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Απιθμόρ 471 

Α.Ο.Α.Τ 01/2014 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΩ 2005 

_________________ 

Απφθαζε εθδηδφκελε δπλάκεη ησλ πεξί Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο (Πξφζιεςε,  
Πξναγσγή θαη Τπεξεζία Πξνζσπηθνχ) Καλνληζκψλ ηνπ 2013 (Καλνληζκφο 21)  

 
  Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζ’ απηφλ κε ηνλ 

Καλνληζκφ 21  ησλ πεξί Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο (Πξφζιεςε, Πξναγσγή θαη Τπεξεζία 
Πξνζσπηθνχ) Καλνληζκψλ ηνπ 2013, εθδίδεη ηελ αθφινπζε Απφθαζε.  
 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1.  Ζ παξνχζα Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο (ηξφπνο, 
δηαδηθαζία εηνηκαζίαο, ηχπνο εληχπσλ θαη ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ππαιιήισλ) 
Απφθαζε  ηνπ 2014. 
 

Δξκελεία. 
 
 
 
 
 

Παξάξηεκα Α.  
 
 
 
Παξάξηεκα Α. 

2. (1) ηελ παξνχζα Απφθαζε, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα –  

 «αηνκηθέο ηθαλφηεηεο» ζεκαίλεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα  εθδειψλεη ν ππάιιεινο 
ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαηά ην έηνο αμηνιφγεζεο ηνπ 
φπσο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α∙ 

«ελδείμεηο ζπκπεξηθνξάο» ζεκαίλεη ηηο ελδείμεηο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδήισζε ν αμηνινγνχκελνο 
θαηά ην έηνο αμηνιφγεζεο θαη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θάζε αηνκηθή ηθαλφηεηα φπσο νξίδνληαη ζην 
Παξάξηεκα Α∙ 

 «νκάδα αμηνιφγεζεο» θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο∙ 

«Οξγαληζκφο» ζεκαίλεη ηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Τγείαο∙ 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκνπο ηνπ 2001 κέρξη 2008∙ 

«ππάιιεινο» ζεκαίλεη ππάιιειν πνπ ππεξεηεί ζηηο ζέζεηο ηνπ Βνεζνχ Γξακκαηεηαθνχ 
Λεηηνπξγνχ, Λεηηνπξγψλ, Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ θαη Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ ηνπ Οξγαληζκνχ 
Αζθάιηζεο Τγείαο.  

   (2) Λέμεηο θαη φξνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε θαη δελ εξκελεχνληαη 
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν. 

 

θνπφο.  3. θνπφο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ, ηνπ ηχπνπ εληχπσλ θαη ηεο 
δηαδηθαζίαο εηνηκαζίαο θαη ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ππαιιήισλ.  

 

Δηήζηα 
αμηνιφγεζε 
ππαιιήισλ.   
 

Παξάξηεκα Α. 

4. (1) Κάζε ππάιιεινο αμηνινγείηαη γηα ην θάζε θξηηήξην πνπ εθαξκφδεηαη αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ 
θαηέρεη, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο 5 ηνπ εληχπνπ ηεο εηήζηαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο. 

 (2) Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη ζε αηνκηθέο ηθαλφηεηεο πνπ εθδειψλνληαη ζχκθσλα κε 
ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ  θάζε ηθαλφηεηα, φπσο θαζνξίδνληαη ζην 
Παξάξηεκα Α. 

(3) Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππαιιήινπ ε νκάδα αμηνιφγεζεο ιακβάλεη ππφςε ηηο ζρεηηθέο 
ελδείμεηο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδήισζε ν αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο θαηά ην έηνο αμηνιφγεζεο θαη 
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θάζε αηνκηθή ηθαλφηεηα. 

 

Καηεγνξίεο  θαη 
ηχπνο εληχπσλ 
εηεζίσλ 
εθζέζεσλ 
αμηνιφγεζεο. 
Παξάξηεκα  Β. 
Παξάξηεκα Γ. 
Παξάξηεκα Γ. 

5. (1) πληάζζνληαη νη πην θάησ θαηεγνξίεο εηεζίσλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο: 

α. εηήζηεο εθζέζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βνεζψλ  γξακκαηεηαθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ 
δηνξίζζεθαλ ζε κφληκεο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ην έληππν ζην Παξάξηεκα Β, 

β. εηήζηεο εθζέζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ γξακκαηεηαθψλ ιεηηνπξγψλ 
πνπ δηνξίζζεθαλ ζε κφληκεο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ην έληππν ζην Παξάξηεκα Γ, 

γ. εηήζηεο εθζέζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλψηεξσλ ιεηηνπξγψλ πνπ δηνξίζζεθαλ ζε 
κφληκεο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ην έληππν ζην Παξάξηεκα Γ. 
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Οκάδα 
αμηνιφγεζεο γηα 
ηηο εηήζηεο 
εθζέζεηο 
αμηνιφγεζεο. 

6. (1) Κάζε ππάιιεινο αμηνινγείηαη εηεζίσο απφ ηξηκειή νκάδα αμηνιφγεζεο ε νπνία απνηειείηαη 
απφ:   

α. ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηνπ,   

β. ην δηνηθεηηθά πξντζηάκελν ηνπ,  

γ.   (i)  ην γεληθφ δηεπζπληή, ή  

     (ii) άηνκν πνπ θαηέρεη ζέζε κηζζνδνηηθά πςειφηεξε απφ ηνλ  αμηνινγνχκελν θαη έρεη άκεζε 
ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ.  

(2) ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα ζπζηαζεί ηξηκειήο νκάδα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ (1), ε αμηνιφγεζε γίλεηαη είηε: 

α. απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν θαη ην δηνηθεηηθά πξντζηάκελν ηνπ αμηνινγνχκελνπ ππαιιήινπ, 
είηε 

β. απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή κφλν, ζε πεξίπησζε πνπ ν άκεζα πξντζηάκελνο θαη ν δηνηθεηηθά 
πξντζηάκελνο ηνπ ππαιιήινπ είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο. 

7. Οη βαζκίδεο αμηνιφγεζεο γηα ην θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο γηα ηηο εηήζηεο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο 
είλαη νη αθφινπζεο: 

α. εμαηξεηηθά,   

β. πνιχ ηθαλνπνηεηηθά,  

γ. ηθαλνπνηεηηθά,  

δ. κε ηθαλνπνηεηηθά. 

8 (1)  Ο ρξφλνο εηνηκαζίαο ηεο εηήζηαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γεληθφ 
Γηεπζπληή. 

 (2) Ο θάζε αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο ζπκπιεξψλεη ηα Μέξε 1, 2, θαη 3 ηνπ εληχπνπ εηήζηαο 
έθζεζεο αμηνιφγεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη θαηά ην έηνο αμηνιφγεζεο.  

(3) Ο άκεζα πξντζηάκελνο ζπκπιεξψλεη ην Μέξνο 4 ηνπ  εληχπνπ εηήζηαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο 
φπνπ θαηαγξάθεη ηπρφλ ζρφιηα αλαθνξηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπιήξσζε ν 
αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο ζηα Μέξε 2 θαη 3 ηνπ εληχπνπ εηήζηαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο.  

(4) Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ θαηαγξάθεηαη ζην Μέξνο 5 ηνπ εληχπνπ 
εηήζηαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο.  

(5) Οη απνθάζεηο ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
ζρεκαηίδεηαη πιεηνςεθία, ππεξηζρχεη ε άπνςε ηνπ ηεξαξρηθά αλψηεξνπ. Σν κέινο ή ηα κέιε ηα 
νπνία δηαθσλνχλ κε ηελ απφθαζε, δχλαληαη λα θαηαγξάςνπλ ηνπο ιφγνπο ηεο δηαθσλίαο ηνπο 
ζην Μέξνο 5 ηνπ εληχπνπ εηήζηαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο. 

(6) Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ εηήζηαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο, ν άκεζα πξντζηάκελνο 
δηεπζεηεί ζπλάληεζε θαηά ηελ νπνία ελεκεξψλεη ηνλ αμηνινγνχκελν ππάιιειν αλαθνξηθά κε ηελ 
εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ θαη ηνπ δίδεη αληίγξαθν απηήο. 

(7) Ο αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο βεβαηψλεη φηη έρεη ελεκεξσζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαη φηη έρεη 
ιάβεη αληίγξαθν ηεο εηήζηαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ππνγξάθνληαο ην Μέξνο 6 ηνπ έληππνπ απηήο. 

9 (1) ε πεξίπησζε πνπ ν αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο επηζπκεί λα πξνβεί ζε έλζηαζε αλαθνξηθά 
κε ηελ εηήζηα αμηνιφγεζε ηνπ, δχλαηαη εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη 
ελεκεξσζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαη έρεη ιάβεη αληίγξαθν απηήο, λα ππνβάιεη γξαπηψο ηελ 
έλζηαζε ηνπ ζηελ νκάδα αμηνιφγεζεο καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

(2) Ζ νκάδα αμηνιφγεζεο εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο, εμεηάδεη ηελ 
έλζηαζε θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη αλαιφγσο ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ αμηνινγνχκελν γηα 
ηελ απφθαζε ηεο. 

10 (1) Οη εμακεληαίεο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο εηνηκάδνληαη θάζε εμάκελν γηα θάζε ππάιιειν πνπ 
ππεξεηεί κε δνθηκαζία, θαηά ηα πξψηα δχν έηε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηνλ Οξγαληζκφ. 

(2) Σν έληππν ηεο εμακεληαίαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ 
εθηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Δ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 

(3) Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμακεληαίσλ αμηνινγήζεσλ εθαξκφδεηαη θαηά αλαινγία ε δηαδηθαζία πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία. 

 11. Όια ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ηνπνζεηνχληαη ζηνπο πξνζσπηθνχο 
θαθέινπο ησλ ππαιιήισλ ζην αξρείν ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

Βαζκίδεο 
αμηνιφγεζεο 
εηεζίσλ 
εθζέζεσλ 
αμηνιφγεζεο . 

 

Γηαδηθαζία 
εηήζηαο 
αμηνιφγεζεο 
ππαιιήισλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαδηθαζία 
έλζηαζεο  ζε 
εηήζηα έθζεζε 
αμηνιφγεζεο. 

 

 

Γηαδηθαζία 
εμακεληαίσλ 
εθζέζεσλ 
αμηνινγήζεσλ. 

Παξάξηεκα Δ. 

 

Αξρεηνζέηεζε 
εθζέζεσλ 
αμηνινγήζεσλ.  

Έλαξμε ηεο 
Ηζρχνο . 

12. Ζ παξνχζα Απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A 
ΠΛΑΗΗΟ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΩΝ 

ΑΣΟΜΗΚΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΒΟΖΘΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ 
 

Αηνκηθέο Ηθαλφηεηεο 
 

Δλδείμεηο πκπεξηθνξάο 

Δπηθνηλσλία  
Οξηζκφο: Μεηαδίδεη θαη ιακβάλεη  πιεξνθνξίεο, ζθέςεηο, 
ηδέεο θαη άιια κελχκαηα πξνο/απφ ηνπο γχξσ ηνπ, ψζηε 
λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά, ζπλελλφεζε   κεηαμχ 
αηφκσλ ή νκάδσλ. 
 

1. Αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηε 
δνπιεηά ηνπ. 

2. Μνηξάδεηαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο κε 
ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

3. Δλεκεξψλεη ηνπο πξντζηακέλνπο  ηνπ γηα ηελ 
πξφνδν/εμειίμε ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη γηα ηπρφλ 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. 

4. Δπεμεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη θαηαλνεί ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη  ρσξίο λα βηάδεηαη 
λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα. 

5. Αθήλεη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ λα δηαηππψλνπλ 
ηελ άπνςε ηνπο ρσξίο λα ηνπο δηαθφπηεη. 

6. Παξνπζηάδεη, κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη άιια 
δεδνκέλα ζηνπο γχξσ ηνπ κε επθξίλεηα θαη 
αθξίβεηα.  

7. Αθνχεη «ελεξγά» ηνπο άιινπο θαη θαηαλνεί ηε 
γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο 
ηνπο. 

8. Πξνζαξκφδεη ην χθνο, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ, 
ηνλ ηξφπν πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο θαη 
κελχκαηα ψζηε λα γίλεηαη απφιπηα θαηαλνεηφο. 
 

Απφδνζε θαη επίδνζε 
Οξηζκφο: Απνδίδεη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη 
ηεο εξγαζίαο ηνπ, παξαδίδνληαο πνζνηηθά απνηειέζκαηα 
κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ηνπ ηίζεληαη, ρσξίο λα 
επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

1. Γηαρεηξίδεηαη ην ρξφλν ηνπ κε γλψκνλα ηελ 
έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ 
αλαηίζεληαη ηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηα επηζπκεηά 
επίπεδα πνηφηεηαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 

2. Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο θαη 
ηα κέζα πνπ ηνπ παξέρεη ν Οξγαληζκφο γηα λα 
νινθιεξψλεη ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη 
ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηνπο εληφο 
ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί. 

3. Καζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλάινγα κε ηηο 
εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαη ηηο νδεγίεο 
ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ.  

4. Οξγαλψλεη θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ εξγαζία ηνπ 
απνηειεζκαηηθά ψζηε λα πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο 
θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 

5. Δπηιχεη απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
ηνπ, κέζα ζηα επηζπκεηά ρξνληθά πιαίζηα πνπ 
έρνπλ ηεζεί. 
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα 
Οξηζκφο: πλεξγάδεηαη πξφζπκα θαη αξκνληθά κε ηνπο 
πξντζηακέλνπο, ηνπο  ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη άιια 
εκπιεθφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
θαη ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. 

1. πκπεξηθέξεηαη ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη 
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ κε ζεβαζκφ θαη 
επαγγεικαηηζκφ. 

2. Λακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο απφςεηο, ηδέεο ή 
εηζεγήζεηο  ησλ άιισλ φηαλ αλαιχεη κηα 
θαηάζηαζε ή επηιχεη έλα πξφβιεκα. 

3. Δξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά  θαη απνηειεζκαηηθά κε 
ζπλαδέιθνπο ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα 
ηκήκαηα/ζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. 

4. Παξέρεη έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα 
λα βνεζήζεη ηε ζπλεξγαζία  θαη ιεηηνπξγία ηεο 
νκάδαο ή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαη ηνπ 
Οξγαληζκνχ. 

5. πκβάιιεη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 
ζπλαδέιθσλ θαη  βνεζά ζηελ επίιπζε ή 
απνθπγή  δηαπξνζσπηθψλ ή νκαδηθψλ 
δηαθσληψλ θαη πξνβιεκάησλ.  
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6. Μνηξάδεηαη ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ.  

7. Βνεζά ζπλαδέιθνπο ηνπ ζε ζρέζε κε ηπρφλ 
απνξίεο ή/θαη  πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

8. Δίλαη δηαζεηεκέλνο λα αιιάμεη ηελ άπνςε ηνπ 
ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ επαξθή 
επηρεηξήκαηα ή ηεθκήξηα.  

9. Πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο 
νκάδαο ή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ/ν νπνίν εξγάδεηαη.  

10. Αλαγλσξίδεη ηα πιενλεθηήκαηα δηαθνξεηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο θαη ηα 
ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ.  

 
Τπεπζπλφηεηα  
Οξηζκφο: Αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ησλ επζπλψλ ηεο 
ζέζεο ηνπ/ησλ θαζεθφλησλ ηνπ  γηα ηνπο ζπλνιηθνχο 
ζηφρνπο θαη αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη δηεθπεξαηψλεη 
ηα θαζήθνληα ηνπ έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά έρνληαο 
ππφςε ηνπ ηηο νδεγίεο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. 
 

 
1. Αληηιακβάλεηαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

ην ζθνπφ ηνπ θαη ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 
2. Δπηδεηθλχεη αθνζίσζε  ζηηο επζχλεο θαη ζηα 

θαζήθνληα ηνπ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη. 
3.  Δθηειεί ηε δνπιεηά ηνπ κε γλψκνλα ηνπο 

γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ. 
4. Απνδέρεηαη ηελ επζχλε πνπ ηνπ αλαινγεί  γηα 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ δνπιεηά, ηφζν αηνκηθά φζν 
θαη ζην πιαίζην νκαδηθήο εξγαζίαο.  

 

Πξσηνβνπιία 
Οξηζκφο: Δληνπίδεη ηξφπνπο απφ κφλνο ηνπ γηα λα 
ζπλεηζθέξεη ζηελ εξγαζία ηνπ, ελεξγεί πξνιεπηηθά γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ/πξνβιεκάησλ πξηλ απηά 
πξνθχςνπλ θαη αμηνπνηεί επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ.   

1. Αλαγλσξίδεη θαη αμηνπνηεί ηπρφλ επθαηξίεο πνπ 
κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ νη νπνίεο κπνξεί λα 
είλαη ππνβνεζεηηθέο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
θαζεθφλησλ ή ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηελ 
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

2. Πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο ή/θαη δνθηκάδεη λέεο 
ηδέεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 
αθνχ πξψηα ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο 
εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο, ηηο πηζαλέο 
ζπλέπεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία 
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ. 

3. Βξίζθεη πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο πξηλ 
απνθαζίζεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα αθνινπζήζεη 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 
θαηάζηαζεο/πξνβιήκαηνο πνπ έρεη λα 
αληηκεησπίζεη. 

4. Πξνβιέπεη πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη αλαπηχζζεη 
ζρέδηα/ιακβάλεη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 
απνθπγή ηνπο. 

5. Βιέπεη πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηθήο ηνπ 
ζέζεο θαη ησλ δηθψλ ηνπ  θαζεθφλησλ  θαη 
πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

ΠΛΑΗΗΟ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΩΝ 

ΑΣΟΜΗΚΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ  
 

Αηνκηθέο Ηθαλφηεηεο 
 

Δλδείμεηο πκπεξηθνξάο 

Δπηθνηλσλία  
Οξηζκφο: Μεηαδίδεη θαη ιακβάλεη  πιεξνθνξίεο, ζθέςεηο, 
ηδέεο θαη άιια κελχκαηα πξνο/απφ ηνπο γχξσ ηνπ, ψζηε 
λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά, ζπλελλφεζε   κεηαμχ 
αηφκσλ ή νκάδσλ. 
 

1. Αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηε 
δνπιεηά ηνπ. 

2. Μνηξάδεηαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο κε 
ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

3. Δλεκεξψλεη ηνπο πξντζηακέλνπο  ηνπ γηα ηελ 
πξφνδν/εμειίμε ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη γηα ηπρφλ 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. 

4. Δπεμεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη θαηαλνεί ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη  ρσξίο λα βηάδεηαη 
λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα. 

5. Αθήλεη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ λα δηαηππψλνπλ 
ηελ άπνςε ηνπο ρσξίο λα ηνπο δηαθφπηεη. 
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6. Παξνπζηάδεη, κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη άιια 
δεδνκέλα ζηνπο γχξσ ηνπ κε επθξίλεηα θαη 
αθξίβεηα.  

7. Αθνχεη «ελεξγά» ηνπο άιινπο θαη θαηαλνεί ηε 
γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο 
ηνπο. 

8. Πξνζαξκφδεη ην χθνο, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ, 
ηνλ ηξφπν πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο θαη 
κελχκαηα ψζηε λα γίλεηαη απφιπηα θαηαλνεηφο. 
 

Απφδνζε θαη επίδνζε 
Οξηζκφο: Απνδίδεη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη 
ηεο εξγαζίαο ηνπ, παξαδίδνληαο πνζνηηθά απνηειέζκαηα 
κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ηνπ ηίζεληαη, ρσξίο λα 
επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
 

1. Γηαρεηξίδεηαη ην ρξφλν ηνπ κε γλψκνλα ηελ 
έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ 
αλαηίζεληαη ηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηα επηζπκεηά 
επίπεδα πνηφηεηαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 

2. Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο θαη 
ηα κέζα πνπ ηνπ παξέρεη ν Οξγαληζκφο γηα λα 
νινθιεξψλεη ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη 
ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηνπο εληφο 
ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί. 

3. Καζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλάινγα κε ηηο 
εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαη ηηο νδεγίεο 
ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ.  

4. Οξγαλψλεη θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ εξγαζία ηνπ 
απνηειεζκαηηθά ψζηε λα πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο 
θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 

5. Δπηιχεη απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
ηνπ, κέζα ζηα επηζπκεηά ρξνληθά πιαίζηα πνπ 
έρνπλ ηεζεί. 

6. Πξνβαίλεη ζε απνηειεζκαηηθή αλάζεζε ζηα κέιε 
ηεο νκάδαο ηνπ εξγαζηψλ, επζπλψλ θαη 
θαζεθφλησλ ψζηε λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο 
πνπ ηνπ αλαηίζεληαη δίλνληαο μεθάζαξεο 
νδεγίεο. 
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα 
Οξηζκφο: πλεξγάδεηαη πξφζπκα θαη αξκνληθά κε ηνπο 
πξντζηακέλνπο, ηνπο  ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη άιια 
εκπιεθφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
θαη ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. 

1. πκπεξηθέξεηαη ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη 
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ κε ζεβαζκφ θαη 
επαγγεικαηηζκφ. 

2. Λακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο απφςεηο, ηδέεο ή 
εηζεγήζεηο  ησλ άιισλ φηαλ αλαιχεη κηα 
θαηάζηαζε ή επηιχεη έλα πξφβιεκα. 

3. Δξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά  θαη απνηειεζκαηηθά κε 
ζπλαδέιθνπο ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα 
ηκήκαηα/ζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. 

4. Παξέρεη έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα 
λα βνεζήζεη ηε ζπλεξγαζία  θαη ιεηηνπξγία ηεο 
νκάδαο ή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαη ηνπ 
Οξγαληζκνχ. 

5. Πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 
ζπλαδέιθσλ θαη  βνεζά ζηελ επίιπζε ή 
απνθπγή  δηαπξνζσπηθψλ ή νκαδηθψλ 
δηαθσληψλ θαη πξνβιεκάησλ.  

6. Μνηξάδεηαη ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ.  

7. Βνεζά ζπλαδέιθνπο ηνπ ζε ζρέζε κε ηπρφλ 
απνξίεο ή/θαη  πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

8. Δίλαη δηαζεηεκέλνο λα αιιάμεη ηελ άπνςε ηνπ 
ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ επαξθή 
επηρεηξήκαηα ή ηεθκήξηα.  

9. Πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο 
νκάδαο ή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ/ν νπνίν εξγάδεηαη.  

10. Αλαγλσξίδεη ηα πιενλεθηήκαηα δηαθνξεηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο θαη ηα 
ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ.  
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Τπεπζπλφηεηα  
Οξηζκφο: Αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ησλ επζπλψλ ηεο 
ζέζεο ηνπ/ησλ θαζεθφλησλ ηνπ  γηα ηνπο ζπλνιηθνχο 
ζηφρνπο θαη αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη δηεθπεξαηψλεη 
ηα θαζήθνληα ηνπ έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά έρνληαο 
ππφςε ηνπ ηηο νδεγίεο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. 

1. Αληηιακβάλεηαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ, 
ην ζθνπφ ηνπ θαη ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

2. Δπηδεηθλχεη αθνζίσζε  ζηηο επζχλεο θαη ζηα 
θαζήθνληα ηνπ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη. 

3.  Δθηειεί ηε δνπιεηά ηνπ κε γλψκνλα ηνπο 
γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

4. Απνδέρεηαη ηελ επζχλε πνπ ηνπ αλαινγεί  γηα 
ηελ πξνζσπηθή ηνπ δνπιεηά, ηφζν αηνκηθά φζν 
θαη ζην πιαίζην νκαδηθήο εξγαζίαο.  

5. Βνεζά θαη ππνζηεξίδεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ  
θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ζηε δνπιεηά ηνπο, 
ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 
επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

6. Δίλαη αθνζησκέλνο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 
Οξγαληζκνχ θαη βξίζθεη ηξφπνπο λα εκπιέμεη ηα 
κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ελεξγά ζηελ πινπνίεζε 
απηψλ ησλ ζηφρσλ. 
 

Πξσηνβνπιία 
Οξηζκφο: Δληνπίδεη ηξφπνπο απφ κφλνο ηνπ γηα λα 
ζπλεηζθέξεη ζηελ εξγαζία ηνπ, ελεξγεί πξνιεπηηθά γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ/πξνβιεκάησλ πξηλ απηά 
πξνθχςνπλ θαη αμηνπνηεί επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ.   

1. Αλαγλσξίδεη θαη αμηνπνηεί ηπρφλ επθαηξίεο πνπ 
κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ νη νπνίεο κπνξεί λα 
είλαη ππνβνεζεηηθέο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
θαζεθφλησλ ή ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηελ 
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

2. Πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο ή/θαη δνθηκάδεη λέεο 
ηδέεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 
αθνχ πξψηα ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο 
εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο θαη ηηο πηζαλέο 
ζπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ζηα νπνία 
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ. 

3. Βξίζθεη πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο πξηλ 
απνθαζίζεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα αθνινπζήζεη 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 
θαηάζηαζεο/πξνβιήκαηνο πνπ έρεη λα 
αληηκεησπίζεη.  

4. Πξνβιέπεη πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη αλαπηχζζεη 
ζρέδηα/ιακβάλεη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 
απνθπγή ηνπο. 

5. Βιέπεη πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηθήο ηνπ 
ζέζεο θαη ησλ δηθψλ ηνπ  θαζεθφλησλ  θαη 
πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

 
ΠΛΑΗΗΟ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΩΝ 

ΑΣΟΜΗΚΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ 
 

Αηνκηθέο Ηθαλφηεηεο 
 

Δλδείμεηο πκπεξηθνξάο 

Δπηθνηλσλία  
Οξηζκφο: Μεηαδίδεη θαη ιακβάλεη  πιεξνθνξίεο, ζθέςεηο, 
ηδέεο θαη άιια κελχκαηα πξνο/απφ ηνπο γχξσ ηνπ, ψζηε 
λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά, ζπλελλφεζε   κεηαμχ 
αηφκσλ ή νκάδσλ. 
 

1. Αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηε 
δνπιεηά ηνπ. 

2. Μνηξάδεηαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο κε 
ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

3. Δλεκεξψλεη ηνπο πξντζηακέλνπο  ηνπ γηα ηελ 
πξφνδν/εμειίμε ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη γηα ηπρφλ 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. 

4. Δπεμεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη θαηαλνεί ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη  ρσξίο λα βηάδεηαη 
λα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα. 

5. Αθήλεη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ λα δηαηππψλνπλ 
ηελ άπνςε ηνπο ρσξίο λα ηνπο δηαθφπηεη. 

6. Παξνπζηάδεη, κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη άιια 
δεδνκέλα ζηνπο γχξσ ηνπ κε επθξίλεηα θαη 
αθξίβεηα.  

 

2535



7. Αθνχεη «ελεξγά» ηνπο άιινπο θαη θαηαλνεί ηε 
γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο 
ηνπο. 

8. Πξνζαξκφδεη ην χθνο, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ, 
ηνλ ηξφπν πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο θαη 
κελχκαηα ψζηε λα γίλεηαη απφιπηα θαηαλνεηφο. 
 

Απφδνζε θαη επίδνζε 
Οξηζκφο: Απνδίδεη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη 
ηεο εξγαζίαο ηνπ, παξαδίδνληαο πνζνηηθά απνηειέζκαηα 
κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ηνπ ηίζεληαη, ρσξίο λα 
επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
 

1. Γηαρεηξίδεηαη ην ρξφλν ηνπ κε γλψκνλα  ηελ 
έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ 
αλαηίζεληαη ηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηα επηζπκεηά 
επίπεδα πνηφηεηαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 

2. Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο θαη 
ηα κέζα πνπ ηνπ παξέρεη ν Οξγαληζκφο γηα λα 
νινθιεξψλεη ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη 
ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηνπο εληφο 
ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί. 

3. Καζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλάινγα κε ηηο 
εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαη ηηο νδεγίεο 
ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ.  

4. Οξγαλψλεη θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ εξγαζία ηνπ 
απνηειεζκαηηθά ψζηε λα πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο 
θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 

5. Δπηιχεη απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
ηνπ, κέζα ζηα επηζπκεηά ρξνληθά πιαίζηα πνπ 
έρνπλ ηεζεί. 

6. Πξνβαίλεη ζε απνηειεζκαηηθή αλάζεζε ζηα κέιε 
ηεο νκάδαο ηνπ εξγαζηψλ, επζπλψλ θαη 
θαζεθφλησλ ψζηε λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο 
πνπ ηνπ αλαηίζεληαη δίλνληαο μεθάζαξεο 
νδεγίεο.  
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα 
Οξηζκφο : πλεξγάδεηαη πξφζπκα θαη αξκνληθά κε ηνπο 
πξντζηακέλνπο, ηνπο  ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη άιια 
εκπιεθφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
θαη ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. 

1. πκπεξηθέξεηαη ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη 
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ κε ζεβαζκφ θαη 
επαγγεικαηηζκφ. 

2. Λακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο απφςεηο, ηδέεο ή 
εηζεγήζεηο  ησλ άιισλ φηαλ αλαιχεη κηα 
θαηάζηαζε ή επηιχεη έλα πξφβιεκα. 

3. Δξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά  θαη απνηειεζκαηηθά κε 
ζπλαδέιθνπο ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα 
ηκήκαηα/ζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ 
ζηφρσλ. 

4. Παξέρεη έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα 
λα βνεζήζεη ηε ζπλεξγαζία  θαη ιεηηνπξγία ηεο 
νκάδαο ή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαη ηνπ 
Οξγαληζκνχ. 

5. Πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 
ζπλαδέιθσλ θαη  βνεζά ζηελ επίιπζε ή 
απνθπγή  δηαπξνζσπηθψλ ή νκαδηθψλ 
δηαθσληψλ θαη πξνβιεκάησλ.  

6. Μνηξάδεηαη ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ.  

7. Βνεζά ζπλαδέιθνπο ηνπ ζε ζρέζε κε ηπρφλ 
απνξίεο ή/θαη  πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο ηνπο.  

8. Δίλαη δηαζεηεκέλνο λα αιιάμεη ηελ άπνςε ηνπ 
ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ επαξθή 
επηρεηξήκαηα ή ηεθκήξηα.  

9. Πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο 
νκάδαο ή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ/ν νπνίν 
εξγάδεηαη.  

10. Αλαγλσξίδεη ηα πιενλεθηήκαηα δηαθνξεηηθψλ 
πξνζεγγίζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο θαη ηα 
ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.  
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Τπεπζπλφηεηα  
Οξηζκφο: Αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ησλ επζπλψλ ηεο 
ζέζεο ηνπ/ησλ θαζεθφλησλ ηνπ  γηα ηνπο ζπλνιηθνχο 
ζηφρνπο θαη αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη δηεθπεξαηψλεη 
ηα θαζήθνληα ηνπ έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά έρνληαο 
ππφςε ηνπ ηηο νδεγίεο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. 
 

1. Αληηιακβάλεηαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ, 
ην ζθνπφ ηνπ θαη ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

2. Δπηδεηθλχεη αθνζίσζε  ζηηο επζχλεο θαη ζηα 
θαζήθνληα ηνπ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη. 

3.  Δθηειεί ηε δνπιεηά ηνπ κε γλψκνλα ηνπο 
γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

4. Απνδέρεηαη ηελ επζχλε πνπ ηνπ αλαινγεί  γηα 
ηελ πξνζσπηθή ηνπ δνπιεηά, ηφζν αηνκηθά φζν 
θαη ζην πιαίζην νκαδηθήο εξγαζίαο.  

5. Βνεζά θαη ππνζηεξίδεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ  
θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ζηε δνπιεηά ηνπο, 
ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 
επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

6. Δίλαη αθνζησκέλνο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 
Οξγαληζκνχ θαη βξίζθεη ηξφπνπο λα εκπιέμεη ηα 
κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ελεξγά ζηελ πινπνίεζε 
απηψλ ησλ ζηφρσλ.  

7. Δπηιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηνπο θαηάιιεινπο 
πφξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ (π.ρ. αλζξψπνπο, 
ρξφλν, ρξήκαηα) αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 
έρεη λα πινπνηήζεη θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο.  
 

Πξσηνβνπιία 
Οξηζκφο: Δληνπίδεη ηξφπνπο απφ κφλνο ηνπ γηα λα 
ζπλεηζθέξεη ζηελ εξγαζία ηνπ, ελεξγεί πξνιεπηηθά γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ/πξνβιεκάησλ πξηλ απηά 
πξνθχςνπλ θαη αμηνπνηεί επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ.   

1. Αλαγλσξίδεη θαη αμηνπνηεί ηπρφλ επθαηξίεο πνπ 
κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ νη νπνίεο κπνξεί λα 
είλαη ππνβνεζεηηθέο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
θαζεθφλησλ ή ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηελ 
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

2. Πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο ή/θαη δνθηκάδεη λέεο 
ηδέεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 
αθνχ πξψηα ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο 
εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο θαη ηηο πηζαλέο 
ζπλέπεηεο θαη απνηειέζκαηα ζηα νπνία 
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ. 

3. Βξίζθεη πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο πξηλ 
απνθαζίζεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα αθνινπζήζεη 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 
θαηάζηαζεο/πξνβιήκαηνο πνπ έρεη λα 
αληηκεησπίζεη.  

4. Πξνβιέπεη πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη αλαπηχζζεη 
ζρέδηα/ιακβάλεη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 
απνθπγή ηνπο. 

5. Βιέπεη πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηθήο ηνπ 
ζέζεο θαη ησλ δηθψλ ηνπ  θαζεθφλησλ  θαη 
πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ. 
 

Γηεπζπληηθέο θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο 
Οξηζκφο: Γηεπζχλεη, επνπηεχεη, θαζνδεγεί θαη ειέγρεη 
απνηειεζκαηηθά ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε 
ηνπ, εκπλέεη θαη θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ άιισλ, κε 
ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ 
θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν. 
 

1. Δκπιέθεη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ζηνλ 
θαζνξηζκφ αηνκηθψλ θαη θνηλψλ ζηφρσλ θαη 
ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζδνθηψλ γηα ην πψο 
πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

2. Καζνξίδεη θαη αλαζέηεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο  θαη 
θαζήθνληα ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. 

3. Παξέρεη ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ηελ 
θαηάιιειε θαζνδήγεζε, ππνζηήξημε θαη 
πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 
θαζεθφλησλ πνπ ηνπο έρεη αλαζέζεη. 

4. Διέγρεη ζπλερψο ηελ απφδνζε θαη ηελ πξφνδν 
ηεο νκάδαο ηνπ θαη παξέρεη έγθαηξε 
πιεξνθφξεζε ζηα εκπιεθφκελα κέξε (π.ρ. 
ζπλαδέιθνπο, πθηζηακέλνπο, πξντζηακέλνπο) 
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή φπνηε δεηεζεί. 
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5. Παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζηα κέιε ηεο νκάδαο 
ηνπ ηφζν γηα ηα ζεηηθά ηνπο ζηνηρεία φζν θαη γηα 
ηηο πεξηνρέο βειηίσζεο ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 
αλάπηπμε. 

6.  Υξεζηκνπνηεί πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ γηα 
λα θαζνδεγεί ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ζε 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

7. Απνηειεί πξφηππν πξνο κίκεζε γηα ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ, επηδεηθλχνληαο αθνζίσζε θαη  
ζέηνληαο ςεινχο  θαη αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο. 

8. Δίλαη πξνζηηφο θαη έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη άιια εκπιεθφκελα κέξε. 

9. Δκπλέεη εκπηζηνζχλε ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο 
θαη ηνπο παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ππνζηήξημε 
ψζηε λα πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
 

 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΔΣΖΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΒΟΖΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΩΝ ΣΟΤ ΟΑΤ 
 

ΔΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ…………………………………………….. 
 

 
Μέξνο 1: Πξνζσπηθά ζηνηρεία αμηνινγνπκέλνπ (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

 
Ολνκαηεπψλπκν                              : .................................................................................................... 
 
Θέζε                                                  : ................................................................................................... 
 
Γηεχζπλζε                                         : ................................................................................................... 
 
Οκάδα                                                : ................................................................................................... 
 
Ζκεξ. Πξφζιεςεο                            : ................................................................................................... 
 
Άκεζα Πξντζηάκελνο                       : ................................................................................................... 
 
Γηνηθεηηθά Πξντζηάκελνο                : ................................................................................................... 
 
Αξ. Πξνζσπηθνχ Φαθέινπ             : .................................................................................................... 
 

 
Μέξνο 2: Κπξηφηεξα θαζήθνληα (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

Πεξηγξάςεηε πνιχ ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα θαζήθνληα πνπ εθηεινχζαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Μέξνο 3: Τπεξεζηαθά ζηνηρεία (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

Α. Ο αμηνινγνχκελνο, αλ ην επηζπκεί, κπνξεί λα πξνβεί ζε νπνηεζδήπνηε εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ 
αλάπηπμε. (π.ρ. εθπαίδεπζε, ππνζηήξημε, επηπξφζζεηα κέζα πνπ ζα ήζειε λα ηνπ παξαζρεζνχλ θ.η.ι.) 

 
 
 
 
 
 

Β.   Αλαθέξεηε θαηά πφζν είραηε επθαηξίεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο εκπεηξίεο, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ζαο.  

 
 
 
 
 

Γ.  Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα κε ηα θαζήθνληα ζαο αλαθέξεηε ιεπηνκέξεηεο. 

 
 

 

 
Τπνγξαθή αμηνινγνχκελνπ: .....................................     Ζκεξνκελία     : ...................................... 
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Μέξνο 4: ρφιηα άκεζα πξντζηακέλνπ 

Αλαθέξεηε ηπρφλ ζρφιηα ζαο ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ αμηνινγνχκελν ππάιιειν ζηα Μέξε 2 
θαη 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Τπνγξαθή  άκεζα πξντζηακέλνπ : .....................................     Ζκεξνκελία     : ...................................... 
 

 
Μέξνο 5: Αμηνιφγεζε απφδνζεο  (πκπιεξψλεηαη απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο)  

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο 
 

Αμηνιφγεζε 

Δπηθνηλσλία  
Οξηζκφο: Μεηαδίδεη θαη ιακβάλεη  πιεξνθνξίεο, 
ζθέςεηο, ηδέεο θαη άιια κελχκαηα πξνο/απφ ηνπο 
γχξσ ηνπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά, 
ζπλελλφεζε   κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

Απφδνζε θαη επίδνζε 
Οξηζκφο: Απνδίδεη ζηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ θαη ηεο εξγαζίαο ηνπ, παξαδίδνληαο 
πνζνηηθά απνηειέζκαηα κέζα ζηα ρξνληθά 
πιαίζηα πνπ ηνπ ηίζεληαη, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε 
πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα 
Οξηζκφο : πλεξγάδεηαη πξφζπκα θαη αξκνληθά κε 
ηνπο πξντζηακέλνπο, ηνπο  ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη 
άιια εκπιεθφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
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Τπεπζπλφηεηα  
Οξηζκφο: Αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ησλ 
επζπλψλ ηεο ζέζεο ηνπ/ησλ θαζεθφλησλ ηνπ  γηα 
ηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο θαη αλάγθεο ηνπ 
Οξγαληζκνχ θαη δηεθπεξαηψλεη ηα θαζήθνληα ηνπ 
έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά έρνληαο ππφςε ηνπ 
ηηο νδεγίεο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

Πξσηνβνπιία 
Οξηζκφο: Δληνπίδεη ηξφπνπο απφ κφλνο ηνπ γηα λα 
ζπλεηζθέξεη ζηελ εξγαζία ηνπ, ελεξγεί πξνιεπηηθά 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ/πξνβιεκάησλ πξηλ 
απηά πξνθχςνπλ θαη αμηνπνηεί επθαηξίεο πνπ 
παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
ηνπ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

Ζ αμηνιφγεζε απνθαζίζηεθε ζηηο  ____________ απφ ηξηκειή νκάδα αμηνιφγεζεο,  νκφθσλα*/θαηά πιεηνςεθία*, 
δηαθσλνχλη_____  η__________________________________   _______________________________________ 
η_____  νπνί_____ νη ιφγνη δηαθσλίαο είλαη: 

 
 
 
 
 

 

 
            ΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΝΣΔ 
 
1.  ..........................................................    ....................................................... 
     
     .......................................................... 
 
2.  ..........................................................      ....................................................... 
 
     .......................................................... 
 
3.  ..........................................................  .......................................................    
 
     ......................................................... 
 
         (Ολνκαηεπψλπκν θαη ζέζε)                  (Τπνγξαθή) 
 
 

Ζκεξνκελία:  ..................................... 
 
 

(*Να δηαγξαθεί αλάινγα) 
 
Μέξνο 6: Δλεκέξσζε αμηνινγνπκέλνπ (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

Δλεκεξψζεθα απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν κνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο κνπ θαη κνπ έρεη δψζεη αληίγξαθν 
ηεο ζηηο ________________________. 

 
Τπνγξαθή αμηνινγνχκελνπ: .....................................       Ζκεξνκελία     : ...................................... 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
 

 

 
ΔΝΣΤΠΟ ΔΣΖΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΩΝ/ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ ΣΟΤ ΟΑΤ 

 
ΔΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ…………………………………………….. 

 
 

Μέξνο 1: Πξνζσπηθά ζηνηρεία αμηνινγνπκέλνπ (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

 
Ολνκαηεπψλπκν                              : .................................................................................................... 
 
Θέζε                                                  : ................................................................................................... 
 
Γηεχζπλζε                                         : ................................................................................................... 
 
Οκάδα                                                : ................................................................................................... 
 
Ζκεξ. Πξφζιεςεο                            : ................................................................................................... 
 
Άκεζα Πξντζηάκελνο                       : ................................................................................................... 
 
Γηνηθεηηθά Πξντζηάκελνο                : ................................................................................................... 
 
Αξ. Πξνζσπηθνχ Φαθέινπ             : .................................................................................................... 
 

 
Μέξνο 2: Κπξηφηεξα θαζήθνληα (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

Πεξηγξάςεηε πνιχ ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα θαζήθνληα πνπ εθηεινχζαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Μέξνο 3: Τπεξεζηαθά ζηνηρεία (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

Α. Ο αμηνινγνχκελνο, αλ ην επηζπκεί, κπνξεί λα πξνβεί ζε νπνηεζδήπνηε εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ 
αλάπηπμε. (π.ρ. εθπαίδεπζε, ππνζηήξημε, επηπξφζζεηα κέζα πνπ ζα ήζειε λα ηνπ παξαζρεζνχλ θ.η.ι.) 

 
 
 
 
 
 

Β.   Αλαθέξεηε θαηά πφζν είραηε επθαηξίεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο εκπεηξίεο, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ζαο.  

 
 
 
 
 

Γ.  Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα κε ηα θαζήθνληα ζαο αλαθέξεηε ιεπηνκέξεηεο. 

 
 
 
 

 

 
Τπνγξαθή αμηνινγνχκελνπ: .....................................     Ζκεξνκελία     : ...................................... 
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Μέξνο 4: ρφιηα άκεζα πξντζηακέλνπ 

Αλαθέξεηε ηπρφλ ζρφιηα ζαο ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ αμηνινγνχκελν ππάιιειν ζηα Μέξε 2 
θαη 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Τπνγξαθή  άκεζα πξντζηακέλνπ : .....................................     Ζκεξνκελία     : ...................................... 
 

 
Μέξνο 5: Αμηνιφγεζε απφδνζεο  (πκπιεξψλεηαη απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο)  

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο 
 

Αμηνιφγεζε 

Δπηθνηλσλία  
Οξηζκφο: Μεηαδίδεη θαη ιακβάλεη  πιεξνθνξίεο, 
ζθέςεηο, ηδέεο θαη άιια κελχκαηα πξνο/απφ ηνπο 
γχξσ ηνπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά, 
ζπλελλφεζε   κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

Απφδνζε θαη επίδνζε 
Οξηζκφο: Απνδίδεη ζηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ θαη ηεο εξγαζίαο ηνπ, παξαδίδνληαο 
πνζνηηθά απνηειέζκαηα κέζα ζηα ρξνληθά 
πιαίζηα πνπ ηνπ ηίζεληαη, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε 
πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα 
Οξηζκφο : πλεξγάδεηαη πξφζπκα θαη αξκνληθά κε 
ηνπο πξντζηακέλνπο, ηνπο  ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη 
άιια εκπιεθφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

Τπεπζπλφηεηα  
Οξηζκφο: Αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ησλ 
επζπλψλ ηεο ζέζεο ηνπ/ησλ θαζεθφλησλ ηνπ  γηα 
ηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο θαη αλάγθεο ηνπ 
Οξγαληζκνχ θαη δηεθπεξαηψλεη ηα θαζήθνληα ηνπ 
έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά έρνληαο ππφςε ηνπ 
ηηο νδεγίεο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
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Πξσηνβνπιία 
Οξηζκφο: Δληνπίδεη ηξφπνπο απφ κφλνο ηνπ γηα λα 
ζπλεηζθέξεη ζηελ εξγαζία ηνπ, ελεξγεί πξνιεπηηθά 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ/πξνβιεκάησλ πξηλ 
απηά πξνθχςνπλ θαη αμηνπνηεί επθαηξίεο πνπ 
παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
ηνπ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

Ζ αμηνιφγεζε απνθαζίζηεθε ζηηο  ____________ απφ ηξηκειή νκάδα αμηνιφγεζεο,  νκφθσλα*/θαηά πιεηνςεθία*, 
δηαθσλνχλη_____  η__________________________________   _______________________________________ 
η_____  νπνί_____ νη ιφγνη δηαθσλίαο είλαη: 

 
 
 
 

 

 
            ΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΝΣΔ 
 
1.  ..........................................................    ....................................................... 
     
     .......................................................... 
 
2.  ..........................................................      ....................................................... 
 
     .......................................................... 
 
3.  ..........................................................  .......................................................    
 
     ......................................................... 
 
         (Ολνκαηεπψλπκν θαη ζέζε)                  (Τπνγξαθή) 
 
 

Ζκεξνκελία:  ..................................... 
 
 

(*Να δηαγξαθεί αλάινγα) 
Μέξνο 6: Δλεκέξσζε αμηνινγνπκέλνπ (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

Δλεκεξψζεθα απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν κνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο κνπ θαη κνπ έρεη δψζεη αληίγξαθν 
ηεο ζηηο ________________________. 

 
Τπνγξαθή αμηνινγνχκελνπ: .....................................       Ζκεξνκελία     : ...................................... 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
 

 
ΔΝΣΤΠΟ ΔΣΖΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΩΣΔΡΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΩΝ ΣΟΤ ΟΑΤ 

 
ΔΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ…………………………………………….. 

 
 

Μέξνο 1: Πξνζσπηθά ζηνηρεία αμηνινγνπκέλνπ (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

 
Ολνκαηεπψλπκν                              : .................................................................................................... 
 
Θέζε                                                  : ................................................................................................... 
 
Γηεχζπλζε                                         : ................................................................................................... 
 
Οκάδα                                                : ................................................................................................... 
 
Ζκεξ. Πξφζιεςεο                            : ................................................................................................... 
 
Άκεζα Πξντζηάκελνο                       : ................................................................................................... 
 
Γηνηθεηηθά Πξντζηάκελνο                : ................................................................................................... 
 
Αξ. Πξνζσπηθνχ Φαθέινπ             : .................................................................................................... 
 

 
Μέξνο 2: Κπξηφηεξα θαζήθνληα (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

Πεξηγξάςεηε πνιχ ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα θαζήθνληα πνπ εθηεινχζαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μέξνο 3: Τπεξεζηαθά ζηνηρεία (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

Α. Ο αμηνινγνχκελνο, αλ ην επηζπκεί, κπνξεί λα πξνβεί ζε νπνηεζδήπνηε εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ 
αλάπηπμε. (π.ρ. εθπαίδεπζε, ππνζηήξημε, επηπξφζζεηα κέζα πνπ ζα ήζειε λα ηνπ παξαζρεζνχλ θ.η.ι.) 

 
 
 
 

Β.   Αλαθέξεηε θαηά πφζν είραηε επθαηξίεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο εκπεηξίεο, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ζαο.  

 
 
 
 
 

Γ.  Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα κε ηα θαζήθνληα ζαο αλαθέξεηε ιεπηνκέξεηεο. 

 
 
 
 
 

 

 
Τπνγξαθή αμηνινγνχκελνπ: .....................................     Ζκεξνκελία     : ...................................... 
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Μέξνο 4: ρφιηα άκεζα πξντζηακέλνπ 

Αλαθέξεηε ηπρφλ ζρφιηα ζαο ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ αμηνινγνχκελν ππάιιειν ζηα Μέξε 2 
θαη 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Τπνγξαθή  άκεζα πξντζηακέλνπ : .....................................     Ζκεξνκελία     : ...................................... 
 

 
Μέξνο 5: Αμηνιφγεζε απφδνζεο  (πκπιεξψλεηαη απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο)  

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο 
 

Αμηνιφγεζε 

Δπηθνηλσλία  
Οξηζκφο: Μεηαδίδεη θαη ιακβάλεη  πιεξνθνξίεο, 
ζθέςεηο, ηδέεο θαη άιια κελχκαηα πξνο/απφ ηνπο 
γχξσ ηνπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά, 
ζπλελλφεζε   κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

Απφδνζε θαη επίδνζε 
Οξηζκφο: Απνδίδεη ζηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ θαη ηεο εξγαζίαο ηνπ, παξαδίδνληαο 
πνζνηηθά απνηειέζκαηα κέζα ζηα ρξνληθά 
πιαίζηα πνπ ηνπ ηίζεληαη, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε 
πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

πλεξγαζία θαη νκαδηθφηεηα 
Οξηζκφο : πλεξγάδεηαη πξφζπκα θαη αξκνληθά κε 
ηνπο πξντζηακέλνπο, ηνπο  ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη 
άιια εκπιεθφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

Τπεπζπλφηεηα  
Οξηζκφο: Αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ησλ 
επζπλψλ ηεο ζέζεο ηνπ/ησλ θαζεθφλησλ ηνπ  γηα 
ηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο θαη αλάγθεο ηνπ 
Οξγαληζκνχ θαη δηεθπεξαηψλεη ηα θαζήθνληα ηνπ 
έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά έρνληαο ππφςε ηνπ 
ηηο νδεγίεο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. 

 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
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Πξσηνβνπιία 
Οξηζκφο: Δληνπίδεη ηξφπνπο απφ κφλνο ηνπ γηα λα 
ζπλεηζθέξεη ζηελ εξγαζία ηνπ, ελεξγεί πξνιεπηηθά 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ/πξνβιεκάησλ πξηλ 
απηά πξνθχςνπλ θαη αμηνπνηεί επθαηξίεο πνπ 
παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
ηνπ.   

 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 

Γηεπζπληηθέο θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο 
Οξηζκφο: Γηεπζχλεη, επνπηεχεη, θαζνδεγεί θαη 
ειέγρεη απνηειεζκαηηθά ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη 
ζηε δηάζεζε ηνπ, εκπλέεη θαη θεξδίδεη ηελ 
εκπηζηνζχλε ησλ άιισλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 
ησλ ζηφρσλ ηνπ ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη 
νξγαλσζηαθφ επίπεδν. 
 

 
 
 
 
 
 

Βαζκίδα αμηνιφγεζεο: 
 

Ζ αμηνιφγεζε απνθαζίζηεθε ζηηο  ____________ απφ ηξηκειή νκάδα αμηνιφγεζεο,  νκφθσλα*/θαηά πιεηνςεθία*, 
δηαθσλνχλη_____  η__________________________________   _______________________________________ 
η_____  νπνί_____ νη ιφγνη δηαθσλίαο είλαη: 

 
 
 
 
 
 

 

 
            ΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΝΣΔ 
 
1.  ..........................................................    ....................................................... 
     
     .......................................................... 
 
2.  ..........................................................      ....................................................... 
 
     .......................................................... 
 
3.  ..........................................................  .......................................................    
 
     ......................................................... 
 
         (Ολνκαηεπψλπκν θαη ζέζε)                  (Τπνγξαθή) 
 
 

Ζκεξνκελία:  ..................................... 
 

(*Να δηαγξαθεί αλάινγα) 
 
 
Μέξνο 6: Δλεκέξσζε αμηνινγνπκέλνπ (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν) 

Δλεκεξψζεθα απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν κνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο κνπ θαη κνπ έρεη δψζεη αληίγξαθν 
ηεο ζηηο ________________________. 

 
Τπνγξαθή αμηνινγνχκελνπ: .....................................       Ζκεξνκελία     : ...................................... 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
ΠΟΤ ΤΠΖΡΔΣΔΗ ΜΔ ΓΟΚΗΜΑΗΑ 

 
ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΔΚΘΔΖ ………………………………….. 

 
1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ 
 
 
Δπψλπκν : ________________ Όλνκα : ________________ 
 
Ζκεξ. Γέλλεζεο : ________________ Αξ. Σαπηφηεηαο : ________________ 
  
Αξ. Φαθέινπ : ________________  
 
Γηεχζ./Κιάδνο : ________________              Θέζε : ________________    
    
   ________________ 
 
Ζκεξ. Γηνξηζκνχ : ________________ Πεξίνδνο δνθηκαζίαο : ________________ 
   κε δνθηκαζία        
  
 
Μηζζνδνηηθή 
Κιίκαθα : ________________ Ζκεξ. Πξνζαχμεζεο : ________________ 
 
 
 
 
 
 
2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΝΣΟ 
 
 
 
Δπψλπκν : ________________ Όλνκα : ________________ 
 
Θέζε : ________________ Γηεχζ./Κιάδνο : ________________ 
    
 
Τπνγξαθή  : ________________ Ζκεξνκελία : _______________ 
 
 
 
 

3.  ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΟ 
 
 
Δπψλπκν : ________________ Όλνκα : ________________ 
 
Θέζε : ________________ Γηεχζ./Κιάδνο :________________ 
 
Τπνγξαθή  : ________________ Ζκεξνκελία :________________ 
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4. Πεξηγξάςεηε ζε ζπληνκία ηα θπξηφηεξα θαζήθνληα/δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχζαηε/είραηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
εμάκελν. 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Τπνγξαθή αμηνινγνχκελνπ :   ___________________ 
 
Ζκεξνκελία :  ___________________ 
 

 
5. Αμηνιφγεζε απφ ηνλ αμηνινγνχληα. 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Τπνγξαθή αμηνινγνχληα :   ___________________ 
 
Ζκεξνκελία :  ___________________ 
 
 
 
 
6. Απφςεηο πξνζππνγξάθνληα 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
Τπνγξαθή Πξνζππνγξάθνληνο    :   ________________      
 
Ζκεξνκελία :   ________________ 
 
 
 
Τπνγξαθή Γεληθνχ Γηεπζπληή      :   ________________      :    
 
Ζκεξνκελία :   ________________      
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