
i 
 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

 

της 

 

ΟΡΛΙΑΚΛΗ ΖΑΧ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού  

διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

 

 

Ιανουάριος 2013 

  



ii 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή της παρούσας εργασίας και παράλληλα τη 

φοίτησή μου στο ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που συνέβαλαν με τον τρόπο 

τους στην ευόδωση της προσπάθειάς μου. 

Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. 

Βασιλειάδη Χρήστο για την αμέριστη και άμεση υποστήριξη που μου παρείχε κατά τη 

διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής μου.  

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω στον φίλο μου Βελλή Λευτέρη, ο οποίος 

αποτέλεσε την αιτία να συμμετάσχω στο ΜΒΑ και το πολύτιμο «ζευγάρι» μου σε  

αμφιθέατρα και ομάδες. 

Τέλος νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την ατελείωτη 

υποστήριξη και κατανόηση που μου παρέχει όλα αυτά τα χρόνια, σε οτιδήποτε 

αποφασίσω να αφιερωθώ. 

 

  



iii 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης περίπτωσης ήταν η διερεύνηση της 

εφαρμογής των αρχών του εσωτερικού μάρκετινγκ σε έναν χρηματοπιστωτικό 

Οργανισμό με ιστορία 170 ετών όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, από την οπτική 

γωνία τόσο των υπαλλήλων «πρώτης γραμμής» όσο και κάποιων ανώτατων στελεχών.   

 Ακολουθώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση του «τριγωνισμού», επιχειρήθηκε 

αρχικά η ανάλυση της παρούσας κατάστασης από πλευράς Διοίκησης, με βάση 

πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Τ.Ε αλλά και περιοδικές εκδόσεις που 

απευθύνονται στο προσωπικό. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε μια μικρής κλίμακας 

ποσοτική έρευνα της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών που λαμβάνουν οι 

υπάλληλοι που εργάζονται σε Καταστήματα της Ε.Τ.Ε από τους συναδέλφους τους των 

υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης, χαρακτηριστικό που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε 

ένα πρόγραμμα εσωτερικού μάρκετινγκ. Κάποια επιπλέον ενδιαφέροντα στοιχεία που 

ήταν απαραίτητα για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τη φιλοσοφία του 

εσωτερικού μάρκετινγκ και το βαθμό εφαρμογής του στην Ε.Τ.Ε προέκυψαν από τις εις 

βάθος συνεντεύξεις με ανώτατα στελέχη Διευθύνσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 

με το Ανθρώπινο Δυναμικό. 

 Η ποσοτική έρευνα της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι υπάλληλοι 

πρώτης γραμμής της Ε.Τ.Ε από τις υπηρεσίες back-office έδειξε ότι σε γενικές γραμμές 

η ποιότητα των εν λόγω εσωτερικών υπηρεσιών κινείται σε επίπεδα άνω του μετρίου, 

χωρίς όμως να γίνεται αντιληπτή από πλευράς υπαλλήλων η ύπαρξη κάποιας αναλογίας 

μεταξύ της ικανοποίησης του εσωτερικού και του εξωτερικού πελάτη. Αναφορικά με 

την ποιοτική έρευνα που ακολούθησε, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε ήταν ότι 

παρότι η έννοια και οι τρόποι εφαρμογής του εσωτερικού μάρκετινγκ δεν ήταν οικεία  

στα στελέχη που συμμετείχαν, κοινή ήταν η παραδοχή ότι η αντιμετώπιση του 

υπαλλήλου ως εσωτερικού πελάτη είναι μια προσέγγιση με αύξουσα σημασία τα 

τελευταία χρόνια. Άλλωστε, με το ανθρώπινο δυναμικό να αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες για την επαγγελματική επιτυχία της Εθνικής Τράπεζας, 

όπως διατείνεται η Διοίκηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, η ικανοποίηση, η 

εκπαίδευση, η εξέλιξη, και η ανταμοιβή των εργαζομένων αποτελεί βασική 

προτεραιότητά της. 
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 Συμπερασματικά, παρά το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό η προσπάθεια της 

Διοίκησης της Ε.Τ.Ε να παρέχει στο σύνολο των μελών του οργανισμού μια σαφή αντίληψη 

του εταιρικού οράματος είναι εμφανής, η πολύπλοκη οργανωτική δομή σε συνδυασμό με 

τη νοοτροπία με καταβολές δημοσίου που διακρίνει την πλειοψηφία των υπαλλήλων 

των διαφόρων διευθύνσεων της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

στο χτίσιμο της πελατοκεντρικής συνείδησης μεταξύ των εργαζομένων.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η θεώρηση του εσωτερικού μάρκετινγκ παρότι δεν είναι πρόσφατη, έχει αρχίσει 

να συναντάται τα τελευταία χρόνια πιο συχνά σε οργανισμούς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα (Saad et al., 2002). Η χρήση του εσωτερικού μάρκετινγκ ως εργαλείο 

υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού με δυνητική επίδραση στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της απόδοσης κυρίως των εταιριών παροχής υπηρεσιών, που 

προτάθηκε από διάφορους ερευνητές (Grönroos, 1981, 1984; George and Grönroos, 

1989; George, 1990; Rafiq and Ahmet, 1993) είχε ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό 

πρόσφατων ερευνών για τη διερεύνηση της εφαρμογής του στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα (Sargeant and Asif, 1998; Papasolomou, 2003, Kelemen and Papasolomou, 2004; 

Bouranta et al., 2004, 2005; Kyriazopoulos et al., 2007; Bellou and Andronikidis, 2008; 

Bellaouaied, 2011).  

Η αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στους υπαλλήλους πρώτης γραμμής 

και αυτούς της οργανωτικής υποστήριξης αποτελεί, μαζί με την ανάπτυξη της  

πελατοκεντρικής συνείδησης στους υπαλλήλους, ικανή και αναγκαία συνθήκη για την 

αποδοτική παροχή υπηρεσιών. Άλλωστε, σύμφωνα με τους Heskett, Jones, Loveman, 

Sasser και Schlesinger (1984), οι υψηλής ποιότητας εσωτερικές υπηρεσίες, που 

συντελούν στην ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών, αναμένεται να οδηγήσει σε 

αντίστοιχης ποιότητας υπηρεσίες προς τον  εξωτερικό πελάτη. 

Με ιστορία μεγαλύτερη των 170 ετών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην 

χώρα. Με δεδομένο ότι οι 11.640 εργαζόμενοι που αριθμεί η E.T.E (στοιχεία 

31/12/2011) «αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο ανάπτυξής της» (www.nbg.gr), η 

παρούσα έρευνα έχει σαν σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού κατά τον οποίο η 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του οργανισμού βασίζεται στις αρχές του 

μάρκετινγκ, προσέγγιση που για τους George και Grönroos (1989) αποτελεί τον ορισμό 

του εσωτερικού μάρκετινγκ. Πέραν αυτού, κρίθηκε σκόπιμο να αναδειχθεί και η οπτική 

γωνία των υπαλλήλων πρώτης γραμμής των καταστημάτων της Ε.Τ.Ε, αναφορικά με 

την ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις υπηρεσίες back-

office. Η ποσοτική και ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε υπαλλήλους 

διαφόρων τμημάτων και διοικητικών επιπέδων της Εθνικής Τράπεζας είχε σαν 

επιπρόσθετο στόχο τη διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της ποιότητας των 
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εσωτερικών υπηρεσιών και αυτής των υπηρεσιών που παρέχονται στους εξωτερικούς 

πελάτες. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Η έννοια του «εσωτερικού μάρκετινγκ» πρωτοεμφανίστηκε  στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 στη βιβλιογραφία (Grönroos, 1981; Berry, 1980) και έκτοτε δεν 

έπαψε να απασχολεί τον τομέα του μάρκετινγκ υπηρεσιών. Το εσωτερικό μάρκετινγκ 

προτάθηκε αρχικά ως μια προσέγγιση της διοίκησης υπηρεσιών που αφορούσε την 

εφαρμογή της παραδοσιακής θεώρησης του μάρκετινγκ (και των στοιχείων που 

αποτελούν το «μείγμα μάρκετινγκ») στον οργανισμό και τους υπαλλήλους του, 

προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις στο εσωτερικό της επιχείρησης (Berry, 1980). 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ θεωρήθηκε μια μορφή μάνατζμεντ, η οποία επιτρέπει και 

παρακινεί το σύνολο των μελών του οργανισμού να εξετάσουν τον δικό τους ρόλο και 

να υιοθετήσουν την συνείδηση του πελάτη με προσανατολισμό στην υπηρεσία, είτε 

μιλάμε για υπαλλήλους της πρώτης γραμμής (front-line), είτε για υπαλλήλους 

οργανωτικής υποστήριξης (back-office), με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των 

αναγκών του εξωτερικού πελάτη (Cowell, 1991).  

Ο αντικειμενικός σκοπός του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι η αναγνώριση και 

ικανοποίηση των αναγκών των υπαλλήλων που παρέχουν υπηρεσίες (Varey, 1995) και 

η προώθηση της πελατοκεντρικής συνείδησης ανάμεσα στους υπαλλήλους, 

προκειμένου να βελτιωθεί η ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη μέσω της 

αλληλεπίδρασης του με τον υπάλληλο (Quester and Kelly, 1999). Με δεδομένο ότι η 

θεώρηση του εσωτερικού μάρκετινγκ εξετάστηκε από ένα μεγάλο αριθμό μελετητών, 

δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει ομοφωνία για έναν μοναδικό ορισμό (Rafiq and Ahmet, 

1993).  

Από τους ορισμούς που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί για το εσωτερικό 

μάρκετινγκ, κάποιοι από τους οποίους αναφέρονται στον Πίνακα 2.1, δύο είναι τα 

βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν. Πρώτον, το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι μια 

φιλοσοφία για τη διοίκηση μιας συγκριτικά μεγάλης εταιρίας, κατά τρόπο τέτοιο που οι 

υπάλληλοι να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο σαν πελάτη (Cahill, 1996). Δεύτερον, το 

εσωτερικό μάρκετινγκ συμπεριλαμβάνει τις δραστηριότητες που βελτιώνουν τις 

εσωτερικές επικοινωνίες και την πελατοκεντρική θεώρηση ανάμεσα στους υπαλλήλους, 

καθώς και τη σύνδεση ανάμεσα στις δραστηριότητες αυτές και την απόδοση του 

οργανισμού στην εξωτερική αγορά (Hogg et al., 1998). Ουσιαστικά, το εσωτερικό 

μάρκετινγκ θα πρέπει να θεωρείται μια φιλοσοφία της διοίκησης σε σχέση με την 
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υποκίνηση και την υποστήριξη (George, 1990; Grönroos, 1984) και όχι μια σύντομης 

διάρκειας εκστρατεία που θα τραβήξει την προσοχή των πελατών. 

Πίνακας 2.1: Ορισμοί του εσωτερικού μάρκετινγκ (Kang et al., 2002) 

Πηγή Ορισμός 

Berry (1984) Το να βλέπει κανείς τους υπαλλήλους σαν 

εσωτερικούς πελάτες, τα καθήκοντα ως εσωτερικά 

προϊόντα και να προσπαθεί να προσφέρει τα 

εσωτερικά προϊόντα και να ικανοποιεί τις ανάγκες 

των εσωτερικών πελατών καθώς συντάσσεται με 

τους σκοπούς του οργανισμού. 

Johnson et al. (1986) Η προσπάθεια μιας εταιρίας παροχής υπηρεσιών να 

παρέχει στο σύνολο των μελών του οργανισμού 

μια σαφή αντίληψη του εταιρικού οράματος ούτως 

ώστε μέσω της εκπαίδευσης, υποκίνησης και 

αξιολόγησης να οδηγηθεί στην επίτευξη των 

σκοπών της. 

George and Grönroos (1989) Η εσωτερική αγορά των υπαλλήλων υποκινείται 

καλύτερα αναφορικά με την ευσυνειδησία και την 

πελατοκεντρικότητα από μια ενεργή προσέγγιση 

μάρκετινγκ, όπου οι δραστηριότητες μάρκετινγκ 

εφαρμόζονται εσωτερικά. 

Kotler and Armstrong (1991) Το χτίσιμο της πελατοκεντρικής συνείδησης 

μεταξύ των υπαλλήλων μέσω της εκπαίδευσης και 

της υποκίνησης τόσο του προσωπικού που έρχεται 

σε επαφή με τους πελάτες όσo και του 

υποστηρικτικού προσωπικού, ώστε να δουλεύουν 

σαν ομάδα. 

Becckers and Van Hasstrecht (1993) Οποιαδήποτε μορφή μάρκετινγκ μέσα σε έναν 

οργανισμό που εστιάζει την προσοχή του 

προσωπικού στις εσωτερικές διαδικασίες που 

πρέπει να αλλαχθούν, προκειμένου να ενισχυθεί η 

απόδοση του οργανισμού στην εξωτερική αγορά. 

Ballantyne et al. (1995) Η διαδικασία της δημιουργίας συνθηκών αγοράς 

εντός του οργανισμού, προς εξασφάλιση της 

ικανοποίησης των αναγκών των εσωτερικών 

πελατών. 

 

Η μελέτη της οργανωσιακής συμπεριφοράς επιβεβαίωσε τη σημασία της 

θεώρησης του εσωτερικού μάρκετινγκ ως μια φιλοσοφία υποκίνησης και υποστήριξης. 

Οι Schneider και Bowen (1985) υποστήριξαν ότι οι υπάλληλοι θα μπορούσαν να 

παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες όταν ο οργανισμός τους παρέχει τους 

απαραίτητους πόρους, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε θέματα εξοπλισμού, 

λογιστηρίου, διαχειριστικά και διοικητικά. Επιπλέον, οι υπάλληλοι της «πρώτης 

γραμμής» τους οποίους ο οργανισμός αντιμετωπίζει σαν πολύτιμες μονάδες είναι 
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αρκετά πιθανό να συμπεριφέρονται στους εξωτερικούς πελάτες με τον ίδιο τρόπο 

(Schneider et al., 1994). Οι οργανισμοί θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζοντας πρακτικές που διευκολύνουν τη διαδικασία της 

παροχής υπηρεσιών αλλά και ανταμείβοντας την άριστη υπηρεσία στο εσωτερικό του 

οργανισμού (Bowen and Schneider, 1988). 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μπορεί να αποκαλύψει διαφορετικούς 

τρόπους ταξινόμησης του εσωτερικού μάρκετινγκ. Οι Bekkers και Van Haastrecht 

(1993) προτείνουν τρεις προσεγγίσεις: τη διαδικασία της εναλλαγής στην ιεραρχία, τις 

εσωτερικές προμήθειες και τη διαδικασία εναλλαγής μεταξύ υπαλλήλων και 

οργανισμού. Η δική τους θεώρηση της εσωτερικής αγοράς περιλαμβάνει ομάδες που 

αλληλεπιδρούν μέσα σε έναν οργανισμό, και κατά συνέπεια το εσωτερικό μάρκετινγκ 

είναι η διαδικασία της δημιουργίας συνθηκών αγοράς στο εσωτερικό του οργανισμού, 

με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των εσωτερικών πελατών.  

Από την άλλη πλευρά, οι Foreman και Money (1995) κατατάσσουν το 

εσωτερικό μάρκετινγκ ανάλογα με το ποιος είναι ο εσωτερικός παροχέας της υπηρεσίας 

και ποιος ο στόχος του προγράμματος μάρκετινγκ.  

Σύμφωνα με τους Reynoso και Moores (1996) υπάρχουν έξι κοινά βήματα για 

την εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ. Αυτά είναι: 

1. Η δημιουργία της εσωτερικής επίγνωσης. 

2. Η αναγνώριση των εσωτερικών πελατών και προμηθευτών. 

3. Η αναγνώριση των προσδοκιών των εσωτερικών πελατών. 

4. Η επικοινωνία των προσδοκιών αυτών στους εσωτερικούς προμηθευτές, 

προκειμένου να διαπιστωθεί τί εμπόδια υπάρχουν για την ικανοποίησή τους. 

5. Η ενασχόληση των εσωτερικών προμηθευτών για την πραγματοποίηση των 

απαραίτητων αλλαγών, προκειμένου να παρέχεται το επίπεδο των υπηρεσιών που 

απαιτείται. 

6. Η μέτρηση του επιπέδου της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών και η 

ανατροφοδότηση των εσωτερικών προμηθευτών για τις βελτιώσεις που πρέπει να 

επέλθουν. 
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2.2. ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

 Η πρώτη περίπτωση εταιρίας που εφάρμοσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

εσωτερικού μάρκετινγκ αφορούσε την Scandinavian Airline Systems (SAS) στις αρχές 

της δεκαετίας του ’80. Ο Jan Carlzon, τότε πρόεδρος της SAS, χρησιμοποίησε την 

έκφραση «στιγμές της αλήθειας» πιστεύοντας στην υποκίνηση του προσωπικού της 

«πρώτης γραμμής» ώστε να αναλάβει δράση προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

των εξωτερικών πελατών στην τελική αλληλεπίδραση μεταξύ οργανισμού και πελατών. 

Η εφαρμογή ενός αποκεντρωμένου συστήματος λήψης αποφάσεων ισοπέδωσε τις μέχρι 

τότε υπάρχουσες οργανωτικές δομές, με αποτέλεσμα την ταχύτερη ανταπόκριση στις 

ανάγκες των πελατών (Carlzon, 1987). 

 Για τις Zeithalm και Bitner (1996), οι «στιγμές της αλήθειας» είναι ο κυριότερος 

από τους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη των πελατών για την ποιότητα της 

υπηρεσίας που τους παρέχεται. Η έκβαση της υπηρεσίας, η φήμη της επιχείρησης και η 

τιμή της υπηρεσίας είναι οι υπόλοιποι παράγοντες που διαμορφώνουν την άποψη του 

εξωτερικού πελάτη. Παρόλα αυτά, η πιο έντονη αντίληψη της ποιότητας της υπηρεσίας 

συμβαίνει τη «στιγμή της αλήθειας», τη στιγμή δηλαδή της αλληλεπίδρασης με τον 

υπάλληλο. Στα «κρίσιμα συμβάντα», όπως ονομάζονται εναλλακτικά οι «στιγμές της 

αλήθειας», οι πελάτες λαμβάνουν ένα στιγμιότυπο από την ποιότητα της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, και η κάθε μια από τις στιγμές αυτές συντελεί σε κάποιο ποσοστό στη 

συνολική ικανοποίηση του πελάτη και στη διάθεσή του για εκ νέου συνεργασία με τον 

εκάστοτε οργανισμό. Από την οπτική γωνία του οργανισμού, η κάθε μια από τις 

«στιγμές της αλήθειας» αποτελεί μια ευκαιρία απόδειξης της ποιότητας της 

παρεχόμενης υπηρεσίας και αύξησης της αφοσίωσης των πελατών.  

Ενώ για κάποιες υπηρεσίες υπάρχουν λίγες «στιγμές της αλήθειας», για κάποιες 

άλλες τα κρίσιμα συμβάντα είναι αρκετά. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στα 

αρχικά στάδια της αλληλεπίδρασης είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς η αποτυχία σε ένα 

αρχικό σημείο οδηγεί σε περισσότερες πιθανότητες για αρνητική αξιολόγηση από 

πλευράς πελάτη. Επίσης, η αρχική εντύπωση του σχηματίζει ο πελάτης κατά τις πρώτες 

του επαφές με τον οργανισμό έχει πολύ μεγάλη σημασία στην αντίληψή του για την 

ποιότητα. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που ανάμεσα σε έναν πελάτη και μια 

εταιρία παροχής υπηρεσιών υπάρχουν πολυάριθμα «κρίσιμα συμβάντα», το καθένα από 

αυτά έχει τη δική του σημασία στη δημιουργία μιας σύνθετης εικόνας για τον 

οργανισμό (Zeithalm and Bitner, 1996). 
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Τα κρίσιμα συμβάντα διαδραματίζονται κάθε φορά που ένας πελάτης 

αλληλεπιδρά με μια εταιρία παροχής υπηρεσιών. Γενικά υπάρχουν τρεις τύποι κρίσιμων 

συμβάντων: τα απομακρυσμένα συμβάντα, τα τηλεφωνικά συμβάντα και τα δια ζώσης 

συμβάντα. Η σημασία των «στιγμών της αλήθειας» στο χτίσιμο των αντιλήψεων των 

πελατών πάνω στην ποιότητα έχει οδηγήσει διάφορους ερευνητές στην αναζήτηση των 

επιμέρους πηγών ευχαρίστησης και δυσαρέσκειας στα κρίσιμα συμβάντα. Αυτές είναι:  

 Ανάκτηση: Η αντίδραση του υπαλλήλου σε αποτυχημένα συστήματα παροχής 

υπηρεσιών. 

 Προσαρμοστικότητα: Η ανταπόκριση του υπαλλήλου στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις του πελάτη. 

 Αυθορμητισμός: Οι απρόβλεπτες αντιδράσεις του υπαλλήλου. 

 Αντιμετώπιση: Η αντίδραση του υπαλλήλου σε περιπτώσεις προβληματικών 

πελατών. (Zeithalm and Bitner, 1996). 

 Ο κρίσιμος ρόλος των υπαλλήλων της πρώτης γραμμής στη διαδικασία παροχής 

υπηρεσιών έχει γίνει αντικείμενο αναφοράς σε διάφορες μελέτες, με έμφαση στο ότι η 

αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα της υπηρεσίας που λαμβάνει διαμορφώνεται ως 

επί το πλείστον στις «στιγμές της αλήθειας» (Lehtinen and Lehtinen, 1991). 

 

2.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Στον τομέα των υπηρεσιών, υπάρχουν συστήματα εξυπηρέτησης του πελάτη με 

υψηλό ή χαμηλό βαθμό επαφής μαζί του. Ως βαθμός επαφής ορίζεται η αναλογία του 

προσωπικού χρόνου επαφής με τον πελάτη προς το συνολικά απαιτούμενο χρόνο 

εξυπηρέτησης. Άλλωστε, όσο μεγαλύτερη είναι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση κατά τις 

στιγμές εξυπηρέτησης, τόσο αυξημένη είναι η πιθανότητα οι πελάτες να επηρεάζονται 

από τις διαθέσεις και τα συναισθήματά τους (Johnson and Zinkham, 1991). Σύμφωνα 

με τον Cowell (1991) οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις μπορούν να καταταγούν σε 

τέσσερις κατηγορίες: α) επαφής με τον πελάτη και ορατές, β) μη επαφής και ορατές, γ) 

επαφής και μη ορατές και δ) μη επαφής και μη ορατές. Στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στις πρώτες θέσεις εργασίας αυτές των 

ταμειολογιστών, των υπαλλήλων χορηγήσεων κ.α, στις δεύτερες θέσεις αυτές των 

προϊσταμένων ή και διευθυντών κάποιων μεγάλων καταστημάτων,  στις τρίτες θέσεις 

τους υπαλλήλους των τηλεφωνικών κέντρων και στις τέταρτες τις θέσεις στο 
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λογιστήριο ή τη μηχανογράφηση. Στις θέσεις εργασίας με υψηλό βαθμό επαφής, 

ιδιαίτερα μεγάλο ρόλο παίζουν τα συστατικά λειτουργικής ποιότητας (ποιότητας 

εξυπηρέτησης). Όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών 

αναφέρεται στο «τί» πρέπει να προσφερθεί, ενώ η ποιότητα εξυπηρέτησης στο «πώς» 

πρέπει να προσφερθούν οι υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο πελάτης. Η ανάπτυξη του 

εσωτερικού μάρκετινγκ είναι ένα από τα προαπαιτούμενα προκειμένου ένας 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός να εξασφαλίσει την επιθυμητή στάση και συμπεριφορά 

των υπαλλήλων του απέναντι στους πελάτες (Λυμπερόπουλος, 2006). 

Στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών, όπως είναι τα ξενοδοχεία, οι ασφαλιστικοί 

οργανισμοί και οι τράπεζες, η σημασία που δίνεται στους υπαλλήλους που έρχονται σε 

επαφή με πελάτες αυξάνεται συνεχώς, δεδομένου ότι στους υπαλλήλους αυτούς 

αντιστοιχεί η μερίδα του λέοντος αναφορικά με την ευθύνη επίτευξης των στόχων σε 

σχέση με την κερδοφορία και τα αυξημένα μερίδια αγοράς. Οι εταιρίες πλέον 

ακολουθούν μια περισσότερο ανθρωποκεντρική προσέγγιση, σε σχέση με την αμιγώς 

προσανατολισμένη στο κέρδος στάση που υιοθετούσαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Το 

τρίπτυχο των σημαντικότερων παραγόντων που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν την 

κερδοφορία, κατά τη προσέγγιση των Heskett, Jones, Loveman, Sasser, Leonard και 

Schlesinger (1994), είναι:  

 Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό 

 Τεχνολογία που υποστηρίζει τους υπαλλήλους της πρώτης γραμμής και  

 Αμοιβή που σχετίζεται με την απόδοση 

για υπαλλήλους όλων των επιπέδων. Στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών όπου οι 

υπάλληλοι έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας 

δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί από την «ποιότητα» αυτού που την παρέχει (Lewis, 

1990). Αναδεικνύοντας το ρόλο των υπαλλήλων του τομέα των υπηρεσιών που 

έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, οι Zeithaml και Bitner (1996) 

επιχειρηματολόγησαν για το ότι το σύνολο των πέντε διαστάσεων ποιότητας στις 

υπηρεσίες (αξιοπιστία, ανταπόκριση, ασφάλεια, ενσυναίσθηση και απτά 

χαρακτηριστικά) επηρεάζονται άμεσα από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων αυτών. 

Λόγω του ότι η υπηρεσία λαμβάνει χώρα μέσω της ανθρώπινης 

αλληλεπίδρασης, το προσωπικό της «πρώτης γραμμής» είναι αυτό από το οποίο 

πρακτικά καθορίζεται η ποιότητά της (Malhotra and Mukherjee, 2004). 
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2.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ εστιάζει στην αναγνώριση και ικανοποίηση των 

αναγκών των υπαλλήλων, τόσο ως άτομα και όσο και ως παροχείς υπηρεσιών, με τον 

ίδιο τρόπο που το εξωτερικό μάρκετινγκ στοχεύει στην αναγνώριση και την 

ικανοποίηση των αναγκών των εξωτερικών πελατών (Varey, 1995). Οι οργανισμοί 

στρέφουν την προσοχή τους πρωτίστως στις εξωτερικές υπηρεσίες και τις επαφές που 

λαμβάνουν χώρα μεταξύ του οργανισμού και των εξωτερικών πελατών. Η έννοια της 

«εσωτερικής υπηρεσίας» έχει συζητηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως να 

υπάρχει η αντίστοιχη πρακτική εφαρμογή (Reynoso and Moore, 1995). 

Ο όρος «εσωτερικές συναλλαγές», που αναφέρεται στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των αναγκών στο εσωτερικό ενός οργανισμού, 

αποτελεί μια διάσταση του μάρκετινγκ που, παρά το γεγονός ότι συχνά παραβλέπεται, 

είναι μείζονος σημασίας (Marshall et al., 1998). Ένα σημαντικό κομμάτι των 

εσωτερικών συναλλαγών είναι ο τρόπος με τον οποίο τα διάφορα τμήματα ενός 

οργανισμού παρέχουν υπηρεσίες στους εσωτερικούς τους πελάτες. Οι οργανωσιακές 

αυτές μονάδες είναι απαραίτητο να παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους 

εσωτερικούς τους πελάτες για τους ίδιους λόγους που το πράττουν για τους 

εξωτερικούς: καλύτερη απόδοση, λιγότερη σπατάλη χρόνου και υλικών, μικρότερα 

κόστη. Σύμφωνα δε με τη θεώρηση της αλυσίδας υπηρεσίας-κέρδους (Heskett et al., 

1994), η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στο εσωτερικό μιας 

επιχείρησης αναμένεται να συντελέσει στη βελτίωση των υπηρεσιών που λαμβάνει ο 

τελικός πελάτης. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι οι όροι «εσωτερικό 

μάρκετινγκ» και «εσωτερικές υπηρεσίες» δεν θα πρέπει να συγχέονται, καθότι το μεν 

εσωτερικό μάρκετινγκ αναφέρεται στις προσπάθειες του οργανισμού (μέσω κυρίως του 

τμήματος ανθρώπινων πόρων) να εξυπηρετήσει τους υπαλλήλους του, και οι δε 

εσωτερικές υπηρεσίες έχουν να κάνουν με το πώς υπάλληλοι του ενός τμήματος 

εξυπηρετούν υπαλλήλους κάποιου άλλου τμήματος (Berry, 1981; Grönroos, 1984; 

George, 1990). 

 Η έννοια του εσωτερικού πελάτη είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες, καθώς ήδη 

από το 1989 οι Vandermewe και Gilbert επιχειρηματολογούσαν υπέρ ενός 

πελατοκεντρικού συστήματος διοίκησης που καταφέρνει να συνταιριάζει τις ανάγκες 

των χρηστών με τις παρεχόμενες εσωτερικές υπηρεσίες. Οι Nagel και Cilliers (1990) 
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όρισαν τον εσωτερικό πελάτη ως «ένα οποιοδήποτε μέλος ενός οργανισμού που 

λαμβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες από κάποια άλλα μέλη του οργανισμού». 

Ως «εσωτερικές υπηρεσίες» ορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από 

διακεκριμένες μονάδες ενός οργανισμού ή τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές 

και αφορούν άλλες μονάδες ή υπαλλήλους του οργανισμού (Stauss, 1995). Δίκην 

εξωτερικών πελατών, οι υπάλληλοι εμπλέκονται σε πολυάριθμα κρίσιμα συμβάντα 

προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που τους προκύπτουν καθώς 

διεκπεραιώνουν τα εργασιακά τους καθήκοντα. Τα κρίσιμα αυτά συμβάντα 

εμπεριέχουν την αλληλεπίδραση μεταξύ: των υπαλλήλων που έρχονται σε επαφή με 

τους πελάτες και των υπαλλήλων της οργανωτικής υποστήριξης, των υπαλλήλων που 

έρχονται σε επαφή με τους πελάτες και των διευθυντών τους, των υπαλλήλων της 

οργανωτικής υποστήριξης και των διευθυντών τους και του γενικού διευθυντή με τους 

διευθυντές των υποκαταστημάτων, όταν πρόκειται για μεγάλους οργανισμούς. Ως εκ 

τούτου, η βασική ιδέα της εσωτερικής εξυπηρέτησης πελατών έχει να κάνει με την 

υποχρέωση κάθε τμήματος σε έναν οργανισμό να παρέχει υπηρεσίες σε κάποιον, ο 

οποίος μπορεί να είναι είτε εξωτερικός πελάτης, είτε συνάδελφος από διαφορετικό 

τμήμα. Τα επιμέρους τμήματα πρέπει να θεωρούνται τόσο πελάτες όσο και 

προμηθευτές, καθώς δέχονται εισροές από κάποια τμήματα (τους προμηθευτές τους) 

και παρέχουν το αποτέλεσμα της δουλείας τους σε κάποια άλλα (τους πελάτες τους) 

(Lewis and Entwistle, 1990). Η πρόβλεψη για υψηλής ποιότητας εσωτερικές υπηρεσίες 

στους υπαλλήλους είναι μεγάλης σημασίας για τη συνολική επιτυχία ενός οργανισμού, 

καθώς η ικανοποίηση των υπαλλήλων είναι ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για την 

ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών. Σαν συνέπεια των παραπάνω, πολλές είναι 

πλέον οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών που ενισχύουν την ικανότητά τους να 

ικανοποιούν τις ανάγκες των εξωτερικών πελατών τους ικανοποιώντας τις ανάγκες των 

υπαλλήλων τους και αντιμετωπίζοντάς τους ως εσωτερικούς πελάτες (Gremler et al., 

1994, Heskett et al.,1984, Schneider and Bowen, 1985).  

Ο George (1990) περιέγραψε τη διαδικασία παραγωγής της υπηρεσίας σαν ένα 

δίκτυο αποτελούμενο από αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα σε έναν 

μεγάλο αριθμό δευτερευουσών διαδικασιών. Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι κάθε 

εργασία στον τομέα των υπηρεσιών περιλαμβάνει λειτουργίες εσωτερικών υπηρεσιών 

οι οποίες αλληλοϋποστηρίζονται, καθώς και ότι στην περίπτωση που οι εσωτερικές 

υπηρεσίες είναι χαμηλού επιπέδου η τελική υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη είναι 

αναπόφευκτο να πλήττεται. Η ικανότητα των υπαλλήλων που έρχονται σε επαφή με 
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τους πελάτες να λειτουργούν σαν στελέχη μάρκετινγκ μερικής απασχόλησης εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη που λαμβάνουν από τους συναδέλφους τους και 

από το σύνολο των λειτουργιών μέσα στην επιχείρηση (George and Grönroos, 1989). 

Το προσωπικό που ασχολείται με τις υποστηρικτικές εργασίες θα πρέπει να 

αντιμετωπίζει τους υπαλλήλους της πρώτης γραμμής βασιζόμενο στις αρχές του 

μάρκετινγκ προκειμένου να τους βοηθήσει στο έργο τους, που δεν είναι άλλο από την 

εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη (George, 1990). Έτσι, η παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας στους υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή με τους εξωτερικούς πελάτες είναι 

απαραίτητη, προκειμένου η τελική υπηρεσία να έχει αντίστοιχα καλή ποιότητα. Στην 

πραγματικότητα, η ποιότητα των εσωτερικών λειτουργιών έχει αναγνωριστεί ως ένα 

από τα απαραίτητα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών, η οποία έχει ως μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και 

την αύξηση των κερδών  (Nagel and Cilliers, 1990).  

Προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο οι προσπάθειες για εφαρμογή της 

εσωτερικής εξυπηρέτησης έχουν αντίκρισμα, οι διοικήσεις των οργανισμών χρειάζονται 

έναν τρόπο μέτρησης της ποιότητάς της. Έτσι, όταν ένα σύστημα εσωτερικής διανομής 

έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες των εσωτερικών πελατών, τα 

αποτελέσματα συνεπάγονται πιο αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών 

και των τμημάτων του οργανισμού, λιγότερη φύρα, χαμηλότερο κόστος και βελτιωμένη 

ποιότητα υπηρεσιών στους εσωτερικούς πελάτες, στοιχεία που αποτελούν τις αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η Δ.Ο.Π απαιτεί την αποδοτικότητα του συνόλου των 

στοιχείων ενός οργανισμού, καθώς κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα μέσα στον 

οργανισμό και ασκείται από κάποιους επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχουν κάποιοι άλλοι. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα σφάλματα 

που συμβαίνουν κατά την παροχή μιας υπηρεσίας στο εσωτερικό ενός οργανισμού είναι 

αναπόφευκτο να επηρεάζουν την ποιότητα της τελικής υπηρεσίας, όπως αυτή φτάνει 

στον εξωτερικό πελάτη (Radcliff and Brooks, 1993).  

 

2.3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι μια αφηρημένη, μη χειροπιαστή έννοια, λόγω 

των εξής μοναδικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας (Parasuraman et al., 1985):  

 αϋλότητα 
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 ετερογένεια 

 ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωση 

Ορισμοί της ποιότητας υπηρεσιών υπάρχουν σε διάφορες μελέτες. Η ποιότητα 

των υπηρεσιών αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των πελατών για 

την υπηρεσία που θα έπρεπε να παρέχει μια εταιρία (ή οργανισμός) και την τελική 

υπηρεσία, όπως την αντιλαμβάνονται οι Parasuraman, Zeithaml και Berry (1988). 

Αντίστοιχος είναι και ο ορισμός που αναφέρθηκε σε μια ακόμα μελέτη (Gefen, 2002), 

σύμφωνα με την οποία «ποιότητα υπηρεσιών είναι η υποκειμενική σύγκριση που 

κάνουν οι πελάτες ανάμεσα στην ποιότητα της υπηρεσίας που θα επιθυμούσαν να 

λάβουν και αυτής που πραγματικά λαμβάνουν». Οι Asubonteng et al. (1996) όρισαν 

την ποιότητα υπηρεσιών ως «τη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των πελατών για την 

ποιότητα της υπηρεσίας πριν από την παροχή της και τις τελικές αντιλήψεις τους για 

την υπηρεσία που έλαβαν». Γενικότερα η ποιότητα υπηρεσιών θεωρείται ένας μεγάλης 

σημασίας παράγοντας που σχετίζεται άμεσα τόσο με το μάρκετινγκ των εταιριών όσο 

και με τα οικονομικά τους αποτελέσματα (Yasin et al., 2004). 

Αναφορικά με τη βιβλιογραφία της ποιότητας υπηρεσιών, υπάρχουν δύο 

κυρίαρχα ρεύματα έρευνας: Η Σκανδιναβική Σχολή (Grönroos, 1984; 

 Lehtinen and Lehtinen, 1991) και η Σχολή της Βορείου Αμερικής (Parasuraman et al., 

1985). Η Σκανδιναβική σχολή θεωρεί ότι η ποιότητα των υπηρεσιών διαιρείται στην 

τεχνική ποιότητα (τι μπορούμε να κάνουμε) και στην ποιότητα του αποτελέσματος (πώς 

το κάνουμε). Μελέτες που ακολουθούν την προσέγγιση αυτή, καταλήγουν σε δύο 

κυρίαρχα συμπεράσματα: αφενός στο ότι οι υποσχέσεις (μέσω του μάρκετινγκ ή 

του word- of- mouth) για την αναμενόμενη ποιότητα της υπηρεσίας που λαμβάνεται δεν 

θα πρέπει να είναι μη-ρεαλιστικές, και αφετέρου ότι τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει 

να δώσουν στην ποιότητα του αποτελέσματος αντίστοιχη βαρύτητα με την τεχνική 

ποιότητα, αντιλαμβανόμενοι και τους παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές 

(Grönroos, 1984).  

Το μειονέκτημα του ρεύματος της Σκανδιναβικής σχολής σε σχέση με αυτό της 

Βορείου Αμερικής έχει να κάνει με την απουσία της περιγραφής των επιμέρους 

διαστάσεων ή αιτιών που κάνουν έναν πελάτη να επιλέγει μια συγκεκριμένη εταιρία 

παροχής υπηρεσιών. Στη σημαντικότερη ίσως από τις μελέτες που ακολουθούν το 

ρεύμα της Βορείου Αμερικής, οι Parasuraman, Zeithaml και Berry παρουσίασαν το 

1985 ένα μοντέλο για τη μέτρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών που στηρίζεται στην 

απόκλιση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης ποιότητας της υπηρεσίας σε σχέση με την 
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αναμενόμενη. Στην μελέτη αυτή προτείνεται η χρήση 10 διαστάσεων με βάση τις 

οποίες οι καταναλωτές αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών: εμπιστοσύνη, ανταπόκριση, ικανότητα, πρόσβαση, ευγένεια, επικοινωνία, 

αξιοπιστία, ασφάλεια, κατανόηση/ γνώση του πελάτη και απτά χαρακτηριστικά 

(Parasuraman et al.,1985). Μετά από περαιτέρω δοκιμές και ανάλυση των διαστάσεων 

που προαναφέρθηκαν, το 1988 δημοσιεύτηκε μελέτη των ιδίων ερευνητών, οι οποίοι 

καταλήγουν τελικά σε πέντε διαστάσεις: υλικά χαρακτηριστικά, αξιοπιστία, 

ανταπόκριση, ασφάλεια και ενσυναίσθηση. Το μοντέλο πήρε την ονομασία 

SERVQUAL και αποτελεί ένα μέτρο των προσδοκιών των πελατών σχετικά με το πώς 

θα έπρεπε να παρέχονταν οι υπηρεσίες σε σχέση με τις αντιλήψεις τους για το πώς 

πραγματικά παρέχοντα. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να «βαθμολογήσει» την 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σε κάθε επιμέρους διάσταση, παραθέτοντας παράλληλα 

και τη σχετική σημαντικότητα της κάθε επιμέρους διάστασης από την οπτική γωνία του 

καταναλωτή (Parasuraman et al., 1988). Παρότι το SERVQUAL αναγνωρίστηκε 

ευρέως και εφαρμόστηκε σε μεγάλο αριθμό ερευνών σχετιζόμενων με την ποιότητα 

υπηρεσιών, κάποιοι μελετητές έχουν εκφράσει την αμφισβήτησή τους σχετικά με το 

κατά πόσο η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα είδη 

υπηρεσιών (Vandamme and Leunis, 1993). Οι Cronin και Taylor (1992, 1994) 

πρότειναν τη χρήση του SERVPERF, ενός εργαλείου που εμπεριέχει τα στοιχεία του 

SERVQUAL που σχετίζονται μόνο με την απόδοση, γεγονός που φαίνεται να του δίνει 

κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα (Grönroos, 2000).  

 

2.4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η έρευνα που αφορά στην μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών έχει εστιάσει 

κυρίως στους εξωτερικούς πελάτες, βλέποντας την ποιότητα των υπηρεσιών ως ένα 

μέτρο του κατά πόσο το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας ικανοποιεί τις προσδοκίες 

του πελάτη. Οι Gremler, Bitner και Evans(1994) υποστήριξαν ότι κάποιες τεχνικές και 

εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους 

εξωτερικούς πελάτες είναι κατάλληλα για χρήση στις εσωτερικές υπηρεσίες, ενώ ήδη 

από το 1990 οι Zeithaml, Berry και Parasuraman ανέφεραν ότι ένα κατάλληλα 

τροποποιημένο SERVQUAL θα μπορούσε με τις ίδιες διαστάσεις να χρησιμοποιηθεί 

από τμήματα στο εσωτερικό μιας εταιρίας προκειμένου να καταστήσει δυνατή τη 

μέτρηση των παρεχόμενων στους υπαλλήλους υπηρεσιών. Τη συγκεκριμένη δήλωση 
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ακολούθησαν διάφορες προσπάθειες ανάπτυξης οργάνων μέτρησης της ποιότητας των 

εσωτερικών υπηρεσιών, βασισμένες στις διαστάσεις του SERVQUAL όπως φαίνονται 

στον Πίνακα 2.2 (Reynoso and Moore, 1995; Young and Varble, 1997; Lings and 

Brooks, 1998; Brooks et al., 1999).  

Εφαρμόζοντας το SERVQUAL σχεδόν στην πρωτότυπη μορφή του, οι Young 

και Varble (1997) μέτρησαν την ποιότητα των παρεχόμενων από τους προμηθευτές 

υπηρεσιών σε έναν οργανισμό, θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο εργαλείο είναι χρήσιμο 

στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών 

από την πλευρά των εσωτερικών πελατών.  

Πίνακας 2.2: Διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών και ορισμοί τους (Zeithaml et al., 1990) 

Διάσταση Ορισμός 

Απτά χαρακτηριστικά Εμφάνιση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, προσωπικού και υλικών 

επικοινωνίας 

Αξιοπιστία Ικανότητα για πραγματοποίηση της υποσχόμενης υπηρεσίας με 

ακρίβεια 

Ανταπόκριση Διάθεση για παροχή άμεσης εξυπηρέτησης στους (εσωτερικούς) 

πελάτες 

Ασφάλεια Γνώση των υπαλλήλων και ικανότητα να εκπέμπουν εμπιστοσύνη 

και αισιοδοξία 

Ενσυναίσθηση Εξατομικευμένη προσοχή που παρέχει ο ένας υπάλληλος στον άλλο 

 

Η εργασία των Reynoso και Moore (1995) αποτελεί την πρώτη προσπάθεια 

αξιολόγησης της εγκυρότητας της χρήσης του SERVQUAL για τη μέτρηση της 

ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών. Μπορεί εκ πρώτης όψεως οι 10 διαστάσεις της 

ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν να διέφεραν από αυτές 

του SERVQUAL, αλλά η εξέταση του περιεχομένου τους αποκάλυπταν ότι υπήρχαν 

και πολλές ομοιότητες με το πρωτότυπο εργαλείο, επιβεβαιώνοντας μέχρι κάποιο 

σημείο την υπόθεση των Zeithaml, Berry και Parasuraman (1990). Παρόλα αυτά, τόσο 

οι 5 επιπλέον διαστάσεις σε σχέση με το πρότυπο των Parasuraman et al. (1985) όσο 

και τα αποτελέσματα της μελέτης δεν απέδειξαν ουσιαστικά τη δυνατότητα χρήσης του 

SERVQUAL για τη μέτρηση της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών. 

Μια ακόμα μελέτη στην οποία προτάθηκε η χρήση του SERVQUAL για την 

αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται από τους εσωτερικούς 

προμηθευτές στους εσωτερικούς τους πελάτες ήταν αυτή των Lings και Brooks (1998). 

Οι διαστάσεις «Απτά χαρακτηριστικά» και «Ασφάλεια» του αρχικού SERVQUAL δεν 

φάνηκε να είναι σημαντικές για τους εσωτερικούς πελάτες, ενώ στο εργαλείο που 
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χρησιμοποιήθηκε προστέθηκαν οι διαστάσεις «σημασία στη λεπτομέρεια» και 

«προνοητικότητα». Αντίστοιχα ήταν και τα ευρήματα των Brooks, Lings, Martina και 

Botschen (1999), οι οποίοι πρόσθεσαν και τη διάσταση της «ηγεσίας» στο εργαλείο που 

χρησιμοποίησαν. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι στις δύο αυτές έρευνες οι ορισμοί των 

δύο διαστάσεων που τελικά αφαιρέθηκαν από το εργαλείο είχαν μεταβληθεί σε σχέση 

με αυτούς που αναφέρονταν στην εργασία των Parasuraman et al. (1985), καθώς 

διάφοροι άλλοι περιορισμοί που αναφέρθηκαν από τους ίδιους τους συγγραφείς, 

υποδήλωναν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση 

του SERVQUAL ως εργαλείο μέτρησης της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών. 

Μια κοινή διαπίστωση των παραπάνω μελετών ήταν η γενική αποδοχή της 

δυνατότητας μεταφοράς του εργαλείου SERVQUAL για τη μέτρηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών προς τον εσωτερικό πελάτη. Ακόμα και στις έρευνες όπου οι διαστάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν είχαν υποστεί κάποιες μετατροπές σε σχέση με αυτές του 

SERVQUAL, οι συγγραφείς παραδέχονταν τη χρησιμότητα του εργαλείου αυτού στη 

μέτρηση της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών. Η μεγαλύτερη κατά γενική 

παραδοχή δυσκολία είχε να κάνει με την αποτυχία τροποποίησης της ορολογίας του 

SERVQUAL ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε υπαλλήλους.  

Επιχειρώντας να δώσουν μια νέα διάσταση στην μέτρηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που παρέχονται στους υπαλλήλους πρώτης γραμμής από αυτούς που ασκούν 

υποστηρικτικά καθήκοντα, οι Frost και Kumar (2000, 2001) ανέπτυξαν μια νέα 

παραλλαγή της θεωρίας χασμάτων, το INTSERVQUAL. Τα αποτελέσματα της έρευνάς 

τους υποδεικνύουν ότι οι προσδοκίες και αντιλήψεις των εσωτερικών πελατών και 

εσωτερικών προμηθευτών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση του 

επιπέδου της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών. 

Προσπαθώντας να διατηρήσουν και τις ψυχομετρικές ιδιότητες του εργαλείου, 

οι Kang, Jame και Alexandris (2002) τροποποίησαν το SERVQUAL και επιβεβαίωσαν 

την καταλληλότητά του για τη μέτρηση της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών, 

επικυρώνοντας παράλληλα τη σημαντικότητα και των πέντε διαστάσεων του 

υποδείγματος των Parasuraman et al. (1988). 
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Πίνακας 2.3: Διαστάσεις ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί στη 

βιβλιογραφία (Gunawardene, 2011-προσαρμογή) 

Μελέτη Διαστάσεις 

Parasuraman et al. (1988) Απτά χαρακτηριστικά, Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Ασφάλεια, 

Ενσυναίσθηση. 

Gremler et al. (1994) Ανάκτηση, Προσαρμοστικότητα, Αυθορμητισμός 

Chaston (1994) Αξιοπιστία, Προθυμία για βοήθεια, Άμεση εξυπηρέτηση, 

Εμπιστοσύνη, Απτά χαρακτηριστικά, Εξατομικευμένη 

προσοχή. 

Reynoso and Moores (1995) Απτά χαρακτηριστικά, Αξιοπιστία, Αμεσότητα, Ευελιξία, 

Εμπιστευτικότητα, Επαγγελματισμός, Χρησιμότητα, 

Επικοινωνία, Ετοιμότητα. 

Caruana and Pitt (1997) Αξιοπιστία υπηρεσίας, Διαχείριση προσδοκιών. 

Young and Varble (1997) Απτά χαρακτηριστικά, Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Ασφάλεια, 

Ενσυναίσθηση. 

Lings and Brooks (1998) Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Αξιοπιστία, Υπομονή, Ευγένεια, 

Επικοινωνία, Προσβασιμότητα, Προνοητικότητα, Σημασία 

στη λεπτομέρεια. 

Kuei (1999) Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Ασφάλεια, Ενσυναίσθηση. 

Frost and Kumar (2000) Απτά χαρακτηριστικά, Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Ασφάλεια, 

Ενσυναίσθηση. 

Gilbert (2000) Προσωπική υπηρεσία, Ικανότητα σε τεχνικά θέματα 

Paraskevas (2001) Επαγγελματισμός, Αξιοπιστία, Ευσυνειδησία, 

Επικοινωνιακότητα, Σεβασμός. 

Kang et al. (2002) Αξιοπιστία, Ασφάλεια, Απτά χαρακτηριστικά, 

Ενσυναίσθηση, Ανταπόκριση. 

Bruhn (2003) Ικανότητα, Αξιοπιστία, Προσβασιμότητα, Φιλικότητα, 

Χρόνος αντίδρασης, Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα, 

Προστιθέμενη αξία, Ωφέλεια κόστους, Διαφάνεια 

υπηρεσιών, Διαφάνεια κόστους. 

Boshoff and Mels (2005) Απτά χαρακτηριστικά, Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Ασφάλεια, 

Ενσυναίσθηση. 

Bouranta et al. (2009) Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Ενσυναίσθηση, Αίσθημα 

ασφάλειας, Απτά χαρακτηριστικά, Επαγγελματισμός, 

Ενδιαφέρον 

Dhurup (2012) Εμπιστοσύνη, Προσβασιμότητα, Ετοιμότητα, Αξιοπιστία, 

Ικανότητα. 

 

Μια σύνοψη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφορικά με τις διαστάσεις 

ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3. 
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2.5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης έχει ως σκοπό να δώσει μια, κατά το δυνατόν, 

σφαιρική εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης στην Εθνική Τράπεζα αναφορικά με το 

εσωτερικό μάρκετινγκ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την άποψη της Διοίκησης και 

κάποιων ανώτερων στελεχών Διευθύνσεων της Ε.Τ.Ε σχετιζόμενων με το Ανθρώπινο 

Δυναμικό και την εσωτερική παροχή υπηρεσιών σε αυτό, όσο και των υπαλλήλων 

«πρώτης γραμμής». Δίνοντας βάση τόσο τα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη 

της βιβλιογραφίας, όσο και την ποσοτική και ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, 

οι αντικειμενικοί στόχοι της παρούσας εργασίας ήταν: 

 Η διερεύνηση της ύπαρξης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το εσωτερικό 

μάρκετινγκ στην Ε.Τ.Ε. 

 Η αντίληψη των υπαλλήλων πρώτης γραμμής της Ε.Τ.Ε για την ποιότητα των 

εσωτερικών υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις υπηρεσίες back-office. 

 Η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και των 

υπηρεσιών που παρέχονται στον τελικό πελάτη, από την οπτική γωνία υπαλλήλων 

πρώτης γραμμής και στελεχών Διοίκησης της Ε.Τ.Ε. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα εργασία έχει τον χαρακτήρα «μελέτης περίπτωσης» (Yin, 2003) 

δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, σκοπό έχει να 

αναδείξει το «αν και πώς εφαρμόζεται» το εσωτερικό μάρκετινγκ στον οργανισμό που 

επιλέχτηκε και όχι το «πώς θα έπρεπε να εφαρμόζεται». Η προσέγγιση αυτή, που 

μελετάει θετικές και όχι κανονιστικές αντιφάσεις, είναι η πλέον κατάλληλη στην 

περίπτωση που απώτερος σκοπός της εκάστοτε έρευνας είναι η περιγραφή κάποιων 

κοινωνικών φαινομένων και όχι η δημιουργία μοντέλων αποφάσεων (Perry, 1998). 

Άλλωστε, οι μελέτες περίπτωσης συναντώνται συχνά στη βιβλιογραφία όταν 

αντικείμενο της έρευνας είναι η εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ σε εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών (Kelemen and Papasolomou, 2004; Papasolomou, 2006; Snell and 

White, 2009). 

Η μεθοδολογία της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα  

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2012, ακολούθησε την προσέγγιση του «τριγωνισμού», της 

χρήσης δηλαδή συνδυασμού μεθόδων έρευνας. Όπως αναφέρει ο Patton (2002) «η 

χρήση κάθε μιας μεθοδολογίας ξεχωριστά αποκαλύπτει διαφορετικές πτυχές της 

πραγματικότητας, γεγονός που πολλές φορές επιτάσσει τη χρήση της ποσοτικής 

προσέγγισης συμπληρωματικά στην ποιοτική». Ο συνδυασμός της ποιοτικής και 

ποσοτικής έρευνας και η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας (Σχήμα 3.1) θα μας 

επιτρέψουν να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τα θεμελιώδη 

ερωτήματα της παρούσας μελέτης, γεγονός που παρατηρήθηκε και από άλλους 

ερευνητές σε μελέτες σχετιζόμενες με την εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ σε 

υπαλλήλους που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών (Bellaouied, 2011). 

Έτσι, αρχικά έγινε μια έρευνα αναφορικά με δημοσιευμένα στοιχεία που 

υπάρχουν σχετικά με την εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ στην Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος. Οι πηγές από τις οποίες προέκυψαν τα δεδομένα αυτά εξέφραζαν την 

οπτική γωνία της Διοίκησης του οργανισμού (επίσημη ιστοσελίδα Εθνικής Τράπεζας 

της Ελλάδος, περιοδική ηλεκτρονική έκδοση «Πρώτοι Εμείς»), καθώς δεν υπήρχαν 

κάποια αντίστοιχα δεδομένα στην ιστοσελίδα ή σε κάποια άλλη έντυπη έκδοση του 

Συλλόγου Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.  
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Ακολούθησε μια μικρής κλίμακας ποσοτική έρευνα σε κομμάτι των υπαλλήλων 

πρώτης γραμμής της Ε.Τ.Ε, αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν 

από τις υπηρεσίες back-office. Το κομμάτι αυτό της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη 

διανομή ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία οι ερωτώμενοι καλούνταν 

να προωθούν και σε άλλους συναδέλφους τους. Σκοπός του συγκεκριμένου κομματιού 

της έρευνας ήταν όχι η γενίκευση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο οργανισμού αλλά η 

εξαγωγή κάποιων χρήσιμων συμπερασμάτων άξιων σχολιασμού στη ποιοτική έρευνα 

που ακολούθησε. 

 

 

Σχήμα 3.1: Η μεθοδολογική προσέγγιση του τριγωνισμού  

(Προσαρμογή από Bellaouied, 2011) 

 

 Η ποιοτική έρευνα, που αποτέλεσε και το σημαντικότερο κομμάτι της παρούσας 

μελέτης, συντελέστηκε σε ημι-δομημένες εις βάθος συνεντεύξεις με ανώτερα και 

ανώτατα στελέχη Διευθύνσεων της Εθνικής Τράπεζας άμεσα σχετιζόμενων με τη 

παροχή υπηρεσιών στους εσωτερικούς πελάτες. 

 

3.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Δεδομένου το κομμάτι της ποσοτικής έρευνας αποσκοπούσε στην μέτρηση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους υπαλλήλους πρώτης γραμμής της 

Εθνικής Τράπεζας από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών back-office, θεωρήθηκε 

απαραίτητο η έρευνα να περιοριστεί μόνο σε υπαλλήλους που ασχολούνται με την 

εξυπηρέτηση πελατείας σε Καταστήματα της Ε.Τ.Ε.  
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Το δείγμα προέκυψε με το μέθοδο της χιονοστιβάδας (ή μέθοδο της αλυσιδωτής 

παραπομπής), που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στην περίπτωση που το αντικείμενο 

της ποσοτικής κοινωνιολογικής έρευνας είναι τέτοιο, που να απαιτεί το δείγμα να 

μοιράζεται κάποια συγκεκριμένα, κοινά χαρακτηριστικά (Biernacki and Waldorf, 

1981). Έτσι, αρχικά επιλέχτηκε ένα δείγμα 35 ερωτώμενων, που κάλυπταν ένα μεγάλο 

εύρος ηλικιών, εμπειρίας, εκπαίδευσης και θέσεων ευθύνης, οι οποίοι με τη σειρά τους 

είχαν τη δυνατότητα να προωθήσουν το ερωτηματολόγιο και σε άλλους συναδέλφους 

τους.  

Προσεγγίζοντας τη μεθοδολογία μεγάλου αριθμού ερευνών πάνω στην ποιότητα 

των εσωτερικών υπηρεσιών που παρέχονται σε υπαλλήλους πρώτης γραμμής εταιριών 

παροχής υπηρεσιών, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το τροποποιημένο 

SERVQUAL των Kang, Jame και Alexandris (2002).  

Η ποσοτική έρευνα κρίθηκε σκόπιμο να γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου, που θα ήταν αφενός εύκολο στη χρήση και γρήγορο τόσο στην 

απάντησή του, όσο και στην παραπέρα προώθησή του, και αφετέρου θα έκανε πιο βατή 

τη συλλογή και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Η διανομή των 

ερωτηματολογίων έγινε μέσω υπηρεσιακού e-mail, στο οποίο υπήρχε το link της 

έρευνας. Το γεγονός αυτό περιόριζε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εντός του 

περιβάλλοντος εργασίας, καθώς στους υπαλλήλους της Ε.Τ.Ε δεν παρέχεται κατά 

κανόνα η δυνατότητα προώθησης των υπηρεσιακών μηνυμάτων ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας σε κάποια άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση πλην των υπηρεσιακών άλλων 

συναδέλφων τους. Επίσης, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της έρευνας και να 

αποτραπεί η συμπλήρωση περισσότερων του ενός ερωτηματολογίων από τον ίδιο 

υπάλληλο, δεν γινόταν δεκτές απαντήσεις του ερωτηματολογίου που προέρχονταν από 

την ίδια διεύθυνση IP.  

Εκτός από την ηλεκτρονική υπήρχε και η έντυπη μορφή του ερωτηματολογίου, 

που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την αξιολόγηση του (αναφορικά με την ορθή 

διατύπωση των ερωτημάτων, την ακριβή κατανόηση του περιεχομένου τους, το χρόνο 

απάντησης κ.α) από ομάδα ελέγχου αποτελούμενη από υπαλλήλους πρώτης γραμμής 

δύο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Η συμβολή των ατόμων αυτών στην έρευνα 

ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς εντοπίστηκαν σημεία που έπρεπε να διατυπωθούν 

διαφορετικά προκειμένου το τελικό ερωτηματολόγιο να είναι φιλικό στο χρήστη και 

εύκολο στη συμπλήρωση. 

Δεδομένης της μεθόδου δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε (μέθοδος της 

χιονοστιβάδας), κατέστη αδύνατο να προσδιοριστεί αφενός το ποσοστό συμμετοχής 
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των ερωτώμενων στην έρευνα, και αφετέρου η γεωγραφική κατανομή των 

απαντημένων ερωτηματολογίων. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν έγινε με το Ms-Excel 

2007, το IBM SPSS 19, καθώς και το εργαλείο επεξεργασίας που διατίθεται στην 

ιστοσελίδα συλλογής των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

(www.surveymonkey.com), απ’ όπου προέκυψαν και τα σχετικά γραφήματα που 

παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.2 της ενότητας των Αποτελεσμάτων και στις 

παραγράφους 7.4, 7.5 και 7.6 του Παραρτήματος. 

 

3.2.1. ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Κατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 

διατύπωση των ερωτήσεων και των προτεινόμενων απαντήσεων κατά τρόπο τέτοιο, 

ώστε να είναι απολύτως κατανοητές, να μην αφήνουν απορίες στους ερωτώμενους. Στο 

συνοδευτικό e-mail, όπου επισυνάπτονταν η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα 

ήταν δυνατή η απάντηση του ερωτηματολογίου, γινόταν σαφές το ότι το 

ερωτηματολόγιο απευθύνονταν αποκλειστικά σε υπαλλήλους πρώτης γραμμής και ότι 

θα τηρούνταν η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Στο ίδιο σημείο γινόταν προτροπή για 

ηλεκτρονική προώθηση σε άλλους συναδέλφους.  

Στην εισαγωγή του ερωτηματολογίου αναφέρονταν ο σκοπός της έρευνας, 

δίνονταν σύντομοι ορισμοί των όρων «υπάλληλος πρώτης γραμμής» και «υπάλληλος 

υπηρεσιών back-office», και υπήρχαν στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου της 

έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο συνολικά από 31 ερωτήσεις, κλειστού τύπου 

στο σύνολό τους, εκ των οποίων ουσιαστικά η πρώτη καθόριζε την εγκυρότητά του, 

εξασφαλίζοντας ότι ο ερωτώμενος είναι υπάλληλος πρώτης γραμμής σε κατάστημα της 

Ε.Τ.Ε. Οι υπόλοιπες 30 ερωτήσεις ήταν χωρισμένες σε 5 ενότητες, η πρώτη εκ των 

οποίων αποτελούνταν από 22 υποερωτήματα. Η απάντηση του συνόλου των 

ερωτήσεων ήταν υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση και υποβολή του 

ερωτηματολογίου, με εξαίρεση όσους απάντησαν εξ αρχής ότι δεν είναι υπάλληλοι 

πρώτης γραμμής, οι οποίοι παραπέμπονταν απευθείας στην συμπλήρωση κάποιων 

δημογραφικών στοιχείων και ολοκλήρωναν με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή τους. 

Στην πρώτη ενότητα ο ερωτώμενος καλούνταν να αξιολογήσει σε μία επτάβαθμη 

κλίμακα Likert (1= Διαφωνώ Απόλυτα, 7= Συμφωνώ Απόλυτα) το πόσο καλά 

ανταποκρίνεται η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών που λαμβάνει ως υπάλληλος 

πρώτης γραμμής της Ε.Τ.Ε σε κάποια standards ποιότητας.  

http://www.surveymonkey.com/
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Οι 22 ερωτήσεις που απάρτιζαν την ενότητα αυτή είχαν υποστεί τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις σε σχέση με το πρωτότυπο εργαλείο (Kang et al. 2002) ώστε να γίνεται 

κατανοητό ότι αντικείμενο της έρευνας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών back-office 

και όχι γενικότερα της εσωτερικής εξυπηρέτησης από συναδέλφους. Οι 5 διαστάσεις 

ποιότητας στις οποίες μπορούσαν να ομαδοποιηθούν οι ερωτήσεις ήταν αυτές που 

προτάθηκαν από τους Parasuraman, Zeithaml και  Bitner (1988) δηλαδή Αξιοπιστία, 

Ασφάλεια, Απτά Χαρακτηριστικά, Ενσυναίσθηση και Ανταπόκριση. Όπως γίνεται 

κατανοητό η διάσταση «Απτά Χαρακτηριστικά» αφορούσε τα γενικότερα υλικά 

στοιχεία της εσωτερικής παροχής υπηρεσιών και όχι αμιγώς τους υπαλλήλους back-

office. Ο αριθμός των ερωτήσεων που αντιστοιχούσε σε κάθε διάσταση ήταν 4 ή 5, με 

κάποιες ερωτήσεις να έχουν παρόμοια έννοια προκειμένου να αξιολογηθεί η 

εγκυρότητα των ερωτηματολογίων. Οι ερωτήσεις της ίδιας διάστασης δεν ήταν 

διαδοχικές αλλά αναμεμιγμένες, προκειμένου να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία των 

απαντήσεων. Η αντιστοιχία της κάθε ερώτησης με την κάθε μια από τις 5 διαστάσεις 

ποιότητας αποτυπώνεται στον Πίνακα 3.1. 

 

Πίνακας 3.1: Ομαδοποίηση των 22 χαρακτηριστικών στις 5 διαστάσεις ποιότητας 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Αξιοπιστία   1, 5, 10, 17, 19 

Ασφάλεια 8, 11, 13, 20 

Απτά χαρακτηριστικά 3, 12, 14, 21 

Ενσυναίσθηση 6, 7, 9, 15, 16 

Ανταπόκριση 2, 4, 18, 22 

 

Στην επόμενη ενότητα οι ερωτώμενοι, αφού έβλεπαν τους ορισμούς των 5 

διαστάσεων ποιότητας, καλούνταν να τις κατατάξουν σε φθίνουσα σειρά 

σημαντικότητας. Ακολούθως οι συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολογούσαν την 

ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν ως υπάλληλοι πρώτης γραμμής και το βαθμό 

συσχέτισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στον εσωτερικό και τον 

εξωτερικό πελάτη, βαθμολογώντας εκ νέου σε μια επτάβαθμη κλίμακα. 

Στην τελευταία ομάδα ερωτήσεων σκοπός ήταν η συλλογή κάποιων 

δημογραφικών στοιχείων αναφορικά με τη φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, τα χρόνια 

εμπειρίας και τη θέση ευθύνης των συμμετεχόντων. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, παρατίθεται αυτούσιο 

στην παράγραφο 7.1 του Παραρτήματος. 
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3.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η ποιοτική έρευνα αποτέλεσε το κυρίαρχο κομμάτι της παρούσας μελέτης, 

καθώς οι στόχοι της, όπως αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 2.5, σχετίζονται με τη 

διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών περισσότερο από ότι με απλή καταγραφή 

της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής του εσωτερικού 

μάρκετινγκ στην Εθνική Τράπεζα. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μικρής 

σε κλίμακα ποσοτικής έρευνας, για το πώς εκλαμβάνουν οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής 

την ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχονται από τους συναδέλφους τους στις 

υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, κρίθηκε σκόπιμο το δείγμα της ποιοτικής έρευνας 

να αποτελείται από ανώτερα και ανώτατα στελέχη διευθύνσεων που σχετίζονται άμεσα 

τόσο με τη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, όσο και με την παροχή υπηρεσιών 

στους υπαλλήλους της Ε.Τ.Ε.  

Αυτή η «δειγματοληψία σκοπιμότητας» που υιοθετήθηκε είναι συνηθισμένη σε 

περιπτώσεις όπου απαιτείται οι ερωτώμενοι να έχουν μεγάλο υπόβαθρο πληροφόρησης, 

προκειμένου να  δώσουν απαντήσεις στα θεμελιώδη ερωτήματα της έρευνας (Patton, 

2002). Έτσι, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική προσέγγιση στελεχών, τα οποία 

συστήθηκαν από στελέχη άλλων διευθύνσεων ως τα πλέον κατάλληλα να περιγράψουν 

την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με την αντιμετώπιση του υπαλλήλου ως 

εσωτερικού πελάτη στην Ε.Τ.Ε. Από αυτούς οι έξι δέχτηκαν να λάβουν μέρος στη 

συνέντευξη. Λόγω του γεγονότος ότι τα άτομα που έλαβαν μέρος στην ποιοτική έρευνα 

εργάζονται σε μονάδες της διοίκησης της Ε.Τ.Ε που εδρεύουν στην Αθήνα, οι εις βάθος 

συνεντεύξεις ήταν τηλεφωνικές και είχαν διάρκεια κατά μέσο όρο 35’. Οι ερωτήσεις 

των συνεντεύξεων επιλέχτηκαν κατόπιν συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από τη 

βιβλιογραφία (Kelemen and Papasolomou, 2004; Snell and White, 2009) σε συνδυασμό 

με τα ευρήματα της έρευνας που προηγήθηκε σε δείγμα υπαλλήλων πρώτης γραμμής. Ο 

οδηγός της ημι-δομημένης συνέντευξης, καθώς και το προφίλ των ερωτώμενων 

υπάρχουν στις παραγράφους 7.2 και 7.3 του Παραρτήματος. 
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4. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

4.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841 ως εμπορική τράπεζα και 

μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928 είχε το εκδοτικό προνόμιο. 

Εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την ίδρυσή του το 1880, ενώ από τον 

Οκτώβριο του 1999 η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης. Η Ε.Τ.Ε είναι πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα, υπαγόμενη στην 

ελληνική και κοινοτική τραπεζική νομοθεσία και ειδικότερα στον Ν.2076/92 όπως 

ισχύει σήμερα, που ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την δεύτερη τραπεζική οδηγία 

89/646/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ αποτελείται από 956.090.482 κοινές 

ονομαστικές μετοχές. Όπως όλες οι ελληνικές εταιρείες, η Τράπεζα υποχρεούται από 

τον νόμο να τηρεί την αρχή «κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου». Στα 

τέλη Σεπτεμβρίου 2012, κανένας μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν κατείχε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, 

ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) κατείχαν το 16,4%. 

Ο Όμιλος της Ε.Τ.Ε προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων 

και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 

επιχειρήσεων και ιδιωτών, όπως επενδυτικές εργασίες, χρηματιστηριακές συναλλαγές, 

ασφάλειες, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού- παθητικού, εργασίες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης (leasing) και διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). 

Το δίκτυό της που αριθμεί 528 καταστήματα και 1.383 Α.Τ.Μ και καλύπτει 

ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Παράλληλα αναπτύσσει εναλλακτικά 

δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, όπως οι υπηρεσίες Μobile και Internet Banking. 

Σήμερα, μετά τις πρόσφατες εξαγορές στο χώρο της ΝA Ευρώπης και Ανατολικής 

Μεσογείου, το δίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει 1.131 μονάδες 

(στοιχεία 31.03.2012). 

Με λογαριασμούς καταθέσεων που ξεπερνούν τα εννέα εκατομμύρια, καθώς και 

με περισσότερους από ενάμιση εκατομμύριο χορηγητικούς λογαριασμούς, η Ε.Τ.Ε 

συμπεριλαμβάνεται, ακόμα και μετά την απομείωση της αξίας των Ελληνικών 

ομολόγων, στις 160 μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

έρευνας του έγκριτου περιοδικού "The Banker" (www.sigmalive.com).  

http://www.ase.gr/
http://www.nyse.com/
http://www.nyse.com/
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Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη» 

στηρίζει, σταθερά κάθε χρόνο, πρωτοβουλίες που αφορούν τον άνθρωπο, το 

περιβάλλον και τον πολιτισμό, αποδεικνύοντας την αμέριστη συμπαράστασή της προς 

το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, υιοθετώντας πρακτικές που εξασφαλίζουν υψηλό 

επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, δομές και πολιτικές που δημιουργούν πρότυπα 

επαγγελματικής συμπεριφοράς και επιχειρησιακής ηθικής, η Εθνική συμβάλλει στην 

εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς και στη θεμελίωση της εμπιστοσύνης των 

μετόχων της.  

 

4.1.1. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε ΣΗΜΕΡΑ 

 Αναγνωρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της ως έναν από τους 

βασικότερους παράγοντες για την επιχειρηματική της επιτυχία, η Εθνική Τράπεζα έχει 

θέσει ως προτεραιότητά της τα τελευταία χρόνια την ικανοποίηση, την εκπαίδευση, την 

εξέλιξη και την ανταμοιβή των υπαλλήλων της.  Άλλωστε με 34.557 εργαζομένους σε 

όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της (στοιχεία από 31/12/2011) η Ε.Τ.Ε αναδεικνύεται 

σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στα Βαλκάνια ενώ σύμφωνα με το 

επιχειρησιακό της σχέδιο, στόχος της είναι να αναδειχθεί ως προτιμώμενη επιλογή 

εργοδότη. Η διαχρονική εξέλιξη του προσωπικού της ΕΤΕ κατά τα έτη 1980-2011 

φαίνεται στο Διάγραμμα 4.1.  

Το συνολικό προσωπικό που απασχόλησε πανελλαδικά η Τράπεζα στο τέλος 

του 2011 ανήλθε σε 11.640 εργαζόμενους, εκ των οποίων το 54% ήταν άνδρες και το 

46% γυναίκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων της ΕΤΕ (60,5%) απασχολείται 

σε μονάδες ή διευθύνσεις που βρίσκονται στην Αττική, το 0,25% σε μονάδες του 

Εξωτερικού (από απόσταση) και οι εναπομείναντες 4.569 υπάλληλοι στην υπόλοιπη 

Ελλάδα. Η αναλογία υπαλλήλων Διοίκησης προς υπάλληλους Δικτύου ήταν στο τέλος 

του 2011 37,6% έναντι 62,4%, γεγονός που σημαίνει ότι η Εθνική Τράπεζα επανδρώνει 

τα εντός συνόρων καταστήματά της με 7.258 υπαλλήλους. 

Στο Διάγραμμα 4.2 παρουσιάζεται η κατανομή του προσωπικού της Εθνικής 

Τράπεζας με βάση το μορφωτικό επίπεδο, από την οποία παρατηρούμε ότι το 51,6% 

του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Τ.Ε έχει λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Διάγραμμα 4.1: Η διαχρονική εξέλιξη του προσωπικού της ΕΤΕ (www.nbg.gr, 31/12/2011) 

 

 

 

Διάγραμμα 4.2: Η κατανομή του προσωπικού της ΕΤΕ με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

(Πηγή: www.nbg.gr, 31/12/2011) 

http://www.nbg.gr/
http://www.nbg.gr/
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 Αναφορικά με την κατανομή του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας με βάση τα 

έτη υπηρεσίας (Διάγραμμα 4.3), ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι περί το 37,3% των 

υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε εργάζονται στον οργανισμό για περισσότερα από 25 έτη. 

 

Διάγραμμα 4.3: Η κατανομή του προσωπικού της ΕΤΕ με βάση τα έτη υπηρεσίας    

(Πηγή: www.nbg.gr, 31/12/2011) 

 

Η συμβολή της Τράπεζας με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της τελευταίας 

τριετίας στη στήριξη και ανάπτυξη του προσωπικού της αναλύεται τους κάτωθι 

αναφερόμενους τομείς: 

 Οργάνωση 

 Θέσεις Εργασίας 

 Ίσες Ευκαιρίες 

 Ανάπτυξη και Εκπαίδευση 

 Εθελοντισμός-Αιμοδοσία 

 Πρόσθετες Παροχές 

 Εσωτερική Επικοινωνία 

 Υγεία και Ασφάλεια 

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης-ανανέωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού της, διεξάγει διαγωνισμούς πρόσληψης υπαλλήλων για την κάλυψη των 

αναγκών της σε προσωπικό. Η διενέργεια των εν λόγω διαγωνισμών ανατίθεται στο 

ΑΣΕΠ. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού της Ε.Τ.Ε είναι συνεχής, μέσω διάφορων προγραμμάτων που εφαρμόζονται 

προς αυτή την κατεύθυνση. Η «Πολιτική Αποδοχών» που τέθηκε σε ισχύ τη 01/10/2010 

αποσκοπεί στην αποτύπωση του γενικού πλαισίου και των βασικών αρχών 

http://www.nbg.gr/
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προσδιορισμού των αποδοχών του συνόλου των απασχολούμενων στην Τράπεζα και τις 

εταιρίες χρηματοπιστωτικού τομέα του Ομίλου. Στοχεύει στην προσέλκυση, διατήρηση 

και αξιοποίηση στελεχών και υπαλλήλων υψηλού επιπέδου, στην υποκίνηση και 

εμψύχωση του προσωπικού και τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του, στην εμπέδωση 

νοοτροπίας αντικειμενικής αξιολόγησης της προσπάθειας και ανταμοιβής της 

απόδοσης, στη διασφάλιση της συνέπειας και της διαφάνειας όσον αφορά στις 

παραμέτρους που καθορίζουν τις αποδοχές του.  

Ταυτόχρονα επανεξετάστηκε και ανασχεδιάστηκε, με βάση τα νέα δεδομένα, το 

έργο «Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Διοίκησης Απόδοσης». Η Εθνική Τράπεζα, 

αποσκοπώντας στην προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων της, τη βέλτιστη διαχείριση 

των δεξιοτήτων τους και στον εντοπισμό σημείων βελτίωσης, έχει εδώ και χρόνια 

αναπτύξει το «Σύστημα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Προσωπικού». Το σύστημα 

εφαρμόζεται σε ετήσια βάση, ενώ έχει επεκταθεί και στις θυγατρικές εταιρίες του 

Ομίλου. Ο εργαζόμενος συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγησή του, ενώ μετά την 

ολοκλήρωσή της έχει πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα. 

Η επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και διαρκής εκπαίδευση των 

εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξής της 

και κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση και 

διεύρυνση των ικανοτήτων του προσωπικού αποτελεί θεσμό για την Εθνική Τράπεζα 

και συνδυάζεται με πολιτικές ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη δια βίου κατάρτιση, για 

το σύνολο των εργαζομένων της. Για το λόγο αυτό η Εθνική Τράπεζα διαθέτει και 

λειτουργεί:  

 Σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα 

 Βιβλιοθήκη με περίπου 1.100 τίτλους βιβλίων 

 Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν πλούσια θεματολογία, 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις και στοχεύουν στη δημιουργία αξίας τόσο 

για την Τράπεζα όσο και για τον εργαζόμενο. Επιπλέον, στο πλαίσιο της μέριμνας για 

την παροχή ίσων ευκαιριών στο προσωπικό της, η Ε.Τ.Ε έχει θεσμοθετήσει: 

 Πολιτική εκμάθησης ξένων γλωσσών, καλύπτοντας τη βελτίωση του επιπέδου 

γνώσης σε γλώσσες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται.  

 Προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης, τα οποία παρέχουν επίσημο 

πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο επαγγελματικό φορέα σε τομείς όπως η 

λογιστική, τα οικονομικά, το ανθρώπινο δυναμικό και ο εσωτερικός έλεγχος. 
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Θεωρώντας ότι η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα που επηρεάζει την αποδοτικότητα των εργαζομένων της, η Εθνική 

Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει μια σειρά από παροχές και σχετικές πολιτικές 

προς αυτή την κατεύθυνση για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Κάποιες 

από αυτές είναι οι εξής: 

 Χορήγηση οικονομικής βοήθειας στα παιδιά των εργαζομένων που φοιτούν σε 

ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 Διευκόλυνσή τους με ευέλικτα ωράρια σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται ανάγκη. 

 Χρηματοδότηση της φροντίδας των παιδιών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους. 

 Παροχή οικονομικής βοήθειας για τη μέριμνα των παιδιών των εργαζομένων. 

 Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων. 

 Δυνατότητα οικογενειακών διακοπών στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων. 

 Μέριμνα για τους βαριά νοσούντες. 

 Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 

 Φροντίδα των εργαζομένων μέσω του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής 

Τράπεζας. 

Ιδιαίτερη σημασία για έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια από την Εθνική Τράπεζα 

στην Εσωτερική Επικοινωνία, ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ όχι μόνο των 

εργαζομένων και της Διοίκησης αλλά και των διαφόρων τμημάτων μεταξύ τους. Πέραν 

αυτού όμως, η Εσωτερική Επικοινωνία, που λειτουργεί μέσω της έκδοσης του 

περιοδικού «Πρώτοι Εμείς» και της εσωτερικής ιστοσελίδας της Ε.Τ.Ε (intranet) δίνει 

στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να έχουν έγκαιρη, πλήρη και διαδραστική 

ενημέρωση σε πληθώρα θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας 

αλλά και να υποβάλλουν σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις ή ιδέες, αποτελώντας ένα 

εργαλείο διαμόρφωσης ενιαίας κουλτούρας και πληροφόρησης. 
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4.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

4.2.1. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Συνολικά 136 υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας ανταποκρίθηκαν στο e-mail 

που τους καλούσε να συμμετάσχουν στην ποσοτική έρευνα για τη διερεύνηση της 

ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών που τους παρέχονται στο περιβάλλον εργασίας 

τους. Από αυτούς το 60,3% κατάφερε να ολοκληρώσει το ερωτηματολόγιο, γεγονός 

που αποδίδεται στο ότι δυνατότητα συμπλήρωσης παρέχονταν αποκλειστικά στον χώρο 

εργασίας. Έτσι, όταν επαγγελματικοί λόγοι επέβαλαν τη διακοπή συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου, δεν ήταν δυνατή η εκ νέου έναρξη της υποβολής του λόγω του 

περιορισμού υποβολής μόνο ενός ανά διεύθυνση IP.  

Παρά τις οδηγίες που αναφέρονταν τόσο στο διαβιβαστικό e-mail όσο και στην 

εισαγωγή του ερωτηματολογίου, το 11% των απαντήσεων προήλθαν από υπαλλήλους 

υπηρεσιών back-office και εκ των πραγμάτων δεν λήφθηκαν υπόψη. Ο συνολικός 

αριθμός των 73 πλήρως συμπληρωμένων από υπαλλήλους πρώτης γραμμής της 

Εθνικής Τράπεζας ερωτηματολογίων κρίνεται αρκετός τόσο για την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων όσο και για να δώσει έναυσμα για σχολιασμό στην ποιοτική έρευνα 

που ακολούθησε.  

     

4.2.1.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Προκειμένου να σκιαγραφηθεί πιο ουσιαστικά το δείγμα του πληθυσμού από το 

οποίο προκύπτουν τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνάς που πραγματοποιήθηκε, 

κρίνεται σκόπιμο η αρχή της παρουσίασης των αποτελεσμάτων να αφορά κάποια 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, που προκύπτουν από τις απαντήσεις στην πρώτη 

ενότητα του ερωτηματολογίου. Το σύνολο των γραφημάτων που αφορούν στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται στην παράγραφο 7.4 του 

Παραρτήματος. 

Ξεκινώντας λοιπόν από το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα, όπως 

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 7.1, παρατηρούμε ότι η αναλογία ανδρών-γυναικών 

είναι σχεδόν μοιρασμένη. Έτσι το 50,7% των ερωτηματολογίων απαντήθηκε από 

άνδρες και το υπόλοιπο 40,3% από γυναίκες. Το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε παρά 

να είναι το άκρως επιθυμητό, καθώς σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο φύλα 
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υπερτερούσε αισθητά σε αναλογία, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

αναπόφευκτα θα επηρεάζονταν σε κάποιο βαθμό από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

κάθε φύλου.  

 Αναφορικά με την ηλικία των υπαλλήλων που ολοκλήρωσαν τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου (Διάγραμμα 7.2) το 45,2% του δείγματος γεννήθηκε μεταξύ των 

ετών 1973 και 1982, ενώ περίπου ένας στους τρείς ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 41-50. 

Μόλις το 12,3% ήταν κάτω των 30 ετών, ενώ το υπόλοιπο 11% του δείγματος ήταν 

γεννημένοι πριν το 1963.  

Εξετάζοντας το επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος της έρευνας (Διάγραμμα 

7.3), εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι περίπου τα ¾ των ερωτώμενων έχουν λάβει 

τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα το 9,6% έχουν αποφοιτήσει από 

ΤΕΙ, το 37% από ΑΕΙ και ένα επιπλέον 27,4% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Τα 

ποσοστά αυτά είναι σαφώς υψηλότερα, συγκρινόμενα με τα επίπεδα εκπαίδευσης του 

προσωπικού της Ε.Τ.Ε που παρουσιάστηκαν στο Διάγραμμα 4.2, όπου φαίνεται ότι το 

36,3% του συνόλου των εργαζομένων είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και 15,2% κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου. Το γεγονός αυτό αποδίδεται αφενός στην εξοικείωση όσων 

έχουν λάβει κάποια μεταλυκειακή εκπαίδευση με τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχες 

έρευνες και δευτερευόντως στη φύση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, που πιθανώς 

να το κάνει περισσότερο ελκυστικό σε αποφοίτους ανωτέρου ή ανωτάτου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος σε σχέση με τους αποφοίτους λυκείου. 

  Αντίστοιχη είναι η εικόνα που παρατηρείται στο Διάγραμμα 7.4, που δείχνει την 

κατανομή του δείγματος της ποσοτικής έρευνας ανάλογα με τα χρόνια που εμπειρίας 

στην Εθνική Τράπεζα. Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία όσων συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο (74%) έχει μεταξύ 5 και 20 έτη προϋπηρεσίας στην Ε.Τ.Ε, ενώ με 

βάση τα στοιχεία της 31/12/2011 το αντίστοιχο ποσοστό με τα ίδια χρόνια εμπειρίας επί 

συνόλου εργαζομένων είναι 36,15% (Διάγραμμα 4.3). Μόλις το 13,7% του δείγματος 

εργάζεται περισσότερα από 20 χρόνια στην Ε.Τ.Ε. ενώ το 12,3% των ερωτηθέντων 

είναι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι με εμπειρία μικρότερη των 5 ετών. Το γεγονός ότι 

η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων υπαλλήλων πρώτης γραμμής (περίπου 

εννέα στους δέκα) έχει κάποια σχετική εμπειρία (μεγαλύτερη των 5 ετών) στην Εθνική 

Τράπεζα, κάνει το δείγμα κατάλληλο να αξιολογήσει την ποιότητα των εσωτερικών 

υπηρεσιών που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε Καταστήματα από τις υπηρεσίες back-

office, λόγω της δυνατότητας που έχουν να συγκρίνουν την παρούσα κατάσταση με 

αυτή των παρελθόντων ετών. 
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 Αναφορικά τέλος με την θέση ευθύνης που κατέχουν οι συμμετέχοντες στην 

παρούσα έρευνα (Διάγραμμα 7.5), το 45,2% είναι υπάλληλοι και ταμειολογιστές ενώ το 

υπόλοιπο 54,8% κατέχει κάποια θέση ευθύνης, μεταξύ των οποίων και αυτή του 

Διευθυντή Καταστήματος (8,2%). Το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 

υπαλλήλους όλων των κλιμακίων ευθύνης θεωρείται θετικό για την παρούσα έρευνα, 

καθώς θα μας δώσει μια γενική εικόνα για την αντίληψη των υπαλλήλων των 

Καταστημάτων, προϊσταμένων και μη, για την ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών 

που λαμβάνουν. 

 

4.2.1.2. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε, 

υπολογίστηκε κατά την επεξεργασία των δεδομένων ο συντελεστής 

αξιοπιστίας Cronbach’s alpha, ως μέτρο της εσωτερικής συνοχής των διαστάσεων. Το 

τεστ πραγματοποιήθηκε σε κάθε μια από τις 5 διαστάσεις, στις οποίες τα 22 

χαρακτηριστικά ποιότητας ομαδοποιούνταν όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1. Η 

εφαρμογή του εν λόγω τεστ καθορίζει το κατά πόσο τα χαρακτηριστικά ποιότητας που 

χρησιμοποιήθηκαν για κάθε διάσταση έχουν συνάφεια μεταξύ τους και μπορούν όντως 

να χρησιμοποιηθούν για να την περιγράψουν. Αποτέλεσμα αυτού του τεστ είναι ένας 

αριθμός από το 0 έως το 1 (a- score), του οποίου η ερμηνεία καθορίζει την εσωτερική 

συνοχή των μεταβλητών. Τιμές a- score μεγαλύτερες από 0,7 υποδηλώνουν μεγάλη 

συνάφεια των αντικειμένων που αποτελούν μια διάσταση, ενώ ακόμα και τιμές 

μεγαλύτερες του 0,6 θεωρούνται αποδεκτές.  

Πίνακας 4.1: Τιμές Cronbach’s a για τις 5 διαστάσεις 

Διάσταση Τιμή Cronbach’s a 

Αξιοπιστία   0,885 

Ασφάλεια 0,847 

Απτά χαρακτηριστικά 0,727 

Ενσυναίσθηση 0,837 

Ανταπόκριση 0,869 
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Τα αποτελέσματα του τεστ για την παρούσα έρευνα φαίνονται στον Πίνακα 4.1 

και είναι αποδεκτά το σύνολο των διαστάσεων, με τα «Απτά χαρακτηριστικά» να 

αποτελεί τη διάσταση με τη μικρότερη τιμή του εν λόγω συντελεστή (0,727), όπως 

άλλωστε και στη μελέτη όπου αναπτύχθηκε η παραλλαγή του SERVQUAL που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία (Kang et al., 2002). 

Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των 5 

διαστάσεων. Όπως και σε αντίστοιχες έρευνες σχετιζόμενες με την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται στους εσωτερικούς πελάτες (Frost and Kumar, 2000; Kang 

et al., 2002) η διάσταση «Απτά χαρακτηριστικά», είναι αυτή που παρουσιάζει τους 

μικρότερους συντελεστές συσχέτισης με τις υπόλοιπες τέσσερις. Το γεγονός αυτό ήταν 

απολύτως αναμενόμενο στην παρούσα έρευνα, καθώς παρότι οι διαστάσεις Αξιοπιστία, 

Ανταπόκριση, Ασφάλεια και Ενσυναίσθηση ήταν εύκολο να αντιστοιχηθούν σε 

χαρακτηριστικά ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών που παρέχονται από τις 

υπηρεσίες back-office, κάτι τέτοιο ήταν πρακτικά ανέφικτο για τη διάσταση των Απτών 

χαρακτηριστικών, τα στοιχεία των οποίων είχαν να κάνουν γενικότερα με την 

υλικοτεχνική υποδομή στα Καταστήματα της Ε.Τ.Ε. 

 

Πίνακας 4.2: Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των πέντε διαστάσεων  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Αξιοπιστία Ασφάλεια 
Απτά 

χαρακτηριστικά 
Ενσυναίσθηση Ανταπόκριση 

Αξιοπιστία   1,000     

Ασφάλεια 0,911 1,000    

Απτά χαρακτηριστικά 0,308 0,333 1,000   

Ενσυναίσθηση 0,772 0,764 0,357 1,000  

Ανταπόκριση 0,870 0,857 0,351 0,798 1,000 

 

4.2.1.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

 Προκειμένου να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα μεταξύ της σχέσης που έχει το 

αντιλαμβανόμενο επίπεδο της συνολικής ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών και τις 

5 επιμέρους διαστάσεις ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών που παρέχουν οι 

υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης, με 

την εξαρτημένη και τις ανεξάρτητες μεταβλητές να ορίζονται ως ακολούθως: 

 Ανεξάρτητες μεταβλητές: Η κάθε μια από τις 5 διαστάσεις ποιότητας [Αξιοπιστία 

(Χ1), Ασφάλεια (Χ2), Απτά χαρακτηριστικά (Χ3), Ενσυναίσθηση (Χ4), Ανταπόκριση 

(Χ5)] 
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 Εξαρτημένη μεταβλητή (Υ): Η συνολική αντιλαμβανόμενη ποιότητα των 

εσωτερικών υπηρεσιών 

Έτσι, η μαθηματική εξίσωση της παλινδρόμησης είναι: 

Υ=b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

Όπου b0 = σταθερά, όταν οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι μηδέν. 

b1 – b5= συντελεστές που αντιπροσωπεύουν της αλλαγή της μέσης τιμής της 

εξαρτημένης μεταβλητής για κάθε μοναδιαία μεταβολή στις τιμές της κάθε μιας από τις 

εξαρτημένες μεταβλητές. 

 

Πίνακας 4.3: Τιμές συντελεστών εξίσωσης παλινδρόμησης 

Ανεξάρτητες 

Μεταβλητές 

Συντελεστές 

t sig 
b std error 

Σταθερά 0,952 0,685 1,389 0,169 

Χ1 0,470 0,320 1,469 0,146 

Χ2 0,054 0,301 0,179 0,859 

Χ3 0,167 0,121 1,386 0,170 

Χ4 0,154 0,211 0,732 0,466 

Χ5 -0,089 0,276 -0,323 0,748 

r
2
= 0,31 - sig=0 (<0,05) 

 

Με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 4.3, η εξίσωση της παλινδρόμησης διαμορφώνεται 

ως εξής: 

Υ=0,952 + 0,470 X1 + 0,054 X2 + 0,167 X3 + 0,154 X4 – 0,089 X5 

 

Από τα δεδομένα του παραπάνω Πίνακα δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική 

σχέση καμίας από τις 5 διαστάσεις με την συνολική ποιότητα των υπηρεσιών που 

λαμβάνουν οι υπάλληλοι της Ε.Τ.Ε σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Η συνολική 

ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της Ε.Τ.Ε αντιπροσωπεύεται 

κατά 31% από τις 5 διαστάσεις, με βάση το r
2
 του μοντέλου που είναι στατιστικά 

σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

 

4.2.1.4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κομμάτι της μεθοδολογίας, οι συμμετέχοντες 

στην παρούσα έρευνά υπάλληλοι πρώτης γραμμής της Εθνικής Τράπεζας κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν 22 χαρακτηριστικά ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις 

υπηρεσίες back-office, τα οποία κατατάσσονται σε 5 διαστάσεις. Οι ερωτώμενοι 
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καλούνταν να βαθμολογήσουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας των εσωτερικών 

υπηρεσιών σε μια κλίμακα από 1 (= Διαφωνώ απόλυτα) έως 7 (= Συμφωνώ απόλυτα).  

  

Πίνακας 4.4: Οι μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων σε κάθε ένα από τα 

22 χαρακτηριστικά ποιότητας και η διάσταση στην οποία ανήκουν 

Α/Α Νο Διάσταση Ερώτηση Μ.Ο σ 

1 14 Απτά 

Χαρακτηριστικά 
Τα υλικά που κυριαρχούν στο χώρο εργασίας μου έχουν όμορφη 

αισθητική. 
4,01 1,35 

2 7 Ενσυναίσθηση Οι συνάδελφοι στις υπηρεσίες back-office νοιάζονται για τα 
προβλήματά μου. 

4,08 1,24 

3 6 Ενσυναίσθηση Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office έχουν στο μυαλό τους 

τη δική μου εξυπηρέτηση. 
4,18 1,17 

4 16 Ενσυναίσθηση Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office είναι ευαίσθητοι στις 
σχετιζόμενες με τη δουλειά μου ανάγκες. 

4,29 1,05 

5 21 Απτά 

Χαρακτηριστικά 
Ο εξοπλισμός στο χώρο εργασίας μου είναι σύγχρονος. 4,45 1,27 

6 9 Ενσυναίσθηση Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office μου δίνουν 
εξατομικευμένη προσοχή. 

4,47 1,07 

7 12 Απτά 

Χαρακτηριστικά 
Το εργασιακό μου περιβάλλον είναι άνετο και ευχάριστο. 4,59 1,46 

8 11 Ασφάλεια Οι συνάδελφοι στις υπηρεσίες back-office έχουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις. 

4,62 1,25 

9 3 Απτά 

Χαρακτηριστικά 

Οι συνάδελφοί μου έχουν τη δέουσα επαγγελματική εμφάνιση. 4,64 1,21 

10 13 Ασφάλεια Νιώθω ασφαλής όταν έχω να κάνω με τις υπηρεσίες back-office. 4,68 1,17 

11 2 Ανταπόκριση Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office ανταποκρίνονται με 

ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στα αιτήματά μου. 
4,70 1,02 

12 4 Ανταπόκριση Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office είναι έτοιμοι να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μου. 

4,75 1,04 

13 10 Αξιοπιστία Οι υπηρεσίες back-office μου παρέχουν τη βοήθεια που 

υπόσχονται. 
4,82 1,14 

14 1 Αξιοπιστία Οι υπηρεσίες back-office είναι κατάλληλες να διαχειριστούν τα 
προβλήματά μου. 

4,84 0,97 

15 19 Αξιοπιστία Οι υπηρεσίες back-office με καθοδηγούν σωστά εξαρχής, 

προκειμένου να μη χρειαστεί να κάνω διορθώσεις αργότερα. 
4,84 1,21 

16 20 Ασφάλεια Εμπιστεύομαι τις υπηρεσίες back-office. 4,84 1,18 

17 18 Ανταπόκριση Η επικοινωνία μου με τους υπαλλήλους των υπηρεσιών back-
office είναι σαφής και ξεκάθαρη. 

4,86 1,21 

18 17 Αξιοπιστία Οι υπηρεσίες back-office μου παρέχουν ορθές και χρήσιμες 

πληροφορίες. 
4,95 1,09 

19 22 Ανταπόκριση Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office έχουν τη διάθεση να 

με βοηθήσουν. 
5,03 1,04 

20 5 Αξιοπιστία Οι υπηρεσίες back-office είναι αξιόπιστες. 5,14 1,18 

21 15 Ενσυναίσθηση Οι ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών back-office είναι επαρκείς. 5,19 1,23 

22 8 Ασφάλεια Οι συνάδελφοι στις υπηρεσίες back-office είναι ευγενικοί. 5,26 0,93 

 

Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά 

ποιότητας οι μέσες τιμές των 73 απαντήσεων με αύξουσα σειρά, η τυπική απόκλιση 

των απαντήσεων καθώς και η διάσταση στην οποία είχε ομαδοποιηθεί το κάθε 

επιμέρους χαρακτηριστικό. Το σύνολο των διαγραμμάτων με τις απαντήσεις και για τα 
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22 χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα στην παράγραφο 7.5 του Παραρτήματος 

(Διαγράμματα 7.6-7.27).  

Η εικόνα που προκύπτει από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα αποκαλύπτει σε 

πρώτη φάση ότι τα 18 από τα 22 χαρακτηριστικά ποιότητας των εσωτερικών 

υπηρεσιών εφαρμόζονται στην Ε.Τ.Ε σε μια κλίμακα μεταξύ του «ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ» 4 και του «μάλλον συμφωνώ» 5. Η ευγένεια των συναδέλφων που 

εργάζονται στις υπηρεσίες back-office ήταν το χαρακτηριστικό ποιότητας που 

συγκέντρωσε την υψηλότερη μέση τιμή (5,26), ενώ στην αμέσως επόμενη θέση 

κατατάχτηκε η επάρκεια των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών λειτουργικής 

υποστήριξης (μέση τιμή 5,19). Αντίθετα, η πρόταση «Τα υλικά που κυριαρχούν στο 

χώρο εργασίας μου έχουν όμορφη αισθητική» ήταν αυτή με την οποία οι ερωτηθέντες 

ταυτίζονταν σε μικρότερο βαθμό, καθώς οριακά ξεπέρασε το 4. 

Ομαδοποιώντας τις παραπάνω μέσες τιμές χαρακτηριστικών ποιότητας με βάση 

τις 5 διαστάσεις, προκύπτει το Διάγραμμα 4.4, από το οποίο φαίνεται το επιμέρους 

σκορ (μέση τιμή) που απέσπασε η κάθε μια από αυτές με βάση τις απαντήσεις των 

υπαλλήλων «πρώτης γραμμής» της Ε.Τ.Ε.  

 

 

Διάγραμμα 4.4: Οι μέσες τιμές του βαθμού συμφωνίας των υπαλλήλων «πρώτης γραμμής» 

της Ε.Τ.Ε με τα χαρακτηριστικά ποιότητας, ομαδοποιημένα ανά παράμετρο. 

(κλίμακα: 1=διαφωνώ απόλυτα -7=συμφωνώ απόλυτα) 

 

  

Τα χαρακτηριστικά ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών που είχαν να κάνουν 

με την αξιοπιστία των υπηρεσιών back-office ήταν αυτά των οποίων την ύπαρξη 

αναγνώρισαν σε μεγαλύτερο βαθμό οι συμμετέχοντες στην έρευνα υπάλληλοι πρώτης 

4,92 

4,85 

4,84 

4,44 

4,42 

3 3,5 4 4,5 5 

Αξιοπιστία 

Ασφάλεια 

Ανταπόκριση 

Ενσυναίσθηση 

Απτά Χαρακτηριστικά 

Βαθμολόγηση των 5 διαστάσεων (από 1 έως 7) 
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γραμμής (μέση τιμή 4,92). Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά ποιότητας που 

κατατάχθηκαν στις διαστάσεις «Ασφάλεια» και «Ανταπόκριση» με μέσες τιμές 4,85 και 

4,84 αντίστοιχα. Τέλος, ο μικρότερος μέσος βαθμός συμφωνίας των ερωτώμενων 

παρατηρήθηκε για τα χαρακτηριστικά ποιότητας του Πίνακα 4.4 που κατατάχτηκαν 

στις διαστάσεις «Ενσυναίσθηση» (μέση τιμή 4,44) και «Απτά χαρακτηριστικά» (μέση 

τιμή 4,42), με τις δύο αυτές διαστάσεις να έχουν βαθμολογηθεί στατιστικά σημαντικά 

χαμηλότερα από τις τρείς πρώτες (επίπεδο σημαντικότητας 0,05). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που 

προέκυψαν από την έρευνα των Bellou και Andronikidis (2008) αναφορικά με την 

ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών που λαμβάνουν υπάλληλοι πρώτης γραμμής 

ελληνικών τραπεζών. Παρότι το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη 

έρευνα ήταν διαφορετικό, το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών κρίνεται ικανοποιητική για τους υπαλλήλους των 

ιδιωτικών και των δημόσιων τραπεζών που συμμετείχαν. 

 

4.2.1.5. Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί η σχετική σημασία των 22 χαρακτηριστικών 

ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών που παρέχονται από τις υπηρεσίες back-office, 

οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής της Ε.Τ.Ε κλήθηκαν να κατατάξουν τις 5 διαστάσεις 

κατά φθίνουσα σειρά σημαντικότητας (1=πολύ σημαντικό, 2=λιγότερο σημαντικό 

κ.ο.κ). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.5 (και διαγραμματικά στο Διάγραμμα 7.28 του 

Παραρτήματος) περίπου ο ένας στους δύο ερωτώμενους (47,95%) θεώρησε την 

«Αξιοπιστία» ως τη σημαντικότερη παράμετρο από τις υπόλοιπες 4, ενώ αντίθετα η 

συναισθηματική νοημοσύνη που εκφράζει η διάσταση «Ενσυναίσθηση» ήταν αυτή που 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα (39,73%) βαθμολόγησαν με τα περισσότερα 5άρια.  

Πίνακας 4.5: Η κατάταξη των 5 διαστάσεων σε σειρά σημαντικότητας 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%) 

 1
η
 2

η
 3

η
 4

η
 5η 

Απτά 

Χαρακτηριστικά 15,07 10,96 16,44 23,29 34,25 

Αξιοπιστία 47,95 30,14 10,96 8,22 2,74 

Ανταπόκριση 19,18 32,88 28,77 12,33 6,85 

Ασφάλεια 13,70 19,18 27,40 23,29 16,44 

Ενσυναίσθηση 4,11 6,85 16,44 32,88 39,73 
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Προκειμένου να γίνει πιο σαφής η κατάταξη των 5 διαστάσεων κατά σειρά 

σημαντικότητας, στο Διάγραμμα 4.5 παρατίθενται οι μέσες τιμές της βαθμολογίας που 

απέσπασε η κάθε μια. Επαληθεύεται ότι οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής της Ε.Τ.Ε 

θεωρούν την «Αξιοπιστία» ως τη σημαντικότερη ομάδα χαρακτηριστικών (μέση τιμή: 

1,88), με την «Ανταπόκριση» και την «Ασφάλεια» να ακολουθούν με 2,55 και 3,1 

αντίστοιχα. Τα υλικά στοιχεία της εσωτερικής παροχής υπηρεσιών (διάσταση «Απτά 

Χαρακτηριστικά) κατατάσσονται στην 4
η
 θέση με μέση τιμή 3,51 ενώ η 

«Ενσυναίσθηση» φαίνεται πως είναι η ομάδα χαρακτηριστικών με τη μικρότερη 

σημασία για τους ερωτώμενους (μέση τιμή: 3,97). 

Τα αποτελέσματα της κατάταξης των 5 διαστάσεων ποιότητας κατά σειρά 

σημαντικότητας, όπως προέκυψαν στην παρούσα έρευνα, έρχονται σε απόλυτη 

συμφωνία με αντίστοιχες εφαρμογές του SERVQUAL για τη μέτρηση της ποιότητας 

τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών υπηρεσιών. Όπως παρατήρησε ο 

Gunawardane (2011) σε έρευνα που σχετίζονταν με την ποιότητα των εσωτερικών 

υπηρεσιών, οι διαστάσεις «Αξιοπιστία» και «Ανταπόκριση» είναι αυτές που 

αποδεικνύονται σημαντικότερες σχεδόν στο σύνολο των ερευνών που σχετίζονται με 

την παροχή υπηρεσιών τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς πελάτες.  

 

 
Διάγραμμα 4.5: Μέσες τιμές της κατάταξης των 5 διαστάσεων κατά φθίνουσα σειρά 

σημαντικότητας.  
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4.2.1.6. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Στην ενότητα Δ’ του ερωτηματολογίου ζητούνταν από τους ερωτώμενους να 

αξιολογήσουν την συνολική ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών που λαμβάνουν. Η 

ερώτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να αξιολογήσει τη σχετική επίδραση της 

κάθε μιας από τις 5 διαστάσεις ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών που παρέχονται 

από τις υπηρεσίες back-office στους υπαλλήλους πρώτης γραμμής στη συνολική 

αντίληψη τους για την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν, όπως είδαμε στην 

ανάλυση παλινδρόμησης (Παράγραφος 4.2.1.3). Πέραν αυτού όμως, διερευνήθηκε η 

ύπαρξη κάποιας συσχέτισης μεταξύ της αντίληψης των συμμετεχόντων στην έρευνα για 

τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν και των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών τους.  

Έτσι, σε πρώτη φάση εξετάστηκε το κατά πόσο η ανάληψη θέσης ευθύνης 

επηρεάζει την αντίληψη των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα 

αναφορικά με την συνολική ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών που λαμβάνουν. 

Όπως φαίνεται και γραφικά στο Διάγραμμα 4.6, τα στελέχη (Διευθυντές, 

Υποδιευθυντές, Εντεταλμένοι και Προϊστάμενοι) δίνουν περισσότερα πεντάρια και 

λιγότερα εξάρια από Υπαλλήλους και Teller χωρίς κλιμάκιο ευθύνης. Οι αντίστοιχες 

μέσες τιμές της αντιλαμβανόμενης συνολικής ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών είναι 

4,45 για τους υπαλλήλους έναντι 4,57 για τα στελέχη. 

 

 

Διάγραμμα 4.6: Συνολική ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών ανάλογα με την κατοχή ή όχι 

κλιμακίου ευθύνης 
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Διάγραμμα 4.7: Συνολική ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών ανάλογα με το φύλο 

 

 

Ακολούθως, εξετάστηκε το αν και κατά πόσο το φύλο των ερωτώμενων μπορεί 

να επηρεάσει την αντίληψή τους αναφορικά με το πώς αξιολογούν την ποιότητα των 

υπηρεσιών που λαμβάνουν ως υπάλληλοι πρώτης γραμμής από τις υπηρεσίες back-

office. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4.7 οι γυναίκες που συμμετείχαν στην 

παρούσα έρευνα βαθμολόγησαν καλύτερα (μέση τιμή 4,72) την ποιότητα των 

υπηρεσιών που λαμβάνουν από τους άνδρες (μέση τιμή 4,32). 

 

 

Διάγραμμα 4.8: Συνολική ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών ανάλογα με τα χρόνια 

υπηρεσίας 
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Ο τελευταίος παράγοντας για τον οποίο έγινε έλεγχος της επιρροής στην 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών, ήταν τα χρόνια εμπειρίας των 

ερωτώμενων στην Εθνική Τράπεζα. Όπως λοιπόν μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο 

Διάγραμμα 4.8, οι υπάλληλοι με τη σχετικά μικρότερη εμπειρία θεώρησαν ότι η 

ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις υπηρεσίες back-office δεν είναι τόσο 

καλή (μέση τιμή 4,37), ενώ από την άλλη πλευρά οι συνάδελφοί τους με περισσότερα 

από 10 χρόνια προϋπηρεσίας στην Ε.Τ.Ε δίνουν καλύτερη βαθμολογία (μέση τιμή 

4,69). 

 

4.2.1.7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΕΛΑΤΗ 

 Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα της δομής του ερωτηματολογίου της 

ποσοτικής έρευνας (Παράγραφος 3.2.1), η τελευταία ερώτηση που καλούνταν να 

απαντήσουν οι συμμετέχοντες πριν τη συμπλήρωση των δημογραφικών τους στοιχείων 

είχε να κάνει με το κατά πόσο θεωρούν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών του παρέχουν οι 

υπάλληλοι στους πελάτες της τράπεζας παρουσιάζει κάποια αντιστοιχία με τη 

γενικότερη ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών που λαμβάνουν.  

 

Διάγραμμα 4.9: Βαθμός συμφωνίας των ερωτώμενων με την ύπαρξη αναλογίας ανάμεσα 

στην ποιότητα της εσωτερικής και εξωτερικής παρεχόμενης υπηρεσίας 
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Το Διάγραμμα 4.9, στο οποίο παρουσιάζεται το σύνολο των απαντήσεων, 

αποκαλύπτει ότι οι απόψεις των 73 ερωτώμενων καλύπτουν όλο τα φάσματων πιθανών 

απαντήσεων. Το 21,9% επέλεξε το «ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ», ενώ οι υπόλοιποι 

υπάλληλοι πρώτης γραμμής που συμμετείχαν στην έρευνα μοιράζονται σε αυτούς δεν 

συμμερίζονται την πρόταση «η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχω ως υπάλληλος 

στους πελάτες της ΕΤΕ είναι ανάλογη με το πόσο ευχαριστημένος είμαι από την 

ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνω» (39,7% απάντησε 1-3) και σε αυτούς που 

συμφωνούν σε κάποιο βαθμό (38,3% απάντησε 5-7).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορετική προσέγγιση που εμφάνισαν στη 

συγκεκριμένη ερώτηση οι ερωτηθέντες ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας τους στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι, όπως παρατηρούμε και στο Διάγραμμα 4.10, οι 

υπάλληλοι που εργάζονται λιγότερα από 10 χρόνια στην Ε.Τ.Ε θεωρούν ότι υπάρχει 

μικρότερη συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών που λαμβάνουν και 

αυτών που παρέχουν στους εξωτερικούς πελάτες, σε σχέση με τους πιο έμπειρους 

υπαλλήλους (>10 χρόνια προϋπηρεσίας).  

 

Διάγραμμα 4.10: Βαθμός συμφωνίας των ερωτώμενων με την ύπαρξη αναλογίας ανάμεσα 

στην ποιότητα της εσωτερικής και εξωτερικής παρεχόμενης υπηρεσίας ανάλογα με την 

εμπειρία 
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Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενώ περίπου ένας στους δύο ερωτηθέντες υπαλλήλους 

με 0-10 χρόνια εμπειρίας της Ε.Τ.Ε (47,3%) εμφάνισε έναν βαθμό ασυμφωνίας (1-3) 

στη συγκεκριμένη ερώτηση, το αντίστοιχο ποσοστό για τους πιο έμπειρους 

συναδέλφους τους ανήλθε στο εμφανώς μικρότερο 31,2%. 

Τα αποτελέσματα που αναμέναμε προσθέτοντας τη συγκεκριμένη ενότητα στο 

ερωτηματολόγιο ήταν διαφορετικά, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη θεώρηση της 

αλυσίδας υπηρεσίας-κέρδους (Heskett et al., 1994), στην οποία αναφερθήκαμε στην 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (παράγραφος 2.3) αλλά και πρόσφατη ποσοτική έρευνα 

σε εταιρία παροχής υπηρεσιών από την οποία προέκυψε άμεση συσχέτιση της 

ποιότητας των εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών (Bouranta et al., 2009). Η 

αναζήτηση των αιτιών για τις οποίες ένα μεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων πρώτης 

γραμμής που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια δεν θεωρούν ότι η ποιότητα των 

υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις υπηρεσίες back-office επηρεάζει την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται στους εξωτερικούς πελάτες συνεχίστηκε στις συνεντεύξεις 

με στελέχη της Εθνικής Τράπεζας που ακολούθησαν την ποσοτική έρευνα. 

 

4.2.2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΦΟΡΜΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Η ανεύρεση στελεχών κατάλληλων (με βάση τα κριτήρια της ιεραρχίας και της 

συγκεκριμένης θέσης εργασίας) και διατεθειμένων να συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις 

από τις οποίες θα προέκυπτε το υλικό για την ποιοτική έρευνα της παρούσας μελέτης 

αποδείχτηκε μια όχι τόσο εύκολη υπόθεση. Αρκετά από τα στελέχη των διάφορων 

διευθύνσεων στα οποία απευθυνθήκαμε πας παρέπεμπαν το ένα στο άλλο ή ακόμα και 

στο site της Ε.Τ.Ε στο internet, ενώ υπήρχε και ένας γενικότερος σκεπτικισμός 

αναφορικά με το αν ο ερωτώμενος ήταν ή όχι ο «αρμόδιος» να συμμετάσχει σε μια 

τέτοια έρευνα. Χαρακτηριστικά, ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Προσωπικού ανέφερε: 

«ζητάτε την προσωπική μου άποψη για την πολιτική της τράπεζας σε σχέση με το 

εσωτερικό μάρκετινγκ, ενώ αφενός η θέση μου δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό 

καθεαυτό το αντικείμενο και αφετέρου η άποψη της διοίκησης για την προώθηση 

προϊόντων στο προσωπικό της πιθανώς να είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

τράπεζας στο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας». 
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4.2.2.1. ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε 

Το πρώτο συμπέρασμα που μπορέσαμε να εξάγουμε κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων με τα στελέχη των διάφορων υπηρεσιών της Ε.Τ.Ε στα οποία 

απευθυνθήκαμε ήταν ότι δεν υπάρχει εξοικείωση με τον όρο και τη φιλοσοφία του 

εσωτερικού μάρκετινγκ. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν γνωρίζει τον 

όρο, αλλά και αυτοί που θεώρησαν ότι είναι εξοικειωμένοι, είχαν στο μυαλό τους είτε 

την προώθηση προϊόντων σε υπαλλήλους («είναι λογικό να υπάρχει από πλευράς 

διοίκησης μια ενασχόληση στα πλαίσια του μάρκετινγκ με τον εσωτερικό πελάτη, 

δεδομένου οι απασχολούμενοι στην Τράπεζα είμαστε περί τις 13.000, περισσότερο ή 

λιγότερο εξοικειωμένοι με τα προϊόντα της τράπεζας (λιανική τραπεζική, 

τραπεζοασφαλιστικά, επενδυτικά) και αν μη τι άλλο με άμεση πρόσβαση σε αυτά», 

ανέφερε ένα έμπειρο στέλεχος) ή την εσωτερική επικοινωνία («εσωτερικό μάρκετινγκ 

είναι μια σήραγγα εσωτερικών πληροφοριών από τις διευθύνσεις της τράπεζας στους 

εσωτερικούς πελάτες της, τους υπαλλήλους, και το αντίστροφο», σύμφωνα με το 

Διευθυντή μιας υπηρεσίας).  

 Αναφορικά με την έννοια του εσωτερικού πελάτη και τη σημασία της για την 

Ε.Τ.Ε, η εικόνα που είχαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν σαφώς πιο κοντά στην 

πραγματικότητα: «η ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη αποτελεί σαφέστατα μια 

προτεραιότητα για την τράπεζα, καθώς όπως συμβαίνει με τους εξωτερικούς πελάτες, έτσι 

και με τους εσωτερικούς, αποτελεί προϋπόθεση για μια επιτυχημένη συνεργασία», 

ανέφερε ένας προϊστάμενος τμήματος, που συνέχισε: «οι υπάλληλοι των υπηρεσιών 

οργανωτικής υποστήριξης επιβάλλεται να βλέπουμε τους υπαλλήλους των Καταστημάτων 

σαν εσωτερικούς πελάτες, γιατί παρότι με την κυριολεκτική έννοια του όρου δεν είναι 

αυτοί που μας πληρώνουν, πρακτικά είναι δέκτες των υπηρεσιών που παρέχουμε και στην 

τελική έχουν το δύσκολο έργο να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση τους εξωτερικούς 

πελάτες όσο το δυνατό αρτιότερα».  

Για τα τμήματα που έχουν ως σκοπό την οργανωτική στήριξη του δικτύου, η 

εξυπηρέτηση των υπαλλήλων που εργάζονται στα Καταστήματα αποτελεί την απόλυτη 

προτεραιότητα: «εμείς δεν έχουμε προϊόντα όπως η καταναλωτική ή στεγαστική πίστη να 

προωθήσουμε, εμείς πουλάμε εξυπηρέτηση στον συνάδελφο» είπε χαρακτηριστικά ένας 

έμπειρος προϊστάμενος τμήματος, ενώ ένας συνάδελφός του, στέλεχος σε διαφορετική 

υπηρεσία, συμπλήρωσε: «στην Εθνική Τράπεζα και στην Ελλάδα γενικότερα η 
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εξοικείωση με τον όρο «εσωτερικός πελάτης» και ό,τι αυτό επιφέρει δεν μεγάλη. Η Ε.Τ.Ε 

είναι ένας οργανισμός με ιστορία ετών, και κουβαλάει και μια νοοτροπία που πηγάζει 

πιθανώς από τακτικές και πρακτικές που περισσότερο ταιριάζουν σε προηγούμενες 

δεκαετίες. Παρόλα αυτά η έμφαση που δίνεται από τη διοίκηση σε σχέση με τις υπηρεσίες 

που παρέχονται στους εσωτερικούς πελάτες είναι εμφανής τα τελευταία χρόνια».  

Τα παραπάνω ευρήματα συμπληρώνουν αυτά αντίστοιχων μελετών που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας, σύμφωνα με 

τις οποίες οι ιθύνοντες των Τραπεζών δεν αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα και τις 

αρχές του εσωτερικού μάρκετινγκ (Sargeant and Asif, 1998; Papasolomou, 2003; 

Kelemen and Papasolomou, 2004), παρότι στη θεωρία η προσήλωση στον εσωτερικό 

πελάτη  είναι μια προτεραιότητα.  

 

4.2.2.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τη σημασία της Εσωτερικής Επικοινωνίας, η οποία αποτελεί από το 2005 και 

ανεξάρτητο τμήμα της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Μετόχων της Ε.Τ.Ε, ανέδειξαν τα 

ερωτώμενα στελέχη: «επί σειράς ετών υπήρχε ένα κενό καθώς οι υπάλληλοι δεν είχαν 

επίσημο τρόπο να επικοινωνήσουν τα προβλήματά τους και γενικότερα τα θέματα που 

τους απασχολούν προς τα πάνω» ήταν η διαπίστωση ενός από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, ο οποίος συμπλήρωσε: «πλέον το σύστημα κινείται πολύ καλά, καθότι οι 

πληροφορίες που απαιτούνται για να γίνει σωστά η δουλειά των υπαλλήλων της πρώτης 

γραμμής είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Ίσως θα έπρεπε η όλη προσπάθεια να 

διαφημιστεί περαιτέρω, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν τη μεγάλη σημασία της 

και να κάνουν χρήση της εσωτερικής πληροφόρησης που τους παρέχεται από τις 

υπηρεσίες back-office μέσω τηλεφώνου, εγκυκλίων, ανακοινώσεων, e-mail κ.α 

προκειμένου η δουλειά τους να ολοκληρώνεται πιο εύκολα και αποδοτικά». Ο 

Διευθυντής μιας υπηρεσίας back-office ανέδειξε ακόμα περισσότερο τη σημασία της 

αμφίπλευρης εσωτερικής πληροφόρησης: «οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής πριν από 10-

15 χρόνια δεν είχαν ιδέα για το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της Ε.Τ.Ε, τις 

χώρες δραστηριοποίησής της, τις προτεραιότητες της Διοίκησης. Τώρα όλα αυτά 

επικοινωνούνται σαφώς και επανειλημμένως στο σύνολο των υπαλλήλων, στελεχών και 

μη, προκειμένου να ακολουθούμε όλοι μια κοινή πορεία. Έχοντας μια καλύτερη και 

σφαιρικότερη άποψη για τον οργανισμό στον οποίο δουλεύεις είσαι καλύτερος στη 

δουλειά σου». Η επικοινωνία του εταιρικού οράματος, των στόχων και της φιλοσοφίας 
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της Ε.Τ.Ε, που γίνεται με πολύ συστηματικό τρόπο στο σύνολο του προσωπικού τα 

τελευταία τουλάχιστον χρόνια, αποτελεί μια σαφή ένδειξη της προσπάθειας για 

υιοθέτηση της φιλοσοφίας τους εσωτερικού μάρκετινγκ από έναν οργανισμό (George, 

1990)  

 

4.2.2.3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 

Αναφορικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής της 

Εθνικής Τράπεζας από τους συναδέλφους- εσωτερικούς προμηθευτές τους των 

υπηρεσιών back-office, ένα στέλεχος του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού έδωσε μια 

σφαιρική εικόνα: «Το να βγει μια υπηρεσιακή εγκύκλιος, να αναρτηθεί προς ενημέρωση 

των υπαλλήλων, να καταχωρηθεί μια άδεια ή ένα δελτίο αξιολόγησης από τη διεύθυνση 

προσωπικού, να λυθεί ένα τεχνικό πρόβλημα από τη διεύθυνση οργάνωσης ή ένα 

διαδικαστικό από το Help-desk και τη στήριξη δικτύου, ακόμα και το να σηκώσω εγώ το 

τηλέφωνο για να λύσω την απορία κάποιου συναδέλφου από κάποιο άλλο τμήμα, όλα 

αυτά είναι τρόποι με τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες στους υπαλλήλους της Εθνικής 

Τράπεζας. Όπως καταλαβαίνετε, για όλα αυτά δεν είναι υπεύθυνη μια διεύθυνση ή ένα 

τμήμα αλλά η κάθε μονάδα είναι αρμόδια, ανάλογα με το αντικείμενό της, να 

εξυπηρετήσει τους συναδέλφους που θα απευθυνθούν σε αυτή». 

Σχεδόν ομόφωνα οι συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα θεώρησαν ότι η 

ποιότητα των παρεχόμενων εσωτερικών υπηρεσιών έχει παρουσιάσει σαφή βελτίωση 

σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: «τον τελευταίο καιρό τα πράγματα έχουν εξελιχθεί 

αρκετά στον τομέα της εσωτερικής εξυπηρέτησης, καθώς υπάρχει πλήρης καταγραφή των 

περιπτώσεων όπου κάποιος συνάδελφος θα προσφύγει στις υπηρεσίες back-office για 

οποιονδήποτε λόγο. Τα μεγέθη είναι μετρήσιμα, γίνεται κατηγοριοποίηση των 

περιπτώσεων, καταμερισμός των εργασιών και δυνατότητα για ανατροφοδότηση από 

πλευράς του υπαλλήλου που απευθύνεται σ’ εμάς. Όλα αυτά κάνουν τη δουλειά μας πιο 

οργανωμένη, προς το συμφέρον φυσικά των εσωτερικών μας πελατών» ανέφερε 

χαρακτηριστικά ένας προϊστάμενος αναλυτής συστημάτων. Η παραπάνω άποψη ήρθε 

να επιβεβαιώσει και από την οπτική γωνία των στελεχών των Διευθύνσεων τα 

ευρήματα της ποσοτικής έρευνας που προηγήθηκε, σύμφωνα με την οποία οι 

υπάλληλοι πρώτης γραμμής της Ε.Τ.Ε είναι σχετικά ικανοποιημένοι από την ποιότητα 

των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις υπηρεσίες back-office. 
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Στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων στους εσωτερικούς πελάτες 

υπηρεσιών που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στην Ε.Τ.Ε απέδωσαν οι ερωτώμενοι 

το αποτέλεσμα στην ποσοτικής έρευνας που προηγήθηκε, σύμφωνα με το οποίο οι 

υπάλληλοι πρώτης γραμμής με εμπειρία άνω των 10 ετών στην τράπεζα τείνουν να 

βαθμολογούν καλύτερα την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις υπηρεσίες 

back-office: «το κριτήριο των νέων συναδέλφων είναι συνήθως πιο αυστηρό. Οι πιο 

έμπειροι είναι μαθημένοι αλλιώς, και πιθανώς αξιολογούν την παρούσα κατάσταση 

συγκρίνοντάς τη και με τα βιώματα προηγούμενων ετών, όπου η κατάσταση δεν ήταν 

τόσο ξεκάθαρη στις υπηρεσίες που παρέχονταν εκ των έσω» σχολίασε ένα έμπειρο 

στέλεχος. Αντίστοιχη ήταν και η άποψη δύο ακόμα προϊσταμένων, οι οποίοι σχολίασαν 

αντίστοιχα: «την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει σαφή βήματα βελτίωσης. Εκεί πιθανώς 

οφείλεται το γεγονός ότι οι υπάλληλοι με τη μεγαλύτερη εμπειρία αναγνωρίζουν 

περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν, γιατί πιθανώς οι νέοι 

συνάδελφοι δεν έχουν μέτρο σύγκρισης και έχουν περισσότερες απαιτήσεις» και «το 

γεγονός ότι οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι αξιολογούν πιο αυστηρά τα back-office για 

τις υπηρεσίες που δέχονται οφείλεται στο ότι πρέπει να έχεις κάποια χρόνια εμπειρίας 

στην πλάτη σου για να είσαι σε θέση να συγκρίνεις και στην τελική να αξιολογήσεις την 

ποιότητα των υπηρεσιών που σου παρέχονται». 

 

4.2.2.4. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Η σχέση ανάμεσα στην ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι υπάλληλοι 

πρώτης γραμμής της Ε.Τ.Ε και αυτής των υπηρεσιών που παρέχουν στους εξωτερικούς 

πελάτες που επισκέπτονται τα καταστήματα ήταν κάτι που παραδέχτηκε το σύνολο των 

συμμετεχόντων στην ποιοτική έρευνα: «Διοίκηση, υπάλληλοι και πελάτες είναι μια 

αλυσίδα. Αν φύγει ένας κρίκος από την αλυσίδα θα υπάρχει πρόβλημα. Υπό την έννοια 

αυτή, αν το όραμα της επιχείρησης δεν περάσει από τη διοίκηση ακόμα και στους ταμίες, 

ή αν το help desk δεν δώσει σωστές πληροφορίες σε κάποια προβλήματα που επιζητούν 

λύση στην καθημερινότητα ενός υπαλλήλου Καταστήματος, μοιραίο είναι να μην υπάρχει 

η δυνατότητα ή και η διάθεση για την άρτια εξυπηρέτηση της πελατείας» ανέφερε ο 

Διευθυντής ενός τμήματος άμεσα σχετιζόμενου με την παροχή υπηρεσιών στον 

εσωτερικό πελάτη. Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση ενός άλλου στελέχους: «το 

γεγονός ότι όλες οι μεγάλες και σύγχρονες εταιρίες στον κόσμο τα τελευταία χρόνια 

δίνουν βάση στην εξυπηρέτηση των εσωτερικών τους πελατών είναι η απόδειξη ότι 
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υπάρχει άμεσα ή έμμεσα αντίκτυπος και στην εξυπηρέτηση του εξωτερικού πελάτη, που 

είναι άλλωστε και το ζητούμενο». Ένας προϊστάμενος τμήματος οργανωτικής 

υποστήριξης έθεσε θέμα «δούναι και λαβείν»: «είναι φυσιολογικό να υπάρχει σχέση 

ανάμεσα στο πώς εξυπηρετούνται οι υπάλληλοι από τις υπηρεσίες back-office και στην 

ποιότητα που παρέχουν αυτοί με τη σειρά τους στην πελατεία τους. Αν δεν σου δίνουν 

τίποτα αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι όταν κάτι χρειάζεσαι, δεν έχεις κι εσύ με τη 

σειρά σου κάτι να δώσεις. Όταν νιώθεις πως υπάρχει μια ανταπόκριση, όταν ακούς μια 

καλή κουβέντα, δίνεις κι εσύ το κάτι παραπάνω». Διαφορετική άποψη εξέφρασε ένα νέο 

στέλεχος του τμήματος HR: «Κανονικά ένας υπάλληλος οφείλει να παρέχει ποιοτική 

εξυπηρέτηση προς τον πελάτη, ασχέτως του αν θεωρεί ότι εξυπηρετείται σωστά από 

κάποια υπηρεσία στην οποία απευθύνθηκε κατά τη διάρκεια της μέρας. Αυτό είναι θέμα 

ευσυνειδησίας, γι αυτό πληρωνόμαστε άλλωστε, και σε καμία περίπτωση κάποιο 

μεμονωμένο περιστατικό μη επαρκούς εξυπηρέτησης από κάποιες υποστηρικτικές 

μονάδες δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εικόνα που δίνουμε σαν Κατάστημα τραπέζης 

στον άνθρωπο που ήρθε να εξυπηρετηθεί».  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν ως επί το πλείστον και οι συμμετέχοντες 

στην ποσοτική έρευνα που προηγήθηκε υπάλληλοι «πρώτης γραμμής», καθώς όπως 

παρουσιάστηκε και στο Διάγραμμα 4.9 οι ερωτώμενοι δεν παρουσιάστηκαν να 

συμφωνούν ιδιαίτερα με την ύπαρξη αναλογίας ανάμεσα στην ποιότητα της εσωτερικής 

και εξωτερικής παρεχόμενης υπηρεσίας. «Θεωρητικά αν οι υπηρεσίες που παίρνεις σε 

απογοητεύουν, είναι λογικό να μην αποδίδεις κι εσύ με τη σειρά σου το ίδιο καλά. Τώρα 

αν οι συνάδελφοι «πρώτης γραμμής» που συμμετείχαν στην έρευνά σας είναι... Άγιοι και 

δεν επηρεάζονται, αυτό είναι άλλο θέμα», σχολίασε με γλαφυρότητα ο προϊστάμενος 

μιας υπηρεσίας, ενώ μια διαφορετική διάσταση δόθηκε από το Διευθυντή μιας μονάδας 

διοίκησης της Ε.Τ.Ε: «Η νοοτροπία «δεν εξυπηρετούμαι άρα δεν εξυπηρετώ» και «θέλω 

να κάνω τη δουλίτσα μου και δεν με ενδιαφέρει τίποτα παραπάνω» έχει αρχίσει να 

αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, και πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η 

στελέχωση των Καταστημάτων αλλά και των διευθύνσεων με νέους ανθρώπους, 

μορφωμένους, με όρεξη για δουλειά που γίνονται αρωγοί στην προσπάθεια να ξεφύγουμε 

από τη ρετσινιά της «παραδοσιακής», με καταβολές δημοσίου, τράπεζας που ακολουθεί 

την Εθνική όλα αυτά τα χρόνια».  

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ελληνικές τράπεζες το 2007 

(Kyriazopoulos et al., 2007) προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα στελέχη των τραπεζών 

του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στις οποίες τότε συγκαταλέγονταν και η Ε.Τ.Ε, λόγω 
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ποσοστού συμμετοχής των ταμείων υγείας στο μετοχικό της κεφάλαιο, δεν κάνουν 

χρήση των αρχών του εσωτερικού μάρκετινγκ με αποτέλεσμα να αποτυγχάνει η 

προσπάθεια επικοινωνίας του οράματος στους υπαλλήλους, οι οποίοι εφησυχάζουν 

λόγω της μονιμότητάς τους και δεν έχουν κίνητρα για να βελτιώσουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχουν. 

  



50 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η πολύπλοκη οργανωτική δομή του οργανισμού με την ιστορία των 170 ετών 

στα χρηματοπιστωτικά δρώμενα της χώρας αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην 

προσπάθεια εντοπισμού κάποιας συγκεκριμένης υποδιεύθυνσης ή τμήματος της 

Εθνικής Τράπεζας με αντικείμενο ενασχόλησης σχετιζόμενο με τις αρχές του 

εσωτερικού μάρκετινγκ, όπως κι αν αυτό ορίζεται. Παρόλα αυτά η επέκταση της 

πελατοκεντρικής προσέγγισης και στους εσωτερικούς πελάτες είναι μια πρακτική που 

κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Με στόχο 

να αναδειχθεί ως προτιμώμενη επιλογή εργοδότη, η Ε.Τ.Ε επενδύει συστηματικά στην 

επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού 

της απασχολώντας πανελλαδικά 11.640 εργαζομένους, τους οποίους προσπαθεί να 

κάνει κοινωνούς του εταιρικού της οράματος, χωρίς όμως να επιτυγχάνει απόλυτα. 

Σύμφωνα με τον Varey (1995), η θεώρηση του υπαλλήλου ως εσωτερικού 

πελάτη και η παροχή σε αυτόν υψηλής ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών αποτελούν 

αναπόσπαστα συστατικά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εσωτερικού  μάρκετινγκ. 

Η (σε μικρή κλίμακα, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης περίπτωσης) μέτρηση της 

ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών που παρέχονται στους υπαλλήλους πρώτης 

γραμμής της ΕΤΕ από τις υπηρεσίες οργανωτικής υποστήριξης έδειξε ότι σε γενικές 

γραμμές οι υπάλληλοι των καταστημάτων θεωρούν ότι τα 22 χαρακτηριστικά 

ποιότητας που τους προτάθηκαν ισχύουν σε έναν βαθμό άνω του μετρίου. Τα 

χαρακτηριστικά που ανήκαν στις διαστάσεις Αξιοπιστία, Ασφάλεια και Ανταπόκριση, 

αυτές δηλαδή που οι ίδιοι χαρακτήρισαν ως τις πιο σημαντικές, ήταν και αυτά των 

οποίων οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής της Ε.Τ.Ε αναγνώρισαν την ύπαρξη σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Αντίθετα οι διαστάσεις Απτά χαρακτηριστικά και Ενσυναίσθηση, 

που θεωρήθηκαν από τους υπαλλήλους των Καταστημάτων της Ε.Τ.Ε ως αυτές με τη 

μικρότερη σημαντικότητα, ήταν αυτές τα χαρακτηριστικά των οποίων απέσπασαν τη 

χαμηλότερη βαθμολογία.  

Αναφορικά με την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της ποιότητας των εσωτερικών 

υπηρεσιών που λαμβάνουν οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής και αυτών που παρέχουν 

στους εξωτερικούς πελάτες, οι συμμετέχοντες στην ποσοτική έρευνα δεν τάχτηκαν 

εμφανώς υπέρ κάποιας άποψης, μοιράζοντας τις απαντήσεις τους σε όλες τις πιθανές 
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επιλογές. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την παρούσα έρευνα είχε να 

κάνει με το γεγονός ότι οι υπάλληλοι με περισσότερα από 10 χρόνια στον οργανισμό 

βαθμολόγησαν καλύτερα τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν σε 

σχέση με τους συναδέλφους τους με μικρότερη εμπειρία. 

Σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους της πρώτης γραμμής, τα στελέχη των 

διευθύνσεων λειτουργικής υποστήριξης που συμμετείχαν στις ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις ήταν ως επί το πλείστον κάθετοι στο ότι η ποιότητα των εσωτερικών 

υπηρεσιών είναι αναπόφευκτο να επηρεάζει σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον εξωτερικό πελάτη. Από το σύνολο των 

ερωτώμενων τονίστηκε η αυξημένη τα τελευταία χρόνια προτεραιότητα που δίνεται 

από την Εθνική Τράπεζα στην αντιμετώπιση του υπαλλήλου σαν εσωτερικό πελάτη 

καθώς και η προσπάθεια που γίνεται για την παροχή υψηλής ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών. Αναφορικά με την έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ, αυτή δεν ήταν 

οικεία για τα στελέχη που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, τα οποία μας παρέπεμπαν το 

καθένα σε διαφορετική Διεύθυνση (μεταξύ άλλων μας συνέστησαν τη Διεύθυνση 

Προσωπικού, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξης Προσωπικού, Οργάνωσης, Εξυπηρέτησης 

Μετόχων κ.α) προκειμένου να ενημερωθούμε από κάποιον περισσότερο «αρμόδιο». 

Συμπερασματικά, παρά την εμφανή προσπάθεια των τελευταίων χρόνων για 

βελτίωση της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών, φαίνεται πως στην περίπτωση της 

Εθνικής Τράπεζας η διάθεση για εφαρμογή της θεώρησης του εσωτερικού μάρκετινγκ 

υπάρχει περισσότερο στη θεωρία παρά στην πράξη. Το εταιρικό όραμα εξασθενεί 

καθώς προχωράμε από τη διοίκηση της τράπεζας στα στελέχη των διάφορων 

διευθύνσεων και εξαφανίζεται σε επίπεδο τραπεζικών καταστημάτων. Οι καταβολές 

του δημοσίου είναι εμφανείς σε όλα τα επίπεδα, καθώς η μονιμότητα και η έλλειψη 

κινήτρων καθιστά την υποκίνηση των υπαλλήλων, ειδικά αυτών με τα περισσότερα 

χρόνια υπηρεσίας, ένα πολύ δύσκολο έργο. 

Με το τραπεζικό σκηνικό να αλλάζει ραγδαία τους τελευταίους μήνες 

(εξαγορές, συγχωνεύσεις, ανακεφαλαιοποίηση), τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με 

το έργο της ικανοποίησης του εξωτερικού πελάτη της Εθνικής Τράπεζας πρέπει να 

εξασφαλίσουν μέσω της υποκίνησης τη δραστηριοποίηση των υπαλλήλων πρώτης 

γραμμής, προκειμένου αυτοί να δρουν ως μάρκετερς για λογαριασμό του οργανισμού. 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι το κλειδί προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

δραστηριοποίηση αυτή (Bouranta et al., 2005). 
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5.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Οι περιορισμοί μιας έρευνας που είχε να κάνει με την εφαρμογή μιας πρακτικής 

σε έναν οργανισμό μεγάλου βεληνεκούς όπως η Εθνική Τράπεζα και έλαβε χώρα για 

χρονικό διάστημα τριών μηνών στα πλαίσια της εκπόνησης μιας μεταπτυχιακής 

διατριβής είναι χωρίς αμφιβολία αρκετοί. 

Σε πρώτη φάση, ο αριθμός του δείγματος των υπαλλήλων πρώτης γραμμής που 

συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερος και οι απαντήσεις 

να προέρχονται από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές προκειμένου να υπάρχει η 

δυνατότητα ορισμού του δείγματος και γενίκευσης σε επίπεδο περιοχής. Προκειμένου 

να επιτευχθεί αυτό, θα ήταν απαραίτητο να υπάρχει η υποστήριξη της Διοίκησης της 

Ε.Τ.Ε μέσω κάποιας ειδικής έγκρισης, ούτως ώστε οι συμμετέχοντες να προτρέπονταν 

με κάποια ανάρτηση της υπηρεσίας Εσωτερικής Επικοινωνίας να συμβάλλουν στην 

έρευνα. Ο λόγος για τον οποίο δεν επιλέχτηκε αυτή η οδός είχε να κάνει με το φόβο 

εμπλοκής σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα καθυστερούσαν αναπόφευκτα τη 

συλλογή των αποτελεσμάτων. 

Σε ότι αφορά την ποσοτική έρευνα, η οποία στην παρούσα φάση αναφέρονταν 

στην ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών που παρέχονται στους υπαλλήλους πρώτης 

γραμμής από τις υπηρεσίες back-office, ενδιαφέρον θα είχε η επέκτασή της και σε 

υπαλλήλους που δεν έρχονται σε επαφή με τους πελάτες αναφορικά με την ποιότητα 

των εσωτερικών υπηρεσιών των οποίων γίνονται δέκτες από τους συναδέλφους τους ή 

την Ε.Τ.Ε γενικότερα. 

Μια επιπλέον πρόταση για μελλοντική έρευνα θα είχε να κάνει με συμμετοχή 

και των πελατών των τραπεζών σε ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών που λαμβάνουν από την Ε.Τ.Ε και τη μετέπειτα συσχέτιση των 

αποτελεσμάτων με τις αντιλήψεις των υπαλλήλων για την ποιότητα των εσωτερικών 

υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό θα υπήρχε η δυνατότητα της διερεύνησης της ύπαρξης 

συσχέτισης μεταξύ της ποιότητας των εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις όχι μόνο των υπαλλήλων αλλά και των δεκτών της 

τελικής υπηρεσίας, σε αντιστοιχία με μελέτες του πρόσφατου παρελθόντος 

(Bouranta et al., 2009). 

Αναφορικά με την ποιοτική έρευνα, δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε δεν 

κατέστη δυνατό να εντοπιστεί κάποια Διεύθυνση ή Τμήμα αρμόδιο (πιθανώς μεταξύ 
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άλλων) και για την εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ, θα ήταν καλό να επιδιωχθεί 

η επικοινωνία με κάποια ανώτατα στελέχη της Διοίκησης (και όχι περιφερειακών 

Διευθύνσεων που θεωρήθηκε ότι σχετίζονται με τη διαχείριση και την εξυπηρέτηση του 

ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Τ.Ε) το οποίο δεν θα είχε ενδοιασμούς στο να απαντήσει 

στα ερωτήματα που ετέθησαν ως εκπρόσωπος του Οργανισμού. 

Τέλος, με δεδομένο το διεθνή χαρακτήρα της Ε.Τ.Ε, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε 

η επέκταση της παρούσας έρευνας σε επίπεδο Ομίλου, και η κατάλληλη ομαδοποίηση 

των αποτελεσμάτων ανά τράπεζα του εξωτερικού, προκειμένου να διερευνηθεί αφενός 

η ύπαρξη κάποιας διαφορετικής κουλτούρας σχετιζόμενης με το εσωτερικό μάρκετινγκ 

και αφετέρου η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών στις θυγατρικές μονάδες της ΝΑ 

Ευρώπης. 



54 
 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

6.1. ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ 

1. Asubonteng, P., McCleary, K.J. and Swan, J.E. (1996), "SERVQUAL Revisited: A 

Critical Review of Service Quality", The Journal of Services Marketing, Vol. 10, 

No. 6, 62-81. 

2. Bekkers, M. and Van Hasstrecht, R. (1993), "The foundations of internal 

marketing", 22
nd

 EMAC Conference Proceedings, Vol. 1, 140-164. 

3. Bellaouaied M. (2011), "Internal Marketing as a New Alternative for the Service 

Employees' Performance: an Empirical Study", Revue de Communication et de 

Marketing, 139-159. 

4. Bellou, V. and Andronikidis, A. (2008), "The Impact of Internal Service Quality on 

Customer Service Behaviour: Evidence from the Banking Sector", International 

Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 25, No. 9, 943-954. 

5. Berry L.L. (1980), "The Employee as Customer", Journal of Retail Banking, Vol. 3, 

33-40. 

6. Biernacki P. and Waldorf, D. (1981), "Snowball Sampling, Problems and 

Techniques of Chain Referral Sampling", Sociological methods and research, Vol. 

10, No. 2, 141-163. 

7. Bouranta, N. and Mavridoglou, G. (2004),"Internal Marketing Concept: The Case of 

the Greek Banks" Graduate Technological Education Institute of Piraeus 

Department of Business Administration, Marketing Laboratory, 1-8. 

8. Bouranta, N., Mavridoglou, G. and Kyriazopoulos, P. (2005), "The Impact of 

Internal Marketing to Market Orientation Concept and their Effects to Bank 

Performance", Operational Research. An International Journal, Vol. 5, No. 2, 349-

362. 

9. Bouranta, Ν., Chitiris, L. and Paravantis, J. (2009), "The Relationship between 

Internal and External Service Quality", International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, Vol. 21, No 3, 275-293. 

10. Bowen, D. and Schneider, B. (1998), Service Marketing and Management: 

Implications for Organizational Behavior-Research in Organizational Behavior, 

Greenwich, Connecticut: JAI Press. 

11. Brooks R.F., Lings I.N., Martina A. and Botschen M.A. (1999), "Internal Marketing 

and Customer Driven Waterfronts", The Service Industries Journal, Vol. 19, No. 4, 

49-67. 



55 
 

12. Cahill, D.J. (1995), "The Managerial Implications of the Learning Organization: A 

New Tool for Internal Marketing'', Implications of Services Marketing, Vol. 9, No. 

4, 43-51. 

13. Carlzon, J. (1987), Moments of Truth, New York: Ballinger. 

14. Cowell, D. (1991), The Marketing of Services, Oxford: Butterworth Heinemann. 

15. Cronin, J.J. and Taylor, S.A. (1992), "Measurement Service Quality: a Re-

examination and Extension", Journal of Marketing, Vol. 7, 55-68. 

16. Cronin, J.J. and Taylor, S.A. (1994), "SERVPERF versus SERVQUAL: 

Reconciling Performance Based and Perception Based Minus Expectation 

Measurements of Service Quality", Journal of Marketing, Vol. 58, No. 1, 125-131. 

17. Frost F.A. and Kumar M. (2000), "INTSERVQUAL-an Internal Adaptation of the 

GAP Model in a Large Service Organization". Journal of Services Marketing, Vol. 

14, No. 5, 358-377. 

18. Frost, F.A. and Kumar, M. (2001), "Service Quality Between Internal Customers 

and Internal Suppliers in an International Airline", International Journal of Quality 

and Reliability Management, Vol. 18, No. 4, 371-386. 

19. Gefen, D. (2002), "Customer Loyalty in E-Commerce". Journal of the Association 

for Information Systems, Vol. 3, No. 1, 27-51. 

20. George, W.R. (1990), "Internal Marketing and Organizational Behavior: a 

Partnership in Developing Customer-Conscious Employees at Every Level", 

Journal of Business Research, Vol. 20, No. 1, 63-70. 

21. George, W.R. and Grönroos, C. (1989), "Developing Customer-Conscious 

Employees at Every Level- Internal Marketing", in Congram, C.A. and Friedman, 

M.L. (Eds), Handbook of Services Marketing, AMACOM, New York, NY. 

22. Gremler, D.D., Bitner, M.J. and Evans, K.R. (1994), "The Internal Service 

Encounter", International Journal of Service Industry Management, Vol. 5, No. 2, 

34-56. 

23. Grönroos C. (1981), Internal Marketing an Integral Part of Marketing Theory, in 

Donnelly, J J and George WR (Eds), Marketing of Services, Chicago, Illinois: 

American Marketing Association. 

24. Grönroos C. (1984), "A Service Quality Model and its Marketing Implications", 

European Journal of Marketing, Vol. 18, No 4, 36-44. 

25. Grönroos, C. (2000), Service Management and Marketing: Customer Relationship 

Management Approach, Chichester, Wiley. 



56 
 

26. Gunawardane, G. (2011), "Reliability of the internal service encounter", 

International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 28, No. 9, 1003-

1018. 

27. Heskett J.L., Jones T.O., Loveman G.W., Sasser W.E. and Schlesinger L.A. (1984), 

"Putting the Service Profit Chain to Work", Harvard Business Review, Vol. 72, No. 

2, 164-174. 

28. Hogg, G., Carter, S. and Dunne, A. (1998), "Investing in People: Internal Marketing 

and Corporate Culture", Journal of Marketing Management, Vol. 14, 879-895. 

29. Johnson, F.P. and Zinkham, G. (1991), "Emotional Responses to a Professional 

Service Encounter", Journal of Services Marketing, Vol. 15, No 2, 5-16. 

30. Kang, G., Jame, J. and Alexandris, K. (2002), "Measurement of Internal Service 

Quality: Application of the SERVQUAL Battery to Internal Service Quality", 

Management Service Quality, Vol. 12, No. 5, 278-291. 

31. Kelemen, M. and Papasolomou-Doukakis, I. (2004), "Can Culture be Changed? A 

Study of Internal Marketing", The Service Industries Journal, Vol. 24, No. 5, 121-

135. 

32. Kyriazopoulos, P., Yannacopoulos, D., Spyridakos, A., Siskos, Y. and Grigoroudis. 

E. (2007), "Implementing Internal Marketing through Employee’s motivation", 

Technological Educational Institute of Piraeus-Working Papers in Progress, Vol. 3, 

6-30. 

33. Lehtinen, U. and Lehtinen, J.R. (1991), "Two Approaches to Service Quality 

Dimensions", The Service Industries Journal, Vol. 11, No 3, 287-303.  

34. Lewis B.R. and Entwistle, T.W. (1990), "Managing the Service Encounter: a Focus 

on the Employee", International Journal of Service Industry Management, Vol. 1, 

No. 3, 41-52. 

35. Lings I.N. and Brooks R.F. (1998), "Implementing and Measuring the Effectiveness 

of Internal Marketing", Journal of Marketing Management, Vol. 14, 325-351. 

36. Marshall, G.W., Baker, J. and Finn, D.W. (1998), "Exploring Internal Customer 

Service Quality", Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 13 No. 4-5, 

381-392. 

37. Nagel, P. and Cilliers, W. (1990), "Customer Satisfaction: a Comprehensive  

Approach", International Journal of Physical Distribution and Logistics, Vol. 20, 

No. 6, 2-46. 



57 
 

38. Papasolomou-Doukakis, I. (2003): "Internal Marketing in the UK Retail Banking 

Sector: Rhetoric or Reality", Journal of Marketing Management, Vol. 19, No. 1-2, 

197-224. 

39. Papasolomou-Doukakis, I. (2006), "Can Internal Marketing be Implemented within 

Bureaucratic Organizations?", International Journal of Bank Marketing, Vol. 24, 

194–212. 

40. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985), "A Conceptual Model of 

Service Quality and its Implications for Future Research", Journal of Marketing, 

Vol. 49, No. 4, 41-50. 

41. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988), "SERVQUAL: a Multiple-

Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Services Quality", Journal of 

Retailing, Vol. 64, No. 1, 12-40. 

42. Patton, M.Q. (2002), Qualitative Research and Evaluation Methods, Newbury Park, 

California, Sage. 

43. Perry, C. (1998), "Processes of a Case Study Methodology for Postgraduate 

Research in Marketing", European Journal of Marketing, Vol. 32, 785-802. 

44. Quester, P.G. and Kelly, A. (1999), "Internal Marketing Practices in the Australian 

Financial Sector: an Exploratory Study", Journal of Applied management Studies, 

Vol. 8, No. 2, 217-229. 

45. Radcliff, S. and Brooks, R. (1993), "Service from Within", The TQM Magazine, 

Vol. 5, No 5, 41-43. 

46. Rafiq, M. and Ahmed, P.K. (1993), "The Scope of Internal Marketing: Defining the 

Boundary Marketing and Human Resource Management", Journal of Marketing 

Management, Vol. , No. 3, 219-232. 

47. Reynoso, J. and Moores, B. (1995), "Towards the Measurement of Internal Service 

Quality", International Journal of Service Industry Management, Vol. 6, No. 3, 64-

83. 

48. Saad, N., Ahmed, P. and Rafiq, M. (2002), "Internal Marketing: Using Marketing-

like Approaches to Build Business Competencies and Improve Performance in 

Large Malaysian Corporations", Asian Academy of Management Journal, Vol. 7, 

No. 2, 27-53. 

49. Sargeant, A. and Asif, A. (1998), "The Strategic Application of Internal Marketing - 

an Investigation of UK Banking", International Journal of Bank Marketing, Vol. 16, 

No. 2, 66-79.  



58 
 

50. Schneider, B. and Bowen, D.E. (1985), "Employee and Customer Perceptions of 

Service in Banks: Replication and Extension", Journal of Applied Psychology, Vol. 

70, No. 3, 423-433. 

51. Schneider, B., Gunnarson, S.K. and Niles-Jolly, K. (1994), "Creating the Climate 

and Culture of Success", Organizational Dynamics, Vol. 23, No. 1, 17-29. 

52. Snell, L. and White, L. (2009), "An Exploratory Study of the Application of Internal 

Marketing in Professional Service Organizations", Services Marketing Quarterly, 

Vol. 30, No. 3, 195-211. 

53. Stauss, B. (1995), "Internal Services: Classification and Quality Management", 

International Journal of Service Industry Management, Vol. 6, No 2, 62-78. 

54. Vandamme, P. and Leunis, J. (1993), "Development of a Multiple-Item Scale for 

Measuring Hospital Service Quality", International Journal of Service Industry 

Management, Vol. 4, No. 3, 30-49. 

55. Vandermerwe, S. and Gilbert, D. (1989), "Making Internal Services Market 

Driven", Business Horizons, Vol. 32, 83-89. 

56. Varey, R.J. (1995), "Internal Marketing: a Review and some Interdisciplinary 

Research Challenge", Journal of Service Industry Management, Vol. 6, No. 1, 35-

48. 

57. Yasin, M., Correia, E. and Lisboa, J. (2004) "The Profitability of Customer-

Targeted Quality Improvement Efforts: an Empirical Examination", The TQM 

Magazine, Vol. 16, No 1, 45-49. 

58. Yin, R. K. (2003), Case study research-Design and methods, Newbury Park, 

California: Sage Publications. 

59. Young J.A. and Varble, D.L. (1997), "Purchasing’s Performance as Seen by its 

Internal Customers: a Study in a Service Organization", International Journal of 

Purchasing and Materials Management, Vol. 33, No. 3, 36-41. 

60. Zeithaml, V.A. and Bitner, M.J (1996), Services Marketing, New York: The 

McGraw-Hill Companies INC. 

61. Zeithaml, V.A., Berry, L.L. and Parasuraman, A. (1990), Delivering Quality 

Service, New York: The Free Press. 

 

6.2 ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ 

 

62. Λυμπερόπουλος, Κ. (2006), Μάρκετινγκ Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών: Εξελίξεις-

Τάσεις- Στρατηγικές, Αθήνα: Interbooks. 



59 
 

6.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

63. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, «Με Ευθύνη για τον Εργαζόμενο- Δράσεις 2011», 

Διαθέσιμο:http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/0eea6de1-f978-4571-8a93-

bdab801a3f39/Με+Ευθύνη+για+τον+Εργαζόμενο+2011.pdf?MOD=AJPERES (26 

Δεκεμβρίου 2012). 

64. Πηλείδου, Μ. «Οι τράπεζες μετρούν πληγές», InBusinessNews (10 Σεπτεμβρίου 

2012), Διαθέσιμο: http://www.sigmalive.com/inbusiness/news/business/521770  (26 

Δεκεμβρίου 2012). 

  

http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/0eea6de1-f978-4571-8a93-bdab801a3f39/Με+Ευθύνη+για+τον+Εργαζόμενο+2011.pdf?MOD=AJPERES
http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/0eea6de1-f978-4571-8a93-bdab801a3f39/Με+Ευθύνη+για+τον+Εργαζόμενο+2011.pdf?MOD=AJPERES
http://www.sigmalive.com/inbusiness/news/business/521770


60 
 

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

7.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΑΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Σκοπός της έρευνας:  

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BACK-OFFICE ΣΤΟΥΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ «ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» ΤΗΣ Ε.Τ.Ε 

 Υπάλληλοι «Πρώτης Γραμμής»: αυτοί που απασχολούνται σε Καταστήματα 

 Υπάλληλοι “Back-Office”: εργαζόμενοι στη Διοίκηση, το Help-Desk, τη Διεύθυνση 

Κεντροποιημένων Εργασιών, την Οργάνωση, τα Εγκριτικά Κέντρα κ.λ.π. 

Α. FRONT-LINE ή BACK-OFFICE; 

1 Είστε υπάλληλος «πρώτης γραμμής» σε Κατάστημα;    Ναι                       Όχι 

 

Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ «ΠΡΩΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ» ΤΗΣ Ε.Τ.Ε (1=Διαφωνώ απόλυτα, 7=Συμφωνώ Απόλυτα) 

2 Οι υπηρεσίες back-office είναι κατάλληλες να διαχειριστούν 

τα προβλήματά μου. 

1   2   3   4   5   6   7 

3 Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office ανταποκρίνονται με 

ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στα αιτήματά μου. 

1   2   3   4   5   6   7 

4 Οι συνάδελφοί μου έχουν τη δέουσα επαγγελματική εμφάνιση. 1   2   3   4   5   6   7 

5 Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office είναι έτοιμοι να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μου. 

1   2   3   4   5   6   7 

6 Οι υπηρεσίες back-office είναι αξιόπιστες. 1   2   3   4   5   6   7 

7 Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office έχουν στο μυαλό 

τους τη δική μου εξυπηρέτηση. 

1   2   3   4   5   6   7 

8 Οι συνάδελφοι στις υπηρεσίες back-office νοιάζονται για τα 

προβλήματά μου. 

1   2   3   4   5   6   7 

9 Οι συνάδελφοι στις υπηρεσίες back-office είναι ευγενικοί. 1   2   3   4   5   6   7 

10 Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office μου δίνουν 

εξατομικευμένη προσοχή. 

1   2   3   4   5   6   7 

11 Οι υπηρεσίες back-office μου παρέχουν τη βοήθεια που 

υπόσχονται. 

1   2   3   4   5   6   7 

12 Οι συνάδελφοι στις υπηρεσίες back-office έχουν τις 

απαιτούμενες γνώσεις. 

1   2   3   4   5   6   7 

13 Το εργασιακό μου περιβάλλον είναι άνετο και ευχάριστο. 1   2   3   4   5   6   7 

14 Νιώθω ασφαλής όταν έχω να κάνω με τις υπηρεσίες back-

office. 

1   2   3   4   5   6   7 

15 Τα υλικά που κυριαρχούν στο χώρο εργασίας μου έχουν 

όμορφη αισθητική. 

1   2   3   4   5   6   7 

16 Οι ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών back-office είναι 1   2   3   4   5   6   7 
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επαρκείς. 

17 Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office είναι ευαίσθητοι 

στις σχετιζόμενες με τη δουλειά μου ανάγκες. 

1   2   3   4   5   6   7 

18 Οι υπηρεσίες back-office μου παρέχουν ορθές και χρήσιμες 

πληροφορίες. 

1   2   3   4   5   6   7 

19 Η επικοινωνία μου με τους υπαλλήλους των υπηρεσιών back-

office είναι σαφής και ξεκάθαρη. 

1   2   3   4   5   6   7 

20 Οι υπηρεσίες back-office με καθοδηγούν σωστά εξαρχής, 

προκειμένου να μη χρειαστεί να κάνω διορθώσεις αργότερα. 

1   2   3   4   5   6   7 

21 Εμπιστεύομαι τις υπηρεσίες back-office. 1   2   3   4   5   6   7 

22 Ο εξοπλισμός στο χώρο εργασίας μου είναι σύγχρονος. 1   2   3   4   5   6   7 

23 Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-office έχουν τη διάθεση να 

με βοηθήσουν. 

1   2   3   4   5   6   7 

 

Γ. Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

24. Κατατάξτε τις παρακάτω διαστάσεις ποιότητας των παρεχόμενων τους υπαλλήλους 

«πρώτης γραμμής» υπηρεσιών κατά φθίνουσα σειρά σημαντικότητας (1: Πολύ Σημαντικό, 2: 

Λιγότερο Σημαντικό...)  

ΑΠΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (π.χ: αισθητική χώρου, εμφάνιση υπαλλήλων, εξοπλισμός...) 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (η ικανότητα των υπαλλήλων back-office να παρέχουν την υποσχόμενη 

υπηρεσία σωστά και με ακρίβεια) 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (η διάθεση των υπηρεσιών back-office για άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση) 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ (η ικανότητα των υπαλλήλων των υπηρεσιών back-office να εμπνέουν 

εμπιστοσύνη με τη γνώση τους) 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ (η εξατομικευμένη προσοχή που δίνουν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών back-

office) 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ «ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» ΤΗΣ Ε.Τ.Ε (1=Πολύ Κακή, 7=Πολύ καλή) 

25 Ποιά είναι η συνολική ποιότητα των υπηρεσιών που 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ οι υπάλληλοι «πρώτης γραμμής» της Ε.Τ.Ε; 

1   2   3   4   5   6   7 

 

Ε. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (1=Διαφωνώ απόλυτα, 

7=Συμφωνώ Απόλυτα) 

26 Η ποιότητα των υπηρεσιών που ΠΑΡΕΧΩ ως υπάλληλος 

στους πελάτες της Ε.Τ.Ε είναι ανάλογη με το πόσο 

ευχαριστημένος-η είμαι από την ποιότητα των υπηρεσιών που 

ΛΑΜΒΑΝΩ 

1   2   3   4   5   6   7 
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ΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συμπληρώστε με Χ) 

27. Ποιό είναι το φύλο σας; 

Άνδρας  

Γυναίκα  

 

28. Πότε γεννηθήκατε; 

Πριν το 1952  

1953-1962  

1963-1972  

1973-1982  

1983-1994  

 

29. Ποιό είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; 

Βασική Εκπαίδευση  

Απόφοιτος Λυκείου  

Απόφοιτος ΤΕΙ  

Απόφοιτος ΑΕΙ  

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου  

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου  

 

30. Πόσα χρόνια εργάζεστε στην Ε.Τ.Ε; 

Μέχρι 5  

6-10  

11-20  

21-30  

Πάνω από 30  

 

31. Τί θέση έχετε στο Κατάστημα/Υπηρεσία που εργάζεστε; 

Διευθυντής  

Υποδιευθυντής-Εντεταλμένος  

Προϊστάμενος Υπηρεσίας  

Υπάλληλος  

Ταμίας  

 

 

7.2. ΟΔΗΓΟΣ ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 Γνωρίζετε τον όρο «Εσωτερικό Μάρκετινγκ»; 

 Πώς θα ορίζατε το IM; 

 Μπορείτε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα εφαρμογής του ΙΜ στην Ε.Τ.Ε; 

 Ποιό τμήμα-Δ/νση-Υ/σία θωρείτε ότι είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του ΙΜ στην Ε.Τ.Ε; 
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 Θεωρείτε ότι η ικανοποίηση του «εσωτερικού πελάτη» αποτελεί προτεραιότητα για την 

Ε.Τ.Ε;  

 Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι οι υπηρεσίες back-office «βλέπουν» τους υπαλλήλους «πρώτης 

γραμμής» σαν εσωτερικούς πελάτες; 

 Σαν στέλεχος υπηρεσίας back office, πώς βαθμολογείτε τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι 

υπάλληλοι της πρώτης γραμμής; 

  Για ποιό λόγο θεωρείτε ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται >10 χρόνια στην τράπεζα 

«βαθμολογούν» καλύτερα τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από το back-office από αυτούς που 

έχουν λιγότερα χρόνια;  

 Θεωρείτε ότι η ποιότητα των παρεχόμενων στους υπαλλήλους πρώτης γραμμής υπηρεσιών 

από τους υπαλλήλους back-office επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 

στον τελικό πελάτη; 

 Μόλις το 38% των ερωτώμενων υπαλλήλων πιστεύει πως υπάρχει σχέση. Σχολιάστε... 

 

7.3. ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Πίνακας 7.1: Προφίλ των στελεχών που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα 

Α/Α Κλιμάκιο Διεύθυνση Χρόνια 

στην 

Ε.Τ.Ε 

Εμπειρία ως 

Υπάλληλος 

Δικτύου 

1 Προϊστάμενος Εσωτερική Επικοινωνία 22 Μικρή 

2 Προϊστάμενος Προσωπικού 9 Μικρή 

3 Προϊστάμενος Οργάνωση 25 Μεγάλη 

4 Προϊστάμενος Μάρκετινγκ 14 Μικρή 

5 Διευθυντής Εσωτερική Επικοινωνία 31 Μεγάλη 

6 Προϊστάμενος Ανάπτυξη Προσωπικού 12 Μικρή 

7.4. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Διάγραμμα 7.1: Κατανομή του δείγματος με βάση το φύλο 
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Διάγραμμα 7.2: Κατανομή του δείγματος με βάση την ηλικία 

 

 
Διάγραμμα 7.3: Κατανομή του δείγματος με βάση την εκπαίδευση 

 

 
Διάγραμμα 7.4: Κατανομή του δείγματος με βάση την εμπειρία 
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Διάγραμμα 7.5: Κατανομή του δείγματος με βάση τη θέση ευθύνης 

 

7.5. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Νο 2-23 (SERVQUAL) ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

  
Διάγραμμα 7.6: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 2 Διάγραμμα 7.7: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 3 

  
Διάγραμμα 7.8: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 4 Διάγραμμα 7.9: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 5 
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Διάγραμμα 7.10: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 6 Διάγραμμα 7.11: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 7 

  
Διάγραμμα 7.12: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 8 Διάγραμμα 7.13: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 9 

   

  

Διάγραμμα 7.14: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 10 Διάγραμμα 7.15: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 11 
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Διάγραμμα 7.16: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 12 Διάγραμμα 7.17: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 13 

  
Διάγραμμα 7.18: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 14 Διάγραμμα 7.19: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 15 

  
Διάγραμμα 7.20: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 16 Διάγραμμα 7.21: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 17 
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Διάγραμμα 7.22: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 18 Διάγραμμα 7.23: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 19 

  
Διάγραμμα 7.24: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 20 Διάγραμμα 7.25: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 21 

  
Διάγραμμα 7.26: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 22 Διάγραμμα 7.27: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 23 
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7.6. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 24 (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Διάγραμμα 7.28: Απαντήσεις στην ερώτηση Νο 24 

 

  

 

 

  


