
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (THESIS) 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ X. ΨΑΘΑ

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΤΣΙΟΤΡΑΣ

ί

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Η βαθύτερη έννοια των Οργανισμών - Επιχειρήσεων 6
1.2 Ορισμός της Ποιότητας 9
1.3 Οι γκουρού της Ποιότητας 13

1.3.1 Τρεις ειδικοί στην Ποιότητα 13
1.3.2 Ορισμοί Ποιότητας 14
1.3.3 Βασικές Αρχές 15
1.3.4 Οι τρεις προσεγγίσεις : ομοιότητες 22
1.3.5 Οι τρεις προσεγγίσεις : διαφορές 23

1.4 Η ανταποδοτικότητα της Διοίκησης Ποιότητας 27
1.5 Ολική ποιότητα : Μια νέα προσέγγιση στον τρόπο Διοίκησης 33
1.6 Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Ποιότητα και Τομέας Υπηρεσιών 38
2.1.1 Συνιστώσες συστήματος ποιότητας υπηρεσιών 40
2.1.2 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Τομέας Υπηρεσιών 41

2.2 Σχεδιασμός Ποιότητας στις Υπηρεσίες 43
2.2.1 Σχεδιασμός Διαδικασιών Υπηρεσιών 44
2.2.2 Το μοντέλο του Scheuing’s για την ανάπτυξη Υπηρεσιών 46
2.2.3 Δύο τεχνικές για Σχεδίασμά Υπηρεσιών 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 Το Τραπεζικό Σύστημα σήμερα 53
3.2 Το σύγχρονο Τραπεζικό Τοπίο Διεθνώς και στην Ελλάδα - Προσέγγιση από την 

πλευρά των εργασιακών σχέσεων 54
3.3 Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα 61
3.4 Ελληνικές Τράπεζες και Εκπαίδευση 64
3.5 Ποιότητα και Τράπεζες 66
3.6 Εφαρμογή της Διοίκησης Ποιότητας στις Τράπεζες 72

3.6.1 Προσέγγιση της εφαρμογής της Διοίκησης Ποιότητας στις Τράπεζες με λήψη 
Προληπτικών Μέτρων 73
3.6.2 Κατευθύνσεις για μελλοντική εξέλιξη της Έρευνας 75



3.7 Οργάνωση Ελέγχου Ποιότητας στις Τράπεζες 76
3.7.1 Η Υλοποίηση Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας 77
3.7.2 Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας για τον Τραπεζικό Τομέα 77

3.8 Πρωτοβουλίες Ποιότητας στον Τραπεζικό Τομέα 79
3.9 Τα Οικονομικά της Τραπεζικής Ποιότητας 83
3.10 Ο θεσμός του Τραπεζικού Διαμεσολαβητή 89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Αξιολόγηση της Αντίληψης των Πελατών για την Ποιότητα των Τραπεζικών
Υπηρεσιών 95

4.2 Ποιότητα Τραπεζικών Υπηρεσιών και Πιστοληπτική Ικανότητα των Χρηστών 
τους 100

4.3 Εμπειρική Προσέγγιση του θέματος από την πλευρά εξειδικευμένων στον Τομέα των 
Πιστοδοτήσεων Τραπεζικών Στελεχών 102
4.3.1 Απαντήσεις Τραπεζικών Στελεχών σε ερωτήσεις συναφείς με το Συσχετισμό
της Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων και την Ποιότητα των Τραπεζικών 
Υπηρεσιών 102
4.3.2 Ανακεφαλαίωση των απαντήσεων 108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 Ο Εσωτερικός Πελάτης - Διερεύνηση της Κατάστασης Ικανοποίησής του 111
5.1.1 Ένταξη και Αξιοποίηση Προσωπικού με Παροχή Εξουσιών 112
5.1.2 Μέτρηση των αναγκών των εργαζομένων 113
5.1.3 Παροχή Ικανοποιητικών Συνθηκών Φυσικού Εργασιακού Περιβάλλοντος 113

5.2 Διερεύνηση της Κατάστασης Ικανοποίησης του Εσωτερικού Πελάτη 114

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.1 Συμπεράσματα 123
6.2 Προοπτικές - Προτάσεις 127

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 131

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 135

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 138



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αρχίζω τη διπλωματική μου εργασία με τον τρόπο που είδα και το μεταπτυχιακό στη 
Διοίκηση επιχειρήσεων. Τα πάντα αξίζουν και όλα έχουν σημασία, η άποψή μας γι’ 
αυτά είναι απόλυτα προσωπική αντίληψη του καθενός και οι αντιλήψεις υπάρχουν 
έως ότου να αλλάξουν και για να αλλάζουν. Η ομορφιά και το ενδιαφέρον τους 
βρίσκεται στη δυνατότητά τους να αλλάζουν και η αλλαγή, το νέο, το διαφορετικό, 
αξίζει πάντα, ακόμη και μόνο γιατί είναι διαφορετικό από αυτό τη θέση του οποίου 
πήρε. Και γι' αυτό είναι ενδιαφέρον.

Το «εφαρμοσμένο» της φύσης του μεταπτυχιακού δεν σημαίνει ότι και η προσέγγισή 
μας αρμόζει να 'ναι το ίδιο «εφαρμοσμένη» και άκαμπτη.

Περισσότερα δεν χρειάζονται, ας θυμηθούμε πώς αναφέρθηκε στην ποιότητα ο 
Καβάφης:

ΡΩΤΟΥΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ _

Απ’ το γραφείον όπου είχε προσληφθεί 
σε θέση ασήμαντη και φθηνοπληρωμένη 

(ως οκτώ λίρες το μηνιάτικό του : με τα τυχερά) 
βγήκε σαν τέλεψεν η έρημη δουλειά 

που όλο το απόγευμα ήταν σκυμένος : 
βγήκεν η ώρα επτά, και περπατούσε αργά 

και χάζευε στον δρόμο. - Έμορφος 
κ’ ενδιαφέρων : έτσι που έδειχνε φθασμένος 

στην πλήρη του αισθησιακή απόδοσι.
Τα είκοσι εννιά, τον περασμένο μήνα τα είχε κλείσει.

Εχάζευε στον δρόμο, και στες πτωχικές 
παρόδους που οδηγούσαν προς την κατοικία του.

Περνώντας εμπρός σ’ ένα μαγαζί μικρό 
όπου πουλιούνταν κάτι πράγματα 

ψεύτικα και φθηνά για εργατικούς, 
είδ’ εκεί μέσα ένα πρόσωπο, είδε μια μορφή 
όπου τον έσπρωξαν και εισήλθε, και ζητούσε 

τάχα να δεί χρωματιστά μαντήλια.

Ρωτούσε για την ποιότητα των μαντηλιών 
και τι κοστίζουν με φωνή πνιγμένη, 
σχεδόν σβυσμένη απ' την επιθυμία.
Κι ανάλογα ήλθαν ή απαντήσεις, 

αφηρημένες, με φωνή χαμηλωμένη, 
με υπολανθάνουσα συναίνεσι.

Όλο και κάτι έλεγαν για την πραγμάτεια - αλλά 
μόνος σκοπός : τα χέρια των ν’ αγγίζουν 
επάνω απ’ τα μαντήλια να πλησιάζουν 

τα πρόσωπα, τα χείλη σαν τυχαίως 
μια στιγμιαία στα μέλη επαφή 

Γρήγορα και κρυφά, για να μη νοιώσει 
ο καταστηματάρχης που στο βάθος κάθονταν
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Ζητώντας καταρχήν συγνώμη για την αδυναμία των σύγχρονων μέσων (και για τη 
δική μου οκνηρία, εκ παραλλήλου) να αποδώσουν εγγράφως το ποίημα στην 
πρωτότυπη μορφή του, με τη στίξη και τον τονισμό του δημιουργού του, συνεχίζω :
Η ποιότητα των μαντηλιών, το πρόσχημα. Πόσο ενδιέφερε τους πρωταγωνιστές του 
ποιήματος ;

Είναι η ποιότητα, με την οποία ασχολούμαστε και εμείς, ένα πρόσχημα ; Άλλα μας 
ενδιαφέρουν και κρυβόμαστε πίσω από αυτήν ; Τι ήταν αυτό που οδήγησε τις 
επιχειρήσεις του Δυτικού κόσμου να «απαρνηθούν» την δηλωμένη αφοσίωσή τους 
στον απόλυτο στόχο τους, το κέρδος ; Η επιλογή να συμπεριληφθεί η ποιότητα και η 
ικανοποίηση του πελάτη ως πρωταρχικό συστατικό της αποστολής (mission) κάθε 
μοντέρνας επιχείρησης είναι ανιδιοτελής ; Τελικά, οι επιταγές του marketing είναι που 
ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να υποκρύψουν την απηνή επιδίωξη του κέρδους με 
κάθε μέσο πίσω από την ευγενέστερη επιδίωξη της ποιότητας ; Ή μήπως, αντίθετα, 
τώρα είναι που τέθηκε ο ορθός στόχος ;

Ελπίζω τα παραπάνω ερωτήματα που με απασχολούν να 'χουν βρει απάντηση στο 
τέλος αυτής της δουλειάς. Ακόμη ελπίζω, όταν θα ‘χω τελειώσει να ‘χω βρει τι θα 
κάνω παρακάτω.

Ευχαριστώ :

- την οικογένειά μου, που η αγάπη της και η υπομονή της με βοήθησε 
αποτελεσματικά τα δυο αυτά χρόνια
τους καθηγητές μου στο μεταπτυχιακό, για την προσπάθεια που κατέβαλαν και 
την κατανόηση που επέδειξαν

- τους συμφοιτητές μου, της συντριπτικής πλειοψηφίας των οποίων είμαι 
πρεσβύτερος. Οφείλω (και από εδώ) να πω ότι εξεπλάγην, εισπράττοντας από 
συναδέλφους αρκετά νεότερους, απόλυτη αφοσίωση στη δουλειά και ισχυρότατη 
διάθεση για αποτελεσματική συνεργασία
τους φίλους μου, που ενίσχυαν τη θέλησή μου για επίτευξη του στόχου, 
δηλώνοντάς μου ότι αυτό που κάνω και υπό τις συνθήκες που το κάνω, αξίζει

- την Εθνική Τράπεζά της Ελλάδος, εργοδότριά μου, για την ηθική και την υλική 
στήριξη που μου παρέσχε

- τον επιβλέποντα της εργασίας αυτής, καθηγητή κ. Γεώργιο Τσιότρα. Τόσο η 
διδασκαλία του αλλά και η συνεργασία κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής, 
απέπνεε απόλυτο επαγγελματισμό και βαθύτατο σεβασμό στις αρχές του 
ακαδημαϊσμού.

Χρήστος X. Ψαθάς
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σημασία της ποιότητας γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητή από τις 

επιχειρήσεις, είτε αυτές ανήκουν στον τομέα της παραγωγής είτε στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών. Με δεδομένη την προσφορότερη και ευχερέστερη 
εφαρμογή των επιταγών για υλοποίησή της στον κατασκευαστικό - 
παραγωγικό τομέα, ήταν φυσικό να προηγηθεί χρονικά αυτός από τον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών. Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την υστέρηση 
ανάπτυξης του βιομηχανικού τομέα στη χώρα μας και την εκ των πραγμάτων 
εντονότερη ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών - τάση που μάλιστα 
αναμένεται να διατηρηθεί και ενδεχομένως να επαυξηθεί στο μέλλον - 
καθίσταται φανερή η αναγκαιότητα απόδοσης της δέουσας σημασίας στο 
θέμα της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.

Η προσπάθεια επίτευξης της ποιότητας στις υπηρεσίες συνιστά μια σαφώς 
μεγαλύτερη πρόκληση από ότι στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα 
παραγωγής, λόγω του άυλου του αντικειμένου τους. Ακόμη, η ποιότητα 
αποτελεί για τον τομέα αυτό μια πηγή άντλησης ενός από τα ουσιωδέστερα 
αναγκαία χαρακτηριστικά του, του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχτηκε η ενασχόληση με το θέμα της 
ποιότητας στον τραπεζικό τομέα. Ο κύριος λόγος για την επιλογή αυτή ήταν η 
επαγγελματική ενασχόληση του συγγραφέα, αλλά υπήρχαν και άλλοι, μεταξύ 
των οποίων αναφέρονται το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον του 
τραπεζικού κλάδου στη χώρα μας, υπό πιεστικές συνθήκες αναδιάρθρωσης 
και αναδιοργάνωσης, με στόχο να δημιουργηθούν οι αναγκαίες δομές 
προκείμενης της ένταξης της χώρας μας στην Ο.Ν.Ε. (Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση), η αντιπροσωπευτικότητα του τομέα σε σχέση με τον 
κλάδο παροχής υπηρεσιών και η κινητικότητα που παρουσιάζει στην 

τρέχουσα περίοδο (συγχωνεύσεις - εξαγορές - αποκρατικοποιήσεις). Τα 
παραπάνω καθιστούν την προσπάθεια προσέγγισης της ποιότητας πλέον 

επίπονη αλλά και αναγκαία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διάρθρωση της εργασίας ακολούθησε τη διαδρομή από το γενικό προς το 
ειδικό, με στόχο τη γενική παρουσίαση των παραμέτρων και στη συνέχεια τη 
διερεύνηση ειδικών θεμάτων που αναλύονται παρακάτω. Γενικά, καταβλήθηκε 
προσπάθεια να γίνει χρήση τόσο βιβλιογραφικών και αρθρογραφικών 
αναφορών, όσο και έρευνας πεδίου.

Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίσθηκε γενικά η έννοια της ποιότητας, δόθηκαν 
οι αναγκαίοι ορισμοί, στοιχείο πρωταρχικό και απαραίτητο κατά την άποψή 
μας, και επιχειρήθηκε η γνωριμία με τις ιδέες των αποκαλούμενων «γκουρού 
της ποιότητας». Στη συνέχεια καταβλήθηκε προσπάθεια να αποδειχθεί ότι η 
ενασχόληση με την ποιότητα και η επένδυση σ’ αυτήν αποδίδει και μάλιστα σε 
χειροπιαστούς όρους που η κάθε επιχείρηση κατανοεί, δηλαδή οδηγεί σε 
επαύξηση της καθαρής της θέσης, μέσω επαύξησης της αποδοτικότητάς της. 
Παρακάτω παρουσιάσθηκε συνοπτικά η έννοια της ολικής ποιότητας καθώς 
και ο θεωρούμενος κατά κάποιο τρόπο αντίποδάς της, το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9000.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξειδικεύτηκε η ποιότητα στον τομέα των υπηρεσιών. 
Καταγράφηκαν οι διαστάσεις της στο συγκεκριμένο τομέα, ήτοι τα μεγέθη που 
μετρούμενα προσδιορίζουν το επίπεδό της και οι συνιστώσες του συστήματος 
ποιότητας, οι εργαζόμενοι και η τεχνική υποδομή. Τελικά, θεωρήθηκε 
αναγκαία η παρουσίαση μεθοδολογιών σχεδιασμού συστημάτων ποιότητας 
ειδικά για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της κατάστασης του τραπεζικού 
συστήματος σήμερα, υπό την επιρροή του νέου, διαμορφούμενου ακόμα, 
πλέγματος εργασιακών σχέσεων και αναλύονται οι σημαντικές έννοιες της 
αποδιαστρωμάτωσης, της λιτής παραγωγής, της αναδόμησης του εργασιακού 
περιβάλλοντος και του ανασχεδιασμού διαδικασιών. Στη συνέχεια γίνεται 

αντιστοίχηση των παραπάνω εννοιών στις ειδικές συνθήκες του τραπεζικού 
τομέα. Ακολουθεί η παρουσίαση της κατάστασης του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος. Το κύριο μέρος της εργασίας, όπου εξετάζεται η εφαρμογή 
προσπαθειών επίτευξης ποιότητας σε τραπεζικούς οργανισμούς του 
εξωτερικού, με δεδομένο ότι στη χώρα μας η κατάσταση χαρακτηρίζεται
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ακόμη από περιορισμένη υλοποίηση και αποσπασματικότητα, είναι το 
επόμενο. Η ανάλυση του κόστους της ποιότητας αποτελεί το αντικείμενο του 
τελευταίου μέρους του κεφαλαίου, πριν παρουσιασθεί ο θεσμός του 
τραπεζικού διαμεσολαβητή, μέρος των προσπαθειών προσέγγισης του 
θέματος στη χώρα μας.

Στα επόμενα κεφάλαια ασχολούμαστε με εξειδικευμένα θέματα διερεύνησης 
της αντίληψης σχετικά με το θέμα των απασχολούμενων στον τραπεζικό 
τομέα της χώρας μας.

Το πρώτο από τα ζητήματα είναι η αξιολόγηση της αντίληψης των πελατών 
για την ποιότητα των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών. Διερευνήθηκε 
στο τέταρτο κεφάλαιο, κατ’ αρχήν θεωρητικά, με κύρια βάση τη σχετική 
εργασιακή εμπειρία του συγγραφέα και στη συνέχεια καταγράφηκαν οι 
απόψεις για το θέμα, με βάση περιορισμένο ερωτηματολόγιο μερικών 
στελεχών μεγάλης τράπεζας δημόσιου ενδιαφέροντος.

Το δεύτερο ζήτημα ήταν η διερεύνηση της κατάστασης ικανοποίησης του 
εσωτερικού τραπεζικού πελάτη, δηλαδή του εργαζόμενου στην τράπεζα. 
Αναλύθηκαν οι παράμετροι με βάση τις οποίες καθορίζεται η ικανοποίησή του 
και καταγράφηκαν οι απαντήσεις ικανού πλήθους εργαζομένων σε σχετικό 
ερωτηματολόγιο είκοσι ερωτήσεων.

Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των συμπερασμάτων και τη 
διενέργεια των προτάσεων επί των ακολουθητέων πρακτικών προκειμένου να 
επιτευχθεί η επιτυχής συνέχιση και εν καιρώ ολοκλήρωση των απαραίτητων 
διαδικασιών για την επίτευξη της ποιότητας στον τραπεζικό τομέα της χώρας 
μας, όπου ο κύριος όγκος της σχετικής εργασίας μένει για να γίνει στο μέλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Η ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πριν προχωρήσουμε στο κύριο θέμα της παρούσας εργασίας, θα 
ασχοληθούμε με συντομία με την γενεσιουργό αιτία της ανθρώπινης 
επιχειρηματικής δράσης, με την εσώτερη ανάγκη της δημιουργίας και την 
αναπόσπαστη με αυτή ανάγκη για εκπλήρωση των σκοπών μας με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, κατά συνέπεια με τον πλέον ποιοτικό τρόπο. Αρκεί 
να επαναφέρουμε στη σκέψη μας ότι στο περιβάλλον που ζούμε και ιδιαίτερα 
στο επιχειρηματικό έχει πλέον επικρατήσει η κουλτούρα του αποτελέσματος, 
αφήνοντας στο παρελθόν την κουλτούρα της προσπάθειας, καθιστώντας 
όλους μας απόλυτα υπεύθυνους για τα ουσιαστικά αποτελέσματα των κόπων 
μας και κύρια υπεύθυνους και αναγκασμένους να λογοδοτήσουμε καταρχήν 
απέναντι στον εαυτό μας.

Υπάρχει φιλοσοφία του επιχειρείν ; Όταν θα γραφτεί η ιστορία του εικοστού 
αιώνα, θα έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε τους οργανωσιακούς 
φιλοσόφους ως τους διαμορφωτές της επιχειρηματικής σκέψης, με τρόπο 
παρόμοιο με εκείνον που λέμε ότι ο Πλάτων, ο Καρτέσιος και ο Λόκε 
βοήθησαν να διαμορφωθεί ο τρόπος που σκεπτόμαστε για τους εαυτούς μας 

και για τις κοινωνίες μας ;

Το παραπάνω ερώτημα προβάλλει εντονότερα όταν σκεφτούμε ότι στη 
σύγχρονη εποχή υπήρξαν επιχειρηματίες που διέθεσαν τον χρόνο τους για να 
αναζητήσουν την "ψυχή" των επιχειρήσεών τους, καταρχήν 
παρακολουθώντας ανώτερες σπουδές και στη συνέχεια εισάγοντας τη σκέψη 

φιλοσόφων της θρησκείας σε μερικές από τις πρακτικές των επιχειρήσεών 

τους.

Όπως αναφέρει και ο John Peters, εκδότης του TQM Magazine, σε άρθρο του 
στο παραπάνω περιοδικό (Α.1), η κατά καιρούς παρουσίαση των ιδεών του 

Robert Pirsig για στατική και δυναμική ποιότητα, προκαλούσε πολλή 
συζήτηση ανάμεσα στους επιχειρηματίες που παρακολουθούσαν τις διαλέξεις
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του. Παρενθετικά σημειώνεται εδώ ότι η στατική ποιότητα αναφέρεται στους 
κανόνες που συγκροτούν μια κοινωνία ή έναν οργανισμό - επιχείρηση, η 
δυναμική ποιότητα στηρίζεται και στις περιστάσεις κάθε στιγμής. Η στατική και 
η δυναμική ποιότητα είναι θεμελιωδώς αντικείμενες. Η δυναμική δράση που 
βασίζεται στην ανθρώπινη αντίδραση σε μια κατάσταση είναι από τη φύση της 

μη προγραμματίσιμη, ενώ τα στατικά συστήματα δεν επιτρέπουν αποκλίσεις 
από τους κανόνες τους. Αν η δυναμική ποιότητα προγραμματισθεί, χάνει τη 
δυναμική της και γίνεται στατική. Το στατικό αφορά συντήρηση, το δυναμικό 
δημιουργία. Αν και ο Pirsig καταρχήν ξεκίνησε την ανάπτυξη των παραπάνω 
ιδεών για την ποιότητα ως φιλοσοφικό θέμα, η ταξινόμηση που προκύπτει και 
περιληπτικά αναφέρεται παραπάνω, καλύπτει ιδιαιτέρως θέματα ποιότητας σε 
υπηρεσίες.

Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο ; Να ασχοληθούμε με την εργασία μας χωρίς 
παρεκκλίσεις και θεωρητικές αναζητήσεις, ή μήπως αξίζει να διατεθεί χρόνος 
γι αυτές;

Προσεγγίζοντας το θέμα, διαπιστώνουμε ότι ασχολούμαστε με τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς με γραμμικό, λογικό τρόπο, αν και 
γνωρίζουμε ότι αυτή η αιτιώδης προσέγγιση συχνά στο παρελθόν δεν έχει 
αποδώσει τα ζητούμενα. Μαθαίνουμε ότι η επιτυχία προκύπτει από την 
ανάλυση, αν και έχουμε πολλά παραδείγματα επιχειρηματιών που πέτυχαν 
επειδή απλά ακολούθησαν αυτό που τους υπαγόρευε το ένστικτό τους και όχι 
στηριζόμενοι στις αναλυτικές τους ικανότητες. Μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε 
ως η επιχείρηση μας και κατ’ επέκταση το τμήμα της στο οποίο 
απασχολούμαστε να είναι το κέντρο του σύμπαντος, αν και γνωρίζουμε ότι 
είμαστε μέρος μιας σειράς δικτυωμένων, συσχετισμένων συστημάτων που 
απλώνονται στις κοινωνίες μας και στο περιβάλλον μας γενικότερα. 

Μαθαίνουμε να διοικούμε και να ελέγχουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι προς τούτο 
πρέπει εξαρχής να χαρακτηριζόμαστε από ηγετικές ικανότητες και 

πρωτοβουλίες.
Τέτοιου είδους δυσαρμονίες δεν είναι εύκολο να αγνοούνται σε μόνιμη βάση 
από ένα σκεπτόμενο άτομο. Το να προχωρήσουμε σε περιορισμό του 
εργασιακού μας κόσμου στην «καταδίωξη» του κέρδους και στην περιστολή
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των λαθών είναι σαν να δεχόμαστε ότι στόχος της ζωής μας είναι να 
αναπνέουμε και να μην εμπλακούμε ποτέ σε ατύχημα. Βέβαια, αν δεν 
αναπνέουμε και βρεθούμε κάτω από τις ρόδες ενός φορτηγού, δεν θα ζούμε 
πλέον, και αν δεν έχουμε κέρδη και κάνουμε πολλά λάθη, θα βρεθούμε έξω 
από τον επιχειρηματικό μας κλάδο. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, τα κέρδη 
και ο αέρας, το φορτηγό και η αποφυγή των λαθών είναι μέσα για έναν 
απώτερο στόχο.

Ποιο στόχο ; Η ερώτηση μας φέρνει πίσω σε ένα μεγάλο φιλοσοφικό θέμα. 

Χωρίς να είμαστε βέβαιοι ότι ξέρουμε τις απαντήσεις, η ενασχόληση με αυτά 
τα θέματα περικλείει ιδέες γενίκευσης, μεγέθυνσης και όχι σμίκρυνσης. 

Σκέψεις και συζητήσεις που είναι πιθανότερο ότι θα δημιουργήσουν 
καινοτομίες και θα είναι αποτελεσματικότερες από την εντατική μελέτη ενός 
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ή την διαφωνία γύρω από ένα 
διάγραμμα ελέγχου.

Η διοίκηση ποιότητας και η βελτίωση της ποιότητας, η ολική ποιότητα και ο 
έλεγχος ποιότητας είναι από τη φύση τους φιλοσοφικά θέματα. Και βέβαια, 
μπορεί κανείς να ακολουθήσει μια σειρά οδηγιών για τον έλεγχο της 
διακύμανσης με ευκολία, χωρίς να προβληματιστεί για τη φύση του ελέγχου 
αυτού. Αλλά κάποτε, κάποιος, κάπου πρέπει να προβληματιστεί, αλλιώς η 
απλή, γραμμική σκέψη θα επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν αυτό που 
κάνουν και οι μηχανές. Χρειαζόμαστε ελέγχους, αναλύσεις και λογική για να 
εξακολουθήσει το σκάφος να πλέει. Αλλά η διευρυμένη σκέψη θα μας 
επιτρέψει να διαγνώσουμε αν βρισκόμαστε στο σωστό σκάφος, αν πράγματι 
θέλουμε να είμαστε πάνω σ' αυτό και πού θα πρέπει να το κατευθύνουμε. Τις 
φιλοσοφικές αυτές σκέψεις δεν θα πρέπει να τις αποφεύγει όποιος έχει 

αποφασίσει ότι θα επιχειρεί.

-8-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ : ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ενασχόληση με την ποιότητα και ειδικότερα η λήψη αποφάσεων για θέματα 
ποιότητας τυπικά πρέπει να στηρίζονται σε έναν ορισμό για την ποιότητα. 
Μερικοί ορίζουν την ποιότητα ως την ικανοποίηση του πελάτη (customer 
satisfaction) ή, εντονότερα, την τέρψη του πελάτη (customer delight). Είναι 
ξεκάθαρο ότι οι αποφάσεις μας πρέπει να εστιάζονται στην ικανοποίηση του 
πελάτη, αλλά ο εκ των προτέρων καθορισμός του αν ικανοποιείται η όχι ο 
πελάτης είναι σχήμα πρωθύστερο, μια και λείπει η κυριότερη συνιστώσα του 
συνόλου, η αντίδρασή του. Για να αποφύγουν το δίλημμα αυτό, μερικοί 
ορίζουν την ποιότητα ως την "καταλληλότητα για χρήση" (fitness for use) και 
δημιουργούν εσωτερικές προδιαγραφές για να καθορίσουν την 
καταλληλότητα. Αν το προϊόν, ή η υπηρεσία ικανοποιεί τις προδιαγραφές, 
είναι καλό, ήτοι ποιοτικό. Χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές, δημιουργούμε 
ένα μέτρο της ποιότητας που συντίθεται από χαρακτηριστικά - ιδιότητες.

Ωστόσο, λίγες αποφάσεις διαμορφώνονται στα δύο άκρα του άσπρου και του 
μαύρου, ενώ οι περισσότερες χαρακτηρίζονται από πολλές διακυμάνσεις του 
φαιού. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε την περίπτωση ενός προϊόντος που 
δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές που τέθηκαν, ειδικότερα ως προς την 
παράμετρο μιας διάστασης. Εξ ορισμού, για να βρίσκεται "εντός 
προδιαγραφών", η διάσταση πρέπει να είναι μικρότερη από 10 εκατοστά. Αν 
η διάσταση βρεθεί να είναι 20 εκατοστά, τότε είναι σαφώς "εκτός 
προδιαγραφών". Αν μετρηθεί και είναι 3 εκατοστά, με εμπιστοσύνη θα λέγαμε 
ότι είναι "εντός προδιαγραφών". Αλλά τι γίνεται όταν βρεθεί να είναι 9,99 ή
10,01 εκατοστά ; θα αποδεχθούμε το πρώτο προϊόν και θα απορρίψουμε το 
δεύτερο, με την ίδια αυτοπεποίθηση που μας χαρακτήριζε νωρίτερα ; Στην 
πράξη, τα δύο προϊόντα διαφέρουν ελάχιστα, και θα ήταν δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη συναρμολόγηση του τελικού προϊόντος χωρίς 

προβλήματα. Εξαιτίας τέτοιων περιπτώσεων, συχνά αποδεχόμαστε "εκτός 
προδιαγραφών" προϊόντα. Οι αφοσιωμένοι της ποιότητας έχουν αισθήματα 
ενοχής όταν χρησιμοποιούν τέτοιο υλικό "εκτός προδιαγραφών", και αν το 
κάνουν συχνά, καταλήγει να είναι αποδεκτή πρακτική. Ατυχώς, αυτό που 
πραγματικά χάνεται είναι ο ξεκάθαρος ορισμός της ποιότητας.
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Συλλέγουμε παρακάτω τις κυριότερες έννοιες που θα μας απασχολήσουν στη 
συνέχεια, προσπαθώντας παράλληλα να αποδώσουμε στην καθεμιά έναν 
ορισμό καθοδηγούμενο από το βασικό πρότυπο της περιβάλλουσας έννοιας 
και της ειδοποιού διαφοράς.

Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας (entity) 
που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και 
συνεπαγόμενες ανάγκες.

Έλεγχος ποιότητας (Quality Control) είναι το σύνολο των λειτουργικών 
τεχνικών διαδικασιών που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος 
ή μιας υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Διασφάλιση ποιότητας (Quality Assurance) είναι το σύνολο των 
προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών που 
είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθεί ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία θα 
πληροί καθορισμένες προδιαγραφές.

Σύστημα Ποιότητας ή Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας είναι η 
οργανωτική δομή, οι διεργασίες, οι διαδικασίες και τα μέσα που 
απαιτούνται για την υλοποίηση της διασφάλισης της ποιότητας.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) είναι το σύνολο 
των δραστηριοτήτων και μεθόδων που εφαρμόζονται από την 
επιχείρηση με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την ταυτόχρονη 
ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και υλικού) της 
επιχείρησης με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Οι παραπάνω ορισμοί λήφθηκαν κατά κύριο λόγο από το Ελληνικό Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
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Πέραν των παραπάνω, κρίνουμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να παραθέσουμε
τα βασικά αξιώματα της ποιότητας, όπως αυτά παρουσιάζονται από τον Pete
Babich στο άρθρο του «Quality Manegement Decision Making» (Α.2):

1. Ο πρωταρχικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες 

του πελάτη. Αν οι πελάτες δεν είναι πρόθυμοι να αποχωρισθούν τα 
χρήματά τους προκειμένου να προμηθευθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
μας, τότε η επιχείρησή είναι καταδικασμένη. Θα αγοράσουν μόνο αν 
ικανοποιούμε πραγματική τους ανάγκη και εφόσον αντιλαμβάνονται ως 
συμφέρουσα τη λύση που τους προτείνουμε.

2. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα σε κερδοφορία. Αν δεν μπορεί να διατηρήσει 
ικανοποιητικά επίπεδα κέρδους, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η 
μακροπρόθεσμη κερδοφορία, να συνεξετάζονται δηλαδή όλες οι 
συνιστώσες του κόστους.

3. Πρέπει πάντοτε να αντιλαμβανόμαστε τη βαθύτερη γενεσιουργό αιτία των 
προβλημάτων. Αλλιώς είναι βέβαιο ότι θα το ξαναβρούμε μπροστά μας.

4. Αντενδείκνυται αυστηρά η προώθηση στην αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών 
με προβλήματα εν γνώσει της επιχείρησης, χωρίς τουλάχιστον να υπάρχει 
σχέδιο αντιμετώπισης των δυσμενών ενδεχομένων που θα προκόψουν. Η 
διάθεση ενός προβληματικού προϊόντος θα πρέπει να αποτελεί το 
τελευταίο ενδεχόμενο. Αν οι περιστάσεις επιβάλουν μια τέτοια πράξη, τότε 
πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και η παροχή του 
προϊόντος χωρίς αντίτιμο.

5. Η κακή συμπεριφορά δεν πρέπει να ανταμείβεται. Παρόμοια πρακτική 
μόνο περισσότερη κακή συμπεριφορά μπορεί να αποφέρει.

6. Να είστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της δουλειάς σας.
7. Οι δραστηριότητες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι 

αδιαπραγμάτευτες.
8. Κρατάτε αρχείο των αποφάσεων για την ποιότητα. Με τον τρόπο αυτό 

έχουμε τη δυνατότητα να διδασκόμαστε από τα παρελθόντα λάθη.

Με δεδομένο ότι, όπως έχει φανεί και από τα παραπάνω, η ικανοποίηση του
πελάτη είναι το "κλειδί" της επιτυχίας στην επίτευξη της ποιότητας, θα
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σταθούμε περισσότερο σ' αυτήν. Είναι αποτέλεσμα της όλο και ευρύτερης 
εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις 
που την εφαρμόζουν λιγότερο ή περισσότερο, ερευνούν για να 

προσδιορίσουν το επίπεδο της ικανοποίησης της πελατείας τους και πολλές 
φορές δημοσιεύουν τα αποτελέσματα υπό τύπο διαφήμισης. Με βάση τη 
διαίσθηση αντιλαμβανόμαστε ότι όσο μεγαλύτερο το ποσοστό των 
ικανοποιημένων πελατών, τόσο καλύτερο το παραγόμενο προϊόν ή η 
παρεχόμενη υπηρεσία. Ωστόσο, η πλευρά της επιχείρησης εδώ υπαγορεύει 
την ανεύρεση του σημείου εκείνου στο οποίο η ικανοποίηση παίρνει βέλτιστη 
τιμή. Και το σημείο αυτό προσδιορίζεται σε σχέση με το κόστος βελτίωσης του 
ποσοστού των ικανοποιημένων πελατών. Ποιο είναι το κόστος εκείνο σε 
χρηματικές μονάδες που θα 'πρεπε να δαπανήσει η επιχείρηση προκειμένου 
να βελτιώσει το ποσοστό ικανοποίησης κατά μια ποσοστιαία μονάδα ;
Η απάντηση είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Στον τομέα της 
παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας, έχει εμπειρικά βρεθεί ότι κοστίζει πενταπλάσια η προσέλκυση 
ενός νέου πελάτη από ότι η διατήρηση ενός υφιστάμενου πελάτη, αλλά και ότι 
οι πελάτες που δεν ικανοποιήθηκαν διαδίδουν την άσχημη αυτή εμπειρία τους 
σε οκτώ έως είκοσι άλλους, ενώ οι ικανοποιημένοι μόνο σε έναν έως τρεις.
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1.3 ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (αντί ιστορικά qva5pouric)

1.3.1 Tpeic ειδικοί στην ποιότητα.

Όσοι ασχολούνται με την ποιότητα, γρήγορα γίνονται οικείοι με τα ονόματα 
των Philip Β. Crosby, W. Edwards Deming και Joseph Μ. Duran..

Ειδικότερα, για τον καθένα από αυτούς θα αναφέρουμε τα εξής :

Crosby

Είναι ευρύτερα γνωστός για την ανάπτυξη της ιδέας των "μηδέν 
ελαττωματικών προϊόντων" (zero defects). To 1979, το βιβλίο του "Quality is 
Free" έγινε best seller στο πεδίο του management. Την ίδια χρονιά ίδρυσε το 
Quality College. Ο Crosby είναι ακόμη ο συγγραφέας των : Leading (1990), 
Let's Talk Quality (1989), The Eternally Successful Organization ((1988), 
Running Things : The Art of Making Things Happen (1986), Quality Without 
Tears : The Art of Hassle-Free Management (1984), και The Art of Getting 
Your Own Sweet Way (1972).

Deming

O W. Edwards Deming, καθηγητής, είναι ευρύτερα γνωστός για την 
καθοδήγηση που έδωσε στην πορεία των Ιαπωνικών επιχειρήσεων. Σε 
αναγνώριση του γεγονότος αυτού, η Ιαπωνική Ένωση Μηχανικών και 
Επιστημόνων καθιέρωσε το βραβείο Deming.
Το 1927, εργάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α., όπου συνάντησε 
τον Walter Shewhart, ο οποίος ανέπτυσσε τεχνικές ώστε να θέσει τις 
βιομηχανικές διεργασίες υπό στατιστικό έλεγχο. Μελέτησε τις θεωρίες του, οι 
οποίες έγιναν η βάση της δικής του δουλεία μερικά χρόνια μετά.

Ο Deming έγραψε τα : «Out of the Crisis" (1986), Quality, Productivity and 

Competitive Position (1982), "Sample Design in Business Research” (1960), 
καθώς και πολυάριθμα άρθρα..
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Juran

Ο Joseph Μ. Juran έχει εργαστεί ως μηχανικός, ανώτερο στέλεχος σε 
βιομηχανίες, διοκητικός κρατικός υπάλληλος, καθηγητής πανεπιστημίου, 
ανώτατος διευθυντής και σύμβουλος διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι επίσης 
γνωστός στην Ιαπωνία για τη συμβολή του στην πρακτική εφαρμογή του 
ελέγχου ολικής ποιότητας.
Ο Juran επισκέφτηκε την Ιαπωνία στις αρχές της δεκαετίας του και δίδαξε το 
αξίωμα του Pareto, το οποίο έκανε ευρύτερα γνωστό ως το «αξίωμα των 
πολλών ευτελών και λίγων σημαντικών». Είναι ο εκδότης του «Quality Control 
Handbook" (1988) και συγγραφέας των εξής βιβλίων : «Juran on Leadership 
for Quality” (1989), “Juran on Planning for Quality” (1988), “Managerial 
Breakthrough” (1964), “Case Studies in Industrial Management" (1955), 
“Management of Inspection and Quality Control” (1945), and “Bureaucracy : A 
Challenge to Better Management" (1944). To 1979, o Juran ίδρυσε το 
ομώνυμο Ινστιτούτο του. Προς τιμήν του, ο Οργανισμός Ποιοτικού Ελέγχου 
της Αυστραλίας καθιέρωσε το «Μετάλλιο Juran” to 1975.

1.3.2 Ορισιιοί ποιότητας

Crosby

Για τον Crosby, ποιότητα σημαίνει συμμόρφωση με προδιαγεγραμμένες 
απαιτήσεις. Η ποιότητα πρέπει να καθορίζεται σε μετρήσιμους και ξεκάθαρα 
διατυπωμένους όρους.
Η ποιότητα υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν διάφορα επίπεδα 
ποιότητας. Ο Crosby αναφέρεται στο κόστος της μη συμμόρφωσης. Για να 
βοηθήσει τους managers να προσδιορίσουν το κόστος της διάπραξης λαθών, 
διαμόρφωσε τον παρακάτω τύπο :

Cost of Quality (COQ)=Price of Conformance (POC) + Price of 
Nonconformance (PONC)
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Το μέγεθος POC αναφέρεται στο κόστος του να γίνονται οι διεργασίες σωστά 
από την πρώτη φορά. Το μέγεθος PONC εφοδιάζει τη διοίκηση με 
πληροφορίες σχετικά με το απωλεσθέν κόστος και μια εμφανή ένδειξη της 

προόδου , καθώς η επιχείρηση βελτιώνεται.

Deming

Ο Deming διαβεβαιώνει ότι η ποιότητα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας 

καθορίζεται αποκλειστικά από τον πελάτη. Οι ορισμοί που απορρέουν από τα 
γραπτά του δίνουν έμφαση στην εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, με συνέπεια 
τα προϊόντα να έχουν:
- έναν προβλέψιμο βαθμό ομοιομορφίας
- χαμηλότερο κόστος
- προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της αγοράς

Η δυσχέρεια στον ορισμό της ποιότητας εντοπίζεται στην ανάγκη να 
μεταφρασθούν μελλοντικές ανάγκες του χρήστη σε μετρήσιμα 
χαρακτηριστικά.

Juran

Ο Juran ορίζει την ποιότητα ως «καταλληλότητα για χρήση».
Το δεύτερο στοιχείο του ορισμού του Juran για την ποιότητα απαιτεί προϊόντα 
απαλλαγμένα από ελαττώματα. Η ομάδα των πελατών περιλαμβάνει αυτούς 
που ασχολούνται με το προϊόν κατά την διάρκεια των σταδίων ανάπτυξής του, 
τους εσωτερικούς πελάτες, καθώς και αυτούς που ασχολούνται με το 
ολοκληρωμένο προϊόν, τους εξωτερικούς πελάτες.

1.3.3 Βασικέο αργές

Crosby

Το θεμέλιο της προσέγγισης του Crosby είναι η πρόληψη. Η προσέγγισή του 

προς την ποιότητα περιγράφεται εναργέστερα με τις ακόλουθες έννοιες :
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Κάνε το σωστά από την πρώτη φορά 
Μηδέν ελαττωματικά 
Οι απόλυτες αρχές της ποιότητας 
Η διαδικασία πρόληψης 
Το εμβόλιο της ποιότητας

- Τα έξι C

Κάνε το σωστά από την πρώτη φορά

Η προσέγγιση του Crosby εστιάζει στο να γίνονται τα πράγματα σωστά από 
την πρώτη φορά. Στη φιλοσοφία του δεν έχουν θέση διάφορα επίπεδα 
ποιότητας ή κατηγορίες ποιότητας.

Μηδέν ελαττωματικά

Ο απώτατος στόχος της διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας είναι προϊόντα 
και υπηρεσίες παντελώς απαλλαγμένα από ελαττώματα. Μηδέν ελαττωματικά 
δεν σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να είναι τέλειο. Σημαίνει όμως ότι κάθε 
άτομο μέσα στην επιχείρηση έχει αναλάβει δέσμευση να εκπληρώσει τις 
προδιαγραφές που τέθηκαν από την πρώτη φορά, κάθε φορά και ότι 
αδυναμία να γίνει αυτό δεν είναι αποδεκτή..

Οι απόλυτες αρχές της ποιότητας.

Αυτές είναι :
- Ποιότητα είναι η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές. Αν η διοίκηση 

επιθυμεί οι εργαζόμενοι να κάνουν το έργο σωστά από την πρώτη φορά, 
πρέπει να διευκρινίσει απόλυτα ποιο είναι αυτό και να τους βοηθήσει να το 
επιτύχουν μέσω της καθοδήγησης, της εκπαίδευσης και δημιουργίας ενός 

κλίματος συνεργασίας.
- Το σύστημα της ποιότητας είναι η πρόληψη. Για τον Crosby, η 

εκπαίδευση, η πειθαρχία, ο παραδειγματισμός και η καθοδήγηση 
παράγουν πρόληψη. Το μέτρο της ποιότητας είναι η τιμή της μη 
συμμόρφωσης.
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Η διαδικασία της πρόληψης

Η προσέγγιση του Crosby δίνει σημασία στην πρόληψη παρά στην 
επιθεώρηση και διόρθωση των λαθών. Λέει ότι η πρόληψη περιλαμβάνει 
σκέψη, σχεδίασμά και ανάλυση των διαδικασιών ώστε να καταστούν εμφανή 
τα πιθανά σημεία στα οποία θα ανακύψουν λάθη, και στη συνέχεια 
περιλαμβάνει ανάληψη δράσης ώστε να εμποδιστεί η εμφάνισή τους. 
Προτείνει η παραπάνω διαδικασία να είναι αέναη.

Το εμβόλιο της ποιότητας

Ο Crosby έβλεπε τα προβλήματα σαν ιούς μη συμμόρφωσης που έπρεπε να 
εμβολιαστούν με αντισώματα ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα. 
Διαμόρφωσε ένα εμβόλιο ποιότητας που συντίθεται από τρεις διακριτές 
δράσεις της διοίκησης - αποφασιστικότητα, μόρφωση και εφαρμογή -.

Τα έξι C

Το πρώτο C είναι η κατανόηση (comprehension), η οποία εστιάζει στην 
σπουδαιότητα της κατανόησης της έννοιας της ποιότητας.. Το δεύτερο C είναι 
η δέσμευση (commitment), η οποία επίσης πρέπει να ξεκινάει από τη 
διοίκηση (χαρακτηριστικό και της κατά ISO 9000 προσέγγισης). Το τρίτο C 
είναι η ανταγωνιστικότητα, (competitiveness). Το τέταρτο C είναι η 

επικοινωνία (communication). Όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταγράφονται 
και οι επιτυχίες πρέπει να αποκτούν δημοσιότητα. Το πέμπτο είναι η 

διόρθωση (correction), και εστιάζει στην πρόληψη και την αύξηση της 
επίδοσης. Εν τέλει, το έκτο είναι η διάρκεια (continuance), που δίνει έμφαση 
στο γεγονός ότι η διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας πρέπει να γίνει τρόπος 

ζωής για την επιχείρηση.

Deming

Η προσέγγιση του Deming στην ποιότητα είναι συστημική και δια της ηγεσίας. 
Οι ιδέες που συσχετίζονται με την προσέγγισή του περιλαμβάνουν :
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Το σύστημα της βαθιάς γνώσης
Τον κύκλο Plan-Do-Check-Act
Πρόληψη με βελτίωση διαδικασιών

Αλυσιδωτή αντίδραση για βελτίωση της ποιότητας
Τα δεκατέσσερα σημεία

Το σύστημα της βαθιάς γνώσης

Η κατανόηση των ιδεών της βαθιάς γνώσης είναι κρίσιμη για την κατανόηση 
της προσέγγισης του Deming στην ποιότητα. Δηλώνει ότι δεν υπάρχει 
υποκατάστατο της γνώσης. Η σκληρή δουλειά και η προσπάθεια δεν 
αποτελούν απαντήσεις.

Ο κύκλος Plan-Do-Check-Act.

Ο Deming δίνει έμφαση στη συνεχή βελτίωση και πιστεύει ότι είναι 
υποχρέωση της διοίκησης να βελτιώνει διαρκώς το σύστημα παραγωγής.

Πρόληψη με βελτίωση διαδικασιών.

Ο Deming υπογραμμίζει ότι η επιθεώρηση - έλεγχος στο τέλος της 
διαδικασίας παραγωγής αφενός γίνεται πολύ αργά, αφ' ετέρου κοστίζει 
ακριβά.

Αλυσιδωτή αντίδραση για βελτίωση της ποιότητας.

Με τη βελτίωση της ποιότητας το κόστος μειώνεται και η παραγωγικότητα 
αυξάνεται. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα η διοίκηση πρέπει να 
υιοθετήσει τα 14 σημεία που αναφέρονται παρακάτω.

Τα δεκατέσσερα σημεία

Σύμφωνα με τον Deming, τα δεκατέσσερα σημεία βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε 

οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο της εργασίας.
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1. Υιοθετείστε επίμονη σταθερότητα σκοπού προς τη βελτίωση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη απόκτηση 
ανταγωνιστικότητας για παραμονή στον κλάδο και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

2. Υιοθετείστε τη νέα φιλοσοφία. Βρισκόμαστε σε μια νέα οικονομική εποχή.
3. Σταματήστε να στηρίζεστε στην επιθεώρηση και τον έλεγχο για την 

επίτευξη της ποιότητας. Καταργήστε την ανάγκη του ελέγχου σε μαζική 
βάση, χτίζοντας την ποιότητα μέσα στο προϊόν από την πρώτη στιγμή.

4. Σταματήστε την πρακτική της ανάθεσης έργου με βάση μειοδοτικούς 
διαγωνισμούς. Αντίθετα, ελαχιστοποιήστε το συνολικό κόστος. Κινηθείτε 
προς την υιοθέτηση ενός μοναδικού προμηθευτή, με μακροπρόθεσμη 
σχέση εμπιστοσύνης.

5. Βελτιώνετε σταθερά και διαρκώς το σύστημα παραγωγής και 
εξυπηρέτησης της πελατείας, για αύξηση του επιπέδου της ποιότητας και 
της παραγωγικότητας, μειώνοντας έτσι διαρκώς το κόστος.

6. Εγκαθιδρύστε συστήματα εκπαίδευσης στο χώρο της δουλειάς.
7. Εγκαθιδρύστε την ηγεσία. Ο στόχος της επίβλεψης πρέπει να είναι η 

βοήθεια προς τους εργαζόμενους ώστε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά 
τους.

8. Διώξτε το φόβο, έτσι ώστε όλοι να εργάζονται αποτελεσματικά για την 
επιχείρηση.

9. Καταργήστε τα σύνορα μεταξύ των τμημάτων. Οι εργαζόμενοι στην 
έρευνα, το σχεδίασμά, τις πωλήσεις και την παραγωγή πρέπει να 
εργάζονται ομαδικά, ώστε να προβλέπουν τα προβλήματα της 
παραγωγής και της χρήσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας, μετέπειτα.

10. Καταργήστε τα slogans, τους εξορκισμούς και τους στόχους για τους 
εργαζόμενους, που απαιτούν παραγωγή χωρίς ελαττώματα και νέα 
επίπεδα παραγωγικότητας. Τέτοιοι εξορκισμοί μόνο κρίση στις σχέσεις 
δημιουργούν, καθώς ο κύριος όγκος των προβλημάτων χαμηλής 
ποιότητας και παραγωγικότητας ανήκει στο σύστημα και κατά συνέπεια 

κείται πέραν των δυνατοτήτων ανασκευής των εργαζόμενων.
11. Α. Καταργήστε τις νόρμες παραγωγής στο εργοστάσιο. Υποκαταστήστε 

τις με αποτελεσματική ηγεσία.
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Β. Καταργήστε τη διοίκηση βάσει αντικειμενικών στόχων. Καταργήστε τη 
διοίκηση με αριθμητικούς στόχους. Υποκαταστήστε την με 
αποτελεσματική ηγεσία.

12. Α. Καταργήστε τα σύνορα που απαγορεύουν στον εργάτη να νιώσει τη 
χαρά της ολοκληρωμένης παραγωγής.

Β. Καταργήστε τα σύνορα που στερούν από τους εργαζόμενους στη 
διοίκηση και το σχεδίασμά τη χαρά της συμμετοχής στην παραγωγή.

13. Εγκαθιδρύατε ένα ζωντανό πρόγραμμα επιμόρφωσης και αυτοβελτίωσης.
14. Αναγκάστε το σύνολο του προσωπικού να εργαστεί για την υλοποίηση της 

μεταστροφής. Είναι δουλειά όλων.

Juran

Ο Juran προτείνει μια στρατηγική και δομημένη (στόχο προς στόχο) 
προσέγγιση για την επίτευξη της ποιότητας. Συλλήψεις που ανέπτυξε για να 
υποστηρίξει τη φιλοσοφία του περιλαμβάνουν την σπείρα της ανέλιξης 
προς την ποιότητα, την προσέγγιση στόχο προς στόχο, την τριλογία 
του Juran και το αξίωμα των «λίγων σημαντικών και πολλών 
τετριμμένων».

Η σπείρα της ανέλιξης προς την ποιότητα.

Ο Juran επιμένει ότι κάθε οργανισμός παράγει και διανέμει τα προϊόντα του 
μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που φέρονται σε πέρας από εξειδικευμένα 
τμήματα που απεικονίζονται με την σπείρα της ανέλιξης προς την ποιότητα. 
Κάθε εξειδικευμένο τμήμα στην σπείρα (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, 
marketing, προμήθειες) αναλαμβάνει την ευθύνη να φέρει σε πέρας την ειδική 
αποστολή του. Ακόμη, κάθε τμήμα αναλαμβάνει ένα μέρος της ευθύνης για 
την περαίωση τμήματος δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε ολόκληρη την 

οργάνωση, όπως π.χ. οι ανθρώπινες σχέσεις, τα χρηματοοικονομικά και η 
ποιότητα. Η ποιότητα απορρέει από την διαδραστηριοποίηση όλων των 

τμημάτων που ανήκουν στην σπείρα.
Τα σχέδια βελτίωσης ποιότητας επιτελούνται μέσα στην οργάνωση. Η 

προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει:
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1. Καθορισμό των δραστηριοτήτων που μπορούν να συμβάλουν στην 
επίτευξη του στόχου της επιχείρησης να παράγει προϊόντα κατάλληλα 
προς χρήση.

2. Ανάθεση των δραστηριοτήτων στα διάφορα τμήματα που ανήκουν στη 
σπείρα.

3. Προμήθεια των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

4. Επιβεβαίωση ότι οι δραστηριότητες υλοποιούνται όπως πρέπει.

Η προσέγγιση στόχο προς στόχο

Η μεθοδολογία βελτίωσης της ποιότητας απαιτεί υλοποίηση στόχο προς 
στόχο. Διαμορφώνονται δύο όργανα, το όργανο καθοδήγησης και το όργανο 
διάγνωσης, που εργάζονται πάνω στην ανάλυση των προβλημάτων. Ο κύριος 
στόχος των οργάνων αυτών είναι να επιλύσουν προβλήματα, αλλά ο Juran 
κάνει διάκριση μεταξύ της πρόχειρης λύσης των προβλημάτων και της 
ανεύρεσης και εξαφάνισης των αιτιών τους. Η εξέταση του συμπτώματος 
πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης της ομάδας δράσης. Το σύμπτωμα είναι η 
μαρτυρία, η απόδειξη ότι κάτι είναι λάθος.
Τα αποτελέσματα της δουλειάς των οργάνων καταγράφονται και 
παρουσιάζονται στο προσωπικό όλου του οργανισμού. Η διαδικασία της 
άντλησης νέων προβλημάτων - στόχων για την επόμενη περίοδο ξεκινάει 
από την αρχή.

Η τριλογία του Juran

Μας παρέχει μια συστηματική προσέγγιση στην υλοποίηση της μεθοδολογίας 
του για τη διοίκηση προς την ποιότητα.

Η τριλογία δηλώνει ότι η διοίκηση προς την ποιότητα αποτελείται από τρεις 
συσχετιζόμενες και προσανατολισμένες προς την ποιότητα δραστηριότητες, 
τον σχεδιασμό της ποιότητας, τον έλεγχο της ποιότητας και την βελτίωση της 
ποιότητας. Ο σχεδιασμός της ποιότητας περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
διεργασιών μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι. Ο έλεγχος 
της ποιότητας ασχολείται με τη διατήρηση των κεκτημένων της ποιότητας και
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την αποφυγή υστερήσεων. Η διαδικασία του ελέγχου διερευνά τις σποραδικές 
διακυμάνσεις και ασχολείται με την εξαφάνισή τους. Τέλος, οι ασχολούμενοι 
με τη βελτίωση ποιότητας έχουν σα στόχο τη μείωση του κόστους της 
χαμηλής ποιότητας στις ακολουθούμενες διαδικασίες, αλλά, ακόμη 
σημαντικότερο, είναι υπεύθυνοι για αξιοποίηση των αποκτώμενων εμπειριών 
προς αναζήτηση νεωτεριστικών τρόπων επίτευξης καλύτερων επίπεδων 
απόδοσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Juran προτείνει την αέναη βελτίωση.

«Τα λίγα σημαντικά και τα πολλά τετριμμένα»

Επειδή ο Juran δίνει έμφαση στην ιεράρχηση των προς επίλυση 
προβλημάτων, το διάγραμμα του Pareto είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο. 
Το διάγραμμα στηρίζεται στο αξίωμα που διατυπώθηκε το 1897 από τον Ιταλό 
οικονομολόγο Vilfredo Pareto. Ο Pareto μελετούσε τη διανομή του πλούτου. 
Βρήκε ότι ο μείζων όγκος του πλούτου στην κοινωνία του ανήκε σε ένα πολύ 
μικρό μέρος του πληθυσμού. Γενικά, το αξίωμα του Pareto δηλώνει ότι λίγοι 
παράγοντες επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος ενός συνόλου.
Ο Juran εφάρμοσε αυτή τη σύλληψη στη βιομηχανία για να κατατάξει τα 
προβλήματα ποιότητας. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της χαμηλής 
ποιότητας είναι δυνατό να αποδοθεί σε ένα πολύ μικρό αριθμό αιτίων, που 
αποκλήθηκαν «τα λίγα σημαντικά». Τα υπόλοιπα ελαττώματα, που 
αποκλήθηκαν «τα πολλά τετριμμένα» είναι δυνατό να αγνοηθούν για κάποιο 
χρονικό διάστημα.

1.3.4 Οι τρεκ προσεγγίσεις : ομοιότητες

Ο Crosby, ο Deming και ο Juran συμφωνούν ότι είναι ευθύνη της διοίκησης να 
εγκαθιδρύσει μιαν επιχειρησιακή κουλτούρα στην οποία η αφοσίωση και η 

δέσμευση για την ποιότητα θα είναι από τις κύριες προτεραιότητες. 
Συμφωνούν ότι η διαρκής εκπαίδευση και η εξάσκηση σε όλα τα επίπεδα είναι 

αναγκαίες ώστε να αναπτυχθεί μια κοινή γλώσσα ποιότητας και οι δεξιότητες 

και η γνώση των εργαζόμενων. Η αποτελεσματική επικοινωνία, η συνεργασία 
και η ομαδική δουλεία σε όλο το φάσμα του οργανισμού είναι απόλυτα 

σημαντικές.
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Συμφωνούν ακόμη ότι πάνω από 85% από τα προβλήματα που συσχετίζονται 
με την ποιότητα μπορούν να αποδοθούν σε πολιτικές ή πράξεις της 
διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται δράση της διοίκησης προκειμένου να 
υπάρξουν βελτιώσεις.

Συμφωνούν επίσης ότι η επιδίωξη της ποιότητας που υπαγορεύεται από τις 

ανάγκες του πελάτη είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που δεν είναι 
δυνατό να παρουσιάσει αποτελέσματα εν μια νυκτί.
Επισημαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στις οποίες η επιθεώρηση 
θα είναι πάντοτε απαραίτητη, αλλά ότι είναι επίσης σημαντικό να περιορισθεί 
η χρήση της ως μέσου για την επίτευξη της ποιότητας. Ταυτίζονται ακόμη 
στην άποψή τους ότι το κόστος και η ποιότητα δεν είναι στοιχεία 
ανταγωνιστικά.
Οι τρεις ειδικοί διακρίνουν σαφώς τους πελάτες σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς και όλοι σημειώνουν τη σπουδαιότητα της εμπλοκής των 
προμηθευτών στην προσπάθεια για την ποιότητα. Οι προσεγγίσεις των τριών 
ειδικών δεν αντιπροσωπεύουν προγράμματα με τη συνηθισμένη έννοια του 
όρου, δεν έχουν ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Είναι φιλοσοφίες διοίκησης 
που στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες βελτιώσεις με την υιοθέτηση στρατηγικού 
σχεδιασμού για την ποιότητα.
Αυτές οι τρεις φιλοσοφίες δίνουν πλήρη προτεραιότητα στην αίσθηση 
περηφάνιας για το παραγόμενο έργο, στη μόρφωση και στο περιβάλλον 
εργασίας, καθώς και στη δόμηση ομάδων, στην ομαδική εργασία, στη 
συνεργασία και στη συμμετοχή, που όλα είναι αναγκαία για τη μεταβολή της 
εργασιακής κουλτούρας.

1.3.5 Οι τρεις προσεγγίσεις : διαφορές

Υπάρχει ένας αριθμός διαφορών ανάμεσα στις τρεις προσεγγίσεις. Παρακάτω 
αναφέρονται διαφορές που επηρεάζουν τη χρήση μετρήσεων, τη στοχοθεσία, 
τις σχέσεις με τους προμηθευτές και τις δραστηριότητες της ηγεσίας .
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Χρήση μετρήσεων

Ο Crosby, ο Deming και ο Juran αναγνωρίζουν τη μέτρηση ως σημαντική για 
την προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας, αλλά τη χρησιμοποιούν με 
διαφορετικούς τρόπους. Οι Crosby και Juran βλέπουν το κόστος της 

ποιότητας ως το σημείο στο οποίο πρέπει να εστιασθούν οι μετρήσεις. Η 
επιτυχία των προσπαθειών για την ποιότητα εν τέλει μετριέται με ικανοποίηση 
των απαιτήσεων του πελάτη, αλλά οι Crosby και Juran χρησιμοποιούν τη 
μείωση του κόστους ως δείκτη της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας 
των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό. Ο Juran θεωρεί 
ότι το κόστος της χαμηλής ποιότητας είναι ένας κρίσιμος παράγων γιατί 
απεικονίζει το κατά πόσο ο οργανισμός ζημιώνει και πόσο ξοδεύει για 
άχρηστα και επανεπεξεργασία. Ο Deming δεν χρησιμοποιεί το κόστος της 
ποιότητας ως κύριο συστατικό των μετρήσεων. Θεωρεί ότι τα άγνωστα κόστη, 
όπως η επίδραση της απώλειας ενός πελάτη είναι πολύ πιο σημαντικά από 
αυτά που είναι εμφανή. Για τον Deming οι μετρήσεις και η ικανοποίηση των 
αναγκών και των προσδοκιών του πελάτη είναι το υπέρτατο στοιχείο στην 
υλοποίηση των βελτιώσεων ποιότητας.
Ο Deming δίνει μεγαλύτερη έμφαση από ότι οι άλλοι δύο στις ποσοτικές - 
στατιστικές μεθόδους ως μέσων ανάλυσης και βελτίωσης των διαδικασιών 
παραγωγής. Χρησιμοποιεί μεθόδους μέτρησης των διακυμάνσεων των 
διαδικασιών παραγωγής για να καθορίσει αν οι διαδικασίες είναι σταθερές και 
επαρκείς.

Στοχοθεσία

Για τον Crosby, ο απώτατος στόχος πρέπει να είναι προϊόντα και υπηρεσίες 

πλήρως απαλλαγμένα ελαττωμάτων, αλλά επισημαίνει ότι ενδιάμεσοι στόχοι 
πρέπει να τίθενται επίσης. Ο Deming, αντίθετα, θεωρεί ότι το να βρίσκεται το 

προϊόν «εντός προδιαγραφών» είναι απλά το πρώτο βήμα για τη διαδικασία 

της διαρκούς βελτίωσης. Πιστεύει ότι ανεξάρτητοι στόχοι είναι απαραίτητοι 
προκειμένου να βοηθήσουν τους εργαζόμενους στην προσωπική και 

επαγγελματική ζωή τους, αλλά οι αριθμητικοί στόχοι που επιβάλλονται από τη
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διοίκηση είναι πιθανό να έχουν αρνητικά αποτελέσματα τόσο στην ποιότητα 
των προϊόντων όσο και στο ηθικό των εργαζομένων (ατομικά και ομαδικά).
Ο Juran διαβλέπει αναγκαιότητα για καταγραφή των αντικειμενικών στόχων 

χάριν των εργαζομένων, μαζί με την εκπόνηση σχεδίου για την επίτευξή τους. 
Καταγράφει στόχους που σχετίζονται με την ποιότητα καθώς και στόχους για 
το σύνολο της επιχείρησης, αλλά το κυριότερο γι’ αυτόν είναι οι στόχοι να είναι 
κοινό κτήμα και να αναπτύσσονται σε όλη την επιχείρηση.

Οι σχέσεις με τους προμηθευτές

Οι τρεις ειδικοί βλέπουν το ρόλο των προμηθευτών διαφορετικά. Ο Deming 

ευνοεί την πρακτική της συνεργασίας με έναν μοναδικό προμηθευτή, όπου 
αυτό είναι δυνατό, με στόχο τη μείωση της μεταβλητότητας των εισερχόμενων 
υλικών και δηλώνει ότι η σχέση αυτή πρέπει να δομηθεί πάνω σε 
μακροχρόνια εμπιστοσύνη και κατανόηση.
Ο Crosby και ο Juran αναγνωρίζουν μερικά από τα πλεονεκτήματα του 
μοναδικού προμηθευτή, αλλά τηρούν πιο συντηρητική στάση και απλά 
συμβουλεύουν τη μείωση του αριθμού των προμηθευτών. Θεωρούν 
σημαντικό να υπάρχουν διαφορετικοί προμηθευτές για τα ίδια εισερχόμενα 
προϊόντα ή υπηρεσίες, όταν αυτά είναι κρίσιμα.

Δέσμευση της ηγεσίας

Ο καθένας από τους τρεις ειδικούς δίνει διαφορετική έμφαση στη δέσμευση 
της ηγεσίας για ποιότητα, ωστόσο όλοι την αποδέχονται.
Ο Juran χρησιμοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα ποιότητας. Οι αποφάσεις και οι 
δράσεις της διοίκησης πρέπει να είναι προσανατολισμένες για την 
εγκαθίδρυση ενός συμβουλίου ποιότητας, την ανάλυση και επεξήγηση των 
σχετικών στόχων και την παροχή των σχετικών πόρων.

Αν και ο Deming αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της δέσμευσης της 

διοίκησης, δεν περιγράφει πρόγραμμα για την επίτευξή του. Επιβεβαιώνει την 

ανάγκη για δέσμευση της διοίκησης, αλλά θεωρεί ότι είναι ευθύνη της 

διοίκησης να επιδείξει τη δέσμευση αυτή μέσω του τρόπου ηγεσίας της. 
Ωστόσο, είναι πολύ περισσότερο περιοριστικός όσον αφορά τις ευθύνες και
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τους ρόλους των ηγετών. Δεν είναι στόχος τους να στρέφονται κατά των 
υπευθύνων και να αναδεικνύουν αποτυχίες. Γι’ αυτόν, ο ηγέτης πρέπει να 
απομακρύνει τα εμπόδια και να δημιουργήσει μια κουλτούρα που δίνει 
έμφαση και αξία στην αλληλεγγύη για επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων και 
στην αίσθηση περηφάνιας για την εκτελούμενη εργασία.
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1.4 Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το θέμα της ανταττοδοτικότητας της αφοσίωσης στην ποιότητα μέσω της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) είναι καίριο και 
απασχολεί έντονα τις επιχειρήσεις. Αναλύονται παρακάτω τα αποτελέσματα 
σχετικής έρευνας που έκαναν οι ακαδημαϊκοί Kevin Β. Hendriks (College of 
William and Mary)Kai Vinod R. Singhal (Georgia Institute of Technology), τα 
αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο άρθρο τους (Α.3)

Οι ερευνητές καθόρισαν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως ένα 
προσανατολισμένο προς τον πελάτη πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης και 
οργανωσιακής - επιχειρησιακής ανανέωσης.

Το πρόβλημα με τις συζητήσεις που καταλήγουν υπέρ ή κατά της Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας είναι ότι "σπανίως στηρίζονται σε αντικειμενικά και 
ευρήματα αυστηρά από την πράξη". Καθώς η απάντηση στο ερώτημα αν η 
αφοσίωση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποδίδει οικονομικά είναι 
εξαιρετικά σημαντική, οι ερευνητές αποφάσισαν να ασχοληθούν με 
επιστημονική έμφαση στο τι πραγματικά συμβαίνει όταν μια επιχείρηση 
εφαρμόζει αποτελεσματική διοίκηση ποιότητας και επιδόσεων. Προς τούτο, 
προσπάθησαν να βρουν την απάντηση στα ακόλουθα τρία ερωτήματα :
- Βελτιώνει η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας την κερδοφορία της επιχείρησης ;
- Μεγεθύνει η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας τα έσοδα ;

- Ελαττώνει η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας το κόστος ;

Το υλικό με το οποίο προσπάθησαν να βρουν απαντήσεις στα παραπάνω 
τρία ερωτήματα ήταν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των 
επιχειρήσεων που κέρδισαν βραβεία ποιότητας μεταξύ των ετών 1983 και 

1993, υλικό δηλαδή αντικειμενικά αδιαμφισβήτητο, ενώ μέχρι τότε οι σχετικές 
έρευνες στηρίζονταν περισσότερο στις αντιλήψεις των managers για τα 
αποτελέσματα εφαρμογής της TQM.

Αρχική υπόθεση της μελέτης αποτέλεσε η παραδοχή ότι η βράβευση με ένα 
από τα βραβεία ποιότητας σημαίνει ότι η επιχείρηση εφάρμοσε
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αποτελεσματικά ένα "Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας". Τα βραβεία 
ποιότητας στηρίζονται σε ανεξάρτητες εκτιμήσεις των μεθόδων διοίκησης 
περισσότερο, παρά στα οικονομικά αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό, η 

απόκτηση ενός βραβείου ποιότητας ελαττώνει σημαντικά την πιθανότητα 
μεροληψίας υπέρ των επιχειρήσεων εκείνων που ήδη επιδείκνυαν θετικά 
οικονομικά αποτελέσματα.

Ακόμη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επιστημονική προσέγγιση για να 
εκμηδενίσουν οποιαδήποτε λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με τις 
ωφέλειες από την εφαρμογή της TQM. Συνέκριναν τις επιχειρήσεις που είχαν 
κερδίσει τα βραβεία με μια προσαρμοσμένη ομάδα "επιχειρήσεων ελέγχου" 
που δεν είχαν κερδίσει οποιοδήποτε βραβείο. Συγκρίνοντας τις επιχειρήσεις 
της αρχικής ομάδας τους με τις επιχειρήσεις της "ομάδας ελέγχου" πέτυχαν να 

απομειώσουν την επιρροή των κλαδικών συνθηκών αλλά και των συνθηκών 
της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας στις παρατηρούμενες επιδόσεις. 
Πέτυχαν έτσι να προσδιορίσουν το ακριβές μέρος της επιτυχίας που οφείλεται 
στην εφαρμογή της TQM, επιτυγχάνοντας να παραγνωρίσουν το μέρος εκείνο 
που οφείλεται στις γενικότερα ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες.

Τελικά, το δείγμα αποτέλεσαν 335 επιχειρήσεις που ανήκαν σε 180 κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με τα πρότυπα των ΗΠΑ) και είχαν 
όλες τα εξής χαρακτηριστικά :
- είχαν κερδίσει βραβείο ποιότητας
- είχαν τουλάχιστον έξι χρόνια δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων
- υπήρχε τουλάχιστον μια ομοειδής επιχείρηση με την οποία θα μπορούσαν 

να συγκριθούν. Το ομοειδές των επιχειρήσεων ελέγχου εξασφαλιζόταν με 
τα εξής χαρακτηριστικά : είχαν περίπου το ίδιο μέγεθος κεφαλαίων, είχαν 
ίδιο διάστημα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, δεν είχαν κερδίσει 
βραβείο ποιότητας και ανήκαν στον ίδιο κλάδο.

Καθώς η έρευνα είχε επίσης σαν προϋπόθεση ότι χρειάζονται πέντε χρόνια 
για να δημιουργήσει μια επιχείρηση ένα σύστημα διοίκησης ικανό να κερδίσει 

βραβείο, μελετήθηκε μια περίοδος έξι ετών προτού οι επιχειρήσεις της 

έρευνας κερδίσουν τα βραβεία τους έως και τρία έτη μετά (συνολικά δέκα 

χρόνια).
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Η έρευνα κατέληξε στα παρακάτω στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα :

- Τα μικτά κέρδη, ο λόγος των μικτών κερδών προς τα συνολικά κεφάλαια, ο 
λόγος των μικτών κερδών προς τις πωλήσεις και ο λόγος των μικτών 
κερδών προς το πλήθος των εργαζομένων βελτιώνονταν σημαντικά τον 
χρόνο που προηγούνταν της βράβευσης. Από το χρόνο εφαρμογής της 

TQM, (ένα χρόνο πριν τη βράβευση) μέχρι και τρία χρόνια μετά οι 
επιχειρήσεις της έρευνας πετύχαιναν σταθερά καλύτερα μικτά κέρδη από 

τις επιχειρήσεις ελέγχου σε ποσοστό 35%. Καθ' όλη την περίοδο της 
έρευνας (δεκαετία, όπως αναφέρεται παραπάνω), οι επιχειρήσεις που 
είχαν εφαρμόσει τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας πετύχαιναν καλύτερη 
επίδοση στα μικτά αποτελέσματα σε ποσοστό 107%. Ακόμη :

- Οι πωλήσεις ανά εργαζόμενο ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν διέφεραν 
σημαντικά. Ωστόσο, από τη στιγμή που μια επιχείρηση κερδίζει βραβείο 
ποιότητας, αρχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις από τους ανταγωνιστές της 
χωρίς βραβείο. Μακροπρόθεσμα, οι επιχειρήσεις με Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας πετύχαιναν μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων από τις υπόλοιπες 
σε ποσοστό 64%.

- Δεν ήταν σημαντική η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων στο 
αντικείμενο του κόστους ως ποσοστού των πωλήσεων. Οι επιχειρήσεις με 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας πετύχαιναν καλύτερο αποτέλεσμα μόνο κατά 
1,27%.

- Υπήρχε σημαντική διαφοροποίηση στο ποσοστό αύξησης των 
επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο (ως προς το συνολικό ύψος των 
κεφαλαίων). Οι επιχειρήσεις με Διοίκηση Ολικής Ποιότητας επένδυαν 
περίπου 9% παραπάνω.

- Υπήρχε μεγάλη αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 
εφάρμοζαν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις, με ποσοστό διαφοροποίησης περίπου 17%.
- Κατά τη διάρκεια της συνολικής δεκαετούς περιόδου οι επιχειρήσεις του 

δείγματος εμφάνιζαν αύξηση των επιχειρηματικών τους κεφαλαίων 

περίπου 45% μεγαλύτερη από τις επιχειρήσεις ελέγχου. Το σημείο αυτό, 
με δεδομένο ότι κύριος στόχος της λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι η
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αύξηση των επενδυμένων κεφαλαίων, δηλαδή η μεγέθυνσή τους χρήζει 
ιδιαίτερης επισήμανσης.

Το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι η εφαρμογή ενός συστήματος Διοίκησης 
Ποιότητας ικανού να αποφέρει την βράβευση της επιχείρησης σαφώς 
βελτιώνει τη λειτουργική απόδοση των επιχειρήσεων σε σχέση με άλλες που 

δεν εφαρμόζουν παρόμοια αναβαθμισμένα συστήματα. Η βελτίωση αυτή 
διατηρείται και μετά τη βράβευση. Όσον αφορά την ειδικότερη μέτρηση της 
ανταποδοτικότητας της εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, είναι 
σαφές ότι τα κατά περίπτωση αποτελέσματα, πέρα από το ότι είναι θετικά, 
εξαρτώνται από τον κλάδο και την οικονομία που αποτελούν το περιβάλλον 
εμφάνισής τους.

Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πέρα από την παραπάνω στατιστική
- μηχανιστική προσέγγιση του θέματος της εφαρμογής Συστημάτων 
Διοίκησης Ποιότητας, ο τελικός στόχος είναι ο πελάτης και ειδικότερα η 
ικανοποίηση των αναγκών του, εκφρασμένων και υπονοούμενων. Στο 
πλαίσιο αυτό μορφώνεται η ανάπτυξη της λειτουργίας ποιότητας (quality 
function deployment), του αισθητήριου που είναι προσανατολισμένο στην 
ποιότητα, η οποία μετασχηματίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη σε 
αντίστοιχες παραμέτρους - προδιαγραφές προϊόντος και διαδικασιών. Με 
χρήση ανατροφοδότησης, ενσωματώνει τα ανανεωμένα - αναθεωρημένα 
δεδομένα ικανοποίησης του πελάτη σε νέες, βελτιωμένες παραγωγικές 
διαδικασίες. Για να ενσωματωθεί με το βέλτιστο τρόπο η «ακρόαση» της 
μεταβαλλόμενης φωνής του πελάτη στις διαδικασίες παραγωγής, σύμφωνα με 
τους Cindy Adiano (IBM Consulting Group) και Aleda V. Roth (Kenan - 
Flagler Business School) (A. 15), υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις :
- Πρώτο, η επιχείρηση να κατανοήσει, να καθορίσει και να αναλύσει - 

ερμηνεύσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη που καθορίζουν 

καταρχήν τα δεδομένα της παραγωγής.

- Δεύτερο, η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της βελτίωσης ποιότητας να 
παρακολουθείται με διαρκή ανατροφοδότηση των αντιδράσεων του στο 

σύστημα που θα εδραιωθεί.
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- Τρίτο, η επιχείρηση να αλλάζει και να προσαρμόζει με αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες τις πρακτικές παραγωγής με βάση τα δεδομένα των 
ανατροφοδοτήσεων εκ μέρους της πελατείας.

Κατά συνέπεια , σε αντίθεση με την παραδοσιακή λειτουργία ποιότητας, 
προτείνεται η δυναμική ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας, η οποία είναι μια 
δομημένη προσέγγιση για χρήση των αναδράσεων από την πελατεία ακριβώς 
τη στιγμή που αυτές γεννώνται, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών 
παραγωγής. Το συνολικό σχήμα στο οποίο ενσωματώνεται η δυναμική 
ανάπτυξη της λειτουργίας ποιότητας παρατίθεται παρακάτω, καταγραμμένο 
σε τέσσερα επαναλαμβανόμενα βήματα :

1. Εισαγωγή των αρχικών επιθυμιών και των αναγκών του πελάτη και σε 
επόμενα βήματα εισαγωγή και των σχετικών ανατροφοδοτήσεων

• Οι απαιτήσεις του πελάτη κατηγοριοποιούνται

• Αναπτύσσονται μελέτες παρακολούθησης της ικανοποίησης των 
απαιτήσεών του

• Καταστρώνονται σχέδια ποιότητας με βάση και τον ανταγωνισμό

• Υπολογίζονται οι αναγκαίοι ρυθμοί προόδου

2. Προδιαγραφές του Προϊόντος και των Διαδικασιών και αλληλεπίδραση 

τους

• Κατασκευάζονται στατιστικά διαγράμματα ελέγχου για τις κύριες 
προδιαγραφές.

3. Τιμές - στόχοι και ανάλυση των στατιστικών διαγραμμάτων ελέγχου.

• Καθορίζονται οι τιμές - στόχοι από τους αρμόδιους μηχανικούς 
παραγωγής ή σχεδιαστές της προς παροχή υπηρεσίας. Συσχετίζονται, 

ως μέγιστες ή ελάχιστες τιμές, με τις παραπάνω αναφερόμενες 

προδιαγραφές του προϊόντος και των διαδικασιών.
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• Στη συνέχεια, μέσω του στατιστικού διαγράμματος ελέγχου ελέγχεται η 
διακύμανση των προδιαγραφών εντός των τεθέντων ορίων

• Η χρήση των στατιστικών διαγραμμάτων ελέγχου χρησιμεύει στην 
καταγραφή ανεπιθύμητων διακυμάνσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα 
μη ικανοποιημένους πελάτες.

4. Σύγκριση με τεχνικά χαρακτηριστικά benchmarks του ανταγωνισμού

• Ελέγχονται τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών προϊόντων

• Καταγράφονται τα χαρακτηριστικά με τη βοήθεια στατιστικών 
διαγραμμάτων ελέγχου

• Συγκρίνονται τα προϊόντα με βάση τα χαρακτηριστικά.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου των τεσσάρων παραπάνω βημάτων, η 
διαδικασία ξαναρχίζει, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί το σύστημα 
επανάληψης και διαρκούς βελτίωσης, με διαρκή λήψη υπόψη των 
αντιδράσεων του πελάτη.
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1.5 ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Καθώς οι επιχειρήσεις άρχισαν να αναγνωρίζουν το ευρύ πεδίο της 
ποιότητας, αναφάνηκε η έννοια της ολικής διοίκησης. Ο ορισμός της έννοιας, 
όπως δόθηκε από πανεπιστημιακούς και επιχειρηματικούς φορείς των Η.Π.Α. 
το 1992, έχει ως εξής :

Η ολική ποιότητα είναι ένα σύστημα διοίκησης που εστιάζει την 
προσοχή του στο άτομο και στοχεύει στη διαρκή αύξηση της 
ικανοποίησης του πελάτη με συνεχώς χαμηλότερο κόστος. Η ολική 
ποιότητα είναι μια συνολική συστηματική προσέγγιση (όχι μια ιδιαίτερη 

περιοχή ή ένα πρόγραμμα) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας 
στρατηγικής υψηλού επιπέδου. Δρα οριζόντια δια μέσου των 
λειτουργιών και των τμημάτων των επιχειρήσεων, εμπλέκει το σύνολο 
του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα και εκτείνεται προς όλες τις 
κατευθύνσεις της παραγωγικής διαδικασίας προκειμένου να περιλάβει 
τόσο την αλυσίδα των προμηθευτών αλλά και εκείνη των καταναλωτών.
Η ολική ποιότητα δίνει έμφαση στην επιμόρφωση και στην 
προσαρμοστικότητα σε διαρκή αλλαγή, αναγνωρίζοντάς τις ως 

κρίσιμους παράγοντες για την επιχειρηματική επιτυχία.

Το θεμέλιο της ολικής ποιότητας είναι φιλοσοφικό : η επιστημονική 
μέθοδος. Η ολική ποιότητα περιλαμβάνει συστήματα, μεθόδους και 
εργαλεία. Τα συστήματα επιτρέπουν την αλλαγή, ωστόσο η φιλοσοφία 
παραμένει η ίδια. Η ολική ποιότητα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη σε 
αξίες που αναδεικνύουν την αξιοπρέπεια του ατόμου και τη δύναμη της 
συλλογικής δράσης.

Ο όρος Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ή Δ.Ο.Π. χρησιμοποιείται για να δηλώσει 

το σύστημα διοίκησης που στοχεύει στην ολική ποιότητα. Οι κύριες αρχές της 

Δ.Ο.Π. είναι:

- Εστίαση στην επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη
- Καταβολή έντονης προσπάθειας για διαρκή βελτίωση και
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- Ενθάρρυνση της πλήρους εμπλοκής του συνόλου των εργαζομένων και 
της ομαδικής εργασίας.

Οι παραπάνω αρχές διαφέρουν ουσιαστικά από τις παραδοσιακές πρακτικές 
διοίκησης. Ιστορικά, οι επιχειρήσεις δεν κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για 
να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των τελικών, εξωτερικών πελατών και δεν 
έκαναν σχεδόν τίποτε για τις ανάγκες των εσωτερικών πελατών. Με την ολική 

ποιότητα, η επιχείρηση επιδιώκει ενεργά να εξιχνιάσει τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες της πελατείας, να δομήσει την ποιότητα στις παραγωγικές 

διαδικασίες της και να βελτιώνει διαρκώς κάθε λειτουργία με συμμετοχικές 
προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων που στηρίζονται σε αντικειμενικά 
δεδομένα.

Κατά τον Anders Gustaffson (Α.4) η βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής 
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών πρέπει να έχει ως εμφανή αποτελέσματα 

τα εξής:
- καλύτερες διαδικασίες συλλογής δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται 

πραγματικά η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στον πελάτη
- καλύτερα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των παραγωγικών λειτουργιών και
- λεπτομερή σχεδίασμά πριν την υλοποίηση, που θα έχει σαν τελικά 

αποτελέσματα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα ικανοποιούν πληρέστερα τις 
ανάγκες της πελατείας

Το κυριότερο πλαίσιο για επιτυχία στην επίτευξη των παραπάνω 
αποτελεσμάτων είναι η Δ.Ο.Π., όπως ορίστηκε νωρίτερα.

Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε τα λοιπά αναγκαία στοιχεία της αγοράς, 
που είναι απαραίτητα για ένα επιτυχημένο προϊόν. Ένα ανώτερο προϊόν δεν 
είναι ικανή προϋπόθεση για επιτυχία (Kotler, 1988). Η επιτυχία στην αγορά 
απαιτεί την απόκτηση ενόρασης για τις απαιτήσεις των πιθανών αγοραστών 

και μετασχηματισμό τους σε πραγματικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Ακόμη, σε 
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον (και πλέον τα μη ανταγωνιστικά λιγοστεύουν 

ολοένα) η κάθε επιχείρηση πρέπει να υπερβάλει τους ανταγωνιστές της στις 

δύο παραπάνω δραστηριότητες και περαιτέρω να είναι ταχύτερη και να
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χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους. Καταλήγουμε έτσι στην σύλληψη της λιτής 
παραγωγής (βλ. και κεφάλαιο 3 για το σύγχρονο τραπεζικό τοπίο στην 
Ελλάδα και διεθνώς).

Επιστρέφουμε στις κύριες αρχές της Δ.Ο.Π., προκειμένου να τις σχολιάσουμε 
περαιτέρω.

Εστίαση στον πελάτη

Ο μοντέρνος ορισμός της ποιότητας επικεντρώνεται στην ικανοποίηση ή και 
υπερκάλυψη των προσδοκιών του πελάτη. Έτσι, ο πελάτη ορίζεται ως 
πρωταρχικός κριτής της ποιότητας.

Διαρκής βελτίωση

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διοίκησης όλων των συστημάτων και 
διαδικασιών παραγωγής. Μέσα στο πλαίσιο της Δ.Ο.Π. η υπευθυνότητα για 

την ποιότητα καταλήγει στον μεμονωμένο εργαζόμενο. Η επίτευξη των 
απόλυτων επιπέδων ποιότητας απαιτεί μια ξεκάθαρα ορισμένη και επιτυχώς 

υλοποιημένη προσέγγιση στη διαρκή βελτίωση.

Συμμετοχή και ομαδική εργασία

Η συμμετοχή, όπως αναφέρεται εδώ είναι ένας μάλλον ουδέτερος όρος για να 
εκφράσει την επί του θέματος απαίτηση της ολικής ποιότητας. Η πραγματική 
απαίτηση εκφράζεται με τον όρο «οοπιπιΚπισπί», που είναι ιδιαίτερης 
βαρύτητας στην αγγλοσαξονική και την καθολική θρησκευτική κουλτούρα και 
ουσιαστικά σημαίνει την «εμπλοκή έως συνενοχής».
Οι εργαζόμενοι που έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν - ατομικά ή σε 

ομάδες - σε αποφάσεις που αφορούν τις δουλείες τους και την πελατεία, είναι 

σε θέση να συνεισφέρουν ενεργά στη δόμηση της ποιότητας.
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1.6 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9000

Η επικέντρωση στην ποιότητα και η ενασχόληση ολοένα σε εντονότερους 
ρυθμούς με αυτή επέφερε την ανάπτυξη ενός σημαντικού πλήθους όρων, 
οδηγιών και μέτρων σύγκρισης.

Ο ISO, που ιδρύθηκε το 1946 ανέπτυξε μια σειρά καταγραμμένων μέτρων 
σύγκρισης ποιότητας το 1987. Τα μέτρα αυτά έγιναν δεκτά και από τον ANSI 
και σήμερα αναγνωρίζονται από 100 περίπου χώρες.

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000 αποτελείται από μέτρα 
σύγκρισης συστήματος ποιότητας. Χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση της 

επίδοσης των επιχειρήσεων στα πεδία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης 
προϊόντων, της παραγωγής, της θέσης σε λειτουργία και του service μετά την 
πώληση.

Δομή του ISO 9000.

Καθορίζονται τρία επίπεδα διασφάλισης ποιότητας :

1. ISO 9001
Διασφάλιση ποιότητας σε επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, 
παράγουν, τοποθετούν και παρέχουν after sale service στα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες τους.
2. ISO 9002
Διασφάλιση ποιότητας σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με παραγωγή και 
τοποθέτηση και παρέχουν after sale service στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
τους.

3. ISO 9003
Εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που επιλέγουν να ασχοληθούν μόνο με τελική 

επιθεώρηση και έλεγχο των προϊόντων και υπηρεσιών.
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To ISO 9000 έχει δεχθεί έντονη κριτική ως γραφειοκρατικό σύστημα και ως 
σύστημα που κατοχυρώνει την επικράτηση των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
οι οποίες το εφαρμόζουν κατά κόρον.

ISO 9000 ΚΑΙ Δ.Ο.Π.

Κατά τον Carl Gustav Johannsen (Α.5), η κριτική κατά του ISO 9000 
προκύπτει κατά κύριο λόγο από το γεγονός ότι το σύστημα αντανακλά μια 
συντηρητική φιλοσοφία επιθεώρησης, η οποία δεν ασχολείται με τις προόδους 
της Δ.Ο.Π. (Kalinosky, 1990). Στην πιο βασική μορφή της, η Δ.Ο.Π. 
περιλαμβάνει την εμπλοκή όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την κριτική, η σύλληψη ποιότητας του συστήματος ISO 9000, 
είναι στενή, στατική και εσωστρεφής για την επιχείρηση, δίνοντας έμφαση στη 
συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και παραγνωρίζοντας έτσι την κύρια ιδέα 
της Δ.Ο.Π., που στηρίζεται σε μια σύλληψη ποιότητας ευρύτερη, πλέον 
δυναμική και προσανατολισμένη στον πελάτη. Ωστόσο, η κριτική δεν είναι 
πλήρως αποδεκτή και πολλοί ειδικοί βλέπουν το ISO 9000 ως ένα 
αναπόσπαστο τμήμα της Δ.Ο.Π.

Ο αντίλογος έρχεται από το άρθρο του Ian W. Hall (Α.6) στο οποίο ο 
συγγραφέας περιγράφει πώς επιτεύχθηκε η πολιτική ποιότητας της 
επιχείρησής του (Sanofi Pharmaceuticals), με ανάπτυξη του συστήματος ISO 
9000.

Τα κύρια σημεία επιδίωξης κατά την ανάπτυξη του συστήματος ήταν :
- όλοι οι εργαζόμενοι έπρεπε να δεσμευτούν για την επίτευξη του στόχου 

απόκτησης του πιστοποιητικού ISO 9000.
- όλοι οι εργαζόμενοι στις τελικές παραδόσεις έπρεπε να δεσμευτούν στην 

τήρηση των αξιωμάτων της παροχής άριστων υπηρεσιών
- ήταν αναγκαίο να κατανοηθούν και να εξειδικευτούν οι ανάγκες των 

πελατών

- ήταν αναγκαίο η επιχείρηση να είναι ικανή να παράσχει υπηρεσίες που να 
ανταποκρίνονται στις παραπάνω ανάγκες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η «υπηρεσία» ορίζεται ως η κοινωνική πράξη που λαμβάνει χώρα με 
απευθείας επαφή ανάμεσα στον πελάτη και εκπροσώπους του οργανισμού 
παροχής υπηρεσιών. Πολλοί οργανισμοί - επιχειρήσεις παρέχουν αμιγώς 
υπηρεσίες, τα προϊόντα τους είναι άυλα.

Η ποιότητα στον τομέα των υπηρεσιών περιλαμβάνει τόσο την έννοια των 
κύριων δραστηριοτήτων, όσο και εκείνη των δευτερευουσών, διευκολυντικών. 
Για παράδειγμα, όλες οι τράπεζες παρέχουν στην πελατεία τους 

λογαριασμούς όψεως και η δραστηριότητα αυτή είναι κύρια. Ωστόσο πολλές 
τράπεζες πρόσθετα παρέχουν διάφορες υπηρεσίες όπως τα ATM’s ή την 
24ωρη τηλεφωνική πρόσβαση σε πληροφορίες για τους λογαριασμούς του 
πελάτη. Οι δραστηριότητες αυτές είναι δευτερεύουσες και επιτείνουν την αξία 
των κύριων δραστηριοτήτων.

Η σημασία της ποιότητας στον τομέα των υπηρεσιών καταφαίνεται από το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με μετρήσεις της ΑΜΑ (American Management 
Association), η μέση επιχείρηση χάνει το 35% της πελατείας της κάθε χρόνο 
και περίπου τα δυο τρίτα του ποσοστού αυτού χάνονται λόγω χαμηλής 
ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Σύμφωνα με άλλες συναφείς 
μελέτες, οι επιχειρήσεις μπορούν να διπλασιάσουν τα κέρδη τους αν 
καταφέρουν να κρατήσουν 5% από την πελατεία τους παραπάνω από τους 
ανταγωνιστές τους. Το κόστος εξεύρεσης και προσέλκυσης νέας πελατείας 
είναι αρκετά υψηλότερο από το κόστος διατήρησης της υφιστάμενης 
πελατείας. Επιχειρήσεις με πιστούς μακροχρόνιους πελάτες μπορούν να 
επιτύχουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα από τους ανταγωνιστές τους 
που χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς εναλλαγής πελατείας, ακόμη και 

αν έχουν υψηλότερα μοναδιαία κόστη και μικρότερα μερίδια αγοράς.

Οι παρακάτω έννοιες αποτελούν σημαντικές διαστάσεις της ποιότητας στον 

τομέα των υπηρεσιών:
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Χρόνος. Πόσο πρέπει να περιμένει ο πελάτης για να αρχίσει να εξυπηρετείται 
και για να ολοκληρωθεί η εξυπηρέτησή του ;

Έγκαιρη παροχή της υπηρεσίας, εντός των απαιτούμενων χρονικών 
περιθωρίων.

Πληρότητα της υπηρεσίας.

Ευγένεια.

Συνέπεια, με παροχή υπηρεσιών του ίδιου τύπου σε όλους τους πελάτες.

Προσβασιμότητα και άνεση.

Ακρίβεια.

Ανταποκρισιμότητα σε αναφαινόμενα μη αναμενόμενα προβλήματα.
Το παραγόμενο αποτέλεσμα πολλών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι 
άυλο. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να εκτιμηθεί μόνο 
συγκρινόμενη με τις υποκειμενικές, νεφελώδεις προσδοκίες του πελάτη και με 
τις προηγούμενες εμπειρίες του.

Οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα και πολλές πρέπει 
να παρέχονται όπως και όταν ο πελάτης το απαιτεί. Έτσι, δεν είναι δυνατή η 
αποθήκευσή τους ή η δημιουργία αποθεμάτων πολλών ειδών ούτε η 
επιθεώρησή τους πριν την παράδοση.

Οι πελάτες συνήθως είναι παρόντες και εμπλέκονται στη διαδικασία της 
παροχής της υπηρεσίας, σε αντίθεση με τις διαδικασίες παραγωγής 
προϊόντων.

Οι υπηρεσίες είναι συνήθως έντασης εργασίας, ενώ τα προϊόντα εντάσεως 
κεφαλαίου. Η ποιότητα των ανθρωπίνων διαδράσεων είναι σημαντικός
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παράγοντας. Οι τράπεζες έχουν βρει ότι η φιλική προσέγγιση των tellers προς 
την πελατεία είναι βασικός παράγοντας στην διατήρηση των καταθέσεων.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πρέπει να 
παράσχουν έναν τεράστιο όγκο συναλλαγών.

2.1.1.ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με δεδομένο ότι οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας 
υπηρεσιών είναι η επίδοση και η συμπεριφορά των εργαζομένων, καθώς και 
η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνονται οι συναλλαγές, οι κρίσιμες 
συνιστώσες ενός συστήματος ποιότητας υπηρεσιών είναι οι εργαζόμενοι και η 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία πληροφορικής (information technology).

Εργαζόμενοι
Οι πελάτες αξιολογούν μιαν υπηρεσία πρωταρχικά από την ποιότητα της 
ανθρώπινης επαφής. Έρευνες έχουν κατ’ επανάληψη δείξει ότι όταν η 
ικανοποίηση των εργαζομένων από το έργο το οποίο παράγουν είναι υψηλή, 
ομοίως υψηλή είναι και η ικανοποίηση των πελατών. Οι αξιολογικοί 

παράγοντες, κατά σειρά σπουδαιότητας, για τις αποφάσεις που θα ληφθούν 
επί των εναλλακτικών λύσεων για τα διάφορα θέματα που ανακύπτουν είναι η 
επίδραση επί των εργαζομένων, επί των πελατών και επί της οικονομικής 
απόδοσης της επιχείρησης.

Τεχνολογία πληροφορικής
Η τεχνολογία πληροφορικής περιλαμβάνει τους χρησιμοποιούμενους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις επικοινωνίες, τα δεδομένα και τις μορφές με 
τις οποίες τηρούνται, την επεξεργασία αυτών των δεδομένων Ο μεγάλος 
όγκος των προς επεξεργασία πληροφοριών στις σύγχρονες επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών και η απαίτηση των πελατών για υψηλή ταχύτητα 

εξυπηρέτησης επιβάλουν την τεχνολογία πληροφορικής ως σημαντικό 
παράγοντα. Η αποδοτική χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής οδηγεί, πέραν 
της βελτίωσης της ποιότητας και της παραγωγικότητας και σε απόκτηση 
συγκριτικού πλεονεκτήματος.
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Η τεχνολογία πληροφορικής μειώνει την ένταση εργασίας στις υπηρεσίες 
παροχής υπηρεσιών, όπου αυτή, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αγνοούνται 
άλλα, αντίθετα, πιθανά αποτελέσματά της, όπως η απουσία προσωπικής 
επαφής.

2.1.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο τομέας των υπηρεσιών προσχώρησε στην κίνηση της Δ.Ο.Π. αρκετά χρόνια 
μετά εκείνον της παραγωγής αγαθών. Αυτή η καθυστέρηση, για τα δεδομένα 
των Η.Π.Α. και της οικείας οικονομίας μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν αντιμετώπισαν την έντονη 
διεισδυτικότητα από το εξωτερικό, όπως ο κατασκευαστικός τομέας. Ένας 
άλλος παράγοντας είναι ο υψηλός ρυθμός εναλλαγής των εργαζομένων του 
τομέα παροχής υπηρεσιών, που συνήθως παρέχει χαμηλότερους μισθούς 
από τον κατασκευαστικό. Η διαρκής εναλλαγή του προσωπικού δεν 
συμβάλλει στην εμπέδωση της κουλτούρας της διαρκούς βελτίωσης. Ακόμη, η 
ίδια η φύση της ποιότητας μεταβλήθηκε από την εστίαση στα ελαττώματα του 
προϊόντος στην ικανοποίηση του πελάτη.

Επισημαίνουμε τις "δέκα προτάσεις για επίτευξη της Δ.Ο.Π. στις υπηρεσίες", 
όπως περιλαμβάνονται στο «Quality of service - Making it really work» των 
Bo Edvardsson, Bertil Thomasson και John Ovretveit. (B.1)

1. Οι προσδοκίες των ιδιοκτητών της επιχείρησης, των εργαζομένων και των 
πελατών είναι η βάση για τη βελτίωση της ποιότητας.

2. Αποφασίστε για ένα πλαίσιο ποιότητας για ολόκληρη την επιχείρηση, το 
οποίο θα θέτει μια κοινή προσέγγιση για τη βελτίωση ποιότητας σε κάθε 
ένα από τα τμήματά της.

3. Χρειάζονται στόχοι ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.
4. Η βελτίωση ποιότητας απαιτεί εσωτερικό μάρκετινγκ και τη δημιουργία 

ενός συστήματος ανταμοιβών.
5. Η βελτίωση ποιότητας απαιτεί οργάνωση.

6. Συγκριθείτε με τον καλύτερο.
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7. Καθορίστε το σημείο στο οποίο βρίσκεστε, θέστε στόχους και καθορίστε τι 
επιτυγχάνετε.

8. Τα παράπονα των πελατών σας λένε τι δεν πηγαίνει καλά.
9. Η ποιότητα στην επιχείρηση επιτυγχάνεται από ανταγωνιστικό και 

αφοσιωμένο προσωπικό, το οποίο καθοδηγείται από κίνητρα.
10. Η ποιότητα και ο εκσυγχρονισμός στις υπηρεσίες καθορίζεται από τον 

σχεδίασμά τους.
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2.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το κύριο σημείο διαφοροποίησης μεταξύ των επιχειρήσεων που παράγουν 
προϊόντα και εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες είναι το ακαθόριστο και άυλο 
των υπηρεσιών. Επί παραδείγματι, όλες οι τράπεζες παρέχουν υπηρεσίες 
λογαριασμών όψεως, δανείων και αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών, 
αλλά η διαφοροποίηση μεταξύ τους αναδεικνύεται από τον τρόπο με τον 
οποίο παρέχονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. Έτσι, όπως και στον τομέα της 
παραγωγής προϊόντων, είναι απαραίτητος ο καθορισμός κριτηρίων που 
προσδιορίζουν επαρκώς την καταλληλότητα για χρήση και την εξασφάλιση 
της ικανοποίησης του πελάτη.

Οι περισσότερες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών επιβάλλουν μεγάλη 
επαφή και συνδυασμένη δράση με τον πελάτη, πράγμα το οποίο συνήθως 
διευκολύνει την αποσαφήνιση των αναγκών και των προσδοκιών του. Από 
την άλλη μεριά, οι πελάτες συχνά δεν είναι σε θέση να καθορίσουν τις 
ανάγκες τους έως ότου αποκτήσουν κάποια σημεία αναφοράς ή/και 
σύγκρισης. Ακόμη, οι ανάγκες είναι δυναμικού χαρακτήρα και αλλάζουν 
συχνά.

Οι ερευνητές έχουν προτείνει ότι οι υπηρεσίες απαρτίζονται από τρία βασικά 
συστατικά : το φυσικό περιβάλλον παροχής των υπηρεσιών, μαζί με τις 
διαδικασίες και τις διεργασίες, τη συμπεριφορά των εργαζομένων και την 
προσωπική κρίση των εργαζομένων για τα θέματα που αντιμετωπίζουν. Ο 
αποτελεσματικός σχεδιασμός μιας υπηρεσίας απαιτεί τη σύνθεση ενός 
ικανοποιητικού μίγματος των παραπάνω. Ο στόχος είναι η παροχή μιας 
υπηρεσίας με εσωτερική συνοχή, ισορροπία και επάρκεια που θα 
κατευθύνεται στην ικανοποίηση των κριτηρίων αποδοχής ενός συγκεκριμένου 
τμήματος της αγοράς.
Επί παραδείγματι, υπερβολική έμφαση στις διεργασίες μπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσμα την έγκαιρη παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών, αλλά 

ταυτόχρονα μπορεί να υποκρύπτει απάθεια και αδιαφορία απέναντι στον 

πελάτη. Υπερβολική αφοσίωση στον τρόπο συμπεριφοράς είναι δυνατό να 
δημιουργήσει ένα φιλικό και προσωπικό περιβάλλον αλλά σε βάρος της
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ταχύτητας και της συνέπειας της υπηρεσίας. Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να 
οδηγήσει και η υπερβολική απόδοση βαρύτητας στην προσωπική κρίση των 
εργαζομένων, η παροχή δηλαδή αρμοδιοτήτων πέρα από τις αναγκαίες (over 
empowerment).

Μια χρήσιμη προσέγγιση στο σχεδίασμά αποτελεσματικών υπηρεσιών είναι η 
αναγνώριση και κατανόηση του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες διαφοροποιούνται 
στο βαθμό εμπλοκής των παραπάνω τριών συστατικών. Ας δούμε μερικές 
περιπτώσεις.

Υπηρεσίες με χαμηλό βαθμό εμπλοκής των συστατικών αυτών 
προσομοιάζουν με παραγωγικές διαδικασίες προϊόντων. Η έμφαση στην 
ποιότητα θα πρέπει να επικεντρωθεί στο φυσικό εργασιακό περιβάλλον και 
στις διεργασίες. Καθώς όμως η επαφή και η συνδυασμένη δράση με τον 
πελάτη αυξάνει, παράλληλα αυξάνεται και η σπουδαιότητα δύο άλλων 
παραγόντων. Σε υπηρεσίες με χαμηλή ένταση εργασίας η εντύπωση που 
αποκομίζει ο πελάτης από το φυσικό εργασιακό περιβάλλον, τις διαδικασίες 
και τις διεργασίες είναι σημαντική. Οι επιχειρήσεις αυτού του είδους πρέπει να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή αξιόπιστου και εύχρηστου μηχανικού 
εξοπλισμού. Ακόμη, όταν αυξάνεται το επίπεδο προσωπικής επαφής με τον 
πελάτη , αυξάνεται και η σημασία της συμπεριφοράς των εργαζομένων.

2.2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο σχεδιασμός μιας υπηρεσίας είναι ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα 
παρασχεθεί αυτή στην πελατεία. Σύμφωνα με τους James R. Evans και 
William Μ. Lindsay (Β.2), η μεθοδολογία σχεδιασμού μιας υπηρεσίας είναι η 
λεπτομερής παράθεση των διαδοχικών βημάτων που απαιτούνται 
(δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία και επίτευξης προκαθορισμένων 

στόχων) προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία. Χρήσιμο εργαλείο για την 
εναργή απεικόνιση των βημάτων είναι η δημιουργία ενός διαγράμματος ροής 

ενεργειών (flowchart). Τα διαγράμματα ροής αποτελούν τη βάση για 
καταγραφή των περιγραφών έργου (job description), των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης των εργαζομένων, της μέτρησης των επιδόσεων. Γενικά,
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αποτελούν το καλύτερο μέσο για προσομοίωση της διαδικασίας παροχής της 
σχεδιαζόμενης υπηρεσίας, προκειμένου να αναφανούν τα πιθανά σημεία 
λαθών, πριν την εφαρμογή στην πράξη.

Η επιχείρηση AT & Τ των Η.Π.Α. προτείνει (Β.3) την τεχνική του «αλυσιδωτού 
προς τα πίσω σχεδιασμού» (backward chaining), η οποία περιλαμβάνει τα 
εξής βήματα :
- ξεκινάμε με το αποτέλεσμα κάθε διαδικασίας και την ερώτηση “ποια είναι η 

τελευταία κρίσιμη υποδιαδικασία ;»

- για την υποδιαδικασία αυτή ρωτάμε «Ποιες είναι οι αναγκαίες εισροές για 
την παροχή του αποτελέσματος ;»

- καθορίζουμε την πηγή κάθε εισροής. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως είναι 
φυσικό, οι εισροές θα είναι τα αποτελέσματα προηγούμενων 
υποδιαδικασίων. Σε άλλες, θα προέρχονται από εξωτερικούς προμηθευτές

- συνεχίζουμε προς τα πίσω, μια υποδιαδικασία κάθε φορά, έως ότου 
καταλήξουμε στο σημείο όλες οι εισροές να προέρχονται από εξωτερικούς 
προμηθευτές.

Σύμφωνα με τους Bo Edvardsson, Bertil Thomasson και John Ovretveit στο 
έργο τους «Quality of Service» (B.1), κατά τον Deming μόνο ένα 6% των 
σφαλμάτων ποιότητας προέρχεται από τους εργαζόμενους, από απροσεξία, 
άγνοια ή κακή διάθεση, ενώ το υπόλοιπο 94% προέρχεται από λανθασμένες, 
πολυσύνθετες ή ακατάλληλες διαδικασίες για την εκπλήρωση των στόχων. Τα 
ενσωματωμένα αυτά στις διαδικασίες μειονεκτήματα διαβρώνουν τον πυρήνα 
της ποιότητας, το προσωπικό. Στις υπηρεσίες ο χαμηλού επιπέδου 
σχεδιασμός επιδρά στο προσωπικό και καταστρέφει την ικανότητα και την 
υποκίνησή του στο να παράσχει μια ποιοτική υπηρεσία. Αυτό συμβαίνει 
επειδή τα ενσωματωμένα αυτά μειονεκτήματα θέτουν διαρκώς τους 
εργαζομένους σε δυσάρεστες ή αδιέξοδες καταστάσεις με τους πελάτες. Οι 
εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι το ίδιο το σύστημα με βάση το οποίο δουλεύουν 

προκαλεί τα λάθη.
Η έλλειψη δεδομένων για τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών είναι 
που παρεμποδίζει σε πολλές επιχειρήσεις τον επιτυχή σχεδίασμά των προς 

παροχή υπηρεσιών. Οι συγγραφείς σημειώνουν ιδιαίτερα την σημασία της
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κατανόησης, κατά τη φάση του σχεδιασμού, του τρόπου με τον οποίο 
διαμορφώνονται οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις καθώς και του γεγονότος ότι 
δεν είναι στατικές. Συνεχίζουν λέγοντας ότι από την πλευρά του παροχέα των 
υπηρεσιών αυτές οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες είναι δυνατό να 
παρασταθούν ως ζώνες ανοχής που διακρίνονται από υπηρεσίες αποδεκτού 
επιπέδου και υπηρεσίες επιθυμητού επιπέδου (Parasuraman et al., 1991). Η 
φύση αυτών των ζωνών ανοχής είναι ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης κατά το 
σχεδίασμά αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών.

2.2.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ TOY SCHEUING’S ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Scheuing’s πρότεινε το 1989 ένα μοντέλο για την ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών, το οποίο βασίζεται σε εμπειρική έρευνα για τον τρόπο με τον 
οποίο ανακύπτουν νέες υπηρεσίες. Το μοντέλο περιγράφει μια διαδοχή 
δεκαπέντε βημάτων, που ομαδοποιούνται σε τέσσερα στάδια, τα εξής :
- επιλογή κατεύθυνσης
- σχεδιασμός
- δοκιμή
- εισαγωγή στην αγορά

Τα δεκαπέντε βήματα με τις συνιστώσες τους, τόσο από την πλευρά της 
επιχείρησης όσο και από την πλευρά του εσωτερικού περιβάλλοντος 
περιγράφονται σχηματικά παρακάτω.
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2.2.3 ΔΥΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι ίδιοι συγγραφείς προτείνουν τις παρακάτω δύο μεθόδους για το σχεδίασμά 
υπηρεσιών :
- με χρήση προσχεδίων και απεικόνισης της υπηρεσίας
- με ανάπτυξη των λειτουργιών ποιότητας

Η χρήση προσχεδίων είναι μια συστηματική μέθοδος για την ανάλυση και 
απεικόνιση των βημάτων μιας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσίας 
(Shostack and Gibson, 1991, Kingman - Brundage, 1988, 1989, Baum, 1989, 
Davis, 1990). Η τεχνική αναπτύχθηκε καταρχήν κατά την ανάλυση 
συστημάτων και την κατασκευή διαγραμμάτων ροής για τη δημιουργία 
προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η απεικόνιση της υπηρεσίας ως 

μιας ροής διαδικασιών μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα 
την αμοιβαία εξάρτηση μεταξύ δραστηριοτήτων, προσωπικού, προϊόντων και 
άλλων δομικών στοιχείων που συναρμοζόμενα συνιστούν την υπηρεσία. Μας 
βοηθάει να απεικονίσουμε, στο στάδιο του σχεδιασμού, τα κρίσιμα σημεία και 
τα πιθανά σημεία αστοχίας της υπηρεσίας.
Η βάση της χρήσης προσχεδίων είναι λεπτομερή σχέδια, χρονοβόρα στην 
κατασκευή τους. Τα σχέδια αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να αποφύγουμε 
ελαττώματα ποιότητας και παρέχουν περαιτέρω πρόσφορο έδαφος για να 
ασχοληθούμε αποτελεσματικότερα με τα πιθανά προς εμφάνιση προβλήματα. 
Τα σχέδια απεικονίζουν τα γεγονότα, τις δραστηριότητες και τις αναθέσεις 
εργασιών με διαφορετικά σύμβολα, τοποθετημένα σε χρονολογική σειρά, έτσι 
ώστε να περιγράφεται με λεπτομέρειες πως «παράγεται» η υπηρεσία. Σε όλες 
τις υπηρεσίες ο χρόνος είναι παράγοντας που επηρεάζει τα κόστη και την 
ποιότητα. Τα μοντέλα προσχεδίων καθιστούν δυνατή τη λήψη υπόψη του 
χρόνου, υπολογίζοντας χρόνους που είναι αποδεκτοί από τον πελάτη για τα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας. Έτσι γίνεται δυνατός 

και ο έλεγχος της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια της επικέρδειας. Οι 

προκαθορισμένοι, αποδεκτοί χρόνοι (μέγιστοι, ελάχιστοι ή μέσοι) είναι επίσης 
χρήσιμοι για τη μέτρηση της ποιότητας και την ορθή κατανομή των 

διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης. Ο χρόνος που καθορίζεται είναι συνήθως 
ανάλογος με την περιπλοκότητα της προς παροχή υπηρεσίας.
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Στο προσχέδιο υπάρχει μια «γραμμή ορατότητας». Διαχωρίζει τις διαδικασίες 
που είναι ορατές από τον πελάτη από εκείνες που δεν είναι φανερές σ’ αυτόν. 
Στο ορατό τμήμα ο πελάτης έχει αίσθηση του προσωπικού που τον 
εξυπηρετεί και διάφορες μορφές φυσικής παρουσίας, που συμβάλλουν στην 
εντύπωση που αποκομίζει για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το 
τμήμα του προσχεδίου που περιλαμβάνει τις ορατές δραστηριότητες ποικίλλει 
ανάλογα με την υπηρεσία, αλλά γενικά το μεγαλύτερο τμήμα του προσχεδίου 

βρίσκεται κάτω από τη γραμμή. Οι περισσότερες διαδικασίες δεν είναι ορατές 
από τον πελάτη. Το ορατό κομμάτι των διαδικασιών της υπηρεσίας μπορεί να 

χωριστεί παραπέρα με μια «γραμμή αλληλεπίδρασης» που διαχωρίζει τις 
δραστηριότητες στις οποίες ο πελάτης συμμετέχει από εκείνες από εκείνες τις 
οποίες εκτελεί το προσωπικό χωρίς την παρουσία του, στο λεγόμενο «back 
office». Ο διαχωρισμός αυτός βοηθάει στο να επικεντρώσουμε την προσοχή 
μας στο δυσκολότερο να ελεγχθεί τμήμα των διαδικασιών, όπου ο 
ανθρώπινος παράγων δημιουργεί μεγαλύτερο κίνδυνο διακυμάνσεων στην 
ποιότητα.
Η Shostack (1984) περιγράφει πώς η δημιουργία προσχεδίων μπορεί να 
βοηθήσει μιαν επιχείρηση να εντοπίσει πιθανές πηγές προβλημάτων πριν 
αναφανούν στην πράξη. Τα βήματα που περιγράφει είναι εν συντομία τα 
ακόλουθα :

1. Σχεδίασε τη ροή των γεγονότων. Το πρώτο βήμα είναι να καταγραφούν οι 
διάφορες δραστηριότητες που απαρτίζουν την υπηρεσία. Για περισσότερο 
σύνθετες υπηρεσίες, με πολλά σημεία λήψης αποφάσεων και εναλλακτικές 
λύσεις, η παραπάνω εργασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητική και 
επίπονη, καθώς η πληθώρα των πιθανών εκβάσεων είναι δύσκολο να 
εξακριβωθεί και να ορισθεί.

2. Εξακρίβωσε τα προβλεπτά σημεία αστοχίας. Όταν η ροή των γεγονότων 
είναι ξεκάθαρη, αυτό γίνεται ευκολότερα. Η εξακρίβωση των σημείων 
αστοχίας μας δίνει ευχέρεια ανασχεδιασμού και δόμησης προληπτικών 
μέτρων μέσα στο ίδιο το σύστημα.

3. Καθόρισε χρονοδιάγραμμα. Ο χρόνος σχετίζεται με το κόστος σε όλες τις 

υπηρεσίες. Καθορίζοντας τους αναγκαίους χρόνους των επιμέρους 

δραστηριοτήτων έχουμε συνολικό χρονοδιάγραμμα για την υπηρεσία, το
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οποίο στη συνέχεια συγκρίνουμε με τους χρόνους που είναι διατεθειμένοι 
να αποδεχτούν οι πελάτες.

4. Ανάλυσε την επικέρδεια. Ο καθορισμός των χρόνων βοηθάει στην 
αποφυγή χαμηλής επικέρδειας και αναποτελεσματικότητας.

Η ανάπτυξη των λειτουργιών ποιότητας (Quality function development) 
εμφανίστηκε στην Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του ’60 από τους Shigun 
Mizuno και Yozi Akao. Η πρώτη επιχείρηση που χρησιμοποίησε την 
ανάπτυξη λειτουργιών ποιότητας ήταν η Mitsubishi (King, 1987, Hauser and 
Clausing, 1988, Andersson, 1989, Chang, 1989, Conti, 1989, Ferguson, 
1990). To πλεονέκτημα της μεθόδου έγκειται στο ότι ενσωματώνει 
συστηματικά τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών σε προδιαγραφές 
για την επιχείρηση.

Αν και καταρχήν αναπτύχθηκε για τον τομέα της παραγωγής προϊόντων, οι 
συγγραφείς επινόησαν μια τροποποιημένη προσέγγιση, ώστε η μέθοδος να 
χρησιμοποιηθεί και για τον τομέα παροχής υπηρεσιών, με τα εξής τέσσερα 
βήματα :

1. Το πρώτο βήμα, όπως είναι φυσικό, είναι ο καθορισμός των αναγκών και 

των προσδοκιών του πελάτη, των απαιτήσεών του. Η διαδικασία αυτή 
περιλαμβάνει την εξακρίβωση των προτιμήσεων του πελάτη γύρω από τις 

οποίες στρέφεται ο ανταγωνισμός.
2. Το δεύτερο βήμα, με όρους υπηρεσιών, είναι ο καθορισμός των 

απαιτούμενων εισροών προκειμένου να προσφερθεί η υπηρεσία και ο 
σχεδιασμός όλου του πλέγματος των συνακόλουθων υπηρεσιών, έτσι 
ώστε η ποιότητα να ενυπάρχει εξαρχής.

3. Το τρίτο βήμα είναι ο σχεδιασμός των διαδικασιών. Απαιτείται η επιλογή 
εκείνων που «παράγουν» με το βέλτιστο τρόπο αυτό που επιθυμεί ο 
πελάτης και η καταγραφή και απεικόνισή τους με τη χρήση προσχεδίων.

4. Το τέταρτο βήμα είναι ο σχεδιασμός της καθημερινής παροχής της 

υπηρεσίας. Πρέπει να εκδοθούν οδηγίες εργασίας και να καθοριστεί η 
ιεραρχία του προσωπικού και η αναγκαία εκπαίδευσή του.

Κατά τον Anders Gustaffson (Α.4), η ανάπτυξη των λειτουργιών ποιότητας 
πραγματοποιείται με χρήση των πινάκων ποιότητας (quality tables). Οι
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πίνακες ποιότητας παρέχουν αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ της 
σύλληψης - ιδέας και του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας προς παροχή 
(Ohfuji, 1994). Η ανάπτυξη των λειτουργιών ποιότητας είναι ένα σύστημα με 
το οποίο αποκαλύπτονται οι σχέσεις αιτίου - αιτιατού, η μετάφραση της 
φωνής του πελάτη στη γλώσσα της επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή πρέπει να 
φτάσει έως τους χώρους παραγωγής - εργασίας. Με τον τρόπο αυτό 
οδηγούμαστε στον κύριο στόχο της ανάπτυξης λειτουργιών ποιότητας, ήτοι 
της διασφάλισης της ποιότητας κατά τη φάση της ανάπτυξης του προϊόντος. 
Κατά την εργασία αυτή εντοπίζονται οι κρίσιμες διαδικασίες και οι 
προσπάθειες βελτίωσης εντοπίζονται σ’ αυτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ

Ακολουθεί περιγραφή του πλέγματος των εργασιακών σχέσεων στον 
τραπεζικό τομέα, στα πλαίσια του οποίου καλείται η ποιότητα να εδραιωθεί ως 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η κατάσταση αναδιάρθρωσης - αναδιοργάνωσης στην οποία βρίσκεται ο 

κλάδος, δημιουργεί, όπως είναι φυσικό, πολλαπλά προβλήματα εφαρμογής, 
πέραν του κλασικού, που έχει διατυπωθεί κατά καιρούς στις επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε παρόμοιες φάσης και ανακεφαλαιώνεται, με απλά λόγια, ως 

εξής:
«Θα ασχολούμαστε τώρα με την ποιότητα ή με τη δουλειά μας ;»

Ωστόσο, αυτό που κατά την άποψή μας πρέπει να κατανοηθεί είναι ότι οι 
προσπάθειες για εφαρμογή - υλοποίηση συστήματος ποιότητας αρμόζει να 
αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών αναδιοργάνωσης - 
αναδιάρθρωσης που περιγράφονται στη συνέχεια, προκειμένου να επιτευχθεί 
η δόμηση της ποιότητας εξαρχής ως συστατικού του συστήματος.
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3.2 ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η κατάσταση που επικρατεί στον τραπεζικό τομέα της χώρας μας τα τελευταία 
χρόνια (συγχωνεύσεις τραπεζών, εξαγορές, διαφοροποίηση προϊόντων και 
παροχή τους από μη άμεσα σχετιζόμενες με αυτά στο παρελθόν επιχειρήσεις) 
είναι απόρροια παρόμοιων αλλαγών που εμφανίστηκαν στους 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς του εξωτερικού αρκετές δεκαετίες 
νωρίτερα. Η συνειδητοποίηση ότι δεν είναι πλέον ο παραγωγός του προϊόντος 
σε πλεονεκτική θέση έναντι του καταναλωτή, αλλά ότι οι ανάγκες του 
καταναλωτή είναι που καθορίζουν τους κανόνες της αγοράς, οδήγησε σε 

ένταση του ανταγωνισμού και σε προσφυγή σε νέες μεθοδεύσεις απόσπασης 
μεγαλυτέρων μεριδίων της. Όπως ήταν φυσικό, η παροχή υπηρεσιών 
υψηλότερης ποιότητας αποτέλεσε κύριο μέσο επίτευξης των παραπάνω 
στόχων. Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν (στο εξωτερικό ως τώρα) 
ήταν η αναδιάρθρωση του πλέγματος των εργασιακών σχέσεων και η 
ανάδειξη της έννοιας της «απασχολησιμότητας». Μεταφέρουμε εν συντομία 
τις κυριότερες αναφορές από δύο άρθρα που αφορούν το θέμα :
- Gracie Ebadan and Diana Winstanley, "Downsizing, delayering and 

careers - The survivor’s perspective”, (A.7)
- Amin Rajan, «Employability in the finance sector: rhetoric vs reality”, (A.8)

Στο ίδιο θέμα εκτενείς αναφορές γίνονται και στα (Β.4), (Β.5)

Μετά τη διαπίστωση ότι ο τραπεζικός και γενικότερα ο χρηματοοικονομικός 
τομέας θα υποστεί περαιτέρω και πλέον ραγδαίες αλλαγές στο άμεσο μέλλον, 
δηλώνεται ότι ο ρόλος του προσωπικού στην παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας θα είναι μεγαλύτερος από οποτεδήποτε στο παρελθόν. Με 

δεδομένο ότι το χρήμα αποτελεί πλέον προϊόν που βρίσκεται σε επάρκεια, ο 

τρόπος για ικανοποιητικά κέρδη είναι η διαφοροποίηση στις μεθόδους 
πώλησης. Βάση της διαφοροποίησης είναι η παροχή υπηρεσιών. Η δέσμευση 

σε παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που θα αναληφθεί από το σύνολο 
του προσωπικού της επιχείρησης είναι ο κρίσιμος παράγων.
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Σε όλες τις χώρες του 0.0.Σ.Α. η εντατικοποίηση των δυνάμεων της αγοράς 
εξαγγέλλει την έλευση της «λιτής παραγωγής» (lean production) στις 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων είναι και 
οι εξής :
- καλύτερη αξιοποίηση του κεφαλαίου
- εξωτερική εκτέλεση των μη κρίσιμων δραστηριοτήτων («φασόν» από 

υπεργολάβους)
- λιγότερο προσωπικό
- λιγότερα ιεραρχικά επίπεδα και λιγότεροι βαθμοί προσωπικού σε κάθε 

ιεραρχικό επίπεδο
- λιτά δίκτυα καταστημάτων
- μισθοί ανάλογοι με τις επιδόσεις
- λιγότερες διαδικασίες που θα ενσωματώνουν ικανό αριθμό διακριτών 

σήμερα λειτουργιών, μέσα από εκτεταμένο ανασχεδιασμό.

Είναι προφανής ο στόχος της προσπάθειας, ακόμα και σ’ αυτό το αρχικό 
επίπεδο δήλωσης των μέσων επίτευξης του στόχου. Η ποιότητα επιβάλλει 
στροφή προς τον πελάτη. Η στροφή προς τον πελάτη, προκειμένου να γίνουν 
κατανοητές οι ανάγκες του, επιβάλλει περισσότερο προσωπικό πρώτης 
γραμμής. Περισσότερο προσωπικό πρώτης γραμμής, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, προκύπτει με συμπίεση της ιεραρχικής πυραμίδας, ώστε να 
διευρυνθεί η βάση της, που έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη. Η 
συμπίεση της ιεραρχικής πυραμίδας έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την εξάλειψη 
ιεραρχικών επιπέδων.

Πάντως, η έννοια της λιτής παραγωγής είναι δυνατό να έχει και αντίθετα 
αποτελέσματα, επειδή υποσκάπτει τα τρία παραδοσιακά κίνητρα 
ενεργοποίησης του προσωπικού, την εργασιακή ασφάλεια (job security), τις 
μισθολογικές αυξήσεις ανάλογα με την άνοδο του κόστους ζωής και την 

υπηρεσιακή ανέλιξη. Με δεδομένο ότι το ζητούμενο είναι η υψηλή ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα κίνητρα των εργαζομένων είναι 

κεφαλαιώδους σημασίας. Η παροχή εκπαίδευσης από μόνη της δεν επαρκεί. 

Τα θέματα που τίθενται είναι:
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- πώς επηρεάζει η αναδόμηση του εργασιακού περιβάλλοντος 
(restructuring) τα παραδοσιακά κίνητρα της συμπεριφοράς των 
εργαζομένων;

- πώς δημιουργούνται νέου τύπου κίνητρα ;

Σύμφωνα με τα άρθρα, τα τελευταία τρία χρόνια στις υπηρεσίες του 
χρηματοοικονομικού τομέα οι τάσεις είναι:
- επικέντρωση των δραστηριοτήτων στις κύριες ασχολίες
- ενασχόληση με μικρές αγορές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (niche markets)
- αυξημένη χρήση τεχνολογίας, με στόχο τη μείωση του κόστους με 

αυτοματοποίηση και αύξηση των εσόδων με τυποποίηση των 
παρεχόμενων προϊόντων

- αυξημένη παρακολούθηση της επίδοσης με οικονομικούς όρους, με στόχο 
και πάλι τον έλεγχο του κόστους και την επαύξηση της υπευθυνότητας

- απαλλαγή από πελατεία με χαμηλά περιθώρια κέδρους
- λιγότερες θέσεις φυσικής παρουσίας με επικέντρωση σε συγκεκριμένες 

αγορές και πελάτες - στόχους

Για την περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας και ειδικότερα για το διάστημα 
1991 - 1994, οι παραπάνω διαφοροποιήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την 
απώλεια περίπου 100.000.- θέσεων εργασίας. (Rajan and van Eupren, 1994).

Οι κύριες έννοιες στις οποίες στηρίζεται η προσπάθεια για επίτευξη 

υψηλότερης ποιότητας είναι:
- ανασχεδιασμός των διαδικασιών παραγωγής (re-engineering of business 

processes)
- αναδόμηση των δικτύων των καταστημάτων (restructuring of branch 

networks)

Με δεδομένο ότι οι παραπάνω τάσεις, που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε μεγάλο 
βαθμό στις προηγμένες στον τομέα της παροχής τραπεζικών υπηρεσιών 

χώρες, έχουν ήδη εμφανιστεί και στην Ελλάδα, θα επισημάνουμε μερικά 
κρίσιμα στοιχεία κάθε μιας.
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Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών παραγωγής έχει σαν στόχο την επίτευξη 
δυο διαδοχικών αντικειμενικών στόχων :
- ομογενοποίηση όσο το δυνατό περισσότερων διακριτών λειτουργιών σε 

ενιαίες διαδικασίες
- περιορισμό του χρόνου κατά τον οποίο το παραγωγικό σύστημα 

παραμένει αργό (down time) μεταξύ της διαδοχικής εκτέλεσης των κύκλων 
των παραπάνω διαδικασιών.

Οι αντικειμενικοί αυτοί στόχοι περιλαμβάνουν συγχώνευση λειτουργιών, 
επιτάχυνση των γραμμών παραγωγής, περιορισμό του διοικητικού 
προσωπικού και επαύξηση του προσωπικού πρώτης γραμμής που έχει σαν 
στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη ευρισκόμενο σε άμεση επαφή μαζί του, 
βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού, ανάπτυξη αυξημένης 
υπευθυνότητας και ομαδικής εργασίας.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι υφιστάμενες μέθοδοι λειτουργίας είναι υπό 
ανασχεδιασμό δεν σημαίνει ότι οι οργανωσιακές δομές εντός των οποίων 
υλοποιούνται είναι στο απυρόβλητο αλλά βρίσκονται και αυτές υπό γενική 
αναθεώρηση. Τράπεζες με πλούσιο δίκτυο καταστημάτων εφαρμόζουν σχέδια 
αναπροσανατολισμού με στόχο αφενός τον εμφανισιακό και λειτουργικό 
εκσυγχρονισμό τους και αφετέρου την αύξηση της ανταποκρισιμότητας στις 
αγορές και στις ανάγκες της πελατείας.

Μέχρι το 1980 περίπου, τα τραπεζικά δίκτυα ήταν απλής μορφής. Τα 
τραπεζικά καταστήματα εξαρτώνταν από περιφερειακές διοικητικές μονάδες, 
οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνταν από την κεντρική διοίκηση. Τα 
καταστήματα ήταν κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητα, υπό δύο έννοιες. Πρώτο, 
το καθένα διακινούσε μια πανομοιότυπη σειρά προϊόντων σε μικρούς και 

λιγότερο σε μεγάλους πελάτες. Δεύτερο, το καθένα διεκπεραίωνε από μόνο 

του τις εσωτερικές διεργασίες του, τις λεγάμενες λειτουργίες «back office». 
Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η δομή αυτή άρχισε να αλλάζει και 

να γίνεται πιο σύνθετη. Καταρχήν, δημιουργήθηκαν δύο επίπεδα 

καταστημάτων, τα λεγάμενα κύρια καταστήματα που παρέχουν πλήρη γκάμα 
υπηρεσιών για μικρούς και μεγάλους πελάτες στα μεγάλα αστικά κέντρα και
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τα περιφερειακά καταστήματα με παροχή μερικών υπηρεσιών, σε μικρούς 
πελάτες. Η νέα δομή απέβλεπε στην επικέντρωση στον πελάτη. Με την 
δημιουργία των επιπέδων, η διαδικασία των μικρών δανείων προσωπικού 
χαρακτήρα αυτοματοποιήθηκε και η λειτουργία των στελεχών άλλαξε από 
λήψη αποφάσεων δανεισμού κατά κύριο λόγο, σε διαχείριση των πόρων του 
υποκαταστήματος για καλύτερη αξιοποίηση τους και σε marketing των 
τραπεζικών προϊόντων. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είχε να κάνει με τη 
δημιουργία δύο διαφορετικών οντοτήτων, οι οποίες εν πολλοίς εντοπίζονται 
στις δραστηριότητες του προσωπικού που ασχολείται με καθεμιά από αυτές. 
Δημιουργήθηκε η ομάδα επαφής με την πελατεία, μια κινητή ομάδα 
προσωπικού με στόχο την κίνηση μεταξύ των κεντρικών γραφείων και των 
καταστημάτων, με γνώσεις υψηλού επιπέδου επί όσο το δυνατό 
περισσότερων προϊόντων με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
Η δεύτερη οντότητα αφορούσε το προσωπικό εκείνο που ανάλαβε τη 
διενέργεια των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (που αναφέρθηκαν 
παραπάνω ως «λειτουργίες back office»), οι οποίες έπαψαν πλέον να 

εκτελούνται τοπικά στα καταστήματα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας.

Ξαναγυρνώντας στο θέμα των κινήτρων που θα πρέπει να αποδοθούν στο 
προσωπικό, ώστε να επιτευχθεί ο εργασιακός αναπροσανατολισμός του μέσα 
στο πλαίσιο των σημαντικών αλλαγών που περιγράφηκαν, αξίζει να 
θυμηθούμε το πόσο σημαντική είναι η δέσμευση του για την επιτυχία των 
στόχων ποιότητας που τίθενται. Με δεδομένο ότι όπως θα αναφερθεί αμέσως 
παρακάτω, τα παλιά, παραδοσιακά κίνητρα έχουν απολέσει το κύρος και τη 
χρησιμότητά τους, είναι απόλυτα αναγκαίο να υποκατασταθούν από νέα.

Και αυτό γιατί, όπως έχει γίνει ως τώρα φανερό, ο ανασχεδιασμός των 
διαδικασιών παραγωγής μέσα από την οπτική των εργαζομένων έχει τέσσερα 
μεγάλα μειονεκτήματα :

- προκαλεί πόλωση, δημιουργώντας διαφοροποιημένες ομάδες στη βάση 

των εργασιακών δεξιοτήτων. Η παραπάνω θέση ενισχύεται από το 

γεγονός ότι λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας οι εργαζόμενοι δεν
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έχουν την παλιότερη ευχέρεια να παρακολουθούν τους συναδέλφους τους 
ώστε να αποκτούν πρόσθετες δεξιότητες με εμπειρική εκμάθηση.

- περιορίζει τις δυνατότητες προαγωγών, εκτός ίσως από τις κεντρικές 
διοικητικές υπηρεσίες, γιατί οι άλλες θέσεις εργασίας είναι δεξιοτήτων 
χαμηλής στάθμης (διεκπεραιωτικές)

- επαυξάνει τον κίνδυνο να καταστούν σύντομα οι αποκτηθείσες δεξιότητες 
απαρχαιωμένες, καθώς εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες με υψηλούς 
ρυθμούς ανανέωσης.

- αναμένεται να προκαλέσει μειώσεις προσωπικού της τάξης του 20% έως 
40%.

Το κυριότερο νέο κίνητρο που προτείνεται για τους εργαζόμενους είναι εκείνο 
της απασχολησιμότητας, υπό την έννοια της απόκτησης πολλαπλών 
δεξιοτήτων οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς να εναλλάσσονται μεταξύ 
διάφορων εργασιακών θέσεων, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες. Το 
σχήμα λειτουργίας του νέου κινήτρου αναλύεται παρακάτω.

Πολλοί τραπεζικοί οργανισμοί έχουν αναλάβει μια σειρά από μέτρα σε 
συγκεκριμένες περιοχές προκειμένου να στηρίξουν τις αλλαγές στο σύστημα 
με αλλαγές και στον τρόπο διαχείρισης του προσωπικού τους. Μεταξύ αυτών 
των μέτρων είναι:

- εκπαίδευση και ανάπτυξη, όπου ο στόχος τώρα είναι η άμεση απόκτηση 
ικανοτήτων που έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων, την 
παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας και την δυνατότητα να 
αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της διαδικασίας των αλλαγών.

- κριτήρια ανταμοιβής, όπου η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των 
μισθών και οι αυξήσεις που παρέχονται με μόνο γνώμονα την αρχαιότητα 
και τα χρόνια υπηρεσίας αντικαθίστανται από μισθούς συσχετισμένους με 

κριτήρια απόδοσης.

- καθορισμό και διαρκή επανέλεγχο της επάρκειας του εργαζομένου

- κριτήρια πρόσληψης, στα οποία η εμπειρία αποκτά ιδιαίτερα βαρύνοντα 
ρόλο
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- κριτήρια προαγωγών, όπου τα τυπικά προσόντα και η αρχαιότητα χάνουν 
τη σημασία τους μπροστά στην πραγματική απόδοση

- συστήματα ιεραρχίας όπου το πλήθος των βαθμών σταδιακά 
απομειώνεται (delayering)

Οι παραπάνω αλλαγές συνιστούν μεταστροφή από την έννοια του «δια βίου 
επαγγέλματος» στο επάγγελμα που στηρίζεται στην ευέλικτη σχέση 
εργαζόμενου - εργοδότη και παράλληλα σηματοδοτούν τη στροφή από την 
πατερναλιστική κουλτούρα της προσπάθειας στην κουλτούρα του 
αποτελέσματος. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι σύμφωνα με ένα από τα 
συμπεράσματα έρευνας που διεξάχθηκε σε 159 χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς της Μεγάλης Βρετανίας το 1995 (Rajan et al), οι παραπάνω 
δράσεις των οργανισμών - χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων είχαν 
μεγαλύτερη επίδραση στην εσωτερική απασχολησιμότητα, παρά στην 
εξωτερική. Η πλειονότητα των οργανισμών ενδιαφερόταν για την 
προετοιμασία των εργαζομένων για άλλες, εσωτερικές θέσεις εργασίας. Όπως 
θα διαφανεί και από άλλες αναφορές παρακάτω αλλά και από την έρευνα 
πεδίου που διεξήχθη στα πλαίσια της εργασίας αυτής, οι εργαζόμενοι 
εξοικειώνονται με την έννοια του εσωτερικού πελάτη κατανοώντας ότι δεν 
πρόκειται να βρίσκονται στην ίδια - εσωτερική της επιχείρησης - θέση 
εργασίας για όσα χρόνια εργάζονται, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα 
ευαίσθητους σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών παραδοτέων εσωτερικά.
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3.3 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι διαφοροποιήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω στο πλέγμα των 
εργασιακών σχέσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα διεθνώς, βρίσκουν 
εφαρμογή πλέον και στη χώρα μας, με την αναπόφευκτη, βέβαια, χρονική 
υστέρηση. Με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση των αγορών, η εξέλιξη αυτή 
δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί, παρά τις όποιες αντιδράσεις φορέων του 
εγχωρίου συστήματος εργασιακών σχέσεων. Η υλοποίηση των αλλαγών 
προέρχεται τόσο από πρωτοβουλίες των ιδιωτικών τραπεζών όσο και από 
πρωτοβουλίες διαρθρωτικών διαφοροποιήσεων που δρομολογούνται από την 
Πολιτεία.

Κατά τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει σημαντικά βήματα 
για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μηχανισμών τους και 
κατά συνέπεια τη βελτίωση και της ανταγωνιστικότητάς τους. Τα βήματα αυτά 
πήραν διάφορες μορφές, όπως οι προσπάθειες εξυγίανσης των 
χαρτοφυλακίων και η αναζήτηση νέων αγορών με σταδιακή επέκταση στα 
Βαλκάνια, παρά την αστάθεια που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο χώρο την 
τελευταία δεκαετία. Η ένταση του ανταγωνισμού έχει οδηγήσει σε μεθοδεύσεις 
εξεύρεσης λύσεων με νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, περιορισμό του 
λειτουργικού κόστους και ολοένα και πιο έντονη χρήση νέων τεχνολογιών 
ειδικά στο πεδίο της πληροφορικής. Η προσπάθεια έχει ακόμη μακρύ δρόμο, 
προκειμένου η ελληνική τράπεζα να καταστεί ανταγωνιστική στο νέο, 
διευρυμένο χώρο δράσης της, όπου θα αντιμετωπίσει τις ευρωπαϊκές 
τράπεζες, με την εισαγωγή του ευρώ.

Το επικείμενο θέμα της εισαγωγής του ευρώ και η συμμετοχή της χώρας μας 
στην ΟΝΕ θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον εγχώριο τραπεζικό τομέα. 

Κύρια κέρδη θα προκύψουν από την ένταξη σε περιβάλλον οικονομικής 
σταθερότητας, υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, χαμηλών επιπέδων 
πληθωρισμού και επιτοκίων, διεύρυνσης των χρηματαγορών και 
κεφαλαιαγορών και αύξησης της ζήτησης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Ωστόσο, τα παραπάνω θα συντελεσθούν υπό καθεστώς εντεινόμενου 

ανταγωνισμού, ο οποίος ήδη έχει ενταθεί σε επίπεδα πρωτόγνωρα για το
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τραπεζικό σύστημα της χώρας. Σήμερα λειτουργούν πάνω από 40 τράπεζες, 

με 2700 περίπου καταστήματα και 55000 περίπου υπαλλήλους.

Από τα κυριότερα στοιχεία των προβλέψεων για την εξέλιξη της τραπεζικής 

αγοράς στην Ελλάδα είναι εκείνο της αύξησης της ζήτησης των σχετικών 

υπηρεσιών. Σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε., η χώρα μας φαίνεται να έχει 

έναν ελάχιστα αναπτυγμένο τραπεζικό τομέα, απόρροια του έντονου κρατικού 

παρεμβατισμού που επικρατούσε στο παρελθόν. Το πληθωριστικό 

περιβάλλον και η εξ αποτελέσματος οικονομική αβεβαιότητα περιόριζαν 

δραστικά τη ζήτηση πιστώσεων και οι ελληνικές τράπεζες ήταν υποχρεωμένες 

να επενδύουν σημαντικό μέρος των διαθεσίμων τους σε συγκεκριμένους 

τομείς της οικονομίας και σε κρατικά χρεόγραφα. Οι παραπάνω εξωγενείς 

συνθήκες έχουν αναστραφεί, αλλά η συνολική εικόνα έχει ακόμη ευρύτατα 

περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης.

Ακόμη, η εισαγωγή του ευρώ θα συντελέσει στην αναδιάρθρωση της αγοράς, 

θα εντείνει τον ανταγωνισμό, θα αυξήσει το μέσο μέγεθος των τραπεζικών 

ιδρυμάτων, θα βελτιώσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και θα 

προκαλέσει διεύρυνση της γκάμας των διαθέσιμων στους επενδυτές και στους 

δανειολήπτες προϊόντων.

Πολλά από τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται εμφανή. Οι 

ελληνικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε μια περίοδο ενοποιήσεων, η οποία 

ενθαρρύνεται από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης

Μετά τα παραπάνω, είναι προφανές ότι κύριο μέλημα κάθε ελληνικής 

τράπεζας θα πρέπει στην παρούσα φάση να είναι ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή μια σαφούς στρατηγικής για καθορισμό των μελλοντικών της 

στόχων, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί με συνέπεια. Το μέγεθος και η κλίμακα 

των εργασιών, οι επενδύσεις σε τεχνολογία και ο περιορισμός του κόστους θα 

αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για τον προσδιορισμό της 

ανταγωνιστικότητας. Τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα που θα είναι 

προσανατολισμένα και προς την λιανική τραπεζική θα έχουν μεγαλύτερη 

ευχέρεια επίτευξης οικονομιών κλίμακας και επομένως θα έχουν καλύτερη
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θέση στην αγορά. Οι τράπεζες θα πρέπει να εξετάσουν τις προοπτικές 

στρατηγικών συμμαχιών που θα βελτιώσουν τις δυνατότητες εξυπηρέτησης 

επιμέρους τμημάτων της αγοράς. Θα πρέπει ακόμη να εξεταστεί η δυνατότητα 

διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού, η οποία θα συμβάλει στην περαιτέρω 

αξιοποίηση του αναπτυγμένου δικτύου των ελληνικών τραπεζών.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα της φύσης του 

τραπεζικού προϊόντος. Το προϊόν χαρακτηρίζεται από σχετικά απλή 

ενσωματωμένη τεχνολογία, κατά συνέπεια το πεδίο διαφοροποίησης έγκειται 

κατά κύριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο προσφέρεται. Η αντιγραφή των 

τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος είναι ευχερής, κατά συνέπεια η 

εισαγωγή νέων προϊόντων μόνο βραχυπρόθεσμα πλεονεκτήματα μπορεί να 

προσφέρει και οδηγεί σε διαρκή αναζήτηση νέων χαρακτηριστικών. Το 

δεύτερο πεδίο διαφοροποίησης είναι εκείνο της τιμής, όπου όμως η 

κατάσταση είναι παρόμοια. Ο ανταγωνισμός και μάλιστα μετά από πίεση των 

πελατών, οι οποίοι περιφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα τα προσφερόμενα 

τιμολόγια εν είδει μειοδοτικού διαγωνισμού, οδηγεί σε εξομοίωση. Άρα, η 

ουσία του ανταγωνισμού μεταφέρεται από το προϊόν αυτό καθεαυτό στον 

τρόποι με τον οποίο παρέχεται. Η ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας 

αποκτά βαρύνοντα και καθοριστικό ρόλο.
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3.4 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο σημείο αυτό θα γίνει παρέκβαση όσον αφορά ένα από τα κύρια συστατικά 

της προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων τραπεζικών 

υπηρεσιών και ειδικότερα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 

που δημοσιεύτηκε στον Τύπο (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Κυριακή 28 Φεβρουάριου 

1999), οι παραπάνω αναφερθείσες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης των 

οικονομικών αγορών, ο ανταγωνισμός που οξύνεται, τα νέα προϊόντα που 

δημιουργούνται, η αλλαγή στη φύση του τραπεζικού επαγγέλματος αλλά και οι 

εξελίξεις της τραπεζικής πληροφορικής οδηγούν τις τράπεζες στην 

εντατικοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η συμμετοχή στα 

προγράμματα εκπαίδευσης είναι κατά κύριο λόγο υποχρεωτική και αφορά 

τόσο τους νεοπροσλαμβανόμενους, τους ήδη υπηρετούντες προκειμένου να 

βελτιωθούν πάνω στο αντικείμενο της δουλείας τους αλλά και να 

προετοιμαστούν για νέες θέσεις καθώς και τα στελέχη που καταρτίζονται τόσο 

για το αντικείμενο της εργασίας τους όσο και για θέματα ευρύτερου 

χρηματοοικονομικού και οργανωτικού ενδιαφέροντος. Η εκπαίδευση γίνεται 

συνήθως τις καθημερινές, σε εργάσιμες ώρες και σε εκπαιδευτικά κέντρα, αν 

οι τράπεζες διαθέτουν ή σε νοικιασμένες αίθουσες. Η Εθνική διαθέτει 

εκπαιδευτήρια στη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τη Λάρισα. Η 

Εμπορική λειτουργεί το εκπαιδευτικό της κέντρο με δώδεκα αίθουσες στην 

Αθήνα, ενώ έχει επεκταθεί και στη Θεσσαλονίκη. Η Άλφα Πίστεως εκπαιδεύει 

τους υπαλλήλους και τα στελέχη της στην Αθήνα. Η Eurobank διαθέτει ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους για τους σκοπούς της εκπαίδευσης, ενώ ετοιμάζει 
πλήρως εξοπλισμένο εκπαιδευτικό κέντρο. Η Πειραιώς διοργανώνει τα 

εκπαιδευτικά της σεμινάρια στο δικό της κέντρο ή σε διαμορφωμένες αίθουσες 

της Μακεδονίας-Θράκης, ακολουθώντας διαφοροποιημένη πολιτική όσν 

αφορά το χρόνο πραγματοποίησης τους. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά 

προγράμματα γίνονται τα Σαββατοκύριακα ή απογεύματα καθημερινών. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι περισσότερες τράπεζες αναλαμβάνουν το κόστος 

πραγματοποίησης σπουδών πανεπιστημιακού ή και μεταπτυχιακού επιπέδου, 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι κοινός όρος σε όλες 

τις Τράπεζες. Ο συνήθης τρόπος αξιολόγησης είναι η συμπλήρωση
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ερωτηματολογίου μετά το πέρας της εκπαίδευσης, με περιεχόμενο ερωτήσεις 

σχετικές με την αξιολόγηση του σεμιναρίου εν γένει, της μεθοδολογίας που 

εφαρμόστηκε και της χρησιμότητας του. Σε όλες σχεδόν τις Τράπεζες, η 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελεί πλέον ουσιαστικό κριτήριο 

αξιολόγησης και επιλογής για ανώτερες θέσεις. Η τάση αυτή διαρκώς 

εντείνεται.

Η διαμόρφωση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

καθορίζεται από τους στόχους της κάθε τράπεζας και τις διαπιστωμένες 

ανάγκες των τραπεζικών μονάδων. Ερευνώνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε 

εργασιακού χώρου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποβλέπουν κυρίως στην 

ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, στην έγκαιρη αφομοίωση των 

τεχνολογιών και στην ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού. Μεγάλη 

επίσης σημασία δίνεται σε προγράμματα που αφορούν στη σωστή 

εξυπηρέτηση του πελάτη, σε συστήματα πωλήσεων και διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού.

Οι εκπαιδευτές είναι συνήθως άτομα μέσα από την ίδια την τράπεζα, ενώ σε 

ειδικά θέματα ζητείται η συνδρομή εξωτερικών εισηγητών αναλογών 

προσόντων.
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3.5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ποιότητα στις τράπεζες διέπεται γενικά από όσα αναφέρθηκαν 

προηγουμένως για τον τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο, τόσο στη χώρα μας, 

όσο και στο εξωτερικό η μακρόχρονη παράδοση του τραπεζικού τομέα, 

συγκρινόμενου με τους άλλους τομείς της παροχής υπηρεσιών, διαμόρφωσε 

μια μάλλον δύσκαμπτη στάση όσον αφορά την επιτυχία των προσπαθειών 

αποδοχής και καθιέρωσης της ποιότητας ως μετρήσιμου παράγοντα. 

Παραδοσιακά, η προσπάθεια εξασφάλισης της παροχής ποιοτικά αποδεκτών 

υπηρεσιών εξαντλούνταν σε προληπτικούς (πριν την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής) ή κατασταλτικούς (μετά τη συναλλαγή) ελέγχους. Ωστόσο, η 

πρακτική αυτή εξασφαλίζει κατά κύριο λόγο την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών όσον αφορά την ασφάλεια της ίδιας της τράπεζας και τη 

διαφύλαξη των συμφερόντων της.

Οι έλεγχοι είναι δύο ειδών :

1. Εξωτερικοί, όπου το ελεγκτικό όργανο προέρχεται από την κεντρική 

(κρατική) τράπεζα (Τράπεζα της Ελλάδος) και αφορούν τη διασφάλιση των 

συμφερόντων του κράτους, υπό την έννοια τήρησης των κανόνων της 

οικονομικής πολιτικής και της είσπραξης των επί των συναλλαγών 

προβλεπόμενων φόρων.

2. Εσωτερικοί, όπου το ελεγκτικό όργανο προέρχεται από την ίδια την 

ελεγχόμενη τράπεζα και αφορούν επίσης την τήρηση των κανόνων της 

οικονομικής πολιτικής (με στόχο την αποφυγή επιβολής προστίμων σε 

μελλοντικό εξωτερικό έλεγχο), καθώς και την εξέταση περιπτώσεων 

υπεξαίρεσης του χρήματος των καταθετών.

Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος και η κατάργηση πλήθους 

περιοριστικών κανόνων σε όλους τους τομείς της τραπεζικής δραστηριότητας 

(καταθέσεις, χορηγήσεις, κίνηση κεφαλαίων κύρια προς και από το 

εξωτερικό), στέρησε τους εξωτερικούς ελεγκτές από ένα σοβαρό πεδίο 

δραστηριοποίησης.

Το ίδιο συνέβη και με τους εσωτερικούς ελεγκτές, με την εισβολή της 

πληροφορικής, με τη βοήθεια της οποίας υποκαταστάθηκε σε πολλά σημεία 

ελέγχου των τραπεζικών διαδικασιών ο ανθρώπινος παράγων. Η ανάγκη για
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«διπλές υπογραφές» σε έγγραφα ή παραστατικά διακίνησης χρήματος, η 

ανάγκη για πέρασμα κάθε βήματος μιας διαδικασίας από «πρώτο», 

«δεύτερο» και μερικές φορές και περισσότερα «μάτια», κατά τη συνηθισμένη 

τραπεζική ορολογία, εξέλιπε, εφόσον υποκαταστάθηκε από έλεγχο μέσω 

προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μετά από τα παραπάνω, ήταν καιρός η προσπάθεια για ποιότητα στις 

τράπεζες να στραφεί στον πραγματικό της στόχο, τον πελάτη.

Ο θεσμός του τραπεζικού διαμεσολαβητή, στον οποίο γίνεται εκτενής 

αναφορά παρακάτω, αποτελεί μια σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση 

αυτή, εφόσον έδωσε «βήμα» στους καταναλωτές των τραπεζικών υπηρεσιών 

για να διατυπώσουν τις απόψεις και τα παράπονά τους.

Ωστόσο, τόσο ο θεσμός της επιθεώρησης όσο και αυτός του τραπεζικού 

διαμεσολαβητή μόνο σαν μη διαρθρωμένα αποσπάσματα ενός συστήματος 

ποιότητας είναι δυνατό να θεωρηθούν και σε καμιά περίπτωση δεν είναι οι 

αποκλειστικοί συντελεστές της δόμησης της Δ.Ο.Π. στις τράπεζες.

Αποδεχόμενοι το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο τραπεζικός τομέας στην 

Ελλάδα βρίσκεται σε φάση αναδιατάξεων και εκσυγχρονισμού, ακολουθώντας 

τα βήματα των εξελίξεων στο εξωτερικό, θα ασχοληθούμε παρακάτω με την 

ανάλυση, αξιολόγηση προσαρμογή μελετών που αφορούν συναφή θέματα σε 

Ευρωπαϊκές χώρες.

Οι David Longbottom και Mohamed Zairi “Total Quality Management in 
financial services : An empirical study of best practices”, (A.9), ασχολήθηκαν 

με το θέμα της εφαρμογής της Δ.Ο.Π. σε διάφορους οργανισμούς παροχής 

οικονομικών υπηρεσιών στη Μ. Βρετανία, με στόχο τη διακρίβωση των 

πρακτικών εκείνων που οδηγούσαν σε επιτυχία.

Ακολουθεί ο πίνακας των πρακτικών που εφαρμόστηκαν, κατά παράγοντα της 

Δ.Ο.Π. :
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Ανακεφαλαιωτικός πίνακας πρακτικών επιτυχίας

Παράγων Πρακτική επιτυχίας

Ηγεσία Αφοσίωση των μελών της διοίκησης, αρχή εφαρμογής της Δ.Ο.Π., 

ενεργή ανάμιξη και όχι μεταβίβαση εξουσίας

Κατανόηση και ειδίκευση στους κρίσιμους παράγοντες, τις αρχές και 

τις τεχνικές της Δ.Ο.Π.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών ποιότητας που ταιριάζουν στην 

επιχείρηση, όχι επανάπαυση σε έτοιμα «πακέτα»

Αντιμετώπιση της Δ.Ο.Π. ως εργαλείου στρατηγικής

Έμφαση στην μακροπρόθεσμη επένδυση στην εκπαίδευση, την 

έρευνα, την ανανέωση

Κατανόηση των κρίσιμων διαδικασιών της εργασίας, με ενεργό 

ανάμιξη σ’ αυτήν

Μακροπρόθεσμη και σταθμισμένη αντιμετώπιση των επιδόσεων της 

επιχείρησης, από την πλευρά όλων των ενδιαφερομένων γι’ αυτήν

Ρεαλιστική αντιμετώπιση

Πολιτική / Στρατηγική Η Δ.Ο.Π. να αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού

Ενσωμάτωση της Δ.Ο.Π. στα επιχειρηματικά σχέδια

Εστίαση στην εφαρμογή, μείωση των γραμμών επικοινωνίας, χρήση 

ομάδων πολλαπλής δραστηριότητας, ομαδική και όχι ατομική 

αξιολόγηση

Απόδοση έμφασης στις επιχειρηματικές αξίες

Χρήση αυτοαξιολόγησης

Χρήση μέτρων σταθμισμένης απόδοσης

Ανθρώπινο δυναμικό Ευθυγράμμιση των πολιτικών διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού και των πρακτικών με τη Δ.Ο.Π.

Αύξηση της έμφασης στις ομάδες

Αφοσίωση στην μακροπρόθεσμης απόδοσης εκπαίδευση

Έμφαση στην αποδοτικότητα

Ανάδραση και ανοικτή επικοινωνία με το προσωπικό, έμφαση στη 

δράση σε κρίσιμα θέματα

Αυξημένη έμφαση στις ανταμοιβές με βάση την απόδοση ομάδων, 

μισθοί με βάση την αποδοτικότητα, μοίρασμα κερδών

Απομείωση της έμφασης στην προσωπική αξιολόγηση, στους 

μισθούς με βάση σύστημα προμηθειών και την ολοκλήρωση του 

έργου

Εστίαση στην τροποποίηση δραστηριοτήτων παρά των 

περισσότερο αφηρημένων θεμάτων κουλτούρας
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Παράγων Πρακτική επιτυχίας

Πόροι Ενσωμάτωση της Δ.Ο.Π. στην εργασία

Εστίαση στην εφαρμογή

Απασχόληση ειδικών

Μείωση γραμμών επικοινωνίας

Χρήση ομάδων έργου και πολλαπλών καθηκόντων

Ανάπτυξη εύκαμπτων οργανωτικών δομών

Εστίαση σε ρόλους και ειδικά προσόντα παρά σε άτομα και 

λειτουργίες

Ανάπτυξη εξωτερικών σημείων επικοινωνίας, για εξειδίκευση, 

σύγκριση επιδόσεων, σχέσεις με προμηθευτές

Διαδικασίες Ορισμός και εστίαση στις κρίσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες

Ανάπτυξη μέτρων σύγκρισης για τις κρίσιμες ως προς την επίδοση 

διαδικασίες

Ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας για τις διαδικασίες

Ενεργός ανάμιξη σε όλη την ιεραρχία

Έντονη χρήση αρχών, αποτροπής, απόδοσης εξουσίας, διαρκούς 

βελτίωσης, στατιστικού ελέγχου διαδικασιών, ομαδικής εργασίας

Έντονη χρήση τεχνικών, Business process reengineering, σύγκριση 

επιδόσεων, χρήση διαγραμμάτων ροής, συστημάτων ποιότητας

Επίδοση Μετακίνηση προς ανάπτυξη της ποιότητας σε όλα τα τμήματα της 

επιχείρησης

Μετακίνηση προς πλαίσια αυτοαξιολόγησης

Μεταξύ άλλων συμπερασμάτων, στα ευρήματα της μελέτης περιλαμβάνονται 

και τα εξής:

- ένα υψηλό ποσοστό προσπαθειών εφαρμογής Δ.Ο.Π. αποτυγχάνουν

- μεταξύ των αποτυχιών υπάρχουν και μερικές πολύ υψηλού κόστους

- η αποτυχία οφείλεται στον τρόπο εφαρμογής και όχι στην υποκείμενη της 

Δ.Ο.Π. φιλοσοφία

- κατά κύριο λόγο οι αποτυχίες οφείλονται σε έλλειψη ειδικών προσόντων 

της διοίκησης

- μερικές από τις αρχικές προσπάθειες εμφανίζονται εξαιρετικά φιλόδοξες, 

με βραχύ χρονικό ορίζοντα και απουσία ισχυρής υποδομής και στήριξης
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Η ενδεικνυόμενη προσέγγιση, κατά τους συγγραφείς, είναι η καταρχήν 

διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για τις διαθέσιμες δεξιότητες στην 
επιχείρηση και τη στάση της απέναντι στη Δ.Ο.Π., η οποία απορρέει από την 

κουλτούρα της επιχείρησης. Αποφεύγονται έτσι οι ασυμφωνίες μεταξύ των 

προσδοκιών και των διαθέσιμων πόρων, που οδηγούν σε στρατηγικές 

αναντιστοιχίες.

Η εφαρμογή διαδικασιών αυτοαξιολόγησης διευκολύνει τον εντοπισμό 

ισχυρών και αδύνατων σημείων, βοηθάει τον καθορισμό των αντικειμενικών 

στόχων, την επιλογή των απαραίτητων πόρων και την ευθυγράμμιση όλων 

των παραπάνω με τη γενική ακολουθητέα στρατηγική.

Με το θέμα της επίτευξης της ποιότητας μέσω εφαρμογής συστημάτων Δ.Ο.Π. 

ασχολούνται οι C. R. J. Longo και Μ.Α.Α. Cox στο άρθρο τους “Total Quality 

Management in financial services : Beyond the fashion, the reality has to take 

off’, (A. 10). Ειδικότερα θίγονται τα θετικά και αρνητικά σημεία της πορείας των 

επιχειρήσεων παροχής οικονομικών - τραπεζικών υπηρεσιών.

Αναφέρεται ότι τα προγράμματα Δ.Ο.Π. «πέρασαν» στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών σαν ένα είδος μόδας από τον κατασκευαστικό τομέα και ακριβώς 

αυτή η εκ διασκευής εφαρμογή δημιούργησε διάφορα προβλήματα. Τα 

αρνητικά αποτελέσματα διογκώθηκαν από την πίεση που ασκούνταν στις 

διοικήσεις των τραπεζών για επίδειξη βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

Η ανάγκη για εφαρμογή προγραμμάτων Δ.Ο.Π. πηγάζει από τις απόψεις της 

πελατείας. Σε έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών της Μ. Βρετανίας (1992), 
βρέθηκε ότι :

- ένας στους δέκα πελάτες δεν ήταν ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες

- το ένα τέταρτο των πελατών είχε σοβαρά παράπονα με τις πληροφορίες 

που του παρέχονταν για τα επιτόκια και τις προμήθειες των τραπεζών.

Ο Oldfield (1995) αναφέρει ότι στην ίδια χώρα αλλάζουν τράπεζα κάθε χρόνο 

500 χιλιάδες πελάτες, έναντι 8 εκατομμυρίων που κάνουν καταρχήν την 

σκέψη αυτή. Αποτρέπονται από τη δεύτερη σκέψη ότι η τράπεζα τους κατά 

την αλλαγή θα κάνει τόσα λάθη που θα την κάνουν να μην αξίζει τον κόπο.
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Η μεθοδολογία που επέλεξαν οι συγγραφείς για απάντηση στα ερωτήματα

που διατυπώθηκαν παραπάνω είναι ο ορισμός κάθε έννοιας που

περιλαμβάνεται στον τίτλο της Δ.Ο.Π.

Ο όρος «διοίκηση» περιλαμβάνει:

- την ολοκλήρωση (integration), δηλαδή την αποδόμηση των παλιών, 

σταθερών, κατατμητικών, συντηρητικών δομών που αντιτίθενται στις 

αρχές της Δ.Ο.Π.

- την ηγεσία (leadership). Η διοίκηση πρέπει να δεσμευτεί πρώτη και να 

ηγηθεί της προσπάθειας.

- την ισχυροποίηση, απόδοση δύναμης-εξουσίας (empowerment), φυσικό 

επακόλουθο επιτυχούς εφαρμογής της Δ.Ο.Π.

Ο όρος «ολική» περιλαμβάνει:

- το περιβάλλον, κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό, ανταγωνιστικό 

και επιχειρησιακό. Παντού πρέπει να τεθούν στόχοι από τη διοίκηση.

- την πελατεία (εσωτερική και εξωτερική). Ανατρέχουμε στην έννοια των 

αλυσίδων ποιότητας που ενσωματώνουν σε αδιάκοπη ροή τους 

προμηθευτές, τις ομάδες των εργαζομένων και τους τελικούς πελάτες.

- τους εργαζόμενους

- τους ανταγωνιστές. Επειδή στον τραπεζικό κλάδο τα προϊόντα 

αντιγράφονται εύκολα και η τιμολόγηση τους διαμορφώνεται περίπου στα 

ίδια επίπεδα, το μόνο πεδίο διαφοροποίησης με τον ανταγωνισμό είναι η 

ποιότητα.

Ο όρος «ποιότητα» συντίθεται από :

- τον σχεδίασμά. Η επιδίωξη της ποιότητας πρέπει να ενσωματωθεί στη 

δήλωση αποστολής της επιχείρησης.

- Την ανάπτυξη προϊόντων, στην οποία η Δ.Ο.Π. θα ενσωματωθεί εξαρχής

- Την εκπαίδευση των εργαζομένων.
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3.6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Οι Chun Hung Cheng, Manu S. Madan kai Jaideep Motwani ανασκόπησαν 

πρόσφατα συγκεντρωτικά την έρευνα που έχει γίνει για την εφαρμογή της 

διοίκησης ποιότητας στον τραπεζικό κλάδο, (άρθρο “Implementing quality 

management in the banking services sector”, (A.11)).

Η μεθόδευση που ακολούθησαν ανέδειξε την ύπαρξη τεσσάρων ερευνητικών 

τάσεων που θα αναλυθούν παρακάτω :

1η ερευνητική τάση

Ασχολείται με τον ορισμό της Δ.Π. και την ανασκόπηση άρθρων σχετικών με 

τις τραπεζικές υπηρεσίες. Η ανασκόπηση ασχολείται κύρια με τη 

διαφοροποίηση της εφαρμογής της Δ.Π. στον τραπεζικό κλάδο, τη 

μεθοδολογία εφαρμογής, τις αντιξοότητες που εμφανίζονται καθώς και με 

συγκρίσεις πρακτικής εφαρμογής μεταξύ διάφορων τραπεζικών ιδρυμάτων.

2η ερευνητική τάση

Καλύπτει κατά κύριο λόγο την πληθώρα των μελετών εφαρμογής που έχουν 

γίνει από ασχολούμενους με την πρακτική περισσότερο, παρά με τη θεωρία. 

Οι μελέτες ασχολούνται με τη σπουδαιότητα της Δ.Π. τόσο συνολικά για την 

επιχείρηση, όσο και στις επί μέρους λειτουργικές περιοχές της. 

Περιλαμβάνουν ακόμα προτάσεις εφαρμογής για προσαρμογή της Δ.Π. στα 

τραπεζικά ιδρύματα, όπου εντοπίζονται κυρίως στην επισήμανση της ανάγκης 

για προληπτική παρά για εκ των υστέρων δράση, στην περιγραφή βημάτων 

για τη δόμηση ενός συστήματος Δ.Π., στην απαρίθμηση παραγόντων που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος Δ.Π., στα 

παραδείγματα για επιτυχή υλοποίηση στρατηγικών Δ.Π. σε τράπεζες καθώς 

και στις ωφέλειες από την εφαρμογή.
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3η ερευνητική τάση

Ασχολείται με την ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων για εκτίμηση και εφαρμογή 

στρατηγικών Δ.Π. Προτείνονται εξειδικευμένα μοντέλα ή προτείνεται η επιλογή 

ενός αποτελεσματικού συνόλου μέτρων για τραπεζικά ιδρύματα που 

εφαρμόζουν Δ.Π.

Παρά το ότι προτείνονται λεπτομερή μοντέλα, η κριτική που αναπτύσσεται 

θεωρεί ότι δεν έχει γίνει προσπάθεια για μοντέλο γενικής χρήσης που να 

στηρίζεται στην υπάρχουσα θεωρία της Δ.Π.

4η ερευνητική τάση

Μπορεί να θεωρηθεί ως το απαύγασμα όλης της έρευνας που έχει γίνει για τη 

Δ.Π. και ασχολείται με την αξιολόγηση και επιτυχή εφαρμογή των τρεχουσών 

πρακτικών για τη Δ.Π. στις τράπεζες.

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας σ’ αυτή την τάση, μέσω ερευνών πεδίου 

(της πράξης), ερωτηματολογίων ή case studies, δείχνει τον τρόπο με τον 

οποίο η Δ.Π. βοηθάει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

3.6.1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Δ.Π. ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ 
ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Το μοντέλο που προτείνεται από τους συγγραφείς περιλαμβάνει πέντε φάσεις, 

τις εξής :

- αναγνώριση του θέματος και δέσμευση για ενασχόληση μ’ αυτό

- σχεδίασμά

- προγραμματισμό εφαρμογής

- εφαρμογή

- αξιολόγηση προσπάθειας
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3.6.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1η ερευνητική τάση

Να αποφασισθεί τίνος υπευθυνότητα είναι η εφαρμογή της Δ.Π., δηλαδή της 

Γ.Σ , του προέδρου ή ειδικά επιλεγμένης επιτροπής

Να ερευνηθούν οι κανονισμοί, οι πρακτικές, οι πολιτικές και οι στάσεις που 

μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στη διαρκή βελτίωση, ώστε να εξακριβωθούν 

επαρκώς και να εξαλειφθούν

Να διαγνωσθεί η δυνατότητα ύπαρξης κρατικής βοήθειας στην εφαρμογή της 

Δ.Π. στον τραπεζικό τομέα

2η ερευνητική τάση

Να μελετηθεί αν η σοβαρή χρονική υστέρηση ανάμεσα στην απόφαση για 

Δ.Π. και στην τελική εφαρμογή αποδυναμώνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Να ερευνηθούν οι διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή της Δ.Π. ανάμεσα στα 

διάφορα τραπεζικά ιδρύματα καθώς και στους επιθυμητούς στόχους που 

τίθενται από αυτά. Οι διαφοροποιήσεις αυτές καθιστούν δυσχερή τη σύγκριση 

με κοινά αποδεκτά μέτρα.

3η ερευνητική τάση

Να αναπτυχθούν μοντέλα για την ανάδειξη των σημείων αποτυχίας στην 

πράξη και για την πρόληψή τους.

Να αναπτυχθεί ενιαίο μοντέλο εφαρμογής της Δ.Π., με απόδοση 

συγκεκριμένων ρόλων σε όλα τα επίπεδα.

4η ερευνητική τάση

Συγκριτική ανάλυση case studies επιτυχούς εφαρμογής της Δ.Π.

Λήψη απόφασης για μέτρα σύγκρισης - αξιολόγησης συστημάτων τραπεζικής 

Δ.Π.
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3.7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι τράπεζες που διαθέτουν τυπικό σύστημα ελέγχου ποιότητας λειτουργούν 

με συγκεντρωτική, αποκεντρωμένη ή υβριδική μορφή οργανωτικής δομής. Η 

επιλογή συνήθως είναι απόρροια του μεγέθους της τράπεζας και του βαθμού 

στον οποίο το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα έχει τυποποιηθεί.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ένα πολύ τυπικό, δομημένο με αυστηρότητα σύστημα ποιότητας συνήθως 

στηρίζεται σε μια συγκεντρωτική οργανωτική φόρμα. Τα πλεονεκτήματα αυτού 

του τύπου οργάνωσης είναι η ευκολία με την οποία ασκείται ο έλεγχος, η 

αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγονται από τη λειτουργία της τράπεζας 

και η τυποποίηση του πληροφοριακού συστήματος διοίκησης που 

δημιουργείται με βάση τον έλεγχο ποιότητας.

Μεταξύ των μειονεκτημάτων του συστήματος αυτού είναι η καταστροφή της 

διασύνδεσης και της συναδελφικότητας μεταξύ των εργαζομένων (είναι 

«αυτοί» εναντίον των «άλλων»), το πολυέξοδο του ελέγχου ενός σώματος 

ελεγκτών και η αίσθηση εισβολής που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι των 

ελεγχομένων τμημάτων.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο αποκεντρωμένος έλεγχος συνήθως συναντάται σε μικρές τράπεζες και σε 
εκείνες που δεν έχουν τυπικό σύστημα ελέγχου ποιότητας. Τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα του τύπου αυτού οργάνωσης συσχετίζονται άμεσα με τα 

μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του παραπάνω τύπου οργάνωσης.

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο τρόπος για να αποφευχθούν τα περισσότερα από τα παραπάνω 

μειονεκτήματα και να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα πλεονεκτήματα είναι η 

εφαρμογή ενός υβριδικού συστήματος ελέγχου ποιότητας. Συνήθως οι 

τράπεζες που διαθέτουν τέτοιου τύπου σύστημα θέτουν την επιθεώρηση ή
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την αξιολόγηση υπό τον έλεγχο του προσωπικού πρώτης γραμμής, 

διατηρώντας παράλληλα τα αναγκαία τμήματα αναφοράς και ελέγχου 

προκειμένου να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τις διαδικασίες του 

αποτελεσματικού ελέγχου ποιότητας.

3.7.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εφόσον ληφθεί η απόφαση από τη διοίκηση για την εγκαθίδρυση ενός 

τυπικού συστήματος ελέγχου ποιότητας και καθορισθούν οι στόχοι του και οι 

αρμοδιότητες των ασχολούμενων, η πρώτη αναγκαιότητα είναι η στελέχωσή 

του με το απαραίτητο προσωπικό. Γενικά, οι επιλογές είναι τρεις και 

προκύπτουν ως φυσική συνέπεια των αναγκαίων χαρακτηριστικών και 

προσόντων.

Πρόσληψη ενός έμπειρου ειδικού επί του ελέγχου ποιότητας και εκπαίδευσή 

του στις τραπεζικές λειτουργίες.

Ανάδειξη ενός τραπεζικού με έφεση στην προσανατολισμένη στο κόστος 

επίλυση προβλημάτων και εκπαίδευσή του στον έλεγχο ποιότητας.

Η τελευταία μέθοδος και πιθανότατα η καλύτερη είναι η αναζήτηση ενός 

συμβούλου ποιότητας. Οι περισσότερες επιτυχείς εφαρμογές τυπικών 

συστημάτων ελέγχου ποιότητας έχουν υλοποιηθεί από ειδικούς ελέγχου 

ποιότητας οι οποίοι είχαν υπόβαθρο διαφορετικό από τον τραπεζικό τομέα.

3.7.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Αν και όλες οι στατιστικές μέθοδοι ελέγχου ποιότητας είναι δυνατό να 

εφαρμοστούν στον τραπεζικό τομέα, τρεις μείζονες περιοχές παρουσιάζουν 

ειδικό ενδιαφέρον και προσιδιάζουν για υλοποίηση : δειγματοληπτικός 

έλεγχος καταλληλότητας, έλεγχοι διαδικασιών και ειδικές μελέτες.

Δειγματοληπτικός έλεγχος καταλληλότητας.

Σε αρκετές από τις τραπεζικές εργασίες η ποιότητα των υλικών που 

χρησιμοποιούνται είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Η επεξεργασία επιταγών και
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οι εργασίες με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών παρουσιάζουν υψηλές 

απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών. 

Άλλες παρόμοιες λειτουργίες είναι εκείνες της μικροφωτογράφησης και 

γενικότερα της αγοράς υλικών, όπου συνήθως οι έλεγχοι αποδοχής είναι 

καταστροφικοί. Η επιλογή ενός τυχαίου δείγματος και η υποβολή του σε 

ελέγχους οι οποίοι γίνονται με βάση προδιαγεγραμμένες μεθόδους μπορεί να 

μας διαβεβαιώσει ότι το σύνολο του υλικού θα ανταποκριθεί όπως 

αναμένουμε.

Έλεγχοι διαδικασιών

Χρησιμοποιώντας στατιστικές τεχνικές για τη συλλογή και ανάλυση 

δεδομένων, μπορούμε να προσδιορίσουμε τη δυναμικότητα επεξεργασίας 

συναλλαγών ενός συστήματος. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διακύμανση της 

δυναμικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση ώστε να 

επιφέρει διορθώσεις. Όταν επιτευχθεί ο στόχος, οι πληροφορίες 

εξακολουθούν να είναι χρήσιμες, προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο 

ποιότητας.

Τέτοιοι έλεγχοι είναι συνηθισμένοι στην επεξεργασία επιταγών καθώς και στις 

περισσότερες γραφικές τραπεζικές εργασίες.

Ειδικές μελέτες

Ένα πλήθος μεθόδων που χρησιμοποιούνται για έλεγχο ποιότητας βρίσκουν 

εφαρμογή για τη λύση προβλημάτων που μόνο εφαπτομενικά σχετίζονται με 

την ποιότητα. Οι ουρές στα τραπεζικά ταμεία, η δοκιμή νέου μηχανικού 

εξοπλισμού για αξιοπιστία, η δοκιμή ενός αρχείου δεδομένων για απόδειξη 

της απρόσκοπτης λειτουργίας μιας εφαρμογής του συστήματος on line είναι 

παραδείγματα παρόμοιων μεθόδων.
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3.8 . ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για ποιότητα στον τραπεζικό τομέα παρουσιάζει 

πολυσχιδή ανάπτυξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ ιδρυμάτων τραπεζικού χαρακτήρα 

στη Μ. Βρετανία το 1994 και αφορούσε τις διάφορες πρακτικές προσεγγίσεις 

προς την ποιότητα, καθώς και άλλα συναφή θέματα εφαρμογής (Α.12)

Από τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο που 

απεστάλη, 91% ανέφεραν ότι είχαν εφαρμόσει μια ή περισσότερες 

πρωτοβουλίες ποιότητας, μόνο 7% δεν είχαν εφαρμόσει καμία και 4% δεν 

σχέδιαζαν να εφαρμόσουν ούτε και στο μέλλον.

Όσον αφορά τα κίνητρα που ώθησαν στην υλοποίηση πρωτοβουλιών 

ποιότητας, αυτά είχαν ως εξής :

Κίνητρο %

Απαίτηση της πελατείας για ποιότητα 51

Πίεση ανταγωνιστών για μείωση του κόστους 51

Πίεση ανταγωνιστών για βελτίωση του σχεδιασμού της υπηρεσίας 16

Πίεση ανταγωνιστών για βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας 74

Πίεση από τη μητρική εταιρεία 6

Νέα διοίκηση 22

Ενθουσιασμός από τους διοικούντες 70

Θέματα σχέσεων με τους εργαζόμενους 1

Επιβολή από εταιρεία συμβούλων 11

Άλλα 13
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Στο ερώτημα «Πού στόχευε η υλοποίηση προγράμματος ποιότητας ;», οι 

απαντήσεις είχαν ως εξής :

ZT0YOC %

Βελτίωση παραγωγικότητας 62

Μείωση κόστους 58

Βελτίωση πρακτικών εργασίας 65

Βελτίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 77

Υποστήριξη της αλλαγής της επιχειρησιακής κουλτούρας 51

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 96

Άλλα 0

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισοδυναμία μεταξύ αρκετών απαντήσεων στο 

ερώτημα «Πώς ορίζετε την ποιότητα σε σχέση με τη δουλεία σας ;»

Ooiau6c ποιότητα€ %
Παροχή της υπηρεσίας που ζητάει ο πελάτης 77

Ταχύτητα και διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 24

Υψηλές προδιαγραφές της υπηρεσίας 33

Ακρίβεια της υπηρεσίας 32

Ευτυχισμένος πελάτης 22

Υπηρεσίες υψηλών επιδόσεων 9

Σχέσεις με τους πελάτες 36

Υπηρεσίες χωρίς ελαττώματα 9

Ανταγωνιστική τιμολόγηση 13
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Όπως επίσης και οι απαντήσεις στο ερώτημα «Σε ποιους τομείς 
παρουσιάστηκαν βελτιώσεις ως αποτέλεσμα της εισαγωγής πρωτοβουλιών 

ποιότητας ;»

Τουεκ βελτίωσικ
%

Τουέαο

οικονουικών

υπηοεσιών

Όλοι οι τουεκ

Αποτελεσματι κότητα 55 69

Παραγωγικότητα 49 60

Ικανοποίηση του πελάτη 63 80

Πουλήσεις 18 44

Κερδοφορία 35 47

Διαρροή εργαζομένων 13 9

Απουσίες εργαζομένων 10 11

Συνείδηση ποιότητας 82 95

Ηθικό εργαζομένων 39 61

Ομαδική εργασία 59 75

Επικοινωνία 57

Κολακεία προς τη διοίκηση 35

Απόδοση εξουσίας στους εργαζόμενους 37

Παρακολούθηση ποιότητας 50

Αλλαγή στην επιχειρησιακή κουλτούρα 45

Άλλα 4
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Ενώ οι δυσχέρειες του εγχειρήματος καταγράφονται στις απαντήσεις στην 

επόμενη ερώτηση «Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής ;»

AuaKoAiec %
Επιχειρησιακή κουλτούρα που αντιστέκεται 65

Οικονομικές πιέσεις 29

Έλλειψη συνεργασίας από τις εργασιακές ενώσεις 0

Στην μέτρηση της ποιότητας 48

Σύγκρουση με άλλες πρωτοβουλίες 37

Έμφαση σε βραχυπρόθεσμους στόχους 42

Φραγμοί μεταξύ των τμημάτων 49

Έλλειψη δέσμευσης από τη διοίκηση 26

Αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή 12

Αντίδραση των μεσαίων στελεχών 44

Αλλα 8

Συμπερασματικά προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου πιστεύουν ότι για 

μεθόδους όπως η Δ.Ο.Π. και η B.P.R. (Business Process Reengineering) 

υπάρχει πεδίο εφαρμογής και στον τομέα παροχής υπηρεσιών οικονομικής - 

τραπεζικής φύσης.

Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοείται το φαινόμενο ότι η εφαρμογή πρωτοβουλιών 

ποιότητας στον τομέα αυτό είναι αρκετά σύνθετη και οι επιχειρήσεις του 

κλάδου προχωρούν με κατά περίπτωση βήματα, επιλέγοντας για την 

εφαρμογή ειδικά τμήματά τους. Αποτέλεσμα είναι η διαφορετικού βαθμού 
επιτυχία κάθε φορά, καθώς και η ανάμιξη και ενοποίηση διαφορετικών 

μεθοδεύσεων που κάνουν κάθε εφαρμογή ιδιαίτερη, με συνέπεια την 

αδυναμία ευχερούς αντιγραφής της.
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3.9 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κάθε τράπεζα, είτε διαθέτει κατοχυρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας είτε 

όχι, διαθέτει σημαντικά ποσά για τη λειτουργία του. «Υπολογίζεται ότι οι 

τράπεζες ξοδεύουν περίπου 8% έως 10% των εσόδων τους για την ποιότητα, 

και ότι 25% έως 40% των δαπανών προσωπικού αφορούν εργασίες σχετικές 

με την ποιότητα». Λόγω των υψηλών κονδυλίων, αξίζει να εξετασθεί η έννοια 

του «κόστους ποιότητας» καθώς και η βελτιστοποίηση της διαδικασίας 

δαπάνης του, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το τραπεζικό κέρδος. (Β.6)

Τα συστατικά στοιχεία του «κόστους χαμηλής ποιότητας»

Είναι παραδεκτό ότι υπάρχουν τέσσερα στοιχεία κόστους τα οποία είναι 

μετρήσιμα :

1. Κόστος αξιολόγησης

2. Κόστος εσωτερικής αστοχίας

3. Κόστος εξωτερικής αστοχίας

4. Κόστος πρόληψης

Τα παραπάνω στοιχεία κόστους αναλύονται περαιτέρω, προκειμένου να 

αποσαφηνιστούν τα επιμέρους συστατικά τους, έτσι ώστε οι ασχολούμενοι με 

το λογισμό του κόστους ποιότητας να είναι σε θέση να τα ενσωματώσουν 

ευχερώς στα συστήματά τους. Η τεχνική αυτή προσιδιάζει στον 

κατασκευαστικό τομέα και πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται και στον τομέα 

της παροχής υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι δύο οικονομικοί παράγοντες που 

σχετίζονται με την ποιότητα και δεν είναι δυνατή η ευχερής μέτρησή τους :

1. Η ικανοποίηση του πελάτη

2. Η ικανοποίηση του εργαζόμενου
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Η σπουδαιότητα των παραγόντων αυτών ενδεχομένως να ξεπερνά κατά πολύ 

εκείνη των μετρήσιμων. Στην πραγματικότητα, η εστίαση της προσοχής στους 

μετρήσιμους παράγοντες μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Η ορθή 

αντιμετώπιση του προβλήματος της επίτευξης της ποιότητας δεν είναι η 

επικέντρωση στο κόστος αλλά στα κέρδη.

Τα μετρήσιμα κόστη που απορρέουν από την κακή ποιότητα είναι 

αδιαμφισβήτητα σημαντικά, με την έννοια ότι αναδεικνύουν τις ορατές 

απώλειες εξ αιτίας της. Με τον τρόπο αυτό, δίνουν λαβή για εφαρμογή του 

ελέγχου διαδικασιών, προκειμένου να περιορισθούν εξαρχής οι αστοχίες. 

Ωστόσο, η ελαχιστοποίηση των μετρήσιμων στοιχείων κόστους δεν οδηγεί 

πάντα σε ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους. Ενέργειες προς την 

κατεύθυνση αυτή είναι δυνατό να οδηγήσουν σε απορύθμιση του συστήματος, 

να ζημιώσουν την εικόνα της επιχείρησης και να οδηγήσουν σε ζημίες 

συνολικά, ακόμη και αν κάποια επί μέρους τμήματα εμφανίσουν κέρδη.

Ας ασχοληθούμε με κάθε μετρήσιμο στοιχείο κόστους ειδικά :

Κόστος αξιολόγησης.

Το κόστος που συνδέεται με τον καθορισμό ότι η εκτελούμενη εργασία είναι 

σύμφωνη με τα προκαθορισμένα καλείται κόστος αξιολόγησης. Συνήθως 

εμφανίζεται με τη μορφή κόστους ελέγχου, επαλήθευσης, υπογραφής ενός 

εγγράφου (υπό την έννοια της αποδοχής του περιεχομένου του) ή άλλων 

παρεμφερών δραστηριοτήτων. Είναι ένα μη παραγωγικό εργατικό κόστος που 

υπάρχει απλά και μόνο για να βεβαιωθούμε ότι καταρχήν η εργασία έγινε με 
τον ορθό τρόπο.

Στη γραφική δουλειά το κόστος αξιολόγησης είναι σημαντικό και συχνά 

αναπόφευκτο. Υπάρχουν, ωστόσο τεχνικές με τις οποίες η λειτουργία της 

αξιολόγησης μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική. Αναφέρονται μεθοδεύσεις 

διαδοχικών ελέγχων καθώς και ελέγχων σε ομάδες των όμοιων εργασιών 

(batch control).

Μια ενδιαφέρουσα πλευρά του κόστους αξιολόγησης είναι ότι συχνά εκτείνεται 

αρκετά ψηλά στην ιεραρχία, σε περιοχές όπου θα αναμενόταν μικρότερη 

αναγκαιότητά του. Η επιθεώρηση σε θέματα χορηγήσεων είναι, για 

παράδειγμα, σε μεγάλη έκταση, μια μορφή αξιολόγησης. Δεν είναι καταρχήν
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απόλυτα εμφανές ότι το κόστος της αποτελεί κόστος αξιολόγησης, κατά 

συνέπεια κόστος ποιότητας, ωστόσο εμπίπτει σ’ αυτήν την κατηγορία. Η 

μεθόδευση των διαδοχικών ελέγχων εμφανίζεται συχνά σ’ αυτήν την 

περίπτωση. Το πλήθος και το βάθος των επιθεωρήσεων αποτελεί συνάρτηση 

του μεγέθους των δανείων.

Κόστος εσωτερικής αστοχίας.

Όταν η διαδικασία της αξιολόγησης εντοπίζει ένα λάθος, η σχετική εργασία 

απορρίπτεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να γίνει από την αρχή. 

Τα κόστη που σχετίζονται με την καταρχήν λανθασμένη εκτέλεση μιας 

εργασίας, το κόστος των εντύπων, το κόστος του χρόνου χρήσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα σχετικά λειτουργικά κόστη και το κόστος της 

επανάληψης της εργασίας (αντί για ενασχόληση με νέο έργο), είναι όλα 

στοιχεία του κόστους εσωτερικής αστοχίας.

Η εσωτερική αστοχία είναι ενδεχομένως το λιγότερο ελεγχόμενο στοιχείο 

κόστους σε μια τράπεζα. Ο υπάλληλος που δακτυλογραφεί λανθασμένα μιαν 

τραπεζική επιταγή αντιλαμβάνεται το λάθος, βγάζει το έντυπο από τη μηχανή 

το σχίζει και φτιάχνει ένα καινούργιο. Έχουμε ένα παράδειγμα κόστους 

εσωτερικής αστοχίας, όπου ενυπάρχουν όλα τα αμέσως παραπάνω 

αναφερόμενα κόστη.

Πολλές μελέτες τραπεζικού κόστους κάνουν προβλέψεις για το κόστος 

εσωτερικής αστοχίας, αποδεχόμενες το και με τον τρόπο αυτό το 

ενσωματώνουν στο σύστημα λειτουργίας και επιτρέπουν τη διαιώνισή του. 

Περισσότερο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στις περισσότερες μελέτες 

κόστους γίνεται αναφορά στο μέσο χρόνο εκτέλεσης μιας διαδικασίας, ο 

οποίος στο 90% των περιπτώσεων βρίσκεται εντός της δυναμικότητας του 

συστήματος. Η αβλεψία αυτή, προς την πλευρά της κακής εκτέλεσης της 

εργασίας αποτρέπει τις διοικήσεις από την ανάληψη πρωτοβουλιών για μέσω 

κόστους προσέγγιση προς την ποιότητα. Υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει να 

υποβαθμιστεί σοβαρά η ποιότητα της εκτελούμενης εργασίας προκειμένου να 

αποκαλυφθεί η ύπαρξη προβλημάτων που ενυπάρχουν στο σύστημα.
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Κόστος εξωτερικής αστοχίας.

Αν το λάθος δεν αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου αξιολόγησης, η 

διαδικασία συνεχίζεται στο επόμενο τμήμα (εφόσον συμμετέχουν 

περισσότερα από ένα τμήματα στη ροή εκτέλεσης της τραπεζικής εργασίας) ή 

καταλήγει στον πελάτη. Όταν τελικά αποκαλυφθεί και επιστραφεί, η διόρθωση 

του λάθους τέτοιου τύπου κοστίζει συχνά παραπάνω από ότι στην περίπτωση 

της εσωτερικής αστοχίας. Λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος 

που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην εκτέλεση της εργασίας και στην 

αποκάλυψη του λάθους, συχνά απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Επιπρόσθετα, 

είναι αναγκαία η καταβολή αποζημιώσεων. Αυτά είναι τα άμεσα εμφανή 

στοιχεία κόστους, αλλά υπάρχει και η επίδραση στον πελάτη, η οποία δεν 

είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθεί άμεσα.

Με δεδομένο ότι οι εξωτερικές αστοχίες καταγράφονται και συνήθως απαιτούν 

την άμεση καταβολή ποσών από τις τράπεζες, επισύρουν μεγαλύτερη 

προσοχή από τη διοίκηση, η οποία συχνά αντιδρά έντονα. Αντί να 

επικεντρώσει την προσοχή της στην συστηματική και επιστημονική 

αντιμετώπιση του προβλήματος με στόχο την εξάλειψη της αιτίας της 

αποτυχίας, συνήθως προσθέτει περισσότερους ελέγχους, αυξάνοντας τόσο το 

κόστος αξιολόγησης, όσο και το κόστος εσωτερικής αστοχίας. Το πραγματικό 

πρόβλημα εξακολουθεί να ενυπάρχει και τα κόστη αξιολόγησης και 

εσωτερικής αστοχίας αυξάνονται περισσότερο από την εξοικονόμηση που 

επιτυγχάνεται στο κόστος εξωτερικής αστοχίας.

Κόστος πρόληψης

Το κόστος του σχεδιασμού ποιότητας, εκπαίδευσης για την ποιότητα, ελέγχων 

ποιότητας, έρευνας και ανάπτυξης μετρήσεων ποιότητας και εξοπλισμού 

ελέγχων, καθώς και τα συνήθη, γενικά κόστη του τμήματος ελέγχου 

ποιότητας, αποτελούν το κόστος πρόληψης. Το κόστος πρόληψης 

αντιπροσωπεύει την επένδυση της διοίκησης προς την κατεύθυνση της 

ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους ποιότητας.
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Αναλύοντας το κόστος της ποιότητας

Το συνολικό κόστος ποιότητας συντίθεται από τα τέσσερα στοιχεία που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Με δεδομένο ότι τα στοιχεία αυτά σχετίζονται 

μεταξύ τους, η μεταβολή ενός επηρεάζει και τα άλλα. Θεωρητικά, είναι δυνατή 

η ανάπτυξη ενός μοντέλου που να τα συσχετίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους.

Οι περισσότερες προσπάθειες για δημιουργία ενός γενικού μοντέλου 

αποτελματώνονται στην πολυπλοκότητα των πιθανοτήτων που παρουσιάζει η 

διαπλοκή των στοιχείων κόστους.

Ωστόσο, είναι δυνατή η ανάπτυξη απλών, αναλυτικών μοντέλων προκειμένου 

να επιλυθούν εξειδικευμένα προβλήματα της πράξης. Είναι δυνατό, για 

παράδειγμα να μετρήσουμε τη διανομή των στοιχείων κόστους σε συνάρτηση 

με το συνολικό. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια τέτοια κατανομή.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Κόστος αξιολόγησης 28%

2. Κόστος εσωτερικής αστοχίας 41%

3. Κόστος εξωτερικής αστοχίας 29%

4. Κόστος πρόληψης 2%

Συνολικό κόστος ποιότητας 100%

Τα παραπάνω δεδομένα, που έχουν συλλεχθεί από την πράξη, δείχνουν το 

σχετικό μέγεθος των ανεξάρτητων μεταβλητών του κόστους ποιότητας σε 

σχέση με το συνολικό κόστος. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα της ποιότητας 

στον τραπεζικό τομέα πρέπει να προσεγγισθεί από την πλευρά της μείωσης 

του κόστους. Το κόστος ποιότητας πρέπει να απομονωθεί και τα στελέχη να 

καταστούν υπεύθυνα προς την κατεύθυνση αυτή.

Τελικά, σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η εξοικονόμηση 

κόστους είναι λιγότερο σημαντική από την προσφερόμενη στην πελατεία 

ποιότητα. Σύμφωνα με έρευνα της Citibank, οι πελάτες σχεδόν πάντοτε είναι
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έτοιμοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω προκειμένου να απολαύσουν αυτό 

που οι ίδιοι συλλαμβάνουν ως ποιοτικό τραπεζικό προϊόν. Τα κέρδη και όχι το 

κόστος είναι που έχουν τελικά σημασία. Τελικά, η παρότρυνση για έλεγχο των 

συνιστωσών του κόστους ποιότητας καταλήγει στην παρότρυνση για έλεγχο 

όχι του προϊόντος, το οποίο, ούτως ή άλλως στον τομέα των υπηρεσιών είναι 

ιδεατό, αλλά των διαδικασιών παροχής του.
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3.10 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών τραπεζών στις 19.3.1998 

ενέκρινε τη σύσταση του θεσμού του Τραπεζικού μεσολαβητή (Ombudsman) 

και το σχετικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του. Ο θεσμός αποτελεί 

ουσιαστικό εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών, 

έστω και με λήψη εκ των υστέρων κατασταλτικών μέτρων.

Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής είναι ανεξάρτητη αρχή της Ένωσης Ελληνικών 

Τραπεζών, που έχει ως σκοπό την εξέταση παραπόνων που υποβάλλονται σ’ 

αυτόν από πελάτες των τραπεζών και αφορούν σε διαφορές μεταξύ πελάτη 

και τράπεζας και τη φιλική διευθέτηση των διαφορών αυτών με τη διατύπωση 

συστάσεων προς τα δύο μέρη για επίλυσή τους.

Μέσω της διαδικασίας λειτουργία του θεσμού του Τραπεζικού Μεσολαβητή 

μπορούν να υποβάλλουν παράπονα οι πελάτες - φυσικά πρόσωπα που 

συναλλάσσονται με τις τράπεζες ως ιδιώτες εκτός της σφαίρας των 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους.

Τα παράπονα μπορούν να αφορούν σ’ όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται 

από τις τράπεζες προς τους πελάτες τους κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών τους (π.χ. καταθέσεις δραχμών και συναλλάγματος, κίνηση 

κεφαλαίων, εργασίες επί αξιογράφων, αγοραπωλησία συναλλάγματος, 

εργασίες επί χρεογράφων κ.λπ.). Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής δεν εξετάζει ή 

παύει να εξετάζει παράπονα που αποτελούν αντικείμενο δικαστικής έρευνας, 

καθώς και εκείνα που αφορούν στην εμπορική κρίση της τράπεζας ή 

σχετίζονται με τη γενική επιχειρηματική πολιτική της (π.χ. δανειοδοτήσεις, 

πιστώσεις).

Σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του τραπεζικού 

μεσολαβητή, προβλέπεται ότι απαραίτητο τμήμα του θα αποτελέσουν οι 

υπηρεσίες πελατών των τραπεζών.
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Έργο των υπηρεσιών πελατών είναι η εξέταση και διευθέτηση παραπόνων 

των πελατών των τραπεζών καθώς και η παροχή πληροφοριών και 

διευκρινίσεων σχετικά με τις προσφερόμενες τραπεζικές υπηρεσίες. Στον 

κανονισμό προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων 

υποχρεούται ο αποδέκτης του παραπόνου να απαντήσει στον πελάτη.

Οι μονάδες του δικτύου των τραπεζών φροντίζουν για την ενημέρωση της 

πελατείας σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία του θεσμού του Τραπεζικού 

Μεσολαβητή και της διαδικασίας υποβολής των παραπόνων. Για το σκοπό 

αυτό, το γραφείο του Τραπεζικού Μεσολαβητή έχει εκδώσει ειδικά 

ενημερωτικά φυλλάδια. Καθώς και έντυπα υποβολής παραπόνων προς τον 

Τραπεζικό Μεσολαβητή, με αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία του 

θεσμού.

Ο πελάτης υποβάλει αρχικά το παράπονό του στον προϊστάμενο της 

αρμόδιας για τη συγκεκριμένη συναλλαγή μονάδας.

Ο πελάτης (φυσικό πρόσωπο που συναλλάσσεται με την τράπεζα ως ιδιώτης, 

εκτός της σφαίρας των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του), προκειμένου 

να εκφράσει κάποιο παράπονο, απευθύνεται αρχικά, προφορικά ή εγγράφως, 

στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη συναλλαγή μονάδας (π.χ. διευθυντή 

καταστήματος).

Κατά την υποβολή του παραπόνου ο προϊστάμενος της μονάδας υποχρεούται 

να ενημερώσει τον πελάτη για την ύπαρξη της υπηρεσίας πελατών, το θεσμό 

του Τραπεζικού Μεσολαβητή καθώς και τη διαδικασία με την οποία μπορεί να 

απευθυνθεί σ’ αυτά τα όργανα.
Ο προϊστάμενος της μονάδας οφείλει, μετά από επισταμένη έρευνα των 

σχετικών στοιχείων, να εξετάζει το συγκεκριμένο παράπονο με ευγένεια και 

προσήνεια και να προσπαθεί να επιλύσει τη διαφορά στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του, με στόχο να αποφευχθεί η προσφυγή του πελάτη στην 

υπηρεσία πελατών ή στον Τραπεζικό Μεσολαβητή. Στη συνέχεια τεκμηριώνει 

την απάντησή του προς τον πελάτη, επιδιώκοντας συμβιβαστική λύση. 

Υποχρεούται να απαντήσει στον πελάτη, προφορικά ή γραπτά, ανάλογα με 

τον τρόπο υποβολής του παραπόνου, εντός δέκα εργασίμων ημερών. Σε κάθε
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τραπεζική μονάδα τηρείται αναλυτικό αρχείο στο οποίο φυλάσσονται όλα τα 

έντυπα με τα οποία υποβλήθηκαν παράπονα από πελάτες, οι απαντήσεις 

που δόθηκαν από τη μονάδα καθώς και το λοιπό υλικό που αφορά το θέμα.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση 

της αρμόδιας μονάδας της τράπεζας ή παρέλθει η προθεσμία των δέκα 

εργάσιμων ημερών χωρίς να λάβει απάντηση ή ακόμη και όταν δεν επιθυμεί 

να απευθυνθεί στην αρμόδια μονάδα, έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί 

εγγράφως (υποβάλλοντας στο σχετικό έντυπο) στην υπηρεσία πελατών.

Η υπηρεσία μελετά τα στοιχεία του παραπόνου, ερευνά τα γεγονότα σε 

συνεργασία με την αρμόδια μονάδα και απαντά στον πελάτη, κοινοποιώντας 

τους όρους ή παρατηρήσεις που προτείνει για συμβιβασμό ή ικανοποίησή 

του.

Η υπηρεσία πελατών υποχρεούται να επιλύσει το θέμα και να αποστείλει τη 

σχετική έγγραφη απάντηση στον πελάτη εντός δέκα εργασίμων ημερών. Αν 

κρίνει ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, ενημερώνει εγγράφως τον 

πελάτη σχετικά, μέσα στην παραπάνω προθεσμία και προσδιορίζει το 

επιπλέον χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί.

Σε κάθε υπηρεσία πελατών τηρείται αναλυτικό αρχείο στο οποίο φυλάσσονται 

όλα τα έντυπα με τα οποία υποβλήθηκαν παράπονα από πελάτες, οι 

απαντήσεις που δόθηκαν καθώς και το λοιπό υλικό που αφορά στο θέμα. 

Επίσης τηρούνται στατιστικά στοιχεία (βλ. παρακάτω) σχετικά με το είδος των 

παραπόνων, τον αριθμό τους, τις μονάδες που αφορούν κ.λπ.

Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση της υπηρεσίας 

πελατών της τράπεζας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς να λάβει 

απάντηση, μπορεί να απευθυνθεί στον τραπεζικό μεσολαβητή με το σχετικό 

έντυπο υποβολής παραπόνων. Στο έντυπο περιέχεται συνοπτική περιγραφή 

και τεκμηρίωση του παραπόνου.

-91 -



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο τραπεζικός μεσολαβητής :

- αν το παράπονο υποβάλλεται παραδεκτά, εξετάζει την ουσία της 

υπόθεσης και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα διατυπώνει σχετική 

αιτιολογημένη σύσταση.

- κατά την εξέταση της υπόθεσης επικοινωνεί με την υπηρεσία πελατών 

στην οποία αφορά η καταγγελία και ζητά τη γνώμη της και κάθε σχετική 

έγγραφη πληροφόρηση, την οποία η υπηρεσία πελατών οφείλει να του 

παράσχει εντός δέκα εργασίμων ημερών, προθεσμία η οποία μπορεί να 

παραταθεί για δέκα επιπλέον μέρες, μια μόνο φορά, έπειτα από αίτηση της 

τράπεζας.

- αξιολογεί τα στοιχεία και τις πληροφορίες του πελάτη και της τράπεζας και 

διαμορφώνει, όπου είναι δυνατόν, μια συμβιβαστική πρόταση, την οποία 

θέτει προφορικά υπόψη και των δύο μερών και ζητάει την άποψή τους σε 

τακτή προθεσμία. Τα δύο μέρη, σε περίπτωση που βρίσκουν την πρόταση 

ενδιαφέρουσα, έρχονται σε επαφή μεταξύ τους για να τη συζητήσουν. Αν 

γίνει αποδεκτή, ως έχει ή τροποποιημένη, ενημερώνεται ο τραπεζικός 

μεσολαβητής και η υπόθεση κλείνει.

- σε περίπτωση που η συμβιβαστική πρόταση δεν γίνει αποδεκτή και από 

τα δύο μέρη, προχωρεί στη διατύπωση γραπτής σύστασης, την οποία 

κοινοποιεί στον πελάτη και στην υπηρεσία πελατών. Ο πελάτης οφείλει να 

δηλώσει εγγράφως, εντός προθεσμίας ενός μηνός, αν την αποδέχεται σε 

πλήρη και τελικό διακανονισμό της διαφοράς. Σε περίπτωση που η 

τράπεζα δεν συμφωνεί με τη σύσταση του τραπεζικού μεσολαβητή, οφείλει 

να το δηλώσει εγγράφως, εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών.

- αν ο πελάτης αποδεχτεί τη σύστασή του, ενημερώνει σχετικά την 

υπηρεσία πελατών, η οποία οφείλει να τον πληροφορήσει εγγράφως εντός 

δέκα εργασίμων ημερών για την εφαρμογή της.

- αν η σύσταση γίνει αποδεκτή μόνο από το ένα μέρος, ενημερώνει σχετικά 

το άλλο.

Η κατά τα παραπάνω αποδοχή της σύστασης του τραπεζικού μεσολαβητή

από οποιοδήποτε των μερών παύει να το δεσμεύει σε περίπτωση απόρριψης

της από το άλλο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Σημειώνεται ότι η διατύπωση συστάσεων από τον τραπεζικό μεσολαβητή 

σκοπό έχει τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους και κατ’ ουδένα τρόπο 

στερεί το δικαίωμα που έχει κάθε μέρος να επιδιώξει την επίλυση της 

διαφοράς μέσω των αρμόδιων τακτικών ή διαιτητικών δικαστηρίων, σε 

περίπτωση μη ικανοποίησής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που δημοσιεύθηκε στον Τύπο («Η 

Οικονομία - Τα Νέα - Σαββατοκύριακο 5-6 Ιουνίου 1999), τα προβλήματα 

που απασχολούν τους καταναλωτές στην καθημερινή τους επαφή με τις 

Τράπεζες είναι σχετικά με τις συμβάσεις των δανείων και ειδικότερα των 

στεγαστικών και των καταναλωτικών, με τις ρήτρες που περιλαμβάνονται σ’ 

αυτές καθώς και με τον ανατοκισμό .

Τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τους πρώτους δυόμισι μήνες 

λειτουργίας του θεσμού του τραπεζικού διαμεσολαβητή στη χώρα μας είναι 

αποκαλυπτικά. Από το σύνολο των καταγγελιών - παραπόνων που έχουν 

γίνει μέχρι σήμερα στις αρμόδιες υπηρεσίες του νεοσύστατου θεσμού, 

προκύπτει ότι το 65% αυτών αφορούν τις δανειακές συμβάσεις της 

καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, η ραγδαία αύξηση των οποίων τα 

τελευταία χρόνια φαίνεται ότι δημιούργησε πλήθος προβλημάτων.

Σύμφωνα με τον τραπεζικό διαμεσολαβητή κ. Φώτη Παναγιωτόπουλο, μέχρι 

σήμερα έχουν γίνει 610 τηλεφωνικά παράπονα και 35 γραπτά. Από αυτά, όσα 

εντοπίζονταν στις αρμοδιότητές του, αφορούσαν σε ποσοστό 65% τα δάνεια 
των παραπάνω κατηγοριών και ειδικότερα σε θέματα που είχαν να κάνουν με:

- ρήτρες πρόωρων εξοφλήσεων

- καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων

- περιπτώσεις ανατοκισμών

«Η μόνιμη επωδός των παραπόνων που εκφράσθηκαν εντοπιζόταν στην 

ελλιπή ενημέρωση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και της υπογραφής της 

σύμβασης. Η κατάσταση επιβαρύνεται και από το γεγονός ότι αρκετοί από 

τους παραπονούμενους δεν είχαν διαβάσει προσεκτικά τις συμβάσεις και 

ειδικότερα αυτά που αποκαλούνται «τα ψιλά γράμματα», τα οποία ωστόσο 

είναι αρκούντως ουσιώδη», επισημαίνει ο τραπεζικός διαμεσολαβητής και
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

προσθέτει : «Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται και αρμόδιοι τραπεζικοί 

υπάλληλοι να μην αφιέρωσαν τον απαραίτητο χρόνο για την ενημέρωση των 

δανειοληπτών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η κατάσταση»

Το υπόλοιπο 35% των παραπόνων που εκφράζονται στον τραπεζικό 

διαμεσολαβητή αφορά τα μέσα πληρωμής, όπως οι κάρτες, οι επιταγές κ.λπ. 

Συγκεκριμένα, το 20% αφορούν τη χρήση των πιστωτικών καρτών και των 

επιταγών, ενώ το υπόλοιπο 15% τους καταθετικούς λογαριασμούς, τα μερίδια 

των αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλα.

Αντίστροφη είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα γραπτά παράπονα. Στην 

περίπτωση αυτή το 20% αφορά τις συμβάσεις δανείων καταναλωτικής και 

στεγαστικής πίστης και το 80% προβλήματα από τη χρήση των μέσων 

πληρωμής ή προβλήματα που προκύπτουν από την κατοχή κινητών αξιών

Υπολογίζεται ότι καθημερινά οι αρμόδιες υπηρεσίες του τραπεζικού 

διαμεσολαβητή δέχονται κατά μέσο όρο δεκαπέντε τηλεφωνικές κλήσεις για 

τη διατύπωση παραπόνων που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις πελατών 

τραπεζών και την κακή, κατά την αντίληψη των πελατών, ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

4.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η αντίληψη των πελατών αξιολογείται συγκρίνοντας τις προσδοκίες τους σε 

σχέση με τις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο πελάτης στη συγκεκριμένη θεματολογία που μας αφορά εντοπίζεται στον 

επιχειρηματικό πελάτη, στην επιχείρηση δηλαδή εκείνη, συνήθως μεσαίου ή 

μεγάλου μεγέθους η οποία κάνει χρήση των τραπεζικών υπηρεσιών. Με 

δεδομένο ότι στη συνέχεια θα επιχειρηθεί σύνδεση και σύγκριση της 

αντίληψης αυτής με την πιστοληπτική ικανότητά του, γίνεται φανερό ότι θα 

μας απασχολήσει καθ’ ολοκληρία ο επιχειρησιακός πελάτης που αξιοποιεί τις 

χορηγητικές, κατά κύριο λόγο, τραπεζικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η χρήση χορηγητικών υπηρεσιών συνήθως προϋποθέτει και χρήση 

των λοιπών παρεχόμενων τραπεζικών εργασιών, ήτοι των καταθετικών και 

μεσολαβητικών. Στις τελευταίες, εξέχουσα θέση κατέχουν η κίνηση κεφαλαίων 

(εσωτερικού και εξωτερικού), η διενέργεια εργασιών εξωτερικού εμπορίου 

(εισαγωγές, εξαγωγές), η χρήση των λεγάμενων «νέων επενδυτικών 

προϊόντων» (swaps, options κ.λπ.), καθώς και η αξιοποίηση άλλων 

παρεχόμενων ευκολιών, όπως η ανάληψη της διενέργειας της μισθοδοσίας 

του προσωπικού των επιχειρήσεων, η εκτύπωση επιταγών της επιλογής τους 
κ.λπ. Οι εργασίες αυτές αποτελούν για τις τράπεζες πηγή εσόδων σοβαρού 

ύψους και μάλιστα χωρίς, συνήθως, την ανάληψη κινδύνου.

Το δυσκολότερο, ίσως, σημείο επαφής της τράπεζας με τον επιχειρησιακό 

πελάτη είναι η κατανόηση των πραγματικών αναγκών του και η στη συνέχεια 

προσαρμογή των υφιστάμενων «προϊόντων» - υπηρεσιών ώστε να 

καλύπτουν κατά το δυνατό πληρέστερα τις ανάγκες αυτές. Η άκριτη 

προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους των τραπεζών μπορεί να εντυπωσιάζει 

καταρχήν την πελατεία, ωστόσο η ανακάλυψη στη συνέχεια εκ μέρους της ότι 

οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν καλύπτουν ή καλύπτουν μόνο μερικώς τις

-95-



ανάγκες της οδηγεί σε απογοήτευση μείζονα εκείνης που θα προέκυπτε υπό 

φυσιολογικές συνθήκες.

Σημασία για την επίτευξη της προσέγγισης μεταξύ των τραπεζών και των 

επιχειρησιακών πελατών τους έχει η συναρμογή των στάσεων που τηρούνται 

από κάθε πλευρά.

Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις εξής στάσεις :

1. Τραπεζική πλευρά

α. Επιδίωξη της συνειδητής παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με 

εκπαίδευση του προσωπικού, παροχή εξουσιών προς ταχύτερη 

διεκπεραίωση των εργασιών, παροχή ιδανικού φυσικού εργασιακού 

περιβάλλοντος.

β. Απόδοση μικρότερης σημασίας στα παραπάνω σημεία, με επικέντρωση 

των προσπαθειών προσέλκυσης και διατήρησης του επιχειρησιακού 

πελάτη μέσω πολιτικής χαμηλής τιμολόγησης των προσφερόμενων 

υπηρεσιών.

Συνήθως οι παραπάνω δύο στάσεις δεν απαντώνται ταυτόχρονα, ωστόσο δεν 

αποκλείεται η τρίτη στάση της επιδίωξης τόσο υψηλής ποιότητας όσο και 

χαμηλής τιμολόγησης.

Με τα παλιότερα ελληνικά τραπεζικά δεδομένα, θα ήταν δυνατό να 

διατυπωθεί η άποψη ότι η πρώτη στάση προσιδιάζει στις ιδιωτικές τράπεζες 

και η δεύτερη στις δημοσίου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η έντονη απώλεια 

πελατείας από τις δεύτερες, ιδιαίτερα στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας, 

τις οδήγησε σε αναθεώρηση της μονόπλευρης στάσης επικέντρωσης σε 

χαμηλά κόστη και σε υιοθέτηση επιθετικών πολιτικών στο πεδίο της πώλησης 

- προώθησης των προϊόντων τους, της ουσιαστικής εκπαίδευσης του 

προσωπικού τους και σε σαφή προσπάθεια βελτίωσης του φυσικού 

περιβάλλοντος παροχής των υπηρεσιών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
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2. Πλευρά του επιχειρησιακού πελάτη

α. Πλήρης απόδοση έμφασης και σημασίας στις συνθήκες περιβάλλοντος 
παροχής της τραπεζικής υπηρεσίας και εκπαίδευσης του προσωπικού, με 

αδιαφορία για το επιπλέον ενδεχόμενο κόστος.

β. Απόδοση έμφασης στο κόστος, με αδιαφορία για τις συνθήκες φυσικού 

περιβάλλοντος και εκπαίδευσης του προσωπικού, 

γ. Ενδιάμεση κατάσταση, με απόδοση βάρους και στα δύο παραπάνω 

στοιχεία.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος και 

εκπαίδευσης του προσωπικού συνήθως «μεταφράζονται» και σε ταχύτητα 

παροχής της υπηρεσίας, η οποία ταχύτητα αποτελεί βασικό συστατικό της 

ποιότητας, ειδικά στον τομέα παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω.

Από την παραπάνω ομαδοποίηση καθίσταται προφανές ότι ευτυχής 

συνεργασία τράπεζας και επιχειρησιακού πελάτη επιτυγχάνεται όταν 

συναρμόζονται οι αντίστοιχες στάσεις.

Οι συνδυασμοί των παραπάνω καταστάσεων παρουσιάζονται σχηματικά 

ως εξής : (βλ. επόμενη σελίδα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
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Επιχειρησιακός πελάτης

Η περίπτωση κατά την οποία άλλοι παράγοντες μπορεί να καθορίσουν 

την πιθανότητα συνεργασίας αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη 

«αδιάφορης ισορροπίας» κατά την οποία διάφοροι αστάθμητοι, εξωτερικοί 

και συνήθως άσχετοι με την ποιότητα παράγοντες είναι πιθανό να 

διαμορφώσουν συνθήκες τέτοιες που να καταστήσουν πιθανή τη 

συνεργασία, για παράδειγμα η ύπαρξη ενός γνωστού ή συγγενή σε 

συγκεκριμένη τράπεζα. Στις περιπτώσεις αυτές παρουσιάζονται συνθήκες 

που ενδεχομένως υποκαθιστούν πολλά από τα χαρακτηριστικά ποιότητας 

που απαιτεί η πελατεία, όπως η ταχύτητα εξυπηρέτησης ή η εξυπηρέτηση 

χωρίς την προσωπική καθημερινή παρουσία των φορέων της επιχείρησης 

στην τράπεζα.

Πάντως, με δεδομένες τις κρατούσες συνθήκες στο Ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα, απόρροια της αποδοχής των επιρροών και των τάσεων που 

επικρατούν διεθνώς, οι στάσεις των τραπεζών και της πελατείας τείνουν 

προς την αναζήτηση υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας, με σγετική 

αδιαφορία για το συναφές κόστος.
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Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων 

κυρίαρχη θέση κατέχει το marketing των τραπεζικών υπηρεσιών και 

ειδικότερα η διαφημιστική συνιστώσα του, πολλές φορές η πελατεία 

ανακαλύπτει εκ των υστέρων ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

ανταποκρίνονται μη επαρκώς στις δηλωμένες προδιαγραφές, ωστόσο το 

κόστος τους υπερβαίνει το καταρχήν συμφωνηθέν, ή ότι υπήρχαν σημεία 

μη εξαρχής αντιληπτά. Είναι γνωστή η διαμάχη μεταξύ τραπεζών και 

πελατείας όσον αφορά τα λεγάμενα «ψιλά γράμματα» των συμβάσεων, η 

οποία όμως εντοπίζεται κύρια στο χώρο του retail banking.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
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4.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥΣ

Τα χαρακτηριστικά :

- της ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών και

- της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων - πελατών

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα στα 

χέρια των «αντιπάλων» - συμβαλλομένων της σύναψης τραπεζικού 

δανεισμού.

Από τη μια πλευρά οι τράπεζες προσπαθούν να αποσπάσουν, η κάθε μια για 

λογαριασμό της, μεγαλύτερο μερίδιο της επιχειρηματικής πελατείας, 

αποβλέποντας στην αύξηση των εσόδων της μέσω είσπραξης τόκων ή 

προμηθειών. Από την άλλη, η επιχειρηματική πελατεία προσπαθεί να 

χρησιμοποιήσει την καλή οικονομική κατάστασή της ως όπλο στην 

προσπάθειά της να επιτύχει τόσο καλύτερη ποιότητα λαμβανόμενων 

τραπεζικών υπηρεσιών, όσο και χαμηλότερα κόστη.

Με τα σημερινά δεδομένα του τραπεζικού κλάδου στη χώρα μας, οι τράπεζες 

εφαρμόζουν πλέον επιθετική πολιτική προστρέχοντας οι ίδιες (με 

εξειδικευμένα στελέχη τους) στην πελατεία και προσφέροντας ολοκληρωμένα 

προγράμματα - «πακέτα» τραπεζικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα είναι 

έτοιμες να αναπροσαρμόσουν παγιωμένες εργασιακές πρακτικές τους και 

κυρίως τα τιμολόγιά τους.

Η μέχρι πρότινος συνηθισμένη εικόνα του τραπεζικού καταστήματος που 

περίμενε την πελατεία, προκειμένου να την εξυπηρετήσει στη συνέχεια με 

αργούς ρυθμούς και με προϊόντα τα οποία συνήθως υπολείπονταν των 

αναγκών της τείνει να εκλείψει, κύρια λόγω του εντονότατου ανταγωνισμού.

Αυτονόητο ότι πρωταρχικοί στόχοι της επιθετικής πολιτικής είναι οι 

επιχειρήσεις εκείνες των οποίων τα οικονομικά στοιχεία παρουσιάζουν εικόνα 

ευρωστίας, περαιτέρω τάσεις βελτίωσης και κατά συνέπεια επαρκή 

τεκμαιρόμενη ικανότητα αποπληρωμής του τραπεζικού δανεισμού. Η
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παραπάνω πραγματικότητα θέτει σε θέση ισχύος την πελατεία που διαθέτει τα 

χαρακτηριστικά αυτά.

Μετά όσα εκτέθηκαν, είναι προφανές ότι η αντιστοίχηση ανάμεσα στην 

πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρησιακών πελατών και την αντίληψή τους 

για την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών που απολαμβάνουν (με 

δεδομένο ότι είναι δικαιολογημένη η αύξηση των απαιτήσεων ανάλογα με την 

πιστοληπτική ικανότητα) χαρακτηρίζεται από σχέση αντίστροφης αναλογίας. 

Ο επιχειρησιακός πελάτης που παρουσιάζει καλή οικονομική εικόνα και κατά 

συνέπεια αυξημένη πιστοληπτική ικανότητα έχει αυξημένες απαιτήσεις 

ποιότητας, κατά συνέπεια η αντίληψή του για την ποιότητα των ήδη 

παρεχόμενων δεν είναι η βέλτιστη δυνατή και συνήθως διαμορφώνεται σε 

αρκετά χαμηλά επίπεδα. Αντίστροφα, ο πελάτης εκείνος που δεν 

χαρακτηρίζεται από αυξημένη πιστοληπτική ικανότητα, είναι διατεθειμένος να 

κάνει παραχωρήσεις ως προς την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών, 

προκειμένου να επιτύχει τον κύριο στόχο του, τη λήψη δηλαδή του τραπεζικού 

δανείου.

Αξίζει ωστόσο να επισημανθούν εδώ και τα εξής :

- η τελική απόφαση για χρηματοδοτική συνεργασία με επιχειρησιακό πελάτη 

μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας εναπόκειται στην τράπεζα

- με δεδομένο ότι ο πελάτης επέλεξε για συνεργασία τράπεζα η οποία 

χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, πιθανολογείται βάσιμα 

ότι και η αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας θα γίνει με 

διαδικασίες χαμηλής ποιότητας, ήτοι επισφαλείς

- κατά συνέπεια, η ανυπαρξία ποιότητας στις παρεχόμενες τραπεζικές 

υπηρεσίες προϊδεάζει για συνολική ανυπαρξία ποιότητας, υπό το πνεύμα 

της Δ.Ο.Π., δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες για διαμόρφωση 

φαύλων κύκλων αδυναμίας επίτευξης ποιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

4.3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΩΝ

4.3.1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ακολουθούν οι απαντήσεις που δόθηκαν από εξειδικευμένα στον τομέα των 

χορηγήσεων τραπεζικά στελέχη μεγάλης τράπεζας δημοσίου ενδιαφέροντος 

(παρακάτω απαντήσεις Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV) σε ερωτηματολόγιο σχετικό με το εξεταζό

μενο θέμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
α. Ποια πιστεύετε ότι είναι η άποψη των φορέων των επιχειρήσεων 
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους για την ποιότητα των παρεχόμενων 
τραπεζικών υπηρεσιών ;

β. Πιστεύετε ότι διαφοροποιείται κατά τράπεζα η άποψη αυτή και αν ναι 
για ποιους λόγους ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1

I.

α. Η σχετική άποψη δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Γενικά υπάρχει επιφύλαξη 

και κλίμα καχυποψίας που πηγάζει από την αίσθηση ότι η ποιότητα 

υπολείπεται αισθητά σε σχέση με την αντίστοιχη των σύγχρονων τραπεζικών 

οργανισμών του εξωτερικού.

Χειρότερη πάνω στο θέμα είναι η άποψη των φορέων των μικρών σχετικά 

επιχειρήσεων, οι οποίοι, ακριβώς λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεών τους 

και του σχετικού όγκου των προς ανάθεση παραγωγικών εργασιών 

αντιμετωπίζουν συγκριτικό μειονέκτημα σε σχέση με τις μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις. Ακόμη, κατά τεκμήριο, οι φορείς των μικρών επιχειρήσεων 

υπολείπονται σε γνώσεις και κατά συνέπεια σε δυνατότητα κατανόησης των
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ττροτεινόμενων πλαισίων συνεργασίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση 

περαιτέρω δυσαρεσκειών.

β. Ναι, διαφοροποιείται για τους εξής λόγους :

- το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Στις ιδιωτικές τράπεζες γίνονται προσλήψεις 

προσωπικού με επιλογή, ενώ στις κρατικού ενδιαφέροντος επικρατούν 

μερικές φορές άλλα κριτήρια. Ακόμη, στις δεύτερες και η φιλοσοφία 

λειτουργίας είναι διαφορετική και όχι ιδιαίτερα (τουλάχιστον μέχρι πρότινος) 

προσανατολισμένη στο κέρδος.

ο όγκος εργασίας. Στις κρατικού ενδιαφέροντος τράπεζες ανατίθεται από το 

Δημόσιο πλήθος κοστοβόρων εργασιών, χωρίς την ανάλογη ανταμοιβή. 

Ακόμη, οι ιδιωτικού ενδιαφέροντος τράπεζες έχουν απόλυτη ευχέρεια για 

επιλογή πελατείας.

Η χρήση μηχανογράφησης και γενικότερα εκσυγχρονισμού των 

χρησιμοποιούμενων μηχανικών μέσων.

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της ύπαρξης 

έντονου ανταγωνισμού, πολλοί αν όχι το σύνολο των παραπάνω λόγων 

διαφοροποίησης ανασκευάζονται.

II.

α. Η ποιότητα των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών θεωρείται από τους 

φορείς των εν λόγω επιχειρήσεων ικανοποιητική.

Οι απαιτήσεις των φορέων από τη συνεργασία τους με τις τράπεζες 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος και τη δομή της επιχείρησης, αλλά 

και ανάλογα με την τράπεζα.

Όσο μεγαλύτερη και καλύτερα οργανωμένη είμαι η επιχείρηση, τόσο 

περισσότερο εξειδικευμένες απαιτήσεις προβάλλει.

Ακόμη, ανάλογα με την αίσθηση που έχει αποκτήσει για μια συγκεκριμένη 

τράπεζα, είναι δυνατό να προβάλει εξειδικευμένες απαιτήσεις σε διαφορετικές 

κατά περίπτωση υπηρεσίες.

β. Ναι, διαφοροποιείται εξαιτίας :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
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- των συνολικών δυνατοτήτων κάθε τράπεζας

- της ποιότητας του προσωπικού

- των διαπροσωπικών σχέσεων που κάθε φορά δημιουργούνται. Είναι 

γνωστές οι περιπτώσεις εκείνες επιχειρηματιών που είχαν επιλέξει 

τράπεζα συνεργασίας αποκλειστικά λόγω του καλού κλίματος και της 

κατανόησης που είχε αναπτυχθεί με συγκεκριμένα άτομα από το 

προσωπικό. Ο θεσμός του υπεύθυνου πελατείας, του ατόμου δηλαδή 

που σε καθημερινή σχεδόν επαφή με τον πελάτη εξετάζει και μερικές 

φορές διαμορφώνει τις ανάγκες τις επιχείρησης, είχε κατά κάποιο 

τρόπο ανακαλυφθεί από μερικές επιχειρήσεις πριν τον θέσουν σε 

εφαρμογή οι τράπεζες κατά τα τελευταία χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

III.

α. Τόσο οι λεγόμενοι αποκλειστικοί πελάτες, αλλά και οι άλλοι σε κάποιο 

βαθμό εκφράζουν συνήθως δυσαρέσκεια για την ταχύτητα εξυπηρέτησής τους 

σε συνδυασμό με την ευελιξία των τραπεζών όσον αφορά την αντιμετώπιση 

των διαφόρων αιτημάτων τους.

β. Η άποψη αυτή διαφοροποιείται συνήθως κατά τράπεζα. Οι τράπεζες με 

μικρό όγκο συναλλαγών, μικρό αριθμό πελατών, σύγχρονο μηχανολογικό 

εξοπλισμό και πολιτική προσαρμοσμένη στις σύγχρονες επιχειρηματικές 

ανάγκες και πρακτικές , υπερτερούν σε σχέση με τις υπόλοιπες.

IV.

α. Με δεδομένο ότι κατά τεκμήριο οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 

επιχειρήσεις τυγχάνουν προνομιακής εξυπηρέτησης, καλύτερης από εκείνη 

που επιφυλάσσεται στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, η μάλλον χαμηλή 

άποψή των φορέων τους για την ποιότητα των παρεχόμενων τραπεζικών 

υπηρεσιών πιθανότατα είναι αποτέλεσμα τόσο αυξημένων υπέρ το δέον 

απαιτήσεων όσο και διαμορφωμένων στο παρελθόν απόψεων, όταν πράγματι 

η ποιότητα ήταν πολύ χαμηλότερη από ότι είναι σήμερα.
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β. Η άποψη διαφοροποιείται , με πλεονεκτούσες τις ιδιωτικού ενδιαφέροντος 

τράπεζες. Οι κύριοι λόγοι είναι η καλύτερη μηχανοργάνωση, η διαφορετική 

ποιότητα προσωπικού που καθορίζεται από τη δυνατότητα επιλογής που 

έχουν, αλλά και η αυξημένη απόδοση του προσωπικού λόγω των καλύτερων 

συνθηκών εργασίας και κυρίως αμοιβών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι στους οποίους, κατά την άποψή σας, 
οφείλεται η ενδεχόμενη δυσαρέσκεια των φορέων των επιχειρήσεων 
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους για τη χαμηλή ποιότητα των 
παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

- χρόνος αναμονής

- κακό φυσικό περιβάλλον

- συμπεριφορά προσωπικού

- χρησιμοποιούμενη τεχνολογία

- πυκνότητα δικτύου

- ύπαρξη διαθεσίμων

- δυνατότητα χορήγησης χαμηλότοκων δανείων (π.χ. μέσω της 1*97/78 

ΑΝΕ)

- χαμηλή εκπαίδευση προσωπικού

II.

- έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

- ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων

- λήψη αποφάσεων που συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές 

ανάγκες της επιχείρησης, αλλά είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητες 

της τράπεζας (ποιότητα αποφάσεων)
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- λοιπές αιτιάσεις, όπως ύπαρξη «ουράς», υψηλό κόστος κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Όπως αναφέρθηκαν και παραπάνω, ταχύτητα εξυπηρέτησης και ευελιξία των 

τραπεζών στην αντιμετώπιση των αιτημάτων.

IV.

Εκτός αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω στην απάντηση Ι.β, οφείλεται και 

στο γεγονός ότι οι ιδιωτικού ενδιαφέροντος τράπεζες πωλούν καθαρά 

τραπεζικά προϊόντα σε αντίθεση με τις κρατικού ενδιαφέροντος, οι οποίες 

είναι υποχρεωμένες να επιβαρύνονται με πολλές εξυπηρετήσεις του 

Δημοσίου και των Δημοσίων Οργανισμών, οι οποίες δημιουργούν μεγάλο 

φόρτο συναλλαγών και κατά συνέπεια μεγάλους χρόνους αναμονής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

α. Πιστεύετε ότι υπάρχει αντιστοίχηση ανάμεσα στην παραπάνω άποψη 
των φορέων για την ποιότητα των παρεχόμενων τραπεζικών 
υπηρεσιών και στην πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους ; 
β. Είναι, κατά την άποψή σας, το φθηνό τιμολόγιο τραπεζικών εργασιών 
και τα χαμηλά δανειακά επιτόκια επαρκή αντίβαρα στην χαμηλή 

ποιότητα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3

I.

α. Σε πολλές περιπτώσεις τα παράπονα για μη ποιοτική εξυπηρέτηση έχουν 

άμεση σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα. Όταν αυτή είναι χαμηλή και εκ 

των πραγμάτων τα αιτήματα δεν αντιμετωπίζονται ευνοϊκά, είναι φυσικό 

επακόλουθο η εμφάνιση παραπόνων.
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Ωστόσο, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι υπάρχει και 

αντίστροφη σχέση. Όσο υψηλότερη είναι η πιστοληπτική ικανότητα μιας 

επιχείρησης, τόσο περισσότερο αποτελεί αυτή στόχο των τραπεζών, με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί την ικανότητα της αυτή ως διαπραγματευτικό 

όπλο που θα της εξασφαλίσει ταχύτερη εξυπηρέτηση, ευνοϊκότερους όρους 

συναλλαγών και κατά συνέπεια χαμηλότερα χρηματοοικονομικά κόστη καθώς 

και άλλες συνθήκες οι οποίες εκφράζουν την καλύτερη ποιότητα των 

τραπεζικών υπηρεσιών.

β. Σε κάποιο βαθμό ναι, επαρκούν. Βοηθούν για τη προσέλκυση του πελάτη. 

Ωστόσο, για την λεγάμενη «καλή» πελατεία είναι αναγκαίος ο καθορισμός 

ευνοϊκότερων όρων συνεργασίας ακόμη και από το επίσημα εξαγγελλόμενο 

τιμολόγιο τραπεζικών εργασιών.

Πάντως, η χαμηλή τιμολόγηση και τα χαμηλά επιτόκια πρέπει να 

συνδυάζονται με παροχή ποιοτικά επαρκών υπηρεσιών, προκειμένου να 

συσταθεί και να συνεχισθεί επιτυχώς η συνεργασία.

Ένα σημείο στο οποίο ιδιαιτέρως πρέπει να σταθούμε, είναι η αποκάλυψη 

στον πελάτη μερικών «κρυφών» παραμέτρων της ποιότητας και της χαμηλής 

γενικά τιμολόγησης, όπως είναι η συνεπής και ακριβής ενημέρωση του, η 

αποφυγή καθυστέρησης στην υλοποίηση των εντολών του, η λανθασμένη 

μερικές φορές υλοποίησή τους καθώς και η ύπαρξη συγκαλυμμένων 

χρεώσεών του που αποτελούν σημαντικό μέρος κόστους γι’ αυτόν.

II.

α. Μέχρις ενός σημείου, ναι, υπάρχει αντιστοίχηση.

Πάντως, οι μεγάλες και οργανωμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν με 

ρεαλισμό και ψυχρότερο βλέμμα την πραγματικότητα της τραπεζικής 

συνεργασίας, αποδεσμεύοντας ενδεχομένως την υψηλή πιστοληπτική τους 

ικανότητα από τις απαιτήσεις τους για άριστη ποιότητα των τραπεζικών 

υπηρεσιών που απολαμβάνουν.

β. Ίσως μεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι άλλες, πλην άμεσου κόστους 

παράμετροι (εξειδικευμένο προσωπικό, ποιότητα και ταχύτητα αποφάσεων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

III.

α. Συνήθως, οι φορείς επιχειρήσεων χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας 

εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ποιότητα των παρεχόμενων τραπεζικών 

υπηρεσιών. Την ίδια ωστόσο άποψη εκφράζουν αρκετές φορές και φορείς 

εύρωστων οικονομικά επιχειρήσεων, στα πλαίσια των σημερινών συνθηκών 

της αγοράς, των ευκαιριών, της εξέλιξης και του έντονου ανταγωνισμού.

β. Όχι.

IV.

α. Εν μέρει ναι, υπάρχει αντιστοίχηση, με δεδομένο ότι οι καλές επιχειρήσεις 

έχουν και απαιτούν σχετικά προνομιακή εξυπηρέτηση.

β. Όχι πάντα. Μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων προτιμά την ποιοτική και 

γρήγορη εξυπηρέτηση αποδεχόμενο εν γνώσει του το υψηλότερο κόστος όταν 

η σχετική «ψαλίδα» δεν είναι μεγάλη σε βαθμό που να γίνεται απαγορευτική. 

Για παράδειγμα, όταν η διαφορά του κόστους είναι μεγάλη, υπάρχουν 

επιχειρήσεις που προτιμούν να απασχολούν μόνιμα ένα υπάλληλό τους για 

τις τραπεζικές και μόνο συναλλαγές τους, τον οποίο κατά κάποιο τρόπο 

καθιστούν τραπεζικό υπάλληλο που παράλληλα αναπτύσσει και μια στενή 

προσωπική σχέση με το προσωπικό των συνεργατριών τραπεζών, 
προκειμένου να αποφύγουν καθυστερήσεις στις συναλλαγές τους.

4.3.2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

α. Η γενική άποψη είναι ότι οι φορείς των επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου 

μεγέθους δεν είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα των τραπεζικών 

υπηρεσιών. Είναι εμφανής ωστόσο και η θεώρηση ότι η άποψη αυτή για 

χαμηλή ποιότητα ενδεχομένως μερικές φορές να είναι αδικαιολόγητη και να
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οφείλεται σε υπερβολικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα εκφράζεται και η θέση 

ότι οι επιχειρήσεις των παραπάνω μεγεθών συνήθως αντιμετωπίζουν ευνοϊκή 

μεταχείριση, η οποία θα έπρεπε να αμβλύνει την δυσμενή εντύπωσή τους για 

χαμηλή ποιότητα.

β. Η θέση είναι ότι η άποψη για την ποιότητα των παρεχόμενων από διάφορες 

τράπεζες υπηρεσιών διαφοροποιείται. Κύριοι λόγοι διαφοροποίησης 

θεωρούνται

- η ποιότητα του προσωπικού και ειδικότερα το επίπεδο εξειδίκευσής του και η 

εκπαίδευσή του

- ο όγκος εργασίας

- οι ειδικότερες πρακτικές εργασίας κάθε τράπεζας (π.χ. η προσέγγιση προς 

τις επιχειρήσεις θεωρείται ότι προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις 

τράπεζες που την εφαρμόζουν)

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περισσότερες από μια απαντήσεις ο λόγος 

διαφοροποίησης εντοπίζεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών, με 

ευθεία αναφορά για πλεονέκτημα υπέρ των ιδιωτικού ενδιαφέροντος 

τραπεζών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Οι κύριοι λόγοι της άποψης για χαμηλή ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών 

ανακεφαλαιώνονται ως εξής:

- ταχύτητα ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης

- εξειδίκευση, εκπαίδευση προσωπικού

- συμπεριφορά προσωπικού

- τεχνολογικό επίπεδο χρησιμοποιούμενου μηχανικού εξοπλισμού

- φυσικό περιβάλλον τραπεζικών καταστημάτων

- πυκνότητα δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

α. Υπάρχει αντιστοίχηση ανάμεσα στην άποψη των φορέων των 

επιχειρήσεων για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 

πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους. Οι φορείς των επιχειρήσεων 

με αυξημένη πιστοληπτική ικανότητα έχουν δυσμενέστερη άποψη για την 

ποιότητα των υπηρεσιών, παρά την ευνοϊκή αντιμετώπιση που είναι φυσικό 

να επιφυλάσσεται στις επιχειρήσεις τους. Συνήθως, η έκφραση της άποψης 

αυτής για χαμηλή ποιότητα χρησιμοποιείται σαν επιχείρημα κατά την 

διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας.

β. Η γενική θέση είναι ότι η παροχή φθηνού τιμολογίου τραπεζικών εργασιών 

και χαμηλών δανειακών επιτοκίων δεν επαρκεί πλέον ως αντιστάθμισμα της 

χαμηλής ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

Με τον όρο «εσωτερικός πελάτης» εννοούμε το προσωπικό της τράπεζας, το 

σύνολο των αξιοποιούμενών ανθρώπινων πόρων.

Με δεδομένη τη διευρυμένη στήριξη του έργου των τραπεζών στο προσωπικό 

τους, ο όρος χρησιμοποιείται στη σύγχρονη ορολογία της Διοίκησης 

Ποιότητας προκειμένου να καταδείξει τη σπουδαιότητα του προς την 

κατεύθυνση της επίτευξης αρχικά της ικανοποίησης των εσωτερικών 

πελατών, έτσι ώστε η ικανοποίηση των εξωτερικών να προκύψει εξ 

αποτελέσματος.

Ταυτόσημος είναι και ο όρος «εσωτερικός προμηθευτής».

Υπενθυμίζεται ότι οι Crosby, Juran, Deming έχουν επιμείνει στην ανάδειξη της 

σημασίας του εσωτερικού πελάτη (βλ. Κεφάλαιο 1).

Πρωταρχικό στοιχείο για την ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη είναι και 

εδώ η κατανόηση της έννοιας, με υιοθέτηση της αντίληψης της εσωτερικής 

παραγωγικής αλυσίδας, στους κρίκους της οποίας απεικονίζονται οι 

εργαζόμενοι στα διάφορα τμήματα της τράπεζας, δρώντας αμφίπλευρα, ως 

προμηθευτές καταρχήν και ως πελάτες στη συνέχεια.

Η Δ.Ο.Π. αναδεικνύει τα σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη της 

ικανοποίησης του εσωτερικού πελάτη και τα οποία είναι τα εξής:

- ένταξη και αξιοποίηση του προσωπικού με παροχή εξουσιών 

(empowerment) και διαχείρισή του με σύγχρονα συστήματα αναγνώρισης και 

ανταμοιβής.

- μέτρηση των αναγκών των εργαζομένων.

- Παροχή ικανοποιητικών συνθηκών φυσικού εργασιακού περιβάλλοντος.
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5.1.1. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Το θέμα των «ευχερειών» είναι ευρέως γνωστό στον τραπεζικό χώρο. Οι 

ευχέρειες είναι χρηματικά ποσά για σύναψη πράξεων επί των οποίων 

απαιτείται συνυπογραφή από υψηλότερα ή περισσότερα τραπεζικά στελέχη, 

ανάλογα με το αυξανόμενο ύψος τους.

Με τον όρο «πράξεις» εννοούνται όλα τα είδη των τραπεζικών εργασιών που 

είναι γενικότερα δυνατό να ενταχθούν στο γνωστό τρίπτυχο των καταθετικών, 

μεσολαβητικών ή χορηγητικών εργασιών.

Η παροχή εξουσίας αναφέρεται στη μεταφορά των ευχερειών σε κατώτερα 

ιεραρχικά επίπεδα, τα οποία, ούτως ή άλλως, μέσω της διαδικασίας του 

delayering που αναφέρθηκε νωρίτερα, περιορίζονται.

Στηριζόμενες οι τραπεζικές διοικήσεις στην αναγκαιότητα παροχής χρονικά 

ταχέως υπηρεσιών, καθώς και στη δυνατότητά τους να απασχολούν όλο και 

περισσότερο εξειδικευμένο και μορφωμένο προσωπικό, παρέχουν σήμερα 

στους υπαλλήλους βάσης, πρώτης γραμμής, εξουσίες που παλιότερα 

αποτελούσαν χαρακτηριστικά θέσεων κατειλημμένων από υπαλλήλους με 

πολλά χρόνια υπηρεσίας (και κατά συνέπεια εργασιακής εμπειρίας).

Με τη μεθόδευση αυτή, η παροχή εξουσίας καθίσταται μέσο αναγνώρισης της 

συμβολής των εργαζομένων στην ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών.

Η αναγνώριση, καταρχήν ηθική, συνήθως συνοδεύεται και από υλικές 

ανταμοιβές.

Αναγνωρίζοντας ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζών στο 

διαμορφούμενο περιβάλλον ελεύθερης αγοράς και έντονου ανταγωνισμού 
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ποιότητα και την απόδοση των 

εσωτερικών πελατών, άρχισαν να εφαρμόζονται στις Ελληνικές δημόσιες 

τράπεζες, την τρέχουσα δεκαετία, κάποια αξιοκρατικά συστήματα 

αξιολόγησης, εξέλιξης και αμοιβών, με μέτρηση της παραγωγικότητας και της 

απόδοσης.

Παράλληλα, επαναδραστηριοποιήθηκε ο θεσμός των «κατ’ εκλογή» 

προαγωγών, ενώ εκπονήθηκαν συστήματα αξιολόγησης και ανάπτυξης 

προσωπικού βασισμένα σε σύγχρονες αντιλήψεις.
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5.1.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η αίσθηση του προσωπικού, όσον αφορά τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις - προδιαγραφές της θέσης εργασίας του καθορίζεται κατά 

κύριο λόγο με μέτρηση των δηλούμενων αναγκών του για παροχή περαιτέρω 

εκπαίδευσης.

Στη χώρα μας, ιδιαίτερη φροντίδα για το θέμα της μέτρησης των παραπάνω 

αναγκών φαίνεται να δίνουν οι δημόσιες τράπεζες. Ίσως η διαμόρφωση αυτής 

της συνθήκης να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μικρές και ιδιωτικές τράπεζες 

έχουν ευχέρεια να προσλαμβάνουν προσωπικό ιδιαίτερων, αυξημένων 

προσόντων και μόρφωσης.

Σημασία έχει επίσης και η μέτρηση των αναγκών «κάλυψης» του 

προσωπικού, υπό την έννοια δημιουργίας κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 

υποστήριξης και κατανόησης.

5.1.3 ΠΑΡΟΧΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η κρατούσα άποψη είναι ότι οι εργαζόμενοι στις τράπεζες απολαμβάνουν 

ιδανικό φυσικό εργασιακό περιβάλλον.

Η πραγματικότητα δε συμφωνεί απόλυτα με τη άποψη αυτή.

Ιδιαίτερα αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις 

οποίες οι προθέσεις για βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος δεν 

αποδίδουν τα αρμόζοντα αποτελέσματα λόγω χρονοβόρων διαδικασιών 

εφαρμογής μελετών, κακής εφαρμογής καλών μελετών αλλά και σύνταξης 

μελετών βελτίωσης από καθ’ ύλην αναρμόδιους.
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5.2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΛΑΤΗ

Η διερεύνηση της ικανοποίησης του εσωτερικού πελάτη, του τραπεζικού 

προσωπικού, επιχειρήθηκε να γίνει μέσω του ερωτηματολογίου που 

επισυνάπτεται παρακάτω.

Συμπληρώθηκαν 166 ερωτηματολόγια από υπαλλήλους πρώτης γραμμής και 

κυρίως από χαμηλόβαθμα στελέχη μεγάλης δημόσιας τράπεζας.

Η επιλογή των παραπάνω ερωτηθέντων προέκυψε με βάση το δεδομένο της 

υψηλής συμμετοχής του προσωπικού αυτών των βαθμιδών στις παρεχόμενες 

τραπεζικές υπηρεσίες.

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων υπό γενικότερη έννοια, με 

βάση τα παραπάνω τρία σημεία για την επίτευξη της ικανοποίησης των 

εσωτερικών πελατών, σημειώνονται τα εξής :

- στην κατηγορία 1 εντάσσονται οι ερωτήσεις 8,11,12,13, 14,17,18,19

- στην κατηγορία 2 εντάσσονται οι ερωτήσεις 4,5,7,9,10, 15,20

- στην κατηγορία 3 εντάσσονται οι ερωτήσεις 1,2,3,6,16.

Το ερωτηματολόγιο προέρχεται από το σύγγραμμα «Quality in Service, 

Making it really work», των Bo Edvardsson, Bertil Thomasson και John 

Ovretveit, McGraw Hill Book Company, και είναι γενικότερης εφαρμογής σε 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Κάθε μια από τις είκοσι ερωτήσεις είχε πέντε πιθανές διαβαθμισμένες 

απαντήσεις (αναμφίβολα ή συνήθως ή αρκετά αληθής και συνήθως ή 

αναμφίβολα ψευδής).

Παρακάτω παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι απαντήσεις που λήφθηκαν.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στη δουλειά μας έχουμε μοντέρνο και σύγχρονο εξοπλισμό

Υπερτερούν σαφώς οι θετικές απόψεις για το θέμα (80% περίπου). Ωστόσο, 

υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 20% που θεωρεί ότι ο υφιστάμενος 

μηχανικός εξοπλισμός δεν είναι ο ενδεδειγμένος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η Υπηρεσία μας τηρεί τις υποχρεώσεις που δεσμεύεται να εκπληρώσει 
προς τους εργαζόμενους και τους πελάτες της

Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η συγκέντρωση των απαντήσεων στις τρεις 

πρώτες δυνατότητες (αναμφίβολα, συνήθως, αρκετά αληθής), όπου 

αθροίζεται πάνω από το 90 % τους. Ελάχιστοι από τους απαντήσαντες 

(περίπου 8%) θεωρούν ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία 

δεν τηρεί τις ανειλημμένες δεσμεύσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Στο χώρο της δουλειάς μας η επικοινωνία και η μεταβίβαση 
πληροφοριών είναι ακριβής και σαφής

Και στην ερώτηση αυτή είναι σαφής η θετικότητα της άποψης των 

εργαζομένων - εσωτερικών πελατών. Σημειώνεται ωστόσο η μετακίνηση του 

μέγιστου πλήθους των απαντήσεων από την απάντηση 2 (συνήθως αληθής) 

στην απάντηση 3 (αρκετά αληθής) - σχεδόν τέσσερις στους δέκα θεωρούν 

αυτή ως κρατούσα άποψη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Στο χώρο της δουλειάς μας υπάρχει αίσθημα εμπιστοσύνης
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Η συνολική εικόνα είναι θετική υπέρ της ύπαρξης εμπιστοσύνης. Ωστόσο, 

είναι αρκετά μεγάλο (περίπου 17%) το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι η 
παραπάνω δήλωση συνήθως είναι ψευδής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στο χώρο της δουλειάς μας ενδιαφερόμαστε ειλικρινά για τα 
προβλήματα που ανακύπτουν

Μια ερώτηση «αλήθειας», στις απαντήσεις της οποίας φαίνεται να υπερτερεί 

συντριπτικά (πάνω από 50%) η αίσθηση ότι η δήλωση είναι συνήθως αληθής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το εργασιακό μας περιβάλλον είναι άνετο και ελκυστικό

Η πρώτη ερώτηση στην οποία οι αρνητικές απόψεις υπερτερούν των θετικών. 

Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι η δήλωση εμπεριέχει αρκετή 

αλήθεια, είναι πολύ μεγάλο αθροιστικά (περίπου 43%) το ποσοστό εκείνων 

που θεωρούν ότι η δήλωση είναι ψευδής, είτε συνήθως είτε αναμφίβολα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Στο εργασιακό μας περιβάλλον υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον και 
διάθεση για επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, χωρίς να τα 
παραπέμπουμε σε τρίτους

Δήλωση στην οποία υποκρύπτεται η έννοια του empowerment. Το 90% 

περίπου των απαντήσεων συγκεντρώνεται στις τρεις «μεσαίες» κατηγορίες, 

με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των ακραίων αντιλήψεων για το θέμα. 

Ωστόσο, δε φαίνεται να υπάρχει απόλυτα ξεκάθαρη άποψη για το τι 

πραγματικά συμβαίνει γύρω από το θέμα. Περίπου ίσα ποσοστά των 

ερωτηθέντων απαντούν ότι η δήλωση είναι «συνήθως αληθής» και «συνήθως
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ψευδής». Πάντως, πάνω από έξι στους δέκα ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η 

δήλωση είναι αληθής, συνήθως ή αρκετά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Στο χώρο της δουλειάς μας ανταττοκρινόμαστε γρήγορα και 
αποτελεσματικά

Η συνιστώσα της ταχύτητας στην ποιότητα. Κανείς από τους ερωτηθέντες δεν 

απάντησε ότι θεωρεί τη δήλωση «αναμφίβολα ψευδή» και ελάχιστοι (5,4%) τη 

θεωρούν «αναμφίβολα αληθή». Κατά συνέπεια, η διαδεδομένη εντύπωση για 

αργή εξυπηρέτηση στις τράπεζες βρίσκει ανταπόκριση και από τους 

εσωτερικούς πελάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Στο χώρο της δουλειάς μας, μεταξύ των συναδέλφων υπάρχει αίσθημα 
άνεσης και εμπιστοσύνης στις διαπροσωπικές μας σχέσεις

Ακόμη μια ερώτηση στην οποία πάνω από 90% των απαντήσεων 

συγκεντρώνεται στις τρεις μεσαίες κατηγορίες. Απουσιάζουν οι ακραίες 

απόψεις και οι δύο στους τρεις θεωρούν ότι η δήλωση είναι αληθής, συνήθως 

ή αρκετά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Στο χώρο της δουλειάς μας ενδιαφερόμαστε για τους συναδέλφους μας

Είναι προφανής η θετική άποψη, υπέρ της οποίας εκδηλώνεται πάνω από το 

80% των ερωτηθέντων.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Στο χώρο της δουλειάς μας οι εργαζόμενοι είναι καλοντυμένοι και έχουν 
εμφάνιση ετταγγελματιών

Εντυπωσιακή εμφάνιση αρνητικής άποψης. Αν και δεν υπάρχουν απαντήσεις 

της κατηγορίας πέντε, και υπερτερεί σαφώς η απάντηση ότι η δήλωση είναι 

«αρκετά αληθής», περίπου ένας στους τέσσερις (25,9%) θεωρεί ότι είναι 

«συνήθως ψευδής».

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Στο χώρο της δουλειάς μας παρέχουμε υπηρεσίες ορθές εξαρχής, ώστε 
να αποφεύγουμε τις εκ των υστέρων διορθώσεις

Σχεδόν οι μισοί (48,8%) από τους ερωτηθέντες θεωρούν τη δήλωση 

«συνήθως αληθή» και λίγο λιγότεροι από ενενήντα στους εκατό έχουν 

αρνητική άποψη. Απουσιάζουν οι απαντήσεις του τύπου «αναμφίβολα 

ψευδής».

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Στο χώρο της δουλειάς μας έχουμε σαν πρωταρχικό στόχο να 
εξυπηρετούμε και να ικανοποιούμε την πελατεία

Το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων (96,4%) έχει θετική άποψη για το θέμα. 

Ένας από τους εκατόν εξήντα έξι ερωτηθέντες θεώρησε τη δήλωση 

«αναμφίβολα ψευδή».
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ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Στο χώρο της δουλειάς μας τα άτομα μπορούν να προσδοκούν ότι θα 
έχουν αντιμετώπιση ευγενική και με σεβασμό

Και εδώ υπερτερούν έντονα (87,3%) οι θετικές απόψεις, ενώ πάνω από 

τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες θεωρούν τη δήλωση «συνήθως αληθή».

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Στο χώρο της δουλειάς μας έχουμε κατά νου την υπεράσπιση των 
συναδέλφων μας

Η έννοια της συναδελφικής αλληλεγγύης. Οι κατηγορίες 2 και 3 

συγκεντρώνουν, σχεδόν σε ισομοιρία, τη συντριπτική πλειοψηφία των 

απαντήσεων (πάνω από τα 3λ), τμήμα που ενισχύεται περαιτέρω από όσους 

θεωρούν τη δήλωση «αναμφίβολα αληθή».

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Στο χώρο της δουλειάς μας όλο το έντυπο υλικό είναι οπτικά ελκυστικό

Ικανή εμφάνιση αρνητικών απόψεων, ωστόσο οι μισοί σχεδόν από τους 

ερωτηθέντες θεωρούν τη δήλωση «αρκετά αληθή».

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Στο χώρο της δουλειάς μας είμαστε γνωστοί για την αξιοπιστία μας

Απουσία εντελώς αρνητικών απόψεων. Θετική άποψη εκφράζει η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων (97%). Πραγματικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα,
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που πιθανόν να αιτιολογείται από την ειδικότερη σύνθεση του δείγματος των 

ερωτηθέντων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Στο χώρο της δουλειάς μας είμαστε πολύ πρόθυμοι για εξυπηρέτηση 
ειδικών, ασυνήθιστων αιτημάτων και αναγκών

Αρκετά κανονική κατανομή, με επαρκή ωστόσο πλειοψηφία των θετικών 

απόψεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Στο χώρο της δουλειάς μας πιστεύουμε στην ικανότητα των 
συναδέλφων μας για παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης

Η πεμπτουσία των δηλώσεων. Εμπεριέχει τη συνολική άποψη που 

εκφράζεται από το σύνολό τους. Απουσιάζουν οι εντελώς αρνητικές θέσεις 

(κατηγορία πέντε) και την πλειοψηφία των απαντήσεων συγκεντρώνουν οι 

κατηγορίες δύο και τρία (σχεδόν 80%).

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Στο χώρο της δουλειάς μας είμαστε ευαίσθητοι και ανταποκρινόμαστε 
στις ανάγκες των συναδέλφων μας

Παρεμφερής με την ερώτηση δέκα, με τα αποτελέσματα της οποίας 

παρουσιάζουν συναρμογή οι απαντήσεις που δόθηκαν. Ποσοστό πάνω από 

85% θεωρεί ότι υπάρχει ανταπόκριση, μεγαλύτερη ή μικρότερη στις ανάγκες 

των συναδέλφων.

Στο παράρτημα παρουσιάζεται καταρχήν το ερωτηματολόγιο, στη συνέχεια τα 

πλήρη αποτελέσματα των 166 ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν, μετά από
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σύμβαση για αντιστοίχηση των χαρακτηρισμών με ακέραιους αριθμούς ως 

εξής :

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Αναμφίβολα αληθής 1

Συνήθως αληθής 2

Αρκετά αληθής 3

Συνήθως ψευδής 4

Αναμφίβολα ψευδής 5

Ακολουθεί η παρουσίαση απλών στατιστικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 

Statistics), για τα οποία σημειώνονται τα εξής :

- Η μέση τιμή για όλες τις απαντήσεις όλων των ερωτήσεων διαμορφώνεται 

ανάμεσα στο 2 και το 3, πλήν εκείνων για τις ερωτήσεις 6, 7, 16.

- Όλες οι πιθανές απαντήσεις προέκυψαν για τις ερωτήσεις 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,14,15,16,18,20

- Μόνον τέσσερεις από τις πέντε πιθανές απαντήσεις προέκυψαν για τις 

ερωτήσεις 8,11,12,17,19.

Στο παράρτημα επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναλυτικά για κάθε 

ερώτηση, με διάγραμμα κατανομής συχνοτήτων και αντίστοιχο πίνακα.

Ακολουθεί παραμετρική ανάλυση των ερωτήσεων, με στόχο την εξεύρεση των 

συσχετισμών μεταξύ τους, με βάση την ομοιότητα των απαντήσεων που 

δόθηκαν για κάθε μια από τις είκοσι ερωτήσεις. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

παραπάνω προτιμήθηκε η ομαδοποίηση των ερωτήσεων σε τρεις κατηγορίες, 

προκειμένου να αξιολογηθεί στη συνέχεια αν αυτές ανταποκρίνονται στα 

σημεία που αναφέρθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου και συντείνουν στην 

ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη, ήτοι:

- ένταξη και αξιοποίηση προσωπικού με παροχή εξουσιών

- μέτρηση των αναγκών των εργαζομένων

- παροχή ικανοποιητικών συνθηκών φυσικού εργασιακού περιβάλλοντος
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Με περιστροφή των αξόνων συσχετισμού σύμφωνα με τη μέθοδο Varimax 

with Kaiser Normalization, προκύπτουν οι εξής ομαδοποιήσεις ερωτήσεων :

ένταξη και αξιοποίηση προσωπικού με παροχή εξουσιών 

ερωτήσεις 8,11,12,13,14,17,18,19,20

μέτρηση των αναγκών των εργαζομένων 

ερωτήσεις 3,4,5,7,9,10,15

παροχή ικανοποιητικών συνθηκών φυσικού εργασιακού περιβάλλοντος 

ερωτήσεις 1,2,6,16

Κατά συνέπεια, προκύπτει ικανοποιητική ταύτιση της καταρχήν εμπειρικής 

ομαδοποίησης των ερωτήσεων με αυτή που προκύπτει με βάση τα στατιστικά 

δεδομένα των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως κύριο στόχο τη γενική επισκόπηση 

της κατάστασης θεμάτων που συσχετίζονται με την ποιότητα στον τομέα των 

υπηρεσιών ειδικότερα και στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών ειδικότερα.

Με τη διερεύνηση μέρους της υπάρχουσας αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας 

για το θέμα, καταβλήθηκε προσπάθεια να οριστούν οι έννοιες και να 

περιγράφει το διαμορφωμένο πλαίσιο των πρακτικών που εφαρμόζονται για 

την προσέγγιση της ποιότητας.

Με τις εμπειρικές έρευνες που υλοποιήθηκαν, καταβλήθηκε προσπάθεια να 

διερευνηθούν τα πεδία της αντίληψης των επιχειρησιακών πελατών για την 

ποιότητα των προσφερόμενων τραπεζικών υπηρεσιών με αντιστοίχηση στην 

άποψη των ιδίων για την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους, 

καθώς και της αντίληψης των εργαζομένων - εσωτερικών πελατών για την 

ποιότητα του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Να σημειωθεί ότι το θέμα της 

πρώτης εμπειρικής έρευνας διερευνήθηκε και αυτό από την πλευρά των 

εργαζομένων στις τράπεζες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση των 

εργαζομένων είναι αυτή που καθορίζει τελικά την φαινόμενη προς την 

πελατεία ποιότητα των προσφερόμενων τραπεζικών υπηρεσιών, προτιμήθηκε 

η διερεύνηση από την πλευρά αυτή. Το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και τα 
λοιπά που σχετίζονται με το γενικότερο πλέγμα της ποιότητας στον τομέα των 

υπηρεσιών και ειδικά των τραπεζικών είναι ευρύ και κατά την άποψή μας 

παρέχει χώρο ανάπτυξης έρευνας ικανού όγκου.

Το πρώτο από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι ότι η 

ενασχόληση και μάλιστα σε βάθος και όχι υπό τύπο διαφημιστικών 

εξαγγελιών, με την ποιότητα και τους τρόπους επίτευξής της, αποτελεί 

αδήριτη ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις, κατά συνέπεια και για τις 

τραπεζικές. Προς την κατεύθυνση αυτή οδηγούν τόσο οι απαιτήσεις και η ήδη 

διαμορφωμένη στάση της πελατείας όσο και η κατάσταση στον κλάδο των
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τραπεζικών υπηρεσιών, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεών του 

έχει αναδείξει την ποιότητα σε ουσιαστικό και κυρίαρχο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η κατεύθυνση αυτή, η εγκαθίδρυση 

δηλαδή στις τραπεζικές επιχειρήσεις και γενικότερα στις επιχειρήσεις του 

χρηματοοικονομικού κλάδου της διοίκησης ποιότητας και της βελτίωσής της, η 

ολική ποιότητα και ο έλεγχος ποιότητας είναι θέματα που αίρονται στη σφαίρα 

της φιλοσοφίας του επιχειρείν, και απαιτούν διευρυμένη σκέψη και 

αντιμετώπιση, ξεφεύγοντας από την απλή, μηχανιστική αντιμετώπιση των 

καθημερινών ασχολιών. Ο λόγος αυτός θεωρείται επαρκής για την σε βάθος 

ενασχόληση μαζί τους.

Ωστόσο, δεν αποστρέφουμε το πρόσωπο από την τετριμμένη αλλά και 

αναπόφευκτη ανάγκη κάθε επιχειρηματικού οργανισμού, την επιδίωξη του 

κέρδους. Ήδη από τις αναφορές που γίνονται στην ενότητα 1.4, προκύπτει ότι 

υπάρχει σαφής θετικός συσχετισμός ανάμεσα στην λήψη της απόφασης για 

εφαρμογή συστήματος ποιότητας και στα κέρδη της επιχείρησης. Κατά 

συνέπεια, η επιδίωξη της ποιότητας είναι, πέραν των αναφερομένων στην 

παραπάνω παράγραφο και ένα όχημα για τη βελτίωση της κερδοφορίας, 

ενισχύοντας σημαντικά τα κίνητρα για ενασχόληση με αυτήν.

Η απόφαση της επιχείρησης για συνειδητή επιδίωξη ποιότητας περιλαμβάνει 

καταρχήν το ξεκαθάρισμα των στόχων της, την στοχοθεσία, που για τον τομέα 

των υπηρεσιών καταγράφονται στον χρόνο εξυπηρέτησης, στην έγκαιρη 

παροχή της υπηρεσίας, στην πληρότητά της, στην παροχή της μέσα σε 
πλαίσιο παραδεκτών ανθρωπίνων σχέσεων και αντιμετώπισης (ευγένεια), 

στην ύπαρξη επαρκούς δικτύου σημείων παροχής της, στην ακρίβεια της 

υπηρεσίας και στην ανάπτυξη δυνατοτήτων αντιμετώπισης μη αναμενόμενων 

προβλημάτων και διόρθωσης λαθών.

Η συνειδητοποίηση των συνιστωσών του συστήματος ποιότητας είναι από τις 

πλέον σημαντικές διεργασίες. Οι εργαζόμενοι και τα μέσα που χρησιμοποιούν 

είναι οι δύο αποκλειστικές και εξίσου σημαντικές συνιστώσες.
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Ο σχεδιασμός της ποιότητας αποτελεί το τεχνικό μέρος διάρθρωσης των 

συνιστωσών και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από την επιχείρηση. Κατά την 

άποψή μας, το ίδιο σημαντική είναι και η δέσμευση για τήρηση των 

προτάσεων που θα προκόψουν από τον σχεδίασμά. Σύνηθες σημείο 

αδυναμίας, ειδικά των Ελληνικών επιχειρήσεων, αποτελεί η ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους έξω από τους υπάρχοντες 

σχεδιασμούς και η ανάπτυξη «παραδιαδικασιών», στα πλαίσια άκριτων 

προσπαθειών «βελτίωσης» των οδηγιών του σχεδιασμού. Η παραπάνω θέση 

δεν σημαίνει ότι η ανάληψη πρωτοβουλιών και η κατάθεση προτάσεων 

βελτίωσης θεωρείται μη εποικοδομητική, ωστόσο ο σχεδιασμός από τους 

ειδικούς και μόνο, αξίζει, σχεδόν πάντοτε, τον σεβασμό και την προσεκτική 

αντιμετώπισή μας.

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει, τουλάχιστον στη χώρα μας, να 

υλοποιηθούν υπό την κατάσταση αναδιαμόρφωσης - αναδιοργάνωσης του 

τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερη μνεία πρέπει να γίνει για τις συνθήκες του 

νέου πλαισίου εργασιακών σχέσεων που αναδύεται και εδώ, μετά τις 

αναπτυγμένες οικονομίες της Δύσης. Οι επιχειρηματίες και ειδικότερα οι 

τραπεζίτες είναι ανάγκη να κατανοήσουν τις έννοιες της λιτής παραγωγής, της 

αναδόμησης του εργασιακού περιβάλλοντος, του ανασχεδιασμού των 

διαδικασιών παραγωγής, της αποδιαστρωμάτωσης και να τις λάβουν σοβαρά 

υπόψη τους όταν παίρνουν την απόφαση για εφαρμογή συστημάτων 

ποιότητας. Κατά κύριο λόγο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις 

αναμενόμενες αντιδράσεις των εργαζομένων, που προέρχονται από την 

ανασφάλεια που προκαλούν οι νέες, αυξημένες απαιτήσεις πολλαπλής 

εξειδίκευσης, ο περιορισμός των ιεραρχικών επιπέδων και κατά συνέπεια των 

δυνατοτήτων εξέλιξης καθώς και οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες 

διατυπώσεις για έντονο περιορισμό των θέσεων εργασίας. Το σύστημα 

διοίκησης ποιότητας θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί μαζί με την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, οι οποίες θα 

επιτρέψουν την ανάδειξη - δημιουργία εργαζομένων πολλαπλών 

εξειδικεύσεων (multiple skilled workers), σαφών και δίκαιων κριτηρίων 

πρόσληψης, ανταμοιβής, προαγωγών και διηνεκούς ελέγχου επάρκειας των 

εργαζομένων στη συνέχεια. Κατά κύριο λόγο, τόσο οι εργοδότες, όσο και οι
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εργαζόμενοι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η έννοια του «δια βίου 

επαγγέλματος» ανήκει στο παρελθόν.

Με την πρώτη, περιορισμένη εμπειρική έρευνα που επιχειρήθηκε, 

καταγράφηκε ενδεικτικά η άποψη των εργαζόμενων στις τράπεζες για τον 

συσχετισμό ανάμεσα στις απόψεις των επιχειρησιακών πελατών για την 

ποιότητα των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών και την πιστοληπτική 

ικανότητα των επιχειρήσεων. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι 

ο παραπάνω συσχετισμός είναι θετικός, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η 

πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης, τόσο πιο αυξημένες είναι οι 

απαιτήσεις της για την ποιότητα. Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί ευθέως στο 

συμπέρασμα ότι οι τράπεζες θα πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών τους προκειμένου να επιτύχουν συνεργασία με επιχειρήσεις 

αυξημένης πιστοληπτικής ικανότητας. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι 

ισχύει και το αντίστροφο, προκειμένου δηλαδή μια επιχείρηση να επιτύχει 

συνεργασία με τράπεζα υψηλού ποιοτικού επίπεδου παρεχόμενων 

υπηρεσιών θα πρέπει να βελτιώσει την πιστοληπτική της ικανότητα, ώστε να 

καταστεί επιθυμητός στόχος προσέλκυσης.

Στο θέμα της διερεύνησης της κατάστασης ικανοποίησης του εσωτερικού 

πελάτη, του εργαζόμενου στις τράπεζες, με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν 

και την ομαδοποίηση τους κατά τα τρία σημεία που απαιτούνται για την 

επίτευξή της, συμπερασματικά διατυπώνονται τα εξής :

- στις ερωτήσεις που με βάση τα αποτελέσματα της παραμετρικής 

ανάλυσης αφορούσαν το θέμα της ένταξης και αξιοποίησης του 

προσωπικού με παροχή εξουσιών, ήτοι στις 8,11,12,13,14,17,18,19,20, ο 

μέσος όρος των απαντήσεων διαμορφώνεται σε 2,518. Στην κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνεται η ερώτηση με τον χαμηλότερο μέσο όρο μέσων 

τιμών (ερώτηση 17-2,10)

- στις ερωτήσεις που αφορούσαν το θέμα της μέτρησης των αναγκών των 

εργαζομένων, ήτοι στις 3,4,5,7.9,10,15, ο μέσος όρος των απαντήσεων 

διαμορφώνεται σε 2,704

- τέλος, στις ερωτήσεις που αφορούσαν το θέμα της μέτρησης παροχής 

ικανοποιητικών συνθηκών φυσικού εργασιακού περιβάλλοντος, ήτοι στις
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1,2,6,16, ο μέσος όρος των απαντήσεων διαμορφώνεται σε 2,905. Στην 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η ερώτηση με τον υψηλότερο μέσο όρο 

μέσων τιμών (ερώτηση 6 - 3,34)

Σημειώνουμε ότι και στις τρεις ομάδες ερωτήσεων, ο μέσος όρος υπολείπεται 

του μέσου όρου των δυνατών απαντήσεων (3,000), κατά συνέπεια οι 

εργαζόμενοι γενικά εκφράζονται θετικά για την συνολική ποιότητα του 

εργασιακού τους περιβάλλοντος. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί η αύξουσα 

τάση που παρουσιάζεται στους μέσους όρους κατά ομάδα ερωτήσεων, η 

οποία μας επιτρέπει να διατυπώσουμε την άποψη ότι είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τις συνθήκες ένταξής τους και αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων τους καθώς και των εξουσιών για αυτοδύναμη εργασία που τους 

έχουν αποδοθεί και λιγότερο ικανοποιημένοι από τις συνθήκες του φυσικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εργάζονται.

6.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Όπως αναφέρθηκε και στο οικείο κεφάλαιο, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα 

της μέσω εκπαίδευσης του προσωπικού προσέγγισης της ποιότητας, όλες 

σχεδόν οι τράπεζες της χώρας μας έχουν προχωρήσει σε προσπάθειες προς 

την προσέγγισή της, εφαρμόζοντας κάποιας μορφής προγράμματα διοίκησης 

ποιότητας. Ωστόσο, γενικότερα, η προσέγγιση χαρακτηρίζεται από 

εμπειρικότητα και αποσπασματικότητα, ενώ μεγάλο μέρος της 

«συμψηφίζεται» από το πλέγμα των ισχυουσών πρακτικών που παραμένει, 

από λόγους παράδοσης, ισχυρότατο αντίβαρο.

Η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη στις ξένες τράπεζες, όπου υπάρχει 

βέβαια η στιβαρή, έως καταναγκασμού, καθοδήγηση των μητρικών 

επιχειρήσεων του εξωτερικού, και ακολουθούν οι ιδιωτικού ενδιαφέροντος 

τράπεζες. Οι μεγάλες, δημόσιου ενδιαφέροντος τράπεζες της χώρας μας 

μόλις πρόσφατα (και όχι όλες) αποφάσισαν, υπό την πίεση βέβαια των 

συνθηκών της αγοράς, να εντάξουν την ποιότητα στο λεξιλόγιό τους. 

Υπάρχουν όμως αυστηρές συνθήκες, μόνο μέσα από την υλοποίηση των 

οποίων η προσπάθεια θα έχει ελπίδες επιτυχούς κατάληξης και αυτές είναι οι
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Δέσμευση. Το πρώτο και πλέον σημαντικό συστατικό. Η πορεία προς την 

ποιότητα χρειάζεται να είναι αταλάντευτη και χωρίς παραχωρήσεις, 

καθυστερήσεις και υπαναχωρήσεις. Και βέβαια, η δέσμευση 

αναλαμβάνεται καταρχήν από την ανώτατη διοίκηση και στη συνέχεια 

διαχέεται, κατά χώρο μόνο και όχι κατά ένταση, στα ενδιάμεσα διοικητικά 

επίπεδα και στο προσωπικό της πρώτης γραμμής.

Εκπαίδευση. Εφόσον αναγνωρίζουμε ότι το εργασιακό περιβάλλον έχει 

ήδη αλλάξει, δεν είναι δυνατό να επιμένουμε, εθελοτυφλώντας, στην 

κάλυψη των νέων, διαφοροποιημένων ως προς το παρελθόν, απαιτήσεων 

της πελατείας, με χρήση απαρχαιωμένων πρακτικών εργασίας. Η 

εκπαίδευση περιλαμβάνει όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και το αντικείμενό της 

θα είναι διαφορετικό για το καθένα.

Είναι απόλυτα αναγκαίο τα ανώτερα διοικητικά στελέχη να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν τόσο το πλαίσιο διεκπεραίωσης της εργασίας των 

υφισταμένων τους όσο και να εφαρμόσουν το σύστημα ελέγχου ποιότητας. 

Τα μεσαία στελέχη, τα οποία υπό την έννοια της αποδιαστρωμάτωσης 

(delayering) θα περιοριστούν σε αριθμό δραστικά, με στόχο την ενίσχυση 

των υπαλλήλων πρώτης γραμμής αλλά και την λιτή παραγωγή, 

αναλαμβάνουν ίσως τον βαρύτερο ρόλο. Κατά την άποψή μας θα πρέπει 

να επιλεγούν με ιδιαίτερη προσοχή και να είναι ήδη εκπαιδευμένα πάνω 

στο θέμα που μας απασχολεί, και εκ παραλλήλου να έχουν κατανοήσει 

τους όρους λειτουργίας του νέου εργασιακού περιβάλλοντος και κατά 

κύριο λόγο εκείνους της αναγκαιότητας διαρκούς επαύξησης των 
εξειδικεύσεών τους, των ευέλικτων σχέσεων εργασίας, της

απασχολησιμότητας, δρώντας καθοδηγητικά προς τους ανωτέρους τους 

και υποδεικνύοντας τις περιοχές δράσης και επανεκπαίδευσης, 

υποβάλλοντας προτάσεις και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και 

εκπαιδευτικά προς τους κατωτέρους τους. Με την κατανόηση των εννοιών 

που αναφέρονται παραπάνω, το τραπεζικό στέλεχος θα επιδιώξει την 

απελευθέρωσή του από το άγχος της μόνιμης εργασιακής σχέσης, 

κατανοώντας ότι η δια βίου απασχόληση σε μια επιχείρηση ανήκει στο 

παρελθόν, ενώ οι νέες αντιλήψεις (Μακριδάκης, 1997) (Α.13, Α.14) 

επιβάλλουν για τα φιλόδοξα στελέχη την πρόσθεση στοιχείων στο
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βιογραφικό τους πάνω από μια φορά το χρόνο και μεταπήδηση από 

εργασία σε εργασία με μέση συχνότητα τα τρία ή τέσσερα χρόνια.

- Η εκπαίδευση από μόνη της δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για πλήρη 

ανάπτυξη και απόδοση των προσπαθειών ποιότητας. Η υποκίνηση θα 

πρέπει να τη συμπληρώσει, έτσι ώστε να καταστήσει και την ανάληψη της 

δέσμευσης έννοια με αντικείμενο. Είναι γνωστοί οι τρόποι έκφρασης της 

υποκίνησης, αλλά αποτελούν και κύριο θέμα μελετών άλλων κλάδων.

- Εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες στον τραπεζικό τομέα 

αναφέρονται κύρια στην χρήση ηλεκτρονικών μέσων μετάδοσης 

πληροφοριών. Η ταχύτατη ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών, που καθιστά 

απαρχαιωμένες εκείνες που αναπτύχθηκαν μόλις πρόσφατα, αλλά και ο 

οξύτατος ανταγωνισμός του κλάδου, επιβάλλουν τόσο την άμεση 

υιοθέτηση τους αλλά και τη συνεχή και στενή παρακολούθηση του πεδίου.

- Τελευταίο αλλά εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικό, ανάθεση του έργου 

εφαρμογής του συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε 

εξειδικευμένους. Η διατύπωση αυτή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα 

πρέπει να γίνει χρήση εξωτερικών αποκλειστικά συμβούλων. Σημαίνει 

όμως ότι θα πρέπει να αποφευχθεί αποκλειστικά χρήση προσωπικού 

μέσα από τον οργανισμό, με μόνο αιτιολογικό την υψηλή τραπεζική του 

εμπειρία. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα στην περίπτωση αυτή θα είναι η 

αναπαραγωγή των υφισταμένων συνθηκών λειτουργίας και η ανακάλυψη, 

μετά την απώλεια ικανού χρόνου, ότι στην πραγματικότητα τίποτε δεν έχει 

αλλάξει.

Θεωρούμε ότι η έναρξη υλοποίησης των παραπάνω πρέπει να αποτελέσει 

πρωταρχικό και άμεσο στόχο των τραπεζών στη χώρα μας, υπό το πλαίσιο 

των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν 

παραγνωρίζουμε ότι οι προσπάθειες έχουν ήδη ξεκινήσει, ωστόσο θα πρέπει 

να καλυφθούν από επιμονή, βάθος, επιστημονική γνώση και να απαλλαχθούν 

από αποσπασματικότητα και υπαναχωρήσεις. Τα παραπάνω αποκτούν το 

πλήρες σημαντικό εύρος τους υπό το φως του σημαντικού ρόλου που 

αναμένεται να διαδραματίσει ο τραπεζικός τομέας της χώρας μας τόσο για το 

μέλλον της Ελληνικής οικονομίας γενικότερα, όσο και για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της προσπάθειας ένταξης καταρχήν στην Ο.Ν.Ε, καθώς και για
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την στη συνέχεια απρόσκοπτη παρακολούθηση των ρυθμών της 
ενοποιημένης Ευρωπαϊκής οικονομίας.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το "ερωτηματολόγιο" που ακολουθεί έχει σαν στόχο τη συλλογή στοιχείων από την πράξη για 
την άποψή των εργαζομένων σχετικά με την ποιότητα του εργασιακού τους περιβάλλοντος, 
στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καταγράφονται παρακάτω μερικές δηλώσεις με τις οποίες γίνεται προσπάθεια να
καταμετρηθούν σημαίνουσες ιδιότητες του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στόχος είναι η 
μέτρηση της άποψής σας για την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και όχι η σχετική 
αίσθηση που αποκομίζει ο πελάτης.

Κάθε δήλωση έχει πέντε πιθανές απαντήσεις. Παρακαλούμε να σημειώσετε στην αντίστοιχη 
θέση την επιλογή που αντιστοιχεί στην άποψή σας.

Μην σκέπτεστε υπερβολικά για κάθε απάντηση, σημειώστε απλά την αρχική σας επιλογή. Στο 
τέλος βεβαιωθείτε ότι απαντήσατε σε όλες τις δηλώσεις, με μια επιλογή για κάθε μια.

Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας.

\Ι Α ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ
----- ---------------- ΑΛΗΘΗΣ

1 Στην δουλειά μας έχουμε μοντέρνο και
σύγχρονο εξοπλισμό. ( )

2 Η υπηρεσία μας τηρεί τις υποχρεώσεις 
που δεσμεύεται να εκπληρώσει προς 
τους εργαζόμενους και τους πελάτες
της. ( )

3 Στο χώρο της δουλειάς μας, η
επικοινωνία και η μεταβίβαση 
πληροφοριών είναι ακριβής και σαφής . ( )

4 Στο χώρο της δουλειάς μας υπάρχει
αίσθημα εμπιστοσύνης. ( )

5 Στο χώρο της δουλειάς μας
ενδιαφερόμαστε ειλικρινά για τα 
προβλήματα που ανακύπτουν. ( )

6 Το εργασιακό μας περιβάλλον είναι
άνετο και ελκυστικό. ( )

ΣΥΝΗΘΩΣ
ΑΛΗΘΗΣ

ΑΡΚΕΤΑ
ΑΛΗΘΗΣ

ΣΥΝΗΘΩΣ
ΨΕΥΔΗΣ

ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ
ΨΕΥΔΗΣ

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

συνεγίστε πίσω



A/A ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ
ΑΛΗΘΗΣ

ΣΥΝΗΘΩΣ
ΑΛΗΘΗΣ

ΑΡΚΕΤΑ
ΑΛΗΘΗΣ

ΣΥΝΗΘΩΣ
ΨΕΥΔΗΣ

ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ
ΨΕΥΔΗΣ

7 Στο εργασιακό μας περιβάλλον υπάρχει 
πραγματικό ενδιαφέρον και διάθεση για 
επίλυση των προβλημάτων που 
προκύπτουν, χωρίς να τα παρα
πέμπουμε σε τρίτους. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

8 Στο χώρο της δουλειάς μας
ανταποκρινόμαστε γρήγορα και
αποτελεσματικά. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

9 Στο χώρο της δουλειάς μας, μεταξύ των 
συναδέλφων υπάρχει αίσθημα άνεσης 
και εμπιστοσύνης στις διαπροσωπικές 
μας σχέσεις. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

10 Στο χώρο της δουλειάς μας 
ενδιαφερόμαστε για τους συναδέλφους 
μας. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

11 Στο χώρο της δουλειάς μας οι 
εργαζόμενοι είναι καλοντυμένοι και 
έχουν εμφάνιση επαγγελματιών. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

12 Στο χώρο της δουλείας μας παρέχουμε 
υπηρεσίες ορθές εξαρχής, ώστε να 
αποφεύγουμε τις εκ των υστέρων 
διορθώσεις. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

13 Στο χώρο της δουλειάς μας, έχουμε σαν 
πρωταρχικό στόχο να εξυπηρετούμε και 
να ικανοποιούμε την πελατεία. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

14 Στο χώρο της δουλείας μας, τα άτομα 
μπορούν να προσδοκούν ότι θα έχουν 
αντιμετώπιση ευγενική και με σεβασμό. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

15 Στο χώρο της δουλείας μας έχουμε κατά 
νου την υπεράσπιση των συναδέλφων 
μας. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

16 Στο χώρο της δουλείας μας όλο το 
έντυπο υλικό είναι οπτικά ελκυστικό. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

17 Στο χώρο της δουλειάς μας είμαστε 
γνωστοί για την αξιοπιστία μας. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

18 Στο χώρο της δουλειάς μας είμαστε 
πολύ πρόθυμοι για εξυπηρέτηση 
ειδικών, ασυνήθιστων αιτημάτων και 
αναγκών. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

19 Στο χώρο της δουλειάς μας πιστεύουμε 
στην ικανότητα των συναδέλφων μας για 
παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

20 Στο χώρο της δουλειάς μας είμαστε 
ευαίσθητοι και ανταποκρινόμαστε στις 
ανάγκες των συναδέλφων μας. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )



C:\Program Files\SPSS\erotimatologiol sav

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V vormean

1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2,15

2 3 2 2 3- 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2,15

3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 2 4 2 3 4 4 4 2 2 2 2 2j65

4 3 1 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3,20

5 4 3 3 2 2 2 4 2 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2,75

6 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 1 3 1 2,10

7 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2,55

8 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2,50

9 2 1 1 L 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1,70

10 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3,10

11 2 1 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1,90

12 4 3 3 2 2 5 3 3 3 3 4 2 2 5 3 5 2 3 3 3 3.15

13 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1,85

14 4 3 3 3 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2,15

15 5 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3,20

16 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,90

17 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2,00

18 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3,20

19 3 1 2 2 1 5 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 1 1 2,10

20 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3,30

21 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,30

22 2 2 1 3 2 1 1 3 4 4 3 3 1 2 4 3 1 1 3 3 2,35

23 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2,45

24 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1,70

25 3 2 2 1 4 5 4 4 2 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3,10

26 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3.10

27 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 4 3 3,00

28 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2,60

29 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2,25

30 3 3 4 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2,55

31 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3,10

32 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2,40

1-1



C:\Program FilesVSPSSVerotimatologiol .sav

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V varmean

33 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 2 2 2,40

34 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2,20

35 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3,05

36 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2,10

37 2 2 1 4 2 3 3 3 4 4 2 2 1 3 3 3 1 2 2 4 2,55

38 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2,60

39 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 2 2 1 2,65

40 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3,00

41 4 2 3 4 2 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2,75

42 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1,80

43 5 3 3 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 3 1 4 2 3 1 3 2,90

44 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1,80

45 2 1 3 3 1 3 3 3 4 5 2 2 1 2 3 3 2 3 1 2 2,45

46 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2,05

47 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3,"65

48 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3,15

49 3 1 2 1 1 4 3 2 2 1 4 3 2 1 2 2 1 4 3 3 2,25

50 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3,35

51 4 3 5 4 4 2 5 3 5 4 2 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3,45

52 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2.75

53 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3,45

54 2 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 2 2 2 3 5 1 2 4 4 2,90

55 2 2 3 4 4 4 5 3 4 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2,60

56 2 2 3 4 4 5 5 3 4 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2,65

57 4 3 5 4 4 2 5 3 5 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3,60

58 2 3 3 3 4 4 3 1 2 4 3 2 2 2 3 5 1 2 4 4 2,85

59 2 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 5 4 4 3,30

60 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,15

61 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 4 1 3 2 1 2,30

62 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 4 1 3 2 1 2,30

63 3 2 3 2 1 5 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2,50

64 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1,75

2-1



C:\Program FUes\SPSS\erotimaiologiol sav

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V varmean

65 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3,30

66 3 2 3 2 2 5 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 1 3 3 2 2,60

67 3 2 2 2 1 3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2,90

68 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 4 2 2 2,50

69 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2,75

70 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,15

71 3 1 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 4 3 2,80

72 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2,25

73 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3,60

74 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1,65

75 3 2 2 1 3 5 4 4 2 2 4 4 3 4 2 3 2 3 4 2 2,95

76 2 1 3 3 1 3 3 3 4 5 2 2 1 2 3 3 2 3 1 2 2,45

77 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1,55

78 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2,45

79 5 3 3 3 4 4 4 2 4 4 2 2 2 3 1 4 2 3 1 3 2,95

80 4 2 3 4 2 4 2 3 2 2 3 3 4 2 2 4 3 4 3 2 2,90

81 5 3 4 3 2 5 3 2 4 4 3 3 2 2 4 5 2 2 3 3 3,20

82 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2,30

83 3 1 2 1 1 4 3 2 2 1 4 3 2 1 2 3 1 4 3 3 230

84 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2,65

85 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1,75

86 2 2 3 4 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1.85

87 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 330

88 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3,65

89 3 2 4 4 4 5 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3,05

90 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 2 2 3 2.75

91 4 2 1 4 2 5 4 2 3 3 4 2 2 4 4 5 2 2 2 4 3,05

92 4 2 4 5 5 4 5 2 5 5 3 4 3 4 5 2 2 5 3 5 3,85

93 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2,65

94 2 2 3 3 2 1 2 2 4 1 4 2 3 2 2 4 3 1 2 3 2,40

95 4 3 3 2 2 5 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2,90

96 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,70

3-1



C:\Prograin Files\SPSS\erotimatologiol .sav

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V varmean

97 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2,65

98 2 1 1 1 3- 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1,75

99 3 2 2 3 1 3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2^5

100 3 2 3 3 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3,15

101 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 Z,80

102 2 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 5 4 4 325

103 2 2 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3,15

104 5 5 3 4 3 5 5 3 3 4 4 3 3 4 3 5 1 4 3 4 3,70

105 2 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3.20

106 4 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3,15

107 4 3 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2,80

108 2 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 1 2 2 4 2,75

109 4 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3.15

110 4 3 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2,80

111 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 2 3,00

112 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3,35

113 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2,50

114 3 1 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 4 3 2,80

115 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2,35

116 3 1 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 5 2 4 2 3 3,00

117 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2,90

118 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2,05

119 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3,15

120 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3.! 5

121 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2,25

122 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2,25

123 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1,75

124 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 225

125 5 5 3 3 3 5 5 3 3 4 4 3 3 4 3 5 1 4 3 4 3,65

126 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2,70

127 3 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1,95

128 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3,00

4-1



C:\Program Files\SPSS\erotimatologiol .sav

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V varmean

129 3 1 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 5 2 4 2 3 2,90

130 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2,35

131 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1,95

132 3 1 2 2 1 5 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2,05

133 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2,40

134 2 2 3 3 2 1 2 2 4 1 4 2 3 2 2 4 3 1 2 3 2,40

135 4 3 3 2 2 5 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2,90

136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

137 3 1 1 2 2 3 4 2 2 2 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1.95

138 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2,25

139 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3,05

140 5 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3.15

141 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2,10

142 4 3 3 2 2 4 2 1 2 2 3 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2,15

143 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2,35

144 4 2 1 4 2 5 4 2 3 3 4 2 2 4 4 5 2 2 2 4 3,05

145 4 2 4 5 5 4 5 2 5 5 3 4 3 4 5 2 2 5 3 5 3,85

146 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 4 1 1 2 2 1,60

147 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1,40

148 4 3 3 2 2 5 3 3 2 3 4 2 2 5 3 5 2 3 3 3 3,10

149 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3,45

150 2 1 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1,95

151 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1,75

152 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3,15

153 1 2 2 4 2 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2,70

154 1 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2,65

155 3 3 4 3 4 5 2 3 4 2 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3,20

156 2 2 1 3 2 1 2 3 4 4 3 3 1 1 4 3 1 1 3 3 2,35

157 5 3 4 3 2 5 3 2 4 4 3 3 2 2 4 5 2 2 3 3 3,20

158 2 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 2,95

159 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2,55

160 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 1 2 3 2 2,! 5

5-1



C:\Program FUes\SPSStaotimatologiol sav

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V varmean

161 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3,10

162 4 3 2 3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2,70

163 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1,95

164 3 2 4 4 4 5 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3,00

165 4 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3,00

166 3 1 3 3 2 4 3 4 1 2 4 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2,65

6-1
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SYGXRONOS EJOPLISMOS

SYGXRONOS EJOPLISMOS

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 12 7.2 7,2 7,2

2 42 25,3 25,3 32,5
3 77 46,4 46,4 78,9
4 27 16,3 16,3 95,2
5 8 4,8 4,8 100,0
Total 166 100.0 100.0

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Στη δουλειά μας έχουμε μοντέρνο και σύγχρονο εξοπλισμό

Υπερτερούν σαφώς οι θετικές απόψεις για το θέμα (80% περίπου). Ωστόσο, 
υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 20% που θεωρεί ότι ο υφιστάμενος 
μηχανικός εξοπλισμός δεν είναι ο ενδεδειγμένος.



AXIOPISTIA YPHREStAS

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 40 24,1 24,1 24,1

2 62 37,3 37,3 61,4
3 50 30,1 30,1 91,6
4 12 7,2 7,2 98,8
5 2 1,2 1,2 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η υπηρεσία μας τηρεί τις υποχρεώσεις που δεσμεύεται να εκπληρώσει 
προς τους εργαζόμενους και τους πελάτες της

Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η συγκέντρωση των απαντήσεων στις τρεις 
πρώτες δυνατότητες (αναμφίβολα, συνήθως, αρκετά αληθής), όπου 
αθροίζεται πάνω από 90% τους. Ελάχιστοι από τους απαντήσαντες (περίπου 
8%) θεωρούν ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η υπηρεσία δεν τηρεί τις 
ανειλημμένες δεσμεύσεις.



AKRIBEIA EPOfWNONIAS

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 24 14,5 14,5 14,5

2 54 32,5 32,5 47,0
3 63 38,0 38,0 84,9
4 23 13,9 13,9 98,8
5 2 1,2 1,2 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Στο χώρο της δουλειάς μας, η επικοινωνία και η μεταβίβαση 
πληροφοριών είναι ακριβής και σαφής.

Και στην ερώτηση αυτή είναι προφανής η θετικότητα της άποψης των 
εργαζομένων - εσωτερικών πελατών. Σημειώνεται ωστόσο η μετακίνηση του 
μέγιστου πλήθους των απαντήσεων από την απάντηση 2 (συνήθως αληθής) 
στην απάντηση 3 (αρκετά αληθής) - σχεδόν 4 στους 10 θεωρούν αυτή ως 
κρατούσα άποψη.



EMPISTOSYNH

10 20 30 Λύ SO

EMPISTOSYNH

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 13 7,8 7,8 7,8

2 56 33,7 33,7 41,6
3 67 40,4 40,4 81,9
4 28 16,9 16,9 98,8
5 2 1,2 1,2 ΤΟΟ,Ο
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Στο χώρο της δουλειάς μας υπάρχει αίσθημα εμπιστοσύνης.

Η συνολική εικόνα είναι θετική υπέρ της ύπαρξης εμπιστοσύνης. Ωστόσο, 
είναι αρκετά μεγάλο (περίπου 17%) το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν οτι η 
παραπάνω δήλωση συνήθως είναι ψευδής.
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Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 18 10,8 10,8 10,8

2 87 52,4 52,4 63,3
3 40 24,1 24,1 87,3
4 19 11,4 11,4 98,8
5 2 1,2 1,2 100,0
Total 166 100.0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Στο χώρο της δουλειάς μας ενδιαφερόμαστε ειλικρινά για τα 
προβλήματα που ανακύπτουν.

Μια ερώτηση «αλήθειας», στις απαντήσεις της οποίας φαίνεται να υπερτερεί 
συντριπτικά (πάνω από 50%) η αίσθηση ότι η δήλωση είναι συνήθως αληθής.



PERIBALLON

PERIBALLON

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 6 3,6 3,6 3,6

2 31 18,7 18,7 22,3
3 57 34,3 34,3 56,6
4 45 27,1 27,1 83,7
5 27 16,3 16,3 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

To εργασιακό μας περιβάλλον είναι άνετο και ελκυστικό

Η πρώτη ερώτηση στην οποία οι αρνητικές απόψεις υπερτερούν των θετικών. 
Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι η δήλωση εμπεριέχει αρκετή 
αλήθεια, είναι πολύ μεγάλο αθροιστικά (περίπου 43%) το ποσοστό εκείνων 
που θεωρούν ότι η δήλωση είναι ψευδής, είτε συνήθως είτε αναμφίβολα.



AYTODINAMH LYSH
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AYTODINAMH LYSH

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 7 4,2 4,2 4,2

2 48 28,9 28,9 33,1
3 56 33,7 33,7 66,9
4 45 27,1 27,1 94,0
5 10 6,0 6,0 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Στο εργασιακό μας περιβάλλον υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον και 
διάθεση για επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, χωρίς να τα 
παραπέμπουμε σε τρίτους.

Δήλωση στην οποία υποκρύπτεται η έννοια του empowerment. Το 90% 
περίπου των απαντήσεων συγκεντρώνεται στις τρεις «μεσαίες» κατηγορίες, 
με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των ακραίων αντιλήψεων για το θέμα. 
Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει απόλυτα ξεκάθαρη άποψη για το τι 
πραγματικά συμβαίνει γύρω από το θέμα. Περίπου ίσα ποσοστά των 
ερωτηθέντων απαντούν ότι η δήλωση είναι «συνήθως αληθής» και «συνήθως 
ψευδής». Πάντως, πάνω από 6 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η 
δήλωση είναι αληθής, συνήθως ή αρκετά.



ΤΑΧΥΤΗΤΑ ANTAPOKRISHS
too
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ ANTAPOKRISHS

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 9 5,4 5,4 5,4

2 65 39,2 39,2 44,6
3 79 47,6 47,6 92,2
4 13 7,8 7,8 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Στο χώρο της δουλειάς μας ανταποκρινόμαστε γρήγορα και 
αποτελεσματικά.

Η συνιστώσα της ταχύτητας στην ποιότητα. Κανείς από τους ερωτηθέντες δεν 
απάντησε ότι θεωρεί τη δήλωση «αναμφίβολα ψευδή», ωστόσο σχεδόν οι 
μισοί (47,6%) την θεωρούν «αρκετά αληθή» και ελάχιστοι (5,4%) τη θεωρούν 
«αναμφίβολα αληθή». Κατά συνέπεια, η διαδεδομένη εντύπωση για αργή 
εξυπηρέτηση στις τράπεζες βρίσκει ανταπόκριση και από τους εσωτερικούς 
πελάτες.
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DIAPROSOPIKES SXESEIS

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 8 4,8 4,8 4,8

2 56 33,7 33,7 38,6
3 55 33,1 33,1 71,7
4 43 25,9 25,9 97,6
5 4 2,4 2,4 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Στο χώρο της δουλειάς μας, μεταξύ των συναδέλφων υπάρχει αίσθημα 
άνεσης και εμπιστοσύνης στις διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Ακόμη μια ερώτηση στην οποία πάνω από 90% των απαντήσεων 
συγκεντρώνεται στις τρεις μεσαίες κατηγορίες. Απουσιάζουν οι ακραίες 
απόψεις και οι 2 στους 3 θεωρούν ότι η δήλωση είναι αληθής, συνήθως ή 
αρκετά.
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SYNADELFOI

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 9 5,4 5,4 5,4

2 62 37,3 37,3 42,8
3 66 39,8 39,8 82,5
4 25 15,1 15,1 97,6
5 4 2,4 2,4 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Στο χώρο της δουλειάς μας ενδιαφερόμαστε για τους συναδέλφους μας.

Είναι προφανής η θετική άποψη, υπέρ της οποίας εκδηλώνεται πάνω από το. 
80% των ερωτηθέντων.
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Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 3 1.8 1,8 1,8

2 44 26,5 26,5 28,3
3 76 45,8 45,8 74,1
4 43 25,9 25,-9 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Στο χώρο της δουλειάς μας οι εργαζόμενοι είναι καλοντυμένοι και έχουν
εμφάνιση ετταγγελματιών.

Εντυπωσιακή εμφάνιση αρνητικής άποψης. Αν και δεν υπάρχουν απαντήσεις 
της κατηγορίας 5, και υπερτερεί σαφώς η απάντηση ότι η δήλωση είναι 
«αρκετά αληθής», περίπου 1 στους τέσσερεις (25,9%) θεωρεί ότι είναι 
«συνήθως ψευδής».
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Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 15 9,0 9,0 9.0

2 81 48,8 48,8 57,8
3 50 30,1 30,1 88,0
4 20 12,0 12.Ό 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Στο χώρο της δουλειάς μας παρέχουμε υπηρεσίες ορθές εξαρχής, ώστε 
να αποφεύγουμε τις εκ των υστέρων διορθώσεις.

Σχεδόν οι μισοί (48,8%) από τους ερωτηθέντες θεωρούν τη δήλωση 
«συνήθως αληθή», και λίγο λιγότεροι από 90 στους 100 έχουν αρνητική 
άποψη. Απουσιάζουν οι απαντήσεις του τύπου «αναμφίβολα ψευδής».



IKANOPOIHSH PELATIAS

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 28 16,9 16,9 16,9

2 73 44,0 44,0 60,8
3 59 35,5 35,5 96,4
4 5 3,0 3,0 99,4
5 1 ,6 ,6 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Στο χώρο της δουλειάς μας έχουμε σαν πρωταρχικό στόχο να 
εξυπηρετούμε και να ικανοποιούμε την πελατεία.

Το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων (96,4%) έχει θετική άποψη για το θέμα. 
Ένας από τους 166 ερωτηθέντες θεώρησε τη δήλωση «αναμφίβολα ψευδή».



EYGENIKH ANTIMETOPISH

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 17 10,2 10,2 10,2

2 69 41,6 41,6 51,8
3 59 35,5 35,5 87,3
4 19 11,4 11,4 98,8
5 2 1,2 1,2 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Στο χώρο της δουλειάς μας τα άτομα μπορούν να προσδοκούν ότι θα 
έχουν αντιμετώπιση ευγενική και με σεβασμό.

Και εδώ υπερτερούν έντονα (87,3%) οι θετικές απόψεις, ενώ πάνω από 4 
στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν τη δήλωση «συνήθως αληθή».



YPERASPISH S

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 12 7,2 7,2 7,2

2 62 37,3 37,3 44,6
3 63 38,0 38,0 82,5
4 27 16,3 16,3 98,8
5 2 1,2 1,2 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Στο χώρο της δουλειάς μας έχουμε κατά νου την υπεράσπιση των 
συναδέλφων μας.

Η έννοια της συναδελφικής αλληλεγγύης. Οι κατηγορίες 2 και 3 
συγκεντρώνουν, σχεδόν σε ισομοιρία, τη συντριπτική πλειοψηφία των 
απαντήσεων (πάνω από τα %), τμήμα που ενισχύεται περαιτέρω από όσους 
θεωρούν τη δήλωση αναμφίβολα θετική.



ΕΝ7ΎΡΟ YLIKO

ENTYPO YUKO

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 4 2,4 2,4 2,4

2 29 17,5 17,5 19,9
3 78 47,0 47,0 66,9
4 43 25,9 25,9 92,8
5 12 7,2 7,2 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Στο χώρο της δουλειάς μας όλο το έντυπο υλικό είναι οπτικά ελκυστικό.

Ικανή εμφάνιση αρνητικών απόψεων, ωστόσο οι μισοί σχεδόν από τους 
ερωτηθέντες θεωρούν τη δήλωση «αρκετά αληθή».



AXI0PIST1A ERGASIAS

AXIOPISTIA EROASIAS

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 44 26,5 26,5 26,5

2 67 40,4 40,4 66,9
3 50 30,1 30,1 97,0
4 5 3,0 3,0 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Στο χώρο της δουλειάς μας είμαστε γνωστοί για την αξιοπιστία μας.

Απουσία εντελώς αρνητικών απόψεων. Θετική άποψη εκφράζει η συντριπτική 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων (97,0%). Πραγματικά εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα, που πιθανόν να αιτιολογείται από την ειδικότερη σύνθεση του 
δείγματος των ερωτηθέντων.
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EIDIKES ANAGKES

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 21 12,7 12,7 12,7

2 51 30,7 3QJ 43,4
3 56 33,7 33,7 77,1
4 31 18,7 18,7 95,8
5 7 4,2 4,2 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Στο χώρο της δουλειάς μας είμαστε πολύ πρόθυμοι για εξυπηρέτηση 
ειδικών, ασυνήθιστων αιτημάτων και αναγκών.

Αρκετά κανονική κατανομή, με επαρκή, ωστόσο, πλειοψηφία των θετικών 
απόψεων.



POIOTIKH EXYPHRETHSH

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 12 7,2 7,2 7,2

2 76 45,8 45,8 53,0
3 58 34,9 34,9 88,0
4 20 12,0 12,0 100,0
Total 166 100.0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Στο χώρο της δουλειάς μας πιστεύουμε στην ικανότητα των 
συναδέλφων μας για παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης.

Η πεμπτουσία των δηλώσεων. Εμπεριέχει τη συνολική άποψη που 
εκφράζεται από το σύνολο τους. Απουσιάζουν οι εντελώς αρνητικές θέσεις 
(κατηγορία 5) και την πλειοψηφία των απαντήσεων συγκεντρώνουν οι 
κατηγορίες 2 και 3 (σχεδόν 80%).



ANAGKES SYNADELFON
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ANAGKES SYNADELFON

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
Valid 1 19 11,4 11,4 11,4

2 63 38,0 38,0 49,4
3 60 36,1 36,1 85,5
4 22 13,3 13,3 98,8
5 2 1,2 1,2 100,0
Total 166 100,0 100,0

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Στο χώρο της δουλειάς μας είμαστε ευαίσθητοι και ανταποκρινόμαστε 
στις ανάγκες των συναδέλφων μας.

Παρεμφερής με την ερώτηση 10, με τα αποτελέσματα της οποίας 
παρουσιάζουν συναρμογή οι απαντήσεις που δόθηκαν. Ποσοστό πάνω από 
85% θεωρεί ότι υπάρχει ανταπόκριση, μεγαλύτερη ή μικρότερη στις ανάγκες 
των συναδέλφων.



Component Matrix

Component
1 2 3

SYGXRONOS EJOPLISMOS ,546 ,390 ,514
AXIOPISTIA YPHRESIAS ,594 ,256 ,217
AKRIBEIA EPOIKINONIAS ,611 ,319 -4.988E-02
EMPISTOSYNH ,588 ,266 -.392
ENDIAFERON ,622 ,207 -,200
PERIBALLON ,525 ,146 ,415
AYTODINAMH LYSH ,647 ,234 4.497E-02
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ANTAPOKRISHS ,586 -.311 -,260
DIAPROSOPIKES SXESEIS ,627 ,332 -,357
SYNADELFOI ,569 ,472 -,199
EMFANISH ,529 -.328 ,413
ORTHES LYSEIS ,677 -.303 -9.929E-02
IKANOPOIHSH PELATIAS ,657 -.416 6.592E-02
EYGENIKH ANTIMETOPISH ,646 -.197 ,186
YPERASPISH SYNADELFON ,619 -1.821E-02 -,191
ENTYPO YLIKO ,402 8.880E-02 ,537
AXIOPISTIA ERGASIAS ,614 -.379 -,213
EIDIKES ANAGKES ,690 -,259 -8.498E-03
POIOTIKH EXYPHRETHSH ,585 -.347 -3.245E-03
ANAGKES SYNADELFON ,667 3,851 E-03 -8.422E-02

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
3 components extracted.



Communalities

Extraction
SYGXRONOS EJOPLISMOS ,715
AXIOPISTIA YPHRESIAS ,465
AKRIBEIA EPOIKINONIAS ,477
EMPISTOSYNH ,569
ENDIAFERON ,470
PERIBALLON ,469
AYTODINAMH LYSH ,475
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ANTAPOKRISHS ,508
DIAPROSOPIKES SXESEIS ,630
SYNADELFOI ,586
EMFANISH ,558
ORTHES LYSEIS ,560
IKANOPOIHSH PELATIAS ,609
EYGENIKH ANTIMETOPISH ,491
YPERASPISH SYNADELFON ,420
ENTYPO YLIKO ,458
AXIOPISTIA ERGASIAS ,566
EIDIKES ANAGKES ,543
POIOTIKH EXYPHRETHSH ,463
ANAGKES SYNADELFON ,452

Extraction Method: Principal Component Analysis.



Total Variance Explained

Extraction Rotation
Sums of Sums of
Squared Squared
Loadings Loadings

Component Total % ot Cumulative Total %ot Cumulative
Variance % Variance %

1 7,284 36,419 36,419 4,142 20,708 20,708
2 1,689 8,447 44,867 3,662 18,308 39,015
3 1,514 7,569 52,435 2,684 13,420 52,435

Extraction Method: Principal Component Analysis.



Rotated Component Matrix

Component
1 2 3

SYGXRONOS EJOPLISMOS 1.191E-02 ,310 ,787
AXIOPISTIA YPHRESIAS ,178 ,405 ,519
AKRIBEIA EPOIKINONIAS ,175 ,590 ,315
EMPISTOSYNH ,239 .716 -1.488E-03
ENDIAFERON ,283 ,603 ,162
PERIBALLON ,190 ,196 ,628
AYTODINAMH LYSH ,250 ,510 ,390
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ANTAPOKRISHS ,650 ,290 -4.136E-02
DIAPROSOPIKES SXESEtS ,212 ,762 6.296E-02
SYNADELFOI 5.145E-02 ,734 ,209
EMFANISH ,544 -9.472E-02 ,504
ORTHES LYSEIS ,685 ,269 ,139
IKANOPOIHSH PELATIAS ,735 ,103 ,241
EYGENIKH ANTIMETOPISH ,552 ,172 ,396
YPERASPISH SYNADELFON ,446 ,457 ,109
ENTYPO YLIKO ,136 2.485E-02 ,662
AXIOPISTIA ERGASIAS ,713 ,242 -6.856E-03
EIDIKES ANAGKES ,649 ,259 ,234
POIOTIKH EXYPHRETHSH ,645 ,138 ,168
ANAGKES SYNADELFON ,449 ,446 ,228

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.
a Rotation converged in 7 iterations.
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