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ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ABSTRACT 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια προσπάθεια αποτύπωσης και αξιολόγησης της 

εφαρµογής στην πράξη µιας απόφασης για στρατηγική αλλαγή σ’ έναν οργανισµό και 

συγκεκριµένα της µετάπτωσης του συστήµατος εξυπηρέτησης του τραπεζικού πελάτη 

από το Προϊόντοκεντρικό Σύστηµα στο Πελατοκεντρικό, σε πιλοτική µορφή µονάχα 

στους Affluent πελάτες και στα Στελέχη που τους εξυπηρετούν. Απώτερος σκοπός της 

Τράπεζας είναι να εφαρµόσει το Πελατοκεντρικό Σύστηµα Εξυπηρέτησης της 

Πελατείας καθολικά αξιοποιώντας τις εµπειρίες και τα συµπεράσµατα από την 

εφαρµογή του στο «δείγµα» των Affluent Πελατών και Στελεχών Premium Banking. 

Αναλύονται οι λόγοι για την επιλογή του Affluent Πελατολογίου για την εισαγωγή και 

εφαρµογή του πελατοκεντρικού συστήµατος διεθνώς και η εφαρµογή του στην Εθνική 

τράπεζα την τελευταία δεκαετία. Εξετάζεται η έννοια της ∆ιοίκησης της Αλλαγή και οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν, κυρίως όµως επικεντρωνόµαστε στους τέσσερις 

πυλώνες της οργανωσιακής συµπεριφοράς που είναι πιο ουσιαστικοί για τη διαδικασία 

υλοποίησης της στρατηγικής αλλαγής και τους οποίους µπορέσαµε να 

χρησιµοποιήσουµε για να εξετάσουµε στην πράξη το πώς βιώνουν και αντιλαµβάνονται 

τα Στελέχη P.B. την επιχειρούµενη αλλαγή. Η έρευνα περιλαµβάνει τις έννοιες της 

Ανοχής στην Ασάφεια (ως µέτρο της Ετοιµότητας για Αλλαγή), της Οργανωσιακής 

Κουλτούρας και του Οργανωσιακού Κλίµατος, της Ενδυνάµωσης και της Ικανοποίησης 

από την Εργασία. Οι ερευνητικές µέθοδοι περιγράφονται λεπτοµερώς, ενώ αναλύονται 

διεξοδικά τα αποτελέσµατα της έρευνας η οποία διεξήχθη συµπτωµατικά το διάστηµα 

γύρω από την Τραπεζική Αργία και οι πιθανοί τρόποι µε τους οποίους επηρεάστηκε η 

έρευνα από διάφορους περιοριστικούς παράγοντες. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την 

παρουσίαση των προτάσεών µας µε βάση τα συµπεράσµατα της έρευνας  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οργανωσιακή αλλαγή είναι ένας τοµέας που έχει απασχολήσει την ακαδηµαϊκή 

κοινότητα ήδη από τη δεκαετία του 1960, ενισχύθηκε περισσότερο από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1980 και µετά όσο η πρόοδος της τεχνολογίας έθετε σε νέες βάσεις τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες, ενώ σήµερα, που η παγκοσµιοποίηση είναι γεγονός 

και οι ρυθµοί των τεχνολογικών, οικονοµικο-κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων είναι 

πλέον καταιγιστικοί, είναι επιτακτικά επίκαιρη και καθολική για κάθε οργανισµό. To 

θεωρητικό υπόβαθρο για την οργανωσιακή αλλαγή και τη στρατηγική διοίκησή της έχει 

ήδη καλυφθεί από πολλούς συγγραφείς έως τώρα και δεν αναλύεται εδώ.  

 

Η παρούσα εργασία, που συντελείται στα πλαίσια της απόκτησης µεταπτυχιακού 

διπλώµατος ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων, 

αποτελεί µια προσπάθεια αποτύπωσης και αξιολόγησης της εφαρµογής στην πράξη 

µιας απόφασης για στρατηγική αλλαγή σ’ έναν οργανισµό. Πρόθεση της συγγραφέως 

είναι να ερευνήσει τον τρόπο που εφαρµόζεται µία συγκεκριµένη στρατηγική απόφαση 

για αλλαγή σε έναν πραγµατικό οργανισµό σε καθαρά πρακτικό επίπεδο.  

 

Επιλέχτηκε η Εθνική Τράπεζα και ειδικότερα ο τοµέας του Affluent Banking λόγω της 

προσωπικής εµπλοκής και εµπειρίας της συγγραφέως σε αυτόν µε την ιδιότητα του 

υπαλλήλου/Στελέχους στο εν λόγω τµήµα, από την δηµιουργία του θεσµού έως σήµερα, 

καθώς κρίθηκε ότι χάρη σε αυτή υπάρχει ικανή και πλήρης πρόσβαση στο απαραίτητο 

υλικό. Η Στρατηγική αλλαγή που εξετάζεται είναι η µετάπτωση του συστήµατος 

εξυπηρέτησης του τραπεζικού πελάτη από το Προϊόντοκεντρικό Σύστηµα που 

εφαρµόζονταν προηγουµένως στο Πελατοκεντρικό. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριµένης 

περίπτωσης είναι ότι η αλλαγή αυτή εφαρµόστηκε αρχικά σε πιλοτική µορφή σε ένα 

µόνο τµήµα της Τράπεζας (στους Affluent πελάτες και στα Στελέχη που τους 

εξυπηρετούν) ενώ όλη η υπόλοιπη Τράπεζα εξακολουθούσε για σχεδόν µια δεκαετία να 

λειτουργεί στην προϊόντοκεντρική µορφή. 

 

Απώτερος σκοπός της Τράπεζας είναι να εφαρµόσει το Πελατοκεντρικό Σύστηµα 

εξυπηρέτησης της Πελατείας καθολικά για όλους τους πελάτες, γεγονός που ξεκινά να 

εφαρµόζεται µετά το πέρας της τρέχουσας έρευνας, αξιοποιώντας τις εµπειρίες και τα 

συµπεράσµατα από την εφαρµογή του νέου συστήµατος στο «δείγµα» των affluent 

πελατών και των Στελεχών που τους εξυπηρετούν. Το µερίδιο των πελατών που 
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επιλέχτηκε για την εισαγωγή και εφαρµογή του πελατοκεντρικού συστήµατος έχει 

αποδειχθεί σε διεθνές επίπεδο ότι είναι κατάλληλο και επιζητά ακριβώς αυτή τη µέθοδο 

προσέγγισης, ενώ τα Στελέχη που ορίστηκαν να τους εξυπηρετούν επιλέχθηκαν κατά το 

δυνατό µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια που τους καθιστούσαν περισσότερο δεκτικούς 

σε οργανωσιακές αλλαγές , ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια να στηριχθούν µε τις 

κατάλληλες δοµές και συνθήκες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν µε διαφορετική 

δυναµική µέσα στο υπάρχων οργανόγραµµα της Τράπεζας. 

 

Ακριβώς στα σηµεία αυτά επικεντρώνεται λοιπόν η παρούσα εµπειρική έρευνα. Το 

πρώτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ανάλυση του προφίλ του Affluent πελατολογίου και 

στη διεθνή πρακτική για την εξυπηρέτησή του, αξιοποιώντας κυρίως την έρευνα της 

EFMA/Finalta του 2010 η οποία δεν είναι διαθέσιµη στο ευρύ κοινό χωρίς συνδροµή, 

ωστόσο έχει παραχωρηθεί στη γράφουσα σε έντυπη µορφή από την Τράπεζα. Το 

δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί µία µελέτη περίπτωσης και περιλαµβάνει την περιγραφή 

της εφαρµογής του πελατοκεντρικού συστήµατος στους affluent πελάτες της Εθνικής 

Τράπεζας στο διάστηµα της τελευταίας δεκαετίας. Οι πηγές για το κεφάλαιο αυτό είναι 

κατά κύριο λόγο εµπιστευτικά Εγκύκλια Έγγραφα, Τραπεζικές Εγκύκλιοι και 

Σεµινάρια µε Φυσική παράδοση και online παρακολούθηση, καθώς και υλικό που 

διατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα στα Στελέχη µέσω ειδικής πλατφόρµας στο intranet 

της Τράπεζας το οποίο αναφέρεται στη βιβλιογραφία αλλά δεν είναι προσβάσιµο στο 

κοινό. Η συγγραφέας µπορεί να παρουσιάσει σε έντυπη µορφή ολόκληρο το ανωτέρω 

υλικό σε περίπτωση που ζητηθεί. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται µε την στρατηγική αναγκαιότητα για την µεταστροφή 

στον πελατοκεντρισµό και πραγµατεύεται το θεωρητικό υπόβαθρο του µάνατζµεντ της 

αλλαγής γενικά, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο µοντέλο αλλαγής του Kotter (1996) 

που φαίνεται να περιγράφει µε µεγάλη ακρίβεια τη µέθοδο που επιλέχτηκε από την 

Τράπεζα για την εφαρµογή της συγκεκριµένης αλλαγής. Το θεωρητικό, πρώτο µέρος 

της εργασίας ολοκληρώνεται µε το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο αναλύονται τέσσερεις 

από τις διαστάσεις της Οργανωσιακής Συµπεριφοράς (Ετοιµότητα για Αλλαγή, 

Οργανωσιακή Κουλτούρα/Κλίµα, Εργασιακή Ενδυνάµωση και Ικανοποίηση από την 

Εργασία) που έχουν εφαρµογή στην προκειµένη περίπτωση και µπορέσαµε να 

µετρήσουµε απευθυνόµενοι µε τα κατάλληλα ερωτηµατολόγια στα Στελέχη της 

Τράπεζας που λειτουργούν πελατοκεντρικά. 
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Το ∆εύτερο Μέρος είναι το ερευνητικό κοµµάτι της εργασίας κι αποτελείται από τρία 

κεφάλαια. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται η µεθοδολογία της έρευνας. Στο έκτο 

κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσµατα τις έρευνας, ενώ το έβδοµο και τελευταίο 

κεφάλαιο αποτελείται από τρία µέρη και περιλαµβάνει τη Συζήτηση των 

Αποτελεσµάτων, τα Συµπεράσµατα και τους Περιορισµούς καθώς και τις Προτάσεις 

για περεταίρω έρευνα. Το βασικό µέρος της εργασίας ολοκληρώνεται µε την αναλυτική 

παράθεση της χρησιµοποιούµενης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. 

 

Τέλος στο Παράρτηµα περιλαµβάνεται το ερωτηµατολόγιο που µοιράστηκε στο δείγµα, 

καθώς και η συνοδευτική επιστολή, όπως επίσης τρεις επεξηγηµατικοί πίνακες για τη 

διευκόλυνση της ανάγνωσης των αποτελεσµάτων τις έρευνας που περιλαµβάνονται στα 

κεφάλαια έξι και επτά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. AFFLUENT BANKING ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Πρακτικά του 3
ου

 Συνεδρίου EFMA
1
 για την Τραπεζική του Affluent Πελάτη τον 

Μάιο του 2013 στο Παρίσι ξεκίνησαν µε τη διαπίστωση ότι αυτό το πελατολόγιο 

συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον των τραπεζών σε όλες τις αγορές της Ευρώπης 

και όχι µόνον. Ωστόσο σηµαντικές είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει ο 

τοµέας αυτός µε δεδοµένα τους νέους κανονισµούς που θεσπίζονται, τα χαµηλότερα 

περιθώρια κέρδους για τις τράπεζες µε ταυτόχρονα µεγαλύτερες απαιτήσεις εκ µέρους 

του πελατολογίου, την ανάγκη να επανεξεταστούν οι δοµές και τα µοντέλα 

εξυπηρέτησης και κυρίως την ανάγκη να δυναµώσει η σχέση µε τον πελάτη, σχεδόν 

όλα αποτέλεσµα της εκτεταµένης και παρατεταµένης Οικονοµικής κρίσης των 

τελευταίων ετών.  

Τα αντίστοιχα πρακτικά του επόµενου Συνεδρίου το Νοέµβριου του 2014 στις 

Βρυξέλλες επιβεβαίωσαν την σπουδαιότητα του συγκεκριµένου τοµέα για την 

κερδοφορία των Τραπεζών, αναγνωρίζοντάς του µια συνεισφορά της τάξεως του 20-

30% στη Συνολική Κερδοφορία της Λιανικής Τραπεζικής και µια τάση για ολοένα και 

µεγαλύτερη ανάπτυξη. Και πάλι όµως διαπιστώθηκε µια έντονη δυναµική για 

περαιτέρω εξέλιξη σε ανταπόκριση προς τις απαιτήσεις του πελατολογίου για ολοένα 

και µεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία στις συναλλαγές του µε τις τράπεζες. Έτσι οι 

περισσότερες Τράπεζες προσαρµόζουν κατάλληλα τα µοντέλα εξυπηρέτησής τους για 

τη συγκεκριµένη πελατεία προκειµένου να διεκδικήσουν ακόµη µεγαλύτερα επίπεδα 

ανάπτυξης και κερδοφορίας αλλά και για να ικανοποιήσουν αποτελεσµατικότερα τον 

Affluent Πελάτη τους. 

 

                                                           
1Οργανισµός EFMA (European Financial Marketing Association) είναι η κορυφαία ένωση Τραπεζών, 

Ασφαλιστικών Εταιριών και Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών στην Ευρώπη. Ο EFMA είναι ένας µη 

κερδοσκοπικός οργανισµός που σκοπό έχει την προώθηση της καινοτοµίας και των βέλτιστων πρακτικών 

στην λιανική Χρηµατοοικονοµική µέσω της ενίσχυσης της δηµόσιας συζήτησης και του διαλόγου µεταξύ 

των σχετικών οµολόγων υποστηριζόµενων από ένα ισχυρό δίκτυο υπηρεσιών πληροφορικής και 
πολλαπλών ευκαιριών προσωπικών επαφών. Ιδρύθηκε το 1971 και µέχρι σήµερα έχει συγκεντρώσει 
περισσότερες από 3000 διαφορετικές εταιρίες, συµπεριλαµβανοµένων και 80% των µεγαλύτερων 

Τραπεζικών Οµίλων της Ευρώπης.  
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Η ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ AFFLUENT ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 

Ποιος είναι όµως ο ορισµός του Affluent ή Premium πελάτη; Το προσωνύµιο που 

χρησιµοποιούν οι περισσότερες Τράπεζες για να τον ξεχωρίσουν από τον Private 

πελάτη µπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση όπως και το κριτήριο που τους ξεχωρίζει, 

αλλά σε γενικές γραµµές έχει καταλήξει να πιστεύεται ότι ο πελάτης που διαθέτει 

συνολικά Κεφάλαια υπό ∆ιαχείριση στο όνοµά του πάνω από €80.000 και έως 

€500.000 ανήκει στην κατηγορία του Affluent πελάτη, ενδιάµεσα από τον απλό (ή 

µαζικό – Mass) καταθέτη και τον Private πελάτη. Φυσικά ανάλογα µε τη χώρα και το 

κάθε ίδρυµα και τα δύο ανωτέρω όρια µπορεί να διαφοροποιηθούν, µε το χαµηλό όριο 

να κυµαίνεται µεταξύ €60.000 και €100.000 ενώ το υψηλό όριο µεταξύ €300.000 και 

€1.000.000 (EFMA report).  

Συνήθως το πελατολόγιο αυτό αποτελεί ένα ποσοστό που κυµαίνεται , ανάλογα µε τη 

χώρα, περίπου στο επίπεδο του 20% του κύριου σώµατος των πελατών της Λιανικής 

τραπεζικής, αλλά προσφέρει 6 µε 10 φορές µεγαλύτερη κερδοφορία από τους Mass 

Market (στα ελληνικά κρίνεται αδόκιµος ο όρος «απλός» ή «µη εύπορος» που έχει 

χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς) αποδίδοντας περίπου το 70% των συνολικών κερδών 

από πελάτες για τις λιανικές τράπεζες, αν και τα ποσοστά αυτά µπορεί να διαφέρουν 

από χώρα σε χώρα και από οργανισµό σε οργανισµό. 

 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ AFFLUENT ΠΕΛΑΤΩΝ 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει την τελευταία 

δεκαετία προσδιορίζουν τα δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά ως τυπικά άνω των 55 

ετών, ζευγάρια που µένουν µόνοι τους (τα παιδιά τους έχουν εγκαταλείψει την 

οικογενειακή εστία από καιρό), ιδιοκτήτες σπιτιού, µέλη της γενιάς των Baby Boomers, 

που µεγάλωσαν συνηθέστερα σε οικογένειες που ανήκαν στη Μεσαία Τάξη, δεν 

θεωρούν τους εαυτούς τους «πλούσιους», διατηρούν συχνά χαµηλό προφίλ και 

χαρακτηρίζονται ως Αποταµιευτές ή Συντηρητικοί έως Μετριοπαθείς Επενδυτές 

(TheFinancialBrand.com, 2012).  

Επιζητούν από την Τράπεζά τους να τους ξεχωρίζει από το πλήθος των υπόλοιπων 

πελατών. Ενδιαφέρονται για την αποκλειστικότητα στα προϊόντα και στην εξυπηρέτησή 

τους. Θέλουν να αισθάνονται µοναδικοί και σηµαντικοί απολαµβάνοντας 

εξατοµικευµένες υπηρεσίες και εµπειρίες. Επιθυµούν την ευκολία στις συναλλαγές 
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τους. Είναι πρόθυµοι να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο. Επιθυµούν υψηλή συµµετοχή του 

διαχειριστικού στελέχους (Relationship Manager ή RM) στις συναλλαγές τους 

(BrandChannel.com, 2006). ∆ιεθνώς οι Affluent πελάτες παρουσιάζουν υψηλή αποδοχή 

Πάγιων Εντολών καθώς και χρήση εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (ΑΤΜ και 

Internet Banking) µε σηµαντική χρήση Έξυπνων Τηλεφώνων και Ταµπλετών καθώς και 

λοιπών ειδών Τεχνολογίας αν και σχετικά µικρό παραµένει ακόµη το ποσοστό που 

κάνει χρήση του κινητού τους τηλεφώνου για πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες 

(TheFinancialBrand.com, 2014) . 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ AFFLUENT ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Σύµφωνα πάντα µε την συνδυαστική ετήσια έρευνα του Efma και της Finalta
2
 για το 

Affluent Banking το 2010 οι περισσότερες τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν 

το affluent πελατολόγιό τους µέσα από την υπάρχουσα πελατειακή τους βάση ωστόσο ο 

στόχος της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης του τοµέα αυτού δεν µπορεί παρά να 

επιτευχθεί µέσα από την προσέλκυση νέων πελατών. Έτσι, τρία είναι τα βασικά 

κανάλια αύξησης: πρώτον η αναβάθµιση πελατών της Μαζικής Τραπεζικής, δεύτερον η 

απόκτηση πελατείας από τον τοµέα των ΜΜΕ ή των Εταιρικών πελατών, για 

παράδειγµα επιχειρηµατίες ή ∆ιευθυντές και ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι και τρίτον η 

προσέλκυση νέων πελατών εκτός τραπέζης.  

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Αντίστοιχα τέσσερις λόγοι µπορεί να οδηγήσουν σε µείωση του πληθυσµού των 

Affluent πελατών για µια τράπεζα. Πρώτον η «υποβάθµιση» των πελατών που δεν 

πληρούν πλέον τα κριτήρια για συµµετοχή στο Affluent τµήµα, η µεταφορά κάποιου 

Affluent πελάτη στο τµήµα του Private Banking, τρίτον η απώλεια πελάτη προς τον 

ανταγωνισµό και τέταρτον η θνησιµότητα του πελάτη, παράγοντας ιδιαίτερα 

σηµαντικός για τη συγκεκριµένη περίπτωση καθώς ένα σηµαντικό ποσοστό του 

πληθυσµού εµφανίζει υψηλό µέσο όρο ηλικίας. 

                                                           
2
 Η Finalta είναι µία ανεξάρτητη συµβουλευτική εταιρία που εξειδικεύεται στην παροχή αναφορών και 
υπηρεσιών βέλτιστων πρακτικών σε Χρηµατοοικονοµικούς Οργανισµούς. Συνεργάζεται µε Τράπεζες σε 

όλη την Ευρώπη µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας του ∆ικτύου, της απόδοσης των 

Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατείας, των εµπειριών και του σχεδιασµού των διαδικασιών στον 

τοµέα της Λιανικής Τραπεζικής. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Οι περισσότερες τράπεζες στην Ευρώπη έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν µε 

επιτυχία µια ευρεία βάση από ολοένα και πιο ηλικιωµένους εύπορους πελάτες ενώ η 

ωρίµανση των µαζικών πελατών τους τούς προσφέρουν µια σταθερή ροή πελατών που 

έχουν την προοπτική να µεταπηδήσουν σε affluent επίπεδο.  

Ωστόσο αυτή η θέση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να διατηρηθεί καθώς η επόµενη 

γενεά των εκκολαπτόµενων affluent πελατών είναι πολύ λιγότερο πιστή από την 

προηγούµενη. Οι πελάτες αυτοί είναι πολύ καλύτερα εκπαιδευµένοι σε 

χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα, διατηρούν σχέσεις µε πολλαπλά τραπεζικά ιδρύµατα και 

δίνουν σηµαντικά λιγότερη αξία στην παραδοσιακή πρόταση των τραπεζών για την 

εξυπηρέτηση του affluent πελάτη: τον σύµβουλο πελατείας που διατηρεί την έδρα του 

στο Κατάστηµα. Επίσης, σύµφωνα πάντα µε τη γνώµη της Finalta, οι περισσότερες 

τράπεζες θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν τα κεφάλαια των εκλιπόντων πελατών τους 

καθώς οι κληρονόµοι τους εµφανίζουν επίσης τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. 

Με την οικονοµική κρίση να αποτελεί παρελθόν για τα περισσότερα Τραπεζικά 

ιδρύµατα της Ευρώπης και τις προοπτικές της οικονοµικής ανάπτυξης να 

παρουσιάζονται και πάλι ευοίωνες η Finalta πιστεύει ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη 

για µια αλλαγή. Με επιλεκτικές στρατηγικές κινήσεις ορισµένοι affluent µάνατζερ 

έχουν ήδη δείξει ότι ένας µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του πελατολογίου κατά 

τουλάχιστον 10% είναι πλέον εφικτός. Οι µάνατζερ που επιτυγχάνουν τέτοια 

αποτελέσµατα για τις τράπεζές τους, αλλά και τα ίδια τα ιδρύµατα φαίνεται να 

εµφανίζουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά καταφέρνοντας να συνδυάσουν µε 

επιτυχία τις πιο πολλές από τις ακόλουθες στρατηγικές απόκτησης νέου πελατολογίου. 

Φυσικά, η αποτελεσµατικότητα κάθε µεθόδου εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό τόσο από 

το µερίδιο αγοράς της κάθε Τράπεζας, αλλά και από την ωριµότητα της affluent 

«πρότασης», καθώς και από επιµέρους εξειδικευµένα τοπικά ζητήµατα. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Με σειρά φθίνουσας αποτελεσµατικότητας, η πιο σηµαντική στρατηγική 

επικεντρώνεται στη δηµιουργία ενός συστήµατος κινήτρων και στόχων για τα Στελέχη 
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Affluent Banking (Relationship Managers ή RMs). Οι στόχοι θα πρέπει να είναι σαφείς 

και ξεκάθαροι τόσο για το τµήµα όσο και για τον καθένα RM ξεχωριστά. Τουλάχιστον 

δύο νέοι πελάτες υψηλής απόδοσης τον µήνα θα πρέπει να είναι το κατώτερο όριο για 

κάθε RM κι η επίτευξη αυτού του ορίου να έχει βαρύτητα τουλάχιστον 15% στο 

σύστηµα κινήτρων του (Efma/Finalta Affluent Banking Survey, 2010). 

Κρίσιµη σηµασία έχουν η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των στελεχών. Τα κίνητρα και οι 

στόχοι θα διαµορφώσουν συµπεριφορές αλλά δεν είναι αρκετά από µόνα τους. Εξίσου 

σηµαντική προσπάθεια πρέπει να γίνει για την καλλιέργεια µιας Κουλτούρας 

Προσέλκυσης νέων πελατών τόσο σε επίπεδο τοπικής διοίκησης όσο και στα Στελέχη 

αυτά καθαυτά. 

Η αναβάθµιση «µαζικών» πελατών στο επίπεδο του Affluent Banking παραµένει 

εξαιρετικά γόνιµο έδαφος για βελτίωση. Συνεχείς και λεπτοµερείς έρευνες µε τη 

βοήθεια προηγµένων τεχνολογικά Πελατοκεντρικών Συστηµάτων (CRM) θα πρέπει να 

γίνονται τόσο για τους υπάρχοντες όσο και για τους αναδυόµενους affluent πελάτες. Το 

τµήµα της Μαζικής (Mass) πελατείας θα πρέπει να κατανοήσει το «πακέτο» 

εξυπηρέτησης της Affluent πελατείας και να φροντίζει να ξεχωρίζει και να προτείνει 

για αναβάθµιση εκείνους τους που παρουσιάζουν προοπτική σχετικής εξέλιξης. Φυσικά 

θα πρέπει να προβλέπεται και κάποιος µηχανισµός επιβράβευσης και ανταπόδοσης στο 

τµήµα Mass Market για τους πελάτες που αποχωρίζονται.  

Μεσαίας αποτελεσµατικότητας στρατηγικές που επισηµάνθηκαν από την έρευνα είναι 

οι ακόλουθες τρεις. Πρώτον, η δηµιουργία εξειδικευµένων προϊόντων προσέλκυσης τα 

οποία θα πρέπει να διακρίνονται από υψηλό βαθµό καινοτοµίας και ελκυστικότητας και 

να υποστηρίζονται από ένα σύστηµα δραστηριοτήτων στο αµέσως επόµενο διάστηµα οι 

οποίες θα εξασφαλίζουν τη διατήρηση της σχέσης µε τον πελάτη. ∆εύτερον, η 

δηµιουργία µιας πρότασης ξεκάθαρης αξίας για τους ∆ιευθυντές ή τους Ιδιοκτήτες 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, συνοδευόµενη από κατάλληλα κίνητρα για την αντίστοιχη 

επιχειρηµατική οµάδα. Και τρίτον, προτείνεται η διεξαγωγή αποκεντρωµένων 

εκδηλώσεων προώθησης του µίγµατος µάρκετινγκ µε αφορµή ηµερίδες, οµιλίες και 

γεύµατα εργασίας για οµάδες νέων και υποψήφιων πελατών. 

Οι λιγότερο αποδοτικές στρατηγικές που παρατηρήθηκαν στην έρευνα των Efma και 

Finalta περιλαµβάνουν τη δηµιουργία Ειδικά Αφιερωµένων Καταστηµάτων σε Affluent 

Πελάτες, παρότι αποτελούν δυναµική εκδήλωση της κατεύθυνσης της Τράπεζας, δεν 

ήταν πολλές οι τράπεζες που κατόρθωσαν να παρουσιάσουν σηµαντική ανταπόδοση 
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της επένδυσής τους σε προσέλκυση νέων πελατών. Επίσης περιλαµβάνεται εδώ και η 

κεντρική και ευρείας κλίµακας καµπάνια µάρκετινγκ , καθώς βρέθηκε ότι οι πελάτες 

επιλέγουν να συνεργαστούν µε κάποια τράπεζα µε βάση τη σύσταση που παίρνουν από 

άλλους ευχαριστηµένους πελάτες και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών κι όχι 

λόγω της διαφήµισης. Τέλος η χρησιµοποίηση εξειδικευµένων «κυνηγών» πελατών 

είναι µια τεχνική µε την οποία πειραµατίστηκαν ορισµένες τράπεζες µε περιορισµένης 

επιτυχίας αποτελέσµατα.  

Μια νεότερη έρευνα ωστόσο, από την Strategy& (πρώην Booz&Company) του 2013 

ξεχωρίζει ως βέλτιστες στρατηγικές ανάπτυξης τόσο για το affluent banking όσο και για 

τους γενικότερους δείκτες κερδοφορίας µιας τράπεζας τη σφαιρική γνώση του 

τραπεζικού πελάτη (µέσα από σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήµατα πελατοκεντρικής 

διαχείρισης – CRM – και τη δηµιουργία της αντίστοιχης κουλτούρας στο προσωπικό 

των τραπεζών, τη δηµιουργία ενσωµατωµένων συστηµάτων παράδοσης, τη δηµιουργία 

υπηρεσιών τηλε-εξυπηρέτησης για τον πελάτη είτε µε τη χρήση νέων τεχνολογιών είτε 

µε εξυπηρέτηση πέραν του παραδοσιακού µοντέλου µέσα στο κατάστηµα και, κυρίως, 

την οργανωσιακή ευθυγράµµιση γύρω από οριζόντιες συνεργασίες σε αντίθετη µε την 

κάθετη οργάνωση µιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση µονάχα του affluent πελατολογίου. 

 

Όπως θα δούµε αµέσως στη συνέχεια, η Εθνική Τράπεζα αξιοποίησε τα περισσότερα 

από τα διδάγµατα και της διεθνούς εµπειρίας στην οργάνωση και εξέλιξη του θεσµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ AFFLUENT ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΗΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

Α. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 
3
 

Η εξειδικευµένη ενασχόληση της Εθνικής Τράπεζας µε το Affluent Bankingξεκίνησε το 

καλοκαίρι του 2006 και επισηµοποιήθηκε οργανωσιακά µε τη δηµιουργία του θεσµού 

του Συµβούλου Εύπορων Πελατών τον Μάρτιο του 2008 και τον καθορισµό 

αποκλειστικών προτύπων διαχείρισης και εξυπηρέτησης για τους Εύπορους Ιδιώτες 

πελάτες. Τον Απρίλιο του 2011 εισήχθη ο όρος “Personal Banking” τόσο στην 

περιγραφή της υπηρεσίας όσο και στον τίτλο των αρµοδίων Στελεχών προκειµένου να 

υπογραµµιστεί η ευθυγράµµιση της τράπεζας µε την παγκόσµια τάση για αναγνώριση 

της δυναµικής και σηµασίας της συγκεκριµένης πελατείας για την κερδοφορία των 

τραπεζών. Στόχος της Τράπεζας έγινε η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης και 

µακροχρόνιας τραπεζικής σχέσης µε τον κάθε «Εύπορο» πελάτη της. Σκοπός των 

προσφερόµενων υπηρεσιών της έγινε η αναβαθµισµένη εξυπηρέτηση της εύπορης 

πελατείας, η αξιοποίηση των ευκαιριών προώθησης σταυροειδών πωλήσεων και ο 

προσανατολισµός στην αύξηση και βελτίωση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου τους. Ως 

«εύπορος» θεωρείται για την Εθνική Τράπεζα ο πελάτης που διαθέτει ως πρώτος 

δικαιούχος κεφάλαια υπό διαχείριση τουλάχιστον € 80.000,00 συµπεριλαµβανοµένων 

καταθέσεων ταµιευτηρίου, τρεχούµενων λογαριασµών, προθεσµιακών καταθέσεων, 

επενδυτικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. 

 

Β. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Ο ρόλος του Στελέχους Personal Bankingέµεινε κατά βάση ο ίδιος µε αυτόν του 

Συµβούλου Πελατείας Εύπορων Πελατών Βασικό του µέληµα παραµένει η προσωπική 

γνωριµία µε τους πελάτες, η δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης, η αναβαθµισµένη 

                                                           
3Το παρόν κεφάλαιο βασίζεται στο Εµπιστευτικό Υλικό από την Εθνική Τράπεζα που αναφέρεται στην 

αντίστοιχη σελίδα του Καταλόγου Αναφορών – Παραποµπών και δεν είναι διαθέσιµα στο κοινό, καθώς 
επίσης και στο υλικό που αναφέρεται στην προηγούµενη ακριβώς σελίδα και αφορά στοιχεία που είναι 
προσβάσιµα στο κοινό στο ηλεκτρονική σελίδα της Τράπεζας.  
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εξυπηρέτηση, η αποτελεσµατική αξιοποίηση των ευκαιριών προώθησης σταυροειδών 

πωλήσεων και η αποφυγή διαρροής στον ανταγωνισµό. Η αποκλειστική ενασχόληση του 

Στελέχους µε τους πελάτες του, καθώς και η ικανοποίηση των επενδυτικών στόχων και 

αναγκών τους διασφαλίζουν την παραµονή των Εύπορων Ιδιωτών Πελατών στην τράπεζα 

που γνωρίζουν και εµπιστεύονται. Το Στέλεχος P.B. είναι υπεύθυνο για την συνολική 

σχέση του εύπορου πελάτη µε την τράπεζα και για το λόγο αυτό φροντίζει µέσα από τη 

συχνή επαφή και επικοινωνία του µαζί του να κρατά τον πελάτη πάντοτε ενήµερο για 

τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά καθώς και για τα προϊόντα που διαθέτει η 

Τράπεζα. 

Το Στέλεχος Personal Banking επιλέγεται µέσα από το προσωπικό του κάθε 

Καταστήµατος µε γνώµονα τις γνώσεις, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τη διάθεση 

για εργασία µε ρυθµούς και µεθόδους διαφορετικούς, ταχύτερους, πιο καινοτόµους και 

ενίοτε αντίθετους µε τους αντίστοιχους του υπόλοιπου προσωπικού του καταστήµατος, 

το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί µε προϊοντοκεντρική οργάνωση και προσανατολισµό. 

Η ευθύνη της επιλογής ανήκει στο ∆ιευθυντή του Καταστήµατος, µε τη σύµφωνη 

γνώµη του Περιφερειακού ∆ιευθυντή. Στην περίπτωση που κρίνεται ότι δεν υπάρχει 

άτοµο στο Κατάστηµα ικανό να αναλάβει αυτό τον ρόλο η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

αναλαµβάνει να καλυφθεί η θέση από κατάλληλο υποψήφιο. Για τη θέση προτιµώνται 

υπάλληλοι και στελέχη που δεν έχουν ∆ιευθυντικές αρµοδιότητες (∆ιευθυντές, 

Υποδιευθυντές, Εντεταλµένοι). Τα Στελέχη απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα 

µονάχα µε το συγκεκριµένο αντικείµενο και αναφέρονται απευθείας στον ∆ιευθυντή 

του καταστήµατος πλην των περιπτώσεων των µεγάλων καταστηµάτων (1
ης

 και 2
ης

 

κατηγορίας) όπου είναι δυνατό να αναθέσει ο ∆ιευθυντής σε κάποιο άλλο ανώτερο 

στέλεχος (π.χ. Αναπληρωτή ∆ιευθυντή) την ευχέρεια αυτή. Αφού επιλεγεί, το Στέλεχος 

λαµβάνει ειδική εκπαίδευση και πιστοποιείται για τις υπηρεσίες που παρέχει. 

Τον συντονισµό και τη στήριξη της υπηρεσίας Personal Banking έχει αναλάβει η 

Υποδιεύθυνση Personal Banking της ∆ιεύθυνσης Επενδυτικών Προϊόντων και 

Καταθέσεων της Τράπεζας, οριοθετώντας έτσι µια κάθετη οργανωσιακή δοµή µέσα στο 

παραδοσιακό οργανόγραµµα της Τράπεζας που συνδέει τα Στελέχη στα καταστήµατα 

µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής. 

 

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ CRM 
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Τον Μάρτιο του 2012 εισάγεται πιλοτικά για τα στελέχη Personal Banking η χρήση της 

νέας λειτουργικής πλατφόρµας CRM. Έξι µήνες αργότερα η πλατφόρµα αυτή γίνεται 

προσβάσιµη σε όλο το προσωπικό και λειτουργεί παράλληλα µε το παλιό σύστηµα 

Οnline, µε σκοπό σταδιακά να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Το CRM (Customer 

Relationship Management) δεν είναι απλά µια εφαρµογήsoftware, αλλά ένα εργαλείο 

διαχείρισης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε τον πελάτη που στοχεύει στην 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη διαµέσου της χρήσης νέων τεχνολογιών. Το 

CRM δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να διατηρεί όλες τις σηµαντικές και πολύτιµες 

πληροφορίες για τον πελάτη του, οι οποίες βοηθούν τόσο στην ανάπτυξη και διατήρηση 

µιας µακροχρόνιας σχέσης µε τον πελάτη όσο και στην καλύτερη δυνατή οργάνωση της 

διαδικασίας πώλησης. Αποτελεί δηλαδή το εργαλείο που βοηθά τον R.M. (1) να 

αποκτήσει νέους κερδοφόρους πελάτες, (2) να αυξήσει το ποσοστό διατήρησης των 

πελατών του, (3) να ξανακερδίσει τους χαµένους πελάτες (4) να εξαλείψει τους µη 

κερδοφόρους πελάτες και (4) να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες των πελατών του 

αξιοποιώντας τα προϊόντα που έχει στη διάθεσή του. Με άλλα λόγια το CRM είναι το 

κλειδί της επιτυχίας του Relationship Manager (R.M.) που του επιτρέπει να 

«καλλιεργεί» τους πελάτες του και να εξασφαλίσει ότι καθηµερινά αυξάνονται και 

αναπτύσσονται. 

Στόχος της Τράπεζας στο πλαίσιο της βελτίωσης της καθηµερινής λειτουργίας της είναι 

να επεκταθεί η λειτουργικότητα των εφαρµογών CRM ώστε να υποστηριχθεί 

κατάλληλα η στρατηγική ενίσχυση της πελατειακής σχέσης, αλλά και η παροχή της 

κατάλληλης πληροφόρησης για τις σχετικές µετρήσεις που συνοδεύουν το έργο των 

τελικών χρηστών. 

Τη στήριξη του συστήµατος που φτάνει στον τελικό χρήστη έχει αναλάβει η οµάδα των 

Customer Analytics. Τo Customer Analytics είναι η διαδικασία, όπου δεδοµένα από την 

συµπεριφορά των πελατών επεξεργάζονται µε µεθόδους στατιστικής ανάλυσης µε σκοπό 

την καλύτερη διαχείριση τους και την πιο στοχευµένη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων 

για µελλοντικές ενέργειες. Η οµάδα των Customer Analytics αποτελείται από 

εξειδικευµένα στελέχη µε µεγάλη εµπειρία στην ανάλυση. Με την χρήση κατάλληλων 

εργαλείων προετοιµάζουν µελλοντικές ενέργειες προς τµήµατα του πελατολογίου που θα 

εµφανίσουν την καλύτερη συµπεριφορά, µειώνοντας την συνολικά απαιτούµενη 

προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων.  
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∆. CRISIS MANAGEMENT και ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Η διαδικασία µιας τόσο ριζικής αλλαγής που απαιτεί σηµαντικό χρόνο για να εισαχθεί 

και να εφαρµοστεί σε µία επιχείρηση και προφανώς επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις 

αλλαγές στο οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται ο 

οργανισµός ή η επιχείρηση που την εφαρµόζει. Το διάστηµα της Παγκόσµιας 

Οικονοµικής Κρίσης και ιδιαίτερα την τελευταία εξαετία στην Ελλάδα το κοινωνικο-

οικονοµικό περιβάλλον υπέστη ραγδαίες αλλαγές, οι οποίες κατέστησαν άκρως 

δυσµενείς τις συνθήκες στον τραπεζικό τοµέα. Μειώθηκαν σε τέτοιο βαθµό τα 

κεφάλαια και ο κύκλος εργασιών των Τραπεζών ώστε να «παγώσει» σχεδόν κάθε 

περιθώριο προόδου ή ολοκλήρωσης της µετάβασης στο πελατοκεντρικό σύστηµα.  

Το µεγαλύτερο πλήγµα στον τραπεζικό τοµέα ήταν η εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό, 

ως απόρροια της έλλειψης εµπιστοσύνης που κατέκλεισε στην χώρα από το 2010 µε 

ενδεχόµενη κορύφωσή την χρονιά που πέρασε. Η εκροή της τάξης των 30 

εκατοµµυρίων ευρώ από το 2010 ως τα τέλη του 2011, αρχικά ως πρώτο κύµα κατά 

70% σε τράπεζες του εξωτερικού και έπειτα ως ένα δεύτερο κύµα µε τη ρευστοποίηση 

και απόσυρση των καταθέσεων από τα ταµεία των Τραπεζών, οφειλόταν κυρίως σε 

αντιδράσεις των πελατών στις µεγάλες οικονοµικές διαταραχές και στις επιβολές των 

αποφάσεων των διεθνών οργανισµών, του ∆.Ν.Τ και της Κεντρικής Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας, Ο κύριος στόχος των τραπεζών αυτό το διάστηµα ήταν να 

επανοικοδοµήσουν µία αίσθηση εµπιστοσύνης στους πελάτες τους για το τραπεζικό 

σύστηµα γενικότερα, µέσω της διαβεβαίωσης για την άµεση διαθεσιµότητα των 

καταθέσεων τους, αποκλίνοντας έτσι από το παραδοσιακό µοντέλο προώθησης 

επενδύσεων ως µέσο αύξησης κεφαλαίου. Έτσι έπεσαν σε αχρηστία όλα τα συµβατικά 

µέσα προσέγγισης πελατών. Μεγαλύτερη σηµασία πλέον από το επιτόκιο (που έφτασε 

να είναι τέταρτο στην λίστα των παραγόντων επιλογής) και την ποιότητα τραπεζικών 

υπηρεσιών στις προτιµήσεις των πελατών, απέκτησε η φηµολογία της οικονοµικής 

υγείας του τραπεζικού οργανισµού. Επίσης δυσχεραίνον σύµπτωµα έγινε η τάση των 

καταθετών να διαµοιράζουν τα κεφάλαιά τους σε πολλούς τραπεζικούς οργανισµούς, 

θεωρώντας ότι διαµοιράζουν τον κίνδυνο κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

Ένα κύµα συγχωνεύσεων και εξαγορών σάρωσε το εγχώριο Τραπεζικό σύστηµα το 

2013 έπειτα από σχετικές συστάσεις της «Τρόικα» µε αποτέλεσµα να αλλάξει 

σηµαντικά ο τραπεζικός χάρτης της χώρας. Οι προσπάθεια «παντρέµατος» της Εθνικής 

Τράπεζας µε τη Eurobank ακυρώθηκε εντέλει πριν ολοκληρωθεί µετά από απαίτηση 

της Τρόικα λόγω αµφιβολιών για το τεράστιο µέγεθος του οργανισµού που θα 
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προέκυπτε, παρά τα αρκετά βήµατα συντονισµού των συστηµάτων και πολιτικών των 

δύο οργανισµών που είχαν ήδη συντελεστεί. Τελικώς η Eurobank απορρόφησε το 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, η Alpha Bank την Εµπορική Τράπεζα και η Τράπεζα 

Πειραιώς το υγειές τµήµα της Αγροτικής, τη Λαϊκή και την Marfin-Εγνατίας. Η Εθνική 

απορρόφησε τις αρκετά µικρότερες FBB (Ιούνιος 2013) και ProBank (∆εκέµβριος 

2013). Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση, όποια από τα στελέχη των συγχωνευµένων 

τραπεζών πληρούσαν τις προϋποθέσεις εντάχθηκαν στο δυναµικό του Personal 

Banking. 

Με τη σχετική σταθεροποίηση της οικονοµίας µετά την εφαρµογή των δύο Μνηµονίων 

οι Τράπεζες άρχισαν να αναδιοργανώνουν τις επιχειρηµατικές τους πρακτικές και 

δραστηριότητες µε στόχο να επαναπροσελκύσουν τα κεφάλαια που διέρρευσαν. Η 

επανάκτηση της εµπιστοσύνης των πελατών ωστόσο δεν θα µπορούσε να γίνει µέσα 

από ένα απρόσωπο και µαζικό σύστηµα προσέγγισης τους. Οι τράπεζες χρειάστηκε να 

έρθουν σε στενότερη επαφή µε τους πελάτες τους ακόµη κι αν αυτό δεν αφορούσε την 

προώθηση τραπεζικών προϊόντων, αλλά την καθησύχασή τους και µ’ αυτόν τον τρόπο 

την διατήρηση του πελατολογίου τους. Προς την κατεύθυνση αυτή η Εθνική Τράπεζα, 

σχεδίασε ένα δυναµικό και ολοκληρωµένο πλάνο επανατοποθέτησης της 

Πελατοκεντρικής της πρότασης και επανεκκίνησης της κορωνίδας της στρατηγικής της 

προσέγγισης µε το σταδιακό Rebranding του Personal Banking σε Premium Banking.  

 

Ε. ΕΠΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ (BRAND)–ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Αρχικά λοιπόν, η Τράπεζα επανέθεσε σε εφαρµογή το σχέδιο για τις 

προγραµµατισµένες της κινήσεις προς την µετάβαση στο πελατοκεντρικό σύστηµα έως 

και το 2014, µε την εγκαινίαση καταστηµάτων προς εξυπηρέτηση φυσικών προσώπων 

αποταµιευτών. Ο στόχος της δηµιουργίας του δικτύου των 30 καταστηµάτων 

αποκλειστικής εξυπηρέτησης τέτοιων πελατών καταστρατηγήθηκε από νέες 

δυσµενέστερες οικονοµικές εξελίξεις, παρ’ όλα αυτά, η Τράπεζα στηρίχτηκε στην 

υπάρχουσα υποδοµή η οποία µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο επαφής µε τους 

αποταµιευτές - επενδυτές για την γνωριµία τους µε νέα εργαλεία – προϊόντα της 

τράπεζας . 

I. ∆ηµιουργία της ∆.Α.Π.Λ.  
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Το πρώτο βήµα για την συνολική επανατοποθέτηση του Πελατοκεντρικού Μοντέλου 

στην Εθνική Τράπεζα ήταν η δηµιουργία µιας Υπέρ-∆ιεύθυνσης που αποστολή έχει την 

οµαδοποίηση των Πελατών Λιανικής Τραπεζικής που παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά και ανάγκες ώστε να διαµορφώσει ξεχωριστή και στοχευµένη πρόταση 

εξυπηρέτησης για κάνε µία από αυτές. Έτσι δηµιουργήθηκε η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 

Πελατών Λιανικής (∆.Α.Π.Λ) τον Φεβρουάριο του 2014. Στη ∆.Α.Π.Λ ενσωµατώθηκε 

η Υποδιεύθυνση Personal Banking (αρµόδια για τη στήριξη της οµάδας του Premium 

Banking για τους Affluent πελάτες) που αποσπάστηκε πλέον από την ∆ιεύθυνση 

Επενδυτικών Προϊόντων και Καταθέσεων της Τράπεζας για να αποτελέσει την καρδιά 

της νέας υποδιεύθυνσης στα πρότυπα της οποίας θα δηµιουργηθούν στην πορεία 

αντίστοιχα τµήµατα για την υποστήριξη των Οµάδων Business Banking και Ιδιωτών 

Πελατών (Mass Market). Τέλος τέταρτο τµήµα της νέας Υπέρ-∆ιεύθυνσης αποτελεί η 

οµάδα των Customer Analytics που είναι αρµόδιο για τις µετρήσεις της απόδοσης του 

προσωπικού των τριών Οµάδων, τη στατιστική επεξεργασία τους για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων χρήσιµων στην αξιολόγηση του έργου των τελικών χρηστών, την 

παρατήρηση της συµπεριφοράς των πελατών και την παροχή στοιχείων στην αρµόδια 

οµάδα στρατηγικού σχεδιασµού νέων προϊόντων στα µέτρα συγκεκριµένων πελατών, 

αλλά και στην αρµόδια οµάδα µάρκετινγκ που θα σχεδιάσει τις κατάλληλες καµπάνιες 

για την προώθησή τους, όλα αυτά µέσα από την πλατφόρµα του συστήµατος CRM που 

χρησιµοποιεί η Τράπεζα. 

Βασικό κοµµάτι της Οµάδας Premium Banking της ∆.Α.Π.Λ, πέρα από τη στήριξη των 

Στελεχών (R.M.s), είναι και η αρχική κατάρτιση και συνεχής εκπαίδευσή τους. Τα 

στελέχη Premium Banking εργάζονται σε ένα ρευστό οικονοµικό περιβάλλον, 

αντιµετωπίζοντας έντονο ανταγωνισµό καθώς και πελάτες µε αυξηµένο επίπεδο γνώσης 

και πληροφόρησης. Είναι λοιπόν θέµα ζωτικής σηµασίας η σωστή και πλήρης εκπαίδευση 

τους αλλά και η συνεχής ενηµέρωσή τους για θέµατα επικαιρότητας, για τις εξελίξεις στο 

χώρο. Απαραίτητα εφόδια είναι η πιστοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος για παροχή 

επενδυτικών προϊόντων, αλλά και η απόκτηση γνώσεων σε πολλούς άλλους τοµείς, όπως 

δεξιότητες πωλήσεων, χρήση συστηµάτων κλπ. 

 

II. ∆ηµιουργία site της ∆.Α.Π.Λ. 

Στις 23/5/2014 ανέβηκε στον «αέρα» το intranet site της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 

Πελατών Λιανικής. Κύριο χαρακτηριστικό του site είναι το πλούσιο περιεχόµενο, 
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έξυπνα δοµηµένο για να προσφέρει µια «ελαφριά» όψη, εύκολη πρόσβαση στην 

πληροφόρηση, πλούσιο υλικό που ανανεώνεται καθηµερινά, αλλά και τη δυνατότητα 

της σύµπραξης του τελικού χρήστη ο οποίος ενθαρρύνεται να συνδράµει µε σχόλια, 

προτάσεις και υποδείξεις. Το site προσφέρει στον χρήστη πληθώρα χρήσιµων 

εργαλείων που τον βοηθούν στην καθηµερινή εκτέλεση του έργου του, αλλά και στην 

εργασιακή του ανάπτυξη συµπεριλαµβάνοντας πληροφοριακές κάρτες για όλα τα 

προϊόντα της τράπεζα, συνδέσµους για χρήσιµες εγκυκλίους, εγχειρίδια και 

παρουσιάσεις για το πελατοκεντρικό µοντέλο, το µοντέλο Premium Εξυπηρέτησης, το 

λειτουργικό πρόγραµµα CRM, δράσεις και σεµινάρια της ∆ιεύθυνσης, Ηµερήσιο και 

Εβδοµαδιαίο Newsletter για την εγχώρια και ∆ιεθνή πραγµατικότητα και πολλά άλλα. 

 

III. Επέκταση του θεσµού σε πελάτες µε κεφάλαια € 60.000 και σε ∆ιευθυντές 

µικρών Καταστηµάτων  

Τον Ιούνιο του 2014, µε βάση την προτεραιότητα που αποφάσισε να δώσει η Τράπεζα 

στη διαχείριση της ρευστότητας και τη συνεχιζόµενη εστίαση στην παροχή ποιοτικής 

εξυπηρέτησης, ο θεσµός του (τότε) Personal Banking διευρύνθηκε στα Καταστήµατα 

όπου ως τότε δεν λειτουργούσε ο θεσµός. Έτσι στις 2/6/2014 καλωσόρισε τους 

∆ιευθυντές των µικρών καταστηµάτων στο θεσµό Personal Banking οι οποίοι ανέλαβαν 

ρόλο R.M και τους ανατέθηκε το αντίστοιχο πελατολόγιο του καταστήµατος, που 

περιλαµβάνει πελάτες µε κεφάλαια άνω των 60 χιλιάδων ευρώ.  

Στις 16/6/2014 υλοποιήθηκε η αυτόµατη µηχανογραφική ένταξη ιδιωτών (mass-market) 

πελατών µε κεφάλαια µεγαλύτερα των €60.000 στα πελατολόγια του Personal Banking. 

Το επόµενο διάστηµα προτεραιότητα δόθηκε στον προγραµµατισµό συναντήσεων των 

R.M.’s µε τους πελάτες που για πρώτη φορά εντάχθηκαν στο θεσµό µε σκοπό να τους 

ενηµερώσουν για την αναβαθµισµένη εξυπηρέτηση που θα λαµβάνουν στο εξής και 

παράλληλα να διερευνήσουν τη δυνατότητα διεύρυνσης της υφιστάµενης σχέσης µαζί 

τους. 

Σύντοµα αργότερα ακολούθησε καµπάνια εκκαθάρισης πελατολογίων, όπου µε βάση 

τις προτάσεις των R.M.’s, διαγράφηκαν µε προσοχή από τα πελατολόγια πελάτες που 

δεν πληρούσαν πλέον τις προϋποθέσεις ένταξης στο θεσµό του Personal Banking. 

 

IV. Μετονοµασία υπηρεσίας σε Premium Banking 
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Μετά από σχετική ψηφοφορία στο site της ∆.Α.Π.Λ. που συγκέντρωσε 300 συµµετοχές 

και τη σχετική απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ανακοινώθηκε στις 19/6/2014 η 

νέα ταυτότητα για την υπηρεσία Personal Banking. Το Premium Banking είναι το 

όνοµα που συνοδεύει πλέον την υπηρεσία, όνοµα που σηµατοδοτεί ευρηµατικά τις πολύ 

σηµαντικές αλλαγές που συνεχίζουν να σχεδιάζονται.  

Λίγο καιρό αργότερα, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014, ξεκίνησε η έντυπη και 

τηλεοπτική διαφηµιστική προβολή της νέας ταυτότητας PREMIUM Banking µε στόχο 

την καθιέρωση του PREMIUM Banking στη συνείδηση των πελατών, ως µια 

καινοτόµο υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, µε ανανεωµένη φιλοσοφία και 

αναβαθµισµένη ποιότητα εξυπηρέτησης. ∆ύο νέα τηλεοπτικά spot παρουσίασαν τις 

αξίες και τη φιλοσοφία του PREMIUM Banking, καθώς και τα νέα Καταστήµατα 

αποκλειστικής εξυπηρέτησης εύπορων πελατών (http://youtu.be/NGUuvgi1sMQ και 

http://youtu.be/iWwPtDMMR4I). Ανανεώθηκε και η ιστοσελίδα της Τράπεζας 

www.nbg.gr, η οποία φιλοξένησε στο κεντρικό της banner διαφηµιστικό υλικό για το 

PREMIUM Banking, ενώ επίσης προστέθηκε ξεχωριστή ενότητα PREMIUM Banking 

στη σελίδα για τους ιδιώτες, µε χρήσιµες πληροφορίες για την υπηρεσία.   

Κύρια επιδίωξη των Στελεχών PREMIUM Banking στο εξής είναι να κάνουν 

πραγµατικότητα την υπόσχεση της "ξεχωριστής τραπεζικής εµπειρίας". 

 

V. ∆ηµιουργία AFFLUENT CORPORATE STORES 

Την Παρασκευή 5 Σεπτεµβρίου 2014 στις 19:00 εγκαινιάστηκε στην πλατεία 

Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη το νέο κατάστηµα αποκλειστικής εξυπηρέτησης 

Premium Banking, το οποίο φιλοξενείται στο χώρο του i-bankStore. Πρόκειται για έναν 

ιδιαίτερο χώρο, αισθητικά αναβαθµισµένο, που θα επιτρέψει στα στελέχη της Τράπεζας 

να παρέχουν µια ξεχωριστή εµπειρία τραπεζικής εξυπηρέτησης.  

Την Πέµπτη 23 Σεπτεµβρίου 2014 ο Πρόεδρος της Εθνικής κ. Ζανιάς και ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος κ. Τουρκολιάς εγκαινίασαν το νέο κατάστηµα αποκλειστικής εξυπηρέτησης 

Premium Banking, στο χώρο του εµπορικού κέντρου Golden Hall στο Μαρούσι, 

παρουσία 120 στελεχών της Τράπεζας και 80 πελατών. 

Η Τράπεζα σχεδιάζει να εγκαινιάσει σύντοµα περισσότερα Premium Banking 

καταστήµατα στην Αθήνα, στην πλατεία Κολωνακίου και τη Γλυφάδα, ενώ προτίθεται 

να δηµιουργήσει και Premium Banking Corners µέσα σε µεγάλα Καταστήµατα του 
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δικτύου της σε όλη την περιφέρεια, συνολικά περίπου 30 στον αριθµό και για τις δύο 

κατηγορίες. 

 

VI. Επέκταση Πελατοκεντρικού Μοντέλου σε όλη την Τράπεζα 

Τον Μάρτιο του 2015 η τράπεζα ήταν έτοιµη να εισάγει το Πελατοκεντρικό Μοντέλο 

Εξυπηρέτησης σε όλη την πελατεία των Καταστηµάτων της. Για την καλύτερη 

ενηµέρωση του προσωπικού και τη διευκόλυνση της διαδικασίας µετάβασης στο νέο 

µοντέλο λειτουργίας των Καταστηµάτων, οι ∆ιευθύνσεις Στρατηγικής ∆ικτύου 

Καταστηµάτων και Ανάπτυξης Πελατών Λιανικής εκπόνησαν ένα κατατοπιστικό 

εγχειρίδιο για όλες τις Οµάδες Πελατείας, το οποίο βρίσκεται στο Intranet της 

∆ιεύθυνσης Στρατηγικής ∆ικτύου Καταστηµάτων καθώς και στο site της ∆.Α.Π.Λ. Το 

εγχειρίδιο είναι ένα πρώτο βήµα εξοικείωσης µε το νέο σύστηµα και παρουσιάζει 

συνοπτικά αλλά εµπεριστατωµένα το νέο µοντέλο, τα βήµατα για την οµαλή µετάβαση 

καθώς και τους παράγοντες επιτυχίας. Οι αρµόδιες Οµάδες στήριξης της ∆.Α.Π.Λ. 

φυσικά συνδράµουν καθηµερινά από το τηλέφωνο αλλά και µέσω του site τους 

τελικούς χρήστες στα καταστήµατα, ενώ έχουν αναλάβει και τη διοργάνωση 

κατάλληλων σεµιναρίων για διαπροσωπική εκπαίδευση των υπαλλήλων στο νέο 

µοντέλο.  

 

VII. Τραπεζική Αργία και Capital Controls, 3ο Μνηµόνιο 

Η Οµάδα Premium Banking της ∆.Α.Π.Λ. πρόλαβε να διοργανώσει 2 τέτοιες σειρές 

σεµιναρίων πριν οι δραµατικές πολιτικές εξελίξεις του Ιουνίου του 2015 καταλήξουν 

στο κλείσιµο των τραπεζών την 26/6/2015 µε την επακόλουθη Τραπεζική Αργία των 

τριών εβδοµάδων και τα Capital Controls (που παραµένουν σε ισχύ ακόµη και τη 

στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές), το ∆ηµοψήφισµα του Ιουλίου, την Υπογραφή 

του 3
ου

 Μνηµονίου µε τους Θεσµούς, τις Εκλογές του Σεπτέµβρη και τις 

Ανακεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών του ∆εκέµβρη του 2015.  

Το νέο αυτό τσουνάµι εξελίξεων συγκλόνισε εκ βάθρων την ήδη ταλαιπωρηµένη από 

την παρατεταµένη κρίση των 6 τελευταίων ετών ελληνική κοινωνία και κυρίως το 

εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. Κάθε προσπάθεια εφαρµογής των στρατηγικών 

προσπαθειών για αλλαγή του συστήµατος εξυπηρέτησης της πελατείας, πάγωσε µαζί 



24 

 

άλλωστε µε όλες τις καθηµερινές τραπεζικές λειτουργίες καθώς και κάθε ελπίδα για 

επιστροφή στην ανάπτυξη που είχε δηµιουργηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 2015.  

Οι ίδιες εξελίξεις σταµάτησαν φυσικά και την παρούσα έρευνα που ήταν στο στάδιο 

της αποστολής των ερωτηµατολογίων την Παρασκευή πριν την Τραπεζική Αργία. Τα 

ερωτηµατολόγια απεστάλησαν τελικώς στα τέλη του Σεπτέµβρη του 2015, αµέσως 

µόλις επήλθε µια σχετική εξοµάλυνση στην ψυχολογία και την τραπεζική συµπεριφορά 

τόσο των πελατών όσο και των υπαλλήλων. Ευνόητο είναι φυσικά ότι τα αποτελέσµατα 

που πήραµε πρέπει να είναι διαποτισµένα από την αγωνία για την τύχη της Χώρας, του 

Τραπεζικού Συστήµατος και της επαγγελµατικής ασφάλειας όλων µας και το πνεύµα 

της γενικότερης ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το παρόν και το µέλλον. 

 

ΙΧ. Η επόµενη µέρα 

Η σταθερότητα στο σύστηµα µετά την επιτυχηµένη ανακεφαλαίωση του ∆εκέµβρη και 

η έλλειψη άλλων δυσάρεστων πιστωτικών γεγονότων χαρακτήρισαν το πρώτο µισό του 

2016. Βασικότερος στόχος της Τράπεζας έγινε η βαθιά γνώση, η δηµιουργία και η 

διατήρηση της καλής σχέσης µε τον σωστό πελάτη προκειµένου να επανοικοδοµηθούν 

σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ τους ώστε να προετοιµαστεί κατάλληλα το κλίµα για την 

επιστροφή των κεφαλαίων που έφυγαν από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Για το 

σκοπό αυτό έτρεξαν πολυάριθµες στοχευµένες καµπάνιες που είχαν σαν αποτέλεσµα να 

ξαναφέρουν το σύνολο των πελατών µέσα στα Καταστήµατα και να ανοίξουν έναν 

ειλικρινή διάλογο µέσα από τον οποίο διαγνώστηκαν οι ανάγκες, οι αγωνίες και οι 

επιθυµίες των πελατών πάνω στις οποίες έγινε προσπάθεια να δηµιουργηθούν προϊόντα 

που «κουµπώνουν» µε ακρίβεια.  

Παράλληλα η Τράπεζα προχώρησε στην εφαρµογή του Πελατοκεντρικού Συστήµατος 

για άλλη µία µεγάλη και βασική µερίδα των πελατών της, τους Επιχειρηµατικούς 

Πελάτες µε την υλοποίηση του θεσµού του Business Banking την 29/01/2016 (όρος που 

πρωτoεισήχθη τον Οκτώβρη του 2014 όταν διαχωρίστηκαν οι τρεις µεγάλες κατηγορίες 

πελατών της Εθνικής). Μέσα στο δεύτερο µισό του 2016 επίκειται η υλοποίηση και του 

τρίτου θεσµού της Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών (ή Retail Banking) οπότε και θα 

ολοκληρωθεί η καθολική µετάβαση των λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας στο 

Πελατοκεντρικό Σύστηµα Εξυπηρέτησης Πελατείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ 

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο συνεχώς αναµορφούµενο επιχειρηµατικό και οικονοµικό περιβάλλον του 

τελευταίου αιώνα, οι αλλαγές και οι επαναπροσδιορισµοί σε δοµές, οργάνωση, 

λειτουργία και στόχους ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης, πέρα από σύνηθες 

φαινόµενο, είναι πλέον εργαλείο απαραίτητο για την επιβίωσή τους. Είτε εσωτερικές 

είτε εξωτερικές πιέσεις, είτε συνδυασµός τους, αναγκάζουν επιχειρήσεις και 

οργανισµούς να µεταβούν από µία κατάσταση σε µία άλλη, και η διαχείριση αυτού του 

εγχειρήµατος θα κρίνει πέρα από το αποτέλεσµα και την περεταίρω πορεία τους. 

Σύµφωνα µε τον Jones (2004), όταν ένας οργανισµός αποφασίζει ή υποχρεώνεται να 

αυξήσει την ικανότητά του προκειµένου να δηµιουργήσει αξία ή να βελτιώσει την 

αποτελεσµατικότητά του, αυτό οδηγεί στην οργανωσιακή αλλαγή. 

Σύµφωνα µε τον Lines (2005), "η οργανωσιακή αλλαγή είναι µια σχεδιασµένη αλλαγή 

στην επίσηµη δοµή, τα συστήµατα και τις διαδικασίες των οργανώσεων για την 

επίτευξη ενός ή περισσότερων οργανωτικών στόχων. "Τα βήµατα που ακολουθούνται 

από την κινητήριο δύναµη ενός τέτοιου εγχειρήµατος, γενικότερα, για κάθε µορφής 

οργανωσιακή αλλαγή, είναι: ο εντοπισµός των τάσεων που επιβάλλουν την 

αναγκαιότητας της αλλαγής, ο οραµατισµός των κατάλληλων µετατροπών που θα 

επιφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού και η 

πιθανή µετατροπή του τεχνολογικού υλικού, η εφαρµογή των διαδικασιών που 

αποφασίστηκαν και µεταδόθηκαν στο ανθρώπινο δυναµικό και η ανάδραση µαζί τους 

σχετικά µε την επιτυχία της αλλαγής. Πρόκειται συνεπώς για µια διαδικασία που 

απαιτεί συνειδητή αφοσίωση και προσεκτικά σχεδιασµένες κινήσεις από τους 

επικεφαλής. Πρωταρχική λοιπόν απαίτηση προς την επιτυχία αυτού του εγχειρήµατος 

είναι να εφαρµοστούν βασικές αρχές αυτού που έχει οριστεί από σύγχρονους ερευνητές 

ως ∆ιοίκηση αλλαγών, που είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ένας οργανισµός 

σχεδιάζει, εφαρµόζει και αξιολογεί τους µηχανισµούς που θα πρέπει να υιοθετήσει, έτσι 

ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος (Johnson, 2004). 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΣΜΌ ΣΤΟΝ 

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟ 

Το χτίσιµο και η διατήρηση µιας ισχυρής φήµης για µια επιχείρηση γίνεται ολοένα και 

πιο προκλητικό. Το αποτέλεσµα του εσωτερικού κατακερµατισµού που παρατηρείται 

και σχολιάζεται από τον πελάτη είναι πλέον πολύ εύκολα ορατό και στον υπόλοιπο 

κόσµο µε δεδοµένο ότι ζούµε στην εποχή των κοινωνικών δικτύων. Ακόµη και ένας 

δυσαρεστηµένος πελάτης µπορεί στις µέρες µας να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµία 

στη φήµη µιας επιχείρησης τη στιγµή που στο παρελθόν µόνο οι εργαζόµενοι ή τα 

αρµόδια στελέχη ήταν ενήµεροι γι’ αυτό. Ο κατακερµατισµός δηµιουργείται από τη 

χρήση του προϊοντικού συστήµατος εξυπηρέτησης της πελατείας µε βάση το οποίο ο 

πελάτης εξυπηρετείται ανάλογα µε το προϊόν που τον ενδιαφέρει κάθε φορά, από 

διαφορετικό στέλεχος ή προϊoντική οµάδα.  

Η αντιµετώπισή του φαινοµένου αυτού απαιτεί µια αλλαγή στη φιλοσοφία και 

νοοτροπία σ’ έναν οργανισµό, έτσι ώστε ο καθένας να σκέφτεται τις επιπτώσεις στον 

πελάτη από τις πολιτικές, τις αποφάσεις και τις δράσεις της επιχείρησης. Η ανθρώπινη 

ανταπόκριση σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης µπορεί να επηρεάσει την εµπειρία του 

πελάτη για καλό ή για κακό. Οι σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις έχουν κάνει τις 

επιχειρήσεις πιο ευσυνείδητες σε σχέση µε τον κύκλο ζωής ενός συστήµατος 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Ο κανόνας «20/80» αποτελεί το ισχυρότερο 

επιχείρηµα για τη στρατηγική σηµασία του προσανατολισµού στις πελατειακές σχέσεις: 

το 80% του συνολικού τζίρου µιας επιχείρησης προέρχεται µόλις από το 20% των 

πελατών της, ενώ µόλις το 20% του τζίρου προέρχεται από το υπόλοιπο 80% των 

πελατών µιας επιχείρησης. 

Έτσι λοιπόν γίνεται σαφές ότι κατ’ αρχήν πρέπει να εντοπιστούν αυτοί οι πελάτες που 

δίνουν τον υψηλό τζίρο και κατά δεύτερον να διαχειριστεί µε τέτοιο τρόπο η συνολική 

σχέση της επιχείρησης µε αυτούς ώστε να εξασφαλιστούν και για τα δύο µέρη τα 

µέγιστα δυνατά οφέλη. Η απάντηση στο πρώτο ζήτηµα όπως είδαµε και στο κεφάλαιο 2 

είναι οι affluent πελάτες, τουλάχιστον σε ότι αφορά τον τοµέα της Λιανικής 

Τραπεζικής. Η απάντηση στο δεύτερο ζήτηµα είναι η εφαρµογή του πελατοκεντρικού 

µοντέλου σε αντιδιαστολή µε το προϊoντοκεντρικό µοντέλο εξυπηρέτησης της 

πελατείας. Το Πελατοκεντρικό µοντέλο εστιάζει ακριβώς στη συνολική διαχείριση της 

σχέσης µε τον πελάτη, καθώς και στην εξυπηρέτησή του και την κάλυψη όλου του 
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εύρους των αναγκών του (µε εξαίρεση την εγχρήµατη ταµειακή συναλλαγή του) από 

ένα σηµείο του Καταστήµατος. 

Το πελατοκεντρικό µοντέλο πετυχαίνει τέσσερις ουσιαστικές βελτιώσεις για µία 

Τράπεζα. Πρώτον εµβαθύνει και διευρύνει τη συνεργασία µε τον πελάτη, 

αποσκοπώντας στην αποκλειστική ή κύρια συνεργασία µε αυτόν µέσω της καλλιέργειας 

µακροχρόνιων σχέσεων. ∆εύτερον, βελτιώνει την ποιότητα εξυπηρέτησης της 

πελατείας και την εικόνα της Τράπεζας. Τρίτον, συµβάλει στη διεύρυνση των γνώσεων 

και των εµπειριών του ανθρώπινου δυναµικού της τράπεζας και στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του. Και τέταρτον, ενισχύει διαχρονικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα της 

Τράπεζας τόσο µέσω της αύξησης του τζίρου χάρη στην καλύτερη αξιοποίηση του 

επικερδούς 20% της πελατείας, µέσω της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των 

εισπράξεων, της εντατικοποίησης των πωλήσεων, της διακράτησης πελατών, όσο και 

χάρη στη µείωση του λειτουργικού κόστους. Η µείωση του λειτουργικού κόστους 

βεβαίως θα ακολουθήσει µια σηµαντική επένδυση σε τεχνολογία και υποδοµή για την 

απόκτηση των απαραίτητων CRM συστηµάτων που θα υποστηρίξουν την αλλαγή στη 

στρατηγική προσέγγιση του πελάτη. 

Όπως διαπιστώνουν και οι αναλυτές του Harvard Business Review Analytic Services 

στην ετήσια έρευνά τους σε συνεργασία µε το Strativity Group για το 2015, πλέον δεν 

υπάρχει επιχείρηση που δεν αγωνίζεται να µπει στον αγώνα της πελατοκεντρικής 

διαχείρισης της πελατείας της. Από την πολυετή εµπειρία και των δύο, η ενδεδειγµένη 

προσέγγιση είναι να ενσωµατωθούν αρµονικά ο Στρατηγικός σχεδιασµός, το όραµα της 

διοίκησης, η οργανωσιακή ευθυγράµµιση και η εκπαίδευση και ενδυνάµωση των 

εργαζοµένων µε την παρακολούθηση των κρίσιµων µετρήσεων. Το κλειδί για µια 

επιτυχηµένη εφαρµογή του µοντέλου είναι να καταφέρει η επιχείρηση να δηµιουργήσει 

µια πειστική αιτία που να αγγίξει το προσωπικό που θα κληθεί να εφαρµόσει την 

αλλαγή. Θα πρέπει φυσικά να ενσωµατώσει τα κατάλληλα κίνητρα µέσα σε ένα 

ολιστικό πρόγραµµα σχεδιάζοντας τέτοιες στρατηγικές για την απόδοση των 

εργαζοµένων και ευθυγραµµίζοντας τις διαδικασίες µε τις επιθυµητές µετρήσεις των 

αποτελεσµάτων ώστε να εξασφαλίζεται η «εξαιρετική» απόδοση σε όλα τα επίπεδα. Η 

εφαρµογή του µοντέλου πρέπει να σχεδιαστεί µε γνώµονα το πώς θα µπορέσει να 

εφαρµοστεί µε τον καλύτερο τρόπο από το προσωπικό, άρα είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστεί εξ’ αρχής ότι το προσωπικό είναι έτοιµο, πρόθυµο και ικανό να 

εφαρµόσει την πελατοκεντρική στρατηγική. Για το σκοπό αυτό η κάθε επιχείρηση 

πρέπει να δηµιουργήσει το δικό της µίγµα αλλαγής που θα περιλαµβάνει ένα πλήρες 
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φάσµα αξιολόγησης, καινοτοµίας και ανασχεδιασµού διαδικασιών (process redesign), 

εκπαίδευσης και βιώσιµου µετασχηµατισµού της οργανωσιακής της κουλτούρας. 

Στην Εθνική Τράπεζα αποφασίστηκε να εφαρµοστεί το Πελατοκεντρικό Σύστηµα 

πιλοτικά στον τοµέα Personal Bankingγια τους Affluent πελάτες το 2006, µε προοπτική 

να επεκταθεί αργότερα η εφαρµογή σε όλους τους τοµείς και για όλους τους πελάτες. 

Το τµήµα αυτό της πελατείας και του τοµέα εξυπηρέτησής της αποτελεί έκτοτε την 

αιχµή του δόρατος για την εισαγωγή όλων των σχετικών µε την αλλαγή αυτή 

διαδικασιών, εφαρµογών, στάσεων, αλλά και γενικότερα για την εισαγωγή καινοτόµων 

και πρωτότυπων µεθόδων εργασίας και εξυπηρέτησης πελατείας. Οι λόγοι γι’ αυτήν 

την εστίαση αναλύθηκαν προηγουµένως στο πρώτο κεφάλαιο. 

 

ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

Η όποια "∆ιοίκηση αλλαγών περιλαµβάνει τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις διαδικασίες 

που χρησιµοποιούνται για να κατευθύνουν τους πόρους και τις δραστηριότητες ενός 

οργανισµού στην εφαρµογή µιας οργανωσιακής αλλαγής." (Παπαϊωάννου, 

2008).Εξάλλου κατά Jones και Powers, (2004) ορισµός της ∆ιοίκησης της Αλλαγής, 

«είναι η αποτελεσµατική διαχείριση µιας επιχειρηµατικής αλλαγής, ώστε τα στελέχη της 

επιχείρησης, οι µάνατζερ και οι εργαζόµενοι της πρώτης γραµµής να συνεργασθούν 

προκειµένου να υποβοηθήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την επιδιωκόµενη 

τεχνολογική ή οργανωσιακή αλλαγή». 

Η σύλληψη της ανάγκης, η διαµόρφωση της ιδέας και η εισαγωγή µιας οργανωσιακής 

αλλαγής θα γίνει από τους Φορείς της Αλλαγής στους οποίους κατά τον Χυτήρη (2001) 

περιλαµβάνονται: α) ο Ηγέτης-φορέας της αλλαγής, β) οι προγραµµατιστές της αλλαγής 

και γ) οι εκτελεστές των προγραµµάτων αλλαγής. Η αλλαγή περνάει από τρεις κύριες 

φάσεις: την παρούσα κατάσταση, την µεταβατική και την επιθυµητή κατάσταση, και η 

επιτυχής µετάβαση που θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητά της αλλαγής, προϋποθέτει 

σχεδιασµό και απόλυτο έλεγχο σε κάθε στάδιο της. Ας λάβουµε υπόψη µας µάλιστα, 

ότι, στην πλειονότητα των εν διαδικασία αλλαγής οργανισµών ή επιχειρήσεων, 

ταυτόχρονα µε την διαδικασία αλλαγής συνεχίζεται η καθηµερινή λειτουργία τους, που 

είναι απαιτητέο να µην διακοπεί ή και σηµαντικά διαταραχθεί ακόµη. 
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Η επιτυχία µίας οργανωσιακής αλλαγής έγκειται κυρίως στην προσαρµογή του 

ανθρώπινου δυναµικού. Για να µεθοδευτεί αυτό χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ότι το 

κλειδί για µια επιτυχή οργανωσιακή αλλαγή είναι η επικοινωνία βάσει στρατηγικής και 

ότι τα ανώτατα στελέχη πρέπει να εµπλέκονται ενεργά και να γίνονται ποµποί και 

δέκτες της πληροφόρησης (Παπαϊωάννου Ι, Ηράκλειο 2008). Έως ότου εναρµονιστεί 

πλήρως η καθηµερινή λειτουργία ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης µε την 

οργανωσιακή αλλαγή που αποφασίστηκε να συµβεί και περάσουµε από το όραµα, στον 

προγραµµατισµό, έπειτα στην διαδικασία εφαρµογής της αλλαγής και τέλος στην 

αξιολόγησή της, υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, 

για την διοίκηση της επιχειρούµενης αλλαγής: Πρώτον, κατάστρωση του προς 

εφαρµογή σχεδίου στρατηγικής αλλαγής. ∆εύτερον, οργάνωση και πλήρης συντονισµός 

των εργασιών προκειµένου να υπάρχει έλεγχος για την κατά το δυνατόν πιο ανώδυνη 

µετάβαση στην νέα κατάσταση. Τρίτον, αποτελεσµατική επικοινωνία της αλλαγής στο 

εσωτερικό του οργανισµού αφού προηγηθεί πρόβλεψη και κατάρτιση τρόπου 

αντιµετώπισης κάθε συµπεριφοράς - αντίδρασης προερχόµενης από εργαζόµενους σε 

κάθε επίπεδο. Τέταρτον, λεπτοµερής σχεδιασµός και κατάλληλη προετοιµασία του 

οργανισµού/επιχείρησης σε περίπτωση που οι αλλαγές θα επηρεάσουν και πιθανώς θα 

επαναπροσδιορίσουν την κουλτούρα του οργανισµού. 

Οι λόγοι δηµιουργίας αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να εφαρµοστεί 

αποτελεσµατικά µια αλλαγή έχουν περιγραφεί µε πληρότητα ήδη από το 1996 από τον 

John P Kotter. Οι οργανισµοί αναδιοργανώνονται µε στόχο να γίνουν θεµελιώδεις 

αλλαγές στον τρόπο άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, προκειµένου ν’ 

ανταποκριθούν σ’ ένα νέο, πιο απαιτητικό περιβάλλον αγοράς. Συνήθως 

παρουσιάζονται διάφορες δυσκολίες στις προσπάθειες αναδιοργάνωσης. Η επιτυχία 

είναι αποτέλεσµα µιας σειράς φάσεων που συνολικά παίρνουν σηµαντικό χρόνο. 

Κρίσιµα λάθη σε κάποια από τις φάσεις µπορούν να καταστρέψουν το εγχείρηµα, να 

επιβραδύνουν την ορµή της αλλαγής ή ακόµη και να αντιστρέψουν κεκτηµένα 

πλεονεκτήµατα. Ακολουθούν οι 8 φάσεις µετασχηµατισµού ενός οργανισµού κατά 

Kotter. 

1. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ: Το πρώτο βήµα για το 

µετασχηµατισµό ενός οργανισµού κατά Kotter είναι η εξέταση του κανονικού 

περιβάλλοντος της Αγοράς γενικά και του Ανταγωνισµού του ειδικότερα ώστε 

να είναι εφικτός ο εντοπισµός των Ευκαιριών και των Απειλών. 
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2. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ: ∆εύτερο 

βήµα αποτελεί η δηµιουργία µιας δυνατής και ικανής οµάδας να ηγηθεί της 

προσπάθειας και να ενθαρρύνει τα υπόλοιπα µέλη να εργαστούν οµαδικά. 

3. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΡΑΜΑΤΟΣ: Ακολουθεί η ανάπτυξη στρατηγικών για 

την υλοποίηση του νέου οράµατος του Οργανισµού. 

4. ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ: Το νέο όραµα και οι στρατηγικές που 

προέκυψαν πρέπει να επικοινωνηθούν µε κάθε µέσο. Είναι απαραίτητο να 

διδαχθεί το προσωπικό του οργανισµού νέους τρόπους συµπεριφοράς µέσω ενός 

συντεταγµένου για το σκοπό αυτό καθοδηγητικού συνασπισµού. 

5. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΟΡΑΜΑΤΟΣ:Η εκχώρηση εξουσιών στα στελέχη που έχουν αναλάβει την 

υλοποίηση του οράµατος έχει τρεις βασικούς σκοπούς: πρώτον την 

αποµάκρυνση των εµποδίων για την αλλαγή, δεύτερον την αλλαγή εκείνων των 

συστηµάτων και των δοµών του υπονοµεύουν το νέο όραµα και τρίτον την 

ενθάρρυνση ανάληψης κινδύνων και την αποδοχή µη παραδοσιακών ιδεών, 

δραστηριοτήτων και ενεργειών για την προώθηση του οράµατος. 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΤΟΧΩΝ: 

Κατά την έκτη φάση είναι απαραίτητο να προγραµµατιστούν ορατές βελτιώσεις 

της απόδοσης, για τις οποίες θα υπάρξει ξεκάθαρη αναγνώριση και επιβράβευση 

των εργαζοµένων. 

7. ΠΑΓΙΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: 

Κατά το προτελευταίο στάδιο του µετασχηµατισµού ενός οργανισµού θα πρέπει 

να έχουν ξεκαθαριστεί µε αυξηµένη αξιοπιστία τα συστήµατα, οι δοµές και οι 

πολιτικές που δεν ταιριάζουν µε το νέο όραµα. Είναι η ώρα για να συντελεστούν 

οι απαραίτητες νέες προσλήψεις, προαγωγές και ανάπτυξη των εργαζοµένων 

που θα υλοποιήσουν το όραµα. Και τέλος θα πρέπει να δηµιουργηθούν τα νέα 

προγράµµατα και να οριστούν σαφώς τα θέµατα και οι φορείς της αλλαγής. 

8. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ:  Στο τελευταίο στάδιο θα πρέπει πλέον να 

αποσαφηνιστούν οι σχέσεις µεταξύ των νέων µορφών συµπεριφοράς και της 

επιτυχίας του οργανισµού και βέβαια πρέπει να αναπτυχθούν τα µέσα εκείνα 

που θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη και τη διαδοχή της ηγεσίας. 
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Η σωστή διοίκηση σε χαλεπούς καιρούς είναι εξίσου δύσκολη µε τη διοίκηση υπό 

καλές συγκυρίες – ίσως µάλιστα να είναι δυσκολότερη στη δεύτερη περίπτωση 

(Robbins S & Judge T, 2011). Οι τοµείς εστίασης όµως διαφέρουν σηµαντικά. Στις 

καλές εποχές βασική επιδίωξη της διοίκησης είναι η ανταµοιβή, η ικανοποίηση και η 

διατήρηση των υπαλλήλων, ενώ στους δύσκολους καιρούς µεγαλύτερη βαρύτητα 

δίνεται στη διαχείριση του εργασιακού άγχους, και στη λήψη αποφάσεων για την 

επιβίωση της επιχείρησης. Στους δύσκολους καιρούς νικητές βγαίνουν οι οργανισµοί 

που, διατηρώντας την ευελιξία τους, βελτιώνουν διαρκώς την ποιότητά τους και 

χτυπούν τον ανταγωνισµό µε συνεχή ροή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η υλοποίηση µιας στρατηγικής απόφασης αποτελεί ένα σύνολο προσπαθειών που 

στοχεύουν στην ικανότητα των διευθυντικών στελεχών να κατευθύνουν την 

οργανωσιακή αλλαγή, να παροτρύνουν τους εργαζόµενους να αναπτύξουν τις 

διακεκριµένες ικανότητες, να δηµιουργήσουν την κατάλληλη επιχειρησιακή κουλτούρα 

και να επιτύχουν τους επιδιωκόµενους σκοπούς της επιχείρησης (Γεωργόπουλος Ν., 

2007). Η διαδικασία υλοποίησης της νέας στρατηγικής επηρεάζει κάθε µέλος της 

οργανωσιακής δοµής και άρα όλα τα στελέχη και οι εργαζόµενοι ενός οργανισµού, 

ανεξαρτήτως βαθµίδας, συµβάλουν στο σκοπό αυτό. Συνεπώς είναι σηµαντικό να 

υπάρχει αποτελεσµατικός συντονισµός της δράσης όλου του ανθρώπινου δυναµικού 

του οργανισµού στον οποίο επιχειρείται η εφαρµογή µιας αλλαγής, συνεχής αφύπνιση 

για την παρατήρηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, ταχύτητα στην 

αναγνώριση των προκλήσεων και των ευκαιριών αλλά και την ανταπόκριση της 

επιχείρησης σε αυτές.  

Στη διαµόρφωση µιας οργανωσιακής κουλτούρας ικανοποίησης του πελάτη αλλά και 

στις προσπάθειες τόνωσης της καινοτοµίας και της αλλαγής µε σκοπό είτε τη 

δηµιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είτε την αντιµετώπιση της 

απειλής του αφανισµού, οι εργαζόµενοι ενός οργανισµού µπορεί να αποτελούν είτε 

κινητήρια δύναµη είτε σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα. Είναι προφανές συνεπώς ότι 

για να ευδοκιµήσει οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγή πρέπει να τονωθεί η 

εργασιακή ικανοποίηση, να διερευνηθούν τα επίπεδα ανοχής των υπαλλήλων στην 

αλλαγή, να δηµιουργηθεί η κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα που να ευνοεί και να 

κατευθύνει την εργασιακή αλλαγή και να ενδυναµωθούν τα στελέχη και οι εργαζόµενοι 

που θα κληθούν να εφαρµόσουν την αλλαγή. 

 

A. ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

Η αβεβαιότητα, που οφείλεται στην αλλαγή, σε οργανωσιακό επίπεδο µπορεί να 

ταξινοµηθεί, βάση προέλευσης, ως: 
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• Οργανωσιακή, που οφείλεται σε εξωγενή επιχειρησιακά περιβάλλοντα 

• Οµαδική, αβεβαιότητα που πηγάζει από την δοµή του οργανισµού 

• Ατοµική, αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την ίδια την εργασία, τις αρµοδιότητες 

και τους ρόλους. 

Σηµαντική συνιστώσα της αλλαγής είναι η προκληθείσα ασάφεια. Η έννοια της 

ασάφειας είναι καθαρά υποκειµενική και αόριστη. Προκείµενου να µελετηθεί έχει γίνει 

προσέγγιση µέσω διαφόρων εννοιών όπως η αβεβαιότητα, η αµφισηµία (Weick, 1995), 

η µη αµεσότητα (Branham, 1980; Nofsinger, 1976), η αοριστία (Pascale & Athos, 

1981) και η µη διαφάνεια (Orne & Wender, 1968). Ειδικότερα ο Budner (1962) ορίζει 

µία κατάσταση ως ασαφή όταν αυτή δεν µπορεί να δοµηθεί, να οριστεί, να περιγραφεί ή 

να κατηγοριοποιηθεί από τα άτοµα λόγω ανεπαρκών δεδοµένων. Οι Putnam και 

Sorenson (1982) προσεγγίζουν την ασάφεια τόσο από την φύση του εκπεµπόµενου 

µηνύµατος (έλλειψη λεπτοµέρειας, αφηρηµένη γλώσσα, έλλειψη συνοχής) όσο και από 

την πιθανή ερµηνεία του αποδέκτη (αµφισηµία του µηνύµατος). Ο McLain (1993) 

ορίζει την ασάφεια ως µία κατάσταση η οποία γίνεται αντιληπτή ως µη γνώριµη, 

περίπλοκη, αβέβαιη και υποκείµενη σε πολλαπλές αντικρουόµενες ερµηνείες. 

Συγκεκριµενοποιώντας κατά Budner (1962) διακρίνονται τρεις κατηγορίες ασαφών 

καταστάσεων: 

• Καινοτοµία (Novelty): Εισαγωγή καινούργιων καταστάσεις για τις οποίες δεν 

υπάρχει πρότερη εµπειρία χειρισµού. 

• Πολυπλοκότητα (Complexity): Καταστάσεις στις οποίες καλείται να γίνει 

χειρισµός µεγάλου σε όγκου δεδοµένων τα οποία ενδέχεται να εµπεριέχουν 

πληροφορίες ασαφείς, περιττές, ανοργάνωτες, αντικρουόµενες ή και ηµιτελείς).  

• Αδυναµία επίλυσης (Insolubility): αντιφατικές καταστάσεις κατά τις οποίες τα 

προσφερόµενα δεδοµένα οδηγούν σε διαφορετικές και ενδεχοµένως αλληλο-

αποκλειόµενες δοµές. 

Τα άτοµα αντιδρούν σε ασαφείς καταστάσεις µε ένα σύνολο γνωστικών, 

συναισθηµατικών και συµπεριφορικών αντιδράσεων (Bhushan & Amal, 1986; Budner, 

1962; McLain, 1993; Myers, 1997). Σε έρευνες αποδεικνύεται ότι η ασάφεια οδηγεί σε 

δυσκολίες προσαρµογής στις αναδυόµενες αλλαγές (Judge et al., 1999; Rush et al., 

1995). Αποφάσεις που λαµβάνονται σε αµφίβολα περιβάλλοντα, χωρίς παράλληλη 

προσπάθεια αναζήτησης περισσότερων πληροφοριών προκαλούν έλλειψη 
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εµπιστοσύνης (Teoh & Foo, 1997). Επιπρόσθετα έχει παρατηρηθεί ότι η ασάφεια 

µπορεί να επηρεάσει µεταξύ άλλων τη δηµιουργικότητα (Amabile, 1996; Barron & 

Harrington, 1981), την αποτελεσµατική ηγεσία (Rowe & Boulgarides, 1998), την 

επιχειρηµατικότητα (Teoh & Foo, 1997), τις συµπεριφορές προς το ρίσκο (Johanson, 

2000), ακόµα και την ακαδηµαϊκή επιτυχία (Boyd et al., 2003). 

 

Συνοψίζοντας η έννοια της ασάφειας µελετά την ικανότητα του ατόµου να 

αντιλαµβάνεται τα περιρρέοντα ερεθίσµατα (Budner, 1962) και προσδιορίζεται είτε 

µέσω της ανακρίβειας, της αβεβαιότητας ή της ασάφειας µίας έννοιας, είτε µέσω της 

παρουσίας δύο ή περισσοτέρων εννοιών παράλληλα. (Werman, 1979, σ. 108). 

 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΚΛΙΜΑ  

Οι οργανισµοί έχουν προσωπικότητα τα χαρακτηριστικά της οποίας µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη των στάσεων και των συµπεριφορών των 

ανθρώπων µέσα στους οργανισµούς αυτούς. Η οργανωσιακή κουλτούρα αναφέρεται σε 

ένα σύστηµα κοινού νοήµατος που διαθέτουν τα µέλη, το οποίο διακρίνει έναν 

οργανισµό από τους άλλους. Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι περιγραφικός όρος που 

στοχεύει να µελετήσει πως αντιλαµβάνονται οι υπάλληλοι τον οργανισµό τους. Η ουσία 

της κουλτούρας ενός οργανισµού φαίνεται να αποτυπώνεται µέσω επτά πρωταρχικών 

χαρακτηριστικών (O’Reilly, Chatman, Caldwell, 1991 και Chatman & Jehn, 1994):  

1. Καινοτοµία και ανάληψη κινδύνων 

2. Προσοχή στην λεπτοµέρεια 

3. Προσανατολισµός στο αποτέλεσµα 

4. Προσανατολισµός στον άνθρωπο 

5. Προσανατολισµός στην οµάδα 

6. Επιθετικότητα 

7. Σταθερότητα 

Η κουλτούρα έχει έναν ρόλο οριοθέτησης, δηµιουργεί χαρακτηριστικά που διακρίνουν 

τον έναν οργανισµό από τον άλλο, προσδίδει µια αίσθηση ταυτότητας στα µέλη του 

οργανισµού, ευνοεί την αφοσίωση σε κάτι µεγαλύτερο από το συµφέρον, ενισχύει την 

σταθερότητα του κοινωνικού συστήµατος και προσδίδει αίσθηση νοήµατος και ελέγχου 
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που κατευθύνει και διαµορφώνει τις στάσεις και τη συµπεριφορά των υπαλλήλων 

(Robbins & Judge, 2011). 

Ηθική οργανωσιακή κουλτούρα 

Μία ισχυρή κουλτούρα που υποστηρίζει τα υψηλά ηθικά πρότυπα έχει υψηλή ανοχή 

κινδύνου, χαµηλή έως µέτρια επιθετικότητα και επικεντρώνεται τόσο στο µέσο όσο και 

στο αποτέλεσµα. Σε µία τέτοιας µορφής οργανωσιακή κουλτούρα οι µάνατζερ 

ενθαρρύνονται να αναλαµβάνουν κινδύνους και να είναι καινοτόµοι αλλά 

αποθαρρύνονται από τον ανεξέλεγκτο ανταγωνισµό. Σε µια τέτοια κουλτούρα δεν έχει 

αξία µόνον η επίτευξη του στόχου αλλά και ο τρόπος(Victor&Cullen, 1998, Dufresne, 

2004, Ardichvilli, Mitchell & Jondle, 2009). 

Θετική οργανωσιακή κουλτούρα 

Η θετική οργανωσιακή κουλτούρα αποδίδει µεγάλη σηµασία στη στήριξη των θετικών 

χαρακτηριστικών των υπαλλήλων, ανταµείβει παρά τιµωρεί και δίνει έµφαση στην 

ατοµική δυναµικότητα και ανάπτυξη (Nelson & Cooper, 2007, Cameron, Dutton & 

Quinn, 2003 και Luthans & Youssef, 2007). Στόχος µίας θετικής οργανωσιακής 

κουλτούρας δεν είναι η παράβλεψη των προβληµάτων αλλά να κατευθύνει τους 

εργαζόµενους να αξιοποιήσουν τα ατοµικά τους θετικά χαρακτηριστικά. 

Κουλτούρα και Υποκουλτούρες 

Στους περισσότερους µεγάλους οργανισµούς συναντάµε µία κυρίαρχη κουλτούρα και 

πολυάριθµες υποκουλτούρες (Fugate, Kinicki & Prussia, 2008). Η Κυρίαρχη 

Κουλτούρα (dominant culture) εκφράζει τις θεµελιώδεις αξίες που αποδέχεται η 

πλειονότητα του οργανισµού, είναι αυτή που προσδίδει στον οργανισµό την ξεχωριστή του 

ταυτότητα και στην οποία αναφερόµαστε όταν µιλάµε για την κουλτούρα ενός οργανισµού 

(Hannan, Polos & Caroll, 2003). Οι Υποκουλτούρες (subcultures) αναπτύσσονται 

συνήθως όταν παρουσιάζονται κοινά προβλήµατα, καταστάσεις ή εµπειρίες σε οµάδες 

τα µέλη των οποίων ανήκουν στον ίδιο χώρο στο ίδιο τµήµα ή προέρχονται από εταιρία 

που συγχωνεύτηκε ή εξαγοράστηκε από τον οργανισµό. Η ύπαρξη των υποκουλτούρων 

δεν καθιστά την οργανωσιακή κουλτούρα λιγότερο ισχυρή ως ανεξάρτητη µεταβλητή 

σε τυχόν έρευνα καθώς η διάσταση του «κοινού νοήµατος» της κουλτούρας είναι αυτή 

που την καθιστά ικανό µέσο για την καθοδήγηση και τη διαµόρφωση της συµπεριφοράς 

των υπαλλήλων (Robbins, 2005). Σε αρκετούς πάντως οργανισµούς υπάρχουν 
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υποκουλτούρες που έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν τη συµπεριφορά των µελών 

τους. 

Κουλτούρα και οργανωσιακή αλλαγή 

Η ετοιµότητα για αλλαγή και η ανοχή της ασάφειας/αβεβαιότητας ενός ατόµου 

εξαρτάται εν µέρει από το άτοµο εν γένει, αλλά διαµορφώνεται και από το περιβάλλον 

στο οποία το άτοµο µεγαλώνει µέσω βασικών θεσµών όπως είναι η οικογένεια, το 

σχολείο και η κοινωνία (Huang, 2008). Αναλυτικότερα η κουλτούρα διαδραµατίζει 

καθοριστικό ρόλο στο προσδιορισµό της ετοιµότητας για αλλαγή των εργαζοµένων. Η 

κουλτούρα προδιαγράφει τον τρόπο που µία κοινωνία αντιµετωπίζει την ασάφεια, το 

απρόβλεπτο, και την αβεβαιότητα µελλοντικών γεγονότων (Yusuf, 2002). Ειδικότερα η 

κουλτούρα επηρεάζει την αντίληψη, µε συνεπακόλουθο διαφορετικές κουλτούρες να 

αντιδρούν µε διαφορετικό τρόπο σε θέµατα στρατηγικής αλλαγής (Schneide & De 

Meyer, 1991). Η ισχυρότερη αντίσταση στην αλλαγή παρατηρείται σε κουλτούρες όπου 

υπάρχει υψηλή απόσταση δύναµης, χαµηλά επίπεδα ατοµικισµού, και υψηλά επίπεδα 

αποφυγής της αβεβαιότητας.  

Συµπερασµατικά, η κουλτούρα επηρεάζει τις στάσεις, τις συµπεριφορές και την 

ετοιµότητα των διευθυντικών στελεχών ως προς την ασάφεια, την αβεβαιότητα και τη 

πολυπλοκότητα των αλλαγών. Πάραυτα η πολιτισµική ευαισθητοποίηση, λόγω της 

αυξηµένης επίγνωσης της σηµασίας της προτεινόµενης αλλαγής για τα οργανωσιακά 

µέλη, αυξάνει σηµαντικά την ικανότητα ενός διευθυντικού στελέχους να διαχειρίζεται 

τις συνιστώσες της οργανωσιακής αλλαγής (χρονικό προσανατολισµό, αντίσταση στην 

αλλαγή, παράδοση, συνήθεια, περιορισµός πόρων, δύναµη και επιρροή, φόβο του 

αγνώστου και αξίες) (Murrell, 2001). 

 

Γ. ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αναλύσεις της έννοιας της Ενδυνάµωσης στη 

βιβλιογραφία πολλές από τις οποίες αλληλο-καλύπτονται σε αρκετά σηµεία. Ωστόσο, 

συνοψίζοντας όλες αυτές τις συνιστώσες καταλήγουµε στις ακόλουθες πέντε 

διαστάσεις που αναγνωρίζονται από την πλειονότητα των ερευνητών. 

Ως νόηµα (meaning or value) ενός εργασιακού στόχου ορίζεται από τους Thomas & 

Velthouse (1990) ως η υποκειµενική αξία ενός στόχου όπως διαµορφώνεται µε βάση τα 
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ιδανικά και τα πρότυπά του ατόµου που καλείται να αποπερατώσει τον στόχο αυτό. 

Πληθώρα ερευνών έχουν καταλήξει πως η απασχόληση µε µία εργασία την οποία το 

άτοµό αντιλαµβάνεται ως σηµαντική και κατ’ επέκταση νιώθει ότι η συνεισφορά του 

έχει µεγαλύτερη αξία, ωθεί τον εργαζόµενο να τείνει να δεσµεύεται περισσότερο 

απέναντι στον στόχο, να είναι πιο συγκεντρωµένος, να διοχετεύει µεγαλύτερα ποσοστά 

ενέργειας, να επιδεικνύει µεγαλύτερη επιµονή και εµπλοκή στην επίτευξη του στόχου. 

Η υψηλή αξιολόγηση της σηµαντικότητας ενός στόχου και η αίσθηση σπουδαιότητας 

του ατόµου που αναλαµβάνει την αποπεράτωσή του οδηγεί σε άτοµα µε µεγαλύτερο 

ενθουσιασµό και πάθος για την εργασία τους και µε πιο παραγωγική σκέψη που οδηγεί 

σε καινοτόµες και πιο αποτελεσµατικές προσεγγίσεις επίτευξης του στόχου (Bramucci, 

1977, Deci & Ryan, 1987, Nielson, 1986, Spreitzer, 1992, Vog & Murrell, 1990, 

Wrzesniewski, 2003). 

Αυτό-αποτελεσµατικότητα (self-efficacy or competence) κατά Gist (1987) ορίζεται ως 

«η πίστη ενός ατόµου στις ικανότητες του να εκτελεί δραστηριότητες µε δεξιότητα».  

Αυτό-προσδιορισµός (self-determination or choice) ορίζεται ως «η αίσθηση του 

ατόµου της επιλογής στην εισαγωγή και ρύθµιση ενεργειών» (Deci, Connell&Ryan, 

1989). Αναλυτικότερα ο αυτό-προσδιορισµός αντικατοπτρίζει την αυτονοµία στην 

εισαγωγή και συνέχιση εργασιακών συµπεριφορών και διαδικασιών όπως την επιλογή 

της εργασιακής µεθόδου, το χρονοδιάγραµµα, τους ρυθµούς εκτέλεσης (Bell & Staw, 

1986, Spector 1986). Ισχυρή αίσθηση αυτό-προσδιορισµού έχει ως αποτέλεσµα 

περισσότερες επιχειρησιακές και καινοτόµες δραστηριότητες (Hammer & Varvi, 1981), 

υψηλότερα επίπεδα εργασιακής εµπλοκής (Runyun 1973), περισσότερη εργασιακή 

ικανοποίηση (Organ&Greene, 1974) και µικρότερη εργασιακή πίεση (Gemmill & 

Heisler, 1972). Εν κατακλείδι ή ισχυρή αίσθηση εργασιακού προσδιορισµού οδηγεί σε 

υψηλότερα επίπεδα εργασιακής απόδοσης (Anderson, Hellreigel & Slocum, 1977). 

Προσωπικός έλεγχος (personal control or impact), ορίζεται ως «ο βαθµός που µπορεί 

το άτοµο να επηρεάσει τα στρατηγικά και διοικητικά αποτελέσµατα στην εργασία του» 

(Ashforth, 1989). Η ενδυνάµωση της αίσθησής του προσωπικού ελέγχου του ατόµου 

οδηγεί στην εκούσια αύξηση των ευθυνών και κατά συνέπεια των προσωπικών 

αποτελεσµάτων που ελέγχουν. 

Εµπιστοσύνη (trust or security) είναι η αίσθηση προσωπικής ασφάλειας. Με 

ενδυναµωµένη την αίσθηση της προσωπικής ασφάλειας το άτοµο µπορεί να βρεθεί σε 
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τρωτή θέση αλλά πάραυτα να διατηρεί την πεποίθηση ότι το συνολικό αποτέλεσµα των 

πράξεων του θα κριθεί υπό το πρίσµα της δικαιοσύνης και καλοσύνης (Barber, 1983, 

Deutsch, 1973, Luhmann, 1979, Mishra, 1992).  

Υποστηρίζεται από διάφορες βιβλιογραφικές πηγές ότι οι εργαζόµενοι µπορούν να 

αισθανθούν ενδυναµωµένοι, παρά την απουσία ενός τυποποιηµένοι οργανωσιακού 

προγράµµατος, εφόσον οι συµπεριφορές των συναδέλφων/συνεργατών και των 

πελατών τους εκφράζουν σχέσεις υποστήριξης (Corsum & Enz, 1999). Κατ’ 

αντιστοιχία, το κατά πόσο επιτυχηµένη µπορεί να είναι µια προσπάθεια ενδυνάµωσης 

εξαρτάται από την ανάπτυξη και διατήρηση ενός υποστηρικτικού εργασιακού 

περιβάλλοντος. 

Εξαιρετικά σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία της όποιας ψυχολογικής 

ενδυνάµωσης των εργαζοµένων είναι σύµφωνα µε τους Fosterκαι Fishman (1995) η 

καταλληλότητα της «κουλτούρας» ενός οργανισµού. Είναι ανάγκη να εκχωρηθούν από 

τη διοίκηση ουσιαστικές αρµοδιότητες και εξουσία στους εργαζόµενους στα πλαίσια 

ενός περιβάλλοντος σχέσεων εµπιστοσύνης, αλληλοϋποστήριξης και ανοχής στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών. Βέβαια, η ενδυνάµωση των εργαζοµένων δεν ενδείκνυται για 

όλους τους οργανισµούς. Στις περιπτώσεις που αποφασίζεται να επιχειρηθεί θα πρέπει 

να υποστηρίζεται ή και να επιβάλλεται αυτό από τις συνθήκες και να διασφαλίζεται 

ανάλογα ένα πλαίσιο προθυµίας και συναίνεσης για αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση η 

ενδυνάµωση δεν θα πρέπει να συγχέεται µε µια προσέγγιση «διοικητικής πίεσης» που 

εξωθεί τους εργαζόµενους «να κάνουν περισσότερα µε λιγότερα», οδηγώντας 

συστήµατα και εργαζοµένους σε οριακά σηµεία (Parker & Slaughter, 1995).  

Για να συνοψίσουµε πάντως τις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές µπορούµε να 

ορίσουµε ότι είναι αναγκαία µια πολυδιάστατη προσέγγιση µε µακροχρόνιο 

προγραµµατισµό, που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία (Μαυρούδας, 2009). Η 

ηγεσία οφείλει να εστιάσει στην ανάπτυξη των εργαζοµένων, να δηµιουργήσει ένα 

συναρπαστικό όραµα, να θέσει κοινούς στόχους και να διερευνά διαρκώς το εσωτερικό 

και το εξωτερικό περιβάλλον. Συστήνεται η ανάπτυξη και λειτουργία οµάδων συν-

εργασίας. Να προσδίδεται ατοµική ευθύνη για απόδοση υπό την προϋπόθεση ότι 

ταυτόχρονα προωθείται η εργασιακή αυτονοµία, ο αυτοέλεγχος και ο εµπλουτισµός της 

εργασίας µέσω διαλειτουργικής και ολοκληρωµένης εκπαίδευσης, πρόσβασης στην 

πληροφόρηση και στους διαθέσιµους πόρους. Είναι εξίσου σηµαντικό να 

δηµιουργούνται αποκεντρωµένες οργανωτικές δοµές µε λιτό και ευέλικτο χαρακτήρα. 
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Και τέλος, χρειάζεται να υπάρχουν δυναµικά συστήµατα κινήτρων και αµοιβών, 

οικονοµικών και µη.  

 

∆. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η εργασιακή ικανοποίηση επιδρά σε µια σειρά οργανωσιακών µεταβλητών όπως: η 

ετοιµότητα για αλλαγή, η αποδοτικότητα, τα κέρδη, οι απουσίες από την εργασία, η 

θέληση για αποχώρηση, η οργανωσιακή αφοσίωση, η εργασιακή συµµετοχή, η πίστη 

και το άγχος (π.χ. Sagie, 1998; Yoon & Thye, 2002). Η εργασιακή ικανοποίηση 

ενισχύει την οργανωσιακή υπηκοότητα (citizenship) (Spector, 1986) που συνεπάγεται 

πως ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι µιλούν θετικότερα για τον οργανισµό, 

αλληλοϋποστηρίζονται και ξεπερνούνε τις όποιες δυσκολίες εκπορεύονται από την 

οργανωσιακή τους θέση. Περαιτέρω αποδεικνύεται πως ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι 

ενισχύουν την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών (Schnaider & Bowen, 

1985) διότι εµφανίζονται πιο φιλικοί, εξυπηρετικοί, κάνουν λιγότερα λάθη και µπορούν 

να δηµιουργήσουν ευκολότερα διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι πρακτική σε µεγάλες 

πελατοκεντρικές εταιρείες, µε στόχο την ικανοποίηση των πελατών, να αναζητούν 

πρόθυµους και ευδιάθετους εργαζόµενους, να παρέχουν θετικά εργασιακά 

περιβάλλοντα και να εξετάζουν πολύ συχνά το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης των 

εργαζοµένων τους. Καθίσταται προφανές πως τα διευθυντικά στελέχη ενός οργανισµού 

οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις στάσεις και την ικανοποίηση 

των εργαζοµένων, καθότι συχνά αποτελούν ενδείξεις για µελλοντικά προβλήµατα ή για 

απαιτούµενες νέες ρυθµίσεις στις οργανωσιακές σχέσεις. 

Εργασιακή ικανοποίηση και οργανωσιακή αλλαγή 

Η εργασιακή ικανοποίηση µε την διαδικασία της οργανωσιακής αλλαγής είναι έννοιες 

αλληλεξαρτώµενες. Η σύνδεση αυτή καθίσταται τόσο στενή διότι οι µεταβλητές της 

εργασιακής ικανοποίησης σχετίζονται άµεσα µε το πυρήνα των διαδικασιών της 

οργανωσιακής αλλαγής (όπως µεταβολές στις αρµοδιότητες των εργαζοµένων, στις 

εργασίες τους και στην υφιστάµενη οργανωτική δοµή).  

Μια αλλαγή που εκλαµβάνεται ως αναγκαία και ωφέλιµη από τους εργαζόµενους, µε 

την υλοποίηση της προκαλεί θετικά συναισθήµατα τα οποία σχετίζονται µε αυξηµένα 

επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης (Robbins, 2005). Αντίθετα η αβεβαιότητα, το στρες 
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και η έλλειψη ελέγχου, που προκαλεί µια αλλαγή, οδηγεί σε χαµηλό ηθικό και 

µειωµένη εργασιακή ικανοποίηση.  

Αντίστοιχα, βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι ικανοποιηµένοι και αφοσιωµένοι 

εργαζόµενοι έχουν αναµφισβήτητα πλεονεκτήµατα, τα οποία συνδράµουν στην 

υλοποίηση κάθε οργανωσιακής αλλαγής. Πιο συγκεκριµένα, πολλές εµπειρικές έρευνες 

έχουν αποδείξει την αλληλεπίδραση της εργασιακής ικανοποίησης µε την στάση 

απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή (Cordery et al., 1993; Gardner et al., 1987; Guest, 

1987), καθώς και τη θετική συσχέτιση ανάµεσα στην ετοιµότητα για αλλαγή και την 

εργασιακή ικανοποίηση (McNabb & Sepic, 1995). Οι Cordery et al. (1993) 

υποστηρίζουν ότι χαµηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης σχετίζονται µε αρνητικές 

στάσεις απέναντι στην αλλαγή, Σε ατοµικό επίπεδο η εργασιακή ικανοποίηση έχει 

σηµαντική επίδραση στη θετική αντιµετώπιση, στη συναισθηµατική συµµετοχή και 

στην αφοσίωση ως προς την αλλαγή (Judge et al., 1999; Schweiger & DeNisi1991). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Πρόθεσή µας κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσουµε στην 

πράξη το πώς βιώνουν και αντιλαµβάνονται τα Στελέχη της πρώτης γραµµής την 

επιχειρούµενη αλλαγή στο πελατοκεντρικό σύστηµα εξυπηρέτησης της πελατείας από 

την Εθνική Τράπεζα καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετούς µέχρι σήµερα εφαρµογής της. 

Η έρευνα στήθηκε γύρω από τέσσερις πυλώνες της οργανωσιακής συµπεριφοράς που 

κατά τη γνώµη µας ήταν πιο ουσιαστικοί για τη διαδικασία υλοποίησης της 

στρατηγικής αλλαγής και ταυτόχρονα ήταν δυνατό να µετρηθούν. Εν πρώτης λοιπόν 

µας ενδιέφερε να εξετάσουµε την ετοιµότητα των στελεχών για αλλαγή και επιλέξαµε 

να το µετρήσουµε από την άποψη της ανοχής τους στην ασάφεια/αβεβαιότητα που 

χαρακτηρίζει µια δυναµική περίοδο συνεχούς αλλαγής. Έπειτα θελήσαµε να δούµε πώς 

αντιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι τις προσπάθειες της ∆ιοίκησης για δηµιουργία 

κατάλληλων δοµών και διαδικασιών για µια κουλτούρα αλλαγής. Στη συνέχεια 

χρειάστηκε να µελετήσουµε το βαθµό στον οποίο η τράπεζα κατάφερε να ενισχύσει την 

Ενδυνάµωση των εργαζοµένων για να καταλήξουµε να µετρήσουµε τον βαθµό 

συνολικής ικανοποίησής τους από την εργασία τους υπό τις συνθήκες της εφαρµογής 

της εξεταζόµενης αλλαγής. 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η Στατιστική Ανάλυση έγινε για δύο µοντέλα: στο Μοντέλο 1 επιλέχτηκε εξαρτηµένη 

µεταβλητή το MeanA (Ετοιµότητα για Αλλαγή ή Ανοχή στην Αβεβαιότητα) ενώ στο 

Μοντέλο 2 επιλέχτηκε εξαρτηµένη µεταβλητή το MeanB (Οργανωσιακή 

Κουλτούρα/Κλίµα). Σε καθεµία από τις παραπάνω περιπτώσεις η Μηδενική Υπόθεση 

(H0) ήταν ότι η Εξαρτηµένη Μεταβλητή δεν επηρεάζεται από τις Ανεξάρτητες 

Μεταβλητές, ενώ η Εναλλακτική Υπόθεση (H1) ήταν ότι επηρεάζεται. 

 

∆ΕΙΓΜΑ 

Ο πληθυσµός στον οποίο αναφέρεται η έρευνα είναι όλα τα Στελέχη Personal/Premium 

Banking των καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας που ασχολήθηκαν στο παρελθόν 
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ή/και ασχολούνται ακόµη µε το αντικείµενο αυτό. Έτσι απεστάλησαν µε ηλεκτρονική 

αλληλογραφία συνολικά 496 ερωτηµατολόγια στα σχετικά Στελέχη της Εθνικής 

Τράπεζας στο τέλος του Σεπτέµβρη του 2015 και ξανά στο τέλος του Νοέµβρη του 

2016 που περιείχαν τον ερωτηµατολόγιο τόσο σε µορφή Word όσο και σύνδεσµο για 

απευθείας συµπλήρωση σε Μορφή Google (Google Forms) καθώς επίσης και την 

απαραίτητη Συνοδευτική Επιστολή που εξηγούσε το σκοπό και την αναγκαιότητα της 

παρούσας Έρευνας (βλέπε Παράρτηµα 1). Μέσα σε διάστηµα 3 συνολικά µηνών 

συλλέχθηκαν τελικώς καί µε τους δύο τρόπους και αφού εξασφαλίστηκε κάθε 

προσπάθεια διατήρησης της ανωνυµίας των ερωτηθέντων 55 απαντήσεις (ποσοστό 

ανταπόκρισης µόλις 11,08%) αριθµός που αποτελεί το µέγεθος του ∆είγµατος που 

χρησιµοποιείται στο εξής για τους σκοπούς της παρούσης ερευνητικής εργασίας. 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ) 

Το ερωτηµατολόγιο της παρούσας έρευνας αποτελείται από 5 µέρη. Το Α΄ Μέρος 

πραγµατεύεται την Ανοχή στην Αβεβαιότητα (Tolerance for Ambiguity) και 

αποτελείται από την Κλίµακα των 16 ερωτήσεων του Budner (1962) ένα από τα πιο 

διαδεδοµένα µέτρα για την εκτίµηση της Ετοιµότητας για Αλλαγή. Το Β΄ Μέρος 

πραγµατεύεται την Οργανωσιακή Κουλτούρα και το Οργανωσιακό Κλίµα και 

αποτελείται από µια Κλίµακα 7 ερωτήσεων. Το Γ΄ Μέρος πραγµατεύεται την 

Ενδυνάµωση των εργαζοµένων και αποτελείται από Κλίµακα 20 ερωτήσεων. Το ∆΄ 

Μέρος πραγµατεύεται την Ικανοποίηση από την Εργασία, αποτελείται από Κλίµακα 41 

ερωτήσεων, χωρισµένη σε 5 υποενότητες: (α) τη Φύση της Εργασίας {10 ερωτήσεις}, 

(β) τη σχέση µε τους Προϊσταµένους {10 ερωτήσεις}, (γ) τη σχέση µε τους 

Συναδέλφους {10 ερωτήσεις}, (δ) τις Προαγωγές {5 ερωτήσεις} και (ε) τον Μισθό {6 

ερωτήσεις}. Το Ε΄ Μέρος περιλαµβάνει τα δηµογραφικά στοιχεία του 

ερωτηµατολογίου κι εξετάζει το Φύλο, την Ηλικία, την Οικογενειακή Κατάσταση, την 

Εκπαίδευση, την Προϋπηρεσία, το είδος του Καταστήµατος, τη Θέση Ευθύνης, την 

Εµπειρία ως Στέλεχος Personal/Premium Βanking και τα Κανάλια Στήριξης των 

ερωτηθέντων.  

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι Ο Έλεγχος 

Εµπιστοσύνης (Reliability), Οι Συντελεστές Γραµµικής Συσχέτισης (Correlation), η 
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Γραµµική Παλινδρόµηση (Regression) και η Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) 

προκειµένου να διαπιστωθεί ποιες µεταβλητές είναι σηµαντικές και µε ποιον τρόπο 

επηρεάζουν αφενός την Ετοιµότητα για Αλλαγή, εφ’ ετέρου την Οργανωσιακή 

Κουλτούρα/Κλίµα. Για τη Στατιστική Ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το ηλεκτρονικό 

πρόγραµµα IBM SPSS Statistics 20. 

 

Στο στάδιο της προετοιµασίας των δεδοµένων µας για τη Στατιστική Επεξεργασία, 

αρχικά αντιστράφηκαν οι ζυγές ερωτήσεις του πρώτου µέρους όπως προβλέπει το 

µοντέλο του Budner και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν τα µη αριθµητικής µορφής 

δηµογραφικά δεδοµένα (Παράρτηµα III) έτσι ώστε να όλα τα δεδοµένα να είναι είτε σε 

απόλυτη είτε σε ονοµαστική αριθµητική µορφή. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν για 

κάθε µεταβλητή ξεχωριστά 
4θηκογράµµατα πλαισίου και απολήξεων (Box plots) στην 

προσπάθεια να διερευνήσουµε την ύπαρξη ακραίων τιµών που δηµιουργούν περιττό 

«θόρυβο» στα δεδοµένα µας και περιπλέκουν άσκοπα τ’ αποτελέσµατά µας. Οι ακραίες 

τιµές που προέκυψαν διορθώθηκαν στα γυµνά δεδοµένα όπου κρίθηκε απαραίτητο µε 

ελλιπείς τιµές. Κατόπιν δηµιουργήθηκαν κατάλληλες ψευδοµεταβλητές (Παράρτηµα 

IV) για την καλύτερη παρακολούθηση της επίδρασης των δηµογραφικών στην Έρευνα. 

Τέλος υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι των 8 µεταβλητών (Παράρτηµα V και σηµείωση 3). 

                                                           
4
 Ξεχωριστές μεταβλητές σ’ αυτό το στάδιο θεωρούνται οι 16 ερωτήσεις του Μέρους Α’ (A.R2C.1-

A.R2C.16), οι 7 ερωτήσεις του Μέρους Β’ (B.OCC.1-B.OCC.7), οι 20 ερωτήσεις του Γ’ Μέρους (C.EMP.1-

C.EMP.20) κι από το Δ’ Μέρος (Ικανοποίηση από την εργασία) για τα πέντε επιμέρους σκέλη: οι 10 

ερωτήσεις για τη Φύση της Εργασίας (D.JS.A1-D.JS.A10), οι 10 ερωτήσεις για τους Προϊσταμένους 

(D.JS.B1-D.JS.B10), οι 10 ερωτήσεις για τους Συναδέλφους (D.JS.C1-D.JS.C10), οι 5 ερωτήσεις για τις 

Προαγωγές (D.JS.D1-D.JS.D5), και οι 6 ερωτήσεις για τον Μισθό (D.JS.E1-D.JS.E6). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Η στατιστική ανάλυση ξεκίνησε µε τον Έλεγχο Εµπιστοσύνης για κάθε µία από τις 

Βασικές Μεταβλητές του Παραρτήµατος V ξεχωριστά, τα αποτελέσµατα των οποίων 

συγκεντρώθηκαν στον Πίνακα 1 ακολούθως. 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι Συντελεστές Συσχέτισης όλων των Βασικών 

Μεταβλητών, µαζί µε τα ∆ηµογραφικά στοιχεία. Όλα τα δεδοµένα που έδωσαν 

συντελεστή συσχέτισης (Pearson’s Correlation coefficient) µεγαλύτερο από ±0,445 

δηλαδή υψηλή (µεταξύ 0,5 και 1) ή έστω και χαµηλή (µεταξύ 0,2 και 0,5) αλλά στο 

υψηλότερο άκρο (κοντά στο 0,500) µέτρηση σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01 

συγκεντρώθηκαν στον Πίνακα 2.Οι µεταβλητές που εµφάνισαν φορτίσεις περί το 0,33 ή 

ακόµη περισσότερο περί το 0,2 το 0,1 και χαµηλότερα θεωρήθηκαν αδιάφορες για τα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας. Ως γνωστόν οι χαµηλοί συντελεστές συσχέτισης 

εκφράζουν τάση ενώ οι υψηλή βεβαιότητα. Στην προκειµένη περίπτωση τα µεγέθη που 

ξεχώρισαν βρίσκονται κάπου ανάµεσα στα επίπεδα χαµηλής βεβαιότητας και 

διερεύνησης τάσης µε αρκετά σηµαντική βαρύτητα. 

 

Πίνακας 1: Ανάλυση Εµπιστοσύνης στα Αρχικά ∆εδοµένα 

 
Μεταβλητή Περιγραφή N  Items Mean Variance Cronbach’s 

Alpha 

A.R2C.1 - A.R2C.16 Ανοχή στην 

Ασάφεια 

16 3,731 2,495 

 

0,361 

 

B.OCC.1 - B.OCC.7 Οργανωσιακό 

Κλίµα/Κουλτούρα 

7 6,954 3,840 0,792 

C.EMP.1 - 

C.EMP.20 

Ενδυνάµωση 20 5,484 0,759 0,738 

D.JS.A1 – D.JS.A10 Εργ. Ικανοποίηση 

 -Φύση Εργασίας 
10 3,498 0,711 0,854 

D.JS.B1 – D.JS.B10 Εργ. Ικανοποίηση – 

Προϊστάµενοι 
10 3,902 0,557 0,838 

D.JS.C1 – D.JS.C10 Εργ. Ικανοποίηση – 

Συνάδελφοι 
10 3,769 0,574 0,906 

D.JS.D1 – D.JS.D5 Εργ. Ικανοποίηση – 

Προαγωγές 
5 2,747 0,629 0,794 

D.JS.E1 – D.JS.E6 Εργ. Ικανοποίηση - 

Μισθός 
6 3,241 0,669 0,728 

TOTAL CASES: 55     
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Πίνακας 2. Συσχέτιση μεταξύ Βασικών Μεταβλητών και Δημογραφικών 

 Correlations Mean A Mean B Mean D1 Mean D4 

 Pearson 

Correlation 

 0,495   

Mean Α Sig. (2-tailed)  0,000   

 N  53   

 Pearson 

Correlation 

0,495  0,472 0,448 

Mean B Sig. (2-tailed) 0,000  0,00 0,001 

 N 53  53 53 

 Pearson 

Correlation 

 0,472   

Mean D1 Sig. (2-tailed)  0,00   

 N  53   

 Pearson 

Correlation 

 0,448   

Mean D4 Sig. (2-tailed)  0,001   

 N  53   

 

Ακολούθησε η δοκιµασία της Γραµµικής Παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή 

την Ετοιµότητα για Αλλαγή (MeanA) τ’ αποτελέσµατα της οποία συγκεντρώθηκαν 

στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3. Παλινδρόµηση µεταξύ MeanA και λοιπών Μεταβλητών 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,227 0,406 

0,539 

5,483 0,000 

 Mean B 0,213 0,057 3,734 0,001 

2 (Constant) 2,149 0,377 

0,646 

5,702 0,000 

 Mean B 0,256 0,055 4,622 0,000 

 DumSexF -0,370 0,142 -0,363 -2,599 0,014 

3 (Constant) 2,025 0,346 

0,598 

5,845 0,000 

 Mean B 0,237 0,051 4,656 0,000 

 DumSexF -0,475 0,135 -0,466 -3,513 0,001 

 P.B.Exp 0,056 0,020 0,360 2,776 0,009 
a. Dependent Variable: Mean Α 

b. RSquare =0.291 για το 53,9% του µοντέλου 

c. ANOVA: F1=13.946 Sig.=0.01, F2=11.530 Sig. = 0.000, F3= 11.816 Sig.= 0.00 

 

Συνεχίσαµε µε Παραγοντική Ανάλυση τ’ αποτελέσµατα της οποίας συγκεντρώθηκαν 

στον Πίνακα 4.
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Πίνακας4. Παραγοντική Ανάλυση Νέων Μεταβλητών 

          

 Κλίμακα 

Linkert 

Νέα 

Ομαδοποίηση 

Ερωτήσεις Περιγραφή Eigen 

value 

N Cronbach’s 

Alpha 

Mean Variance 

B. Οργανωσιακό 

Κλίμα - 

Κουλτούρα 

1-10 NewMeanB 3,4,5,6,7 Κουλτούρα Καταστημάτων 3,379 5 0,861 6,557 4,297 

C. Ενδυνάμωση 

1-7 NewMeanC1 5,10,15,20 Συναδελφική 

Εμπιστοσύνη/Ασφάλεια 

4,704 4 0,925 4,739 1,432 

1-7 NewMeanC2 1, 6, 16 Προσωπική Αξία/Νόημα 3,729 3 0,844 5,352 1,610 

1-7 NewMeanC3 2, 12, 17 Αυτό-Αποτελεσματικότητα 2,593 3 0,755 6,321 0,445 

1-7 New MeanC4 8, 13, 18 Αυτό-Προσδιορισμός 1,847 3 0,879 5,493 0,814 

1-7 NewMeanC5 9, 14, 19 Προσωπικός Έλεγχος 1,443 3 0,815 4,939 0,814 

D. Εργασιακή 

Ικανοποίηση 

5-1 NewMeanD1 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10 

Χαρακτηριστικά Φύσης 

Εργασίας 

5,220 8 0,897 3,583 0,677 

5-1 NewMeanD2a 1, 2, 3, 8 Διευθυντικά 

Προσόντα/Ικανότητες 

4,284 4 0,789 4,005 0,456 

5-1 NewMeanD2b 4, 6, 7, 9 Συμπεριφορά/Χαρακτήρας 1,402 4 0,768 3,770 0,653 

5-1 NewMeanD2c 5, 9, 10 Αυτονομία/Ανατροφοδότηση 1,110 3 0,664 3,891 0,692 

5-1 NewMeanD3a 3, 4, 5, 7, 8, 

9 

Ατομικές Δεξιότητες 

Συναδέλφων 

5,506 6 0,903 3,873 0,620 

5-1 NewMeanD3b 2, 6, 10 Κοινωνικές Δεξιότητες 

Συναδέλφων 

1,126 3 0,858 3,462 0,684 

5-1 NewMeanD4 2, 3, 4, 5 Θεσμοθετημένα Κριτήρια 

Προαγωγών 

2,924 4 0,868 2,608 0,817 

5-1 NewMeanD5 1, 2, 3, 4 Αντικειμενική Εκτίμηση 

Μισθού 

2,774 4 0,765 3,647 0,644 

Παρατηρήσεις: Μέθοδος: KMO Extraction, Varimax Rotation, Rotation Format Sort Blank (0.50), Iterate (25),  

 Κριτήρια: Cronbach’s Alpha> 0,70 καιEigenvalue> 1 ταυτόχρονα/συνδυαστικά. 
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Η µεταβλητή Α (Ετοιµότητα για Αλλαγή ή Ανοχή στην Ασάφεια) δεν συµπεριλήφθηκε 

στον ανωτέρω πίνακα γιατί απέτυχε τόσο στη δοκιµασία της επάρκειας δειγµατοληψίας 

(sample adequacy) σηµειώνοντας δείκτη KMO 0.527 (µικρότερο του 0,60 που 

απαιτείται) όσο και στη συνολική διακύµανση (α=0,361) αλλά και στις επιµέρους 

διακυµάνσεις µετά τη varimax στρέψη. Στην τελευταία δοκιµασία προέκυψαν 6 

υποοµάδες ερωτήσεων που εξηγούσαν συνολικά το 67% του συνόλου των απαντήσεων 

οι διακυµάνσεις των οποίων ήταν από ανησυχητικές έως µη στατιστικά 

σηµαντικές(ενδεικτικά: α1= -0,92 µε eigenvalue=2.138, α2=0,72 µε eigenvalue=2.119, 

α3=0,448µε eigenvalue=1.897 και α4=0,381 µε eigenvalue=1.702). Έπειτα και από 

αυτά τα αποτελέσµατα θεωρήθηκε βέβαιο ότι τουλάχιστον για την παρούσα έρευνα η 

Μεταβλητή Α δεν µπορεί να θεωρηθεί Εξαρτηµένη µεταβλητή και προχωρήσαµε στην 

οριστική εγκατάλειψη του Μοντέλου 1 και στην υιοθέτηση του Μοντέλου 2 για τη 

συνέχεια της έρευνας. 

 

Πίνακας 5.KMO επάρκειας δειγµατοληψίας 

Old Variable New Variable 

Symbol KMO Symbol KMO 

A 0.527 A 0.527 

B 0.801 nB 0.844 

C 0.321 nC1 0.826 

D1 0.784 nC2 0.685 

D2 0.705 nC3 0.670 

D3 0.863 nC4 0.730 

D4 0.798 nC5 0.684 

D5 0.696 nD1 0.793 

  nD2a 0.647 

  nD2b 0.645 

  nD2c 0.596 

  nD3a 0.890 

  nD3b 0.724 

  nD4 0.822 

  nD5 0.696 

a. KMO>0.60 

 

Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας διεξήγαµε εκ νέου τις δοκιµασίες των Συντελεστών 

Συσχέτισης και της Γραµµικής Παλινδρόµησης, αυτή τη φορά για το Μοντέλο 2 

χρησιµοποιώντας τις Νέες Μεταβλητές που προέκυψαν µετά την Παραγοντική 

Ανάλυση (Πίνακας 4) και µε Εξαρτηµένη Μεταβλητή τη Νέα Μεταβλητή Β 
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(NewMeanB) και, όπως και πριν, τη µέθοδο Stepwise. Τα αποτελέσµατα φαίνονται 

στους Πίνακες 6, 7 και 8.  

 

Πίνακας 6. Περίληψη Νέου Μοντέλου Παλινδρόµησης και ANOVA 

 R
2
 F Sig 

1 0.330 15.246 0.000 

2 0.567 19.650 0.000 

3 0.649 17.882 0.000 

4 0.727 18.601 0.000 

5 0.819 24.492 0.000 

6 0.852 25.029 0.000 

a. Εξαρτηµένη Μεταβλητή: NewMeanB 

 

 

Πίνακας 7. Παλινδρόµηση Νέων Μεταβλητών 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.075 1.723 

0.574 

0.44 0.965 

 Mean A 1.789 0.458 3.905 0.000 

2 (Constant) -1.793 1.481 

0.661 

-1.211 0.235 

 Mean A 2.059 0.380 5.417 0.000 

 DumSexF 1,59 0,389 0,495 4,056 0,000 

3 (Constant) -1,434 1,363 

0,657 

-1,052 0,301 

 Mean A 2,047 0,348 5,880 0,000 

 DumSexF 1,681 0,359 0,527 4,687 0,000 

 DumKidsNoK -0,937 0,360 -0,288 -2,604 0,014 

4 (Constant) -0,742 1,249 

0,590 

-0,594 0,557 

 Mean A 1,838 0,321 5,717 0,000 

 DumSexF 1,671 0,322 0,524 5,186 0,000 

 DumKidsNoK -0,994 0,324 -0,306 -3,070 0,005 

 DumPlaceIsl 1,908 0,677 0,287 2,817 0,009 

5 (Constant) -1,050 1,037 

0,446 

-1,013 0,320 

 Mean A 1,391 0,292 4,766 0,000 

 DumSexF 1,622 0,267 0,508 6,075 0,000 

 DumKidsNoK -1,054 0,269 -0,324 -3,923 0,001 

 DumPlaceIsl 2,461 0,580 0,370 4,243 0,000 

 NewMeanD4 0,747 0,200 0,338 3,724 0,001 

6 (Constant) -2,052 1,041 

0,538 

-1,970 0,060 

 Mean A 1,677 0,294 5,708 0,000 

 DumSexF 1,538 0,248 0,482 6,193 0,000 

 DumKidsNoK -1,983 0,458 -0,610 -4,333 0,000 

 DumPlaceIsl 2,159 0,549 0,324 3,935 0,001 

 NewMeanD4 0,743 0,185 0,337 4,026 0,000 

 DumMarNoM 1,244 0,515 0,360 2,414 0,023 

α. Εξαρτηµένη Μεταβλητή: NewMeanB 
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Πίνακας 8. Συσχέτιση Νέων Μεταβλητών  

Correlations 

  NewMean 

B 

NewMean 

C1 

NewMean 

C2 

NewMean 

C4 

NewMean 

C5 

NewMean 

D1 

NewMean 

D2a 

NewMean 

D2b 

NewMean 

D2c 

NewMean 

D3a 

NewMean 

D3b 

NewMean 

D4 

NewMean 

D5 

Mean A 

NewMean 

B 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

     

0,419* 

0,002 

53 

     

0,490** 

0,000 

53 

 

0,467** 

0,000 

53 

NewMean 

C1 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

      

0,395** 

0,03 

53 

 
0,540** 

0,000 

54 

 

0,438** 

0,001 

54 

   

NewMean 

C2 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

   

0,402** 

0,003 

52 

 

0,421** 

0,002 

54 

        

NewMean 

C4 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 
  

0,402** 

0,003 

52 

 

0,515** 

0,000 

51 

 

       

-0,390** 

0,004 

52 

 

NewMean 

C5 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

   

0,515** 

0,000 

51 

          

NewMean 

D1 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,419** 

0,000 

53 

 

0,421** 

0,002 

54 

   

0,407** 

0,002 

53 

       

NewMean 

D2a 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

 

0,395** 

0,03 

53 

   

0,407** 

0,002 

53 

 

0,586** 

0,000 

53 

0,530** 

0,000 

53 

0,511** 

0,000 

53 

0,444** 

0,001 

53 

   

NewMean 

D2b 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

      

0,586** 

0,000 

53 

1 

 

54 

0,646 

0,000 

54 

     

NewMean 

D2c 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

 

0,540** 

0,000 

54 

    

0,530** 

0,000 

53 

0,646 

0,000 

54 

1 

 

54 

0,399** 

0,003 

54 

    

NewMean 

D3a 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

      

0,511** 

0,000 

53 

 

0,399** 

0,003 

54 

1 

 

54 

0,719** 

0,000 

54 

   

NewMean 

D3b 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

 

0,438** 

0,001 

54 

    

0,444*** 

0,001 

53 

  

0,719** 

0,000 

54 

1 

 

54 

   

NewMean 

D4 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,490** 

0,000 

53 

             

NewMean 

D5 

Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

   

-0,390** 

0,004 

52 

          

Mean A Pearson’s Corr. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,467** 

0,00 

53 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

Α. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ξεκινώντας τη συζήτηση για τα ευρήµατα της παρούσας εργασίας θα πρέπει να 

δηλώσουµε καταρχήν ότι το µέγεθος του δείγµατος (55 συµµετέχοντες), παρότι µέσα 

στα ευρέως αποδεκτά όρια αντιπροσωπευτικότητας του πληθυσµού στον οποίο 

αναφέρεται (11,08%), είναι ένα χαµηλό νούµερο που σαφώς επηρεάζει τα 

αποτελέσµατα όλων των δοκιµασιών. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος θεωρούµε στο εξής 

σηµαντικά µεγέθη κατά τι χαµηλότερα απ’ ότι αποδέχονται οι περισσότερες έρευνες 

που χρησιµοποιούν δείγµατα της τάξεως του 100 και πλέον. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

Όλες οι αρχικές µεταβλητές (πλην της Ανοχής στην Ασάφεια) παρουσίασαν φορτίσεις 

µεγαλύτερες από το συνήθως αποδεκτό όριο του 0,70 (Nunnally J., Psychometric 

theory, New York, McGraw-Hill, 1978) µε τρεις από τις υποοµάδες της Ικανοποίησης 

από την Εργασία (αD1= 0,854 αD2=0,838 αD3= 0,906) να δίνουν ιδιαίτερα σηµαντικές 

φορτίσεις (Πίνακας 1). Αυτό σηµαίνει ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στις 

συγκεκριµένες ερωτήσεις διακρίνονται από αυξηµένο δείκτη αξιοπιστίας και µπορούµε 

να βασιστούµε µε σχετικά µεγάλη ασφάλεια σ’ αυτές για την εξαγωγή συµπερασµάτων, 

σε συνδυασµό πάντοτε και µε τα αποτελέσµατα άλλων στατιστικών δοκιµασιών (tests). 

 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Αρχικά λοιπόν µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι όσον αφορά στο Οργανωσιακό Κλίµα 

γενικά οι ερωτηθέντες φαίνεται να βαθµολογούν την Τράπεζα µε µια βαθµολογία της 

τάξεως του 7/10 (Mean=6.95, Variance=2.495), γενικά αισθάνονται Ενδυναµωµένοι 

5.5/7 (Mean=5.484, Variance=0.759), ενώ αισθάνονται Ικανοποιηµένοι από την 

Εργασία τους 3,5/5 (Mean=3.498, Variance=0.711) σε σχέση µε τη φύση της δουλειάς, 

σχεδόν 4/5 (Mean=3.902, Variance=0.557) σε σχέση µε την αντιµετώπιση από τους 
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Προϊσταµένους, 3.8/5 (Mean=3.769, Variance=0.574) σε σχέση µε την αντιµετώπιση 

των Συναδέλφων, λίγο πάνω από το ουδέτερο 2,7/5 (Mean=2.747, Variance=0.629) από 

τις Προαγωγές και αρκετά 3,2/5 (Mean=3.241, Variance=0.669) από τον Μισθό τους. 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΑΦΕΙΑ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Α) 

Προβληµατισµό δηµιουργεί ο χαµηλός δείκτης αξιοπιστίας της Μεταβλητής Α (Ανοχή 

στην Ασάφεια) όταν αυτός συγκρίνεται µε τους αντίστοιχους δείκτες των υπόλοιπων 

µεταβλητών (αρχικών και νέων).  

Σε µία πρώτη «ανάγνωση» µια φόρτιση της τάξεων του 0,361 φαίνεται να οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στη συγκεκριµένη ενότητα 

χαρακτηρίζονται από σηµαντικό βαθµό αναξιοπιστίας, ακόµη κι αν δεχτούµε λίγο 

χαµηλότερο όριο από το 0,70 λόγω του µικρού µεγέθους του δείγµατός µας. 

Σε δεύτερη ανάγνωση ωστόσο, ανατρέχοντας στη µελέτη των Benjamin A., Riggio R. 

και Mayes B. σχετικά µε την Αξιοπιστία της Κλίµακας του Budner για την Ανοχή στην 

Ασάφεια (Journal of Social Behavior and Personality, 1996, Vol.11, No. 3, 625-632), 

διαπιστώνουµε ότι παρά την ευρεία αποδοχή και χρήση του µοντέλου του Budner για 

τη µέτρηση της Ανοχής στην Αβεβαιότητα, η αξιοπιστία αυτής της Κλίµακας σε 

πληθώρα ερευνών διεθνώς αγγίζει συχνά τιµές µεταξύ 0, 39 και 0, 62 µαρτυρώντας ότι 

το Μέτρο αυτό εµφανίζει συχνά χαµηλό βαθµό εσωτερικής συνοχής. Ο ίδιος ο Budner 

(1962) διατείνεται ότι αυτό συµβαίνει λόγω της περίπλοκης φύσης της έννοιας της 

ανοχής στην ασάφεια και πως είναι φυσικό για ένα πολύπλοκο θέµα να παρουσιάζει 

χαµηλούς βαθµούς αξιοπιστίας. Ένας ακόµη παράγοντας που πιθανώς να εξηγεί το 

φαινόµενο αυτό είναι ότι η Κλίµακα του Budner έχει σχεδιαστεί για να απαντάται από 

οµιλούντες την Αγγλική γλώσσα ως µητρική (Benjamin et al) αν και ακόµη και τότε 

εµφανίζονται συστηµατικά χαµηλοί δείκτες αξιοπιστίας. Παρόλο λοιπόν που 

καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να γίνει όσο πιο πιστή µετάφραση/απόδοση των 

ερωτήσεων της Κλίµακας είναι αλήθεια ότι συχνά το αποτέλεσµα δεν έβγαζε το ίδιο 

νόηµα για τον Έλληνα αναγνώστη όπως για τον Άγγλο. 

Έχοντας λοιπόν αυτούς τους περιορισµούς υπόψη µας παρατηρούµε ότι οι ερωτηθέντες 

παρουσίασαν Ανοχή στην Ασάφεια οριακά πάνω από ουδέτερη 3.7/7 (Mean=3.731) µε 

αρκετά µεγάλη διακύµανση (Variance=2.495). 
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ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΡΧΙΚΏΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Α 

Αν τα ανωτέρω αποτελέσµατα υποστηρίζονταν από µία καλή Παλινδρόµηση και µια 

ικανοποιητική Συσχέτιση θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε κατ’ αρχήν ότι 

διαφαίνονται οριακά χαµηλές σχέσεις µεταξύ της Ανοχής στην Ασάφεια και το 

Οργανωσιακό Κλίµα (MeanA µε MeanB), καθώς και µεταξύ του Οργανωσιακού 

Κλίµατος και της Ικανοποίησης από τη Φύση της Εργασίας (MeanB και MeanD1) αλλά 

και µεταξύ του Οργανωσιακού Κλίµατος και της Ικανοποίησης λόγω των Προαγωγών 

(MeanB και MeanD4) όπως αναλυτικά απεικονίζονται στον Πίνακα 2. 

∆εύτερο συµπέρασµα θα µπορούσε να είναι ότι δικαίως θεωρήθηκε η Μεταβλητή Α ως 

ανεξάρτητη στο Μοντέλο 1. Με βάση τους σχεδόν µηδενικούς βαθµούς Significance θα 

µπορούσαµε τότε να απορρίψουµε τη Μηδενική Υπόθεση και να φτάσουµε στο 

συµπέρασµα ότι Η Ανοχή στην Ασάφεια (Y) παρουσιάζει µέτρια εξάρτηση από τις 

ΜεταβλητήB,δηλαδή την Οργανωσιακή Κουλτούρα (x1), το Φύλλο (και συγκεκριµένα 

το Θηλυκό, x2) και τα χρόνια εµπειρίας στη θέση Premium Banking (x3). Με βάση τα 

δεδοµένα του Πίνακα 3 θα είχαµε καταλήξει συνεπώς στη συνάρτηση: 

MeanA=2.025+0.237MeanB-0.475DumSexF+0.056PBExp. 

∆υστυχώς για την πιο πάνω Παλινδρόµηση το µέγεθος του R
2 είναι ιδιαιτέρως µικρό 

(0,291) και εξηγεί µονάχα το 27% της διασποράς του µοντέλου 1, ενώ και τα µεγέθη 

του F στον πίνακα ANOVA είναι αρκετά µικρά και πάντως µικρότερα από τα 

αντίστοιχα µεγέθη του Μοντέλου 2 (Πίνακες 3 και 6). Συνεπώς δε µένει παρά να 

απορρίψουµε εντελώς το Μοντέλο 1 όχι µόνο για λόγους αξιοπιστίας (που αναλύθηκαν 

παραπάνω) αλλά κυρίως γιατί αυτό απέτυχε στη δοκιµασία της Παλινδρόµησης. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Για να χρησιµοποιήσουµε τα λόγια του Kerlinger η Παραγοντική Ανάλυση είναι «ένα 

από τα πλέον δυνατά εργαλεία για τη µελέτη των πτυχών της Ανθρώπινης 

Συµπεριφοράς» (Foundations of Behavioral Research, 3
rd 

edition, New York, Holt, 

Rhinehart and Winston, 1986) και χρησιµοποιείται για να ανιχνευτούν οι διαστάσεις 

µιας σειράς µεταβλητών. Ο µεγάλος αριθµός µεταβλητών µειώνεται σε έναν µικρότερο 

αριθµό παραγόντων που δεν περιγράφουν µια εξαρτηµένη µεταβλητή. Ωστόσο, 
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εξετάζοντας τη συνδιακύµανση µιας οµάδας µεταβλητών, τις οµαδοποιεί σε παράγοντες 

που µπορούν να ερµηνεύσουν τις σχέσεις µεταξύ τους (Carr Sc. 1992, Gorsuch Rl. 

1983). 

Οι φορτίσεις των Νέων Μεταβλητών που προέκυψαν µετά την Παραγοντική Ανάλυση 

όσον αφορά στην αξιοπιστία των απαντήσεων είναι ακόµη µεγαλύτερες από πριν, µε 7 

µεταβλητές να ξεπερνούν το 0,800 (NewMeanB - Κουλτούρα Καταστηµάτων, 

NewMeanC2 - Προσωπική Αξία/Νόηµα, NewMeanC4 – Αυτοπροσδιορισµός, 

NewMeanC5 - Προσωπικός Έλεγχος, NewMeanD1 – Χαρακτηριστικά Φύσης 

Εργασίας, NewMeanD3b – Κοινωνικές ∆εξιότητες Συναδέλφων, NewMeanD4 – 

Θεσµοθετηµένα Κριτήρια Προαγωγών) ενώ δύο µεταβλητές ξεπέρασαν το 0,90 

(NewMeanC1 - Εµπιστοσύνη/Ασφάλεια, NewMeanD3a – Ατοµικές ∆εξιότητες 

Συναδέλφων).  

Η µόνη Νέα Μεταβλητή που παρουσίασε φόρτιση κάτω µεν του ορίου του 0,70 αλλά 

πάντως για το µέγεθος του δείγµατος σε αρκετά καλό επίπεδο είναι η NewMeanD2c 

δηλαδή Αυτονοµία/Ανατροφοδότηση από τους Προϊσταµένους. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασµό µε τις συγκριτικά χαµηλότερες φορτίσεις των δύο Νέων Μεταβλητών των 

Προϊσταµένων (NewMeanD2a και NewMeanD2b) ίσως να οφείλεται σε πιθανή 

σύγχυση των ερωτηθέντων για το ποιος θα πρέπει να θεωρηθεί ως Προϊστάµενος προς 

αξιολόγηση. Κάποιος θα µπορούσε να επιλέξει ανάµεσα στον ∆ιευθυντή του 

Καταστήµατος που ορίζεται βάση εγκυκλίων οδηγιών για τα Στελέχη Premium 

Bankingείτε κάποιου άλλου προϊσταµένου ή Υποδιευθυντή σε περίπτωση που για 

διάφορους λόγους έχει οριστεί κάποιος άλλος ως τέτοιος, είτε ακόµη του 

Περιφερειακού ∆ιευθυντή εφόσον ο ερωτηθέν είναι ο ίδιος ∆ιευθυντής Καταστήµατος 

ενώ τέλος θα µπορούσε να εκληφθεί ως Προϊστάµενος και κάποιο από τα στελέχη της 

∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Πελατών Λιανικής (∆.Α.Π.Λ.) τραπεζικής στην οποία υπάγεται 

ο τοµέας Premium Banking. 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Στην πλειοψηφία τους οι Νέες Μεταβλητές που προέκυψαν µετά από τη varimax 

στρέψη στην Παραγωγική Ανάλυση εµφανίζουν Μέσο Όρο απαντήσεων που κλίνουν 

προς το µέγιστο θετικό όριο απαντήσεων της κλίµακάς τους αρκετά ή πολύ πάνω από 
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τη ∆ιάµεσο καθεµιάς και συνήθως αυτές οι µετρήσεις συνδυάζονται µε υψηλές 

φορτίσεις αξιοπιστίας και επάρκειας δειγµατοληψίας δείγµατος. 

Η Νέα Μεταβλητή για την Οργανωσιακή Κουλτούρα που προέκυψε εξαιρεί τη 

Συµµόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο και την Απόδοση Προσωπικής Ευθύνης των 

Στελεχών της επιχείρησης πιθανότατα γιατί αφενός ο πρώτος παράγοντας θεωρήθηκε 

έξωθεν επιβαλλόµενος από διάφορες Αρχές ξένες προς την Τράπεζα και άρα δεν αφορά 

το εσωτερικό Κλίµα της, ο δε δεύτερος δεν ισχύει µε την κλασσική του έννοια στην 

Εθνική και δεν αποτελεί µέρος της Κουλτούρας της. Αντιθέτως οι υπόλοιποι 5 

παράµετροι κούµπωσαν καλά στην περιγραφή της Κουλτούρας και του Κλίµατος των 

Καταστηµάτων της Τράπεζας. Αυτό τουλάχιστον αφήνει να φανεί η αύξηση του 

βαθµού Αξιοπιστίας των απαντήσεων µεταξύ Παλιάς και Νέας µεταβλητής από το 

0,792 στο 0,861. Συνολικά η εκτίµηση των ερωτηθέντων δείχνει την ύπαρξη θετικού 

κλίµατος της τάξεως του 6,5-7/10 αλλά µε αρκετά µεγάλη διακύµανση (µεταξύ 4,3 και 

3,8). 

Μεταξύ των νέων µεταβλητών της Ενδυνάµωσης, η µεταβλητή NewMeanC1 (Αίσθηµα 

Εµπιστοσύνης και Ασφάλειας που προέρχεται από τους Συναδέλφους) παρουσιάζει την 

υψηλότερη όλων επίδοση τόσο στον δείκτη Αξιοπιστίας (α=0,925) όσο και στον δείκτη 

επάρκεια δειγµατοληψίας (KMO=0,826) µε µέσο όρο απαντήσεων 3,873 µε άριστα το 5 

στην κλίµακα Linkert και χαµηλή διακύµανση (Variance=0,620), κάτι που δείχνει τη 

σηµασία που έχει αυτός ο παράγοντας για τους ερωτηθέντες, όσο και την σύµπνοια 

απόψεων γι’ αυτή την πτυχή. Οι υπόλοιπες µεταβλητές παρουσιάζουν ακόµη 

µεγαλύτερες φορτίσεις στους µέσους όρους τους, µε το Αίσθηµα 

ΑυτοΑποτελεσµατικότητας να έχει την πρωτοκαθεδρία, αλλά υπολείπονται κατά τι σε 

Αξιοπιστία µε επαρκή αλλά αρκετά χαµηλότερη σε σχέση µε την πρώτη µεταβλητή 

Επάρκεια ∆ειγµατοληψίας. 

Όσον αφορά στην Ικανοποίηση από την Εργασία, πολύ υψηλό σκορ έχουν όλες οι 

διαστάσεις των Χαρακτηριστικών της Φύσης της Εργασίας των σχέσεων µε τους 

Συναδέλφους και µε τους Προϊσταµένους (µε αποκορύφωµα 4/5 που παρουσιάζουν τα 

∆ιοικητικά Προσόντα των Προϊσταµένων) , σε συνδυασµό µε υψηλή Αξιοπιστία και 

αρκετά καλή Επάρκεια δειγµατοληψίας. 

Η µεταβλητή NewMeanD3a (Ατοµικές Ικανότητες/∆εξιότητες των Συναδέλφων) 

παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις τόσο στον δείκτη Αξιοπιστίας (α=0,903) όσο 

και στον δείκτη επάρκεια δειγµατοληψίας (KMO=0,890) µε πολύ υψηλό µέσο όρο 



55 

 

απαντήσεων (Mean=3,873) µε άριστα το 5 στην κλίµακα Linkert και χαµηλή 

διακύµανση (Variance=0,620), κάτι που καταδεικνύει ότι όπου τουλάχιστον υπάρχει 

ένα υψηλό επίπεδο ατοµικών δεξιοτήτων στο προσωπικό ενός Καταστήµατος αυτό έχει 

θετικό αντίκτυπο στην Ικανοποίηση που αισθάνεται ένα Στέλεχος από την Εργασία του.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η εκτίµηση των Στελεχών ότι οι Προαγωγές 

ακολουθούν τα θεσµοθετηµένα κριτήρια επιλογής µε τους ερωτηθέντες να απαντούν 

ότι «Ούτε συµφωνούν/Ούτε διαφωνούν» (2,608/5) και µάλιστα µε σηµαντικά δυνατές 

φορτίσεις αξιοπιστίας (0,868) και επάρκειας (0,822), γεγονός που υπονοεί µάλλον έναν 

προβληµατισµό για τον τρόπο που γίνονται οι Προαγωγές. 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Β 

Από τα δεδοµένα του Πίνακα 8 φαίνεται ότι από τα µεγέθη που εµφάνισαν υψηλό 

βαθµό συσχέτισης µεταξύ τους σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01 ξεχώρισαν τα 

ακόλουθα. Στον τοµέα της Ενδυνάµωσης των Στελεχών διακρίνουµε ότι ανάµεσα στο 

Αίσθηµα Ασφάλειας και Εµπιστοσύνης που δηµιουργεί η σχέση µε τους Συναδέλφους 

στο Κατάστηµα και την Αυτονοµία και την Ανατροφοδότηση που παρέχουν οι 

Προϊστάµενοι η συσχέτιση είναι r=0,510. Ανάµεσα στο Αίσθηµα του 

Αυτοπροσδιορισµού που νιώθουν τα Στελέχη PB και στο Αίσθηµά τους για το αν έχουν 

Προσωπικό Έλεγχο στην εργασία τους υπάρχει συσχέτιση r=0,515. Όσον αφορά στην 

Ικανοποίηση που αντλούν τα Στελέχη από την Εργασία τους σε σχέση µε τους 

Προϊσταµένους τους υπάρχει συσχέτιση r=0,586 µεταξύ των ∆ιοικητικών 

Προσόντων/Ικανοτήτων και της Συµπεριφοράς τους ή του Χαρακτήρα τους, συσχέτιση 

r=0,530 µεταξύ των ∆ιοικητικών Προσόντων/Ικανοτήτων και της 

Αυτονοµίας/Ανατροφοδότησης που προσφέρουν αυτοί και συσχέτιση r=0,511 µεταξύ 

των ∆ιοικητικών Προσόντων/Ικανοτήτων των Προϊσταµένων και των Ατοµικών 

Προσόντων/Ικανοτήτων των Συναδέλφων τους. Η Συµπεριφορά/Χαρακτήρας των 

Προϊσταµένων εµφανίζει απόλυτη συσχέτιση (r=1) µε τον εαυτό της και αρκετά υψηλή 

συσχέτιση (r=0,646) µε την παρεχόµενη Αυτονοµία/Ανατροφοδότηση προς τους 

Υφισταµένους. Αυτή η τελευταία παρουσιάζει απόλυτη συσχέτιση (r=1) µε τον εαυτό 

της, όπως επίσης απόλυτη συσχέτιση (r=1) µε τον εαυτό της παρουσιάζει και η 

µεταβλητή που περιλαµβάνει τις Ατοµικές Ικανότητες /∆εξιότητες των Συναδέλφων. 

Την υψηλότερη συσχέτιση όλων παρουσιάζουν οι Ατοµικές µε τις Κοινωνικές 

∆εξιότητες των Συναδέλφων.  
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ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΝΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Από τους Πίνακες 6 και 7 φαίνεται ότι το Μοντέλο 2 εµφανίζει καλύτερη προσαρµογή 

σε σχέση µε το Μοντέλο 1. Το F=25,029 είναι ικανοποιητικά µεγάλο µε Sig. µηδενικό 

και την Παλινδρόµηση να εξηγεί το 85,2% της διασποράς (R
2
). Η συνάρτηση που 

προκύπτει παίρνει τη µορφή : 

NewMeanB = -2,052 +1,277MeanA +1,538DumsSexF-

1,983DumKidsNoK+2,159DumPlaceIsl+0,743NewMeanD4+1,244DumMarNoMar 

∆ηλαδή οι παράγοντες που διαφάνηκαν πιο σηµαντικοί στη διαµόρφωση του 

Οργανωσιακού Κλίµατος στην ΕΤΕ (µέσα από τα µάτια των Στελεχών Premium 

Banking) είναι η Ανοχή στην Ασάφεια , τα Στελέχη θηλυκού γένους, τα Στελέχη µε 

παιδιά (αρνητική σχέση για τα άτεκνα Στελέχη), τα Στελέχη που διαµένουν και 

εργάζονται στα Νησιά, η διενέργεια Προαγωγών µε βάση Θεσµοθετηµένα Κριτήρια και 

τέλος τα άγαµα Στελέχη Premium Banking. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ 

Τέλος αξίζει να επισηµάνουµε την παντελή απουσία της Ενδυνάµωσης από την 

Παλινδρόµηση είτε µε τη µορφή αρχικής µεταβλητής είτε µε τη µορφή των νέων 

µεταβλητών σε σχέση εξάρτησης µε το Οργανωσιακό Κλίµα. Με ποσοτικά κριτήρια θα 

λέγαµε ότι παρότι οι δείκτες Αξιοπιστίας και Επάρκειας είναι αποδεκτοί έως και 

υψηλοί στις Νέες Μεταβλητές, ωστόσο η Αρχική Μεταβλητή παρουσιάζει δείκτη KMO 

(0,321) πολύ κάτω του αποδεκτού ορίου. Με ποιοτικά κριτήρια θα τολµήσουµε να 

πούµε ότι πιθανώς το γεγονός αυτό να οφείλεται στο ότι τα περισσότερα στελέχη 

νιώθουν υψηλό βαθµό Ενδυνάµωσης αλλά δεν βλέπουν να σχετίζεται αυτό µε το 

Οργανωσιακό Κλίµα που βιώνουν στο κατάστηµα. Η Ενδυνάµωση που αισθάνονται δε 

φαίνεται να οφείλεται στο Οργανωσιακό Κλίµα και την Κουλτούρα του Καταστήµατος, 

αλλά µάλλον στις προσπάθειες της ∆.Α.Π.Λ. γεγονός που οφείλεται στην παράδοξη 

εµπειρία τους κατά την οποία το Κατάστηµα λειτουργεί σε Προϊοντοκεντρικό Σύστηµα 

Εξυπηρέτησης Πελατείας ενώ αυτοί λειτουργούν µε Πελατοκεντρικό. 
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Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΑΦΕΙΑ 

Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου φαίνεται να δηµιούργησε µια σύγχυση στους 

ερωτηθέντες. Ούτως ή άλλως η Ανοχή στην Ασάφεια είναι µια περίπλοκη έννοια και 

θεωρείται αναµενόµενος ένας χαµηλός βαθµός εσωτερικής συνοχής ακόµη και σε 

αγγλόφωνο δείγµα. Στην προκειµένη περίπτωση όµως φαίνεται ότι τόσο το περιεχόµενο 

όσο η σύνταξη αλλά και οι αντίθετες ζυγές ερωτήσεις εµπόδισαν σε τέτοιο βαθµό την 

κατανόηση του θέµατος που αναγκαστήκαµε να απορρίψουµε εντελώς το µοντέλο που 

τη θεωρούσε ως εξαρτηµένη µεταβλητή. Η εκτίµηση πάντως που φαίνεται να έχει 

δηµιουργηθεί για την Ανοχή στην Ασάφεια στα στελέχη Premium Banking της Εθνικής 

Τράπεζας είναι στην ουσία ότι οι περισσότεροι Ούτε Συµφωνούν Ούτε διαφωνούν 

σχετικά µε την ετοιµότητά τους για αλλαγή, µε αρκετά µεγάλη (σχεδόν 2,5 µονάδες) 

διακύµανση πάντως κάτι που θα µπορούσε να σηµαίνει είτε ότι υπάρχουν όντως πολλές 

και σηµαντικές διαφορές µεταξύ των στελεχών σε αυτό το θέµα, είτε ότι η 

παρατεταµένη διάρκεια των συνεχών αλλαγών τους έχουν κουράσει ή 

αποπροσανατολίσει σε σηµαντικό βαθµό. Ενδεχοµένως ένα µεγαλύτερο δείγµα κι ένα 

ευνοϊκότερο ψυχολογικό κλίµα από αυτό που επικρατούσε το διάστηµα µετά την 

Τραπεζική Αργία οπότε συντελέστηκε η έρευνα να έδινε διαφορετικά αποτελέσµατα 

στην έρευνα 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΚΛΙΜΑ  

Λαµβάνοντας υπόψη την αρχική µεταβλητή µε τις 7 διαστάσεις της Οργανωσιακής 

Κουλτούρας παρατηρούµε ότι οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι υπάρχει γενικά ένα θετικό 

Οργανωσιακό κλίµα. Η νέα µεταβλητή µε τις 5 διαστάσεις που προέκυψε µετά την 

παραγοντική ανάλυση παρουσιάζει αύξηση κατά 7% στην αξιοπιστία και πτώση της 

τάξης του 7% στην εκτίµηση της θετικότητας του οργανωσιακού κλίµατος και 

άµβλυνση της διακύµανσης. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι βγάζοντας έξω τη 

διάσταση της Συµµόρφωσης στο οργανωµένο θεσµικό πλαίσιο, που είναι ανελαστικά 

θετικό και τη διάσταση της Απόδοσης Προσωπικής ευθύνης που είναι έξω από την 

κουλτούρα της Εθνικής, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στο Οργανωσιακό Κλίµα 

µεταξύ Καταστηµάτων, τουλάχιστον σε ότι αφορά στις διαστάσεις της Σαφήνειας, 

Αναγνώρισης, της Ηγεσίας, της Θαλπωρής και Υποστήριξης καθώς και στα Πρότυπα 
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που τίθενται. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα καταστήµατα εξαιτίας 

χρονικών ή τοπικών χαρακτηριστικών, αλλά και η ταυτότητα της ∆ιεύθυνσης του κάθε 

Καταστήµατος παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της 

Υποκουλτούρας κάθε Καταστήµατος. 

 

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 

Τόσο στο σύνολο των 20 διαστάσεων αλλά ακόµη περισσότερο στις επιµέρους 

διαστάσεις της ενδυνάµωσης τα Στελέχη Premium Banking παρουσιάζουν 

αξιοσηµείωτες φορτίσεις. Αποκορύφωµα όλων αποτελεί η εκτίµησή τους για την 

έντονη Αυτό-Αποτελεσµατικότητα που νοιώθουν, τον πολύ σηµαντικό Αυτό-

Προσδιορισµό και την επίσης πολύ σηµαντική Προσωπική Αξία/Νόηµα που τους δίνει 

η δουλειά τους, τον σηµαντικό Προσωπικό έλεγχο που αισθάνονται ότι έχουν στην 

εργασία τους ,αλλά και την ικανοποιητική Εµπιστοσύνη και Ασφάλεια που τους 

προσφέρει η σχέση µε τους συναδέλφους τους. Μάλιστα . Ωστόσο υπάρχει µόνο ένα 

σηµείο που µία διάσταση της ενδυνάµωσης (Αίσθηµα Ασφάλειας και Εµπιστοσύνης 

που δηµιουργεί η σχέση µε τους Συναδέλφους) δίνει µια µέτρια συσχέτιση µε 

οποιαδήποτε άλλη µεταβλητή (Αυτονοµία και Ανατροφοδότηση που δίνουν οι 

Προϊστάµενοι), ενώ απουσιάζει εντελώς στη δοκιµασία της Παλινδρόµησης σε σχέση 

µε το Οργανωσιακό Κλίµα. Αυτό σηµαίνει ότι αποδίδεται σηµαντική Αυτονοµία και 

Ανατροφοδότηση από τους Προϊσταµένους µονάχα στις περιπτώσεις εκείνες που το 

κλίµα στο Κατάστηµα δηµιουργεί σχέσεις Εµπιστοσύνης και Ασφάλειας µεταξύ των 

Συναδέλφων. Όταν συµβαίνει αυτό τότε τα Στελέχη αισθάνονται ότι έχουν Προσωπικό 

Έλεγχο στην εργασία τους γεγονός που ενισχύει το αίσθηµα του Αυτοπροσδιορισµού 

τους. 

Αναζητώντας µια πιθανή εξήγηση για τα παραπάνω, κάνουµε τη σκέψη ότι η 

Ενδυνάµωση που νοιώθουν τα Στελέχη σχετίζεται λιγότερο µε την οριζόντια 

διαστρωµάτωση της Οργανωσιακής Κουλτούρας της Τράπεζας ή ακόµη τις 

Υποκουλτούρες των Καταστηµάτων. Περισσότερο υπεύθυνη για την Ενδυνάµωση των 

Στελεχών P.B. φαίνεται να είναι η κάθετη οργάνωση της ∆.Α.Π.Λ. που ανέλαβε την 

εφαρµογή του πελατοκεντρικού συστήµατος για τη συγκεκριµένη µερίδα υπαλλήλων. 

Συνεπώς διαπιστώνεται µια δυσλειτουργία στην παράλληλη λειτουργία για διάστηµα 

σχεδόν µιας δεκαετίας δύο αντίθετων συστηµάτων εξυπηρέτησης πελατείας στα 

Καταστήµατα µε τα Στελέχη να βιώνουν µια παράδοξη καθηµερινότητα η οποία σαφώς 
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δεν βοηθά στη διαµόρφωση οµαλού Οργανωσιακού Κλίµατος, ή στην Ικανοποίηση από 

την εργασία τους, αλλά ούτε και στην Ετοιµότητά τους για Αλλαγή. 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σε γενικές γραµµές τα Στελέχη Premium Bankingεµφανίζονται οριακά ικανοποιηµένοι 

από τον µισθό τους, σχετικά ικανοποιηµένοι από τη φύση της εργασίας τους, µέτρια 

ικανοποιηµένοι από τη σχέση µε τους συναδέλφους και αρκετά από την αντιµετώπιση 

από τους προϊσταµένους και οριακά δυσαρεστηµένοι από τις Προαγωγές.  

Η παραγοντική ανάλυση επέτρεψε περισσότερο σε βάθος διείσδυση στους ιδιαίτερους 

παράγοντες της Ικανοποίησης από την Εργασία. Έτσι φάνηκε ότι ο λόγος της οριακής 

ικανοποίησης από τη Φύση της Εργασίας προέρχεται µάλλον από το γεγονός ότι, 

συνεπεία της παρατεταµένης κρίσης, µειώθηκε η δηµιουργικότητα, η πρωτοβουλία και 

ενεργητικότητα στην δηµιουργία και εξέλιξη της σχέσης µε τον πελάτη και επικράτησε 

η καθησύχαση, η επιβεβαίωση της εµπιστοσύνης, η διατήρηση της ψυχραιµίας, η 

ενίσχυση της άµυνας απέναντι σε πρωτόγνωρα γεγονότα που συγκλόνισαν το εγχώριο 

τραπεζικό σύστηµα και η συνακόλουθη σηµαντική µείωση των µεγεθών και του είδος 

των αµιγώς τραπεζικών επενδυτικών εργασιών. 

Όσον αφορά στη σχέση µε τους Προϊσταµένους προέκυψε κατ’ αρχήν µια διάκριση 

ανάµεσα στα ∆ιευθυντικά Προσόντα, τον Χαρακτήρα και τη Συµπεριφορά προς τους 

υφισταµένους, αλλά και την παρεχόµενη Αυτονοµία και Ανατροφοδότηση προς τους 

υφισταµένους. Η πρώτη διάσταση βαθµολογήθηκε υψηλότερα µε δεύτερη την 

Αυτονοµία/Ανατροφοδότηση και την Συµπεριφορά να ακολουθεί. Ο Χαρακτήρας και η 

Συµπεριφορά των Προϊσταµένων παρουσίασε σηµαντική συσχέτιση µε τα ∆ιοικητικά 

Προσόντα των Προϊσταµένων. Οι προϊστάµενοι στους οποίους αναγνωρίζονται 

σηµαντικά ∆ιοικητικά Προσόντα προσφέρουν Αυτονοµία και Ανατροφοδότηση στους 

υφισταµένους τους ενώ φαίνεται πώς τα υψηλά ∆ιοικητικά Προσόντα συνδυάζονται 

καλά µε αντίστοιχα υψηλά ατοµικά προσόντα και ικανότητες των Συναδέλφων. Πιο 

σηµαντική παράµετρος όµως για την προσφορά Αυτονοµίας και Ανατροφοδότησης 

φαίνεται να είναι τα ο Χαρακτήρας και η Συµπεριφορά των Προϊσταµένων.  

Στην πραγµατικότητα βέβαια σύµφωνα µε τα εγκυκλίως προβλεπόµενα για την 

οργάνωση της σχέσης αυτής στα Καταστήµατα θα περιµέναµε πολύ µεγαλύτερο σκορ. 

Πιθανές εξηγήσεις για την υποβάθµιση της σχέσης του Στελέχους µε τον ∆ιευθυντή του 
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µπορούµε να αναζητήσουµε στη γενικότερη υποβάθµιση της σηµαντικότητας του 

ρόλου του Premium Banking λόγω της απόσυρσης των καταθέσεων κατά τη διάρκεια 

της κρίσης τα τελευταία 5 χρόνια. Άλλος λόγος είναι τα πολλά πισωγυρίσµατα, και πάλι 

εξαιτίας των έξωθεν επιβαλλόµενων λόγω κρίσης συνθηκών, στην πλήρη εφαρµογή του 

πελατοκεντρικού συστήµατος από την Τράπεζα και στα υπόλοιπα τµήµατα της 

πελατείας. Επιπλέον το ∆ιευθυντικό ∆ικαίωµα υπερισχύει σε πολλές περιπτώσεις των 

εγκυκλίως προβλεπόµενων οδηγιών ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες του 

Καταστήµατος. Το παράδοξο που βιώνουν τα Στελέχη που δουλεύουν Πελατοκεντρικά 

µέσα σε ένα Προϊόντοκεντρικό Κατάστηµα αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο 

αξιολόγησής τους, ο οποίος είναι ακριβώς ίδιος µε των υπολοίπων υπαλλήλων, παρόλο 

που τόσο ο ρόλος τους όσο και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι διαφορετικός, ενώ σε 

πολλές περιπτώσεις απασχολούνται µε πλειάδα άλλων αντικειµένων που απορροφούν 

περισσότερο ή λιγότερο χρόνο και ενέργεια από τα Στελέχη, όµως τα αποτελέσµατα 

από τις εργασίες αυτές δεν περιλαµβάνονται και δεν προσµετρούνται στην αξιολόγησή 

τους. 

Οι Ατοµικές ∆εξιότητες των Συναδέλφων παρουσίασαν τη µέγιστη συσχέτιση µε τις 

Κοινωνικές ∆εξιότητες των Συναδέλφων, και ιδιαίτερα υψηλά σκορ στις περισσότερες 

δοκιµασίες της στατιστικής επεξεργασίας γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη ότι η 

µεγαλύτερη δύναµη της Εθνικής Τράπεζας είναι οι Άνθρωποί της. Το υψηλό επίπεδο 

ατοµικών δεξιοτήτων µεταξύ των Συναδέλφων είναι ένας από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες ικανοποίησης από την εργασία των Στελεχών P.B. στην Εθνική. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίµηση των Στελεχών για τα θεσµοθετηµένα κριτήρια 

προαγωγών ότι πέφτουν (οριακά) στην αρνητική κλίµακα ικανοποίησης. 

Προβληµατισµό δηµιουργεί και η απουσία της αποτίµησης της αίσθησης δικαιοσύνης 

των Προαγωγών µετά την παραγοντική ανάλυση. Με δεδοµένο πάντως ότι οι 

προαγωγές των Στελεχών έγιναν οµαδικά και σε τρεις δόσεις µέσα στη δεκαετία 

εφαρµογής του θεσµού, οι τελευταίες δύο εκ των οποίο έγιναν µέσα στο διάστηµα της 

κρίσης όποτε και σίγουρα υπήρξαν έξωθεν στρεβλώσεις στην απόδοση των Στελεχών 

δεν προκαλεί έκπληξη η σχετική έλλειψη ικανοποίησης από τις Προαγωγές 

Τέλος η οριακά θετική αποτίµηση της ικανοποίησης από τον Μισθό στα Στελέχη δε 

σηµαίνει κάτι περισσότερο από την διαπίστωση ότι η µειώσεις της τάξεων του 30% που 

υπέστησαν τα τελευταία 6 χρόνια οι αποδοχές τους είναι απλούστατα λιγότερο 

δυσµενείς από τον µέσο όρο της αγοράς εργασίας αυτό το διάστηµα.  
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Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Η χρονική συγκυρία – µικρό δείγµα 

Ο βασικός περιορισµός της παρούσας έρευνας είναι η χρονική συγκυρία της συγγραφής 

και ειδικότερα της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων που συνέπεσε µε το διάστηµα 

σύντοµα µετά την Τραπεζική Αργία. Το αποτέλεσµα ήταν καταρχήν η πολύ µικρότερη 

από την αναµενόµενη συµµετοχή των Στελεχών P.B, µια οµάδα υπαλλήλων που υπό 

κανονικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέµατα έρευνας, εκπαίδευσης, και 

οργάνωσης της εργασίας τους. Ένα δεύτερο αποτέλεσµα της επιστροφής της 

οικονοµικο-πολιτικής αστάθειας και της παράτασης της κρίσης κατά το µεγαλύτερο 

µέρος του 2015 είναι η µεταστροφή στην ψυχολογία των ανθρώπων και η επάνοδος της 

απαισιοδοξίας για το παρόν και το µέλλον της χωράς, της αγωνίας για την επιβίωση του 

καθενός µας και της αδιαφορίας για ζητήµατα πέραν των βασικών αναγκών και 

επιθυµιών. Έτσι καταφέραµε να συγκεντρώσουµε ένα πολύ µικρότερο αριθµό 

συµµετοχών στην έρευνα από αυτόν που αναµέναµε και είναι κανονικά αποδεκτός για 

τη διεξαγωγή ασφαλών και έγκυρων συµπερασµάτων, ενώ ταυτόχρονα οι απαντήσεις 

ήταν διαποτισµένες από το κλίµα αγωνίας και απαισιοδοξίας που ενέπνευσαν οι 

οικονοµικές εξελίξεις.  

2. Παρατεταµένη κρίση – συνεχής µετατροπή επιχειρηµατικών σχεδίων. 

Η παρατεταµένη οικονοµική κρίση, οι κλυδωνισµοί του εγχώριου Τραπεζικού 

Συστήµατος και οι επιταγές των 3 µνηµονίων στη µορφή τη σύνθεση και τις 

επιτρεπόµενες δραστηριότητες των Ελληνικών Τραπεζών είχαν σαν συνέπεια τη 

συνεχή αναπροσαρµογή και µεταβολή των επιχειρηµατικών σχεδίων και 

προτεραιοτήτων των ∆ιοικήσεων των Τραπεζών συµπεριλαµβανοµένης της Εθνικής 

Τράπεζας. Η τεράστια απόσυρση των καταθέσεων από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 

µείωσε σε σηµαντικό βαθµό τη δυναµικότητα του τµήµατος Affluent πελατείας και η 

συνεχής πτώση των επιτοκίων συνδυασµένη µε την αύξηση της αβεβαιότητας οδήγησε 

σε αξιοσηµείωτη µείωση των εργασιών του Premium Banking τοµέα. Έτσι, όσο οι 

προτεραιότητες της ∆ιοίκησης άλλαζαν, τα Στρατηγικά σχέδια για ολοκλήρωση της 

εφαρµογής του Πελατοκεντρικού Συστήµατος στους Affluent πελάτες αλλά και η 

καθολική του εφαρµογή για το σύνολο των πελατών της τράπεζας ολοένα και 

καθυστερούσαν. 
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3. Παράλληλη εφαρµογή Πελατοκεντρικού και Προϊοντοκεντρικού Συστήµατος 

Η παράλληλη λειτουργία των δύο συστηµάτων υπήρξε χωρίς αµφιβολία προβληµατική 

για τα Στελέχη P.B. Παρά το γεγονός ότι οι Εγκύκλιες Οδηγίες για τη λειτουργία του 

θεσµού υποτίθεται ότι όριζαν σαφώς το πλαίσιο λειτουργίας, προέβλεπαν 

συγκεκριµένες προοπτικές εξέλιξης και θωράκιζαν την αυτονοµία του Στελέχους από 

το υπόλοιπο προσωπικό του καταστήµατος, στην πράξη σπανίως υλοποιήθηκε όπως 

σχεδιάστηκε το οργανόγραµµα, µε το Στέλεχος P.B υπόλογο µόνο στον ∆ιευθυντή του 

Καταστήµατος και ανεξάρτητο από την υπόλοιπη ιεραρχία του καταστήµατος. Σε 

κάποιες µάλιστα περιπτώσεις, ακόµη κι αν δεν εφαρµόστηκε αυτή η διάκριση, 

σχηµατίστηκε στο υπόλοιπο προσωπικό ή και στους ίδιους τους ∆ιευθυντές µια 

αίσθηση αποστροφής κατά των στελεχών και του θεσµού που καταστρατηγούσε την 

παραδοσιακή ιεραρχία. Στις περισσότερες περιπτώσεις όµως οι λόγοι που δεν 

εφαρµόστηκε σωστή υλοποίηση του θεσµού αφορούσαν µάλλον προβλήµατα έλλειψης 

προσωπικού (οπότε η ενασχόληση του στελέχους και µε άλλα αντικείµενα κρινόταν 

απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία του Καταστήµατος), κατάλληλου χώρου για την 

εγκατάσταση του Στελέχους και των εξυπηρετούµενων πελατών µακριά από τους 

χώρους εξυπηρέτησης της υπόλοιπης πελατείας, αλλά και η αδυναµία άµεσης 

επίβλεψης του Στελέχους απευθείας από τον ∆ιευθυντή του Καταστήµατος εξαιτίας της 

µη ενασχόλησής του µε το αντικείµενο των επενδυτικών προϊόντων.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Είναι επιτακτική ανάγκη να σταθεροποιηθεί το δυνατόν συντοµότερο το Οικονοµικό 

περιβάλλον στη χώρα και όχι µόνο να µη συµβεί άλλο πιστωτικό «γεγονός», αλλά να 

περάσει η οικονοµία σε φάση ανάπτυξης. Πριν από όλα θα πρέπει να αποκατασταθεί το 

αίσθηµα εµπιστοσύνης των καταθετών απέναντι στα Πιστωτικά Ιδρύµατα αλλά και στο 

ίδιο το Κράτος από το οποίο ξεκίνησαν όλες οι δοκιµασίες. Θεωρητικά η διαδικασία 

της οµαλής υλοποίησης του προγράµµατος των Θεσµών που προϋποθέτει αλλαγές στις 

∆ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και την αναδιάρθρωσή τους µε τον περιορισµό 

των δραστηριοτήτων τους σε αµιγώς τραπεζικές εργασίες εντός των συνόρων της 

επικρατείας και τον περιορισµό των λειτουργικών εξόδων τους µέσω γενναίων 

µειώσεων καταστηµάτων και προσωπικού που είναι προγραµµατισµένα για µέχρι το 

τέλος του 2016 δεν θα διαταραχθεί από περαιτέρω δυσµενή γεγονότα.  
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Εφόσον λοιπόν υλοποιηθούν µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα οι αλλαγές αυτές 

στο Τραπεζικό Σύστηµα και µε την προϋπόθεση ότι η καθολική εφαρµογή του 

Πελατοκεντρικού Συστήµατος στην Εθνική Τράπεζα θα εξακολουθήσει να αποτελεί 

προτεραιότητα της ∆ιοίκησης, γεγονός που θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο καθώς ο 

πελατοκεντρισµός αποτελεί τη διεθνή πρακτική στην Επιχειρηµατικότητα και δει στον 

χώρο των (Τραπεζικών) Υπηρεσιών, θα πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων το σκηνικό στη 

∆ιεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας.  

Εκ πρώτης θα πρέπει να επανασχεδιαστεί οργανωτικά τόσο η Κάθετη όσο και η 

Οριζόντια λειτουργία του νέου Τοµέα Λιανικής Τραπεζικής. Είναι απαραίτητο να 

οριστούν ξεκάθαροι κανόνες λειτουργίας, σαφή πρότυπα συµπεριφοράς και απόδοσης, 

µηχανισµοί στήριξης της λειτουργίας των Καταστηµάτων, αλλά και δίοδοι 

επικοινωνίας της πρώτης γραµµής µε τη διοίκηση για την ανταλλαγή απόψεων, 

καινοτόµων ιδεών και την ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών  

Το διαθέσιµο προσωπικό που θα αποµείνει µετά την Εθελούσια Έξοδο θα πρέπει να 

αξιολογηθεί και να τοποθετηθεί κατάλληλα για την καθολική και λειτουργική 

εφαρµογή του πελατοκεντρικού συστήµατος για το σύνολο της πελατείας στην Εθνική 

Τράπεζα. Ολόκληρο το προσωπικό και οι ∆ιευθυντές των Καταστηµάτων που θα 

κληθούν να λειτουργήσουν πελατοκεντρικά θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα στο 

νέο σύστηµα. Η αφοµοίωση του τρόπου λειτουργίας θα πρέπει να ελέγχεται κατάλληλα, 

να υποστηρίζονται τυχόν απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και να αποδίδονται ευθύνες 

και εύσηµα για την επίτευξη ορατών βελτιώσεων της απόδοσης,  

 Εφόσον η ∆.Α.Π.Λ. αναλάβει το ρόλο του καθοδηγητή στη διαδικασία της 

αναδιοργάνωσης, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της µε πραγµατικές διοικητικές 

εξουσίες. Ένας νέος ρόλος που θα µπορούσε να αναλάβει είναι ο σχεδιασµός µιας νέας 

φόρµας αξιολόγησης του προσωπικού ανάλογα µε τον νέο ρόλο που αναλαµβάνει ο 

καθένας, κάτι που ήδη αποτελεί µέρος του σχεδιασµού της τουλάχιστον για τον τοµέα 

του Premium Banking.  

Ο επανασχεδιασµός της Αξιολόγησης του Προσωπικού θα πρέπει να επαναφέρει τη 

διενέργεια συνεντεύξεων πριν και µετά από τη συµπλήρωση της κατάλληλης φόρµας 

από τον εντεταλµένο προϊστάµενο µε τον υπό αξιολόγηση υπάλληλο. Κυρίως όµως 

είναι απαραίτητο να εισαχθεί η αξιολόγηση 360º ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ανοιχτή 

επικοινωνία και η ανατροφοδότηση µεταξύ υπαλλήλων και προϊσταµένων όσο και η 

αναγνώριση και επιβράβευση της ηγεσίας που βασίζεται στις ικανότητες και την 
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τεχνογνωσία. Παράλληλα µε την τακτική αξιολόγηση του προσωπικού αξίζει να 

θεσπιστεί και η διενέργεια τακτικών ερευνών ικανοποίησης των υπαλλήλων από την 

εργασία τους , καθώς επίσης και η διενέργεια τακτικών ερευνών ικανοποίησης των 

πελατών, τα αποτελέσµατα των οποίων να ανακοινώνονται τόσο στη ∆ιοίκηση όσο και 

στο ∆ίκτυο και να αποτελούν έναυσµα για τυχόν απαραίτητη αναπροσαρµογή του 

τρόπου λειτουργίας της Τράπεζας. 

Τέλος είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί η υπηρεσιακή εξέλιξη των Στελεχών. Κάτι 

που λείπει από την τράπεζα είναι η δυνατότητα σχεδιασµού καριέρας για τα Στελέχη 

που το επιθυµούν. Χρειάζεται κατ’ αρχήν να θεσµοθετηθούν ξεκάθαροι κανόνες 

διενέργειας των προαγωγών, αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να δηµιουργηθούν 

ευκαιρίες εξέλιξης και να σχεδιαστεί ένας χάρτης που να γνωστοποιεί στα 

ενδιαφερόµενα Στελέχη τις ευκαιρίες αυτές. Η δηµιουργία ενός Γραφείου Σχεδιασµού 

Καριέρας και Σταδιοδροµίας θα βοηθούσε ιδιαίτερα την Τράπεζα να αξιοποιήσει µε τον 

αποτελεσµατικότερο τρόπο τα ικανότερα Στελέχη της στα οποία έχει ήδη επενδύσει 

σηµαντικά µε δικά της προγράµµατα Εκπαίδευσης ή στα οποία έχει δώσει την ευκαιρία 

να επιµορφωθούν και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε 

εξωτερικούς αναγνωρισµένους φορείς.  
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ΜΕΡΟΣ Α’. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
 

Παρακαλούµε απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις σύµφωνα µε το πώς αυτές ταιριάζουν σ’ εσάς. ∆εν 

υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Είναι σηµαντικό να αξιολογείτε την κάθε ερώτηση σύµφωνα µε το 

πώς εσείς νιώθετε ειλικρινά κι όχι µε αυτό που θα επιθυµούσατε να νιώθετε. 

Βάλτε σε κύκλο έναν αριθµό για κάθε ερώτηση χρησιµοποιώντας την ακόλουθη κλίµακα:  

1= 

διαφωνώ 

πολύ 

2= 

διαφωνώ 

3= 

διαφωνώ 

λίγο 

4= ούτε 

διαφωνώ/ο

ύτε 

συµφωνώ 

5= συµφωνώ 

λίγο 

6= 

συµφωνώ 

7= 

συµφωνώ 

πολύ 

1 
Ένας ειδικός που δεν µπορεί να βρει µια οριστική απάντηση πιθανόν 

δε γνωρίζει και τόσα πολλά. 
7 6 5 4 3 2 1 

2 
Θα επιθυµούσα να ζήσω και να εργαστώ για λίγο καιρό σε µια ξένη 

χώρα. 
7 6 5 4 3 2 1 

3 
Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει πρόβληµα που να µην µπορεί να 

επιλυθεί. 
7 6 5 4 3 2 1 

4 
Οι άνθρωποι που προσαρµόζουν τη ζωή τους σε ένα πρόγραµµα 

πιθανότατα χάνουν τα περισσότερα από αυτήν. 
7 6 5 4 3 2 1 

5 
Μια καλή δουλειά είναι αυτή στην οποία το τί πρέπει να γίνει και το 

πώς πρέπει να γίνει είναι πάντοτε ξεκάθαρα. 
7 6 5 4 3 2 1 

6 
Είναι πάντα πιο ικανοποιητικό να καταπιάνεσαι µε ένα πολύπλοκο 

πρόβληµα από το να λύνεις ένα εύκολο. 
7 6 5 4 3 2 1 

7 

Μακροχρόνια είναι πιο πιθανό να επιτύχεις περισσότερα 

αντιµετωπίζοντας µικρά και απλά προβλήµατα, παρά 

αντιµετωπίζοντας µεγάλα και περίπλοκα προβλήµατα. 

7 6 5 4 3 2 1 

8 
Συχνά οι πιο ενδιαφέροντες και ενθαρρυντικοί άνθρωποι είναι αυτοί 
που δεν τους ενοχλεί να είναι διαφορετικοί και πρωτότυποι. 

7 6 5 4 3 2 1 

9 
Αυτό στο οποίο είµαστε συνηθισµένοι είναι πάντα προτιµότερο, σε 

σύγκριση µε αυτό µε το οποίο δεν είµαστε εξοικειωµένοι. 
7 6 5 4 3 2 1 

10 
Οι άνθρωποι που επιµένουν σε απαντήσεις του τύπου «ναι» ή «όχι», 

απλά δε γνωρίζουν το πόσο περίπλοκα είναι τα πράγµατα. 
7 6 5 4 3 2 1 

11 

Ο άνθρωπος που ηγείται ενός γεγονότος, στο οποίο λίγες εκπλήξεις ή 

απρόβλεπτα γεγονότα συµβαίνουν, πρέπει πραγµατικά να αισθάνεται 
πολύ ευγνώµων. 

7 6 5 4 3 2 1 

12 
Πολλές από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις µας βασίζονται σε 

ανεπαρκή πληροφόρηση. 
7 6 5 4 3 2 1 

13 

Μου αρέσουν οι συναθροίσεις στις οποίες γνωρίζω τους 
περισσότερους ανθρώπους παρά οι συναθροίσεις στις οποίες όλοι ή οι 
περισσότεροι άνθρωποι είναι τελείως άγνωστοι µεταξύ τους. 

7 6 5 4 3 2 1 

14 
Οι προϊστάµενοι που αναθέτουν ασαφείς εργασίες δίνουν την ευκαιρία 

στους εργαζόµενους να επιδείξουν πρωτοβουλία ή πρωτοτυπία. 
7 6 5 4 3 2 1 

15 
Όσο συντοµότερα αποκτήσουµε όλοι παρόµοιες αξίες και ιδέες τόσο 

το καλύτερο. 
7 6 5 4 3 2 1 

16 
Ένας καλός προϊστάµενος είναι αυτός που σε κάνει να αναρωτιέσαι 
για τον τρόπο µε τον οποίο βλέπεις τα πράγµατα. 

7 6 5 4 3 2 1 
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ΜΕΡΟΣ Β’. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΚΛΙΜΑ 
 

Για κάθε µια από τις επτά διαστάσεις Οργανωσιακής Κουλτούρας που περιγράφονται, κυκλώστε τον 

αριθµό που αντιπροσωπεύει την εκτίµησή σας για την πραγµατική θέση του οργανισµού για κάθε διάσταση. 

1 Η συµµόρφωση σε κάποιο αυστηρό 

κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι 
χαρακτηριστικό της επιχείρησης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Η συµµόρφωση σε κάποιο αυστηρό 

κανονιστικό πλαίσιο είναι σηµαντικό 

χαρακτηριστικό της επιχείρησης 
2 Καµία υπευθυνότητα δεν αποδίδεται 

στην επιχείρηση 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην 

προσωπική ευθύνη των στελεχών στην 

επιχείρηση 

3 Τα πρότυπα συµπεριφοράς και 

απόδοσης στην επιχείρηση είναι πολύ 

χαµηλά ή και ανύπαρκτα 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Θέτονται  υψηλά πρότυπα 

συµπεριφοράς και απόδοσης στην 

επιχείρηση 

4 Members are ignored, punished, or 

criticized 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Members are recognized and rewarded 

positively 

5 Η επιχείρηση είναι άναρχη, ασαφής και 
χαοτική 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Η επιχείρηση είναι καλά οργανωµένη 

µε σαφώς προσδιορισµένους στόχους 
6 ∆εν υπάρχει θαλπωρή και υποστήριξη 

στη επιχείρηση 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Η θαλπωρή και η υποστήριξη στα 

στελέχη είναι σηµαντικό 

χαρακτηριστικό της επιχείρησης 
7 Η Ηγεσία δεν ανταµείβεται. Τα στελέχη 

καταπιέζονται ή εξαρτώνται απόλυτα 

από τη ∆ιοίκηση και δεν αναλαµβάνουν 

ηγετικές πρωτοβουλίες. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Τα στελέχη αναγνωρίζουν και 
επιβραβεύουν την ηγεσία που βασίζεται 
στις ικανότητες και την τεχνογνωσία. 

Κλειδί 

1 Συµµόρφωση. Το συναίσθηµα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισµοί που επιβάλλονται στην επιχείρηση από εξωτερικούς 
παράγοντες. Ο βαθµός στον οποίο τα στελέχη αισθάνονται ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλοί κανόνες, διαδικασίες, πολιτικές 
και πρακτικές προς τις οποίες οφείλουν να συµµορφωθούν αντί να µπορούν να καθορίσουν µόνοι τους τον τρόπο εκτέλεσης 
της εργασίας τους. 

2 Υπευθυνότητα. Αποδίδεται στα στελέχη προσωπική ευθύνη για την επίτευξη του δικού τους µεριδίου από τους στόχους της 
επιχείρησης. Ο βαθµός στον οποίο τα στελέχη της επιχείρησης νιώθουν ότι µπορούν να παίρνουν αποφάσεις και να επιλύουν 

προβλήµατα µόνοι τους χωρίς να χρειάζονται την έγκριση των ανωτέρων τους για κάθε ενέργεια.   

3 Πρότυπα. Η έµφαση που δίνει η επιχείρηση στην ποιοτική απόδοση και την εξαιρετική παραγωγή. Ο βαθµός στον οποίο τα 

στελέχη αισθάνονται ότι η επιχείρηση θέτει υψηλούς στόχους για τον εαυτό της και τους επικοινωνεί αποτελεσµατικά στα 

στελέχη της. 
4 Αναγνώριση. Ο βαθµός στον οποίο τα στελέχη αισθάνονται ότι υπάρχει αναγνώριση και επιβράβευση της καλής επίδοσης  

και δεν πρόκειται να αντιµετωπίσουν την αδιαφορία, την αυστηρή κριτική ή την τιµωρία όταν κάτι πάει στραβά. 

5 Σαφήνεια. Το αίσθηµα µεταξύ των στελεχών ότι τα πράγµατα είναι σωστά οργανωµένα κι ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί 
είναι σαφείς και ξεκάθαροι, ότι δεν κυριαρχεί αναρχία, σύγχυση και χάος στην επιχείρηση.  

6 Θαλπωρή και Υποστήριξη. Το αίσθηµα ότι η φιλικότητα είναι ένας αξιόλογος κανόνας στην επιχείρηση, το γεγονός ότι τα 

στελέχη αλληλο-εµπιστεύονται και αλληλο-υποστηρίζονται. Το αίσθηµα ότι οι εύρυθµες σχέσεις επικρατούν στο εργασιακό 

περιβάλλον. 

7 Ηγεσία. Η προθυµία των µελών της επιχείρησης να αποδεχτούν ηγεσία και καθοδήγηση από εξειδικευµένα στελέχη. Καθώς 
παρουσιάζονται συγκεκριµένα κενά ηγεσίας, τα µέλη δε διστάζουν να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους ενώ αµείβονται για κάθε 

επιτυχηµένο τέτοιο εγχείρηµά τους. Η ηγεσία βασίζεται στην τεχνογνωσία. Η επιχείρηση δεν κυριαρχείται και δεν εξαρτάται 
από περιορισµένο αριθµό ατόµων (που κατέχουν τις θέσεις ευθύνης της). 
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ΜΕΡΟΣ Γ’.  ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 
 

Παρακαλούµε απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις σύµφωνα µε το πώς αυτές ταιριάζουν σ’ εσάς. ∆εν 

υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Είναι σηµαντικό να αξιολογείτε την κάθε ερώτηση σύµφωνα µε το πώς 

εσείς νιώθετε ειλικρινά κι όχι µε αυτό που θα επιθυµούσατε να νιώθετε. 

Βάλτε σε κύκλο έναν αριθµό για κάθε ερώτηση χρησιµοποιώντας την κλίµακα του Μέρους Α’. Παρακαλώ 

σηµειώσατε ότι εδώ η κλίµακα ξεκινά από το 1=διαφωνώ έντονα στα αριστερά και εκτείνεται έως το 

7=συµφωνώ έντονα στα δεξιά. 

1 Η δουλειά µου είναι πολύ σηµαντική για µένα. 1 2 3 4 5 6 7 

2 Είµαι βέβαιος για την ικανότητά µου να κάνω τη δουλειά µου. 1 2 3 4 5 6 7 

3 Έχω σηµαντική αυτονοµία στο να καθορίζω το πώς κάνω τη δουλειά µου. 1 2 3 4 5 6 7 

4 
Η επίδρασή µου σε ό,τι συµβαίνει στο κατάστηµα της τράπεζας που εργάζοµαι 
είναι µεγάλη. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Εµπιστεύοµαι τους συναδέλφους µου για την πλήρη ειλικρίνειά τους απέναντί 
µου. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Οι δραστηριότητες της δουλειάς µου έχουν προσωπική αξία για µένα. 1 2 3 4 5 6 7 

7 Η δουλειά µου εµπίπτει καλά µέσα στο εύρος των ικανοτήτων µου. 1 2 3 4 5 6 7 

8 Μπορώ να αποφασίσω πώς να κάνω τη δουλειά µου. 1 2 3 4 5 6 7 

9 
Έχω υψηλό βαθµό ελέγχου για ότι συµβαίνει στο κατάστηµα της τράπεζας που 
δουλεύω. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 
Εµπιστεύοµαι τους συναδέλφους µου ότι µοιράζονται σηµαντικές πληροφορίες 
µαζί  µου. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Νοιάζοµαι για το τί κάνω στη δουλειά µου. 1 2 3 4 5 6 7 

12 Είµαι προσωπικά βέβαιος για τις ικανότητες που έχω να εκτελώ τη δουλειά µου. 1 2 3 4 5 6 7 

13 
Έχω σε σηµαντικό βαθµό την ευκαιρία να έχω ανεξαρτησία και ελευθερία στο 

πώς να κάνω τη δουλειά µου. 
1 2 3 4 5 6 7 

14 
Έχω σηµαντική επιρροή σε όσα συµβαίνουν στο κατάστηµα της τράπεζας που 
εργάζοµαι. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 
Εµπιστεύοµαι τους συναδέλφους µου ότι κρατούν τις υποσχέσεις που µου 
δίνουν. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Η δουλειά που κάνω σηµαίνει πολλά για µένα. 1 2 3 4 5 6 7 

17 
Έχω αποκτήσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να κάνω καλά τη 

δουλειά µου. 
1 2 3 4 5 6 7 

18 
Έχω την ευκαιρία να παίρνω προσωπικές πρωτοβουλίες στη εκτέλεση της 
δουλειάς µου. 

1 2 3 4 5 6 7 

19 
Η γνώµη µου µετράει στις αποφάσεις που λαµβάνονται στο κατάστηµα της 
τράπεζας που δουλεύω. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Εµπιστεύοµαι τους συναδέλφους µου ότι ενδιαφέρονται για το καλό µου. 1 2 3 4 5 6 7 



81 

 

ΜΕΡΟΣ ∆’: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ 
 

Το µέρος αυτό περιέχει µια σειρά ερωτήσεων που αναφέρονται στα συναισθήµατά σας σχετικά µε το πόσο 

ικανοποιηµένοι είστε από την εργασία σας. Βάλτε σε κύκλο τον αριθµό που αντιπροσωπεύει καλύτερα τα 

συναισθήµατά σας σε κάθε ερώτηση: το 5 αντιπροσωπεύει απόλυτη συµφωνία µε το αριστερό µέρος της κάθε 
ερώτησης, ενώ το 1 αντιπροσωπεύει απόλυτη συµφωνία µε το δεξιό µέρος της ερώτησης. Οι ενδιάµεσοι αριθµοί 
δείχνουν το βαθµό προσέγγισής σας σε ένα από τα δύο µέρη της ερώτησης. Απαντήστε µε ειλικρίνεια σχετικά µε 

το πώς πραγµατικά νοιώθετε-βιώνετε την εργασία σας κι όχι µε γνώµονα το τι θα επιθυµούσατε να νοιώθετε-

βιώνετε σε αυτήν! 

Η φύση της εργασίας µου είναι: 

1 Πολύπλοκη 5 4 3 2 1 Απλή 

2 ∆ηµιουργική 5 4 3 2 1 Ρουτίνας 

3 Συναρπαστική 5 4 3 2 1 Βαρετή 

4 Καλή 5 4 3 2 1 Κακή 

5 Ικανοποιητική 5 4 3 2 1 Μη Ικανοποιητική 

6 Σεβαστή 5 4 3 2 1 Μη Σεβαστή 

7 Χρήσιµη 5 4 3 2 1 Άχρηστη – Άνευ Αξίας 

8 Ευχάριστη 5 4 3 2 1 ∆υσάρεστη 

9 Μη κουραστική 5 4 3 2 1 Κουραστική 

10 ∆ίνει αίσθηµα Εκπλήρωσης 5 4 3 2 1 Ατελέσφορη – ∆ε δίνει Αίσθηµα Εκπλήρωσης 

Οι προϊστάµενοί µου είναι: 

1 Ικανοί 5 4 3 2 1 Μη ικανοί 

2 Ευφυείς 5 4 3 2 1 «Ανόητοι» - µη Ευφυείς 

3 Παρόντες όταν τους χρειάζοµαι 5 4 3 2 1 Απόντες όταν τους χρειάζοµαι 

4 ∆ιακριτικοί – µε τακτ 5 4 3 2 1 Αγενείς 

5 Επαινούν την καλή εργασία 5 4 3 2 1 
∆ύσκολα ευχαριστιούνται από την καλή 

εργασία 

6 Εγκρατείς –ήµεροι 5 4 3 2 1 Ευερέθιστοι – ευέξαπτοι 

7 Ευπροσάρµοστοι – ευέλικτοι 5 4 3 2 1 Πεισµατάρηδες, ισχυρογνώµονες 

8 Καλοί 5 4 3 2 1 Κακοί 
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9 
Με αφήνουν «ελεύθερο» ως προς 
την εκτέλεση της εργασίας µου. 

5 4 3 2 1 
Ενοχλητικοί – δε µε αφήνουν «ελεύθερο» ως 
προς την εκτέλεση της εργασίας µου. 

10 

Με ενηµερώνουν για το επίπεδο που 

βρίσκοµαι σχετικά µε την εκτέλεση 

των εργασιών/καθηκόντων µου. 

5 4 3 2 1 

∆ε µε ενηµερώνουν για το επίπεδο που 

βρίσκοµαι σχετικά µε την εκτέλεση των 

εργασιών/καθηκόντων µου. 

Οι συνάδελφοί µου είναι: 

1 Παρακινητικοί - ενθαρρυντικοί 5 4 3 2 1 Μη παρακινητικοί – ενθαρρυντικοί 

2 Πιστοί/ Έµπιστοι 5 4 3 2 1 Επίβουλοι/ Ύπουλοι 

3 Γρήγοροι 5 4 3 2 1 Αργοί 

4 Υπεύθυνοι 5 4 3 2 1 Ανεύθυνοι 

5 Έξυπνοι 5 4 3 2 1 «Ανόητοι» 

6 Ενεργητικοί 5 4 3 2 1 «Οκνηροί» 

7 Σέβονται την «ιδιωτικότητά» µου 5 4 3 2 1 ∆ε δέχονται ιδιωτικότητα σε κανέναν 

8 Ευχάριστοι 5 4 3 2 1 ∆υσάρεστοι 

9 Φιλικοί 5 4 3 2 1 Μη φιλικοί – ∆ύσκολα τους συναντάς 

10 Έχουν ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων 5 4 3 2 1 Έχουν περιορισµένο φάσµα ενδιαφερόντων 

Οι προαγωγές στην εργασία µου είναι: 

1 ∆ίκαιες 5 4 3 2 1 Άδικες 

2 Κανονικές, ανά τακτικά διαστήµατα 5 4 3 2 1 Ασυνεχείς, ανά διαφορετικά διαστήµατα 

3 Συχνές 5 4 3 2 1 Σπάνιες 

4 Ανάλογες των ικανοτήτων 5 4 3 2 1 Αυθαίρετες 

5 Καλή ευκαιρία προαγωγής 5 4 3 2 1 Περιορισµένη ευκαιρία προαγωγής 

Ο µισθός στην εργασία µου είναι: 

1 Καλός 5 4 3 2 1 Κακός 

2 Ασφαλής 5 4 3 2 1 Ανασφαλής 

3 Υψηλός 5 4 3 2 1 Χαµηλός 

4 Επαρκής για φυσιολογικά έξοδα 5 4 3 2 1 Οριακά επαρκής για διαβίωση 

5 Τόσο όσο αξίζω 5 4 3 2 1 Λιγότερα από όσο αξίζω 

6 
Παρέχει τη δυνατότητα για 

πολυτέλεια 
5 4 3 2 1 Παρέχει µόνο τα αναγκαία 
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ΜΕΡΟΣ Ε’ . ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 
Παρακαλούµε συµπληρώστε τα παρακάτω δηµογραφικά στοιχεία. Τονίζουµε ιδιαίτερα ότι το 

ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και θα χρησιµοποιηθεί για ακαδηµαϊκή έρευνα και µόνον. 

ΦΥΛΟ:  

• Άνδρας               
• Γυναίκα             

 

ΗΛΙΚΙΑ: 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

• Άγαµος/η                  

• Έγγαµος/η                

• ∆ιαζευγµένος/η      

 

• Παιδιά (αριθµός)   ………. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:  

• ΤΕΕ/ΙΕΚ 

 

• ΤΕΙ    
 

• ΑΕΙ       
 

• Μεταπτυχιακό     

 

• ∆ιδακτορικό   

 

• Άλλη 

…………………….. 

 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 

• ΕΤΕ  

 

 

 

• Άλλη τράπεζα  

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  

• ΤΥΠΟΣ (R.B., F.B., Shop-in-

shop, Corporate) 

 

 

• Μέγεθος (αριθµ. Υπαλλ.) 

 

 

• Τοποθεσία (γεωγ/κη) 

 

 

  

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:  

 

• ∆ιευθυντής                 
 

• Υποδιευθυντής           
 

• Προϊστάµενος             
 

• Υπάλληλος                  
 

 

PREMIUM BANKING 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

• Χρόνια εργασίας 
 

 

• ∆υναµικότητα 

πελατολογίου 

 

 

• Εξέλιξη (πχ 

κλιµάκιο) 

 

 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ P.B. 

(Ποια χρησιµοποιείτε και σε τι 

ποσοστό) : 

• Στέλεχος ∆.Α.Π.Λ. 

• Site ∆.Α.Π.Λ 

• Περιφερ. ∆/ντής 

• ∆/ντής Κατ/τος 

• Άλλοι R.M.s 

 

 

 

……………… έτη 

…………… έτη 

…………… έτη 
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ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

Αξιότιµοι Συνάδελφοι/Συναδέλφισσες, 

Η Εθνική Τράπεζα επιχειρεί αυτή τη στιγµή να εφαρµόσει µε καθολικό τρόπο µια µετάβαση από το 

Προϊοντοκεντρικό Μοντέλο εξυπηρέτησης στο Πελατοκεντρικό Μοντέλο εξυπηρέτησης, αλλάζοντας εκ βάθρων 

τον τρόπο αντιµετώπισης του πελάτη αλλά και τις διαδικασίες εκτέλεσης των απαιτούµενων λειτουργιών, µε στόχο 

να προσφέρει στον πελάτη µια ολοκληρωµένη εµπειρία συναλλαγής και να διακριθεί µε τον τρόπο αυτό έναντι του 

ανταγωνισµού. Η διοίκηση βλέπει την αλλαγή αυτή ως µια ευκαιρία για εναρµόνιση των λειτουργιών της τράπεζας 

µε τη στρατηγική της, ωστόσο για τους περισσότερους εργαζόµενους η αλλαγή δεν είναι ούτε επιδιωκόµενη, ούτε 

καλοδεχούµενη καθώς ανατρέπει την εγκατεστηµένη ισορροπία και περιπλέκει τα πράγµατα.  

Ο δρόµος για την υπέρβαση της αντίστασης των εργαζοµένων στην αλλαγή περνά µέσα από τον 

επαναπροσδιορισµό των προσωπικών τους σχέσεων µε την επιχείρηση. Αυτό περιλαµβάνει µια σειρά διαδικασιών 

που αναλύονται διεξοδικά στο θεωρητικό µέρος της παρούσας εργασίας και οι οποίες έχουν εφαρµοστεί ήδη σε µια 

µερίδα των εργαζοµένων που εδώ και σχεδόν µια δεκαετία δουλεύουν µε πελατοκεντρικό προσανατολισµό, τα 

στελέχη πρώην Personal και νυν Premium Banking.  

Η παρούσα έρευνα απευθύνεται λοιπόν στα Στελέχη Premium Banking µε στόχο να αποκωδικοποιήσει την εµπειρία 

τους από την εφαρµογή της αλλαγής του µοντέλου εξυπηρέτησης της πελατείας προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως 

βάση για την επέκτασή της στο σύνολο του προσωπικού. Σας παρακαλούµε να αφιερώσετε 10 λεπτά από τον 

πολύτιµο χρόνο σας για τη συµπλήρωση του επισυναπτόµενου ερωτηµατολογίου µε ειλικρίνεια. Εφιστούµε την 

προσοχή σας στις διαφορετικές κλίµακες µέτρησης καθενός µέρους του ερωτηµατολογίου οι οποίες είναι αυτούσιες 

όπως σχεδιάστηκαν και χρησιµοποιούνται σε αντίστοιχες έρευνες διεθνώς και συνεπώς επίτηδες δεν 

επεξεργαστήκαµε προκειµένου να κάνουµε το ερωτηµατολόγιο πιο φιλικό προς τον χρήστη.  

Βεβαιώνουµε ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο, κάθε πληροφορία θα επεξεργαστεί µε απόλυτη εχεµύθεια και 

θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για να στηρίξει την παρούσα ακαδηµαϊκή έρευνα. Τα αποτελέσµατα θα 

βρίσκονται στη διάθεση τόσο της τράπεζας όσο και καθενός από εσάς εφόσον ενδιαφερθείτε να τα πληροφορηθείτε, 

ενώ ενθαρρύνεστε να επικοινωνήσετε µαζί µας εάν υπάρχουν απορίες σχετικές µε τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συµµετοχή και την πολύτιµη συνεργασία σας.  

Με τιµή, 

Χρήστος Νικολαΐδης,MBA, PhD 

Καθηγητής Στρατηγικού Μάνατζµεντ 
e-mail: cnicol@uom.gr 

Παπαδοπούλου Νικολέτα, Στέλεχος Premium Banking 

Φοιτήτρια MBA Πα. Μακ, (διεπ. Τηλ. 50812) 

nikolepap@gmail.com 
(PAPADOPOULOU.NIKOL@nbg.gr) 
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Παράρτηµα ΙΙΙ. Κωδικοποίηση ∆ηµογραφικών ∆εδοµένων 
 1 2 3 4 

Φύλλο Άνδρας Γυναίκα   

Οικ. Κατάσταση Έγγαµος Άγαµος ∆ιαζευγµένος  

Μόρφωση 

Μεταπτυχιακοί 
(PhD, Masters) 

Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

(ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

Μέση και 
Ανώτερη 

Εκπαίδευση 

 

Τύπος 

Καταστήµατος 

Full Banking Retail Banking Άλλο  

Τοποθεσία 

Καταστήµατος 

Αττική Βόρεια 

Ελλάδα 

Νησιά Άλλο 

Θέση Ευθύνης 
Υπάλληλος Προϊστάµενος 

Υποδιευθυντής 
∆ιευθυντής  

P.B Εξέλιξη 
Κλιµάκιο 

(οποιοδήποτε) 

Κανένα 

Κλιµάκιο 

  

 

Παράρτηµα IV. ∆ηµιουργία Ψευδοµεταβλητών 
    

 Ψευδοµεταβλητή Κωδικοποίηση Εστίαση 

1 DumSexF Γυναίκα = 1, Άνδρας = 0 Γυναίκες 
2 DumMarNoM Άγαµος = 1, Έγγαµος = 0, άλλο = S.M. Άγαµοι 
3 DumKidsNoK Χωρίς παιδιά =1, άλλα = 0 Χωρίς παιδιά 

4 DumEduUnG ΑΕΙ/ΤΕΙ = 1, άλλα = 0 Πτυχιούχοι 
5 DumEduMddl Μέση/Ανώτερη = 1, άλλα = 0 Προπτυχιακοί 
6 DumTypeRT Retail Banking = 1, Full Banking &άλλο = 0 Retail Banking 

7 DumPlaceNGre North Greece = 1, άλλα =0 Βόρεια Ελλάδα 

8 DumPlaceIsl Νησιά = 1, άλλα = 0 Νησιά 

9 DumPlaceElse Υπόλοιπα = , άλλα = 0 Υπόλοιπη Ελλάδα 

10 DumRankEmpl Υπάλληλοι = 1, άλλα = 0 Υπάλληλοι 
11 DumRankMngr ∆ιευθυντές = 1, άλλα = 0 ∆ιευθυντές 
12 DumEvoNoProm Κανένα κλιµάκιο = 1, κλιµάκιο = 0 Χωρίς Κλιµάκιο 

 

Παράρτηµα V. Βασικές Μεταβλητές 
      

 Ονοµασία Ενότητα Υποενότητα Ν Σύµβολο 

1 Μεταβλητή Α Ετοιµότητα για 

Αλλαγή 

 16 A.R2C.1-A.R2C.16 

2 ΜεταβλητήB Οργανωσιακή 

Κουλτούρα Κλίµα 

 7 B.OCC.1-B.OCC.7 

3 Μεταβλητή C Ενδυνάµωση  20 C.EMP.1-C.EMP.20 

4 Μεταβλητή D1 Ικανοποίηση από 

την Εργασία 

Φύση Εργασίας 10 D.JS.A1-D.JS.A10 

5 Μεταβλητή D2 Ικανοποίηση από 

την Εργασία 

Προϊστάµενοι 10 D.JS.B1-D.JS.B10 

6 Μεταβλητή D3 Ικανοποίηση από 

την Εργασία 

Συνάδελφοι 10 D.JS.C1-D.JS.C10 

7 Μεταβλητή D4 Ικανοποίηση από 

την Εργασία 

Προαγωγές 5 D.JS.D1-D.JS.D5 

8 Μεταβλητή D5 Ικανοποίηση από 

την Εργασία 

Μισθός 6 D.JS.E1-D.JS.E6 
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