
 
 

Ολοκληρωμένο και Ευέλικτο Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού (Performance 
Appraisal) 
 
Επιχορηγούμενο Σεμινάριο 14 ωρών για Διευθυντικά Στελέχη Επιχειρήσεων και Εργαζόμενους 
στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ημερομηνίες & μέρες διεξαγωγής: 06/12/2022 - 15/12/2022, Τρίτη & Πέμπτη, 15:00-18:45 

Τελική ημερομηνία εγγραφής: 05/12/2022 

Όνομα εκπαιδεύτριας: Λουκία Νικολάου 

Η οικονομική κρίση, ο Covid-19, η online εργασία, έχουν διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο 
εργασίας. Συναντάμε συχνά παραιτήσεις στελεχών που αποφασίζουν να ιδιωτεύσουν ή να 
κάνουν αλλαγή καριέρας. Τι είναι το νέο job satisfaction;  
Οργανώσαμε ένα καλά δομημένο σεμινάριο το οποίο ασχολείται με τα παρακάτω:  
 

1. Ποιες είναι οι βασικές αρχές και τα dos & donts μια αξιολόγησης; 
2. Πόσο αξιόπιστη είναι μια αξιολόγηση; 
3. Πώς επικοινωνούμε την αξιολόγηση στον εργαζόμενο; 
4. Πώς μια αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση απόδοσης και αύξηση 

ικανοποίησης του εργαζομένου; 
5. Πως μια σωστή αξιολόγηση μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα λειτουργίας ενός 

τμήματος και να βελτιστοποιήσει τη διάδραση μεταξύ εργαζομένων εντός της 
επιχείρησης; 

 
Το σεμινάριο, ανάμεσα σε άλλους, απευθύνεται σε:   
1. Επιχειρηματίες, γενικούς διευθυντές επιχειρήσεων, ανώτερα εκτελεστικά στελέχη 
επιχειρήσεων και λειτουργούς τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
Αρχικό κόστος: €268  
Επιχορήγηση: €168 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ : € 100 
Προκρατήστε στο 700 77 277 και https://velissariou.com.cy/contact-us/ 

https://velissariou.com.cy/contact-us/


Με βάση τους κανονισμούς της ΑΝΑΔ για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα, ο 
απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι τουλάχιστον  τα 6 άτομα. 

Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του προαπαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, το σεμινάριο 
είναι δυνατόν να μετακινηθεί σε νέες ημερομηνίες ή ακόμη και να ακυρωθεί. 

Το ΚΕΚ σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώνει έγκαιρα, τουλάχιστον 3 μέρες πριν την 
προκαθορισμένη έναρξη του σεμιναρίου. 

ΕΝΤΥΠΟ 1 – ΑΝΕΡΓΟΣ   ΕΝΤΥΠΟ 6 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΚΕ2 – 2020    ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ 
 

https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/ΕΝΤΥΠΟ-1-ΑΝΕΡΓΟΣ-Σύστημα-Αξιολόγησης-Προσωπικού.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/ΕΝΤΥΠΟ-6-Σύστημα-Αξιολόγησης-Προσωπικού.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/Έντυπο-ΚΕ2-2020-Σύστημα-Αξιολόγησης-Προσωπικού.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/ΕΝΤΥΠΟ-ΣΕ-Σύστημα-Αξιολόγησης-Προσωπικού.docx
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