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ΣΥΝΟΨΗ

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας που ακολουθεί σχετίζεται με τις 
πολιτικές αξιολόγησης της απόδοσης και των ευέλικτων αμοιβών που εφαρμόζονται 
στον τραπεζικό τομέα. 

Αρχικά,  γίνεται  μια  εισαγωγή  ως  προς  τη  σημασία  των  πολιτικών 
αξιολόγησης και αμοιβών στην διοίκηση των επιχειρήσεων, την αυξανόμενη χρήση 
ευέλικτων μορφών αμοιβών, τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των δύο πολιτικών, και 
τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή του τραπεζικού τομέα για να μελετηθεί η 
εφαρμογή τους.

Στο  κυρίως  μέρος  της  εργασίας,  αρχικά  προσεγγίζεται   η  πολιτική 
αξιολόγησης  της  απόδοσης  και  στη  συνέχεια  η  πολιτική  αμοιβών   με  στόχο  να 
προσδιοριστεί το εννοιολογικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

Το επόμενο σημείο ανάπτυξης αφορά στη μελέτη του τραπεζικού τομέα και 
των   εξελίξεων  που  έχουν  διαμορφώσει  το  σημερινό  τραπεζικό  σύστημα. 
Ακολουθούν  μελέτες  περιπτώσεων  με  σκοπό  να  διερευνηθεί  η   εφαρμογή  των 
παραπάνω πολιτικών σε διάφορες τράπεζες ευρωπαϊκών κυρίως χωρών. 

Στη  συνέχεια   παρουσιάζεται  το  μεθοδολογικό  πλαίσιο  της  εμπειρικής 
έρευνας  που  διεξήχθη   μέσω  συνεντεύξεων  σε  ένα  μικρό  δείγμα  τραπεζικών 
υπαλλήλων και στελεχών.

Η εργασία ολοκληρώνεται με την προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων και 
τη διασύνδεση των ευρημάτων της εμπειρικής έρευνας  με τα ευρήματα - πορίσματα 
ερευνών που προηγήθηκαν και προαναφέρονται στο εννοιολογικό πλαίσιο και τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους καθηγητές 
του  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  στη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  για  Στελέχη 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την  σημαντική συμβολή τους 
στην  αύξηση  του  ενδιαφέροντος  και  των  γνώσεων  μου  σε  θέματα  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και  Ανθρωπίνων Πόρων.

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο για την παρούσα διατριβή 
καθηγητή  κύριο  Δημήτριο  Μιχαήλ,  ο  οποίος  με  τις  επισημάνσεις  του  και  τις 
συμβουλές του, συνέβαλε στο μέγιστο στην προσπάθεια εκπόνησης της παρούσας 
εργασίας.

Επίσης  θερμές  ευχαριστίες  και  ευγνωμοσύνη  στην  οικογένεια  μου,  στο 
σύζυγο μου Νίκο και τους γιους μου Χρήστο και Σωκράτη, για την υπομονή και την 
αμέριστη συμπαράστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών 
μου.

Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω για τους συναδέλφους μου τραπεζικούς 
υπαλλήλους και στελέχη που ευγενικά διέθεσαν τον χρόνο τους για να μου δώσουν 
χρήσιμες πληροφορίες για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Τους ευχαριστώ 
θερμά γιατί χωρίς τη δική τους πολύτιμη συμβολή θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί 
αυτή η προσπάθεια.

    
                                                                         Γκούμα Ελισάβετ
                                                                            Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2008
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι  περισσότερες  επιχειρήσεις  δρουν  σε  ένα  γρήγορα  μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, στο οποίο, προκειμένου να επιβιώσουν, χρειάζεται να προσαρμόζονται 

γρήγορα και αποτελεσματικά. Ειδικά ο παγκόσμιος ανταγωνισμός υποχρεώνει τις 

επιχειρήσεις να είναι ευέλικτες, δυναμικές και αποτελεσματικές.

 Η  ανταγωνιστικότητα  και  πολλές  φορές  η  βιωσιμότητα  των  επιχειρήσεων 

εξαρτώνται  από  την  ικανότητά  τους  να  βελτιώσουν  την  παραγωγικότητα,  να 

μειώσουν τα κόστη,  να βελτιώσουν την  ποιότητα  και  να αυξήσουν τη συνολική 

ικανοποίηση των πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  (ΔΑΠ) στην αντιμετώπιση ενός 

ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος,  είναι  πολύ σημαντικός καθώς μπορεί να 

αποδειχτεί λειτουργία – κλειδί στην εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Όπως αναφέρει η Dimitriades1, oι άνθρωποι και ο τρόπος με τον οποίο διοικούνται, 

είναι  η  περισσότερο  διατηρήσιμη  πηγή  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος,  καθώς 

άλλα πλεονεκτήματα όπως η τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν 

να αντιγραφούν και να εφαρμοστούν από τους ανταγωνιστές. 

Ο Huselid2, σε έρευνα  που διεξήγαγε σε περίπου χίλιες επιχειρήσεις, διερεύνησε 

τη σχέση  ανάμεσα στις  πολιτικές  ΔΑΠ που  εφαρμόζει  μια  επιχείρηση  και  στην 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα ευρήματά του, “πρακτικές υψηλής 

απόδοσης”  όπως  η  στρατολόγηση,  η  αξιολόγηση,  η   αμοιβή  βάσει  κινήτρων,  η 

συνεχής εκπαίδευση και η συμμετοχή των εργαζομένων, βελτιώνουν την υποκίνηση, 

τις  γνώσεις  και  τις  δεξιότητες  των  εργαζομένων  και  προσδίδουν  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην επιχείρηση εφόσον συνδέονται με την επιχειρησιακή στρατηγική. 

Ειδικότερα, μέσα από την πολιτική αμοιβών  που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, 

ανταμείβουν  τη  συμβολή  των  εργαζομένων  τους  στην  παραγωγικότητα,  την 

ποιότητα και  την  εξυπηρέτηση των πελατών και  τους  παρέχουν κίνητρα για την 

βελτίωση της απόδοσής τους, ενώ μέσω της πολιτικής αξιολόγησης της απόδοσης, 
1 DIMITRIADES, Z.  (2007),  “Managing emotionally intelligent service workers. Personal and 

positional effects in the Greek context”, Journal of European Industrial Training, Vol. 31, No 3, pp 
223-240.

2 HUSELID, M.A. (1995),  “The impact of human resource management practices on turnover, 
productivity, and corporate financial performance” Academy of Management Journal,   Vol. 38, No 3, 
pp. 635-672.                    

7

http://www.markhuselid.com/pdfs/articles/1995_AMJ_HPWS_Paper.pdf
http://www.markhuselid.com/pdfs/articles/1995_AMJ_HPWS_Paper.pdf


διασφαλίζουν ότι οι  δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των εργαζομένων τους 

συνάδουν με τους στόχους της επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να αυξήσουν την ευελιξία τους,  να συγκρατήσουν 

τα   σταθερά  μισθολογικά  κόστη  και  να  κινητοποιήσουν  το  προσωπικό  τους  να 

βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του, εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά συστήματα 

αμοιβών που στηρίζονται στην αρχαιότητα και την αξιολόγηση της θέσης εργασίας 

και  κάνουν όλο και  περισσότερο χρήση ευέλικτων μορφών αμοιβών και  κυρίως 

αμοιβών με βάση την ατομική, ομαδική ή επιχειρησιακή απόδοση. Το ποσό δε των 

παραπάνω αμοιβών που λαμβάνει  ο κάθε εργαζόμενος,  συνδέεται   πολλές φορές 

άμεσα με την αξιολόγηση της απόδοσής του.  

Από τα παραπάνω γίνεται προφανής η  συσχέτιση των δύο πολιτικών. Πολλές 

φορές μάλιστα, η απόφαση για την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης, των 

κριτηρίων  αξιολόγησης  και  των  τρόπων  μέτρησης  αυτών,  καθορίζεται  από  τους 

στόχους της πολιτικής αμοιβών που εφαρμόζει η επιχείρηση.

Στην   παρούσα  εργασία,  θα  ασχοληθούμε  με  τη   μελέτη  των   συστημάτων 

αξιολόγησης  της  απόδοσης  και  ευέλικτων  αμοιβών  στον  τραπεζικό  κλάδο.  Η 

επιλογή του τραπεζικού κλάδου για τη μελέτη των παραπάνω συστημάτων, έγινε 

επειδή   πρόκειται  για  ένα  δυναμικό  κλάδο  του  τομέα  υπηρεσιών  που  συνεχώς 

εξελίσσεται και εκσυγχρονίζεται, επηρεάζει και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό  από 

τις  κοινωνικοοικονομικές  συνθήκες  και  ανάλογα  προσαρμόζει  τις  πολιτικές  που 

εφαρμόζει για το προσωπικό του.  Επιπλέον η  βιβλιογραφία για την εφαρμογή των 

δύο παραπάνω πολιτικών  ειδικότερα στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, είναι πολύ 

περιορισμένη.  Για τους  παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι  η ενασχόληση με το εν 

λόγω θέμα στην παρούσα εργασία είναι δικαιολογημένη και παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον.

 Η προσέγγιση του θέματος γίνεται  ως εξής:

Στα δύο πρώτα κεφάλαια, γίνεται ο προσδιορισμός του εννοιολογικού πλαισίου 

και  επιχειρείται η διερεύνηση των  βασικών  πτυχών των παραπάνω πολιτικών, των 

στόχων που επιδιώκουν, τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους και των 

τάσεων που  επικρατούν στις σύγχρονες επιχειρήσεις για την εφαρμογή τους. 

Στη  συνέχεια  γίνεται προσπάθεια  στο  τρίτο  κεφάλαιο,   μέσα  από  τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση,    να   διερευνηθεί  και  να  περιγραφεί  το  πολύπλοκο 
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τραπεζικό περιβάλλον και  οι συνθήκες που έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση του 

και που οδήγησαν τις τράπεζες να υιοθετήσουν περισσότερο δυναμικές πολιτικές 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων για το προσωπικό τους. Στη συνέχεια,  επιχειρείται 

μέσα από μελέτες περιπτώσεων, να διερευνηθούν   οι  πολιτικές αξιολόγησης και 

αμοιβών  που   εφαρμόζονται  σε  τράπεζες  των   ευρωπαϊκών  κυρίως  χωρών,  οι 

δυνάμεις  που επηρεάζουν τη διαμόρφωση τους και τα προβλήματα που προκύπτουν 

κατά την εφαρμογή τους. 

Η προσέγγιση δε, πέρα από το θεωρητικό μέρος, βασίζεται σε εμπειρική έρευνα, 

το μεθοδολογικό πλαίσιο της οποίας παρουσιάζεται στο τέταρτο κεφάλαιο. Η έρευνα 

έγινε με τη διενέργεια συνεντεύξεων σε ένα μικρό αριθμό υπαλλήλων και στελεχών 

οχτώ τραπεζικών υποκαταστημάτων στα Γρεβενά. Ο στόχος της έρευνας υπήρξε με 

τη  συλλογή ποιοτικών δεδομένων να  διερευνηθούν, και να περιγραφούν:  (α) τα 

συστήματα αξιολόγησης και οι μορφές ευέλικτων αμοιβών που εφαρμόζονται στις 

ελληνικές τράπεζες  και  (β)  οι  απόψεις  των εργαζομένων τους για  τα συστήματα 

αυτά. Με το σχολιασμό των απαντήσεων που δόθηκαν,  επιχειρείται η επισήμανση 

των κοινών σημείων και διαφοροποιήσεων και των προβλημάτων που προκύπτουν 

από την εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων.

Στο  τέλος,  επιδιώκεται  η  εξαγωγή  συμπερασμάτων  για  την  υφιστάμενη 

κατάσταση και τις τάσεις στις ελληνικές Τράπεζες ως προς την αξιολόγηση και τις 

αμοιβές και γίνεται προσπάθεια τα ευρήματα της παρούσας έρευνας να σχολιαστούν 

σε  σχέση  με  τα  δεδομένα  που  συγκεντρώθηκαν  μέσα  από  την  βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

1.1  Βασικές έννοιες      

Η αξιολόγηση της απόδοσης δεν είναι ένα γεγονός αλλά μια διαδικασία3  που 

σύμφωνα με τον Smither, η πραγματική της αξία είναι η βελτίωση της απόδοσης 4. 

Είναι  ένας τρόπος της επιχείρησης να επικοινωνήσει  στα άτομα τι αναμένεται από 

αυτά στην εργασία τους και πόσο καλά εκπλήρωσαν αυτές τις προσδοκίες5.

Πιο  συγκεκριμένα,  με  τον  όρο  “αξιολόγηση  της  απόδοσης”  (performance 

appraisal)6, εννοούμε «την εκτέλεση ενός συνόλου μη ομοιόμορφων εργασιών, κάτω 

από  συγκεκριμένες  εργασιακές  συνθήκες,  που  έχουν  ποιοτικά  και  ποσοτικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να μετρηθούν και  να αξιολογηθούν μετά την 

ολοκλήρωσή τους. Η αξιολόγηση της απόδοσης  είναι η διαδικασία εκείνη ή αλλιώς 

το μέτρο ελέγχου, που υπολογίζει σε τι ποσοστό ο κάθε εργαζόμενος έχει συμβάλει 

στην  επίτευξη  των  στόχων  που  έχει  θέσει  η  επιχείρηση  στην  οποία  εργάζεται, 

εκτελώντας το έργο που του έχει ανατεθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο7».

Πρόκειται   λοιπόν  για  μια  δομημένη  διαδικασία,  που  αποσκοπεί  στο  να 

εκτιμήσει  και  να  επηρεάσει  τη  συμβολή του  εργαζόμενου  στην  αποτελεσματική 

εκτέλεση της εργασίας, ενώ  παράλληλα αποτελεί για την επιχείρηση ένα χρήσιμο 

οδηγό  στην  προσπάθεια  της  να  εφαρμόσει  συστήματα  προαγωγών,  μεταθέσεων, 

αμοιβών και  προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού8. 

Ένα “σύστημα αξιολόγησης της  απόδοσης” (performance appraisal system), 

ορίζεται σαν μια σειρά από δράσεις που γίνονται διαδοχικά από τους υπαλλήλους 

και τους επιβλέποντες οι οποίοι  (1) σχεδιάζουν τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 

(2) διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι κατανοούν τι αναμένεται από αυτούς, (3) τους 

3 GROTE, D., Τhe complete guide to performance appraisal, Amacom,  New York 1996, p. 17.
4 SMITHER, J., Performance appraisal: state of the art in practice, Jossey – Bass, San Francisco 

1998, p.140.
5 MARTOCCHIO,  J.,  Strategic compensation:  a human resource management approach,  NJ: 

Prentice Hall, Upper Saddle River 1998,  p.85.
6 Εναλλακτικά από πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται επίσης οι όροι:  «Εκτίμηση 

Εργαζομένου»  (Employee  Evaluation),  «Αξιολόγηση Εργαζομένου»  (Employee  Appraisal), 
«Ανασκόπηση Απόδοσης» (Performance Review)   και   «Ετήσια Ανασκόπηση» (Annual Review).

7 ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Κριτική ΑΕ., Αθήνα 2006, σελ.  221.
8 ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ.,  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: η πρόκληση του 21ου αιώνα στο 

εργασιακό περιβάλλον,  Ανικούλα,  Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 173.
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βοηθούν να αποδώσουν σύμφωνα με τα στάνταρ και (4) παρέχουν πληροφορίες για 

τη λήψη διοικητικών αποφάσεων9. 

Μια  πρόσθετη  εξέλιξη  που  στοχεύει  στην  αποτελεσματικότερη  χρήση  της 

αξιολόγησης, είναι η ένταξη της σε ένα μεγαλύτερο και πληρέστερο σύστημα, το 

σύστημα  της  “Διοίκησης  της  Απόδοσης”  (Performance Management),   το  οποίο 

σύμφωνα  με  τον  Dessler ορίζεται  ως  «μια  διαδικασία  που  συγχωνεύει  την 

στοχοθεσία,  την  αξιολόγηση  της  απόδοσης  και  την  ανάπτυξη,  σε  ένα  ενιαίο 

σύστημα,  ο  σκοπός  του  οποίου  είναι  να  διασφαλίσει  ότι  η  απόδοση  των 

εργαζομένων ενισχύει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης10».  

Η Διοίκηση της Απόδοσης διαφέρει από την παραδοσιακή αξιολόγηση στο ότι 

είναι  πιο  άμεσα  συνδεδεμένη  με  καθορισμένες  περιγραφές  θέσης,  ορισμό 

οργανωσιακών   στόχων,  ατομικού  προγράμματος  ανάπτυξης  και  συστήματος 

αμοιβών.  Σύμφωνα  με  τους  Παπαλεξανδρή  & Μπουραντά,  η  ενσωμάτωση  ενός 

συστήματος  αξιολόγησης  σε  ένα  πλήρες  σύστημα  Διοίκησης  της  Απόδοσης  της 

προσδίδει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης11. 

1.2  Σημασία και χρήσεις     

Με τα σημερινά δεδομένα η αξιολόγηση της απόδοσης είναι ένα απαραίτητο 

εργαλείο στα χέρια αυτών που ασκούν διοίκηση, το οποίο:

 Βοηθάει  στην  παρακίνηση   των  εργαζομένων  για  τη  δημιουργία  και 

διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου απόδοσής τους και συνεχούς βελτίωσης, 

καθώς αποτελεί μέρος της επιβράβευσης της απόδοσής τους.

 Συμβάλλει  στις  αποφάσεις  για  προαγωγές,  μεταβολές  προσωπικού  και 

μισθολογικές μεταβολές.

 Βοηθάει  τους  προϊσταμένους  και  υφισταμένους  στη  διατήρηση  και 

καλυτέρευση των μεταξύ τους σχέσεων καθώς με την αξιολόγηση δίνεται η 

9 BAKER, J., Causes of failure in performance appraisal and supervision: A Guide to Analysis  
and Evaluation for Human Resources Professionals, Quorum books, New Work  1988, p. 3.

10 DESSLER, G., Human resource management, (10th ed.), Pearson, New Jersey 2005, p. 312.
11ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ,  Ν.  &  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ,  Δ.,  Διοίκηση  Ανθρωπίνων  Πόρων,   Μπένος, 

Αθήνα 2002, σελ. 369.

11



ευκαιρία  και  στις  δύο  πλευρές  να  εκφράσουν  τυχόν  παράπονα  και 

προβλήματα που αφορούν τη συνεργασία τους12.

Έρευνες  επίσης  επισημαίνουν  τη  θετική  επίδραση  της  λειτουργίας  της 

αξιολόγησης  της  απόδοσης  του  προσωπικού  στην  οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα13.  Πραγματικά  όταν  η  αξιολόγηση  συνδέεται  με  τους 

στρατηγικούς  στόχους  της  επιχείρησης:  (1)  εναρμονίζει  τις  ενέργειες  του 

εργαζόμενου με τα αποτελέσματα που πρέπει να πετύχει, (2) προσφέρει ένα μέσο 

εκτίμησης της συμβολής του καθενός στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, 

(3) δίνει στοιχεία για το επίπεδο των ικανοτήτων του καθενός διευκολύνοντας τόσο 

τον προγραμματισμό όσο και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Πιο συγκεκριμένα,  οι βασικές χρήσεις της  αξιολόγησης είναι οι εξής:  

α) Ανάπτυξη και διαχείριση της σταδιοδρομίας των εργαζομένων

Η ανάπτυξη στελεχών αφορά στους τρόπους με τους οποίους κάθε υπάλληλος 

μπορεί να αποκτήσει και να καλλιεργήσει τις γνώσεις  και τις ικανότητες εκείνες που 

θα  τον  βοηθήσουν  να  γίνει  αποτελεσματικότερος  στην  εργασία  του  και  θα  του 

επιτρέψουν να διεκδικήσει θέσεις με μεγαλύτερη ευθύνη14. 

Η  αξιολόγηση  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  με  πολλούς  τρόπους  ώστε  να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη  των εργαζομένων και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας 

τους. Η συνάντηση που πραγματοποιείται για τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης,  δίνει  στον  προϊστάμενο  και  στον  εργαζόμενο  την  ευκαιρία  να 

συζητήσουν τους μακροχρόνιους αυτούς στόχους. Επίσης με βάση τις υπάρχουσες 

δεξιότητες,  τις  ιδιαίτερες  ικανότητες  και  τις  αδυναμίες  του  υπαλλήλου  που 

προκύπτουν  από  τη  συνέντευξη  της  αξιολόγησης,    ο  προϊστάμενος  κάνει  στον 

υπάλληλο  βραχυχρόνιες  συγκεκριμένες  προτάσεις  για  τη  βελτίωση  της 

παραγωγικότητας του,  ούτως ώστε να ενισχύσει  την επίτευξη των μακροχρόνιων 

επαγγελματικών  του  στόχων.  Μαζί  μπορούν  να  συζητήσουν  συγκεκριμένες 

προοπτικές και ένα πλάνο προγραμματισμού της καριέρας του εργαζόμενου, οπότε ο 

προϊστάμενος   αναλαμβάνει  και  ένα  ρόλο  συμβούλου  σε  θέματα  διαχείρισης 

σταδιοδρομίας15.  
12 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. & ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Ν.,  Αξιοποίηση προσωπικού με ανάπτυξη 

στελεχών και βελτίωση οργάνωσης, International publishing, Αθήνα 1990, σελ. 406.
13 ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ.,  όπως παραπάνω, σελ. 174.
14ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (1989), “Η εκπαίδευση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 

στις Τράπεζες εν όψει του 1992”, Δελτίο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τεύχος 23.
15 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, N.  & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω,  σελ. 317.
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Η διαχείριση της σταδιοδρομίας, που μπορεί να οριστεί ως «η προσχεδιασμένη 

εξέλιξη ενός ατόμου πάνω σε ένα ιεραρχημένο ιστό θέσεων16», προϋποθέτει  από 

μέρους της επιχείρησης και των στελεχών της: α) ακριβή γνώση των θέσεων, των 

διασυνδέσεων τους και των συνθηκών που διέπουν την εξέλιξη των ατόμων πάνω σε 

αυτές και β) τον εντοπισμό των καλύτερων ανά θέση, βάσει την αξιολόγησης και τον 

προγραμματισμό  με  την  κατάλληλη  υποστήριξη  της  εξέλιξης  τους,  βάσει  της 

ανάπτυξης.  Το  παρακάτω  σχήμα  (Doyle,  1990),  είναι  ενδεικτικό  της 

αλληλεξάρτησης των σχέσεων που αναπτύσσονται:

Σχήμα 1.   Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της αξιολόγησης και της ανάπτυξης

Πηγή:  Μαγγιώρου,  Μ.,  Τσατήρης,  Γ.,  &  Χαραλαμπίδης,  Ε.  (1999),  Τραπεζική 
Διοίκηση: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, (τόμος Β΄), Πάτρα, έκδοση ΕΑΠ, σελ. 202

β) Καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών 

Οι ανάγκες του αξιολογούμενου για εκπαίδευση προκύπτουν από δύο βασικά 

πεδία, αφενός τη βελτίωση στην παρούσα ή σε παράλληλη θέση και αφετέρου την 

ανάδειξή του σε θέση με διευρυμένα καθήκοντα.  Ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών 

16 ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ, Μ., ΤΣΑΤΗΡΗΣ, Γ., & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Ε. (1999), Τραπεζική Διοίκηση: 
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, (τόμος Β΄), Πάτρα, έκδοση ΕΑΠ, σελ. 200-202.
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αναγκών  στη  διαδικασία  της  αξιολόγησης,  γίνεται  με  βάση  τις  απαντήσεις  που 

δίνονται σε ερωτήματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάρτιση του αξιολογούμενου ή 

τα αδύνατα σημεία του και τους τρόπους ενίσχυσης των προσπαθειών ανάδειξής 

του. Οι Διευθύνσεις Ανθρωπίνων Πόρων  παραλαμβάνουν τις ανάγκες/προτάσεις, 

επαληθεύουν την ύπαρξή τους και δρομολογούν τις λύσεις κάλυψης των αναγκών17. 

γ) Σύνδεση αμοιβής με την απόδοση των εργαζομένων

 Ιδιαίτερα αποδοτικά άτομα θεωρούν αναγκαία τη σύνδεση της αξιολόγησης με 

τις  αμοιβές που περιμένουν από την τυπική οργάνωση. Με την παροχή οικονομικών 

κινήτρων, το ύψος των οποίων εξαρτάται από τα αποτελέσματα ενός αξιοκρατικού 

συστήματος  αξιολόγησης,  η  επιχείρηση  είναι  δυνατό  να  ενισχύει  στους 

εργαζομένους την αίσθηση της δίκαιης μεταχείρισης και την αφοσίωση τους στον 

οργανισμό και  να παρακινεί την αύξηση της απόδοσής τους18.

δ)  Ανατροφοδότηση – Αναπληροφόρηση εργαζομένου  

Η αξιολόγηση πρέπει να συνοδεύεται από την ανατροφοδότηση  (feedback), 

των εργαζομένων για τα αποτελέσματα της απόδοσής τους. Η ανατροφοδότηση είναι 

η  πληροφόρηση  για  το  πώς  κάποιος  απέδωσε  σε  σύγκριση  με  αυτό  που 

αναμένονταν. Είναι η πληροφόρηση που οι άνθρωποι περιμένουν αφού έχουν κάνει 

κάτι για να γνωρίζουν αν αυτό που έκαναν ήταν αρκετό.

 Ωστόσο  η  ανατροφοδότηση  είναι  αποτελεσματική  μόνο  όταν  πληροφορεί, 

όταν καθοδηγεί τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με τρόπους που οδηγούν στα 

επιθυμητά  αποτελέσματα,  τους  προτρέπει  να  συνεχίσουν  προς  μια  θετική 

κατεύθυνση,  ή  τους  αποτρέπει  από  μη  επιθυμητές  για  την  επιχείρηση 

συμπεριφορές19.

ε) Βελτίωση του συστήματος προσέλκυσης και επιλογής

Ένα σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σαν  κριτήριο  του  κατά  πόσο  είναι  επιτυχημένη  η  λειτουργία  προσέλκυσης  και 

επιλογής  ανά  θέση  εργασίας.  Μπορεί  ελέγχοντας  ποιοι  είναι  οι  αποδοτικότεροι 

υπάλληλοι και πώς αυτοί προσλήφθηκαν, να κατευθύνει στο μέλλον τη διαδικασία 

17

 ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ, Μ., ΤΣΑΤΗΡΗΣ, Γ., & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Ε., όπως παραπάνω, σελ. 198.
18 ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ.,  όπως παραπάνω, σελ. 173.

19        HALO, J., Performance-Based Management:  What Every Manager Should Do to get Results, 
Pfeiffer, San Francisco 2004, p. 157.
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προσέλκυσης και επιλογής στις τακτικές που αποδεικνύονται αποτελεσματικές ανά 

θέση20.

Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι ένας αριθμός υποστηρικτών της ποιότητας 

προτείνει την πλήρη εξάλειψη της πρακτικής της αξιολόγησης. Μερικοί από τους 

βασικούς λόγους που προβάλουν για την εξάλειψη της αξιολόγησης, περιλαμβάνουν 

την  πεποίθηση  ότι  οι  περισσότερες  διακυμάνσεις  στην  απόδοση  οφείλονται 

περισσότερο σε παράγοντες του συστήματος και  παρά σε παράγοντες που έχουν να 

κάνουν με το άτομο, στην παρατήρηση ότι η αξιολόγηση μπορεί να υποσκάψει την 

ομαδική  εργασία  και  να  ενθαρρύνει  μη  υγιή  ανταγωνισμό  ανάμεσα  στους 

εργαζόμενους και στη πεποίθηση ότι η αξιολόγηση είναι μια αναξιόπιστη διαδικασία 

μέτρησης που οδηγεί στη δημιουργία «χαμένων» 21.

Tέλος,   όπως  αναφέρει  ο  Grote22,  καθώς  ένας  αυξανόμενος  αριθμός 

επιχειρήσεων  αναδιαρθρώνει  την  εργασία  προκειμένου  να  μεγιστοποιήσουν  τη 

δημιουργία  αυτοκατευθυνόμενων  –  ημιαυτόνομων  ομάδων,  η  παραδοσιακή 

αξιολόγηση  με  τη  σχεδόν  αποκλειστική  εστίαση  της  στην  αξιολόγηση  της 

συνεισφοράς ενός  μεμονωμένου ατόμου, γίνεται όλο και περισσότερο ακατάλληλη 

σε αρκετές επιχειρήσεις.  Πρέπει να λαμβάνεται  λοιπόν υπόψη το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι υπάλληλοι συμμετέχουν σε κάποια ομάδα και κάποιοι έχουν σχεδόν 

αποκλειστικά  καθήκοντα  εντός  της  ομάδας.  Το  βασικό  θέμα  σε  αυτές  τις 

περιπτώσεις,  είναι να προσδιοριστεί  η έκταση κατά την οποία η χρήση ομάδων 

χρειάζεται  μια  ξεχωριστή  φόρμα  αξιολόγησης  ή  ακόμα  και  μια  ξεχωριστή 

διαδικασία.

1.3 Σφάλματα και λάθη αξιολόγησης

Καθοριστικής σημασίας για την αντιλαμβανόμενη δικαιοσύνη και αξιοπιστία 

των   συστημάτων  αξιολόγησης,   είναι  η  διασφάλιση  ύπαρξης  αντικειμενικών 

κριτηρίων  που  θα  περιορίζουν  στο  ελάχιστο  την  υποκειμενικότητα  από  πλευράς 

20    ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 316-320.
21     SMITHER, όπως παραπάνω, p. 141.
22    GROTE, D., όπως παραπάνω,  p. 222- 223.

15



βαθμολογητών,  τα  λάθη  και  σφάλματα  που  γίνονται  κατά  τη  διαδικασία  της 

αξιολόγησης. 

Τα γενικά σφάλματα που είναι δυνατό να γίνουν και  να μειώσουν έτσι την 

αξιοπιστία οποιουδήποτε συστήματος αξιολόγησης  διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α) Τα ασταθή σφάλματα (Variable errors). Αυτά αναφέρονται i) στη διαφωνία 

μεταξύ  δύο  εκτιμητών  για  ένα  συγκεκριμένο  θέμα  και  ii)  στην  ασυμφωνία  δύο 

εκτιμήσεων για το ίδιο θέμα από τον ίδιο εκτιμητή, αλλά δε διαφορετικό  χρόνο. 

Β)  Τα  σταθερά  σφάλματα (Constant errors).  Αντίθετα  με  την  προηγούμενη 

κατηγορία σφαλμάτων, που αναφέρονται στις ασυμφωνίες των αποτελεσμάτων, η 

κατηγορία αυτή αναφέρεται στις «νόθες» ομοιότητες:

- Πολλές φορές ο εκτιμητής έχει την τάση να αξιολογεί όλα τα χαρακτηριστικά 

ενός εργαζόμενου με τον ίδιο βαθμό στον οποίο έχει αξιολογήσει ένα από τα άλλα 

χαρακτηριστικά  του  (λάθος  γενίκευσης  της  κρίσης,  Hallo error).  Π.χ.,  εάν  ένας 

προϊστάμενος θεωρεί έναν εργαζόμενο σαν ιδιαίτερα προσεκτικό, είναι πολύ πιθανό 

να αξιολογήσει και τα άλλα χαρακτηριστικά του εργαζόμενου με τον ίδιο υψηλό 

βαθμό. Είναι σχεδόν βέβαιο πως στην περίπτωση αυτή διαπράττει ένα σφάλμα γιατί, 

όπως γνωρίζουμε, οι ικανότητες του ατόμου, γενικά δε συσχετίζονται.

- Άλλη πάλι φορά είναι δυνατόν ο εκτιμητής να ακολουθήσει την τακτική της 

ομοιόμορφης αξιολόγησης, οπότε έτσι μπορεί να τους αξιολογήσει όλους σε υψηλά 

επίπεδα (σφάλμα της ανεκτικότητας και επιείκειας), ή σε χαμηλά επίπεδα (σφάλμα 

της απόλυτης αυστηρότητας, strictness error) ή τέλος να ακολουθήσει μια μέση λύση 

(σφάλμα κεντρικής τάσεως, central tendency)23. 

Η κατανόηση των σφαλμάτων αξιολόγησης από μέρους  των προϊσταμένων, 

μέσω σωστής εκπαίδευσης, καθώς και των προβλημάτων που δημιουργούν αυτά, 

είναι ένα βασικός τρόπος αντιμετώπισης του θέματος.  Επίσης η  αξιολόγηση των 

υφισταμένων  όχι  μόνο  από  ένα  αξιολογητή,  ο  οποίος  συνήθως  είναι  ο  άμεσα 

προϊστάμενος, αλλά από ομάδα στελεχών που γνωρίζουν το αντικείμενο εργασίας 

μπορεί  να  διευκολύνει  τη  διαδικασία  και  να  αποτρέψει  έτσι  τη  δημιουργία 

σφαλμάτων αξιολόγησης24. 

1.4 Σχεδιασμός  και βασικά στοιχεία ενός συστήματος αξιολόγησης

23 ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ.,  όπως παραπάνω, σελ. 176-178.
24 ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 250-251.
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Η ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης συνίσταται στη διαμόρφωση των 

στοιχείων που το αποτελούν όπως:

 Συγκεκριμενοποίηση της φιλοσοφίας της αξιολόγησης, δηλαδή  των στόχων 

που αυτό πρέπει να επιτυγχάνει και των βασικών αρχών στις οποίες αυτό θα 

στηριχθεί,  με  βάση  τα  στρατηγικά  δεδομένα  του  Οργανισμού25 (γιατί 

αξιολογούμε). 

 Προσδιορισμός  των  επιδόσεων  που  θα  αξιολογούνται  και 

συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων με τα οποία αυτές θα εκφράζονται (τι 

αξιολογούμε).

 Προσδιορισμός  των  μεθόδων  μέτρησης  /  αξιολόγησης  των  επιδόσεων, 

κριτηρίων (πώς αξιολογούμε / μετρούμε τις επιδόσεις).

 Σχεδιασμός της διαδικασίας αξιολόγησης δηλαδή των διαδοχικών ενεργειών 

και  των  αρμοδιοτήτων  της  αξιολόγησης  –ποιος  κάνει  τι  και  πότε  – 

προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση26. 

Στη  συνέχεια  θα  δούμε  πιο  αναλυτικά,   μερικά  από   τα  βασικά  επιμέρους 

στοιχεία ενός συστήματος αξιολόγησης.

1.4.1 Καθορισμός  των αξιολογητών

Σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας της αξιολόγησης είναι ο  καθορισμός 

των αξιολογητών. Παλαιότερα ως πλέον αρμόδιος για να προβεί σε αξιολογήσεις 

θεωρούνταν ο  άμεσος προϊστάμενος, ο οποίος καθημερινά παρατηρεί τις αποδόσεις 

των υφισταμένων του και για αυτό κατά πολλούς είναι ο πιο κατάλληλος για να 

κρίνει κατά πόσο η απόδοσή του εργαζόμενου  εξυπηρετεί τους στόχους της ομάδας 

και κατ’ επέκταση όλης της επιχείρησης27.

 Τα τελευταία χρόνια έχει  παρατηρηθεί μια στροφή προς άλλους πιθανούς 

αξιολογητές  των  εργαζομένων  σε  μια  επιχείρηση.  Σε  αυτούς  μπορεί  να 

περιλαμβάνονται οι ίδιοι εργαζόμενοι που αυτοαξιολογούνται, οι συνάδελφοί τους 
25 ειδικότερα με βάση την αποστολή, το όραμα, τη στρατηγική, τους στρατηγικούς στόχους  του 

Οργανισμού,  το  μέγεθος  και  τη  φύση  των  δραστηριοτήτων  του,  το  εξωτερικό  και  εσωτερικό 
περιβάλλον,  αλλά και τη νοοτροπία, την  κουλτούρα, τις εταιρικές αξίες και τις εσωτερικές δομές του 
Οργανισμού.

26 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 324-325.
27 ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 242.
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που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτούς, οι υφιστάμενοι τους και οι πελάτες της 

επιχείρησης   Η  τεχνική  δε  της  αυτοαξιολόγησης,   κατά  την  οποία  οι  ίδιοι  οι 

εργαζόμενοι  αξιολογούν  την  αποδοτικότητά  τους,  είναι  ιδανική  όταν 

χρησιμοποιείται για τα βελτίωση της απόδοσης και την εξέλιξη του εργαζομένου. 

Παράλληλα,  μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  από έναν προϊστάμενο και  ως σημαντική 

συμπληρωματική  βοήθεια  κατά  την  αξιολόγηση  του  υφισταμένου  του,  επειδή  η 

αυτοαξιολόγηση μπορεί να προβάλει στοιχεία στα οποία αρχικά ο προϊστάμενος δεν 

είχε δώσει σημασία. Έτσι ο προϊστάμενος συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία αυτά και 

οδηγείται σε μια πιο περιεκτική και αντιπροσωπευτική αξιολόγηση του υφισταμένου 

του.

Παράλληλα έχει  αναπτυχθεί  και  εφαρμόζεται  μια  νέα  μέθοδος  αξιολόγησης 

γνωστή ως “Αξιολόγηση 360 μοιρών”, ή “Κυκλική Επαναπληροφόρηση”, κατά την 

οποία  τα στοιχεία της απόδοσης ενός αξιολογούμενου συλλέγονται ταυτόχρονα από 

τους υφισταμένους του, τους συναδέλφους, τους προϊστάμενους του, σε ορισμένες 

περιπτώσεις και από τους πελάτες και τους προμηθευτές εφόσον έχει κάποια σχέση 

με  αυτούς.  Με  τον  τρόπο  αυτό  δίνεται  μια  ολοκληρωμένη  εικόνα,  η  οποία 

παρουσιάζει τον αξιολογούμενο από όλες τις πλευρές και μειώνει την πιθανότητα 

της υποκειμενικής εκτίμησης που μπορεί να γίνει όταν προέρχεται  από ένα μόνο 

άτομο. Σύμφωνα δε με τον  Grote,  η μέθοδος αυτή έχει  μεγάλη δύναμη, ίσως τη 

μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη τεχνική,  να υποδείξει στον αξιολογούμενο τα 

αδύνατα σημεία του αλλά και να του επιβεβαιώσει ότι τα δυνατά του σημεία  είναι 

πραγματικά και ότι ως τέτοια γίνονται αντιληπτά και από τους άλλους28.

1.4.2 Προσδιορισμός Τομέων Επίδοσης – Κριτηρίων Αξιολόγησης

Σύμφωνα  με  τους  Tyson &  York,  τα  κριτήρια  για  την  αποτελεσματική 

απόδοση πρέπει να καθορίζονται μέσα από τη διαδικασία της  ανάλυσης του έργου 

μιας  συγκεκριμένης  θέσης  (job analysis), αφού  έχει  προηγηθεί  η  περιγραφή  της 

συγκεκριμένης θέσης εργασίας (job description)29.  

28 GROTE, D., όπως παραπάνω, p. 292.
29 TYSON, S. and YORK, A.,  Essentials of HRM (4th ed.), Elsevier Butterworth – Heinemann, 

Burlington 2005, p. 96.
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Μια τέτοια  ανάλυση  αποβλέπει  βασικά  στη  μελέτη  των  καθηκόντων  και 

δραστηριοτήτων  που  συνεπάγεται  η  κατοχή  μιας  συγκεκριμένης  θέσης,  της 

σκοπιμότητας  των  δραστηριοτήτων  αυτών,  του  βαθμού  ευθύνης  και  εξουσίας 

απέναντι στο προσωπικό και τους οικονομικούς πόρους, του τρόπους συμπεριφοράς 

για  την  επίτευξη  των  στόχων  που  έχουν  τεθεί,  καθώς  και  τη  σημασία  των 

συγκεκριμένων τρόπων συμπεριφοράς. Τέλος  περιλαμβάνει και τον καθορισμό των 

γνώσεων  και  ικανοτήτων  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  του  συγκεκριμένου 

έργου με επιτυχία. Στη συνέχεια θα πρέπει να καθοριστεί τι  σημαίνει επιτυχημένη 

εκτέλεση  έργου.   Να  καθοριστούν   δηλαδή  τα  αποτελέσματα  ή  οι  τρόποι 

συμπεριφοράς που βοηθούν στην επιτυχημένη εκτέλεση ενός έργου με βάση τους 

στρατηγικούς  στόχους  του  Οργανισμού.   Το  τελικό  στάδιο  της  παραπάνω 

διαδικασίας είναι η ανάπτυξη τρόπων μέτρησης των πεπραγμένων30.

 Σύμφωνα με τον de Silva,  στόχοι ενός συγκεκριμένου συστήματος αμοιβών 

θα καθορίσουν την επιλογή των κριτηρίων που θα εκτιμήσουν την απόδοση.  Τα 

κριτήρια μπορεί να βασίζονται σε ατομική, ομαδική ή επιχειρησιακή απόδοση ή ένα 

μίγμα αυτών. Τα κριτήρια ατομικής απόδοσης είναι  περισσότερο  κατάλληλα όταν 

η απόδοση είναι μετρήσιμη και  τα άτομα έχουν μεγάλο έλεγχο στην απόδοσή τους 

ενώ  δεν είναι κατάλληλα όταν ο στόχος είναι να προαχθεί καλύτερα η συνολική 

απόδοση μέσα από την ομαδική εργασία και τη συνεργασία31.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές προσεγγίσεις και οι γενικοί τομείς 

επιδόσεων  που  προσδιορίζουν  τα  κριτήρια  με  τα  οποία  αξιολογούνται  οι 

εργαζόμενοι.

1.4.2.1  Η προσέγγιση με βάση την προσωπικότητα

Η προσέγγιση αυτή εστιάζει στην αξιολόγηση ορισμένων χαρακτηριστικών με 

βάση την προσωπικότητα των κρινόμενων. Η μέθοδος αυτή της αξιολόγησης είναι  η 

πλέον  παλιά  και  στα  πρώτα  της  βήματα  συναντάμε  τα  συστήματα  «σφαιρικής 

κρίσης» της αξίας του υπαλλήλου, όπου σε μια κλίμακα από π.χ. από το 1 έως το 20, 

ο κριτής έδινε το βαθμό που αντιστοιχούσε στη γενική εικόνα του αξιολογούμενου32. 
30 ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ.,  όπως παραπάνω, σελ. 175.
31 de SILVA, S. “An introduction to performance and skill based systems”, International Labor 

Organization (ILO), 1998.
32  Σύμφωνα  με  τον  Στάμου  (1970),   όπως  αναφέρουν  οι  Μαγγιώρου,   Τσατήρης  & 

Χαραλαμπίδης, (σελ. 198), το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε σχεδόν σε όλες τις ελληνικές τράπεζες 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. 

19



Μερικά  παραδείγματα  των  χαρακτηριστικών  που  αξιολογούνται,  είναι: 

«ανεξαρτησία»,   «πρωτοβουλία»,  «εξυπνάδα»,  «αφοσίωση»,  «ηγεσία».  Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι δύσκολο όμως να αναγνωριστούν και οι προϊστάμενοι 

και  οι  υφιστάμενοι  μπορεί  να  τα  αντιλαμβάνονται  διαφορετικά.   Οι  κρίσεις  που 

απαιτούνται  από  τους  προϊστάμενους  κάνουν  τις  βαθμολογίες  εξαιρετικά 

υποκειμενικές,  ευαίσθητες  στο  ανθρώπινο  λάθος  και  ιδιαίτερα  δύσκολο  να 

εξηγηθούν στους υπαλλήλους33. 

Τα συστήματα με βάση την αξιολόγηση της προσωπικότητας αμφισβητήθηκαν 

έντονα καθώς εστιάζουν κυρίως στα άτομα και όχι στην απόδοση των ατόμων στην 

εργασία  τους34 και  επιδέχονται  έντονα  υποκειμενικές  κρίσεις.  Αντί  αυτών 

συστήνονται από τους ερευνητές για την αξιολόγηση, τα συστήματα με βάση τις 

ικανότητες / συμπεριφορές35.

1.4.2.2    H   προσέγγιση με βάση τις ικανότητες / ιδιότητες  

Σύμφωνα  με  την  Halo,  “ικανότητες”  είναι  «οι  δεξιότητες,  η  γνώση  και  η 

προσπάθεια,  που έκαναν τα αποτελέσματα να  επιτευχθούν»36.  Για τις  ικανότητες 

έχουν χρησιμοποιηθεί  κατά καιρούς  διάφοροι όροι όπως “δεξιότητες”, “γνώσεις”, 

“συμπεριφορές”, “παράγοντες απόδοσης”, “παράγοντες επιτυχίας”, “αξίες”, για να 

προσδιοριστούν   εκείνες  οι  ιδιότητες  του  ατόμου  που  είναι  σημαντικές  για  την 

επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων37. 

Μπορεί να σχετίζονται καθαρά με ρόλους, ή να είναι ένα μίγμα προσωπικών 

και εργασιακών χαρακτηριστικών38 και πρέπει να επιλέγονται με βάση το όραμα, τις 

αξίες, τη φύση των δραστηριοτήτων, την τεχνολογία και τις στρατηγικές επιδιώξεις 

της επιχείρησης. Οι ικανότητες αυτές μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων 

ομάδων  των  εργαζομένων  αφού  η  φύση  της  εργασίας  τους  μπορεί  να  είναι 

διαφορετική. Επίσης οι ικανότητες για τις  οποίες θα πρέπει να αξιολογούνται τα 

στελέχη θα περιλαμβάνουν σαφώς και διοικητικές ικανότητες. Στην πράξη συνήθως 

33 BAKER, J., όπως παραπάνω, p. 90.
34 MARTOCCHIO, J., όπως παραπάνω, p.85.
35 SMITHER, J.,  όπως παραπάνω, p. 151.
36 HALO, J., όπως παραπάνω , p. 79.
37 GROTE, D., όπως παραπάνω, p. 103.
38 TYSON, S. and YORK, A., όπως παραπάνω, p. 94.
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οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν δύο ή τρεις κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. διοικητικά 

στελέχη, επιστημονικό προσωπικό, υπόλοιποι εργαζόμενοι)  και για κάθε μία από 

αυτές ορίζουν ανάλογες ικανότητες για αξιολόγηση. Ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο του 

συστήματος  της  αξιολόγησης  δεν  είναι  μόνο η  επιλογή  των  ικανοτήτων  που θα 

αξιολογηθούν  για  κάθε  ομάδα  εργαζομένων,  αλλά  ο  σαφής  προσδιορισμός  της 

έννοιας και του περιεχομένου αυτών39. 

Κατά τον  Grote40,  o πιο αποτελεσματικός τρόπος για  να προσδιοριστούν οι 

ικανότητες είναι να περιγραφεί  η ικανότητα ή ο παράγοντας απόδοσης σε όρους 

συμπεριφοράς. Όσο περισσότερο οι ικανότητες μπορούν να περιγραφούν σε όρους 

συμπεριφοράς και όχι απλά να οριστούν σαν να πρόκειται για όρους λεξικού, τόσο 

πιο χρήσιμη είναι η φόρμα της αξιολόγησης και για τους αξιολογητές (γιατί τους 

δείχνει  τι  πρέπει να κοιτάνε για να προσδιορίσουν το πόσο καλά ένα άτομο έχει 

αποδώσει  σε  μια  συγκεκριμένη  περιοχή),  αλλά  και  τους  αξιολογούμενους 

(δείχνοντας τους τις επιθυμητές συμπεριφορές που εκτιμώνται από τον Οργανισμό 

τους).

Η περιγραφή της ικανότητας λοιπόν περιλαμβάνει συνήθως έναν ορισμό και 

περιγραφή  συγκεκριμένων  συμπεριφορών  που  μπορεί  να  παρατηρηθούν  όταν 

κάποιος  εκδηλώνει  μια  ικανότητα  αποτελεσματικά,  αλλά και  συμπεριφορών  που 

είναι  πιθανό  να  εκδηλωθούν  όταν  κάποιος  δεν  φανερώνει  μια  ικανότητα 

αποτελεσματικά Οι  πληροφορίες  που λαμβάνονται  με  αυτό  τον  τρόπο,  παρέχουν 

σημαντικές ενδείξεις για τον αν ένα άτομο χρειάζεται ανάπτυξη ή  υπερβαίνει τις 

προσδοκίες41.

1.4.2.3  Η προσέγγιση με βάση την επίτευξη αποτελεσμάτων

Τα συστήματα  αξιολόγησης  που  βασίζονται  στην  επίτευξη  αποτελεσμάτων, 

εστιάζουν  στα  πραγματικά  αποτελέσματα  που  πετυχαίνουν  οι  αξιολογούμενοι. 

Βασικό  στοιχείο  για  την  αξιολόγηση  με  βάση  την  προσέγγιση  αυτή,  είναι  ο 

καθορισμός μετρήσιμων και ξεκάθαρων αντικειμενικών στόχων42.  Οι στόχοι μπορεί 

να είναι: (1)  Ποσοτικοί,  οι οποίοι εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς, δείκτες ή 
39 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Ν. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ, όπως παραπάνω, σελ. 327.
40 GROTE, D., όπως παραπάνω, p. 117-118.
41  HALO, J., όπως παραπάνω, p. 80.

42        ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 240.

21



ποσοστά  και  ορίζουν  την  επιθυμητή  ποσότητα  ή  (2)  Ποιοτικοί,  οι  οποίοι 

εκφράζονται με περιγραφικό τρόπο.

Στα συστήματα  αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα, ο προϊστάμενος και ο 

υφιστάμενος  συναντιούνται  στην  αρχή  της  περιόδου  αξιολόγησης  για  να 

ανασκοπήσουν  τις  ευθύνες  και  υποχρεώσεις,  να  θέσουν  στόχους  και  να 

συμφωνήσουν πώς θα μετρηθεί η απόδοση του ατόμου. Αποφασίζουν τις βασικές 

περιοχές στις οποίες το άτομο θα συγκεντρώσει την προσοχή του, τους διάφορους 

στόχους  που  πρέπει  να  επιτευχθούν  σαν  αποτέλεσμα  των  προσπαθειών  στις 

συγκεκριμένες  περιοχές και τα μέτρα  με τα οποία θα μετρηθεί η ποιότητα της 

απόδοσης. 

Η εστίαση στα αποτελέσματα φαίνεται να παρέχει ένα αντικειμενικό κριτήριο 

αξιολόγησης της απόδοσης κάθε εργαζομένου και μια δίκαιη και αμερόληπτη βάση 

για την αξιολόγησή του. Τα σημαντικότερα οφέλη που παρέχει στον Οργανισμό και 

στα  άτομα  μπορούν  να  συνοψιστούν  ως  εξής:   Συμβάλλει  στον  καλύτερο 

βραχυπρόθεσμο  αλλά  και  μακροπρόθεσμο  σχεδιασμό,  ενθαρρύνει  την 

αποτελεσματικότερη  απόδοση,  επικοινωνεί  σε  όλα  τα  μέλη  του  Οργανισμού  τη 

σημασία  της  επίτευξης  μετρήσιμων  αποτελεσμάτων,  βοηθά  στην  καλύτερη 

συναίσθηση του ρόλου του ατόμου στην εργασία του και των προτεραιοτήτων του, 

οδηγεί  σε  αυξημένη  δέσμευση  στον  Οργανισμό  και  τέλος,  η  διαδικασία  της 

αξιολόγησης  γίνεται  αποδεκτή  ως  δίκαιη  από  τους  αξιολογητές  και  από  τους 

αξιολογούμενους.

Ωστόσο,  ένας  αριθμός  αδυναμιών  έχουν  υποδειχθεί  για  τα  συστήματα 

αξιολόγησης  με  βάση  τα  αποτελέσματα: (1)  Μπορεί   το  σύστημα  να  είναι  σε 

υπερβολικό βαθμό προσανατολισμένο στα αποτελέσματα. Αν τα αποτελέσματα είναι 

το μοναδικό πράγμα που μετράει, είναι πιθανό να τοποθετείται τεράστια έμφαση 

στην  επίτευξη  βραχυπρόθεσμων  αποτελεσμάτων  σε  βάρος  της  μακροπρόθεσμης 

ευημερίας  και   οι  εργαζόμενοι  μπορεί  να  αναπτύξουν  μια  στάση  επίτευξης 

αποτελεσμάτων με οποιοδήποτε κόστος, να αγωνίζονται να πετύχουν αποτελέσματα 

με τρόπους που είναι δυσλειτουργικοί για τον οργανισμό. (2) Η προσέγγιση μπορεί 

να μην παρέχει αρκετά κίνητρα στο άτομο για να βελτιώσει την απόδοση του. Η 

έμφαση  δίνεται  στα  οφέλη  στον  οργανισμό,  ενώ  λίγη  προσοχή  δίνεται  στην 

ανάπτυξη των ατόμων που εμπλέκονται. (3) Μπορεί  να μην ταιριάζει σε όλες τις 
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πλευρές της εργασίας καθώς δεν υπόκεινται όλες οι κρίσιμες πλευρές της εργασίας 

σε ποσοτική και αντικειμενική μέτρηση. (4) Μπορεί να μην είναι ευέλικτο, καθώς 

απαιτείται πολύς χρόνος και ενέργεια για την ανάπτυξη και διαπραγμάτευση των 

στόχων.  (5)  Δεν  είναι  εύκολο  να  δημιουργηθεί  και  να  χρησιμοποιηθεί.  Για  την 

αποτελεσματική  εφαρμογή  του  χρειάζεται  εκπαίδευση  αξιολογητών  και 

αξιολογούμενων καθώς και υψηλός βαθμός οργανωσιακής δέσμευσης43. (6)  Όταν οι 

στόχοι   επιβάλλονται  από  τη  διοίκηση  υπάρχει  μικρή  ή  καθόλου  αίσθηση 

ιδιοκτησίας  από  τους  εργαζομένους,  αποδοχή  ή  δέσμευση  για  την  επίτευξη  των 

στόχων44.  

Οι Boyett & Conn  επισημαίνουν τα παρακάτω που μπορεί να συμβάλλουν στην 

προσπάθεια για αποτελεσματική στοχοθεσία:  (1) Αν και προκλητικοί ταυτόχρονα οι 

στόχοι  θα  πρέπει  να  γίνονται  αντιληπτοί  ως  επιτεύξιμοι.  Πρέπει  να  υπάρχει  μια 

ισορροπία στο επίπεδο της δυσκολίας και στην  δυνατότητα επίτευξης των στόχων. 

Οι στόχοι που γίνονται αντιληπτοί ως πάρα πολύ δύσκολοι ή πάρα πολύ εύκολοι, 

χάνουν την παρακινητική τους αξία. (2) Αν και η συμμετοχή από μόνη της δεν θα 

εγγυηθεί ότι η απόδοση θα βελτιωθεί ή οι ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν, θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η συμμετοχή των εργαζομένων στην στοχοθεσία. Τέτοια συμμετοχή 

θα έχει ως  αποτέλεσμα μεγαλύτερη αποδοχή περισσότερων δύσκολων στόχων και 

υψηλότερη  δέσμευση για την επίτευξη των στόχων. (3) Το επίπεδο της δυσκολίας 

ενός  συγκεκριμένου  στόχου  θα  πρέπει  να  ανταποκρίνεται  στην  σχετική  του 

σπουδαιότητα  για  να εκπληρώσει  τις  ανάγκες  της  επιχείρησης.  Οι  υπάλληλοι  θα 

δεχτούν (και πολύ συχνά βρίσκουν τρόπο να πετύχουν) ακραίες προκλήσεις όταν 

βλέπουν μια άμεση σχέση ανάμεσα στον στόχο και έναν αδιαμφισβήτητο λόγο για 

την επιχείρηση που να δικαιολογεί τη θυσία για την επίτευξη του στόχου.

Ο  Grote επίσης, προτείνει ότι: (1) Οι στόχοι θα πρέπει να είναι επικεντρωμένοι 

σε συγκεκριμένα αποτελέσματα να επιτευχθούν και όχι απλά σε δραστηριότητες. Οι 

αποτελεσματικοί  στόχοι  δεν  περιγράφουν  τις  συνηθισμένες  δραστηριότητες  που 

περιέχονται  σε  μια εργασία.  (2)  Οι  στόχοι  απόδοσης πρέπει  να περιοριστούν σε 

αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τον Οργανισμό. (3) Επειδή  δεν είναι 

όλοι οι στόχοι ίσης σημασίας, συστήνεται να γίνεται προτεραιότητα και στάθμιση 
43  GROTE, D., όπως παραπάνω, p. 75-77.
44 BOYETT, J.H. and CONN, H.P., Maximum Performance Management: How to manage and 

Compensate People to Meet World Competition ,  Glenbridge Publishing Ltd., United Kingdom 1996, 
p. 107.
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αυτών, προκειμένου να γίνεται κατανοητή η σχετική αναγκαιότητα και η αίσθηση 

του επείγοντος για τον καθένα. (4) Οι στόχοι πρέπει να είναι περιορισμένοι στον 

αριθμό. Αν οι στόχοι που τίθενται είναι πραγματικά σημαντικοί τότε υπάρχει μόνο 

ένας περιορισμένος αριθμός που οποιοδήποτε άτομο μπορεί να πετύχει45. Η πράξη 

μας λέει ότι λιγότερα από πέντε μέτρα απόδοσης είναι πιθανό να κάνουν το άτομο να 

αγνοήσει σχετικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην απόδοση 

του Οργανισμού, ενώ περισσότερα από επτά θα είναι μη διαχειρίσιμα46.

Στην πράξη τα σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης είναι μικτά,  καθώς κάνουν 

χρήση συνδυασμών κριτηρίων από τις  παραπάνω προσεγγίσεις.  Στις  περιπτώσεις 

αυτές, ο  Οργανισμός πρέπει να αποφασίσει  τη βαρύτητα που θα δώσει σε κάθε 

κριτήριο47.  

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η στοχοθεσία και η μέτρηση των αποτελεσμάτων 

συνήθως είναι η «αχίλλειος πτέρνα» όλων των συστημάτων αξιολόγησης. Σε πολλές 

περιπτώσεις  είναι  δύσκολο  να  τεθούν  μετρήσιμοι  στόχοι  καθώς  επίσης  να 

προσδιοριστεί το ύψος τους ώστε να είναι προκλητικοί και ρεαλιστικοί. Επιπλέον η 

δυσκολία γίνεται μεγαλύτερη όταν η επίτευξη των στόχων δεν εξαρτάται μόνο από 

τον αξιολογούμενο αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια,  νεότερες  συστηματικές  μεθοδολογίες  στοχοθεσίας  και  μέτρησης  της 

επίτευξης των στόχων όπως είναι η Balanced Scorecard (ΒSC)48.

 Η ΒSC, είναι  ένα πλαίσιο μέτρησης της απόδοσης στο οποίο γίνεται χρήση 

οικονομικών και μη δεικτών  για την παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής 

της επιχειρησιακής στρατηγικής49. Η  BSC  παρέχει στους μάνατζερ μια ένδειξη της 

απόδοσης  της  εταιρείας  με  βάση  το  βαθμό  ικανοποίησης  των  αναγκών  των 

45   GROTE, D., όπως παραπάνω, p.92-94.
46 ATKINSON, A., (1999),  “Strategic performance measurement and incentive compensation”, 

European Management Journal,  Vol. 16, Iss. 5, pp.  552-561.
47  Είναι  κατάλληλο  για  παράδειγμα,   να  δοθεί   το  50%  της  συνολικής  βαθμολογίας  της 

αξιολόγησης της  απόδοσης στην  επιτυχία του ατόμου ως προς  τις  δεξιότητες,  συμπεριφορές  και 
ικανότητες  και το άλλο 50% από την επιτυχία του ατόμου να εκπληρώσει τους στόχους που του 
είχαν τεθεί και τα αποτελέσματα που πέτυχε;
48         στα ελληνικά αποδίδεται με τους όρους “Iσορροπημένη Βαθμολογική Κάρτα” ή “Κάρτα 
Ισορροπημένης Στοχοθέτησης.
49        LITTLER, K.., AISTHORPE,  P.,  HUDSON R., &  KEASEY, K., (2000), “A new approach 
to linking strategy formulation and strategy implementation: an example from the UK banking sector” 
International Journal of Information Management, Vol. 20, Iss. 6, pp. 411-428.
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συμμετόχων. Τέλος,  παρέχει στους υπαλλήλους ένα πλαίσιο που τους βοηθάει να 

αντιληφθούν τους στόχους και τις στρατηγικές της εταιρείας, τον τρόπο εκτίμησης 

αυτών των στόχων και στρατηγικών, καθώς και τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν 

τους κρίσιμους δείκτες50.

1.4.3 Μέθοδοι  αξιολόγησης

Οι  μέθοδοι  αξιολόγησης,   αναφέρονται  στις  μεθόδους  με  τις  οποίες 

διαβαθμίζονται  οι  αποδόσεις51 και  ο  καθορισμός  των  στοιχείων  που  θα 

χρησιμοποιηθούν  για  σύγκριση  για  τη  μέτρηση  των  πεπραγμένων.  Ως  τέτοια 

μπορούν  να  αναφερθούν:  i)  το  παρελθόν  (παρελθούσα  απόδοση),  ii)  άλλοι 

εργαζόμενοι (πώς ένα άτομο ή γκρουπ συγκρίνεται με άλλα που κάνουν παρόμοια 

εργασία κάτω από παρόμοιες συνθήκες), iii) πρότυπα απόδοσης (πώς μια παραγωγή 

ή  διαδικασία  συγκρίνεται  με  τα  στάνταρτ  του  κλάδου),  και  iv)  τα  αναμενόμενα 

αποτελέσματα (πώς τα πραγματικά αποτελέσματα συγκρίνονται με τις υποθέσεις για 

το πώς τα αποτελέσματα θα έπρεπε να ήταν)52.

Οι  τρόποι  που  χρησιμοποιούνται  για  την  αξιολόγηση  της  απόδοσης  των 

εργαζομένων είναι ουσιαστικά τέσσερις:

 Οι μέθοδοι σύγκρισης (comparative procedures), 

 Οι μέθοδοι με βάση τα απόλυτα κριτήρια (absolute standards),

 Οι μέθοδοι που συνδέονται με την άμεση μέτρηση της αποδοτικότητας 

(performance measurement), και 

 Η μέθοδος αξιολόγησης βάσει της επίτευξης των αντικειμενικών στόχων 

(Μanagement by objectives). 

1.4.3.1 Μέθοδοι σύγκρισης

Οι  μέθοδοι  αυτές  χαρακτηρίζονται  βασικά  από  το  ότι  η  αξιολόγηση  ενός 

συγκεκριμένου προσώπου γίνεται καθώς αυτό συγκρίνεται με άλλα πρόσωπα. 

50 NOE,  R.A.,   HOLLENBECK,  J.R.,   GERHART,  B.  and  WRIGHT,  P.M.,   Διαχείριση 
Ανθρωπίνων Πόρων: Ένα Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα, Τόμος Α΄. (4η έκδ.),  Παπαζήση, Αθήνα 2006, 
σελ. 34.

51 ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 222.
52 HALO, J.,όπως παραπάνω , p. 70.
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Οι  μέθοδοι  σύγκρισης  δεν  υπόκεινται  βασικά  στα  σταθερά  σφάλματα 

επιείκειας, αυστηρότητας ή κεντρικής τάσης. Παρουσιάζουν όμως το μειονέκτημα 

ότι  η  αξιολόγηση  βασίζεται  στη  γενική  εικόνα  του  εργαζομένου,  χωρίς   να 

αναλύονται  τα  επιμέρους  χαρακτηριστικά  του  καθενός,  πράγμα  που  μπορεί  να 

οδηγήσει σε εσφαλμένες εκτιμήσεις και ιδιαίτερα στο σφάλμα γενικευμένης κρίσης. 

Ο τρόπος αυτόs αξιολόγησης οδηγεί σε διαφωνίες τόσο τους εκτιμητές όσο και τους 

εργαζόμενους  και  δε  θεωρείται  ότι  βοηθά   στην  υποκίνηση  και  ανάπτυξη  των 

στελεχών53. 

      1.4.3.2 Μέθοδοι των απόλυτων κριτηρίων

Με  αυτές  τις  μεθόδους,  το  άτομο  βαθμολογείται  σύμφωνα  με  ορισμένα 

κριτήρια ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά και όχι σε σύγκριση με άλλα 

άτομα. 

i) Μέθοδος κρίσιμων γεγονότων (Critical incidents).  Με τη μέθοδο αυτή,  ο 

προϊστάμενος  καταγράφει  σε  ένα  ημερολόγιο  τα  ιδιαίτερα  θετικά  ή  αρνητικά 

περιστατικά,  τα  οποία  θεωρούνται  καίρια  για  να  χαρακτηριστεί  επιτυχημένη  ή 

ανεπαρκής η εκτέλεση της εργασίας του υφιστάμενου, καθ’ όλη τη διάρκεια ενός 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος54.  

ii)  Μέθοδος  του  σταθμισμένου  καταλόγου  (Weighted checklist). Σε  αυτή  τη 

μέθοδο αξιολόγησης δίνεται στον αξιολογητή μια λίστα με διάφορα χαρακτηριστικά 

συμπεριφοράς που σχετίζονται με την εργασία και του ζητείται να τσεκάρει με ένα 

ναι ή ένα όχι αυτά που χαρακτηρίζουν τον αξιολογούμενο55.

iii)  Μέθοδος με έκθεση (essay). Σε αυτή τη μέθοδο ο αξιολογητής γράφει μια 

έκθεση,  περιγράφοντας  την  απόδοση  του  κάθε  αξιολογούμενου  χωριστά, 

καταγράφοντας  για  όλους  τη  συμπεριφορά  τους  κατά  κατηγορίες.  Δεν  τίθενται 

συγκεκριμένες   ερωτήσεις  αναφορικά  με  την  απόδοση  των  εργαζομένων  και  η 

αξιολόγηση γίνεται με γραπτή ανάπτυξη των χαρακτηριστικών τους. 

iv)  Γραφικές  κλίμακες  κατάταξης  (Graphic Rating Scales). Θεωρείται  η 

απλούστερη και η πιο ευρέως διαδεδομένη τεχνική αξιολόγησης. Επικεντρώνεται 

53 ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ.,  όπως παραπάνω, σελ. 178-180.
54     ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 233.
55     ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, N. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 228-233.
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στις συγκεκριμένες συμπεριφορές και χαρακτηριστικά που έχουν άμεση σχέση με 

την εργασιακή απόδοση σε σχέση με τα πρότυπα εργασίας, την ανάλυση της θέσης 

εργασίας  και  τις  υποχρεώσεις  των  εργαζομένων56.  Ο  αξιολογητής  αποδίδει  στον 

αξιολογούμενο ένα βαθμό απόδοσης, για παράδειγμα άριστος, ικανοποιητικός κ.τ.λ. 

Στην κλίμακα μπορεί να αντιστοιχηθούν και αριθμητικές βαθμολογίες και  έτσι  ο 

εργαζόμενος  βαθμολογείται  με  το  άθροισμα στις  επιμέρους  βαθμολογίες  του.  Σε 

περίπτωση που κάποια χαρακτηριστικά είναι  πιο σημαντικά από άλλα μπορεί  να 

χρησιμοποιηθούν και συντελεστές στάθμισης. 

Η κατάταξη με γραφικές κλίμακες παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι 

σχετικά  εύκολη  η  δημιουργία  και  η  χρήση  τους  επιτρέπει  τη  σύγκριση  των 

εργαζομένων. Αν έχουν επιτευχθεί η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια, η μέθοδος 

αυτή μπορεί να είναι πιο έγκυρη και από πολύ πιο σύνθετες τεχνικές. Δυστυχώς η 

μέθοδος δεν προσφέρει ιδιαίτερη προστασία από τα προβλήματα της επιείκειας, της 

αυστηρότητας και του λάθους της γενικευμένης κρίσης57.  

v) Μέθοδος μέτρησης της συμπεριφοράς (behaviorally anchored rating scales, ή 

BARS). Αυτό το πολύ δημοφιλές εργαλείο αξιολόγησης έχει ειδικές παραγράφους 

που  περιγράφουν  την  «άριστη»,  «πολύ  καλή»,  «καλή»  κ.τ.λ.  απόδοση,  ενώ  ο 

αξιολογητής   έχει  στέρεα  παραδείγματα  του  πως  οι  συμπεριφορές 

κατηγοριοποιούνται πάνω στην κλίμακα.

   vi)  Η  μέθοδος  αξιολόγησης  της  παρατηρούμενης  συμπεριφοράς  (behavioral 

observation scales, ή BOS) είναι παρόμοια με την προηγούμενη, με τη διαφορά ότι η 

βαθμολογική κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι αυτή της μεθόδου με κλιμακωτή 

κατάταξη με πέντε επίπεδα απόδοσης, και   μετράει πόσο συχνά («σχεδόν πάντα» εν 

αντιθέσει  με  «σχεδόν  ποτέ»)   και  με  τι  ένταση ένας  υπάλληλος  επιδεικνύει  μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά58. 

vii) Η μέθοδος μέτρησης της αναμενόμενης συμπεριφοράς (behavioral expected 

scales, ή BES) σύμφωνα με την οποία αξιολογείται η συμπεριφορά που περιμένουμε 

να έχει ο εργαζόμενος. Στη συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία συνδυάζει στοιχεία και 

από τις δύο προηγούμενες μεθόδους, ο αξιολογητής είναι εφοδιασμένος με μια λίστα 

56     ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 228.
57            ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, N. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 340.
58           ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.,  Διοίκηση προσωπικού – ανθρώπινου δυναμικού: θεωρία και  
πράξη, [χ. ό.].  Αθήνα 2002, σελ. 307.
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που  αναφέρεται  στις  αναμενόμενες  συμπεριφορές  και  η  κάθε  μια  από  αυτές 

αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη βαθμολογία59.

1.4.3.3 Μέθοδοι της άμεσης μέτρησης

 Οι  μέθοδοι  αυτές  εκτιμούν  την  αποδοτικότητα,  με  άμεσες  μετρήσεις  που 

αναφέρονται είτε στην ποσότητα, είτε στην ποιότητα. Ο τρόπος αυτός αξιολόγησης 

της αποδοτικής συμπεριφοράς είναι φυσικά εφικτός, όταν το άτομο εκτελεί κάποια 

τυποποιημένη εργασία και  εφαρμόζεται  κυρίως σε  εργαζόμενους των κατωτέρων 

ιεραρχικών βαθμίδων (π.χ. εργάτες του τμήματος παραγωγής, πωλητές κ.λ.π.).

Οι  μέθοδοι  αυτές  εμφανίζουν  αυξημένη  αξιοπιστία  γιατί  περιορίζουν  στο 

ελάχιστο τόσο τα σταθερά όσο και τα ασταθή σφάλματα. Η εφαρμογή τους όμως 

περιορίζεται  σε  εργασίες  όπου  υπάρχει  δυνατότητα  ποσοτικοποιήσεως  των 

αποτελεσμάτων60. 

1.4.3.4 Μέθοδος  αξιολόγησης βάσει της επίτευξης  αντικειμενικών στόχων

Κάθε  επιχείρηση ή  οργανισμός  έχει  ορισμένους  αντικειμενικούς  σκοπούς  ή 

στόχους τους οποίους προσπαθεί να επιτύχει. Η σημασία του σαφούς προσδιορισμού 

των στόχων για την αποτελεσματική διοίκηση έχει  αναγνωριστεί  από τα πρώτα 

χρόνια της επιστήμης του Management  Αυτό οδήγησε στη δημιουργία μιας μεθόδου 

ή προσέγγισης καθορισμού και εκτίμησης των στόχων, που είναι διεθνώς γνωστή ως 

Μ.Β.Ο.  (Μanagement by Objectives)  και  στα  ελληνικά  αποδίδεται  με  τον  όρο 

«Διοίκηση με Αντικειμενικούς Σκοπούς» ή «Διοίκηση δια Στόχων» 61. 

Το   MBO  και  οι  τεχνικές  στοχοθεσίας  θεωρούνται  από  πολλούς  ότι  είναι 

μέθοδοι διοίκησης και  παρά μέθοδοι αξιολόγησης62.  Η αξιολόγηση προκύπτει ως 

απόρροια της λειτουργίας αυτού του συστήματος,  το οποίο αναπαριστάνεται  στο 

ακόλουθο σχήμα:

  Σχήμα 1.2    Διοίκηση διά στόχων και αξιολόγηση
59           ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 236-239.
60           ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ.,  όπως παραπάνω, σελ. 185-186.
61           ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. & ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Ν., όπως παραπάνω,  σελ. 459-461.
62          BAKER, J., όπως παραπάνω, p. 89.
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Πηγή:  Μαγγιώρου, Μ., Τσατήρης, Γ., & Χαραλαμπίδης, Ε. (1999),  Τραπεζική Διοίκηση: 
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, (τόμος Β΄), Πάτρα, έκδοση ΕΑΠ, σελ. 202.

Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα βήματα:

1.  Καθορισμό  των  στόχων  που  πρέπει  να  επιτευχθούν  σε  μια  ορισμένη  χρονική  

περίοδο.  Οι  στόχοι  αυτοί  καθορίζονται  κατ’  αρχήν  από  τον  προϊστάμενο  και 

ακολουθεί  συζήτηση  ώστε  να  γίνουν  αποδεκτοί  και  από  τους  υφιστάμενους  ή 

προτείνονται  από  τους  υφιστάμενους  και  γίνονται  αντίστοιχα  δεκτοί  από  τον 

προϊστάμενο. Καταβάλλεται προσπάθεια οι στόχοι να εκφράζονται όσο είναι δυνατό 

σε ποσοτικά μεγέθη.

2. Επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό εφόσον οι στόχοι 

έχουν προσδιορισθεί με ακρίβεια στο προηγούμενο στάδιο. 

3.  Αξιολόγηση  των  όσων  έχουν  επιτευχθεί. Το  βήμα  αυτό  αρχίζει  με  την 

αυτοαξιολόγηση.  Ο  υφιστάμενος  συντάσσει  μια  έκθεση  σχετικά  με  το  βαθμό 

σχετικά με τον βαθμό στον οποίο έχει επιτύχει τους στόχους τους οποίους ανέλαβε. 

Στη συνέχεια σε συνεργασία με τον προϊστάμενό του συζητά την έκθεση αυτή και σε 

περίπτωση μη αποδοτικής συμπεριφοράς, αναλύουν μαζί τους λόγους και τις αιτίες 

της αποτυχίας63.

63        Θεωρείται ότι υπάρχουν τέσσερις άμεσες μετρήσεις για τα αποτελέσματα: (1) η ποσότητα, π.χ. 
ο αριθμός των παραγόμενων μονάδων, ο αριθμός των τηλεφωνημάτων ανά ώρα, κ.ά. (2) η ποιότητα, 
π.χ.  τα παράπονα ή οι έπαινοι των πελατών, οι επιστροφές προϊόντων, κ.ά., (3) το κόστος, π.χ. η 
διακύμανση  σε  σχέση  με  τον  προϋπολογισμό,  ποσό  χρημάτων  που  δαπανήθηκαν,  υπερωριακή 
απασχόληση,  κέρδος  ανά  τεμάχιο  κ.ά.,  και   (4)  ο  χρόνος,  π.χ. τήρηση  προγραμμάτων  και 
χρονοδιαγραμμάτων, μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε τηλεφώνημα, έργα που ολοκληρώνονται ανά 
μήνα (GROTE, D., όπως παραπάνω, σελ. 96-98).

29



4. Το τελικό βήμα συνίσταται στον καθορισμό νέων στόχων για την επόμενη χρονική 

περίοδο64.

Τα οφέλη  από την  εφαρμογή του  MΒΟ για  την  επιχείρηση  και  τα  στελέχη, 

συνοψίζονται  από  τους  Καννελόπουλο  και  Παπαλεξανδρή65 ως  εξής:  (1) 

Εξασφαλίζει την ευκαιρία να γίνεται σωστός προγραμματισμός. (2) Δημιουργεί μια 

κατάσταση δέσμευσης έναντι των στόχων. (3) Μεγαλώνει την παρακίνηση για την 

επιτυχία  σημαντικών  αντικειμενικών  σκοπών  σαν  αποτέλεσμα  της  έμφασης  που 

δίνεται  στη  συμμετοχή  της  διαδικασίας  στοχοθέτησης,  στην  επικοινωνία  μεταξύ 

προϊσταμένων, υφισταμένων και συναδέλφων και την επαναπληροφόρηση σχετικά 

με  τα  αποτελέσματα.  (4)  Δίνει  τη  δυνατότητα  στα  στελέχη  της  επιχείρησης  να 

καθιερώσουν τις ίδιες προσδοκίες σχετικά με το έργο που θα γίνει. (5) Βοηθά στο να 

συσχετίζονται οι στόχοι όλων των επιπέδων της   ιεραρχίας  τόσο   μεταξύ  τους  όσο 

και   με   τους   στόχους της   επιχείρησης. (6) Ενθαρρύνει την προσωπική βελτίωση 

και ανάπτυξη των στελεχών με την ανάπτυξη της ευθύνης για  την απόδοσή τους, 

ενώ  τους  εξασφαλίζει  την  ευκαιρία  για  την  αύξηση  των  γνώσεων,  των 

επιδεξιοτήτων. (7) Παρέχει μεγαλύτερη   ευκαιρία   για   προσωπική  συμβολή  και 

αποδοχή  ευρύτερης   ευθύνης.  (8)  Συμβάλλει  στη βελτίωση των διαπροσωπικών 

σχέσεων μέσω της συμμετοχής σε ομάδες εργασίας, για την επίλυση προβλημάτων 

εκτός αρμοδιότητας.

Η  δυνατότητα  εξατομίκευσης  των  στόχων  που  περικλείει,  δεδομένου  ότι 

γίνεται ένας «επιμερισμός» των στόχων, θεωρείται ότι εξοπλίζει τη μέθοδο αυτή με 

αυξημένη πιθανότητα αξιοπιστίας. Η εξατομίκευση αυτή όμως δημιουργεί ορισμένα 

προβλήματα στην περίπτωση που θα επιχειρηθεί  να συνδεθεί  άμεσα το σύστημα 

αμοιβών των στελεχών με ένα σύστημα Διοικήσεως με βάση τους αντικειμενικούς 

στόχους. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος σε μια τέτοια περίπτωση, όπου είναι δύσκολο να 

εφαρμοστεί  ένα  απόλυτα  δίκαιο  σύστημα  ανταμοιβών,  λόγω  ακριβώς  της 

εξατομικεύσεως των στόχων,  τα  στελέχη  να  υπονομεύσουν σιγά  -  σιγά  τόσο τη 

διαδικασία καθορισμού των στόχων όσο και τη διαδικασία της αυτοαξιολογήσης66.

Τα κυριότερα προβλήματα στο ΜΒΟ,  σχετίζονται με το πόσο φιλόδοξοι ή 

μετριοπαθείς  είναι  οι  στόχοι  που  τίθενται  και  με  το  αν  στην  ουσία  οι  στόχοι 

64        ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ.,  όπως παραπάνω, σελ. 184.
65        ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. & ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Ν., όπως παραπάνω,  σελ. 473.
66         ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ.,  όπως παραπάνω, σελ. 184.
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επιβάλλονται από τον προϊστάμενο και δεν γίνονται πραγματικά αποδεκτοί από τον 

υπάλληλο67.  Επίσης η μεγάλη έμφαση σε μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους μπορεί 

να οδηγήσει στην παραμέληση άλλων βασικών χαρακτηριστικών καθώς και στην 

υποβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Επιπλέον είναι χρονοβόρα διαδικασία και χρειάζεται αρκετός χρόνος για να τεθούν 

οι  αντικειμενικοί  στόχοι,  να  εκτιμηθεί  η  πρόοδος  των εργαζομένων και  να  γίνει 

ανατροφοδότηση αναφορικά με τα αποτελέσματα. Ένα άλλο σοβαρό μειονέκτημα 

είναι ότι  η πίεση των προϊσταμένων για την επίτευξη υψηλών ρυθμών απόδοσης 

μπορεί να είναι μεγάλη , όπως παράλληλα μεγάλη μπορεί να είναι η αντίδραση των 

εργαζομένων, με έντονη επιμονή στη διατήρηση χαμηλών ρυθμών απόδοσης. Για 

αυτόν  το  λόγο  η  καλή  γνώση  της  εργασίας,  όπως  επίσης  και  οι  προσωπικές 

δυνατότητες  και  επιδιώξεις  των  εργαζομένων  παίζουν  καθοριστικό  ρόλο.  Για  να 

βελτιωθεί   η  αποδοτικότητα  θα  πρέπει  οι  στόχοι  να  είναι  ορθολογικοί  και 

επιτεύξιμοι.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  εξάλλου,  εμφανίζονται  αρκετά  προβλήματα, 

όταν οι  προϊστάμενοι  έχουν την εντύπωση ότι  δεν είναι απαραίτητη η περιοδική 

καθοδήγηση των υφισταμένων. Τέλος είναι δαπανηρή μέθοδος  και απαιτεί πολύ 

γραφική εργασία68.

Όπως αναφέρει  ο  Grote,  το ΜΒΟ θεωρείται  από κάποιους σαν οργανωσιακή 

πανάκεια, ενώ δεν είναι. Δεν μπορεί να παρέχει όλα τα  δεδομένα που απαιτούνται 

για να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις για τις αμοιβές, τις προαγωγές, την εκπαίδευση 

και  την  ανάπτυξη.  Δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  εκείνες  τις  σημαντικές 

λειτουργίες της εργασίας όπου τα μέτρα για τα αποτελέσματα είτε δεν υπάρχουν, 

είτε είναι δευτερεύουσας σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία. Τα 

συστήματα  που  βασίζονται   μόνο  στα  αποτελέσματα  παρέχουν  ανεπαρκή 

πληροφόρηση για το «πως» έγινε η εργασία. Εστιάζουν μόνο στο «τι» επιτεύχθηκε 

και αυτό είναι σπάνια αρκετό69. Παρόλο που η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στις 

μεγάλες  κυρίως  επιχειρήσεις  σε  ευρεία  έκταση,  θεωρείται  γενικά  ότι  η 

αποτελεσματικότητα της πρέπει ακόμα να διερευνηθεί70. 

1.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση

67         ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, N. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 326.
68        ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 241.
69        GROTE, D., όπως παραπάνω, σελ. 77.
70        ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ.,  όπως παραπάνω, σελ. 184.
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Συχνά  οι  εργαζόμενοι  είναι  αντίθετοι  στο  σύστημα  της  αξιολόγησης.  Ο  πιο 

κοινός  φόβος  τους  είναι  η  υποκειμενικότητα  από  πλευράς  των  βαθμολογητών. 

Συνήθως  δηλαδή,  οι  προκαταλήψεις  και  οι  διακρίσεις  των  αξιολογητών  είναι  ο 

πραγματικός  λόγος  της  αντίδρασης  των  εργαζομένων  στην  αξιολόγηση.  Το 

πρόβλημα  αυτό  μειώνεται  όσο  περισσότερη  διαφάνεια  και  αξιοκρατία  επικρατεί 

στην επιχείρηση.

Το  πόσο  αποτελεσματικά  θα  χρησιμοποιηθεί   το  σύστημα  αξιολόγησης 

εξαρτάται  από  πολλούς  παράγοντες,  όπως  τις  ικανότητες  και  τις  στάσεις  των 

στελεχών  γραμμής.  Ως  τέτοιες  μπορούν  να  αναφερθούν:  (1)  Η  κατανόηση  των 

εννοιών των κριτηρίων αξιολόγησης και των μεθόδων εκτίμησης / μέτρησης αυτών. 

(2)  Η ικανότητα στοχοθεσίας και μέτρησης των αποτελεσμάτων. (3)  Η ικανότητα 

ανάλυσης  των  αιτιών  απόκλισης  μεταξύ  επιθυμητών  και  πραγματοποιηθέντων 

επιδόσεων, μείωσης αυτής της απόκλισης και εντοπισμού των ασθενών σημείων – 

αδυναμιών. (4) Η ικανότητα  παρακολούθησης της διαδικασίας σε σχέση με τους 

στόχους και  (5) Η ικανότητα ανατροφοδότησης, καθοδήγησης και ανάπτυξης των 

αξιολογούμενων για βελτίωση των αδυναμιών – ασθενών σημείων71.

Σύμφωνα με τον Smither, αν οι εργαζόμενοι δεν συμφωνούν και δε δέχονται τη 

διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της απόδοσης (για παράδειγμα τη 

βαθμολογία),  τότε  το  σύστημα  αξιολόγησης  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  διαμάχες, 

δυσαρέσκεια,  και  έλλειψη  δέσμευσης.  Η  αποδοχή  των  εργαζομένων  για  την 

αξιολόγηση της απόδοσης και η ικανοποίηση με την διαδικασία της αξιολόγησης, 

συνδέονται σημαντικά με την αντιλαμβανόμενη δικαιοσύνη της διαδικασίας. 

Όταν  η  διαδικασία  της  βαθμολογίας  γίνεται  αντιληπτή  ως  δίκαιη,  οι 

αξιολογούμενοι θα παρακινηθούν περισσότερο να βελτιώσουν την απόδοση τους. 

Επίσης  οι  αντιλήψεις  για  τη  δικαιοσύνη  της  αξιολόγησης  της  απόδοσης,  είναι 

σημαντικές ως προς την επίδραση που έχουν  στην ικανοποίηση των μάνατζερ και 

των εργαζόμενων για την  διαδικασία  της  αξιολόγησης72.  Πρόσφατη έρευνα στην 

Νορβηγία σε  εξακόσιους  περίπου  υπαλλήλους  εξήντα  τεσσάρων  επενδυτικών 

Τραπεζών, έδειξε ότι η  ικανοποίηση από την αξιολόγηση της απόδοσης,  συνδέεται 

71        LEWIS, P., όπως παραπάνω.
72        SMITHER, J.,όπως παραπάνω, σελ. 212-223.
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άμεσα με την δέσμευση των εργαζομένων στον Οργανισμό τους και την πρόθεση 

τους να παραμείνουν σε αυτόν73.

Αντίθετα αν οι εργαζόμενοι  πιστεύουν  ότι η αξιολόγηση της απόδοσης  τους 

και  αντίστοιχα  το  σύστημα  κινήτρων  δεν  είναι  δίκαια,   μπορεί  να  αρχίσουν  να 

“παζαρεύουν” τους στόχους τους και να χειραγωγούν τα στοιχεία της απόδοσης. Σε 

σχετική  έρευνα  στο  Inland Revenue,  το  40%  των  υπαλλήλων  πίστευε  ότι  οι 

υπάλληλοι που υπερέβαιναν τους στόχους το πετύχαιναν αυτό επειδή: «ήταν έξυπνοι 

στις διαπραγματεύσεις και τη συμφωνία εύκολων στόχων απόδοσης», ενώ πάνω από 

το 55% δήλωσε ότι κατά τη συμφωνία των στόχων τους νοιάζονταν περισσότερο να 

αποφύγουν μια κακή αξιολόγηση, παρά να πετύχουν μια καλή74.

Επίσης,  σύμφωνα με μελέτες,  οι αντιλήψεις για το κλίμα ενός Οργανισμού75 

και η  δέσμευση των αξιολογητών στον Οργανισμό, μπορούν να επηρεάσουν την 

στάση τους για την αξιολόγηση της απόδοσης. Περαιτέρω, οι απόψεις τους για την 

αποτελεσματικότητα  του  συστήματος  αξιολόγησης  και  για  τις  χρήσεις  της 

αξιολόγησης της απόδοσης, συνδέονται με τις συμπεριφορές των αξιολογητών  ως 

προς  την  βαθμολόγηση,  την  τάση  τους  να  δίνουν  γενικά  χαμηλές  ή  υψηλές 

βαθμολογίες και την προθυμία τους να κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα στην υψηλή και 

τη χαμηλή απόδοση76.

Έρευνα των  de Waal  and Coevert77,  για την επίδραση που είχε ένα καινούριο 

σύστημα  Διοίκησης  της  Απόδοσης   σε  υποκατάστημα  μιας  Τράπεζας  στην 

Ολλανδία,  ενισχύει  τα  ευρήματα της  πρόσφατης  βιβλιογραφίας  σύμφωνα με  την 

οποία  η  εισαγωγή  ενός  συστήματος  Διοίκησης  της  Απόδοσης   αυξάνει  τα 

αποτελέσματα ενός Οργανισμού όταν ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

73  KUVAAS, Β. (2006), “Performance appraisal satisfaction and employee outcomes: mediating 
and moderating roles of work motivation”  International Journal of Human Resource Management, 
Vol. 17, No 3, pp. 504-522(19).
74        DAVID,  M., STEPHEN, F. and KATSUYKI, K. (2000),  “Why Does Performance Pay 
Demotivate? Financial Incentives Versus Performance Appraisal”, Centre for Economic Performance, 
London School of Economics and Political Science.
75          ειδικά του βαθμού στον οποίο το κλίμα είναι συμμετοχικό και χαρακτηρίζεται από σχέσεις 
συνεργασίας, ατομική υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη και επικοινωνία,
76          TZINER, A., MURPHY, R. K. and CLEVELAND,  N.J. (2001), “Relationships Between 
Attitudes  Toward  Organizations  and  Performance  Appraisal  Systems  and  Rating  Behaviour”, 
International Journal of Selection and Assessment, Vol. 9, No 3, pp 226-239.
77        De WAAL, A. A. and COVERT ,V. (2007), “The effect of performance management on the 
organizational  results  of  a  bank”,   International  Journal  of  Productivity  and  Performance 
Management, Vol. 56, No 5/6, pp. 397-416.
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και όταν κατά την εισαγωγή του λαμβάνονται υπόψη όσοι το δυνατό περισσότεροι 

παράγοντες της ανθρώπινης συμπεριφοράς78.

Από  τα  παραπάνω  προκύπτει  ότι  πολλοί  παράγοντες   όπως  η 

αντιλαμβανόμενη  δικαιοσύνη,  οι  αντιλήψεις  για  την  υποκειμενικότητα  ή  μη  της 

διαδικασίας αξιολόγησης, οι ικανότητες αξιολόγησης των ατόμων, η αποδοχή των 

εργαζομένων   και  η  ικανοποίηση  τους  από  την  διαδικασία  της  αξιολόγησης,  η 

δέσμευση των αξιολογητών,  οι  στάσεις  και  οι  αντιλήψεις  τους για  το κλίμα του 

Οργανισμού,  παράγοντες  συμπεριφοράς  κ.ά.,  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους  και 

μπορούν  να  επηρεάσουν  τη  διαδικασία  και  την  αποτελεσματικότητα  της 

αξιολόγησης.

1.6. Προϋποθέσεις για  αποτελεσματική αξιολόγηση

Καταρχήν,  σύμφωνα  με  τους  Tyson &  York,  για  να  ενισχυθεί  η 

αποτελεσματικότητα ενός συστήματος αξιολόγησης, θα πρέπει οι σκοποί που αυτό 

επιδιώκει να πετύχει, να ορίζονται πολύ προσεκτικά και να δημοσιοποιούνται στο 

προσωπικό,  καθώς οι σκοποί αυτοί αντανακλούν την οργανωσιακή φιλοσοφία και 

καθορίζουν  τη  φύση  και  τις  λεπτομέρειες  των  σχεδίων  που  χρησιμοποιούνται. 

Επιπλέον για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης, 

θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  επίσημες  διευθετήσεις  που  είναι  απλές  και  όχι 

εκτεταμένα γραφειοκρατικές79.

Σύμφωνα με τους Παπαλεξανδρή και Μπουραντά, ένα σύστημα αξιολόγησης 

για να είναι  αποτελεσματικό,  θα  πρέπει να  είναι:  (1)  Συγκεκριμένο  και  σαφές 

σε  όλους. (2)  Ευθυγραμμισμένο  και  ταιριαστό  με  τις  ιδιαιτερότητες  της κάθε 

επιχείρησης80.  (3)  Αποδεκτό  από  τους  αξιολογούμενους.  (4)  Εστιασμένο,  με  την 

έννοια  ότι  για  κάθε  υπευθυνότητα  του  εργαζομένου  προσδιορίζονται  στόχοι  και 

αποτελέσματα  και   εντοπίζονται    συγκεκριμένες    περιοχές    βελτίωσης   και 

ανάπτυξης. (5) Αξιόπιστο και όσο γίνεται αντικειμενικό, με την έννοια ότι θα είναι 

78 O όρος “παράγοντες συμπεριφοράς”, χρησιμοποιείται εδώ με διπλή σημασία: (1) Οι ενέργειες 
των μελών του Οργανισμού που μπορούν να παρατηρηθούν και 2) Οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν 
στα μέλη του Οργανισμού να επιδεικνύουν συγκεκριμένη συμπεριφορά.
79       TYSON, S. and YORK, A., όπως παραπάνω, p.146.
80      όπως:  μέγεθος,  φύση  δραστηριοτήτων  σύνθεση  εργαζομένων,  τεχνολογία,  στρατηγική, 
κουλτούρα, περιβάλλον.
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ικανό να προσδιορίζει με σαφήνεια τις διαφορές των επιδόσεων διαχρονικά για έναν 

εργαζόμενο ή μεταξύ των εργαζόμενων στην ίδια χρονική περίοδο81. 

Επιπλέον τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια αντικειμενική αξιολόγηση 

είναι τα εξής: (1) Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου είναι απαραίτητη η 

περιοδική, ανεπίσημη αξιολόγηση και η επαναπληροφόρηση και όχι μόνο στο τέλος 

της  περιόδου  όταν  πραγματοποιείται  η  τυπική  αξιολόγηση.  (2)  Πρέπει  να 

χρησιμοποιούνται αντικειμενικά στοιχεία επίδοσης, που συλλέγονται και τηρούνται 

από  τον  προϊστάμενο  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  περιόδου  που  εξετάζεται82.  (3) 

Πρέπει  να εφαρμόζονται  ομοιόμορφα και  συνεπή πρότυπα και  βαθμολογίες,  που 

σημαίνει πως ομοειδείς εργασίες πρέπει να έχουν ομοειδή πρότυπα αξιολόγησης που 

να εφαρμόζονται σε όλους τους υπαλλήλους83. 

Όπως  υποστηρίζει  η  Halo84,  για  να  είναι  αποτελεσματική  η  αξιολόγηση  της 

απόδοσης, πρέπει: (1) Οι μάνατζερ να είναι υπεύθυνοι  για τη διενέργεια επίσημης 

ανασκόπησης,  να θέτουν στόχους  να  δίνουν ανατροφοδότηση και  να κάνουν τις 

κατάλληλες  προσαρμογές.  (2)  Οι  αξιολογητές  να  έχουν  τις  δεξιότητες  για  να 

επικοινωνούν τις προσδοκίες, και να αναγνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στη ελλιπή 

και  την  επαρκή  απόδοση,  (3)  Να  υπάρχουν  ξεκάθαρες  προσδοκίες  και   οι 

αξιολογούμενοι να ξέρουν τι ακριβώς αναμένεται από αυτούς και πώς θα μετρηθεί η 

απόδοσή  τους,  και  (4)  Οι  άνθρωποι  πρέπει  να  πιστεύουν  ότι  τα  κριτήρια  που 

χρησιμοποιούνται για να τους αξιολογήσουν είναι δίκαια και μέσα στον έλεγχό τους.

Το χτίσιμο της δικαιοσύνης μέσα σε μια διαδικασία Διοίκησης της Απόδοσης 

μέσω πρακτικών τέτοιων όπως η αυτοαξιολόγηση  ενισχύουν τις  αντιλήψεις των 

εργαζομένων  για  τη  δικαιοσύνη  της  αξιολόγησης  της  απόδοσης.  Επίσης  μία 

πρακτική  για  να  ενισχυθεί  η  αντίληψη  της  δικαιοσύνης  κατά  τη  διαδικασία 

ανάπτυξης του συστήματος, είναι να συλλεχθούν δεδομένα από τους εργαζόμενους 

μέσω ερευνών και συνεντεύξεων. Έτσι δημιουργείται μια αίσθηση δικαιοσύνης ως 

προς  τις  διαδικασίες  και  επιπλέον  οι  εργαζόμενοι  μπορεί  να  έχουν  μία  αίσθηση 

81       Ειδικότερα, για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των κρίσεων ενός 
ατόμου για την απόδοση των άλλων, θα πρέπει αυτές να αντικατοπτρίζουν τι έχουν κάνει και τι έχουν 
πετύχει τα άτομα στη δουλειά τους και όχι να αναφέρονται σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
που δεν έχουν σχέση με την εργασία.
82        Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε στοιχεία παραγωγής και ποιότητας, συνεπούς παρουσίασης, 
επιστολές επιδοκιμασίας ή παραπόνων πελατών,  κρίσιμα περιστατικά, κ.ά.
83       ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, N. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 323-324.
84       HALO, J., όπως παραπάνω, p. 170.

35



μεγαλύτερης ιδιοκτησίας και δέσμευσης σε ένα σύστημα που οι ίδιοι βοήθησαν να 

αναπτυχθεί85.  

 Απαραίτητη θεωρείται επίσης η εκπαίδευση αξιολογητών και αξιολογούμενων 

προκειμένου: (1)  να εξηγηθούν  και να συζητηθούν οι στόχοι της πολιτικής και οι 

διαδικασίες  της  αξιολόγησης,  οι  λεπτομέρειες  και  η  τυποποιημένη  πρακτική του 

συστήματος, αλλά και  (2) να βελτιωθούν οι  ικανότητες αξιολόγησης όπως το να 

δίνεις και να λαμβάνεις ανατροφοδότηση, να θέτεις στόχους, κ.ά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

2.1  Είδη αμοιβών και ο ρόλος τους στην παρακίνηση των εργαζομένων

Οι  αμοιβές  των  εργαζομένων   μπορούν  να  διακριθούν  σε  δύο  μεγάλες 

κατηγορίες: στις εξωτερικές και τις εσωτερικές.

Σαν  εξωτερικές  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  τις  οικονομικές  αμοιβές,  τις 

συνθήκες  εργασίας  και   την  εξασφάλιση  της  απασχόλησης.  Σαν  εσωτερικές, 

θεωρούμε  τις  ψυχολογικές  ανταμοιβές,  που  καλύπτουν  κοινωνικές  ανάγκες  του 

ατόμου, ανάγκες εκτιμήσεως, ανάγκες αυτοπραγμάτωσης και αυτοολοκλήρωσης86.

Πιο αναλυτικά, οι οικονομικές αμοιβές  διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες. 

Στις άμεσες,  περιλαμβάνονται: (1) Οι σταθερές οικονομικές αμοιβές που λαμβάνει ο 

κάθε  εργαζόμενος  για  την  εργασία  που  προσφέρει  για  το  συγκεκριμένο  χρόνο 

(μισθοί  και  ημερομίσθια)  και  (2)  Οι  μεταβλητές  αμοιβές  ή  κίνητρα,  οι  οποίες 

αφορούν οικονομικές αμοιβές του εργαζομένου και συνδέονται με τις επιδόσεις του. 

Στις  έμμεσες,   περιλαμβάνονται  οι   άλλες  οικονομικές  παροχές  που 

προσφέρονται  στους  εργαζομένους  είτε  λόγω  νομοθεσίας  (π.χ.  επίδομα  αδείας, 

επίδομα  γάμου,  ασφάλιση)  είτε  με  πρωτοβουλία  της  επιχείρησης  (π.χ.  πρόσθετη 

ασφάλιση,  σίτιση,  μεταφορά,  αυτοκίνητο),  συμμετοχή  σε  παιδικούς  σταθμούς, 

συνεταιρισμούς και άλλα συναφή, ευκαιρίες για εκπαίδευση και  μετεκπαίδευση και 

τυχόν άλλες παροχές που ενδεχομένως διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. 

85       SMITHER, J, όπως παραπάνω,  p. 223.
86       ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ., όπως παραπάνω, σελ. 212.
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Οι εσωτερικές ανταμοιβές  που θεωρείται ότι ένα άτομο εισπράττει  από την 

εργασία του, είναι:

 α) Η επαφή και συναναστροφή με άλλα άτομα τα οποία βοηθά και δέχεται τη 

βοήθεια τους, δυνατότητα που  ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες του εργαζόμενου.

 β) Το γόητρο, το κύρος, η δύναμη και γενικά η αναγνώριση των υπηρεσιών 

που  προσφέρει  το  άτομο,  ανταμοιβές   που  ικανοποιούν  τις  ανάγκες  για 

αυτοεκτίμηση. 

γ) Το επίτευγμα, δηλαδή η δυνατότητα να εκτελεί κανείς την εργασία του κατά 

τον καλύτερο τρόπο, η λύση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν σ’ αυτή και 

πιο πέρα:  η προσωπική επιτυχία και  ανάπτυξη.  Η ανταμοιβή αυτή ικανοποιεί  το 

ανώτερο επίπεδο των ανθρωπίνων αναγκών, τις ανάγκες για αυτοπραγμάτωση και 

αυτοολοκλήρωση87.

Ένας  από  τους  στόχους  που  επιδιώκει  μια  επιχείρηση  να  πετύχει   με  την 

πολιτική  αμοιβών  που  εφαρμόζει  για  τους  εργαζομένους  της,  είναι   να  τους 

παρακινήσει να διαθέσουν  όλες τις δυνάμεις και την ενέργεια τους για την επίτευξη 

των αντικειμενικών της στόχων. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η προσπάθεια 

των  επιχειρήσεων  για  τη  δημιουργία  κατάλληλων  κινήτρων  και  ερεθισμάτων, 

ικανών  να κινητοποιούν  τις δυνατότητες των εργαζομένων να βελτιώνουν συνεχώς 

την απόδοσή τους. 

Κατά τον Armstrong, το να παρακινείς τους άλλους ανθρώπους, σημαίνει «να 

τους επηρεάζεις να συμπεριφερθούν με συγκεκριμένους τρόπους, να τους κάνεις να 

κινούνται  προς  την  κατεύθυνση  που  θέλεις  προκειμένου  να  πετύχεις  ένα 

αποτέλεσμα88».  

Η ανθρώπινη συμπεριφορά και οι παρακινητικοί της παράγοντες, είναι σύνθετη 

και  πολύπλοκη.  Θεωρείται  ότι  ένας  συνδυασμός  συσχετισμένων  παραγόντων 

τέτοιων όπως: η ανάγκη για αναγνώριση, η ανάγκη για επιτεύγματα, η επιθυμία για 

αξία, και βέβαια τα χρήματα, ενισχύουν τη συμπεριφορά. Επιπλέον υποστηρίζεται 

ότι η έκταση κατά την οποία οι παραπάνω μεταβλητές επηρεάζουν τη συμπεριφορά 

του ατόμου  είναι διαφορετική από άτομο σε άτομο89,  καθώς οι άνθρωποι  έχουν 

87        ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ., όπως παραπάνω, σελ. 214-217.
88        ARMSTRONG, M., A Handbook of human resource management practice, (9th ed.), Kogan 
Page,  London 2003, p. 216. 
89        ΤHORP, R. & HOMAN, G., Strategic Reward  Systems, Harlow, UK., Financial Times 2000, 
p.310.
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διαφορετικές ανάγκες, θέτουν διαφορετικούς στόχους για να τις ικανοποιήσουν και 

αναλαμβάνουν διαφορετικές δράσεις για να πετύχουν αυτούς τους στόχους90.

Σύμφωνα  με  τους  Παπαλεξανδρή  &  Μπουραντά,  οι  οικονομικές  αμοιβές 

μπορούν  να  δράσουν  ως  παράγοντας  υποκίνησης  γιατί  αποτελούν  μέσο  για  την 

ικανοποίηση όχι μόνο των φυσιολογικών αναγκών, αλλά και των ανώτερων, όπως η 

ασφάλεια  και  το  κύρος.  Για  να  αποτελέσει  όμως  η  αμοιβή  κίνητρο  πρέπει  να 

συνδέεται  με  την  απόδοση.  Πολλές  μελέτες  έχουν  δείξει  πως  όταν  η  πληρωμή 

εξαρτάται από την απόδοση, οι ατομικές και οι ομαδικές επιδόσεις είναι υψηλότερες 

από όταν το ενδεχόμενο αυτό λείπει91.

Κατά την  Halo, το πιο ισχυρό ίσως κίνητρο για να αποδώσει κανείς,  είναι η 

ίδια  η  εργασία,  ειδικά  αν  οι  άνθρωποι  πιστεύουν  ότι  αυτό  που  κάνουν  είναι 

σημαντικό, αν  θεωρούν τη δουλειά τους πρόκληση και δεν τη βλέπουν σαν ρουτίνα 

ή πολύ εύκολη92.

Οι  επιχειρήσεις  μπορούν  να  παρέχουν  τις  συνθήκες  με  τις  οποίες  θα 

επιτευχθούν υψηλά επίπεδα παρακίνησης μέσω του συστήματος των αμοιβών και 

κινήτρων, της ικανοποίησης από την εργασία και των ευκαιριών για μάθηση και 

ανάπτυξη93. 

Κάθε   αμοιβή  αποκτά  διαφορετική  διάσταση  για  κάθε  εργαζόμενο  στο 

δεδομένο  χρόνο.  Το  ζητούμενο  για  κάθε  επιχείρηση  είναι  να  κατορθώσει  να 

διαγνώσει ποιες  οι  είναι οι  κατάλληλες αμοιβές για κάθε εργαζόμενο και να του 

δώσει τη δυνατότητα να τις απολαύσει στον κατάλληλο χρόνο. Κάτι τέτοιο σημαίνει 

πως η Οργάνωση οφείλει να διερευνά συνεχώς τις ανάγκες των μελών της ώστε να 

γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη της αντιδρούν και ταυτίζονται  με το 

περιβάλλον της εργασίας τους και  να εφαρμόζει την κατάλληλη πολιτική σε κάθε 

περίπτωση94.

2.2     Σημασία και στόχοι μιας πολιτικής αμοιβών     

90         ARMSTRONG, M., όπως παραπάνω, p. 215.
91  ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 378-379.
92  HALO,  J., όπως παραπάνω, p. 193.

93         ARMSTRONG,  M., όπως παραπάνω, p. 216.
94           ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ., όπως παραπάνω, σελ. 218.
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Σύμφωνα  με  τον  de Silva,  οι  αμοιβές  των  εργαζομένων  αποτελούν  το 

σημαντικότερο και το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο των εργασιακών σχέσεων και είναι 

ίσης  σημασίας  για  τους  εργοδότες,  τους  εργαζομένους  και  την  κυβέρνηση. 

Ειδικότερα  για  την  κυβέρνηση,  είναι  σημαντικές  επειδή  επηρεάζουν  πτυχές  της 

μακροοικονομικής  σταθερότητας  όπως  η  απασχόληση,  ο  πληθωρισμός,  η 

αγοραστική δύναμη και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη γενικότερα, και για τους 

εργαζόμενους,   είναι  θεμελιώδους  σημασίας  για  το  επίπεδο  διαβίωσης  τους, 

αποτελούν ένα μέτρο για την αξία των υπηρεσιών ή της απόδοσής τους95 και όπως 

προαναφέρθηκε, είναι ένα μέσο για την ικανοποίηση των διάφορων ψυχοκοινωνικών 

αναγκών τους.

Για  τους  εργοδότες  και  τις  επιχειρήσεις,  η  αμοιβή  της  εργασίας  είναι  το 

κυριότερο  και  αποτελεσματικότερο  μέσο  για  την  αύξηση  της  απόδοσης  των 

εργαζομένων,  το  οποίο  χρησιμεύει  ως  κίνητρο  για  τους  εργαζομένους,  ως  μέσο 

προσέλκυσης  και  διατήρησης  εργαζομένων  στην  επιχείρηση,  ως  παράγοντας 

αύξησης  της  παραγωγικότητας  και  εξοικονόμησης  κόστους.   Οι  Oργανισμοί 

χρησιμοποιούν   τα  συστήματα  αμοιβών  τους  για  να  ενημερώσουν  τους 

εργαζόμενους σχετικά με τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν και το ρόλο τους 

στην  επίτευξη  των   αντικειμενικών  στόχων.  Επιπλέον  οι  αμοιβές  μπορούν  να 

επηρεάσουν τη διαμόρφωση της κουλτούρας της επιχείρησης, καθώς οι εργαζόμενοι 

μπορούν  να  αξιολογούνται  και  να  αμείβονται  ανάλογα  με  το  βαθμό  στον  οποίο 

ασπάζονται και υποστηρίζουν κάποιες αξίες και να  ενθαρρύνονται να υιοθετούν τις 

επιθυμητές συμπεριφορές μέσω του συστήματος αμοιβών96. 

Σύμφωνα  με  τους  Tyson &  York,  οι  στόχοι  μιας  πολιτικής  αμοιβών  που 

εφαρμόζει  μια  επιχείρηση  για  τους  εργαζομένους  της,   θα  μπορούσαν  να 

περιγραφούν ως εξής: «να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί για το εργατικό δυναμικό 

ενώ να αμείβουμε την καλή απόδοση και να υιοθετούμε μια θέση για τις αμοιβές που 

θα ελέγχει τα κόστη και θα θεωρείται δίκαιη από όλους τους εργαζομένους97».

Μία πολιτική αμοιβών για να θεωρείται δίκαιη, θα πρέπει να εφαρμόζει: (α) 

αμοιβές που θεωρούνται δίκαιες και από τον εργαζόμενο και από τον εργοδότη και 

95         de SILVA, S., όπως παραπάνω.
96 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ., όπως παραπάνω, σελ. 378-382.
97 TYSON, S. & YORK, A.,  όπως παραπάνω, p. 199.
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β) αμοιβές που υποκινούν τον εργαζόμενο να εργάζεται  αποτελεσματικά για την 

αμοιβή που παίρνει98.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι οργανισμοί έχουν πληθώρα στόχων   για τα 

συστήματα  αμοιβών  τους99,  μερικοί  από  τους  πλέον  σημαντικούς   συνοψίζονται 

παρακάτω: 

 Να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη σε μισθούς μακροπρόθεσμα.

 Να προσελκύσουν και να διατηρήσουν προσωπικό του επιθυμητού επιπέδου, 

εμπειρίας και προσόντων. 

 Να  παρακινήσουν  το  εργατικό  δυναμικό  για  να  μεγιστοποιήσουν  την 

οργανωσιακή απόδοση.

 Να κατευθύνουν  την  προσπάθεια  και  τον  ενθουσιασμό  σε  συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις  και  να  ενθαρρύνουν  συγκεκριμένους  τύπους  εργασιακής 

συμπεριφοράς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας.

 Να  στηρίξουν  και  να  διευκολύνουν  το  μάνατζμεντ  της  οργανωσιακής 

αλλαγής.

 Να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης

Η ποικιλομορφία των παραπάνω στόχων που σχετίζεται με τον ανταγωνισμό 

στην αγορά προϊόντων και την αγορά εργασίας, καθιστά το μάνατζμεντ των αμοιβών 

ιδιαίτερα σύνθετο.  Δεν υπάρχει κανένα σύστημα αμοιβών ή μορφή κινήτρων που να 

μπορούν να πετύχουν όλα τα παραπάνω για όλες τις ομάδες προσωπικού μέσα σε 

ένα  Οργανισμό,  για  αυτό  οι  μάνατζερ  είναι  απαραίτητο  να  ζυγίζουν  όλα  τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε συστήματος πριν κάνουν κρίσεις και να 

βασίζονται σε μια ισορροπημένη εκτίμηση όλων των πιθανών αποτελεσμάτων. 

Αυτό  το  αναπόφευκτο  δίλλημα  που  όταν  συνδυαστεί  με  μια  ευρεία  γκάμα 

στόχων και επιρροών που βοηθούν να καθοριστεί η πολιτική αμοιβών, έχει οδηγήσει 

στην  ανάπτυξη  αρκετών  έντονων  διαφωνιών  ανάμεσα  σε  ακαδημαϊκούς, 

συμβούλους, συνδικαλιστές και μάνατζερ του συστήματος αμοιβών100. 

2.3     Καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση των αμοιβών  

98  ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ., όπως παραπάνω, σελ. 222.
99 αλλά και γενικότερα για τις πολιτικές τους για τους ανθρώπινους πόρους, 

100       ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 12.
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Οι παράγοντες που βοηθούν έναν Οργανισμό στον καθορισμό των αμοιβών 

(διαβαθμίσεις,  επίπεδα,  αυξήσεις),  μπορούν  να  διακριθούν  σε  εξωτερικούς  και 

εσωτερικούς.

Σύμφωνα  με  τη  Μούζα  -  Λαζαρίδη,  οι  εξωτερικοί  παράγοντες  είναι  οι 

ακόλουθοι:

 Η  κυβερνητική  πολιτική  και  οι  νομοθετικές  ρυθμίσεις.  Αυτές  είναι 

υποχρεωτικές  για  όλες  τις  επιχειρήσεις  γιατί  αφορούν  εργασιακά  θέματα, 

όπως τα  ωράρια  εργασίας,  τις  αυξήσεις,  τις  υπερωρίες,  τα  επιδόματα,  τα 

κατώτερα όρια αμοιβών κλπ.

 Οι επικρατούσες αμοιβές στην αγορά. Οι αποδοχές των εργαζομένων πρέπει 

να είναι ικανοποιητικές σε σχέση με τα ισχύοντα στην ελεύθερη αγορά, ώστε 

οι  εργαζόμενοι να είναι αποδοτικοί και να μην αναζητούν άλλους χώρους 

εργασίας με υψηλότερο επίπεδο απολαβών.

 Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας. Η προσφορά και η ζήτηση σε κάθε κλάδο 

εργασίας καθορίζει το ύψος των αμοιβών. 

 Το κόστος ζωής και ο πληθωρισμός.

 Τα συνδικάτα τα οποία διεκδικούν την αύξηση των αμοιβών με κριτήριο τα 

χρόνια  εργασίας   και  την   προσαρμογή της  αμοιβής  με  τους  δείκτες  του 

κόστους ζωής101. 

Παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη διαμόρφωση 

των  αμοιβών  είναι  η  οργανωσιακή  κουλτούρα,  η  οργανωσιακή  στρατηγική,  ο 

οργανωσιακός  κύκλος  ζωής  της  επιχείρησης,  οι  απαιτήσεις  του  σωματείου  των 

εργαζομένων  και  η  δύναμη  που  αυτό  διαθέτει  για  να  τις  επιβάλλει  και   οι 

οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης102. 

Σύμφωνα με τον Κανελλόπουλο, το ύψος των αμοιβών103, επηρεάζεται από το 

επίπεδο της παραγωγικότητας, καθώς το  κέρδος από την υψηλή παραγωγικότητα 

μπορεί  να  περάσει  στους  εργαζόμενους  με  τον  τύπο  των  υψηλότερων  αμοιβών, 

στους μετόχους με τα υψηλότερα μερίσματα, στον Οργανισμό τον ίδιο με τα καθαρά 

κέρδη, και  στους καταναλωτές με τη μορφή της καλύτερης ποιότητας των αγαθών ή 

υπηρεσιών και των χαμηλότερων τιμών. Επίσης, για τον καθορισμό των αμοιβών, 

101       ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 265.
102       ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ., όπως παραπάνω, σελ. 221.
103       αλλά και γενικότερα το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας, 
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λαμβάνονται  υπόψη  οι  απαιτήσεις  τις  θέσης  εργασίας  σύμφωνα  με  τις  οποίες 

καθορίζεται η αξία τους και η δικαιοσύνη στις αμοιβές104. 

Σχετικά  με  τις  άμεσες  σταθερές  αμοιβές  που  αποτελούν  το  βασικό  μέρος 

αμοιβών, μέχρι τώρα στην πράξη έχουν αναπτυχθεί τρία βασικά είδη συστημάτων 

σταθερών αμοιβών, χωρίς να σημαίνει ότι ο συνδυασμός αυτών δε μπορεί να δώσει 

και άλλα υβριδικά συστήματα105.

Πρώτον, το σύστημα αμοιβών που στηρίζεται στα τυπικά χαρακτηριστικά του 

εργαζομένου.  Σύμφωνα  με  το  σύστημα  αυτό,  οι  αμοιβές  του  κάθε  εργαζόμενου 

προσδιορίζονται από το τυπικό επίπεδο εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο, ΤΕΙ , ΑΕΙ, 

κ.λ.π.) και τα χρόνια προϋπηρεσίας του. 

Δεύτερον,  το  σύστημα  που  στηρίζεται  στις  ικανότητες (competencies)  του 

εργαζομένου,  το οποίο  έχει  αναπτυχθεί  και  εφαρμόζεται  τα τελευταία χρόνια.  Η 

βασική  λογική  του  συστήματος  αυτού  είναι  ότι  οι  σταθερές  αμοιβές  του  κάθε 

εργαζόμενου προσδιορίζονται από τα ουσιαστικά του προσόντα, δηλαδή τις γνώσεις 

και τις ικανότητες που δύναται να εφαρμόσει – χρησιμοποιήσει στην εργασία του. 

Το τρίτο  σύστημα  σταθερών  αμοιβών  στηρίζεται  στην  αξία  της  θέσης που 

κατέχει  ο  εργαζόμενος  και  είναι  το  πλέον  διαδεδομένο  σήμερα  στην  πράξη.  Η 

βασική λογική του συστήματος  αυτού είναι  ότι  η  αμοιβή του κάθε εργαζομένου 

πρέπει  να  προσδιορίζεται  με  βάση  τη  δυσκολία  και  τις  απαιτήσεις  της  θέσης 

εργασίας και από τη σπουδαιότητα και την αξία που η κάθε θέση κατέχει για την 

επιχείρηση. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική αμοιβή του εργαζόμενου, τον τρόπο 

δηλαδή με τον οποίο τοποθετείται  και εξελίσσεται σε ένα μισθολογικό σύστημα, 

είναι η εμπειρία και  η αρχαιότητα, η απόδοση,  και  οι ικανότητες του.

Η εμπειρία και η αρχαιότητα (  seniority  )  : Οι αυξήσεις μισθών εξαρτώνται από 

την εμπειρία ή τον χρόνο παρουσίας του υπαλλήλου σε μια εργασία. Από πολλούς 

θεωρείται  ότι  η  εμπειρία  επηρεάζει  την  παραγωγικότητα  και  για  το  λόγο  αυτό, 

πρέπει να επαυξάνει την ατομική αμοιβή του εργαζόμενου και ότι η αρχαιότητα, 

δηλαδή  η  μακροχρόνια  παραμονή  και  αφοσίωση  του  εργαζόμενου  προς  την 

επιχείρηση, πρέπει να ανταμείβεται. 

104       ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ., όπως παραπάνω, σελ. 439.
105       ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 384-385.
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Η  απόδοση:  Σε  πολλούς  οργανισμούς  η  αποζημίωση  γίνεται  βάση  της 

πραγματικής  απόδοσης στην  εργασία.  Οι  εργαζόμενοι  που υποκινούνται  από τα 

επιτεύγματά  τους  θέλουν  να  γνωρίζουν  ότι  θα  ανταμειφθούν  περισσότερο  αν 

επιτύχουν  επίδοση  υψηλότερη  της  μέτριας  ή  καλής.  Στην  περίπτωση  αυτή  η 

διαδικασία  αξιολόγησης  του  προσωπικού  αποκτά  ιδιαίτερη  σημασία  γιατί  οι 

αυξήσεις στις αποδοχές τους θα εξαρτηθούν από αυτή106.

Οι ικανότητες: Ένα τέτοιο σύστημα αναλύει τις γνώσεις πάνω στην εργασία τις 

οποίες  θα  χρειαστεί  ένας  εργαζόμενος  προκειμένου  να  ανεβεί  τη  μισθολογική 

κλίμακα.  Όλοι οι υπάλληλοι ξεκινούν από ένα «εισαγωγικό» επίπεδο και καθώς 

μαθαίνουν καινούριες ικανότητες, είναι σε θέση να πάρουν μισθολογική αύξηση107. 

2.4     Εξελίξεις στις πρακτικές αμοιβών  

 Μέχρι τώρα οι παράγοντες που επηρέαζαν τις αμοιβές και τις αυξήσεις τους 

περιλάμβαναν  τα  κέρδη  (αλλά  γενικά  χωρίς  να  σχετίζονται  με  την  ομαδική  ή 

ατομική απόδοση), την αξιολόγηση της θέσης εργασίας, την αρχαιότητα, το κόστος 

της  ζωής,  το  έλλειμμα  ή  το  πλεόνασμα  του  εργατικού  δυναμικού,  την 

διαπραγματευτική δύναμη των μερών, τις ικανότητες.  Η αύξηση των εσόδων ήταν 

διασφαλισμένη και η απόδοση αμείβονταν εν μέρει με τις προαγωγές. Μετρήσεις της 

απόδοσης όπως η παραγωγικότητα ή τα κέρδη που συνδέονταν με μια ομάδα ήταν 

μικρότερης σημασίας για τον καθορισμό των αυξήσεων των αμοιβών. 

Όπως αναφέρουν οι Boyett & Conn,  στα παραδοσιακά συστήματα αμοιβών οι 

εργαζόμενοι  μαθαίνουν γρήγορα δύο πράγματα.  Το πρώτο είναι  ότι  δεν υπάρχει 

σχέση με νόημα ανάμεσα στην απόδοση και την αμοιβή. Σημαντική αύξηση έρχεται 

με  την  προαγωγή  σε  μια  υψηλότερα  αμειβόμενη  εργασία,  όχι  από  υψηλότερη 

απόδοση  στην  τρέχουσα  εργασία.  Δεύτερον,  όλοι  θα  πρέπει  να  περιμένουν  μια 

αύξηση  κάθε  χρόνο,  ανεξάρτητα  από  την  επιχειρησιακή,  ομαδική  ή  ατομική 

απόδοση και το ποσό της αύξησης που παίρνουν όλοι,  θα είναι περίπου το ίδιο. 

Επιπλέον  υποστηρίζουν  ότι στα παραδοσιακά συστήματα αμοιβών οι εργαζόμενοι 

δεν ενδιαφέρονται για την αύξηση της παραγωγικότητας,  τη μείωση του κόστους, τη 

106         ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ., όπως παραπάνω, σελ. 240-242.
107        ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ., όπως παραπάνω, σελ. 441.
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βελτίωση της ποιότητας, ή την ικανοποίηση των πελατών, επειδή δεν βλέπουν άμεσα 

οφέλη για τους ίδιους108.

Οι  Thorpe &  Homan,  πιστεύουν ότι  τα  παραδοσιακά συστήματα αμοιβών 

τείνουν να είναι συντηρητικά, να αποθαρρύνουν την αλλαγή, την πρωτοβουλία και 

την προσωπική ανάπτυξη109. 

Ήδη ο  Strauss από το 1987 σε άρθρο του με τίτλο "The Future of Human 

Resources Management", αναφέρει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Διοικήσεων 

αναφορικά  με  τις  παραδοσιακές  πρακτικές  αμοιβών  που  βασίζονται  στις 

ομαδοποιήσεις των εργασιών και την αρχαιότητα οι οποίες δεν παρέχουν ευελιξία, 

και αποθαρρύνουν την ομαδική εργασία και θεωρεί ότι τα συστήματα αμοιβών στο 

μέλλον θα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ατομική και ομαδική απόδοση  και θα 

είναι περισσότερα ευέλικτα 110.

Οι  Οργανισμοί  σήμερα  όλο  και  περισσότερο  αναζητούν  τρόπους  να 

βελτιώσουν την απόδοσή τους και χρειάζεται να αναπτύξουν συστήματα και δομές 

αμοιβών  που  προάγουν  την  απόκτηση  δεξιοτήτων,  την  αυξημένη  ευελιξία  και 

μεγαλύτερη συναίσθηση των αναγκών του Οργανισμού και που θα  παρέχουν μια 

ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στην ατομική /ομαδική αμοιβή και στην ολική ευμάρεια 

του οργανισμού111.  Επιπλέον η  μείωση του αριθμού των επιπέδων στην ιεραρχία 

των Οργανισμών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των ευκαιριών για προαγωγή και 

εξέλιξη για την καριέρα πολλών ατόμων. Για τον παραπάνω λόγο,  οι Οργανισμοί 

προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μέσα στις παραδοσιακές δομές που 

βασίζονται στην αξιολόγηση της θέσης εργασίας, να ανταμείψουν αυτούς που η αξία 

τους  παραμένει  σε  ένα  συγκεκριμένο  πεδίο,  που  μπορεί  όμως  να  μην  έχουν 

υπεύθυνη θέση112.

Η νέα φιλοσοφία  για τις αμοιβές, χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μισθολογικών 

συστημάτων μέσα στον οργανισμό. Τα στελέχη εκπαιδεύονται στην κατανόηση του 

τρόπου δημιουργίας των συνθηκών, για θετική ενδυνάμωση των υφισταμένων τους 

μέσα από την αξιολόγηση και επαναπληροφόρησή τους σχετικά με την απόδοση 

108          BOYETT, J. H. & CONN, H.P., όπως παραπάνω, p. 155-156.
109         ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 165.
110        STRAUSS, G.,  (1987),  "The Future  of  Human Resources  Management",   Institute  for 
Research on Labor and Employment, Working Paper Series 1033, Institute of Industrial Relations, 
UK Berkeley.
111        ACAS (2005), “Pay Systems”,   Advisory booklet, London. 
112        ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 289.
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τους, καθώς και την αποτελεσματική χρήση πολλαπλών παραγόντων υποκίνησης. 

Έτσι  τα  συστήματα  αμοιβών  εξατομικεύονται,  με  την  έννοια  ότι  τα  άτομα 

καταλαβαίνουν όχι μόνο τι πρέπει να κάνουν αλλά και πόσο καλά το κάνουν. Οι 

αμοιβές είναι ανάλογες της προόδου τους, αλλά επίσης τείνουν να διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το τι είναι σημαντικό για τα άτομα και την επιχείρηση. Τα συστήματα 

αμοιβών  της  επόμενης  γενιάς  θα  προσφέρουν  ευελιξία  προσαρμογής  στις 

προσωπικές ανάγκες του καθενός, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα συμμετοχής. Θα 

ενθαρρύνουν  τις  συμπεριφορές  που  δίνουν  τη  δυνατότητα  στην  επιχείρηση  να 

πετύχει τους στόχους της,  και ταυτόχρονα θα κάνουν τα άτομα να αισθάνονται ότι 

εκτιμώνται για τη συνεισφορά τους113. 

2.5     Η ευελιξία στις αμοιβές  

Τα τελευταία χρόνια, η επίδραση των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων,  ο 

διεθνής ανταγωνισμός που ανάγκασε τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στη συνεχή 

αύξηση της παραγωγικότητας και στον περιορισμό του κόστους εργασίας, η έμφαση 

στην ποιότητα καθώς και οι αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών που απαιτούν 

από  τους  Οργανισμούς  να  αυξήσουν  την  ταχύτητα  της  ανταπόκρισής  τους  στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις  τους, έχουν οδηγήσει  τις επιχειρήσεις στην ανάγκη για 

μια πιο ευέλικτη χρήση του εργατικού δυναμικού τους. 

 Για τους εργοδότες,  η ευελιξία οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, 

αυξημένη ανταγωνιστικότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ειδικότερα 

η  ευέλικτη  αμοιβή,  παρέχει  στους  εργοδότες  τη  δυνατότητα να  ανταποκρίνονται 

καλύτερα  στις  πιέσεις  της αγοράς εργασίας και  αποτελεί  ένα μέσο ελέγχου του 

συνολικού μισθολογικού κόστους της επιχείρησής τους.

Οι  διάφορες  μορφές  ευελιξίας  που  έχουν  προκύψει   για  να  εξασφαλίσει  η 

επιχείρηση την απαιτούμενη ευελιξία, είναι οι εξής:

 (α)  Αριθμητική ευελιξία (  numerical     or     contract     flexibility  )  , που αφορά στην 

δυνατότητα της επιχείρησης να αυξομειώνει τον αριθμό του εργατικού δυναμικού 

της  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της,  μέσω  της  εργασίας  από  απόσταση,  της 

απασχόλησης προσωρινά εργαζομένων, εξωτερικών συνεργατών και εργαζομένων 

113       ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 394.
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μερικής απασχόλησης, με σύναψη συμβάσεων μικρής χρονικής διάρκειας. Αφορά 

επίσης στη δυνατότητα χρήσης πιο ευέλικτου χρόνου εργασίας για το προσωπικό 

πλήρους  απασχόλησης,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  διευθετήσεων   για  τον 

ετήσιο χρόνο απασχόλησης.  

(β)  Λειτουργική  ευελιξία  (  functional     or     occupational     flexibility  )   που  αφορά 

στην δημιουργία ενός ευέλικτου και προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού μέσω της 

εκπαίδευσης  και  της  επανεκπαίδευσης,  το  οποίο  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να 

εναλλάσσεται  μεταξύ διαφορετικών έργων και αντικειμένων,  και 

(γ)  Οικονομική  ευελιξία  (  pay     or     financial     flexibility  )   που  αφορά  στην 

εφαρμογή μεταβλητής αμοιβής, ευέλικτης αμοιβής, ευέλικτων πρόσθετων παροχών 

και αμοιβή βάσει δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Από  τα  παραπάνω  συνάγεται  ότι  βασική  συνιστώσα  της  ευελιξίας  του 

εργατικού  δυναμικού, είναι  η ευελιξία στις αμοιβές. 

Οι τάσεις στην ευέλικτη αμοιβή είναι η  εξάλειψη των  αυστηρών ορίων μεταξύ 

των εργασιών και των  λεπτομερών περιγραφών θέσεων εργασίας,  η σύνδεση των 

ικανοτήτων  και  της  συνεισφοράς  των  εργαζομένων  με  τους  σκοπούς  της 

επιχείρησης, η ενθάρρυνση της ευελιξίας, η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων και 

η ανταμοιβή των λαμπρών επιδόσεων.

Οι  Thorpe & Homan  αναφέρουν ότι  σύμφωνα με το βρετανικό “Department 

of Trade and Industry”,  η ευέλικτη αμοιβή καλύπτει τρεις βασικές περιοχές:

 Αλλαγές  στο τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι αμοιβές. Για παράδειγμα 

εγκατάλειψη  των εθνικών συμφωνιών και  μετακίνηση σε διαπραγματεύσεις 

σε επίπεδο επιχείρησης (“single-table” bargaining).

 Σύνδεση  της  αμοιβής  με  την  απόδοση,  τις  δεξιότητες  ή  τα  κέρδη.  Αυτά 

περιλαμβάνουν  την  αμοιβή  βάσει  αξίας  (merit pay),  ομαδικά  κίνητρα 

απόδοσης  (team performance incentives) ή αμοιβή με βάση τα κέρδη (profit-

related pay).

 Αναδιάρθρωση των διευθετήσεων για τον  εργασιακό χρόνο τέτοια που να 

παρακάμπτει τις  προηγούμενες ακαμψίες  στις δομές των αμοιβών114. 

Οι  ίδιοι  συγγραφείς,  αναφέρουν   ότι  δεν  υπάρχει  ένας  παγκοσμίως 

αναγνωρισμένος  ορισμός  για  την  ευέλικτη  αμοιβή,  την  οποία  μερικές  φορές 

114       ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 160-166.
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αμερικανικά επιστημονικά περιοδικά καλούν “νέα αμοιβή”, υποστηρίζουν όμως  ότι 

η ευέλικτη αμοιβή πρέπει να θεωρείται: 

• Αντίθετη  με  το  ιστορικό  περιβάλλον  των  μη  ελαστικών  νομικών  και 

συλλογικών διαπραγματεύσεων στην αγορά εργασίας.

• Στο  πλαίσιο  της  αναζήτησης  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  λόγω  του 

αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, και 

• Σε  σχέση  με  τις  διάφορες  μορφές  την  οργανωσιακής  και  λειτουργικής 

ευελιξίας που έχουν αναδυθεί,  και τις οποίες η ευέλικτη αμοιβή ενισχύει115.

 Ο  Lewis, αναφέρει ότι σύμφωνα με τη θεωρία του Lawer,  η νέα αμοιβή δεν 

σημαίνει  απαραίτητα  την  εφαρμογή νέων  πρακτικών ως  προς  τις  αμοιβές  ή  την 

εγκατάλειψη  των  παραδοσιακών  μορφών.  Σημαίνει  το  να  αναγνωριστούν  οι 

πρακτικές για τις αμοιβές που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής 

του  Οργανισμού.  Σημαντικό  χαρακτηριστικά  της  νέας  αμοιβής είναι  ότι  δίνεται 

μεγάλη  έμφαση  στη  στρατηγική  αμοιβών  του  Oργανισμού,  ενθαρρύνοντας 

συμπεριφορές  των  εργαζομένων  που  επικεντρώνονται  στην  ικανοποίηση  των 

αναγκών των πελατών. Η νέα αμοιβή αντανακλά την πεποίθηση ότι η βασική αμοιβή 

πρέπει  να  είναι  επαρκής  μόνο  για  να  προσελκύσει  και  να  διατηρήσει  ποιοτικό 

προσωπικό και  θα πρέπει   να συμπληρώνεται  με  μεταβλητή  αμοιβή  η  οποία  θα 

εξαρτάται  από  το  άτομο,  την  ομαδική  συνεισφορά  και  την  απόδοση  του 

Oργανισμού.  Ο  Lewis,  αναφέρει  επίσης  την  άποψη  των  Schuster &  Zingheim, 

σύμφωνα με την οποία η νέα αμοιβή θα πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε να ενισχύει 

αμοιβαία  και  τους  εργοδότες  και  τους  εργαζόμενους  μέσα  από  πρωτοβουλίες 

αμοιβών που εφαρμόζονται με έναν υψηλό βαθμό εμπλοκής των εργαζομένων και 

έχουν σαν αποτέλεσμα να «κερδίζουν» και οι δύο πλευρές116.

Κατά την Ξηροτύρη, ευελιξία αμοιβών σημαίνει αποδέσμευση του καθορισμού 

των  αμοιβών  με  βάση  τις  εθνικές,  κλαδικές  ή  άλλες  συλλογικές  συμβάσεις  και 

προσδιορισμό  της  αμοιβής  με  βάση  τις  τοπικές  συνθήκες.  Σημαίνει  επίσης 

καθορισμό της αμοιβής σε ατομική βάση, συνδυασμένη:

 με την απόδοση του εργαζομένου 

115        ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 160-161.
116        LEWIS, P., “Exploring Lawler’s new pay theory through the case of Finbank’s reward strategy 
for managers”, Personnel Review, Vol. 29, No 1, pp.10-32.
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 με τις γνώσεις που αποκτά ο εργαζόμενος και είναι σε θέση να εφαρμόσει 

στη δουλειά του, αναλαμβάνοντας έργο ανώτερων απαιτήσεων (skill based 

pay) 

 με την επίτευξη στόχων ή αποτελεσμάτων του τμήματος, υπηρεσίας, τομέα, 

εργοστασίου ή της επιχείρησης

 με την κερδοφορία της επιχείρησης (profit sharing) 

 με τη διάθεση μετοχών της επιχείρησης (share option schemes)117. 

Συνοψίζοντας   και   σύμφωνα με  τους  Thorpe &  Homan,  η  ευέλικτη  αμοιβή 

συντίθεται από τα παρακάτω είδη αμοιβών: αμοιβή βάσει δεξιοτήτων, αμοιβή βάσει 

ικανοτήτων,  αμοιβή  βάσει  ατομικής  απόδοσης,  αμοιβή  βάσει  απόδοσης  ομάδας, 

αμοιβή βάσει οργανωσιακής απόδοσης και  ευέλικτα οφέλη/πρόσθετες παροχές118.

2.5     Συστήματα ευέλικτων αμοιβών  

Στην παρούσα εργασία  θα εντάξουμε και θα εξετάσουμε τα παραπάνω είδη 

ευέλικτων αμοιβών σε τρεις κατηγορίες:

 Συστήματα αμοιβών βάσει ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

 Συστήματα   μεταβλητών   αμοιβών  ή  αμοιβών  βάσει  κινήτρων  που 

συνδέονται  με  την  απόδοση (ατομική,  ομαδική ή  οργανωσιακή)  τα  οποία 

αφορούν κυρίως στις πρόσθετες, πέραν του βασικού μισθού αμοιβές.

 Ευέλικτες πρόσθετες παροχές.

2.5.1 Αμοιβή βάσει δεξιοτήτων και ικανοτήτων (  competency     and     skills     based   

pay  )  

  Σε αυτά τα συστήματα  αμοιβών δημιουργείται μια καθαρή σύνδεση ανάμεσα 

στην απόκτηση, βελτίωση και αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

και στην αμοιβή του ατόμου119.  Οι  αυξήσεις  της αμοιβής που χρησιμοποιούν ως 

κριτήρια τις δεξιότητες ή τις ικανότητες, είναι σχεδιασμένες για να αποδείξουν την 

βάση δεξιοτήτων ενός εργαζόμενου, να βελτιώσουν την ευελιξία και να βοηθήσουν 

στην εφαρμογή τεχνολογικών αλλαγών120.
117       ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ., όπως παραπάνω, σελ. 117.
118       ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 166.
119       ACAS, όπως παραπάνω.
120       TYSON, S. & YORK, A., όπως παραπάνω, p. 210.
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 Στην προσέγγιση των ικανοτήτων ή ιδιοτήτων,  η σημασία δίνεται σε αυτά που 

ο  κάτοχος  της  θέσης   έχει  συσσωρεύσει  στην  πορεία  την  μορφωτικής  και 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας του και στο πώς μπορεί ή είναι σε θέση να επιδείξει 

στο  εργασιακό  του  περιβάλλον,  εξωτερικεύοντας  τα  με  τη  μορφή  απόδοσης  ή 

συμπεριφοράς, επιτυγχάνοντας την αναγνώρισή τους121.

Σύμφωνα με τους Thorpe & Homan, ικανότητες είναι οι δεξιότητες, η γνώση, η 

εμπειρία, τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές που ένα άτομο χρειάζεται για να 

αποδώσει στην εργασία του αποτελεσματικά. Αμοιβή βάσει ικανοτήτων,  «είναι ένα 

σύστημα που αμείβει τα άτομα για την απόκτηση, ανάπτυξη και αποτελεσματική 

χρήση  αυτών  των  ικανοτήτων»122,  ή  όπως  αναφέρει  ο  Armstrong,  «είναι  ένα 

σύστημα που αμείβει  τα άτομα για την ικανότητα τους να αποδίδουν και όχι απλά 

για την απόδοση τους».  Συνήθως προσδιορίζονται οι ικανότητες που έχουν αξία για 

τον Οργανισμό και το επίπεδο των ικανοτήτων που προσδοκάται ότι θα έχει ένα 

πλήρως αποτελεσματικό άτομο στο ρόλο του, το οποίο στη συνέχεια συγκρίνεται με 

το επίπεδο των ικανοτήτων που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τις απαιτήσεις. Τέλος οι 

εκτιμήσεις  που  προκύπτουν  για  την  ύπαρξη  των  επιθυμητών  ικανοτήτων, 

μεταφράζονται σε αυξήσεις στην αμοιβή123.

Η βασική κριτική για την αμοιβή βάσει ικανοτήτων είναι ότι επικεντρώνεται 

περισσότερο στις εισροές στους οργανισμούς και όχι στις εκροές. Κατά τους Tyson 

& York, η  απόκτηση ικανοτήτων  είναι χρήσιμη μόνο όταν μπορεί να μετατραπεί σε 

εκροές  που  παράγουν  κέρδη  /  πωλήσεις  ή  μειώνουν  το  κόστος  και  για  αυτό 

συστήνεται  ο  συνδυασμός των ικανοτήτων και  των στόχων σαν κριτήρια για  τις 

αυξήσεις124.

Σε  κάποιες  περιπτώσεις  η   αμοιβή  βάσει  ικανοτήτων  θεωρείται  ως  ένας 

ευρύτερος όρος που περιλαμβάνει την αμοιβή βάσει δεξιοτήτων. Για παράδειγμα,  ο 

Dessler125  υποστηρίζει   ότι   «στην   πρακτική,  η   αμοιβή   βάσει   ικανοτήτων 

εφαρμόζεται με την χρησιμοποίηση δύο βασικών τύπων / προγραμμάτων αμοιβής: 

(1)  την αμοιβή βάσει δεξιοτήτων, όπου ο εργαζόμενος κερδίζει περισσότερα αφού 

αναπτύξει δεξιότητες σημαντικές για τον Οργανισμό, ή  (2) την αμοιβή για τη γνώση 

121       ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ, Μ., ΤΣΑΤΗΡΗΣ, Γ. & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Ε., όπως παραπάνω, σελ. 194.
122       ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 160.
123       ARMSTRONG, M., όπως παραπάνω, p. 696.
124       TYSON, S. & YORK, A., όπως παραπάνω, p. 209.
125           DESSLER, G., όπως παραπάνω, p. 412.
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(pay for Knowledge)  όπου  ο  εργαζόμενος  αμείβεται  για  την  απόκτηση  γνώσης 

σχετικής με τον Οργανισμό».

Όπως αναφέρει ο  Henderson126, ενώ η αμοιβή βάσει δεξιοτήτων αναπτύχθηκε 

για τους εργαζόμενους στην παραγωγή,   η αμοιβή για τη γνώση αναπτύχθηκε στον 

τομέα των υπηρεσιών, με ένα αριθμό των αρχικών σχεδίων αμοιβής για τη γνώση να 

έχουν εφαρμοστεί σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες. Σε ένα σχέδιο αμοιβής για 

τη γνώση, ο Οργανισμός   προσδιορίζει το επίπεδο και  το είδος των γνώσεων που 

πρέπει  να  έχει  ένας  εργαζόμενος  για  να  εκτελεί  επιτυχώς  τα  καθήκοντα  του.  Η 

βασική  αμοιβή του  εργαζομένου  στη  συνέχεια  καθορίζεται  από  το  είδος  και  το 

επίπεδο των γνώσεων που αυτός αποκτά. 

Σύμφωνα με τον Cross, όπως αναφέρουν οι Thorpe & Homan, η αμοιβή βάσει 

δεξιοτήτων περιλαμβάνει «δομημένα και με βάση το άτομο μέσα ανταμοιβής του 

εργαζόμενου για την απόκτηση, ανάπτυξη, αποτελεσματική χρήση και διατήρηση 

των δεξιοτήτων σε μια συνεχή βάση127». Είναι μία μέθοδος όπου οι αυξήσεις στις 

αμοιβές128, είναι συνήθως συνδεδεμένες με την ανάπτυξη τριών τύπων δεξιοτήτων: 

(1)  οριζόντιων  δεξιοτήτων που  αφορούν  στην  διεύρυνση  των  δεξιοτήτων   που 

απαιτούνται  για  να  αναληφθεί  μια  ευρύτερη  βάση  αντικειμένων, (2) κάθετων 

δεξιοτήτων που  αφορούν  στην  απόκτηση   δεξιοτήτων  που  χρειάζονται  για  τη 

λειτουργία σε ένα υψηλότερο επίπεδο,  και (3)  σε βάθος δεξιοτήτων, που αφορούν 

την ανάπτυξη σε βάθος των υφιστάμενων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ίδια 

εργασία129.

Σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι απαιτεί  μεγάλη δέσμευση πόρων 

στην  εκπαίδευση,  την  αξιολόγηση  και  την  πιστοποίηση  των  δεξιοτήτων  των 

εργαζομένων.  Επιπλέον  παρέχει  μικρές  δυνατότητες  για  μεταβολή  του  κόστους 

μισθοδοσίας ανάλογα με την οικονομικές δυνατότητες  του Οργανισμού, αντίθετα με 

κάποια συστήματα που βασίζονται στην απόδοση130. Θεωρείται επίσης ότι μπορεί να 

“αντιπαρακινήσει”  όταν οι εργαζόμενοι αποκτήσουν όλη τη γκάμα των δεξιοτήτων 

126           HENDERSON, R. Compensation management in a Knowledge-based world, NJ: 
Prentice Hall., Upper Saddle River 2000, p. 395.
127 ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 289.
128 οι οποίες είναι επιπρόσθετες στις γενικές αυξήσεις που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, 
129 de SILVA, S., όπως παραπάνω. 
130     ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 298.
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και ικανοτήτων ή όταν δεν υπάρχουν άλλες ανώτερες θέσεις διαθέσιμες όταν αυτοί 

θα έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους 131. 

Το  μεγάλο  πλεονέκτημα  της  μεθόδου  αυτής  είναι  η  αυξημένη  ευελιξία. 

Εξαιτίας του ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν περισσότερες από μια εργασίες μπορούν 

να  «κινηθούν»   για  να  παράσχουν  δεξιότητες  όπου  και  όταν  χρειάζεται.  Ο 

συνδυασμός των αυξήσεων στις αμοιβές με την απόκτηση δεξιοτήτων, δημιουργεί 

ένα κίνητρο για μάθηση, αυτοβελτίωση και απόδοση132.

Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι οι πιο συχνοί στόχοι που οι Οργανισμοί 

προσπαθούν να πετύχουν με την εισαγωγή αμοιβών βάσει ικανοτήτων ή δεξιοτήτων, 

είναι  η  υποστήριξη  κάποιας  μορφής  πρωτοβουλίας  για  αλλαγή,  η  επιδίωξη  της 

ευελιξίας,  ή η ανάγκη για χτίσιμο μιας πιο ευρείας βάσης δεξιοτήτων μέσα στον 

Οργανισμό. Αναγνωρίστηκε επίσης το ότι τα συστήματα αμοιβών βάσει ικανοτήτων 

και  δεξιοτήτων  θα  μπορούσαν  εν  μέρει   να  προσφέρουν  μια  ανταπόκριση  στα 

προβλήματα της αλλαγής του “ψυχολογικού συμβολαίου»”: ενώ οι Oργανισμοί δεν 

μπορούν να προσφέρουν στους εργαζομένους «εργασία για όλη τους τη ζωή» ή σε 

πολλές περιπτώσεις  παραδοσιακά μονοπάτια εξέλιξης και  καριέρας, μπορούν να 

τους προσφέρουν ευκαιρίες να αναπτύξουν μια ευρεία βάση δεξιοτήτων και έτσι να 

αυξήσουν την απασχολησιμότητά  τους133. 

Τα  τελευταία  χρόνια  υπάρχει  μια  σταδιακή  αύξηση  του  αριθμού  των 

Oργανισμών που χρησιμοποιούν αμοιβή βάσει δεξιοτήτων και ικανοτήτων  για όλο 

ή για  τμήμα του εργατικού δυναμικού τους,  καθώς φαίνεται να προσφέρουν μια 

αληθινή ευκαιρία για να ενισχυθούν αποτελεσματικές κουλτούρες και να επιτευχθεί 

αποτελεσματική  απόδοση  για  πολλούς  οργανισμούς.  Ήδη,  αποτελούν  μέσο 

καθορισμού της  βασικής αμοιβής για ένα σημαντικό αριθμό Οργανισμών  στις ΗΠΑ 

και στη Μεγάλη Βρετανία134. 

2.5.2 Συστήματα μεταβλητών αμοιβών

 Η “μεταβλητή αμοιβή” ή η “αμοιβή βάσει κινήτρων” ορίζεται σαν «αμοιβή 

άλλη πλην του βασικού μισθού που ποικίλει ανάλογα με την επίτευξη από μέρους 

131     ACAS,όπως παραπάνω.
132     ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 412.

133                ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 291.
134                ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 297-298.
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των  εργαζομένων  κάποιων  προτύπων,  ατομικών  ή  ομαδικών  στόχων,  ή 

επιχειρησιακών κερδών»135.

Σύμφωνα  με  τους  Armstrong and Murlis,  όπως  αναφέρει  η  Ξηροτύρη,  «η 

αμοιβή σύμφωνα με την απόδοση είναι η διαδικασία εκείνη σύμφωνα με την οποία 

ένας εργαζόμενος παίρνει μια χρηματική ανταμοιβή, η οποία όμως συνδέεται άμεσα, 

δηλ. εξαρτάται από την ατομική του απόδοση, ή την απόδοση της ομάδας του, ή την 

αποδοτικότητα όλης της επιχείρησης. Ο βασικός  σκοπός αυτής της σύνδεσης είναι η 

υποκίνηση  του  εργαζομένου  και  η  προσπάθεια  επίτευξης  αφοσίωσης  προς  την 

επιχείρηση136». 

Τα  οφέλη  της  χρήσης  μεταβλητών  αμοιβών  για  την  Διοίκηση  και  τους 

εργαζόμενους  μπορούν  να  συνοψιστούν  ως  εξής: (1)  Όταν  η  απόδοση  /  κέρδη 

αυξάνονται, η μεγαλύτερη αμοιβή είναι κίνητρο για τους εργαζόμενους. (2) Όταν τα 

κέρδη μειώνονται,  η μείωση στην αμοιβή βάσει απόδοσης μπορεί να προστατεύσει 

τους εργαζόμενους από τις απολύσεις πλεονάζοντος προσωπικού. (3) Η ταύτιση των 

εργαζομένων με την επιτυχία του οργανισμού, ενισχύεται. (4) Οι διακυμάνσεις στην 

αμοιβή κάνουν τους εργαζόμενους να εξοικειώνονται περισσότερο με τις επιτυχίες ή 

τις αποτυχίες του οργανισμού137. (5) Η προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων που 

πιστεύουν  στην  ικανότητα  τους  να  πετύχουν  υψηλά  αποτελέσματα  και  που 

προσδοκούν  ότι  θα  αμειφθούν  ανάλογα.  (6)  Η  ενίσχυση  της  αφοσίωσης  των 

εργαζομένων καθώς είναι δυνατό για αυτούς να έχουν μερίδιο στα οφέλη από την 

επιτυχία  του  οργανισμού138.  (7)  Η  σύνδεση  του  κόστους  των  αμοιβών  με  τα 

αποτελέσματα  της  παραγωγικότητας139.  (8)  Σε  περιόδους  χαμηλού  πληθωρισμού 

όταν  το  σύνηθες  είναι  μηδενικές  αυξήσεις,  η  μόνη  δυνατότητα  για  αύξηση  της 

αμοιβής είναι μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας.

Μερικά από τα βασικά σημεία της κριτικής που έχει ασκηθεί στα συστήματα 

αμοιβών βάσει απόδοσης είναι τα εξής:

 Μετά τις αρχικές βελτιώσεις υπάρχει μια μειούμενη οριακή χρησιμότητα για 

τον Οργανισμό, καθώς οι εργαζόμενοι  όλο και λιγότερα μπορούν να κάνουν 

για να βελτιωθεί η εργασία τους.

135 MARTOCCHIO, J., όπως παραπάνω, p. 104.
136  ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ., όπως παραπάνω, σελ. 242.

137                de SILVA, S., όπως παραπάνω
138        ARMSTRONG,  M., όπως παραπάνω, p. 689.
139        ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 380.
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 Το μεταβλητό κομμάτι  πρέπει  να είναι  αξιόλογο για  να έχει  αποτέλεσμα, 

αλλά αν οι αμοιβές είναι σε μεγάλο βαθμό ασταθείς και μη προβλέψιμες δεν 

είναι δυνατός ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός της επιχείρησης140.

Επίσης,  σύμφωνα με τους   Boyett &  Conn,  όταν ένα σημαντικό μέρος  της 

αμοιβής συνδέεται με την απόδοση, αυτό το μέρος γίνεται μεταβλητό - μπορεί να 

αυξηθεί   ή  να  μειωθεί  -  βασιζόμενο  στην  ατομική,  ομαδική  ή  επιχειρησιακή 

απόδοση.  Αυτή  η  αλλαγή  είναι  σημαντική  δεδομένου  ότι  στα  συστήματα  βάσει 

απόδοσης, οι βασικοί μισθοί είναι πιθανόν να αυξάνονται με ένα πιο αργό ρυθμό141.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη στις επιχειρήσεις 

που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις αμοιβές για να υποκινήσουν την απόδοση. 

Τα αναμενόμενα οφέλη των αμοιβών βάσει της απόδοσης, στο επίπεδο υποκίνησης 

και ικανοποίησης, είναι σημαντικά. Η επιτυχία όμως γίνεται δύσκολη από τη φύση 

των καθηκόντων, τη μέτρηση της απόδοσης, το ύψος των αμοιβών και την αποτυχία 

σύνδεσης των αμοιβών με την απόδοση. Ειδικότερα η σχεδίαση ενός συστήματος 

αμοιβών βάσει απόδοσης,  απαιτεί πλήρη γνώση των καθηκόντων της θέσης από την 

πλευρά  του  εργαζόμενου.  Αν  ο  σκοπός  είναι  να  ενισχυθεί  η  υποκίνηση,   ο 

εργαζόμενος χρειάζεται να νιώσει ότι μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα, που 

σημαίνει να ελέγξει την απόδοσή του που μετριέται. Οι αμοιβές βάση της απόδοσης 

πρέπει  να  υιοθετηθούν  μόνο  όταν  οι  ικανότητες  και  οι  προσπάθειες  των 

εργαζομένων έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα142.  

Στη  συνέχεια  θα  δούμε  πιο  αναλυτικά  τα  διάφορα  είδη  αμοιβών  βάσει 

απόδοσης.

2.5.2.1 Αμοιβή βάσει ομαδικής απόδοσης     

Το πρόγραμμα αμοιβών για τα μέλη μιας ομάδας, διαφέρει ανάλογα με το  αν 

πρόκειται  για  προσωρινή  ομάδα με  στόχο  την   ανάπτυξη  ενός   συγκεκριμένου 

προϊόντος ή την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος η οποία διαλύεται μετά 

140 TYSON, S. & YORK, A., όπως παραπάνω, p. 210.
141 BOYETT, J. H. & CONN, H.P., όπως παραπάνω, p. 166.

142        ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 419-420
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την επίτευξη του στόχου της, ή αν πρόκειται για  μόνιμη ομάδα η οποία αποτελεί 

σταθερό τμήμα της οργανωσιακής δομής143.

Οι αμοιβές των εργαζομένων στην αμοιβή βάσει απόδοσης της ομάδας,  (team 

based pay),  υπολογίζονται ανάλογα με την αποτελεσματικότητα που παρουσιάζει 

μια ομάδα μετά από αξιολόγησή της, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια. Επίσης 

μπορεί να γίνει και με την άμεση σύνδεση των στόχων που θέτει μια επιχείρηση και 

την  επίτευξη  των  ζητούμενων  αποτελεσμάτων  από  κάθε  ομάδα144.  Σε  ορισμένες 

περιπτώσεις  εφαρμόζεται  κι  ένας  μικτός  τρόπος  υπολογισμού  των  παρεχόμενων 

αμοιβών, που είναι συνδυασμός των ομαδικών αποτελεσμάτων και των ατομικών 

αξιολογήσεων145.  H αμοιβή βάσει ομαδικής απόδοσης, πληρώνεται συνήθως με την 

μορφή ενός μπόνους που μοιράζεται στα μέλη της ομάδας ανάλογα με το βασικό 

μισθό τους και τη διοικητική βαθμίδα στην οποία βρίσκονται,  ή λιγότερο συχνά, 

μοιράζεται εξίσου σε όλα τα μέλη της146. Κάποιοι Οργανισμοί επίσης επιτρέπουν στα 

μέλη των ομάδων τους να καθορίσουν τα ίδια τη διανομή των ανταμοιβών εντός της 

ομάδας147. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι διευκολύνεται η μέτρηση της 

απόδοσης,  ενισχύεται  η  συνεκτικότητα  της  ομάδας  και  οι  στόχοι  της  μπορούν 

ξεκάθαρα να ενοποιηθούν με τους επιχειρησιακούς στόχους. Επίσης ενθαρρύνονται 

τα άτομα που είναι  λιγότερο αποτελεσματικά και  λειτουργεί  σαν κίνητρο για  να 

βελτιωθεί ολόκληρη η ομάδα, ενισχύεται η ευελιξία στην εργασία και ενθαρρύνεται 

η πολύ-ειδίκευση148.

Από  την  άλλη,  δεν  λαμβάνει  υπόψη  τις  διαφορές  στην  απόδοση  του  κάθε 

μέλους ξεχωριστά, υπάρχουν ενδο-ομαδικές πιέσεις για συμμόρφωση προς τη γενική 

απόδοση ενώ ο ανταγωνισμός εντός της ομάδας μπορεί να έχει αρνητική επίδραση 

στη  συνολική  απόδοση149. Επιπλέον  μπορεί   να  πάρει  χρόνο  στην  ομάδα  να 

143        HENDERSON, R., όπως παραπάνω, pp. 383-384.
144         Σε αυτή την περίπτωση, οι ομάδες θα αξιολογηθούν μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένων 
έργων και θα μοιραστούν ένα ποσοστό επί των κερδών, αφού φυσικά έχει επιτευχθεί το ζητούμενο 
αποτέλεσμα.
145        ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 299.
146        ARMSTRONG, M., όπως παραπάνω, p. 705.
147        ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ., όπως παραπάνω, σελ. 464.
148        ACAS, όπως παραπάνω.
149        ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ., όπως παραπάνω, σελ. 464.
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προσδιοριστεί  καλά  και  να  εργαστεί  αποτελεσματικά,  ή  μπορεί  να  υπάρξουν 

προβλήματα από την εισαγωγή ενός καινούριου μέλους στην ομάδα150.

Γενικά,  κατάλληλες  είναι  οι  συνθήκες  για  να  εφαρμοστεί  η  αμοιβή  βάσει 

απόδοσης της ομάδας όταν: οι ομάδες είναι εύκολο να προσδιοριστούν, οι στόχοι και 

τα πρότυπα απόδοσης της ομάδας μπορούν να καθοριστούν και να συμφωνηθούν 

από τα μέλη της, υπάρχουν αποδεκτές μετρήσεις της ομαδικής απόδοσης σε σχέση 

με  τους  στόχους  και  τα  πρότυπα  και  η  απόδοση  της  ομάδας  εξαρτάται  από  τη 

συλλογική προσπάθεια των μελών της151. 

2.5.2.2 Αμοιβή βάσει  επιχειρησιακής απόδοσης

Εφαρμόζεται σε μεγαλύτερα γκρουπ από ότι είναι οι ομάδες για παράδειγμα ο 

τομέας, το εργοστάσιο, ή ολόκληρη η επιχείρηση. Η σύνδεση της αμοιβής με την 

απόδοση, μπορεί να γίνει με τα  ομαδικά συστήματα κινήτρων που ανταμείβουν τη 

μείωση  του  κόστους  ή  την  αύξηση  της  απόδοσης  και  τη  βελτίωση  της 

παραγωγικότητας με ένα ποσοστό που δίνεται επιπλέον του μισθού χωρίς όμως να 

ενσωματώνονται σε αυτό152. 

Τα πιο γνωστά ομαδικά κίνητρα είναι το σύστημα συμμετοχής στα οφέλη,  η 

διανομή κερδών,  και τα σχέδια διάθεσης μετοχών.

2.5.2.1 Συμμετοχή στα οφέλη

Το σύστημα  συμμετοχής  στα οφέλη (gainsharing)   είναι  ένα είδος  ομαδικού 

κινήτρου στο οποίο ένα μέρος των κερδών της επιχείρησης που πραγματοποιείται 

από  την  ομαδική  προσπάθεια,  μοιράζεται  στην  ομάδα.  Συνδέει  την  αμοιβή  των 

εργαζομένων με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, αμείβοντας την απόδοση 

που επιτυγχάνεται πάνω από τους προκαθορισμένους στόχους. 

Τα προγράμματα gainsharing, εμπλέκουν ομάδες εργαζομένων  στη βελτίωση 

της παραγωγικότητας μέσα από καλύτερη χρήση της εργασίας, του κεφαλαίου, των 

υλικών και της ενέργειας. Σε αντάλλαγμα για τις προσπάθειές τους, η επιχείρηση 

150        ACAS, όπως παραπάνω.
151        ARMSTRONG, M., όπως παραπάνω, p. 706.
152        ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ., όπως παραπάνω, σελ. 242.
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μοιράζεται ένα μέρος από τα οφέλη από τη βελτίωση της παραγωγικότητας με τους 

εργαζόμενους  με τη μορφή χρηματικών μπόνους, το ποσό των οποίων υπολογίζεται 

σύμφωνα με μια προκαθορισμένη φόρμουλα153. Μπορούν να πάρουν τη μορφή ενός 

μεριδίου στα κέρδη που επιτεύχθηκαν από τις  πωλήσεις  ή  με μετρήσεις  για  την 

ικανοποίηση  των  πελατών,  αλλά  πάντα  οδηγούνται  από  μετρήσεις  για  την 

παραγωγικότητα, την απόδοση και την ποιότητα154. Ως στόχο έχουν να βελτιώσουν 

τους  παραπάνω  δείκτες,  βελτιώνοντας  την  επικοινωνία,  την  εμπλοκή  των 

εργαζομένων και την προαγωγή της ομαδικής εργασίας155.

2.5.2.1 Διανομή κερδών

Η  διανομή κερδών (profit sharing) είναι ένα σύστημα κινήτρων στο οποίο οι 

εργαζόμενοι  μοιράζονται  τα  κέρδη  της  επιχείρησης.  Το  σύνηθες  πρόγραμμα 

διανομής κερδών θέτει  ένα  στόχο βασισμένο στην επίτευξη κέρδους.  Αφού έχει 

επιτευχθεί ο στόχος, ένα ποσοστό των επιπλέον κερδών μπαίνει στο κοινό ταμείο για 

να μοιραστεί στους συμμετέχοντες. Μερικές φορές το ποσό αυτό μοιράζεται σε ίσα 

μερίδια σε όλους τους εργαζόμενους. Άλλες φορές, η διανομή γίνεται σύμφωνα με 

το επίπεδο μισθών ή ημερομισθίων στον Oργανισμό.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι σχεδίων διανομής κερδών: (1) Τρέχοντα σχέδια 

διανομής, όπου η πληρωμή γίνεται βάσει των κερδών της επιχείρησης σε μετρητά ή 

σε μετοχές της επιχείρησης, συνήθως ανά τρίμηνο ή ανά έτος. (2)  Αναβαλλόμενα 

σχέδια διανομής, στα οποία τα μερίδιo των εργαζομένων στα κέρδη της επιχείρησης 

επανεπενδύεται ή δημιουργεί ένα αποθεματικό που θα τους δοθεί στο μέλλον. Αυτά 

τα ποσά συνήθως μοιράζονται κατά τη συνταξιοδότηση, σε περίπτωση αναπηρίας, 

θανάτου ή παραίτησης, και  (3)  Συνδυασμός σχεδίων, που παρέχει τόσο τρέχοντα 

σχέδια όσο και αναβαλλόμενα σχέδια διανομής156.

153         BOYETT, J. H. & CONN, H.P., όπως παραπάνω, p. 169.
154         ACAS, όπως παραπάνω.
155       Ένα πολύ δημοφιλές και συχνά χρησιμοποιούμενο είδος συμμετοχής στα κέρδη είναι το 
σχέδιο Scanlon, που αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στη μείωση του κόστους εργασίας. Τα 
δύο βασικά χαρακτηριστικά του είναι η δημιουργία ενός συστήματος επιτροπών για την αξιολόγηση 
και  εφαρμογή  των  προτάσεων   εξοικονόμησης   κόστους  των  εργαζομένων  και  η  διανομή  των 
χρημάτων εξοικονόμησης στους εργαζόμενους σαν κίνητρο. Εκτός από το σύστημα Scanlon και άλλα 
συστήματα όπως τα σχέδια  Rucker και  Improshare, στηρίζονται στα  bonus και αποδίδονται στους 
εργαζόμενους για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
156        MILKOVICH, G.T. and NEWMAM, J.M., Compensation,( 5th ed),  Irwin, USA 1996, p.341.
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Τα σχέδια διανομής κερδών διαφέρουν από το σύστημα  gainsharing  σε δύο 

σημεία.  Πρώτον,  εφαρμόζονται  σε  όλη  την  επιχείρηση,  ενώ  τα  gainsharing σε 

συγκεκριμένο  επίπεδο.  Δεύτερο,  χρησιμοποιούν  μια  φόρμουλα  βασισμένη  στο 

κέρδος περισσότερο από ότι στη βελτίωση της παραγωγικότητας.

2.5.2.3 Σχέδια διάθεσης μετοχών

Η  δημοτικότητα  των  προγραμμάτων  διάθεσης  μετοχών  (Employee Stock 

Ownership Plan –  E.S.O.P.),   οφείλεται  στο  ότι  ενισχύεται  η  συμμετοχή  των 

εργαζομένων, αποφεύγεται η φορολογία και επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος της 

επιχείρησης. Όσο περισσότερες μετοχές κατέχει ένα σχέδιο διάθεσης μετοχών, τόσο 

καλύτερα  μπορεί  η επιχείρηση να αποκρούσει επιθετικές εξαγορές, να συνεχίσει να 

υποκινεί τους εργαζόμενους, να διατηρεί τον έλεγχο της επιχείρηση συγκρατώντας 

τις μετοχές ή  να αναλάβει άλλες μορφές αναδιοργάνωσης. Οι μετοχές είτε δίνονται 

δωρεάν,  είτε  σε  χαμηλότερη  τιμή.  Επίσης  πολλές  φορές  οι  εργαζόμενοι  έχουν 

δικαίωμα  προτίμησης  αγοράς  μετοχών  της  εταιρίας  τους,  που  μπορούν  να 

εξασκήσουν εφ’ όσον το επιθυμούν157. 

Έρευνες  δείχνουν  ότι  τα  σχέδια  διάθεσης  μετοχών  ενθαρρύνουν  τους 

υπαλλήλους  να  αποκτήσουν  μια  αίσθηση  ιδιοκτησίας  και  δέσμευσης  στον 

Οργανισμό τους και προάγουν την ομαδική εργασία158. Παρόλα αυτά, η σύνδεση 

μεταξύ της προσπάθειας των εργαζομένων και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης 

είναι συνήθως ασθενής  και  η σχέση  αυτή μειώνεται ακόμα περισσότερο επειδή η 

επιτυχία  δεν  είναι  μόνο  αποτέλεσμα  της  προσπάθειας  αλλά  και  των 

χρηματιστηριακών αγορών που  επηρεάζουν τις  εταιρίες,  ένα παράγοντα  που  δεν 

μπορούν να επηρεάσουν οι εργαζόμενοι.

      

2.5.2.3 Αμοιβή βάσει  ατομικής  απόδοσης

Όταν  η  παραγωγικότητα  των ατόμων είναι  μετρήσιμη,  τότε  τα συστήματα 

αμοιβής βάσει ατομικής απόδοσης πετυχαίνουν να αυξήσουν την απόδοση μέσα από 

μια άμεση σύνδεση μεταξύ απόδοσης και απολαβών. Σύμφωνα με τους Schuler and 

157       ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 419.
158       DESSLER, G., όπως παραπάνω, σελ. 454.
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Jackson, όπως αναφέρει η Ξηροτύρη,  η  σύνδεση  της χρηματικής αμοιβής με την 

ατομική απόδοση,  μπορεί να γίνει με δύο τρόπους159 :

α) Με τα συστήματα κινήτρων (incentive pay plans) που περιλαμβάνουν όλα τα 

συστήματα αμοιβής που συνδέονται με την απόδοση του εργαζομένου, που όμως δεν 

επηρεάζουν τη βασική αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή η απόδοση του εργαζομένου 

μετριέται  άμεσα,  δηλ.  πόσες  μονάδες  προϊόντος  παρήγαγε,  ποια  η  αριθμητική 

αύξηση της παραγωγής του, και

β) Με τα   συστήματα αμοιβής ανάλογα με την αξία   (merit pay) τα οποία αφορούν 

τις αυξήσεις που δίνονται στον εργαζόμενο σαν αποτέλεσμα της απόδοσής του και 

συνήθως ενσωματώνονται στην ατομική αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή η απόδοση 

μετριέται έμμεσα, δηλ. βασίζεται στις αξιολόγηση της ατομικής απόδοσης. 

2.5.2.1 Συστήματα ατομικών κινήτρων

Στην  κατηγορία αυτή  διακρίνουμε τα παρακάτω είδη αμοιβών:

α)  αμοιβή με το κομμάτι: αποτελεί τον πιο κοινό τύπο ατομικού κινήτρου για 

χειρωνακτικές  εργασίες.  Οι  εργαζόμενοι  πληρώνονται  ένα  σταθερό  ποσοστό  για 

κάθε μονάδα προϊόντος που παράγεται.

β)  αμοιβή  ανάλογα  με  το  χρόνο  παραγωγής  προϊόντων  (ημέρα  ή  ώρα): το 

σύστημα αυτό βρίσκεται μεταξύ αμιγούς  συστήματος κινήτρων και μιας πληρωμής 

κατά  κανονικό  χρόνο  ή  ημερομίσθιο.160.  Ένας  στάνταρ  χρόνος  ή  ένα  στάνταρ 

επίπεδο αποτελέσματος καθορίζεται με μελέτη της εργασίας161.  Η πληρωμή βάσει 

κινήτρων  συνδέεται  στην  συνέχεια  με  την  απόδοση  και  το  αποτέλεσμα  που 

επιτυγχάνεται σε σχέση με το πρότυπο ή με τον χρόνο που έχει κερδηθεί (λιγότερος 

χρόνος) κατά την εκτέλεση της εργασίας162. 

γ) προμήθειες: Στο σύστημα προμηθειών – αμοιβών, ο εργαζόμενος παίρνει μια 

σταθερή  αμοιβή  και  προμήθεια  πέραν  της  αμοιβής  αυτής,  ή  πληρώνεται  εξ’ 

ολοκλήρου με προμήθεια, η οποία υπολογίζεται από το ύψος των πωλήσεων που 

επιτυγχάνει.  Το  σύστημα  αυτό  έχει  αρκετά  μειονεκτήματα  καθώς  μειώνει  την 
159       ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΚΟΥΦΙΔΟΥ, Σ., όπως παραπάνω, σελ. 242.
160        ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ., όπως παραπάνω, σελ. 461.
161           Η μελέτη της εργασίας καθορίζει έναν βασικό χρόνο για την εκτέλεση μιας εργασίας 
χρησιμοποιώντας  μεθόδους  παρατήρησης  των  εργαζομένων  καθώς  εκτελούν  τις  εργασίες, 
λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό της εργασίας τους.
162           ΑCAS, όπως παραπάνω.
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ομαδική  συνεργασία  κα  αυξάνει  τα  αισθήματα  ανταγωνισμού  μεταξύ  των 

εργαζομένων163. 

δ) μπόνους: Μια από τις πιο δημοφιλείς τάσεις όσον αφορά τις αμοιβές  είναι η 

χρήση των μπόνους: δηλαδή ενός εφάπαξ που δίνεται για την επίτευξη ενός στόχου 

με βάση την ατομική ή εταιρική απόδοση το οποίο δεν ενσωματώνεται στο βασικό 

μισθό164 και συνήθως δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές ούτε συγκαταλέγεται 

στις συντάξιμες αποδοχές.

Τα  μπόνους  μπορεί  να  βασίζονται  σε  αντικειμενική  επίτευξη  στόχου  ή  σε 

υποκειμενική  εκτίμηση.  Σε  ορισμένους  Οργανισμούς  όλοι  οι  εργαζόμενοι 

μοιράζονται τα μπόνους αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, ενώ σε άλλους το μέγεθος 

του μπόνους συνδέεται με την απόδοση του κάθε ατόμου και την αξιολόγηση της.

Τα μπόνους δε βοηθούν μόνο στην υποκίνηση αλλά φαίνεται ότι αυξάνουν 

και την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Επειδή εισπράττονται μια φορά 

συνολικά, κάνουν τον εργαζόμενο να νιώθει ότι παίρνει περισσότερα χρήματα από 

ότι μια μικρή αύξηση. Επιπλέον κοστίζει λιγότερα στην εταιρία η πληρωμή ενός 

εφάπαξ μπόνους από το να δώσει  μια αύξηση σε ένα εργαζόμενο και να κάνει έτσι 

μια  εφάπαξ  δέσμευση,   μια  μόνιμη  αλλαγή  που  βελτιώνει  την  πληρωμή  του 

εργαζόμενου τώρα, στο μέλλον, ακόμη και όταν βγει στη σύνταξη. Είναι σαφές ότι 

το μπόνους δεν επηρεάζει το ύψος της μελλοντικής μισθοδοσίας ούτε δημιουργεί 

προσδοκία αντίστοιχης μελλοντικής απόδοσης165. 

Τέλος,  τα  προγράμματα  μπόνους  είναι  εύκολο  να  οργανωθούν  και   να 

διαχειριστούν επειδή δεν απαιτούν πολύ γραφειοκρατία και είναι αρκετά ευέλικτα. 

2.5.2.2 Αμοιβή ανάλογα με την αξία

Η “αμοιβή ανάλογα με την αξία” (merit pay )  ή το “επίδομα βάσει αξίας”, 

είναι η πλέον διαδεδομένη διαδικασία για να συνδεθούν  οι αυξήσεις στην πληρωμή 

με  την  ατομική  απόδοση  και  θεωρείται  ένας  παράγοντας  υποκίνησης  για  τους 

εργαζομένους σε όλα τα επίπεδα. Το επίδομα βάσει αξίας αμείβει την παρελθούσα 

συμπεριφορά και τα επιτεύγματα στην εργασία. Συνδέει αυξήσεις στον βασικό μισθό 

163           ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 295.
164           MILKOVICH, G.T. and NEWMAM, J.M., όπως παραπάνω, p.324.

165 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 411-412.
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(καλούμενες  αυξήσεις  αξίας),  με  τη  βαθμολογία  που  λαμβάνουν  οι  εργαζόμενοι 

στην  αξιολόγηση  της  απόδοσης  τους166 και  για  το  λόγο  αυτό  προϋποθέτει  την 

ύπαρξη ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος  αξιολόγησης.

Το επίδομα αξίας   χορηγείται  κάθε μήνα,  υπολογίζεται  με βάση το βασικό 

μισθό και προστίθεται σε αυτόν. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει επικριθεί έντονα, 

καθώς αντιπροσωπεύει μια μόνιμη δέσμευση για έναν αυξημένο μισθό (η πληρωμή 

ουσιαστικά  δεν  μειώνεται  αν  «πέσει»  η  απόδοση),  δημιουργώντας  ετήσια 

επιβάρυνση που μπορεί να αποτελέσει υψηλό σταθερό κόστος για μια επιχείρηση 

κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων. Η δέσμευση αυτή μοιάζει με διαρκή αύξηση 

για όσο παραμένει ο εργαζόμενος ανεξάρτητα από τη μελλοντική του απόδοση167. 

Εναλλακτικά, η αμοιβή βάσει αξίας μπορεί να είναι ένα επιπλέον χρηματικό 

ποσό που πληρώνεται με τη μορφή ενός μπόνους. Η μέθοδος του συνολικού εφάπαξ 

ποσού έχει τα εξής πλεονεκτήματα: (1) Η αμοιβή που δίνεται ξεχωριστά από τον 

μισθό μπορεί να έχει  μεγαλύτερη παρακινητική επίδραση δίνοντας στο στοιχείο της 

απόδοσης μια ξεχωριστή ταυτότητα. (2) Το μισθολογικό κόστος μπορεί ευκολότερα 

να  συγκρατηθεί  αν  η  απόδοση  χειροτερεύσει,  και   (3)  Καθίσταται   δυνατή  η 

ανταμοιβή της   καλής απόδοσης  χωρίς να γίνονται συγκρίσεις στους μισθούς. 

Η εισαγωγή ενός συστήματος αμοιβών με βάση την αξία / απόδοση, μπορεί να 

βοηθήσει  τις  επιχειρήσεις  να  αυξήσουν  την  αποδοτικότητα  και  την 

αποτελεσματικότητα  του  εργατικού  δυναμικού  τους  τονίζοντας  την  ανάγκη  για 

υψηλά  πρότυπα  εργασιακής  απόδοσης.  Μπορεί  να  προσφέρει  ευελιξία  και  να 

βοηθήσει στην παρακίνηση και τη διατήρηση των πολύτιμων υπαλλήλων δίνοντας 

σε αυτούς με την καλύτερη απόδοση, καλύτερες αμοιβές. Όταν εισαχθεί κατάλληλα, 

μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  σαν ένας μηχανισμός που θα προάγει  την μεγαλύτερη 

εμπλοκή και δέσμευση των υπαλλήλων σε έναν Οργανισμό. Επιπλέον οφέλη μπορεί 

να είναι η βελτίωση και η ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών.

Από την άλλη οι εργαζόμενοι μπορεί να δουν θετικά ένα καλά σχεδιασμένο 

σύστημα σαν ένα δικαιότερο τρόπο αναγνώρισης και ανταμοιβής των  υπαλλήλων 

που  έχουν  πιο  αποτελεσματική  απόδοση.  Υπάρχει  έτσι  μια  πιο  άμεση  σύνδεση 

166 MILKOVICH, G.T. and NEWMAM, J.M., όπως παραπάνω, p.314.
167 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 413.
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ανάμεσα στην προσπάθεια και την αμοιβή που μπορεί  να οδηγήσει σε μια βελτίωση 

στο ηθικό των εργαζομένων168. 

Παρά  το  ότι  το  επίδομα  αξίας  συνεχίζεται  να  χρησιμοποιείται  ευρέως,  τα 

τελευταία  χρόνια  επικρίνεται  έντονα.  Εκτός  από  το  υψηλό  κόστος,  αρκετοί 

στηρίζουν ότι  η  αμοιβή  βάσει  αξίας  δεν  πετυχαίνει  το  σκοπό της,  να  βελτιώσει 

δηλαδή την ατομική και την εταιρική απόδοση169. Ενώ κάποια σχέδια υπήρξαν πολύ 

πετυχημένα  στην  παρακίνηση  και  αμοιβή  των  εργαζομένων,  κάποια  άλλα 

παρήγαγαν  αντίθετα  ή  δυσλειτουργικά  αποτελέσματα  καθώς  οι  υπάλληλοι 

αποθαρρύνθηκαν  και  είδαν  την  διαδικασία  της  αμοιβής  βάσει  αξίας  άδικη  και 

αναποτελεσματική170. 

Αν η αμοιβή με βάση την ατομική αξιολόγηση δεν σχεδιασθεί και εισαχθεί 

σωστά σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη και ετοιμότητα για την 

υιοθέτηση της  αλλαγής,  τότε μπορεί  να υπάρξουν προβλήματα στις  σχέσεις  των 

εργαζομένων.  Το  συγκεκριμένο  είδος  αμοιβής  μπορεί  όχι  απλά  να  αποτύχει  να 

παρακινήσει,   αλλά  μπορεί  στην  πραγματικότητα  λειτουργήσει  ως  ανασταλτικός 

παράγοντας στην παρακίνηση: αν ένας εργαζόμενος βαθμολογηθεί σαν «λιγότερο 

από ικανοποιητικά», δεν λαμβάνει καμία αύξηση και η παρακίνηση και το ηθικό του 

μπορεί να επηρεαστούν αντίθετα.

Έρευνα  των  David,  Stephen,  and Katsuyuk ως  προς  τα  αποτελέσματα  της 

αμοιβής βάσει  ατομικής απόδοσης σε δημόσιες επιχειρήσεις της Αγγλίας, έδειξε ότι 

το προηγούμενο είδος αμοιβής δεν είχε παρακινήσει τους υπάλληλους  για καλύτερη 

απόδοση.  Επίσης  η  πλειοψηφία   πίστευε  ότι  είχαν   πληγεί  οι  σχέσεις  στο  χώρο 

εργασίας καθώς υπήρχε πτώση στο ηθικό των εργαζομένων, είχαν προκληθεί ζήλιες 

και αυξήθηκε η έλλειψη εμπιστοσύνης στη διοίκηση171. 

Επίσης οι εργαζόμενοι μπορεί να αποθαρρυνθούν αν δεν γνωρίζουν τα επίπεδα 

της απόδοσης που θα πρέπει να επιτύχουν ή όταν οι αμοιβές με βάση την ατομική 

αξιολόγηση  της  απόδοσης δεν  δίνονται   με  συνέπεια  στους  καταλλήλους 

(δικαιούχους)  συμμετέχοντες.  Μπορεί  επίσης  να  υπάρξουν  αμφιβολίες  για  την 

αξιοπιστία  του  σχεδίου  όταν  χρηματοοικονομικοί  περιορισμοί,  περιορίζουν  την 

168 ACAS  (2005), “Appraisal related pay”,  Advisory booklet, London.
169 MILKOVICH, G.T. and NEWMAM, J.M., όπως παραπάνω, p.314.

170             BRODY, R.G.,  FRANK, K.E. and KOWALCZYK, T. (2001), “Prior commitment and the 
merit pay allocation process”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 16, No 3, pp. 243-253.

171 DAVID,  M., STEPHEN, F. and KATSUYKI, K., όπως παραπάνω.
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έκταση ή το ποσό των αμοιβών βάσει των ατομικών αξιολογήσεων. Ένα προσεκτικά 

σχεδιασμένο  σύστημα  πρέπει  να  ελαχιστοποιεί  τα  παράπονα  για  την 

υποκειμενικότητα των εκτιμήσεων και την διχόνοια κατά τη λειτουργία του. 

Μερικά  σωματεία  εργαζομένων  και  αντιπρόσωποι  τους   μπορεί  να 

παραμείνουν εχθρικοί απέναντι στην αμοιβή βάσει της ατομικής αξιολόγησης της 

απόδοσης,  καθώς την βλέπουν σαν μια εξατομικευμένη μέθοδο αμοιβής αντίθετη με 

τις αρχές της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Αυτές οι ενστάσεις θα ξεπεραστούν πιο 

εύκολα αν μέσα από  διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις έχουν την ευκαιρία να 

επηρεάσουν  και  να  συμφωνήσουν  με  τις  προτάσεις   της  διοίκησης  και  να 

αποκτήσουν  πίστη  στη  δικαιοσύνη  του  σχεδίου  και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα 

λειτουργήσει και αν τα πιθανά οφέλη για τα μέλη τους παρουσιαστούν ξεκάθαρα.

Οι  μάνατζερ  χρειάζεται  να  εκπαιδευθούν  για  να  εφαρμόσουν  ένα  σύστημα 

αμοιβών  βάσει  της  απόδοσης  και  πρέπει  να  γνωρίζουν  ότι   η  ομαδική  εργασία 

μπορεί να επηρεαστεί αντίστροφα καθώς τέτοια συστήματα μπορεί να αποδειχθούν 

διχαστικά  καθώς  οι  εργαζόμενοι  προσπαθούν  για  την  βελτίωση  στη  δική  τους 

απόδοση χωρίς να σκέπτονται το αποτέλεσμα στην ομαδική εργασία και ίσως να 

συγκρατούν τη  παροχή βοήθειας και πληροφοριών προς τους συνεργάτες τους172.

Οι εμπειρίες μάνατζερ και συμβούλων που προτείνουν τις καλύτερες πρακτικές 

για  το  σχεδιασμό,  την  εφαρμογή,  και  τη  διοίκηση  της  αμοιβής  βάσει  αξίας 

/απόδοσης   συνοψίζονται από τους  Thorpe &Homan, ως ακολούθως:

 Πλήρης δέσμευση της ανώτατης διοίκησης στο σχέδιο.

 Εισαγωγή καλύτερα από την κορυφή στη βάση και όχι από τη βάση στην 

κορυφή.

 Εμπλοκή  των  εργαζομένων  στο  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  των 

σχεδίων.

 Ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής δομής βασικού μισθού. 

 Ένα έγκυρο σύστημα αξιολόγησης της θέσης εργασίας.

 Ένα καλά σχεδιασμένο, ακριβές σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης.

 Εισαγωγή με ένα ρυθμό που είναι κατάλληλος για την κουλτούρα του 

Οργανισμού.

172 ACAS  (2005), “Appraisal related pay”,  Advisory booklet, London.
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 Συστηματική και τακτική εκπαίδευση των μάνατζερ για την ανασκόπηση 

της απόδοσης και την ανατροφοδότηση.

 Αποτελεσματικοί μηχανισμοί ποιοτικών ελέγχων και για τη Διοίκηση της 

Απόδοσης και για τα συστήματα αμοιβών βάσει αξίας / απόδοσης173. 

Παρά τα προβλήματα στα επιδόματα αξίας, αυτά φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να 

αποτελούν βασικό τμήμα των αμοιβών. Συγχρόνως είναι πιθανό ότι στο μέλλον τα 

προγράμματα αμοιβών θα περιέχουν όλο και περισσότερο και τους άλλους τύπους 

ατομικών ή ομαδικών κινήτρων. Οι οργανισμοί θα βασίζονται σε επιδόματα αξίας 

αλλά θα αμείβουν τους υπαλλήλους με υψηλή απόδοση ξεχωριστά με ατομικά bonus 

καθώς και όλους τους εργαζόμενους με ένα ομαδικό κίνητρο που θα βασίζεται στην 

απόδοση της εταιρίας174. 

2.5.2.3 Ευέλικτες πρόσθετες παροχές

Οι παροχές αυτές δίνονται σε είδος ή χρήμα. Δεν συνδέονται άμεσα με την 

αποδοτικότητα  των  εργαζομένων,  αλλά  αποτελούν  κίνητρο  για  την  προσέλκυση 

ικανών  στελεχών  και  την  παραμονή  τους  στην  επιχείρηση,  καθώς  ενισχύουν  το 

αίσθημα της αφοσίωσης και αναβαθμίζουν το εργασιακό περιβάλλον175.

Όπως αναφέρουν οι  Thorp &  Homan176,  oι  ευέλικτες  πρόσθετες  παροχές, 

ταιριάζουν  με  την  ευέλικτη  εργασία  και   μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να 

ενισχύσουν  την  κατεύθυνση,  τις  αξίες  και  την  κουλτούρα  στον  Οργανισμό.   Οι 

πρόσθετες  παροχές/οφέλη  μπορεί  να  περιλαμβάνουν:  Επιδόματα  για  τα  παιδιά, 

αυτοκίνητο  της  εταιρίας,  οδοντιατρική  περίθαλψη,  έξτρα  διακοπές,  ασφάλεια 

ανικανότητας, ασφάλεια ζωής, εγκαταστάσεις για σπορ κ.ά177.

173 ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 314.
174 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 413.
175 ΜΟΥΖΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Α., όπως παραπάνω, σελ. 300.
176 ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, σελ. p.175.
177 Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς (p. 374), οι προαναφερθείσες πρόσθετες παροχές, 

μπορεί  να είναι ευέλικτες με τον εξής τρόπο: Σε ορισμένες επιχειρήσεις  δίνεται η δυνατότητα οι 
εργαζόμενοι (1) να ανταλλάξουν με χρήματα  (μετρητά) κάποιες από τις προσφερόμενες πρόσθετες 
παροχές, ή και το αντίστροφο, (2) να επιλέξουν από μια λίστα τις πρόσθετες παροχές που επιθυμούν 
να λαμβάνουν, συμμετέχοντας  έτσι στη διαμόρφωση του  συνολικού  “πακέτου”  των αμοιβών τους. 
Συνήθως επιλέγουν τις λιγότερο ακριβές παροχές ή ενθαρρύνονται να μοιράζονται το κόστος των 
παροχών αυτών με τον εργοδότη τους. Οι προηγούμενες πρακτικές είναι ευρέως διαδεδομένες στις 
αμερικανικές επιχειρήσεις ενώ περιορισμένη μόνο εφαρμογή έχουν στις ευρωπαϊκές χώρες. 
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2.6  Εφαρμογή συστημάτων μεταβλητών αμοιβών στην Ευρώπη και την Ελλάδα     

Το 2001 διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα  για τη Βελτίωση των Συνθηκών 

Διαβίωσης και Εργασίας»,  συγκριτική μελέτη178 για την εφαρμογή στα 15 κράτη 

μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  συν  τη  Νορβηγία,  διαφόρων  συστημάτων 

μεταβλητών  αμοιβών  βάσει  απόδοσης  ατομικής,  ομαδικής  ή  επιχειρησιακής179 . 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις: (1) 

Στην  έκταση  και  τη  φύση  των  μεταβλητών  αμοιβών  που  καταβάλλονται  στις 

διάφορες χώρες αλλά και στους διάφορους  τομείς της οικονομίας της κάθε χώρας. 

(2)  Στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται  για τη μέτρηση της απόδοσης (ποιοτικά, 

ποσοτικά, ύπαρξη ατομικής στοχοθεσίας).  (3) Στο  ύψος της μεταβλητής αμοιβής 

που μπορεί να κυμαίνεται από 5%  έως και 27% του συνόλου των αποδοχών των 

εργαζομένων. (4) Στο βαθμό στον οποίο η εισαγωγή ή η αλλαγή των συστημάτων 

μεταβλητών  αμοιβών  καλύπτεται  από  συλλογικές  διαπραγματεύσεις  ή  υπόκειται 

στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη,  και  τέλος (5)  Στο βαθμό στον οποίο τα 

σωματεία  των  εργαζομένων  αποδέχονται  ή  αντιδρούν  στην  χρήση  συστημάτων 

μεταβλητών αμοιβών.

Παρά  τις  επιμέρους  διαφοροποιήσεις,  φαίνεται  ότι  συνολικά  η  χρήση  των 

διαφόρων  μορφών  μεταβλητών  αμοιβών,  αυξάνεται  σταδιακά  σε  όλη  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην αποκέντρωση 

των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στην εξατομίκευση της σχέσης εργασίας. 

Στην Ελλάδα ειδικότερα,   φαίνεται  επίσης να έχει   αυξηθεί  τα τελευταία 

χρόνια η  χρήση ευέλικτων αμοιβών, όπως αμοιβή συνδεδεμένη με την απόδοση, την 

παραγωγικότητα  και  μπόνους 180.

Σε  έρευνα  που  διεξήχθη  τους   από τους   Kufidu &  Mihail,  σε  είκοσι  δύο 

ελληνικές  επιχειρήσεις  του  ιδιωτικού  τομέα  που  απασχολούσαν  διακόσιους  ή 

παραπάνω  υπαλλήλους,   βρέθηκε  ότι  οι  επιχειρήσεις  αυτές  άρχισαν  να 

αναδιοργανώνονται κάνοντας χρήση περισσότερων αποκεντρωμένων διευθετήσεων 

178 “Variable pay in Europe”, EIRONLINE, April 2001.
179     Συγκεριμένα μελετήθηκε η εφαρμογή των εξής συστημάτων μεταβλητών αμοιβών: α) 

Αμοιβή  βάσει  αποτελεσμάτων  (PBR),  β)  Αμοιβή  βάσει  απόδοσης  (PRP)  και  γ)  Συστήματα 
συμμετοχής των εργαζομένων στην κερδοφορία της επιχείρησης (διανομή κερδών/μετοχών)

180    PAPALEXANDRIS, N. and CHALIKIAS, J. (2002), “Changes in training, performance 
management  and  communication  issues  among  Greek  firms  in  the  1990s:  intercountry  and 
intracountry comparisons”, Journal of European Industrial Training, Vol. 26, No 7,pp. 342-352.
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και  ευέλικτων  εργασιακών  πρακτικών.  Ειδικότερα  ως  προς  τις  αμοιβές, 

διαπιστώθηκε  μεγαλύτερη  ευελιξία  στον  καθορισμό  των  αμοιβών  σε  επίπεδο 

επιχείρησης και σταδιακή εισαγωγή συστημάτων αμοιβών με βάση την απόδοση, 

τέτοιων όπως η αμοιβή βάσει αξίας, η διανομή κερδών και μπόνους, κυρίως για τα 

διευθυντικά στελέχη και σε μικρότερη έκταση για λοιπούς υπαλλήλους181.

2.7 Παράγοντες για επιτυχημένο σύστημα αμοιβών

Σύμφωνα  με  τον  de Silva,  μερικοί  από  τους  λόγους  της  αποτυχίας  των 

συστημάτων αμοιβών που συνδέονται με την απόδοση και μερικά από τα θέματα 

που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες είναι τα παρακάτω182: (1) Μη επαρκή κριτήρια για 

να  μετρήσουν  την  απόδοση  ή  κριτήρια  που  δεν  είναι  εύκολα  κατανοητά  και 

αποδεκτά. (2) Ακατάλληλα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης των οποίων οι 

στόχοι  δεν  ταιριάζουν  με  τους  στόχους  του  συστήματος  αμοιβών.  (3)  Απουσία 

τακτικής  ανατροφοδότησης για  την απόδοση.  (4)  Απουσία του σωστού μίγματος 

εσωτερικών και εξωτερικών αμοιβών. (5) Έλλειψη την κατάλληλης αναλογίας των 

αμοιβών που θα πρέπει να υπόκεινται στα κριτήρια απόδοσης. Αυτό συμβαίνει όταν 

το ποσό που εξαρτάται από την απόδοση είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο και έτσι το 

ποσό που τοποθετείται σε ρίσκο (όταν η απόδοση είναι χαμηλή) δεν είναι αποδεκτό 

από τους εργαζόμενους. (6) Μη αναγνώριση του γεγονότος ότι η απόδοση, ειδικά τα 

κέρδη, είναι μερικές φορές εξαρτώμενα από παράγοντες έξω από τον έλεγχο των 

εργαζομένων. (7)  Απουσία της περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος αμοιβών183.

Για  να είναι οποιοδήποτε σύστημα  αμοιβών και κινήτρων  πετυχημένο, πρέπει 

να  είναι  σχεδιασμένο  έτσι  ώστε  να  ταιριάζει  στις  συγκεκριμένες  ανάγκες  και 

συνθήκες του Οργανισμού και οι λεπτομέρειες  και οι σκοποί του συστήματος   να 

επικοινωνούνται με σαφήνεια στους εργαζόμενους. Επίσης σημαντικός παράγοντας 

επιτυχίας, είναι η εμπλοκή και η ανάμιξη των εργαζομένων και των αντιπροσώπων 

181  KUFIDU, S. and MIHAIL, D.  (1999) “Decentralisaion and flexibility in Greek industrial 
relations”   Employee Relations, Vol. 21,  No 5, pp. 485-499.

182 de SILVA, S., όπως παραπάνω.
183 Γενικότερα,  συστήνεται  να  γίνεται  περιοδική  ανασκόπηση  του  συστήματος  αμοιβών 

προκειμένου  να  ελέγχεται   αν  οι  αρχικοί  σκοποί  του  συστήματος  είναι  κατάλληλοι,  και   αν  οι 
τρέχουσες και μελλοντικές προτεραιότητες του Οργανισμού για επιτυχία, εξυπηρετούνται ακόμα από 
το σύστημα αμοιβών (ΤHORP, R. & HOMAN, G., όπως παραπάνω, p. 247).
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τους  στο  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  του184.   Οι  άνθρωποι  γενικά  τείνουν  να 

δείχνουν  μεγαλύτερη  αφοσίωση  σε  προγράμματα  που  οι  ίδιοι  βοήθησαν  να 

αναπτυχθούν. Έτσι, η συμμετοχή των υπαλλήλων στην ανάπτυξη του συστήματος 

αμοιβών κατά κάποιο τρόπο εγγυάται την έλλειψη αντιστάσεων και τη χρήση του ως 

κινήτρου για βελτίωση185. 

Επιπλέον, για  να είναι αποτελεσματικά τα συστήματα αμοιβών βάσει απόδοσης, 

πρέπει  να  προσφέρουν  σημαντικές  απολαβές.  Μελέτες  δείχνουν  ότι  για  να 

υποκινήσεις άμεσα τους εργαζόμενους, πρέπει να τους προσφέρεις ένα βραβείο για 

την εξέχουσα απόδοση, δηλαδή 10 μ 12% πάνω από το μισθό τους. Περαιτέρω, κάθε 

σύστημα αμοιβών βάσει απόδοσης προϋποθέτει ακρίβεια και δίκαιη μέτρηση της 

απόδοσης.  Επειδή  τα  αντικειμενικά  μέτρα  της  απόδοσης  δεν  αντικατοπτρίζουν 

πάντα  όλες  τις  παραμέτρους  μιας  θέσης  εργασίας,  θα  πρέπει  να  καταβάλλεται 

προσπάθεια   τα  άτομα  να  νιώθουν  ότι  οι  αμοιβές  τους  σχετίζονται  με  την 

προσπάθειά τους και δε στηρίζονται απλά στην κρίση των ανωτέρων τους186. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων συστημάτων κινήτρων είναι 

τα ακόλουθα:  (1) Συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και επιχείρησης με στόχο την 

εξασφάλιση  αξιόλογων  οικονομικών  κερδών  στα  οποία  θα  συμμετέχουν  οι 

εργαζόμενοι.  (2)  Ενδυνάμωση  των  εργαζομένων,  προκειμένου  να  παίρνουν 

αποφάσεις που επηρεάζουν την απόδοσή τους στη εργασία. (3) Απλά μέτρα αύξησης 

της απόδοσης ή εξοικονόμησης πόρων που έχουν σημασία για τον Οργανισμό και 

που  είναι  αρκετά  εύκολο  να  καταλάβουν  οι  εργαζόμενοι.  (4)  Αποτελεσματική 

επικοινωνία σχετικά με το πρόγραμμα συμπληρωματικών αμοιβών μέσω επίτευξης 

των στόχων. (5) Ισορροπία ανάμεσα στους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους 

παράγοντες  απόδοσης έτσι  ώστε η επιχείρηση να μην θυσιάζει  το αύριο για το 

σήμερα. (6) Εστίαση όσο αυτό είναι δυνατό σε δείκτες απόδοσης που εξαρτώνται 

από τους ίδιους τους εργαζομένους187. 

Τέλος, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η απόδοση βελτιώνεται μακροπρόθεσμα 

μόνο εξαιτίας της αμοιβής βάσει απόδοσης. Οι άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό να 

παρακινηθούν από τα χρήματα σε  σχέση με  το  να έχουν πρόκληση,  προσωπική 

ανάπτυξη, καλή επίβλεψη, ανατροφοδότηση και μια αίσθηση επιτεύγματος που θα 
184 ACAS (2005), “Pay Systems”,   Advisory booklet, London
185 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ., όπως παραπάνω, σελ. 458.
186 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Χ. & ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 420.
187 de SILVA, S., όπως παραπάνω.
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προέρχεται  από  την  ίδια  την  εργασία188.  Έτσι  οι  αμοιβές  με  βάση  την  απόδοση 

ακόμα και αν μπορούν να έχουν μια συνεχόμενη επίδραση στην απόδοση, θα πρέπει:

(1) Να είναι συνεπείς και σύμφωνες με τους συνολικούς στόχους της διοίκησης και 

όχι για παράδειγμα να εξυπηρετούν μόνο μια στρατηγική μείωσης του κόστους. (2) 

Να χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν το παρακινητικό σύστημα στο οποίο εκτός 

από χρηματικές αμοιβές θα υπάρχουν και εσωτερικές ανταμοιβές, τέτοιες όπως οι 

διαβουλεύσεις   και  η  συμμετοχή  των  εργαζομένων  στη  λήψη  αποφάσεων,  η 

αμφίδρομη επικοινωνία, οι ευκαιρίες για συνεισφορά με ιδέες, η εκπαίδευση και η 

ανάπτυξη καριέρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

3.1  Εξελίξεις και τάσεις στον τραπεζικό τομέα

Ο  τραπεζικός  τομέας  τα  τελευταία  είκοσι  περίπου  χρόνια  έχει  διέλθει  μια 

περίοδο ταχέων και επιταχυνόμενων αλλαγών υπό την επίδραση αλληλεξαρτώμενων 

αλλαγών  στο  οικονομικό  περιβάλλον,  στις  νέες  τεχνολογίες,  στις  δυνάμεις  της 

αγοράς189 και στις κρατικές πολιτικές σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

του190. Ιδιαίτερα σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν η ένταση της διεθνοποίησης  και η 

επέκταση της πολυεθνικοποίησης των τραπεζών, η όξυνση του ανταγωνισμού από 

την απελευθέρωση σε σχέση με τις διοικητικές ρυθμίσεις, από την εμφάνιση  μη 

τραπεζικών  επιχειρήσεων  και  τη  διαφοροποίηση  των  τραπεζικών,  η  επιλεκτική 

εξειδίκευση  των  μικρών  τραπεζών,  οι  αλλαγές  στις  κρατικές  τράπεζες,  ο 

μετασχηματισμός υποκαταστημάτων σε χρηματοπιστωτικά πολυκαταστήματα κ.ά191.
188 TYSON, S. And YORK, A., όπως παραπάνω, σελ. 210.
189 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., ΤΣΑΤΗΡΗΣ, Γ., και ΜΗΤΡΑΚΟΣ, Θ., Διαρθρωτικές μεταβολές 

και απασχόληση στις Τράπεζες, Α.Ν. Σάκκουλας,  Αθήνα 1998, σελ. 49.
190 Η  χρηματοοικονομική  απελευθέρωση  είναι  ίσως  ο  πιο  σημαντικός  παράγοντας  στη 

διαδικασία  του  μετασχηματισμού  του  τραπεζικού  συστήματος  κατά  τα  τελευταία  15  χρόνια.  Οι 
χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες  βρίσκονταν  συνήθως  κάτω  από  αυστηρή  εθνική  νομοθεσία  και 
κρατικό έλεγχο. Ο κύριος λόγος ήταν η προστασία όλου του τραπεζικού οικοδομήματος από πιθανή 
κακή διαχείριση και υψηλό κίνδυνο. Η πίεση του ανταγωνισμού, οι δυσκολίες ανεύρεσης κεφαλαίων 
και οι υπερεθνικές διαδικασίες οικονομικών ολοκληρώσεων ανάγκασαν τις κυβερνήσεις να παρέχουν 
το πλαίσιο για να προσφέρονται όλες οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς γεωγραφικά όρια.

191 ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ, Μ., ΤΣΑΤΗΡΗΣ, Γ., & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Ε.  όπως παραπάνω, σελ. 85.
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Όπως αναφέρουν οι Μόσχος και Φραγγέτης,  η σχετική αποκανονικοποίηση 

προώθησε τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών, αλλά και μεταξύ τραπεζών και 

άλλων  εταιριών,  με  την  ανάπτυξη  πλήθους  ανταγωνιζόμενων  προϊόντων  και 

υπηρεσιών και παράλληλα έδωσε ώθηση στην εκτεταμένη εφαρμογή αυτοματισμών 

υψηλής τεχνολογίας192.  Οι τεχνολογίες πληροφορικής κατά κύριο λόγο υπηρετούν 

αλλά και διαμορφώνουν τις νέες ανάγκες των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και 

των καταναλωτών193. Μετασχηματίζουν τον τραπεζικό κλάδο καθώς επιτρέπουν την 

πρόσβαση  σε  νέες  αγορές,  νέα  κανάλια  διανομής,  εξάλειψη  προβλημάτων  που 

σχετίζονται  με  τις  γεωγραφικές  αποστάσεις  και  γενικά  απλοποίηση  των 

δραστηριοτήτων  και  της  διαχείρισης  πληροφοριών  διαμέσου  της  πληροφορικής 

διασύνδεσης και ολοκλήρωσης194.

Αποτέλεσμα  των  εξελίξεων  αυτών  ήταν,  μεταξύ  άλλων,  η  συμπίεση  των 

περιθωρίων  κέρδους,  και   η  αναδιάρθρωση  των   εσόδων   των  τραπεζών195.  Οι 

τράπεζες  βρίσκονται κάτω από μεγάλη πίεση να βελτιώσουν την κερδοφορία τους 

και τα κόστη τους, για να πετύχουν την ελευθερία που είναι απαραίτητη για αυτές 

για  να  εκμεταλλευτούν  τις  ευκαιρίες  που  προβάλουν  μέσα  σε  μια  αυξανόμενα 

ανταγωνιστική  αγορά196.  Ο  ενδοτραπεζικός  ανταγωνισμός  δημιουργεί  αφενός 

ανάγκη  εκλογίκευσης  των  αμοιβών  προσωπικού  και  αφετέρου  ανάγκη  παροχής 

κινήτρων για βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων στις τράπεζες. 

 Υπό  το  πρίσμα  των  παραπάνω  εξελίξεων,   οι  τράπεζες  προβαίνουν  σε 

αναδιάρθρωση της εταιρικής τους δομής και οργάνωσης και σε επανεξέταση του 

στρατηγικού  σχεδιασμού  προκειμένου  να  αξιοποιήσουν  οικονομίες  κλίμακας  και 

φάσματος και να μειώσουν το λειτουργικό κόστος197. Ιθύνουσα τάση αποτελούν οι 

εξαγορές και συγχωνεύσεις με στόχο την δημιουργία μεγάλων χρηματοοικονομικών 

ομίλων  με  διεθνή  παρουσία,  κεφαλαιακή  ευρωστία  και  διευρυμένα  δίκτυα. 

192 ΜΟΣΧΟΣ, Δ.,  και ΦΡΑΓΓΕΤΗΣ, Δ., Το παρόν και  το μέλλον των ελληνικών τραπεζών, 
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών , Αθήνα 1997,  σελ.  41.
193           ΜΥΡΤΙΔΗΣ, Δ., Τραπεζική Πληροφορική, Τόμος Β΄, (2η έκδ.),  έκδοση ΕΑΠ, Πάτρα 2008, 
σελ. 77.

194 SHIRREFF, D., «Το αμφίβολο όραμα της Ευρώπης. Το επόμενο βήμα», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
ειδική έκδοση, Ιούλιος 2005. 

195 ΜΟΣΧΟΣ, Δ., και ΦΡΑΓΓΕΤΗΣ, Δ., όπως παραπάνω, σελ. 26.
196 NELLIS, J.  and LOCHART, T. (1995), “The impact of deregulation on the UK building 

society branch network in the 1990s”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 13, No 4, pp. 5-
11.

197 Στην Αγγλία ο τραπεζικός τομέας ανταποκρίθηκε στις ανταγωνιστικές πιέσεις κυρίως μέσα 
από τον ορθολογισμό του δικτύου των υποκαταστημάτων και τις εκτεταμένες μειώσεις προσωπικού. 
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Ξεκινώντας από την Αμερική την δεκαετία του '80, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές 

τραπεζικών  οργανισμών,  εξαπλώθηκαν  γρήγορα  ανά  την  υφήλιο  τις  επόμενες 

δεκαετίες198.  Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,   από το 

1995  έως  το  2000,   πραγματοποιήθηκαν  στην  Ευρώπη  2.153  συγχωνεύσεις  και 

εξαγορές  πιστωτικών  ιδρυμάτων199. Παράλληλα,  η   εφαρμογή  συστημάτων 

ευέλικτων  αμοιβών θεωρείται από εργοδοτικής πλευράς, ως η πλέον πρόσφορος και 

ευέλικτη  μέθοδος  προσαρμογής  των  αμοιβών  στα  εκάστοτε  παρουσιαζόμενα 

οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζικών μονάδων, λόγω του μεταβαλλόμενου και 

πρόσκαιρου χαρακτήρα των πρόσθετων αμοιβών που τις καθιστά μη μόνιμο στοιχείο 

κόστους για τις τράπεζες.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών, το υπάρχον εργασιακό περιβάλλον, 

μεταμορφώνεται. O νέος ρόλος που ο τραπεζικός υπάλληλος σήμερα αναλαμβάνει, 

είναι  περισσότερο σύνθετος  και  ευρύς.  Δεν είναι  πια αρκετό για  έναν υπάλληλο 

τράπεζας να είναι ένας «εσωτερικός μεσολαβητής». Θα πρέπει να είναι σύμβουλος 

χρηματοοικονομικών  θεμάτων,  έτοιμος  να  αναλύσει  τις  πιθανές  ανάγκες  των 

πελατών  και  να  προτείνει  λύσεις  που  θα  εξηγεί  με  ολοκληρωμένο  τρόπο  στους 

πελάτες200.  Σήμερα οι τράπεζες χρειάζονται υπαλλήλους που, εκτός από τις τεχνικές 

δεξιότητες  που  σχετίζονται  με  την  τραπεζική,  έχουν  και  υψηλού  επιπέδου 

προσωπικές  δεξιότητες  όπως  ευελιξία,  δημιουργικότητα  και  αυτόνομη  σκέψη, 

διαπραγμάτευση, ικανότητα  να εργάζονται σε ομάδες και να προσαρμόζονται σε 

διαφορετικές καταστάσεις επιλύοντας όποια προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν201.

Ειδικότερα  οι  μάνατζερ  των  υποκαταστημάτων  απαιτείται  να  αφιερώνουν 

περισσότερη προσοχή στις λειτουργίες του μάνατζμεντ αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται 

κάτω  από  την  πίεση  των  πωλήσεων  και  εστιάζουν  στις  τεχνικές  πλευρές  της 

εργασίας τους.  Οι  μάνατζερ των υποκαταστημάτων βλέπουν την εργασία τους να 

επεκτείνεται προς δύο κατευθύνσεις καθώς  (1) η πίεση για τις πωλήσεις παραμένει 

198 ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, «Εθνική αναφορά προγράμματος Communicate»,  Απρίλιος 2007. Περαιτέρω 
αναφορά για το πρόγραμμα  Communicate, γίνεται στη συνέχεια.

199 EUROPEAN CENTRAL BANK, “Mergers and Acquisitions involving the EU banking 
industry-Facts and implications”,  E.C.B. Publications, December 2000.

200 PETRIDU, E. and GLAVELI, N. (2003), “Human Resource development in a challenging 
financial environment: the case of a Greek bank”, Human Resource Development International, 6:4, 
pp. 547-558. 

201 GLAVELI, N. and KUFIDU, S. (2005), “The old, the young and the restless. A comparative 
analysis of the impact of environmental change on training in four Greek banks”, European Business  
Review, Vol. 17, No 5, pp. 441-459.
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και (2) νέες πιέσεις για να διευθύνουν το προσωπικό με έναν πιο ευέλικτο και δια-

λειτουργικό τρόπο, αυξάνουν. Οι νέες απαιτήσεις για την εκπαίδευση  και ανάπτυξη 

του προσωπικού  χρειάζεται  να  αντανακλούν  αυτόν τον  προσανατολισμό για  τη 

δημιουργία μιας πιο ευέλικτης,  δια-λειτουργικής,  διατμηματικής και,  ίσως το πιο 

σημαντικό, μιας προσανατολισμένης προς την ομάδα προσέγγισης202. 

3.2    Σημασία των πολιτικών ΔΑΠ στις τράπεζες     

Όπως αναφέρει ο  Bartel203,  το 1997 οι Berger και Mester   χρησιμοποίησαν 

στοιχεία  από  έξι  χιλιάδες  εμπορικές  τράπεζες  των  ΗΠΑ  για  να  εκτιμήσουν  τα 

αποτελέσματα στην απόδοσή τους από το μέγεθος της τράπεζας, τα έτη λειτουργίας 

τους, την οργανωσιακή μορφή και διοίκηση και  τα χαρακτηριστικά της αγοράς. 

Βρήκαν ότι η μεγαλύτερη διακύμανση  στις μετρήσεις για την αποτελεσματικότητα, 

παραμένει ανεξήγητη και αυτό το αποδίδουν σε παράγοντες που δεν μετρήθηκαν, 

όπως  η  διοικητική  ικανότητα.  Κατέληξαν  ότι  οι  πηγές  της  διακύμανσης  στην 

αποτελεσματικότητα των τραπεζών, παραμένει ένα «μαύρο κουτί» το οποίο μπορεί 

πραγματικά  να  είναι  οι  πολιτικές   της  Διοίκησης  Ανθρωπίνων  Πόρων  και  οι 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους μάνατζερ.

 Επιπλέον ο Bartel ερεύνησε τη  σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων και την απόδοση  στον τομέα των υπηρεσιών, εξετάζοντας την 

λειτουργία των Καταστημάτων μιας μεγάλης Καναδικής Τράπεζας. Οι διαστάσεις 

που χρησιμοποίησε  για  να χαρακτηρίσει  το περιβάλλον Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων  στα  Καταστήματα  ως  ένα  σύστημα  υψηλής  εργασιακής  απόδοσης  ήταν: 

ευκαιρίες για συμμετοχή, δεξιότητες και κίνητρα. Από την έρευνα  του προέκυψε 

ότι   η  απόδοση  σε  επίπεδο  Καταστήματος  στον  τραπεζικό  τομέα,  μπορεί  να 

επηρεαστεί  από  ειδικές  δράσεις  που  σχετίζονται  με  τη  Διοίκηση  Ανθρωπίνων 

Πόρων. 

202 NELLIS, J.  and LOCHART, T.  (1995), “The impact of deregulation on the UK building 
society branch network in the 1990s”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 13, No 4, pp. 5-
11.

203 BARTEL, P.A. (2004),  “Human Resource Management and Organizational Performance: 
Evidence from Retail Banking”, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 57, No 2, pp. 181-203.

70



Τέλος,  σε  εμπειρική  έρευνα  που  έγινε  σε  ισπανικές  τράπεζες  επενδύσεων 

προκειμένου  να αναλυθεί η σχέση ανάμεσα στη Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων 

και στην απόδοση τους,   βρέθηκε ότι  οι  τράπεζες που συνδυάζουν καλύτερα τις 

πρακτικές  ανθρωπίνων  πόρων  για  να  δημιουργήσουν  και  να  αναπτύξουν  μια 

στρατηγική  δεξαμενή  ανθρώπινου κεφαλαίου, παρουσίαζαν μεγαλύτερα επίπεδα 

κερδοφορίας  και  παραγωγικότητας,  σε  σχέση  με  εκείνες  που  δεν  είχαν  τέτοιες 

πολιτικές204. 

Το  σημείο  κλειδί  στο  οποίο  θα  πρέπει  να  επικεντρωθεί  η  ανάπτυξη  των 

ανθρωπίνων πόρων στις τράπεζες, είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος  μάθησης 

και οργανωσιακού επανασχεδιασμού που θα προάγει τις συνεχείς πράξεις μάθησης 

και ανάπτυξης για την βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας και της 

οργανωσιακής ανανέωσης. Παράλληλα, οι αμοιβές έχουν υψηλή σπουδαιότητα για 

μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης καθώς συνδέονται άμεσα με τη στάση 

των εργαζομένων απέναντι στην προσπάθεια απόκτησης γνώσεων  και επηρεάζουν 

άμεσα την εμπλοκή και ενδυνάμωση των υπαλλήλων. Για τους παραπάνω λόγους 

και  για  να  αυξήσουν  την  ευελιξία  τους,   οι  τράπεζες  εφαρμόζουν  μοντέρνα 

συστήματα αμοιβών που στηρίζονται κυρίως στην απόδοση, την παραγωγικότητα, 

τις  συνθήκες  της  αγοράς  και  τα  προσωπικά  προσόντα205,  εγκαταλείποντας 

παραδοσιακά συστήματα αμοιβών που βασίζονται στην αρχαιότητα206.

Διαφαίνεται λοιπόν ότι οι τράπεζες για να διατηρήσουν την κερδοφορία και την 

ανταγωνιστικότητά  τους  πρέπει  να  εστιάσουν  στην  καλύτερη  αξιοποίηση  του 

ανθρώπινου δυναμικού τους  μέσω των πολιτικών Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

(ΔΑΠ) που εφαρμόζουν για αυτό.

Στη συνέχεια  θα δούμε πιο  αναλυτικά μέσα από μελέτες  περιπτώσεων,  την 

εφαρμογή των πολιτικών αξιολόγησης και αμοιβών στον τραπεζικό τομέα.

3.3 Μελέτες περιπτώσεων για την αξιολόγηση και τις αμοιβές

204 De SΑΑ, P. and GΑRCIA FALCON, J.M. (2004), “The Influence of Human Resource 
Management in Savings Bank Performance” Service Industries Journal, Vol. 24, No 2, pp. 51-66 

205 PETRIDU, E. and GLAVELI, N. (2003), “Human Resource development in a challenging 
financial environment: the case of a Greek bank”,   Human Resource Development International, 6:4, 
pp. 547-558. 

206 DASKOPOULOU, A., TAHINAKIS, P. and  MYLONAKIS, J. (2005), “Human resources 
management in the Greek banking sector: a focus on selection methods”,  Int. J. Human Resources  
Development and Management, Vol. 5, No 3, pp. 305-317.
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Στην παρούσα ενότητα μέσα από μελέτες περιπτώσεων του τραπεζικού κλάδου 

διαφόρων  ευρωπαϊκών  κυρίως  χωρών,  όπως  και  μεμονωμένων  τραπεζών,  θα 

επιχειρήσουμε να  κατανοήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις ως προς 

τα  συστήματα  αξιολόγησης  και  ευέλικτων  αμοιβών  στον  τραπεζικό  τομέα  των 

χωρών αυτών, το θεσμικό πλαίσιο και τις δυνάμεις που επηρεάζουν τη διαμόρφωση 

τους,  και τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους. 

   Σε  μελέτη  των   Arrowsmith,   Nicholaisen,   Bechter &  Nonell207  που 

περιλάμβανε  είκοσι  τέσσερις  μεγάλους  τραπεζικούς  οργανισμούς   από  τέσσερις 

ευρωπαϊκές χώρες208 - Αγγλία, Ισπανία, Νορβηγία και Αυστρία - , διερευνήθηκαν: 

(1)  οι  στόχοι  των  διοικήσεων  των  τραπεζών  για  την  εισαγωγή  συστημάτων 

μεταβλητών αμοιβών  και η μορφή των αμοιβών αυτών σε κάθε χώρα και (2) ο 

βαθμός  στον  οποίο   τα  συστήματα  μεταβλητών  αμοιβών  διαμορφώνονται  ή 

περιορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο των εθνικών συστημάτων για τις εργασιακές 

σχέσεις της κάθε χώρας.

Από την παραπάνω μελέτη προκύπτουν για την κάθε χώρα τα εξής:

Στην  Αυστρία  με την κλαδική σύμβαση ορίζονται οι αυξήσεις στο σταθερό 

βασικό μισθό  και σε επίπεδο επιχείρησης οι συλλογικές διαπραγματεύσεις γίνονται 

ανάμεσα στη διοίκηση και τα εργασιακά συμβούλια. Η πυκνότητα των εργατικών 

σωματείων είναι 47% και η κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι 100%.

Στις  αυστριακές  τράπεζες  χρησιμοποιείται  συνήθως  ένας  συνδυασμός 

κριτηρίων  για  να  καθοριστούν  οι  αμοιβές  βάσει  απόδοσης.  Στα  κριτήρια  αυτά 

περιλαμβάνονται τα κέρδη της επιχείρησης   με βάση τα  οποία προσδιορίζεται το 

συνολικό  ποσό  που  θα  διατεθεί  για  τις  αμοιβές  βάσει  απόδοσης.   Για  τον 

προσδιορισμό του επιμέρους ποσού που θα λάβει ο κάθε εργαζόμενος λαμβάνονται 

υπόψη  η  οι  απαιτήσεις  της  εργασίας  που  εκτελεί,  η  θέση του  στην  ιεραρχία,  η 

ατομική του απόδοση. Εφαρμόζονται συστήματα Διοίκησης δια στόχων (ΜΒΟ) με 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων με βάση και 

την  επίδειξη  συγκεκριμένων  στάσεων  και  συμπεριφορών  αλλά και  την  επίτευξη 
207 ARROWSMITH,  J.,  NICHOLAISEN,  H.,  BECHTER,B.  &  NONELL,  P.  (2007),  “The 

management of variable pay in banking: forms and rationale in four European countries” ,  Paper 
presented  to  the  8th European  Congress  of  the  International  Industrial  Relations  Association, 
Manchester, UK, September 3rd- 6th 2007.

208 έξι τραπεζικούς οργανισμούς από κάθε χώρα, 
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ατομικών  ποσοτικών  και  ποιοτικών  στόχων  που  συμφωνούνται  μεταξύ 

προϊστάμενου και υφιστάμενου. Επίσης εφαρμόζονται σχέδια διανομής κερδών όταν 

η επιχείρηση υπερβαίνει τους στόχους της, σύμφωνα με τα οποία όλοι οι υπάλληλοι 

λαμβάνουν  το  ίδιο  ποσό.  Πλέον  αυτών,  χορηγούνται  διάφορα  μπόνους  για  την 

επιβράβευση της ομαδικής  και της ατομικής προσπάθειας με βάση προσδιορισμένα 

ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια αλλά και άλλης μορφής μπόνους που δίνονται χωρίς 

επίσημα κριτήρια και εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης209. 

Στη  Νορβηγία  η πυκνότητα των σωματείων είναι 75%  και η κάλυψη των 

συλλογικών  διαπραγματεύσεων  είναι  83%.   Με  την  κλαδική  σύμβαση  η  οποία 

υπογράφεται κάθε χρόνο, όλοι οι υπάλληλοι λαμβάνουν τη γενική  κλαδική  αύξηση 

στο  μισθό  τους210.  Σε  επίπεδο  επιχείρησης,  οι  διοικήσεις  και  τα  σωματεία 

συμφωνούν σε ένα ευρύ οικονομικό πλαίσιο για τις ετήσιες αυξήσεις και τη χρήση 

συστημάτων  μεταβλητών  αμοιβών,  όπως  τις  αμοιβές  βάσει  αποτελεσμάτων,  τα 

μπόνους και τη διανομή κερδών. 

Σε  όλες  τις  νορβηγικές  τράπεζες  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα 

χρησιμοποιούνται αμοιβές βάσει ατομικής απόδοσης με βάση  το περιεχόμενο της 

εργασίας,  το  μορφωτικό  επίπεδο  των  εργαζομένων,  την  αξιολόγηση  των 

αποτελεσμάτων  τους  και  κυρίως των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Σε κάποιες 

τράπεζες  το  ποσό της  αμοιβής  βάσει  απόδοσης που  θα  λάβει  κάθε  εργαζόμενος 

αποφασίζεται  μετά  από  συζήτηση  (pay interview)  που  διενεργείται  ανάμεσα  σε 

εκείνον και στον προϊστάμενό του211.  Επίσης δίνονται διάφορα  μπόνους που μπορεί 

να είναι ατομικά με βάση τις πωλήσεις ή την κάρτα ισορροπημένης στοχοθέτησης, 

ομαδικά με βάση την επίτευξη κάποιων στόχων της ομάδας/τμήματος,  και κάποια 

άλλα χωρίς επίσημα κριτήρια που επιβραβεύουν την υπερπροσπάθεια. Τέλος, όλες οι 

τράπεζες αποδίδουν μεγάλη σημασία και  χρησιμοποιούν κάποιο σχέδιο διανομής 

κερδών  με βάση τα επιχειρησιακά αποτελέσματα. 

209 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το “μπόνους ευελιξίας” που χορηγείται μηνιαίως στους 
υπαλλήλους μιας αυστριακής τράπεζας για την προθυμία τους να εργάζονται με ευέλικτο ωράριο.

210 Αξίζει να σημειωθεί ότι μία μεγάλη  νορβηγική τράπεζα εξαιρέθηκε από τις  παροχές της 
κλαδικής  σύμβασης  για  μία  δοκιμαστική  περίοδο  δύο  ετών  κατά  την  οποία  οι  αμοιβές  θα 
καθορίζονται εξολοκλήρου σε επιχειρησιακό επίπεδο.

211 Για τη διενέργεια της παραπάνω συνέντευξης έχουν λάβει εκπαίδευση και οι υπάλληλοι 
και τα στελέχη.
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Στην  Ισπανία  η  εθνική κλαδική σύμβαση  καθορίζει  κάθε δύο χρόνια τις 

αυξήσεις  στο  βασικό  μισθό212,  θέτει  ένα  ανώτατο  ποσοστό  για  τις  μεταβλητές 

αμοιβές σε σχέση με τις συνολικές αποδοχές και ορίζει ότι η εφαρμογή συστημάτων 

μεταβλητών  αμοιβών  θα  πρέπει  να  στηρίζεται  σε  αντικειμενικά  και  διαφανή 

κριτήρια. Οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επιχείρησης αφορούν κυρίως τις αυξήσεις 

του μισθού και αφήνουν στη διακριτική ευχέρεια των διοικήσεων τις αποφάσεις για 

το ύψος και τη μορφή των μεταβλητών αμοιβών.

Οι  ισπανικές  τράπεζες  της  έρευνας  συνδυάζουν  τη  χορήγηση  διάφορων 

μπόνους, με την εφαρμογή  αμοιβής  βάσει αξίας (merit pay)213 για τον προσδιορισμό 

της οποίας λαμβάνεται υπόψη η θέση και  η ατομική αξιολόγηση της απόδοσης, των 

ικανοτήτων και  δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

Τα  μπόνους  χορηγούνται  συνήθως  ετησίως  με  βάση  διάφορα  κριτήρια 

παραγωγικότητας  και  αποτελεσματικότητας,   την    ατομική  αξιολόγηση  της 

απόδοσης αλλά και “σοφιστικέ” μορφές κάρτας ισορροπημένης στοχοθέτησης  που 

περιλαμβάνουν διάφορα στοιχεία απόδοσης (ποιοτικά, ποσοτικά, ομαδικά, ατομικά). 

Τα  μπόνους  και  η  αμοιβή  βάσει  αξίας  αποτελούν  ένα  σημαντικό  ποσοστό  των 

αποδοχών των εργαζομένων που κυμαίνεται μεταξύ 12% και 25%. 

Η  αξιολόγηση  της  απόδοσης  των  εργαζομένων  είναι  ενσωματωμένη  στα 

συστήματα  μεταβλητών  αμοιβών  που  εφαρμόζονται  στις  ισπανικές  τράπεζες  και 

αντανακλά τον αυξανόμενο προσανατολισμό των τραπεζών αυτών στη βελτίωση της 

απόδοσής τους. Επίσης η αξιολόγηση συνδέεται με την εκπαίδευση, την ανάπτυξη 

και το σχεδιασμό της καριέρας των εργαζομένων  και επιπλέον  έχει σημαντικό ρόλο 

στην εφαρμογή της κάρτας ισορροπημένης στοχοθέτησης η οποία χρησιμοποιείται 

ευρέως για να προάγει την υψηλή  απόδοση.

Στην   Αγγλία   οι  συλλογικές  διαπραγματεύσεις  διεξάγονται  σε  επίπεδο 

επιχείρησης και εστιάζουν στην ετήσια αύξηση των αμοιβών που δίνεται με βάση 

την   βαθμολογία  της  αξίας  του κάθε  υπαλλήλου  (merit rating),  ενώ τα  μπόνους 

σπάνια  περιλαμβάνονται  στις  διαπραγματεύσεις  αυτές.  Τα  εργατικά  σωματεία 

διαπραγματεύονται με τις διοικήσεις το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για διανομή 

212 στην πραγματικότητα όμως οι μισθοί στις τράπεζες είναι συνήθως πάνω από το θεωρητικό 
πλαίσιο αναφοράς που ορίζεται από την κλαδική σύμβαση και τελικά εξαρτάται από την εκάστοτε 
διοίκηση αν θα δώσει επιπλέον αυξήσεις με την μορφή αμοιβής βάσει απόδοσης που βασίζεται στην 
αξιολόγηση του υπαλλήλου.

213 η οποία ενσωματώνεται συνήθως στο μηνιαίο μισθό. 
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ως αμοιβή βάσει αξίας και έχουν επίσης λόγο στα συστήματα αξιολόγησης καθώς με 

βάση αυτά προκύπτουν οι βαθμολογίες  που καθορίζουν το ποσό της αύξησης που 

θα λάβει ο κάθε εργαζόμενος στο βασικό μισθό του.

Όλες οι τράπεζες του δείγματος, εφαρμόζουν μια μορφή αμοιβής βάσει αξίας ή 

βάσει  απόδοσης  που  κυμαίνεται  από  0%  έως  7%.  Η  αξιολόγηση  της  απόδοσης 

θεωρείται  μια  σημαντική  διαδικασία  μέσω  της  οποίας  θέτονται  στόχοι  στους 

υπαλλήλους, παρακολουθείται η απόδοση τους, συζητούνται τα αποτελέσματα και η 

βαθμολόγηση της απόδοσης θεωρείται ένας χρήσιμος τρόπος για να δομηθεί αυτός ο 

διάλογος.

Κάποιες  τράπεζες χρησιμοποιούν τις  βαθμολογίες της αξιολόγησης για τον 

καθορισμό του ύψους των μπόνους, τα οποία μπορεί να φτάνουν μέχρι και σε 14% 

των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων. Άλλα κριτήρια που χρησιμοποιούνται 

για τον καθορισμό των μπόνους είναι οι ατομικές πωλήσεις, η κάρτα ισορροπημένης 

στοχοθέτησης, η ομαδική απόδοση και  τα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Τέλος, σε 

μία  τράπεζα  δίνονται  ετησίως  μετοχές  με  ανώτατο  όριο  τα  3.000  τεμάχια  ανά 

υπάλληλο.

Οι Arrowsmith et al , που διενήργησαν την παραπάνω έρευνα κατέληξαν στα 

εξής συμπεράσματα:

Η αποκέντρωση  από  τον  κλάδο  σε  επίπεδο  επιχείρησης  έδωσε  μεγαλύτερη 

ευχέρεια  στις  τράπεζες  να  επιδιώξουν  σκοπούς   Διοίκησης  της  Απόδοσης  και 

ελέγχου του κόστους μέσω των συστημάτων μεταβλητών αμοιβών.

Τα  συστήματα  αμοιβών  με  βάση  την  αρχαιότητα  έχουν  εγκαταλειφθεί  ή 

αποδυναμωθεί  ενώ  υπάρχει  αυξανόμενη  χρήση  της  ατομικής  αξιολόγησης  της 

απόδοσης  η  οποία συνδέεται με   αμοιβές  βάσει αξίας / απόδοσης και τη χορήγηση 

διαφόρων μπόνους. Σημαντική επίσης είναι η λειτουργία της αξιολόγησης για την 

ενίσχυση  της  Διοίκησης  της  Απόδοσης,  της  επικοινωνίας,  της  ανάπτυξης  των 

ικανοτήτων και του προγραμματισμού της καριέρας των εργαζομένων.

 Στις περισσότερες  τράπεζες δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στα μπόνους σε 

σχέση με τις αμοιβές βάσει αξίας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι διοικήσεις των τραπεζών 

θεωρούν ότι τα μπόνους παρέχουν πιο ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στην απόδοση και 

τις αμοιβές, είναι περισσότερο ευέλικτα και αποτελεσματικά ως προς το κόστος. 
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Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  υπάρχει  συνεργασία  των  σωματείων  με  τις 

διοικήσεις για τον σχεδιασμό των συστημάτων μεταβλητών αμοιβών, της Διοίκησης 

της Απόδοσης και των μηχανισμών αξιολόγησης, αν και η έκταση της εμπλοκής των 

σωματείων  είναι  μεγαλύτερη  όταν  επηρεάζονται  οι  βασικές  αμοιβές.  Σαν 

αποτέλεσμα των παραπάνω όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών 

των εργαζομένων καθορίζεται εκτός επίσημων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Οι προτεραιότητες των σωματείων καθώς βλέπουν να μειώνεται σταδιακά η 

επιρροή τους ως προς τις αμοιβές, είναι να διατηρήσουν πραγματικές αυξήσεις στις 

βασικές αμοιβές και να διατηρηθούν, όπου υπάρχουν, οι κλαδικές διαπραγματεύσεις 

και συμφωνίες.

Η Γεωργακοπούλου214,  από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από Ομοσπονδίες 

Τραπεζοϋπαλλήλων τεσσάρων χωρών (Ιταλία, Μάλτα, Κύπρο και Ελλάδα215) για την 

“Συγκριτική  Αναφορά του Προγράμματος  Communicate”,  μας  δίνει  πληροφορίες 

για τις τάσεις που επικρατούν στον τραπεζικό κλάδο των χωρών αυτών.

Στην  Ιταλία συναντάμε ένα αναδιαρθρωμένο,  σύγχρονο και διεθνοποιημένο 

τραπεζικό  σύστημα,  με  υψηλή  ανταγωνιστικότητα  και  κερδοφορία,  η  οποία 

επιτεύχθηκε  με  εκτεταμένες  και  δραστικές  ιδιωτικοποιήσεις,  αναδιαρθρώσεις, 

συγχωνεύσεις και πρακτικές περικοπής κόστους.

  Η συνδικαλιστική       79%.  πυκνότητα του κλάδου φθάνει το Οι 
       ,  διαπραγματεύσεις στον κλάδο γίνονται σε δύο επίπεδα το κλαδικό216   και το 

.  επιχειρησιακό Στην κλαδική διαπραγμάτευση πέραν των άλλων, περιλαμβάνονται 

διεκδικήσεις  διαφάνειας  στα  συστήματα κινήτρων και  εκλογίκευσης  των στόχων 

ούτως  ώστε  οι   στόχοι  να  είναι  εφικτοί,  να  μην  τίθενται  αυθαίρετα,  να  μην 

αναθεωρούνται  συνεχώς  προς  τα  πάνω,  ούτε  να  είναι  «επιθετικοί».  Οι 

επιχειρησιακές  διαπραγματεύσεις,  που  δεν  επιτρέπεται  να  οδηγούν  σε 

δυσμενέστερες ρυθμίσεις από τις κλαδικές, ρυθμίζουν θέματα μεταβλητών αμοιβών 

και κινήτρων,  πρόσθετων παροχών,  καταμερισμού της εργασίας κλπ.217.
214 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Β., «Συγκριτική αναφορά προγράμματος  Communicate», Αθήνα, 

Ιούνιος 2007.
215 Για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας δίνονται πληροφορίες σε επόμενη ενότητα.
216             , Τα θέματα που ρυθμίζουν οι κλαδικές ΣΣΕ είναι κατά κανόνα οι ελάχιστοι μισθοί οι 
  ,    . .   ,  μισθοί ανά ειδικότητα οι προσαυξήσεις αρχαιότητας κ α μισθολογικές παροχές η αξιολόγηση 

     ,     ,  των θέσεων και των επαγγελματικών προφίλ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις η ελάχιστη 
     ,  , . .βασική εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση θέματα απουσιών κ ά

217

76



Στη  Μάλτα δύο  Τράπεζες, η Τράπεζα της Valleta και η HSBC Bank Malta, 

ελέγχουν  σχεδόν  90% της  αγοράς,  χωρίς  να  λείπει  και  η  αυξανόμενη  παρουσία 

ξένων τραπεζών, κυρίως αυστριακής προέλευσης.  Η σημαντικότερη αλλαγή στην 

απασχόληση  και  στις  εργασιακές σχέσεις  του  κλάδου  συνέβη  το  1999, 

πυροδοτώντας τη μετάβαση από ένα προστατευμένο και ισχυρά ελεγχόμενο από το 

κράτος,  σε  ένα απελευθερωμένο  και  ιδιωτικοποιημένο  τραπεζικό  σύστημα, 

ελεγχόμενο κυρίως από ξένα-πολυεθνικά κεφάλαια (HSBC). 

Στο  νέο  σύστημα  γίνονται  προσπάθειες  εκσυγχρονισμού  στα  προϊόντα  και 

στους  τρόπους  διοίκησης  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  στη  φιλοσοφία  και  στις 

τεχνικές διοίκησης και αμοιβής του (πιο ευέλικτα συστήματα αμοιβών συνδεδεμένα 

με την  απόδοση ), κυρίως λόγω της ευρύτερης επίδρασης των εισαγόμενων από το 

εξωτερικό διευθυντικών στελεχών και πρακτικών της HSBC. 

Μετά  από  μια  αρχική  περίοδο  αντιθέσεων  και  απεργιών  τα  συνδικάτα 

κατάφεραν να έχουν λόγο  και ρόλο στην εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης βάσει 

στόχων  και  νέων  συστημάτων  αμοιβής  βάσει  απόδοσης,   στη  διαχείριση 

σημαντικότατων αλλαγών στις εργασιακές πρακτικές, στην εφαρμογή συστημάτων 

αξιολόγησης θέσεων εργασίας για τη διαμόρφωση των αμοιβών και των κινήτρων, 

αλλά και στη συνολικότερη αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου218.  

Ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου δεν σημαδεύτηκε  πρόσφατα  από δραστικές 

και σημαντικές διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς οι 

κυπριακές  Τράπεζες  ήταν  εδώ  και  χρόνια  ιδιωτικές,  με  ανεπτυγμένες  διεθνείς 

δραστηριότητες.  Επίσης,  σημαντική  παρουσία  στην  Κύπρο  έχουν  και  ξένες 

Τράπεζες,  χωρίς  ωστόσο  να  ελέγχουν  την  πλειοψηφία  του  εγχώριου  τραπεζικού 

τομέα.

Σημαντικό  εργαλείο  ρύθμισης  των  εργασιακών  σχέσεων  στον  κλάδο  και 

θεσμοθέτησης  δικαιωμάτων  για  τους  τραπεζοϋπαλλήλους,  είναι  οι  κλαδικές 

συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας,  που  διαπραγματεύεται  η   συνδικαλιστική  τους 

οργάνωση (ΕΤΥΚ) με τον Κυπριακό Εργοδοτικό Σύνδεσμο Τραπεζών.  Μέσα από 

κλαδικές διαπραγματεύσεις, η ΕΤΥΚ έχει καταφέρει να διασφαλίσει υψηλές αμοιβές 

για τους εργαζόμενους219, με ελάχιστη έως μηδενική παρουσία μεταβλητών αμοιβών 

218 Στα  βασικά  προβλήματα  του  κλάδου  περιλαμβάνονται  οι  στόχοι  πωλήσεων,  που  είναι 
εξαιρετικά δύσκολοι στην επίτευξή τους και προκαλούν υπερβολικό στρες στους εργαζόμενους.

219 μέσος μισθός υπαλλήλου € 2436 το μήνα και € 3.480 για τα στελέχη.
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και μπόνους, με βάση 12 κλαδικές κλίμακες βασικών μισθών, πάνω στους οποίους 

υπολογίζεται  επιπλέον  η  τιμαριθμική  αναπροσαρμογή,   καθώς  και  ετήσια 

προσαύξηση σε κάθε κλίμακα. Δεν υπάρχουν πρόσθετα επιδόματα.

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση απόδοσης και υπηρεσιακής εξέλιξης, η ΕΤΥΚ 

αναφέρει  πολυάριθμες  παρεμβάσεις  της  σε  Διευθύνσεις  που  αξιολογούσαν  το 

προσωπικό  με  βάση  ατομικούς  ποσοτικούς  στόχους,   σχετιζόμενους  με 

δραστηριότητες εκτός ωραρίου εργασίας.

Από την συγκριτική αναφορά στο σύνολό της,  προκύπτει ότι οι περισσότεροι 

εργασιακοί και κοινωνικοί στόχοι των συνδικάτων είναι κοινοί, όπως κοινές είναι οι 

περισσότερες  κατακτήσεις  τους  που  τίθενται  σε  αμφισβήτηση:  (1)  οι  βασικές 

κλίμακες αμοιβών, (2) η σταθερότητα και η διαφάνεια των αποδοχών, (3) το ωράριο 

εργασίας, (4) ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης και η επάρκεια του ελεύθερου 

χρόνου,  (5)  η  προστασία  της  απασχόλησης  (6)   η  αξιολόγηση  απόδοσης,  σε 

συνδυασμό με τα προβλήματα της στοχοθεσίας, που συχνά επιχειρείται να επιβληθεί 

και να συνδεθεί με την αξιολόγηση της απόδοσης και με τις αμοιβές, κ.ά.

Οι Storey, Cressey,  Morris,  & Wilkinson220, ερεύνησαν τις ομοιότητες και τις 

διαφορές στις στρατηγικές της διοίκησης και των πρακτικών σε τέσσερις  αγγλικές 

τράπεζες221.  Ειδικότερα  ως  προς  τις  πολιτικές  αξιολόγησης  και  αμοιβών 

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Στην  Abbey National:  εισήχθη ένα σύστημα αμοιβών που συνδέεται με την 

απόδοση.  Αμοιβές που ξεκινάνε από το 0 μέχρι το 6% του μισθού, δίνονται με βάση 

την ανασκόπηση της προσωπικής απόδοσης και της ακόλουθης βαθμολογίας. 

Στην Co-operative Bank προωθήθηκε ο ανασχεδιασμός της πολιτικής αμοιβών 

και η ευθυγράμμιση της  με τους στόχους της επιχείρησης ως εξής: (1) απομάκρυνση 

από τις αυτόματες ετήσιες αυξήσεις στις αμοιβές, (2) εισαγωγή κάποιων στοιχεία 

διανομής κερδών,  και  (3)  πάγωμα των μισθών για το προσωπικό που λειτουργεί 

κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα απόδοσης.  Επιπλέον από το 1993 εισήχθη στην 

παραπάνω τράπεζα  μια προσέγγιση Διοίκησης της Απόδοσης που καλύπτει όλο το 

220  STOREY, J.,  CRESSEY, P.,  MORRIS, T. and WILKINSON, A., όπως παραπάνω
221 Και οι  τέσσερις ακολούθησαν τη γενική τάση σχετικά με τις  στρατηγικές  μείωσης του 

κόστους. Αυτό φαίνεται από το κλείσιμο υποκαταστημάτων, την αυτοματοποίηση των χρηματικών 
συναλλαγών ρουτίνας και την αναδιοργάνωση των καταστημάτων ώστε οι Back Office εργασίες να 
μετακινηθούν σε περιφερειακά κέντρα. 
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προσωπικό και αμείβει  τα άτομα σύμφωνα με μια φόρμουλα που κάνει ανασκόπηση 

των επιτευγμάτων με βάση τους στόχους.

Η  Midland Bank, δεν έχει κανένα στοιχείο αμοιβής με βάση την ατομική 

απόδοση  στη  δομή  των  αμοιβών  της.  Η  τράπεζα  υιοθετεί  την  άποψη   ότι   η 

παραπάνω  μορφή  αμοιβής  δεν  είναι  συμβατή  με  την  ομαδική  εργασία.  Ένα 

καινούριο σύστημα αξιολόγησης εισήχθη το 1993 και αυτό μορφοποιεί τη βάση ενός 

αναθεωρημένου  συστήματος  αμοιβών  για  το  υπαλληλικό  προσωπικό.  Είναι 

σχεδιασμένο  έτσι  ώστε  να  ενθαρρύνει  περισσότερο  την  ομαδική  εργασία  και 

επικεντρώνει  στις  βασικές  δεξιότητες.  Ο  μεγαλύτερος  βαθμός   επιτυγχάνεται 

φυσιολογικά  μετά  από  τέσσερα  χρόνια  στο  πόστο/θέση.  Επίσης  πληρώνονται 

ομαδικά μπόνους με βάση την απόδοση συγκεκριμένων ομάδων.

Η  Lloyds Bank , εισήγαγε ένα σχέδιο αμοιβών με βάση την απόδοση που 

στην αρχή εφαρμοζόταν μόνο στα διευθυντικά στελέχη και στη συνέχεια επεκτάθηκε 

σε  όλα  τα  ιεραρχικά  επίπεδα.  Η  αμοιβή  αυξάνεται  τώρα  μόνο  για  αυτούς  που 

αποδίδουν πάνω από τον μέσο όρο. Επίσης  η τράπεζα εισήγαγε ένα σχέδιο διανομής 

κερδών για όλους τους υπαλλήλους.

Διαπιστώνεται  ότι   η   αμοιβή  βάσει  ατομικής  απόδοσης   έχει  ιδιαίτερη 

βαρύτητα  στις  τρεις  από τις  τέσσερις  τράπεζες,  ενώ μόνο  Midland Bank   δίνει 

μεγάλη έμφαση στην ομαδική προσπάθεια και δεν έχει εισάγει ακόμα κάποιο είδος 

αμοιβής βάσει ατομικής απόδοσης.

Περαιτέρω,  έρευνα του Lewis222, εστιάζει στους διευθυντές  τριών οργανισμών 

παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εφαρμόζουν συστήματα αμοιβών με 

βάση την απόδοση, ένας  εκ των οποίων  είναι  μία μεγάλη τράπεζα,  η Finbank.

Η  τράπεζα  αυτή  εφαρμόζει  ένα   σύστημα  Διοίκησης  της  Απόδοσης,  όπου 

βασικό κομμάτι του  αποτελεί η ατομική  στοχοθεσία. Οι στόχοι θέτονται από τον 

περιφερειακό  διευθυντή  στον  διευθυντή  του  Καταστήματος  με  βάση  τους 

στρατηγικούς  στόχους  της  τράπεζας.  Οι  διευθυντές   αξιολογούνται  τουλάχιστον 

ετήσια με μια πενταβάθμια κλίμακα,  οποιαδήποτε  δε αύξηση στην αμοιβή τους 

καθορίζεται από την αξιολόγηση της ατομικής τους απόδοσης. 

Τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν από την εφαρμογή του συστήματος  ήταν 

τα παρακάτω: (1) Ενώ η  επίσημη γραμμή ήταν ότι οι στόχοι διαπραγματεύονται 

222 LEWIS, P. (2000), “Managing performance-related pay based on evidence from the financial 
services sector”, Human Resource Management Journal, Vol. 8, No 2, pp. 66-77.
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ανάμεσα στον  περιφερειακό διευθυντή και τον διευθυντή του Καταστήματος,  οι 

περισσότεροι διευθυντές επέμεναν ότι στην πραγματικότητα  οι στόχοι επιβάλλονταν 

από την τράπεζα στον  περιφερειακό διευθυντή  και στην συνέχεια από αυτόν στον 

διευθυντή του Καταστήματος. (2) Οι διευθυντές των Καταστημάτων αισθάνονταν 

ότι  έπρεπε  να  εστιάζουν  στην  επίτευξη  των  βραχυπρόθεσμων  επιχειρησιακών 

στόχων, γεγονός που είχε δυσμενείς επιπτώσεις στις   μακροχρόνιες   αναπτυξιακές 

σχέσεις  με   τους  πελάτες   και   το   προσωπικό. (3) Εξέφρασαν την ανησυχία τους 

για την ευνοιοκρατία και  την υποκειμενικότητα στη διαδικασία της αξιολόγησης της 

απόδοσης τους. (4) Μερικοί  μάνατζερ ανέφεραν τη διαφορά των απόψεων τους με 

αυτές των βαθμολογητών τους ως  προς τις μεταβλητές που επηρέαζαν την επίτευξη 

των στόχων. (5) Θεωρούσαν ότι  δεν λάμβαναν ποιοτική ανατροφοδότηση  για την 

απόδοση στην εργασία τους και δεν ενθαρρύνονταν να μαθαίνουν  από τις εμπειρίες 

των  άλλων.  (6)  Δεν  γνώριζαν  ποια  θα  είναι   η  αμοιβή  για  μια  συγκεκριμένη 

βαθμολογία,  μέχρι τη στιγμή που την έπαιρναν πραγματικά. Επιπρόσθετα δεν την 

αξιολογούσαν ως ελκυστική όταν πληρωνόταν τελικά.

Από την παραπάνω προκύπτει  ότι το σύστημα αμοιβών με βάση την απόδοση 

που  λειτουργούσε  στην   Finbank,  θεωρούνταν  από  τους  μάνατζερ  της 

αναποτελεσματικό.

Οι Waite  and Stites-Does223 μελέτησαν την περίπτωση μίας Τράπεζας  που 

βρισκόταν  στη  διαδικασία  της  εισαγωγής  ενός  προγράμματος  Διοίκησης  Ολικής 

Ποιότητας.  Η συγκεκριμένη τράπεζα, αντικατέστησε τις αξιολογικές αυξήσεις που 

έδινε στο προσωπικό της με ένα νέο σύστημα στο οποίο όλοι κρίνονταν σαν ομάδα 

και αντίστοιχα αμείβονταν. Οι ατομικοί στόχοι είχαν ολοκληρωτικά αντικατασταθεί 

από στόχους απόδοσης για το Κατάστημα και οι ετήσιες αυξήσεις βασίζονταν τώρα 

στην συνολική απόδοση του Οργανισμού και όχι  στην ατομική αξία του καθενός.

Η εμπλουτισμένη ανατροφοδότηση που λάμβαναν οι υπάλληλοι κάτω από το 

νέο  πρόγραμμα  Διοίκησης  της  Απόδοσης  ενίσχυσε  τις  αντιλήψεις  τους  για  τη 

δικαιοσύνη των αμοιβών καθώς και την ικανοποίηση τους για τις διάφορες πλευρές 

στην εργασία τους, όπως  τις ευκαιρίες για σεβασμό και δίκαιη μεταχείριση, καθώς 

και  για προσωπική ανάπτυξη.  

223 WAITE, M. K. and STITES-DOES, S. (2000), “Removing Performance appraisal and merit 
pay  in  the  name  of  quality:  an  empirical  study  of  employees  reactions”,  Journal  of  Quality  
Management, Vol. 5, Iss. 2, p.p. 187-206.
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O Rees224, μελέτησε την περίπτωση μιας μεγάλης Βρετανικής τράπεζας η οποία 

εφαρμόζει ένα πρόγραμμα Ολικής Ποιότητας. Η Τράπεζα εισήγαγε ένα νέο σύστημα 

αξιολόγησης  που  καλείται  “εκτιμώντας  την  ατομική  απόδοση”,  στα  πλαίσια  του 

οποίου ο μάνατζερ της κάθε μονάδας συζητά με κάθε υπάλληλο τις βασικές πτυχές 

της εργασίας του και μετά από κοινού αποφασίζουν σε ποιες περιοχές αισθάνονται 

και οι  δύο ότι  ο υπάλληλος μπορεί να αναπτυχθεί τους επόμενους δύο μήνες.  Η 

ανασκόπηση   της  απόδοσης,  γίνεται  δύο  ή  τρεις φορές  το  χρόνο  και  η  τελική 

αξιολόγηση στο τέλος του χρόνου, η βαθμολογία δε της απόδοσης,  καθορίζει το 

επίπεδο της αύξησης της αμοιβής που θα δοθεί τον επόμενο χρόνο. 

     Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν κυρίως ήταν ότι η αξιολόγηση της απόδοσης 

γίνονταν  αντιληπτή  ως  αναξιόπιστη  και  υποκειμενική  διαδικασία. Επιπλέον  οι 

υπάλληλοι αισθανόταν ότι  υπήρχε ασυνέπεια στην προσπάθεια της Διοίκησης να 

αναπτύξει  μια  συλλογική   ταυτότητα  γύρω  από  την  ομαδική  εργασία,  ενώ 

ταυτόχρονα διαχώριζε την ατομική συνεισφορά των υπαλλήλων μέσω αμοιβής βάσει 

της ατομικής τους απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό οι υπάλληλοι έβλεπαν μια πολιτική 

αμοιβών που «τραβούσε προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις».

Σε  διαφορετικό κλίμα κινούνται  οι   τράπεζες  στο  Χονγκ  Κονγκ  οι  οποίες 

εστιάζουν αυξανόμενα στην παράδοση ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες τους. 

Σύμφωνα  με  έρευνα  των   Li,  Zhao and Lee,  οι τράπεζες  στο  Χονγκ  Κονγκ 

ανταποκρίνονται στον αυξανόμενο ανταγωνισμό  υιοθετώντας περισσότερο συχνά 

ένα πρόγραμμα  “ποιότητας υπηρεσιών” ακολουθεί “η φροντίδα των πελατών” και 

τέλος “ο ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών”. Σύμφωνα με την ίδια 

έρευνα  τα  περισσότερα  στελέχη  των  τραπεζικών  ιδρυμάτων   στο  Χονγκ  Κονγκ 

θεωρούν ότι περισσότερο η εμπλοκή των εργαζομένων, η εμπλοκή της ανώτατης 

διοίκησης και η ηγεσία και λιγότερο η σύνδεση της  αξιολόγησης της απόδοσης με 

το  σύστημα αμοιβών, είναι τα κλειδί  για επιτυχημένες πρωτοβουλίες ποιότητας225.

Με βάση τις παραπάνω μελέτες περιπτώσεων,  μπορούμε να παρατηρήσουμε 

ότι  διαφαίνεται  η  αυξανόμενη  τάση  των  τραπεζών  να  προβαίνουν  στη  χρήση 

ευέλικτων μορφών αμοιβών για τα στελέχη και  το απλό προσωπικό τους,  καθώς 

224 REES, C. (1995), “Quality management and HRM in the service industry: some case study 
evidence”, Employee Relations, Vol. 17, No 3, pp. 99-109.

225  LI, E.Y.,  ZHAO,  X. and LEE, T. (2001),  “Quality management initiatives in the banking 
industry: A meta analysis of Hong Kong and the UK” International Journal of Quality and Reliability  
Management, Vol. 18, No 6, pp. 570 - 584.
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και  η  προσπάθεια  σύνδεσης   των   αμοιβών  αυτών,  ή  μέρους  αυτών,  με  την 

αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, η οποία χρησιμοποιείται  επιπλέον και 

για  σκοπούς  ανάπτυξης  και  εξέλιξης.   Ομοιότητες  υπάρχουν  επίσης  στα 

προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των πολιτικών αυτών, οι  οποίες 

εντοπίζονται κυρίως στις  αντιλήψεις  των εργαζομένων για την αντικειμενικότητα 

και τη δικαιοσύνη των παραπάνω  πολιτικών.

Υπάρχουν βέβαια διαφοροποιήσεις ως προς το είδος των ευέλικτων αμοιβών 

που χρησιμοποιούνται περισσότερο σε κάθε τράπεζα και κάθε χώρα και το βαθμό 

σύνδεσής τους με την ατομική αξιολόγηση. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται 

κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο και τις εργασιακές σχέσεις της κάθε χώρας, την ύπαρξη 

ή  μη  κοινωνικού  διαλόγου  και  συλλογικών  διαπραγματεύσεων  και  τη 

διαπραγματευτική  δύναμη  των  εργατικών  σωματείων   αλλά  και  τις  επιμέρους 

ιδιαιτερότητες  της  κάθε  περίπτωσης  όπως  η   κουλτούρα,  η  ανταγωνιστική 

στρατηγική κ.ά.

3.4.Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα226

      3.4.1 Εξελίξεις στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Οι θεσμικές εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας εικοσαετίας επηρεάστηκαν καθοριστικά από τις μεταβολές στο πλαίσιο 

λειτουργίας  του  διεθνούς  χρηματοπιστωτικού  συστήματος.  Η  διαδικασία  της 

απελευθέρωσης  των  Ελληνικού  τραπεζικού  κλάδου  ξεκίνησε  στο  τέλος  της 

δεκαετίας  του  1980  και  επιταχύνθηκε  στη  δεκαετία  του  1990.  Η  αύξηση  της 

διασυνοριακής  κίνησης  κεφαλαίων,  η  διεθνοποίηση  των  τραπεζικών 

δραστηριοτήτων,  η εμφάνιση νέων τραπεζικών κίνδυνων, έθεσαν επιτακτικά την 

ανάγκη  προσαρμογής  της  ελληνικής  τραπεζικής  πραγματικότητας  στις  νέες 

συνθήκες.  Ειδικότερα  η  διαδικασία  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δημιουργία της ενιαίας τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής 

αγοράς,  επιτάχυνε  αναμφίβολα  τη  μεταρρύθμιση  τον  όρων  λειτουργίας  του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος Παράλληλα, η εισαγωγή του ευρώ από το 2000 

226 Οι  πληροφορίες  που  δίνονται  έχουν  αντληθεί  κυρίως  από  την  «Εθνική  αναφορά 
προγράμματος Communicate», ΙΝΕ/ΟΤΟΕ,  Απρίλιος 2007.
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δημιούργησε  τη  βάση  για  την  περαιτέρω εναρμόνιση  των  όρων  λειτουργίας  του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

Κατά  την  τελευταία  δεκαετία  η  διάρθρωση  του  ελληνικού  τραπεζικού 

συστήματος  έχει  μεταβληθεί  ριζικά,  αφενός  λόγω της  ιδιωτικοποίησης  κρατικών 

τραπεζών και αφετέρου λόγων εξαγορών και συγχωνεύσεων. Τα τελευταία χρόνια 

ιδιωτικοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών οι οποίες βρίσκονταν υπό κρατικό 

έλεγχο, αρχίζοντας με τις μικρότερες τράπεζες. Ειδικότερα, την περίοδο 1998-2001 

πραγματοποιήθηκαν  συνολικά  14  συγχωνεύσεις  και  εξαγορές  τραπεζών,  εκ  των 

οποίων  οι  6  αφορούσαν  μικρές  και  μεσαίες  κρατικές  τράπεζες  που 

ιδιωτικοποιήθηκαν. 

Οι  ελληνικές  τράπεζες   για  να  ανταποκριθούν  στις  αλλαγές  που 

ανασχηματίζουν  το  τραπεζικό  περιβάλλον,  έχουν  υιοθετήσει  νέες  στρατηγικές. 

Διαφοροποίηση στη βάση της προσφερόμενης ποιότητας και τμηματοποίηση,  ήταν 

οι βασικές εστιάσεις της ανταγωνιστικής τους στρατηγικής. Για να διατηρήσουν την 

ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητά τους στη νέα πραγματικότητα, οι ελληνικές 

τράπεζες  υιοθέτησαν  περισσότερο  δυναμικές  στρατηγικές  διοίκησης  ανθρωπίνων 

πόρων  και  έδωσαν  έμφαση  στην  εκπαίδευση  και  την  ανάπτυξη  των  υπαλλήλων 

τους227.

Επίσης  πολλές  μεγάλες  ελληνικές  τράπεζες  επεκτείνουν  τις  δραστηριότητές 

τους σε άλλες χώρες.  Σήμερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν στις βαλκανικές χώρες 

περίπου  25  θυγατρικές  τράπεζες  και  υποκαταστήματα,  με  περίπου  1.000 

υπηρεσιακές  μονάδες  συνολικά,  στις  οποίες  απασχολούνται  περισσότεροι  από 

15.000  εργαζόμενοι.  Επίσης,  ένα  διαρκώς  αυξανόμενο  ποσοστό  των  συνολικών 

κερδών  των  μεγάλων  ελληνικών  τραπεζικών  ομίλων  προέρχεται  από  τις 

επιχειρησιακές  μονάδες  τους  που  είναι  εγκατεστημένες  στις  άλλες  χώρες  των 

Βαλκανίων. Πέραν των Βαλκανίων, οι ελληνικές τράπεζες τελευταία στρέφονται και 

προς άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

3.4.2    Βασικά  χαρακτηριστικά  του  σύγχρονου  ελληνικού  τραπεζικού   

συστήματος

 
227 GLAVELI, N. and KUFIDU, S., όπως παραπάνω. 
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Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος αποτελείται από τις εμπορικές τράπεζες, 

τις  συνεταιριστικές  τράπεζες,  και  τους  ειδικούς  πιστωτικούς  οργανισμούς.  Οι 

εμπορικές  τράπεζες  διακρίνονται  ανάλογα  με  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  σε 

ελεγχόμενες από το Δημόσιο, εκείνες δηλαδή στις οποίες το Δημόσιο κατέχει άμεσα 

ή έμμεσα (μέσω ταμείων δημοσίου συμφέροντος) σημαντικό ποσοστό μετοχών, και 

σε τράπεζες ιδιωτικών συμφερόντων (ιδιοκτησίας ελλήνων ή/και ξένων επενδυτών), 

ανάλογα  με  το  αν  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  βασικού  τραπεζικού  νόμου 

2076/92, αν είναι εταιρείες ή συνεταιρισμοί και αν η χώρα προέλευσης τους είναι 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια στη χώρα μας, στις αρχές του 2007, 

λειτουργούσαν  20  ελληνικές  εμπορικές  τράπεζες,  16  συνεταιριστικές  τράπεζες, 

εικοσιένα  21  υποκαταστήματα  ξένων  τραπεζών  με  έδρα  σε  κράτος  μέλος  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τέσσερα  4 υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα εκτός της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Στον  παρακάτω  πίνακα  παρέχονται  επιπλέον  πληροφορίες 

σχετικά με το συνολικό αριθμό των υποκαταστημάτων και των τραπεζοϋπαλλήλων: 

Πίνακας 3.1 Διάρθρωση του ελληνικού πιστωτικού συστήματος

Αριθμός υποκαταστημάτων και υπαλλήλων
Στοιχεία 31-12-2007

    Υποκαταστήματα Υπάλληλοι

 2006 2007 2006 2007

    Πιστωτικά Ιδρύματα με
έδρα την Ελλάδα 

3.297 3.385 54.993       57.312

Υποκαταστήματα Αλλοδαπής 270 268 5.754 5.936

Συνεταιριστικές Τράπεζες 143 154 1.028 1.102

Τράπεζα της Ελλάδος 95 87 2.766 2.763

ΣΥΝΟΛΟ 3.80
5

3.894 64.541       67.113

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών

 Η  συνδικαλιστική  πυκνότητα στον  κλάδο  αγγίζει  το  90%,   μια  από  τις 

υψηλότερες στη χώρα μας και στην Ευρώπη228.

228 Στις  παλαιότερες  μεγάλες  Τράπεζες,  ιδίως  στις  Τράπεζες  κρατικού  ενδιαφέροντος,  η 
συνδικαλιστική πυκνότητα αγγίζει το 100%, ενώ στις μικρές ιδιωτικές και στις ξένες Τράπεζες είναι 
σημαντικά χαμηλότερη.
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Τα σημαντικότερα θέματα του κλάδου ρυθμίζονται με  την κλαδική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) , και  είναι: οι ελάχιστοι κλαδικοί βασικοί μισθοί  και τα 

κοινά  σε  όλο  τον  κλάδο  επιδόματα  (προϋπηρεσίας,  οικογενειακά, σπουδών, 

ανθυγιεινής  εργασίας),  το  ωράριο  εργασίας  και  συναλλαγών  των  επιχειρήσεων, 

βασικές  άδειες,   γενικές  παροχές  των  επιχειρήσεων  στο  προσωπικό  (επίδομα 

βρεφονηπιακού  σταθμού,  κατασκήνωσης  για  τα  παιδιά,  τοκετού  κ.ά.  Με  τις 

επιχειρησιακές ΣΣΕ δίνεται η δυνατότητα στους Συλλόγους να διεκδικήσουν για το 

χώρο τους μόνο ευνοϊκότερες της κλαδικής οικονομικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις.

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  τα   τελευταία  χρόνια,  οι  εργοδότες  αρνούνται  να 

δώσουν  εξουσιοδοτήσεις  για   τη  υπογραφή  κλαδικής  σύμβασης  επιδιώκοντας 

ουσιαστικά την κατάργηση της. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να κινήθηκαν 

τρεις μεγάλες τράπεζες 229,  οι οποίες  πρόσφατα χορήγησαν μονομερώς αυξήσεις.

Τους  τελευταίους  μήνες  η  Ομοσπονδία  Τραπεζοϋπαλληλικών  Οργανώσεων 

Ελλάδος (ΟΤΟΕ),  προσέφυγε  στον  Οργανισμό  Μεσολάβησης  και  Διαιτησίας 

(ΟΜΕΔ), ζητώντας υπηρεσίες διαιτησίας για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς 

εργασίας230 που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτής και  των οργανώσεων:  α)  Ελληνική 

Ένωση Τραπεζών, β) Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος  και γ) Σύνδεσμο 

Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων. 

Η εργοδοτική πλευρά από τη μεριά της προσέφυγε στο Δικαστήριο ζητώντας 

την έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία λήψης 

απόφασης από τον Διαιτητή που ορίστηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει ο 

ΟΜΕΔ.  Η προσφυγή έγινε κι από τους τρεις φορείς, οι οποίοι αμφισβητούν την 

υποχρέωση  για  την  υπογραφή  σύμβασης  στον  τραπεζικό  κλάδο  στον  οποίο, 

σύμφωνα με  τη  νομοθεσία,  απαιτείται  από τους  εκπροσώπους  των εργοδοτών  η 

συγκέντρωση  συγκεκριμένου  ποσοστού  (70% του  συνόλου  του  προσωπικού  του 

κλάδου) για να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση231.

Σημειώνεται ότι  ο ΟΜΕΔ έχει ήδη εκδώσει (στις 12-09-2008)  διαιτητική 

απόφασή  υπέρ  της  ΟΤΟΕ, η  οποία προβλέπει  συγκεκριμένες  αυξήσεις  από την 

229 Εθνική, Άλφα και  Eurobank
230 η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας που θα ρυθμίζει του όρους 

αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις Τράπεζες – μέλη των 
πιο πάνω  οργανώσεων.

231 Κοψίνη,  Χ, “Στα  δικαστήρια  η  αντιπαράθεση  τραπεζών-ΟΤΟΕ  για  τη  σύμβαση”,  H 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 3/9/2008.
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ημερομηνία   προσφυγής  της  ΟΤΟΕ  στη  διαιτησία  (3-6-2008).  Η  εξέλιξη  της 

υπόθεσης  και  οι  αντιδράσεις  των  εργοδοτικών  οργανώσεων  αναμένονται  με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

 3.4.3  Γενική εικόνα του συστήματος αμοιβών στον τραπεζικό κλάδο

Στον  κλάδο κυριαρχεί  το  μισθολογικό  σύστημα  που  ρυθμίζουν  οι  κλαδικές 

ΣΣΕ.

Το  σύστημα  αυτό  βασίζεται  στην  υπηρεσιακή  εξέλιξη  με  βάση  κλιμάκια 

βασικών  μισθών  (τα  οποία  αυξάνουν  με  βάση  τα  χρόνια  υπηρεσίας  ή  και 

προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο του κλάδου), συμπληρωνόμενα 

με  επιδόματα  πολυετίας,  οικογενειακά,  σπουδών κλπ.  Αυτά υπολογίζονται  ως 

ποσοστό επί του βασικού μισθού, που αντιστοιχεί σε κάθε κλιμάκιο  καθώς και με 

επιχειρησιακά  επιδόματα,  τα  οποία  διαφέρουν  ανάλογα με  τη  θέση  και  την 

ειδικότητα των εργαζόμενων που τα λαμβάνουν.

Τα τελευταία χρόνια έχει ωστόσο γίνει αισθητή η παρουσία, σε νέες ιδιωτικές ή 

ξένες  Τράπεζες,  και  των  λεγόμενων  «αμοιβών-πακέτο»,  δηλαδή  αμοιβών  που 

ορίζονται  ανάλογα  με  τη  θέση  (και  την  αξιολόγηση  της  «αξίας  της»  για  την 

επιχείρηση),  χωρίς  άλλα επιδόματα και  χωρίς  άλλη εξασφάλιση της  διαχρονικής 

εξέλιξης  της  αμοιβής  με  βάση  λ.χ.  την  προϋπηρεσία,  τα  τυπικά  προσόντα  ή  τα 

οικογενειακά βάρη του κατόχου της θέσης232. 

Σε  μικρό  αριθμό  Τραπεζών,  συμπληρωματικά  με  τους  «μισθούς-πακέτο», 

έχουμε και  αξιολογική αύξηση των τακτικών αποδοχών, δηλ. περιπτώσεις που οι 

ετήσιες αυξήσεις χορηγούνται σε διαφορετικά ποσοστά, ανάλογα με την αξιολόγηση 

της απόδοσης του κάθε εργαζόμενου233. 

Ωστόσο, η σημασία του εναλλακτικού συστήματος των αμοιβών – πακέτο και 

των αξιολογικών προσαυξήσεων αυξάνει συνεχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια,  ιδίως 

232 Βέβαια,  και  οι  επιχειρήσεις  αυτές  είναι  υποχρεωμένες  να  τηρούν  τα  ελάχιστα  νόμιμα 
αμοιβών που ορίζουν οι  κλαδικές  ΣΣΕ.  Οφείλουν  να τα  τηρούν ως  ελάχιστα υποχρεωτικά ποσά 
αποδοχών, αλλά συνήθως τα συμψηφίζουν με τον ενιαίο μισθό που αυτές ορίζουν για κάθε θέση, 
όταν ο μισθός αυτός ξεπερνά τις συνολικές αποδοχές που προβλέπουν, οι κλαδικές ΣΣΕ.

233 Σύμφωνα  με  εκτιμήσεις  της  ΟΤΟΕ  το  «κλασικό»  σύστημα  (βασικός  μισθός  με  βάση 
υπηρεσία/προϋπηρεσία/αρχαιότητα  +  επιδόματα)  καλύπτει  το  75%-80%  των  εργαζομένων  του 
κλάδου.
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μετά από ιδιωτικοποιήσεις και συγχωνεύσεις, που αφήνουν περιθώρια γι’ ανάλογες 

μεταβολές στους Κανονισμούς Εργασίας και στο επιχειρησιακό σύστημα αμοιβών.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου χρησιμοποιούν αρκετά τις λεγόμενες «πρόσθετες 

αμοιβές»,  που  λειτουργούν  κατά  κανόνα  συμπληρωματικά  με  τις  τακτικές- 

«σταθερές» αποδοχές που ορίζουν οι ΣΣΕ.  Επιδιώκουν δε,  να δίνουν τις ελάχιστες 

δυνατές αυξήσεις στις τακτικές αποδοχές που ορίζει κάθε χρόνο η κλαδική ΣΣΕ και, 

όπου συνάπτονται, οι επιχειρησιακές ΣΣΕ.

Τα συνδικάτα από την άλλη, διεκδικούν ακριβώς το αντίθετο, μέσα από την 

ΟΤΟΕ και τα σωματεία - μέλη της σε κάθε επιχείρηση. Αυτό δεν σημαίνει πως τα 

συνδικάτα  αντιτίθενται  πλήρως  στις  πρόσθετες  αμοιβές,  αρκεί  αυτές  να  μην 

αποσταθεροποιούν  τους  μισθούς,  να  δίνονται  με  όρους  διαφάνειας  και  να  μην 

αποβλέπουν στην εντατικοποίηση της εργασίας, λ.χ. με υπερβολικούς στόχους ως 

προϋπόθεση για τη χορήγησή τους. 

Στις  μεγαλύτερες  Τράπεζες,  που  απασχολούν  πάνω  από  το  60%  των 

εργαζομένων  του  κλάδου,  το  κατά  κανόνα  ισχυρό  επιχειρησιακό  σωματείο 

παρεμβαίνει  άμεσα  στη  ρύθμιση  των  ποσών  και  των  κανόνων  διανομής  των 

ομαδικών  μπόνους, ακόμα και μέσα από επιχειρησιακή ΣΣΕ ή μέσα από διμερείς 

«ειδικούς κανονισμούς πρόσθετων αμοιβών». Όμως, τα πιο τεχνικά /ειδικά μπόνους 

βάσει στόχων για επιμέρους ομάδες – υπηρεσίες - καταστήματα κλπ. συνήθως τα 

διαμορφώνει μόνη της η Διοίκηση της Τράπεζας, ζητώντας κατόπιν τη γνώμη του 

σωματείου.

Με εξαίρεση τους Κανονισμούς Εργασίας,  όπου έχουμε πολλές περιπτώσεις 

επιχειρησιακής  διαπραγμάτευσης  και  σύναψης  ΣΣΕ,  οι  επιχειρησιακές 

διαπραγματεύσεις  για  συστήματα  αξιολόγησης  απόδοσης  δεν  είναι  ιδιαίτερα 

διαδεδομένες στον κλάδο. Στα συστήματα ατομικών προσαυξήσεων βάσει απόδοσης 

ή στόχων, κατά κανόνα ελάχιστα παρεμβαίνει το σωματείο, είτε γιατί αυτά αφορούν 

κυρίως τα στελέχη, είτε γιατί εφαρμόζονται σε μικρότερες ιδιωτικές Τράπεζες, όπου 

το σωματείο έχει περιορισμένη δύναμη και δεν μπορεί να παρέμβει στα κριτήρια και 

στις διαδικασίες της αξιολόγησης απόδοσης, με βάση τα οποία χορηγούνται αυτές οι 

αμοιβές.

Οι κυριότεροι στόχοι της Ομοσπονδίας για τις αμοιβές των εργαζομένων στις 

Τράπεζες είναι,  κατά σειρά σπουδαιότητας:  (1)  Εφαρμογή του ενιαίου Κλαδικού 
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Μισθολογίου  σε  όλες  τις  Τράπεζες  συν  ειδικά  επιχειρησιακά  επιδόματα  ανά 

θέση/ειδικότητα.  (2)  Διαμόρφωση  της  διάρθρωσης  των  αποδοχών  σχηματικά  ως 

εξής: 65% να απορρέει από την Κλαδική ΣΣΕ, το 20% από Επιχειρησιακή ΣΣΕ, να 

περιοριστεί στο 8% η ατομική διαφορά κάθε εργαζόμενου, σε σχέση με τις αποδοχές 

που  ορίζουν  η  κλαδική  και  οι  επιχειρησιακές  ΣΣΕ  και  7%  των  αποδοχών  να 

προσδιορίζεται  από  μπόνους  (κυρίως  συλλογικά). (3)  Διαπραγμάτευση  σαφών 

κανόνων και πλαισίων για τις πρόσθετες αμοιβές και τα μπόνους που δίνονται στους 

εργαζόμενους και στα στελέχη, στον κλάδο και σε κάθε επιχείρηση, με απόρριψη 

των μπόνους  βάσει  ατομικών στόχων,  ιδίως  όταν αυτά  υποκαθιστούν σημαντικό 

κομμάτι  των αμοιβών και  φτάνουν να επηρεάζουν ακόμα και  την  αξιολόγηση –

υπηρεσιακή εξέλιξη του εργαζόμενου.

Μετά τον προσδιορισμό του εννοιολογικού πλαισίου, επιχειρήσαμε σε αυτό το 

κεφάλαιο μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση  να περιγράψουμε το πολύπλοκο 

τραπεζικό περιβάλλον,  να κατανοήσουμε τις  συνθήκες που έχουν συμβάλλει στη 

διαμόρφωση  του  και  που  οδήγησαν  τις  τράπεζες  να  υιοθετήσουν  περισσότερο 

δυναμικές  πολιτικές  Διοίκησης  Ανθρωπίνων  Πόρων  για  το  προσωπικό  τους. 

Ειδικότερα προσπαθήσαμε μέσα από μελέτες περιπτώσεων να διερευνήσουμε τις 

πολιτικές αξιολόγησης και αμοιβών που  εφαρμόζουν  οι τράπεζες, τις δυνάμεις που 

επηρεάζουν  τη  διαμόρφωση τους  και  τα  προβλήματα  που  προκύπτουν  κατά  την 

εφαρμογή τους.  Ιδιαίτερη αναφορά έγινε τέλος για τις σημαντικές εξελίξεις και τα 

βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος καθώς και για το πλαίσιο στο 

οποίο διαμορφώνονται οι αμοιβές στον κλάδο. Το κεφάλαιο που ακολουθεί αφορά 

στο μεθοδολογικό πλαίσιο της εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μετά  την  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας  και  τον  προσδιορισμό  του 

εννοιολογικού   πλαισίου, θα επικεντρωθούμε στο εμπειρικό πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας  με   τη  διερεύνηση  και  περιγραφή   των  συστημάτων  αξιολόγησης  και 

ευέλικτων  αμοιβών  στις  ελληνικές  Τράπεζες  καθώς  και  των  απόψεων  των 

εργαζομένων τους για τα συστήματα αυτά.
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Η σκέψη διερεύνησης του παραπάνω θέματος  και η συγγραφή διπλωματικής 

εργασίας για αυτό, προέκυψε από το γεγονός ότι η εκπονήτρια εργάζεται σε μια 

μεγάλη Κρατική Τράπεζα, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία ριζικής αλλαγής του 

παλαιού συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης που εφάρμοζε για το προσωπικό 

της.   Η  εν  λόγω  Τράπεζα  έχει  ήδη  δρομολογήσει  την  εισαγωγή  ενός  νέου 

συστήματος αξιολόγησης το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα Διοίκησης 

της Απόδοσης. Αυτό το εγχείρημα βρίσκει μέχρι και σήμερα αντιδράσεις από τους 

εργαζόμενους της Τράπεζας, με την ατομική στοχοθεσία και τη μελλοντική σύνδεση 

μέρους  της  αμοιβής  με  την  αξιολόγηση  της  απόδοσης,  να  αποτελούν  τα  κύρια 

σημεία των αντιδράσεων αυτών.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν για την εκπονήτρια έναυσμα, πηγή ενδιαφέροντος 

και  προβληματισμού  για  το  ποια  είναι  η  υφιστάμενη  κατάσταση  στις  λοιπές 

ελληνικές Τράπεζες  ως προς την αξιολόγηση και τις αμοιβές των εργαζομένων τους, 

κατά πόσο συνδέονται μεταξύ τους  και αν δεν υφίσταται στο παρόν τέτοια σύνδεση 

ποιες είναι οι απόψεις των εργαζομένων για μελλοντική σύνδεση των αμοιβών με 

την αξιολόγηση της απόδοσής τους. 

Στα  ευρήματα  της  εμπειρικής  έρευνας  καταγράφονται  οι  απαντήσεις  στα 

ερωτήματα  που  τέθηκαν  στις  συνεντεύξεις  και  επιχειρείται  ο  σχολιασμός  των 

απαντήσεων καθώς και η επισήμανση των κοινών σημείων και διαφοροποιήσεων.

Στο τέλος, επιδιώκεται η εξαγωγή συμπερασμάτων για το ποιες είναι οι τάσεις 

στις ελληνικές Τράπεζες ως προς την αξιολόγηση και τις αμοιβές και ποια είναι τα 

προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών. Γίνεται 

προσπάθεια επίσης τα ευρήματα της έρευνας να εξεταστούν σε σχέση και με τα 

πορίσματα άλλων ερευνών  η  μελέτη των οποίων προηγήθηκε  στο  εννοιολογικό 

πλαίσιο και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.

4.1 Ερευνητική μέθοδος      

Αναφορικά με την  επιλογή της ερευνητικής μεθόδου που  ακολουθήθηκε στην 

παρούσα  εργασία,  επιλέχθηκε  η   ποιοτική  προσέγγιση  βασισμένη  σε   μελέτη 

περιπτώσεων,  η  οποία  θεωρείται  κατάλληλη  για  να  διερευνηθεί  σε  βάθος  το 

παραπάνω  θέμα   στις  πραγματικές  συνθήκες  του  πολύπλοκου  επιχειρησιακού 
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περιβάλλοντος των Τραπεζών. Τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας βασίζονται στην 

εμπειρική πραγματικότητα  και σε πρωτογενή στοιχεία.  

Η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων έγινε  με τη διενέργεια διαπροσωπικών 

ημι-δομημένων  συνεντεύξεων.  Η  μέθοδος  αυτή  επιλέχθηκε  διότι  η  ερευνητική 

συνέντευξη θεωρείται  ένα από τα πιο έγκυρα όργανα συλλογής  επιχειρηματικών 

δεδομένων λόγω της διαπροσωπικής επικοινωνίας συνεντευκτή και ερωτώμενου που 

δίνει  τη  δυνατότητα  στον  ερευνητή  να  βεβαιώνεται  ότι  οι  ανταποκρινόμενος 

καταλαβαίνει πλήρως κάθε ερώτηση που καλείται να απαντήσει και παρέχει όλες τις 

ζητούμενες  πληροφορίες  για  ένα  θέμα234.  Επιπλέον  η  ημι-δομημένη  μορφή  των 

συνεντεύξεων παρέχει σημαντική ελευθερία και ευελιξία στον ερευνητή αναφορικά 

με την τροποποίηση της διαδικασίας σύμφωνα με την περίπτωση235. 

4.2 Συλλογή δεδομένων  - Ερευνητικό μέσο

Όπως προαναφέρθηκε, η διερεύνηση του θέματος  έγινε συλλέγοντας ποιοτικά 

δεδομένα μέσω διαπροσωπικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων, που είχαν διάρκεια 

πενήντα  περίπου  λεπτά.  Απευθυνθήκαμε   σε  είκοσι  εργαζόμενους  σε 

υποκαταστήματα οκτώ Τραπεζών στην πόλη των Γρεβενών   και ειδικότερα σε επτά 

διευθυντές,   επτά  μεσαία  στελέχη  /  προϊστάμενους  και  έξι   εργαζόμενους  που 

ανήκουν  στο  απλό  προσωπικό.  Το  μορφωτικό  επίπεδο  των  ερωτώμενων  είναι 

δευτεροβάθμιας  αλλά και πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως θέσης και 

επιπέδου ευθύνης.  

Οι συνεντεύξεις  διενεργήθηκαν κατά τους μήνες  Ιούλιο και Αύγουστο  του 

2008  και το γενικό πλαίσιο τους αφορούσε:

 α)  Στην  περιγραφή  των  συστημάτων  αξιολόγησης  της  απόδοσης  που 

εφαρμόζονται  στις  παραπάνω τράπεζες,  (βασικά χαρακτηριστικά,  τομείς/κριτήρια 

αξιολόγησης, συχνότητα ανατροφοδότησης,  σύνδεση αξιολόγησης με εκπαίδευση, 

ανάπτυξη, εξέλιξη και αμοιβές).

234 Παρά  τα  προηγούμενα  πλεονεκτήματα  θα  πρέπει  επίσης  να   αναφερθεί   ότι  η 
διαπροσωπική  επικοινωνία  ερευνητή  και  ερωτώμενου  όπως  κάθε  ανθρώπινη  αλληλεπίδραση 
καθορίζεται από ψυχοδυναμικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα 
των συμμετεχόντων. 

235 Δημητριάδη, Ζ., Μεθοδολογία επιχειρηματικής έρευνας, Interbooks, Αθήνα 2000, σελ. 89.
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β)  Στις  απόψεις  των  εργαζομένων  για  το  σύστημα  αξιολόγησης  που 

εφαρμόζεται  στον  Οργανισμό  τους,   (προβλήματα,  επίπεδο  συμμετοχής   στη 

στοχοθεσία,  αντιλήψεις για  αξιοκρατία, δικαιοσύνη, παρακίνηση, βελτίωση  της 

απόδοσης). 

γ)  Στην  περιγραφή  των  συστημάτων  ευέλικτων  αμοιβών  των  ερευνώμενων 

τραπεζών (μορφές  πρόσθετων παροχών και  πρόσθετων αμοιβών βάσει  απόδοσης 

ατομικής,  ομαδικής,  επιχειρησιακής,  τρόπος  /κριτήρια   διανομής  των  αμοιβών 

αυτών, κ.ά.) 

δ) Στις απόψεις των εργαζομένων των ερευνώμενων τραπεζών για τις μορφές 

ευέλικτων αμοιβών που εφαρμόζονται στον Οργανισμό τους  (βαθμός ικανοποίησης, 

δυνατότητα παρακίνησης κ.ά). 

4.3 Παρουσίαση των υπό μελέτη Τραπεζών

Αν και έχουν συλλεχθεί αριθμητικά δεδομένα για τις υπό μελέτη Τράπεζες,  η 

ανάλυση εστιάστηκε στις ποιοτικές πλευρές των συνεντεύξεων. Για το λόγο αυτό 

δίνεται στη συνέχεια ένας μικρός αριθμός στοιχείων236 που είναι όμως ενδεικτικά για 

την ταυτότητα και το μέγεθος των Τραπεζών αυτών. Η έρευνα περιλαμβάνει:

Ι)  Τράπεζες  συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου  (οι  οποίες στην παρούσα 

εργασία θα αναφέρονται ως Κρατικές Τράπεζες):

α)  Την  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε237, της  οποίας  η  μετοχική 

σύνθεση έχει  ως εξής:  Ασφαλιστικά Ταμεία ΝΠΔΔ & Λοιπός Δημόσιος Τομέας: 

11,9%, Ασφαλιστικά Ταμεία μη αρμοδ. Δημοσίου  Τομέα 3,4%, Νομικά & Φυσικά 

Πρόσωπα  Εξωτερικού  55,7%,  Ιδιώτες  Επενδυτές  Εσωτερικού   16,3%,  Θεσμικοί 

Επενδυτές Εσωτερικού 1,8%, Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΤΕ 5,0% και Λοιποί Μέτοχοι 

5,9%.

β) Την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,  στην οποία το  Ελληνικό 

Δημόσιο  είναι  ο  κύριος  μέτοχος  με  ποσοστό  75,18%,  ενώ  φυσικά  και  νομικά 

πρόσωπα κατέχουν το 22,69% και η ΔΕΚΑ το 2,13%. 
236 Τα  οποία  αντλήθηκαν  κυρίως  από  την Ένωση  Ελληνικών  Τραπεζών  την  ICAP 

DATABANK και τις ιστοσελίδες των ερευνώμενων τραπεζών.
237 Η Εθνική Τράπεζα είναι κυρίως ιδιωτικοποιημένη και το Δημόσιο, μέσω των διαφόρων 

ταμείων, κατέχει μικρό μόνο ποσοστό την εν λόγω Τράπεζας. Καθώς όμως η Διοικητής της ορίζεται 
ακόμα από την Κυβέρνηση γεγονός που χαρακτηρίζει εν μέρει τον τρόπο διοίκησής της και για τους 
σκοπούς και μόνο για της παρούσας εργασίας, θα αναφέρεται ως Κρατική Τράπεζα.
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γ) Το  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ με  το Ελληνικό Δημόσιο ως βασικό 

μέτοχο να  κατέχει ποσοστό 34,37% των μετοχών του.

ΙΙ)  Τράπεζες  ιδιωτικών  συμφερόντων  (οι  οποίες  στην  παρούσα  εργασία  θα 

αναφέρονται ως Ιδιωτικές Τράπεζες):

α)  Την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ,  η  οποία  είναι  μια 

πολυμετοχική Τράπεζα με  ευρεία μετοχική διασπορά. To 50,7%  των μετοχών της 

κατέχουν  έλληνες,  κύπριοι  και  ξένοι  θεσμικοί  επενδυτές  και  το  49,3%  ιδιώτες, 

φυσικά και νομικά πρόσωπα238. 

β) Την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.  στην οποία η οικογένεια 

Λάτση μέσω του EFG Group ελέγχει το 41% των μετοχών, ενώ 33% των μετοχών 

της ελέγχουν θεσμικοί εγχώριοι και ξένοι επενδυτές και το 26% λοιπά φυσικά και 

νομικά πρόσωπα.

γ) Την  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,  στην οποία  η  Crédit 

Agricole κατέχει σήμερα το 72% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, 

ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι διασκορπισμένο σε περίπου 46.000 μετόχους.

δ) Την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε. , της οποίας η μετοχική βάση παρουσιάζει 

μεγάλη  διασπορά  και  αποτελείται  από  φυσικά  πρόσωπα,  εταιρείες,   θεσμικούς 

επενδυτές του εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο που 

κατέχει το 2,5% των μετοχών της239.

ε) Την ALPHA BANK Α.Ε. στην οποία η οικογένεια Κωστόπουλου ελέγχει το 

11% των μετοχών,  ενώ  το 55% ελέγχουν θεσμικοί εγχώριοι και ξένοι επενδυτές και 

το 34% ιδιώτες επενδυτές.

Στον  παρακάτω πίνακα παρέχονται  πληροφορίες  (με  ημερομηνία  στοιχείων: 

31-12-2007)  για τον αριθμό των καταστημάτων και εργαζομένων ανά Τράπεζα και 

ορισμένα από τα βασικά οικονομικά τους μεγέθη:

Πίνακας 4.1   Αριθμητικά δεδομένα για τις ερευνώμενες τράπεζες

Αριθμός  υποκαταστημάτων  και  υπαλλήλων  ανά  πιστωτικό 
ίδρυμα

Οικονομικά
Μεγέθη
(τα ποσά σε δις ευρώ)

238 Το Συγκρότημα της  Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας,  είναι  μέρος  του Συγκροτήματος  της 
Τράπεζας Κύπρου που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899, και παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες στην Κύπρο, 
στην Ελλάδα στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αυστραλία και στη Ρουμανία.

239 Σημειώνεται ότι κανένας μεμονωμένος μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν διαθέτει 
ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Τράπεζας
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Πιστωτικό Ίδρυμα     Δίκτυο 
Κατ/μάτων- 
Υποκ/μάτων

    Σύνολο 
Προσωπικού

      Ύψος
  Ενεργητικού

Ύψος Ιδίων
 Κεφαλαίων

Εθνική Τράπεζα 575        14.327 71,05 6,53
EFG Eurobank – Ergasias 399 7.965 68,27 4,68
Alpha Bank 379 6.960 54,03 2,74
Τράπεζα Πειραιώς 319 4.878 42,34 2,94
Τράπεζα Κύπρου 136 2.845 30,95 1,98
Αγροτική Τράπεζα 470 5.801 23,39 1,44 
Eμπορική Τράπεζα 318 5.930 26,80 0,83
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 142 1.302 13,18 0,74
     ΣΥΝΟΛΟ                     2.738 50.008

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών & ICAP DATABANK

4.4 Ευρήματα εμπειρικής έρευνας

Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1)  Γενικά στοιχεία για τα συστήματα αξιολόγησης:

Σε  όλες  τις  υπό  μελέτη  Τράπεζες  εφαρμόζεται  ένα  επίσημο  σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης για το προσωπικό τους.  Στις μισές Τράπεζες, έχουν γίνει 

τα τελευταία  χρόνια τροποποιήσεις στο σύστημα αυτό με στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς  του,  ενώ  στις  υπόλοιπες  δεν  έχουν  πραγματοποιηθεί 

σημαντικές αλλαγές. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν κυρίως σε βασικά στοιχεία 

και διαδικασίες όπως στον εκ νέου καθορισμό των αξιολογητών, τον ανασχεδιασμό 

των μεθόδων αξιολόγησης,  την εισαγωγή  ποσοτικών στόχων/αποτελεσμάτων ως 

κριτηρίων αξιολόγησης  κ.ά.,  αλλά και στην κατάρτιση των φύλλων αξιολόγησης σε 

αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές. 

Οι  ερωτώμενοι  στις  περισσότερες  Τράπεζες  ανέφεραν  ότι  δεν  υπήρξε 

συνεργασία των Διοικήσεων με τους συλλόγους των εργαζομένων για την εισαγωγή 

ή την τροποποίηση των συστημάτων αξιολόγησης, όπως επίσης δεν υπήρξαν και 

σημαντικές αντιδράσεις από την πλευρά των εργαζομένων.

Εξαιρέσεις  αποτελούν  οι  περιπτώσεις  μιας  Κρατικής  και  μιας  Ιδιωτικής 

Τράπεζας,  στις  οποίες  πραγματοποιήθηκαν  σημαντικές  αλλαγές  στα  συστήματα 

αξιολόγησης του προσωπικού  τους που προκάλεσαν αντιδράσεις240 και προσφυγή 

των  συλλόγων  τους  στην  Επιθεώρηση  Εργασίας  ή  και  στον  Οργανισμό 

240 κυρίως  για  τον  επιμερισμό  στους  υπαλλήλους  ατομικών  ποσοτικών  στόχων και   στη 
συνέχεια την  αξιολόγησή τους με βάση το ποσοστό επίτευξης των στόχων αυτών, αλλά και για τη 
σύνδεση μέρους των αμοιβών τους με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.
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Μεσολάβησης  και  Διαιτησίας  (στην   Ιδιωτική  Τράπεζα  παλαιότερα).  Στη   δε 

Κρατική Τράπεζα οι εξελίξεις  αυτές είναι  τρέχουσες και  αναμένεται  σύντομα να 

συζητηθεί το θέμα στον ΟΜΕΔ241. 

Επίσης σε άλλη Ιδιωτική Τράπεζα της οποίας η σημερινή μορφή προήλθε 

από  τη  συγχώνευση  μιας  Ιδιωτικής  Τράπεζας  και  δύο  Δημόσιων  Τραπεζών, 

αναφέρθηκε  ότι  οι  συνδικαλιστικοί  φορείς  του  προσωπικού  των  Δημοσίων 

Τραπεζών  αντιμετώπιζαν  με  καχυποψία  τις  όποιες  ενέργειες  της  διοίκησης  για 

εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις 

και το κυριότερο κατευθύνσεις στα μέλη τους για όλο τον χειρισμό της υπόθεσης της 

αξιολόγησης. Έτσι σήμερα, παρατηρείται το φαινόμενο, το πρώην προσωπικό της 

μίας εκ των δύο Δημοσίων Τραπεζών που συγχωνεύτηκαν στην εν λόγω Ιδιωτική 

Τράπεζα  και  κατά  ένα  πολύ  μεγάλο  ποσοστό,  κατόπιν  υποδείξεων  του 

συνδικαλιστικού  τους  φορέα,  να  βαθμολογεί  τα  κριτήρια  της  απόδοσης  με  τη 

μέγιστη βαθμολογία (δηλ. 5). 

Στις  περισσότερες  Τράπεζες  παρέχεται  εκπαίδευση  για  το  σύστημα 

αξιολόγησης, κυρίως στους αξιολογητές,  οι  οποίοι χαρακτηρίζουν το επίπεδο της 

εκπαίδευσής  που λαμβάνουν  ως  “πολύ καλό” και “ιδιαίτερα ικανοποιητικό”242, ενώ 

οι αξιολογούμενοι  ενημερώνονται συνήθως  για τις λεπτομέρειες του συστήματος 

μέσα από γραπτά εγχειρίδια και υπηρεσιακά  σημειώματα και προφανώς αυτός είναι 

ο  λόγος  για  τον  οποίο   χαρακτηρίζουν  το  επίπεδο  της  ενημέρωσης  τους  ως 

“ανεπαρκές”.

2) Από ποιόν διενεργείται η αξιολόγηση:

Σε  όλες  τις  ερευνώμενες  Τράπεζες  η  αξιολόγηση διενεργείται  είτε  από  τον 

άμεσο,  είτε  από τον  έμμεσο προϊστάμενο, ή και από τους δύο μαζί και συνήθως ο 

ένας εκ των δύο αξιολογητών  είναι ο Διευθυντής του Καταστήματος. Στις τρεις 

Κρατικές  Τράπεζες  και  σε  δύο  Ιδιωτικές,   προβλέπεται  να  γίνεται   αρχικά 

αυτοαξιολόγηση από τον κάθε εργαζόμενο και στη συνέχεια αξιολόγηση του από 

τον  προϊστάμενο  του.  Τέλος,  οι  Διευθυντές  των  Καταστημάτων  αξιολογούνται 
241 Αξίζει  να σημειωθεί ότι  στην εν λόγω Τράπεζα και μέχρι να συζητηθεί το θέμα στον 

ΟΜΕΔ,  οι  υπάλληλοι  προτρέπονται  από  το  σύλλογο  τους  να  μην  δεχθούν  κανένα  επιμερισμό 
ατομικών  στόχων  και  να  μην  υπογράψουν  στην  αντίστοιχη  φόρμα  αξιολόγησης   γιατί  αυτό  θα 
σημαίνει την αποδοχή  από μέρους τους των στόχων που τους τίθενται.

242  Εξαίρεση αποτελούν οι εργαζόμενοι μιας Κρατικής Τράπεζας  οι οποίοι θεωρούν ότι η 
εκπαίδευση  που  έλαβαν  για  το  νέο  σύστημα  αξιολόγησης  δεν  αποσαφήνισε  σημαντικά  θέματα, 
κυρίως  ως  προς  τον  τρόπο  καθορισμού  των  ποιοτικών  και  ποσοτικών  στόχων   και  τον  τρόπο 
μέτρησης του βαθμού της επίτευξής τους.
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κυρίως από στελέχη των Κεντρικών Διευθύνσεων, από Περιφερειακούς Διευθυντές 

και Τομεάρχες.

3) Συχνότητα ανατροφοδότησης:

Σε όλες  σχεδόν τις υπό μελέτη Τράπεζες,  η  επίσημη ανατροφοδότηση που 

λαμβάνουν οι εργαζόμενοι,  και κυρίως το απλό προσωπικό, γίνεται μία φορά  το 

χρόνο243 όταν  βαθμολογείται η απόδοσή  τους, ενώ  σε κάποιες περιπτώσεις όπου 

δεν  προβλέπεται  επίσημη  συνέντευξη  αξιολόγησης,  δεν  διενεργείται  καμία 

συζήτηση  για την απόδοση του αξιολογούμενου, τις  δυνατότητες βελτίωσης, κ.τ.λ. 

Επίσης οι περισσότεροι ερωτώμενοι αναφέρουν ότι σπάνια λαμβάνουν ανεπίσημη 

ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια του  έτους,  είτε λόγω φόρτου εργασίας,  είτε 

διότι   δεν  δίνεται  η  ανάλογη  βαρύτητα  στην  καθοδήγηση  της  ατομικής  τους 

απόδοσής τους, σε αντίθεση με τη συνολική απόδοση του Καταστήματός τους για 

την οποία ενημερώνονται αρκετά συχνά. 

Η κατάσταση για τους Διευθυντές είναι διαφορετική,  καθώς οι περισσότεροι 

λαμβάνουν ανατροφοδότηση σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση, 

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και σε εβδομαδιαία ή ημερήσια βάση, κυρίως 

μέσα από ηλεκτρονικές εφαρμογές που τους επιτρέπουν την παρακολούθηση της 

πορείας των Καταστημάτων τους και τα ποσοστά επίτευξης των στόχων που έχουν 

τεθεί.  Επίσης   γίνονται  συχνές  τηλεφωνικές  συνομιλίες  αλλά  και  επιτόπιες 

επισκέψεις από στελέχη Κεντρικών Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθυντών, 

προκειμένου να συζητηθεί η απόδοση του κάθε Καταστήματος.

4)  Κριτήρια /τομείς επίδοσης και τρόποι μέτρησης αυτών:

Σε  δύο  από  τις  υπό  μελέτη  Κρατικές  Τράπεζες  αξιολογούνται  εργασιακά, 

επαγγελματικά, ατομικά, διοικητικά και ηγετικά  χαρακτηριστικά των εργαζομένων, 

όπως:  “επαγγελματική επάρκεια”,  “ικανότητα  εφαρμογής  γνώσεων”,  “ενδιαφέρον 

για  την  επίτευξη  στόχων”,  “ποσοτική  και  ποιοτική  απόδοση”,  “πρωτοβουλία”, 

“ανάληψη ευθυνών”, “επικοινωνία”, “αποτελεσματικότητα”, “αφοσίωση”, κ.ά.   

Η μέτρηση των κριτηρίων αυτών γίνεται με συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά 

με  την  ύπαρξη  των  παραπάνω  χαρακτηριστικών,  τα  οποία  στη  συνέχεια 

βαθμολογούνται   με μια επταβάθμια κλίμακα από το ένα  έως το επτά και όλα τα 

κριτήρια συμμετέχουν εξίσου στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. 

243 σε δύο μόνο Τράπεζες αναφέρθηκε ότι οι υπάλληλοι λαμβάνουν επίσημη ανατροφοδότηση 
σε εξαμηνιαία βάση.
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Στις  περισσότερες  από  τις  λοιπές  Τράπεζες  της  έρευνας,   βασικό  κριτήριο 

αξιολόγησης της απόδοσης αποτελούν οι ικανότητες / ιδιότητες244, η μέτρηση των 

οποίων  πραγματοποιείται  συνήθως  με  την  παρατήρηση  της  εκδήλωσης 

συγκεκριμένων  εργασιακών συμπεριφορών και  με  τη  συχνότητα εκδήλωσης των 

συμπεριφορών αυτών.  Κάποιες από τις αξιολογούμενες ιδιότητες,  όπως “αξιοπιστία 

και σεβασμός στις  αρχές της  Τράπεζας”,   “ομαδικότητα και  συνεργασία”,   είναι 

κοινές για όλους τους εργαζόμενους, ενώ αξιολογούνται και ιδιότητες διαφορετικές 

για τα στελέχη όπως “διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατών”, “ηγεσία ομάδας” και 

διαφορετικές για το απλό προσωπικό όπως “αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών”, 

κ.ά. Ένα παράδειγμα ιδιότητας και επιθυμητών συμπεριφορών που χρησιμοποιείται 

ως κριτήριο αξιολόγησης σε μία ερευνώμενη Τράπεζα, είναι  το παρακάτω: 

Ιδιότητα:   “Προσανατολισμός  /  έμφαση  στον  πελάτη  για  παροχή  της  πιο 

υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης”.   Συμπεριφορές που φανερώνουν την ύπαρξη της 

ιδιότητας:

• Βάζει την εξυπηρέτηση του πελάτη πάνω από τη δικιά του ευκολία.

• Αντιλαμβάνεται  την  ανάγκη  για  την  παροχή  της  πιο  υψηλής  ποιότητας 

εξυπηρέτησης.

• Συλλαμβάνει, αναγνωρίζει και υποβάλλει ιδέες για βελτίωση της ποιότητας 

εξυπηρέτησης.

• Έχει επίγνωση της ποιότητας εξυπηρέτησης που ο ίδιος παρέχει.

• Αναλαμβάνει  πρωτοβουλία  για  να  βρει  τρόπους  να  υπερπηδηθούν 

προβλήματα που επηρεάζουν την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Ενώ   σε  όλες  τις  περιπτώσεις  τίθενται  συνολικοί   ποσοτικοί  στόχοι  στα 

Καταστήματα245,  η  επίτευξη  των  στόχων/αποτελεσμάτων   αυτών,  δεν 

χρησιμοποιείται   από  όλες  τις  ερευνώμενες  Τράπεζες  άμεσα  ως  κριτήριο 

αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων τους, πλην των Διευθυντών, για τους 

οποίους  αποτελεί  το  βασικό  κριτήριο  της  αξιολόγησής  τους.  Στις  περισσότερες 

περιπτώσεις  αξιολογείται  γενικά η “συμβολή στην επίτευξη των στόχων” ή “το 

ενδιαφέρον  για  την  επίτευξη  στόχων”  ενώ  σε   μία  Τράπεζα   αξιολογείται   “η 

244 σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται ως “επιχειρησιακές δεξιότητες”
245 με βάση κανονισμούς και διαδικασίες στοχοθεσίας που στηρίζονται στους στρατηγικούς 

στόχους της κάθε Τράπεζας, στα αποτελέσματα των τελευταίων ετών του κάθε Καταστήματος και τις 
δυνατότητές του αλλά και στις συνθήκες της περιοχής που αυτό δραστηριοποιείται
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συμβολή στην επίτευξη των στόχων ανάπτυξης εργασιών” με βάση πιο συγκεκριμένα 

κριτήρια όπως:  τους  στόχους  ανάπτυξης  εργασιών που έχουν τεθεί,   τον  αριθμό 

πωλήσεων ή/και συστάσεων και  την ποιότητα – αποδοτικότητα των πωλήσεων.  

Το σύστημα αξιολόγησης δύο  Τραπεζών (μίας Κρατικής και μιας Ιδιωτικής), 

προβλέπει  τον  επιμερισμό  των  συνολικών  στόχων  του  Καταστήματος  σε  κάθε 

εργαζόμενο ξεχωριστά και στη συνέχεια την αξιολόγηση του με βάση το ποσοστό 

της επίτευξης των ατομικών του στόχων/αποτελεσμάτων. Οι ατομικοί στόχοι του 

κάθε εργαζόμενου,  θεωρητικά,  μπορεί να είναι  και ποιοτικοί και ποσοτικοί και να 

καθορίζονται με βάση τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προκύπτουν από την 

περιγραφή του ρόλου του, σύμφωνα όμως με τους ερωτώμενους, οι στόχοι αυτοί 

είναι ουσιαστικά  ποσοτικοί, κυρίως στόχοι πωλήσεων,  και περιλαμβάνουν όλα τα 

προϊόντα της Τράπεζας με μεγαλύτερη έμφαση στο αντικείμενο εξειδίκευσης του 

καθενός.  Ως  παραδείγματα  τέτοιων  στόχων  μπορούν  να  αναφερθούν  τα  εξής: 

“Χορήγηση πιστωτικής κάρτας σε δέκα  νέους πελάτες”, “Πώληση δέκα στεγαστικών 

δανείων συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ”. 

Και  στις  δύο  παραπάνω  Τράπεζες  στις  οποίες  εφαρμόζεται  η  ατομική 

στοχοθεσία,   δίνεται  διαφορετική  βαρύτητα  στα   κριτήρια   της  αξιολόγησης 

(στόχους– ιδιότητες),  ανάλογα με τη  διοικητική βαθμίδα στην οποία υπάγεται ο 

αξιολογούμενος. Έτσι, στην Κρατική Τράπεζα η συνολική βαθμολογία για το απλό 

προσωπικό διαμορφώνεται κατά 95% με βάση τις ιδιότητες και κατά 5% με βάση 

την επίτευξη στόχων, ενώ για τα μεσαία στελέχη τα ποσοστά αυτά είναι 50%-50% 

και  για τα ανώτερα στελέχη 20%-80%. Στην Ιδιωτική Τράπεζα από την άλλη, για το 

απλό προσωπικό, το 50% της συνολικής βαθμολογίας διαμορφώνεται  με βάση τα 

ποσοτικά  κριτήρια  και  το  50%  με  βάση  τα  ποιοτικά,  ενώ  για  τα  στελέχη  τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι 70%-30%.

5) Σύνδεση αξιολόγησης με εκπαίδευση, ανάπτυξη, εξέλιξη  και αμοιβές:

i) Σύνδεση αξιολόγησης με εκπαίδευση:

Σε πέντε από τις οχτώ ερευνώμενες Τράπεζες, χρησιμοποιείται, τουλάχιστον 

θεωρητικά,   η  αξιολόγηση  της  απόδοσης  για  τη  διάγνωση  των  εκπαιδευτικών 

αναγκών των εργαζομένων καθώς περιλαμβάνονται στα φύλλα αξιολόγησής σχετικά 

πεδία  στα  οποία  οι  αξιολογητές  μπορούν  να  αναφέρουν  τις  περιοχές  που  ο 

αξιολογούμενος  χρήζει  βελτίωσης,   και  να  υποδεικνύουν  τα  κατάλληλα 
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εκπαιδευτικά  σεμινάρια.  Στις  υπόλοιπες  τρεις  Τράπεζες  η  ανάδειξη  των 

εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων δε σχετίζεται καθόλου με την αξιολόγηση 

της απόδοσης τους.

ii) Σύνδεση αξιολόγησης με εξέλιξη:

Σε  δύο  από  τις  ερευνώμενες  Τράπεζες, το  αποτέλεσμα  /  βαθμολογία   της 

αξιολόγησης των εργαζομένων,  συνδέεται άμεσα με τις προαγωγές και την εξέλιξη 

τους  γενικότερα  και  σε   μία  από  αυτές  αναφέρθηκε  ότι  “παίζει  τον  κύριο  και  

βασικότερο  ρόλο  στην  επαγγελματική   τους  εξέλιξη”.  Σε  άλλες  τρεις  Τράπεζες 

αναφέρθηκε  ότι  λαμβάνονται  υπόψη  σε  κάποιο  βαθμό  τα  αποτελέσματα  της 

αξιολόγησης στις αποφάσεις για τις προαγωγές, ενώ στις τελευταίες τρεις Τράπεζες, 

η σύνδεση αυτή κατά την άποψη των ερωτώμενων, υφίσταται σε θεωρητικό μόνο 

επίπεδο,  καθώς  άλλοι  παράγοντες  όπως “η  αρχαιότητα”,   “οι  διασυνδέσεις”,  “οι 

γνωριμίες”  και  οι  “πελατειακές  σχέσεις”,   παίζουν  μεγαλύτερο  ρόλο  στην 

επαγγελματική εξέλιξη. 

iii) Σύνδεση αξιολόγησης με αμοιβές:

Σε όλες σχεδόν τις ερευνώμενες Τράπεζες, πλην μιας Ιδιωτικής, η συνολική 

αξιολόγηση  (βαθμολογία)  της  απόδοσής  των  εργαζομένων  τους,  δεν  συνδέεται 

άμεσα  με  τις  αμοιβές  ή  μέρος  των  αμοιβών  που  αυτοί  λαμβάνουν.  Στην 

προαναφερθείσα Ιδιωτική Τράπεζα,  η  οποία  αποτελεί  εξαίρεση,  η  σύνδεση αυτή 

είναι  άμεση  και  ξεκάθαρη.  Συγκεκριμένα,  στις  Επιχειρησιακές  Συλλογικές 

Συμβάσεις  Εργασίας  που  συνάπτονται  κάθε  χρόνο  στην  εν  λόγω  Τράπεζα, 

προβλέπεται ότι το ύψος της μισθολογικής αύξησης που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, 

καθορίζεται με  βάση το βαθμό αξιολόγησης246 που έλαβαν στο προηγούμενο έτος. 

Για παράδειγμα: 

 για βαθμό αξιολόγησης 3, προβλέπεται αύξηση € 30,

 για βαθμό αξιολόγησης 4, αύξηση € 50,  και 

 για βαθμό αξιολόγησης 5, αύξηση € 80.

Επιπλέον  με  βάση  το  βαθμό  αξιολόγησης,  διανέμεται  στους  εργαζόμενους 

ανάλογος αριθμός μετοχών. Για παράδειγμα: για βαθμολογία 5 (άριστα), δίνονται 50 

μετοχές,  για βαθμολογία  4,  δίνονται 40 μετοχές,  κ.ο.κ. Επίσης η αξιολόγηση της 

246 Σημειώνεται  ότι  στη  συγκεκριμένη  Τράπεζα  ιδιαίτερη  βαρύτητα  έχει  όπως 
προαναφέρθηκε για την διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας, η επίτευξη ατομικών ποσοτικών 
στόχων.
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απόδοσης των εργαζομένων της εν λόγω Τράπεζας λαμβάνεται υπόψη και για την 

κατανομή του συνολικού μπόνους που διατίθεται προς διανομή στο Κατάστημα.

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  και  η  περίπτωση  άλλης  Ιδιωτικής  Τράπεζας  στην 

οποία η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων της  συνδέεται έμμεσα με το 

ποσοστό των μισθολογικών αυξήσεων που αυτοί λαμβάνουν, με τον εξής τρόπο: 

Καταρχήν  αποφασίζεται  από  τη  Διοίκηση  της  Τράπεζας  το  ποσοστό  της 

μισθολογικής  αύξησης  που θα λάβει το προσωπικό στο σύνολο του. Στη συνέχεια 

παρέχεται η δυνατότητα στους Διευθυντές των Καταστημάτων να  αυξήσουν ή να 

μειώσουν   κατά την κρίση τους  το ποσοστό  που θα λάβει ο κάθε υπάλληλος ως 

αύξηση, φροντίζοντας όμως να μην υπερβαίνουν τον μέσο όρο που μπορεί να δοθεί 

συνολικά ως αύξηση στο προσωπικό του Καταστήματος.  Για παράδειγμα: Έστω ότι 

αποφασίζεται  από  τη  Διοίκηση  πως  η   μισθολογική  αύξηση  που  θα  δοθεί  στο 

προσωπικό, είναι 5%. Ο Διευθυντής μπορεί να αποφασίσει  κατά την κρίση  του, να 

δώσει σε έναν υπάλληλο του Καταστήματος  αύξηση 7% και σε κάποιον άλλο 3%, 

ποτέ όμως ο μέσος όρος της αύξησης που θα δοθεί συνολικά στο Κατάστημα δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει  το 5%.  Ο Διευθυντής δεν δεσμεύεται  από το αποτέλεσμα 

(βαθμολογία) της απόδοσης του κάθε υπαλλήλου  στην απόφαση του για το ύψος 

της αύξησης που θα δώσει. Όπως όμως ο Διευθυντής του Καταστήματος Γρεβενών 

της  συγκεκριμένης Τράπεζας αναφέρει: “Δεν μπορώ σε  έναν υπάλληλο που τον έχω 

αξιολογήσει  με  τον  καλύτερο  βαθμό,  να   του  δώσω  τη  μικρότερη  αύξηση,  ή  το  

αντίθετο”. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και η διανομή στο προσωπικό  του μπόνους 

που διατίθεται στο Κατάστημα για την επίτευξη ή την υπέρβαση των στόχων του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι  το προσωπικό  στην παραπάνω Τράπεζα, αξιολογείται 

με βάση τις δεξιότητές του που αφορούν στην επίδειξη συγκεκριμένων εργασιακών 

συμπεριφορών και μόνο γενικά για την συμβολή του στην επίτευξη των συνολικών 

στόχων  του  Καταστήματος.  Όπως  αναφέρει  ο  Διευθυντής  της  ίδιας  Τράπεζας: 

“Aπαγορεύεται να γίνει στο προσωπικό  επιμερισμός των συνολικών στόχων του 

Καταστήματος”247.

247 Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον παρουσιάζει  το  γεγονός   ότι  διαφοροποιούνται   τα  συστήματα 
αξιολόγησης και η σύνδεση τους με τις αμοιβές που εφαρμόζει  η εν λόγω Τράπεζα για το προσωπικό 
της  στις  παρακάτω  χώρες:  (1)  στην  Κύπρο εφαρμόζεται  ένα  σύστημα  που  δίνει  έμφαση,  στον 
καθορισμό και στην αξιολόγηση στόχων εργασίας, αλλά  δεν προβλέπει τη χρήση βαθμολογίας και 
σύνδεση  των  αμοιβών με  την  ατομική  απόδοση,  ενώ   (2)  στο Ηνωμένο  Βασίλειο,  το  σύστημα 
αξιολόγησης του προσωπικού είναι σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης και συνδέεται άμεσα με τις 
αμοιβές του προσωπικού. 
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Eπίσης μία Κρατική Τράπεζα στην οποία μέχρι τώρα δεν υπάρχει συσχέτιση 

της αξιολόγησης με τις αμοιβές,   το νέο σύστημα  Διοίκησης της Απόδοσης που 

εφαρμόζει προβλέπει στο κοντινό μέλλον (πιθανόν από το έτος 2009),  σύνδεση των 

αμοιβών με την αξιολόγηση της ατομικής απόδοσης.

Στις  υπόλοιπες  ερευνώμενες  Τράπεζες  δεν  αναφέρθηκε  να  υπάρχει  άμεση 

σύνδεση  ανάμεσα  στις  αμοιβές  και  την  ατομική  αξιολόγηση  της  απόδοσης  των 

εργαζομένων.  Εντούτοις  αναφέρθηκε  από ορισμένους  Διευθυντές  ότι  λαμβάνεται 

υπόψη έμμεσα και σε μικρό μόνο βαθμό στις αποφάσεις τους για τη διανομή των 

μπόνους. 

6) Απόψεις / κριτική των εργαζομένων για τα Συστήματα Αξιολόγηση:

Οι  απαντήσεις που δόθηκαν από τα μεσαία στελέχη και το απλό προσωπικό 

περισσότερο συχνά,  σχετικά με τους  σκοπούς  και τις  χρήσεις τους συστήματος 

αξιολόγησης που εφαρμόζεται στον Οργανισμό τους, μπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής: “Ο απολογισμός της δράσης τους εργαζόμενου”, “η αξιολόγηση της επίδοσης  

και των ικανοτήτων του προσωπικού”,  “η καταγραφή  και ανάδειξη των δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων”, “ο διαχωρισμός των αποδοτικών και μη στελεχών”, “η γνώση της  

επιχείρησης για τους υπαλλήλους της”.

Οι ερωτώμενοι Διευθυντές των Καταστημάτων απάντησαν κυρίως τα εξής:  “H 

μέτρηση της αποδοτικότητας του εργαζομένου, η πλήρης αξιοποίηση των γνώσεων,  

ικανοτήτων  και  δυνατοτήτων  του”,  η  “υπηρεσιακή  και  προσωπική  ανάπτυξη  και  

εξέλιξη του προσωπικού”, “η ανταμοιβή της συνολικής προσπάθειας  για την επίτευξη  

όλων των στόχων του Καταστήματος, “ αξιοκρατία και εγρήγορση όσων δεν έχουν 

ικανοποιητική απόδοση ”. 

Όταν  οι  συμμετέχοντες  στην  έρευνα  ερωτήθηκαν  αν  θεωρούν  ότι  το 

υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης στον Οργανισμό τους εκπληρώνει τους στόχους 

του,  οι περισσότεροι απάντησαν αρνητικά. Καταφατικές απαντήσεις δόθηκαν μόνο 

από πέντε ερωτώμενους και αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις από αυτές δόθηκαν από 

τρεις  εργαζόμενους  της  ίδιας  Τράπεζας248 (Ιδιωτικής).  Στην  ίδια  κατεύθυνση 

κινήθηκαν  οι  απόψεις  των  ερωτώμενων   και  για  το  αν   ενισχύεται   μέσω  του 

248 Στη συγκεκριμένη Τράπεζα υπάρχει ισχυρή σύνδεση της αξιολόγησης με τις αμοιβές, την 
εξέλιξη και την εκπαίδευση.
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συστήματος αξιολόγησης η ανάπτυξη και η ευελιξία ή δική τους ή  του Οργανισμού 

τους.

Σε ερώτημα σχετικό με τον αν το σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται στον 

Οργανισμό τους,  τους παρακινεί να βελτιώσουν την ποσότητα και την ποιότητα της 

εργασίας τους, oι περισσότεροι ερωτώμενοι απάντησαν, είτε ότι δεν τους παρακινεί, 

είτε ότι τους παρακινεί σε μικρό μόνο βαθμό, ενώ τέσσερις ερωτώμενοι έδωσαν τις 

εξής απαντήσεις: “ Ναι, διότι δεν θέλουμε να δώσουμε στους κριτές το δικαίωμα να  

μας αξιολογήσουν με βαθμό κάτω του άριστα σε κάποιο από τα κριτήρια”, “ Nαι,  

αναγκαστικά”, “ Ναι γιατί επισημαίνει τα αδύνατα σημεία μου για να γίνω καλύτερος”, 

“ Nαι, εφόσον έχει συνέπειες στο μισθό και τη θέση μου”.

Περισσότεροι  από  τους  μισούς  ερωτώμενους  θεωρούν  ότι  το  σύστημα 

αξιολόγησης  που  εφαρμόζεται  στον  Οργανισμό  τους  δεν  είναι  αξιοκρατικό  και 

δίκαιο, ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας ερωτώμενος “τα κριτήρια αξιολόγησης 

είναι  δίκαια,  αλλά  ο  τρόπος  αξιολόγησης,  όχι”.  O Διευθυντής  μιας  Κρατικής 

Τράπεζας  στηρίζει  την  άποψη  του  λέγοντας  ότι  “το  σύστημα  αξιολόγησης 

εφαρμόστηκε στρεβλά από τους κριτές και δημιούργησε στρατιές αρίστων υπαλλήλων,  

γεγονός που αδικεί τους πραγματικά άριστους”.

Οι παραπάνω αρνητικές απόψεις,  φαίνεται να σχετίζονται με το γεγονός  ότι 

πολλοί από τους ερωτώμενους θεωρούν  πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια  για 

υποκειμενικές κρίσεις από μέρους των αξιολογητών και για έκφραση  συμπαθειών  ή 

αντιπαθειών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η απόδοση του εργαζομένου κρίνεται 

από  ένα  μόνο  άτομο.  Κατά  την  άποψη  ενός  στελέχους  Κρατικής  Τράπεζας  “η 

ύπαρξη  προσωπικών  σχέσεων  ή   αντιπαραθέσεων μεταξύ  κριτή  και  κρινόμενου  ή  

άλλων  εξωγενών  παραγόντων, καθιστούν  υποκειμενική  τη  διαδικασία  της 

αξιολόγησης”. Επίσης  οι μισοί ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι αξιολογητές τους δεν 

έχουν καλή γνώση όλων των πλευρών της εργασίας των αξιολογούμενων ώστε να 

κάνουν μια ακριβή αξιολόγηση της απόδοσής τους.

Από το  γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι αξιολογούμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν τι 

πρέπει  να  κάνουν  για  να  βελτιώσουν  την  βαθμολογία  τους  ή  για  να  πάρουν 

«άριστα», μπορούμε να υποθέσουμε ότι,  μέσω των συστημάτων αξιολόγησης που 

εφαρμόζονται  στις  ερευνώμενες  Τράπεζες,   γίνεται  κατανοητό  στους 
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αξιολογούμενους τι  αναμένει ο Οργανισμός τους από εκείνους και ποιες είναι οι 

προσδοκίες ως προς την απόδοσή τους.

Αναφορικά με το αν θεωρούν την αξιολόγηση της απόδοσής  ως αξιοκρατικό 

και αξιόπιστο τρόπο καθορισμού μέρους των αμοιβών των εργαζομένων, οι μισοί 

ερωτώμενοι απαντούν αρνητικά, ενώ εκείνοι που  απαντούν θετικά, θεωρούν ως επί 

τω πλείστων   βασική  προϋπόθεση την  διασφάλιση  αντικειμενικότητας  στην  όλη 

διαδικασία. 

Στις ερευνώμενες Τράπεζες όπου δεν υπάρχει άμεση σύνδεση της αξιολόγησης 

της  απόδοσης  με  τις  αμοιβές  ή  μέρος  των  αμοιβών,  ζητήθηκε  η  γνώμη  των 

εργαζομένων για μια μελλοντική εφαρμογή τέτοιων συστημάτων. Οι  απόψεις  που 

ακούστηκαν μοιράστηκαν ανάμεσα:

α) σε αυτούς που είναι τελείως αρνητικοί,  γιατί κατά τη γνώμη ενός Διευθυντή 

Κρατικής  Τράπεζας  “κάτι  τέτοιο  θα  επιφέρει   επιπλέον  άγχος,  ψυχρότητα  και  

ανταγωνισμό στις σχέσεις των συναδέλφων”, 

β)  σε  εκείνους  που  είναι  θετικοί  μεν,  υπό  προϋποθέσεις  δε.  Ως  τέτοιες 

προϋποθέσεις  αναφέρθηκαν  η  αντικειμενικότητα,  η   αξιοκρατία,  η  διαφάνεια. 

Επίσης κατά τη γνώμη ενός Διευθυντή Ιδιωτικής Τράπεζας “η εφαρμογή τους να 

γίνει ανεξάρτητα από τις βασικές  αποδοχές  και να αφορά σε ένα μικρό μόνο μέρος 

των συνολικών αποδοχών” και  τέλος

γ) σε εκείνους που στηρίζουν περισσότερο θερμά την παραπάνω προοπτική, 

όπως για παράδειγμα ένα στέλεχος Ιδιωτικής Τράπεζας  που πιστεύει ότι “θα πρέπει  

να εφαρμοστούν άμεσα με σκοπό την επίτευξη των στόχων”.

Μερικές από τις προτάσεις που έκαναν οι ερωτώμενοι για τη βελτίωση του 

συστήματος αξιολόγησης που εφαρμόζεται στον Οργανισμό τους είναι οι εξής:

“Καλύτερος  σχεδιασμός  από  τη  Διοίκηση,  συχνότερη  επικοινωνία  μεταξύ 

αξιολογητή  και  αξιολογούμενου  για  την  πορεία  της  απόδοσης  του  δεύτερου”,  

“διενέργεια της αξιολόγησης και  από δεύτερο αξιολογητή ή  ακόμα να  λαμβάνεται  

υπόψη  και  η  γνώμη  κάποιων  πελατών  ή  και  συναδέλφων”,  "πλήρης  και  σαφής  

αιτιολόγηση της βαθμολογίας που δίνεται από τους αξιολογητές”. Η πρόταση / αίτημα 

που  αναφέρθηκε  περισσότερο  συχνά  από  τους  ερωτώμενους  είναι  “να  βρεθούν 

τρόποι που θα διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης”.
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Tέλος,  η  ανάγκη  για  αλλαγή  και  καλύτερη  χρήση  του  συστήματος 

αξιολόγησης,   αντανακλάται  στις  απόψεις  δύο  Διευθυντών  Κρατικών  Τραπεζών 

όπου  ο  ένας  προτείνει  “την  επανεξέταση  και  αναθεώρηση  του  υφιστάμενου 

συστήματος από την αρχή” και ο άλλος, “το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης που 

είναι αυτό που εφαρμόζεται  και στον Δημόσιο Τομέα,   να καταργηθεί και να παρθεί  

ένα  μοντέλο  από  μια  Τράπεζα  ή  εταιρεία  της  αγοράς  που  να  ανταποκρίνεται  σε  

Ανώνυμη Εταιρία”.

7) Προβλήματα στοχοθεσίας:

Όπως  προαναφέρθηκε,  σε  όλες  τις  ερευνώμενες  Τράπεζες  τίθενται 

συγκεκριμένοι στόχοι, κυρίως στόχοι πωλήσεων, η επίτευξη των οποίων αποτελεί 

βασικό  κριτήριο  για  την  αξιολόγηση  της  απόδοσης  των  Διευθυντών  και  σε 

ορισμένες  περιπτώσεις  και  για  την  αξιολόγηση   των  μεσαίων  στελεχών και  του 

απλού προσωπικού. Παρόλα αυτά, ακόμα και στις περιπτώσεις που η απόδοση των 

εργαζομένων δεν αξιολογείται άμεσα με βάση τους ατομικούς στόχους, αξιολογείται 

έμμεσα   η  προσπάθεια  από  την  πλευρά  τους  για  την  επίτευξη  των  στόχων  του 

Καταστήματος. Έτσι και στις περιπτώσεις που δεν γίνεται επίσημα επιμερισμός των 

συνολικών  στόχων  του  Καταστήματος  σε  κάθε  ένα  εργαζόμενο  ξεχωριστά,  οι 

περισσότεροι και κυρίως τα μεσαία στελέχη αναφέρουν ότι ενημερώνονται αρχικά 

από τους Διευθυντές και γνωρίζουν ποιά θα πρέπει να είναι σε γενικές γραμμές η 

δική τους συμβολή για την επίτευξη των συνολικών στόχων του Καταστήματος, 

Ανεξάρτητα πάντως από το αν οι στόχοι είναι ατομικοί ή ομαδικοί, θεωρούνται 

από  τους  περισσότερους  ερωτώμενους   ότι  είναι  μετρήσιμοι,  συγκεκριμένοι  και 

χρονικά προσδιορισμένοι, αν και όχι πάντα εφιικτοί, καθώς όπως αναφέρθηκε  η 

επίτευξή τους εξαρτάται και από άλλους παράγοντες έξω από τον δικό τους έλεγχο, 

όπως  τον  αυξανόμενο  ανταγωνισμό,  τις   γενικότερες  οικονομικές  συνθήκες,  τον 

κορεσμό της αγοράς  κ.ά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρθηκε  ότι  πολύ μικρά εως ανύπαρκτα 

είναι  τα  περιθώρια  συμμετοχής   που  έχουν  οι  εργαζόμενοι  στη  διαδικασία  της 

στοχοθεσίας,  και   θεωρούν  ότι  οι  στόχοι  ουσιαστικά  επιβάλλονται.  Σε  κάποιες 

περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι οι στόχοι συζητούνται και συμφωνούνται. Επίσης οι 

περισσότεροι ερωτώμενοι υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή τους στη διαδικασία της 
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στοχοθεσίας  μπορεί να τους παρακινήσει και να τους «δεσμεύσει» για την επίτευξή 

των τιθέμενων στόχων.

Πολλοί  από  τους  ερωτώμενους  θεωρούν  ότι  η  επικέντρωση  σε 

βραχυπρόθεσμους στόχους  (συνολικούς, ομαδικούς αλλά κυρίως ατομικούς), και η 

πίεση  για  την  επίτευξή  τους,   μπορεί  να  επηρεάσει  αρνητικά  τις  μακροχρόνιες 

σχέσεις με τους πελάτες, επειδή όπως αναφέρει για παράδειγμα ένας εργαζόμενος 

από το απλό προσωπικό Ιδιωτικής Τράπεζας “πιθανόν να δυσαρεστηθεί ο πελάτης αν  

οδηγηθεί  σε  λάθος  προϊόν  λόγω του  βραχυπρόθεσμου  στόχου  ή  της  φορτικής  και  

ανειλικρινούς συμπεριφοράς των υπαλλήλων για την προώθηση των προϊόντων της  

Τράπεζας,  που  μπορεί  να  μην  είναι  για  το  συμφέρον  του  πελάτη”  ή  όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει κάποιος άλλος υπάλληλος Ιδιωτικής Τράπεζας “οι σχέσεις  

με τους πελάτες γίνονται βραχυπρόθεσμες όπως και οι στόχοι”.

Επίσης αναφέρθηκε ότι επηρεάζεται η ποιότητα της εργασίας ως εξής:  μπορεί 

να  γίνουν  για  παράδειγμα  δανειοδοτήσεις  υψηλού  κινδύνου  προκειμένου  να 

επιτευχθεί ο στόχος,  ή λόγω του αυξημένου άγχους, της βιασύνης και της πίεσης 

για  την  επίτευξη  του  στόχου,  μπορεί  να  γίνουν  κάποια   λάθη  ή  παραλείψεις. 

Εντούτοις σε μία  Ιδιωτική Τράπεζα αναφέρθηκε ότι “η Τράπεζα προσπαθεί διαρκώς 

να βρίσκει μηχανισμούς εξυπηρέτησης του πελάτη ώστε η ποιότητα εξυπηρέτησης να  

βρίσκεται πάντα σε υψηλά επίπεδα”. 

Τέλος  ως  προς  την επίδραση που μπορεί  να έχει  η  πίεση για την  επίτευξη 

βραχυπρόθεσμων στόχων στις σχέσεις των συναδέλφων,  αναφέρθηκε  ότι: α) στην 

περίπτωση  των  ατομικών  στόχων,   μπορεί  να  υπάρξει  ένταση,  ανταγωνισμός, 

ενίσχυση  της  ατομικότητας  β)  στην  περίπτωση  των  ομαδικών  στόχων,  υπάρχει 

δυσαρέσκεια όταν άλλοι προσπαθούν πολύ ενώ άλλοι καθόλου, μπορεί εξαιτίας της 

τυχόν  αδιαφορίας  ορισμένων  υπαλλήλων   να  δημιουργηθεί  ένταση  και 

αποπροσανατολισμός από τους στόχους. 

Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

1)   Μορφές πρόσθετων αμοιβών βάσει απόδοσης και πρόσθετων παροχών:  

Στις  περισσότερες  ερευνώμενες  Τράπεζες  οι  εργαζόμενοι  λαμβάνουν 

πρόσθετες  αμοιβές  βάσει   ομαδικής  απόδοσης   ή  απόδοσης  σε  επίπεδο 

Καταστήματος. Ανάλογα δηλαδή με το ποσοστό επίτευξης των συνολικών στόχων 

που έχουν τεθεί ή των στόχων ανά Τομέα και Πελατειακή Διεύθυνση δίνεται στο 
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Κατάστημα ως μπόνους ένα χρηματικό ποσό για να διανεμηθεί στο προσωπικό που 

συνέβαλε στην επίτευξή τους. 

Με  το  σύστημα  αυτό,  αμείβεται  στις  περισσότερες  από  τις  ερευνώμενες 

Τράπεζες συγκεκριμένο πλήθος  Καταστημάτων και όχι το σύνολό τους, με στόχο να 

επιβραβεύεται η υπερπροσπάθεια και όχι ο μέσος όρος. Για τον προσδιορισμό των 

Καταστημάτων  «δικαιούχων»  του  μπόνους,  εφαρμόζονται   συνήθως  διάφορα 

πολυκριτηριακά συστήματα με  αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας,  με  βάση τα 

οποία μοριοδοτούνται  τα αποτελέσματα του κάθε Καταστήματος. Σε μία Κρατική 

Τράπεζα για παράδειγμα,  τα 100 Καταστήματα που συγκεντρώνουν τα περισσότερα 

συνολικά μόρια,  είναι  αυτά που τελικά επιβραβεύονται.   Το συνολικό ποσό που 

διανέμεται για την επιβράβευση των Καταστημάτων, προσδιορίζεται συνήθως ως 

ποσοστό των πρόσθετων καθαρών εσόδων της Τράπεζας, τα οποία αποτελούν την 

διαφορά  των  πραγματοποιηθέντων  από  τα  αρχικά  προβλεπόμενα  καθαρά  έσοδα, 

σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της κάθε  Τράπεζας249. 

Το σύστημα  αυτό:

• Είτε αμείβει συνολικά το προσωπικό του Καταστήματος ως ομάδα, για την 

επίτευξη των στόχων του Καταστήματος, ανάλογα με το επίπεδο ιεραρχίας250.

• Είτε αμείβει ξεχωριστά τον κάθε εργαζόμενο ανάλογα με την  συμβολή του 

στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.

• Είτε αποτελεί  συνδυασμό των δύο παραπάνω. Για παράδειγμα, το 50% του 

ποσού  διανέμεται  σε όλο το προσωπικό της μονάδας ανάλογα με το επίπεδο 

ιεραρχίας  και  το  υπόλοιπο  50%,  κατά  την  κρίση  του  Διευθυντή,  στο 

προσωπικό που συμμετείχε ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων.

Ας σημειωθεί ότι το ποσό που τελικά λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος  με έναν 

από τους παραπάνω τρόπους, κυμαίνεται κατά μέσο όρο  από διακόσια ευρώ μέχρι 

και  τις  αποδοχές  δύο  ή  και  παραπάνω  μηνών  και  είναι  τόσο  μεγαλύτερο,  όσο 

υψηλότερο είναι το επίπεδο της ιεραρχίας στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος.

Για  την  κατανομή του ποσού που εναπόκειται   στην  κρίση του Διευθυντή, 

λαμβάνεται κυρίως  υπόψη η συνεισφορά του κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη των 
249 Για αυτό το λόγο στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν εκ των 

προτέρων το ακριβές ποσό του μπόνους που θα λάβει το Κατάστημα τους, αν πετύχει ή υπερβεί τους 
στόχους του.

250 Για παράδειγμα, το ύψος της  αμοιβής που θα λάβει ο Διευθυντής του Καταστήματος 
υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας 4, των μεσαίων στελεχών με συντελεστή 2 και του απλού 
προσωπικού με συντελεστή 1.
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συγκεκριμένων  αποτελεσμάτων  που  έφεραν  το  μπόνους  και  έμμεσα  μόνο  η 

αξιολόγηση του  υπαλλήλου251 μέσω της συνολικής εικόνας που έχει  ο Διευθυντής 

για την  απόδοση του.  

Στις  μισές  περίπου  Τράπεζες  της  έρευνας,  δεν  αναφέρθηκαν  προβλήματα 

σχετικά με τον τρόπο διανομής των παραπάνω πρόσθετων αμοιβών. Στις υπόλοιπες 

Τράπεζες υπάρχει συχνά, αν όχι πάντα,  δυσαρέσκεια που οφείλεται σε λόγους όπως:

Σε  Καταστήματα  με  δύο  Τομείς  (Επιχειρήσεων  και  Ιδιωτών)  υπάρχουν 

περιπτώσεως που προβλέπεται μπόνους  μόνο για τον ένα Τομέα και αντίστοιχα για 

τους υπαλλήλους του, γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια στο προσωπικό του άλλου 

Τομέα  που  δεν  κατάφερε  να  «πιάσει»  τους  δικούς  του  στόχους  και  να  λάβει 

αντίστοιχο  μπόνους.   Κατά  την  άποψη  ενός  εργαζομένου  που  ανήκει  στο  απλό 

προσωπικό Κρατικής Τράπεζας:  “Όλοι, ανεξαρτήτου θέσεως και αντικειμένου πρέπει  

να  περιλαμβάνονται  στην  κατανομή  των  μπόνους,  γιατί   όλοι  συμβάλλουν  με  τον 

τρόπο  τους  στα  καλά  αποτελέσματα  του  Καταστήματος”.  Στις  περισσότερες 

περιπτώσεις η δυσαρέσκεια οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετοί ερωτώμενοι θεωρούν 

αναξιοκρατικό και άδικο τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή του μπόνους, 

εφόσον  αυτή,  κατά  την  άποψή  τους,  γίνεται  κατά  την  υποκειμενική  κρίση  του 

Διευθυντή  και δε βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Σύμφωνα με την άποψη ενός 

Διευθυντή Ιδιωτικής Τράπεζας, η δυσαρέσκεια προκαλείται επειδή  “όλοι ή μερικοί,  

θεωρούν  ότι  αξίζουν  περισσότερο  από  τους  άλλους”.  Tέλος,  αναφέρθηκαν  και 

περιπτώσεις  όπου  ένα  μπόνους  που  προοριζόταν  να  διανεμηθεί  ανάλογα  με  τη 

συμβολή του καθενός στα αποτελέσματα, μοιράστηκε τελικά σε όλους εξίσου για να 

αποφευχθούν τα παραπάνω προβλήματα.

Οι  πρόσθετες  αμοιβές  βάσει  ατομικής απόδοσης  που  εφαρμόζονται  στις 

περισσότερες  ερευνώμενες  Τράπεζες,   δεν  συνδέονται   επίσης   με  τη  συνολική 

αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Έχουν συνήθως τη μορφή προμηθειών 

ή μπόνους, των οποίων το ύψος είναι συγκεκριμένο και εκ των προτέρων γνωστό και 

δίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πωλήσεων ή τον αριθμό των υποθέσεων που 

διεκπεραιώνονται από κάθε εργαζόμενο. Για παράδειγμα, σε μία Κρατική Τράπεζα, 

προβλέπεται  αμοιβή  /  προμήθεια  ύψους   15  €   για  κάθε  πιστωτική  κάρτα  που 

251 Πλην της Ιδιωτικής Τράπεζας όπου εφαρμόζεται  η ατομική στοχοθεσία,  στην οποία 
δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζόμενου, για τον προσδιορισμό του 
μπόνους που εκείνος θα λάβει. 
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προωθείται σε  νέο πελάτη. Σε μία μόνο  ιδιωτική Τράπεζα, όπως προαναφέρθηκε, οι 

αμοιβές βάσει ατομικής απόδοσης συνδέονται άμεσα με τις αξιολογικές κρίσεις και 

ενσωματώνονται στο βασικό μισθό.

Επίσης σε κάποιες από τις ερευνώμενες Τράπεζες δίνονται πρόσθετες αμοιβές 

βάσει  επιχειρησιακής απόδοσης  ανάλογα με  την  κερδοφορία  της  Τράπεζας,    οι 

οποίες μπορεί να έχουν την μορφή διανομής κερδών ή μετοχών.  Τα ποσά αυτά που 

είναι συνήθως μικρού ύψους,  κατανέμονται στις περισσότερες περιπτώσεις εξίσου 

σε όλο το προσωπικό του Καταστήματος, ανεξάρτητα από την ατομική απόδοση του 

καθενός. Σε μία μόνο Ιδιωτική Τράπεζα, ο αριθμός των μετοχών που λαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι εξαρτάται άμεσα όπως προαναφέρθηκε από τη βαθμολογία που έχουν 

λάβει στην αξιολόγηση της απόδοσής τους. Στις Τράπεζες αυτές, αναφέρθηκε επίσης 

ότι ο αριθμός των μετοχών ή το ύψος των μπόνους  είναι πολύ μεγαλύτερο για τα 

υψηλόβαθμα στελέχη. 

Τέλος,  εκτός από τις  χρηματικές αμοιβές,  εφαρμόζονται  σε κάποιες από τις 

ερευνώμενες  Τράπεζες,  και  άλλες  μορφές  αναγνώρισης  της  συνεισφοράς  των 

υπαλλήλων  στα  καλά  αποτελέσματα  του  Καταστήματος  τέτοιες  όπως:  ηθικές 

ανταμοιβές, δώρα, βραβεύσεις, επιπλέον ημέρες άδειας, και δωρεάν ταξίδια τα οποία 

παρέχονται  συνήθως στα πλαίσια διαγωνισμών πωλήσεων,  ή  πρόσθετες παροχές, 

όπως  δωρεάν  πιστωτικές  κάρτες,  ενοίκιο  κατοικίας,  ειδικά  επιτόκια  δανείων  και 

καταθέσεων  ενώ  για  κάποιους  από  τους  Διευθυντές   των  Καταστημάτων 

προβλέπεται και παροχή κινητού τηλεφώνου και  πιστωτικής κάρτας. Τέλος για τα 

υψηλόβαθμα στελέχη ορισμένων Τραπεζών, πλέον των παραπάνω,  παρέχεται χρήση 

αυτοκινήτου.

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  πολιτική  που  εφαρμόζει  μια  από  τις 

ερευνώμενες Τράπεζες (Ιδιωτική), προκειμένου να επιβραβεύσει τα Καταστήματα 

με  τα  καλύτερα  αποτελέσματα  και  να  συμβάλλει  παράλληλα  στη  σύσφιξη  των 

σχέσεων  του  προσωπικού,  στην  καλλιέργεια  πνεύματος  ομαδικότητας  και 

αφοσίωσης στον Οργανισμό: Στα Καταστήματα με τις καλύτερες επιδόσεις, εκτός 

του ποσού που διανέμεται  ως μπόνους στο προσωπικό,  διατίθεται  ένα επιπλέον 

ποσό, το ύψος του οποίου μπορεί να είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Το προηγούμενο 

ποσό  προορίζεται  για  να  πραγματοποιηθούν  ταξίδια  αναψυχής,  εκδρομές, 

συνεστιάσεις και άλλες ομαδικές δραστηριότητες από το σύνολο του προσωπικού. 
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Για να διασφαλιστεί ότι το ποσό που διατίθεται θα δαπανηθεί για τους παραπάνω 

σκοπούς,  η  χορήγηση  του  γίνεται  μόνο  μετά   την  προσκόμιση  τιμολογίων, 

εισιτηρίων, αποδείξεων κτλ., ενώ δεν επιτρέπεται από αυτό το κονδύλιο η διανομή 

μετρητών στο προσωπικό. 

2) Απόψεις/κριτική για αμοιβές:

Οι ερωτώμενοι  θεωρούν  ότι το υπάρχον σύστημα αμοιβών στον Οργανισμό 

τους,  δίνει  στους  εργαζόμενους  κίνητρα  να  βελτιώσουν  τις  γνώσεις  και  τις 

δεξιότητες τους, καθώς προβλέπει ποσοστιαίες αυξήσεις στο βασικό μισθό για την 

κτήση πτυχίων ΤΕΙ, ΑΕΙ, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, ή πτυχίων ξένων 

γλωσσών και σε ορισμένες περιπτώσεις χρηματοδοτείται ένα μέρους τους κόστους 

κτήσης αυτών. Επίσης οι  εργαζόμενοι  μιας Ιδιωτικής τράπεζας υποστηρίζουν ότι 

εφόσον στον Οργανισμό τους υπάρχει σύστημα ανταπόδοσης όπου οι συμμετέχοντες 

πληρώνονται  ανάλογα με  την  επίτευξη  στόχων,   τα  μπόνους  που  δίνονται  είναι 

κίνητρο για να προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι, να γνωρίζουν περισσότερα και 

αντίστοιχα να βελτιώνουν την απόδοσή τους, που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε 

μεγαλύτερες αμοιβές. 

Ως προς το πώς αντιλαμβάνονται εννοιολογικά τον όρο ευέλικτες  αμοιβές,  οι 

απόψεις  των  περισσότερων  ερωτώμενων  συνοψίζονται  ως  εξής:  αμοιβές  βάσει 

απόδοσης, προσόντων και ικανοτήτων, αμοιβές που “προσαρμόζονται” ανάλογα με 

τις συνθήκες ανά άτομο και ανά περίπτωση, αυξομείωση των αποδοχών ανάλογα με 

την  απόδοση  ή  την  επίτευξη  των  στόχων.  Κάποιοι  από  τους  ερωτώμενους 

τοποθετούνται αρνητικά  και αντιμετωπίζουν τον παραπάνω όρο με σκεπτικισμό, με 

αντιπροσωπευτική  την  παρακάτω  άποψη:  “όταν  η  ζωή  μας  κατακλύζεται  από 

«ευέλικτους όρους» όπως «ευέλικτες αμοιβές» ή «ευέλικτο ωράριο», παύει να έχει  

σταθερότητα. Γίνεται «ευέλικτη ζωή», με ό,τι αυτό συνεπάγεται”.

Οι  περισσότεροι  ερωτώμενοι  θεωρούν ότι  οι  σκοποί  για  την εισαγωγή και 

εφαρμογή συστημάτων  πρόσθετων  αμοιβών  βάσει  απόδοσης,  είναι  η  δημιουργία 

κινήτρων για μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να αυξηθεί η  παραγωγικότητα η 

απόδοση και η αποτελεσματικότητα, η ικανοποίηση των υπαλλήλων που αποδίδουν 

καλύτερα και η ανταμοιβή της υπερπροσπάθειας. Απόψεις με αρνητικό περιεχόμενο 

εκφράστηκαν από  τρεις εργαζόμενους μιας Ιδιωτικής Τράπεζας οι οποίοι πιστεύουν 

ότι  οι  σκοποί  για  την  εισαγωγή  συστημάτων  πρόσθετων  αμοιβών,  είναι:    “H 
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κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων” ,  “η εντατικοποίηση της εργασίας”, και το 

“αέναο κυνήγι των στόχων”.

Αναφορικά  με  το  κατά  πόσο  οι  συμμετέχοντες  στην  έρευνα  είναι 

ικανοποιημένοι  με  τις  αμοιβές  που  λαμβάνουν  σε  σχέση:  α)  με  αυτές  των 

συναδέλφων  τους  εντός  του  Καταστήματος,  β)  με  αυτές  των  συναδέλφων  τους 

άλλων Τραπεζών, γ) με τα προσόντα τους,  δ) με την απόδοση τους, οι  μισοί από 

αυτούς δίνουν καταφατική απάντηση, ενώ οι υπόλοιποι απαντούν είτε αρνητικά, είτε 

ότι είναι ικανοποιημένοι εν μέρει.  Ειδικότερα ως προς το αν είναι ικανοποιημένοι 

από  το  ύψος  των  πρόσθετων  αμοιβών  που  λαμβάνουν,  δεκαπέντε  ερωτώμενοι 

απαντούν  αρνητικά,  τρεις  δηλώνουν  αρκετά  ικανοποιημένοι,   ενώ  μόνο  δύο 

φαίνεται να είναι πλήρως ικανοποιημένοι.

Παρά  το  γεγονός  ότι  ο  βαθμός  ικανοποίησης  από  τις  ληφθείσες  πρόσθετες 

αμοιβές  βάσει   απόδοσης  είναι  σε  γενικές  γραμμές  χαμηλός,  οι  περισσότεροι 

ερωτώμενοι υποστηρίζουν ότι αυτό το είδος αμοιβών μπορεί να αποτελέσει κίνητρο 

για την βελτίωση  της απόδοσης τους,   ιδιαίτερα όταν αυτές  παρέχονται  σε ένα 

πλαίσιο  αξιοκρατίας  και  δικαιοσύνης   και  τα  αποτελέσματα  που  καλούνται  να 

πετύχουν είναι  εφικτά.   

Επιπλέον οι περισσότεροι ερωτώμενοι συμφωνούν πως τα συστήματα αμοιβών 

βάσει  απόδοσης  αυξάνουν  τη  γνώση  τους  για  τους  στρατηγικούς  στόχους  του 

Οργανισμού τους, γιατί  παρακολουθώντας του τιθέμενους στόχους αντιλαμβάνονται 

καλύτερα που εστιάζει το Οργανισμός τους, τι προσπαθεί να πετύχει και αναλόγως 

ευθυγραμμίζουν τις συμπεριφορές και τις προσπάθειές τους.

Σε  ερώτημα  σχετικό  με  το  πώς  επιθυμούν  να  καθορίζεται  το  ύψος  των 

αυξήσεων  που  λαμβάνουν  στο  βασικό  μισθό  τους  οι  περισσότεροι  ερωτώμενοι 

απαντούν  μέσα  από  τη  διαδικασία  των  συλλογικών  διαπραγματεύσεων  και  σε 

μικρότερο βαθμό με βάση την απόδοση τους, ή με συνδυασμό και των δύο.

Ως προς τον σχεδιασμό και  την εισαγωγή συστημάτων πρόσθετων αμοιβών 

βάσει απόδοσης, όλοι σχεδόν οι ερωτώμενοι κρίνουν σημαντική την συμμετοχή  και 

τη συνεργασία των εργαζομένων μέσω των εκπροσώπων τους με τις Διοικήσεις των 

Τραπεζών, διότι όπως εξηγεί ένας υπάλληλος που ανήκει στο απλό προσωπικό μιας 

από  τις  ερευνώμενες  Ιδιωτικές  Τράπεζες  “οι  εργαζόμενοι  είναι  οι  άμεσα 

ενδιαφερόμενοι  και  οι   τελικοί  αποδέκτες  των  συστημάτων  αυτών.  Οι  ιδέες,  οι  
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προτάσεις  και  η  εποικοδομητική  τους  κριτική  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  σοβαρά  

υπόψη προκειμένου τα συστήματα αυτά να είναι αποδεκτά από τους εργαζόμενους”. 

Σύμφωνα επίσης με την άποψη ενός Διευθυντή Κρατικής Τράπεζας “η συμμετοχή 

και η συνεργασία των εργαζομένων είναι επιβεβλημένη. Οι εργαζόμενοι βλέπουν τα  

πράγματα από μια άλλη σκοπιά και έτσι μπορεί να υπάρξει μια ισορροπία στις απόψεις  

και φυσικά στο αποτέλεσμα”.

Tέλος  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  οι  προτάσεις  που  έγιναν  περισσότερο στις 

Κρατικές  ερευνώμενες  Τράπεζες  για  τη  βελτίωση  της  υφιστάμενης  πολιτικής 

αμοιβών   στον   Οργανισμό   τους.     Διευθυντής   Κρατικής   Τράπεζας    προτείνει 

“ συνεργασία με το Σύλλογο εργαζομένων και συμφωνία και υπογραφή Κλαδικών και  

Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων”,   ενώ υπάλληλος  που  ανήκει  στο  απλό 

προσωπικό άλλης Κρατικής Τράπεζας μας λέει ότι η πολιτική αμοιβών της Τράπεζας 

στην οποία εργάζεται,  στηρίζεται στις «καλές» (σταθερές) αμοιβές  και προς το 

παρόν δεν δίνονται ιδιαίτερα μπόνους. Πιστεύει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος 

αμοιβής για τους υπαλλήλους για αυτό δεν θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει. 

Στις ερευνώμενες Ιδιωτικές Τράπεζες από την άλλη οι εργαζόμενοι φαίνεται να 

είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την ιδέα της διαφοροποίησης των αμοιβών με 

βάση την απόδοση. Στέλεχος Ιδιωτικής Τράπεζας προτείνει “να δημιουργηθεί ένα 

δίκαιο  και  αξιόλογο  σύστημα  αμοιβών  που  θα  ανταμείβει  την  απόδοση,  την  

προσπάθεια  και  την  αποτελεσματικότητα  του  υπαλλήλου   με  ανώτερο  στόχο  την  

επίτευξη των στόχων του Καταστήματος και κατά  συνέπεια της  Τράπεζας”,  ενώ η 

πρόταση ενός Διευθυντή Ιδιωτικής Τράπεζας  είναι “να υπάρχει ένα μικτό σύστημα 

με το μεγαλύτερο κομμάτι των αμοιβών να δίνεται με τις συλλογικές συμβάσεις και οι  

μεταβλητές αμοιβές να δίνονται με βάση τα αποτελέσματα, τα οποία όμως θα έχουν  

συζητηθεί και συμφωνηθεί με τα μέλη της ομάδας που θα επιδιώξουν την επίτευξή  

τους”. Υπάλληλος που ανήκει στο απλό προσωπικό Ιδιωτικής Τράπεζας, προτείνει 

“την διερεύνηση της προσφοράς των εργαζομένων και της αποδοτικότητας τους και  

διαπραγμάτευσης μαζί τους για το ύψος των μισθών”. Δεν λείπουν βέβαια και στις 

Ιδιωτικές Τράπεζας της έρευνας εργαζόμενοι που ζητούν καλύτερο σχεδιασμό της 

πολικής  αμοιβών  και  μεγαλύτερη  επικοινωνία  και  συνεργασία  με  τη  Διοίκηση, 

περισσότερη αξιοκρατία και δικαιοσύνη στις αμοιβές. Χαρακτηριστικό τέλος είναι 

το αίτημα ενός υπαλλήλου που ανήκει στο απλό προσωπικό Ιδιωτικής Τράπεζας: 
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“πολιτική  αμοιβών  που  θα  αντιμετωπίζει  τον  εργαζόμενο  ως  άνθρωπο  και  όχι  

αναλώσιμο υλικό στο κυνήγι των στόχων”.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Α) Ως προς τα συστήματα αξιολόγησης στις ερευνώμενες τράπεζες:

Όλες  οι   ερευνώμενες  Τράπεζες  εφαρμόζουν επίσημα συστήματα για την 

αξιολόγηση  της  απόδοσης  των  εργαζομένων  τους,  τα  οποία  στις  περισσότερες 

περιπτώσεις  σχεδιάζονται   χωρίς  ουσιαστική  συμμετοχή   των  εργαζομένων. 

Συνήθως δεν υπάρχουν αντιδράσεις  από τους  συλλόγους  των εργαζομένων παρά 

μόνο όταν επιχειρούνται σημαντικές αλλαγές στα συστήματα αξιολόγησης, ανάλογα 

πάντα και με το βαθμό συσπείρωσης και τη δύναμη του κάθε σωματείου. 

Σε όλες τις ερευνώμενες Τράπεζες οι εργαζόμενοι αξιολογούνται με ποιοτικά 

κριτήρια,  είτε  αυτά  καλούνται  “εργασιακά  –  ατομικά  χαρακτηριστικά”, 

“ικανότητες”,  “ιδιότητες”  ή  “δεξιότητες”.   Ως  προς  τα  ποσοτικά  κριτήρια,   η 

επίτευξη  ατομικών  ποσοτικών  στόχων/αποτελεσμάτων  συναντάται  σε  δύο  μόνο 

Τράπεζες, ενώ στις υπόλοιπες αξιολογείται συνήθως  η συμβολή του εργαζόμενου 

στην επίτευξη των συνολικών στόχων του Καταστήματος, ή ακόμα  πιο γενικά, η 

“ποσοτική του απόδοση”. Από την άλλη, ο βαθμός επίτευξης των συνολικών στόχων 

που  έχουν  τεθεί  στο   Κατάστημα,   είναι  το  βασικό  κριτήριο  με  το  οποίο 

αξιολογούνται οι Διευθυντές των Καταστημάτων. 

Από  την  εμπειρική  έρευνα  προέκυψε  ότι  στις  περισσότερες  από  τις 

ερευνώμενες Τράπεζες δεν υπάρχει  ισχυρή σύνδεση της αξιολόγησης με τις λοιπές 

πολιτκές  ΔΑΠ252.  Έτσι  η  αξιολόγηση  συνδέεται  σε  μικρό  μόνο  βαθμό  με  την 

ανάδειξη των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων  και την εξέλιξη τους, ενώ 

μικρή βαρύτητα δίνεται  και στο ατομικό πλάνο ανάπτυξης του κάθε υπαλλήλου. 

Ειδικότερα ως προς τη σύνδεση της αξιολόγησης με τις αμοιβές διαπιστώθηκε ότι 

σχεδόν  σε  καμία  Τράπεζα  δεν  υπάρχει  άμεση  σύνδεση  τους,  εκτός  από  την 

περίπτωση μιας Ιδιωτικής Τράπεζας στην οποία η σύνδεση αυτή είναι άμεση και 

252 Εξαίρεση όπως προαναφέραμε αποτελεί η περίπτωση της Ιδιωτικής Τράπεζας στην οποία 
η αξιολόγηση συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση, την εξέλιξη και τις αμοιβές.
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ξεκάθαρη και μίας Κρατικής Τράπεζας που σχεδιάζει τέτοιου είδους σύνδεση στο 

άμεσο μέλλον. Πιο συχνά αναφέρθηκε ότι η βαθμολογία της αξιολόγησης επηρεάζει 

έμμεσα, και σε μικρό  μόνο βαθμό τις αποφάσεις για τον τρόπο κατανομής των 

ομαδικών μπόνους, ενώ σε μία Ιδιωτική Τράπεζα  επηρεάζει έμμεσα και το ύψος των 

μισθολογικών  αυξήσεων  που  λαμβάνουν  οι  υπάλληλοι.  Μια  μελλοντική  άμεση 

σύνδεση της αξιολόγησης με τις αμοιβές, βρίσκει αρκετούς από τους ερωτώμενους 

τελείως  αντίθετους,  κάποιους  άλλους  σύμφωνους  αφού  όμως  εξασφαλιστούν  οι 

προϋποθέσεις  της  αντικειμενικότητας  και  της  αξιοκρατίας,  ενώ  υπήρξαν  και 

ερωτώμενοι που θεωρούν επιτακτική ανάγκη την παραπάνω σύνδεση.

Οι απόψεις που έχουν γενικότερα οι εργαζόμενοι για το σύστημα αξιολόγησης 

που εφαρμόζεται στον Οργανισμό τους, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

(1) Οι περισσότεροι θεωρούν  ότι  το σύστημα αξιολόγησης δεν εκπληρώνει 

τους στόχους του και δεν ενισχύει την ανάπτυξη και την ευελιξία  τη δική τους και 

του Οργανισμού τους γενικότερα. 

(2) Θεωρούν ως επί τω πλείστων ότι η αξιολόγηση τους δεν είναι μια δίκαιη 

και  αξιοκρατική  διαδικασία  καθώς  επιδέχεται  σε  μεγάλο  βαθμό  υποκειμενικές 

κρίσεις και έκφραση προσωπικών συμπαθειών ή αντιπαθειών. 

(3)  Οι  περισσότεροι  ερωτώμενοι  θεωρούν  ότι  το  υφιστάμενο  σύστημα 

αξιολόγησης στον Οργανισμό τους δεν τους παρακινεί να βελτιώσουν την ποιότητα 

και  την  ποσότητα  της  εργασίας  τους,  γεγονός  που  προφανώς  σχετίζεται  με  τις 

παραπάνω αρνητικές τους απόψεις και την ασθενή σύνδεση της  αξιολόγησης με τις 

λοιπές  πολιτικές  ΔΑΠ.  Από  την  άλλη θεωρούν  ότι  συμβάλλει  στην αύξηση της 

γνώσης τους για τους οργανωσιακούς στόχους και γενικότερα για το τι προσδοκάται 

από αυτούς.

       (4)  Στις  περισσότερες  Τράπεζες  αναφέρθηκε  ότι  δεν  γίνεται  τακτικά 

ανασκόπηση της απόδοσής των αξιολογούμενων και σε κάποιες, ούτε καν στο τέλος 

του έτους κατά τη διενέργεια της επίσημης αξιολόγησης. Οι ερωτώμενοι αναφέρουν 

επίσης ότι οι αξιολογητές συχνά δεν συζητούν και δεν αιτιολογούν την βαθμολογία 

που έχουν δώσει στον αξιολογούμενο. 

       (5)  Κοινά επίσης φαίνεται να είναι και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία της στοχοθεσίας και της προσπάθειας επίτευξης των στόχων που έχουν 

τεθεί. Ανεξάρτητα από το αν οι στόχοι είναι ομαδικοί ή ατομικοί και από το αν το 
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ποσοστό επίτευξής τους αποτελεί έμμεσα ή άμεσα κριτήριο της αξιολόγησης τους, οι 

ερωτώμενοι  αναφέρουν  περισσότερο  συχνά  ότι  οι  στόχοι  επιβάλλονται  στο 

Κατάστημα ή στον υπάλληλο και σε αρκετές περιπτώσεις  θεωρούν ότι  δεν είναι 

εφικτή η επίτευξή τους ή ότι δεν είναι αποκλειστικά μέσα στον δικό τους έλεγχο. Η 

εστίαση  επίσης  σε  βραχυπρόθεσμους  ποσοτικούς  στόχους  θεωρείται  από  τους 

περισσότερους ερωτώμενους ότι μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις μεταξύ 

τους  σχέσεις  αυξάνοντας  την  ένταση  και  τον  ανταγωνισμό,   στην  ποιότητα  της 

εργασίας τους, αλλά και στις μακροχρόνιες σχέσεις τους με τους πελάτες.

       (6)  Tέλος, κοινό αίτημα των περισσότερο ερωτώμενων φαίνεται να είναι η 

διασφάλιση  αξιοκρατίας,  δικαιοσύνης,  αμεροληψίας  και  αντικειμενικότητας  στη 

διαδικασία της αξιολόγησης.

Β) Ως προς τις μορφές ευέλικτων αμοιβών στις ερευνώμενες Τράπεζες:

Οι περισσότερες Τράπεζες χρησιμοποιούν ευέλικτες μορφές αμοιβών για το 

προσωπικό τους αν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς το είδος, το ύψος και την 

έκταση  εφαρμογής  τους.  Οι  διαφοροποιήσεις  αυτές  εντοπίζονται  στη 

διαφορετικότητα που υπάρχει στην κουλτούρα, την πολιτική, τη στρατηγική αλλά 

και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κάθε Τράπεζας. 

Σε γενικές γραμμές γίνεται χρήση των παρακάτω αμοιβών βάσει ατομικής, 

ομαδικής  και  επιχειρησιακής  απόδοσης:  ατομικά  μπόνους,  προμήθειες,  ομαδικά 

μπόνους,   σχήματα  συμμετοχής  στα  κέρδη,  σχέδια  διανομής  κερδών,  σχέδια 

διανομής μετοχών. Η αμοιβή ανάλογα με την αξία ή την ατομική αξιολόγηση της 

απόδοσης είναι το είδος μεταβλητής αμοιβής που συναντάμε λιγότερο συχνά στις 

ερευνώμενες Τράπεζες,  ενώ την ευρύτερη εφαρμογή φαίνεται να έχουν τα ομαδικά 

μπόνους  τα  οποία  χορηγούνται  σε  μια  συγκεκριμένη  ομάδα  /  τομέα  του 

Καταστήματος  για  την  επίτευξη  των  στόχων  που  έχουν  τεθεί,  είτε  σε  επίπεδο 

Καταστήματος  για  την  επίτευξη  ή  υπέρβαση  των  συνολικών  στόχων  του 

Καταστήματος.  Επίσης  στις  περισσότερες  ερευνώμενες  τράπεζες  γίνεται  χρήση 

πρόσθετων παροχών και συγχρόνως επιβραβεύεται η βελτίωση των δεξιοτήτων και η 

απόκτηση  νέων  γνώσεων  από  τους  εργαζόμενους  κυρίως  μέσω  αυξήσεων  που 

δίνονται  στο  βασικό  μισθό  τους,  ενώ  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  παρέχονται  και 

κίνητρα για την απόκτησή των γνώσεων αυτών.

113



Όπως προαναφέρθηκε και  πλην ελαχίστων εξαιρέσεων,   η  χορήγηση των 

παραπάνω  ευέλικτων  αμοιβών  συνδέεται  μόνο  έμμεσα,  σε  μικρό  βαθμό  ή  και 

καθόλου με την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Ο τρόπος κατανομής 

των ομαδικών κυρίως μπόνους, εναπόκειται συνήθως στην κρίση του Διευθυντή του 

Καταστήματος  με βάση την γενικότερη εικόνα που έχει εκείνος για την απόδοση 

του  κάθε  υπαλλήλου,  ή  σε  κάποιες  περιπτώσεις  ανάλογα  με  συγκεκριμένα 

αποτελέσματα  του  υπαλλήλου.   Δυσαρέσκεια   για  τον  προηγούμενο  τρόπο 

κατανομής,   εκφράστηκε από τους μισούς περίπου ερωτώμενους και εστιάζεται στις 

αντιλήψεις  τους  για  αναξιοκρατία  και  έλλειψη  δικαιοσύνης  στην  παραπάνω 

διαδικασία.

Παρά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν και το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

ερωτώμενοι δεν είναι ικανοποιημένοι από το ύψος των πρόσθετων αμοιβών βάσει 

απόδοσης  που  λαμβάνουν,  πιστεύουν  ότι  μπορεί  η  χορήγηση  τους  να  τους 

παρακινήσει να βελτιώσουν των απόδοσή τους ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσματα που 

καλούνται να πετύχουν είναι εφικτά και η διανομή τους γίνεται με διαφάνεια και 

αξιοκρατία.

Στις  περισσότερες  ερευνώμενες  τράπεζες  αναφέρθηκε  ότι  δεν  υπάρχει 

συνεργασία  των  Διοικήσεων  με  τους  εργαζόμενους  και  τα  σωματεία  τους  στο 

σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  συστημάτων  μεταβλητών  αμοιβών,  αν  και  οι 

περισσότεροι ερωτώμενοι (και σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι των Κρατικών Τραπεζών) 

θεωρούν σημαντική την παραπάνω συνεργασία. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τέλος, οι ερωτώμενοι επιθυμούν οι αμοιβές 

τους να καθορίζονται μέσα από τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 

το  μεγαλύτερο  κομμάτι  τους  να  είναι  σταθερό  και  ένα  μικρό  μέρος  να  είναι 

μεταβλητό  η  διανομή  του  οποίου  να  γίνεται  με   αντικειμενικές  διαδικασίες.  Οι 

Διευθυντές δε των Κρατικών υπό μελέτη Τραπεζών, δεν επιθυμούν να αλλάξει το 

σύστημα αμοιβών που εφαρμόζεται στον Οργανισμό τους και γενικότερα φαίνεται 

να μην είναι τόσο εξοικειωμένοι με τη διαφοροποίηση των αμοιβών με βάση την 

απόδοση. 
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Τα παραπάνω ευρήματα φαίνεται να συμφωνούν με τα συμπεράσματα στα 

οποία κατέληξαν οι  Kangis and Kareklis253 σύμφωνα με τα οποία τα ενδιαφέροντά 

των  μάνατζερ  των  Ιδιωτικών  Τραπεζών  που  αμείβονται   κυρίως  βάσει 

αποτελεσμάτων,   είναι  περισσότερο  ευθυγραμμισμένα  με  αυτά  των  Οργανισμών 

τους σε σχέση με τους μάνατζερ των Κρατικών Τραπεζών οι οποίοι αμείβονται με 

βάση  τις  συμπεριφορές,  γεγονός  που  πιθανόν  να  εξηγεί  τον  μικρότερο  βαθμό 

ευθυγράμμισης τους με τα διοικητικά κίνητρα. 

Από την άλλη, σύμφωνα με τους Daskopoulou,  Tahinakis,  & Mylonakis, η 

Eurobank,,  η  οποία  θεωρείται   μια από τις  πιο κερδοφόρες  ιδιωτικές  εμπορικές 

τράπεζες που προσανατολίζεται προς τα αμερικάνικο τραπεζικό σύστημα, δίνει μια 

πιο δυναμική και επιθετική εικόνα στις πολιτικές που εφαρμόζει, βιώνει όμως και 

υψηλό βαθμό “turnover” του προσωπικού της.

Συνοψίζοντας  μπορούμε  να  πούμε  ότι   οι  ελληνικές  Τράπεζες   για  να 

ενισχύσουν  την  ευελιξία  τους,  επιδιώκουν  την  διενέργεια  διαπραγματεύσεων  σε 

επιχειρησιακό  μόνο  επίπεδο,  και  τη  σταδιακή  εγκατάλειψη  των  εθνικών 

διαπραγματεύσεων  και  των  παραδοσιακών  συστημάτων  αμοιβών  που  βασίζονται 

στην  αρχαιότητα.   Παράλληλα  παρατηρείται  στις   Τράπεζες  αυξανόμενη  χρήση 

ευέλικτων  μορφών  αμοιβών,  οι  οποίες  συνδέονται  με  την  απόδοση,  την 

παραγωγικότητα  και  την  κερδοφορία.  Η  πιο  ευρέως  χρησιμοποιούμενη  μορφή 

μεταβλητής  αμοιβής  φαίνεται  να  είναι  τα  μπόνους,  γεγονός  που  δείχνει  την 

προσπάθεια  των  ελληνικών  τραπεζών  να  αυξήσουν  την  παρακίνηση  για  υψηλή 

απόδοση στους υπαλλήλους τους,  χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνονται με το μόνιμο 

κόστος που  επιφέρει μια μισθολογική αύξηση με  βάση την αξία. Αυτός είναι ίσως ο 

λόγος  που  παρατηρείται  μικρή  μόνο  σύνδεση  των  μεταβλητών  αμοιβών  με  την 

αξιολόγηση  της  απόδοσης  των  εργαζομένων  και  περιορισμένη  χρήση  αυτής  ως 

κριτήριο για τη διαμόρφωση τους.

Ως προς τα συστήματα αξιολόγησης, διαφαίνεται  προσπάθεια από μέρους 

των Τραπεζών να  τα  εκσυγχρονίσουν,  αλλά πιθανολογείται  ότι  οι  Τράπεζες  δεν 

αποκομίζουν  όλα  τα  οφέλη  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν  αν  χρησιμοποιούσαν 

253 KANGIS, P. and KAREKLIS, P. (2001), “Governance and organisational controls in public 
and private banks”, Corporate Governance, Vol. 1, pp. 31-38.
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περισσότερο  την  αξιολόγηση  της  απόδοσης  σαν  ένα  αποτελεσματικό  εργαλείο 

διοίκησης,  συνδεδεμένο  με  τις  λοιπές  πολιτικές  ΔΑΠ.  Το  προηγούμενο  βέβαια 

προϋποθέτει  τη  διασφάλιση  συνθηκών   συνεχούς  ανατροφοδότησης, 

αντικειμενικότητας,  αξιοκρατίας  και  αντιλαμβανόμενης  δικαιοσύνης  για  την 

διαδικασία της αξιολόγησης, που από ότι φαίνεται δεν ισχύει ή ισχύει σε μικρό μόνο 

βαθμό. Κρίνεται λοιπόν ιδιαίτερα σημαντική  η  ειλικρινής και πλήρης πληροφόρηση 

για τους σκοπούς ενός συστήματος αξιολόγησης, η διαπραγμάτευση, ενδεχομένως, 

με  τους  φορείς  της  συλλογικής  εκπροσώπησης  των  εργαζομένων,  και  τέλος  η 

εκπαίδευση με σκοπό τη συναίνεση και τη σωστή εφαρμογή των τεχνικών ή των 

διαδικασιών της αξιολόγησης.  

Από  τη  μελέτη  περιπτώσεων  που  προηγήθηκε  κατά  τη  βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, φαίνεται  ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία στις πρακτικές και στις 

επιδιώξεις των ελληνικών τραπεζών  σε σχέση με αυτές των ευρωπαϊκών τραπεζών, 

όπως κοινές είναι  οι επιδιώξεις και αρκετά από τα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

κατά  την  εφαρμογή  των  πολιτικών  αυτών  οι  εργαζόμενοι  στις  ελληνικές  και 

ευρωπαϊκές τράπεζες. 

Το  βέβαιο  είναι   ότι  δεν  υπάρχουν  μαγικές  συνταγές  για  επιτυχημένα 

συστήματα  αξιολόγησης  και  αμοιβών  και  η  χρήση  τους  δεν  αρκεί  για  την 

παρακίνηση του προσωπικού για υψηλή απόδοση, καθώς όπως προαναφέρθηκε η 

παρακίνηση είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία. Προς την κατεύθυνση αυτή 

θα μπορούσαν να συμβάλλουν παράλληλα,  η ηγεσία που εμπνέει και ενδυναμώνει 

τους εργαζόμενους, η ενίσχυση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, η  καλλιέργεια 

πνεύματος  συνεργασίας  και  ομαδικότητας,  η   ανάπτυξη  κλίματος  εμπιστοσύνης 

δέσμευσης και  αφοσίωσης στον Οργανισμό.

 Η επίτευξη βέβαια αφοσίωσης σε συνθήκες ευελιξίας των όρων εργασίας, 

είναι ένα δύσκολο έργο που αποτελεί πρόκληση για τις Διοικήσεις των σύγχρονων 

επιχειρήσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Συνέντευξη

Ι)  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γενικά στοιχεία συστήματος αξιολόγησης 

1.  Εφαρμόζεται  στον  οργανισμό  σας  ένα  επίσημο  σύστημα  αξιολόγησης της 
απόδοσης των εργαζομένων;
2. Τροποποιήθηκε / βελτιώθηκε το σύστημα αυτό πρόσφατα (μέσα στα τελευταία 
πέντε χρόνια); Αν ναι, ποιες  βασικές αλλαγές έγιναν;
3. Υπήρξε συνεργασία της Διοίκησης με εκπροσώπους των εργαζομένων (σύλλογος) 
στο σχεδιασμό ή στη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης;
4.  Υπήρξαν  αντιδράσεις από  μέρους  του  συλλόγου  των  εργαζομένων  κατά  την 
εισαγωγή του συστήματος;  Αν ναι, για ποιο λόγο; 
5.  Υπήρξε  εκπαίδευση /  ενημέρωση  του  προσωπικού  (αξιολογητών  και 
αξιολογούμενων) για το σύστημα αξιολόγησης;
6. Εάν ναι,  πώς θα χαρακτηρίζατε το  επίπεδο της εκπαίδευσης / ενημέρωσης που 
λάβατε για το παραπάνω θέμα;
7. Από ποιόν διενεργείτε η αξιολόγηση της απόδοσής σας;

Άμεσο προϊστάμενο              Υφιστάμενους
Έμμεσο προϊστάμενο Πελάτες
Διευθυντή Καταστήματος Αυτοαξιολόγηση
Στελέχη Κεντρικών Διευθύνσεων

Κριτήρια /τομείς επίδοσης και τρόποι μέτρησης αυτών
8.   Ποια  είναι  τα  κριτήρια  /  τομείς  επίδοσης για  τα  οποία  αξιολογείστε   στον 
οργανισμό σας  βάσει της θέσης που κατέχετε;
9.   Με  ποιο  τρόπο   μετράται   ο  βαθμός στον  οποίο  ικανοποιείτε  τα  παραπάνω 
κριτήρια αξιολόγησης;
10.  Γίνεται στάθμιση της βαρύτητας των διαφόρων κριτηρίων αξιολόγησης και σε τι 
ποσοστό  συμμετέχει το  καθένα  από  αυτά  στη  διαμόρφωση  της  τελικής  σας 
βαθμολογίας; 
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11.  Εάν στα κριτήρια της αξιολόγησης σας περιλαμβάνεται η  επίτευξη ατομικών 
στόχων,  με ποιο τρόπο γίνεται ο καθορισμός τους;
12.  Οι  ατομικοί στόχοι   που σας τίθενται περιλαμβάνουν όλα  τα αντικείμενα της 
Τράπεζας;

Απόψεις και κριτική για τη διαδικασία στοχοθεσίας
13.  Ποιο  είναι  το  επίπεδο  της  συμμετοχής σας  στην  διαδικασία  της  ατομικής 
στοχοθεσίας;
14.  Θεωρείτε  ότι  η  συμμετοχή  σας  στη  στοχοθεσία   σας  παρακινεί  και  σας 
“δεσμεύει” για την επίτευξή των ατομικών σας στόχων;
15. Θεωρείτε  ότι  οι  ατομικοί  σας  στόχοι  είναι:  συγκεκριμένοι,   χρονικά 
προσδιορισμένοι,  μετρήσιμοι,  προκλητικοί;
16.  Θεωρείτε ότι  η επικέντρωση σε  ατομικούς  βραχυπρόθεσμους στόχους και η 
πίεση για την επίτευξη τους: 
α) επηρεάζει τις μακροχρόνιες  σχέσεις με τους πελάτες σας; Εάν ναι, πώς;
β) επηρεάζει την ποιότητα της εργασίας σας;  Εάν ναι, πώς;
γ) επηρεάζει τις σχέσεις με τους συναδέλφους σας;  Εάν ναι, πώς;

Συχνότητα ανατροφοδότησης 
17. Λαμβάνετε ανατροφοδότηση (ενημέρωση) από τον /τους  αξιολογητή/τές σας για 
την απόδοσή σας σε συστηματική βάση και αν ναι πόσο συχνά;

Σύνδεση αξιολόγησης με εκπαίδευση, ανάπτυξη, εξέλιξη  και αμοιβές
18.  Χρησιμοποιείται  η  αξιολόγηση  της  απόδοσης  σας   για  την  ανάδειξη  των 
εκπαιδευτικών  σας αναγκών;
19.  Θεωρείτε ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησής σας παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της καριέρας σας; Εάν ναι, με ποιο τρόπο;
20. Συνδέεται η αξιολόγηση της απόδοσής σας με τι αμοιβές σας  ή μέρους αυτών;
21.   Θεωρείτε ότι  η  αξιολόγηση της απόδοσης σας είναι  ένας αξιοκρατικός και 
αξιόπιστος τρόπος καθορισμού των αμοιβών σας;
22. Αν δεν υπάρχει σύνδεση της αξιολόγησης της απόδοσής σας με τις αμοιβές που 
λαμβάνετε,  ποιες  είναι  οι  απόψεις  σας  σε  μια  μελλοντική  εφαρμογή  τέτοιων 
συστημάτων;

Απόψεις / κριτική  γενικότερα για το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης
23.  Ποιοι  είναι  οι  σκοποί  και  οι  χρήσεις του  συστήματος  αξιολόγησης  που 
εφαρμόζεται στον οργανισμό σας ;
24.   Θεωρείτε  ότι  το  υφιστάμενο  σύστημα  αξιολόγησης  στον  οργανισμό  σας 
εκπληρώνει τους στόχους του;

25.  Θεωρείτε  ότι  ο/οι  αξιολογητής/τές  σας  έχει/έχουν  καλή  γνώση όλων  των 
πλευρών της εργασίας σας ώστε να κάνει μια ακριβή αξιολόγηση;

26. Γνωρίζετε  τι πρέπει να κάνετε για να βελτιώσετε τη βαθμολογία σας ή για να 
πάρετε «άριστα» ;
27.  Θεωρείτε  αξιοκρατικό  και  δίκαιο το  σύστημα αξιολόγησης  που  εφαρμόζεται 
στον οργανισμό σας; 
28. Γίνονται σφάλματα και λάθη κατά τη διαδικασία τη αξιολόγησης; Εάν ναι ποια 
είναι αυτά;
29.  Σας παρακινεί να  βελτιώσετε την ποιότητα και την ποσότητα της εργασίας σας; 
30.  Ενισχύει την ανάπτυξη και την ευελιξία τη δική σας και του οργανισμού σας; 
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31.  Τι θα προτείνατε για την βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης 
του Οργανισμού σας;

                                  

ΙΙ)  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
Απόψεις και κριτική για την πολιτική αμοιβών

1.Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι  στόχοι της πολιτικής αμοιβών που εφαρμόζεται στον 
Οργανισμό σας;
2. Θεωρείτε  ότι  το  υπάρχον  σύστημα  αμοιβών  στον  Οργανισμό  σας,  δίνει  στον 
εργαζόμενο  κίνητρα να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του; Εάν ναι, με 
ποιο τρόπο;
3.   Είστε ικανοποιημένοι με τις αμοιβές που λαμβάνεται σε σχέση:
- με αυτές των συναδέλφων σας εντός του Καταστήματός σας (και του Οργανισμού 
σας γενικότερα) ;
- με αυτές των συναδέλφων σας άλλων Τραπεζών;
- με τα προσόντα σας ;
- με την απόδοσή σας; 
4. Πώς επιθυμείτε να καθορίζεται το ύψος των αυξήσεων που λαμβάνετε στο βασικό 
μισθό σας και γιατί;

Μορφές πρόσθετων αμοιβών βάσει απόδοσης και πρόσθετων παροχών
5. Λαμβάνετε  και με ποια μορφή,  πρόσθετες αμοιβές   βάσει απόδοσης :   

α)  ατομικής   β)  ομαδικής  γ) επιχειρησιακής;
6.  Εκτός  από  τις   χρηματικές  ανταμοιβές,  εφαρμόζονται   στην  Τράπεζα  που 
εργάζεστε  άλλες μορφές αναγνώρισης της συνεισφοράς ενός υπαλλήλου στα καλά 
αποτελέσματα του Καταστήματος; 
7.   Τι είδους πρόσθετες παροχές εφαρμόζονται στον Οργανισμό σας;

Απόψεις και κριτική για τα συστήματα πρόσθετων αμοιβών βάσει απόδοσης
8.  Πώς αντιλαμβάνεστε εννοιολογικά τον όρο “ευέλικτες αμοιβές”;
9.  Ποιοι  θεωρείτε ότι  είναι  οι  σκοποί για την εισαγωγή συστημάτων πρόσθετων 
αμοιβών βάσει απόδοσης;
10. Θεωρείτε ότι τα συστήματα αμοιβών  βάσει απόδοσης αυξάνουν τη γνώση σας 
για τους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού σας;  Αν ναι με ποιο τρόπο;
11.  Πιστεύετε ότι οι πρόσθετες αμοιβές βάσει απόδοσης, αποτελούν κίνητρο για τη 
βελτίωση  την απόδοσης σας;
12.  Γνωρίζετε  εκ των προτέρων πώς η επιπλέον προσπάθεια που θα καταβάλλετε, 
θα  μεταφραστεί  σε   συγκεκριμένο  ύψος  πρόσθετων  αμοιβών για  κάθε  ένα 
διαφορετικό επίπεδο της απόδοσής σας; 
13.   Ποιοι  παράγοντες  επηρεάζουν  το  ύψος  των   πρόσθετων  αμοιβών που 
λαμβάνετε;
14. Υπήρξε ποτέ δυσαρέσκεια από τον τρόπο διανομής των πρόσθετων αμοιβών στο 
προσωπικό του Καταστήματός σας;  Εάν ναι, για ποιο λόγο;
15.  Έχει διανεμηθεί ποτέ – με απόφαση του Διευθυντή του Καταστήματος- σε όλα 
τα  μέλη  του  προσωπικού  εξίσου ένα  μπόνους που  προοριζόταν  να  διανεμηθεί 
ανάλογα με τη συμβολή του καθενός στα αποτελέσματα; 
16. Είστε ικανοποιημένοι με το ύψος των πρόσθετων αμοιβών βάσει απόδοσης που 
λαμβάνετε;
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17. Κρίνετε σημαντική τη συμμετοχή και τη συνεργασία των εργαζομένων μέσω των 
εκπροσώπων  τους  στο  σχεδιασμό και  την  εισαγωγή  συστημάτων  πρόσθετων 
αμοιβών βάσει απόδοσης ; Εάν ναι, για ποιο λόγο;
18.  Τι θα προτείνατε για την  βελτίωση της υφιστάμενης πολιτικής αμοιβών  του 
Οργανισμού σας;

ΙΙΙ)  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.  Θέση ευθύνης:  
2.  Εκπαίδευση:      
3.  Ηλικία:             
4.  Φύλο:                 
5.  Προϋπηρεσία 
(στην Τράπεζα):
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