρόσωποι? 

Από πόσα και ποια  τµήµατα αποτελείται η εταιρία ?  

ΤΙ µερίδιο αγοράς κατέχει η εταιρία? 

Ποιο τρόπο µέτρησης της απόδοσης της εταιρίας χρησιµοποιείτε?(πχ.financial ratios, 

balance scorecard, κλπ) και για  ποιους λόγους? 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Για ποιους λόγους υιοθετήσατε σύστηµα διοίκησης της απόδοσης των   εργαζοµένων? 

Από πότε το υιοθετήσατε? 

Εσείς το σχεδιάσατε? Αν ναι, πόσο καιρό σας πήρε ο σχεδιασµός και πόσο η εφαρµογή 

του? 

Ποίους σκοπούς εξυπηρετεί? 

Τι δραστηριότητες περιλαµβάνει το σύστηµα διοίκησης της απόδοσης στην εταιρία σας? 
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Το σύστηµα διοίκησης της απόδοσης χρησιµοποιείται σε όλα τα τµήµατα της εταιρίας ή 

µόνο στις διοικητικές θέσεις? 

ΜΕΤΡΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Με ποια µέθοδο µετράτε την απόδοση των εργαζοµένων? ∆ηλ µετράτε την απόδοση 

βάσει συγκριτικών µεθόδων (πχ κατάταξη, κατάταξη σε ζευγάρια, µέθοδος 

επιβεβληµένης επιλογής), µε βάση τα απόλυτα πρότυπα απόδοσης(σταθµισµένος 

κατάλογος, κρίσιµα περιστατικά κλπ) ή µε βάση ΜΒΟ? 

Κάθε πότε γίνεται η αξιολόγηση των εργαζοµένων? 

Με βάσει ποια κριτήρια γίνεται η αξιολόγηση των εργαζοµένων? ∆ηλαδή η αξιολόγηση 

των εργαζοµένων γίνεται µε βάση τους στόχους που έχουν τεθεί ή µε βάση τις 

ικανότητες που χρησιµοποιούν ή υπάρχει συνδυασµός και των δύο? 

Τι συντελεστές βαρύτητας χρησιµοποιείτε για κάθε κριτήριο? 

Με την αξιολόγηση εκτός από την απόδοση λαµβάνεται υπόψη και η προσωπικότητα  

του εργαζοµένου ή µετράτε αποκλειστικά στοιχεία που αφορούν µόνο στη δουλειά? 

Η αξιολόγηση γίνεται από τον προϊστάµενο του εργαζοµένου ή από εργαζόµενο του 

τµήµατος HR? 

Υπάρχει διαφορετικό σύστηµα αξιολόγησης των φαρµακευτικών αντιπροσώπων από τα 

υπόλοιπα τµήµατα των εργαζοµένων? 

Οι εργαζόµενοι καθώς και οι managers έχουν κάνει εκπαίδευση (training) προκειµένου 

να ανταποκριθούν σωστά  στην όλη διαδικασία αξιολόγησης? Πόσο διαρκεί η 

συγκεκριµένη εκπαίδευση? 
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Προηγείται προετοιµασία του αξιολογούµενου και του αξιολογητή πριν την 

ανασκόπηση? Αν ναι, από τι συνίσταται αυτή? 

Μετά την αξιολόγηση ακολουθεί συζήτηση µεταξύ αξιολογητή και αξιολογούµενου? Η 

ανασκόπηση είναι ανοιχτή συζήτηση (two-sided conversation)? ∆ηλ ο εργαζόµενος 

µπορεί να µιλήσει ανοιχτά ή ακόµα να κάνει ένσταση για το αποτέλεσµα της  

αξιολόγησης? 

Ποιος είναι ο ρόλος του manager στα reviews?  

Ποια είναι τα συχνότερα και σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε στην 

αξιολόγηση των εργαζοµένων? 

Συνηθίζεται η αυτοαξιολόγηση των εργαζοµένων? Αν ναι, σε όλους τους εργαζοµένους ή 

µόνο στα υψηλόβαθµα στελέχή? Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί? 

Η αυτοαξιολογηση γίνεται πριν ή µετά την αξιολόγηση? 

 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

Στην εταιρίας σας γίνεται και µέτρηση της απόδοσης των οµάδων? 

Αν ναι µε ποιο τρόπο? 

Υπάρχουν  bonus για τις οµάδες και σε ποιες περιπτώσεις αυτό εφαρµόζεται? Υπάρχουν 

και µη χρηµατικές επιβραβεύσεις για τις οµάδες? Αν ναι, τι είδους? 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 

Με ποιο τρόπο γίνεται η στοχοθέτηση? (Η στοχοθέτηση γίνεται σε συνεργασία µε τον 

υπάλληλο ή αποκλειστικά από το manager?)  

Τι χαρακτηριστικά έχουν οι στόχοι που θέτετε στους εργαζοµένους? ∆ηλαδή 

χρησιµοποιείτε το υπόδειγµα SMART? 

Κάθε πότε γίνεται η στοχοθέτηση? Συνδέεται µε  την ανασκόπηση? 

Συνηθίζεται να γίνεται σχεδιασµός της απόδοσης του κάθε εργαζοµένου (performance 

planning)? Με τι χρονικό ορίζοντα? 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α (360 degree 

feedback) 

Αξιολογείται ο εργαζόµενος σε πολλαπλά επίπεδα? Αν ναι, για ποιους λόγους? 

Η αξιολόγηση σε πολλαπλά επίπεδα χρησιµοποιείται σε όλα τα τµήµατα της εταιρίας? 

Τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα ή επώνυµα? γιατί? 

Γίνεται εκπαίδευση  ώστε να ξέρουν  οι  εργαζόµενοι τους σκοπούς που εξυπηρετεί και 

πώς να συµπληρωθεί? 

Πόσα άτοµα  και ποια αξιολογούν τον εργαζόµενο? 

Τα ερωτηµατολόγια, η συλλογή και η ανάλυση των στοιχείων γίνεται από την εταιρία ή 

γίνεται outsourcing?  
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Υπάρχει  η προµήθεια επί των πωλήσεων ή επί των στόχων όσον αφορά στους ιατρικούς 

επισκέπτες?  

Στην εταιρία ισχύει το σύστηµα αµοιβής βάσει απόδοσης? ∆ηλ ένα εξαιρετικό επίπεδο 

απόδοσης αµείβεται µε µια ανάλογη αύξηση του µισθού την επόµενη χρονιά? 

Η εταιρία εφαρµόζει κίνητρα-αµοιβές όπως µετοχές σε προσωπικό, συµµετοχή στα 

κέρδη , ατοµικά bonus ή οµαδικά bonus?Αν ναι, ποια από αυτά ? 

Τι είδους  µη χρηµατικές ανταµοιβές παρέχει η εταιρία στους εργαζόµενους?  

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Υπάρχει σύνδεση της απόδοσης µε την εκπαίδευση των εργαζοµένων? Αν ναι, µε ποιο 

τρόπο? 

Υπάρχει συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης των εργαζοµένων ανάλογα µε το τµήµα 

στο οποίο ανήκουν ή  αυτό αλλάζει σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις ελλείψεις του κάθε 

εργαζοµένου? 

Παρέχει η εταιρία κίνητρα για εκπαίδευση στους εργαζοµένους? (π.χ πληρωµή 

σεµιναρίων , πληρωµή masters κλπ ) 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πώς µετράτε την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διοίκησης της απόδοσης της 

εταιρίας ? 
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Ποια κριτήρια θεωρείτε ότι πρέπει να πληροί το σύστηµα διοίκησης της απόδοσης για να 

είναι αποτελεσµατικό?  

Ποία είναι τα οφέλη από το σύστηµα διοίκησης της απόδοσης των εργαζοµένων  για την 

εταιρία?   Για τους υπάλληλους?  Για τον manager? 

Οι managers αξιολογούνται για το πόσο καλά κάνουν το performance review και το 

coaching? 

Σε µία κλίµακα από το 1 έως το 5 πόσο αποτελεσµατικό θεωρείτε το σύστηµα διοίκησης 

της απόδοσης της εταιρίας σας? 

Σκοπεύετε να κάνετε αλλαγές στη διαδικασία του συστήµατος διοίκησης της απόδοσης? 

Αν ναι, προς ποια κατεύθυνση? 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α                               

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ  

ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ GALENICA 

 

ΑΡΙΣΤΟΣ 

Για να κριθεί ένα άτοµο ως άριστο, πρέπει να εκτελεί την εργασία του µε αποτελέσµατα 

πολύ ανώτερα από τα προσδοκώµενα, να είναι σε θέση, χρησιµοποιώντας αυξηµένη 

κρίση, να παίρνει πρωτοβουλίες ακόµα και σε περίπλοκες περιπτώσεις,και να κάνει 

προτάσεις για τη βελτίωση της µεθόδου εργασίας. Οι αδυναµίες του πρέπει να είναι 

ανύπαρκτες ή επουσιώδεις.  

 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ 

Η κατάταξη σε αυτήν την κατηγορία σηµαίνει ότι η επίδοση του ατόµου είναι 

συστηµατικά ανώτερη από την προσδοκώµενη σε αυτήν τη θέση, ότι δεν απαιτεί την 

καθοδήγης του προισταµένου του για να αντιµετωπίσει τα περισσότερα θέµατα της 

εργασίας του, και ότι ενδέχεται κατά καιρούς να κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της 

µεθόδου εργασίας. 

 

 ΚΑΛΟΣ 
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Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει άτοµο του οποίου η επίδοση είναι αυτό που αναµένεται 

για τη θέση που κατέχει. Ολοκληρώνει την εργασία του ικανοποιητικά, τόσο από άποψη 

ποιότητας όσο και χρόνου, αντιµετωπίζει τη δουλεία του µε υπευθυνότητα, αλλά δεν 

παίρνει ιδιαίτερες πρωτοβουλίες ούτε ξεπερνάει συχνά το προκαθορισµένο επίπεδο 

απόδοσης. Η κατηγορία αυτή κανονικά περιλαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό των 

αξιολογούµενων. 

 

ΣΧΕ∆ΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε άτοµο του οποίου η απόδοση είναι λίγο χαµηλότερη 

από την αναµενόµενη. ∆ιεκπεραιώνει συνήθως την εργασία του αλλά χρειάζεται αρκετή 

παρότρυνση και καθοδήγηση από τον προϊστάµενο του. Η ποιότητα της εργασίας του δεν 

είναι πάντα ικανοποιητική και ενδέχεται να εκτελείται µε κάποια καθυστέρηση. 

 

ΣΧΕ∆ΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

Απόδοση σαφώς κάτω της αναµενόµενης, παρ’ολες τις προσπάθειες του προισταµένου 

στην περίοδο αυτή να βοηθήσει και να παροτρύνει τον αξιολογούµενο να βελτιωθεί. Ο 

χαρακτηρισµός αυτός απαιτεί τον άµεσο καθορισµό προγραµµάτωνν για την επίτευξη 

αποδεκτού επιπέδου απόδοσης, το οποίο αν δεν προγραµµατιστεί συνήθως οδηγεί στην 

απόλυση του αξιολογούµενου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Β                              

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΑ∆ΟΣ κ.Μ   

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ κας ∆ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΟΣ 

ΚΑΛΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ

ΤΙΚΟΣ 

ΜΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ

ΤΙΚΟΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

Χ 

   

ΓΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

Χ 

   

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΟΜΕΑ 

   

Χ 

  

ΣΤΟΧΟΙ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΠΕΛΑΤΗ 

    

Χ 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ   Χ   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 Χ    

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ

ΤΗΤΑ 

  Χ   
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  Χ    

ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  Χ   

                                                              

 

Η κ. ∆ είναι 38 ετών, έγγαµη µε 2 παιδιά. Είναι πτυχιούχος βιολόγος και εργάζεται στην 

εταιρία 7 χρόνια. Μιλάει αγγλικά. Είναι στην οµάδα µου περίπου 8 µήνες. Γνωρίζει 

αρκετά καλά τα προϊόντα µας, τον ανταγωνισµό και την αγορά. 

Όταν ήρθε στην οµάδα µου κουβεντιάσαµε και ορίσαµε από κοινού νέους στόχους τόσο 

ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς. Στο διάστηµα αυτό έχει σηµειώσει αξιόλογη πρόοδο 

κάτι το οποίο έχει αντιληφθεί και η ίδια σαν αποτέλεσµα των νέων προσπαθειών της και 

της καινούριας φιλοσοφίας που λειτουργεί. Αυτά τα καλά αποτελέσµατα είναι για αυτή 

κίνητρα για να συνεχίσει µε τον ίδιο τρόπο. Παρόλα αυτά το αµέσως χρονικό διάστηµα 

χρειάζεται συνεχή καθοδήγηση αλλά και έλεγχο για να εµπεδωθεί ακόµη καλύτερα ο 

νέος τρόπος δουλειάς.  
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ κ. Π 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΟΣ 

ΚΑΛΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ

ΤΙΚΟΣ 

ΜΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ

ΤΙΚΟΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

      

 

X 

  

ΓΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

       

 

Χ 

  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΟΜΕΑ 

   

 

 

Χ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΠΕΛΑΤΗ 

   

Χ 

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ   Χ   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

       

Χ 

  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ

ΤΗΤΑ 

  Χ   

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ      Χ   

ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ     Χ  
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Ο κ. Π είναι ετών 28 άγαµος. Προσελήφθη στην εταιρία τον Ιούνιο του 2004. 

Πτυχιούχος τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. Μιλάει ιταλικά. Είναι µόνο 10 µήνες κοντά µας. 

Χρειάζεται συνεχή καθοδήγηση αλλά και τακτικό έλεγχο λόγω της απειρίας του στον 

χώρο της ιατρικής επίσκεψης. Το επίπεδο των γνώσεων του όσον αφορά τα προϊόντα της 

εταιρίας βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, χρειάζεται όµως βελτίωση στην γνώση της 

αγοράς και του ανταγωνισµού. Πιστεύω ότι µε την κατάλληλη βοήθεια από την πλευρά 

του προϊσταµένου του θα γίνει ένας καλός ιατρικός επισκέπτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ GALENICA 

 

∆ιοικητική ικανότητα 

Η ικανότητα να επιλέγει και να αναπτύσσει τους συνεργάτες του, να αξιολογεί τις 

δυνατότητες τους, να τους θέτει ρεαλιστικούς στόχους, να αξιοποιεί και να ενισχύει τα 

θετικά τους στοιχεία, να συµβάλλει στη βελτίωση των αδύναµων σηµείων τους, να τους 

εκχωρεί αρµοδιότητες και εργασίες, εκπαιδεύοντας και καθοδηγώντας τους και 

παρέχοντας τους την ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. Τέλος, να ελέγχει τη σωστή 

ασκηση των καθηκόντων των υφισταµένων του. 

 

Προγραµµατισµός και Οργάνωση Εργασίας 

Η αποτελεσµατική πρόβλεψη των εργασιών και των χρόνων που απαιτούν, ο καθορισµός 

προτεραιοτήτων, η κατάρτιση χρονοπρογράµµατος εκτέλεσης των εργασιών και ο 

συντονισµός της εκτέλεσης από τον ίδιο και τους υφισταµένους του. 

 

Πρωτοβουλία 

Η ικανότητα να αναλαµβάνει πρωτότυπη δράση όταν δεν υπάρχουν λεπτοµερείς οδηγίες 

ή όταν συναντά απρόβλεπτα εµπόδια. Το να λαµβάνει αποφάσεις και να ενεργεί από δική 

του πρωτοβουλία όταν απαιτείται, αλλά µέσα στα πλαίσια της πολιτικής της εταιρίας. 
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Συνεργασία 

Η ικανότητα για αποτελεσµατική εργασία από κοινού µε άλλα άτοµα, για να επιτευχθεί 

κοινός σκοπός, µε υποταγή πολλές φορές των προσωπικών του επιθυµιών. 

 

Υπευθυνότητα 

Η εκτέλεση της εργασίας µε ευσυνειδησία και συνέπεια χωρίς συνεχή καθοδήγηση και 

έλεγχο. 

 

∆ηµιουργικότητα 

Η ικανότητα να σκέφτεται µε δηµιουργικό και πρωτότυπο τρόπο και να προτείνει νέες 

ιδέες οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν σε καινούριες εξελίξεις στην εταιρία. 

 

Ηγετική ικανότητα 

Η ικανότητα να ηγείται µιας οµάδας δηµιουργώντας ένα κοινό όραµα και κοινούς 

στόχους που εµπνέουν τα µέλη της οµάδας να συνεργάζονται αποτελεσµατικά, 

αναπτύσσοντας στο µέγιστο τις ικανότητες και την απόδοση τους. 

 

Επαγγελµατική κατάρτιση 

Η κατοχή των απαραίτητων τεχνικών-επαγγελµατικών γνώσεων στον τοµέα του και σε 

θέµατα διοίκησης, η γνώση των αποφάσεων, διαδικασιών και απαιτούµενων 
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προδιαγραφών της εταιρία, καθώς και η σφαιρική ενηµέρωση για το περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργεί η εταιρία. 

 

∆ιορατικότητα 

Προβλέπει τα προβλήµατα ή τις ευκαιρίες και τα λαµβάνει υπόψη του προκειµένου να 

προσδιορίσει τις ενέργειες για επιτυχηµένη αντιµετώπιση. 

 

∆υνατότητα επιτυχών αποφάσεων 

Η ικανότητα ανάλυσης και σφαιρικής, αντικειµενικής αξιολόγησης των διαθεσίµων 

πληροφοριών, η ανέρευση ολοκληρωµένων λύσεων και η λήψη αποτελεσµατικών 

αποφάσεων. 

 

Κάλυψη στόχων 

Πετυχαίνει ή και υπερβαίνει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που του τέθηκαν. 

∆ιεκπεραιώνει µε επιτυχία τις υποθέσεις της εταιρίας. 

 

Ευελιξία 

Η αποδοχή νέων ιδεών, η προσαρµογή σε αλλαγές και η δυνατότητα δραστηριοποίησης 

σε καινούριες συνθήκες, πιθανά µε την έκτακτη ανάληψη καθηκόντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Β 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ BU2  κ.Μ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΟΣ

ΚΑΛΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙ

ΗΤΙΚΟΣ 

ΜΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟ

ΙΗΤΙΚΟΣ 

∆ΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ 

ΓΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Χ 

    

ΠΡΟΓ&ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ     

ΗΓΕΣΙΑ Χ     

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

 Χ    

ΕΛΕΓΧΟΣ  Χ    

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 Χ    

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χ     

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Χ     

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Χ     

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗ

ΤΑ 

 Χ    

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ

ΤΗΤΑ 

 Χ    
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ΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 10+5 

ΠΤΥΧΙΟ: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΗΛΙΚΙΑ:45 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ 

∆ιακρίνεται για το ήθος, τη συνέπεια και την πιστή τήρηση των αρχών της εταιρίας. 

∆ηµιουργεί όραµα στους συνεργάτες του, τους εµπνέει και τους καθοδηγεί µε γνώµονα 

τις αρχές, τις κατευθύνσεις και το συµφέρον της εταιρίας. Χρειάζεται  να γίνει 

περισσότερο οµαδικός και συνεργάσιµος µε τους προισταµένους των άλλων οµάδων για 

να τους βοηθήσει αλλά και να ανανεωθεί το συµφέρον του. 
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