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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι αρχικά η διερεύνηση των γενικότερων 

συνθηκών εργασίας στον κλάδο των ελληνικών Τραπεζών αλλά και η επισήμανση 

και αξιολόγηση των εφαρμοζομένων από αυτές συστημάτων υποκίνησης του 

ανθρώπινου δυναμικού  τους . Εν συνεχεία , μεγάλο  τμήμα της εργασίας 

αφιερώνεται σε μία μελέτη περίπτωσης ( case study ) για μία από τις μεγαλύτερες 

Ελληνικές Τράπεζες , την «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» . Τέλος , η εργασία 

αφιερώνεται  στην  ανάλυση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από σχετικές 

έρευνες που κάναμε σε υπαλλήλους από διάφορες Ελληνικές Τράπεζες .  

 

 Για την συγκέντρωση του υλικού της εργασίας έγινε εκτενής μελέτη της 

υφιστάμενης βιβλιογραφίας και μεγάλου πλήθους αναφορών από διάφορες πηγές του 

Διαδικτύου . Βαρύνουσα , όμως , σημασία έχει , κατά τη γνώμη του γράφοντος , η 

πρωτότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο σε σημαντικό στατιστικά 

δείγμα εργαζομένων από όλες σχεδόν τις Ελληνικές Τράπεζες και σε διάφορες 

περιοχές της Βορείου Ελλάδος , με στόχο τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών 

δεδομένων που να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες  , ώστε τα εξαχθέντα 

συμπεράσματα να έχουν πραγματική και όχι μόνον φιλολογική αξία . Για τους 

σκοπούς της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα ερωτηματολόγια που 

διανεμήθησαν στους συμμετέχοντες ( σχετικό δείγμα παρατίθεται σε μεταγενέστερο 

τμήμα της εργασίας ) . Ακόμη , διενεργήθησαν προσωπικές συνεντεύξεις προσεκτικά 

επιλεγμένων εργαζομένων , ώστε να εξαχθούν κάποια  περισσότερο ασφαλή και 

εξειδικευμένα συμπεράσματα .  

 

 Εισαγωγικά , λοιπόν , μπορούμε να πούμε πως ο σύγχρονος ελληνικός 

τραπεζικός τομέας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κομμάτι της Ελληνικής 

Οικονομίας . Ο μεγάλος σχετικά αριθμός των απασχολουμένων σε αυτόν ατόμων 

αλλά και οι απίστευτα ραγδαίες εξελίξεις μας αναγκάζουν να σκύψουμε με προσοχή 

και να εξετάσουμε τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν . Ακόμη , είναι πολύ 

χρήσιμο να δούμε ποια συστήματα υποκίνησης των εργαζομένων σε αυτούς 

εφαρμόζουν οι Τραπεζικοί Οργανισμοί , αφού διαπιστώσαμε πως ολοένα και 

περισσότερο οι αμοιβές τείνουν να χάσουν τη σταθερότητά τους και παρουσιάζουν 
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έντονη μεταβλητότητα , αποτελώντας συνάρτηση της παραγωγικότητος και 

αποτελεσματικότητος του εκάστοτε εργαζομένου  .  

 

 Αφού εξετάσουμε το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και τις θεωρητικές 

δεσμεύσεις των Τραπεζών για την εξασφάλιση των εργαζομένων και την πολιτική 

αμοιβών , θα δοκιμάσουμε να αξιολογήσουμε το βαθμό υλοποίησής τους  , αλλά και 

θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις σε ενδεχόμενα προβληματικά 

σημεία που θα προκύψουν από την έρευνά μας .  

 

 Τέλος , θα ήταν σκόπιμο , ίσως , να αναφερθεί ( για την ιστορία ) πως ο 

γράφων είναι επί διετία  εργαζόμενος σε μία εκ των τριών μεγαλυτέρων Ελληνικών 

Τραπεζών και είναι προφανώς αυτός ο λόγος που τον ώθησε στη συγγραφή της 

παρούσης εργασίας . Το γεγονός αυτό σημαίνει πως ο αναγνώστης θα πρέπει να 

δείξει κατανόηση   σε κάποιες τυχόν υποκειμενικές παρεμβάσεις και τοποθετήσεις . 

Από την άλλη , η εκ των έσω και βασισμένη σε προσωπικά βιώματα θεώρηση των 

πραγμάτων δύναται να συμβάλλει θετικά στην ουσιαστικότερη , βαθύτερη και πιο 

εξειδικευμένη ανάλυση του θέματος .  
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II. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ   ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

 
Α. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 Στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον των ταχύτατων εξελίξεων , 

ανατροπών και μεταβολών αλλά και ειδικότερα στο τραπεζικό περιβάλλον των 

διαρκών συγχωνεύσεων , εξαγορών , αναδιάταξης και επαναπροσδιορισμού 

συμμαχιών και συσχετισμών δυνάμεων μοιάζει επιβεβλημένη η εξέταση των 

συνθηκών εργασίας όσων απασχολούνται σήμερα στις Ελληνικές Τράπεζες . 

  

 Ο τραπεζικός τομέας είναι , άλλωστε , ο μοναδικός που συνεχίζει να 

αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς στην Ελλάδα , έχοντας προσπεράσει κατά πολύ 

τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσον όρο αλλά και τον μέσο όρο του συνόλου της 

Ελληνικής οικονομίας . Το γεγονός αυτό , σε συνάρτηση με το έντονο περιβάλλον 

ανταγωνισμού δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με τη ρευστότητα ή μη των 

εργασιακών συνθηκών σε μία Τράπεζα .Πιο συγκεκριμένα , εγείρονται απορίες σε 

σχέση με την τήρηση ή όχι των εργασιακά κεκτημένων δικαιωμάτων .  

 

 Αρχικά , πρέπει να επισημάνουμε πως οι συνθήκες εργασίας των 

τραπεζοϋπαλλήλων καθορίζονται από τους γενικότερους κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί από το Εργατικό Δίκαιο της χώρας μας . Ειδικότερα , όμως , για τον 

συγκεκριμένο κλάδο « Βίβλο » αποτελεί η  « ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ  -  Ο.Τ.Ο.Ε. »  ( παρατίθεται ολόκληρη στο παράρτημα της 

παρούσης εργασίας  )  την οποίαν συνυπογράφουν οι διοικήσεις των Τραπεζών και οι 

συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των  τραπεζοϋπαλλήλων . Η σύμβαση αυτή καθορίζει 

βασικά ζητήματα εργασίας στις Τράπεζες , όπως είναι το ωράριο , οι αμοιβές , κ.ο.κ. .  

  

 Είναι γεγονός πως οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές της προαναφερθείσης 

σύμβασης τηρούνται γενικά από όλους τους οργανισμούς . Δεν έχουν έως τώρα 

αναφερθεί κανενός είδους προβλήματα  σε βασικά ζητήματα , όπως είναι το 
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εργασιακό περιβάλλον , η παροχή ενιαίου βασικού μισθού ή η πολιτική 

παραχώρησης αδειών . Από την άλλη πλευρά , όμως , αναφέρονται σοβαρές 

παραλείψεις ( μάλλον ηθελημένες ) των εργοδοτών σε δευτερεύοντα ζητήματα , όπως 

είναι η τήρηση του ωραρίου εργασίας και η ορθή και ξεκάθαρη πληρωμή της κατά 

περίπτωσιν  υπερεργασίας . Ακόμη , είναι πάρα πολλές οι αναφορές που είχαμε στη 

διάθεσή μας σχετικά με την απόλυτα αναξιοκρατική ανέλιξη κάποιων εργαζομένων 

στην κλίμακα της ιεραρχίας . Όλα αυτά τα ζητήματα θα μας απασχολήσουν στη 

συνέχεια .  

 

 Πριν από όλα , όμως , καλό θα ήταν να σκεφτούμε για λίγο τη λογική που 

κρύβεται πίσω από την προαναφερθείσα στάση των εργοδοτών . Η ανάλυση αυτή θα 

μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο μπορεί να συμβαίνουν τα 

παραπάνω . Ας δούμε  , λοιπόν , τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στον τραπεζικό 

χώρο και τα σχέδια του συνόλου των Ελληνικών Τραπεζών για το μέλλον .  

 

 Είναι αλήθεια πως η τραπεζική απασχόληση παρουσιάζει κάμψη στις 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η κάμψη αυτή οφείλεται κυρίως στην 

αναδιάταξη πολλών δραστηριοτήτων, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές των 

τραπεζικών  επιχειρήσεων  , αλλά  και  στις  συνεχείς  προσπάθειες   ανασχεδιασμού  

( reengineering ) των επιχειρησιακών και διοικητικών λειτουργιών τους , με στόχο 

τον πάσει θυσία περιορισμό του λειτουργικού κόστους . Στον βωμό του περιορισμού 

του κόστους το πρώτο βήμα των Τραπεζών είναι συνήθως οι πολιτικές περικοπής ή 

συγκράτησης των μισθών . 

 

  Δυστυχώς , όμως , φαίνεται πως το βήμα αυτό είναι απόλυτα λανθασμένο και 

είναι αυτό που δημιουργεί με τη σειρά του πλήθος άλλων προβλημάτων . Πράγματι , 

το σημαντικότερο πρόβλημα των Τραπεζών και ιδίως των Τραπεζών « κρατικού » 

ενδιαφέροντος δεν εντοπίζεται σε θέματα κόστους , αλλά σύνθεσης και δυναμικής 

των εσόδων τους ( επιτόκια , διάφορες προμήθειες , κ.ο.κ. ) . Ακόμη , η 

αποτελεσματικότητα των Τραπεζών εξαρτάται πολύ περισσότερο από το κόστος των 

υποχρεώσεών τους και από το κόστος συλλογής και διαχείρισης του χρήματος , παρά 

από τις λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες προσωπικού . Άλλωστε ,  αυτές 

σχετίζονται άμεσα με την έκταση του εκάστοτε δικτύου και με το μέγεθος του 

ενεργητικού και , σε κάθε περίπτωση , δεν ξεπερνούν στον κλάδο το 17% του 
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συνολικού κόστους παραγωγής και διάθεσης των πάσης φύσεως τραπεζικών 

υπηρεσιών .  

 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας , πρέπει να αναφέρουμε πως το κόστος 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος παραμένει σήμερα χαμηλότερο από ότι παλαιότερα , 

λόγω της σημαντικής αύξησης της παραγωγικότητας των τραπεζοϋπαλλήλων, που 

συνέβαλε ουσιαστικά στη μακροχρόνια άνοδο της κερδοφορίας στο χώρο των 

Τραπεζών . Αυτό μπορεί να φανεί καλύτερα στο διάγραμμα που ακολουθεί : 

 

 Αμοιβή Εργασίας και Κεφαλαίου 

(% ετήσιες μεταβολές) 

 

 1996-2000 2001-2002 2003 

1. Παραγωγικότητα εργασίας 2,8 4,3 2,8 

2. Μέσος πραγματικός μισθός 2,8 3,0 2,2 

3. Α .Λ .Π . τρέχουσες τιμές 7,5 8,2 8,2 

3α. Α .Λ .Π . σταθερές τιμές 2,8 3,9 4,5 

4. Αποδοτικότητα κεφαλαίου 1,8 5,0 3,7 

5. Πραγματικό κόστος εργασίας +0,1 -1,6 -1,1 

Ευρωζώνη 
   

1. Παραγωγικότητα εργασίας 1,2 0,3 1,1 

2. Μέσος πραγματικός μισθός 0,3 0,5 0,8 

3. Αποδοτικότητα κεφαλαίου 2,6 -1,2 0,7 

4. Πραγματικό κόστος εργασίας -0,6 +0,1 +0,3 

 
Πηγή :  Ευρωζώνη : ΕΕ Οικονομικές προβλέψεις 4/2003 

 ΕΣΥΕ ΕΛ, 2003 εκτιμήσεις 

 

 

 

 

Παρατηρούμε πως  η εξέλιξη των αμοιβών των εργαζομένων  ελάχιστα 

ακολούθησε τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας . Έτσι , ενώ στην 
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Ελλάδα η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται συνεχώς και το πραγματικό 

κόστος αυτής μειούται συνεχώς , η πορεία των αμοιβών ακολουθεί , αλλά όχι στον 

βαθμό που θα έπρεπε , ώστε να αποτελέσει ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο για την 

αύξηση της αποτελεσματικότητος των εργαζομένων .  

 

Ο οξύτατος ανταγωνισμός των Τραπεζών πολλαπλασιάζει τις πιέσεις για 

μείωση της απασχόλησης εργαζομένων στις υποστηρικτικές εργασίες και στα 

λεγόμενα  « back – offices » των Τραπεζών , με συνεπαγόμενη τη σχετική αύξηση 

στις θέσεις άμεσης συναλλαγής με τον πελάτη ( front – offices ) . Αυξάνονται οι 

ανάγκες για νεαρό και συνήθως φιλόδοξο προσωπικό , πρόθυμο να εργασθεί με 

ωράριο χωρίς όρια και υπό συνθήκες αυξημένης επαγγελματικής - γεωγραφικής 

κινητικότητας , αμειβόμενο κατά κύριο λόγο με bonus . Αυτό δίνει ακόμη 

μεγαλύτερη ευχέρεια στις Διοικήσεις για την άσκηση των πολιτικών τους αλλά και 

δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά στην διασφάλιση των εργασιακών 

δικαιωμάτων του Προσωπικού .  

 

Ως επιβεβαίωση των  παραπάνω , αξίζει να σταθούμε σε πρόσφατο 

οικονομικό δελτίο ( 12/2005 ) μεγάλης  ελληνικής  ιδιωτικής  τράπεζας ( ALPHA 

BANK ) , όπου δημοσιεύεται άρθρο με τον τίτλο: «Η προστασία της απασχόλησης: ο 

δρόμος προς την ανεργία είναι στρωμένος με καλές προθέσεις». Σύμφωνα με το 

σχετικό κείμενο, χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας είναι η έλλειψη 

ευελιξίας και ο υπερβολικός κρατικός παρεμβατισμός – προστατευτισμός . Κατά τα 

αναγραφόμενα στο άρθρο αυτό ,  οι κύριες αιτίες της απουσίας ευελιξίας 

εντοπίζονται οι εξής :  

 

• Ο υψηλός κατώτατος μισθός – που προσδιορίζεται σε κεντρικό επίπεδο – σε 

συνδυασμό με το πολύ υψηλό μη-μισθολογικό κόστος, που καθιστά την απασχόληση  

των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας απαγορευτική.  

• Η «μονιμότητα» πολλών υπαλλήλων, η οποία συνεπάγεται και σημαντικό κόστος για 

την οικονομία. 

• Το υψηλό κόστος των προσλήψεων και απολύσεων λόγω των νομοθετικών 

ρυθμίσεων για την προστασία της απασχόλησης και το υψηλό μη-μισθολογικό 

κόστος εργασίας.  
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• Η περιορισμένη κινητικότητα από κλάδο σε κλάδο, περιοχή σε περιοχή και 

επιχείρηση σε επιχείρηση.  

• Η περιορισμένη ευελιξία του εργάσιμου χρόνου (με εξαίρεση τις υπερωρίες) και οι 

δυσκολίες στη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες τις – αν και  

ο πρόσφατος νόμος 3385/2005 αξιολογείται θετικά και αναμένεται να συμβάλλει 

στην ανάπτυξη του θεσμού στην Ελλάδα.  

• Τα χαμηλά ποσοστά της μερικής απασχόλησης – οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις 

για μια σειρά από λόγους δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ώθηση στον θεσμό.    

 

 

Είναι ξεκάθαρο πως η προαναφερθείσα Τράπεζα αναζητά δικαιολογίες για 

περικοπές μισθών και για την εκ μέρους της δυνατότητα να μετακινεί υπαλλήλους 

κατά βούληση . Έτσι , στοχεύοντας στον περιορισμό του κόστους , αναζητά 

εξιλαστήρια θύματα στην ανελαστικότητα της εργασίας στην Ελλάδα και στην μη 

επαρκή αύξηση της παραγωγικότητος , αντί να εστιάσει σε άλλους τομείς ( π.χ. 

αναδιάρθρωση εργασιών ή επέκταση σε νέους επιχειρηματικούς τομείς ) που θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικότερα στην  ευελιξία της ίδιας και στη μείωση 

του συνολικού λειτουργικού κόστους , του οποίου μικρό μόνον μέρος αποτελούν οι 

δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια . 

 

Ακόμη , η προαναφερθείσα εξατομίκευση των αμοιβών βάσει 

παραγωγικότητας  σε  συνδυασμό με τις προτεινόμενες πολιτικές ελαχιστοποίησης 

της προστασίας της απασχόλησης ( μείωση του κόστους των απολύσεων , 

απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης , κλπ. ). θα οδηγούσε σε μια κοινωνικά 

κατακριτέα κατάσταση αποκλεισμού από την αγορά  εργασίας των  μη παραγωγικών 

( κατά την κρίση του εργοδότη ) εργαζόμενων . Άλλωστε ,  το εργατικό κόστος στην  

Ελλάδα  δεν είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ε.Ε. :  ο κατώτατος  μισθός   

υπολογίζεται    στο  50%  του ευρωπαϊκού μέσου όρου , ενώ οι μέσες αμοιβές στο 

68% . 
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Καταρρίπτοντας  τον  « μύθο » των Συλλογικών  Συμβάσεων  Εργασίας που 

απροκάλυπτα  επιδιώκουν  να  καταργήσουν  οι τράπεζες . Σύμφωνα   με  την 

Eurostat , οι  μέσες  μικτές  αποδοχές   των   εργαζομένων  τραπεζοϋπαλλήλων για το 

2003 στην Ε.Ε.  είναι  υψηλότερες  των   αντίστοιχων ελληνικών κατά 67,7% , παρά 

το γεγονός ότι υπολογίζονται και οι  εργοδοτικές εισφορές των Ελλήνων 

τραπεζοϋπαλλήλων  που είναι  οι  μεγαλύτερες  στην  Ευρωζώνη . Μόνο  σε 

σύγκριση με την  Πορτογαλία ο  μέσος  μισθός  είναι  μεγαλύτερος  . Οι κλαδικές 

συμβάσεις Τραπεζών - ΟΤΟΕ διαμορφώνουν  τα  ελάχιστα  επίπεδα αμοιβής της 

εργασίας , κοινωνικών  παροχών  και  όρων  εργασίας . Είναι  προφανές ότι  οι 

τράπεζες επιχειρούν να  αποφύγουν τη νομική προστασία των εργαζομένων  από  την  

κλαδική  σύμβαση και στην  υιοθέτηση , τελικά , ατομικών συμβάσεων ,  

στοχεύοντας στη συμπίεση  της  αμοιβής  εργασίας  κάτω από  τα  ελάχιστα  όρια  

των   κλαδικών  συμβάσεων  και  στην  επιβολή εξουθενωτικών όρων εργασίας.  
 

Συνεχίζοντας , να πούμε πως σύμφωνα με στοιχεία της Γ.Σ.Ε.Ε.  , τα 

τελευταία 25 χρόνια η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε κατά 60%, αλλά οι 

πραγματικοί μισθοί ( πέραν του πληθωρισμού ) μόλις κατά 15%. Ακόμη , παρά τη 

μεγέθυνση της οικονομίας κατά τα προηγούμενα χρόνια και την αύξηση των κερδών 

στην Ελλάδα , όπου οι επενδύσεις εμφανίζουν κερδοφορία αντίστοιχη της δεκαετίας 

του 1960 και τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά το Μεξικό , απουσιάζουν οι 

επενδύσεις και δεν βελτιώνεται αισθητά η ανταγωνιστικότητα . Ως προς το 

τελευταίο, σύμφωνα  με  τον επιστημονικό διευθυντή του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ 

Σάββα Ρομπόλη , αυτό εξηγείται από το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο ενσωματωμένης 

τεχνολογίας που έχουν τα ελληνικά προϊόντα ( 40% έναντι 53% στην Ε.Ε. και 72% 

στις ΗΠΑ ) .  

Και αυτό, παρά  το  εξαιρετικά  χαμηλό  επίπεδο  αμοιβών  και τον 

περιορισμό του μεριδίου της  εργασίας ως προς το σύνολο της οικονομίας , καθώς 

από το 75% το 1974 περιορίστηκε  στο 64% πέρυσι . Την  ίδια στιγμή στην Ευρώπη 

των  15  το  μερίδιο  της  εργασίας   κυμαινόταν στο 68% . Ειδικά  στην περίπτωση 
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των Τραπεζών ,  τα  υπερκέρδη που  προκύπτουν από την τεράστια « ψαλίδα » 

μεταξύ  επιτοκίων  καταθέσεων και  χορηγήσεων  ( η  μεγαλύτερη  στην  Ευρώπη ) 

δεν  μετακυλύονται  και στους μισθούς ,  κάτι  που  οδηγεί  σε  περαιτέρω  

συγκρούσεις  μέσω  της  διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων .   

 

Ως προς τις αποδοχές, καίτοι τη διετία 2003-2004 η παραγωγικότητα της 

εργασίας αυξήθηκε κατά 5% , οι πραγματικοί μισθοί βελτιώθηκαν μόλις κατά 0,4%. 

Έτσι το κόστος ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε κατά 12,4% . Συνολικά οι 20 πιο 

πλούσιοι Έλληνες έχουν εισόδημα έξι φορές πιο πάνω από τους 20 φτωχότερους. 

Δηλαδή έχουμε  τεράστιο « άνοιγμα » της ψαλίδας  και  διεύρυνση  των  ανισοτήτων. 

Σε τέτοιο βαθμό  μάλιστα  που  δεν  παρατηρείται  ούτε  στις  χώρες  της  διεύρυνσης 

( Ανατολικό Μπλοκ ) εκτός από την Πορτογαλία όπου η « ψαλίδα » φτάνει στο 

επταπλάσιο. 

            Σε  ό,τι  έχει σχέση  με  την  αύξηση  των  τιμών ,  τη στιγμή  που  αυξάνεται 

η  παραγωγικότητα   της  εργασίας  ,  ενώ   οι  μισθοί είναι , συγκριτικά , 

καθηλωμένοι , αυτή  αποδίδεται  στη   συστηματική αύξηση των περιθωρίων κέρδους 

που επιβαρύνει διαρκώς την ανταγωνιστικότητα τιμής  .  

 

Είναι γεγονός πως οι Τράπεζες επιδιώκουν την ολοένα αυξανόμενη ευελιξία 

του ανθρώπινου δυναμικού τους . Αυτό σημαίνει πως επιζητούν μεγαλύτερη 

κινητικότητα των εργαζομένων τόσο γεωγραφικά και από θέση σε θέση εντός της 

επιχείρησης , όσο και σε ότι αφορά στην ελαστικότητα του ωραρίου εργασίας . 

Δυστυχώς , πρωτοπόρος , όπως πάντοτε , στα ζητήματα αυτά απεδείχθη και πάλι η 

EFG EUROBANK ERGASIAS . 
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Έτσι , στις 18  Ιανουαρίου 2006 υπεγράφη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση 

εργασίας στην Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. , με την οποία 

επιτεύχθηκε συμφωνία της Διοίκησης και των εργαζομένων για διευρυμένο ωράριο 

λειτουργίας σε δυο υποκαταστήματα . Η υπογραφή της εν λόγω Επιχειρησιακής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της 

Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας  ( Ο . Τ . Ο . Ε . ) . Με 

την Σύμβαση ρυθμίζεται μεταξύ άλλων και ειδικό ωράριο εργασίας και συναλλαγών 

σε δύο τραπεζικές μονάδες της EUROBANK ,  και ειδικότερα λειτουργία των δυο 

υποκαταστημάτων που βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο «The Mall»  της Αθήνας και 

στο αντίστοιχο  «Mediterranean Cosmos» της Θεσσαλονίκης καθημερινά μέχρι τις 

9μμ (έναντι 14.30 των άλλων τραπεζών) και το Σάββατο μέχρι τις 5μμ. 

Η συμφωνία αυτή ανεμένετο τότε να επιφέρει αλλαγές στα ωράρια 

λειτουργίας και άλλων τραπεζών και ως εκ τούτου προκάλεσε ιδιαίτερες αντιδράσεις 

από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις του Τραπεζικού κλάδου. 

Σύμφωνα με την Άντα Σταμάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ , η 

επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη στη EUROBANK , 

προβλέπει αναλυτικότερα τα κάτωθι: 

 Λειτουργία των δυο ως άνω υποκαταστημάτων τις καθημερινές έως τις 9μμ και τα 

Σάββατα έως τις 5μμ. 

 Σύστημα με βάρδιες εργασίας, με πενθήμερη απασχόληση συνολικής εβδομαδιαίας 

διάρκειας 35 ωρών, δηλαδή κατά δυο ώρες λιγότερη απασχόληση από το 

προβλεπόμενο ισχύον τραπεζικό ωράριο εργασίας. 
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 Μείωση του ωραρίου συναλλαγών κατά δυο ώρες την εβδομάδα ( από τις 32 ώρες 

εργασίας που ίσχυαν έως τώρα στις 30 ώρες) για τις δυο βάρδιες εργαζομένων και 

κατά επτά ώρες για την τρίτη βάρδια εργασίας. 

 Υψηλό μηνιαίο επίδομα το οποίο θα ανέρχεται από 220 ευρώ έως 235 ευρώ για 

όλους του εργαζόμενους που απασχολούνται στην Τράπεζα με το σύστημα αυτό, που 

θα εργάζονται δηλαδή στα στο υποκαταστήματα αυτά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

στα υποκαταστήματα της Τράπεζας που βρίσκονται στα ως άνω εμπορικά κέντρα 

απασχολούνται 16 περίπου τραπεζοϋπάλληλοι στο σύνολο των 7.500 περίπου 

εργαζομένων που απασχολούνται συνολικά σε όλες τις υπηρεσίες και τα 

υποκαταστήματα της  EUROBANK . 

 Οι συγκεκριμένες μονάδες δεν θα λειτουργούν Κυριακές και αργίες, αλλά μόνον 

Σάββατο, και με την υποχρέωση της Τράπεζας να παρέχει ρεπό σε άλλη ημέρα της 

εβδομάδας. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση απασχόλησης των εργαζομένων υπό αυτές τις συνθήκες 

εργασίας η γραπτή συγκατάθεση τους.  

« Οι συνδικαλιστές της EUROBANK  παρουσίασαν την υπογραφή της ως άνω 

επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας με την Διοίκηση της Τράπεζας ως 

επιτυχία του σωματείου τους, τονίζοντας ότι το σωματείο τους είχε κάθε νόμιμη 

εξουσία να υπογράψει την σύμβαση αυτή παρά τις αντιρρήσεις της Ομοσπονδίας 

Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας ( Ο . Τ . Ο . Ε . ) . Από την άλλη πλευρά η 

ΟΤΟΕ αντέδρασε έντονα, θεωρώντας ότι διακυβεύεται η συνολική αλλαγή του ωραρίου 

των τραπεζοϋπαλλήλων, χαρακτηρίζοντας ως «άνευ σημασίας» τους «ευνοϊκούς» 

όρους της επιχειρησιακής σύμβασης, δεδομένου ότι  μέχρι τώρα κατά πάγια πρακτική 
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της EUROBANK  δεν τηρούνται οι όροι των συλλογικών συμβάσεων . »                         

( www.ine.otoe.gr ) 

Ακόμη , η ΟΤΟΕ κατήγγειλε νομικά και συνδικαλιστικά την ως άνω 

σύμβαση, κάνοντας λόγο για δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού στις 

τράπεζες , σημειώνοντας ταυτόχρονα , ότι η συμφωνία αυτή ήταν προϊόν αφόρητων 

πιέσεων προς τους εργαζομένους της   EUROBANK .  

Όπως είναι φυσικό , οι φόβοι των εμπλεκομένων στην υπόθεση  

επιβεβαιώθηκαν και μάλιστα με τον πλέον οδυνηρό τρόπο . Η EUROBANK ήδη 

λειτουργεί σήμερα 10 (!) καταστήματα   με  διευρυμένο ωράριο σε όλη την 

επικράτεια  , και δεν είναι λίγες οι Τράπεζες που σκοπεύουν να ακολουθήσουν το 

παράδειγμά της , προκαλώντας έντονες αντιδράσεις εκ μέρους των εργαζομένων σε 

αυτές . Ασκώντας από την πλευρά μας κριτική στην πολιτική αυτή , πρέπει να πούμε 

πως φαντάζει τουλάχιστον περίεργο το γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή όπου δεν 

απαιτείται η φυσική παρουσία του πελάτη στην Τράπεζα ( αφού μπορεί να 

χρησιμοποιήσει  εναλλακτικά  δίκτυα  , όπως τα Αυτόματα Μηχανήματα 

Συναλλαγών  –  ΑΤΜ’s , οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου – e_banking - ,  ή ακόμη 

και μέσω κινητού τηλεφώνου – mobile banking - )  η EUROBANK επιδιώκει τη 

διεύρυνση του ωραρίου εξυπηρέτησης πελατών με αποκλειστικό στόχο την  αύξηση 

των κερδών της . Είναι , όμως , σαφές πως κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση .Το 

μόνο που κατορθώνει είναι με τη σκληρή επιχειρηματική εικόνα που προβάλλει να 

μεταμορφώνεται σε αποδιοπομπαίο τράγο του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος , 

δημιουργώντας άσχημα συναισθήματα στους εργαζομένους σε αυτήν και κατ’ 

επέκτασιν ακόμη και στο πελατολόγιό της , αφού και αυτό αποτελεί τμήμα της 

κοινωνίας και είναι σε θέση να αντιληφθεί τις επικρατούσες συνθήκες . Πράγματι , 

όπως διαπιστώσαμε μετά από προσωπικές συνεντεύξεις με υπαλλήλους της 
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συγκεκριμένης Τράπεζας , η ανταπόκριση του κοινού στο διευρυμένο ωράριο είναι 

ελάχιστη και σε καμμία περίπτωση δε δικαιολογεί τα αυξημένα κόστη του 

διευρυμένου ωραρίου .  

Σε συνέχεια των παραπάνω , ας ρίξουμε μία πιο διεισδυτική ματιά στο θέμα 

του ωραρίου των Τραπεζών , επιχειρώντας παράλληλα μία σύγκριση με τα διεθνώς 

ισχύοντα στον τομέα αυτό . Στις ελληνικές Τράπεζες ισχύει εβδομάδα εργασίας 5 

ημερών ( Δευτέρα – Παρασκευή ) και νόμιμο ωράριο ( κλαδικές ΣΣΕ που 

κυρώθηκαν με νόμο ) 38 ωρών και 20 λεπτών την εβδομάδα . Ας σημειωθεί ότι σε 

αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η διάρκεια της εβδομαδιαίας ή και της ετήσιας εργασίας 

είναι αρκετά χαμηλότερη ( 35 – 37,5  ώρες την εβδομάδα σε Αγγλία, Ιταλία, 

Ιρλανδία, Βέλγιο, Φινλανδία, Δανία, Πορτογαλία και σε ορισμένες Τράπεζες της 

Ισπανίας ) , ενώ το ίδιο ισχύει ακόμη και στην Ιαπωνία ( 37,5 ώρες την εβδομάδα ) . 

Όπως υποστηρίζει η ΟΤΟΕ , « με πρόσχημα την ελεύθερη λειτουργία των 

Τραπεζών, τις "ουρές" στα τραπεζικά καταστήματα και την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

πελάτη, πολλές φορές επιχειρήθηκε ν' αμφισβητηθεί το ωράριο συναλλαγών και ν' 

απορυθμιστεί ο χρόνος εργασίας στον κλάδο . Η αποσταθεροποίηση - επιμήκυνση του 

ωραρίου εργασίας και συναλλαγών δεν θίγει μόνο κάποια "κεκτημένα" των 

τραπεζοϋπαλλήλων. Θίγει την ποιότητα της δουλειάς και τους ρυθμούς της ζωής τους. 

Απορυθμίζει , επομένως υποβαθμίζει τους όρους διαβίωσής τους (ελεύθερος χρόνος , 

χρόνος για την οικογένεια , τη μόρφωση , τη διασκέδαση , την κατανάλωση , την 

κοινωνική συμμετοχή ).  Χωρίς να προσφέρει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη, εντείνει τα σοβαρά - όπως όλοι γνωρίζουμε- προβλήματα ασφάλειας των 

Τραπεζών, επιβαρύνει άσκοπα το λειτουργικό τους κόστος και στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν αντιστοιχεί σε διαπιστωμένες, πραγματικές ανάγκες και συναλλακτικές 

συνήθειες της πελατείας » . 

 

Άλλωστε , όπως έχει ήδη αναφερθεί , υπάρχουν σε όλες τις σύγχρονες 

Ελληνικές Τράπεζες ιδιαίτερα ανεπτυγμένα εναλλακτικά δίκτυα συναλλαγών , μέσω 

των οποίων μπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα κατά 
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το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού από τα κατά τόπους καταστήματα . 

Επιπροσθέτως ,  τίθεται θέμα προστασίας και κατοχύρωσης του υφιστάμενου 

ωραρίου συναλλαγών και εργασίας σε χώρους που επιμένουν να παρανομούν με 

απλήρωτες υπερωρίες , με εξαναγκασμό των νεότερων υπαλλήλων και των στελεχών 

σε "ωράριο χωρίς όρια". Το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα, δεδομένου 

ότι , όπως διαπιστώθηκε από έρευνες εμπειρογνωμόνων της ΟΤΟΕ , ήδη περίπου το 

20% του δυναμικού του κλάδου, και κυρίως τα πάσης φύσεως στελέχη και οι 

εξειδικευμένοι , εξαναγκάζονται ουσιαστικά σε ωράριο χωρίς όρια , προκειμένου να 

επιτύχουν την εύνοια των Διοικήσεων και την αντίστοιχα προσδοκόμενη υπηρεσιακή 

αναγνώριση και άνοδο, αλλά και να καλύψουν τους εκάστοτε στόχους , ώστε να 

έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες αμοιβές , σε σημαντικότατα bonus και σε ατομικά 

προσδιοριζόμενα πακέτα παροχών σε είδος . 

 

Εξετάζοντας το νομικό πλαίσιο , και σύμφωνα με το άρθρο  41 του Νόμου 

1892/90, πρέπει να σημειωθεί ότι για το νομοθέτη θεωρείται δεδομένο ότι νόμιμο 

ωράριο είναι για όλους τους κλάδους οι  48 ώρες και συμβατικό οι 40 . Επομένως , η 

διευθέτηση μεταξύ 40-48 ωρών την εβδομάδα αφορά υπερεργασία , που τυπικά δεν 

προϋποθέτει  τη  συναίνεση  του εργαζόμενου και όχι υπερωρία , που την 

προϋποθέτει . Αυτό δεν είναι δεδομένο για τον τραπεζικό κλάδο, όταν το νόμιμο 

ωράριο ανέρχεται σε 38 ώρες και 20 λεπτά την εβδομάδα και όταν πρακτικά δεν 

τίθεται θέμα διευθέτησης υπερεργασίας , στο όριο 40-48 ωρών που προβλέπει ο 

νόμος , αλλά υπερωρίας , που απαιτεί τη συναίνεση και των μεμονωμένων 

εργαζόμενων που θα υπαχθούν σε αυτήν ( Κουκιάδης ,1997 ) .  

 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι βασικό αίτημα των 

τραπεζοϋπαλλήλων αλλά και γενικότερα του ευρωπαϊκού εργατικού κινήματος 

αποτελεί η μείωση του χρόνου εργασίας σε 35 ώρες την εβδομάδα ( βλ.μελέτες 

ΙΝΕ/ΟΤΟΕ ) , χωρίς μείωση , φυσικά , των αποδοχών , με μακροπρόθεσμο στόχο τον 

περιορισμό της ανεργίας , τη δημιουργία απασχόλησης και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των εργαζομένων . Σύνθημα έχει γίνει πλέον το : 

 

"Να δουλεύουμε λιγότερο για να δουλεύουμε όλοι" 

 

 16



Ήδη έχουν γίνει πολλά προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του 35ωρου 

στην Ε .Ε , συχνά με  πρωτοβουλία της  ίδιας  της  Πολιτείας  ή  στη  βάση τριμερών 

συμφωνιών ( Γαλλία , Ιταλία ) . Στην χώρα μας το θέμα δεν έτυχε της πρέπουσας 

ενθάρρυνσης και αποδοχής ούτε από την Πολιτεία , ούτε βέβαια από την εργοδοτική 

πλευρά . Σύμφωνα με στοιχεία της ΟΤΟΕ  ,  η άμεση εφαρμογή του 35ωρου στον 

τραπεζικό κλάδο αναμένεται να διασώσει θέσεις εργασίας ή και να αυξήσει την 

απασχόληση του κλάδου κατά 4% , ενώ η επίπτωσή της στην αποδοτικότητα των 

Τραπεζών θα  ξεπεράσει , κατά μέσον όρο, το 1% .  
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Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ 

 

 

 

 Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας για τα συστήματα υποκίνησης της 

παραγωγικότητος που εφαρμόζονται σήμερα από τις Ελληνικές Τράπεζες , θα ήταν 

σκόπιμο να ορίσουμε σαφώς τον όρο αυτό . Έτσι , σύμφωνα με τον δόκτορα 

Δημήτριο Λαλούμη  « υποκίνηση είναι η αύξηση των κινήτρων των εργαζόμενων για 

μεγιστοποίηση της ποσότητας και της ποιότητας της εργασίας που προσφέρουν. Τα 

κίνητρα αποτελούν την αιτία της εκάστοτε συμπεριφοράς του ατόμου και μπορούν να 

επηρεάσουν καθοριστικά την αποτελεσματικότητα των εργαζόμενων σε μία τουριστική 

επιχείρηση » .  

Η υποκίνηση των εργαζόμενων δεν έχει στόχο την εξουσία της βούλησής 

τους, αλλά την κατανόηση των αναγκών τους και του τρόπου με τον οποίο 

σκέπτονται και δρουν. Οι θεωρίες υποκίνησης αποπειρώνται να αναλύσουν τις 

μεθόδους αντιμετώπισης των εργαζόμενων ώστε αυτοί να είναι ποιοτικά και 

ποσοτικά παραγωγικοί, δίνοντας σημασία: 

 Στην υλική και μη υλική αμοιβή τους 

 Στην αποφυγή βιολογικών και ψυχικών επιβαρύνσεων στους χώρους εργασίας . 

 

Σύμφωνα με τον Maslow ,  οι άνθρωποι εργάζονται με σκοπό να 

ικανοποιήσουν ορισμένες ανάγκες τους. Στο βαθμό που οι ανάγκες τους 

ικανοποιούνται, έχουν τη διάθεση να προσφέρουν περισσότερη και ποιοτικότερη 

εργασία ( Maslow , 1970 ) . Σύμφωνα δε με τον Hertzberg , oρισμένοι  παράγοντες 

όπως η αμοιβή, η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας κλπ. είναι απαραίτητοι για να 

παραμείνει κάποιος στην εργασία του, χωρίς όμως να αποτελούν κίνητρα για 

βελτίωση της αποδοτικότητάς του, ενώ ορισμένοι άλλοι παράγοντες όπως η επιτυχία, 

η αναγνώριση της απόδοσης και η εξέλιξη, λειτουργούν ως κίνητρα για τις επιδόσεις 

στην εργασία. Ο Hertzberg υποστήριξε ότι για την υποκίνηση του εργαζόμενου είναι 

απαραίτητος ο εμπλουτισμός της εργασίας, δηλαδή η συμμετοχή του εργαζόμενου 

στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τον έλεγχο της εργασίας του . Τέλος , σύμφωνα με 

τον Vroom ,  η δύναμη της υποκίνησης εξαρτάται   :  
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 Από το βαθμό που οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η αύξηση των προσπαθειών τους θα 

οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης,  

 Από το βαθμό που η αύξηση της απόδοσης θα οδηγήσει σε αύξηση των αμοιβών και  

 Από  το  βαθμό  που  οι  ίδιοι  οι  εργαζόμενοι  επιθυμούν  τις αμοιβές αυτές .             

( Vroom , 1964 ) 

 

 

Ξεκινώντας την ανάλυσή μας , είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επισημάνουμε 

πως στις Ελληνικές Τράπεζες , εφαρμόζεται πολύ συχνά το σύστημα της διοίκησης 

«φόβου» . Αυτό σημαίνει πως οι υπάλληλοι εργάζονται σε ένα καθεστώς φόβου της 

πιθανής επερχόμενης αποτυχίας , που θα τους καταστήσει δακτυλοδεικτούμενους στα 

μάτια της Διοίκησης . Το πρόβλημα είναι πως η ίδια η Διοίκηση δεν έχει φροντίσει 

τις περισσότερες φορές να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα βοηθήσουν 

στην  αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του εργαζομένου . Δημιουργείται , 

έτσι ,  ένας  φαύλος κύκλος , ο οποίος φαίνεται  πιο παραστατικά  στο  παρακάτω 

σχήμα : 

 

 

 

 

 

 

 

Διοίκηση φόβου 

 

 

 

 

 

 Αφήνοντας , τώρα , τις θεωρητικές προσεγγίσεις να πούμε ότι , όπως 

προέκυψε από την έρευνά μας , τα εφαρμοζόμενα από τις Ελληνικές Τράπεζες 

συστήματα υποκίνησης μπορούν να χωρισθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες , οι 

οποίες είναι οι εξής : 

   

Ανίκανος 
προϊστάμενος 
 

Κακή οργάνωση και 
ελλιπείς οδηγίες 

 

Αναποτελεσματικό-
τητα εργαζόμενων 

 

Τιμωρία 
εργαζόμενων 
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1. Ανταμοιβή της παραγωγικότητος των εργαζομένων με αύξηση των αποδοχών τους 

2. Ανταμοιβή της αποδοτικότητας των εργαζομένων με δώρα ( π.χ. ταξίδια , εισιτήρια ) 

και άλλες πρόσθετες παροχές για τους ίδιους και τις οικογένειές τους 

3. Δημιουργία της πεποίθησης στον εργαζόμενο ότι μέσω της παραγωγικότητός του θα 

ανέλθει ιεραρχικά στην επιχείρηση ή ( όπως ήδη αναλύσαμε ) δημιουργία 

συναισθήματος φόβου μπροστά στο ενδεχόμενο της πιθανής μη επίτευξης του στόχου .  

 

Σχολιάζοντας τα παραπάνω , μπορούμε να πούμε πως οι δύο πρώτες 

κατηγορίες υποκίνησης βασίζονται στην άμεση σύνδεση του παραγομένου έργου με 

τον μισθό του κάθε εργαζομένου . Πράγματι , εάν η ανταμοιβή αυτή γίνεται 

ορθολογικά και δίκαια μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στη συνολική 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ( Ζαβλανός , 2002 ) . Πρακτικά , διαπιστώσαμε 

πως και οι δύο αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εφαρμογή τους . Αφενός , η 

ανταπόδοση φαντάζει συχνά στα μάτια των τραπεζοϋπαλλήλων πολύ μικρή 

συγκρινόμενη με την καταβληθείσα εκ μέρους τους προσπάθεια για την επίτευξη του 

στόχου . Αφετέρου , είδαμε ότι συχνά ο στόχος που έχει τεθεί είναι εξαιρετικά  

δύσκολο να επιτευχθεί , ώστε η επιβράβευση του εργαζομένου να είναι φαινόμενο 

αρκετά σπάνιο . 

 

Συμπεράναμε , λοιπόν , ότι ο μόνος πραγματικός λόγος που οδηγεί τους 

εργαζομένους σε αύξηση της παραγωγικότητός τους είναι η ελπίδα για εργασιακή 

τους  αναβάθμιση  αλλά και ο φόβος περιθωριοποίησής τους  στην αντίθετη 

περίπτωση . Το έξυπνο αυτό « ψυχολογικό παιχνίδι » των εργοδοτών μοιάζει 

επιφανειακά να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα , αλλά είναι γεγονός πως τα 

αποτελέσματα αυτά θα ήταν σαφώς καλύτερα εάν η απόδοση των εργαζομένων δεν 

εβασίζετο σε καθεστώς φόβου .  Άλλωστε ,  ο εργαζόμενος που φοβάται ποτέ δεν θα 

προσπαθήσει για το καλλίτερο, ποτέ δεν θα σκεφτεί την αλλαγή, ποτέ δεν θα 

προτείνει την καινοτομία, αλλά θα κρύβεται και θα προσπαθεί να περάσει 

απαρατήρητος  ( Λογοθέτης , 1992 ).  

 

Στο σημείο αυτό , αξίζει να κάνουμε μία αναφορά στα συστήματα 

αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού τους που εφαρμόζουν σήμερα οι Ελληνικές 

Τράπεζες , αφού και αυτά , όπως ήδη εξηγήσαμε , μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαίνοντα ρόλο στην αύξηση της παραγωγικότητός τους . 
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  Παρατηρείται  , θεωρητικά τουλάχιστον, μία στροφή προς πιο αντικειμενικά  

συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης , επιμόρφωσης , προαγωγών και ανάδειξης 

στελεχών . Τα συστήματα αυτά προσπαθούν να αναδείξουν ως βασικό στοιχείο της 

υπηρεσιακής εξέλιξης τα ουσιαστικά προσόντα ( γνώσεις , εμπειρία , διοικητικές και 

εξειδικευμένες ικανότητες  που απαιτούνται ανάλογα με την εκάστοτε θέση και την 

ευθύνη που της αναλογεί) και την απόδοση του εργαζόμενου. 

 

Δυστυχώς , τα συστήματα αυτά δεν έχουν ακόμα πείσει για την 

αποτελεσματικότητά τους , διότι συχνά προσκρούουν σε κατεστημένα συμφέροντα , 

ξεπερασμένες νοοτροπίες , πελατειακές προσδοκίες και πρακτικές . Ακόμη , 

αναδεικνύουν τη μη συμβατότητα της υπάρχουσας ιεραρχικής δομής και της 

κρατούσας διοικητικής πρακτικής των παλαιότερων Τραπεζών , με τις απαιτήσεις 

του εκσυγχρονισμού και με τα χαρακτηριστικά του νέου εργασιακού προτύπου που 

αυτές οι ίδιες δηλώνουν ότι χρειάζονται και τέλος εντείνουν τις αντιθέσεις ανάμεσα 

στα κλασικά εξελισσόμενα , κυρίως βάσει αρχαιότητας , τραπεζικά στελέχη και 

στους νέους διπλωματούχους , εξειδικευμένους και ανυπόμονους να εξελιχθούν 

συναδέλφους τους . 

 

Όλα τα συστήματα αξιολόγησης που εξετάσαμε , λαμβάνουν υπ’ όψιν  τους 

κάποιες ποσοτικές παραμέτρους της απόδοσης του εργαζομένου και μαζί με την 

βαθμολόγησή του από τους άμεσους προϊσταμένους του συνθέτουν ένα τελικό 

αποτέλεσμα που αποτελεί και την  « ολοκληρωμένη » αξιολόγηση του εργαζομένου . 

Το σύστημα αυτό κρύβει πολλούς κινδύνους , αφού μία προσωπική αντιπάθεια του 

προϊσταμένου προς το πρόσωπο του εργαζομένου ή ακόμη και η μη κατανόηση των 

δυνατοτήτων του μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά εσφαλμένα συμπεράσματα . 

Κατά την προσωπική γνώμη του γράφοντος  , είναι τουλάχιστον αντιφατικό το 

γεγονός ότι τόσο μεγάλοι σε μέγεθος οργανισμοί εμμένουν ακόμη και σήμερα σε 

τέτοιες αναχρονιστικές μεθόδους αξιολόγησης του προσωπικού , μεθόδους ,δηλαδή  , 

που δεν λαμβάνουν καθόλου υπ’ όψιν τους σοβαρές ποιοτικές παραμέτρους . 
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 Τέλος , ιδιαίτερης μνείας αξίζει μόνον το πρωτοποριακό σύστημα 

αξιολόγησης που εφαρμόζει η Τράπεζα Κύπρου και το οποίο ορίζει πως η 

αξιολόγηση κάθε στελέχους θα γίνεται όχι μόνον βάσει ποσοτικών κριτηρίων ή βάσει 

της γνώμης των προϊσταμένων του για τον ίδιο αλλά και βάσει της γνώμης των 

υφισταμένων του και όλων των συνεργατών του . Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου 

αυτής είναι πασιφανή :  

 

 Εκμηδενίζονται οι πιθανότητες για εμφάνιση αδικαιολόγητα αυταρχικών 

συμπεριφορών 

 Βελτιώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις ( έστω και επιφανειακά ) 

 Διαπιστώνονται άμεσα τα τυχόν «κακώς κείμενα» , αφού όλοι πλέον αποκτούν 

δυνατότητα ελέγχου των άλλων 

 Μεγιστοποιείται η παραγωγικότητα .  
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III. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 

 

 
 Εισαγωγικά μπορούμε να πούμε πως πρόκειται ίσως για την πλέον 

οργανωμένη , σύγχρονη και προοδευτική Τράπεζα στην Ελλάδα . Αποτελεί πάντοτε 

πρωτοπόρο των εξελίξεων και επιτυγχάνει κάθε χρόνο την υψηλότερη αξιολόγηση 

μεταξύ των ελληνικών τραπεζών από ανεξάρτητους ευρωπαϊκούς φορείς . 

Συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών και αποτελεί την ελληνική επιχείρηση με τον μεγαλύτερο αριθμό μετόχων .  

 

Σύμφωνα με στοιχεία που μεταφέρουμε αυτούσια  από την ιστοσελίδα της 

Τράπεζας στο Διαδίκτυο , ο όμιλος Eurobank EFG , μέλος του EFG Bank European 

Financial Group με έδρα τη Γενεύη, ιδρύθηκε το 1990 με την αρχική επωνυμία 

«Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και με στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών.  

Μετά από πολλές εξαγορές άλλων  τραπεζών  ( Τράπεζα Αθηνών ,  Τράπεζα Κρήτης  ,  

Τράπεζα Εργασίας  ,   κ .ά. )  η Eurobank είναι σήμερα ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός 

με προσωπικό άνω των 19.000 ανθρώπων και παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

του τόσο μέσα από 1.300 σημεία παρουσίας , όσο και μέσα από εναλλακτικά δίκτυα 

διάθεσης .  

      

Στην Ελλάδα, ο όμιλος Eurobank EFG έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην 

καταναλωτική πίστη , τα αμοιβαία κεφάλαια , την επενδυτική τραπεζική , τις 

χρηματιστηριακές εργασίες και τις ασφάλειες ζωής , ενώ είναι ο μεγαλύτερος 

χρηματοδότης μικρών ελληνικών επιχειρήσεων και από τους μεγαλύτερους 

χρηματοδότες ελληνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα .  

        

Τελική μητρική εταιρεία του ομίλου Eurobank EFG, με έλεγχο του 41,3% των 

μετοχών στις 31.12.06 , είναι το EFG Group , τραπεζικός όμιλος συμφερόντων της 

οικογένειας Λάτση , με έδρα τη Γενεύη . Η πλειοψηφία των μετοχών ελέγχεται από 

ευρεία μετοχική βάση , άνω των 280.000 ιδιωτών και θεσμικών μετόχων. 
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 Υπάρχει , όμως , και η άλλη όψη του νομίσματος : η EUROBANK είναι η πιο 

σκληρή ίσως ελληνική Τράπεζα και σίγουρα η πιο απόλυτα προσηλωμένη στην 

επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους , με όλες τις δυσάρεστες επιπτώσεις που 

συνεπάγεται αυτό . Τα όσα θα αναφερθούν παρακάτω αποτελούν προϊόν 

προσωπικών συνεντεύξεων με εργαζόμενους στη συγκεκριμένη Τράπεζα αλλά και 

απόσταγμα της προσωπικής εμπειρίας του γράφοντος από την έως σήμερα εργασία 

του στην Τράπεζα αυτή .  

 

 Κατ’ αρχήν πρέπει να πιστώσουμε στην EUROBANK ότι χαρακτηρίζεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό από εσωτερική δικαιοσύνη .  Ακολουθώντας τη μακρά 

παράδοση των ιδρυτών του Ομίλου , αναπτύσσει με αίσθημα ευθύνης μια 

πολύπλευρη κοινωνική πολιτική, τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο, όσο και για την 

οικογένειά του . Στο πλαίσιο αυτό , έχει υιοθετήσει και συνεχώς βελτιώνει μια σειρά 

παροχών , προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες του εργαζόμενου , ενώ 

ταυτόχρονα διαθέτει ετησίως σημαντικούς πρόσθετους πόρους που σκοπό έχουν την 

ενίσχυση της γενικότερης κοινωνικής πρόληψης και τη συνεχή βελτίωση της υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία . Συγκεκριμένα , η πολιτική των παροχών προς τους 

εργαζόμενους διαχωρίζεται στους εξής τομείς : 

o Ασφαλιστικά προγράμματα 

o Ενίσχυση της οικογένειας του εργαζόμενου 

o Στεγαστικά και Προσωπικά Δάνεια με ευνοϊκούς όρους 

o Επιβραβεύσεις σε αριστεύσαντες μαθητές-τέκνα υπαλλήλων αλλά και σε φοιτητές-

υπαλλήλους . 

 

Επίσης , είναι γεγονός πως η EUROBANK δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτήν . παρέχεται στους υπαλλήλους η 

δυνατότητα να υποβάλλονται σε γενικό check up ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

βάσει ειδικής συμφωνίας με ιατρικές μονάδες σε μεγάλα αστικά κέντρα. 

Επιπροσθέτως, οι νεοπροσλαμβανόμενοι υποβάλλονται σε γενικό check up, πριν 

αρχίσουν τη σταδιοδρομία τους.  

Ακόμη , η EUROBANK , αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον κλάδο , έχει 

αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης των επαγγελματικών κινδύνων που συνδέονται με 
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την επιχειρηματική δραστηριότητα, επιδιώκοντας τη διασφάλιση ενός ποιοτικού και 

ασφαλούς περιβάλλοντος τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

  

Στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής για την έγκαιρη πρόληψη ατυχημάτων 

έχουν εκπονηθεί γραπτές Μελέτες Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου για κάθε 

Μονάδα οι οποίες μαζί με τις έντυπες Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας και Οδηγίες 

Πυροπροστασίας, είναι διαθέσιμες σε κάθε εργαζόμενο. Επιπρόσθετα, 

πραγματοποιούνται μαθήματα Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με τον Ελληνικό 

Ερυθρό Σταυρό, ασκήσεις εκκένωσης κτιρίων και αντιμετώπισης εκτάκτων 

περιστατικών καθώς και μαθήματα πυρόσβεσης, που σκοπό έχουν τη βελτίωση των 

γνώσεων όσον αφορά τους επαγγελματικούς κινδύνους.  

  

Πέντε εξειδικευμένοι Τεχνικοί Ασφαλείας επισκέπτονται τις μονάδες της 

EUROBANK όπου επιβλέπουν την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας, 

συμβουλεύουν τους επικεφαλής μονάδων και παρουσιάζουν και συζητούν με τους 

εργαζόμενους τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας στην εργασία. Για την τήρηση άριστων 

όρων εργασίας και την αποτελεσματική εφαρμογή της πρόληψης επαγγελματικού 

κινδύνου, έχουν ορισθεί συντονιστές ασφαλείας σε κάθε μονάδα, οι οποίοι βοηθούν 

το έργο των Τεχνικών Ασφαλείας . 

  

Εξειδικευμένοι Ιατροί Εργασίας επισκέπτονται τις Μονάδες σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, εξετάζουν τους εργαζόμενους και δημιουργούν τον ιατρικό φάκελο του 

κάθε εργαζόμενου, ο οποίος φυλάσσεται σε ηλεκτρονική μορφή στο κεντρικό ιατρείο 

της EUROBANK . Συγχρόνως παρέχουν συμβουλές προληπτικής ιατρικής, κατά τις 

κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους . 

 

Δυστυχώς , το θεωρητικό αυτό μοντέλο δεν βρίσκει καμμία εφαρμογή στην 

πράξη , χωρίς αυτό να σημαίνει πως ευθύνεται η ίδια η Τράπεζα . Το σύνολο των 

εργαζομένων που ρωτήσαμε μας επιβεβαίωσε ότι οι επισκέψεις τόσο των τεχνικών 

όσο και των ιατρών έχουν πλέον καταντήσει ρουτίνα και δεν αποφέρουν πλέον 

κανένα όφελος . Πιο συγκεκριμένα , μας ανεφέρθη πως οι τεχνικοί πηγαίνουν στα 

καταστήματα με προσυμπληρωμένα τα έντυπα της επίσκεψής τους σε αυτά , 

υπογράφουν και αποχωρούν , δίχως να πραγματοποιήσουν κανέναν ουσιαστικό 
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έλεγχο και δίχως να δώσουν κάποια χρήσιμη συμβουλή ασφαλείας . Ακόμη , οι 

επισκέψεις των ιατρών στα κατά τόπους καταστήματα ακολουθούν την ίδια λογική 

με αυτές των τεχνικών ασφαλείας . Αυτό σημαίνει πως πολλές φορές η μόνη εξέταση 

που πραγματοποιείται είναι η ερώτηση στον εργαζόμενο σχετικά με το πώς 

αισθάνεται (!) και στην καλύτερη περίπτωση  η μέτρηση της «πίεσής» του . Φυσικά 

και εδώ δεν παρέχεται καμία ουσιαστική συμβουλή υγείας .  

 

 Παρ’ όλα αυτά , οι  πρακτικές εφαρμογής της Πολιτικής Υγιεινής και 

Ασφάλειας στην Εργασία επέτρεψαν στη EUROBANK να είναι η πρώτη Τράπεζα 

στην Ελλάδα και μία από τις τρεις πρώτες Τράπεζες σε διεθνές επίπεδο , η οποία 

πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801 OHSAS 18001  , από το διεθνή 

φορέα πιστοποιήσεων TUV Austria Hellas  . 

 

Είναι αλήθεια πως για τη έναν Οργανισμό , η συνεχής εμβάθυνση της 

εσωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα  αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις 

παράγοντες προσδιορισμού της επιτυχίας . Μία επικοινωνία ,όμως ,  διαρκής , 

ουσιαστική  και αμφίδρομη που θα  ενδυναμώνει το κλίμα εμπιστοσύνης και θα  

συνδράμει στην εδραίωση μιας ενιαίας κουλτούρας που αναγνωρίζει την ατομική 

ικανότητα  ,  προσπάθεια  και  συνεισφορά ,  αλλά  και  αναβαθμίζει  την 

ομαδικότητα . Άλλωστε , μόνον μέσα από τη δημιουργία ορθολογικών ανθρώπινων 

σχέσεων και ρυθμίζοντας αποτελεσματικά τα θέματα επικοινωνίας προϊσταμένων-

υφισταμένων μπορεί να οριοθετηθεί από κοινού  το πλαίσιο ικανοποιητικής 

απόδοσης , ώστε να χαραχθεί ο δρόμος προς την επιτυχία ( Λύτρας , 1992 ) . 

Διαπιστώσαμε , λοιπόν , πως στη EUROBANK υπάρχουν τα στοιχεία αυτά , αφού 

λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο intranet site , εκδίδεται ένα πολύ ουσιαστικό περιοδικό 

ποικίλης ύλης που διανέμεται  δωρεάν  στους εργαζομένους και , τέλος , υπάρχει και 

ένα ηλεκτρονικά διαμορφωμένο « κουτί ιδεών » , που δίνει τη δυνατότητα στον κάθε 

εργαζόμενο να υποβάλει ιδέες και προτάσεις  πάνω στη λειτουργία της Τράπεζας , 

ώστε να ακουστεί η δική του άποψη , πέραν της ιεραρχικής βαθμίδος στην οποία 

ανήκει .Το δυσάρεστον της υπόθεσης είναι πως ελάχιστοι από τους εργαζόμενους 

ασχολούνται πραγματικά με τα παραπάνω λόγω της αμείωτης εντάσεως και του 

φόρτου της εργασίας τους .  
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Η  EUROBANK , όμως , είναι πρωτοπόρος και σε θέματα κοινωνικής 

προσφοράς . Μετά την εθνική τραγωδία με τις καταστροφικές πυρκαϊές που 

κατέκαψαν τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους την Πελοπόννησο  , ο Όμιλος  Λάτση 

( μέλος του οποίου είναι και η  EUROBANK ) , αναγνωρίζοντας την τεράστια 

κοινωνική ευθύνη του , προσέφερε για την αρωγή των πυροπλήκτων το μυθικό 

ποσόν των 60.000.000 ευρώ . Δεν είναι λίγες , μάλιστα , οι περιπτώσεις που προέβη 

στο παρελθόν σε ανάλογες ενέργειες , όταν και όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο .  

 

Ακόμη , η  EUROBANK ,  πιστή στον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα και 

στις αξίες που χαρακτηρίζουν την καθημερινή της λειτουργία και συμπεριφορά , 

πέραν της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε θέματα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, προωθεί προγράμματα  Εθελοντικής  Κοινωνικής  Προσφοράς 

( δενδροφυτεύσεις και αναπλάσεις περιοχών , συνεργασία με WWF , κ.ά. ) . Τα 

Προγράμματα αυτά απευθύνονται στους εργαζόμενους που οικειοθελώς έχουν 

επιλέξει να συνεισφέρουν με ενέργειες και δράσεις τοπικού χαρακτήρα . 

 

Περνώντας , τώρα , σε καθαρά λειτουργικά θέματα της Τράπεζας , αξίζει να 

σταθούμε στη μεθοδολογία που ακολουθεί η ίδια η Τράπεζα για την εξέλιξη και 

αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού της .  

 

Έτσι , η Τράπεζα πραγματοποιεί τακτική  πρόβλεψη και σχεδιασμός κάλυψης 

αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό . Η Τράπεζα , για να καλύψει την κάθε θέση που 

προκύπτει με τον κατάλληλο άνθρωπο , πριν αναζητήσει στην αγορά ικανά στελέχη , 

εξετάζει την ανακατανομή καθηκόντων , την ανάθεση νέων καθηκόντων σε 

υπαλλήλους που αξιολογούνται ικανοί να ανταποκριθούν και αναβαθμίζει ρόλους 

όταν και όπου απαιτείται . Μόνον αφού εξαντλήσει όλα τα περιθώρια εσωτερικής 

κάλυψης μιας θέσεως, εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσληψης από την αγορά .  

 

 Ως συνέχεια των παραπάνω , δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υπαλλήλους 

να ανταποκριθούν στα νέα ανοίγματα που προκύπτουν και δημοσιεύονται στο 

Intranet site της Τράπεζας . Η συμμετοχική διοίκηση , η αποκέντρωση και πάνω από 

όλα η ειλικρινής αναγνώριση της σημασίας και αξίας των ανθρώπων της επιχείρησης 

είναι , άλλωστε , απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων κάθε 

οργανισμού ( Μπουραντάς , 1992 ) . Δυστυχώς , από την έρευνά μας δεν 
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επιβεβαιώθηκαν τα προαναφερθέντα από την Διοίκηση .  Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 

θεωρούν πως οι κύριοι λόγοι που  μπορούν να ωθήσει κάποιον επαγγελματικά είναι 

οι προσωπικές γνωριμίες με τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια αλλά  και  οι  συγκυρίες  

( αυτό που στην καθομιλουμένη λέγεται « ο κατάλληλος άνθρωπος , την κατάλληλη 

στιγμή , στο κατάλληλο σημείο ) .  

  

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η EUROBANK στη διαρκή εκπαίδευση των 

απασχολούμενων σε αυτήν ατόμων . Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν 

πλούσια θεματολογία , ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις και δίνουν την 

ευκαιρία στους εργαζομένους να παρακολουθούν θέματα που είναι συνδεδεμένα με 

τα άμεσα εργασιακά τους καθήκοντα ώστε να βελτιώνουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες τους . Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνδέονται μεταξύ τους , 

θέτουν τις βάσεις για εξέλιξη σταδιοδρομίας και συντελούν στην αναβάθμιση του 

γνωστικού επιπέδου των ανθρώπων προετοιμάζοντας τους να αναλάβουν μεγαλύτερο 

πεδίο ευθύνης και υψηλότερες ιεραρχικά θέσεις . Άλλωστε , η εκπαίδευση του 

προσωπικού αποτελεί τη θεμέλιο λίθο επάνω στην οποία χτίζεται το μέλλον της 

επιχείρησης ( Φαναριώτης , 1997 ) . Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι , μάλιστα , μας ανέφεραν 

πως η Τράπεζα τηρεί λεπτομερέστατο αρχείο με τα κάθε είδους εκπαιδευτικά 

σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει ο κάθε εργαζόμενος .  

 

Ως τελευταίο θέμα στην παρούσα μελέτη περίπτωσης αφήσαμε αυτό για το 

οποίο ακούσαμε και τα περισσότερα αρνητικά σχόλια εκ  μέρους   των  εργαζομένων  

( εκτός από το θέμα του ωραρίου εργασίας , το οποίο έχει ήδη συζητηθεί και θα 

συζητηθεί και σε μεταγενέστερο τμήμα της εργασίας μας ) . Το θέμα αυτό , που απ’ 

ότι φαίνεται αποτελεί και αγκάθι στις σχέσεις Διοίκησης και εργαζομένων , δεν είναι 

άλλο από το θέμα της αξιολόγησης του προσωπικού .   Σε θεωρητικό επίπεδο , το 

σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων μοιάζει αδιάβλητο και αποτελεσματικό . Το 

πρόβλημα , όμως , ξεκινά από τη λανθασμένη εφαρμογή του , καθιστώντας το τρωτό 

, απολύτως προβλέψιμο και αναποτελεσματικό .  

 

Έτσι , θεωρητικά  το σύστημα συνδυάζει την αξιολόγηση μετρήσιμων 

δεδομένων, όπως οι στόχοι, με τις σύγχρονες προσεγγίσεις εκτίμησης των 

ικανοτήτων ή ιδιοτήτων που επιδεικνύει ο εργαζόμενος κατά την εκτέλεση της 

εργασίας του. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται μέσα από την ατομική βελτίωση να 
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επιτυγχάνεται καλύτερη συνολική απόδοση. Το σύστημα βασίζεται στις αρχές της 

αντικειμενικότητας και διαφάνειας . Ο αξιολογούμενος , όχι μόνο λαμβάνει γνώση 

της αξιολόγησής του , αλλά συμμετέχει σε αυτήν ανταλλάσσοντας απόψεις και 

εντοπίζοντας , κατά τη διάρκεια ιδιαίτερης συνάντησης με τον Προϊστάμενό του , τα 

δυνατά - αδύνατα σημεία της απόδοσής του , όπως επίσης και τον τρόπο βελτίωσης 

και κάλυψης των εκπαιδευτικών του αναγκών . 

 

Στην πράξη , η βαθμολόγηση των υπαλλήλων από τον άμεσο προϊστάμενό 

τους γίνεται βάσει του βαθμού παλαιότητός τους . Οι νέοι σχετικά υπάλληλοι , 

πάντοτε λαμβάνουν μέτρια βαθμολόγηση , αφού «αν πάρουν από τώρα άριστα , τι θα 

πάρουν σε 10 χρόνια;». Εν συνεχεία ο βαθμολογούμενος στο πεδίο όπου πρέπει να 

εκφράσει ελεύθερα την προσωπική του γνώμη εξαναγκάζεται ουσιαστικά να 

συμπληρώσει μόνον ότι συμφωνεί με τα γραφόμενα από τον  προϊστάμενό του , γιατί 

«αυτός ξέρει» . Τέλος ,  επόμενο είναι και το γεγονός ότι δεν λαμβάνει χώρα καμία 

ουσιαστική συζήτηση για τον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών σημείων της 

απόδοσής του αλλά και των επιθυμιών και αναγκών του .  

 

Φαίνεται , όμως , ότι και η ίδια η Τράπεζα διεπίστωσε το πόσο διάτρητο είναι 

το σύστημα αυτό , αφού οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μας ανέφεραν πως είναι η τελευταία 

φορά που εφαρμόζεται , καθ’ όσον ήδη είναι έτοιμο να τεθεί σε ισχύ κάποιο νέο , 

περισσότερο αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης . Είναι , άλλωστε , 

απαραίτητη η μεταμόρφωση της αξιολόγησης σε ένα επιπλέον κίνητρο για την 

αύξηση της παραγωγικότητας και η άμεση  αποσύνδεσή της από τη μισθολογική 

εξέλιξη των εργαζομένων ( Hansen & Batten , 2003 ) .   
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IV. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Στο στάδιο αυτό της εργασίας μας πραγματοποιήσαμε μία έρευνα σε 13 τον 

αριθμό μεγάλες Ελληνικές Τράπεζες  , ώστε να είμαστε σε θέση να εξαγάγουμε 

σωστά συμπεράσματα σε σχέση με τις τρέχουσες πραγματικές συνθήκες που 

επικρατούν στον κλάδο αυτό .  

 

 Η έρευνα έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2007 και αφορούσε σε ένα δείγμα 73 

συνολικά τραπεζοϋπαλλήλων όλων των ηλικιών , από όλες αυτές τις Τράπεζες στους 

νομούς Θεσσαλονίκης , Σερρών , Χαλκιδικής , Γρεβενών και Λαρίσης . Η έρευνα 

διεξήχθη κάτω από καθεστώς πλήρους ανωνυμίας και με απόλυτο σεβασμό στα 

προσωπικά δεδομένα των ερωτηθέντων . Εστιάστηκε δε κυρίως σε θέματα συνθηκών 

εργασίας , ικανοποίησης των εργαζομένων και παροχής κινήτρων .  

 

 Αναλυτικότερα τώρα , ας δούμε πιο συγκεκριμένα από τους εργαζόμενους 

ποιών Τραπεζών απαρτίστηκε το δείγμα : 

  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

 EFG
 EUROBANK
ERGASIAS

 ALPHA
 ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΙΣΤΕΩΣ

 ΛΟΙΠΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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 Ειδικότερα , ας ρίξουμε μία ματιά και στους πίνακες που ακολουθούν και 

αναφέρουν τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων που έλαβαν μέρος στην έρευνα , 

αλλά και προσδιορίζουν τον όρο « λοιπές Τράπεζες » :  

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 17 
EFG EUROBANK ERGASIAS 31 
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 8 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΕΓΝΑΤΙΑ-ΛΑΙΚΗ-MARFIN 2 
HSBC BANK 1 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2 
CITIBANK 2 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 2 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 
ASPIS BANK 2 

 

 

 Η διαστρωμάτωση του δείγματος όσον αφορά τον αριθμό των ανδρών και 

των γυναικών ως ποσοστό επί του συνόλου ήταν η εξής : 

 
ΑΝΔΡΕΣ 
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Η ηλικιακή διαστρωμάτωση του δείγματος εκπεφρασμένη και πάλι ως 

ποσοστό επί του συνόλου ήταν : 
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 Συνεχίζοντας την παράθεση στατιστικών στοιχείων που προέκυψαν από το 

δείγμα , να αναφέρουμε πως  το 70% περίπου των ερωτηθέντων δήλωσαν 

παντρεμένοι ,  το  22%  περίπου δήλωσαν ελεύθεροι και το υπόλοιπο 8% 

διαζευγμένοι . Ακόμη , σύμφωνα με την έρευνα προέκυψε πως ο μέσος αριθμός 

εξαρτόμενων από τον εκάστοτε ερωτώμενο μελών υπολογίζεται σε περίπου 1,3 

άτομα .  

 

 

 Έχει σημασία να δούμε και τη μόρφωση των ατόμων που συμμετείχαν στην 

έρευνα . Έτσι , έχουμε : 
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Ας δούμε στους πίνακες που ακολουθούν  την συνολική εργασιακή εμπειρία 

των  ερωτηθέντων  αλλά  και τα έτη παραμονής στην Τράπεζα που εργάζονται 

σήμερα  . Μπορούμε έτσι να διακρίνουμε το βαθμό κινητικότητός τους .  
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1-5 ΕΤΗ
5-10 ΕΤΗ
10-20 ΕΤΗ
20 ΚΑΙ ΑΝΩ

 
 

 

 

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

1-5 ΕΤΗ
5-10 ΕΤΗ
10-20 ΕΤΗ
20 ΚΑΙ ΑΝΩ

 
 

Χαρακτηριστική είναι η πολύ μικρή διαφοροποίηση των παραπάνω 

γραφημάτων , που οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εφησυχασμό των εργαζομένων 

και στη σχετική ασφάλεια που προσδίδει η εργασία σε Τράπεζα . 

 

 

 34



Συνεχίζοντας την έρευνά μας , θελήσαμε να διαπιστώσουμε ποιές είναι οι 

οικονομικές απολαβές των τραπεζοϋπαλλήλων και κατά πόσον οι ίδιοι είναι 

ικανοποιημένοι από αυτές . Να σημειωθεί εδώ πως σε πολλές τράπεζες στην Ελλάδα 

εφαρμόζεται κάποιο σύστημα ανταπόδοσης της παραγωγικότητος του εκάστοτε 

υπαλλήλου ή συνολικά του καταστήματος . Στην έρευνά μας θεωρήσαμε τις αμοιβές 

αυτές ως έκτακτες και ζητήσαμε από τους ερωτηθέντες να μην τις συμπεριλάβουν 

στις απαντήσεις τους . Άλλωστε , οι αμοιβές αυτές μπορεί θεωρητικά να μην 

πραγματοποιηθούν ποτέ , εάν η αποδοτικότητα των υπαλλήλων δεν καλύπτει τις 

απαιτήσεις που έχει από αυτούς ο εργοδότης τους .  

 

Ας δούμε , λοιπόν , ποιές είναι οι αμοιβές των εργαζομένων στις Τράπεζες , 

όπως αυτές δίνονται στο παρακάτω γράφημα :  

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

ΕΩΣ 1000 ΕΥΡΩ
1000-1500 ΕΥΡΩ
1500-2000 ΕΥΡΩ
ΑΝΩ ΤΩΝ 2000 ΕΥΡΩ
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 Παρατηρούμε πως σχεδόν το 70% των εργαζομένων αμοίβεται μηνιαίως το 

πολύ με 1500 ευρώ , κάτι που ακολουθεί γενικά και τις σύγχρονες τάσεις της 

ελληνικής οικονομίας .Οι ίδιοι , όμως , οι τραπεζοϋπάλληλοι μοιάζουν να είναι 

απολύτως δυσαρεστημένοι από το μισθό τους , κάτι που γίνεται σαφέστερο από το 

κάτωθι σχήμα :   

 

 

 

ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΜΙΣΘΟ ΣΑΣ?

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ

ΑΡΚΕΤΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

 
 

 

 Είναι ξεκάθαρο πως οι ερωτηθέντες θεωρούν την αμοιβή τους πολύ μικρή σε 

σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν , αφού πάνω από το 80% αυτών δηλώνει 

πως δεν είναι ικανοποιημένο από το μισθό του . Το θέμα αυτό χρήζει περαιτέρω 

ανάλυσης , τόσο  από την κοινωνική όσο και από την οικονομοτεχνική του πλευρά , 

αφού η ικανοποίηση των υπαλλήλων από το μισθό τους αποτελεί ουσιαστικό 

εργαλείο  της  Διοίκησης  για την  επιβολή των στρατηγικών της ( Λαλούμης & 

Ρούπας , 1996 ) . 
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 Στο σημείο αυτό φτάνουμε σε ένα από τα θέματα που απετέλεσαν « αγκάθι » 

στην έρευνά μας και μας οδήγησαν σε έντονο προβληματισμό . Ερωτώντας , λοιπόν, 

τους τραπεζοϋπαλλήλους σχετικά με το πόσες ώρες εργάζονται , λάβαμε απαντήσεις 

που δεν συνάδουν με την εδραιωμένη εδώ και πολλά χρόνια άποψη πως αποτελούν 

μία ευνοημένη ομάδα ανθρώπων με αυστηρά κανονισμένα ωράρια . Έχοντας κατά 

νου πως ο προβλεπόμενος από τη νομοθεσία εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης σε 

Τράπεζα είναι 37 ώρες , ας ρίξουμε μία  προσεκτική  ματιά  στο  παρακάτω  σχήμα . 

Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η τεράστια διαφορά ανάμεσα στις 

πραγματικές ώρες εργασίας και στις ώρες που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θεωρούν πως 

θα έπρεπε να εργάζονται ώστε να είναι το ίδιο παραγωγικοί :  

 

 

  

37
ΩΡΕΣ

37-40
ΩΡΕΣ

40-45
ΩΡΕΣ

45-50
ΩΡΕΣ

50 ΚΑΙ
ΑΝΩ
ΩΡΕΣ

0

10

20

30

40

50

60

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΩΡΕΣ
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Βλέπουμε , λοιπόν , πως μόνον 3 στους 10 ερωτηθέντες απαντούν πως 

πραγματικά εργάζονται ακριβώς 37 ώρες . Πρόκειται , πιθανότατα , για αυτούς που 

εργάζονται  στις  λεγόμενες   « δημοσίου χαρακτήρος »   Τράπεζες   ( π.χ. Εθνική ,  

 

 

Αγροτική , Εμπορική ) . Αν και σήμερα δεν υπάρχει πλέον καμμία αμιγώς κρατική 

Τράπεζα ( εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος που διαδραματίζει ρόλο εποπτικό ) , 

είδαμε πως κάποιες Τράπεζες συνεχίζουν να λειτουργούν με παλαιότερα πρότυπα , 

χωρίς αυτό να σημαίνει πως και αυτές δεν εισέρχονται σταδιακά στη νέα τάξη 

πραγμάτων του κλάδου και μάλιστα με γοργό ρυθμό .  

 

 Διακρίνουμε , επομένως , πως το 70% των συμμετεχόντων στην έρευνα 

δήλωσε πως εργάζεται πέραν του προβλεπομένου ωραρίου ( χωρίς πάντα να 

αμοίβεται για αυτό , όπως με λύπη διαπιστώσαμε σε προσωπικές συζητήσεις με 

κάποιους από τους ερωτηθέντες ) . Πολλοί , μάλιστα , φθάνουν να εργάζονται και 

πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα , κάτι που φαντάζει τελείως αντιφατικό με την φύση 

της εργασίας τους .  

 

 Εκείνο , όμως , που προκαλεί τεράστια εντύπωση είναι η διαφορά ανάμεσα 

στις  ώρες  που εργάζονται οι ερωτηθέντες και στις ώρες που θα ήθελαν να 

εργάζονται . Παρατηρούμε πως πάνω από το 75% πιστεύει πως θα έπρεπε να 

εργάζεται  ακριβώς  37  ώρες .  Το  υπόλοιπο  25%  θεωρεί  πως  μία  υπερεργασία 

της  τάξεως  της   μίας  επιπλέον  ώρας  την  ημέρα  θα  ήταν  εφικτή  και  

προτιμηταία .Τεράστια σημασία ενέχει το γεγονός πως ουδείς από αυτούς επιθυμεί ή 

κρίνει σκόπιμο να εργασθεί παραπάνω. Το θέμα αυτό πιστεύουμε πως πρέπει να 

απασχολήσει σοβαρά τις διοικήσεις των Τραπεζών , αφού αυτοσκοπός δεν είναι 

μόνον η ποσότητα της παρεχόμενης εργασίας αλλά και  η ποιότητα και 

αποδοτικότητά της .     

 

 

 

 Περνώντας , τώρα , σε έναν άλλον τομέα της έρευνάς μας , εξετάσαμε το 

βαθμό ικανοποίησης των τραπεζοϋπαλλήλων από τις γενικότερες συνθήκες εργασίας 

τους αλλά και τις σχέσεις που πιστεύουν πως έχουν με τους υπόλοιπους συναδέλφους 
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τους . Έτσι , ενώ η μεγάλη πλειοψηφία ( το 87,6% ) θεωρεί πως οι συνθήκες 

εργασίας είναι από καλές έως αρκετά καλές  ,  μόνον το 23,2% των ερωτηθέντων 

διατείνονται πως έχουν καλές ή πολύ καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους . 

Εκείνο δε που προξενεί τρομερά αρνητική εντύπωση είναι το γεγονός ότι σχεδόν οι 

μισοί από τους ερωτηθέντες ( 46,5% ) μας δήλωσαν ότι οι σχέσεις τους με τους 

συναδέλφους τους είναι εχθρικές ! Η μόνη προφανής εξήγηση που μπορεί να δοθεί 

σε αυτό είναι το ότι το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον του τραπεζικού κλάδου και 

η πίεση που ασκείται για προσωπικές επιτεύξεις στόχων οδηγούν πιθανότατα στην 

αδυναμία εύρεσης μιας κοινής συνισταμένης που θα συμβάλλει στη βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων .  

 

 Σε συνέχεια  των παραπάνω , ζητήσαμε να μάθουμε πόσοι από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνά μας έχουν εργασθεί στο παρελθόν εκτός τραπεζικού 

χώρου και διαπιστώσαμε πως η συντριπτική πλειοψηφία  ( 83,5% ) το έχει πράξει . 

Έπειτα ρωτήσαμε πόσοι θα ήθελαν να το πράξουν τώρα και καταλήξαμε πως οι 

απόψεις είναι τελείως διχασμένες ( 52% «ΝΑΙ» και 48% «ΟΧΙ» ) και δεν μπορούν να 

μας οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα ( λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τον αστάθμητο 

παράγοντα του στατιστικού λάθους ) .  

 

 Επιμένοντας σε θέματα κινητικότητος της εργασίας , είδαμε πως η μεγάλη 

πλειοψηφία ( 76,7% ) των ερωτηθέντων θα ήθελε να αλλάξει αντικείμενο εργασίας 

εντός του εργασιακού του χώρου . Εκείνο που μας απασχόλησε ιδιαίτατα και μας 

προκάλεσε εύλογες απορίες είναι το γεγονός ότι οι διοικήσεις αυτών των μεγάλων 

Οργανισμών δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί  την κατάσταση αυτή , αφού μόνον το 

2,8% των ερωτηθέντων μας είπε ότι έχει αρνηθεί μία τέτοιου είδους πρόταση στο 

παρελθόν . Επομένως είναι καθαρά ευθύνη της εργοδοσίας η μη ικανοποίηση της 

επιθυμίας τους αυτής . Βέβαια , όπως διεπιστώσαμε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις , δεν 

ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο εργαζόμενος δεν είχε ποτέ εκφράσει ανοικτά 

τη διάθεσή του για αλλαγή του εργασιακού αντικειμένου του .  

 

 Κλείνοντας την έρευνά μας αποφασίσαμε να ρίξουμε μία ματιά στις απόψεις 

των τραπεζοϋπαλλήλων σχετικά με το είδος των κινήτρων που τους παρέχονται για 

να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους , αλλά και το πώς οι ίδιοι κρίνουν τα κίνητρα 

αυτά . Έτσι , είχαμε και την μοναδική ομόφωνη απάντηση της έρευνας μας . Όλοι οι 
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ερωτηθέντες απήντησαν ότι πράγματι τους προσφέρονται κίνητρα για την αύξηση 

της παραγωγικότητός τους . Όταν τους ζητήσαμε να τα ονομάσουν , μας έγραψαν 

κυρίως για οικονομικές απολαβές , για ταξίδια και άλλα δώρα και τέλος για 

προφορικούς ή έγγραφους επαίνους . Η μεγάλη πλειοψηφία μας απήντησε ότι τα 

κίνητρα αυτά δεν είναι αρκετά για να δώσουν μία ώθηση στην εργασία τους αλλά και 

ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα 

εκτός από την οικονομική επιβράβευση .  

 

 

Επιβεβαιώνεται , έτσι , η άποψη πως η αμοιβή λειτουργεί υποκινητικά , και 

κυρίως όταν συνδέεται με την θετική συμπεριφορά, αποδίδεται άμεσα , αυθόρμητα 

και έχει ποικιλία  ( Λαλούμης , 2001 ). Είναι δε η ποικιλία  και η πρωτοτυπία που 

λείπουν  από  τα  ελληνικά  συστήματα υποκίνησης και επιβράβευσης της εργασίας , 

σε  αντίθεση  με ότι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ( Παπαηλίας , 2002 ) . 

 

 

 Τέλος , ασχοληθήκαμε με το πόσο αξιοκρατική θεωρούν οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοι την επιχείρηση όπου εργάζονται και τους ζητήσαμε να μας υποδείξουν  

τα κριτήρια που μπορούν να βοηθήσουν κάποιον στην επαγγελματική ανέλιξή του 

στους οργανισμούς αυτούς . Στο διάγραμμα που ακολουθεί βλέπουμε καθαρά το 

πόσο  (αν)αξιοκρατικούς  θεωρούν οι εργαζόμενοι τους Οργανισμούς όπου 

εργάζονται : 
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ΠΟΣΟ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ?

 ΚΑΘΟΛΟΥ
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ

 ΣΧΕΤΙΚΑ
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ

 ΠΟΛΥ
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΚΕΤΑ

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ

 
  

 

 

Επίσης , και κλείνουμε εδώ , ας δούμε και το πόσο σημαντικά θεωρούν οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι κάποια κριτήρια επαγγελματικής ανέλιξης . Το χρήσιμο εδώ 

είναι ότι ζητήσαμε να μας απαντήσουν βάσει της σύγχρονης πρακτικής και όχι 

σύμφωνα με αυτό που οι ίδιοι θα επιθυμούσαν . Δώσαμε , πέντε προκαθορισμένα 

κριτήρια και τους ζητήσαμε να τα βαθμολογήσουν από το λιγότερο σημαντικό ( 1 ) 

έως το πλέον σημαντικό ( 4 ) . Ας δούμε , λοιπόν , τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα 

που είχαμε ( δίπλα από κάθε κριτήριο αναφέρεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που 

συγκέντρωσε ) : 
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ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΥΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ?

0 1 2 3 4

1

 ΛΙΓΟ  ===>  ΠΟΛΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΝΩΣΕΙΣ

 
 

 

 Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι πως οι εργαζόμενοι θεωρούν ως 

σημαντικότερο εφόδιο για επαγγελματική ανέλιξη τις προσωπικές γνωριμίες ( οι 

έννοιες του «μέσου» , του «γνωστού» και του «βύσματος» δεν σβήνουν ποτέ στη 

χώρα μας ) . Μεγάλη σημασία φαίνεται να έχει , όπως είναι φυσικό , η 

αποτελεσματικότητα στην επίτευξη στόχων ( κάτι που είναι , άλλωστε , και ο στόχος 

της εργοδοσίας . Τρομερή εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός πως οι 

τραπεζοϋπάλληλοι  θεωρούν  πως  η  εξωτερική τους  εμφάνιση μπορεί να συμβάλλει  

στη  σταδιοδρομία τους περισσότερο από ότι το γενικότερο μαθησιακό τους 

υπόβαθρο . Κάτι τέτοιο είναι λογικό για την εποχή της εικόνας στην οποία ζούμε , 

αλλά αυτό δεν σημαίνει πως μας βρίσκει σύμφωνους ή πως είναι θεμιτό . Τελευταία 

στην κατάταξη βρέθηκε η εμπειρία , η οποία μάλλον υποσκελίζεται από τις 

σύγχρονες τάσεις για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξειδίκευση .     
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V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
 
 
Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι αυστηρώς προσωπικό και ανώνυμο . Η επεξεργασία των 
απαντήσεων θα γίνει για καθαρά ακαδημαϊκούς σκοπούς και σε καμμία περίπτωση δεν θα 
δημοσιευθούν οιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην έρευνα. Κρίνεται 
επιβεβλημένη η προσεκτική και ειλικρινής απάντηση στα ερωτήματα που ακολουθούν , ώστε να 
είναι δυνατή η εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων. 
 
 
 
 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΒΑΖΟΝΤΑΣ  «Χ»  Η’ ΑΡΙΘΜΟ ( ΟΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ) ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΑΚΙ .  
 
 
 

1. ΦΥΛΟ 
 
                          ΑΝΔΡΑΣ                                              ΓΥΝΑΙΚΑ 
 
 
 

2. ΗΛΙΚΙΑ  
 
 
    18-20 ΕΤΩΝ            20-25 ΕΤΩΝ            25-30 ΕΤΩΝ            30-35 ΕΤΩΝ 
    35-40 ΕΤΩΝ            40-45 ΕΤΩΝ            45-50 ΕΤΩΝ            50-55 ΕΤΩΝ  
    55-60 ΕΤΩΝ            60+ ΕΤΩΝ 
 
 
 
3.   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
      ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ               ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ                       ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  
 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ  «ΕΞΑΡΤΟΜΕΝΩΝ»  ΑΠΟ  ΕΣΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ( ΠΑΙΔΙΑ ,   
    ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ , ΑΜΕΑ ) 
 
0                     1                                2                                         3+ 
 
 
 
 
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
ΕΙΣΤΕ :   
 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ΙΕΚ/ΤΕΕ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

 46



 
 
 
 
 
6. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ; 
 
1-5                                      5-10                     10-20                     20+ 
 
 
 
 
7. ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 
ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ; 
 
1-5                                      5-10                     10-20                     20+ 
 
 
 
 
8. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
 
 
Α. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΣΑΣ; 
 
ΕΩΣ 1000 ΕΥΡΩ 
1000-1500 ΕΥΡΩ 
1500-2000 ΕΥΡΩ 
2000 + ΕΥΡΩ  
 
 
Β. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΣΑΣ ;  
 
 
1=ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
2=ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ 
3=ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
4=ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
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9. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Α. ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΣΘΕ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΑΣ ΧΩΡΟΥ ); 
 
37 ΩΡΕΣ 
37-40 ΩΡΕΣ 
40-45 ΩΡΕΣ 
45-50 ΩΡΕΣ 
50+ ΩΡΕΣ 
 
 
 
 
Β. ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ 
ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ; 
 
      37 ΩΡΕΣ 
37-40 ΩΡΕΣ 
40-45 ΩΡΕΣ 
45-50 ΩΡΕΣ 
50+ ΩΡΕΣ 
 
 
 
 
 
Δ. ΠΟΣΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΘΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ; 
 
 
1=ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ 
2=ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ 
3=ΑΡΚΕΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ 
4=ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
Ε. ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ ; 
 
 
1=ΕΧΘΡΙΚΕΣ 
2=ΤΥΠΙΚΕΣ 
3=ΚΑΛΕΣ 
4=ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ 
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ΣΤ. ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ; 
 
 
ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ          
 
 
 
Ζ. ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ; 
 
 
ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ          
 
 
Η. ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ; 
 
  
 
ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ          
 
 
Θ . ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΔΟΘΕΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΗΘΗΚΑΤΕ ; 
 
 
 
ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
 
 
 
Α. ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΑΣ ; 
 
 
ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ          
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Β. ΟΝΟΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΥΤΑ .  
 
 
 
 
 
 
 
Γ. ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ; 
 
 
1=ΔΕΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ 
2=ΒΟΗΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΡΚΕΤΑ 
3=ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
4=ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
 
 
 
 
Δ. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ ; 
 
 
ΝΑΙ                                                                             ΟΧΙ          
 
 
 
 
 
 
Ε . ΠΟΣΟ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η    
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ; 
 
1=ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ 
2=ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ 
3=ΑΡΚΕΤΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ 
4=ΠΟΛΥ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ 
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ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ  ΑΠΟ  ΤΟ   1   ( ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ )   ΕΩΣ    ΤΟ    4 
( ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ) ΤΟ ΡΟΛΟ ΠΟΥ  ΠΑΙΖΟΥΝ  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ  
 
• ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ( ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ , ΞΕΝΕΣ           
      ΓΛΩΣΣΕΣ , κ.ο.κ. )    
  
• ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
  
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ 
 
 
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 
 
 
• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ! 
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 Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
                    ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ο.Τ.Ο.Ε.  
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2005 

Στην Αθήνα, σήμερα την 30η Ιουνίου 2004, στα Γραφεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
κτίριο Μελά, οδός Αιόλου και Σοφοκλέους, οι υπογράφοντες: 

Θεόδωρος Πανταλάκης, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της 
Τράπεζας Πειραιώς 

Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, 

Δημήτριος Μαντζούνης, Γενικός Διευθυντής της ALPHA BANK, 

Βύρων Μπαλλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias, 

Λεωνίδας Ζώννιος, Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 

Βασίλειος Δρούγκας, Υποδιοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος,  

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι των Τραπεζών, δυνάμει των σχετικών 
εξουσιοδοτήσεων και οι: 

Δημήτριος Τσουκαλάς, Πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε., 

Αναστάσιος Γκιάτης, Γενικός Γραμματέας της Ο.Τ.Ο.Ε., 

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής 
οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων 
Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), συμφώνησαν τα εξής: 

H Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενη από 
τους ανωτέρω εκπροσώπους της με την από 14 Ιανουαρίου 2004 πρόσκλησή της, 
προσκάλεσε τις Τράπεζες για έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την κατάρτιση και 
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  

Αντίστοιχα οι Τράπεζες νόμιμα εκπροσωπούμενες από τους ανωτέρω εκπροσώπους τους με 
την από 18 Φεβρουαρίου 2004 πρόσκλησή τους, ανταποκρίθηκαν στη διενέργεια 
διαπραγματεύσεων και σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2004-2005. 

Οι συμβαλλόμενες στην παρούσα Τράπεζες, που καλύπτουν περισσότερο από το 70% των 
εργαζομένων στον κλάδο, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 4 του Ν.1876/1990, είναι οι εξής: 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ALPHA BANK Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
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EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 

SOCIETE GENERALE HELLAS 

ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

BANK SADERAT IRAN 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 

Μετά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, στις οποίες εξετέθησαν οι εκατέρωθεν απόψεις, οι 
συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 1 

Βασικός Μισθός 

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το 
διάστημα από 1.1.2004 μέχρι 30.6.2004 διαμορφώνονται ως εξής: 

Από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004 

Κλιμάκια. Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό 
Προσωπικό 

Προσωπικό 
Καθαριότητας 

0 725 668 633 

1 726 670 635 

2 727 671 636 

3 728 672 638 

4 729 674 639 

5 730 675 640 

6 731 677 642 

7 732 678 643 

8 733 680 645 

9 734 681 646 
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10 735 682 647 

11 736 684 649 

12 737 685 650 

13 738 687 652 

14 739 688 653 

15 740 689 655 

16 741 691 656 

17 745 698 657 

18 754 707 659 

19 765 714 660 

20 774 722 661 

21 784 731 663 

22 794 739 664 

23 803 747 666 

24 814 755 667 

25 824 763 668 

26 834 771 670 

27 843 780 672 

28 853 787   

29 863 795   

30 872 804   

31 882     

32 892     

33 903     

  

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το 
διάστημα από 1.7.2004 μέχρι 31.12.2004 διαμορφώνονται ως εξής: 

  

Από 1/7/2004 μέχρι 31/12/2004 

Κλιμάκια. Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό 
Προσωπικό 

Προσωπικό 
Καθαριότητας 

0 740 683 648 

1 741 685 650 

2 742 686 651 

3 743 687 653 

 55



4 744 689 654 

5 745 690 655 

6 746 692 657 

7 747 693 658 

8 748 695 660 

9 749 696 661 

10 750 697 662 

11 751 699 664 

12 752 700 665 

13 753 702 667 

14 754 703 668 

15 755 704 670 

16 756 706 671 

17 760 713 672 

18 769 722 674 

19 780 729 675 

20 789 737 676 

21 799 746 678 

22 809 754 679 

23 818 762 681 

24 829 770 682 

25 839 778 683 

26 849 786 685 

27 858 795 687 

28 868 802  
29 878 810  
30 887 819  
31 897   
32 907   
33 918   

  

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το 
διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 31.8.2005 διαμορφώνονται ως εξής: 

  

Από 1/1/2005 μέχρι 31/8/2005 
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Κλιμάκια. Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό 
Προσωπικό 

Προσωπικό 
Καθαριότητας 

0 762 703 667 

1 763 706 670 

2 764 707 671 

3 765 708 673 

4 766 710 674 

5 767 711 675 

6 768 713 677 

7 769 714 678 

8 770 716 680 

9 771 717 681 

10 773 718 682 

11 774 720 684 

12 775 721 685 

13 776 723 687 

14 777 724 688 

15 778 725 690 

16 779 727 691 

17 783 734 692 

18 792 744 694 

19 803 751 695 

20 813 759 696 

21 823 768 698 

22 833 777 699 

23 843 785 701 

24 854 793 702 

25 864 801 703 

26 874 810 706 

27 884 819 708 

28 894 826  
29 904 834  
30 914 844  
31 924   
32 934   
33 946   
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Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το 
διάστημα από 1.9.2005 μέχρι 31.12.2005 διαμορφώνονται ως εξής: 

  

Από 1/9/2005 μέχρι 31/12/2005 

Κλιμάκια. Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό 
Προσωπικό 

Προσωπικό 
Καθαριότητας 

0 784 722 685 

1 785 725 688 

2 786 726 689 

3 787 727 691 

4 788 729 692 

5 789 730 693 

6 790 732 695 

7 791 733 696 

8 792 735 698 

9 793 736 700 

10 795 738 701 

11 796 740 703 

12 797 741 704 

13 798 743 706 

14 799 744 707 

15 800 745 709 

16 801 747 710 

17 805 754 711 

18 814 764 713 

19 826 771 714 

20 836 780 715 

21 846 789 717 

22 856 798 718 

23 867 806 720 

24 878 815 721 

25 888 823 722 

26 898 832 725 

27 908 841 727 

28 919 848  
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29 929 857  
30 940 867  
31 950   
32 960   
33 972   

  

Άρθρο 2 

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ 
(8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής: 

  

Κύριο Προσωπικό 
Παραμονές     1/1/2004 1/7/2004 1/1/2005 1/9/2005
1η    912 927 955 982
2η    922 937 965 992
3η   2 932 947 975 100
4η   3 942 957 986 101
5η   4 952 967 996 102
6η  5 961 976 1.00 1033 
7η  6 971 986 1.01 1044 
8η  6 981 996 1.02 1054  
Βοηθητικό Προσωπικό 

Παραμονές     1/1/2004 1/7/2004 1/1/2005 1/9/2005

1η     813 828 853 876
2η     821 836 861 884
3η     829 844 869 893
4η     839 854 880 904
5η     846 861 887 911
6η     855 870 896 920
7η     864 879 905 930

8η     872 887 914 939 

  

Προσωπικό Καθαριότητας 

Παραμονές     1/1/2004 1/7/2004 1/1/2005 1/9/2005

1η     673 688 709 728
2η     676 691 712 731
3η     681 696 717 736
4η     686 701 722 742
5η     691 706 727 747
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6η     696 711 732 752
7η     700 715 736 756
8η     705 720 742 762 

  

Άρθρο 3 

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται ως εξής: 

Ημερομηνίες Υποδιευθυντής Διευθυντής 

Από 1/1 μέχρι 30/06/2004 1092 1271 

Από 1/7 μέχρι 31/12/2004 1107 1286 

Από 1/1 μέχρι 31/08/2005 1140 1325 

Από 1/9 μέχρι 31/12/2005 1171 1361 

Υποδιευθυντές 

Κλιμά 31/12 1/8/2 31/12κια 
Από 
30/6/2

1/1 μέχρι 
004 

Από 1/7 μέχρι 
/2004 

Από 
3

1/1 μέχρι 
005 

Από 1/9 μέχρι 
/2005 

1 1.103 1.118 1.152 1184 

2 1.116 1.131 1.165 1197 

3 1.127 1.142 1.176 1208 

4 1.139 1.154 1.189 1222 

5 1.150 1.165 1.200 1233 

6 1.163 1.178 1.213 1246 

7 1.174 1.189 1.225 1259 

8 1.187 1.202 1.238 1272 
 

  

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής 
τους μετά το 33º κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως 
εξής: 

Διευθυντές 

Κλιμά 31/12 1/8/2 31/12κια 
Από 
30/6/2

1/1 μέχρι 
004 

Από 1/7 μέχρι 
/2004 

Από 
3

1/1 μέχρι 
005 

Από 1/9 μέχρι 
/2005 

1 1.284 1.299 1.338 1374 

2 1.299 1.314 1.353 1390 

3 1.313 1.328 1.368 1405 

4 1.327 1.342 1.382 1420 
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5 1.340 1.355 1.396 1434 

6 1.354 1.369 1.410 1448 

7 1.368 1.383 1.424 1463 

8 1.381 1.396 1.438 1477 
 

  

Άρθρο 4 

Τα κατά την 31-12-2003 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ, ΔΑ ή με 
οποιοδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στους εκάστοτε βασικούς μισθούς 
του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους, που ισχύουν μέχρι 
σήμερα. 

  

Άρθρο 5 

Επίδομα Γάμου 

Στους υπαγόμενους στην παρούσα έγγαμους εργαζόμενους καταβάλλεται επίδομα γάμου σε 
ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο επί του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε 
εργαζόμενος-η, με ελάχιστη βάση υπολογισμού το εκάστοτε ισχύον 24ο μισθολογικό κλιμάκιο 
του Ενιαίου Μισθολογίου. 

Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και στους δύο συζύγους, ακόμη κι αν αυτοί απασχολούνται 
στην ίδια επιχείρηση και οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή 
λαμβάνει ανάλογο επίδομα στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση ο έτερος σύζυγος. 

Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και με τους αυτούς όρους στους χήρους-ες και τους 
διαζευγμένους-ες, χωρίς να προϋποτίθεται η επιμέλεια ή η ύπαρξη παιδιού, καθώς και στους 
άγαμους γονείς. 

Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 6 

Στεγαστικά Δάνεια 

Για τα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας των τραπεζοϋπαλλήλων, καθιερώνεται 
μία ζώνη και το επιτόκιο των νέων δανείων και των υπολοίπων ποσών των παλαιών, 
καθορίζεται ενιαία σε 3%.  

Το ίδιο επιτόκιο ισχύει και για τα δάνεια, που χορηγούνται προκειμένου να εξοφληθούν 
στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία και συμπληρωματικά δάνεια για αγορά πρώτης 
κατοικίας, που είχαν συναφθεί με δυσμενέστερους όρους. Το ανώτατο χορηγούμενο κατά 
δικαιούχο ποσό ορίζεται σε 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 22.000 ευρώ για 
κάθε παιδί. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων στους 
τραπεζοϋπαλλήλους είναι οι ισχύοντες σήμερα. Το συνολικά διαθέσιμο κατά Τράπεζα 
κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε να ικανοποιηθεί κατά τα έτη 2004 και 2005, τουλάχιστον ο 
αυτός αριθμός δικαιούχων που έλαβε δάνειο το 2003. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων, το 
συνολικά διαθέσιμο κατά τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε ο αριθμός των δικαιούχων 
να είναι τουλάχιστον ίσος με το άθροισμα των δικαιούχων πριν τη συγχώνευση. 
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Άρθρο 7 

Ετήσιες Κανονικές Άδειες 

Κάθε εργαζόμενος με τη συμπλήρωση ενός έτους απασχόλησης από την πρόσληψή του 
δικαιούται άδεια με αποδοχές είκοσι (20) εργασίμων ημερών, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Για τα επόμενα έτη η κανονική άδεια μετ’ αποδοχών χορηγείται λαμβανομένης 
υπόψη της υπηρεσίας που παρασχέθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και διαμορφώνεται ως 
ακολούθως: 

με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών υπηρεσίας, είκοσι μία (21) εργάσιμες ημέρες 

με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας, είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες 

με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας, είκοσι τρεις (23) εργάσιμες ημέρες 

με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών υπηρεσίας, είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες 

Όταν οι ανάγκες της Τράπεζας οδηγούν τον εργαζόμενο σε χρήση μέρους ή του συνόλου της 
κανονικής αδείας του στο διάστημα από 1/1 έως και 30/4 και από 1/10 έως και 31/12 εκάστου 
έτους, για κάθε πέντε (5) ημέρες κανονικής αδείας χορηγείται, στο ίδιο χρονικό διάστημα, μια 
επιπλέον ημέρα αδείας.  

Άρθρο 8 

Άδειες σπουδών για εξετάσεις 

Οι άδειες σπουδών στις ανώτερες, ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές, για εξετάσεις 
χορηγούνται στους εργαζόμενους-ες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνεχείς ημέρες 
ή τμηματικά. Οι άδειες αυτές δεν συμψηφίζονται με την ετήσια κανονική άδεια ή με άδεια που 
ο εργαζόμενος-η δικαιούται από άλλη αιτία. Τυχόν ευνοϊκότερες επιχειρησιακές ρυθμίσεις για 
το ίδιο θέμα, δεν θίγονται. 

Άρθρο 9 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί 

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 166 
ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 175 ευρώ και από 
1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 184 ευρώ. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996. 

Άρθρο 10 

Επίδομα τοκετού 

Το επίδομα τοκετού του άρθρου 4 της Σ.Σ.Ε. 1984, όπως ισχύει σήμερα, που είχε καθοριστεί 
από 1.1.2003 σε 1125 ευρώ αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 
1180 ευρώ και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 1240 ευρώ. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, που προβλέπει το άρθρο 4 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - 
Ο.Τ.Ο.Ε. 1984. 
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Άρθρο 11 

Κατασκηνώσεις 

Το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος του άρθρου ΙΙ.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 
1993, όπου και όπως καταβάλλεται, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 596 ευρώ, 
αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 626 ευρώ και από 1.1.2005 
κατά 5% και διαμορφώνεται σε 657 ευρώ. Κατά τα λοιπά το επίδομα συνεχίζει να 
καταβάλλεται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. 

Άρθρο 12 

Σωρευτική χορήγηση μειωμένου ημερήσιου ωραρίου  

για τη φροντίδα παιδιών 

Η άδεια φροντίδας παιδιών μπορεί να χορηγείται και συνεχόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του νόμου, των κλαδικών ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ και με τα οριζόμενα στην Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.  

Άρθρο 13 

Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 

Το ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 4.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1994-1995 και 
Β.10 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996, για την οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών 
λεσχών, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 12.500 ευρώ μηνιαίως αναπροσαρμόζεται από 
1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 13.125 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2005 κατά 5% 
και διαμορφώνεται σε 13.781 ευρώ μηνιαίως. Αντιστοίχως, το ποσό για τον εργασιακό 
αθλητισμό, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 2.600 ευρώ μηνιαίως αναπροσαρμόζεται 
από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 2.730 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2005 κατά 5% 
και διαμορφώνεται σε 2.867 ευρώ μηνιαίως. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τις 
συμβαλλόμενες τράπεζες. 

Άρθρο 14 

Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΟΤΟΕ 

Οι συμβαλλόμενες τράπεζες ενισχύουν με το ποσό των 136.500 ευρώ, για το έτος 2004 και 
με το ποσό των 143.400 ευρώ για το έτος 2005, τα ερευνητικά - επιμορφωτικά προγράμματα 
του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησής τους, 
που θα προϋποβάλλεται στις τράπεζες. 

Άρθρο 15 

Εφάπαξ ενίσχυση ΟΤΟΕ 

Οι συμβαλλόμενες τράπεζες ενισχύουν με το ποσό των 300.000 ευρώ, για το έτος 2004 και 
με το ποσό των 300.000 ευρώ για το έτος 2005, την Ο.Τ.Ο.Ε., για τη συντήρηση του κτιρίου 
της. 

 

Άρθρο 16 

Συνδικαλιστικές ρυθμίσεις 
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Στους Τραπεζοϋπαλλήλους τους οποίους αφορούν οι συνδικαλιστικές ρυθμίσεις της 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 30/7/1997, συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., συμπληρουμένου με την παρούσα αντιστοίχως του 
κεφαλαίου Α’ της παραπάνω ΣΣΕ. Για το σκοπό της παρούσας ρύθμισης και μόνον, τα 
αποτελέσματα της από 30/7/1997 ΣΣΕ, έχουν αναδρομική ισχύ από την έναρξη ισχύος 
αυτής, ο δε χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης επεκτείνεται μέχρι και την 30/9/2004.  

Άρθρο 17 

Τελικές Διατάξεις 

Όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του 
κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν 
αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας 
εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.  

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως 
θεσμικές ή λοιπές παροχές, που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και 
για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών 
Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Δ.Σ. Τραπεζών και Πράξεων 
Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, 
αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.  

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει από την 1.1.2004 και λήγει την 31.12.2005, οι 
δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή 
νέας Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας.  
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Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
ΤΗΣ  EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 
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Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 με αρχική επωνυμία 
«Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. 
Με την απελευθέρωση της αγοράς λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα, η Τράπεζα 
επαναπροσδιόρισε τους στρατηγικούς της στόχους. Έκτοτε η EFG Eurobank Ergasias 
έχει ακολουθήσει μια ανοδική πορεία, μέσα από δυναμική οργανική ανάπτυξη, αλλά 
και μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις, καταλαμβάνοντας σήμερα ηγετική θέση 
στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πιο προσοδοφόρους τομείς της αγοράς. 
 

 
  

 
 
Ίδρυση της Ευρωεπενδυτικής Τράπεζας Α.Ε., με ειδίκευση στους τομείς της1990   
επενδυτικής τραπεζικής και του private banking 

 

1994

  

Απόκτηση μεριδίου 75% της EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 

  

        

 
 
 
Εξαγορά της Interbank Ελλάδος Α.Ε., με δίκτυο 23 καταστημάτων, από τη μητρική 1996
εταιρία Consolidated Eurofinance Holdings (CEH) S.A.         
 
  

 

1997

Συγχώνευση Eurobank - Interbank 
 
Εξαγορά του δικτύου καταστημάτων της Credit Lyonnais Grece S.A. 
 
Μετονομασία της Ευρωεπενδυτικής σε Τράπεζα EFG Eurobank Α.Ε. 

        

 
 
Εξαγορά ποσοστού συμμετοχής ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών 
 
Η CEH εξαγοράζει το 99.8% της Τράπεζας Κρήτης 
 
Η CEH και η EFG Eurobank εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό 18,4% στην Τράπεζα

 1998
         

Εργασίας 
 
Η Deutsche Bank αποκτά συμμετοχή 10% στην EFG Eurobank 
  

 

1999

Μεταβίβαση της Τράπεζας Κρήτης στην EFG Eurobank 
 
Συγχώνευση δραστηριοτήτων EFG Eurobank - Τράπεζας Αθηνών με ανταλλαγή 
μετοχών 
 
Δημόσια προσφορά μετοχών και εισαγωγή της EFG Eurobank στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών 
 
Συγχώνευση EFG Eurobank - Τράπεζας Κρήτης 
 
Η CEH αποκτά το 50,1% της Τράπεζας Εργασίας μετά από δημόσια προσφορά 

        

 
  

Συγχώνευση EFG Eurobank - Τράπεζας Εργασίας 
2000  

Μετονομασία σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
 
Απόκτηση ποσοστού 19,25% στην Banc Post S.A. Ρουμανίας 

        

 
2002
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Απόκτηση συμμετοχής 43% στη Post Bank Βουλγαρίας μέσω εξαγοράς του 50% της 
Alico / CEH Balkan Holdings 
 
Ανακοίνωση πρόθεσης εξαγοράς των εισηγμένων εταιριών «Επενδύσεις Εργασίας 
ΑΕΕΧ» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ». 

 
  

Εξαγορά ποσοστού 68% της Post Banka AD Σερβίας 
 
Συγχώνευση με απορρόφηση της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» από την EFG 
Eurobank Ergasias 
 
Αύξηση συμμετοχής στην Banc Post Ρουμανίας σε 53,25% 
 
Συγχώνευση με απορρόφηση της «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ» από την EFG 
Eurobank Ergasias  

2003
Αύξηση συμμετοχής στην Post Banka AD Σερβίας σε 90,8% και μετονομασία της σε 

        
EFG Eurobank AD Beograd  

Διάθεση του ποσοστού της Τράπεζας που κατείχε η Deutsche Bank. Αύξηση 
συμμετοχής θεσμικών επενδυτών σε 22% του συνόλου. 

Ίδρυση Euroline Retail Services (Ρουμανία) - 80% Eurobank Cards και 19.961% 
Banc Post 

Ίδρυση Eurocredit Retail Services (Cyprus) - 100% Eurobank Cards 
  

 

2004

 
Αύξηση συμμετοχής στην Post Bank Βουλγαρίας σε 96,74% μέσω εξαγοράς του 
υπόλοιπου 50% της Alico/CEH Balkan Holdings. 

Αύξηση συμμετοχής στην EFG Eurobank Beograd AD σε 93,54% 

Αύξηση συμμετοχής στην Banc Post Ρουμανίας σε 58,6% 

Ίδρυση Euroline Retail Services AD (Σερβία) - 100% Eurobank Cards 

Εξαγορά της Intertrust ΑΕΔΑΚ 

        

 
Εξαγορά της HC Istanbul χρηματιστηριακής στην Τουρκία 

Εξαγορά της Capital Securities χρηματιστηριακής στη Ρουμανία 

  
Αύξηση συμμετοχής στην Postbank Βουλγαρίας σε 98,7% 

   2005        Αύξηση συμμετοχής στην EFG Eurobank Beograd σε 97,5% 

  Απόκτηση συμμετοχής 62,3% στην Nacionalna štedionica – banka Σερβίας  

Συγχώνευση με απορρόφηση της "Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις ΑΕΕΧ" 

  

 

 2006

 
Οργανική ανάπτυξη στην τραπεζική αγορά της Πολωνίας μέσω της Polbank EFG 
 
Εξαγορά 100% της Nacionalna štedionica – banka Σερβίας 

Εξαγορά 91,3% της DZI Bank Βουλγαρίας 

Συγχώνευση των τραπεζών Nacionalna stedionica και  EFG Eurobank a.d. Beograd 
Σερβίας – μετονομασία σε Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd 
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 Εξαγορά 70% της Tekfenbank Τουρκίας 

  Εξαγορά 99,3% της Universal Bank Ουκρανίας 
 2007         

  Eξαγορά της χρηματιστηριακής Prospera Securities στη Σερβία 

  Οργανική ανάπτυξη στην Κύπρο 
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