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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων 

τραπεζικών υπαλλήλων σχετικά με τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και 

την επίδραση τους στην απόδοση του τραπεζικού τομέα. Το ανθρώπινο 

δυναμικό αποτελεί την βασικότερη ίσως συνιστώσα για την βιωσιμότητα και την 

απόδοση των τραπεζών. Ο καθοριστικός αυτός ρόλος λοιπόν του προσωπικού 

μιας τράπεζας αναδεικνύει την σημαντικότητα διερεύνησης του. Το ερευνητικό 

ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει η μελέτη είναι το κατά πόσο οι 

πρακτικές διοίκησης των τραπεζών επηρεάζουν την απόδοση τους τόσο με 

βάση χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης όσο και με βάση μη 

χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης. Όπως θα φανεί, υπάρχει σημαντική 

σχέση μεταξύ των πρακτικών διοίκησης και με τα δύο αυτά στοιχεία.  

Λέξεις-κλειδιά: τράπεζες, ανθρώπινοι δυναμικό, διοίκηση ανθρώπινων 

πόρων, κίνητρα, απόδοση, εκπαίδευση. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to investigate the views of bank employees 

regarding the management of human resources and their impact on the 

performance of the banking sector. Human resources are perhaps the most 

essential component for the viability and efficiency of banks. This crucial role of 

the staff of a bank highlights the importance of its investigation. The research 

question that the study is asked to answer is whether banks' management 

practices affect their performance both on the basis of financial performance 

measures and on the basis of non-financial performance measures. As will be 

seen, there is a significant relationship between management practices and 

both.  

Keywords: banks, human resources, human resource management, 

incentives, performance, training 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στη σημερινή εποχή, οι τράπεζες βρίσκονται ενώπιων ενός συνεχώς 

μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. 

Δεδομένου του ραγδαίου ρυθμού παγκοσμιοποίησης και τις απρόβλεπτες 

αλλαγές που επιφέρει, το περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν 

οι τράπεζες διέπετε από πολλές προκλήσεις. Ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες που οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους οι τράπεζες για την 

βιωσιμότητα τους και την μελλοντική τους παρουσία είναι ο άνθρωπος. Στην 

προκειμένη περίπτωση, το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις θέσεις 

εργασίας μιας τράπεζας διαδραματίζει μείζονα ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία 

μιας τράπεζας. 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών που θα 

επιτρέψει στην διοίκηση της τράπεζας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του 

προσωπικού της στο έπακρο για της προσφέρει τα απαιτούμενα εφόδια ώστε 

να αποδώσει αποτελεσματικά μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον 

και να επιτύχει τους στόχους της. Ο προγραμματισμός του ανθρώπινου 

δυναμικού αποτελεί λοιπόν κεντρική συνιστώσα για την λειτουργία μιας 

τράπεζας. Και οι πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού έρχονται να 

προσφέρουν τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να γίνει εφικτό 

ελαχιστοποιώντας το ρίσκο και τα περιθώρια λάθους και αυξάνοντας τις 

πιθανότητες επιτυχίας.  

Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο μιας 

τράπεζας. Η στάση και η συμπεριφορά τους καθορίζει την παραγωγικότητα και 

την απόδοση της τράπεζας, επηρεάζει την ποιότητα των προϊόντων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της. Για αυτό το λόγο, θεωρείται σημαντική η ευθύνη 

των τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού. Οι τράπεζες οφείλουν να 

επανεξετάζουν και να επαναπροσδιορίζουν ανά τακτά διαστήματα τις σχέσεις 

τους με τους εργαζόμενους, να τους ενισχύουν και να τους υποστηρίζουν, ώστε 

να διασφαλίζεται ο ρόλος τους ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της 

αποτελεσματικής παρουσίας της τράπεζας και ενός ευρύτερου περιβάλλοντος 

που συνεχώς μετασχηματίζεται.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η παρούσα εργασία εστιάζει στην 

διερεύνηση των απόψεων τραπεζικών υπαλλήλων πάνω στις διεργασίες της 
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διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και το αυτές επιδρούν στην απόδοση του 

τραπεζικού τομέα. Η εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαιο. Το πρώτο 

κεφάλαιο αφορά ζητήματα που άπτονται της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει σε πτυχές που συνδέονται με τη δομή και 

λειτουργία των τραπεζών όπως και πλευρές που αφορούν τη σημασία της 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού μέσα στο πλαίσιο των τραπεζών. Στο 

ερευνητικό μέρος παρατίθεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και τα 

αποτελέσματα της έρευνας συνοδευόμενα από τα απαραίτητα 

σχεδιαγράμματα. Τέλος, η έρευνα κλείνει με τα συμπεράσματα και την ανάλογη 

συζήτηση πάνω σε αυτά.  

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 65 τραπεζικοί υπάλληλοι. Το 

ερευνητικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο δύο ενοτήτων. 

Η πρώτη, περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις κλειστού τύπου με τα δημογραφικά 

στοιχεία των ερωτηθέντων. Η δεύτερη, περιλαμβάνει 16 ερωτήσεις τύπου Likert 

με 4, 7, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 3, 5, 4, 4, 7, 4, 5 και 8 υποερωτήματα αντίστοιχα. Για 

την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 

v.25 καθώς και το πρόγραμμα Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΔΑΠ) 
 

1.1 Βασικές έννοιες και ορισμοί της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 
 

Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ή Διοίκηση Προσωπικού αποτελεί μέρος του 

επιστημονικού κλάδου της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μελετά και ερευνά τα 

ζητήματα που προκύπτουν από την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μιας 

επιχείρησης (ή ενός οργανισμού). Βασικός σκοπός της επιστήμης αυτής είναι 

να εξασφαλίσει σε κάθε στιγμή τους κατάλληλους ανθρώπους από άποψη 

ποιότητας και ποσότητας που έχει ανάγκη η επιχείρηση (ή ο οργανισμός) έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση αυτών. 

Στην πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων (ή των οργανισμών) 

υπάρχει ξεχωριστό τμήμα ή Διεύθυνση που έχει την ευθύνη της Διοίκησης των 

Ανθρώπινων Πόρων. Ο ρόλος του τμήματος ή της Διεύθυνσής των 

Ανθρώπινων Πόρων είναι ο σχεδιασμός των πολιτικών και συστημάτων της 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων καθώς και η εκτέλεση κάποιων συγκεκριμένων 

λειτουργιών. Όμως, σε επιμέρους λειτουργίες, όπως η αξιολόγηση, η 

εκπαίδευση, οι προσλήψεις, οι προαγωγές συμμετέχουν όλοι οι προϊστάμενοι 

της της επιχείρησης (ή του οργανισμού).  Για παράδειγμα, το Τμήμα Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων σχεδιάζει το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού και 

υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης, όμως η αξιολόγηση κάθε εργαζόμενου 

γίνεται κυρίως από τον άμεσο προϊστάμενο με το σύστημα και τη διαδικασία 

που προβλέπεται. 

 

1.2 Ώθηση- Παρακίνηση 
 

Στο σημείο αυτό, πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση των λειτουργικών 

διαδικασιών τις οποίες εποπτεύει και κατευθύνει η ΔΑΠ, είναι σκόπιμο να 

αναφερθούν οι λόγοι που ωθούν τους εργαζομένους να δουλεύουν 

αποδοτικότερα, δηλαδή να δραστηριοποιούνται σε εντονότερο βαθμό (για τον 

σκοπό αυτό) να εναρμονίσουν τις ενέργειες τους με τους στόχους τις 

επιχείρησης στην οποία απασχολούνται, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Ώθηση-παρακίνηση, θα μπορούσε να θεωρηθεί η συναισθηματική αυτή 

κατάσταση, η οποία παρακινεί το άτομο να ενεργεί κατά έναν ορισμένο τρόπο, 
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υπό την έννοια  ότι οι αποφάσεις που παίρνει βασίζονται στην υλοποίηση των 

προσωπικών του επιδιώξεων . Με το πνεύμα αυτό, δραστηριοποιεί τις 

ικανότητες εκείνες, που θα τον οδηγήσουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη 

των προσωπικών του στόχων. Πάνω στο θέμα αυτό, παραθέτουμε συνοπτικά 

ορισμένες τουλάχιστον από τις θεωρίες που δίνουν κάποια ερμηνεία αναφορικά 

με την διαφοροποίηση των ανθρώπινων αναγκών, ως προς την σημαντικότητα 

τους, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα ο μηχανισμός, ή αλλιώς η διαδικασία, 

ώθησης-παρακίνησης, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της 

συμπεριφοράς του ατόμου. 

Οι θεωρίες που αφορούν την παρακίνηση των εργαζομένων χωρίζονται σε 

τρεις βασικές κατηγορίες:  

  Στις Θεωρίες  ικανοποίησης των αναγκών 

  Στις Θεωρίες των διαδικασιών και  

  Στις Θεωρίες των ανταμοιβών 

Το βασικό χαρακτηριστικό των θεωριών ικανοποίησης αναγκών είναι ότι η 

παρακίνηση για εργασία έχει στόχο της να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες 

των ανθρώπων. Χαρακτηριστικό των θεωριών διαδικασιών είναι ότι εξετάζεται 

η παρακίνηση σαν μια αφετηρία διαδικασιών που ωθούν ένα άτομο να 

ακολουθήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Οι θεωρίες των ανταμοιβών 

εξετάζουν την επιβράβευση ή την τιμωρία των εργαζομένων, καθώς και τον 

τρόπο που αυτές επηρεάζουν την εργασιακή τους συμπεριφορά. 

Η ανταμοιβή είναι οι κάθε είδους παροχές που χορηγούνται στους 

εργαζομένους όταν αυξάνουν την αποδοτικότητα τους και έχουν σωστή 

συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Η ανταμοιβή έχει σκοπό την ενθάρρυνση 

του εργαζομένου ώστε αυτός να συνεχίσει να έχει την επιθυμητή συμπεριφορά. 

Η τιμωρία, στην αντίθετη περίπτωση, είναι ένας τρόπος για να 

σταματήσουν οι εργαζόμενοι κάποια μη αποδεκτή συμπεριφορά (π.χ. 

αργοπορία) και πραγματοποιείται με την επιβολή ποινών. Η τιμωρία θα πρέπει 

να επιβάλλεται όταν η μη επιθυμητή συμπεριφορά επαναλαμβάνεται, και αφού 

αρχικά έχουν γίνει οι απαραίτητες συστάσεις. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι 

επιμέρους λειτουργίες που αποτελούν το περιεχόμενο της Διοίκησης των 

Ανθρώπινων Πόρων μια επιχείρησης (ή ενός οργανισμού. 
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1.3 Προγραμματισμός και Διαδικασία Προγραμματισμού Ανθρώπινου 

Δυναμικού 
 

Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η διαδικασία με την 

οποία η επιχείρηση προγραμματίζει και ο διευθυντής της επιχείρησης καθορίζει 

τους στόχους και τους σκοπούς της, όπως και την οριοθέτηση του σημείου στο 

οποίο θα φτάσουν αυτοί οι στόχοι και οι σκοποί. Αυτό προϋποθέτει την σωστή 

ανάμειξη και των επί μέρους συστατικών στοιχείων του κεφαλαίου, του 

εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων(Hersey, etal,1996). Παράλληλα 

εξετάζει και θέματα ορθής κατανομής και τοποθέτησης και ανάπτυξης των 

ανθρώπων, με στόχο την αναβάθμιση και την αξιοποίηση τους, ενώ σημαντικός 

είναι ο παράγων, καθώς τα έξοδα μισθοδοσίας αποτελούν από τα σοβαρότερα 

κονδύλια κόστους στην σύγχρονη επιχείρηση (Μπουραντάς και 

Παπαλεξανδρή, 2003). 

Ο προγραμματισμός Ανθρώπινων Πόρων ευθυγραμμίζεται με τους 

στόχους του οργανισμού, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του σε μακροχρόνιο 

και βραχυχρόνιο ή εποχιακό διάστημα (Βαξεβανίδου και Ρεκλείτης , 2008). Οι 

οργανισμοί πραγματοποιούν πλάνο για το εργατικό τους δυναμικό για 

βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο διάστημα (Dunn&Stephens, 1972). 

Οι κυριότερες Δραστηριότητες-Λειτουργίες του ανθρώπινου Δυναμικού    είναι: 

 Ο έλεγχος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ήδη εργαζομένων, 

 Πρόβλεψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό με βάση την 

παρούσα παραγωγή ή την ενδεχόμενη επέκταση της 

επιχείρησης και τις τεχνολογικές αλλαγές, 

 Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση 

ελλείψεων σε τεχνικά, επιστημονικά και διοικητικά στελέχη και 

 Τέλος ανάλυση της αγοράς εργασίας και της σχέσης προσφοράς 

και ζήτησης. 

Γενικά, είναι μία λειτουργία που συσχετίζεται με την φυσική ροή του 

προσωπικού της επιχείρησης, αλλά αφορά και τα νέα της σχέδια. Ο 

προγραμματισμός Ανθρώπινων Πόρων στοχεύει στον περιορισμό των 

σφαλμάτων κατά την πρόσληψη των εργαζομένων , με την αποτελεσματική 

πρόβλεψη σε πιθανές ελλείψεις. Αποσκοπεί στην μείωση του κόστους 

πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού με τις επιθυμητές ικανότητες και 
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δεξιότητες. Επίσης αποσκοπεί στην αποδοτική αξιοποίηση και στον 

περιορισμό της αβεβαιότητας του υπάρχοντος δυναμικού με την ανάπτυξη και 

εκπαίδευση του (Ξένος 2003). 

Όπως αναφέρει ο Armstrong (2000) , σε γενικές γραμμές ο 

προγραμματισμός μπορεί να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

1. Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης  

 Μελέτη Εξωτερικής Αγοράς Εργασίας 

 Μελέτη Επιχειρησιακών Σχέσεων 

 Μελέτη Εσωτερικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της 

προσφοράς και της ζήτησης στο εσωτερικό της 

επιχείρησης 

2. Πρόβλεψη Μεταβολών σε Ανθρώπινο Δυναμικό 

3. Προσδιορισμός Αναγκών 

4. Σχεδιασμός Προγραμμάτων κάλυψης αναγκών σε συνδυασμό 

με Προϋπολογισμό Οικονομικών Μέσων 

5. Αξιολόγηση Προγράμματος και Διορθωτικές Ενέργειες που 

τροποποιούν το Σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων. 

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα καταλήγουμε στον προσδιορισμό 

των αναγκών οι οποίες οδηγούν στον σχεδιασμό του προγράμματος που 

μπορεί να περιλαμβάνει εναλλακτικές πολιτικές και σχέδια για προσλήψεις, 

εκπαίδευση, ανάπτυξη και ενίσχυσης της απόδοσης των εργαζομένων, αύξηση 

της παραγωγικότητας, εσωτερικές μετακινήσεις, μειώσεις ανθρώπινου 

δυναμικού και ευέλικτες μορφές απασχόλησης (Μπουραντάς και 

Παπαλεξανδρή, 2003). 

 

1.4 Ανάλυση των Στοιχείων της Εργασίας 
 

Η ανάλυση των στοιχείων της εργασίας βοηθάει αποτελεσματικά στο να 

καταστεί δυνατή η εξέταση και ανάλυση των εργασιών εκείνων που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Στις 

εκάστοτε περιπτώσεις, οι εργασίες αυτές είναι διαφορετικές, τόσο σε αριθμό, 

όσο και σε περιεχόμενο. Πέραν αυτού, είναι φυσικό να διαφοροποιούνται με 

την πάροδο του χρόνου αναφορικά με την ποσότητα και την σύνθεση τους. 
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Η ανάλυση εργασίας είναι η διαδικασία εκείνη, η οποία καθορίζει τις 

υποχρεώσεις και τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την συγκεκριμένη θέση 

εργασίας, καθώς και τις ικανότητες που θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι 

ώστε να προσληφθούν σε αυτήν την θέση. Η ανάλυση εργασίας, επομένως, 

δίνει πληροφορίες για τις απαιτήσεις που έχει μια θέση. Βάσει των 

πληροφοριών αυτών, γίνεται πλήρης περιγραφή της ίδιας της εργασίας 

(κατάλογος με τις δραστηριότητες που εκτελούνται), καθώς και των 

προδιαγραφών της εργασίας ( τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες που είναι 

απαραίτητες για την εκτέλεση της). 

Η ανάλυση μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας ( jobanalysis) γίνεται σε δύο 

ενότητες με στόχο την πλήρη ανάλυση του έργου. 

Α. Περιγραφή της θέσης εργασίας (jobdescription). 

Β. Προδιαγραφή της εργασίας (jobspecification). 

Η περιγραφή της εργασίας απαρτίζεται ουσιαστικά από μία γραπτή 

ανάλυση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται κατά τη διάρκεια μιας 

συγκεκριμένης εργασίας. Είναι δηλαδή η αναλυτική καταγραφή των ενεργειών 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή της εργασίας, όπως επίσης και του 

τρόπου και του χώρου στον οποίο γίνεται, καθώς και η επιθυμητή απόδοση, 

δηλαδή το πρότυπο εργασίας. Συνήθως περιλαμβάνει και πληροφορίες 

αναφορικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται καθώς και με τις εργασιακές 

συνθήκες, κάτω από τις οποίες εκτελείται η θεωρούμενη εργασία. 

Η προδιαγραφή της εργασίας προσδιορίζει τις απαιτήσεις της θέσης 

εργασίας, τις συγκεκριμένες δηλαδή ικανότητες, τα προσόντα, τις δεξιότητες, 

τις απαραίτητες γνώσεις, τις ευθύνες και άλλα φυσικά και προσωπικά 

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική εκτέλεση της. 

Η διαδικασία που αναφέρεται στη ανάλυση της εργασίας 

πραγματοποιείται από τα στελέχη της ΔΑΠΟ, με την βοήθεια των υπαλλήλων 

του κάθε τμήματος, ακολουθούν τέσσερις βασικές φάσεις οι οποίες θα 

παρουσιαστούν συνοπτικά στους πίνακες. 

Πρώτη Φάση  

 

 

  Πρώτη Φάση 

Προσδιορισμός των λόγων για τους οποίους γίνεται η 

ανάλυση της εργασίας 
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 Καθορισμός των θέσεων εργασίας για τις οποίες θα 

συγκεντρωθούν οι ανάλογες πληροφορίες 

 

Πίνακας Α. Οι απαραίτητες ενέργειες κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας 

ανάλυσης της εργασίας  

Δεύτερη Φάση 

 Καθορισμός των δεδομένων που αναφέρονται στην 

περιγραφή και προδιαγραφή της θέσης εργασίας 

Δεύτερη Φάση Ορισμός των πηγών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

άντληση των δεδομένων 

 Προσδιορισμός της κατάλληλης μεθόδου ανάλυσης που 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

 Πίνακας Β. Οι απαραίτητες ενέργειες κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας 

ανάλυσης της εργασίας  

Τρίτη Φάση 

 Συλλογή των δεδομένων 

 

Τρίτη Φάση 

Περιοδικός έλεγχος των δεδομένων που έχουν καταγραφεί 

στην ανάλυση της εργασίας  

 Ανάλυση των δεδομένων  

 Παρουσίαση της ανάλυσης εργασίας στην επιχείρηση 

 

Πίνακας Γ. Οι απαραίτητες ενέργειες κατά την τρίτη φάση της διαδικασίας 

ανάλυσης της εργασίας  

Τέταρτη Φάση 

 

Τέταρτη Φάση 

Αποτίμηση των μεθόδων ανάλυσης της εργασίας με την 

εκτίμηση των αποτελεσμάτων αναφορικά με τα οφέλη που 

προσδίδουν και το κόστος εκπόνησης τους. 

 

Πίνακας Δ. Οι απαραίτητες ενέργειες κατά την τέταρτη φάση της διαδικασίας 

ανάλυσης της εργασίας  
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Η προδιαγραφή της θέσης εργασίας περιλαμβάνει τα προσόντα που 

απαιτούνται για την ικανοποιητική εκτέλεση μιας εργασίας. Με άλλα λόγια, για 

μια συγκεκριμένη θέση εργασίας οροθετούνται εδώ οι ικανότητες που 

προαπαιτούνται για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου. Η προδιαγραφή της 

εργασίας μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της περιγραφής της θέσης 

ή μπορεί να είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Συνήθως όμως τα στοιχεία της 

προδιαγραφής συμπεριλαμβάνονται στην περιγραφή της εργασίας, 

συνθέτοντας έτσι την ολοκληρωμένη παρουσίαση αναφορικά με την ανάλυση 

της εξεταζόμενης θέσης. 

Ανάλογα με τη θέση εργασίας που αναλύουμε, χρησιμοποιούμε και τα 

σχετικά στοιχεία της προδιαγραφής της. Έτσι, για την καταχώρηση των 

δεδομένων μιας εργασίας ενός εργάτη θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην 

εμπειρία, την εκπαίδευση και στις σωματικές απαιτήσεις που απαιτεί η θέση. 

Στην καταχώρηση όμως των στοιχείων μιας θέσης ενός διευθυντή, που η 

εκτέλεση των καθηκόντων του είναι πιο σύνθετη, θα πρέπει να καταγράψουμε 

συγκεκριμένες ικανότητες, όπως η προσωπικότητα, η δυνατότητα ανάληψης 

ευθυνών και λήψης αποφάσεων, οι πνευματικές και επικοινωνιακές ικανότητες 

και άλλα συναφή. 

Η περιγραφή μιας εργασίας, επομένως, περιλαμβάνει τα στοιχεία τα οποία 

αναφέρονται στη συγκεκριμένη εργασία που αναλύεται. Ακολουθεί μια 

επιγραμματική παρουσίασή των στοιχείων αυτών, για καλύτερες 

προσλαμβάνουσες παραστάσεις. 

 Μόρφωση 

 Εκπαίδευση 

 Εμπειρία 

 Σωματικές δεξιότητες και αντοχές 

 Απαιτούμενη κρίση και πρωτοβουλία 

 Πνευματικές απαιτήσεις 

 Ευθύνες 

 Ικανότητες επικοινωνίας 
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1.5 Προσέλκυση υποψηφίων 
 

Μετά τον προγραμματισμό του Ανθρώπινου δυναμικού, που 

προσδιορίζει τις ανάγκες σε προσωπικό, το επόμενο βήμα είναι η προσέλκυση 

ικανού αριθμού κατάλληλων υποψηφίων. Ως προσέλκυση υποψηφίων ορίζεται 

η διαδικασία εντοπισμού και πρόσκλησης κατάλληλων ατόμων(τόσο μέσα από 

την επιχείρηση όσο και κυρίως έξω από αυτήν) για την κάλυψη κενών θέσεων. 

Η προσέλκυση ικανού αριθμού κατάλληλων υποψηφίων έγκαιρα και με το 

μικρότερο δυνατό κόστος είναι ο βασικός στόχος της διαδικασίας (Χυτήρης, 

2001) 

Επομένως η προσέλκυση εργαζομένων είναι η διαδικασία με την οποία 

οι οργανισμοί εντοπίζουν και προσελκύουν άτομα για να καλύψουν κενές θέσεις 

εργασίας. Κύριος στόχος της προσέλκυσης είναι η πρόσληψη ποιοτικών 

υπαλλήλων και η προώθηση χαρισματικών ατόμων με δυνατότητα εξέλιξης 

(Armstrong, 2003). Αν και τα άτομα με υψηλές δυνατότητες προτιμούν 

οργανισμούς οι οποίοι παρουσιάζουν προκλήσεις και επιλογές, ενίοτε αυτά 

παρουσιάζουν αρνητική αντίδραση, τείνουν δηλαδή στο να χάσουν αυτές τις 

προκλήσεις (Moonetal, 2003). 

Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι η διαδικασία της προσέλκυσης τα 

τελευταία χρόνια έχει εμπλουτιστεί και δεν βασίζεται μόνο στις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες των υποψηφίων (Knowledge. Skills, Abilities, 

KSAs) αλλά και στο ταίριασμα του ατόμου με την κουλτούρα ενός 

συγκεκριμένου οργανισμού. Κατά την διαδικασία αυτήν φαίνεται να υπάρχει μια 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παραπάνω. Η αποδοτικότητα της εργασίας 

είναι το ενδιάμεσο κομμάτι, το οποίο ο υπεύθυνος θα πρέπει να προσαρμόσει 

ανάμεσα στο KSAs και στις προδιαγραφές της θέσης (Bowenetal, 1991). 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική διαδικασία 

προσέλκυσης αποτελούν τα ακόλουθα: 

 Γνώση των απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό 

 Γνώση της εξέλιξης των προαγωγών μέσα στον οργανισμό 

 Πρόβλεψη των μελλοντικών αλλαγών βάσει της πείρας του 

παρελθόντος και των προσδοκιών για το μέλλον 
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 Γνώση του τύπου του ανθρώπου που φαίνεται να ταιριάζει 

περισσότερο στη συγκεκριμένη θέση του οργανισμού και των 

καθηκόντων επακριβώς που αυτός καλείται να αναλάβει 

 Αποφάσεις σχετικά με αν θα χρησιμοποιηθούν εσωτερικές ή 

εξωτερικές πηγές προσέλκυσης (Μπουραντάς και 

Παπαλεξανδρή, 2003) 

Είναι προφανές ότι η κάλυψη εργασιακών αναγκών μπορεί να γίνει από 

εσωτερικές πηγές, δηλαδή μέσα από την επιχείρηση, ή από εξωτερικές πηγές, 

δηλαδή την αγορά εργασίας.  

Στο Σχήμα 1, εμφανίζονται παραστατικά οι διαδικασίες που σχετίζονται 

με τις εσωτερικές πηγές προσέλκυσης. 

 

Σχήμα 1 . Εσωτερικές πηγές προσέλκυσης προσωπικού 

Στο Σχήμα 2, εμφανίζονται παραστατικά οι διαδικασίες που σχετίζονται με τις 

εξωτερικές πηγές προσέλκυσης. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



17 
 

 

Σχήμα 2.  Εξωτερικές πηγές προσέλκυσης προσωπικού 

 

1.6 Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού 
 

Αφού συγκεντρωθούν οι κατάλληλες πληροφορίες για τους υποψηφίους 

και αναλυθούν κατάλληλα σύμφωνα με τα προσόντα που έχουν προσδιοριστεί 

για την κάθε θέση εργασίας, ακολουθεί η επιλογή των υποψηφίων. Το έργο 

αυτό είναι καθοριστικό για την επιχείρηση και πρέπει να ολοκληρώνεται με την 

εποπτεία και υποστήριξη των εκπαιδευμένων στελεχών της ΔΑΠΟ. Τονίζεται 

ότι λανθασμένες επιλογές μπορεί να αποβούν επιζήμιες και με πολλαπλό 

κόστος για την επιχείρηση. 

Επίσης η οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης επηρεάζει την 

επιλογή των υποψηφίων. Όταν οι αξίες που επικρατούν στον χώρο εργασίας 

είναι ανάλογες των εργαζομένων, τότε το εργασιακό περιβάλλον είναι πιο 

αρμονικό, η ένταξη και η προσαρμογή των νεοπροσλαμβανόμενων ευκολότερη 

και οι πιθανότητες εξέλιξης μεγαλύτερες. 

Ένας άλλος παράγοντας είναι ο βαθμός επιθυμίας του υποψηφίου να 

καταλάβει την υπό πλήρωση θέση. Κατά πόσο δηλαδή βρίσκει την εργασία 

αυτή ενδιαφέρουσα, ώστε να την εκτελέσει αποδοτικά, ενεργοποιώντας όλες 

τις δυνατότητες και ικανότητες που έχει. Αντίθετα, ο υποψήφιος που κρίνει ότι 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΜΕ

ΟΑΕΔ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΕΙ-ΑΕΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
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η εργασία δεν είναι ανάλογη των προσδοκιών του , δεν είναι δηλαδή ελκυστική 

και δεν του αποδίδει την επιθυμητή αμοιβή, οπότε θεωρεί ότι εξαναγκάζεται 

κατά κάποιον τρόπο να την εκτελεί, τότε όπως γίνεται αντιληπτό, δεν έχει 

ικανοποιητική απόδοση. 

Η επωνυμία και το κύρος της επιχείρησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

προσέλκυση εργαζομένων υψηλού επιπέδου. Εξυπακούεται ότι, κατά την 

διαδικασία της επιλογής, ο υποψήφιος θα πρέπει να συναποκομίζει τις 

καλύτερες εντυπώσεις (ευγένεια, επαγγελματισμό, ευχάριστο περιβάλλον, 

αξιοπιστία, συνέπεια), δεδομένο ότι και η εικόνα αυτή αξιολογείται από τους 

υποψηφίους. Αρνητικές ενέργειες, όπως ανήθικη συμπεριφορά προσβλητικές 

ερωτήσεις και άλλα συναφή, μπορεί να έχουν απρόσμενα και δυσάρεστα 

αποτελέσματα, μπορεί ακόμη και να κινηθούν νομικά εναντίων των 

επιχειρήσεων, ορισμένοι τουλάχιστον από τους υποψηφίους. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη επιλογή είναι η καλή 

προετοιμασία των υπεύθυνων πρόσληψης, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε 

υπεύθυνοι του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, είτε τα στελέχη γραμμής, 

μόνοι τους ή σε συνεργασία μεταξύ τους, και για θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης, 

κάποιος σύμβουλος επιχειρήσεων.  

Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις επιλογής περιλαμβάνουν: 

 Ύπαρξη μιας ρεαλιστικής θέσης εργασίας (ΡΠΕ) 

 Γνώση της φύσης της κενής θέσης εργασίας και των 

προβλημάτων της. Εδώ βοηθάει η ανάλυση θέσης που πρέπει 

να έχει προηγηθεί. 

 Καθορισμός των κριτηρίων για σωστή απόδοση στην κάθε 

θέση. Εδώ βοηθούν εκτός από τη περιγραφή και τις 

προδιαγραφές της θέσης και η μελέτη της απόδοσης των 

προηγούμενων κατόχων της θέσης. 

 Γνώση των διαφόρων μεθόδων επιλογής και της σημασίας 

τους. Η μεγάλη ποικιλία των μεθόδων απαιτεί και καλή γνώση 

της χρησιμότητας τους σε κάθε περίπτωση 

 Κατανόηση των θεμάτων της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των 

μεθόδων επιλογής. 
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 Εκπαίδευση των υπευθύνων για ανάπτυξη των απαιτούμενων 

ικανοτήτων. 

 Σύστημα ανατροφοδότησης για μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας στην επιλογή ανθρώπινου δυναμικού 

(Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2003) 

Το έργο της επιλογής, που όπως είδαμε είναι καθοριστικό για την 

λειτουργικότητα της επιχείρηση, πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένα στελέχη 

και πάντα με πολύ προσοχή, γιατί είναι πολύ εύκολο να οδηγήσει σε εσφαλμένα 

και επιζήμια για μία επιχείρηση συμπεράσματα (Ξυροτύρη, 2001). Τα κριτήρια 

με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή των υποψηφίων επιγραμματικά είναι η 

εκπαίδευση, προηγούμενη εμπειρία, τα φυσικά χαρακτηριστικά και η 

προσωπικότητα των υποψηφίων. 

 

1.7 Εκπαίδευση – Ανάπτυξη 
 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογικής προόδου, οι αυξανόμενες 

απαιτήσεις των αναγκών των καταναλωτών, όπως επίσης και οι μεγάλες 

αλλαγές και προκλήσεις που συνεπάγεται η λειτουργία των εταιρειών ( 

ανταγωνιστικότητα, συγχωνεύσεις, μεγάλους ρυθμούς αποδοτικότητας, 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων), καθιστούν 

απαραίτητα την συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, ιδιαίτερα όταν 

συντελούνται σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό τους περιβάλλον. Έτσι, η 

επιβίωση, η ανάπτυξη και η κερδοφορία της κάθε επιχείρησης εξαρτώνται 

άμεσα από την ταχύτητα της προσαρμογής της, καθώς και την επιτυχία των 

οικονομικών ελιγμών τους οποίους θα πρέπει να υιοθετήσει, ώστε να 

αντιμετωπίσει επιτυχώς, σε ανταγωνιστική βάση φυσικά, τις διάφορες 

οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις, όπως επίσης και τις τεχνολογικές και 

καταναλωτικές διαφοροποιήσεις που συντελούνται, αξιοποιώντας, στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό τους πόρους και τους παραγωγικούς συντελεστές που 

διαθέτει. 

Η εκπαίδευση αναφέρεται στις μεθόδους  που χρησιμοποιούνται για να 

δώσουν στο νεοπροσλαμβανόμενο ή ήδη υπάρχον προσωπικό τις ικανότητες 

που πρέπει να έχουν για να εκτελέσουν το έργο τους. Έτσι, εκπαίδευση για 

έναν χρήστη μηχανής σημαίνει να μάθει πως δουλεύει ένα νέο μηχάνημα, για 
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έναν νέο πωλητή πως να πουλάει τα προϊόντα της εταιρείας και για έναν 

διευθυντή πως να συντονίζει τα επιμέρους θέματα, που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα του, να κάνει τις απαραίτητες συνεντεύξεις και να αξιολογεί σωστά 

τους εργαζομένους. 

Οι εργαζόμενοι σήμερα χρειάζονται επιπρόσθετες ικανότητες, που είναι 

πλέον απαραίτητες και αναφέρονται στην ομαδική εργασία, στη λήψη 

αποφάσεων και στην επικοινωνία. Σημαντική επίσης είναι και η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων που αφορούν την τεχνολογία και την χρήση ηλεκτρικών 

υπολογιστών. Στο χώρο της παροχής υπηρεσιών, καθώς αυξάνονται η 

ανταγωνιστικότητα και οι απαιτήσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση, οι εργαζόμενοι 

χρειάζονται ολοένα και περισσότερη εκπαίδευση, που θα βελτιώνει τον τρόπο 

και τις μεθόδους εξυπηρέτησης των πελατών. Για τους παραπάνω λόγους, οι 

επιχειρήσεις εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, και ένα μεγάλο ποσοστό από 

αυτές αφιερώνουν σημαντικό χρόνο και υψηλές δαπάνες για την εκπαίδευση 

των υπαλλήλων. 

Ανεξάρτητα από τη στρατηγική που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση, είναι 

γεγονός ότι απαιτείται η ύπαρξη υψηλού επιπέδου στελεχών που 

εκπαιδεύονται σε διάφορους τομείς, όπως στον τεχνολογικό, στον τομέα 

διοίκησης, στον τομέα των υπηρεσιών κ.α. Κατά συνέπεια και τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που πρόκειται να εφαρμοστούν θα πρέπει να έχουν στόχο τους 

την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, αναπτύσσοντας παράλληλα και τις 

επιπρόσθετες εκείνες ικανότητες, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας. 

Υπάρχουν πέντε στάδια, τα οποία ενδείκνυται να ακολουθήσει μια 

επιχείρηση για την υλοποίηση της σωστής εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, όπου μπορούμε 

να θεωρήσουμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να 

υλοποιηθούν σε πέντε διαφορετικά στάδια: 

1. Η ανάλυση των εργασιακών απαιτήσεων  

2. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

3. Η επιβεβαίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

4. Η υλοποίηση του προγράμματος 

5. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων και η συνεχής 

παρακολούθηση 
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 Κατάρτιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να επιτύχει τους 

προκαθορισμένους στόχους του, θα πρέπει: 

 Να είναι ενημερωτικό και να παρέχει τις απαραίτητες 

γνώσεις,  

 Να έχει ως στόχο του την ανάπτυξη των ικανοτήτων του 

εκπαιδευόμενου. 

 Να αποβλέπει στη βελτίωση της απόδοσης και της 

εργασιακής του συμπεριφοράς. 

 Άλλες απαραίτητες διαδικασίες 

 

1.8 Αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων 
 

Με τον όρο "αξιολόγηση της απόδοσης" εννοούμε κατά βάση την 

εκτέλεση ενός συνόλου μη ομοιόμορφων εργασιών, κάτω από συγκεκριμένες 

εργασιακές συνθήκες, που έχουν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, τα 

οποία μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν μετά την ολοκλήρωση τους. 

Η αξιολόγηση της απόδοσης ,λοιπόν, είναι η διαδικασία εκείνη, ή αλλιώς το 

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

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση στην οποία 

εργάζεται, εκτελώντας το έργο που του έχει ανατεθεί με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. 

Μια αξιόπιστη αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, η οποία 

διενεργείται από τους προϊσταμένους των τμημάτων, ενδείκνυνται να 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες. 

 Την ανάλυση του έργου μιας συγκεκριμένης θέσης(jobanalysis). Με 

το πνεύμα αυτό, θα πρέπει να καθοριστεί, με σαφή τρόπο το σύνολο 

των ενεργειών που είναι απαραίτητες, ώστε να ολοκληρωθεί 

ικανοποιητικά μια συγκεκριμένη εργασία. 

 Τον καθορισμό της έννοιας " επιτυχημένη εκτέλεση ενός έργου", 

συνδέοντας την ενδεικνυόμενη συμπεριφορά με τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα, τα οποία θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια και 

ενδείκνυται να είναι μετρήσιμα με ανάλογες μονάδες. 
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 Την ανάπτυξη τρόπων μέτρησης των πεπραγμένων, που 

αναφέρονται στις μεθόδους, με τις οποίες διαβαθμίζονται οι 

αποδόσεις, υιοθετώντας συνήθως ένα είδος κλίμακας, ώστε να 

διευκολύνεται το έργο της αξιολόγησης. 

Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

εργαζομένων είναι ουσιαστικά τέσσερις. Ο τρόπος με βάση τις μεθόδους 

σύγκρισης (comparative procedures), ο τρόπος με βάση τα απόλυτα κριτήρια 

(absolute standards), ο τρόπος αξιολόγησης βάσει της επίτευξης των 

αντικειμενικών στόχων(management by objectives) και αυτός που συνδέεται με 

την άμεση μέτρηση της αποδοτικότητας(performance measurement). 

Τρόποι αξιολόγηση με βάση τις μεθόδους σύγκρισης 

Ο τρόπος αυτός περιλαμβάνει τις μεθόδους αξιολόγησης που θα επισημάνουμε 

στην συνέχεια,  με βάση τις συγκρίσεις που γίνονται ανάμεσα στους 

εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Λαμβάνει υπόψιν την συνολική εικόνα του 

εργαζόμενου και ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας σφαλμάτων κατά την εκτίμηση, 

δεδομένου ότι η τελευταία είναι ,πολλές φορές, υποκειμενική. 

 Μέθοδος της απλής κατάταξης (ranking method) 

 Μέθοδος εναλλακτικής κατάταξης (alternation ranking method) 

 Μέθοδος της κατανομής βαθμών (method of ranking distribution) 

 Μέθοδος σύγκρισης ζευγαριών (paired comparison method) 

 Μέθοδος υποχρεωτικής διασποράς (forced distribution method) 

 

1.9 Πολιτική αμοιβών 
 

Η αμοιβή σαν πρακτική της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRM) είναι 

μια σύνδεση μεταξύ ανταμοιβής και εργασιακής ικανοποίησης. Τα συστήματα 

αμοιβής σχετίζονται με δύο μεγάλα θέματα: την απόδοση και την ανταμοιβή. Η 

απόδοση περιλαμβάνει τον καθορισμό, την αποτίμηση της απόδοσης και τον 

εφοδιασμό των εργαζομένων με επαναπληροφόρηση.  Η ανταμοιβή 

περιλαμβάνει τα μπόνους, τις αυξήσεις του μισθού, τις προαγωγές και τα 

επιδόματα (Polychroniou, 2007). Η αμοιβή των εργαζομένων αποτελεί 

ουσιαστικό και κύριο καθοριστικό παράγοντα αφ’ ενός για την προσέλκυση 
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ικανών – κατάλληλων υποψηφίων και την παραμονή αυτών στην επιχείρηση 

και αφ’ ετέρου  για το επίπεδο απόδοσης και την εν γένει συμπεριφοράς τους.  

Ως αμοιβή θεωρούμε τις κάθε είδους πληρωμές προς τον εργαζόμενο, ο 

οποίος συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης 

στην οποία εργάζεται. Οι αμοιβές διακρίνονται σε: 

 Άμεσες οικονομικές παροχές. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια, τα διάφορα 

κίνητρα, όπως επίσης και οι επιπλέον ανταμοιβές που χορηγούνται για 

τις παραγωγικές προσπάθειες των εργαζομένων 

 Έμμεσες οικονομικές παροχές. Τα οφέλη που αποκτά ο εργαζόμενος 

από την εργασία του και δεν εξαρτώνται άμεσα από την αποδοτικότητα 

του, όπως θερινές και αναρρωτικές άδειες, κοινωνική ασφάλιση, 

συμμετοχή σε παιδικούς σταθμούς, συνεταιρισμούς και άλλα συναφή. 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα αμοιβών αποσκοπεί στην εξασφάλιση 

εσωτερικής και εξωτερικής "δικαιοσύνης" και να συμβάλλει στην επίτευξη της 

συνολικής στρατηγικής της επιχείρησης. Στην εσωτερική δικαιοσύνη οι 

υπεύθυνες θέσεις εργασίας όπως και υπάλληλοι με τα περισσότερα προσόντα 

αμείβονται όπως τους αρμόζει. Η εξωτερική δικαιοσύνη ταυτίζεται με την 

ισορροπία της μισθολογικής πολιτικής που ακολουθεί ο οργανισμός σε σχέση 

με ανάλογες θέσεις και με το πως αυτές αποτιμώνται στην αγορά εργασίας. 

Συνοπτικά οι αντικειμενικοί στόχοι ενός αποτελεσματικού συστήματος 

αναφέρονται στα εξής ζητήματα (Werther & Davis, 1996). 

 Απόκτηση προσοντούχων εργαζομένων. 

 Συγκράτηση υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού 

 Εξασφάλιση δικαιοσύνης 

 Ανταμοιβή της επιθυμητής εργασιακής συμπεριφοράς 

 Έλεγχος κόστους  

 Συμμόρφωση με την νομοθεσία 

 Εύκολη κατανόηση 

 Επίτευξη διοικητικής λειτουργικότητας  
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1.10 Εργασιακές Σχέσεις 
 

Το τμήμα προσωπικού παίζει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις 

συνδικαλισμού - διοίκησης, γιατί ο υπεύθυνος προσωπικού ενεργεί συνήθως 

ως υπεύθυνος της ομάδας διαπραγματεύσεων με το σωματείο και συχνά ως 

αντιπρόσωπος της ανώτατης ηγεσίας της επιχείρησης. Συμβουλεύει σχετικά με 

τον καθορισμό των υπερωριών, το χειρισμό των μεταθέσεων και απολύσεων 

και βοηθά στη διαδικασία επίλυσης διενέξεων και στην επικοινωνία των 

εργαζόμενων με τη διοίκηση. Για τη διατήρηση καλών εργασιακών σχέσεων ο 

διευθυντής προσωπικού και γενικά το τμήμα έχει καθήκον να δημιουργεί κλίμα 

φιλίας, ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, 

έτσι ώστε να έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν στην επιχείρηση. Οι διαδικασίες 

που τηρούνται είναι οι εξής: 

 Διαπραγμάτευση της συλλογικής σύμβασης και εφαρμογή της σε 

καθημερινή βάση 

 Μεταφορά της γνώσης στα στελέχη γραμμής για την 

αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. 

 Χειρισμός των παραπόνων του προσωπικού. 

 Χειρισμός των απολύσεων, προαγωγών και μεταθέσεων. 

 Επαφή και συνεργασία με τα σωματεία των εργαζομένων. 

Επίσης η λειτουργεία αυτή συμπεριλαμβάνει θέματα όπως: 

 Τις εργασιακές σχέσεις 

 Τον συνδικαλισμό στην Ελλάδα 

 Τις συλλογικές διαπραγματεύσεις  

 Θέματα πειθαρχίας όπως είναι η επιβολή πειθαρχικών ποινών 

 Θέματα παραπόνων  

 Τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας και τη σχετική νομοθεσία 

 Την σύνθεση του πληθυσμού και τα ποσοστά της απασχόλησης 

 Φορείς που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα  

Οι παραπάνω ενέργειες είναι αλληλένδετες σε τέτοιο βαθμό, που η 

επιτυχής ή ανεπιτυχής εκτέλεση της μίας επηρεάζει την αποτελεσματικότητα 

της άλλης. Για να τονιστεί το αλληλένδετο των ενεργειών της Διοίκησης 

Ανθρώπινων πόρων, είναι σκόπιμο αυτές να θεωρηθούν ως υποσυστήματα 
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στο σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Κάθε μεταβολή σε ένα από τα 

υποσυστήματα επηρεάζει την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του όλου 

συστήματος. 

Οι βασικές αρμοδιότητες του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινων πόρων 

φαίνονται και συνοπτικά στο Σχήμα 3. 

 

 

Σχήμα 3. Βασικές αρμοδιότητες του τμήματος Δ.Α.Π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

2.1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 

 

Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες της οικονομίας μιας χώρας. Για να είναι ισχυρή μια οικονομία 

πρέπει και το χρηματοπιστωτικό της σύστημα να είναι ισχυρό. Ο ρόλος του είναι 

καθοριστικός για τη χρηματοδότηση του δημοσίου, των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών, καθώς επίσης και για τη διενέργεια πλήθους άλλων 

διαμεσολαβητικών εργασιών. Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση του 

τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα για τα έτη 2006-2009. Κατά τη χρονική περίοδο 

αυτή, υπήρξε μεγάλη δραστηριοποίηση στον τραπεζικό κλάδο και υψηλά 

επίπεδα ανταγωνισμού. Στη μελέτη αυτή γίνεται μια προσπάθεια να 

καθοριστούν τα χαρακτηριστικά και η δομή του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος, οι παράγοντες που το επηρεάζουν αλλά και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να βγάλει κάποια 

συμπεράσματα για την εξέλιξη των μεγεθών του ως σύνολο αλλά και για την 

πορεία των μεγεθών της κάθε τράπεζας ξεχωριστά. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται είναι η ανάλυση αριθμοδεικτών κυρίως. Τα κύρια 

συμπεράσματα της εργασίας είναι ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η κυριαρχία των μεγάλων τραπεζών σε 

μερίδιο αγοράς, και η διαχρονική προσαρμογή των οικονομικών μεγεθών όλων 

των τραπεζικών ιδρυμάτων στις μακροοικονομικές εξελίξεις της χώρας. 

Το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, του οποίου το τραπεζικό 

σύστημα αποτελεί μέρος, περιλαμβάνει όλους εκείνους τους χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς που βασικός τους στόχος είναι η διοχέτευση των αποταμιευτικών 

κεφαλαίων στο οικονομικό κύκλωμα μέσω της χρηματοδότησης των 

επενδυτικών δαπανών που αναλαμβάνουν διάφορες οικονομικές μονάδες. 

Η κλασική λειτουργία των συμμετεχόντων στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα μιας χώρας είναι η άσκηση πίστης. Ως πίστη χαρακτηρίζεται η 

μεταβίβαση δύναμης εξουσίας οικονομικών πόρων, με τον όρο επιστροφής 

τους μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος. 
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Με την πίστη μεταβιβάζονται έναντι ανταλλάγματος, περιουσιακά 

στοιχεία από οικονομικές μονάδες που τα αποταμιεύουν, σε οικονομικές 

μονάδες που τα εκμεταλλεύονται για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Γίνεται φανερό ότι η σπουδαιότητα του ρόλου του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος βρίσκεται σε δύο κυρίως τομείς της οικονομικής ζωής. Πρώτο, στο 

γεγονός ότι με την παρέμβαση του γίνεται δυνατή η αξιοποίηση των χρηματικών 

πόρων που διαθέτει η οικονομία και που αλλιώς, ίσως έμεναν αδρανείς. 

Δεύτερο, στην ευνοϊκή επίδραση που ασκεί στη συνολική αποταμίευση της 

οικονομίας (Δ/νση Εκπαίδευσης Eurobank, 2008).  

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχουν, όπως όλες οι υπηρεσίες, τις 

εξής ιδιαιτερότητες από απόψεως Μάρκετινγκ (Zeithaml et al., 1985) σε σχέση 

με τα προϊόντα: 

Αϋλότητα, αδιαιρετότητα, αναλωσιμότητα και ανομοιογένεια  

Στα πλαίσια αυτά, οι λειτουργίες που επιτελεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

μπορούν να διακριθούν σε: 

 Διάθεση των απαιτούμενων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων. 

 Μείωση του κινδύνου του μεμονωμένου δανειστή να απολέσει τους 

χρηματικούς του πόρους, με άμεση συνέπεια τη μείωση του κόστους 

κεφαλαίου. 

 Αποτροπή καταστάσεων στενότητας ρευστού χρήματος, άρα άρση της 

πιθανότητας ρευστοποίησης παγίων στοιχείων που  συνήθως αποτελεί 

ζημιά και ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

 Διάθεση πείρας και ειδικών γνώσεων με στόχο την επιλογή των 

οικονομικών εκείνων δραστηριοτήτων που θα είναι και οι πλέον 

παραγωγικές. 

 Παροχή δυνατότητας στις οικονομικές μονάδες, χρονικής κατανομής 

των δαπανών. Πρόκειται για βασική υπηρεσία που προσφέρεται σε 

άτομα και επιχειρήσεις αφού τους επιτρέπει να προσδιορίζουν αυτά και 

όχι ο χρόνος κτίσης των αγαθών, το χρονικό σημείο στ οποίο θα 

προβούν σε μια δαπάνη (Δ/νση Εκπαίδευσης Eurobank, 2008). 



28 
 

2.2 Ο Ρόλος του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 
 

Ρόλος κάθε χρηματοπιστωτικού κλάδου αποτελεί η χαμηλότερου 

κόστους διαμεσολάβηση μεταξύ των πλεονασματικών μονάδων μιας 

οικονομίας και των ελλειμματικών της μονάδων, δηλαδή μεταξύ των 

αποταμιευτών και των δανειζόμενων. Οι επιπτώσεις που συνεπάγεται η 

λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη ενός κράτους είναι καθοριστικές.  Με την παρέμβαση των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιλύονται τα προβλήματα που αναδύονται 

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την εφαρμογή της άμεσης 

χρηματοδότησης και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με την ποσοτική και 

χρονική διαφοροποίηση των προσφερόμενων και ζητούμενων κεφαλαίων. Οι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επεξεργάζονται τα προσφερόμενα ή 

πλεονάζοντα κεφάλαια, τόσο κατά τη διαδικασία της άντλησης, όσο και κατά τη 

διαδικασία της πρόσληψης, μεταμορφώνοντας τα σε εύχρηστα και ελκυστικά, 

για τους δανειστές και τους δανειζόμενους, χρηματοοικονομικά προϊόντα.  

Παράλληλά, με την παρέμβαση τους περιορίζουν τους κινδύνους της ροής ή 

μεταφοράς των κεφαλαίων, ιδιαίτερα τον πιστωτικό κίνδυνο (www.icap.gr, 

2006). 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, λόγω του μεγέθους και της 

εξειδίκευσης τους, είναι σε θέση να διαμορφώσουν χρηματοοικονομικά 

προϊόντα άντλησης και τοποθέτησης κεφαλαίων ή χαρτοφυλάκια 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, τέτοια που αφενός περιορίζουν τον πιστωτικό 

κίνδυνο και τους λοιπούς κινδύνους και αφετέρου αυξάνουν την απόδοση των 

επενδύσεων. Ο έλεγχος και η αντιμετώπιση των κινδύνων επιβάλλονται και 

από τις εποπτικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένους κανόνες, τόσο για τη 

λειτουργία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όσο και για το ύψος των 

κινδύνων, ανάλογα με τα ίδια κεφάλαια και τα στοιχεία του ενεργητικού τους, 

δηλαδή με τις επενδύσεις που μπορούν να αναλάβουν κάθε χρονική στιγμή. Με 

τη μέτρηση του πιστωτικού και των λοιπών κινδύνων, και ταυτοχρόνως με τους 

τιθέμενους κανόνες ελέγχου και παρακολούθησης αυτών, περιορίζεται ή 

μηδενίζεται ο κίνδυνος για τους επενδυτές και τους τελικούς χρήστες των 

κεφαλαίων. Οι δυνατότητες αυτές των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, σε 

συνδυασμό με τον αυξανόμενο, στα πλαίσια των σημερινών 

http://www.icap.gr/
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παγκοσμιοποιημένων αγορών, ανταγωνισμό μειώνουν το κόστος χρήσης των 

κεφαλαίων (πχ επιτόκιο) με προφανείς θετικές επιπτώσεις στην οικονομική 

ανάπτυξη. Η αναγκαιότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την 

οικονομική ανάπτυξη δεν σταματά εδώ, αφού ο ρόλος τους στη διαμόρφωση 

της πολιτικής προσφοράς χρήματος σε μια οικονομία είναι καθοριστικός 

(www.icap.gr, 2006). 

Μεταξύ των βασικών αλλαγών που έχουν επέλθει στον ευρωπαϊκό, αλλά 

και στο διεθνή χρηματοπιστωτικό χώρο είναι η απελευθέρωση της προσφοράς 

προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, με 

επίκεντρο την απελευθέρωση της τραπεζικής (commercial banking) και της 

επενδυτικής τραπεζικής (investment banking). Παρά τη διαφορετική τους 

αφετηρία, όλες οι προσεγγίσεις και οι ορολογίες συγκλίνουν στο ότι η τραπεζική 

επιχείρηση δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην εμπορία χρήματος και ότι 

η δραστηριοποίηση και σε άλλες χρηματοοικονομικές εργασίες δεν διαφέρει δεν 

διαφοροποιεί το κύριο χαρακτηριστικό της. Όλες οι προσεγγίσεις όμως, δεν 

είναι δυνατό να καλύψουν την έννοια της σύγχρονης τράπεζας ή του σύγχρονου 

πιστωτικού ιδρύματος που πέραν της αποδοχής καταθέσεων 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής πίστης και της κίνησης κεφαλαίων 

στο μεγαλύτερο μέρος τους μπορεί να ταυτιστούν. Οι συνεχώς και με διαρκώς 

αυξανόμενο ρυθμό μεταβαλλόμενες συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον δεν 

έχουν αφήσει ανεπηρέαστο το τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες και γενικότερα 

οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί περιορίζουν σταδιακά τις παραδοσιακές τους 

λειτουργίες και στρέφονται σε νέες δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες που 

μέχρι πρότινος αποτελούσαν προνόμιο συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών 

οργανισμών. Στη στροφή αυτή συμβάλλει καθοριστικά η συνεχής εξελισσόμενη 

τεχνολογία, το αναπροσαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο και τα συνεχώς 

εμφανιζόμενα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Έτσι, οι τράπεζες διευρύνουν 

συνεχώς τις δραστηριότητες τους, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της 

διοχέτευσης κεφαλαίων στην οικονομία (www.icap.gr,2006). 

Οι σημαντικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό χώρο επηρεάζουν όλες 

τις κατηγορίες κινδύνων που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, τόσο κατά 

τη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων, όσο και κατά τη διαδικασία επένδυσης των 

κεφαλαίων αυτών, αφού οι παραδοσιακοί κίνδυνοι διαφοροποιούνται και 

http://www.icap.gr/
http://www.icap.gr,2006/
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ταυτόχρονα αναπτύσσονται και προστίθενται νέοι κίνδυνοι, οι καλούμενοι 

κίνδυνοι αγοράς.  

                     

2.3 Μετασχηματισμοί στον τραπεζικό κλάδο 
 

       Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί κάποιες βασικές εξελίξεις στο 

τραπεζικό τομέα, οι οποίες με τη σειρά τους επέφεραν σημαντικές αλλαγές τόσο 

για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες των τραπεζών. Συνοπτικά, οι 

εξελίξεις αυτές συνδέονται με την ευρεία διεθνοποίηση των τραπεζών, την 

ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο, τις μεταβολές στη φύση 

των κρατικών τραπεζών, την εισαγωγή νέων τραπεζικών προϊόντων και στην 

επέκταση μιας διαδικασίας συγχωνεύσεων και εξαγοράσεων. Ειδικότερα, η 

διαδικασία της διεθνοποίησης έχει επιφέρει μια άνευ προηγουμένου επέκταση 

των τραπεζών σε αγορές που βρίσκονται πέραν των εθνικών συνόρων. Το 

γεγονός αυτό άλλαξε άρδην μεγάλο κομμάτι που αφορά το συντονισμό και τη 

διαχείριση των εσωτερικών λειτουργιών των τραπεζών. Η αναζήτηση 

πρακτικών που στοχεύουν στην βελτιστοποίηση των πωλήσεων, των 

οικονομικών λειτουργιών αλλά και της κατάρτισης των στελεχών διοίκηση πάνω 

στις διεθνείς εξελίξεις κρίνονται απαραίτητες διαδικασίες (Daskopoulou, 

Tahinakis, 2005). 

Ο τραπεζικός τομέας έχει υποστεί και εξακολουθεί να υφίσταται 

σημαντικές αλλαγές και συνεπώς εμπλέκεται σε μια σημαντική συνεχή 

διαδικασία αναδιάρθρωσης. Πολιτικές απορρύθμισης υιοθετήθηκαν από 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είχαν ως στόχο την απελευθέρωση των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επέτρεψαν στις αγορές να ανταγωνίζονται 

πιο ελεύθερα (Gardener, Polyneux, 1990).  

Η ραγδαία άνοδος της τραπεζικής τεχνολογίας, η οποία οδήγησε σε ένα 

ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών είχε σημαντικό αντίκτυπο στον 

τραπεζικό κόσμο και καθώς καταργούνται τα παραδοσιακά εμπόδια, οι 

τράπεζες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο αριθμό νέων ανταγωνιστών. Από την 

άλλη πλευρά, οι τράπεζες αύξησαν πρόσφατα τον αριθμό των δραστηριοτήτων 

και υπάρχει μια στροφή προς πιο ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες (Daskopoulou, Tahinakis, 2005). 
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Ο τραπεζικός κλάδος διαμορφώνεται επίσης από διάφορους 

παράγοντες, οι οποίοι είναι μοναδικοί για κάθε χώρα. Ο αντίκτυπος της 

εσωτερίκευσης στον ανταγωνισμό και στις δομές της αγοράς ποικίλλει ανάλογα 

με την κυβερνητική πολιτική, τις εθνικές εξελίξεις της αγοράς, τις υπάρχουσες 

τραπεζικές δομές, και τις στρατηγικές τραπεζών. Έτσι, οι τράπεζες σε κάθε 

χώρα αντιμετωπίζουν ξεχωριστές αλλαγές στην αγορά και στα ανταγωνιστικά 

περιβάλλοντα. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές στον τραπεζικό 

τομέα είναι εμφανείς σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, πράγμα που 

σημαίνει ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη οι τράπεζες να είναι προληπτικές 

παρά να αντιδρούν σε αυτές τις αλλαγές (Quack et al., 1995). 

 

2.4 Δομές και παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία των 

τραπεζών 
 

Αυτές οι ανταγωνιστικές αλλαγές οδήγησαν τους οργανισμούς 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως οι τράπεζες, να αντιμετωπίσουν 

ορισμένα προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού. Για παράδειγμα, υπάρχει 

ανάγκη για αποτελεσματική επιλογή προσωπικού, ανάγκη για συστηματική 

βελτίωση συγκεκριμένων δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

της νέας τεχνολογίας, οι οποίες σχετίζονται με τη  συστηματική εκπαίδευση και 

την ανάγκη για στροφή προς ένα σύστημα πληρωμών που σχετίζεται με την 

απόδοση (Storey et. al., 1995). 

Για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να ανταποκριθούν στις 

αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτό το πλαίσιο 

είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτή η σημασία της διαχείρισης ανθρωπίνου 

δυναμικού. Ένας βασικός στόχος είναι να αξιοποιηθεί το προσωπικό της 

τράπεζας με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 

οργανωσιακής απόδοσης, και της ανάδειξης αποτελεσματικών ηγετών. 

Επιπρόσθετα, για να καταστούν οι ελληνικές τράπεζες βιώσιμες και 

ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο χρειάζεται να προχωρήσουν στην 

υιοθέτηση ενός συνόλου πρακτικών που εκτείνονται από αλλαγές στην 

οργανωσιακή φιλοσοφία μέχρι τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και 

την βελτίωση της ποιότητας και απόδοσης των υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής κατάρτιση του 
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προσωπικού με βάση τις πρακτικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (Κέκκη, 

2016). 

Βασικός παράγοντας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και την 

υπέρβαση των προκλήσεων είναι η διεύθυνση του τραπεζικού οργανισμού. Ο 

ρόλος της διεύθυνσης είναι κομβικός αρχικά για την επιλογή του κατάλληλου 

προσωπικού και των ανθρώπων που θα έχουν τις δεξιότητες και ικανότητες για 

να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που αναδύονται για τον τραπεζικό 

τομέα. Η συνεχιζόμενη αξιολόγηση του έργου και της απόδοσης τους, και η 

προσαρμογή μιας συνεχούς κατάρτισης με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα 

καθήκοντα του κάθε εργαζόμενου αποτελεί σημαντική ευθύνη της διεύθυνσης 

της τράπεζας. Επίσης μια βασική πτυχή αποτελεί η παροχή των κατάλληλων 

κινήτρων αλλά και ανταμοιβών (Μαγγιώρου, κα. 1999).  

 

2.5 Κίνητρα και συστήματα ανταμοιβών στις τράπεζες 
 

Το κίνητρο του υπαλλήλου μιας τράπεζας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ικανοποίησης μεταξύ των πελατών της 

(Petcharack, 2004). Κάθε εργαζόμενος έχει το δικό του σύνολο κινήτρων και 

προσωπικών προθέσεων που τον καθιστούν να εργαστεί με ενθουσιασμό ή 

όχι, ανάλογα με την περίπτωση. Ορισμένοι παρακινούνται από την 

αναγνώριση, ενώ άλλοι από τις ανταμοιβές. Όποια κι αν είναι η μορφή των 

κινήτρων των εργαζομένων της τράπεζας, το κλειδί για την προώθηση αυτού 

του κινήτρου από την διεύθυνση, είναι η κατανόηση (McCoy, 2000). 

Οι εργαζόμενοι της τράπεζας πρέπει να έχουν κίνητρα για να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 

επιτευχθεί αυτό. Τα συστήματα ανταμοιβής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην παρακίνηση των εργαζομένων όπως και η παροχή ευκαιριών για 

επαγγελματική ανέλιξη. 

Στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, το σύστημα πληρωμών καθορίζεται από 

τον βαθμό, την αρχαιότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το εκπαιδευτικό 

επίπεδο του εργαζόμενου (Cavouriaris, Karamessini, 1993). Αναλογικά ή 

σταθερά επιδόματα προστίθενται στον βασικό μισθό των υπαλλήλων. Τα 

αναλογικά επιδόματα περιλαμβάνουν προσαύξηση υπηρεσίας, οικογενειακό 

επίδομα και «επιστημονικό» επίδομα (πτυχίο πανεπιστημίου). Ωστόσο, αυτά τα 
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επιδόματα κατανέμονται άνισα μεταξύ γυναικών και ανδρών υπαλλήλων. Για 

άλλη μια φορά, η διάκριση λόγω φύλου είναι εμφανής από το χάσμα αποδοχών 

και ανταμοιβών μεταξύ των δύο φύλων. Ωστόσο, άλλα συστήματα πληρωμών 

όπως με βάση την αξία, καθώς και, διαφορετικά σχήματα μπόνους (κατανομή 

κερδών, μπόνους παραγωγικότητας, επίδομα, διανομή μετοχών) άρχισαν 

πρόσφατα να εφαρμόζονται κυρίως σε ιδιωτικές ελληνικές τράπεζες.  

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το μοναδικό σύστημα πληρωμών, το οποίο 

ακολουθούν οι τράπεζες, έχει αρχίσει να αλλάζει και γίνεται πιο ευέλικτο. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μισθοί καθορίζονται σταδιακά από την απόδοση των 

εργαζομένων και, επομένως, η πληρωμή που σχετίζεται με την απόδοση θα 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των μισθών. Ωστόσο, η Ένωση 

Συνομοσπονδίας Τραπεζών Εργαζομένων δεν εγκρίνει κανένα καθεστώς 

αμοιβών αξίας σε ελεγχόμενες από το κράτος τράπεζες, επειδή ισχυρίζεται ότι 

θα υπάρχουν διακρίσεις στην αντιμετώπιση των εργοδοτών σύμφωνα με 

προσωπικές προτιμήσεις (Daskopoulou, Tahinakis, 2005). 

 

2.6 Πρόσληψη και επιλογή του τραπεζικού προσωπικού 
 

Έτσι, λοιπόν διαπιστώνεται ότι οι αρμοδιότητες και δραστηριότητες της 

διεύθυνσης του τραπεζικού οργανισμού συγκλίνουν με τις πρακτικές της 

διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού μέσα σε αυτόν. Η επιτέλεση αυτών των 

πρακτικών μπορεί να γίνει είτε μέσα στο εσωτερικό πλαίσιο του οργανισμού 

είτε σε συνεργασία με άλλες διοικητικές οντότητες, τραπεζικά δίκτυα, φορείς, 

κτλ. Σε γενικές γραμμές, η διεύθυνση των τραπεζικών καταστημάτων έχει 

άμεσο και ξεκάθαρο ρόλο πάνω στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

τους και για να βελτιστοποιηθεί το έργο της αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες 

που αντλούνται μέσα από διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης. Υπάρχουν 

περιπτώσεις που για να γίνει αυτό εφικτό συνάπτονται συνεργασίες με άλλες 

εταιρείες που ειδικεύονται στο κομμάτι της επιλογής προσωπικού, της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, κ.α. (Μαγγιώρου, κα. 1999).  

Οι μέθοδοι πρόσληψης και επιλογής αφορούν αμφότερα την είσοδο 

νέων υπαλλήλων σε έναν τραπεζικό οργανισμό. Ωστόσο, η πρόσληψη είναι μια 

διαδικασία που στοχεύει στην προσέλκυση των αιτούντων, ενώ η επιλογή είναι 

μια διαδικασία που στοχεύει στην επιλογή μεταξύ των αιτούντων. Η διαδικασία 
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πρόσληψης περιλαμβάνει τη συμμετοχή των τραπεζικών οργανισμών στην 

επικοινωνία με άτομα που μπορεί να είναι υποψήφιοι για τις κενές θέσεις 

εργασίας. Η διαδικασία επιλογής ασχολείται με την αξιολόγηση των υποψηφίων 

και την ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών και μεθόδων για να διασφαλιστεί 

ότι λαμβάνονται ορθές αποφάσεις της επιλογής (Anderson, 1994). 

Η διαδικασία ανάλυσης θέσεων εργασίας πρέπει να αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την επιλογή του προσωπικού. Ο στόχος της ανάλυσης 

εργασίας είναι να καθορίσει τις θέσεις εργασίας από την άποψη των 

συστατικών της εργασιών και στη συνέχεια να ανακαλύψει ποιες συμπεριφορές 

των εργαζομένων είναι κατάλληλες για αυτές τις θέσεις εργασίας. Προκειμένου 

η διαδικασία επιλογής να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά, ο διαχειριστής 

ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να γνωρίζει τις απαιτήσεις της εργασίας, τις 

συνθήκες εργασίας, καθώς και τις προσωπικές γνώσεις, τις δεξιότητες και 

ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχή απόδοση (Mullins, 1993) 

Η αποτελεσματική πρόσληψη και επιλογή θα είναι η απάντηση στην 

πρόκληση της παροχής ατόμων συμβατών με την ταχέως μεταβαλλόμενη 

τραπεζική κουλτούρα. Μια προσεκτική και συστηματική διαδικασία επιλογής θα 

σήμαινε την δαπάνη λιγότερου χρόνο στην εκπαίδευση του προσωπικού, 

δεδομένου ότι οι νέοι εργαζόμενα θα είχαν τη δυνατότητα να μάθουν τις 

δεξιότητες που απαιτούνται γρήγορα ή θα έχουν ήδη τις κατάλληλες δεξιότητες 

για τη συγκεκριμένη εργασία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιλογή 

συνδέεται με άλλες πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως η 

εκπαίδευση και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα από 

ειδικούς που ασχολούνται με την επιλογή του προσωπικού (Daskopoulou, 

Tahinakis, 2005). 

Οι πρακτικές πρόσληψης και επιλογής ποικίλλουν από χώρα σε χώρα 

και παρόλο που υπάρχουν ορισμένες ξεχωριστές προτιμήσεις από οργανισμό 

σε οργανισμό το κύριο πρότυπο επιλογής που ακολουθείται από τις τράπεζες 

είναι παρόμοιο. Σύμφωνα με τους Storey et al. (1995) υπάρχουν στοιχεία ότι οι 

πρωτοβουλίες που αφορούν την αλλαγή της κουλτούρας, οι πρακτικές 

ανταμοιβών που σχετίζονται με την απόδοση, η συμμετοχή των εργαζομένων 

στη λήψη αποφάσεων και άλλες πρακτικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού 

έχουν εφαρμοστεί ευρέως στις τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου. 
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Επιπλέον, μια έρευνα που διεξήχθη από τους Bournois και Torchy 

(1992) σε οργανισμούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Γαλλία και τη 

Βρετανία αποκάλυψε ότι οι κύριοι στόχοι της διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού τα επόμενα χρόνια για τους οργανισμούς χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών είναι η κατάρτιση και ανάπτυξη, η πρόσληψη, η παροχή 

ανταμοιβών και οφελών και οι πρακτικές αποδοτικότητας / παραγωγικότητας. 

Σε ορισμένους τραπεζικούς τομείς όπως αυτός του Ηνωμένου 

Βασιλείου, το επίκεντρο των τραπεζών είναι στην κατάρτιση, ενώ οι πολιτικές 

πρόσληψης θεωρούνται πιο σημαντικές από τα θέματα ανταμοιβών. Σε άλλους 

τραπεζικούς τομείς όπως στη Γαλλία, η εκπαίδευση έρχεται στη δεύτερη θέση 

μετά τον προγραμματισμό του εργατικού δυναμικού, ενώ οι πολιτικές 

προσλήψεων και τα θέματα αμοιβών είναι εξίσου σημαντικά. Όσον αφορά το 

επίπεδο εκπαίδευσης, στη Γαλλία και στη Βρετανία δεν ήταν τόσο εκτεταμένο 

όσο στη Γερμανία και, ως εκ τούτου, η λειτουργική ευελιξία πλησίασε μια 

οριζόντια παρά κάθετη διεύρυνση καθηκόντων. Σε γενικές γραμμές, πολλές 

τράπεζες προτιμούν να προσλαμβάνουν προσωπικό με υψηλότερα προσόντα 

που θα μπορούσαν να εκτελέσουν πολλαπλές εργασίες παρά να 

επικεντρωθούν κυρίως στο επίπεδο της κατάρτισης και της βελτίωσης των 

δεξιοτήτων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή της μεθόδου που θα αξιοποιηθεί για 

την επιλογή του προσωπικού της τράπεζας δεν σχετίζεται πάντα με την 

επιστημονική εγκυρότητα ή αξιοπιστία κάθε μεθόδου. Για παράδειγμα, αν και η 

συνέντευξη είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος επιλογής, η εγκυρότητά της 

βρέθηκε να είναι σχετικά χαμηλή (Cook, 1993). Ενόψει του αυξημένου 

ανταγωνισμού, μια τυπική ανταπόκριση που παρατηρείται στον τομέα της 

πολιτικής πληρωμών είναι η απομάκρυνση από το παραδοσιακό σύστημα της 

αξιολόγησης βάσει βαθμών προς κάποια μορφής συστήματος ενδεχόμενων 

ανταμοιβών-πληρωμών. Έτσι, σταδιακά συστήματα που ήταν βασισμένα στην 

αρχαιότητα, όπως στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, αντικαθίστανται εν μέρει από 

συστήματα που σχετίζονται με την σχέση ανταμοιβής/απόδοσης. Η πληρωμή 

που σχετίζεται με την απόδοση είναι ένα σύστημα στο οποίο η αύξηση του 

μισθού ενός ατόμου εξαρτάται αποκλειστικά ή κυρίως από την αξιολόγηση του 

(Beardwell, Len, 1994). 
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Αυτό το σύστημα φαίνεται να είναι από τα πιο προτιμώμενα 

προγράμματα ανταμοιβής, επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να 

ανταμείβονται οικονομικά ανάλογα με τη συνεισφορά τους. Το σκεπτικό πίσω 

από τη χρήση αυτής της πολιτικής πληρωμών είναι ότι είναι δίκαιο για τους 

υπαλλήλους να λαμβάνουν σημαντικά μπόνους ανάλογα με την απόδοσή τους. 

Το πιο σημαντικό απ’ όλα φαίνεται πως είναι ότι οι υπάλληλοι θεωρούν τα 

συστήματα ανταμοιβών που σχετίζονται με την απόδοση ως ένα δίκαιο και 

αξιόπιστο σύστημα πληρωμών και, ως εκ τούτου, έχουν περισσότερο κίνητρα. 

 

2.7 Μέθοδοι επιλογής σε κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες 
 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ελεγχόμενες από το κράτος τράπεζες 

προτιμούν ως την πιο έγκυρη μέθοδο επιλογής ένα γενικό σύστημα εξετάσεων. 

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από το πτυχίο τους, πρέπει να εξεταστούν σε 

προκαθορισμένα θέματα μέσα στο πλαίσιο εξετάσεων που προκηρύσσονται 

από το κράτος 

Υπάρχει μια γενική πεποίθηση ότι το πτυχίο πανεπιστημίου δεν 

επηρεάζει την επιλογή του υποψηφίου, αλλά εάν γίνει δεκτός, η προώθηση 

εντός της εσωτερικής κλίμακας της τράπεζας θα πραγματοποιηθεί πιο 

γρήγορα. Σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, συνεντεύξεις, έντυπα 

αιτήσεων και το βιογραφικό σημείωμα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη 

διαδικασία επιλογής. Στην πραγματικότητα, η επιλογή των διευθυντικών, 

τεχνικών και νομικών υποψηφίων διαφέρει πολύ από την επιλογή των 

υποψηφίων λογιστικής και γραφείου. Οι συνεντεύξεις και η υποβολή 

βιογραφικού σημειώματος είναι οι τυπικές μέθοδοι επιλογής που αφορούν την 

πρώτη κατηγορία, ενώ το βιογραφικό σημείωμα χρησιμοποιείται κυρίως για να 

προσδιορίσει ποιοι υποψήφιοι θα εξεταστούν για μια συνέντευξη ή θα 

προχωρήσουν σε περαιτέρω μεθόδους εξέτασης (Daskopoulou, Tahinakis, 

2005). 

Από την άλλη πλευρά, σε ιδιωτικές τράπεζες ελληνικές ή ξένες, οι 

συνεντεύξεις με τον διευθυντή προσωπικού ή τον βοηθό διευθυντή 

αποκάλυψαν ότι ήταν η πιο κοινή μέθοδος επιλογής. Η συνέντευξη θεωρείται 

ως ένας αποτελεσματικός συνδυασμός προφορικών εξετάσεων και δεξιοτήτων 

παρουσίασης. Η επιλογή διεξάγεται ως διαδικασία ελέγχου που αποκλείει την 
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πλειοψηφία των υποψηφίων που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και στη 

συνέχεια, μετά από συνέντευξη με τους επιτυχόντες υποψηφίους, 

πραγματοποιείται η διαδικασία επιλογής. Πολλοί εργοδότες στις τράπεζες 

πιστεύουν ότι μπορεί να παραχθεί μια πολύ πιο σφαιρική εντύπωση 

συνδυάζοντας ψυχομετρικές μεθόδους στις συνεντεύξεις, όπου ο ερευνητής 

μπορεί να αμφισβητήσει πτυχές συμπεριφοράς ή ικανοτήτων που 

περιγράφονται στα αποτελέσματα του τεστ (Daskopoulou, Tahinakis, 2005). 

Στις ιδιωτικές τράπεζες είναι προφανές ότι η συνέντευξη παίζει τον πιο 

σημαντικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής, καθώς οι δοκιμές χρησιμοποιούνται 

μόνο για τον αρχικό έλεγχο σε προσωπικό πολύ χαμηλού επιπέδου σε 

ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι επόπτες προσωπικού τόνισαν το 

γεγονός ότι οι ιδιωτικές τράπεζες είναι γνωστές για την υψηλή ποιότητα της 

εξυπηρέτησης πελατών που παρέχουν, γεγονός που αποτελεί  απόδειξη των 

αποτελεσματικών μεθόδων επιλογής τους, καθώς και της εκπαιδευτικής τους 

πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, δεν συμφωνούν με τη ιδέα ότι η συνέντευξη 

μπορεί εύκολα να μετατραπεί από πλεονέκτημα σε μειονέκτημα. Δεδομένου ότι 

η συνέντευξη συνιστά έναν τύπο «κοινωνικής συνάντησης», ενθαρρύνει τη 

χρήση στερεοτύπων και προτιμήσεων σε διαπροσωπικές κρίσεις 

(Daskopoulou, Tahinakis, 2005). 

Υποστηρίζεται επίσης ότι οι υπεύθυνοι για την επιλογή του προσωπικού 

έχουν την τάση να αναπτύσσουν στερεότυπα των ιδανικών υποψηφίων και στη 

συνέχεια να επιλέγουν εκείνους τους υποψηφίους που ταιριάζουν στα 

στερεότυπα τους. Με άλλα λόγια, οι υπεύθυνοι επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά 

στη λήψη αποφάσεών τους, επειδή υπόκεινται σε πολλές προκαταλήψεις, 

όπως το φύλο, η ηλικία και, επίσης, σε άλλους παράγοντες που μπορεί να 

αφορούν την εξωτερική εμφάνιση των υποψήφιων (Cascio, 1991).  

 

2.8 Ο ρόλος της Ανάλυσης Θέσης Εργασίας 
 

Όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής για την ανάδειξη των εργαζομένων 

στις τράπεζες, αυτό που επικρατεί είναι η τάση να επιλέγονται στελέχη από το 

εσωτερικό περιβάλλον της τράπεζας παρά από το εξωτερικό περιβάλλον της 

αγοράς μέσω προσλήψεων. Η προτίμηση σε αυτή την διαδικασία εξηγείται 

ενδεχομένως από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος που προέρχεται από το 
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εσωτερικό περιβάλλον της τράπεζας γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες, την 

κουλτούρα της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, είναι 

περισσότερο αφοσιωμένος στους στόχους και στις αρχές της, και διαθέτει ήδη 

την κατάλληλη εμπειρία για να ανταποκριθεί στο έργο του (Κέκκη, 2016). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Ανάλυση Θέσης Εργασίας αποτελεί 

μια διαδικασία κομβικής σημασίας για την διοίκηση της τράπεζας. Η διαδικασία 

αυτή παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες πάνω στα καθήκοντα που επιτελεί 

ένα μέλος της τράπεζας, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ρόλο τους, 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά της θέσης του, και γενικότερα τις δεξιότητες και 

ικανότητες του, τα προσόντα και την εμπειρία του. Με άλλα λόγια η ΑΘΕ 

αποτελεί ένα μέσο συλλογής πληροφορίας που ευνοεί την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων όταν πρόκειται για τον σχεδιασμό μιας θέσης εργασίας μέσα στην 

τράπεζα, για την ανάθεση καθηκόντων ή για τον σχεδιασμό ενός τμήματος. 

Πολλές φορές η ΑΘΕ συμβάλλει στον εκ νέου σχεδιασμό κάποιων θέσεων και 

ρόλων μέσα στην τράπεζα καθώς οι αλλαγές στην εσωτερική λειτουργία είναι 

συχνό φαινόμενο εξαιτίας της συνεχούς μεταβολής των τεχνολογικών 

χαρακτηριστικών των τραπεζικών συστημάτων, λειτουργικών και συναφών 

δραστηριοτήτων (Κέκκη, 2016).  

 

2.9 Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στις τράπεζες 
 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 

οργανωσιακή αλλαγή, στην απόδοση και στην γενικότερη λειτουργία μιας 

τράπεζας. Όπως έχει υποδειχθεί, σημαντική συνιστώσα της λήψης αποφάσεων 

στις τράπεζες είναι ο εξ ορθολογισμός.  Ειδικότερα, αποφάσεις που σχετίζονται 

με την στρατηγική αλλαγή (εξαγορές), τη διαρθρωτική αλλαγή (εξ ορθολογισμός 

του δικτύου υποκαταστημάτων), την αλλαγή που προσανατολίζεται στις 

εσωτερικές διαδικασίες (ενσωμάτωση λειτουργιών πληροφορικής) και η 

ανθρωποκεντρική αλλαγή (μείωση προσωπικού) σχετίζονται θετικά με τον εξ 

ορθολογισμό. Σε όλες τις παραπάνω στρατηγικές αποφάσεις, δόθηκε μεγάλη 

έμφαση στον εντοπισμό και την ανάλυση όλων των απαιτούμενων 

πληροφοριών. Επιπλέον, η διαδικασία λήψης αποφάσεων περιλάμβανε τη 

χρήση εσωτερικών και εξωτερικών πηγών, όπως εξωτερικούς 

χρηματοοικονομικούς συμβούλους και πολλαπλές μεθόδους συλλογής 
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πληροφοριών. Επομένως, ο εξ ορθολογισμός ήταν μια βασική διάσταση στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για όλες τις οργανωτικές αλλαγές. Αυτό δεν 

προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της σημαντικής και στρατηγικής σημασίας των 

στρατηγικών αποφάσεων των ελληνικών τραπεζών (Aravopoulou et al. 2018). 

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα ηγετικά στελέχη των τραπεζών 

βασιζόντουσαν επίσης αρκετά την προηγούμενη εμπειρία τους κατά τη λήψη 

αποφάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η προσωπική κρίση δεν είχε τόσο 

σημαντικό ρόλο, ενώ η προηγούμενη εμπειρία τους φάνηκε να διαδραμάτιζε 

βασικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η χρήση αυτής της μεθόδου 

στη λήψη αποφάσεων για το πεδίο των εξαγορών θα μπορούσε να αποδοθεί 

στο γεγονός ότι η εμπειρία απόκτησης στο παρελθόν επιτρέπει στις κορυφαίες 

ομάδες διαχείρισης να δημιουργήσουν αποτελεσματικές δεξιότητες, διαδικασίες 

και δυνατότητες, μειώνοντας το χρόνο και τη γνωστική προσπάθεια που 

απαιτούνται (Nadolska, Barkema, 2014).  

Πράγματι, όπως προτείνουν οι Laamanen και Keil (2008), η εμπειρία του 

παρελθόντος από ομάδες ανώτερης διοίκησης μπορεί να βοηθήσει τους 

οργανισμούς να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις λειτουργίες τους, να 

συντονίσουν καλύτερα το προσωπικό τους και να προσανατολιστούν προς την 

επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.   

Για την αξιολόγηση του κατά πόσου έχουν επιτευχθεί αυτοί οι στόχοι ένα 

από τα βασικότερα μέσα είναι οι Καίριοι Δείκτες Απόδοσης. Πρόκειται για 

εργαλεία τα οποία αξιολογούν και εκτιμούν τον βαθμό της αποτελεσματικότητας 

της τράπεζας, της σύγκρισης οικονομικών λειτουργιών και στοιχείων, την 

πορεία των επιχειρηματικών στόχων, κτλ. Οι πληροφορίες που απορρέουν από 

τους ΚΔΑ είναι εξίσου σημαντικές για την υποστήριξη και την λήψη αποφάσεων 

στον τραπεζικό κλάδο. Σε γενικές γραμμές παρέχουν ένα πλαίσιο λειτουργίας 

και εκτέλεσης των επιχειρηματικών τραπεζικών διαδικασιών, συμβάλλουν στο 

καθορισμό των στόχων, εκτιμούν σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο την 

απόδοση της τράπεζας και συστήνουν νέες προσεγγίσεις σε περίπτωση που 

υπάρχει απόκλιση από τους προκαθορισμένους στόχους. Οι βασικότεροι 

δείκτες που εξυπηρετούν την διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι οι δείκτες 

εκτίμησης επίδοσης επιχειρηματικών διαδικασιών, οι δείκτες εκτίμησης της 

συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών, οι δείκτες μέτρησης ποιότητα υπηρεσιών, οι 
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δείκτες απόδοσης, οι δείκτες συμμόρφωσης και οι δείκτες προϋπολογισμού 

(Μαστοροπούλου, 2015). 

 

2.10 Η σημασία της επένδυσης των τραπεζών στον ανθρώπινο 

παράγοντα 
 

Για να μπορεί μια τράπεζα τη σημερινή εποχή να παραμείνει 

ανταγωνιστική μέσα σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον χρειάζεται να 

ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες τράπεζες. Μια σημαντική πτυχή που οφείλει να 

επενδύσει για να το καταφέρει αυτό είναι η προσφορά υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας. Βασική συνιστώσα που συνδέεται άμεσα με την παροχή τέτοιων 

υπηρεσιών είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Συνεπώς, στις τράπεζες δίδεται 

σημαντική προτεραιότητα στον ρόλο που διαδραματίζει ο ανθρώπινος 

παράγοντας στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Υπό αυτό το 

πρίσμα, οι εργαζόμενοι στις τράπεζες οφείλουν να διαθέτουν ένα υψηλό 

επίπεδο γνώσεων και να διαθέτουν κάποια ηγετικά χαρακτηριστικά που θα τους 

επιτρέπουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες όταν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι η σύγχρονη πραγματικότητα 

επιβάλλει από τον εργαζόμενο της τράπεζας να μετατοπιστεί από ένα παθητικό 

ρόλο σε έναν ρόλο ενεργητικό όπου αποτελεί ζωτικό και συμμετοχικό κομμάτι 

της δυναμικής της τράπεζας (Κέκκη, 2016). 

Η στάση του εργαζομένου στη τράπεζα μέσα από τον ρόλο και τη θέση 

που του έχουν ανατεθεί είναι άμεσα συνυφασμένη από την κουλτούρα της 

τράπεζας, δηλαδή το όραμα, τις αξίες, τους στόχους. Ωστόσο, σχετίζεται και 

από τις πελατειακές προσδοκίες. Έτσι λοιπόν, αναδεικνύεται η ευθύνη της 

διοίκησης της τράπεζας να παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της τα αναγκαία 

μέσα και κίνητρα ώστε να υπάρχει μια βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

τους προς όφελος της επιχειρηματικής κουλτούρας της τράπεζας (Κακουλίδης, 

2010). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια σημαντική διαδικασία είναι να παρέχει 

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση του τραπεζικού προσωπικού. Στο μεγαλύτερο 

βαθμό το σύνολο των τραπεζών θεωρούν πολύ σημαντική την εκπαίδευση του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, ειδικά όταν καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα 

περιβάλλον που μεταλλάσσεται και αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Η 
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κατάρτιση των τραπεζικών εργαζομένων είναι μια διαδικασία που οφείλει 

συνεχώς να αναπτύσσεται μέσα στα δομικά πλαίσια λειτουργίας της τράπεζας. 

Οφείλει επίσης να προλαμβάνει την δέουσα σοβαρότητα που τις αρμόζει από 

την διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο 

έχει προχωρήσει στη σύναψη μια σειράς συνεργασιών με τις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού των Τραπεζών για τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά εστιάζουν 

σε αντικείμενα όπως η βασική εκπαίδευση τραπεζικών υπαλλήλων, οι αρχές 

λιανικής τραπεζικής, ζητήματα στεγαστικών δανείων, ζητήματα χορηγήσεων, 

παροχή επενδυτικών συμβουλών και υπηρεσιών, κ.α. (Κέκκη, 2016). 

Όλοι οι διευθυντές προσωπικού των τραπεζών που ερωτήθηκαν 

πιστεύουν στην αξία της εκπαίδευσης τόσο των νέων προσλήψεων όσο και των 

υφιστάμενων εργαζομένων. Είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια κατάρτιση του 

νέου προσωπικού πάνω στα καθήκοντά τους, ενώ οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι 

είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται για να αντιμετωπίσουν νέα προϊόντα και τη 

νέα τραπεζική τεχνολογία. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που προκύπτει 

από την έρευνα πάνω στον ρόλο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι 

η ισχυρή πεποίθηση σχεδόν όλων των ερωτηθέντων στην αξία της 

εκπαίδευσης, ως μέσο βελτίωσης της απόδοσης των ατόμων, των ομάδων ή 

των τραπεζών (Daskopoulou, Tahinakis, 2005).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 

3.1 Σκοπός της έρευνας 
 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παράθεση των απόψεων 

τραπεζικών υπαλλήλων σχετικά με τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων και 

την επίδρασή τους στην απόδοση του τραπεζικού τομέα. Ειδικότερα, τίθεται το 

ερευνητικό ερώτημα: 

 Κατά πόσο οι πρακτικές της διοίκησης των τραπεζών επηρεάζουν την 

απόδοση τους τόσο με βάση χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης όσο 

και με βάση μη χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης; 

 

3.2 Δείγμα και ερευνητικό εργαλείο 

 

 Στην έρευνα συμμετέχουν συνολικά 65 τραπεζικοί υπάλληλοι, οι 

περισσότεροι εξ αυτών γυναίκες, από 31 έως 50 ετών, άγαμες χωρίς κανένα 

παιδί. Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διαμένουν σε αστική περιοχή, 

είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και το μηνιαίο τους εισόδημα κυμαίνεται από 1001 

έως 1500 ευρώ. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με 2 

υποενότητες. Η πρώτη, περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις κλειστού τύπου με τα 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Η δεύτερη, περιλαμβάνει 16 

ερωτήσεις τύπου Likert με 4, 7, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 3, 5, 4, 4, 7, 4, 5 και 8 

υποερωτήματα αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις διερευνούν τις 

πρακτικές διοίκησης που εφαρμόζει η τράπεζα και την απόδοση της. 

 

3.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων και εργαλεία ανάλυσης 

 

Το ερωτηματολόγιο λόγω της πανδημίας του Covid-19, διαμοιράσθηκε 

σε ηλεκτρονική μορφή με τη χρήση Google form σε σελίδες των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης όπου χρησιμοποιούν οι τραπεζικοί υπάλληλοι (social 

media τραπεζών κ.λπ.).  Στην συνέχεια στάλθηκε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

των υπαλλήλων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Εκτός από το 

ερωτηματολόγιο, το Google form εμπεριείχε και ενημέρωση σχετικά με τους 
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σκοπούς της έρευνας, τον τρόπο και χρόνο συμπλήρωσης και τη διατήρηση 

της ανωνυμίας των συμμετεχόντων. 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS v.25 καθώς και το πρόγραμμα Microsoft Excel. Πιο 

συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση και παρουσίαση όλων των 

απόψεων των τραπεζικών υπαλλήλων με  χρήση ποσοστών, μέσων τιμών και 

τυπικών αποκλίσεων. Ακόμη, για την κατάλληλη παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και γραφήματα. Επιπλέον, για την 

απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος έγινε χρήση του συντελεστή γραμμικής 

συσχέτισης Pearson.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό την παράθεση των 

απόψεων των τραπεζικών υπαλλήλων σχετικά με τη διοίκηση των ανθρώπινων 

πόρων και την επίδρασή τους στην απόδοση του τραπεζικού τομέα. Για την 

πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με 2 

υποενότητες. Η πρώτη, περιλαμβάνει ερωτήσεις με τα δημογραφικά στοιχεία 

των ερωτηθέντων, ενώ η δεύτερη αναλύει τις πρακτικές της διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων που χρησιμοποιεί η τράπεζα και την απόδοση της. 

 

4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων. 

Ο Πίνακας 1 περιγράφει το φύλο των συμμετεχόντων. Οι περισσότεροι 

εξ αυτών είναι γυναίκες με ποσοστό 70.8% και μόνο το 29.2% είναι άνδρες. 

Πίνακας 1: Φύλο 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 19 29,2 29,2 

Γυναίκα 46 70,8 100,0 

Total 65 100,0  

 

Στην συνέχεια, ο Πίνακας 2 αναφέρεται στην ηλικία των ερωτηθέντων. 

Το 33.8% έχουν ηλικία από 31 έως 40 ετών, το 33.8% από 41 έως 50 ετών, 

ενώ η ηλικία που αφορά το 32.3% των τραπεζικών υπαλλήλων κυμαίνεται 

μεταξύ 20 έως 30 ετών. 

 

Πίνακας 2: Ηλικία 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Από 20 έως 30 ετών 21 32,3 32,3 

Από 31 έως 40 ετών 22 33,8 66,2 

Από 41 έως 50 ετών 22 33,8 100,0 
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Total 65 100,0  

 Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, γνωστοποιείται η οικογενειακή κατάσταση 

των συμμετεχόντων. Οι άγαμοι καλύπτουν το 52.3% και οι έγγαμοι το 47.7%. 

 

Πίνακας 3: Οικογενειακή κατάσταση 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άγαμος/η 34 52,3 52,3 

Έγγαμος/η 31 47,7 100,0 

Total 65 100,0  

 
 Οι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ αγγίζουν το 76.9%, σύμφωνα με τον Πίνακα 4, 

οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου το 20%, ενώ μόλις το 3.1% αντιστοιχεί  σε 

απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Πίνακας 4: Επίπεδο εκπαίδευσης 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

2 3,1 3,1 

Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 50 76,9 80,0 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 13 20,0 100,0 

Total 65 100,0  

 

Στον Πίνακα 5, παρουσιάζεται η περιοχή κατοικίας των ερωτηθέντων. Σε 

αστική περιοχή διαμένει το 49.2%, σε ημιαστική το 43.1%, ενώ μόνο το 7.7%, 

διαμένει σε αγροτική περιοχή. 

 

Πίνακας 5: Περιοχή κατοικίας 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αστική 32 49,2 49,2 

Ημιαστική 28 43,1 92,3 

Αγροτική 5 7,7 100,0 

Total 65 100,0  
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Το μηνιαίο εισόδημα του 50.8% των συμμετεχόντων κυμαίνεται από 

1001 έως 1500 ευρώ, σύμφωνα με τον Πίνακα 6. Από 501 έως 1000 ευρώ 

λαμβάνει το 26.2% των τραπεζικών υπαλλήλων και από 1501 έως 2000 ευρώ 

το 10.8%. Ακολούθως, ένα ποσοστό 9.2% δήλωσε ότι ο μισθός του ανέρχεται 

έως 500 ευρώ, ενώ πάνω από 2000 ευρώ αμείβεται μόνο το 3.1% του 

προσωπικού του οργανισμού.  

 

Πίνακας 6: Μηνιαίο εισόδημα 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έως 500 ευρώ 6 9,2 9,2 

Από 501 έως 1000 ευρώ 17 26,2 35,4 

Από 1001 έως 1500 ευρώ 33 50,8 86,2 

Από 1501 έως 2000 ευρώ 7 10,8 96,9 

Πάνω από 2000 ευρώ 2 3,1 100,0 

Total 65 100,0  

 
 

Συνεχίζοντας, ο Πίνακας 7 περιέχει τον αριθμό παιδιών των 

ερωτηθέντων. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι χωρίς κανένα παιδί αγγίζουν το 46.2%, 

2 παιδιά έχει το 23.1% και 1 παιδί το 21.5%. Επιπροσθέτως, όσοι έχουν πάνω 

από 3 παιδιά καλύπτουν το 6.2% και οι γονείς 3 παιδιών αποτελούν το 3.1%.  

 

Πίνακας 7: Παιδιά 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κανένα παιδί 30 46,2 46,2 

1 παιδί 14 21,5 67,7 

2 παιδιά 15 23,1 90,8 

3 παιδιά 2 3,1 93,8 

Πάνω από 3 παιδιά 4 6,2 100,0 

Total 65 100,0  

 

4.2 Πρακτικές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων 
 

 Η δεύτερη υποενότητα αναφέρεται στις πρακτικές της διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων. Οι απαντήσεις όλων των ερωτήσεων, εκτός της ερώτησης 

«Για καθένα από τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης που 
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Ο οργανισμός μας προωθεί σε κενές θέσεις 
ανθρώπους που ήδη απασχολεί.

Ο οργανισμός μας δεσμεύεται ως προς την ασφάλεια 
των εργαζόμενων.

Είναι πολύ δύσκολο να απολυθεί κάποιος 
εργαζόμενος.

Ο οργανισμός μας ακόμα και με οικονομικά 
προβλήματα προσπαθεί να βρει λύσεις πριν προβεί σε 

απολύσεις.

3,71

3,55

3,23

3,20

1,011

1,146

0,965

0,814

Mean Std. Deviation

βρίσκεται ο οργανισμός-τράπεζα που εργάζεστε», δέχονται τιμές από το 1 έως 

το 5 (1-Διαφωνώ απόλυτα, 2-Διαφωνώ λίγο, 3-Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 

4-Συμφωνώ λίγο, 5-Συμφωνώ απόλυτα) και η αύξηση του μέσου όρου οδηγεί 

σε αύξηση της συμφωνίας των τραπεζικών υπαλλήλων ως προς τη χρήση των 

εκάστοτε πρακτικών της διοίκησης ανθρώπινων πόρων ή την απόδοση της 

τράπεζας.  

 Στο Σχήμα 1, παρατίθενται οι δηλώσεις των τραπεζικών υπαλλήλων που 

σχετίζονται με την ασφάλεια των θέσεων εργασίας στον οργανισμό. Ανάμεσα 

στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ λίγο» με τάση στο 

δεύτερο, βρίσκεται το ότι ο οργανισμός προωθεί σε κενές θέσεις ανθρώπους 

που ήδη απασχολεί (3.71) και δεσμεύεται ως προς την ασφάλεια των 

εργαζόμενων (3.55). Επιπλέον, οι τραπεζικοί κρατούν ουδέτερη στάση στο ότι 

είναι πολύ δύσκολο να απολυθεί κάποιος εργαζόμενος (3.23) και ότι ακόμα και 

με οικονομικά προβλήματα, ο οργανισμός προσπαθεί να βρει λύσεις πριν 

προβεί σε απολύσεις (3.20). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Ασφάλεια θέσεων εργασίας στον οργανισμό-τράπεζα 

Συνεχίζοντας, στο Σχήμα 2, εκφράζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων 

για τις προσλήψεις στον οργανισμό-τράπεζα. Ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ λίγο» με τάση στο δεύτερο, βρίσκεται το ότι 

ο οργανισμός εξετάζει την ποσότητα και το είδος των αναγκαίων προσλήψεων 

(3.75), πραγματοποιεί ανάλυση των απαιτήσεων κάθε κενής θέσης εργασίας 
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Η ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων αποτελεί κριτήριο 
πρόσληψης.

Οι προσωπικές απόψεις για την εργασία και οι τρόποι 
συμπεριφοράς αποτελούν κριτήριο πρόσληψης.

Η ανάλυση των απαιτήσεων κάθε κενής θέσης εργασίας 
χρησιμοποιείται από τον οργανισμό.

Ψυχολογικά ή τεστ προσωπικότητας-συμπεριφοράς 
χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό.

Επιτροπές συνέντευξης συστήνονται από τον οργανισμό για την 
επιλογή των εργαζόμενων.

Ο οργανισμός μας εξετάζει την ποσότητα και το είδος των 
αναγκαίων προσλήψεων.

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης αξιολογούνται από τον 
οργανισμό μας.

3,54

3,43

3,68

3,20

3,55

3,75

3,46

1,047

0,984

0,986

0,987

0,936

0,771

0,920

Mean Std. Deviation

(3.68), συστήνει επιτροπές συνέντευξης για την επιλογή των εργαζόμενων 

(3.55) και παραθέτει ως κριτήριο πρόσληψης την ικανότητα αντιμετώπισης 

προβλημάτων (3.54). Επιπλέον, ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» 

και στο «Συμφωνώ λίγο» με τάση στο πρώτο, βρίσκεται το ότι οι διαδικασίες 

επιλογής και πρόσληψης αξιολογούνται από τον οργανισμό (3.46) και το ότι οι 

προσωπικές απόψεις για την εργασία και οι τρόποι συμπεριφοράς αποτελούν 

κριτήριο πρόσληψης (3.43). Τέλος, ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν οι 

ερωτηθέντες πως τα ψυχολογικά τεστ ή τεστ προσωπικότητας-συμπεριφοράς 

χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό (3.20). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Προσλήψεις στον οργανισμό-τράπεζα 

Το Σχήμα 3, περιλαμβάνει τις δηλώσεις των συμμετεχόντων που 

σχετίζονται με την υιοθέτηση ομάδων εργασίας και την αποκέντρωση στη 

λήψη αποφάσεων στον οργανισμό-τράπεζα. Ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ λίγο» με τάση στο δεύτερο, βρίσκεται το ότι 

οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνες σε μια ομάδα (3.60), ο οργανισμός συγκροτεί 
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Ο οργανισμός μας συγκροτεί ομάδες εργαζόμενων για 
την επίλυση προβλημάτων.

Τα τελευταία 3 χρόνια με τη λειτουργία ομάδων 
εργαζόμενων λύθηκαν αρκετά προβλήματα.

Οι ομάδες ενθαρρύνονται στην προσπάθειά τους να 
λύσουν τα επικείμενα προβλήματα.

Οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνες σε μια ομάδα.

Οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να δουλεύουν 
ευέλικτα.

3,54

3,54

3,52

3,60

3,34

0,969

0,953

1,120

0,997

1,065

Mean Std. Deviation

ομάδες εργαζόμενων για την επίλυση προβλημάτων (3.54), τα τελευταία 3 

χρόνια με τη λειτουργία ομάδων εργαζόμενων λύθηκαν αρκετά προβλήματα 

(3.54) και επιπλέον οι ομάδες ενθαρρύνονται στην προσπάθειά τους να λύσουν 

τα επικείμενα προβλήματα (3.52). Επιπροσθέτως, ανάμεσα στο «Ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ λίγο» με τάση στο πρώτο, 

βρίσκεται το ότι οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να δουλεύουν ευέλικτα 

(3.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Σχήμα 3: Υιοθέτηση ομάδων εργασίας και την αποκέντρωση στη λήψη 

αποφάσεων 

Συνεχίζοντας, στο Σχήμα 4, παρατίθενται οι απόψεις των 

συμμετεχόντων σχετικά με την υποστήριξη λειτουργίας ομάδων από τη 

διοίκηση.  Ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ 

λίγο» με τάση στο δεύτερο, βρίσκεται το ότι οι εργοδηγοί ενθαρρύνουν τα δικά 

τους άτομα να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις (3.51). Επιπλέον, ανάμεσα στο 

«Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ λίγο» με τάση στο πρώτο, 

βρίσκεται το ότι οι επόπτες ενθαρρύνουν τα δικά τους άτομα να εργάζονται σαν 

μια ομάδα (3.46) και οι εργοδηγοί πραγματοποιούν συνεδριάσεις, ώστε να 

δίνονται λύσεις (3.29). Επιπροσθέτως, οι ερωτηθέντες είναι ουδέτεροι, στο ότι 
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Οι επόπτες ενθαρρύνουν τα δικά τους άτομα να 
εργάζονται σαν μια ομάδα.

Οι εργοδηγοί ενθαρρύνουν τα δικά τους άτομα να 
ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις.

Οι εργοδηγοί πραγματοποιούν συνεδριάσεις ώστε να 
δίνονται λύσεις.

Ο οργανισμός εμπιστεύεται τους εργαζόμενους σε ομάδες 
και δεν τους εποπτεύει.

Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές 
δραστηριότητες.

3,46

3,51

3,29

3,22

2,98

0,969

0,970

1,221

0,976

1,053

Mean Std. Deviation

ο οργανισμός τους εμπιστεύεται σε ομάδες και δεν τους εποπτεύει (3.22) και 

επιπλέον ότι έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές δραστηριότητες (2.98). 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4: Υποστήριξη λειτουργίας ομάδων από τη διοίκηση 

Ακολούθως, στο Σχήμα 5, παρατίθενται οι δηλώσεις των ερωτηθέντων 

που αναφέρονται στα κίνητρα για την επίτευξη των τεθέντων στόχων. Ανάμεσα 

στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ λίγο» με τάση στο 

πρώτο, βρίσκεται το ότι το σύστημα κινήτρων ανταμείβει τους εργαζόμενους 

που εκπληρώνουν τους στόχους (3.28) και αναδεικνύει τα άτομα που 

συνεισφέρουν (3.25). Επιπλέον, οι τραπεζικοί υπάλληλοι κρατούν ουδέτερη 

στάση στο ότι το σύστημα κινήτρων τους ενθαρρύνει να πραγματοποιήσουν 

τους στόχους τους (3.22) και παρόλο που επιτυγχάνουν τους στόχους 

ανταμείβονται το ίδιο  με αυτούς που δεν επιτυγχάνουν (2.77). 
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Το σύστημα κινήτρων ανταμείβει τους εργαζόμενους 
που εκπληρώνουν τους στόχους.

Το σύστημα ανταμοιβών αναδεικνύει τα άτομα που 
συνεισφέρουν.

Το σύστημα κινήτρων ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να 
πραγματοποιήσουν τους στόχους μας.

Οι εργαζόμενοι που επιτυγχάνουν στους στόχους 
ανταμείβονται το ίδιο  με αυτούς που δεν επιτυγχάνουν.

3,28

3,25

3,22

2,77

1,111

1,263

1,152

1,027

Mean Std. Deviation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5: Κίνητρα για την επίτευξη των τεθέντων στόχων 

Στην συνέχεια, στο Σχήμα 6, αναλύονται οι απόψεις των τραπεζικών 

υπαλλήλων που αφορούν την αξιολόγηση της απόδοσης και την σύνδεσή της 

με τις ανταμοιβές. Ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο 

«Συμφωνώ λίγο» με τάση στο δεύτερο, βρίσκεται το ότι οι εργαζόμενοι έχουν 

ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης που συνδέονται με την απόδοσή τους 

(3.60). Ακολούθως, ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο 

«Συμφωνώ λίγο» με τάση στο πρώτο, τοποθετούνται οι ερωτηθέντες ως προς 

το ότι δίνεται βοήθεια και συμβουλή στους εργαζόμενους (3.45) και πως το 

σύστημα ανταμοιβών μπορεί να συνδέσει μέρος της αμοιβής με την εξέλιξη της 

απόδοσης τους (3.29). Ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν, στο ότι το σύστημα 

ανταμοιβών του οργανισμού βασίζεται στην εξέλιξη της ομαδικής απόδοσης 

(3.03). Τέλος, ανάμεσα στο «Διαφωνώ λίγο» και στο «Ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ» με τάση στο δεύτερο, βρίσκεται το ότι οι εργαζόμενοι συζητάνε 

ελεύθερα με την διοίκηση θέματα απόδοσης και ανταμοιβών (2.66). 
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Δίνεται βοήθεια και συμβουλή στους εργαζόμενους.

Το σύστημα ανταμοιβών μπορεί να συνδέσει μέρος της 
αμοιβής με την εξέλιξη της απόδοσης.

Οι εργαζόμενοι έχουν ευκαιρίες κατάρτισης και 
ανάπτυξης που συνδέονται με την απόδοσή τους.

Το σύστημα ανταμοιβών του οργανισμού μας βασίζεται 
στην εξέλιξη της ομαδικής απόδοσης.

Οι εργαζόμενοι συζητάνε ελεύθερα με την διοίκηση 
θέματα απόδοσης και ανταμοιβών.

3,45

3,29

3,60

3,03

2,66

1,031

1,100

0,880

1,089

1,004

Mean Std. Deviation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6: Αξιολόγηση της απόδοσης και σύνδεσή της με τις ανταμοιβές 

Στο Σχήμα 7, παρατίθενται οι απόψεις των συμμετεχόντων ως προς την 

κατάρτιση των υπαλλήλων στις απαραίτητες δεξιότητες εργασίας. Οι τραπεζικοί 

υπάλληλοι δηλώνουν ότι συμφωνούν λίγο στη θεωρία της διοίκησης, ότι η 

συνεχής εκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων της 

είναι σημαντική (3.97). Ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο 

«Συμφωνώ λίγο» με τάση στο δεύτερο, βρίσκεται το ότι οι εργαζόμενοι 

εκπαιδεύονται πάνω σε δεξιότητες που αφορούν την εργασία τους σε συνεχή 

βάση (3.63), ενώ ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο 

«Συμφωνώ λίγο» με τάση στο πρώτο, βρίσκεται το ότι στον οργανισμό, κάποιοι 

στερούνται σημαντικών δεξιοτήτων (3.43) και ότι οι εργαζόμενοι έχουν 

δεξιότητες πάνω από το μέσο όρο του κλάδου (3.26). Οι συμμετέχοντες 

ωστόσο δηλώνουν ουδετερότητα στο ότι συζητούν με τους προϊσταμένους τους 

για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες (3.23).  
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Στον οργανισμό μας, κάποιοι εργαζόμενοι στερούνται 
σημαντικών δεξιοτήτων.

Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται πάνω σε δεξιότητες που 
αφορούν την εργασία τους σε συνεχή βάση.

Η διοίκηση πιστεύει ότι η συνεχής εκπαίδευση και 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων της είναι 

σημαντική.

Οι εργαζόμενοι στον οργανισμό μας έχουν δεξιότητες πάνω 
από το μέσο όρο του κλάδου.

Οι εργαζόμενοι συζητούν με τους προϊσταμένους τους για 
τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

3,43

3,63

3,97

3,26

3,23

1,185

1,112

1,030

0,889

1,209

Mean Std. Deviation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7: Κατάρτιση στις δεξιότητες εργασίας 

Στο παρακάτω Σχήμα 8, παρουσιάζονται οι απόψεις των υπαλλήλων 

αναφορικά με την εκπαίδευση τους σε πολλές δραστηριότητες που απαιτεί η 

θέση τους. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι δηλώνουν ότι συμφωνούν λίγο στο να 

εκτελούν διαφορετικές εργασίες για να μπορούν να αντικαταστήσουν άλλους 

(4.03) και ότι κάθε ένας μαθαίνει να εκτελεί περισσότερες και διαφορετικές 

εργασίες (3.97). Ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο 

«Συμφωνώ λίγο» με τάση στο δεύτερο, τοποθετούνται ως προς το ότι 

εκπαιδεύονται σε δεξιότητες επικοινωνίας (3.74), εκπαιδεύονται για να εκτελούν 

διαφορετικές εργασίες (3.60) και μαθαίνουν θέματα όπως είναι η φροντίδα των 

πελατών (3.57).  
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Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται για να εκτελούν 
διαφορετικές εργασίες.

Κάθε εργαζόμενός μας μαθαίνει να εκτελεί περισσότερες 
και διαφορετικές εργασίες.

Οι εργαζόμενοι εκτελούν διαφορετικές εργασίες για να 
μπορούν να αντικαταστήσουν άλλους.

Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε δεξιότητες 
επικοινωνίας.

Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν θέματα όπως είναι η 
φροντίδα των πελατών.

3,60

3,97

4,03

3,74

3,57

0,787

0,865

0,790

1,050

0,935

Mean Std. Deviation

Ο οργανισμός μας προσφέρει σε όλους ευκαιρίες 
εξέλιξης στην ιεραρχία.

Οι φιλοδοξίες εξέλιξης των εργαζομένων είναι 
γνωστές από τους άμεσους προϊσταμένους τους.

Για όσους επιθυμούν προαγωγή, ο οργανισμός 
μας διαθέτει περισσότερες από μία θέσεις.

3,31

3,35

3,06

1,045

0,891

1,044

Mean Std. Deviation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8: Εκπαίδευση σε πολλές δραστηριότητες 

Στο Σχήμα 9, αναφέρονται οι απόψεις των τραπεζικών υπαλλήλων που 

σχετίζονται με την προσφορά μιας καριέρας στον οργανισμό-τράπεζα. 

Ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ λίγο» με 

τάση στο πρώτο, βρίσκεται το ότι οι φιλοδοξίες εξέλιξης είναι γνωστές από τους 

άμεσους προϊστάμενούς τους (3.35) και ότι προσφέρονται σε όλους ευκαιρίες 

εξέλιξης στην ιεραρχία (3.31). Τέλος, οι ερωτηθέντες κρατούν ουδέτερη στάση, 

στο ότι ο οργανισμός διαθέτει περισσότερες από μία θέσεις, για όσους 

επιθυμούν προαγωγή (3.06). 
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Υπάρχει σωματείο αντιπροσώπευσης των εργαζομένων.

Οι απόψεις των εργαζομένων εισακούγονται μέσα από 
τους αντιπροσώπους του  σωματείου.

Υπάρχει αντιπρόσωπος του σωματείου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο.

Ο οργανισμός μας βοηθά οικονομικά στην λειτουργία 
του σωματείου των εργαζομένων.

Ο οργανισμός μας έχει πολύ καλές σχέσεις με το 
σωματείο των εργαζομένων.

3,80

3,58

3,83

3,43

3,43

0,851

0,950

0,945

0,829

0,984

Mean Std. Deviation

Σχήμα 9: Προσφορά μιας καριέρας στον οργανισμό- τράπεζα 

Συνεχίζοντας, στο Σχήμα 10, οι ερωτηθέντες συμφωνούν λίγο ως προς 

το ότι υπάρχει αντιπρόσωπος του σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο (3.83) 

και υπάρχει σωματείο αντιπροσώπευσης των εργαζομένων (3.80). Επιπλέον, 

ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ λίγο» με 

τάση στο δεύτερο, κατατάσσεται το ότι οι απόψεις των εργαζομένων 

εισακούγονται μέσα από τους αντιπρόσωπους του σωματείου (3.58), πως ο 

οργανισμός βοηθά οικονομικά στην λειτουργία του σωματείου των 

εργαζομένων (3.43) και έχει πολύ καλές σχέσεις με αυτό (3.43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10: Απόψεις των εργαζομένων μέσα από το εργατικό σωματείο 

στον οργανισμό-τράπεζα 

 

Στο Σχήμα 11 που ακολουθεί, οι εργαζόμενοι εκφράζουν τις απόψεις 

τους για τον σχεδιασμό εργασίας στον οργανισμό. Ανάμεσα στο «Ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ λίγο» με τάση στο δεύτερο, 

βρίσκεται το ότι οι εργαζόμενοι έχουν τα προσόντα να πραγματοποιούν 

περισσότερες από μια εργασίες (3.63) και έχουν πρόσβαση σε εργασιακούς 

διακανονισμούς με την διοίκηση (3.54). Επιπλέον, τους διακρίνει ουδετερότητα 

ως προς το ότι οι εργασίες είναι ανάλογες των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους 

(3.20) και στο ότι έχουν ευέλικτες περιγραφές εργασίας (3.09). 
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Οι εργαζόμενοι έχουν ευέλικτες περιγραφές εργασίας.

Οι εργασίες είναι ανάλογες των ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι έχουν τα προσόντα να πραγματοποιούν 
περισσότερες από μια εργασίες.

Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε εργασιακούς 
διακανονισμούς με την διοίκηση.

3,09

3,20

3,63

3,54

0,914

1,175

0,741

0,639

Mean Std. Deviation

Τα καθήκοντα κάθε εργασίας είναι καθορισμένα με 
μεγάλη σαφήνεια.

Ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί πάντα πρόσφατες 
περιγραφές εργασίας.

Οι περιγραφές εργασίας περιέχουν το σύνολο των 
καθηκόντων κάθε εργαζόμενου.

Τα πραγματικά καθήκοντα της εργασίας 
διαμορφώνονται από τους εργαζομένους.

3,20

3,32

3,51

3,55

1,003

0,970

1,033

0,902

Mean Std. Deviation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11: Σχεδιασμός εργασίας 

Επιπροσθέτως, Σχήμα 12 περιλαμβάνει τις δηλώσεις σχετικά με την 

περιγραφή εργασίας. Ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο 

«Συμφωνώ λίγο» με τάση στο δεύτερο, βρίσκεται το ότι τα πραγματικά 

καθήκοντα της εργασίας διαμορφώνονται από τους εργαζόμενους (3.55) και οι 

περιγραφές εργασίας περιέχουν το σύνολο των καθηκόντων κάθε εργαζόμενου 

(3.51). Επιπλέον, ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο 

«Συμφωνώ λίγο» με τάση στο πρώτο, τοποθετείται το ότι ο οργανισμός 

χρησιμοποιεί πάντα πρόσφατες περιγραφές εργασίας (3.32). Τελειώνοντας, οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν στο ότι τα καθήκοντα 

κάθε εργασίας είναι καθορισμένα με μεγάλη σαφήνεια (3.20). 
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Ο οργανισμός μας διαθέτει γραπτή πολιτική υγείας και 
ασφάλειας.

Ο οργανισμός μας πραγματοποιεί μελέτες για την εκτίμηση 
κινδύνων.

Ο οργανισμός μας προσφέρει προγράμματα κατάρτισης 
σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.

Οι εργαζόμενοι είναι γνώστες για εργασιακά ατυχήματα ή 
προβλήματα υγείας.

Ο οργανισμός μας έχει διαδικασίες για την παρακολούθηση 
της υγείας των εργαζομένων.

Κάθε έρευνα για ατύχημα καταλήγει στην ανεύρεση της 
αιτίας και αναπτύσσει μέτρα για την αποτροπή του.

Ο οργανισμός μας διαθέτει προγράμματα ελέγχου της 
υγείας.

4,22

3,69

3,60

3,62

3,51

3,86

3,62

0,780

0,917

0,997

1,071

0,954

1,144

1,141

Mean Std. Deviation

Σχήμα 12: Περιγραφή εργασίας 

Στο ακόλουθο Σχήμα 13, παρατίθενται οι απόψεις των συμμετεχόντων 

ως προς την υγεία και την ασφάλεια στον οργανισμό που εργάζονται. Οι 

ερωτηθέντες συμφωνούν λίγο στο ότι ο οργανισμός διαθέτει γραπτή πολιτική 

υγείας και ασφάλειας (4.22) και κάθε έρευνα για ατύχημα καταλήγει στην 

ανεύρεση της αιτίας και αναπτύσσει μέτρα για την αποτροπή του (3.86). 

Επιπλέον, ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ 

λίγο» με τάση στο δεύτερο, βρίσκεται το ότι ο οργανισμός πραγματοποιεί 

μελέτες για την εκτίμηση κινδύνων (3.69), διαθέτει προγράμματα ελέγχου της 

υγείας (3.62), οι εργαζόμενοι είναι γνώστες για εργασιακά ατυχήματα ή 

προβλήματα υγείας (3.62) και τους προσφέρονται από τον οργανισμό 

προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια (3.60), ενώ με 

συγκεκριμένες διαδικασίες πραγματοποιείται παρακολούθηση της υγείας των 

εργαζομένων (3.51).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 13: Υγεία και ασφάλεια στον οργανισμό- τράπεζα 

Συνεχίζοντας, στο Σχήμα 14, παρατίθεται η διάκριση των θέσεων και η 

αρμονικότητα στον οργανισμό-τράπεζα που εργάζονται οι ερωτηθέντες. Οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι δηλώνουν ότι συμφωνούν λίγο στο ότι ο οργανισμός τους 

προσφέρει προγράμματα αδειών μητρότητας και ασθενείας (3.89) και ένα κοινό 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (3.75). Επιπλέον, έχουν ουδέτερη θέση σε ότι 
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Ο οργανισμός μας προσφέρει προγράμματα 
διακοπών.

Ο οργανισμός μας προσφέρει προγράμματα αδειών 
μητρότητας και ασθενείας.

Ο οργανισμός μας προσφέρει ένα κοινό 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Υπάρχει διάκριση μεταξύ εργαζομένων και 
στελεχών.

3,22

3,89

3,75

2,86

1,111

1,077

1,016

1,413

Mean Std. Deviation

Μερίδιο αγοράς

Αύξηση του μεριδίου αγοράς

Περιθώριο κέρδους

Απόδοση κεφαλαίου

Καθαρά κέρδη μετά φόρων

3,28

3,28

3,42

3,48

3,35

0,718

0,673

0,768

0,752

0,779

Mean Std. Deviation

αφορά προγράμματα διακοπών που προσφέρει ο οργανισμός (3.22) και στην 

ύπαρξη διάκρισης μεταξύ εργαζομένων και στελεχών (2.86).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 14: Διάκριση των θέσεων και αρμονικότητα στον οργανισμό-

τράπεζα 

 Το Σχήμα 15, περιλαμβάνει τις δηλώσεις των τραπεζικών υπαλλήλων 

σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης του οργανισμού τους. Οι 

απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως το 5 (1- Πολύ κάτω από τον μέσο όρο, 

2- Λίγο κάτω από τον μέσο όρο, 3- Ίδιο με τον μέσο όρο, 4- Λίγο υψηλότερο 

από τον μέσο όρο, 5- Πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο) με την αύξηση του 

μέσου όρου να συνεπάγεται με υψηλότερες τιμές στα χρηματοοικονομικά 

μέτρα απόδοσης των τραπεζών. Ανάμεσα στο «Ίδιο με το μέσο όρο» και στο 

«Λίγο υψηλότερο από το μέσο όρο» με τάση στο πρώτο, βρίσκεται η απόδοση 

κεφαλαίου (3.48), το περιθώριο κέρδους (3.42), τα καθαρά κέρδη μετά φόρων 

(3.35), το μερίδιο αγοράς (3.28) και η αύξηση μεριδίου αγοράς (3.28). 
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Οι εργαζόμενοι είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθούν τον 
οργανισμό να είναι πάντα επιτυχής.

Οι εργαζόμενοι μας παρουσιάζουν τον οργανισμό μας 
στους φίλους τους ως έναν που αξίζει να εργάζεσαι.

Οι εργαζόμενοι μας θα δεχόταν κάθε εργασία 
προκειμένου να παραμείνουν στον οργανισμό μας.

Οι εργαζόμενοι μας θεωρούν ότι οι προσωπικές τους 
αξίες συμπίπτουν με αυτές του οργανισμού μας.

Οι εργαζόμενοι μας αισθάνονται υπερήφανοι που 
αποτελούν μέρος αυτού του οργανισμού.

Ο οργανισμός μας πραγματικά εμπνέει το προσωπικό 
και έχει θετική επίδραση στην απόδοσή τους.

Οι εργαζόμενοι μας χαίρονται πολύ που έχουν επιλέξει 
τον δικό μας οργανισμό.

Οι εργαζόμενοι μας πραγματικά ενδιαφέρονται για την 
τύχη αυτού του οργανισμού.

3,77

3,68

3,74

3,55

3,77

3,42

3,48

3,58

0,948

1,032

0,853

0,985

1,057

0,967

0,970

0,917

Mean Std. Deviation

Σχήμα 15: Χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης που βρίσκεται ο 

οργανισμός-τράπεζα 

Επιπροσθέτως, το Σχήμα 16, περιέχει τα μη χρηματοοικονομικά μέρα 

απόδοσης της τράπεζας. Οι ερωτηθέντες συμφωνούν λίγο στο ότι είναι πάντα 

πρόθυμοι να βοηθούν τον οργανισμό να είναι επιτυχής (3.77) και αισθάνονται 

υπερήφανοι που αποτελούν μέρος αυτού του οργανισμού (3.77). Επιπλέον, 

ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ λίγο» με 

τάση στο δεύτερο, βρίσκεται το ότι οι εργαζόμενοι θα δεχόταν κάθε εργασία 

προκειμένου να παραμείνουν στον οργανισμό (3.74), παρουσιάζουν τον 

οργανισμό  στους φίλους τους ως έναν που αξίζει να εργάζεσαι (3.68), 

ενδιαφέρονται πραγματικά για την τύχη του (3.58) και θεωρούν ότι οι 

προσωπικές τους αξίες συμπίπτουν με αυτές του οργανισμού (3.55). 

Ακολούθως, ανάμεσα στο «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και στο «Συμφωνώ 

λίγο» με τάση στο πρώτο, βρίσκεται το ότι οι εργαζόμενοι χαίρονται πολύ που 

έχουν επιλέξει αυτόν τον οργανισμό (3.48) και εμπνέονται από αυτόν με 

αποτέλεσμα την ύπαρξη θετικής  επίδρασης στην απόδοσή τους (3.42).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 16: Μη χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης στον οργανισμό-

τράπεζα 
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4.3 Επαγωγική στατιστική 
 

 Στην παρούσα ενότητα έγινε μια προσπάθεια, ώστε να απαντηθεί το 

ερώτημα της έρευνας, το οποίοι είναι: 

 Κατά πόσο οι πρακτικές της διοίκησης των τραπεζών επηρεάζουν την 

απόδοση τους τόσο με βάση χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης όσο 

και με βάση μη χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης; 

Για την απάντηση του ερωτήματος, αρχικά δημιουργήθηκαν 16 καινούργιες 

μεταβλητές-Score, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Οι καινούργιες 

μεταβλητές αποτελούνται από τον μέσο όρο 4, 7, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 3, 5, 4, 4, 7, 

4, 5 και 8 ερωτήσεων αντίστοιχα. Οι ομάδες των ερωτήσεων ελέγχθηκαν ως 

προς τις αξιοπιστίες τους με τη χρήση του Cronbach’s Alpha και αναδείχθηκαν 

αποδεκτές, καθώς κυμαίνονται από 0.598 έως 0.920. Επομένως, οι καινούργιες 

μεταβλητές αποθηκεύουν αξιόπιστα τις πληροφορίες των ερωτήσεων που τις 

αποτελούν και δέχονται τιμές από το 1 έως το 5, με την αύξηση του μέσου όρου 

να συνεπάγεται με αύξηση της χρήσης της εκάστοτε πρακτικής ή της απόδοσης 

των τραπεζών.  

Πίνακας 8: Cronbach’s Alpha 

  
Cronbach's 

Alpha 
N of 

Items 

Aσφάλεια θέσεων εργασίας στον οργανισμό-τράπεζα 0.598 4 

Προσλήψεις στον οργανισμό-τράπεζα 0.850 7 

Υιοθέτηση ομάδων εργασίας και αποκέντρωση στη λήψη 
αποφάσεων 

0.857 5 

Υποστήριξη λειτουργίας ομάδων από τη διοίκηση 0.818 5 

Κίνητρα για την επίτευξη των τεθέντων στόχων 0.616 4 

Αξιολόγηση της απόδοσης και σύνδεσή της με τις 
ανταμοιβές 

0.828 5 

Κατάρτιση στις δεξιότητες της εργασίας 0.679 5 

Εκπαίδευση σε πολλές δραστηριότητες 0.835 5 

Προσφορά μιας καριέρας στον οργανισμό-τράπεζα 0.777 3 

Συμμετοχή και απόψεις των εργαζομένων μέσα από το 
εργατικό σωματείο στον οργανισμό-τράπεζα 

0.879 5 

Σχεδιασμός εργασίας 0.707 4 

Περιγραφή εργασίας 0.604 4 
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Υγεία και την ασφάλεια στον οργανισμό-τράπεζα 0.920 7 

Διάκριση των θέσεων και αρμονικότητα στον οργανισμό-
τράπεζα 

0.711 4 

Χρηματοοικονομική απόδοση 0.891 5 

Μη χρηματοοικονομική απόδοση 0.906 8 

 

Στον Πίνακα 9, παρουσιάζονται οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης 

μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών, από τις οποίες αναδείχθηκαν 27 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. Όπως φαίνεται, όσο αυξάνεται η 

χρηματοοικονομική απόδοση των τραπεζών σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, 

τόσο περισσότερο οι τράπεζες χρησιμοποιούν όλες τις πρακτικές διοίκησης, με 

εξαίρεση την περιγραφή εργασίας. Την ίδια συμπεριφορά παρουσιάζει και η 

αύξηση της απόδοσης των τραπεζών που δεν σχετίζεται με χρηματοοικονομικά 

στοιχεία, καθώς συνεπάγεται με αύξηση της χρήσης όλων των πρακτικών 

διοίκησης. Οι παραπάνω συσχετίσεις κυμαίνονται από 0.309 έως 0.756 

επομένως είναι μικρής έως μέτριας έντασης, ενώ είναι στατιστικά σημαντικές 

είτε σε 95% είτε σε 99% επίπεδο εμπιστοσύνης.     

Πίνακας 9: Συσχετίσεις Pearson 

  
Χρηματοοικονομική 

απόδοση 
Μη χρηματοοικονομική 

απόδοση 

Aσφάλεια θέσεων εργασίας στον οργανισμό-τράπεζα .539** .713** 

Προσλήψεις στον οργανισμό-τράπεζα .524** .557** 

Υιοθέτηση ομάδων εργασίας και αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων .408** .608** 

Υποστήριξη λειτουργίας ομάδων από τη διοίκηση .374** .648** 

Κίνητρα για την επίτευξη των τεθέντων στόχων .353** .521** 

Αξιολόγηση της απόδοσης και σύνδεσή της με τις ανταμοιβές .539** .592** 

Κατάρτιση στις δεξιότητες της εργασίας .503** .333** 

Εκπαίδευση σε πολλές δραστηριότητες .419** .528** 

Προσφορά μιας καριέρας στον οργανισμό-τράπεζα .378** .634** 

Συμμετοχή και απόψεις των εργαζομένων μέσα από το εργατικό σωματείο 
στον οργανισμό-τράπεζα 

.677** .309* 

Σχεδιασμός εργασίας .396** .537** 

Περιγραφή εργασίας 0.218 .756** 

Υγεία και την ασφάλεια στον οργανισμό-τράπεζα .679** .533** 
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Διάκριση των θέσεων και αρμονικότητα στον οργανισμό-τράπεζα .462** .595** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

   

Στη συνέχεια για ολοκλήρωση της έρευνας, κατασκευάστηκαν 2 μοντέλα 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με την προς τα πίσω μέθοδο. Τα 

μοντέλα είχαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές τις μεταβλητές που υπάρχουν στις 

γραμμές του Πίνακα 9 και ως εξαρτημένες τις στήλες του (1 μοντέλο με την 

Χρηματοοικονομική απόδοση και ένα άλλο με την Μη χρηματοοικονομική 

απόδοση). 

Στον Πίνακα 10, φαίνεται το πρώτο μοντέλο, το οποίο είχε ως 

εξαρτημένη μεταβλητή την Χρηματοοικονομική απόδοση. Η μέθοδος έτρεξε 4 

φορές εξαιρώντας σε κάθε βήμα μεταβλητές (Πίνακας 11) και το τελικό μοντέλο 

που παρουσιάζεται έχει δείκτη R^2 0.810 και είναι στατιστικά σημαντικό 

(p<0.001). 

Πίνακας 10: Τελικό μοντέλο παλινδρόμησης για την Χρηματοοικονομική 

απόδοση 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
 

B 
Std. 
Error Beta 

(Constant) 0,921 0,302   3,053 0,004 

Aσφάλεια θέσεων εργασίας στον οργανισμό-
τράπεζα 

0,274 0,081 0,296 3,379 0,001 

Προσλήψεις στον οργανισμό-τράπεζα 0,402 0,126 0,449 3,194 0,002 

Υποστήριξη λειτουργίας ομάδων από τη 
διοίκηση 

-0,285 0,105 -0,367 -2,716 0,009 

Αξιολόγηση της απόδοσης και σύνδεσή της με 
τις ανταμοιβές 

0,386 0,128 0,494 3,021 0,004 

Εκπαίδευση σε πολλές δραστηριότητες -0,281 0,095 -0,315 -2,967 0,004 

Προσφορά μιας καριέρας στον οργανισμό-
τράπεζα 

-0,216 0,103 -0,290 -2,104 0,040 

Συμμετοχή και απόψεις των εργαζομένων μέσα 
από το εργατικό σωματείο στον οργανισμό-

τράπεζα 
0,161 0,093 0,196 1,728 0,090 

Σχεδιασμός εργασίας 0,196 0,109 0,207 1,806 0,077 

Περιγραφή εργασίας -0,329 0,108 -0,353 -3,042 0,004 

Υγεία και την ασφάλεια στον οργανισμό-
τράπεζα 

0,556 0,095 0,748 5,858 0,000 

Διάκριση των θέσεων και αρμονικότητα στον 
οργανισμό-τράπεζα 

-0,185 0,091 -0,256 -2,029 0,047 

a. Dependent Variable: Χρηματοοικονομική απόδοση 
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Το μοντέλο φανέρωσε πως όσο αυξάνεται η ασφάλεια θέσεων εργασίας 

(p=0.001), οι προσλήψεις στον οργανισμό (p=0.002), η αξιολόγηση της 

απόδοσης και η σύνδεση με τις ανταμοιβές (p=0.004) και η υγεία και η ασφάλεια 

στον οργανισμό (p<0.001), τόσο αυξάνεται η χρηματοοικονομική απόδοση, ενώ 

ανασταλτικά λειτουργεί η υποστήριξη λειτουργίας ομάδων από τη διοίκηση 

(p=0.009), η εκπαίδευση σε πολλές δραστηριότητες (p=0.004), η προσφορά 

μιας καριέρας στον οργανισμό (p=0.04), η περιγραφική εργασίας (p=0.004) και 

η διάκριση των θέσεων/αρμονικότητα στον οργανισμό (p=0.047). 

Κρίνοντας από τους κανονικοποιημένους συντελεστές, από όλες τις 

παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές, μεγαλύτερη επίδραση στην 

χρηματοοικονομική απόδοση των τραπεζών έχει η υγεία και η ασφάλεια του 

οργανισμού (0.748), η αξιολόγηση της απόδοσης και η σύνδεση με τις 

ανταμοιβές (0.494) και οι προσλήψεις (0.449), που λειτουργούν θετικά στην 

εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

Πίνακας 11: Μεταβλητές που εξαιρέθηκαν από τον προς τα πίσω μέθοδο 

εισαγωγής 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

2 Κίνητρα για την επίτευξη των 

τεθέντων στόχων 

,016b ,106 ,916 ,015 ,158 

3 Κίνητρα για την επίτευξη των 

τεθέντων στόχων 

,019c ,123 ,902 ,017 ,158 

Κατάρτιση στις δεξιότητες της 

εργασίας 

,098c ,782 ,438 ,109 ,226 

4 Κίνητρα για την επίτευξη των 

τεθέντων στόχων 

-,042d -,291 ,772 -,040 ,174 

Κατάρτιση στις δεξιότητες της 

εργασίας 

,123d ,990 ,327 ,136 ,233 

Υιοθέτηση ομάδων εργασίας 

και αποκέντρωση στη λήψη 

αποφάσεων 

-,217d -1,357 ,181 -,185 ,138 

 

Αντίστοιχα, με εξαρτημένη μεταβλητή την Μη χρηματοοικονομική 

απόδοση, το τελικό μοντέλο προέκυψε έπειτα από 10 επαναλήψεις, 

αφαιρώντας τις μεταβλητές του Πίνακα 13. Το τελικό μοντέλο που είναι και αυτό 
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που παρουσιάζεται, έχει δείκτη R^2 0.804 και είναι επίσης στατιστικά σημαντικό 

(p<0.001). 

Πίνακας 12: Τελικό μοντέλο παλινδρόμησης για την Μη 

χρηματοοικονομική απόδοση 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig.   B Std. Error Beta 

(Constant) -0,452 0,271   -1,668 0,101 

Aσφάλεια θέσεων εργασίας στον 
οργανισμό-τράπεζα 

0,554 0,093 0,491 5,978 0,000 

Υποστήριξη λειτουργίας ομάδων 
από τη διοίκηση 

0,219 0,094 0,231 2,329 0,023 

Κίνητρα για την επίτευξη των 
τεθέντων στόχων 

-0,180 0,097 -0,186 -1,866 0,067 

Αξιολόγηση της απόδοσης και 
σύνδεσή της με τις ανταμοιβές 

-0,234 0,117 -0,245 -2,005 0,050 

Περιγραφή εργασίας 0,822 0,096 0,723 8,528 0,000 

a. Dependent Variable: Μη χρηματοοικονομική απόδοση 

 

 Το μοντέλο έδειξε πως η μη χρηματοοικονομική απόδοση 

εξαρτάται θετικά από την ασφάλεια θέσεων εργασίας (p<0.001), την 

υποστήριξη λειτουργίας ομάδων από τη διοίκηση (p=0.023) και την περιγραφή 

εργασίας (p<0.001), ενώ οι μεταβλητές που αναδείχθηκαν με αρνητικό 

συντελεστή δεν φάνηκαν στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 95%. 

 Κρίνοντας από τους συντελεστές Beta, την μεγαλύτερη επίδραση 

στην μη χρηματοοικονομική απόδοση, έχει με μεγάλη διαφορά η περιγραφή 

εργασίας (0.723) και ακολουθεί η ασφάλεια θέσεων εργασίας (0.491). 

Πίνακας 13: Μεταβλητές που εξαιρέθηκαν από τον προς τα πίσω μέθοδο 

εισαγωγής 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

2 Προσφορά μιας καριέρας 

στον οργανισμό-τράπεζα 

,016b ,096 ,924 ,014 ,125 

3 Προσφορά μιας καριέρας 

στον οργανισμό-τράπεζα 

,018c ,105 ,917 ,015 ,126 

Συμμετοχή και απόψεις των 

εργαζομένων μέσα από το 

εργατικό σωματείο στον 

οργανισμό-τράπεζα 

-,017c -,147 ,883 -,021 ,255 
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4 Προσφορά μιας καριέρας 

στον οργανισμό-τράπεζα 

,021d ,126 ,900 ,017 ,128 

Συμμετοχή και απόψεις των 

εργαζομένων μέσα από το 

εργατικό σωματείο στον 

οργανισμό-τράπεζα 

-,006d -,057 ,954 -,008 ,320 

Διάκριση των θέσεων και 

αρμονικότητα στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,021d ,168 ,867 ,023 ,218 

5 Προσφορά μιας καριέρας 

στον οργανισμό-τράπεζα 

,021e ,130 ,897 ,018 ,128 

Συμμετοχή και απόψεις των 

εργαζομένων μέσα από το 

εργατικό σωματείο στον 

οργανισμό-τράπεζα 

-,015e -,162 ,872 -,022 ,382 

Διάκριση των θέσεων και 

αρμονικότητα στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,009e ,074 ,942 ,010 ,243 

Σχεδιασμός εργασίας -,028e -,269 ,789 -,037 ,313 

6 Προσφορά μιας καριέρας 

στον οργανισμό-τράπεζα 

,016f ,100 ,921 ,014 ,129 

Συμμετοχή και απόψεις των 

εργαζομένων μέσα από το 

εργατικό σωματείο στον 

οργανισμό-τράπεζα 

-,019f -,207 ,837 -,028 ,393 

Διάκριση των θέσεων και 

αρμονικότητα στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,009f ,076 ,940 ,010 ,243 

Σχεδιασμός εργασίας -,029f -,281 ,780 -,038 ,313 

Εκπαίδευση σε πολλές 

δραστηριότητες 

,031f ,282 ,779 ,038 ,285 

7 Προσφορά μιας καριέρας 

στον οργανισμό-τράπεζα 

,010g ,063 ,950 ,008 ,131 

Συμμετοχή και απόψεις των 

εργαζομένων μέσα από το 

εργατικό σωματείο στον 

οργανισμό-τράπεζα 

-,017g -,188 ,851 -,025 ,394 

Διάκριση των θέσεων και 

αρμονικότητα στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,018g ,165 ,870 ,022 ,268 

Σχεδιασμός εργασίας -,032g -,315 ,754 -,042 ,317 



66 
 

Εκπαίδευση σε πολλές 

δραστηριότητες 

,028g ,258 ,797 ,035 ,287 

Υιοθέτηση ομάδων εργασίας 

και αποκέντρωση στη λήψη 

αποφάσεων 

-,045g -,299 ,766 -,040 ,147 

8 Προσφορά μιας καριέρας 

στον οργανισμό-τράπεζα 

,022h ,137 ,892 ,018 ,132 

Συμμετοχή και απόψεις των 

εργαζομένων μέσα από το 

εργατικό σωματείο στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,020h ,243 ,809 ,032 ,496 

Διάκριση των θέσεων και 

αρμονικότητα στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,006h ,050 ,960 ,007 ,273 

Σχεδιασμός εργασίας -,057h -,592 ,556 -,079 ,354 

Εκπαίδευση σε πολλές 

δραστηριότητες 

,023h ,212 ,833 ,028 ,288 

Υιοθέτηση ομάδων εργασίας 

και αποκέντρωση στη λήψη 

αποφάσεων 

-,031h -,208 ,836 -,028 ,149 

Προσλήψεις στον οργανισμό-

τράπεζα 

,096h ,913 ,365 ,121 ,292 

9 Προσφορά μιας καριέρας 

στον οργανισμό-τράπεζα 

,066i ,422 ,675 ,056 ,138 

Συμμετοχή και απόψεις των 

εργαζομένων μέσα από το 

εργατικό σωματείο στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,061i ,824 ,413 ,108 ,602 

Διάκριση των θέσεων και 

αρμονικότητα στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,075i ,793 ,431 ,104 ,373 

Σχεδιασμός εργασίας -,061i -,630 ,531 -,083 ,354 

Εκπαίδευση σε πολλές 

δραστηριότητες 

,061i ,593 ,556 ,078 ,310 

Υιοθέτηση ομάδων εργασίας 

και αποκέντρωση στη λήψη 

αποφάσεων 

,029i ,203 ,840 ,027 ,161 

Προσλήψεις στον οργανισμό-

τράπεζα 

,046i ,452 ,653 ,060 ,318 

Υγεία και την ασφάλεια στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,140i 1,464 ,149 ,190 ,352 
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10 Προσφορά μιας καριέρας 

στον οργανισμό-τράπεζα 

,041j ,265 ,792 ,035 ,140 

Συμμετοχή και απόψεις των 

εργαζομένων μέσα από το 

εργατικό σωματείο στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,006j ,097 ,923 ,013 ,806 

Διάκριση των θέσεων και 

αρμονικότητα στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,039j ,423 ,674 ,055 ,404 

Σχεδιασμός εργασίας -,070j -,722 ,473 -,094 ,356 

Εκπαίδευση σε πολλές 

δραστηριότητες 

-,004j -,045 ,965 -,006 ,398 

Υιοθέτηση ομάδων εργασίας 

και αποκέντρωση στη λήψη 

αποφάσεων 

,004j ,028 ,977 ,004 ,164 

Προσλήψεις στον οργανισμό-

τράπεζα 

,012j ,123 ,903 ,016 ,340 

Υγεία και την ασφάλεια στον 

οργανισμό-τράπεζα 

,037j ,467 ,643 ,061 ,530 

Κατάρτιση στις δεξιότητες της 

εργασίας 

-,103j -1,221 ,227 -,158 ,464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

5.1 Σύνοψη των ευρημάτων 

 

 Στην παραπάνω έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις των τραπεζικών 

υπαλλήλων σχετικά με τις πρακτικές διοίκησης των ανθρώπινων πόρων που 

χρησιμοποιούν οι τράπεζες και την επίδρασή τους στην απόδοση τους. Το 

δείγμα αποτελείται από 65 συμμετέχοντες, οι περισσότεροι γυναίκες από 31 

έως 50 ετών, άγαμοι και χωρίς παιδιά. Επιπλέον, στην πλειοψηφία τους οι 

ερωτηθέντες διαμένουν σε αστική περιοχή, είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και το 

μηνιαίο τους εισόδημα κυμαίνεται από 1001 έως 1500 ευρώ. 

 Ειδικότερα, οι τραπεζικοί υπάλληλοι δηλώνουν μεγαλύτερη συμφωνία 

ως προς το ότι ο οργανισμός προωθεί σε κενές θέσεις ανθρώπους που ήδη 

απασχολούνται σ' αυτόν, όταν βέβαια υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ενώ 

εξετάζει την ποσότητα και το είδος των προσλήψεων που είναι αναγκαίες 

μεσοπρόθεσμα. Επιπλέον, σε υψηλότερο βαθμό υποστηρίζουν πως οι 

εργαζόμενοι έχουν πάντα συγκεκριμένες ευθύνες μέσα σε μια ομάδα, πως οι 

εργοδηγοί ενθαρρύνουν τα άτομα που εργάζονται για αυτούς και ότι το 

σύστημα κινήτρων είναι ενθαρρυντικό. Ακόμη, υποστηρίζουν περισσότερο 

ότι ο οργανισμός τους προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης που 

συνδέονται με την απόδοση τους και πως πιστεύει ότι η συνεχής εκπαίδευση 

και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων είναι σημαντική.  

Συνεχίζοντας με τις απόψεις των ερωτηθέντων, συμφωνούν 

περισσότερο πως είναι σημαντικό να εκτελούν διαφορετικές εργασίες για να 

μπορούν να αντικαταστήσουν άλλους, αν είναι απαραίτητο και να 

πραγματοποιούν περισσότερες από μια εργασίες. Ακόμη, συμφωνούν σε 

υψηλότερο επίπεδο ότι οι φιλοδοξίες εξέλιξης των εργαζομένων, όπως 

δηλώνουν οι ίδιοι, είναι γνωστές από τους άμεσους προϊσταμένους τους και 

πως οι απόψεις των εργαζομένων εισακούγονται μέσα από τους 

αντιπροσώπους του εργατικού τους σωματείου. Επίσης, είναι σαφές πως οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι συμφωνούν σε υψηλότερο επίπεδο πως τα 

πραγματικά καθήκοντα της εργασίας διαμορφώνονται περισσότερο από τους 

εργαζόμενους παρά από συγκεκριμένες περιγραφές εργασίας, ότι ο 

οργανισμός διαθέτει γραπτή πολιτική υγείας και ασφάλειας και επιπλέον 



69 
 

προσφέρει κατάλληλα προγράμματα αδειών μητρότητας και ασθενείας για 

όλους τους εργαζομένους. Τέλος, οι εργαζόμενοι είναι πιο θετικοί ως προς το 

ότι η απόδοσης κεφαλαίων είναι υψηλότερη από τον άλλων οργανισμών και 

ότι είναι πάντα πρόθυμοι να καταβάλλουν προσπάθειες, πέραν αυτών που 

φυσιολογικά απαιτούνται, για να βοηθούν τον οργανισμό να είναι πάντα 

επιτυχής με τη μέγιστη απόδοση κεφαλαίου. 

 

5.2 Πρακτικές επιπτώσεις 
 

Για τον τραπεζικό τομέα, η σημασία της διαχείρισης των ανθρωπίνων 

πόρων έχει αυξηθεί πολλαπλά επειδή η φύση του τραπεζικού κλάδου 

βασίζεται κυρίως στις υπηρεσίες. Η διαχείριση των ατόμων στον οργανισμό 

και η διαχείριση των χρηματοοικονομικών ρίσκων σε ευρύτερο επίπεδο είναι 

από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος 

σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο. Για αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνεται 

σοβαρά υπόψη ο αντίκτυπος του ανθρώπινου δυναμικού και να διασφαλιστεί 

ότι διαθέτει την αποτελεσματικότητα και την εξειδίκευση ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι χρηματοοικονομικές προκλήσεις που αναδύονται κατά 

καιρούς. Υπό αυτό το πρίσμα, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καθώς είναι υπεύθυνο για την εύρεση τόσο των 

κατάλληλων ανθρώπων όσο και της τοποθέτησης τους στις κατάλληλες 

θέσεις εργασίας στις τράπεζες 

 

5.3 Περιορισμοί της έρευνας 
 

Αναμφίβολα η ισχύς των όποιων πορισμάτων και συμπερασμάτων που 

έχει εξάγει η συγκεκριμένη έρευνα περιορίζεται για το συγκεκριμένου δείγμα της 

συγκεκριμένης έρευνας και κατά την καθορισμένη περίοδο όπου διεξήχθη η 

έρευνα. Συνεπώς, τα πορίσματα της παρούσης έρευνας δεν έχουν απόλυτη και 

καθολική αξία. Οποιαδήποτε η μελλοντική χρήση και ερμηνεία των πορισμάτων 

από άλλες μελέτες οφείλει να λάβει υπόψη τον υποκειμενικό χαρακτήρα τους. 

Συνεπώς, οι περιορισμοί της έρευνας συνίστανται αφενός στο χωρικό και 

χρονικό χαρακτήρα διεξαγωγής της και συνεπώς οποιαδήποτε απόπειρα 

καθολίκευσης των αποτελεσμάτων οφείλει να γίνει με την δέουσα προσοχή. 
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5.4 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

Επίσης θεμιτό θα ήταν να υλοποιηθεί στο μέλλον κάποιου είδους 

ποιοτική έρευνα, η οποία θα στοχεύει σε μια εις βάθος κατανόηση του 

αντίκτυπου των πρακτικών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στην 

απόδοση της τράπεζας. Επίσης χρήσιμο θα ήταν να διεξαχθεί κάποιου είδους 

μετα-ανάλυση η οποία με το να συγκεντρώσει τα δεδομένα από τις 

υφιστάμενες μελέτες να επιχειρήσει την ανασύνθεση τους και μέσω της 

σύγκρισης να προσφέρει μια πιο σφαιρική εικόνα για την σχέση της 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και προϊόντων στις ελληνικές τράπεζες. Σε αυτό το πλαίσιο, 

επίσης θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί πως η σχέση αυτή επιδρά πάνω 

στην ικανοποίηση των πελατών.  

 

5.5 Συμπεράσματα 
 

Στη σύγχρονη εποχή οι τραπεζικοί οργανισμοί οφείλουν να λαμβάνουν 

υπόψη τις προκλήσεις που αναδύονται από ένα αυξανόμενα ανταγωνιστικό και 

διεθνοποιημένο περιβάλλον. Προκλήσεις που γίνονται ακόμη πιο μεγάλες μέσα 

σε ένα ασταθές χρηματοοικονομικό περιβάλλον εξαιτίας μιας ευρείας 

οικονομικής κρίσης. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν οι τράπεζες οφείλουν να 

εκτιμούν και να επανεξετάζουν συνεχώς τις εσωτερικές τους λειτουργίες, την 

ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουν, το ανθρώπινο 

δυναμικό και γενικότερα όλες τις πτυχές που αφορούν την απόδοση τους. Η 

ανάδειξη της σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα μέσα στο πλαίσιο του 

ρόλου που διαδραματίζει η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στον τραπεζικό τομέα 

θέτει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η τραπεζική κουλτούρα 

οφείλει να εστιάζει σε προσεγγίσεις περισσότερο ανθρωποκεντρικές. 

Η περίπτωση των εργαζομένων της τράπεζας ωστόσο είναι μόνο μια 

πτυχή αυτής της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Μια άλλη πτυχή, η οποία θα 

μπορούσε διερευνηθεί μελλοντικά, είναι οι ίδιοι οι πελάτες και οι παράγοντες 

που καθορίζουν την ικανοποίηση τους από τις προσφερόμενες από την 

τράπεζα υπηρεσίας αλλά και προϊόντα. Η ποιότητα είναι ένα σημαντικό ζήτημα 

που οφείλει να απασχολεί την διοίκηση κάθε τράπεζας. Τα πρότυπα της 
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διοίκησης ανθρωπίνων πόρων παρέχουν ένα σημαντικό εφόδιο προς την 

κατεύθυνση αυτή. Σε μια καθημερινότητα συνεχώς μεταβαλλόμενη, οι τράπεζες 

μπορούν να επενδύσουν στην διεξαγωγή περιοδικών ερευνών που να 

αφορούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους και μέσω των 

δεδομένων να αξιολογούν την συνολική απόδοση του οργανισμού και να 

προσαρμόζουν ανάλογα τις πρακτικές τους. 

Στην περίπτωση που εξετάστηκε σε αυτή τη μελέτη φάνηκε πόσο 

σημαντική είναι η διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων και 

η παρουσία μιας κουλτούρας εργασίας που διέπετε από την παροχή κινήτρων 

και ανταμοιβών. Η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και της 

διοίκησης, η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών από τους εργαζομένους, η 

ανάληψη ποικίλων θέσεων και ευθυνών, το να έχουν έναν πιο ενεργό και 

συμμετοχικό ρόλο, η επίδειξη εμπιστοσύνης απέναντι τους από την πλευρά της 

διοίκησης είναι σημαντικές πτυχές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και 

συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και την βιωσιμότητα της τράπεζας . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Κατά πόσο οι πρακτικές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων 

επηρεάζουν  την απόδοση των τραπεζών 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

1. Φύλο 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

 

2. Ηλικία 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

 Άγαμος/η 

 Έγγαμος/η 

 Διαζευγμένος/η 

 Χήρος/α 

 Άλλο 

 

4. Επίπεδο εκπαίδευσης 

 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Απόφοιτος Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ κλπ.) 

 Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

 Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

 Κάτοχους διδακτορικού τίτλου 
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5. Περιοχή κατοικίας 

 Αστική 

 Ημιαστική 

 Αγροτική 

 

6. Μηνιαίο εισόδημα 

 Κανένα 

 Έως 500 ευρώ 

 501-1000 ευρώ 

 1001-1500 ευρώ 

 1501-2000 ευρώ 

 Πάνω από 2000 ευρώ 

 

7. Παιδιά 

 Κανένα παιδί 

 1 παιδί 

 2 παιδιά 

 3 παιδιά 

 Πάνω από 3 παιδιά 

 

Πρακτικές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων 

8. Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις που 

σχετίζονται με την ασφάλεια θέσεων εργασίας στον οργανισμό-

τράπεζα, από το «Διαφωνώ απόλυτα» έως το «Συμφωνώ απόλυτα».  

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Ο οργανισμός μας προωθεί σε κενές θέσεις 
ανθρώπους που ήδη απασχολούνται σ' 
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αυτόν, όταν βέβαια υπάρχει τέτοια 
δυνατότητα. 

Ο οργανισμός μας θεωρεί σαν βασική 
δέσμευση του την ασφάλεια των 
εργαζομένων 

     

Είναι πολύ δύσκολο να απολυθεί κάποιος 
εργαζόμενος από αυτόν τον οργανισμό 

     

Ο οργανισμός μας, όταν αντιμετωπίζει 
οικονομικά προβλήματα, προσπαθεί να βρει 
εναλλακτικές λύσεις πριν προβεί σε 
απολύσεις και περικοπές εργαζομένων 

     

 

9. Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις που 

σχετίζονται με τις προσλήψεις στον οργανισμό-τράπεζα, από το 

«Διαφωνώ απόλυτα» έως το «Συμφωνώ απόλυτα».  

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Η ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
προβλημάτων θεωρείται βασικό κριτήριο στην 
επιλογή των εργαζομένων 

     

Οι προσωπικές απόψεις για την εργασία και οι 
τρόποι συμπεριφοράς θεωρούνται βασικό 
κριτήριο στην επιλογή των εργαζομένων 

     

Η ανάλυση των απαιτήσεων κάθε κενής θέσης 
εργασίας χρησιμοποιείται από τον οργανισμό 
για την επιλογή των εργαζομένων 

     

Ψυχολογικά ή τεστ προσωπικότητας - 
συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται από τον 
οργανισμό μας για την επιλογή των 
εργαζομένων 

     

Επιτροπές συνέντευξης συστήνονται από τον 
οργανισμό μας για την επιλογή των 
εργαζομένων 

     

Ο οργανισμός μας εξετάζει την ποσότητα και 
το είδος των προσλήψεων που είναι αναγκαίες 
μεσοπρόθεσμα 

     

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης 
αξιολογούνται συστηματικά στον οργανισμό 
μας 

     

 

10. Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις που 

σχετίζονται με την υιοθέτηση ομάδων εργασίας και την 

αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων στον οργανισμό-τράπεζα, από 

το «Διαφωνώ απόλυτα» έως το «Συμφωνώ απόλυτα».  
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 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Δραστηριότητες ομάδων 

Ο οργανισμός μας συγκροτεί ομάδες 
εργαζομένων για την επίλυση προβλημάτων 

     

Τα τελευταία 3 χρόνια αρκετά προβλήματα 
έχουν επιλυθεί στον οργανισμό μας μέσα από 
τη λειτουργία μικρών ομάδων εργαζομένων 

     

Οι ομάδες εργαζομένων ενθαρρύνονται, όσο 
το δυνατό περισσότερο, στην προσπάθειά 
τους να λύσουν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν 

     

Οι εργαζόμενοι έχουν πάντα συγκεκριμένες 
ευθύνες μέσα σε μια ομάδα, όπως π.χ. να 
καταγράφουν την απόδοση, ή να ενεργούν ως 
επικεφαλής της ομάδας 

     

Οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να 
δουλεύουν ευέλικτα και να πραγματοποιούν 
ένα μεγάλο εύρος εργασιών στα πλαίσια της 
ομάδας 

     

Υποστήριξη Λειτουργίας Ομάδων από την Διοίκηση 

Οι επόπτες ενθαρρύνουν τα άτομα που 
εργάζονται για αυτούς να εργάζονται σαν μια 
ομάδα 

     

Οι εργοδηγοί ενθαρρύνουν τα άτομα που 
εργάζονται για αυτούς να ανταλλάσσουν 
απόψεις και ιδέες 

     

Οι εργοδηγοί πραγματοποιούν συχνά 
συνεδριάσεις της ομάδας έτσι ώστε να 
δίδονται λύσεις 'από κοινού' στα προβλήματα 
που παρουσιάζονται 

     

Ο οργανισμός εμπιστεύεται τους 
εργαζομένους σε ομάδες και τους επιτρέπει να 
εργάζονται χωρίς άμεση εποπτεία 

     

Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
κοινωνικές δραστηριότητες ή σε κάποιο σπόρ 
από κοινού με άλλους εργαζομένους του 
οργανισμού μας 

     

 

11. Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις που 

σχετίζονται με τα κίνητρα για την επίτευξη των τεθέντων στόχων και 

την αξιολόγηση της απόδοσης και σύνδεσή της με τις ανταμοιβές 

στον οργανισμό-τράπεζα, από το «Διαφωνώ απόλυτα» έως το 

«Συμφωνώ απόλυτα».  
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 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Κίνητρα για την επίτευξη των τεθέντων στόχων 

Το σύστημα κινήτρων του οργανισμού μας 
είναι δίκαιο διότι ανταμείβει τους 
εργαζομένους που εκπληρώνουν τους 
στόχους του 

     

Το σύστημα ανταμοιβών ουσιαστικά 
αναδεικνύει τα άτομα που συνεισφέρουν τα 
μέγιστα 

     

Το σύστημα κινήτρων ενθαρρύνει τους 
εργαζομένους να πραγματοποιήσουν τους 
στόχους του οργανισμού μας 

     

Οι εργαζόμενοι (και/ή οι ομάδες) που 
επιτυγχάνουν στους οργανωσιακούς στόχους 
ανταμείβονται το ίδιο με αυτούς που δεν 
επιτυγχάνουν σε αυτούς 

     

Αξιολόγηση της απόδοσης και σύνδεσή της με τις ανταμοιβές 

Δίνεται βοήθεια και συμβουλή στους 
εργαζομένους όταν αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στην επίτευξη των αποδόσεών 
τους 

     

Το σύστημα ανταμοιβών του οργανισμού μας 
είναι τέτοιο που μπορεί να συνδέσει μέρος της 
αμοιβής των εργαζομένων με την εξέλιξη της 
απόδοσης αυτών 

     

Οι εργαζόμενοι έχουν ευκαιρίες κατάρτισης 
και ανάπτυξης που συνδέονται με την 
απόδοση τους 

     

Το σύστημα ανταμοιβών του οργανισμού μας 
βασίζεται στην εξέλιξη της ομαδικής 
απόδοσης 

     

Οι εργαζόμενοι συζητάνε ελεύθερα με την 
διοίκηση θέματα απόδοσης και ανταμοιβών 
και οι ιδέες τους εισακούονται 

     

 

12. Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις που 

σχετίζονται με την εκτεταμένη κατάρτιση στον οργανισμό-τράπεζα, 

από το «Διαφωνώ απόλυτα» έως το «Συμφωνώ απόλυτα».  

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Κατάρτιση στις Δεξιότητες της Εργασίας 

Στον οργανισμό μας, κάποιοι εργαζόμενοι 
στερούνται σημαντικών δεξιοτήτων 
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Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται πάνω σε 
δεξιότητες που αφορούν την εργασία τους σε 
συνεχή βάση 

     

Η διοίκηση του οργανισμού μας, πιστεύει ότι η 
συνεχής εκπαίδευση και αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων της είναι 
σημαντική 

     

Οι εργαζόμενοι στον οργανισμό μας έχουν 
δεξιότητες πάνω από το μέσο όρο του κλάδου 

     

Οι εργαζόμενοι συζητούν με τους 
προϊσταμένους τους για να σχεδιάσουν μαζί 
τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, 

     

Εκπαίδευση σε πολλές Δραστηριότητες 

Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται για να εκτελούν 
διαφορετικές εργασίες 

     

Όσο περισσότερο παραμένει ένας 
εργαζόμενος στον οργανισμό μας τόσο 
περισσότερες και διαφορετικές εργασίες 
μαθαίνει να εκτελεί 

     

Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν πώς να εκτελούν 
διαφορετικές εργασίες για να μπορούν να 
αντικαταστήσουν άλλους, αν είναι απαραίτητο 

     

Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε ευρύτερα 
εργασιακά θέματα όπως οι δεξιότητες 
επικοινωνίας 

     

Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν κατά την διάρκεια 
της εργασίας τους με άλλους θέματα όπως 
είναι η φροντίδα των πελατών 

     

 

13. Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις που 

σχετίζονται με την προσφορά μιας καριέρας στον οργανισμό-τράπεζα, 

από το «Διαφωνώ απόλυτα» έως το «Συμφωνώ απόλυτα».  

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Ο οργανισμός μας προσφέρει σε όλους τους 
εργαζομένους πρώτης γραμμής ευκαιρίες 
εξέλιξης στην ιεραρχία 

     

Οι φιλοδοξίες εξέλιξης των εργαζομένων είναι 
γνωστές από τους άμεσους προϊσταμένους 
τους 

     

Για τους εργαζόμενους που επιθυμούν 
προαγωγή, ο οργανισμός μας διαθέτει 
περισσότερες από μία εναλλακτικές θέσεις 
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14. Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις που 

σχετίζονται με την συμμετοχή και τις απόψεις των εργαζομένων 

μέσα από το εργατικό σωματείο στον οργανισμό-τράπεζα, από το 

«Διαφωνώ απόλυτα» έως το «Συμφωνώ απόλυτα».  

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Αυτή τη στιγμή υπάρχει σωματείο 
αντιπροσώπευσης των εργαζομένων στον 
οργανισμό 

     

Οι απόψεις των εργαζομένων εισακούγονται 
μέσα από τους αντιπροσώπους του 
εργατικού τους σωματείου 

     

Υπάρχει αντιπρόσωπος του σωματείου των 
εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
οργανισμού μας 

     

Ο οργανισμός μας βόηθα οικονομικά στην 
λειτουργία του σωματείου των εργαζομένων 

     

Ο οργανισμός μας έχει πολύ καλές σχέσεις με 
το σωματείο των εργαζομένων 

     

 

15. Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις που 

σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την περιγραφή της εργασίας στον 

οργανισμό-τράπεζα, από το «Διαφωνώ απόλυτα» έως το «Συμφωνώ 

απόλυτα».  

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Σχεδιασμός Εργασίας 

Οι εργαζόμενοι έχουν ευέλικτες περιγραφές 
εργασίας 

     

Οι εργασίες σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να εκμεταλλεύονται όλο το εύρος των 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων 

     

Οι εργαζόμενοι έχουν τα προσόντα να 
πραγματοποιούν περισσότερες από μια 
εργασίες 

     

Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
ευέλικτους εργασιακούς διακανονισμούς με 
την διοίκηση 

     

Περιγραφή Εργασίας 

Τα καθήκοντα κάθε εργασίας στον οργανισμό 
μας είναι καθορισμένα με μεγάλη σαφήνεια 
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Ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί πάντα 
πρόσφατες περιγραφές εργασίας 

     

Οι περιγραφές εργασίας στον οργανισμός μας 
περιέχουν το σύνολο των καθηκόντων που 
πρέπει να εκτελέσει κάθε εργαζόμενος 

     

Τα πραγματικά καθήκοντα της εργασίας 
διαμορφώνονται περισσότερο από τους 
εργαζομένους παρά από συγκεκριμένες 
περιγραφές εργασίας 

     

 

16. Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις που 

σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στον οργανισμό-τράπεζα, 

από το «Διαφωνώ απόλυτα» έως το «Συμφωνώ απόλυτα».  

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Ο οργανισμός μας διαθέτει γραπτή πολιτική 
υγείας και ασφάλειας 

     

Ο οργανισμός μας πραγματοποιεί συχνά 
μελέτες για την εκτίμηση διαφορετικών 
κινδύνων 

     

Ο οργανισμός μας προσφέρει στους 
εργαζομένους προγράμματα κατάρτισης 
σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας 

     

Οι εργαζόμενοι είναι γνώστες των 
διαδικασιών για την αναφορά εργασιακών 
ατυχημάτων ή προβλημάτων υγείας 

     

Ο οργανισμός μας έχει διαδικασίες για την 
παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων 

     

Στον οργανισμό μας κάθε έρευνα για ατύχημα 
καταλήγει συνήθως στην ανεύρεση της αιτίας 
του περιστατικού και αναπτύσσει μέτρα για να 
αποτρέψει την επανάληψη τους 

     

Ο οργανισμός μας διαθέτει προγράμματα 
ελέγχου που αναγνωρίζουν επικίνδυνες για 
την υγεία συνθήκες ή καταστάσεις 

     

 

17. Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις που 

σχετίζονται με την διάκριση των θέσεων και την αρμονικότητα στον 

οργανισμό-τράπεζα, από το «Διαφωνώ απόλυτα» έως το «Συμφωνώ 

απόλυτα».  

 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
απόλυτα 
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Ο οργανισμός μας προσφέρει κατάλληλα (ή 
ίδια) προγράμματα διακοπών για όλους τους 
εργαζομένους 

     

Ο οργανισμός μας προσφέρει κατάλληλα 
προγράμματα αδειών μητρότητας και 
ασθενείας για όλους τους εργαζομένους 

     

Ο οργανισμός μας προσφέρει ένα κοινό 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σε όλους τους 
εργαζομένους 

     

Υπάρχει έντονη διάκριση μεταξύ 
εργαζομένων και στελεχών όσο αφορά το 
πάρκινγκ, τους χώρους ανάπαυσης, ή τον 
τρόπο ένδυσης μέσα στην επιχείρηση 

     

 

 

 

 

 

Απόδοση τραπεζών 

18. Παρακαλώ σημειώστε για καθένα από τα παρακάτω 

χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης που βρίσκεται ο οργανισμός-

τράπεζα που εργάζεστε αυτή τη στιγμή, από το «Πολύ κάτω από τον 

μέσο όρο» έως το «Πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο».  

 Πολύ κάτω 
από τον μέσο 

όρο 

Λίγο κάτω 
από τον μέσο 

όρο 

Ίδιο με 
τον μέσο 

όρο 

Λίγο υψηλότερο 
από τον μέσο 

όρο 

Πολύ 
υψηλότερο από 
τον μέσο όρο 

Μερίδιο αγοράς      

Αύξηση του 
μεριδίου αγοράς 

     

Περιθώριο 
κέρδους 

     

Απόδοση 
κεφαλαίου 

     

Καθαρά κέρδη 
μετά φόρων 

     

 

19. Παρακαλώ σημειώστε τη συμφωνία σας για καθένα από τα παρακάτω 

μη χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης στον οργανισμό-τράπεζα 

σας. 
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 Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
λίγο 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ 
λίγο 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Οι εργαζόμενοι είναι πάντα πρόθυμοι να 
καταβάλλουν προσπάθειες, πέραν αυτών που 
φυσιολογικά απαιτούνται, για να βοηθούν τον 
οργανισμό να είναι πάντα επιτυχής 

     

Οι εργαζόμενοι μας παρουσιάζουν τον 
οργανισμό μας στους φίλους τους ως έναν 
οργανισμό που αξίζει να εργάζεσαι 

     

Οι εργαζόμενοι μας θα δεχόταν σχεδόν κάθε 
εργασία που θα τους ανατείθονταν 
προκειμένου να παραμείνουν στον οργανισμό 
μας 

     

Οι εργαζόμενοι μας θεωρούν ότι οι 
προσωπικές τους αξίες συμπίπτουν με αυτές 
του οργανισμού μας 

     

Οι εργαζόμενοι μας αισθάνονται υπερήφανοι να 
λένε στους άλλους ότι αποτελούν μέρος αυτού 
του οργανισμού 

     

Ο οργανισμός μας πραγματικά εμπνέει το 
προσωπικό μας κατά τέτοιο τρόπο που έχει 
θετική επίδραση στην απόδοσή τους 

     

Οι εργαζόμενοι μας χαίρονται πολύ που τελικά 
έχουν επιλέξει τον δικό μας οργανισμό και όχι 
κάποιον άλλο 

     

Οι εργαζόμενοι μας πραγματικά ενδιαφέρονται 
για την τύχη αυτού του οργανισμού 

     

 

 

 

 

 

 

 


