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ΤΕΥΧΟΣ 5 – 28/01/2010 

 

Δελτία  – Σύστημα   Αξιολόγησης   

"Τα Δελτία Αξιολόγησης συντάσσονται με την απόλυτη ευθύνη των αρμοδίων  αξιολογητών με 
αντικειμενικά κριτήρια για το σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας και αποστέλλονται στη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού για περαιτέρω επεξεργασία. Ο εργαζόμενος λαμβάνει γνώση του Δελτίου 
Αξιολογήσεώς  του μέσα σε εύλογο χρόνο και σημειώνει επ’  αυτού τις τυχόν παρατηρήσεις του. Στον υπάλληλο 
χορηγείται αντίγραφο του τελικού κειμένου του Δελτίου Αξιολόγησης." - Άρθρο 6.3 Κανονισμού Εργασίας. 
  

Με δεδομένο τη συμπλήρωση και υπογραφή των ετήσιων δελτίων αξιολόγησης σας ενημερώνουμε ότι : 
 

Το φύλλο αξιολόγησης είναι το σπουδαιότερο αποδεικτικό έγγραφο για την απόδοση, την εργασιακή επάρκεια, 
την επαγγελματική ευθύνη και έχει άμεση σχέση με το παρόν και το μέλλον του κάθε εργαζόμενου. 
 
Επιβάλλεται κάθε εργαζόμενος να διαβάζει και να μελετά με προσοχή κάθε λεπτομέρεια και δικαιούται: 
 

- Να μην αποδέχεται να υπογράψει οποιοδήποτε ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ που του τίθεται 
γραπτώς στο Δελτίο Αξιολόγησης, και να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το Σύλλογο.  

- Να συγκεντρώνει και ο ίδιος στοιχεία, αποδεικτικά της προσφοράς και της απόδοσής του για 
τεκμηρίωση της όποιας διαφωνίας του.  

- Να ζητά στοιχεία από τον αξιολογητή του βάσει των οποίων κρίνεται.  
- Να καταχωρεί στο φύλλο αξιολόγησης τη διαφωνία του με τον αξιολογητή, αλλά και την προς τούτο 

επιχειρηματολογία του με όποια αποδεικτικά στοιχεία διαθέτει.  

- Ανάλογα με τα σχόλια και την βαθμολογία να προσφύγει στην Επιτροπή Παραπόνων (σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του Κανονισμού Εργασίας). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνεργαστεί με το 
Σωματείο μας (τηλ.: 210 3710723) για τη σύνταξη του εντύπου της προσφυγής του και τα παραπέρα 
βήματα παρουσίασής του στην Επιτροπή Παραπόνων, στην οποία μετέχει και ένας εκπρόσωπος 
του Συλλόγου μας.   

  
 

 
 



 
Το προσωπικό φύλλο αξιολόγησης είναι και πρέπει να λειτουργεί ως το σοβαρότερο εργαλείο της 

επιχείρησης για την καλύτερη και καταλληλότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και όχι ως μέσο 
χειραγώγησης. 
 

Η σύνταξη του προσωπικού φύλλου αξιολόγησης θα πρέπει να στηρίζεται ρητά στις γενικές αρχές του 
δικαίου περί αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι ο συντάκτης της αξιολόγησης απαιτείται 
να εκθέτει με ευσυνειδησία και αίσθημα ευθύνης τη δίκαιη γνώμη του για τον κρινόμενο, η δε βαθμολογία του 
πρέπει να απορρέει από γεγονότα αντικειμενικώς ακριβή και όχι από απλές εικασίες, υπόνοιες, ανεύθυνες 
εισηγήσεις, σχόλια ή πληροφορίες, ούτε από μεμονωμένα και τυχαία περιστατικά. 
 

Η αξιολόγηση είναι μια συνεχής διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω της ανοικτής, 
αμφίδρομης επικοινωνίας και της καθοδήγησης του αξιολογούμενου από τον αξιολογητή και όχι μια καταληκτική 
απόφαση σε μια δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, δεν μπορεί να αξιολογείται, αυτοτελώς και σε μια συγκεκριμένη 
στιγμή, μία δράση, στάση ή συμπεριφορά χωρίς να υπάρχει μια διαχρονική διερεύνηση και αντιμετώπιση τού 
φαινομένου. 
 

Συμπερασματικά, η επιτυχής αξιολόγηση δεν πρέπει να είναι απλώς διαγνωστική ή τελική διότι και οι 
δύο ουσιαστικά λειτουργούν με στόχο να κρίνουν τις επιδόσεις του εργαζόμενου είτε στο τέλος μιας χρονιάς είτε 
στην μετάβαση του από τη μία βαθμίδα στην άλλη. Το βάρος πρέπει να δοθεί στη διαμορφωτική αξιολόγηση, η 
οποία γίνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας και βοηθά τους μεν εργαζόμενους να μάθουν από τα λάθη τους και 
να διορθώνονται την δε επιχείρηση να αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την παραγωγή. 
 

Επιπλέον ο Σύλλογός μας εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος (και εγκεκριμένος) Κανονισμός ή 
Σύστημα Αξιολόγησης, έχει καταθέσει μέσω της Επιχειρησιακής Σύμβασης 2009, αίτημα στην Διοίκηση  για την 
σύνταξη σύγχρονου Συστήματος Αξιολόγησης, το οποίο θα αποβλέπει στην αντικειμενική και αποτελεσματική 
κρίση, στη συνέργεια κριτή και κρινόμενου και θα εξασφαλίζει με συγκεκριμένα ποιοτικά  κριτήρια, αντικειμενική, 
παραινετική, ρεαλιστική και συνεπή αξιολόγηση. 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Όλοι μας οφείλουμε να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε στην εργασία μας και με τις 
όποιες ενέργειες και την εν γένει συνολική μας παρουσία να προστατεύουμε τα κεκτημένα μας. 
  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 


