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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ‘ΕΝΝΟΙΑ, ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
1.1. ‘Έννοια και αντικείµενα της Αξιολόγησης.
1.1.1. Αξιολόγηση απόδοσης είναι η λειτουργία της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου
∆υναµικού που ασχολείται µε τη συστηµατική διαµόρφωση και διατύπωση,
την τεκµηριωµένη σύνθεση και την αποτελεσµατική υπηρεσιακή αξιοποίηση
των αξιολογικών εκτιµήσεων των προϊσταµένων για τους υφισταµένους τους.
1.1.2. Η αξιολόγηση απόδοσης αναφέρεται:
• στο

βαθµό

ανταπόκρισης

του

εργαζόµενου

στα

συγκεκριµένα

εργασιακά καθήκοντα και στους στόχους που ανέλαβε κατά την
περίοδο αναφοράς της αξιολόγησης

2
• στα γενικά του

χαρακτηριστικά (συµπεριφορά, ικανότητες, ιδιότητες

της προσωπικότητάς του) στο βαθµό που αυτά επηρεάζουν άµεσα τα
ισχυρά και τα αδύνατα σηµεία της εργασιακής του απόδοσης και τις
δυνατότητές του για περαιτέρω υπηρεσιακή εξέλιξη.
• στις ανάγκες υπηρεσιακής υποστήριξης και βελτίωσής του
• στις δυνατότητές του για περαιτέρω υπηρεσιακή εξέλιξη
1.1.3. Η Αξιολόγηση προσπαθεί να διαµορφώσει κατά το δυνατόν
αντικειµενικές και τεκµηριωµένες εκτιµήσεις της εργασιακής απόδοσης του
αξιολογούµενου, δηλαδή του βαθµού ανταπόκρισής του στις συγκεκριµένες,
ποσοτικές και ποιοτικές, απαιτήσεις της εργασίας του.
1.1.4.Τεκµηριωµένη εκτίµηση της εργασιακής απόδοσης είναι εκείνη
που βασίζεται:
• σε συγκεκριµένες υπηρεσιακές προδιαγραφές για κάθε θέση
εργασίας ή ευθύνης,
• σε κοινά αποδεκτή, ρεαλιστική και δεσµευτική στοχοθεσία,
που πρέπει να προσδιορίζεται στην αρχή της περιόδου
κρίσεως,
• σε αµοιβαίες δεσµεύσεις και σε αιτιολογηµένη διαµόρφωση
των

αξιολογικών κρίσεων/εκτιµήσεων και προτάσεων εκ

µέρους

των

εργασιακά

αξιολογητών,

καθήκοντα

και

µε
τους

άξονα

τα

στόχους

συγκεκριµένα
που

είχε

ο

εργαζόµενος κατά την περίοδο αναφοράς της αξιολόγησης.
1.1.5. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από µια συστηµατική διαδικασία ανταλλαγής
επιχειρηµάτων και ουσιαστικού διαλόγου του αξιολογούµενου µε τον
αξιολογητή του, προκειµένου αφ’ ενός να εντοπίσουν και να αντιµετωπίσουν
από κοινού τις αδυναµίες, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες του
αξιολογούµενου για εξέλιξη, αφ’ ετέρου για

να συζητήσουν και να

µεθοδεύσουν

των

την

αποτελεσµατική

υπηρεσιακών στόχων.
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1.2.

Φιλοσοφία του Συστήµατος - Αρχές

και

Στόχοι της

υπηρεσιακής Αξιολόγησης
1.2.1. Η επίτευξη των στόχων της Εταιρείας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
τη σωστή ενεργοποίηση, την ποιότητα

και την απόδοση του ανθρώπινου

δυναµικού της.
1.2.2.‘Οταν τα παραπάνω αξιολογούνται

σωστά, όχι µόνον σε στατική αλλά

και σε δυναµική βάση, µέσα από µια διαδικασία συστηµατικού διαλόγου και
ανταλλαγής επιχειρηµάτων, η επιχείρηση

και οι εργαζόµενοι έχουν

σαφέστερη εικόνα των αδυναµιών και των δυνατοτήτων τους και η ίδια η
αξιολόγηση

αποτελεί

πολύτιµο

µέσο

άντλησης

πληροφοριών,

ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, συµµετοχής, παρακίνησης και συνεχούς
βελτίωσης στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού.
1.2.3. Για το σχεδιασµό του κατάλληλου Συστήµατος Αξιολόγησης, δεν
αρκεί η απλή, έστω και επιλεκτική, παράθεση ήδη υπαρχόντων και
συνηθισµένων αλλού κριτηρίων. Η Εταιρεία, σε συνεργασία µε το Σύλλογο
Εργαζοµένων, διαµόρφωσε ένα “δικό της” (tailor-made), συµβατό µε την
ιστορία, τη φυσιογνωµία τη

φιλοσοφία της ∆ιοίκησης του Ανθρώπινου

∆υναµικού, τις απαιτήσεις των θέσεων και τους στόχους της και κοινά
αποδεκτό σύστηµα Αξιολόγησης.
1.2.4. Η

σύνδεση των διαδικασιών απολογισµού και στοχοθεσίας

αποτελεί βασική παραδοχή του συστήµατος. Ο εργαζόµενος πρέπει

να

γνωρίζει όχι µόνο τα ισχυρά και τα αδύνατα σηµεία της απόδοσής του κατά το
προηγούµενο έτος (έτος αναφοράς της αξιολόγησης), αλλά και τους νέους
στόχους και τις απαιτήσεις της Εταιρείας από αυτόν κατά την επόµενη
περίοδο αναφοράς της αξιολόγησης, συζητώντας µε τον προϊστάµενό του και
συµµετέχοντας

ενεργά

στην

εξειδίκευση

προϋποθέσεων υλοποίησής τους.
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1.2.5. Κανείς

δεν αξιολογείται µε κριτήρια ή στόχους που δεν έχουν

συζητηθεί, εξειδικευθεί και γνωστοποιηθεί από την αρχή της περιόδου
αναφοράς της αξιολόγησης.
1.2.6. Βασικές αρχές και στόχοι του συστήµατος Αξιολόγησης είναι:
• Η αξιοκρατική αξιοποίηση και η ολόπλευρη ανάπτυξη του
Ανθρώπινου ∆υναµικού της Εταιρείας, µε βάση την τεκµηριωµένη
εκτίµηση

της

ετήσιας

εργασιακής

απόδοσης

του

ανθρώπινου

δυναµικού της.
• η τακτική και έγκυρη ενηµέρωση του κάθε εργαζόµενου για τα ισχυρά
και τα αδύνατα σηµεία της υπηρεσιακής του απόδοσης
• η συστηµατική ενηµέρωση του εργαζόµενου για τους στόχους της
Εταιρείας και για τις συγκεκριµένες απαιτήσεις που έχει από αυτόν στο
άµεσο µέλλον, αλλά και η συµµετοχή του στην περαιτέρω επεξεργασία
και την εξειδίκευση αυτών των στόχων.
• η κατάλληλη εξειδίκευση και όπου χρειάζεται η έγκαιρη αναθεώρηση
των επιχειρησιακών στόχων,
• η συστηµατοποίηση των υπηρεσιακών στόχων και προδιαγραφών
• ο προσδιορισµός κατάλληλων µέσων και ενεργειών για τη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας, της διοικητικής πλαισίωσης και της αναγκαίας
υποστήριξης του Ανθρώπινου ∆υναµικού
• η συστηµατική καταγραφή και αξιοποίηση

των ικανοτήτων,

δεξιοτήτων και δυνατοτήτων των εργαζοµένων, ώστε να τοποθετείται
“ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, στον κατάλληλο χρόνο
και µε την κατάλληλη προετοιµασία”
• Η διαχρονικότητα και συνέχεια της Αξιολόγησης, υπό την έννοια ότι
αυτή δεν διενεργείται, σε κάθε περίοδο κρίσεως, από µηδενική βάση.
Αντίθετα οφείλει να λαµβάνει υπ’ όψιν το επαγγελµατικό παρελθόν και
τις προοπτικές του εργαζόµενου, να αιτιολογεί και να διερευνά κάθε
σηµαντική µεταβολή της απόδοσής του σε σχέση µε το παρελθόν
• η βελτίωση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, της συµµετοχής και
της συλλογικότητας στην εργασία
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• η υπευθυνότητα και η δέσµευση των στελεχών για την αξιοκρατική
αξιοποίηση και τη συνεχή ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού της
Εταιρείας
• η διαµόρφωση κατάλληλων µέσων και διαδικασιών συλλογικής ή και
ατοµικής υποκίνησης, µε µισθολογικά ή άλλα κίνητρα
• η

άντληση

αξιόπιστων

Προγραµµατισµό

και

και

την

λειτουργικών

κατάλληλη

δεδοµένων

ενεργοποίηση

και

για

τον

άλλων

λειτουργιών της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού ( Εντοπισµός
Εκπαιδευτικών
Προαγωγές,

Αναγκών, Σχεδιασµός εκπαίδευσης, Προσλήψεις,
ανάδειξη

και

τοποθέτηση

Στελεχών,

σχεδιασµός

σταδιοδροµίας, προστασία Απασχόλησης κλπ)
• Η έγκαιρη λήψη από την Εταιρεία των κατάλληλων µέτρων για την
αντιµετώπιση

των

διαπιστωµένων

υπηρεσιακών

ελλείψεων

ή

αδυναµιών, οι οποίες σχετίζονται µε τον τρόπο αξιοποίησης και
ανάδειξης του Ανθρώπινου ∆υναµικού.
1.2.7.

Στη

διαδικασία

αξιολόγησης

υπόκειται

το

σύνολο

του

προσωπικού της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας του,
συµπεριλαµβανοµένων των διευθυντικών στελεχών και του εξειδικευµένου
προσωπικού, χωρίς καµµία εξαίρεση.
1.2.8. Η εκτίµηση της ετήσιας απόδοσης του εργαζόµενου βασίζεται στην
περιγραφή της θέσης εργασίας που κατέχει και στους στόχους (ποσοτικούς
ή/και ποιοτικούς) που αυτός ανέλαβε να υλοποιήσει κατά την περίοδο
κρίσεως ή αναφοράς της αξιολόγησης.
1.2.9. Οι περιγραφές θέσεων αποτελούν θεσµικό - εγκεκριµένο κείµενο της
Εταιρείας, το οποίο γνωρίζουν όλοι οι προϊστάµενοι και οι υπάλληλοι όλων
των µονάδων της. Σ’ αυτές εντάσσονται τα κύρια εργασιακά καθήκοντα του
κρινόµενου, ο σκοπός, οι ευθύνες και δικαιοδοσίες της θέσης, τα ελάχιστα
απαιτούµενα προσόντα και εµπειρία
καθηκόντων και του σκοπού της .
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1.2.10. Η περιγραφή θέσης εργασίας λαµβάνεται υπ’ όψιν τόσο κατά την
αξιολόγηση της απόδοσης βάσει των γενικών και ειδικών κριτηρίων του
συστήµατος, αλλά και των στόχων του προηγούµενου έτους, όσο και για τον
προσδιορισµό των νέων στόχων του εργαζόµενου για το επόµενο έτος.
1.2.11. Η κατάλληλα προετοιµασµένη συστηµατική συζήτηση του αξιολογητή
µε τον αξιολογούµενο, µε αντικείµενα αφ’ ενός τον απολογισµό και την
αξιολόγηση της απόδοσης, αφ’ ετέρου τη στοχοθεσία για το επόµενο έτος,
ονοµάζεται συνέντευξη αξιολόγησης.
1.2.12. Η διαδοχική, συστηµατική,
συνέντευξη

των

κριτών

µε

τον

ειλικρινής και τεκµηριωµένη
αξιολογούµενο

είναι

µια

θεσµικά

κατοχυρωµένη διαδικασία του συστήµατος Αξιολόγησης της Εταιρείας.

Η

Συνέντευξη αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση και πυρήνα της οµαλής
εφαρµογής και κατάληξης της Υπηρεσιακής Αξιολόγησης.
1.2.13. Στα σύγχρονα συστήµατα αξιολόγησης, ο ρόλος της συνέντευξης
είναι ουσιαστικός και καθοριστικός για την επιτυχία, την αξιοπιστία και
την απαραίτητη αποδοχή του συστήµατος από το σύνολο των
εργαζόµενων στην Εταιρεία.
1.2.14. Το σύστηµα Αξιολόγησης αποδίδει ίση σηµασία στην αξιολόγηση της
απόδοσης και στο

συστηµατικό εντοπισµό των δυνατοτήτων

περαιτέρω

ανάπτυξης και αξιοποίησης του εργαζόµενου, δηλαδή στα στατικά (απόδοση)
και στα δυναµικά του

(δυνατότητες, επιθυµίες, προοπτικές εξέλιξης)

χαρακτηριστικά.
1.2.15. Ο αξιολογητής καλείται, µετα από ουσιαστική συζήτηση µε τον
αξιολογούµενο, να διατυπώσει και να καταγράψει στα αντίστοιχα σηµεία του
εντύπου Αξιολόγησης συγκεκριµένες προτάσεις για τις ανάγκες βελτίωσης
(λ.χ. εκπαίδευση, εµπειρία σε άλλες θέσεις εργασίας κλπ) και τις προοπτικές
υπηρεσιακής ανάπτυξης του αξιολογούµενου . Οι προτάσεις αυτές έχουν
εισηγητικό χαρακτήρα για τη ∆ιοίκηση.
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1.2.16. Τα ετήσια αξιολογικά στοιχεία και οι τεκµηριωµένες προτάσεις
αξιολογητών - αξιολογουµένων παρέχουν µια ολοκληρωµένη σφαιρική
εικόνα

για

κάθε εργαζόµενο και επιτρέπουν

προγραµµατίζει
επαγγελµατική

στην Εταιρεία να

και να εφαρµόζει τις κατάλληλες ενέργειες για την
ανάπτυξη

του

εργαζόµενου,

αξιοποιώντας

εργαζόµενου,

βραχυπρόθεσµα

τον

αποτελεσµατικά και αντικειµενικά.
1.2.17.

Η

αξιοποίηση

του

ή

µακροπρόθεσµα, βασίζεται:
• στα στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν στην κατάσταση,
τις γνώσεις και την επαγγελµατική του εµπειρία
•

στην τεκµηριωµένη κρίση των ιεραρχικά προϊσταµένων του για
τις δυνατότητες και τις υπηρεσιακές του προοπτικές

•

στις προσωπικές επιθυµίες του και

•

στις διαπιστωµένες ανάγκες της Εταιρείας.

1.2.18. Η αξιοποίηση αυτή γίνεται πάντοτε µε βάση τις εγκεκριµένες
διαδικασίες

και Κανονισµούς επιλογής, τοποθέτησης και αξιοποίησης του

Ανθρώπινου ∆υναµικού που ισχύουν στην Εταιρεία.
1.2.19. Στο παρόν σύστηµα Αξιολόγησης διασφαλίζεται επίσης η
ουσιαστική και ενεργή συµµετοχή του κρινόµενου στη διαδικασία
απολογισµού-αξιολόγησης-στοχοθεσίας, µέσα από :
• τη δυνατότητα που του παρέχεται να αυτοαξιολογείται στα ίδια
κριτήρια και δεδοµένα του συστήµατος, µε βάση τα οποία τον
αξιολογεί ο προϊστάµενος - αξιολογητής του
• µια ουσιαστική και κατάλληλα προετοιµασµένη
αξιολόγησης που του επιτρέπει

συνέντευξη

να εκφράσει και να

τεκµηριώσει τις απόψεις του, τις επιθυµίες και τα προβλήµατά
του, τις υπηρεσιακές του ανάγκες και φιλοδοξίες, τις προτάσεις
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του κλπ, ΠΡΙΝ ο αξιολογητής διαµορφώσει και διατυπώσει στα
έντυπα της αξιολόγησης τις δικές του αξιολογικές εκτιµήσεις
• τη δυνατότητά του να

καταγράψει τις δικές του

απόψεις,

προτάσεις και επιχειρήµατα για την περαιτέρω υπηρεσιακή του
υποστήριξη, αξιοποίηση και ανάπτυξη.
1.2.20. Το συγκεκριµένο σύστηµα Αξιολόγησης αποτελεί εργαλείο στήριξης
του

εκσυγχρονισµού

και

της

ανταγωνιστικότητας

της

Εταιρείας,

µε

συστηµατική ανάπτυξη της ποιότητας, της συµµετοχής στη διαµόρφωση και
υλοποίηση των στόχων και της αξιοκρατίας στην εργασία. Αποτελεί επίσης τη
βάση των λοιπών πολιτικών υπηρεσιακής ανάδειξης και εξέλιξης στην
Εταιρεία και βασικό κριτήριο για την επιλογή και τοποθέτηση στελεχών.
1.2.21. Από την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής του, αντικαθιστά το
προηγούµενο σύστηµα

και τις αντίστοιχες διατάξεις του υφιστάµενου

Κανονισµού Υπηρεσιακής Αξιολόγησης- Προαγωγών.
1.2.22.

Ο

παρών

Κανονισµός

Υπηρεσιακής

Αξιολόγησης

είναι

αποτέλεσµα ειδικής επιχειρησιακής συµφωνίας της ∆ιοίκησης της
Εταιρείας µε το Σύλλογο εργαζοµένων. Είναι κατά το δυνατόν
λεπτοµερής, διότι αποτελεί ταυτόχρονα και εγχειρίδιο - οδηγό χρήσης
των αξιολογητών και των αξιολογουµένων, ώστε να διασφαλίζεται κατά το
δυνατόν ενιαία αντίληψη και πρακτική για τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις
εφαρµογές του συστήµατος. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπάρχει η αναγκαία για την
Εταιρεία αξιοπιστία και εσωτερική αλλά και διαχρονική συγκρισιµότητα της
αξιολόγησης.
1.2.23. Στον

Κανονισµό αυτό περιλαµβάνονται

αναλυτικές διατάξεις και

οδηγίες εφαρµογής σχετικά µε:
• τους

αξιολογητές

(προσδιορισµός,

συνεργασίας, αρµοδιότητες),
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• τα

είδη

των

εργαζοµένων,

∆ελτίων

αξιολόγησης

(συµπεριλαµβανοµένων

για
και

κάθε
των

κατηγορία

διευθυντικών

στελεχών),
• τα γενικά και τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται
και αναλύονται ανάλογα µε την κλίµακα αξιολογικής κατάταξης στο
Παράρτηµα 1 αυτού του κειµένου
• τους

συντελεστές βαρύτητας αυτών των κριτηρίων, (όπου και

εφόσον κριθεί σκόπιµο να υπάρχουν),
• τα

έντυπα

της

αξιολόγησης,

τα

οποία

περιέχονται

στα

Παραρτήµατα 2 και 3 αυτού του κειµένου.
• τις διαδικασίες αξιολόγησης και τον τρόπο “βαθµολόγησης” /
αξιολογικής κατάταξης του κρινόµενου ανά κριτήριο και συνολικά
• τη συγκρότηση, τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία των σχετικών µε
την εφαρµογή του συστήµατος γνωµοδοτικών-συµβουλευτικών και
αναθεωρητικών υπηρεσιακών οργάνων,
• τις βασικές αρχές αξιοποίησης της υπηρεσιακής αξιολόγησης
σε άλλες υπηρεσιακές λειτουργίες (προαγωγές, τοποθετήσεις,
µετακινήσεις, εκπαίδευση κλπ) . Οι αρχές αυτές εξειδικεύονται
περαιτέρω στους οικείους ειδικούς Κανονισµούς των αντίστοιχων
λειτουργιών.
• τις διαδικασίες µερικής ή ολικής αναθεώρησης του συστήµατος
και τυχόν αναγκαίες µεταβατικές διατάξεις.

2. ΟΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
2.1. Οι Αξιολογητές
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2.1.1.Η αξιολόγηση του εργαζόµενου διενεργείται κατά κανόνα από τους δύο
ιεραρχικά προϊσταµένους του.
2.1.2. Πρώτος (α’) αξιολογητής

είναι ο άµεσος προϊστάµενος του

αξιολογούµενου, ο οποίος του αναθέτει και εποπτεύει τα εργασιακά του
καθήκοντα. Ειδικότερα, πρώτος αξιολογητής κάθε υπαλλήλου είναι:
• για όσους ανήκουν σε κλάδο, τµήµα, υποκατάστηµα ή υπηρεσία ο
Προϊστάµενος του κλάδου ή τµήµατος ή υποκαταστήµατος ή
υπηρεσίας.
• για τις γραµµατείς ∆ιευθύνσεων ή υπηρεσιών και για τους
προϊσταµένους

κλάδων

ή

τµηµάτων,

ο

προϊστάµενος

της

αντίστοιχης ∆ιεύθυνσης ή υπηρεσίας.
• για τις γραµµατείς της ∆ιοίκησης, τους τεχνικούς συµβούλους και
τους προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων ή υπηρεσιών, ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος.
2.1.3. ∆εύτερος (β’) αξιολογητής είναι ο άµεσος προϊστάµενος του πρώτου
αξιολογητή.
2.1.4. ‘Όπου διαπιστώνεται κενό σύµφωνα µε τα παραπάνω, αξιολογητής
είναι το αµέσως ιεραρχικά ανώτερο πρόσωπο.
2.1.5.

Κάθε

αξιολογητής

διαµορφώνει

τεκµηριωµένα και διατυπώνει

αυτοτελώς την κρίση του για τον αξιολογούµενο.
2.1.6. Ο α’ αξιολογητής διατυπώνει και καταγράφει στα αντίστοιχα έντυπα τις
αξιολογικές του εκτιµήσεις και προτάσεις, αφού προηγηθεί η συνέντευξη µε
τον αξιολογούµενο.
2.1.7. Ο β’ αξιολογητής έχει επικουρικό ρόλο. Παρεµβαίνει στη διαδικασία της
αξιολόγησης µόνον εφόσον αυτό ζητηθεί από τον αξιολογούµενο, σε
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περίπτωση που ο τελευταίος διαφωνεί µε την κρίση ή/και µε τις προτάσεις
του α’ αξιολογητή.
2.1.8. Ο β’ αξιολογητής διατυπώνει και καταγράφει την κρίση του στις ειδικά
προβλεπόµενες γι’ αυτόν στήλες και σηµεία των εντύπων αξιολόγησης,
• αφού λάβει όλα τα υλικά , τα συµπληρωµένα έντυπα και τα έγγραφα
της συνέντευξης του αξιολογούµενου µε τον α’ αξιολογητή,
• αφού µελετήσει τα σηµεία διαφωνίας του αξιολογούµενου µε τον α’
αξιολογητή του,
• αφού ενηµερωθεί και συνεργασθεί µε τον α’ αξιολογητή,
• αφού επαναλάβει τη συνέντευξη αξιολόγησης µε τον αξιολογούµενο,
µε

έµφαση στα σηµεία διαφωνίας

του τελευταίου µε τον α’

αξιολογητή του. Στη συνέντευξη αυτή δεν συµµετέχει ο α’
αξιολογητής, παρά µόνον εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι και εφόσον
το ζητήσει ο ίδιος ο αξιολογούµενος.
2.1.9. Οι αξιολογητές οφείλουν να :
• προετοιµάζουν

κατάλληλα,

ολοκληρωµένα

την

να

διεξάγουν

προβλεπόµενη

πλήρως

και

συνέντευξη

(ή

συνεντεύξεις αξιολόγησης) , καθώς και την προβλεπόµενη
ενδιάµεση συνάντηση αξιολόγησης, διαθέτοντας επαρκή και
κατάλληλο χρόνο, σύµφωνα µε τους όρους και

τις

διαδικασίες αυτού του Κανονισµού
• διαµορφώνουν την κρίση τους µε βάση την ανταπόκριση του
εργαζόµενου στα συγκεκριµένα υπηρεσιακά του καθήκοντα
και τους

προσδιορισµένους στην αρχή της περιόδου

αναφοράς

της

αξιολόγησης

επεκτείνονται

σε

γενική,

αντικείµενα,

αξιολόγηση

στόχους

άσχετη
της

µε

του,
τα

χωρίς

να

υπηρεσιακά

προσωπικότητας,

των

απόψεων και της στάσης του αξιολογούµενου . Κάθε
εργαζόµενος

αξιολογείται για την απόδοσή του στη
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συγκεκριµένη θέση εργασίας που κατέχει, δεν αξιολογείται
αόριστα για την απόδοση, την “ευφυΐα”, την προσωπικότητα,
τη φυσική του εµφάνιση ή τα πιστεύω του.
• συµβουλεύονται
ορισµούς

και να εφαρµόζουν

και

τις

αξιολογικές

τους

εγκεκριµένους

διαβαθµίσεις

των

εφαρµοζόµενων γενικών και ειδικών κριτηρίων, όπως αυτές
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 1 αυτού του Κανονισµού και
όπως εκάστοτε θα ισχύουν.
• διατυπώνουν τεκµηριωµένες εκτιµήσεις και προτάσεις, τόσο
για την εργασιακή απόδοση, όσο και για τις προοπτικές
ανάπτυξης και περαιτέρω υπηρεσιακής αξιοποίησης του
αξιολογούµενου, βασίζοντάς τις σε πραγµατικά δεδοµένα,
προδιαγραφές και περιστατικά και όχι σε αφηρηµένες ιδέες,
εντυπώσεις ή προκαταλήψεις.
• λαµβάνουν υπ’ όψιν την προηγούµενη υπηρεσιακή απόδοση,
την

εµπειρία

και

τις

προοπτικές

του

εργαζόµενου,

αιτιολογώντας κάθε σηµαντική απόκλιση σε σχέση µε
παρελθούσες επιδόσεις του,
• αιτιολογούν

πλήρως,

παραθέτοντας

συγκεκριµένα

παραδείγµατα και περιστατικά, τυχόν ακραίες αξιολογικές
εκτιµήσεις τους, ιδίως εκείνες που αφορούν στα ανώτατα και
στα κατώτατα όρια της αξιολογικής κλίµακας, αλλά και
αντίστοιχης σηµασίας προτάσεις τους για την υπηρεσιακή
αξιοποίηση του εργαζόµενου
• τηρούν τις αρχές της ίσης µεταχείρισης. Απαγορεύεται κάθε
αυθαίρετη διάκριση των εργαζοµένων ανάλογα µε το φύλο,
τη φυλή, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την πολιτική
ή συνδικαλιστική δραστηριότητα, τις πολιτικές ή θρησκευτικές
πεποιθήσεις τους.
• συµπληρώνουν

πλήρως

τα

προβλεπόµενα

έντυπα

αξιολόγησης
• φροντίζουν ώστε ο αξιολογούµενος να λαµβάνει εγκαίρως
πλήρη γνώση των εκτιµήσεων και των προτάσεών τους
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• τηρούν

τις προβλεπόµενες προθεσµίες διεξαγωγής των

συνεντεύξεων, συµπλήρωσης των εντύπων και ολοκλήρωσης
των διαδικασιών αξιολόγησης
• ενηµερώνουν εγκαίρως τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα για
κάθε πρόβληµα ή αµφιβολία σχετικά µε τη σωστή εφαρµογή
του

συστήµατος,

παρέχοντας

όπου

χρειάζεται

τις

απαιτούµενες πληροφορίες και διευκρινίσεις
2.1.10. Πρέπει να γίνει συνείδηση των αξιολογητών, αλλά και των
αξιολογουµένων ότι ένας εργαζόµενος µπορεί να µην αποδίδει ικανοποιητικά
γιατί δεν έχει τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση, ή/και γιατί δεν έχει λάβει την
απαιτούµενη

εκπαίδευση,

ενηµέρωση

και

υποστήριξη

από

τους

προϊσταµένους του ή διότι δεν έχει ακόµα αποκτήσει την απαιτούµενη
εµπειρία ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά του στη θέση αυτή.
2.1.11. Γι αυτό, πριν τυχόν υιοθετηθεί από τους αξιολογητές η “εύκολη λύση”
των ακραίων χαρακτηρισµών

και προτάσεων,

πρέπει πάντοτε να

αναζητούνται και να συνεξετάζονται τα πραγµατικά αίτια των αδυναµιών και
οι δυνατότητες βελτίωσης, µε συγκεκριµένα µέτρα και προτάσεις αλλά και µε
αµοιβαίες δεσµεύσεις του αξιολογητή και του αξιολογούµενου.
2.1.12. Σε

περίπτωση ανεπαρκούς εκπλήρωσης στόχων, πρέπει να

εξετάζεται από τον αξιολογητή ή τους αξιολογητές, πάντοτε σε συνεργασία µε
τον αξιολογούµενο, µήπως οι στόχοι δεν ήταν ρεαλιστικοί ή δεν έγινε έγκαιρα
η πρέπουσα αναθεώρησή τους , όταν κατέστη σαφές ότι δεν πληρούνται
πλέον οι συνθήκες που θα καθιστούσαν αντικειµενικά δυνατή την εκπλήρωσή
τους.

2. 2. Ο Αξιολογούµενος.
2.2.1 Ο αξιολογούµενος είναι ισότιµο µέλος και ουσιαστικός συντελεστής
της διαδικασίας αξιολόγησης, δεδοµένου ότι αυτή δεν αποτελεί ιεραρχική και
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γραφειοκρατική

διαδικασία

επιβράβευσης, απολογίας, εκφοβισµού ή

“τιµωρίας” του εργαζόµενου, αλλά ουσιαστική, συµµετοχική διαδικασία
• αντικειµενικής και συστηµατικής εκτίµησης των ισχυρών και
ασθενών σηµείων του αξιολογούµενου
• προσδιορισµού και εξειδίκευσης των ετήσιων υπηρεσιακών
στόχων.
2.2.2.Ο αξιολογούµενος έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα:
• να αυτοαξιολογείται συγκεκριµένα και ως προς την εκτίµηση της
ετήσιας απόδοσής του και ως προς τις ανάγκες, δυνατότητες και
προοπτικές

της

συµπληρώνοντας

περαιτέρω
την

υπηρεσιακής

αναλυτική

αξιολογική

του

εξέλιξης,

του

κατάταξη

(“βαθµολογία”) στα ίδια κριτήρια που περιλαµβάνει το δελτίο
αξιολόγησής του, πριν από τη διενέργεια της συνέντευξης
αξιολόγησης,
• να συζητά τις απόψεις του και τις απόψεις του αξιολογητή του για
την απόδοσή του, πριν ο τελευταίος διατυπώσει και καταγράψει τις
εκτιµήσεις του στα αντίστοιχα έντυπα αξιολόγησης
• να καταγράφει τις απόψεις, τις προτάσεις, τις τυχόν αντιρρήσεις και
διαφωνίες του στο ειδικά προβλεπόµενο γι’ αυτό το σκοπό έντυπο
(έκθεση αξιολογούµενου) και στους χώρους που προβλέπονται
για το σκοπό αυτό στο ∆ελτίο Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
• να ζητά επανάληψη της συνέντευξης αξιολόγησης και νέα, αυτοτελή
εκτίµηση της απόδοσης και των προοπτικών του από τον β’
αξιολογητή, στην περίπτωση που έχει διαφωνίες µε τον α’
αξιολογητή και

εφόσον τις καταγράψει και το ζητήσει

µε ειδική

σηµείωση στο χώρο “Σχόλια κρινοµένου” του εντύπου Αξιολόγησής
του.
• να συµµετέχει ενεργά στον προσδιορισµό και στην εξειδίκευση των
ετήσιων στόχων
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• να λαµβάνει εγκαίρως πλήρη και ακριβή γνώση της αξιολόγησης
που του έγινε από τον α’ και από τον β’ αξιολογητή του, καθώς και
των

παρατηρήσεων ή προτάσεών τους για την περαιτέρω

υπηρεσιακή του βελτίωση και εξέλιξη, όπως αυτές καταγράφονται
στον ειδικά προβλεπόµενο για το ζήτηµα αυτό χώρο του ∆ελτίου
Αξιολόγησης.
• να προσφεύγει στα αρµόδια όργανα αναθεώρησης της αξιολογικής
του κατάταξης, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
οικείες διατάξεις αυτού του Κανονισµού.
Παράλληλα ο αξιολογούµενος οφείλει:
• να διατυπώνει τις κρίσεις, τις απόψεις και τις προτάσεις του µε κάθε
ειλικρίνεια και µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα, όπως ακριβώς και οι
αξιολογητές του.
• να συµµετέχει ενεργά και δηµιουργικά στη συνέντευξη, στις
ενδιάµεσες συναντήσεις και σε όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης
• να τηρεί τις προθεσµίες και να εφαρµόζει πιστά τις διαδικασίες της
αξιολόγησης, ενηµερώνοντας για κάθε πρόβληµα και παρέχοντας
τυχόν

αναγκαίες

πληροφορίες

ή

διευκρινίσεις

στα

αρµόδια

υπηρεσιακά όργανα.

2.3. Το Συµβούλιο Αξιολόγησης.
2.3.1. Η παρακολούθηση και υποστήριξη της ορθής εφαρµογής του
Συστήµατος ανατίθεται από τη ∆ιοίκηση σε ειδικό πενταµελές γνωµοδοτικό
υπηρεσιακό όργανο, το Συµβούλιο Αξιολόγησης, στο οποίο συµµετέχουν
τρεις (3) εκπρόσωποι της ∆ιοίκησης και δύο (2) του Συλλόγου εργαζοµένων,
µε ισάριθµους αναπληρωτές τους. Τα µέλη του Συµβουλίου και οι
αναπληρωτές τους ορίζονται από κάθε πλευρά κατά το µήνα ∆εκέµβριο και
έχουν διετή θητεία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ

16
2.3.2. Το σύστηµα και ο Κανονισµός Υπηρεσιακής Αξιολόγησης
συµπληρώνονται

και

τροποποιούνται,

στη

βάση

προτάσεων του Συµβουλίου Αξιολόγησης , µε ειδική

τεκµηριωµένων
συµφωνία της

∆ιοίκησης και του Συλλόγου Εργαζοµένων.
2.3.3.

Στις

αρµοδιότητες

του

Συµβουλίου

Αξιολόγησης

περιλαµβάνονται:
• κάθε τυχόν αναγκαία τροποποίηση των εντύπων της υπηρεσιακής
Αξιολόγησης που ισχύουν για κάθε κατηγορία εργαζοµένων στην
Εταιρεία.
• η

υποβολή προτάσεων συµπλήρωσης - τροποποίησης του

Κανονισµού Αξιολόγησης
• η συστηµατική συνεργασία και παρακολούθηση των υπηρεσιακών
οργάνων που ασχολούνται µε τη σύνταξη - τροποποίηση των
εγκεκριµένων Περιγραφών θέσεων Εργασίας, καθώς και των
απαιτούµενων για την κατάληψή τους τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων
• η σύνδεση του Συστήµατος και των κριτηρίων του µε τις
εγκεκριµένες Περιγραφές θέσεων Εργασίας και απαιτούµενων
προσόντων, µόλις αυτές ολοκληρωθούν

και εγκριθούν από τα

αρµόδια υπηρεσιακά όργανα.
• η συστηµατική ενηµέρωση (µε την προετοιµασία και εκπόνηση
κατάλληλου έντυπου υλικού), η έγκαιρη και η επαρκής εκπαίδευση
κριτών και κρινοµένων για την ορθή εφαρµογή του συστήµατος
Αξιολόγησης, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της
Εταιρείας.
• η οµαλή µετάβαση από το υφιστάµενο στο

νέο σύστηµα

Αξιολόγησης, µε παράλληλη διασφάλιση της αναγκαίας συνέχειας
και διαχρονικότητας στην αξιολόγηση
• η συστηµατική παρακολούθηση των στατιστικών και των όρων
εφαρµογής της Υπηρεσιακής Αξιολόγησης, ώστε να εισηγείται
εγκαίρως και τεκµηριωµένα τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα
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• ο έγκαιρος εντοπισµός τυχόν προβληµάτων εφαρµογής ή αναγκών
τροποποίησης του Συστήµατος και του Κανονισµού Υπηρεσιακής
Αξιολόγησης
• η συστηµατική γνωµοδότηση για τους όρους και τις προϋποθέσεις
αξιοποίησης

των

δεδοµένων

και

των

αποτελεσµάτων

της

υπηρεσιακής Αξιολόγησης και σε άλλες λειτουργίες της Αξιοποίησης
του

Ανθρώπινου

∆υναµικού

(σχεδιασµός

Εκπαίδευσης,

υπηρεσιακές µετακινήσεις, προαγωγές, ανάδειξη - τοποθέτηση
στελεχών, πρόσθετα υλικά και ηθικά κίνητρα κλπ).

2.4. Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού - Προσωπικού.
Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού έχει την τελική ευθύνη για την ορθή
εφαρµογή του συστήµατος Αξιολόγησης, την τήρηση των προθεσµιών και των
διαδικασιών, και για την εν γένει αξιοποίησή του στις λοιπές λειτουργίες
της,
Ειδικότερα, η ∆ν/ση Ανθρώπινου ∆υναµικού οφείλει:
• να αποστέλλει εγκαίρως (τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από τη
διεξαγωγή της συνέντευξης αξιολόγησης), τα σχετικά έντυπα της
αξιολόγησης στον κάθε αξιολογούµενο, προκειµένου αυτός να
αυτοαξιολογηθεί και να προετοιµαστεί κατάλληλα για την προσωπική
του συνέντευξη µε τον α’ αξιολογητή του. Αντίστοιχα έντυπα
αποστέλλονται και στον α’ αξιολογητή, για τον έγκαιρο καθορισµό
και για την εκ µέρους του σωστή προετοιµασία της συνέντευξης.
• να εποπτεύει και να διευκολύνει τη σωστή τήρηση των προθεσµιών
προετοιµασίας και διεξαγωγής των συνεντεύξεων, αλλά και των
ενδιάµεσων ετήσιων συναντήσεων, που ακολουθούν τη συνέντευξη
• να

τηρεί

το

µηχανογραφηµένο

πληροφοριακό

αρχείο

κάθε

αξιολογούµενου και να καταχωρεί τα αντίστοιχα δεδοµένα στο οικείο
έντυπο αξιολόγησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ

18
• να διατηρεί τακτική συνεργασία µε το Συµβούλιο Αξιολόγησης,
διευκολύνοντάς το στην άσκηση των καθηκόντων

του και

παρέχοντάς του κάθε απαραίτητο για τη λειτουργία του στοιχείο ή
πληροφορία
• να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται τα απαραίτητα για την
παρακολούθηση της εφαρµογής του συστήµατος αλλά και για την
αξιοποίησή του στατιστικά στοιχεία
• να διαβιβάζει τις αιτήσεις, τα απαραίτητα έντυπα και κάθε σχετικό
στοιχείο ή πληροφορία στα αρµόδια αναθεωρητικά όργανα
• να

συγκεντρώνει και να φυλάσσει στον ατοµικό φάκελο του

αξιολογούµενου όλα τα δεδοµένα της αξιολόγησής του. Σηµειώνεται
ότι

τα

έντυπα της Αξιολόγησης, εφόσον συµπληρωθούν, είναι

απόρρητα και

κάθε κοινοποίησή τους σε

τρίτο (πλην του

αξιολογούµενου, των αξιολογητών και των λοιπών υπηρεσιακών
οργάνων εφαρµογής και αξιοποίησης του Συστήµατος) αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωµα.
• να κοινοποιεί στα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα τα έντυπα ή/και τα
σχετικά στατιστικά δεδοµένα της αξιολόγησης, κάθε φορά που αυτά
χρειάζεται

να

αξιοποιηθούν σε λοιπές υπηρεσιακές λειτουργίες

(προαγωγές, τοποθετήσεις στελεχών, σχεδιασµός εκπαίδευσης κλπ)
• να µεριµνά σε κάθε περίπτωση για την πλήρη και σωστή εφαρµογή αξιοποίηση του συστήµατος στις υπηρεσιακές λειτουργίες, όπως
αυτή ορίζεται στις οικείες διατάξεις αυτού του Κανονισµού,
παρέχοντας κάθε υποστήριξη στα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα.

2.5. To Συµβούλιο Αναθεώρησης.
2.5.1. Η διαδικασία της Αναθεώρησης αποτελεί το τελικό µέσο έλέγχου της
ορθότητας των ετήσιων αξιολογικών κρίσεων, εκτιµήσεων και προτάσεων των
αξιολογητών

για

επιβεβαίωσης ή

κάθε

αξιολογούµενο.

Πρόκειται

για

µια

διαδικασία

τροποποίησης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης και

εξέτασης τυχόν ενστάσεων του αξιολογούµενου.
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2.5.2. Το Συµβούλιο Αναθεώρησης είναι αρµόδιο για την ετήσια αναθεώρηση
των ∆ΑΑ. Συγκροτείται µε πράξη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και αποτελείται
από 5 µέλη. Εξ αυτών, τα 3 ορίζονται από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και τα
υπόλοιπα

2 από το Σύλλογο εργαζοµένων, µε ισάριθµους αναπληρωτές

τους, το µήνα ∆εκέµβριο κάθε δεύτερου έτους και έχουν

διετή θητεία.

Πρόεδρος του Συµβουλίου είναι ο εκάστοτε ∆ιευθυντής Ανθρώπινου
∆υναµικού της Εταιρείας.
2.5.3. Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 3
µέλη του, εκ των οποίων 1 εκπρόσωπος του Συλλόγου εργαζοµένων ή οι
αντίστοιχοι αναπληρωτές τους.
2.5.4. Τα µέλη του Συµβουλίου ενηµερώνονται για τα θέµατα της συνεδρίασης
τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της, λαµβάνοντας από τη
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού κάθε απαραίτητο για την εξέταση των
υποθέσεων στοιχείο.
2.5.5. Το Συµβούλιο κρίνει τις περιπτώσεις που παραπέµπονται σε αυτό είτε
αυτοδίκαια, είτε µετα από αίτηση του αξιολογούµενου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο κεφάλαιο 9 του παρόντος Κανονισµού. Το Συµβούλιο οφείλει
να διαµορφώνει την κρίση του µε βάση τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή
του από τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, έχει δε το δικαίωµα να καλέσει
σε ακρόαση τον

αξιολογούµενο και τους αξιολογητές του, για να ζητήσει

τυχόν αναγκαίες περαιτέρω διευκρινίσεις.
2.5.6. ‘Όλες οι υποθέσεις αναθεώρησης πρέπει να έχουν διεκπεραιωθεί και
κριθεί από το Συµβούλιο στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
παραποµπή της υπόθεσης σε αυτό µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Οι
αποφάσεις του Συµβουλίου είναι οριστικές και δεν επιδέχονται περαιτέρω
τροποποιήσεις ή νέα, µεταγενέστερη αναθεώρηση.
2.5.7. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου καταγράφονται σε πλήρη πρακτικά που
υπογράφονται από τα µέλη του. Αντίγραφο της απόφασης επισυνάπτεται στο
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αναθεωρηµένο ∆ΑΑ και τηρείται µαζί µε αυτό στα αρχεία της ∆/νσης
Ανθρώπινου ∆υναµικού.
2.5.8. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναθεώρησης εξάγεται η οριστική
αξιολογική κατάταξη των εργαζοµένων στην Εταιρεία και οριστικοποιείται η
“βαθµολογία” κάθε αξιολογούµενου, ώστε να αξιοποιηθεί στις λοιπές
λειτουργίες της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού (προαγωγές, τοποθετήσεις
κλπ).
2.5.9. Μετα την οριστικοποίηση των ετήσιων αξιολογικών κατατάξεων δεν
επιτρέπεται καµµία διορθωτική παρέµβαση σ’

αυτές ή σε επιµέρους

αντίστοιχα στοιχεία του αρχείου της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού για κάθε
αξιολογούµενο. Τυχόν µεταγενέστερη τροποποίηση ετήσιων αξιολογικών
στοιχείων

συνιστά

ιδιαίτερα

σοβαρό

πειθαρχικό

παράπτωµα

για

οποιονδήποτε εµπλεκόµενο υπηρεσιακό παράγοντα.

3. Βασικά στάδια της Αξιολόγησης.
3.1. Η υπηρεσιακή αξιολόγηση περιλαµβάνει 3 βασικά στάδια, καθένα από
τα οποία αποτελεί λογική και λειτουργική συνέχεια του προηγούµενου:
• Προετοιµασία της συνέντευξης από τον αξιολογούµενο και τον α’
αξιολογητή - αυτοαξιολόγηση του κρινόµενου
• ∆ιεξαγωγή της συνέντευξης (ή των συνεντεύξεων) απολογισµού
και στοχοθεσίας για την αξιολόγηση
• Ενδιάµεση ενηµερωτική συνάντηση, στο µέσον της περιόδου
αναφοράς της επόµενης αξιολόγησης.
3.2. Η προετοιµασία της συνέντευξης πρέπει να γίνεται και από τον ίδιο τον
αξιολογούµενο και από τον αξιολογητή ή τους αξιολογητές του.
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3.3. Ο α’ αξιολογητής, αφού παραλάβει τα έντυπα της αξιολόγησης, οφείλει
να καθορίσει, σε συνεννόηση µε τον αξιολογούµενο και µε βάση το
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του συστήµατος (βλέπε παρ. 4.10
στη συνέχεια), την ηµεροµηνία της συνέντευξης, φροντίζοντας να υπάρχει
επαρκής χρόνος (τουλάχιστον 45’) για τη διεξαγωγή της.
3.4. Στη συνέχεια ο α’ αξιολογητής πρέπει:
• να συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται
µε την εργασία και τους παρελθόντες στόχους του αξιολογούµενου,
τα οποία θα του χρησιµεύσουν για την τεκµηριωµένη αξιολόγηση
και την σωστή διεξαγωγή της συνέντευξης.
• να συµβουλευθεί την περιγραφή θέσης εργασίας που κατέχει ο
αξιολογούµενος και των αναγκαίων

προσόντων

λειτουργία της, ώστε να εξειδικεύσει
αξιολόγησης

και

τους

νέους

για την οµαλή

κατάλληλα τα

υπηρεσιακούς

κριτήρια

στόχους

στην

περίπτωση του συγκεκριµένου αξιολογούµενου
• να συµβουλευθεί, σε περίπτωση αµφιβολίας, τις οδηγίες εφαρµογής
του συστήµατος και ιδιαίτερα τους ορισµούς και την αξιολογική
κλιµάκωση- ανάλυση των γενικών και των ειδικών κριτηρίων που θα
χρησιµοποιήσει κατά την αξιολόγηση
• να εξετάσει τα ατοµικά πληροφοριακά δεδοµένα για τις γνώσεις,
την κατάρτιση, την

προηγούµενη επαγγελµατική

εµπειρία

και

αξιολογική κατάταξη του αξιολογούµενου, (τα στοιχεία αυτά
περιέχονται µηχανογραφηµένα στο πρώτο φύλλο του ∆ελτίου
Αξιολόγησης και Ανάπτυξης) , προκειµένου να διαµορφώσει
κατάλληλες προτάσεις περαιτέρω ή εναλλακτικής υπηρεσιακής
αξιοποίησης και ανάπτυξής του
• να κάνει ανασκόπηση των στόχων και των αµοιβαίων δεσµεύσεων
εργασιακής απόδοσης, υπηρεσιακής υποστήριξης, προσωπικής και
επαγγελµατικής ανάπτυξης , που τέθηκαν την προηγούµενη περίοδο
και συµφωνήθηκαν µαζί µε τον αξιολογούµενο
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• να συµβουλεθεί το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Εταιρείας ώστε να
κάνει

κατάλληλες προτάσεις βελτίωσης της απόδοσης και

περαιτέρω

ανάπτυξης

του

αξιολογούµενου

και

γενικά

να

προετοιµάσει κατάλληλες προτάσεις τις οποίες θα συζητήσει µε τον
αξιολογούµενο
3.5. Σε κάθε περίπτωση, ο

α’ αξιολογητής

οφείλει να ενηµερώσει τον

αξιολογούµενο, πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης, για το σκοπό και τη
σηµασία της, αλλά και να λύσει κάθε τυχόν απορία του τελευταίου σχετικά µε
το σύστηµα, την έννοια των κριτηρίων, τον τρόπο συµπλήρωσης των
εντύπων, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του κλπ.
3.6. Ανάλογη είναι και η προετοιµασία την οποία οφείλει να κάνει, σε
περίπτωση που ζητηθεί επανάληψη της συνέντευξης αξιολόγησης, ο β’
αξιολογητής. Ο τελευταίος οφείλει επί πλέον να συνεργασθεί και να ζητήσει
κάθε απαραίτητη διευκρίνιση από τον α’ αξιολογητή.
3.7. Ο β’ αξιολογητής καλείται να “βαθµολογήσει” ή/και να τοποθετηθεί
µόνο στα ακριβή κριτήρια ή σηµεία διαφωνίας του αξιολογούµενου µε
τον α’ αξιολογητή του, όπως αυτά θα έχουν καταγραφεί από τον
αξιολογούµενο στον ειδικά προβλεπόµενο χώρο του ∆ελτίου Αξιολόγησης.
3.8. Ο αξιολογούµενος οφείλει να βεβαιωθεί ότι γνωρίζει καλά το σκοπό και
τα κριτήρια του συστήµατος, πάνω στα οποία θα αξιολογηθεί. Για κάθε
απορία του, θα πρέπει να απευθύνεται είτε στον α’ αξιολογητή του είτε στα
αρµόδια όργανα εφαρµογής

και εποπτείας του συστήµατος

(Συµβούλιο

Αξιολόγησης - ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού).
3.9. Κατά την προετοιµασία του πρέπει επίσης:
• να κάνει ανασκόπηση των κυριότερων επιτευγµάτων του και των
δυσκολιών που συνάντησε κατά την περίοδο αναφοράς της
αξιολόγησης
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• να εντοπίσει τοµείς βελτίωσης της εργασίας και της απόδοσής του
αλλά και τα µέσα ή το είδος της βοήθειας που θα χρειασθεί από τον
προϊστάµενο και την υπηρεσία
• να εκτιµήσει

µε κάθε ειλικρίνεια την απόδοσή του, αφού

συµβουλευθεί

τους ορισµούς και την ανάλυση των κριτηρίων

αξιολόγησης, τους προηγούµενους στόχους και τις συµφωνηµένες
δεσµεύσεις του και να τεκµηριώσει τις απόψεις του για τα ισχυρά και
τα αδύνατα σηµεία της απόδοσής του
• να συµβουλευθεί το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Εταιρείας για να
διατυπώσει και να συζητήσει µε τον αξιολογητή του

κατάλληλες

προτάσεις για την περαιτέρω επιµόρφωση και βελτίωσή του
• να εκτιµήσει ρεαλιστικά τις ικανότητες και τις επιθυµίες του για
υπηρεσιακή εξέλιξη, συµβουλευόµενος ενδεχόµενα τις περιγραφές
και τις προδιαγραφές των θέσεων που θα τον ενδιέφεραν στο άµεσο
µέλλον, ώστε να είναι έτοιµος να συζητήσει µε τον α’ αξιολογητή του
τις προοπτικές

περαιτέρω

ή εναλλακτικής υπηρεσιακής του

αξιοποίησης
• να εξετάσει συστηµατικά κατά πόσον πέτυχε στους στόχους του
προηγούµενου έτους, τους παράγοντες

επιτυχίας ή αποτυχίας,

αλλά και τους άµεσους στόχους για το επόµενο έτος, καθώς και τα
µέσα και τις προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησής τους.
3.10. Αφού ολοκληρώσει την προετοιµασία του και οπωσδήποτε µια ηµέρα
πριν από τη διενέργεια της συνέντευξης, ο αξιολογούµενος συµπληρώνει το
ειδικό έντυπο προετοιµασίας της συνέντευξης (“‘Έκθεση Αξιολογούµενου”)
και καταγράφει τις αξιολογικές του εκτιµήσεις

και τις προτάσεις του στις

ειδικές στήλες αυτοαξιολόγησης του ∆ελτίου Αξιολόγησης και Ανάπτυξης. Τα
έντυπα αυτά τα παραδίδει συµπληρωµένα στον α’ αξιολογητή του.
3.11. Η διενέργεια της προσωπικής συνέντευξης του αξιολογούµενου µε τον
α’ αξιολογητή του είναι το δεύτερο -και κοµβικό- στάδιο της αξιολόγησης. ∆εν
έχει σκοπό να επιπλήξει, ν’ ανακρίνει ή να αποθαρρύνει τον αξιολογούµενο,
αλλά κυρίως να τον ενθαρρύνει να διατυπώσει τις απόψεις και τις προτάσεις
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του, να τον υποκινήσει και να τον βοηθήσει να δει και να ξεπεράσει τυχόν
αδυναµίες του, καθώς και ν’ αναπτύξει περαιτέρω τις ικανότητές του
3.12. Η συνέντευξη αξιολόγησης αποβλέπει στο να δώσει την ευκαιρία στον
εργαζόµενο και στον άµεσο προϊστάµενό του ν’ αναπτύξουν εποικοδοµητική
επικοινωνία µεταξύ τους, να συναντηθούν και να συζητήσουν οργανωµένα
και συστηµατικά θέµατα που αφορούν την υπηρεσιακή απόδοση, τις ανάγκες
βελτίωσης, υπηρεσιακής υποστήριξης και τις προοπτικές εξέλιξης του
εργαζόµενου,

αλλά

και

την

αποτελεσµατική

εξειδίκευση

των

επιχειρησιακών στόχων για την επόµενη περίοδο.
3.13. Ο αξιολογητής και ο αξιολογούµενος οφείλουν να διασφαλίζουν την
απρόσκοπτη διεξαγωγή της συνέντευξης καθ’ όλη τη διάρκειά της, µη
επιτρέποντας διακοπές ή αναβολές της συζήτησης και απαγορεύοντας κάθε
παρουσία τρίτων, άσχετων µε τη διαδικασία προσώπων.
3.14. Στην αρχή της συνέντευξης ο αξιολογητής οφείλει να υπενθυµίσει στον
αξιολογούµενο το σκοπό και τα βασικά θέµατα της συζήτησης (που είναι
τουλάχιστον

αυτά που

αναγράφονται στο έντυπο προετοιµασία της

συνέντευξης και στο ∆ελτίο Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (∆.Α.Α) και να τον
καλέσει ν’ αναπτύξει τις απόψεις του πάνω στο καθένα από τα θέµατα αυτά.
3.15. Το πρώτο µέρος της συνέντευξης αφορά στον απολογισµό και στην
εκτίµηση της απόδοσης του εργαζόµενου για την περίοδο αναφοράς της
αξιολόγησης. Το ∆ΑΑ, οι στόχοι του προηγούµενου έτους και τα λοιπά (γενικά
ή/και ειδικά) κριτήρια αξιολόγησης συζητώνται αναλυτικά, µε συγκεκριµένα
γεγονότα, παραδείγµατα, προτάσεις και επιχειρήµατα και από τις δύο
πλευρές.
3.16. Ο α’ αξιολογητής έχει το δικαίωµα είτε να συµπληρώσει επιτόπου τη
βαθµολογία-εκτίµησή του στα κριτήρια, είτε να επιφυλαχθεί να το κάνει µετα
τη λήξη της συνέντευξης και το αργότερο µέσα σε δύο ηµέρες από τη
διεξαγωγή της, µε προϋπόθεση βέβαια ο αξιολογούµενος να λάβει πλήρη και
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άµεση γνώση του συνόλου των αξιολογικών εκτιµήσεων και των προτάσεων
του προϊσταµένου του.
3.17. Αφού συζητηθούν
εντοπισθούν

όλες οι επιµέρους πτυχές της αξιολόγησης,

τυχόν ελλείψεις

ή

αδυναµίες του αξιολογούµενου,

συµπληρώνονται στο έντυπο οι παράγραφοι που αναφέρονται στο βαθµό
επιτυχίας και τήρησης των προηγούµενων στόχων και δεσµεύσεων
3.18. Το δεύτερο µέρος της συνέντευξης
εξειδίκευση των

στόχων

αφορά στη συζήτηση

και

(της µονάδας, αλλά και των προσωπικών και

επαγγελµατικών στόχων του εργαζόµενου) για την επόµενη περίοδο. Αφού
συζητηθούν οι στόχοι,

εξετασθούν οι προτάσεις και τα ενδιαφέροντα του

αξιολογούµενου για εξέλιξη, καταγράφονται όσα αµοιβαία συµφωνήθηκαν
στον ειδικό χώρο του εντύπου, ενώ τυχόν διαφορετικές απόψεις αξιολογητή
και αξιολογούµενου καταγράφονται επίσης στους προβλεπόµενους χώρους
του ∆ΑΑ.
3.19. Τέλος, διατυπώνονται και καταγράφονται οι προτάσεις του α’ αξιολογητή
για την εκπαίδευση, την υπηρεσιακή υποστήριξη και την περαιτέρω
υπηρεσιακή ανάπτυξη του εργαζόµενου, µε την επιφύλαξη των όσων
ορίζονται στην παρ. 3.16. ανωτέρω.
3.20. Μετα την ολοκλήρωση της συνέντευξης

και τη συµπλήρωση των

σχετικών εντύπων από τον αξιολογητή (και όχι αργότερα από δύο ηµέρες
µετα τη διεξαγωγή της συνέντευξης), τα σχετικά έντυπα κοινοποιούνται στον
αξιολογούµενο, ο οποίος υπογράφει ότι έλαβε γνώση και σηµειώνει τυχόν
διαφωνίες, παρατηρήσεις ή ενστάσεις του στον ειδικά προβλεπόµενο χώρο.
Σε περίπτωση που επιθυµεί επανάληψη της συνέντευξης µε τον β’
αξιολογητή, το σηµειώνει στον ίδιο χώρο του ∆ΑΑ, αφού καταγράψει

και

αιτιολογήσει τα συγκεκριµένα σηµεία για τα οποία ζητεί την παρέµβαση του β’
αξιολογητή.
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3.21.Τέλος, τα συµπληρωµένα έντυπα διοχετεύονται, µε ευθύνη του α’
αξιολογητή στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, ή (σε περίπτωση που έχει
ζητηθεί επανάληψη της συνέντευξης) κατευθείαν στον β’ αξιολογητή.
3.22. Η συνέντευξη µε τον β’ αξιολογητή ακολουθεί την ίδια διαδικασία των
παρ. 3.13-3.20 ανωτέρω, αλλ’ αναφέρεται κυρίως στα θέµατα διαφωνίας του
αξιολογούµενου µε τον α’ αξιολογητή του.
3.23. Ο β’ αξιολογητής καταγράφει τις εκτιµήσεις και τις απόψεις του στον
ειδικά προβλεπόµενο γι’ αυτόν χώρο του ∆ΑΑ, τοποθετούµενος στα κριτήρια,
στα σηµεία ή/και στα θέµατα για τα οποία ζητήθηκε η παρέµβασή του. Τυχόν
γενικές παρατηρήσεις ή προτάσεις του για τον αξιολογούµενο ή/και για τις
προηγούµενες φάσεις της αξιολόγησης, καταγράφονται σε ειδικό χώρο του
εντύπου, προκειµένου να ληφθούν υπ’ όψιν σε ενδεχόµενη αναθεώρηση ή
άλλη υπηρεσιακή αξιοποίηση του ∆ΑΑ.
3.24. Τέλος, ο β’ αξιολογητής συµπληρώνει, το αργότερο εντός δύο ηµερών
από τη διεξαγωγή της συνέντευξης, τα έντυπα της αξιολόγησης και τα
κοινοποιεί στον αξιολογούµενο. Αφού ο τελευταίος τα υπογράψει και
καταγράψει τυχόν παρατηρήσεις του, τα έντυπα διαβιβάζονται, µε ευθύνη του
β’ αξιολογητή, στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού, η οποία και κοινοποιεί
κάθε σχετική παρατήρησή της στον αξιολογούµενο.
3.25.

Για να είναι αποτελεσµατική η αξιολόγηση, αλλά και για να

παρακολουθείται και να διασφαλίζεται η υλοποίηση των στόχων, ο α’
αξιολογητής

πρέπει

να

παρακολουθεί

συνεχώς

την

απόδοση

του

αξιολογούµενου, να τον βοηθά, να τον συµβουλεύει, να τον καθοδηγεί και να
τον παρακινεί όπου χρειάζεται. Στην πραγµατικότητα, η αξιολόγηση και η
ανάπτυξη του εργαζόµενου δεν είναι “µια επιπλέον χρονοβόρα και
γραφειοκρατική υποχρέωση”,

είναι µια συνεχής λειτουργική και

κοµβική για την Εταιρεία διαδικασία, που επεκτείνεται σ’όλη τη διάρκεια
της περιόδου αξιολόγησης και απαιτεί τη συνεχή προσοχή και τη δέσµευση
των αρµόδιων προϊσταµένων και όλων των στελεχών της Εταιρείας.
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3.26. Προκειµένου να διασφαλισθεί η

περιοδική και

συστηµατική

ανασκόπηση της απόδοσης του εργαζόµενου, να εξετασθεί η πορεία
υλοποίησης ή τυχόν ανάγκη αναθεώρησης των ετήσιων στόχων, το σύστηµα
προβλέπει και ενδιάµεση συνάντηση του

α’ αξιολογητή µε τον

αξιολογούµενο.
3.27. Η συνάντηση γίνεται µε τη συµπλήρωση 6 µηνών από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της κανονικής (α’) συνέντευξης αξιολόγησης. Σ’ αυτή εξετάζεται η
µέχρι τότε πορεία του εργαζόµενου, η πορεία υλοποίησης των στόχων και
των υπηρεσιακών δεσµεύσεων, συζητώνται τυχόν νέες προτάσεις ή αναγκαίες
ενέργειες, εξετάζεται η τυχόν αναγκαία αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή των
ετήσιων στόχων και κάθε άλλο σχετικό θέµα ή πρόβληµα των δύο µερών .
3.28. Προϋπόθεση διεξαγωγής της ενδιάµεσης συνάντησης µε τους ίδιους
αξιολογητές είναι ο αξιολογούµενος να έχει

απασχοληθεί

ολόκληρο το

εξάµηνο που προηγείται αυτής της συνάντησης στην ίδια υπηρεσιακή µονάδα.
Σε αντίθετη περίπτωση, η συνάντηση πραγµατοποιείται µε τους αξιολογητές
που αντιστοιχούν στη µονάδα στην οποία απασχολήθηκε αναλογικά
περισσότερο κατά το διάστηµα αυτό.
3.29. Σε περίπτωση που ο αξιολογούµενος µετακινήθηκε (εκτός Εταιρίας) ή
απουσίασε από την υπηρεσία για χρονικό διάστηµα µικρότερο του εξαµήνου,
πραγµατοποιείται η ενδιάµεση συνάντηση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω
οριζόµενα. Εάν µετακινήθηκε ή απουσίασε για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
του εξαµήνου, δεν πραγµατοποιείται η συνάντηση.
3.30. Τα αποτελέσµατα της ενδιάµεσης συνάντησης, η πορεία εκπλήρωσης
των στόχων και τυχόν αναθεωρήσεις τους καταγράφονται στο ειδικό “φύλλο
ενδιάµεσης συνάντησης αξιολόγησης”. Το φύλλο αυτό διαβιβάζεται από
τη ∆/νση Προσωπικού

στους ενδιαφερόµενους (µαζί µε αντίγραφα των

συµπληρωµένων στην προηγούµενη φάση εντύπων αξιολόγησης), το
αργότερο

5

ηµέρες πριν την έναρξη των συναντήσεων και επιστρέφεται
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συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από αυτούς µέσα στις καθορισµένες από
τις αντίστοιχες διατάξεις αυτού του Κανονισµού προθεσµίες.
3.31. Στην ενδιάµεση συνάντηση δεν παρεµβαίνει ο β’ αξιολογητής, εκτός εάν
αυτό ζητηθεί ειδικά, γραπτά και αιτιολογηµένα από τον αξιολογούµενο, λόγω
ειδικής διαφωνίας του µε συγκεκριµένη αναθεώρηση των στόχων, οπότε και
επαναλαµβάνεται η διαδικασία υπό 3.27-3.28 ανωτέρω µε τον β’ αξιολογητή.

4. Περίοδος αναφοράς και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής της
Αξιολόγησης.
4.1. Η περίοδος αναφοράς της ετήσιας αξιολόγησης των εργαζόµενων στην
Εταιρεία αρχίζει από την 1/3/ και λήγει την 28/2 του επόµενου έτους. Η
περίοδος αναφοράς έχει ορισθεί έτσι ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των
συνεντεύξεων

µέσα στο µήνα Μάρτιο, που ακολουθεί

το κλείσιµο της

οικονοµικής χρήσης, αλλά και η στοχοθεσία για την επόµενη περίοδο, που
είναι λογικό να τοποθετείται

κοντά στην αρχή της επόµενης οικονοµικής

χρήσης.
4.2. Για να συµπληρωθεί δελτίο Αξιολόγησης θα πρέπει οι αξιολογητές να
έχουν

συµπληρώσει

χρονικό

διάστηµα

τουλάχιστον

6

µηνών

ως

προϊστάµενοι του αξιολογούµενου ή ο τελευταίος να έχει απασχοληθεί
τουλάχιστον 6 µήνες στην υπηρεσία από την οποία θα αξιολογηθεί.
4.3. Σε περιπτώσεις

που ο υπάλληλος δεν έχει απασχοληθεί,

λόγω

µετάθεσης ή απόσπασής του, τουλάχιστον ένα εξάµηνο στην ίδια υπηρεσιακή
µονάδα, το ∆ΑΑ συµπληρώνεται από τους αξιολογητές της µονάδας στην
οποία απασχολήθηκε αναλογικά περισσότερο, δηλαδή κατά το µεγαλύτερο
διάστηµα της περιόδου αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, σηµειώνεται σε
ειδικό χώρο του ∆ΑΑ ο χρόνος υπηρεσιακής συνεργασίας του α’ και του β’
αξιολογητή µε τον αξιολογούµενο.
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4.4. Εάν κατά την περίοδο αναφοράς της αξιολόγησης ο αξιολογούµενος
απασχολήθηκε σε περισσότερες από µια υπηρεσιακές µονάδες αλλά για ίσο
χρονικό διάστηµα σε καθεµιά από αυτές, τότε οι αξιολογητές του αντιστοιχούν
στη µονάδα στην οποία απασχολήθηκε κατά το πιο πρόσφατο

πριν τη

διενέργεια της αξιολόγησης διάστηµα.
4.5. Στην περίπτωση που κατά την περίοδο αναφοράς της αξιολόγησης ο
αξιολογούµενος βρισκόταν εκτός Εταιρείας λόγω απόσπασης, στράτευσης,
µετεκπαίδευσης, αναρρωτικής άδειας, άδειας χωρίς αποδοχές κλπ. για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των 6 µηνών, οι αρµόδιοι αξιολογητές του
αντιστοιχούν στη µονάδα στην οποία απασχολήθηκε κατά το µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα πριν την απουσία ή τη µετακίνησή του.
4.6. Εάν η απουσία ή η µετακίνηση της παρ. 4.5. ξεπερνά τους 6 µήνες, δεν
συµπληρώνεται δελτίο αξιολόγησης ως προς την απόδοση, αλλά µόνο ως
προς τους στόχους του επόµενου έτους, εφόσον ο αξιολογούµενος έχει ήδη
επιστρέψει στη µονάδα του.
4.7. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος δεν έχει συµπληρώσει 6 µήνες στην
παρούσα απασχόλησή του, αξιολογείται ως προς την απόδοση από τον
αρµόδιο

προϊστάµενό του σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προηγούµενες

παραγράφους, αλλά συζητά τη στοχοθεσία του επόµενου έτους σε
συνέντευξη (και αντίστοιχα σε ενδιάµεση συνάντηση) µε το νέο προϊστάµενό
του.
4.8. Για υπαλλήλους ή στελέχη της Εταιρείας που έχουν απαλλαγεί από τα
υπηρεσιακά τους καθήκοντα λόγω της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας, δεν
συντάσσεται ∆ΑΑ για το διάστηµα της απαλλαγής αυτής, η οποία θεωρείται
ευδόκιµη υπηρεσία, η δε απόδοσή τους κατατάσσεται συνολικά στην αµέσως
επόµενη (µετα τη διακεκριµένη)
αξιολογικής κλίµακας.
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4.9. Κάθε ειδικό πρόβληµα που προκύπτει σχετικά µε την εφαρµογή των
παραπάνω επιλύεται από τη ∆/νση

Ανθρώπινου ∆υναµικού, µετα από

γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αξιολόγησης της παρ. 2.3.

4.10. Κατά την ετήσια εφαρµογή του συστήµατος τηρείται

το ακόλουθο

χρονοδιάγραµµα:

• Τα έντυπα αξιολόγησης και προετοιµασίας για τη συνέντευξη
αποστέλλονται από τη ∆/νση προσωπικού στις µονάδες και τα
υποκαταστήµατα της Εταιρείας στις 15/2/ κάθε έτους και διανέµονται
αµέσως σε όλους τους εργαζόµενους.
• Μέχρι την 1/3/ ο κάθε αξιολογούµενος συµπληρώνει την έκθεσή του
και το µέρος που τον αφορά στα λοιπά έντυπα και το επιστρέφει
στον α’ αξιολογητή.
• Μέχρι τις 15/3/ διεξάγονται οι συνεντεύξεις του κάθε αξιολογούµενου
µε τον α’ αξιολογητή του
• Μέχρι

τις

20/3/

και

αφού

λάβει

ενυπόγραφα

γνώση

του

περιεχοµένου τους ο αξιολογούµενος, τα συµπληρωµένα έντυπα
διαβιβάζονται, µε ευθύνη του α’ αξιολογητή, στη ∆ιεύθυνση
Ανθρώπινου ∆υναµικού ή, εφόσον έχει ζητηθεί επανάληψη της
συνέντευξης, στον β’ αξιολογητή.
• Μέχρι τις 31/3, αφού γίνουν οι επαναληπτικές συνεντεύξεις και ο
αξιολογούµενος

λάβει ενυπόγραφα γνώση των εκτιµήσεων -

παρατηρήσεων του β’ αξιολογητή, τα συµπληρωµένα έντυπα
διαβιβάζονται από τον β’ αξιολογητή στη ∆/νση Ανθρώπινου
∆υναµικού, για την περαιτέρω αξιοποίηση και επεξεργασία και για
τυχόν προώθησή τους στα αρµόδια αναθεωρητικά όργανα.
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• Οι ενδιάµεσες συναντήσεις αξιολόγησης διενεργούνται από τις 15/9
έως και τις 30/9 κάθε έτους. Τα σχετικά έντυπα διαβιβάζονται από τη
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού στους ενδιαφερόµενους µέχρι τις
10/9 και επιστρέφονται συµπληρωµένα σε αυτήν το αργότερο µέχρι
τις 15/10 κάθε χρόνου.

5. Κατηγορίες Αξιολογουµένων και ∆ΑΑ.
5.1. Το ∆ελτίο Υπηρεσιακής Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (∆ΑΑ) αποτελεί
εγκεκριµένο

υπηρεσιακό

έντυπο

που

διαφοροποιείται

περιεχόµενα και τα κριτήριά του ανάλογα µε την

ως

προς

τα

κατηγορία των

αξιολογουµένων. Τα λοιπά έντυπα της αξιολόγησης (ατοµική έκθεση
αξιολογούµενου-φύλλο προετοιµασίας συνέντευξης και φύλλο ενδιάµεσης
συνέντευξης) είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες αξιολογουµένων.
5.2. Τα ∆ΑΑ διακρίνονται σε 3 κατηγορίες. Η υπαγωγή των αξιολογουµένων
σε κάθε µια από αυτές γίνεται µε βάση τη θέση που κατείχαν

κατά την

περίοδο αναφοράς της αξιολόγησής τους ή/και κατά το µεγαλύτερο διάστηµα
αυτής.
5.3. Με το ∆ελτίο τύπου Α (στελεχών)

αξιολογούνται οι ∆ιευθυντές

∆ιευθύνσεων και καταστηµάτων της Εταιρείας, οι υποδιευθυντές, οι
προϊστάµενοι τµηµάτων και όλοι όσοι κατέχουν θέση ευθύνης.
5.4. Με το ∆ελτίο τύπου Β (κύριου προσωπικού) αξιολογείται το κύριο
προσωπικό της Εταιρείας, που δεν κατέχει θέση ευθύνης
5.5. Με το δελτίο τύπου Γ

(βοηθητικού προσωπικού) αξιολογείται το

βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας.
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6. Κριτήρια της Αξιολόγησης.
6.1. Τα κριτήρια της Υπηρεσιακής

Αξιολόγησης, που ορίζονται και

αναλύονται διεξοδικά στο Παράρτηµα 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
αυτού του κανονισµού, αναφέρονται:
• στα επαγγελµατικά, εργασιακά, διοικητικά και ατοµικά χαρακτηριστικά
του εργαζόµενου, που σχετίζονται άµεσα µε τα υπηρεσιακά του
καθήκοντα αλλά και µε βασικά (δυναµικά) στοιχεία που αναδεικνύουν
τις προοπτικές περαιτέρω υπηρεσιακής του εξέλιξης και
• στο βαθµό υλοποίησης των συµφωνηµένων, στην αρχή της περιόδου
αναφοράς

της

προσδιορισµένων

αξιολόγησης,
και

συγκεκριµένων,

ρεαλιστικών

ποσοτικών

-

εξαρχής
ποιοτικών

υπηρεσιακών στόχων και δεσµεύσεων.
6.2. Ο βαθµός

εκπλήρωσης προκαθορισµένων ποσοτικών και ποιοτικών

στόχων έχει εφαρµογή, ως χωριστό κριτήριο µε συντελεστή βαρύτητας 50%
στον προσδιορισµό της συνολικής τους αξιολογικής κατάταξης, µόνο για τα
στελέχη (∆ελτία τύπου Α).
6.3. Για το λοιπό προσωπικό (∆ελτία τύπου Β και Γ) , η αξιολόγηση γίνεται
µόνο µε βάση γενικά και ειδικά κριτήρια εργασιακής απόδοσης, τίθενται
ωστόσο και αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη συγκεκριµένες ατοµικές ή/και
αµοιβαίες υπηρεσιακές δεσµεύσεις, ο βαθµός εκπλήρωσης των οποίων έχει
επικουρικό ρόλο για τη σωστή αξιολογική κατάταξη της απόδοσης του
εργαζόµενου σε κάθε ένα από τα γενικά ή τα ειδικά κριτήρια, αλλά και για την
εκτίµηση

των

δυνατοτήτων

και

των

προϋποθέσεων

της

περαιτέρω

υπηρεσιακής του εξέλιξης.
6.4.

Στην

πορεία

εφαρµογής

του

συστήµατος,

αφού

αφοµοιωθούν,

υποστηριχθούν κατάλληλα και δοκιµαστούν επαρκώς από την Εταιρεία οι
τεχνικές ετήσιας στοχοθεσίας και εξειδίκευσης στόχων, αλλά και εφόσον
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υπάρξει

σχετική και κατάλληλα τεκµηριωµένη

Συµβουλίου

Αξιολόγησης

και

συµφωνία

των

θετική εισήγηση
ενδιαφερόµενων

του
µερών

(∆ιοίκηση - Σύλλογος Εργαζοµένων), οι στόχοι µπορούν ν’ αποτελέσουν
χωριστό κριτήριο, (µε συντελεστή βαρύτητας που δεν θα ξεπερνά το 30% της
συνολικής αξιολογικής κατάταξης/βαθµολογίας του αξιολογούµενου), και για
τα δελτία τύπου Β.
6.5. Σε κάθε περίπτωση, οι στόχοι και η σχετική σηµασία τους (συντελεστής
βαρύτητας) για τον προσδιορισµό της συνολικής αξιολογικής κατάταξης του
εργαζόµενου, οφείλουν

να είναι ανάλογοι της ευθύνης, της διακριτικής

ευχέρειας, των αρµοδιοτήτων και της εργασιακής αυτονοµίας που επιτρέπει η
κατεχόµενη από τον εργαζόµενο θέση εργασίας.
6.6. Πέραν του κριτηρίου των στόχων, για

όλα τα δελτία τύπου Α

(στελεχών) ισχύουν και τα ακόλουθα 8 γενικά κριτήρια, τα οποία
προσδιορίζουν τη συνολική

τους αξιολογική κατάταξη/ “βαθµολογία”

µε

συντελεστή βαρύτητας 50%:
• Γνώση αντικειµένου εργασίας
• Τήρηση κανονισµών, συλλογικών ρυθµίσεων, νόµων και
υπηρεσιακών εγκυκλίων
• Αναπτυξιακός προσανατολισµός
• Οργάνωση - προγραµµατισµός- συντονισµός εργασίας
• Αποφασιστικότητα - πρωτοβουλία
• Ικανότητα Επικοινωνίας
• Συναδελφικές σχέσεις - συλλογικότητα
• Παρακίνηση και προώθηση υφισταµένων

6.7. Για τα δελτία τύπου Β (κύριου προσωπικού) ισχύουν τα ακόλουθα
10 γενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται και αναλύονται διεξοδικά στο
Παράρτηµα 1 αυτού του Κανονισµού:
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• Γνώση αντικειµένου εργασίας
• Εργασιακό αποτέλεσµα
• Υπηρεσιακή συνέπεια
• Οργάνωση εργασίας
• Υπευθυνότητα
• Ικανότητα αναγνώρισης - επίλυσης προβληµάτων &
πρωτοβουλία
• Εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών
• Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
• Ενδιαφέρον για υπηρεσιακή ανάπτυξη - σταδιοδροµία
• Συναδελφικές σχέσεις και συλλογικότητα
6.8. Για τα δελτία τύπου Γ (του βοηθητικού προσωπικού), από τα κριτήρια
της παρ. 6.7. ισχύουν και εφαρµόζονται τα εξής:
• Γνώση αντικειµένου εργασίας
• Εργασιακό Αποτέλεσµα
• Υπηρεσιακή συνέπεια
• Οργάνωση εργασίας
• Υπευθυνότητα
• Εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών
• Συναδελφικές σχέσεις και συλλογικότητα
6.9. Επιπλέον των γενικών, ισχύουν για τα δελτία αξιολόγησης τύπου Β
(κύριου προσωπικού) και ορισµένα ειδικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται και
αναλύονται διεξοδικά στο Παράρτηµα 1 αυτού του Κανονισµού. Τα κριτήρια
αυτά ισχύουν µόνο για τις θέσεις εργασίας στις οποίες έχουν άµεση
εφαρµογή, διαφορετικά δεν συµπληρώνονται, ούτε βαθµολογούνται.
Πρόκειται για τα ακόλουθα κριτήρια:
• Ικανότητα πώλησης (εφαρµόζεται µόνο στις θέσεις άµεσης
συναλλαγής /παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την
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πελατεία για τα προϊόντα και

τις υπηρεσίες της Εταιρείας

ή/και του Οµίλου)
• Ικανότητα ελέγχου - συντονισµού (εφαρµόζεται για τους
επικεφαλής οµάδων εργασίας/ λειτουργικών ενοτήτων της
Εταιρείας, οι οποίοι δεν κατέχουν θέση ευθύνης και δεν
αξιολογούνται µε το ∆ελτίο τύπου Α - στελεχών)
• Σχέσεις µε υφισταµένους (εφαρµόζεται για τους επικεφαλής
οµάδων/λειτουργικών τµηµάτων της Εταιρείας, οι οποίοι δεν
κατέχουν θέση ευθύνης και δεν αξιολογούνται µε το ∆ελτίο
τύπου Α - στελεχών)
• Εισαγωγή - ταξινόµηση δεδοµένων και διεκπεραίωση
υποθέσεων (εφαρµόζεται σε γραµµατειακές θέσεις, χειριστές
Η/Υ και δακτυλογράφους)
• Αναλυτική ικανότητα (εφαρµόζεται σε θέσεις προσωπικού
που έχει χαρακτηρισθεί εξειδικευµένο -λ.χ. προγραµµατιστές,
αναλυτές, µελετητές κλπ- και στο τεχνικό προσωπικό µηχανικοί, εµπειρογνώµονες κλπ -)
• Ενηµέρωση - Ανανέωση γνώσεων (εφαρµόζεται σε θέσεις
προσωπικού που έχει χαρακτηρισθεί εξειδικευµένο - λ.χ.
προγραµµατιστές, αναλυτές, µελετητές κλπ- και στο τεχνικό
προσωπικό -µηχανικοί, εµπειρογνώµονες κλπ.-)
6.10. Οι εκτιµήσεις των αξιολογητών

στο κάθε

κριτήριο αξιολόγησης

βασίζονται:
• στην περιγραφή και τις προδιαγραφές της θέσης εργασίας που
κατέχει ο αξιολογούµενος,
•

στα εργασιακά καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και στο
βαθµό ανταπόκρισής του σε αυτά τα καθήκοντα,

• στις αµοιβαίες δεσµεύσεις αξιολογητή - αξιολογούµενου για τους
στόχους και τις αναγκαίες ενέργειες υπηρεσιακής υποστήριξης
του τελευταίου κατά τη διάρκεια της περιόδου κρίσεως.
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6.11. Οι

εκτιµήσεις αυτές πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, µε ρητή

υποχρέωση του α’ (και του β’) αξιολογητή να καταγράψει συγκεκριµένα
θετικά ή αντίστοιχα αρνητικά περιστατικά, που δικαιολογούν τυχόν ακραίες
(ή διαφέρουσες πάνω από µια βαθµίδα στην ισχύουσα κλίµακα αξιολογικής
κατάταξης από την αξιολόγηση του εργαζόµενου κατά το προηγούµενο έτος)
αξιολογικές του εκτιµήσεις (λ.χ. κατάταξη του εργαζόµενου στα µέγιστα ή
ελάχιστα της βαθµολογικής κλίµακας για περισσότερα από τα µισά γενικά ή
και ειδικά

κριτήρια και ακραίες αξιολογικές κατατάξεις στο κριτήριο των

στόχων, προκειµένου για τα στελέχη).

7. Εκτιµήσεις για τις δυνατότητες περαιτέρω υπηρεσιακής
ανάπτυξης του αξιολογούµενου.
7.1. Οι εκτιµήσεις για τις δυνατότητες περαιτέρω υπηρεσιακής ανάπτυξης του
αξιολογούµενου

αποτελούν

βασικό

µέσο

υπηρεσιακής

υποστήριξης,

κατάλληλης καθοδήγησης και ενθάρρυνσης του αξιολογούµενου να καλύψει
τις αδυναµίες του και ν’ αναπτύξει περαιτέρω τα θετικά του στοιχεία.
7.2. Οι εκτιµήσεις αυτές ενισχύουν τη λειτουργικότητα του συστήµατος
αξιολόγησης,

εφόσον του προσδίδουν

και δυναµικά στοιχεία και το

καθιστούν

αποτελεσµατικό

εργαλείο

διαχρονικής

εργαζόµενου.

Επίσης,

την

δίνουν

ευκαιρία

στον

ανάπτυξης

του

αξιολογούµενο

να

διατυπώσει, να συζητήσει και να καταγράψει τις δικές του επιθυµίες, απόψεις
και προσδοκίες για την υπηρεσιακή του εξέλιξη.
7.3. Οι εκτιµήσεις και προτάσεις για την περαιτέρω υπηρεσιακή ανάπτυξη,
υποστήριξη και εξέλιξη του αξιολογούµενου διατυπώνονται και καταγράφονται
συνοπτικά στον ειδικό χώρο του ∆ΑΑ και από τα δύο µέρη, που οφείλουν να
παραθέσουν συγκεκριµένες προτάσεις και πλήρη σχετικά επιχειρήµατα .
7.4. Οι προτάσεις αυτές µπορούν ενδεικτικά να αφορούν :
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• ανάγκες

επιµόρφωσης

του

αξιολογούµενου,

προκειµένου

ν’

ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντα της θέσης εργασίας που
κατέχει, ή στα καθήκοντα της θέσης για την οποία προετοιµάζεται
• ανάγκες εµπλουτισµού ή συµπλήρωσης της υπηρεσιακής του
εµπειρίας µε αλλαγή ή διεύρυνση καθηκόντων, µετακίνηση σε άλλη
θέση

ή

µονάδα,

προκειµένου

να

εξασφαλισθεί

καλύτερη

αντιστοίχηση των ικανοτήτων του µε τις θέσεις της Εταιρείας ή/και
να προετοιµασθεί για την ανάληψη

θέσης ευθύνης ή ανώτερης

θέσης ευθύνης από αυτήν που ήδη κατέχει.
• προτάσεις για την ανάθεση συγκεκριµένης θέσης ευθύνης ή
ανώτερης θέσης ευθύνης στο άµεσο ή στο απώτερο µέλλον
• προτάσεις για τη µετακίνηση του αξιολογούµενου σε άλλη θέση
εργασίας ή ευθύνης, άµεσα ή µακροπρόθεσµα
• συγκεκριµένες προϋποθέσεις που πρέπει να καλυφθούν για να
υλοποιηθούν οι παραπάνω προτάσεις, καθώς και τα
µέτρα ή ενέργειες για την αποτελεσµατική τήρηση

αναγκαία

αυτών

των

προϋποθέσεων.
7.5. Και οι δύο πλευρές (αξιολογητής - αξιολογούµενος) οφείλουν να
προωθήσουν κατάλληλα και

να επιδιώξουν, µέσα από τα αρµόδια

υπηρεσιακά όργανα, την υλοποίηση των απαιτούµενων ενεργειών και των
προτάσεών τους.
7.6. Στα πλαίσια του συστήµατος είναι ιδιαίτερα επιθυµητό οι προτάσεις των
αξιολογητών και του αξιολογούµενου για τις προοπτικές αξιοποίησης και
ανάπτυξης του τελευταίου να συγκλίνουν και να είναι κοινά αποδεκτές.
Εννοείται ότι η κάθε πλευρά έχει δικαίωµα να καταγράψει στον ειδικό χώρο
του ∆ΑΑ τυχόν διαφορετικές απόψεις και προτάσεις της, αρκεί να είναι
κατάλληλα τεκµηριωµένες, συγκεκριµένες και ρεαλιστικές.

8. Κλίµακα Αξιολογικής Κατάταξης - τρόπος εξαγωγής της
συνολικής αξιολογικής εκτίµησης για τον αξιολογούµενο.
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8.1. Σηµείο αναφοράς της αξιολογικής κατάταξης του κρινόµενου, είτε αυτή
αφορά στα ειδικά, είτε στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης, είτε τέλος στη
συνολική του «βαθµολογία», είναι η φυσιολογικά αναµενόµενη κανονική
απόδοση, η οποία θεωρείται αποδεκτή από την Εταιρεία.
8.2. Η “κανονική” - φυσιολογικά αναµενόµενη απόδοση δεν είναι
αφηρηµένη

έννοια.

Είναι

η

απόδοση

που

θεωρείται

λογική,

φυσιολογική και αποδεκτή από την Εταιρεία εκτέλεση των καθηκόντων
της συγκεκριµένης θέσης εργασίας, χωρίς ιδιαίτερη ένταση και υπό
συνήθεις, οµαλές συνθήκες εργασίας και προσπάθειας από την πλευρά
του εργαζόµενου.
8.3. Για το σαφέστερο προσδιορισµό της έννοιας της ικανοποιητικής/
φυσιολογικά αναµενόµενης απόδοσης και των αποκλίσεων από αυτήν, για
κάθε κριτήριο αξιολόγησης που περιλαµβάνεται στο δελτίο κάθε
κατηγορίας εργαζοµένων της Εταιρείας, καταγράφεται στο Παράρτηµα 1
αυτού του Κανονισµού η ενδεικτική συµπεριφορά και ανταπόκριση του
αξιολογούµενου, που αντιστοιχεί σε κάθε βαθµίδα της εφαρµοζόµενης
αξιολογικής κλιµάκωσης για το συγκεκριµένο κριτήριο.
8.4. Για κάθε γενικό ή ειδικό κριτήριο ισχύει και εφαρµόζεται
πεντάβαθµη κλίµακα

η ακόλουθη

αξιολογικής κατάταξης του εργαζόµενου (Πίνακας 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

“ΒΑΘΜΟΣ”
60

80

µη

Ο αξιολογούµενος υπολείπεται αισθητά και

ικανοποιητικ

συστηµατικά

ή/

αναµενόµενης, κανονικής απόδοσης στο

Ανεπαρκής

συγκεκριµένο κριτήριο.

Μέτρια

Ο αξιολογούµενος υπολείπεται
φορές

της

της

φυσιολογικά

φυσιολογικά

ορισµένες

αναµενόµενης,

κανονικής απόδοσης.
100

Ικανοποιητικ

Ο

αξιολογούµενος

ή

φυσιολογικά

ανταποκρίνεται

αναµενόµενη,

στη

κανονική

απόδοση.
120

140

Πολύ

Ο

αξιολογούµενος

ανταποκρίνεται

και

ικανοποιητικ

ορισµένες φορές ξεπερνά τη φυσιολογικά

ή

αναµενόµενη, κανονική απόδοση.

Εξαιρετική/

Ο αξιολογούµενος

ξεπερνά αισθητά και

διακεκριµένη συστηµατικά τη φυσιολογικά αναµενόµενη
απόδοση.

κανονική απόδοση.

8.5. Για τα δελτία τύπου Β και Γ

η

συνολική εκτίµηση της ετήσιας

εργασιακής απόδοσης του αξιολογούµενου προκύπτει

ως απλός µέσος

όρος της ποσοτικής αξιολογικής του κατάταξης στα γενικά και (όπου
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έχουν εφαρµογή) στα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης και αντιστοιχεί πλήρως
στην παραπάνω γενική κλίµακα αξιολόγησης.
8.6. Σε περίπτωση που σε µεταγενέστερη φάση εφαρµογής του συστήµατος
τα µέρη επιλέξουν την εφαρµογή διαφορετικών (και αντίστοιχων προς τις
απαιτήσεις και τα καθήκοντα της θέσης εργασίας) συντελεστών βαρύτητας
για τους στόχους ή/και τα επιµέρους γενικά ή ειδικά κριτήρια, ορίζεται ότι
αυτοί οι συντελεστές θα είναι εκ των προτέρων γνωστοί στα µέρη της
αξιολόγησης και ότι θα

αναγράφονται στο ∆ΑΑ, δίπλα από το

αντίστοιχο κριτήριο ή στόχο.
8.7. Προκειµένου για την

αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης των

συµφωνηµένων και εξαρχής προσδιορισµένων στόχων, που ισχύει για τα
δελτία τύπου Α (στελεχών), εφαρµόζεται η ακόλουθη κλίµακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΟΣΟΤΙΚΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
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“ΒΑΘΜΟΣ”
60 - 75

µη

Ο αξιολογούµενος υπολείπεται αισθητά της

ικανοποιητικ

φυσιολογικά

ή/

κάλυψης του στόχου.

αναµενόµενης,

κανονικής

Ανεπαρκής
76 - 85

Μέτρια

Ο αξιολογούµενος υπολείπεται οριακά της
φυσιολογικά

αναµενόµενης,

κανονικής

κάλυψης του στόχου .
86 - 100

Ικανοποιητικ

Ο

αξιολογούµενος

ανταποκρίνεται

στη

ή

φυσιολογικά αναµενόµενη, κανονική κάλυψη
του στόχου.

101 - 110

111 - 140

Πολύ

Ο αξιολογούµενος ανταποκρίνεται και οριακά

ικανοποιητικ

ξεπερνά

ή

κάλυψη του στόχου.

Εξαιρετική/

Ο αξιολογούµενος υπερκαλύπτει αισθητά

τη

φυσιολογικά

αναµενόµενη

διακεκριµένη το στόχο.
απόδοση.

8.8. Η αναλυτική αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης των στόχων γίνεται ως
εξής:
• Ο αξιολογητής βαθµολογεί τον κάθε στόχο ανάλογα µε το ποσοστό
επίτευξής του (εάν ο στόχος είναι ποσοτικός) ή κατά προσέγγιση και µε
συγκεκριµένη επιχειρηµατολογία (εάν ο στόχος είναι ποιοτικός) .
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• Η βαθµολογία του στελέχους στον κάθε στόχο είναι το γινόµενο
του συντελεστή

βαρύτητας του στόχου επί την ποσοτική

αντιστοιχία της αξιολογικής του κατάταξης. Λ.χ. εάν είχαµε µέτρια
ανταπόκριση (βαθµός 85) σε στόχο µε συντελεστή βαρύτητας 0,30, ο
αξιολογητής θα πρέπει να σηµειώσει στην αντίστοιχη στήλη τον αριθµό
25,5 (= 0,30 χ 85)
• Η συνολική βαθµολογία του στελέχους στους στόχους του είναι
το γενικό άθροισµα

της σταθµισµένης βαθµολογίας του στους

επιµέρους στόχους.
• Εννοείται ότι το άθροισµα των συντελεστών στάθµισης των στόχων
ισούται πάντοτε µε τη µονάδα
• Κατά τις πρώτες εφαρµογές
είναι κατά το δυνατόν

του συστήµατος οι στόχοι

συγκεκριµένοι και

πρέπει να

µετρήσιµοι και να µην

ξεπερνούν σε αριθµό τους 5.
• Η συνολική αξιολογική κατάταξη του αξιολογούµενου ως προς το
κριτήριο των στόχων συνεισφέρει στη συνολική του αξιολογική
κατάταξη κατά 50%
8.9. Η γενική αξιολογική κατάταξη του αξιολογούµενου µε βάση τα λοιπά
γενικά κριτήρια στελεχών,

προκύπτει ως απλός µέσος όρος της

βαθµολογίας του στο κάθε ένα από τα κριτήρια, κατ’ αναλογία µε τα οριζόµενα
στις παρ. 8.1 - 8.7 ανωτέρω.
8.10. Τέλος, επειδή η αξιολόγηση βάσει κάλυψης στόχων συµβάλλει εξίσου
(κατά 50%) µε την αξιολόγηση

βάσει κριτηρίων στον προσδιορισµό της

συνολικής αξιολογικής κατάταξης - “βαθµολογίας” του στελέχους, η τελευταία
προκύπτει ως απλός µέσος όρος της “βαθµολογίας” του βάσει στόχων
και της “βαθµολογίας” του βάσει γενικών κριτηρίων.
8.11.

Σηµειώνεται

ότι,

σε

περίπτωση

παρέµβασης

και

καταγραφής

εκτιµήσεων του β’ αξιολογητή σε ένα ή περισσότερα κριτήρια/ στόχους, η
αξιολογική κατάταξη του αξιολογούµενου στο κάθε γενικό ή ειδικό κριτήριο
ή/και στόχο προκύπτει ως απλός µέσος όρος των ποσοτικών εκτιµήσεων των
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δύο αξιολογητών του. Βάσει αυτού του µέσου όρου (και όχι µόνον της
αντίστοιχης εκτίµησης του α’ αξιολογητή)

υπολογίζεται, κατά τα ανωτέρω

εκτεθέντα, και η συνολική του αξιολογική κατάταξη - βαθµολογία.

9. Αναθεώρηση ∆ΑΑ.
9.1. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα να προσφεύγει για την αναθεώρηση
των δεδοµένων της υπηρεσιακής του Αξιολόγησης στο ειδικό για το σκοπό
αυτό υπηρεσιακό όργανο (Συµβούλιο Αναθεώρησης) της παρ. 2.5. του
παρόντος Κανονισµού.
9.2. Ειδικότερα, ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα αιτιολογηµένης προσφυγής
στην αναθεώρηση όταν :
• οι εκτιµήσεις του α’ και του β’ αξιολογητή για την απόδοσή του στο
ίδιο γενικό ή ειδικό κριτήριο ή/και στόχο διαφέρουν πάνω από δύο
κλίµακες απόδοσης λ.χ. ο α’ αξιολογητής τον βαθµολογεί µε 60 και ο
β’ µε 120
• όταν υπάρχει ουσιαστική διαφωνία των αξιολογητών σχετικά µε τις
δυνατότητες ανάπτυξης ή/και για τις προοπτικές απασχόλησής του
σε συγκεκριµένα καθήκοντα (λ.χ. εάν ο α’ αξιολογητής του προτείνει
να παρακολουθήσει συγκεκριµένα σεµινάρια επιµόρφωσης ενώ ο β’
αξιολογητής δεν θεωρεί σκόπιµο κάτι τέτοιο ή ο β’ αξιολογητής τον
κρίνει έτοιµο για προαγωγή σε θέση ευθύνης, ενώ ο α’ αξιολογητής
έχει αντίθετη γνώµη, ο αξιολογούµενος θεµελιώνει δικαίωµα
προσφυγής στην αναθεώρηση)
• όταν η συνολική αξιολογική του κατάταξη διαφέρει πάνω από µια
κλίµακα σε σχέση µε το µέσο όρο της “βαθµολογίας” του κατά τα 3
προηγούµενα έτη (λ.χ. εάν ο µ.ο. της προηγούµενης τριετίας τον
κατέτασσε στην κλίµακα “ικανοποιητική απόδοση” και τον επόµενο
χρόνο

καταταγεί

στην

κλίµακα

“ανεπαρκής

απόδοση”,

αξιολογούµενος έχει δικαίωµα προσφυγής στην αναθεώρηση) .
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9.3. Το δικαίωµα προσφυγής του εργαζόµενου ασκείται µόνο για την
τρέχουσα αξιολογική του κατάταξη και όχι αναδροµικά. Οφείλει δε να το
ασκήσει το αργότερο µέσα σε 5 ηµέρες από την κοινοποίηση της συνολικής
του αξιολογικής κατάταξης από τον β’ αξιολογητή του, συµπληρώνοντας και
διαβιβάζοντας στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού το ειδικό έντυπο “αίτησης
αναθεώρησης”.
9.4. ∆εν γίνονται δεκτές από τη ∆/νση Προσωπικού αιτήσεις για αναθεώρηση
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• όταν δεν πληρούν τουλάχιστον µια από τις προϋποθέσεις της παρ.
9.2, αλλά και τους όρους της παρ. 9.3 ανωτέρω
• όταν δεν έχει συµπληρωθεί από τον αξιολογούµενο, στον ειδικό
χώρο της αίτησης, σύντοµη αιτιολογία της προσφυγής του.
• όταν προηγουµένως δεν έχει ζητηθεί από τον αξιολογούµενο
επανάληψη της συνέντευξης αξιολόγησης και παρέµβαση του β’
αξιολογητή
9.5. Επί πλέον, η διαδικασία αναθεώρησης κινείται αυτεπάγγελτα, µε ευθύνη
της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού, σε κάθε περίπτωση που η συνολική
αξιολογική κατάταξη του αξιολογούµενου στα κριτήρια ή/και στους στόχους
εµπίπτει σε ακραίες κλίµακες (ανεπαρκής - διακεκριµένη) .
9.6. Η αυτεπάγγελτη διαδικασία κινείται µόνο για τις περιπτώσεις αξιολόγησης
του τρέχοντος έτους. Σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να κινηθεί αναδροµικά.
9.7. Σε κάθε περίπτωση, η ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού οφείλει να
κοινοποιεί τις αιτήσεις και τα πλήρη στοιχεία των υποθέσεων

αναθεώρησης

στο αρµόδιο Συµβούλιο Αναθεώρησης της παρ. 2.5. αυτού του Κανονισµού,
το αργότερο σε ένα µήνα µετα την παραλαβή των ∆ΑΑ που εµπίπτουν στην
αυτεπάγγελτη

αναθεώρηση

ή/και

αξιολογουµένων.
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10. Επεξεργασία και Αξιοποίηση των ∆.Α.Α.
10.1. Το σύστηµα αξιολόγησης και ανάπτυξης του προσωπικού της Εταιρείας
επιδέχεται και επιβάλλει, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του στις λοιπές
λειτουργίες της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, την ετήσια µηχανογραφική
επεξεργασία των δεδοµένων των ∆ΑΑ καθώς και των λοιπών εντύπων της
Αξιολόγησης (Ατοµικά πληροφοριακά ∆ελτία, φύλλα ενδιάµεσης συνέντευξης
κλπ) που συγκεντρώνονται από τις µονάδες της Εταιρείας.
10.2. Το λογισµικό του συστήµατος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει
οποτεδήποτε είτε πρωτογενείς είτε οµαδοποιηµένες πληροφορίες και
στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την απόδοση και τους στόχους του
προσωπικού.
10.3. Ειδικότερα, προβλέπονται από το λογισµικό του συστήµατος οι εξής
βάσεις συσχετισµού δεδοµένων (RDB):
• RDB -1 : ατοµικά πληροφοριακά στοιχεία για τον αξιολογούµενο
(σπουδές, ξένες γλώσσες, σεµινάρια, φύλο, ηλικία, οίκου. κατάσταση,
προηγούµενες θέσεις εργασίας, σηµερινό αντικείµενο, µ.ο. της
αξιολογικής

κατάταξης

των

3

προηγούµενων

ετών,

valeur,

επιβραβεύσεις, πειθαρχικά παραπτώµατα κλπ)
• RDB-2 : εκτιµήσεις της απόδοσής του (από τον α’ αξιολογητή ή ο µ.ο.
των 2 αξιολογητών) στα γενικά και στα ειδικά κριτήρια ή/και στόχους
και η γενική του αξιολογική κατάταξη
• RDB - 3: ποσοτική ή/και κωδικοποιηµένη καταγραφή ετήσιων στόχων
και τυχόν ενδιάµεσες αναθεωρήσεις τους
• RDB - 4: κωδικοποιηµένες εκτιµήσεις και προτάσεις των αξιολογητών
και του αξιολογούµενου για τις ανάγκες και δυνατότητες ανάπτυξης
ή/και εναλλακτικής του απασχόλησης
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• RDB - 5: εκτιµήσεις αυτο-αξιολόγησης του αξιολογούµενου στα γενικά
και ειδικά κριτήρια ή/και στόχους, κωδικοποιηµένες προτάσεις του για
βελτίωση της εργασίας του κλπ.
10.4. Οι πέντε βάσεις συσχετισµού δεδοµένων λειτουργούν σε συνθήκες on
line

και συνδέονται µεταξύ τους αποτελώντας µια ενιαία Τράπεζα

Πληροφοριών της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού, που διασφαλίζει την
άµεση και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των χρηστών. Πρόσβαση σε αυτήν
έχουν τα ειδικά εξουσιοδοτηµένα στελέχη της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού,
ο κάθε αξιολογούµενος (µόνο για τα ατοµικά του στοιχεία) και τα διορισµένα
µέλη του Συµβουλίου Αξιολόγησης και Αναθεώρησης αντίστοιχα, καθώς και
για των λοιπών υπηρεσιακών οργάνων, για τις υποθέσεις που χειρίζονται .
10.5. Η αναζήτηση και ο συσχετισµός δεδοµένων από τις παραπάνω βάσεις
γίνεται µε αναφορά στην

ετήσια περίοδο αξιολόγησης και στον αριθµό

µητρώου του κάθε αξιολογούµενου.
10.6. Εκτός των άλλων εφαρµογών που επιτρέπει το σύστηµα, τα στατιστικά
στοιχεία που µπορούν να εξαχθούν από τα ∆ΑΑ και τα λοιπά έντυπα της
αξιολόγησης αξιοποιούνται:
• για την καλύτερη γνώση της ποιότητας εργασίας και των αναγκών
διαφόρων εργασιακών οµάδων ή και του συνόλου του προσωπικού
• για το σχεδιασµό κατάλληλων παρεµβάσεων της ∆/νσης Ανθρώπινου
∆υναµικού σε θέµατα προγραµµατισµού, επιλογής, αξιοποίησης και
ανάπτυξης του Ανθρώπινου ∆υναµικού της Εταιρείας
• για τον εντοπισµό τυχόν προβληµάτων ή αδυναµιών στην ορθή
εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης ή/και αναγκών περαιτέρω
βελτιώσεων και αναπροσαρµογών του.
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10.7. Βασικά δεδοµένα και πληροφορίες που πρέπει να εκπονούνται σε
ετήσια βάση, να εξετάζονται και ν’ αξιοποιούνται από τα αρµόδια υπηρεσιακά
όργανα, µετα από κατάλληλη µηχανογραφική και στατιστική επεξεργασία των
∆ΑΑ και των λοιπών εντύπων της αξιολόγησης είναι, ενδεικτικά, τα εξής:
• κατανοµές της συνολικής

αξιολογικής κατάταξης των εργαζοµένων

κατά είδος, κατηγορία ή υποκατηγορία ∆ΑΑ (κύριο, βοηθητικό
προσωπικό, εξειδικευµένοι, στελέχη, κλπ), κατά φύλο, επίπεδο
εκπαίδευσης, προϋπηρεσία, επίπεδο ευθύνης κλπ.
• απεικόνιση, κατά µεγάλες οµάδες προσωπικού, της διαχρονικής
εξέλιξης της συνολικής αξιολογικής κατάταξης
• υπολογισµός, σύγκριση και αξιολόγηση “∆εικτών αντικειµενικότητας”
των αξιολογητών. Ειδικότερα, συγκρίνεται ο µέσος όρος της συνολικής
αξιολογικής κατάταξης (Κ) που έδωσε στους υφισταµένους του ο
συγκεκριµένος αξιολογητής, µε το µέσο όρο της κατάταξης στο σύνολο
της Εταιρείας

ή/και µε τον αντίστοιχο

µέσο όρο

αξιολογητών σε

συγκρίσιµες µονάδες της. Επικουρικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν
και δείκτες “συχνότητας αναθεωρήσεων που έγιναν αποδεκτές”,
για κάθε αξιολογητή. Τα δεδοµένα αυτά χρησιµεύουν ως βάση για την
αξιολόγηση

του

“Συµπεριφορά

κάθε

προς

αξιολογητή

υφισταµένους-

-στελέχους
υποκίνηση

στο
και

κριτήριο
προώθηση

υφισταµένων” κατά το επόµενο έτος.
• εξέταση της συχνότητας και του εύρους των αποκλίσεων στις
συνολικές αξιολογικές κατατάξεις ,αλλά και στις προτάσεις για τις
προοπτικές ανάπτυξης του εργαζόµενου, µεταξύ των δύο αξιολογητών
(όπου έχει εφαρµογή) και ανάµεσα στους αξιολογητές και στον
αξιολογούµενο
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• καταγραφή και οµαδοποίηση των προτάσεων και απόψεων των
αξιολογουµένων

για τη βελτίωση της απόδοσής τους και του

εργασιακού τους περιβάλλοντος
• στατιστικές για τους ισχύοντες στην τρέχουσα περίοδο στόχους, για τη
συχνότητα αναθεώρησης και για το βαθµό επίτευξης των στόχων της
προηγούµενης περιόδου
• στατιστικές

συχνότητας προτάσεων των αξιολογητών για αλλαγή

θέσης εργασίας ή/και τοποθέτηση του αξιολογούµενου σε ανώτερη
θέση, µε δυνατότητα κατανοµής κατά φύλο, ηλικία, επίπεδο ευθύνης,
µονάδα και κατά την συνολική αξιολογική κατάταξη (“βαθµολογία”)
του εργαζόµενου
• στατιστικές αναθεώρησης ∆ΑΑ (συχνότητα, προέλευση και είδος
προσφυγών, προσφυγές που παραπέµφθηκαν, προσφυγές που
δικαιώθηκαν) στο σύνολο της Εταιρείας ή/και κατά επιµέρους µονάδες
της.
• γενική στατιστική επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των δεδοµένων
από

τα

Ατοµικά

Πληροφοριακά

∆ελτία

και

από

τα

Φύλλα

προετοιµασίας συνέντευξης/εκθέσεις αξιολογούµενου

• συγκέντρωση

και

αξιολόγηση

δεδοµένων

για

την

ορθότητα

συµπλήρωσης των ∆ΑΑ ανά κατηγορία προσωπικού και µονάδα, για
την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος της αξιολογικής διαδικασίας, τη
διάρκεια των συνεντεύξεων κλπ.
10.8. Το Συµβούλιο Αξιολόγησης της παρ. 2.3. του παρόντος Κανονισµού
είναι αρµόδιο για την καταρχήν εξέταση και αξιολόγηση των παραπάνω
πληροφοριών και στατιστικών δεδοµένων ή και όποιων

πρωτογενών και

επεξεργασµένων πληροφοριών κρίνει επιπλέον σκόπιµο να διαθέτει για να
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διευκολύνεται το γνωµοδοτικό, υποστηρικτικό και εποπτικό έργο του στην
εφαρµογή του συστήµατος.
10.9. Τα στατιστικά δεδοµένα από την επεξεργασία των ∆ΑΑ κλπ. εντύπων
της αξιολόγησης υποβάλλονται κάθε χρόνο από τη ∆/νση Ανθρώπινου
∆υναµικού στο Συµβούλιο Αξιολόγησης, το αργότερο εντός 6 µηνών από την
παραλαβή των συµπληρωµένων ∆ΑΑ και, προκειµένου για τα δεδοµένα της
αναθεώρησης, το αργότερο εντός διµήνου από την ολοκλήρωση των
διαδικασιών αναθεώρησης.
10.10. Η Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης αξιοποιεί για τη διάγνωση των
εκπαιδευτικών αναγκών και για το σχεδιασµό των ετήσιων εκπαιδευτικών
προγραµµάτων της

τα

ακόλουθα, πρωτογενή ή/και οµαδοποιηµένα

δεδοµένα των ∆ΑΑ κλπ. εντύπων της αξιολόγησης:
• προτάσεις ή εκτιµήσεις αξιολογητών και αξιολογούµενου για τις
δυνατότητες ανάπτυξης του τελευταίου

που σχετίζονται µε την

επαγγελµατική του κατάρτιση, προηγούµενη εκπαίδευση και σεµινάρια
τα

οποία

ήδη

παρακολούθησε,

ανάγκες

ενίσχυσής

του

σε

συγκεκριµένες γνώσεις ή δεξιότητες κλπ
• προτάσεις και εκτιµήσεις των αξιολογητών και του αξιολογούµενου για
τις προοπτικές απασχόλησης του τελευταίου στην ίδια ή σε διαφορετική
θέση εργασίας, προοπτικές του ιδίου να καταλάβει ανώτερη θέση κλπ,
όταν η βελτίωση της επαγγελµατικής του κατάρτισης θεωρείται ως
προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω επαγγελµατική του εξέλιξη
10.11. Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη
διαβίβαση των αντίστοιχων δεδοµένων στην Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης, το
αργότερο εντός 8 µηνών από την κατάθεση σε αυτήν των συµπληρωµένων
ετήσιων ∆ΑΑ.
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10.2. Η αξιοποίηση των ∆ΑΑ και των λοιπών δεδοµένων της αξιολόγησης
από τα υπηρεσιακά όργανα που είναι αρµόδια για

τις προαγωγές, τις

µετακινήσεις, τα κίνητρα, την ανάδειξη και τοποθέτηση στελεχών,

γίνεται

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Οργανισµό Προσωπικού της
Εταιρείας και

από τους ειδικούς Κανονισµούς λειτουργίας των οργάνων

αυτών. Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού είναι αρµόδια και υπεύθυνη για
την έγκαιρη συγκέντρωση και διαβίβαση στα όργανα αυτά όλων των
δεδοµένων της αξιολόγησης που είναι απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία
τους, σε εύλογο χρονικό διάστηµα και πάντως όχι αργότερα από 5 εργάσιµες
ηµέρες πριν από κάθε συνεδρίασή τους.

11. Τελικές και µεταβατικές διατάξεις.
11.1. Το Συµβούλιο Αξιολόγησης της παρ. 2.3. συγκροτείται, µε απόφαση της
∆ιοίκησης, το αργότερο δύο (2) µήνες πριν από την πρώτη εφαρµογή του
συστήµατος.
11.2. Ειδικά κατά την πρώτη περίοδο εφαρµογής, το Συµβούλιο έχει και τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
να σχεδιάσει, να µεθοδεύσει και να υποστηρίξει, σε συνεργασία µε την
Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης, την εκπαίδευση των αξιολογητών και την πλήρη
ενηµέρωση των αξιολογουµένων στο νέο σύστηµα αξιολόγησης.
να οριστικοποιήσει τις οδηγίες συµπλήρωσης των εντύπων αξιολόγησης
να φροντίσει για την κατάλληλη εκτύπωση και την έγκαιρη διανοµή σε όλους
τους εργαζόµενους της Εταιρείας του παρόντος Κανονισµού και των
παραρτηµάτων του, καθώς και κάθε άλλης, πρόσθετης οδηγίας που θα κριθεί
απαραίτητη για την ορθή εφαρµογή του συστήµατος.
11.3. Το σύστηµα αξιολόγησης και ο παρόν Κανονισµός µε τα παραρτήµατά
του αποτελούν ενιαίο σύνολο κανόνων και οδηγιών εφαρµογής του
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συστήµατος. Η ισχύς τους αρχίζει την 1/1/1996, µε περίοδο αναφοράς της
κρίσης την περίοδο από 1/3/1995 έως και 28/2/1996.
11.4. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος δεν θα υπάρξει
αξιολογική εκτίµηση

των στελεχών (δελτία τύπου Α) βάσει στόχων,

δεδοµένου ότι δεν ετέθησαν ούτε συµφωνήθηκαν συγκεκριµένοι στόχοι γι’
αυτούς κατά το έτος 1997. Ωστόσο, η στοχοθεσία για το επόµενο έτος κρίσης
θα γίνει κανονικά.
11.5. Για την αποτελεσµατική σύνδεση του νέου µε το υφιστάµενο (παλαιό)
σύστηµα υπηρεσιακής Αξιολόγησης, συµφωνείται ότι κατά το πρώτο έτος της
εφαρµογής του παρόντος συστήµατος θα αναγράφεται στο Ατοµικό
πληροφοριακό ∆ελτίο του αξιολογούµενου η αντιστοιχία του µέσου όρου της
συνολικής βαθµολογίας του µε βάση το παλαιό σύστηµα, µε την αξιολογική
κλίµακα του νέου συστήµατος. Κατά τα επόµενα έτη εφαρµογής του
συστήµατος θα καταγράφεται στο Ατοµικό Πληροφοριακό ∆ελτίο, ο µέσος
όρος της συνολικής αξιολογικής κατάταξης του αξιολογούµενου κατά τα 3
τελευταία έτη, που προηγούνται του έτους αναφοράς της εκάστοτε ετήσιας
αξιολόγησης.

11.5. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του, το σύστηµα και ο παρών
Κανονισµός καταργούν και αντικαθιστούν κάθε υφιστάµενη για το ίδιο ζήτηµα
κανονιστική διάταξη, οδηγία, ρύθµιση και πρακτική.
11.6. Το παρόν σύστηµα και ο Κανονισµός του τροποποιούνται σε επιµέρους
διατάξεις, παραρτήµατα, κριτήρια ή και στο σύνολό τους, µετα από
διαπραγµάτευση και

ειδική επιχειρησιακή συµφωνία της ∆ιοίκησης µε το

Σύλλογο εργαζοµένων, µετα από αίτηµα του ενός των µερών και αφού ληφθεί
υπ’ όψιν σχετική, ειδικά

αιτιολογηµένη εισήγηση - γνωµοδότηση του

Συµβουλίου Αξιολόγησης. Μέχρι την επίτευξη νέας συµφωνίας, εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις, τα κριτήρια, τα όργανα και διαδικασίες που
προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισµό.
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