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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Δελτία Αξιολόγησης 
 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης του 
προσωπικού. Το σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού δε δίνει μόνο τη «φωτογραφία» 
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια δεδομένη περίοδο. Αποτελεί και τον καθρέπτη των αρχών, της 
φιλοσοφίας, της γενικότερης νοοτροπίας του μάνατζμεντ που ασκείται στην τράπεζα και, κατά 
προέκταση, της πραγματικής κατάστασης των εργασιακών σχέσεων, με όλα αυτά που συνεπάγονται. 
 
Η αξιολόγηση του προσωπικού είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιεί αντικειμενικά 
και διαφανή κριτήρια για τη μέτρηση της απόδοσης αλλά πάνω από όλα να συμβάλει στην 
ανάπτυξη και βελτίωση του προσωπικού. 
 
Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της 
ανάπτυξης των εργαζομένων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της τράπεζας, λαμβάνοντας 
όμως υπόψη τις υπάρχουσες δεξιότητες, ιδιαίτερες ικανότητες και αδυναμίες του εργαζομένου και 
δίνοντας  προτάσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς του στην κατεύθυνση της επίτευξης των 
επαγγελματικών στόχων και της ενίσχυσης της εξέλιξης του.   
 
Η αξιολόγηση πρέπει να αναγνωρίζει, να επιβραβεύει και να μην απαξιώνει την προσφορά του 
υπαλλήλου χρησιμοποιώντας όρια και καλούπια παλιών και ξεπερασμένων πρακτικών. 
 
Όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να διεκδικήσουν την αντικειμενικότητα και τη βαθμολόγηση-κατάταξη 
που τους αναλογεί εκφράζοντας ευθέως τη γνώμη τους.  
 
 
Σύμφωνα με τον κανονισμό εργασίας και τη διαδικασία αξιολόγησης, στην περίπτωση που κάποιος 
συνάδελφος δεν συμφωνεί με την αξιολόγηση του θα πρέπει να συζητήσει και να εκθέσει τη 
διαφωνία του με τον άμεσα προϊστάμενο του στοιχειοθετώντας την άποψη του. Στη συνέχεια 
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εφόσον δεν συμφωνήσει και επιθυμεί την επαναξιολόγηση του μπορεί εντός τριών ημερών από την 
ημέρα της οριστικοποίησης της αξιολόγησης του - η οριστικοποίηση γίνεται αφού ο συνάδελφος 
έχει αποστείλει τα σχόλιά του στο δελτίο αξιολόγησης – να καταχωρήσει μέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής σχετικό αίτημα επαναξιολόγησης.  
 
Εάν ο υπάλληλος εντός πέντε ημερών δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση του ανωτέρω ή δεν πάρει 
καθόλου απάντηση, μπορεί μέσα σε πέντε ημέρες να προσφύγει στο Υπηρεσιακό/Πειθαρχικό 
Συμβούλιο.  
 

 Σας ενημερώνουμε ότι όταν κρίνεται προσφυγή μέλους του Συλλόγου μας στο 
Υπηρεσιακό/Πειθαρχικό Συμβούλιο δύο από τα πέντε μέλη είναι εκπρόσωποι του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου μας. 
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