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Με το από 12/10/2020 μήνυμά της, η Επικεφαλής του HR, Αν. Γεν. Διευθυντής κα 

Νατάσσα Πασχάλη, ενημέρωσε το Προσωπικό για τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας 

εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης «ΑΞΙΟΠΟΙΩ». Παράλληλα, όλοι 

έχετε λάβει το σχετικό αναλυτικό εγχειρίδιο-οδηγό του συστήματος που θα ισχύσει για την 

αξιολόγηση του 2020. 

   Οι βασικές αλλαγές του νέου «ΑΞΙΟΠΟΙΩ» είναι οι εξής: 

  Το πλάνο Προτεραιοτήτων καθορίζεται από κοινού με τον αξιολογητή, αναθεωρείται 

ανά πάσα στιγμή και οριστικοποιείται το τελευταίο 3μηνο του έτους. Έτσι 

δημιουργείται ανάγκη ενεργού συμμετοχής του εργαζόμενου και πραγματοποίησης 

πολλών συναντήσεων με τον αξιολογητή του στην διάρκεια της χρονιάς.  

  Οι Συμπεριφορές μειώνονται από 25 σε 6 και συνδέονται με τις Αξίες που καθορίζουν 

την Eurobank. 

  Καθιερώνεται το Διαρκές Feedback βοηθώντας στην κατανόηση του πως οι άλλοι 

αντιλαμβάνονται την απόδοσή μας στις δύο παραπάνω κατηγορίες. 

  Ως αποτέλεσμα των συνδυασμών των δύο κατηγοριών δημιουργούνται 10 αποδεκτά 

αποτελέσματα αντί 14 που ίσχυαν και τελικά 8 συγκεκριμένα επίπεδα απόδοσης.         

Για όλα τα επίπεδα εκτός από το «Εξελίσσομαι» είναι υποχρεωτική η εισαγωγή 

ανάλογα, Σημείων Επίδρασης ή Σημείων Άμεσης Βελτίωσης ως τεκμηρίωση και 

υπόδειξη βελτίωσης. 
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  Συνδέεται με την συνολική επαγγελματική πορεία μέσα στον Οργανισμό και κυρίως 

με την υπηρεσιακή εξέλιξη και τις διάφορες οικονομικές απολαβές. 

   Συνολικά, το νέο σύστημα παρουσιάζεται ως πιο απλό, ευέλικτο, με ιδιαίτερο βάρος 

στη συμμετοχή, πιο αναλογικό στην εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας και με δυνατότητα 

(και απαίτηση) συνεχούς παρακολούθησης μέσω του Success Factors.   

   Από τη μεριά μας δεν θα κρίνουμε εάν είναι καλύτερο ή χειρότερο από τα 

προϊσχύοντα αλλά θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης 

για να εξυπηρετεί τον σκοπό που δημιουργήθηκε θα πρέπει να υποστηρίζεται τόσο από 

τους αξιολογητές όσο και από τους αξιολογούμενους και να αποδίδει την πραγματική 

εικόνα της απόδοσης ενός υπαλλήλου. 

   Για τον λόγο αυτό θέλουμε να θυμίσουμε ότι (όπως αναφέρονται και στο σχετικό 

εγχειρίδιο) : 

  Οι Προτεραιότητες θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, μετρήσιμες, υλοποιήσιμες, 

ρεαλιστικές και χρονικά καθορισμένες. 

  Οι αξιολογούμενοι πρέπει να ολοκληρώνουν την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, 

έτσι ώστε να αμβλύνονται όποιες διαφορές αλλά και να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο 

αυτοεπίγνωσης και υπευθυνότητας. 

  Οι αξιολογητές θα πρέπει να εστιάζουν στη συμπεριφορά των υφισταμένων τους και 

όχι στον χαρακτήρα τους ή στα κίνητρά τους. 

  Να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες συναντήσεις και οι καταγραφές της απόδοσης 

να γίνονται έγκαιρα και όχι απολογιστικά. 

 
 

Τέλος, χαιρόμαστε που στον σχεδιασμό του νέου «ΑΞΙΟΠΟΙΩ», η Τράπεζα 

έλαβε υπόψη της τις επί σειρά ετών προτάσεις μας για σύνδεση της 

αξιολόγησης με την υπηρεσιακή και οικονομική εξέλιξη του Προσωπικού. 

Θυμίζουμε ενδεικτικά τις  επιστολές μας με Α.Π. 957/18-03-2015, 546/27-10-

2016, 138/11-09-2018 και τις Ανακοινώσεις Νο 21/05-09-2018 και κάθε 

χρονιάς αναφορικά με την Ετήσια Αξιολόγηση.  
 

Δυστυχώς όμως εδώ δεν προσδιορίζεται το πώς θα γίνεται αυτή η σύνδεση. 

Θα περιμένουμε την καθιέρωση της επιβράβευσης με συγκεκριμένα και 

διαφανή κριτήρια όπως έχουμε ξεκάθαρα ζητήσει στα παραπάνω έγγραφά 

μας. Άλλωστε, στην Ε.Σ.Σ.Ε. Τράπεζας-Σωματείου της 30/11/2005 είχε για 

πρώτη φορά καθιερωθεί σύστημα ανταμοιβής ανάλογα με την αξιολόγηση 

που είχε τύχει αποδοχής και ικανοποίησης από το σύνολο των 

εργαζόμενων. 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                           Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


