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 Αξιολόγηση Απόδοσης 

Guidebook Αξιοποιώ  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
 
Κάθε σύστημα αξιολόγησης προσπαθεί να οργανώσει, να διαμορφώσει με έναν άμεσα συγκρίσιμα τρόπο 
και στη συνέχεια να αξιοποιήσει τη γνώμη των Προϊσταμένων για την απόδοση των Υφιστάμενων τους. 
Ένα σύστημα αξιολόγησης δεν δίνει μόνο τη «φωτογραφία» του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία 
δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά αποτελεί και τον «καθρέφτη» των αρχών, της φιλοσοφίας και της 
νοοτροπίας της Τράπεζας.  
 
Στο πέρασμα του χρόνου η αξιολόγηση ξεκινώντας από την κλασική έκθεση προόδου στην οποία ο 
προϊστάμενος αξιολογούσε επιλεκτικά και με βάση τα πρότυπα συμπεριφοράς που ίδιος θεωρούσε 
επιθυμητά για την καταλληλόλητα ενός εργαζομένου, έχει εξελιχθεί σε σύγχρονα συστήματα που δίνουν 
βαρύτητα σε κριτήρια προσωπικότητας, κρίσης, ευφυίας, ποσοτικής απόδοσης και «κοινωνικής 
παράστασης».  
 
Σύμφωνα, α) με την τελευταία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ (2019-21 Άρθρο 5. ‘Τα 
κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης πρέπει να αναφέρονται στις γνώσεις, τις ικανότητες, στην εργασιακή 
απόδοση, στη συμπεριφορά του εργαζόμενου και στη συμβολή του στην συνολική απόδοση σε μία ομάδα’) 
και β) με τις θέσεις που ορίζει η ομοσπονδία μας και ο σύλλογός μας, οι βασικές αρχές στις οποίες πρέπει 
να στηρίζονται τα εν λόγω συστήματα αξιολόγησης είναι: 
 

 Η αξιολόγηση, και επομένως το σύστημα με το οποίο αυτή εφαρμόζεται, οφείλει να είναι δίκαιη, 
αμερόληπτη και τεκμηριωμένη. 
 

 Το σύστημα αξιολόγησης πρέπει να εστιάζει στη γνωσιακή βελτίωση του αξιολογούμενου και ποτέ 
στην τιμωρητική αντιμετώπιση ενός εργαζομένου. 

 

 Η αναγνώριση της προσωπικής συνεισφοράς του εργαζομένου στους ομαδικούς στόχους (όχι 
ατομικούς). 

 

 Η μη σύνδεση της αξιολόγησης με τις τακτικές αποδοχές. 
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 Η ενσωμάτωση διατάξεων και κανόνων που προστατεύουν τον εργαζόμενο από την αυθαίρετη και 
καταχρηστική άσκηση διευθυντικού δικαιώματος. 

 

 Η ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής του αξιολογούμενου στη διαδικασία μέσω, ενός διαρκούς 
feedback, της αυτό-αξιολόγησης και της αντιστροφής αξιολόγησης (360ο) σε κάθε επίπεδο. 

 

 Η διασφάλιση συνθηκών ίσης μεταχείρισης, ισότητας, ευκαιριών, διαφάνειας και δικαιοσύνης. 
 

 Να λειτουργεί υποστηρικτικά στις πολιτικές αξιοποίησης και εξέλιξης του προσωπικού. 
 

 Η κοινή αποδοχή του συστήματος αξιολόγησης από όλους τους εργαζόμενους μέσω συμφωνιών 
με τους εκπροσώπους όλων των εργαζομένων. 

 

 Η παρακολούθηση και διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του από όλα τα μέρη (Τράπεζα και 
Εκπροσώπους). 

 
Το πλέον σημαντικό όμως για το σύστημα αξιολόγησης είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
εξάλλου και ίδια η τράπεζα το ονοματίζει ως Αξιοποιώ, ελπίζουμε ότι το εννοεί και δεν είναι τίτλος 
παραπλανητικός.  
 
Μία σωστά και κατάλληλα τεκμηριωμένη αξιολόγηση πρέπει να ενημερώνει τον κάθε εργαζόμενο α) για 
τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία της απόδοσης του, στη συγκεκριμένη θέση που κατέχει, β) για τις 
ανάγκες και τα περιθώρια βελτίωσης του ώστε να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο απόδοσης και γ) για να 
προετοιμαστεί καλύτερα ώστε να διεκδικήσει μία ανώτερη-καλύτερη θέση στο μέλλον.  
 
Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης που α) συνδέεται με τις τακτικές 
αποδοχές, β) εξαρτάται από ατομικούς στόχους, γ) δεν είναι προϊόν συμφωνίας στο σύνολό του με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων και δ) δεν περιλαμβάνει αντίθετη αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα (360ο), 
θα αμφισβητηθεί, θα χάσει την αξία του, θα γίνει άδικο, μεροληπτικό, τιμωρητικό και στο τέλος δεν θα 
υπηρετεί το σκοπό του.  
 
Στην Τράπεζα μας, το τελευταίο διάστημα, παρουσιάστηκε μια επικαιροποιημένη έκδοση του συστήματος 
Αξιοποιώ. Η νέα αυτή έκδοση α) ενσωμάτωσε στοιχεία μιας περισσότερο ενεργής συμμετοχής του 
αξιολογούμενου μέσω ενός διαρκούς feedback και της ήδη καθιερωμένης αυτό-αξιολόγησης, β) βελτίωσε 
τις προτεραιότητες της αξιολόγησης κάνοντας τες πιο απλές και κατανοητές. Το μότο αυτής της αλλαγής 
ήταν ‘το να δίνουμε προτεραιότητα στις αξίες μας: Κατανόηση, Εμπιστοσύνη, Καινοτομία, Συνεργασία και  
Δυναμισμός’. 
 
Διαβάζοντας όμως προσεκτικά τον οδηγό (Guidebook) του νέου Αξιοποιώ παρατηρούμε μια λεπτομέρεια 
που αφενός, παραπέμπει σε αναχρονιστικές φιλοσοφίες παλαιότερων συστημάτων αξιολόγησης και 
αφετέρου, αντιτίθεται με τις αρχές, τις αξίες και αυτά που επιτάσσουν οι συνθήκες στον τραπεζικό κλάδο.   
 
Και για να είμαστε συγκεκριμένοι στη σελίδα 25 της παρουσίασης του Αξιοποιώ, αναφέρει στο ερώτημα «τι 



 

Σύλλογος Εργαζομένων  
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 

 

 3  Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: syllogos@sett.gr – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20  

 

επηρεάζει η αξιολόγηση;» απαντώντας στο τελευταίο σημείο  «τις τακτικές και έκτακτες οικονομικές 
απολαβές».  
 
Είναι αδιανόητο να συνδέει άμεσα η Τράπεζα τις αποδοχές με το σύστημα αξιολόγησης. Ελπίζουμε να είναι 
λάθος διατύπωση και να διορθωθεί. 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
 
Σε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες τα συστήματα αξιολόγησης που προέκυψαν μέσα από πολύμηνες 
διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων (πρόσφατα Εθνική και Alpha) δεν συνδέουν 
τις τακτικές αποδοχές με την αξιολόγηση.  

 
Επιπλέον, σύσσωμη η συνδικαλιστική εκπροσώπηση στις Τράπεζες, η ΟΤΟΕ και όλοι οι σύλλογοι που είναι 
μέλη της, διαβλέποντας τους κινδύνους απορρίπτουν μια τέτοια σύνδεση. 
  
Εκκωφαντική εξαίρεση αποτελεί το σωματείο Union, γιατί άραγε; 
 
Μήπως κάτι μηχανορραφείται πίσω από τις πλάτες μας και θα παρουσιαστεί με τυμπανοκρουσίες ως 
αυξήσεις σε χαλεπούς καιρούς; Τεχνηέντως δε, το σωματείο Union θέτει διλημματικά «τι προτιμάτε τα 
Grades ή την Αξιολόγηση;» με άλλα λόγια «τη Σκύλα ή τη Χάρυβδη;»  καθότι και τα δυο είναι υποκειμενικά, 
αδιαφανή και επιπλέον δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ τους αφού υπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. 
 
Όψιμα όμως ανακάλυψε το εν λόγω σωματείο ότι τα Grades είναι αδιαφανή και υποκειμενικά. Μα αν αυτό 
πράγματι πιστεύει τότε γιατί τόσα χρόνια δεν το έθεσε ως θέμα για την αλλαγή τους, ως 
αντιπροσωπευτικότερος Σύλλογος που έχει το δικαίωμα της υπογραφής; Η υποκρισία έχει και τα όριά της. 
Εμείς προκαλούμε να τεθεί το θέμα των Grades στην διαπραγμάτευση της επικείμενης επιχειρησιακής. 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
Μετά από τόσα χρόνια με καθηλωμένες αποδοχές ήρθε η ώρα να απαιτήσουμε μισθολογική 
εξισορρόπηση και αναβάθμιση. Διευκρινίζουμε δε ότι άλλο είναι οι τακτικές αποδοχές και άλλο τα bonus 
στα κίνητρα απόδοσης. Οι μεν τακτικές αποδοχές πρέπει να αντιμετωπίζονται οριζόντια και για όλους τα 
δε κίνητρα απόδοσης με ένα διαφανές και αντικειμενικό σύστημα μέτρησης. Προφανώς αυτό το σύστημα 
δεν μπορεί να είναι η αξιολόγηση καθότι έχει άλλο σκοπό όπως αναλύουμε παραπάνω. 
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