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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης περίπτωσης ήταν η διερεύνηση των αρχών της 

ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και όλων των μεθόδων και  τεχνικών οι οποίες θα 

αυξήσουν την ικανοποίηση του πελάτη σε ένα τραπεζικό κατάστημα. 

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη και η ανάλυση της περίπτωσης στην Τράπεζας Πειραιώς, 

με εμπειρική εφαρμογή σε τραπεζικό κατάστημα αναλύοντας την παρούσα αγορά, το 

κατάστημα, την περιοχή, τον ανταγωνισμό και τους πελάτες. Επίσης η ανάλυση της 

παρούσα κατάστασης στον τραπεζικό κλάδο και τις τρέχουσες μεταβαλλόμενες 

συνθήκες στην χώρα μας μιας και ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικός. 

Στην συνέχεια η παρουσίαση βασικών εννοιών όπως είναι η ποιότητα των 

υπηρεσιών, του μοντέλου Servqual  το οποίο υποδεικνύει τα βασικά συστατικά της 

παροχής μιας υψηλής ποιότητας υπηρεσίας, της μεθόδου  blueprinting τις  

διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους υπαλλήλους που έρχονται σε 

επαφή με τους πελάτες (frond desk), καθώς και οι υποστηρικτικές ενέργειες που θα 

πρέπει να γίνουν στο back office έτσι ώστε η επιχείρηση να παραδώσει την καλύτερη,  

επιτυχημένη εμπειρία στον  πελάτη, καθώς και την Contact point analysis έτσι ώστε  

να δώσουν οι εταιρίες μια καλύτερη και βιώσιμη συμβολή στην επιτυχία τους. 

Τέλος ο συνδυασμός της ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η εφαρμογή ενός 

blueprint μοντέλου  θα μας δώσει σπουδαίες αρχές και συμπεράσματα για την 

συνταγή της επιτυχημένης πορείας όπως και της επίτευξης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στις τράπεζες αλλά και τα προβλήματα τα οποία 

αντιμετωπίζονται στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των πελατών στο τραπεζικό 

κατάστημα εφαρμογής. 
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1.Εισαγωγή 

Οι τράπεζες αποτελούν ένα νευραλγικό κομμάτι της Ελληνικής οικονομίας στις μέρες 

μας, μέσα από τις δύσκολες και μεταβαλλόμενες καταστάσεις τις οποίες η Χώρα μας 

καλείται συνέχεια να αντιμετωπίσει οι τράπεζες είναι παρόν σε όλα τα γεγονότα, σε 

κάθε μορφή εξέλιξης και αποτελούν πόλο ενδιαφέροντος ολόκληρου του κοινωνικού 

συνόλου. 

Ο ανταγωνισμός στην αγορά τραπεζικών υπηρεσιών είναι πλέον έντονος έχοντας 

ανοίξει νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης της τραπεζικής πελατείας. Λόγο του έντονου 

ανταγωνισμού στις μέρες μας οι τραπεζικές υπηρεσίες και παροχές έχουν μικρές 

διαφορές όμως αυτό που τις κάνει να ξεχωρίζουν μεταξύ τους είναι η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, το αίσθημα της ασφάλειας στους πελάτες , η φήμη  και το 

ανθρώπινο δυναμικό της μιας και όσο μεγαλύτερη είναι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση 

κατά τις στιγμές εξυπηρέτησης, τόσο αυξημένη είναι η πιθανότητα οι πελάτες να 

επηρεάζονται από τις διαθέσεις και τα συναισθήματα τους. (Johnson and Zinkham 

1991). 

Η Τράπεζα Πειραιώς συνδυάζοντας επιχειρηματική ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη, 

παίρνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη υγιών επιχειρηματικών σχεδίων και τη 

μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ένα σύγχρονο μοντέλο διατηρήσιμης 

ανάπτυξης. Αυτές οι δράσεις της , την έχουν κατατάξει στην πρώτη δύναμη του Ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος.  

Σκοπός  λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των τεχνικών βελτίωσης των 

παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών για την παροχή στους πελάτες της καλύτερης 

δυνατής εμπειρίας.  

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των τεχνικών βελτίωσης της παρεχόμενης 

τραπεζικής υπηρεσίας, των παραγόντων που επηρεάζουν την καταναλωτική 

συμπεριφορά, του ποσοστού συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην καλύτερη 

δυνατή παρεχόμενη εμπειρίας και τέλος  στο στάδιο της αξιολόγησης είναι για να 

πάρουμε πληροφορίες από την υπηρεσία που ανατήχθηκε και να αξιολογήσουμε την 

αξία που προσφέρει στους πελάτες και την τράπεζα, προκειμένου να δώσουμε 

μεγαλύτερη ανάπτυξη της υπηρεσίας, να δούμε τα πιθανά προβλήματα και να 

αναλύσουμε τις καλύτερες  λύσεις οι οποίες θα προσφέρουν μια πραγματική ποιοτική 

υπηρεσία στους πελάτες. 
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2.1 Περίπτωση μελέτης 

Το Τραπεζικό Κατάστημα στο οποίο γίνεται η μελέτη των περιπτώσεων είναι το 

(1394)  Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο βρίσκεται στην Ροδόπολη 

Σερρών. 

Το κατάστημα βρίσκεται σε λειτουργιά από τον 04 του 1984, με την επωνυμία της 

Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και στην συνεχεία την 08/06/2013 μετονομάστηκε 

σε Τράπεζα Πειραιώς καθώς ακλούθησε η εξαγορά της ΑΤΕ την 27/07/12 από την 

Τράπεζα Πειραιώς και η  συγχώνευση των δυο τραπεζών. 

 Τα μεγέθη του καταστήματος σε αριθμούς είναι στα είκοσι δυο εκατομμύρια σε 

καταθέσεις και στα τριάντα εκατομμύρια σε δάνεια, ποσά τα οποία είναι ενδεικτικά  

και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις.  

Το πληθυσμιακό μέγεθος της περιοχής ανέρχεται στους 10.037 κατοίκους, του Δήμου 

Σιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Πίνακας Ενδεικτικού Πελατολογίου Εξυπηρέτησης 

Περιοχή Πληθυσμός 

Ροδόπολη 1.129 

Οδηγήτρια 52 

Ανατολή 200 

Θεοδώρειο 112 

Παραπόταμος 212 

Άνω Πορόια 1.529 

Καστανούσσα 733 

Καλοχώρι 267 

Κάτω Πορόια 627 

Σιδηροχώρι 119 

Κερκίνη 1.472 

Κορυφούδι 49 

Μοναστηράκι 380 

Σταυροδρόμι 316 

Λιβαδιά 1.094 

Μακρινίτσα 365 

Νεοχώρι Κερκίνης 684 

Πλατανάκια 697 

Ακριτοχώρι 427 

Θρακικό 122 

 

el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Σιντικής Η ελληνική απογραφή του 2011. 
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Στην περιοχή της Ροδόπολης Σερρών κατά την οποία το κατάστημα λαμβάνει τον 

χώρο δράσης του δεν υπάρχει ανταγωνιστική τράπεζα διότι ο μόνος ανταγωνιστής 

που υπήρχε στην περιοχή ήταν Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η οποία  αποφάσισε και 

προχώρησε  το 2011  το κλείσιμο του υποκαταστήματος της.  

Ανταγωνιστικά υποκαταστήματα τραπεζών υπάρχουν στην περιοχή του 

Σιδηροκάστρου Σερρών  σε απόσταση 30 χιλιομέτρων περίπου ή στην περιοχή του 

Κιλκίς σε απόσταση 35 χιλιομέτρων περίπου. Είτε στην μια είτε όμως είτε στην άλλη 

περίπτωση η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται και εκεί με τα δικά της 

υποκαταστήματα. 

Η πλειονότητα του πελατολογίου είναι κύριος αγροτοκτηνοτροφικής ενασχόλησης 

μιας και η περιοχή είναι φύση αγροτική περιοχή. Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό του 

πελατολογίου του καταστήματος είναι συνταξιούχοι και τέλος ένα πιο μικρό κομμάτι 

είναι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν είτε πρατήρια υγρών καυσίμων είτε επιχειρήσεις 

εμπορίας και πώλησης αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων.  

 Ένα ακόμη μικρότερο κομμάτι είναι τουριστικές επιχειρήσεις λόγο της φυσικής 

ομορφιάς της περιοχής η οποία αποτελεί πόλο έλξης τουριστών << Η Κερκίνη 

αποτελεί εθνικό πάρκο, προστατεύεται από τη σύμβαση Ραμσάρ και αποτελεί 

περιοχή του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Natura 2000». Τέλος επιχειρήσεις διαφόρων 

δραστηριοτήτων σε μικρότερο βαθμό.  

Έτσι λοιπόν λόγο του ότι το όραμα και το σύστημα αξιών πάνω στο οποίο στηρίζεται 

η πορεία και η ανάπτυξη της Τράπεζας Πειραιώς και του Ομίλου της είναι η εστίαση 

στον πελάτη μέσω της Υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης,  της εμβάθυνση των 

πελατειακών σχέσεων στη βάση του αμοιβαίου οφέλους και της δημιουργικής 

αναζήτησης και εξεύρεσης καινοτόμων λύσεων έχει προσαρμοστεί στις εκάστου 

ανάγκες του πελατολογίου της. 

Ο πελάτης, οι ανάγκες και επιθυμίες του πρέπει να ακούγονται προσεκτικά και να 

είναι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής κάθε επιχείρησης. Οι τραπεζικές υπηρεσίες 

είναι άυλες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτές από 

τους πελάτες πριν από τη πώλησή τους. 

 

Η Υπηρεσία είναι μία χρονικά φθαρτή, άυλη εμπειρία, η οποία εκτελείται για έναν 

πελάτη, ο οποίος βρίσκεται σε ρόλο συν-παραγωγού. (James Fitzsimmons) 

 

2.2 Τράπεζα Πειραιώς 

Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 10 χώρες και περίπου  22 χιλιάδες εργαζόμενους, 

ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 6 εκατ πελάτες. Το συνολικό ενεργητικό του 

Ομίλου φτάνει τα €86 δισ, τα δάνεια μετά από προβλέψεις τα €56 δισ και καταθέσεις 

τα €55 δισ στις 30 Σεπτεμβρίου, 2014. 
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Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως 

ιδιωτική Τράπεζα, ενώ το διάστημα 1975-1991 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο. Από το 

Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε έχει παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη 

εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων, ενώ σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην 

ελληνική αγορά με μερίδια αγοράς 30% στα δάνεια και 28% στις καταθέσεις. 

Όμιλος Πειραιώς Σεπτέμβριος 2014 

Ενεργητικό €86,4 δισ 

Δάνεια μετά από προβλέψεις €56,3 δισ 

Καταθέσεις €55,0 δισ 

Δείκτης CET-1 13,4% 

Καταστήματα 1.252 

Εργαζόμενοι 22,3 χιλ 

Πελάτες 6,2 εκατ 

 

2.2.1 Η Πορεία  

Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη κατά τις δεκαετίες του 1990 και 2000, η 

Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την 

εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά. Έτσι, το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των 

εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας 

Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais 

Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και 

στην απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. 

Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω της απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών 

Μακεδονίας-Θράκης και Χίου. To 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο 

της ΕΤΒΑbank, ενώ η απορρόφησή της ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2003. 

To 2005, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς υλοποιώντας στρατηγική επέκτασής του στις 

αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, προχώρησε στην 

εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank 

Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί 12χρονη παρουσία του Ομίλου, ενώ το Μάρτιο 2006 

ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στη 

Βουλγαρία με την Eurobank. Επίσης, το 2005, εισήλθε στη σερβική αγορά με την 

εξαγορά της Atlas Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd), αλλά και στην 

αιγυπτιακή αγορά με την εξαγορά της Egyptian Commercial Bank (μετονομάσθηκε 

σε Piraeus Bank Egypt). Τέλος, εντός του 2007, ο Όμιλος Πειραιώς διεύρυνε τη 

διεθνή παρουσία του στην Ουκρανία με την εξαγορά της International Commerce 

Bank (μετονομάσθηκε σε Piraeus Bank ICB), και στην Κύπρο με την ίδρυση της 

Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου και τη συμφωνία εξαγοράς του δικτύου της Arab Bank 

Κύπρου. 

Το 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το "υγιές" τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας 

της Ελλάδος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) και τη Γενική 
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Τράπεζα. Το Μάρτιο του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τις τραπεζικές 

δραστηριότητες στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και 

της Ελληνικής Τράπεζας. Τον Ιούνιο 2013, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τη 

Millennium Bank Ελλάδας,. Οι συναλλαγές αυτές συνιστούν σημαντικά βήματα προς 

την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, 

διαδικασία στην οποία η Τράπεζα Πειραιώς έχει συμμετάσχει από την πρώτη στιγμή 

ως βασικός πυλώνας. 

Τον Ιούνιο του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε τη διαδικασία  

ανακεφαλαιοποίησης μετά την εφαρμογή του PSI, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, τόσο 

σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους. Τον Απρίλιο 2014 η Τράπεζα 

ολοκλήρωσε με επιτυχία αύξηση κεφαλαίου ύψους €1,75 δισ, με την έκδοση των 

νέων κοινών μετοχών και την καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος 

προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν στο εξωτερικό σε 

θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών 

καθώς και στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς προς επενδυτές, καταγράφοντας 

θετική ανταπόκριση, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς 

τις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς και  κατ’ επέκταση του ελληνικού τραπεζικού 

κλάδου. 

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο 

Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 13,6%, ενώ ο δείκτης Common Equity Tier 1 

ανέρχεται στο 13,4%. 

Σήμερα η Τράπεζα έχει ήδη ενσωματώσει πλήρως στα συστήματά της, την πρώην 

ATEbank και τις εγχώριες δραστηριότητες των δικτύων της Τράπεζας Κύπρου, CPB, 

Ελληνικής Τράπεζας, και Millennium Bank Ελλάδας και πρόσφατα της Γενικής 

Τράπεζας, παρέχοντας στους πελάτες ολοκληρωμένη τραπεζική εξυπηρέτηση. 

2.2.3 Τι προσφέρει 

H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο 

των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα 

(universal bank). Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα μετά την εξαγορά της 

ATEbank, στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στο green banking, στην παροχή 

υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αγορά της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρονται τόσο 

μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των περίπου 800 καταστημάτων και 1.890 ΑΤΜ του 

Ομίλου στην Ελλάδα, όσο και από το ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής της winbank. 

Η παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό εστιάζεται στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, διαθέτοντας ένα δίκτυο 382 

καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη Ρουμανία με 130 

καταστήματα, στη Βουλγαρία με 83 καταστήματα της Piraeus Bank Bulgaria, στην 
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Αλβανία με την Tirana Bank με 53 καταστήματα, στη Σερβία με 34 καταστήματα της 

Piraeus Bank Beograd, στην Ουκρανία με 27 καταστήματα της Piraeus Bank ICB, 

στην Κύπρο με 14 καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου, στην Αίγυπτο με 

την Piraeus Bank Egypt με 39 καταστήματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα 

κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο και στη Γερμανία με ένα κατάστημα 

στη Φρανκφούρτη. 

2.2.4 Τι προάγει  

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς συνδυάζοντας επιχειρηματική ανάπτυξη και κοινωνική 

ευθύνη, προάγει συστηματικά τις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους του μέσω 

ειδικών δράσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού, αλλά 

και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει ότι οι 

ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με 

υπεύθυνο τρόπο. Η συμβολή της Τράπεζας στην προστασία του περιβάλλοντος έχει 

δύο διαστάσεις: την εσωτερική διάσταση η οποία αναφέρεται στις προσπάθειες της 

Τράπεζας να μετριάσει τις λειτουργικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της και την 

εξωτερική διάσταση η οποία αντανακλάται στις προσπάθειες της Τράπεζας για 

αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πελατών της και για την προώθηση 

φιλικών προς το περιβάλλον επενδύσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει 

σημαντική παρουσία στον τομέα της Πράσινης Τραπεζικής, με εξειδικευμένα 

καταστήματα αλλά και προϊόντα για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η 

Τράπεζα λειτουργεί μέσω του Πολιτιστικού της Ιδρύματος σειρά θεματικών 

μουσείων ανά την Ελλάδα, το οποίο αναπτύσσεται διαρκώς και το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να μεταφέρει στην ελληνική περιφέρεια, με ουσιαστικό και 

αποτελεσματικό τρόπο, πολιτιστικές δραστηριότητες υψηλών προδιαγραφών. 

Ως μια από τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς παίρνει 

πρωτοβουλίες για την υποστήριξη υγιών επιχειρηματικών σχεδίων και τη μεταστροφή 

της ελληνικής οικονομίας σε ένα σύγχρονο μοντέλο διατηρήσιμης 

ανάπτυξης.(www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/brief-profile) 

 

2.3 Το Τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα 

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί κοσμογονία στις τράπεζες. Η  κρίση οδήγησε στη 

ριζική αναδόμηση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες στην Ελλάδα 

πέρασαν από τον ιδιωτικό τομέα σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και τώρα 

βρισκόμαστε στη φάση της μετάβασης και πάλι σε ιδιωτικά χέρια. 

Οι τράπεζες σήμερα βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και είναι κεφαλαιακά 

ισχυρές. Με την οικονομία να κινείται σε τροχιά ανάκαμψης, έχει σχηματιστεί ένα 

εξαιρετικά θετικό κλίμα και υπάρχουν ισχυρές προσδοκίες στο εξωτερικό ότι η 

Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορεί να κάνει τη θετική έκπληξη. 

http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/brief-profile
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Τα 8,3 δισ. ευρώ που επενδύθηκαν στις ελληνικές τράπεζες από διεθνείς επενδυτές 

αποτελούν ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο για τον τραπεζικό τομέα, αλλά 

ευρύτερα για την οικονομία και τις δυνατότητες της χώρας. Οι ελληνικές τράπεζες 

έχουν ήδη ολοκληρώσει δύο κύκλους stress test και ανακεφαλαιοποίησης και αυτήν 

τη στιγμή διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Το πρόσφατο stress test της 

Τράπεζας της Ελλάδος με τη συνδρομή της BlackRock κέρδισε την εμπιστοσύνη των 

διεθνών επενδυτών, κάτι που αποτυπώθηκε στη συμμετοχή τους στις αυξήσεις 

κεφαλαίου. Μετά τις αυξήσεις, οι ελληνικές τράπεζες είναι θωρακισμένες 

κεφαλαιακά και συγκρίνονται ευνοϊκά με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Επιπλέον, οι 

ελληνικές τράπεζες έχουν συμφωνήσει με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχέδια αναδιάρθρωσης, τα οποία περιλαμβάνουν περαιτέρω 

ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης. 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορούν να αντιμετωπιστούν με συνδυασμένες 

ενέργειες από πλευράς τραπεζών, αλλά και διαμόρφωσης κατάλληλου θεσμικού 

πλαισίου. Οι τράπεζες ήδη εργάζονται εντατικά για την αντιμετώπιση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και έχουν δημιουργήσει ειδικές μονάδες με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση των ανακτήσεων με στοχευμένες λύσεις. Ωστόσο, χρειάζονται και 

συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις ώστε να ενισχυθούν οι ενέργειες των τραπεζών. 

Η θεσμική παρέμβαση πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, η οποία έχει χτιστεί τα τελευταία δύο χρόνια. 

Το Ταμείο συμβάλλει ενεργά και στις δύο κατευθύνσεις ώστε το πρόβλημα των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, που σήμερα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις 

τράπεζες, να μετατραπεί με την κατάλληλη αντιμετώπιση σε παράγοντα ανάπτυξης 

της οικονομίας. (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  << Ελληνική Οικονομία >>  20/07/2014) 

Σε ριζική αλλαγή του τραπεζικού χάρτη στη χώρα οδήγησαν οι πρόσφατες εξαγορές 

και συγχωνεύσεις τραπεζών, αναδεικνύοντας οφέλη και ευκαιρίες για τις τέσσερις 

συστημικές τράπεζες, που απορρόφησαν συνολικά 11 μεγάλες ή μικρότερες. 

Η ακτινογραφία του τραπεζικού συστήματος φέρει την Τράπεζα Πειραιώς ως τη 

μεγάλη ωφελημένη σε ότι αφορά στα μερίδια αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις, την 

Εθνική Τράπεζα ως τη μεγάλη κερδισμένη με τις χαμηλότερες επισφάλειες και τον 

καλύτερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις, την Alpha Bank ως την τράπεζα με την 

καλύτερη ρευστότητα και τη χαμηλότερη εξάρτηση από το ευρωσύστημα, ενώ η 

Eurobank συνδυάζει βελτιωμένη κατάταξη με βάση τα τρία τελευταία 

χαρακτηριστικά, της ρευστότητας, των επισφαλειών και του δείκτη δάνεια προς 

καταθέσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα ενοποιημένα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών 

ομίλων μετά τις συγχωνεύσεις αποκαλύπτουν την υψηλή 

συγκέντρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που ελέγχει πλέον το 91% των 

δανείων, έναντι 60% που ελέγχουν οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της 
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Πορτογαλίας, 53% στην Τουρκία, 51% στην Ιταλία, 42% στη Γερμανία, 41% στην 

Ισπανία και 41% στην Πολωνία. 

Μέσα από το κύμα των εξαγορών (ΑΤΕbank, Millenium, Geniki και των τριών 

κυπριακών) η Τράπεζα Πειραιώς υπερδιπλασίασε το χαρτοφυλάκιο των δανείων της, 

ενώ η Alpha Bank προσέθεσε ένα 27% επιπλέον δανειακό χαρτοφυλάκιο, με την 

εξαγορά της Emporiki Bank. Η ενσωμάτωση του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

και της νέας Proton στη Eurobank οδήγησε σε αύξηση του δανειακού της 

χαρτοφυλακίου κατά 15%, ενώ η Εθνική Τράπεζα προσέθεσε μόλις ένα 5%, καθώς 

ήταν η μόνη που δεν προχώρησε σε εξαγορές μεγάλων τραπεζών.  

Η γιγάντωση του ομίλου της Πειραιώς τον κατατάσσει στην πρώτη θέση σε όρους 

δανείων και καταθέσεων, με συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων 68,5 δισ. ευρώ και 

μερίδιο αγοράς 29,6%και καταθετική βάση 50,2 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 28,6%. 

Ακολουθεί η Alpha Bank με μερίδιο αγοράς στις χορηγήσεις 23,1%, ενώ στις 

καταθέσεις κατατάσσεται στην τρίτη θέση με μερίδιο αγοράς 20,7%. Στις χορηγήσεις 

την τρίτη θέση καταλαμβάνει πλέον η Eurobank με μερίδιο 19,9%, ενώ το μικρότερο 

χαρτοφυλάκιο δανείων μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαθέτει η 

Εθνική, η οποία όμως διατηρεί ισχυρό πλεονέκτημα στις καταθέσεις με τη δεύτερη 

μεγαλύτερη καταθετική βάση 40,6 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 23,1%.  

Το μικρότερο χαρτοφυλάκιο δανείων σε σχέση με την ευρεία καταθετική βάση 

εξασφαλίζει στην Εθνική Τράπεζα τον καλύτερο δείκτη δάνεια προς καταθέσεις σε 

σχέση με τις τρεις άλλες τράπεζες, που διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία του 

εξαμήνου στο 102%. Για τον ίδιο λόγο η Εθνική Τράπεζα διατηρεί μειωμένη 

εξάρτηση από το ευρωσύστημα, αντλώντας ρευστότητα ίση με 20,5% του 

ενεργητικού της από την EKT και τον ELA, έναντι 24,1% της Alpha Bank και 21,3% 

της Eurobank. Μικρότερη εξάρτηση, ακόμη και από την Εθνική διαθέτει ο όμιλος της 

Τράπεζας Πειραιώς με ποσοστό 16,8%, της οποίας ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις 

διαμορφώνεται στο 116% και είναι ο δεύτερος καλύτερος μετά την Εθνική. 

Σε ότι αφορά τον δείκτη επισφαλειών, στην καλύτερη θέση με διαφορά βρίσκεται η 

Εθνική με ποσοστό 20,8% και ακολουθούν η Eurobank με 25,3%, η Alpha Bank με 

31,8% και η Τράπεζα Πειραιώς με 33,2%. (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  << Ελληνική 

Οικονομία >>  20/07/2014) 

3.1 Tραπεζικό Μάρκετινγκ 

Το τραπεζικό Μάρκετινγκ στον ελληνικό τραπεζικό χώρο αναπτύσσεται και 

εξελίσσεται συνεχώς διότι όχι μόνο αυτό στο εξωτερικό εφαρμόζεται δεκαετίες πριν 

αλλά και γιατί η απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει δώσει τη 

δυνατότητα σε κάθε εμπορική τράπεζα να ασκεί περισσότερο ανταγωνιστική 

πολιτική. 

 

Ο ανταγωνισμός στην αγορά τραπεζικών υπηρεσιών έχει οξυνθεί τα τελευταία 

χρόνια. Ανταγωνισμός σε κάθε επίπεδο, η τεχνολογική εξέλιξη έχει ανοίξει νέες 

δυνατότητες εξυπηρέτησης της τραπεζικής πελατείας.  
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Η εξαιρετική και διαφοροποιημένη αντιμετώπιση του πελάτη σε όλη την κλίμακα της 

ιεραρχίας σε συνδυασμό με την άνοδο του μορφωτικού επίπεδου των πελατών που 

έχει σαν αποτέλεσμα οι πελάτες να είναι πολύ καλυτέρα πληροφορημένοι για τα 

τραπεζικά προϊόντα σε σχέση με το παρελθόν καθιστούν την συνεχής ανάπτυξη του 

τραπεζικού Μάρκετινγκ ανάγκη ιδιαίτερης σπουδαιότητας. (Λυμπερόπουλος, 1994, 

σελ 47-50) 

 

Ως Μάρκετινγκ τραπεζικών υπηρεσιών μπορούμε να ορίσουμε  μια αντίληψη κάθε 

τραπεζοϋπάλληλου και μια φιλοσοφία διοίκησης, σύμφωνα με την οποία για να 

επιτευχθούν οι στόχοι της τράπεζας πρέπει να προσανατολισθούν  όλες οι λειτουργιές 

της στις παρούσες και στις προβλεπόμενες απατήσεις της αγοράς.  

Προσανατολισμός αυτός αποσκοπεί σε μια αποδοτική για τη τράπεζα πρόσφορα 

υπηρεσιών προσαρμοσμένη στην καλύτερη δυνατή κάλυψη των υπαρχουσών και των 

προβλεπόμενων αναγκών των πελατών , που ανήκουν στις προκαθορισμένες αγορές- 

στόχους . (Λυμπερόπουλος, 1994, σελ 51) 

 

Προϊόντα για τις τράπεζες είναι οι προσφερόμενος υπηρεσίες . Οι τραπεζικές 

υπηρεσίες πρώτα πωλούνται και μετά παράγονται και το χρονικό στοιχειό είναι πιο 

έντονο στην πελατειακή σχέση που δημιουργείται από κάθε πώληση τραπεζικής 

υπηρεσίας από ότι στα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες . Η πελατειακή σχέση 

έχει μακροχρόνια φύση . Για παράδειγμα η υπογραφή μια σύμβασης χορήγησης ενός 

δάνειου ή το άνοιγμα ενός λογαριασμού καταθέσεων σηματοδοτεί την έναρξη μιας 

συνεργασίας και όχι την ολοκλήρωση της. (Λυμπερόπουλος, 1994, σελ 45-46) 

 

Οι διαπροσωπικές επικοινωνίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των 

στάσεων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών, οι οποίες είναι κατά πολύ 

αποτελεσματικότερες από τις προσπάθειες ΜΚΤ. Οι διαπροσωπικές επιδράσεις είναι 

γνώστες και ως επικοινωνία  ΄από στόμα σε στόμα ΄ (word-mouth). 

 

Η διαπροσωπική επικοινωνία και επαφή είναι τόσο αποτελεσματική , διότι προσφέρει 

στον αγοραστή του προϊόντος μια αίσθηση κοινωνικής υποστήριξης και παράλληλα 

οι πληροφορίες – συστάσεις που παρουσιάζονται κατά την επικοινωνία 

υποστηρίζονται από μια ομαδική κοινωνική πίεση να συμμορφωθεί ο καταναλωτής 

με τις συστάσεις. 

 

 Επιπλέον , οι πληροφορίες που κοινοποιούνται θεωρούνται αξιόπιστες από τους 

καταναλωτές οι οποίοι στηρίζονται σε αυτές με εμπιστοσύνη προκειμένου να 

καταλήξουν σε κάποια απόφαση. (Σιώμκος , 2011, σελ 367-368) 

 

Ο τρόπος με τον οποίο μια τράπεζα έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται και να 

αξιολογεί την γνώμη των πελατών της αποτελεί ένα αποτελεσματικό σύστημα CRM. 

Ο πελάτης για μια τράπεζα αποτελεί το κέντρο της προσοχής της και έτσι θα πρέπει 

να είναι σε θέση η τράπεζα να αντιλαμβάνεται τον τρόπο που αξιολογεί ο πελάτης 

την τράπεζα, τα προϊόντα της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. 

Το CRM  είναι μια διαδικασία, στόχος της οποίας είναι η συλλογή πληροφοριών που 

βοηθούν το διοικητικό προσωπικό μιας εταιρίας στο να διαχειριστεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τις σχέσεις της με τους πελάτες της . (Zikmund et al. 2003). 
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Με τον όρο CRM εννοούμε την διαχείριση πελατειακών σχέσεων customer 

relationship management. Αναφερόμαστε στην διαχείριση κάθε πελάτη ο οποίος 

προσδίδει αξία στην επιχείρηση μας. 

 

3.1.2 Εσωτερικό Μάρκετινγκ 

Το χτίσιμο της πελατοκεντρικής συνείδησης μεταξύ των υπαλλήλων μέσω της 

εκπαίδευσης και της υποκίνησης τόσο του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τους 

πελάτες όσο και του υποστηρικτικού προσωπικού , ώστε να δουλεύουν σαν ομάδα. 

(Kotler and Armstrong 1991). 

Οποιαδήποτε μορφή μάρκετινγκ μέσα σε ένα οργανισμό που εστιάζει την προσοχή 

του προσωπικού στις εσωτερικές διαδικασίες που πρέπει να αλλαχτούν, προκειμένου 

να ενισχυθεί η απόδοση του οργανισμού στην εξωτερική αγορά.(Becckers and Van 

Hasstrecht 1993). 

Οι υπάλληλοι  μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες όταν ο 

οργανισμός τους  παρέχει τους απαραίτητους πόρους , συμπεριλαμβανόμενης της 

υποστήριξης σε θέματα εξοπλισμού , λογιστηρίου , διαχείρισης και διοίκησης. 

(Schneider & Bowen 1995). 

Από τα παραπάνω κατανοούμε εύκολα την σπουδαιότητα της θεωρίας του 

εσωτερικού μάρκετινγκ ως μια φιλοσοφία υποκίνησης και υποστήριξης των 

υπαλλήλων πρώτης γραμμής τους οποίους οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν 

ως πολύτιμες μονάδες 

Για το χτίσιμο του εσωτερικού μάρκετινγκ υπάρχουν έξη βήματα(Reynoso & Moores 

1996): 

 Δημιουργία εσωτερικής επίγνωσης. 

 Αναγνώριση τω εσωτερικών πελατών και προμηθευτών. 

 Αναγνώριση προσδοκιών των εσωτερικών πελατών. 

 Επικοινωνία των προσδοκιών αυτών στους εσωτερικούς προμηθευτές, 

προκειμένου να διαπιστωθεί τι εμπόδια υπάρχουν για τη ικανοποίηση τους. 

 Ενασχόλησης των εσωτερικών προμηθευτών για την πραγματοποίηση των 

απαραίτητων αλλαγών, προκειμένου να παρέχεται το επίπεδο των υπηρεσιών 

που απαιτείται. 

 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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3.1.3 Προσωπική πώληση στο Μάρκετινγκ τραπεζικών υπηρεσιών. 

Ως προσωπική πώληση στις εμπορικές τράπεζες εννοούμε τη διαδικασία προώθησης 

των πωλήσεων που περιλαμβάνει τις μεθοδευμένες προσπάθειες , οι οποίες 

αποσκοπούν να πείσουν τους πελάτες για το όφελος που θα αποκομίσουν από τη 

συνεργασία τους με την τράπεζα. Περιλαμβάνει την έρευνα των αναγκών κάθε 

πελάτη , την προσαρμογή των προσφερόμενων υπηρεσιών σ’αυτές , την προφορική 

παρουσίαση σ’αυτόν των πλεονεκτημάτων τους και  τη στενή και συνεχή 

παρακολούθηση της πορείας της συνεργασίας μαζί τους. (Λυμπερόπουλος, 1994, σελ 

269) 

3.1.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά. 

Η αγοραστική συμπεριφορά εξαρτάται από τα ερεθίσματα που δέχεται ο 

καταναλωτής από το περιβάλλον του, τα οποία εφόσον συνδέονται με κάποιες 

ανάγκες του , τα επεξεργάζεται και παίρνει απόφαση αγοράς, ανάλογα με τις 

κοινωνικές , ψυχολογικές και δημογραφικές ιδιαιτερότητες και τα οικονομικά μέσα 

που διαθέτει. 

Η διαδικασία της λήψης της αγοραστικής απόφασης ξεκινά από την αναγνώριση της 

ανάγκης , η οποία μπορεί να προέρχεται από εσωτερικά ερεθίσματα ( όταν έχει 

αυξηθεί η ένταση μιας ανάγκης και έχει γίνει κίνητρο)  ή από εξωτερικά ερεθίσματα  

από εμπορικές και κοινωνικές πήγες ή από το προσωπικό του περιβάλλον. 

Η αξιολόγησης  των εναλλακτικών επιλογών γίνεται σύμφωνα με κάποια συνάρτηση 

χρησιμότητας που έχει ο υποψήφιος πελάτης για κάθε χαρακτηριστικό. Αξιολογεί 

κάθε χαρακτηριστικό με κάποιο συντελεστή βαρύτητας και βαθμολογεί τις 

εναλλακτικές λύσεις , ανάλογα με την ποιότητα των χαρακτηριστικών τους ( μοντέλο 

προσδοκώμενης αξίας). 

Στην σύγχρονη εποχή αναπτύχτηκαν διάφορα υποδείγματα που στηρίχτηκαν 

μονομερώς σε οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές θεωρίες για να ερμηνευθεί η 

αγοραστική συμπεριφορά. 

Στην πραγματικότητα η καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται από πολλούς και 

διάφορους παράγοντες όπως αυτοί αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

(Λυμπερόπουλος, 1994, σελ 128-130) 
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(Λυμπερόπουλος, 1994, σελ 128-130) 
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3.1.5 Ανθρώπινο δυναμικό 
 

Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως τράπεζες, ξενοδοχεία, ασφαλιστικοί 

οργανισμοί η σημασία που δίνεται στους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με 

πελάτες αυξάνεται συνεχώς, δεδομένου ότι σε αυτούς του υπαλλήλους οφείλεται η 

κερδοφορία της επιχείρησης διότι αυτοί έχουν την ευθύνη επίτευξης των στόχων. Οι 

εταιρίες πλέον ακλουθούν μια περισσότερο ανθρωποκεντρική προσέγγιση , σε σχέση 

με το παρελθόν κατά το οποίο η στάση τους ήταν στραμμένη στο κέρδος.  

 

Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στον τραπεζικό τομέα 

αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Είναι συνυφασμένη με την επίτευξη υψηλού βαθμού 

ευελιξίας του προσωπικού τόσο από λειτουργική άποψη όσο και από γεωγραφική, για 

να ανταποκρίνεται γρήγορα στις συχνές οργανωτικές αλλαγές. 

 

Η εξέλιξη της φύσης των τραπεζικών εργασιών απαιτεί επίσης την ανάπτυξη 

εξειδικευμένων γνώσεων, όπως τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, παράλληλα με 

την απόκτηση γενικών γνώσεων και ικανοτήτων που θα επιτρέχουν στους 

εργαζομένους να διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και 

τις αντίστοιχες σχέσεις με τους πελάτες. 

 

Για τον Τραπεζικό χώρο, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη 

ανάπτυξης και επιτυχίας σε κάθε στόχο. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την εικόνα 

της τράπεζας και είναι αυτό το οποία θα επικοινωνήσει τα όραμα και τις αξίες της 

τράπεζας στους πελάτες της. 

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση κατά τις στιγμές εξυπηρέτησης, 

τόσο αυξημένη είναι η πιθανότητα οι πελάτες να επηρεάζονται από τις διαθέσεις και 

τα συναισθήματα τους. (Johnson and Zinkham 1991). 

 

Έτσι λοιπόν προκειμένου τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες να ικανοποιούν 

τον πελάτη, είναι σπουδαία η συνεργασία όλου του Προσωπικού για την επίτευξη 

των στόχων βελτίωσης της ποιότητας και της παραγωγικότητας. Για να μπορεί να 

επιτευχτεί αυτό θα πρέπει οι εργαζόμενοι της επιχείρησης να διακρίνονται από 

υψηλού βαθμού δέσμευση, εκπαίδευση και ανάμιξη σε όλες τις δραστηριότητες 

βελτίωσης της ποιότητας. 

 

Η συνεχής βελτίωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ποιοτικής εξυπηρέτησης. 

Σημαντική μέθοδος για την βελτίωση τον παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η συνεχής 

παρακολούθηση των εξελίξεων και του ανταγωνισμού του τραπεζικού κλάδου. 

 

3.1.6 Κουλτούρα 

Κουλτούρα θεωρούμε τις αξίες (values) και τις συμπεριφορές (behaviors) που 

μαθαίνουμε και οι οποίες είναι αποδεκτές από την κοινωνία , ενώ είναι σχεδιασμένες 

έτσι ώστε να αυξάνουν την πιθανότητα επιβίωσης της κοινωνίας.  

Σε βασικό επίπεδο ως Εταιρική Κουλτούρα ορίζεται η προσωπικότητα κάθε 

Επιχείρησης ή με πέντε λέξεις «πώς γίνονται τα πράγματα εδώ!». Η Εταιρική 
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Κουλτούρα καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, δρουν και αισθάνονται οι 

εργαζόμενοι.  

Κάθε επιχείρηση διέπεται από τη δική της Εταιρική Κουλτούρα, η οποία πηγάζει από 

την Ηγεσία και περιλαμβάνει τις κοινές αξίες, πιστεύω, αρχές και κανόνες που 

προσδιορίζουν τη συμπεριφορά, τις συνήθειες, τις ανθρώπινες σχέσεις στην 

Επιχείρηση (πελάτες, μέτοχοι, εργαζόμενοι, συνεργάτες κ.λπ.), την ποιότητα 

υπηρεσιών και προϊόντων, τις καινοτομίες, τη διαχείριση και οργάνωση και ότι 

γενικά έχει σχέση με την Επιχείρηση. Είναι δε συνυφασμένη με τις διαδικασίες, τη 

χρήση της τεχνολογίας, τη μάθηση και βελτίωση και τα σημαντικά γεγονότα που 

αφορούν την Επιχείρηση. Η Εταιρική Κουλτούρα περικλείει ηθικά, κοινωνικά και 

συμπεριφορικά πρότυπα της Επιχείρησης και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της, 

παίζοντας ζωτικό ρόλο στη βιωσιμότητά της. 

Ο Καθηγητής Edgar Shein διαχωρίζει την Εταιρική Κουλτούρα σε τρία επίπεδα. Στο 

επιφανειακό επίπεδο η κουλτούρα διαφαίνεται μέσω εμφανών χαρακτηριστικών και 

συμπεριφορών, όπως ο κώδικας ντυσίματος, η εταιρική δομή, η εταιρική πολιτική, 

διαδικασίες, προγράμματα και νοοτροπίες. Στο μέσο επίπεδο η κουλτούρα 

εκδηλώνεται μέσω ιδεών και αξιών, ενώ στο βαθύτερο επίπεδο μέσω 

συμπερασμάτων, αυτοματοποιημένων αντιδράσεων και εγκαθιδρυμένων απόψεων. 

(www.epistimonikomarketing.gr/me-pente-lekseis-etairiki-koultoura-

simaine.Φεβρουαριοσ 2010). 

Συνεπώς , η κουλτούρα επηρεάζει σε μια κοινωνία τις επικοινωνίες, τη γλώσσα, τις 

νομικές, πολιτικές, και εκπαιδευτικές διαδικασίες, τα έθιμα, την τεχνολογική 

ανάπτυξη και κατ’ επέκταση τις γνωστικές διαδικασίες των καταναλωτών.  Η 

κουλτούρα έχει μια δυναμική διάσταση , δηλαδή αλλάζει προσαρμοσμένη στις 

καινούριες συγκυρίες των καιρών, αν και δραστικές αλλαγές σε αυτήν είναι πολύ 

δύσκολο να πραγματοποιηθούν. (Σιώμκος , 2011, σελ 303) 

3.1.7 Δημόσιες σχέσεις και Δημοσιότητα 

Ως δημοσιές σχέσεις της τράπεζας εννοούμε το σύνολο των προγραμματισμένων, 

διαρκών και συστηματικών ενεργειών της για την καθιέρωση και διατήρηση της 

εκτίμησης, της θετικής προδιάθεσης και τελικά της εμπιστοσύνης του κοινού προς 

αυτήν. 

 Οι δημοσιές σχέσεις αποσκοπούν στην ευρύτερη δυνατή γνωριμία της τράπεζας και 

των υπηρεσιών που προσφέρει με το κοινό, στην αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου 

και στην βελτίωση της εικόνας της στην αγορά ( image ) με τελικό στόχο βεβαία τη 

βελτίωση του μεριδίου αγοράς. (Λυμπερόπουλος, 1994, σελ 339) 

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με την πρωτοπορία των Τραπεζών ,επιδιώκουν 

όλο και περισσότερο να βρίσκονται κοντά στους πελάτες τους. Οι Τράπεζες 

προσανατολίζονται στα νέα δεδομένα και αναγκάζονται να αναθεωρούν τη 

στρατηγική τους ώστε να επιτυγχάνεται, η καλύτερη προσαρμογή τους στην αγορά 

http://www.epistimonikomarketing.gr/me-pente-lekseis-etairiki-koultoura-simaine.Φεβρουαριοσ%202010
http://www.epistimonikomarketing.gr/me-pente-lekseis-etairiki-koultoura-simaine.Φεβρουαριοσ%202010
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και η προσφορά νέων, διαφοροποιημένων προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες των 

πελατών με κυρίαρχα χαρακτηριστικά, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 

το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης εξυπηρέτησης, την ταχύτητα και ακρίβεια 

διεξαγωγής των συναλλαγών καθώς και τις άμεσες ή έμμεσες ωφέλειες. 

οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν αποδειχθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ως ο 

ακρογωνιαίος λίθος για επιχειρήσεις και φορείς, καθώς αντιμετωπίζουν το παρόν και 

χτίζουν το μέλλον τους. 

Η οικονομική κρίση δίδαξε τους επιχειρηματίες, ότι η ανάγκη για επικοινωνία με 

τους πελάτες τους, είναι ακόμη μεγαλύτερη σε τέτοιες περιόδους και ότι δεν υπάρχει 

κανένα περιθώριο για λανθασμένες και άσκοπες ενέργειες. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από στοιχεία έρευνας, τα οποία καταδεικνύουν ότι στην 

Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δαπάνες των επιχειρήσεων για δράσεις και 

ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, αυξήθηκαν περισσότερο από 4%, αφού δημιούργησαν 

νέα ευνοϊκά δεδομένα για την αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών της αγοράς.   

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένας τομέας δραστηριότητας, που στοχεύει στην 

αναγνωρισιμότητα επιχειρήσεων και οργανισμών, στην προβολή του κοινωνικού τους 

έργου και στην επίλυση επικοινωνιακών προβλημάτων με   τα στοχευμένα κοινά. 

Η δύναμή των Δημοσιών Σχέσεων επεκτείνεται και αναδεικνύονται ως η 

σημαντικότερη οργανωτική πυραμίδα, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Με 

έμφαση στο χτίσιμο της εικόνας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, οικοδομούν 

σχέσεις εμπιστοσύνης και καλλιεργούν συνεργασίες με κοινωνικούς και κρατικούς 

φορείς.( www.sigmalive.com/inbusiness/opinions/external/78062 Αμαρυλλίς 

Χαρίτωνος | 22 Νοέμβριος 2013, 15:22) 

3.1.8 Το περιβάλλον 

Οι παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι πελάτες για την απόφαση να επιλέξουν μια 

τράπεζα είναι καθοριστικοί για την ίδια την τράπεζα. Η εύκολη πρόσβαση στο 

υποκατάστημα εξυπηρέτησης, καθώς και ο χώρος εγκατάστασης της τράπεζας 

αποτελούν ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα μεταξύ των τραπεζών. 

Η τοποθεσία του καταστήματος είναι σημαντικό στρατηγικό εργαλείο , διότι 

επηρεάζει άμεσα την απόφαση επιλογής του καταστήματος από τον καταναλωτή. Η 

επιλογή της τοποθεσίας μπορεί να φτιάξει ή να χαλάσει οποιαδήποτε επιχειρηματικό 

εγχείρημα. (Σιώμκος , 2011, σελ 435) 

Σύμφωνα με τον Kotler (1974) η ατμόσφαιρα του καταστήματος  είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη των καταναλωτών για 

κάποιο κατάστημα.  Είναι η συνειδητή σχεδίαση του χώρου για να δημιουργήσει 

κάποια αποτελέσματα σε αγοραστές ή πιο ακριβέστερα την προσπάθεια να 

σχεδιαστεί ο περιβάλλοντας χώρος για να παραχωθούν συγκεκριμένες 

συναισθηματικές επιπτώσεις στους αγοραστές που ενισχύουν την πιθανότητα αγοράς. 

http://www.sigmalive.com/inbusiness/opinions/external/78062
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Ο Kotler  υποστηρίζει ότι από μόνο του το προϊόν είναι μόνο ένα μικρό μέρος του 

συνολικού πακέτου κατανάλωσης. Με τον όρο atmospherics αναφερόμαστε στα 

χαρακτηριστικά του εσωτερικού του καταστήματος. Ως όρος χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει την πειθαρχία του σχεδιασμού των εμπορικών χώρων. Τέτοια 

χαρακτηριστικά είναι ο φωτισμός, τα κλιματιστικά συστήματα , η αρχιτεκτονική του 

χώρου , ο εσωτερικός διάκοσμος , τα χρώματα, η θέση και το πλάτος των διαδρομών 

και λοιπά. 

Ο όρος atmospherics έχει μεγαλύτερη σημασία καθώς ο αριθμός των ανταγωνιστικών 

καταστημάτων αυξάνουν και οι διαφορές ανάμεσα σε προϊόν και τιμή είναι μικρές.  

Kotler παρουσιάζει atmospherics ως μια σημαντική έννοια στην τοποθέτηση της 

προσφοράς αξίας.  Atmospherics επίσης θεωρείται ακόμη σημαντικότερη στην 

περίπτωση προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες 

αγοραστών. 

Οι πρώτες εντυπώσεις που δημιουργούνται στον πελάτη ενός λιανεμπορικού 

καταστήματος μπορούν να κάνουν τεραστία διαφορά σε ότι αφορά την  ικανοποίηση 

και την διατήρηση του. Ο ρόλος της ατμόσφαιρας είναι καθοριστικός , οι θετικές 

εντυπώσεις των πελατών συνεπάγονται  οφέλη για το κατάστημα , όπως αυτά 

αντανακλούνται σε αυξημένες πωλήσεις.  

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του κάθε τραπεζικού καταστήματος όπως για παράδειγμα 

μηχανήματα αυτόματης ανάληψης ( ΑΤΜ) τα οποία δίνουν την δυνατότητα στον 

πελάτη της διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών σε δημόσιο χώρο χωρίς την 

ανάγκη παρέμβασης υπαλλήλου. Τα μηχανήματα αυτόματης ενημέρωσης βιβλιαρίων 

και τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (easypay) εξυπηρετούν πελάτες ή μη της 

τράπεζας για πληρωμές και καταθέσεις μετρητών, αλλά και πιο ειδικές συναλλαγές, 

όπως αγορά εισιτηρίων, ενημέρωση βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή έκδοση 

παραβόλων. Αποτελούν ένα ακόμη πολύ σπουδαίο παράγοντα επιλογής τραπεζικού 

καταστήματος εξυπηρέτησης από την πλευρά των πελατών διότι με την βοήθεια των 

παραπάνω τεχνολογικών μέσων μειώνετε ο χρόνος αναμονής στο κατάστημα και 

συμβάλουν στην ταχύτητα και ευκολία των συναλλαγών. 

Πιο συγκεκριμένα οι τράπεζες καλούνται να εξυπηρετήσουν μια μεγάλη γκάμα 

πελατών με διαφορετικό προφίλ και επιπέδου κέρδους για το κάθε κατάστημα και 

συνολικά για τον οργανισμό της τράπεζας. Το κάθε κατάστημα εξυπηρετεί πολύ 

μεγάλο όγκο πελατείας και καλείται να ανταπεξέλθει στις επικοινωνιακές του 

ιδιαιτερότητες εφόσον εμπλέκεται η ευαίσθητη παράμετρος του χρήματος και σε 

στρατηγικές βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης, με κύριο άξονα τη λειτουργία της 

ουράς αναμονής εκτιμάται ως πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πελατών,  
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4.1 Ποιότητα Υπηρεσιών  

Ποιότητα ορίζετε το άθροισμα των συγκινησιακών αξιολογήσεων (affective 

evaluation ) που δίνει ο κάθε πελάτης σε κάθε χαρακτηριστικό του προϊόντος , το 

οποίο δημιουργεί ικανοποίηση του πελάτη. (Wicks and Roethlein , 2009 , σελ 82.) 

   

Διαβάζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι εύκολο κατανοητό στον καθένα μας 

για την σπουδαιότητα της ποιότητας στις επιχειρήσεις στις μέρες μας. Ανώτερη 

ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών είναι ότι μπορεί να αποδώσει 

μεγαλύτερα μερίδα αγοράς με αποτέλεσμα αύξηση των οικονομικών ωφελειών για 

κάθε επιχείρηση. 

 

Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να κρατηθούν στα χέρια, ούτε μπορεί κάποιος να τις 

"αγγίξει" μιας και είναι άυλες. Μια υπηρεσία παρέχεται κάθε φορά που ένα μέλος της 

εταιρείας αλληλεπιδρά με έναν πελάτη, δηλαδή είναι άμεσα εξαρτώμενη από τον 

ανθρώπινο παράγοντα 

Είναι πολύ σπουδαίο σε αυτό το σημείο να κατανοήσουμε πόσο πολύ σημαντική 

είναι η ικανοποίηση του πελάτη η οποία θα δώσει έμφαση στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες της επιχείρηση μας. 

 

Σύμφωνα με τους S. Fournier και D. Glenmick (1999), ικανοποίηση είναι τα 

συναισθήματα απόλαυσης ή απογοήτευσης που έχει κάποιος και προέρχονται από την 

σύγκριση της ποιότητας ενός προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας με τις 

αντίστοιχες προσδοκίες του. Έτσι, αν η απόδοση μιας εταιρείας είναι χειρότερη από 

τις προσδοκίες ενός πελάτη, ο πελάτης αυτός θα μείνει δυσαρεστημένος, ενώ αν είναι 

καλύτερη από τις προσδοκίες θα μείνει ευχαριστημένος. 

 

 Έχει δημιουργηθεί και μία νέα τάξη υπαλλήλων που απαρτίζουν τις επιτυχημένες 

επιχειρήσεις.  Αυτοί πρέπει να είναι ευέλικτοι, πληροφορημένοι, ευρηματικοί, 

επικοινωνιακοί και πάνω από όλα να κάνουν τον καταναλωτή να νοιώθει όμορφα. 

 

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών είναι οργανισμοί οι οποίοι διευκολύνουν την 

παραγωγή και διανομή αγαθών, υποστηρίζουν άλλες επιχειρήσεις στην επίτευξη των 

στόχων τους, και προσθέτουν αξία στην προσωπική μας ζωή. (James Fitzsimmons)    

 

O υπάλληλος της τράπεζας αποτελεί μέρος της υπηρεσίας που προσφέρει. Η ποιότητα 

των προσφερόμενων τραπεζικών υπηρεσιών είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το 

επίπεδο γνώσεων , των ικανοτήτων και συμπεριφοράς των υπαλλήλων , που 

προσφέρουν τις τραπεζικές υπηρεσίες. (Λυμπερόπουλος, 1994, σελ 44)  

 

Σαν επικοινωνία μπορούμε να ορίσουμε τη διαδικασία κατά την οποία δυο οι 

περισσότεροι άνθρωποι στέλνουν και δέχονται μηνύματα αποτελούμενα από 

πληροφορίες, γνώμες και συναισθήματα. (Λυμπερόπουλος, 1994, σελ 209)  
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4.1.1 Ποιότητα Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönroos, 1990 Montel of services quality 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

4.1.2 Στιγμές Αλήθειας  

Στιγμές αλήθειας είναι ένα σύστημα υποκίνησης του προσωπικού της πρώτης 

γραμμής ώστε να αναλάβει δράση προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

εξωτερικών πελατών στην τελική αλληλεπίδραση μεταξύ οργανισμού και πελατών. 

Σύμφωνα με τους (Zeithalm & Bitner 1996) οι στιγμές τις αλήθειας είναι οι 

κυριότερος παράγοντας 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. Η πιο έντονη 

όμως αντίληψη της ποιότητας της υπηρεσίας συμβαίνει την στιγμή της 

αλληλεπίδρασης με τον υπάλληλο και αυτή είναι η λεγόμενη στιγμή της αλήθειας. 

Στα κρίσιμα συμβάντα όπως ονομάζονται εναλλακτικά οι στιγμές της αλήθειας οι 

πελάτες λαμβάνουν ένα στιγμιότυπο από την ποιότητα της παρεχομένης υπηρεσίας 

και η κάθε μια από τις στιγμές αυτές συντελεί σε κάποιο ποσοστό της συνολικής 

ικανοποίησης του πελάτη και στη διάθεση του για εκ νέου συνεργασία με τον 

εκάστου οργανισμό. Από την πλευρά της επιχείρηση η κάθε μια από τις στιγμές 

αλήθειας αποτελεί την απόδειξη της ποιότητας της παρεχομένης υπηρεσίας και της 

αύξησης της αφοσίωσης των πελατών απέναντι της. 

Οι στιγμές αλήθειας για κάποιες υπηρεσίες είναι αρκετές για κάποιες άλλες είναι 

λίγες. Στα αρχικά σταδία δημιουργούνται κάποια προβλήματα τα οποία είναι κρίσιμα 

διότι αλληλεπιδρούν με τους πελάτες και αποτυχία τους οδηγεί σε περισσότερες 

πιθανότητες για αρνητική αξιολόγηση από τους πελάτες. Η πρώτη εντύπωση που 

σχηματίζει ο πελάτης κατά την αρχική επαφή του με την επιχείρηση έχει πολύ μεγάλη 

σημασία στην αντίληψη του για την ποιότητα. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που 

ανάμεσα σε ένα πελάτη και μια επιχείρησης παροχής υπηρεσιών υπάρχουν 

πολυάριθμα κρίσιμα συμβάντα το καθένα από αυτά έχει την δική του σπουδαιότητα 

στη δημιουργία μιας σύνθετης εικόνας για τον οργανισμό.   

Τα κρίσιμα συμβάντα διαδραματίζονται κάθε φορά  που ένας πελάτης αλληλεπιδρά 

με μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Τρία είναι τα κρίσιμα συμβάντα: 

a) Τα απομακρυσμένα συμβάντα  

b) Τα τηλεφωνικά συμβάντα  

c) Τα δια ζώσης συμβάντα  

Η σπουδαιότητα των στιγμών αλήθειας ως προς το χτίσιμο των αντιλήψεων των 

πελατών απέναντι στην ποιότητα έχει οδηγήσει τους ερευνητές στην αναζήτηση των 

επιμέρους πηγών ευχαρίστησης και δυσαρέσκειας στα κρίσιμα συμβάντα.  

Οι επιμέρους πήγες ευχαρίστησης – δυσαρέσκειας είναι: 

 Ανάκτηση: Η αντίδραση και οι ενέργειες του υπαλλήλου σε αποτυχημένα 

συστήματα παροχής υπηρεσιών  
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 Προσαρμοστικότητα: Η αντίδραση του υπαλλήλου στις ανάγκες και 

απαιτήσεις του πελάτη 

 Αυθορμητισμός: Οι απρόβλεπτες αντιδράσεις του πελάτη  

 Αντιμετώπιση: Η αντίδρασης του υπαλλήλου σε περιπτώσεις [προβλημάτων 

πελατών . 

Πηγή : ( Zeithalm & Bitner 1996) 

4.1.3 Το θεώρημα της μη πληρότητας μέτρησης των επιδόσεων, στην 

παροχή υπηρεσιών 

Η προώθηση των υπηρεσιών, λόγω των ειδικών ιδιοτήτων τους, διαχειρίζονται 

ξεχωριστά.  Μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών  εντοπίζεται  μια σειρά από 

διαφορές. Τα Προϊόντα τείνουν να έχουν πιο απτά χαρακτηριστικά, ενώ μια υπηρεσία 

ως προϊόν έχει  τάση να είναι πιο άυλη. 

Η παροχή υπηρεσιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσωπική αλληλεπίδραση 

μεταξύ του πελάτη και του πάροχου υπηρεσιών, επειδή ο πελάτης αλληλεπιδρά πάντα 

άμεσα με το προσωπικό του φορέα παροχής υπηρεσιών ή με την τεχνολογία του. 

Εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητας η παροχή υπηρεσιών έχει λιγότερες επιλογές για 

την τυποποίηση σε σχέση με την κατασκευή των προϊόντων.  Οι πάροχοι υπηρεσιών 

που επιδιώκουν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών τους, απαιτείται να 

τροποποιούν την παροχή των υπηρεσιών έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις ειδικές 

προτιμήσεις του κάθε πελάτη. 

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ένα υπόδειγμα για το πώς η παροχή των υπηρεσιών 

γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες. Η κατανόηση του πώς αξιολογούνται οι 

υπηρεσίες επιτρέπει στους οργανισμούς να επηρεάσουν αυτές τις αξιολογήσεις και να 

τους ωθήσει προς την επιθυμητή κατεύθυνση (Grönroos, 1990). Η ποιότητα των 

υπηρεσιών είναι διαχειριστικής σημασίας ιδίως όσον αφορά τη σχέση της με το 

κόστος, την κερδοφορία, την ικανοποίηση των πελατών, τη διατήρηση των πελατών 

και τα θετικά από στόμα σε στόμα. 

Η αναμενόμενη ποιότητα επηρεάζεται από την «εικόνα» της παροχής υπηρεσιών, από 

στόμα σε στόμα, τις ανάγκες του κάθε πελάτη, καθώς και το πώς ο πελάτης έχει 

ερμηνεύσει την επικοινωνία του φορέα παροχής υπηρεσιών στην αγορά. 

4.1.4  Determinants of Service Quality 

Reliability  είναι η ικανότητα της επιχείρησης να εκτελέσει την υπηρεσία αξιόπιστα 

και με ακρίβεια. Assurance  σχετίζεται με τη γνώση και την ευγένεια του 

προσωπικού και την ικανότητά τους να μεταφέρουν την εμπιστοσύνη. Tangibles 

σχετίζεται με την εμφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των 

προσωπικών και υλικών επικοινωνίας. Empathy σχετίζεται με την παροχή 

εξατομικευμένης φροντίδας και προσοχής προς τους πελάτες.  Responsiveness είναι 

η προθυμία να βοηθήσουν τον πελάτη και την άμεση εξυπηρέτηση. (Parasuraman et 

al.1988) 
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4.1.5 Υπηρεσία μέτρησης της ποιότητας 
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4.1.6 Μοντέλο ServQual 

Το 1985 οι Parasunaman, Zeithaml και Berry πρότειναν ένα μοντέλο με την  

ονομασία Servqual, το οποίο υποδεικνύει τα βασικά συστατικά της παροχής μιας 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίας. Το μοντέλο αυτό, βασίζεται στην διαφορά μεταξύ 

προσδοκιών των πελατών και τελικών αποτελεσμάτων. Όπως φενεται στο ακόλουθο 

διάγραμμα οι συγγραφείς εντοπίζουν πέντε βασικά χασματα στην διαδικασια παροχης 

μιας υπηρεσιας. 

Μοντέλο Service-Quality 

   

 

 

Προσφορά υπηρεσίας 
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Πηγή: Parasunaman, Zeithaml and Berry (1985) 

 

1. Χάσμα μεταξύ προσδοκιών καταναλωτή και αντιλήψεων της διοίκησης.  Το 

χάσμα αυτό δημιουργείται, διότι πολλές φορές η διοίκηση των εταιρειών δεν 

αντιλαμβάνεται σωστά τις ανάγκες των πελατών τους. Το πρόβλημα αυτό 

μπορεί να αντιμετωπιστεί από πλευράς των εταιρειών, είτε αναλύοντας 

αποτελέσματα ερευνών αγοράς σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών 

(π.χ.focus groups), είτε μέσω της αξιοποίησης πληροφοριών που προέρχονται 

από το εσωτερικό της επιχείρησης (π.χ. κουτί παραπόνων). 

2. Χάσμα μεταξύ των αντιλήψεων της διοίκησης και της δημιουργίας 

συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας. Το χάσμα αυτό δημιουργείται, διότι 

πολλές φορές μπορεί η διοίκηση να αντιλαμβάνεται σωστά τις ανάγκες των 

πελατών της εταιρείας, αλλά δεν καταφέρνει να θέσει τις κατάλληλες 

προδιαγραφές επίδοσης για τους εργαζομένους της. 

3. Χάσμα μεταξύ προδιαγραφών ποιότητας και τελικής παροχής της υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης αδυνατούν να 

ικανοποιήσουν τις προδιαγραφές που έχει θέσει η διοίκηση, με αποτέλεσμα η 

ποιότητα των υπηρεσιών να είναι κατώτερη από αυτή που η διοίκηση 

αναμένει. Η ανεπάρκεια αυτή των εργαζομένων μπορεί να οφείλεται είτε σε 

ελλιπή εκπαίδευση των εργαζομένων, είτε σε λανθασμένη επιλογή και 

τοποθέτηση προσωπικού, είτε απλά σε απροθυμία των εργαζομένων. 

4. Χάσμα μεταξύ παροχής της υπηρεσίας και επικοινωνίας. Πολλές φορές μια 

επιχείρηση διαφημίζει τις υπηρεσίες της με τρόπο υπερβολικό και μη 

ρεαλιστικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυξημένες 

προσδοκίες στους πελάτες οι οποίες κατά τη διάρκεια της παροχής της 

υπηρεσίας δεν επιβεβαιώνονται. 

5. Χάσμα μεταξύ αντιλαμβανόμενης ποιότητας και αναμενόμενης από τον 

πελάτη υπηρεσίας - Το χάσμα αυτό δημιουργείται όταν η συνολική εικόνα 

που έχει ο πελάτης για την υπηρεσία που του προσφέρθηκε, δεν συμβαδίζει με 

αυτό που περίμενε. Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται όταν η επιχείρηση δεν 

έχει κατανοήσει τους παράγοντες που οδηγούν στην δημιουργία των 

υπόλοιπων τεσσάρων χασμάτων. 

Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο οι συγγραφείς κατέληξαν πως η ποιότητα μπορεί 

να αναλυθεί σε πέντε παράγοντες . 

 Αξιοπιστία, στην ικανότητα της επιχείρησης να προσφέρει με 

αποτελεσματικότητα και ακρίβεια μια υπηρεσία. 

 Ανταπόκριση, στην υπευθυνότητα της επιχείρηση να βοηθάει και να 

εξυπηρετεί με τον σωστό τρόπο τους πελάτες της. 

 Ασφάλεια, στην ικανότητα του προσωπικού να εμπνέει στους πελάτες 

εμπιστοσύνη.  



24 
 

 

 Αντιληπτικότητα (empathy), προσφορά φροντίδας και εξατομικευμένης              

προσοχής στους πελάτες της επιχείρησης. 

 Φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι οι φυσικές εγκαταστάσεις, ο 

τεχνολογικός εξοπλισμός, η εμφάνιση των εργαζομένων και γενικά όλα τα 

ορατά χαρακτηριστικά της επιχείρησης από τον πελάτη. 

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

 

4.2 Μέθοδος blueprinting 
 

Την δεκαετία του 80’ προτάθηκε από τους Shostack και Kingman- Brundage η 

μέθοδος blueprinting ως ένα εργαλείο χαρτογράφησης των διαδικασιών παροχής μιας 

υπηρεσίας (Shostack & Kingman-Brundage, 1980, Shostack, 1984). To blueprint μιας 

υπηρεσίας είναι η γραφική απεικόνιση όλων των διαδοχικών ενεργειών που 

περιλαμβάνονται στη διαδικασία εξυπηρέτησης των πελατών και του τρόπου με τον 

οποίο αυτές συνδέονται (Shostack & Kingman-Brundage, 1980). Με άλλα λόγια είναι 

οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους υπαλλήλους που έρχονται 

σε επαφή με τους πελάτες (frond desk), καθώς και οι υποστηρικτικές ενέργειες που 

θα πρέπει να γίνουν στο back office.  

Η Μέθοδος blueprinting στις υπηρεσίες  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραδώσει 

την καλύτερη,  επιτυχημένη εμπειρία στον  πελάτη και είναι χρήσιμη όταν θέλουμε 

να : 

 Βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών  

 Σχεδιάσουμε μια νέα υπηρεσία 

 Συνδέσουμε όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα τα οποία είναι αναγκαία στην 

παράγωγη των υπηρεσιών 

 Επισημοποιήσουμε την παραγωγή μιας νέας υπηρεσίας . 

Η κατασκευή ενός  blueprint μοντέλου για μια εταιρεία δεν είναι εύκολη διαδικασία. 

Απαιτούμενο κριτήριο είναι η γνώση των αναγκών των πελατών και των 

δυνατοτήτων της επιχείρησης, έτσι ώστε οι διαδικασίες που περιγράφονται να είναι  

υλοποιήσιμες.  

Για να είναι αποτελεσματικό το blueprint, οφείλει να ικανοποιεί δύο βασικά κριτήρια 

της οικονομίας και της συμμετρίας. Οικονομία έτσι ώστε δύο σημεία μέσα στο 

blueprint να συνδέονται με τη συντομότερη δυνατή διαδρομή δίχως να 

παρεμβάλλονται περιττά στοιχεία κατά την διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας στον 

πελάτη. Συμμετρίας στα στοιχεία τα οποία έχουν ίδια βαρύτητα μέσα στο μοντέλο 

blueprint έτσι ώστε να είναι τοποθετημένα στην καταλληλότερη θέση. 
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4.3 Contact point analysis 

Η επιτυχία μιας μάρκας φαίνεται αποκλειστικά στα λεγόμενα σημεία επαφής με το 

κοινό. Μέσα από την παρουσίαση του προϊόντος, την παροχή συμβουλών, την 

επικοινωνιακή πολιτική, τον σχεδιασμό του καταστήματος  μπορούν οι πελάτες να 

διαμορφώσου άποψη για τη μάρκα, να δώσουν προτεραιότητα σε αυτό το σύστημα 

μάρκας ή να επιλέξετε έναν ανταγωνιστή. 

Εάν τα σημεία επαφής, εάν αναλυθούν και αξιολογηθούν επιτρέπει στις εταιρείες να 

αξιολογούν τις διαδικασίες, τα μέτρα και τις δεσμεύσεις τους έτσι ώστε  να δώσουν  

μια καλύτερη και βιώσιμη συμβολή στην επιτυχία της εταιρείας. 

Παράδειγμα: σημεία επαφής της τράπεζας 

Ένας πελάτης μπορεί να έχει πολλά σημεία επαφής με μια τράπεζα , 

συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων εξυπηρέτησης πελατών, δηλώσεις, 

προωθητικές ενέργειες, τα προϊόντα, οι εκθέσεις των οικονομικών εμπειρογνωμόνων, 

ιστοσελίδα, intranet , συστήματα πληροφορικής, ερευνητικές εκθέσεις, χορηγίες ,e-

banking, τηλεφωνικά κέντρα, κ.λπ. 

(www.brand-logic.com/en/analysis-of-brand-touch-points) 

4.3.1 Σημεία Επικοινωνία Πελατών 

Σημείο επαφής είναι η μέθοδος που ένας πελάτης χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει 

με μια εταιρεία, οι πελάτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις οργανώσεις σε 

διάφορα σημεία επαφής.   

Τρόποι αλληλεπίδρασης Πελατών με ένα Οργανισμό: 

 Πρόσωπο με Πρόσωπο: Οι πελάτες αναζητούν το πρόσωπο με την επίσκεψη 

καταστήματα πώλησης στο οποίο θα εκφράσουν τις ανάγκες τους. 

 Τηλέφωνο: Οι πελάτες που επιθυμούν να κάνουν αγορές ή να λύσουν ένα 

πρόβλημα τους, θεωρούν πιο βολικό τρόπο την τηλεφωνική επαφή. Σε πολλές 

εταιρείες ένα ειδικό τμήμα που ονομάζεται τηλεφωνικό κέντρο χειρίζεται όλες 

τις εισερχόμενες ερωτήσεις των πελατών. 

 Διαδίκτυο: Το ταχύτερα αναπτυσσόμενη σημείο επαφής είναι μέσω του 

Διαδικτύου. Η χρήση του Διαδικτύου για την αγορά (που ονομάζεται 

ηλεκτρονικό εμπόριο) έχει εκραγεί και είναι τώρα η κύρια μέθοδος για την 

απόκτηση πολλών κατηγοριών προϊόντων. Το Διαδίκτυο είναι επίσης ένας 

βασικός τομέας όπου οι πελάτες ψάξουν για βοήθεια σχετικά με τις αγορές 

τους. 

 Περίπτερα: Ένα περίπτερο είναι ένα αυτόνομο, διαθέτει διακρατικό 

περιβάλλον σε υπολογιστή, είναι συχνά εξοπλισμένα με οθόνη αφής, που 

προσφέρει στους πελάτες αρκετές επιλογές υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για το προϊόν, την ικανότητα να 
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κάνει μια αγορά, και την αναθεώρηση του λογαριασμού του πελάτη.  

Περίπτερα χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως για το check-in αεροπορικής 

εταιρείας, αιτήσεις για εργασία λιανικής πώλησης, και των τραπεζών. 

 Πρόσωπο Υποστήριξη Προϊόντων: Οι υπηρεσίες αυτές αντιμετωπίζονται από 

ανθρώπους παράδοσης και τεχνικούς συντήρησης και επισκευής. 

 Οικονομική Βοήθεια: Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τέτοιου 

είδους υπαλλήλους οι οποίοι θα διευθετήσουν θέματα οικονομικής φύσης. .  

Για παράδειγμα, οι δανειακή βοήθεια έτσι ώστε ο πελάτης να λάβει το 

απαραίτητο κεφάλαιο για να προχωρήσει σε μιας αγορά. Επίσης τα πρόσωπα 

εισπράξεων τα οποία βοηθούν  τους πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

πληρωμών. 

Ανεξάρτητα από το σημείο επαφής που χρησιμοποιούν οι πελάτες, η πρόκληση της 

ασφάλειας ότι οι πελάτες χειρίζονται σωστά τα παραπάνω μέσα είναι αποθαρρυντικός 

παράγοντας για πολλές εταιρίες. Για ορισμένους οργανισμούς τα προαναφερθείσα  

σημεία επαφής με τον πελάτη λειτουργούν ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, 

καταστήματα λιανικής πώλησης μπορεί να μην είναι άμεσα συνδεδεμένη στην 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών. Το αποτέλεσμα είναι ότι, για διαφορετικά 

σημεία επαφής πολλές εταιρείες έχουν αναπτύξει διάφορες διαδικασίες και τεχνικές 

για το χειρισμό τον πελάτες τους . Σε ορισμένες επιχειρήσεις υπάρχει μικρή 

ενοποίηση μεταξύ των σημείων επαφής έτσι ώστε οι πελάτες επικοινωνούν μέσω 

ενός σημείου μία ημέρα και ενός άλλου σημείου την επόμενη μέρα και έτσι μπορεί να 

λάβει αντικρουόμενες πληροφορίες. 

4.3.2 Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

Προκειμένου να ξεπεραστούν οι προκλήσεις σε σχέση με την προσπάθειά  να 

καλλιεργηθεί και να διαχειριστεί το πελατολόγιο πολλοί έμποροι έχουν στραφεί σε 

μια επιχειρηματική ιδέα  γνωστή ως Customer Relationship Management (CRM). 

CRM είναι μια στρατηγική διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων.  Ο στόχος του 

συστήματος είναι να παρακολουθούνται τα καταστήματα σε βάσεις δεδομένων, και 

στη συνέχεια να καθορίσει τις πληροφορίες με τρόπο που να αυξάνει τις σχέσεις με 

τους πελάτες. Το CRM κωδικοποιεί τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις 

και τους πελάτες, ώστε να μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη 

τους. Επιπλέον, το CRM μπορεί να εξυπηρετήσει και στην προσπάθεια εντοπισμού 

νέων  πιθανών πελατών. 

Διατηρώντας παράλληλα τη στενή και συνεπή σχέσεις με τους πελάτες μέσα από όλα 

τα σημεία επαφή, το CRM είναι μια στρατηγική διαχείρισης των πελατειακών 

σχέσεων που απαιτεί μια ισχυρή οργανωτική δέσμευση που περιλαμβάνει εκτεταμένη 

εκπαίδευση για όλους τους εργαζόμενους. Πολλά προβλήματα, από τις αποτυχίες της 

τεχνολογίας και της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ των σημείων επαφής καθώς και η 

έλλειψη επαρκούς κατάρτισης των εργαζομένων ή ολοκληρωτική αντίσταση των 

εργαζομένων, έχουν εκτροχιάσει πολλές προσπάθειες CRM. 
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Έτσι, ενώ το CRM έχει πλέον ευρέως υιοθετηθεί και έχει γίνει ένα απαραίτητο 

εργαλείο για τις περισσότερες επιχειρηματικές οργανώσεις, έχει ακόμα πολύ δρόμο 

να διανύσει πριν να είναι ριζωμένη βασική λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα στις 

περισσότερες οργανώσεις. 

4.3.3 Εξυπηρέτηση Πελατών και Μάρκετινγκ 

Οι επιχειρήσεις για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πελάτες τους,  θα πρέπει 

να ασχολούνται με όλη την εμπειρία του πελάτη που έχει σχέση με την εταιρεία. 

Όταν πρόκειται για τη διαχείριση των πελατών, ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η 

εξυπηρέτηση των πελατών, η οποία ορίζεται ως οι δραστηριότητες που 

χρησιμοποιούνται από τον έμπορο για να στηρίξει την εμπειρία του αγοραστή με ένα 

προϊόν.   

Εξυπηρέτηση πελατών περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, όπως:  

 Εκπαίδευση σε υπηρεσίες που απαιτούνται για να βοηθήσει τον πελάτη στην 

εκμάθηση στο πώς να χρησιμοποιήσει ένα προϊόν  

 Επισκευή, υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για να μπορεί διαχειριστεί 

χτυπημένα ή ελαττωματικά προϊόντα  

 Οικονομική Βοήθεια, υπηρεσίες που απαιτούνται για να βοηθήσει τους 

πελάτες με την οικονομική δέσμευση των αγορών ή τη χρήση του προϊόντος  

 Καταγγελία,  υπηρεσίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση άλλων 

προβλημάτων που έχουν προκύψει με τη χρήση ενός προϊόντος 

Στην πραγματικότητα, η εξυπηρέτηση πελατών θα γίνει το πιο σημαντικό όφελος που 

προσφέρει η εταιρεία, λόγο του παγκόσμιου ανταγωνισμού (αύξηση παρόμοια 

προϊόντα), καθιστά πιο δύσκολο για το προϊόν μιας εταιρείας να προσφέρει μοναδικά 

πλεονεκτήματα. 

4.3.4 Self-service Εξυπηρέτηση Πελατών 

Η εξυπηρέτηση των πελατών έχει εξελιχθεί προκειμένου οι πελάτες να λάβουν πιο  

ευέλικτη και αξιόπιστη υπηρεσία, οι εταιρείες επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε 

καινοτόμες μεθόδους και διαδικασίες για την ενίσχυση του επίπεδου των υπηρεσιών 

τους. 

Self-service εξυπηρέτηση συναντάμε σε τεχνικά ζητήματα. Οι εταιρείες έχουν 

προχωρήσει στην προσφορά τεχνολογικών λύσεων με τρόπους που απευθύνονται σε 

πελάτες που επιθυμούν την self-service εξυπηρετηση. Η κυρίαρχη μέθοδος για να 

γίνει αυτό είναι η διατήρηση και η συλλογή από απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Η 

συλλογή μπορεί να είναι μέρος μιας γνωσιακής βάσης που είναι προσβάσιμο 

απευθείας, μέσω μεθόδων όπως συχνές ερωτήσεις (FAQ), ή μέσω ενός συστήματος 

κλήσης όπου ένα αυτοματοποιημένο σύστημα βοηθάει τους πελάτες να λάβουν 

απαντήσεις στα ερωτήματα - προβλήματα τους. 
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4.3.5 Τεχνολογίες: τροφοδοσίες RSS 

Μια άλλη τεχνολογία του Διαδικτύου που κερδίζει γρήγορα μια θέση στην 

εξυπηρέτηση πελατών ονομάζεται Really Simple Syndication (RSS).  Έγιναν 

δημοφιλή από τη χρήση της σε blogs του Διαδικτύου και σήμερα χρησιμοποιείται 

ευρέως στις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες, RSS επιτρέπει σε μια εταιρεία να στείλει τις 

πληροφορίες γρήγορα και σε μεγάλο αριθμό πελατών , με λίγη προσπάθεια σε σχέση 

με τις παραδοσιακές μεθόδους.   

Οι πελάτες είναι σε θέση να κάνουν εγγραφή στο RSS feed μιας εταιρείας 

οποιαδήποτε στιγμή. Οι εταιρείες ενημερώνουν με πληροφορίες με άμεσες 

ενημερώσεις οι οποίες αποστέλλονται σε όλους τους συνδρομητές.  Οι συνδρομητές 

που έχουν εγκαταστήσει το κατάλληλο λογισμικό ή να έχουν πρόσβαση σε ένα online 

περιβάλλον  θα δουν τις πληροφορίες εμφανίζονται αυτόματα. Οι τροφοδοσίες RSS 

είναι χρήσιμες στην  Εξυπηρέτηση πελατών σε ζητήματα  επικοινωνίας, ενημέρωσης 

για τα προϊόντα, σε  τεχνικά θέματα, όπως είναι η αντικατάσταση ελαττωματικών 

προϊόντων και γενικά επικοινωνίας της εταιρείας, όπως η κοινοποίηση των ειδικών 

ποιοτικών προσφορών. 

4.3.6 Τεχνολογίες και εξυπηρέτηση 

Η τεχνολογική καινοτομία έχει επηρεάσει σημαντικά όλους τους τομείς του 

μάρκετινγκ. Η χρήση του  Internet ως πρωταρχικό κανάλι για τη σύνδεση με τους 

πελάτες, έχει οδηγήσει σε πολλές καινοτόμες μεθόδους για την αντιμετώπιση των 

αναγκών των πελατών. Για παράδειγμα, οι εταιρείες βρίσκουν αξία στη χρήση 

συνομιλίας στο Διαδίκτυο ως έναν τρόπο για να αντιμετωπίσουν τις ερωτήσεις των 

πελατών. 

Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον πελάτη δεν συμβαίνει μόνο όταν ο 

πελάτης ξεκινά την επαφή με έναν οργανισμό.  Εξυπηρέτηση πελατών λαμβάνει 

χώρα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δυνατότητας αλληλεπίδρασης, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μπορεί να κινηθούν από μια εταιρεία μέσω 

αντιπρόσωπου ο οποίος θα συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με έναν πελάτη.  Για 

παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να στείλει πωλητές και λοιπό προσωπικό 

υποστήριξης στην τοποθεσία του πελάτη με την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν 

τις ανησυχίες των πελατών οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 

ισχυρής εξυπηρέτηση των πελατών. 

Για την ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών τους οι εταιρίες 

έχουν εξοπλίσει τους ανθρώπους τους με φορητούς υπολογιστές έχοντας τη 

δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διδακτικό και στα δεδομένα της εταιρίας με 

σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων των πελατών τους. 

Παρά την ανάπτυξη του internet ως διέξοδο για την αντιμετώπιση θεμάτων των 

πελατών, πολλοί πελάτες εξακολουθούν να προτιμούν να συζητήσουν την κατάσταση 

τους με ένα ζωντανό πρόσωπο μέσα από μια τηλεφωνική συνομιλία.  Για τις μεγάλες 
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επιχειρήσεις που λαμβάνουν χιλιάδες κλήσεις την ημέρα, ένα ειδικό τμήμα όπως είναι 

το τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να είναι σε θέση να χειριστεί απορίες των πελατών.   

(http://www.knowthis.com/managing-customers/customer-contact-points) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management) 

5. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Οι Τράπεζες στην Ελλάδα βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, η ποιότητα αποκτά ολοένα 

και μεγαλύτερη σημασία ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σε συνδυασμό με 

το ανθρώπινο δυναμικό και τις ικανότητας του, η ποιότητα αποτελεί εγγύηση για την 

ικανοποίηση των πελατών τους και την επιτυχία τους στην αντιμετώπιση του 

ανταγωνισμού. 

Προϊόντα για τις τράπεζες είναι οι προσφερόμενος υπηρεσίες , ο πελάτης για μια 

τράπεζα αποτελεί το κέντρο της προσοχής της. Είναι γεγονός, ότι οι Τράπεζες δεν 

έχουν ακόμη προβεί σε υιοθέτηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, κατά το 

πρότυπο ISO 9000 ή άλλο ισοδύναμο, όμως ο προσανατολισμός στα θέματα 

ποιότητας υπηρεσιών βρίσκετε στην πρώτη θέση του ενδιαφέροντος διότι αυτός είναι 

και ο τρόπος για να ξεχωρίσουν. 

 Η προσωπική πώληση οφείλει να γίνει η μόνιμη έννοια του κάθε υπαλλήλου, 

κατανοώντας άμεσα την ανάγκη του κάθε πελάτη έτσι ώστε να μπορεί να μεταφράσει 

γρήγορα και σωστά σε αντίστοιχο προϊόν της τράπεζας την ανάγκη του μίας και η 

καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζεται από διαφόρους παράγοντες όπως για 

παράδειγμα είναι το περιβάλλον, οι κοινωνικοί, ψυχολογικοί και οι δημογραφικοί 

παράγοντες. 

Οι Τράπεζες πρέπει να  χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την ενθάρρυνση του 

προσωπικού τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, η κίνηση αυτή όμως 

θα πρέπει να υποστηρίζεται από συστηματική παροχή κινήτρων και θέσπιση της 

ανάλογης αναγνώρισης, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη 

ανάπτυξης και επιτυχίας σε κάθε στόχο. Η συνεχής βελτίωση αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της ποιοτικής εξυπηρέτησης. 

Το ανθρώπινο δυναμικό της το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επίτευξης 

των στόχων της, είναι σπουδαίο να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να 

είναι σε ένα συνεχής αγώνα εκπαίδευσης και ανάπτυξης εξειδικευμένων γνώσεων για 

την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων για την τράπεζα. Να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού και της συνεχής 

μεταβαλλόμενης οικονομικής εγχώριας και παγκόσμιας κατάστασης. 

Τα εκτεταμένα δίκτυα και τα  αρκετά καλά σχεδιασμένα καταστήματα, οι χώροι 

εξυπηρέτησης, ο τεχνολογικός εξοπλισμός τους, παρά το σχετικά υψηλό επίπεδο 

τους, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη επέκταση και αναβάθμιση διότι η ατμόσφαιρα 

http://www.knowthis.com/managing-customers/customer-contact-points
http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
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του καταστήματος  είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν 

την αντίληψη των καταναλωτών για κάποιο κατάστημα.  

Όλα τα παραπάνω  επηρεάζουν  άμεσα την απόφαση επιλογής του καταστήματος από 

τον καταναλωτή στον βαθμό της γρήγορης και άμεσης εξυπηρέτησης τους καθώς οι 

τράπεζες καλούνται να εξυπηρετήσουν μια μεγάλη γκάμα πελατών με διαφορετικό 

προφίλ με δεδομένο ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους. 

Η παραδοσιακή οργανωτική δομή των τραπεζών είναι σπουδαίο να μετασχηματιστεί 

σύμφωνα με το δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επικρατεί 

στην χώρα μας.  Ο προσανατολισμός στον πελάτη και η τμηματοποίηση του αποτελεί 

ανάγκη για την επίτευξη  θετικών επιπτώσεων σε ζητήματα ποιότητας, εξυπηρέτησης 

και ικανοποίησης των πελατών. 

Η ποιότητα των υπηρεσιών πρέπει να είναι ένα το κυρίαρχο μέλημα σε μια τράπεζα 

για τον λόγο ότι μπορεί να αποδώσει μεγαλύτερα μερίδα αγοράς με αποτέλεσμα 

αύξηση των οικονομικών ωφελειών. Οι υπηρεσίες είναι άυλες, η ικανοποίηση του 

πελάτη θα δώσει έμφαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες της τράπεζας με αποτέλεσμα 

την ευχαρίστηση του πελάτη μιας και ικανοποιούνται οι προσδοκίες του. 

 Η πιο έντονη αντίληψη της ποιότητας της υπηρεσίας συμβαίνει την στιγμή της 

αλληλεπίδρασης με τον υπάλληλο, η λεγόμενη στιγμή της αλήθειας οι οποίες είναι  

ένα στιγμιότυπο από την ποιότητα της παρεχομένης υπηρεσίας που συντελούν  σε 

κάποιο ποσοστό της συνολικής ικανοποίησης του πελάτη και στη διάθεση του για εκ 

νέου συνεργασία. Από την πλευρά της τράπεζας αποτελεί την απόδειξη της ποιότητας 

της παρεχομένης υπηρεσίας και της αύξησης της αφοσίωσης των πελατών απέναντι 

της. Είναι σπουδαίο για μια τράπεζα να κτίσει στην αντίληψη των πελατών της πως 

εξυπηρετούνται ποιοτικά κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους και την αφοσίωση 

τους. 

Η παροχή υπηρεσιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσωπική αλληλεπίδραση, 

oι πάροχοι υπηρεσιών που επιδιώκουν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών 

τους  απαιτείται να τροποποιούν την παροχή των υπηρεσιών έτσι ώστε να ταιριάζουν 

με τις ειδικές προτιμήσεις του κάθε πελάτη. Η αναμενόμενη ποιότητα επηρεάζεται 

από την «εικόνα» της παροχής υπηρεσιών, από στόμα σε στόμα, τις ανάγκες του κάθε 

πελάτη, καθώς και το πώς ο πελάτης έχει ερμηνεύσει την επικοινωνία του φορέα 

παροχής υπηρεσιών στην αγορά. 

Σύμφωνα μοντέλο ServQual, οι τράπεζες αλλά και οι κάθε μορφής επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών πρέπει να εργαστούν εντατικά και μεθοδευμένα έτσι ώστε αν 

εξαλείψουν κάθε μορφής χάσμα ανάμεσα στην αντιλαμβανομένη μορφή ποιότητας 

από την πλευρά της και την πλευρά των πελατών της. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να 

εξαφανίσου κάθε χάσμα μεταξύ προσδοκιών καταναλωτή και αντιλήψεων της 

διοίκησης, μεταξύ των αντιλήψεων της διοίκησης και της δημιουργίας 

συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας, μεταξύ προδιαγραφών ποιότητας και 

τελικής παροχής της υπηρεσίας, μεταξύ παροχής της υπηρεσίας και επικοινωνίας και 
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μεταξύ αντιλαμβανόμενης ποιότητας και αναμενόμενης από τον πελάτη υπηρεσίας. 

Να είναι σε θέση δηλαδή να παρέχουν στους πελάτες τους ανταπόκριση, ασφάλεια, 

αξιοπιστία, αντιληπτικότητα και απτά χαρακτηριστικά. 

Στις υπηρεσίες  για να μπορεί μια επιχείρηση να παραδώσει την καλύτερη 

επιτυχημένη εμπειρία στον  πελάτη απαιτείται η γνώση των αναγκών των πελατών 

και των δυνατοτήτων της επιχείρησης, έτσι ώστε οι διαδικασίες να είναι  

υλοποιήσιμες. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες πρέπει να καθορίσουν τις διαδικασίες 

παροχής υπηρεσιών και να απεικονίσουν τις ενέργειες που γίνονται μεταξύ του 

προσωπικού επαφής και του προσωπικού υποστήριξης, προκειμένου να είναι 

ξεκάθαροι οι ρόλοι των εργαζομένων. Επίσης να εντοπιστούν διαδικαστικά 

προβλήματα και να δημιουργηθούν εναλλακτικά σεναρίων και τρόποι αντιμετώπισης 

των προβλημάτων έτσι ώστε να αποφθεχθεί η αποτυχία της υπηρεσίας. Να 

σχεδιαστούν χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τέλος να 

γίνει ανάλυση κερδοφορίας και ανάλυση κόστους. 

Η επιτυχία μιας μάρκας - εταιρίας φαίνεται αποκλειστικά στα λεγόμενα σημεία 

επαφής με το κοινό. Τα σημεία επαφής, εάν αναλυθούν και αξιολογηθούν επιτρέπει 

στις εταιρείες να αξιολογούν τις διαδικασίες, τα μέτρα και τις δεσμεύσεις τους έτσι 

ώστε  να δώσουν  μια καλύτερη και βιώσιμη συμβολή στην επιτυχία της εταιρείας. 

Σημείο επαφής είναι η μέθοδος που ένας πελάτης χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει 

με μια εταιρεία.  

Για την καλύτερη διαχείριση του πελατολογίου οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόζουν 

διάφορες τεχνικές όπως είναι για παράδειγμα  η Customer Relationship Management 

(CRM). Το CRM παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις και 

τους πελάτες, ώστε να μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη του 

όπως επίσης και την ανεύρεση νέων πελατών. Το CRM είναι μια στρατηγική 

διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων που απαιτεί ισχυρή οργανωτική δέσμευση και  

εκτεταμένη εκπαίδευση για όλους τους εργαζόμενους. 

Οι τράπεζες θα πρέπει να ασχολούνται με όλη την εμπειρία του πελάτη που έχει 

σχέση με αυτήν  καθώς η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί  το πιο σημαντικό 

όφελος που προσφέρει η τράπεζα, λόγο του ανταγωνισμού οποίος καθιστά δύσκολο 

να προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα. 

Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον πελάτη δεν συμβαίνει μόνο όταν ο 

πελάτης ξεκινά την επαφή με έναν οργανισμό αλλά  κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 

δυνατότητας αλληλεπίδρασης. Η τεχνολογική καινοτομία έχει επηρεάσει σημαντικά 

όλους τους τομείς του τραπεζικού μάρκετινγκ η οποία  έχει οδηγήσει σε πολλές 

καινοτόμες μεθόδους για την αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών. Παρά την 

ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων  η πλειονότητα των πελατών εξακολουθούν να 

προτιμούν την προσωπική επαφή και επικοινωνία για την επίλυση των περισσότερων 

τραπεζικών θεμάτων τους. 
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Το θέμα της ποιότητας στο χώρο των τραπεζικών εργασιών είναι πολύ ευρύ κα 

μπορεί να πάρει πολλές διαστάσεις. Η διασφάλιση Ποιότητας των υπηρεσιών της 

τράπεζας και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί είναι μεγάλης 

σπουδαιότητας. Σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της τραπεζικής υπηρεσίας 

είναι η συστηματικά καταγραφή των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών 

της κάνοντας ταυτόχρονα κατανοητό σε κάθε επίπεδο εργασίας την σπουδαιότητα 

των παρακάτω αρχών: 

 Συστηματική καταγραφή των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη. 

 Συστηματική εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη. 

 Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνοντας μια ισχυρή 

εικόνα. 

 Η εξυπηρέτηση με προσωπικό και φιλικό χαρακτήρα 

 Ανάπτυξη προσαρμοστικότητας και ευελιξίας στις ανάγκες της αγοράς. 

 Τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη μετά την παροχή τεχνολογικού υλικού 

στους πελάτες. 

 Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του σύγχρονού επιχειρηματικού κόσμου. 

 Απλοποίηση  διαδικασιών για την μείωση του κόστους ανά συναλλαγή. 

 Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Μετασχηματοποίηση των εργαζομένων ως συνεργάτες. 

 Συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Στενή σχέση συνεργασίας μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού κάθε βαθμίδας. 

 

6. Εμπειρικό τμήμα μελέτης Blueprint ανάλυση  

 

6.1 Service Blueprint 

Το επίκεντρο στις σημερινές υπηρεσίας στρέφεται όλο και περισσότερο προς τους 

πελάτες για την παροχή  μιας υπηρεσίας εμπειρίας. Ο  σχεδιασμός της υπηρεσίας 

είναι το πεδίο που βοηθά τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τη στρατηγική τους 

δυναμική στις υπηρεσίες, να εισαγάγει νέες υπηρεσίες και να αναπτύξουν νέα πλάνα 

με βάση μια πελατοκεντρική προσέγγιση. 

Η σκληρή κατάσταση του ανταγωνισμού στον τομέα της αγοράς αναγκάζει τις 

εταιρείες να βρουν νέους καινοτόμους τρόπους κρατώντας το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα έναντι των άλλων και την προσέλκυση νέων πελατών (Lehto in Miet-

tinen 2011, 9-11).  Για να μπορεί μια εταιρία να παρέχει  εμπειρίες στους πελάτες θα 

πρέπει πρώτα  η εταιρία  να μάθει ποιες είναι οι ανάγκες και προσδοκίες των πελατών 

από αυτήν. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών στοχεύει στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας 

του πελάτη μέσω της εστίασης σε κρίσιμα σημεία επαφής του ταξιδιού του πελάτη 

(Tuulaniemi 2011, 24-27.) 
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6.2. Σκοπός και στόχος 

Σκοπός  της μελέτης είναι η δημιουργία ενός αναπτυξιακού πλάνου για την τραπεζική 

υπηρεσία. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η εμπειρία του πελάτη στο τραπεζικό 

κατάστημα έτσι ώστε να παραχθεί για την τράπεζα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

σε σύγκριση με άλλες. 

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής δυο: 

1. Πώς μπορεί η διαδικασία παροχής υπηρεσιών στο τραπεζικό κατάστημα να 

βελτιωθεί με τη χρήση του σχεδιασμού των υπηρεσιών; 

2. Ποια  θα ήταν η ιδανική διαδρομή του πελάτη στο κατάστημα μελέτης μας; 

6.2.1 Ορισμός 

Service blueprint είναι ο τρόπος που περιγράφει λεπτομερώς όλες τις πτυχές της 

υπηρεσίας προς παραγωγή. Καθορίζει τους πόρους που απαιτούνται και ενσωματώνει 

τις προοπτικές της πελατείας καθώς και το φορέα παροχής υπηρεσιών και άλλα 

εμπλεκόμενα μέρη. 

6.2.2 Κατασκευή ενός blueprint μοντέλου 

 Η δημιουργία ακόμη και ενός απλού μοντέλου blueprint δεν είναι απλή διαδικασία 

κατά την οποία είναι σπουδαίο να ακολουθηθούν ορισμένα βασικά στάδια. 

a) Καθορισμός διαδικασιών παροχής υπηρεσιών. Λεπτομερή χαρτογράφηση της 

κάθε διαδικασίας που συνιστούν την παρεχομένη υπηρεσία. Διαχωρισμός των 

διαδικασιών οι οποίες είναι ορατές και μη από τους πελάτες. Επιπλέον, 

διαγραμματική απεικόνιση των διαδραστικών ενεργειών που γίνονται μεταξύ 

του προσωπικού επαφής και του προσωπικού υποστήριξης, προκειμένου να 

είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι των εργαζομένων και να μην καταβάλλεται διπλή 

προσπάθεια. 

b) Εντοπισμός διαδικαστικών προβλημάτων και στην συνέχεια δημιουργία 

εναλλακτικών σεναρίων και τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων έτσι 

ώστε να αποφθεχθεί η αποτυχία της υπηρεσίας. 

c) Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών .Τα 

χρονοδιαγράμματα εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης, τις 

δυνατότητες της και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών. 

d) Ανάλυση κερδοφορίας και ανάλυση κόστους σε σχέση με τα 

χρονοδιαγράμματα τα οποία θέτουμε και με τον σχεδιασμό της υπηρεσίας 

(Τα στάδια αυτά σύμφωνα με την G. L. Shostack 1984) 

6.2.3 Πελάτης ως μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης 

Οι άνθρωποι, ειδικά οι χρήστες της υπηρεσίας είναι οι βασικοί παράγοντες στο 

σχεδιασμό των υπηρεσιών. Αυτοί είναι οι ειδικοί της δικής τους ζωής και 
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συμπεριφοράς, για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι πελάτες στη 

διαδικασία παροχής υπηρεσιών από τα πρώτα στάδια. 

6.2.4 Εργαζομενοι ως μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης 

Οι εργαζόμενοι είναι τα βασικά πρόσωπα που παρέχουν την εμπειρία των υπηρεσιών 

και τα οφέλη της υπηρεσίας, μαζί με την εμπιστοσύνη των πελατών συνδέονται στενά 

στην παραγωγικότητα και για τα κίνητρα τους. (Cook et al. 2002, 167). Το 

προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται κατά τον  

σχεδιασμό των υπηρεσιών., διότι παίρνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα 

καθημερινά προβλήματα των υπηρεσιών και την ανατροφοδότηση την οποία 

παίρνουν από τους πελάτες. 

6.2.5 Τραπεζικές υπηρεσίες 

Η υπηρεσία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που έχει ως στόχο να προσφέρει λύσεις 

στο πρόβλημα ή την ανάγκη του πελάτη και αυτό είναι που παράγει αξία για τον 

πελάτη. Οι τραπεζικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν και το περιβάλλον  δηλαδή τον 

χώρο εξυπηρέτησης των πελατών, την ατμόσφαιρα, το συνωστισμό στο κατάστημα 

κατά τις ώρες αιχμής, όμως η βασική λειτουργιά είναι η παροχή της τραπεζικής 

υπηρεσίας κάθε μορφής για παράδειγμα ταμειακών συναλλαγών << ανάληψης , 

κατάθεσης, μεταφοράς, ενημέρωσης βιβλιαρίου>> , χορηγήσεις << δάνεια κάθε 

μορφής>>, καταθέσεων << προθεσμιακές καταθέσεις>>, επενδυτικά << μετοχές , 

χρηματιστήριο>>.  

Ωστόσο οι υπηρεσίες που διευκολύνουν την παροχή μιας υπηρεσίας είναι εξίσου 

σημαντικές (Grönroos 2009, 99). Τέτοιες υπηρεσίες στον τραπεζικό κλάδο είναι τα 

μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης πελατών και συμβουλευτικές υπηρεσίες για 

την παροχή στον πελάτη του καταλληλότερου προϊόντος για την κάλυψη των 

αναγκών του.  

Ποιότητα υπηρεσιών ορίζεται ως η ικανότητα ενός οργανισμού να ανταποκρίνονται ή 

και να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών. Προκειμένου να βελτιωθεί η 

ποιότητα των υπηρεσιών, η οργάνωση πρέπει πρώτα να μάθει τις προσδοκίες  και τις 

ανάγκες των πελατών .. 

6.3 Service Blueprint Components of the branch Bank 

Παρακάτω παρατίθεται ένα ερευνητικό μοντέλο blueprint στο οποίο παρουσιάζονται 

οι διαστάσεις του και τα σημεία επαφής των πελατών με το κατάστημα και τους 

υπαλλήλους του ερευνητικού μας πεδίου το οποίο είναι το (1394) Κατάστημα 

Τράπεζας Πειραιώς στην Ροδόπολη Σερρών . Στο παρακάτω μοντέλο παρουσιάζονται 

τα σημεία επαφής σε ένα δείγμα μιας εβδομάδας και αναλύονται οι ώρες και ημέρες 

αιχμής, τα προβλήματα τα οποία  παρατηρούνται και οι πιθανή τρόποι επίλυσης 

βελτίωσης όλων των δυσλειτουργιών οι οποίες έχουν παρατηρηθεί στο δείγμα της μια 

εβδομάδας. 
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Στόχος μας είναι να παρατηρήσουμε τις ώρες αιχμής κατά τις οποίες υπάρχει 

αυξημένος όγκος πελατών στο κατάστημα πράγμα το οποίο προκαλεί δυσαρέσκεια 

στους πελάτες διότι δεν μπορούν να απολαύσουν μια γρήγορη και πλήρης τραπεζική 

υπηρεσία. Επιπλέον παρατηρούμε και αναλύουμε ποιες ημέρες μέσα στην εβδομάδα 

είναι αυξημένης πελατειακής κίνησης σε μια περιοχή με το πληθυσμιακό μέγεθος της 

να ανέρχεται στους 10.037 κατοίκους, όπως και τους τρόπους με του οποίους 

μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της γρήγορης και ποιοτικής εξυπηρέτησης 

των πελατών . 

Το παραπάνω σχέδιο  έχει ως επίκεντρο τον πελάτη και απεικονίζει όλη την 

διαδικασία της διαδρομής του πελάτη, τα σημεία επαφής  πελάτη με την τράπεζα και 

τα φυσικά στοιχεία της υπηρεσίας από την πλευρά του πελάτη. 

Το σχέδιο είναι κατασκευασμένο με πέντε συνιστώσες:  

 Στις φυσικές αποδείξεις 

 Στις ενέργειες πελατών 

 Στις ορατές ενέργειες των εργαζομένων επαφής 

 Στις αόρατες ενέργειες των εργαζομένων επαφής 

 Στις διαδικασίες υποστήριξης   

Στην κορυφή του προσχεδίου είναι οι δράσεις των πελατών με όλα τα βήματα που ο 

πελάτης κάνει ερχόμενος στο τραπεζικό κατάστημα και πως το κατάστημα  να είναι 

σε θέση να δώσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. 

Πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι των φυσικών αποδείξεων, κατά την προσέλευση των 

πελατών στο κατάστημα δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα κατά την μεταφορά 

τους εκεί μιας και υπάρχει δίκτυο δημόσιων μέσων μεταφοράς με αυξημένα 

δρομολόγια δημόσια συγκοινωνίας κατά την ημέρα της Τετάρτης ημέρα λαϊκής 

αγοράς στην περιοχή, όπως και ιδιωτικών πχ ταξί σε περίπτωση που κάποιος πελάτης 

είναι από κάποια περιοχή εκτός Ροδόπολης όπου το τραπεζικό κατάστημα 

δραστηριοποιείται. Επίσης , όσο αναφορά την μεταφορά του με ιδιωτικό μέσο 

μεταφοράς η προσέλευση γίνεται εύκολα μίας και το κατάστημα βρίσκεται σε 

κεντρικό σημείο της περιοχής δίχως να αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακό πρόβλημα ή 

πρόβλημα στάθμευσης των οχημάτων τους. 

Το Website της τράπεζας είναι πλήρως ενημερωμένο με όλα τα προϊόντα και 

υπηρεσίες τις οποίες είναι σε θέση η τράπεζα να παρέχει σε νέους ή υφιστάμενους 

πελάτες. Το πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό σε αυτό το κομμάτι είναι πως το 

μεγαλύτερο πελατειακό κοινό του καταστήματος είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας 

όπως για παράδειγμα συνταξιούχοι ή μετρίου μορφωτικού επιπέδου οι οποίοι μικρή 

σχέση έχουν με την τεχνολογία οπότε είναι λίγο δύσκολο να ενημερωθούν έστω και 

στα βασικά και έτσι το κύριο κομμάτι της πλήρους ενημέρωσης των πελατών το 

επιμερίζεται ο υπάλληλος εξυπηρέτησης. 
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Οι ώρες αιχμής και αυξημένης πελατειακής κίνησης στο κατάστημα είναι από τις 

09:00 έως και την 12:30 ώρες κατά τις οποίες τα  μέσα μαζικής μεταφοράς 

λεωφορεία και τρένο φέρνουν κόσμο στην περιοχή  της Ροδόπολης από τα γύρω 

μικρότερα χωριά και αποχώρησης προς τις περιοχές του. Στην συνέχεια αυξημένης 

κίνησης υπάρχει κατά την τελευταία ώρα λειτουργιάς του καταστήματος για το κοινό 

από τις 13:30 έως και 14:30 ώρα κατά την οποία εξυπηρετούνται επαγγελματίες της 

περιοχής οι οποίοι κάνουν κατάθεση τις ημερήσιες εισπράξεις τους.  

Ημέρες αυξημένης κίνησης είναι κατά κύριο λόγο είναι  η Δευτέρα μιας και έχει 

μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο και οι επαγγελματίες της περιοχής θέλουν να 

διεκπεραιώσουν τις εκκρεμότητες οι οποίες έχουν προκύψει τις δυο ημέρες που η 

τράπεζα δεν βρίσκεται σε λειτουργία δηλαδή Σάββατο και Κυριακή μια και όπως 

έχουμε αναφέρει και στο εισαγωγικό κομμάτι της εργασίας η περιοχή αποτελεί και 

πόλο έλξης τουριστών και για τους ίδιους λόγους όμως αντίστροφα για να μην έχουν 

εκκρεμότητες την Παρασκευή. Από εκεί και περά η ημέρα με την μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα είναι η Τετάρτη ημέρα λαϊκής αγοράς στην Ροδόπολη κατά την 

οποία ο μεγαλύτερος όγκος πελατών επιθυμεί να διεκπεραιώσει όλες τις δουλείες 

τους συνδυάζοντας την επίσκεψη τους στην περιοχή. 

Στο σπουδαίο κομμάτι της δράσης των πελατών για την επιλογή ημέρας και ώρας 

εξυπηρέτησης συμβαίνουν όλα όσα έχουμε αναφέρει παραπάνω σχετικά με τους 

λόγου επιλογής ώρας και ημέρας εξυπηρέτηση. 

 Επιπλέον, το σημείο του ραντεβού γα να εξυπηρετηθώ θα συμβεί όταν κάποιος 

πελάτης θα θέλει κάτι πιο εξειδικευμένο ή θα επιθυμεί να ενημερωθεί για κάποιο 

προϊόν – υπηρεσία ή επειδή δεν θέλει να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο κατάστημα 

για λόγους προσωπικούς πχ είναι οικονομικά εύπορος και δεν θέλει να φαίνεται η 

παρουσία του στη τράπεζα μιας και χώρος private ευπόρων πελατών δεν υπάρχει στο 

κατάστημα μας.  

Ακόμη, τα νούμερα προτεραιότητας είναι ένας τρόπος για να διατηρείται η σειρά 

προτεραιότητας κατά κύριο λόγο στα ταμεία με τα οποία οι πελάτες μας είναι 

εξοικειωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό και η ροη στο συγκεκριμένο σημείο τρέχει 

δίχως ιδιαίτερα προβλήματα. 

Η επιλογή υπαλλήλου για την αποτύπωση του προβλήματος, είναι ένα σημείο 

δυσλειτουργίας για την μείωση της κινητικότητας και της γρήγορης αποσυμφόρησης 

πελατών διότι είναι σύνηθες φαινόμενο πελάτες να περιμένουν για να φτάσουν στο 

ταμείο χώρο στον οποίο πραγματοποιούνται μόνο ενχρήματες συναλλαγές για να 

διεκπεραιώσουν κάποια άλλη συναλλαγή τους η οποία μπορεί α ολοκληρωθεί από 

τον υπάλληλο εξυπηρέτησης και έτσι αυξάνονται οι πελάτες αναμονής, οι ουρές στο 

κατάστημα, οι δυσαρέσκειες και μη γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Όσο αναφορά τα δυο άμεσα αλληλοεξαρτούμενα σημεία  επαφής με υπαλλήλους on 

stage και back stage actions η τράπεζα έχει επενδύσει αρκετά έτσι ώστε να υπάρχει 

οργάνωση και μια αρμονική ροή για την παροχή της καλύτερης εμπειρίας στην 
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εξυπηρέτηση του πελάτη. Για τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, το ανθρώπινο 

δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και επιτυχίας σε κάθε στόχο. 

<<Οι άνθρωποί μας είναι η ταυτότητά μας. Είναι το πρόσωπο που βλέπουν οι πελάτες 

και συνεργάτες μας.>>. Είναι τα καταγεγραμμένα λόγια του ομίλου της Τράπεζας 

Πειραιώς για το ανθρώπινο δυναμικό της.   

Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει προτεραιότητα στις σχέσεις της με τους πελάτες, 

δείχνοντας υπευθυνότητα και σεβασμό. Για την περαιτέρω προστασία των πελατών 

της από τους ενδεχόμενους κινδύνους που ενέχουν η άγνοια ή μια πιθανή παρανόηση 

των όρων που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της: 

 προσφέρει ακριβή και πλήρη περιγραφή τους 

 φροντίζει συστηματικά για την εξοικείωση των πελατών της με την τραπεζική 

ορολογία 

 παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση μέσω των νέων 

τεχνολογιών 

 προσδιορίζει χωρίς ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις τον χαρακτήρα 

τους  

 αποφεύγει την υπερβολική προβολή τους 

 δεν εκμεταλλεύεται την άγνοια, την απειρία ή τους φόβους μερίδας του 

κοινού. 

Ο κάθε υπάλληλος του καταστήματος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος να διαχειριστεί 

τον κάθε πελάτη και τις ανάγκες του. Έχει την δυνατότητα να αναγνωρίσει τις 

ιδιαιτερότητες του και να τον κατατάξει  σε διαφορετική κατηγορία η οποία συνάδει 

με τις απαιτήσεις του. Επιπλέον είναι σε θέση να αναλύσει τους προβληματισμούς 

του και να επιλέξουν από κοινού την καλύτερη δυνατή λύση, να την υλοποιήσουν 

άμεσα με τελικό αποτέλεσμα την ικανοποίηση του πελάτη από την παρεχομένη 

υπηρεσία. 

Τέλος σε ότι έχει να κάνει με το υποστηρικτικό κομμάτι και  εδώ η τράπεζα είναι 

πλήρως οργανωμένη με κατάλληλη και συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων, με το 

παροχή όλου του απαιτούμενου  εξοπλισμού  και συντήρηση του  για την 

διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των εργασιών των υπαλλήλων , με το help desk της 

τράπεζας να υποστηρίζει και να δίνει άμεσες και γρήγορες λύσεις στα προβλήματα 

των υπαλλήλων πρώτης γραμμής και τα αρμόδια τμήματα να είναι ενεργά έτοιμα να 

συνεργαστούν με τους υπαλλήλους των καταστημάτων οι οποίοι προωθούν τα 

προϊόντα της τράπεζας. 

6.4. Συμπεράσματα – Προτάσεις  

Ο στόχος στο στάδιο της αξιολόγησης είναι για να πάρουμε πληροφορίες από την 

υπηρεσία που ανατήχθηκε και να αξιολογήσουμε την αξία που προσφέρει στους 

πελάτες και την τράπεζα, προκειμένου να δώσουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη της 

υπηρεσίας. Η διαδικασία σχεδιασμού των υπηρεσιών είναι μια διεργασία η οποία 



39 
 

χρειάζεται συνεχής ανάπτυξη μιας και ποιότητα υπηρεσιών ορίζεται ως η ικανότητα 

ενός οργανισμού να ανταποκρίνονται ή και να υπερβαίνει τις προσδοκίες των 

πελατών. Για να είμαστε σε θέση να δώσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, το 

κατάστημα πρέπει να στοχεύει συνεχώς στον εντοπισμό των πελατειακών αναγκών 

και να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την επίτευξή τους. 

Η παρατήρηση της συμπεριφοράς των πελατών στο κατάστημα. έδωσαν μια εικόνα 

τις ανάγκες των πελατών και αποκάλυψε ορισμένες περιοχές οι οποίες χρειάζονται 

περεταίρω ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζετε μια 

συνοπτική περιγραφή της πορείας του πελάτη στο τραπεζικό κατάστημα για να 

διαπιστωθούν τα προβλήτα και να επέλθουν οι κατάλληλες διορθώσεις. 

Το κύριο πρόβλημα το οποίο παρατηρούμε στο δείγμα μιας εβδομάδας είναι κατά 

κύριο λόγο η αυξημένη ροή πελατών κατά την διάρκεια των ωρών από 09:00 έως και 

12:30 ώρες σε συνδυασμός με τις μέρες αυξημένης προσέλευσης πελατών όπως είναι 

η Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή  με αποκορύφωμα την Τετάρτη κατά τις οποίες 

το προσωπικό του καταστήματος το οποίο ανέρχεται στους τέσσερεις υπαλλήλους 

δυο ταμίες , ένας υπάλληλος ανάπτυξης και τον Διευθυντή του καταστήματος δεν 

μπορούν ανταπεξέλθουν πλήρως στις απαιτήσεις. 

 Το αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να μην μπορεί ο πελάτης να 

εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να του αφιερωθεί ο ανάλογος 

χρόνος. Επίσης σπουδαίο αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να χάνονται 

πωλήσεις δεδομένου ότι οι περισσότερες πωλήσεις πραγματοποιούνται γρήγορα με 

μειωμένες τις συνδυάστηκες πωλήσεις οι οποίες θα δώσουν μια επιπλέον ώθηση στα 

νούμερα πωλήσεων του καταστήματος. 

Ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο προκύπτει είναι η δυσαρέσκεια από τη πλευρά των 

πελατών διότι το κατάστημα έχει αυξημένη κίνηση καθόλη την διάρκεια της 

εβδομάδας με αποτέλεσμα οι πελάτες να δαπανούν περισσότερο χρόνο από ότι στην 

πραγματικότητα απαιτείται για διεκπεραιώσουν τις δουλείες τους σε ένα τραπεζικό 

κατάστημα. 

Επίσης ένα ακόμη συχνό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται είναι η συγκέντρωση από 

την πλευρά των πελατών πολλών εργασιών είτε δικών τους είτε συγγενικών ή 

φιλικών προσώπων τις οποίες θέλουν να ταχτοποιήσουν σε μια ημέρα  και όταν 

ειδικά είναι ημέρα αυξημένης προσέλευσης πελατών όπως για παράδειγμα Τετάρτη. 

Το γεγονός αυτό  έχει σαν αποτέλεσμα την πολύωρη απασχόληση ενός υπαλλήλου 

κατά κύριο λόγο ταμεία,  με αποτέλεσμα των εκνευρισμό και τη δημιουργία 

εντάσεων στο κατάστημα από την πλευρά των πελατών πράγμα το οποίο συμβάλει 

στην δημιουργία άσχημης φήμης για το κατάστημα και συνολικά για την τράπεζα. 

Κύριο πρόβλημα αποτελεί και η άσκοπη περιπλάνηση στο κατάστημα εωσότου 

εξυπηρετηθεί ένας πελάτης ο οποίος δεν ξέρει που να απευθυνθεί για να λύσει το 

πρόβλημα του,  πράγμα το οποίο είναι αποτέλεσμα της αυξημένης πελατείας και του 
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γεγονότος ότι τα γραφεία εξυπηρέτηση είναι κατά βάση γεμάτα από πελάτες που 

εξυπηρετούντα και από άλλους που περιμένουν για να εξυπηρετηθούν. 

Τέλος σπουδαίο πρόβλημα είναι η διαχείριση μεγάλων πελατών οι οποίοι ευθύνονται 

θετικά για τα αυξημένα νούμερα παραγωγής του καταστήματος και οι οποίοι δεν 

μπορούν λόγο της παρούσας κατάστασης να χρίζουν μιας επιπλέον διαχείρισης κατά 

κύριο λόγο από τον Manager του καταστήματος μιας και ο ίδιος καθόλη την διάρκεια 

της ημέρας παίζει και αυτός τον ρολό του συμπαραγωγού για την ολοκλήρωση του 

μεγάλου όγκου συναλλαγών. 

Συνοπτικά καταλήγουμε  παρά το γεγονός πως το μέγεθος του καταστήματος είναι 

μικρό και ο όγκος των πελατών δυσανάλογος  σκοπός μας είναι η όσο το δυνατόν 

γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση με αποτέλεσμα τη ικανοποίηση του  πελάτη από 

την παρεχόμενη υπηρεσία , την μη δυσανασχέτηση των άλλων πελατών που  

περιμένουν να εξυπηρετηθούν με αποτέλεσμα πιστούς ευχαριστημένους πελάτες που 

θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του καταστήματος.   

Οι αλλαγές οι οποίες  προκύπτουν από την παρατήρηση του δείγματος της μιας 

εβδομάδας και σύμφωνα με την μελέτη της βέλτιστης διαδρομής την οποία πρέπει ο 

πελάτης να κάνει έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι: 

 Ανάγκη για τη δημιουργίας στο κατάστημα μιας επιπλέον θέσης εργασίας , 

πράγμα το οποίο θα δώσει μεγαλύτερες ευκαιρίες πώλησης στο κατάστημα 

λόγο της αποσυμφόρησης πελατών από τους ήδη υπάρχον υπαλλήλους. 

 Εγκατάσταση μηχανήματος easypay το οποίο θα βοηθήσει με σημαντικές 

ανάσες στο σημείο της εξυπηρέτησης στους υπαλλήλους. Τα μηχανήματα 

αυτόματων συναλλαγών easypay εξυπηρετούν πελάτες ή μη της Τράπεζας 

Πειραιώς για πληρωμές και καταθέσεις μετρητών, αλλά και πιο ειδικές 

συναλλαγές, όπως αγορά εισιτηρίων, ενημέρωση βιβλιαρίου τραπεζικού 

λογαριασμού ή έκδοση παραβόλων. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται 

αποκλειστικά με την εισαγωγή μετρητών στο μηχάνημα easypay. 

 Δημιουργία private χώρο στο κατάστημα γεγονός που θα απομακρύνει τα 

περίεργα βλέμματα των υπόλοιπων πελατών και θα βοηθήσει στην 

καλλιέργεια του αισθήματος μιας πιο εξειδικευμένης εξυπηρέτηση στους 

εύπορους πελάτες. 

 Βοήθεια στους πελάτες ειδικά περισσότερο εκείνων που έχουν σχέση με την 

τεχνολογία  σε δρόμους χρήση της νέας τεχνολογίας όπως για παράδειγμα το 

internet banking  για την πραγματοποίηση εργασιών οι οποίες είναι άπλες και 

οι οποίες μπορούν να γίνουν και εκτός τραπεζικού καταστήματος. Το γεγονός 

αυτό θα δώσει μια άλλη νέα προοπτική εξυπηρέτησης στους πελάτες, πιο 

εύκολη και άνετη, θα τους δημιουργήσει αυτοπεποίθηση και θα του 

εξοικονομήσει αρκετό χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι πως θα είναι περισσότερο 

εκπαιδευμένοι και πιο συνειδητοποιημένοι πράγμα που θα βοηθήσει ακόμη 

περισσότερο την καλύτερη και ποιοτική τους εξυπηρέτηση τις στιγμές των 

επισκέψεων τους στο κατάστημα. 
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Ο στόχος του σταδίου της αξιολόγησης είναι να πάρουμε  πληροφορίες από την 

υπηρεσία που αναπτύσσεται και να αξιολογήσουμε  την αξία που προσφέρει στους 

πελάτες και την τράπεζα, προκειμένου να δώσει μεγαλύτερη ανάπτυξη της υπηρεσίας 

Τα παραπάνω συντελούν στην καλύτερη και πιο ποιητική εξυπηρέτηση των πελατών 

μιας και αυτοί είναι που θα βοηθήσουν το κατάστημα να πάει πολλά βήματα παρά 

πέρα και αυτό γιατί ο πελάτη  είναι αυτός που: 

 Είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στην τράπεζα μας.  

 Δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά εμείς από αυτόν. 

 Είναι το επίκεντρο εργασία μας. 

 Όταν γυρίζει προς εμάς, αυτός μας κάνει τη χάρη. 

 Είναι καθήκον μας να τον εξυπηρετούμε. 

 Δεν είναι αουτσάιντερ, αλλά ένα τμήμα της εταιρείας μας.  

 Αυτός δεν είναι απλώς ένας στατιστικός αριθμός, αλλά ένα πρόσωπο από 

σάρκα και αίμα, που έχει τα ίδια συναισθήματα και τις σκέψεις που έχουμε 

εμείς. 

  Έχει κάνει αιτήματα, αγοράζει υπηρεσίες και πληρώνει το μισθό μας έτσι 

ώστε να μπορούμε να ζούμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας . 

Αυτοί είναι οι λόγοι για τον οποίους ο πελάτης μας αξίζει την καλύτερη δυνατή 

και πιο ευγενική υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε.  
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