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 Αξιολόγηση 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

Σύμφωνα με την από 14-01-2020 ανακοίνωση της  Τράπεζας είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης του 

Προσωπικού για το έτος 2019, με καταληκτική ημερομηνία την 02-03-2020. Η διαδικασία της αξιολόγησης 

χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των ικανοτήτων και την αποτελεσματικότερη κατανομή του προσωπικού 

στις θέσεις εργασίας, εξάλλου αυτό υποδεικνύει και ο τίτλος της, ως ¨Αξιοποιώ¨. 

 

Έχουμε τονίσει σε πολλές ανακοινώσεις μας ότι ένα σύστημα αξιολόγησης είναι δυναμικό και πρέπει να 

γίνονται συνεχώς προσπάθειες από όλες τις πλευρές για τη βελτίωση του και τη διατήρηση του σκοπού 

του. Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική και σημαντική, ώστε οι συνάδελφοι να 

κατανοήσουν α) την απόδοση τους και τη συμπεριφορά τους απέναντι στις αξίες της Τράπεζας και β) τις 

περαιτέρω ενέργειες για την εξέλιξη τους. Παράλληλα, η αξιολόγηση είναι ένα μέσο το οποίο θα πρέπει να 

λειτουργεί προς την υποστήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού, ώστε να αναπτυχθεί μία ευχάριστη στάση και 

αντιμετώπιση των προκλήσεων. 

 

Δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις έχουμε εντοπίσει προβλήματα στη διαδικασία αξιολόγησης όπου 

χρησιμοποιείται ως μέσο τιμωρίας και απειλής προς τους συναδέλφους. Επιπλέον, πολλές φορές 

εσφαλμένα, κατά την ενημέρωση των εργαζομένων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στην 

τράπεζα, γίνεται υπέρμετρη εστίαση στις αδυναμίες τους και όχι στα δυνατά τους σημεία. Αυτό αντί να 

δώσει προοπτική και κίνητρο, ουσιαστικά επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Για αυτό ο ρόλος του 

αξιολογητή είναι να επηρεάζει και να υποστηρίζει τα άτομα ώστε να εργάζονται με ενθουσιασμό για την 

επίτευξη των στόχων και αξιών της Τράπεζας.  
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Φαινόμενα απόρριψης είναι αναχρονιστικά, πρέπει να εκλείψουν και ο Σύλλογος μας θα παρεμβαίνει 

άμεσα σε τέτοιες περιπτώσεις. 

 

Θεωρούμε βέβαιο ότι η διοίκηση θα προτιμούσε ένα εργασιακό περιβάλλον με θετικό κλίμα καθώς έτσι οι 

εργαζόμενοι θα είναι ικανοποιημένοι στην εργασία τους ενώ η παραγωγικότητά τους θα είναι υψηλή με 

αποτέλεσμα ένα υγιές επιχειρησιακό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αντίθετες λογικές οδηγούν σε 

αρνητική ατμόσφαιρα επηρεάζοντας όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, είτε με αργοπορία στο χώρο 

εργασίας και απουσίες, είτε με χαμηλή παραγωγικότητα, έλλειψη ποιότητας, παράπονα και γενικότερα ένα 

εργασιακό κλίμα αντί-λειτουργικό και δύσκαμπτο. Τα παραπάνω μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της 

Τράπεζας, αφού πρόκειται για παράγοντες που επιδρούν αρνητικά ακόμα και στο κόστος λειτουργίας. 

  

Έχουμε πολλά παραδείγματα όπου το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων γίνεται βάσει «φάμπρικας» 

προσχεδιασμένων βαθμολογιών, που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές και αντικειμενικά ορθές 

επιδόσεις των συναδέλφων στην εργασία τους.  

 

Συνιστούμε στους συναδέλφους να διαβάσουν προσεκτικά τις διαδικασίες συμπλήρωσης  και εφαρμογής 

του συστήματος αξιολόγησης. Οι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω 

των σχολίων για την αξιολόγηση τους και εφόσον διαφωνούν με το βαθμό να προχωρήσουν στη 

διαδικασία επαναξιολόγησης. 

 

Για το σκοπό αυτό θυμίζουμε ότι με βάση το άρθρο 9 του Κανονισμού Προσωπικού: 

 Ο υπάλληλος, στον οποίο αφορά το Δελτίο Αξιολόγησης, δικαιούται να γνωρίζει το περιεχόμενο του 

Δελτίου και να προσθέσει σ’ αυτό τυχόν παρατηρήσεις, αν υπάρχουν. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος 

θεωρεί ότι αδικήθηκε κατά τη σύνταξη του Δελτίου Αξιολόγησης και την σ΄ αυτό βαθμολογία του, μπορεί 

να προσφύγει μέσα σε ένα τριήμερο από την κοινοποίηση σε αυτόν του Δελτίου στον ιεραρχικά 

προϊστάμενο των συντακτών του Δελτίου Αξιολόγησης του ή στον αντικαταστάτη του, σε περίπτωση  

απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω. 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 
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Υπηρεσιακό/Πειθαρχικό Συμβούλιο.  Το συμπληρωμένο Δελτίο Αξιολόγησης, μετά την οριστικοποίησή του, 

τοποθετείται στον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου. 

 

Καλούμε τους Συναδέλφους να επικοινωνούν άμεσα με το Σύλλογο είτε για πληροφόρηση και ενημέρωση 

είτε για τυχόν μη προσήκουσες συμπεριφορές. Σε κάθε περίπτωση δε όσοι έχουν βαθμολογία 

«βελτιώνομαι» ή  θεωρούν ότι έχουν βαθμολογηθεί εσφαλμένα να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο.  

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

 


