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                                                                                                                                                          Σύνοψη Εργασίας 

 
ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Η εργασία που ακολουθεί με Θέμα “ Ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού των 

Τραπεζικών Οργανισμών στην αύξηση των πωλήσεων”, απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Η 

βιβλιογραφία οικοδομείται κυρίως από ξένη αρθογραφία, αλλά στο σύνολο της περιέχει και 

ελληνικά άρθρα καθώς και διαδικτυακούς συνδέσμους. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στις τράπεζες και την κατάσταση που 

επικρατεί σήμερα, με ιδιαίτερη μνεία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Επίσης παρατίθεται 

οργανόγραμμα μίας τράπεζας με σκοπό την απεικόνιση αλλά και την ανάλυση της Θέσης της 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο οργανόγραμμα. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των τραπεζών με τις πωλήσεις. 

Αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας πωλητής σε μία τράπεζα, τα 

έμφυτα χαρακτηριστικά (ταλέντα), καθώς και τις ιδιότητες που μπορεί να αποκτήσει στην 

πορεία ο κάθε τραπεζικός υπάλληλος. Στο ίδιο κεφάλαιο αφιερώνεται ένα μικρό μέρος, στο 

οποίο συσχετίζεται η συναισθηματική νοημοσύνη με την απόδοση στο πωλησιακό έργο. 

 

Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και τον βασικότερο κορμό της εργασίας 

τονίζεται ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού μιας τράπεζας στην αύξηση των 

πωλήσεων. Υποθέτουμε από την αρχή ότι οποιαδήποτε πρακτική ακολουθεί η Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων της 

και εμμέσως την αύξηση των πωλήσεων της τράπεζας. Στο κεφάλαιο αυτό τονίζονται και 

αναλύονται οι δραστηριότητες της στελέχωσης, εκπαίδευσης, υποκίνησης, αξιολόγησης και 

διανομής εξουσίας στους υπαλλήλους μιας τράπεζας.  
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1. Εισαγωγή  

 

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε αλλά και ακολουθεί παρακάτω πραγματεύεται ένα θέμα 

το οποίο θα μπορούσε σίγουρα να χαρακτηριστεί επίκαιρο. Οι τράπεζες και όλη η 

δραστηριότητα τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποτελεί το επίκεντρο πολλών 

συζητήσεων στην καθημερινή ζωή του κάθε ανθρώπου, κεντρικό θέμα οικονομικών και μη 

εφημερίδων αλλά και συχνό αντικείμενο ενασχόλησης όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.  

 

Αυτό που κάνει τις τράπεζες ένα τόσο πολυσυζητημένο θέμα είναι η ιδιαιτερότητα που 

έχουν όσον αφορά το αντικείμενο ενασχόλησης τους το οποίο είναι η δανειοδότηση αλλά και 

η αποταμίευση - επένδυση χρήματος. Το χρήμα δεν είναι η ευτυχία αλλά είναι σίγουρα το 

απαραίτητο συστατικό της. Σε αυτό το σημείο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να αφήσουμε τους 

αριθμούς να μιλήσουν έτσι ώστε να γίνει πιο αντιληπτό σε πόσο μεγάλο βαθμό έχουν 

εισχωρήσει οι τράπεζες στη ζωή μας. Έτσι, τα χρέη των νοικοκυριών προς τις τράπεζες το 

2006 ανήλθαν σε 85,8 δις. Ευρώ ήτοι 44,1% του Α.Ε.Π. ενώ τα αντίστοιχα χρέη των 

επιχειρήσεων προς τις τράπεζες ανήλθαν σε 90,7 δις. Ευρώ, μεγέθη που αν τα προσθέσουμε θα 

φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι ο συνολικός δανεισμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων φτάνει 

το 90,6% του ΑΕΠ ( Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος ).   Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά 

και αν συνδυάσουμε το γεγονός ότι οι καιροί είναι δύσκολοι όσον αφορά τη ρευστότητα των 

νοικοκυριών και συνεπώς την ανάπτυξη αυτοτελών επιχειρηματικών κινήσεων, η καταφυγή σε 

ένα κατάστημα τράπεζας αποτελεί μονόδρομο για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων.  

 

Αυτό όμως με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτή την έρευνα δεν είναι οι τράπεζες και η 

δραστηριότητα τους αλλά το τι κρύβεται πίσω από αυτό που παρακολουθούν όλοι οι πελάτες 

σε ένα τυπικό κατάστημα, και συγκεκριμένα με το ρόλο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού στην αύξηση των πωλήσεων σε έναν τραπεζικό οργανισμό. 

 

 Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες έχουν περάσει από πολλά κύματα 

αλλαγών όσον αφορά την λειτουργία τους. Για αυτές τις συνταρακτικές αλλαγές που 
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πραγματοποιήθηκαν ευθύνεται αποκλειστικά η όξυνση του ανταγωνισμού. Παλαιότερα οι 

τράπεζες εκτός από το ότι ήταν κρατικές ήταν και ελάχιστες σε αριθμό, σε αντίθεση με την 

πληθώρα ιδιωτικών και μη τραπεζών που δραστηριοποιούνται την εποχή που διανύουμε. Τα 

προσφερόμενα προϊόντα κάθε τράπεζας αυξάνονται συνεχώς, τα αλλεπάλληλα διαφημιστικά 

μηνύματα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και το dress code που επιβάλλεται πλέον 

σε όλους τους τραπεζικούς υπαλλήλους είναι λίγα από τα στοιχεία που απαρτίζουν την 

πραγματικότητα της εποχής μας όσον αφορά τις τραπεζικές επιχειρήσεις. 

 

Κύριο αντικείμενο όλων των τραπεζών από τότε που πρωτοδημιουργήθηκαν ήταν η 

πώληση χρήματος αλλά και προϊόντων που έχουν να κάνουν με χρήμα. Με την αύξηση όμως 

του ανταγωνισμού αλλά και με την έλευση στον κλάδο πρακτικών πρωτόγνωρων από 

καινούριες τράπεζες, μπορούμε πλέον με βεβαιότητα να πούμε ότι το σκηνικό άλλαξε. Η 

έννοια τραπεζικό κατάστημα απέκτησε πλέον και ουσιαστικά την έννοια ενός καταστήματος 

υπό την έννοια ότι διενεργείται μόνο πώληση μέσα σε αυτό, σε αντίθεση με παλαιότερες 

εποχές όπου πραγματοποιούνταν και διαδικασίες όπως η ανάλυση ισολογισμών και η έγκριση 

δανείων, διεργασίες που πλέον αποτελούν αντικείμενο εργασίας για τα λεγόμενα  

επιχειρηματικά κέντρα. Ο τραπεζικός υπάλληλος πλέον που απασχολείται σε ένα κατάστημα 

τράπεζας δεν είναι τίποτα άλλο πάρα ένας πωλητής τραπεζικών προϊόντων. Ακόμη, και ο 

Ταμίας που παλαιότερα βασικό του μέλημα ήταν η συμφωνία και ασφάλεια των συναλλαγών 

του, πλέον έχει και αυτός το ρόλο του πωλητή (Teller ↔ Seller).   

 

Απ’ όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι ο κλάδος των τραπεζών παρουσιάζει σημαντικό 

ενδιαφέρον όσον αφορά την ανάλυση του και ιδιαίτερα το κομμάτι των πωλήσεων. Η παρούσα 

μελέτη όπως προαναφέρθηκε θα ασχοληθεί με την σύνδεση των δύο αυτών πραγμάτων αλλά 

θα επεκταθεί και στην περαιτέρω ανάλυση τους σε σχέση με το εξειδικευμένο τμήμα του 

Ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί κάθε τραπεζικός οργανισμός. 

 

 

 

 

 8



                  Κεφάλαιο Πρώτο                                                                                                                         Τράπεζες - Εξελίξεις 

2. Τράπεζες – Ιστορική αναδρομή  

 

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η τράπεζα είναι μια επιχείρηση η οποία 

προσφέρει οικονομικές υπηρεσίες με στόχο την επίτευξη κέρδους. Το πρώτο παρατηρούμενο 

ινστιτούτο που έμοιαζε με τράπεζα συντάθηκε στη Βενετία πριν από 7 αιώνες. Η Δημοκρατία 

της Βενετίας όντας αναμιγμένη σε πολεμικές δραστηριότητες προσέφυγε αναγκαστικά στη 

σύναψη δανείου διότι χρειαζόταν οικονομική ενίσχυση. Οι δανειστές, μπορούσαν να τοκίσουν 

με 4% ετησίως το σύνολο του κεφαλαίου. Πολλές υπηρεσίες που διαχειρίζονταν τα δημόσια 

έσοδα είχαν εξουσιοδοτηθεί για την είσπραξη αυτών των τόκων ενώ ένας νέος οργανισμός το 

“ Επιμελητήριο Δανείων “ ιδρύθηκε με σκοπό τον έλεγχο των δημόσιων αυτών υπηρεσιών 

αλλά και την εξασφάλιση ότι οι δόσεις θα πληρώνονται εγκαίρως. Μέχρι στιγμής η έννοια της 

τράπεζας όπως την γνωρίζουμε στην εποχή μας δεν παρουσιάζεται στα προαναφερθέντα. 

 

Μερικές φορές όμως το επιμελητήριο βρισκόταν στην ανάγκη να αγοράσει ή και να 

πουλήσει συναλλαγματικές. Επίσης λόγω του ότι τα μέσα που χρησιμοποιούσε το 

επιμελητήριο ήταν αδιαμφισβήτητα αλλά και ο χαρακτήρας του απόλυτα σεβαστός κάθε 

συναλλαγματική που ανέγραφε πάνω το όνομα του αποκτούσε ιδιαίτερη αξία. Το 

επιμελητήριο συχνά βρισκόταν με πλεόνασμα χρήματος το οποίο αποδείχτηκε στη συνέχεια 

ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να επενδύεται στη αγορά και στην πώληση συναλλάγματος. Έτσι, 

με το πέρασμα του χρόνου, το “ Επιμελητήριο Δανείων “ έγινε ο θεσμικός αντιπρόσωπος σε 

αυτό το τραπεζικό κομμάτι το οποίο ακολούθησαν οι δραστηριότητες της προεξόφλησης 

συναλλαγματικών αλλά και του δανεισμού σύμφωνα με διαπραγματεύσιμες αξίες, δύο βασικά 

κομμάτια του τραπεζικού συστήματος.  

 

Με τον καιρό, οι έμποροι της Βενετίας άρχισαν να τοποθετούν τα χρήματα τους στο 

επιμελητήριο για μεγαλύτερη ασφάλεια και έτσι βαθμιαία καθιερώθηκε η διαδικασία της 

φύλαξης και αποταμίευσης χρημάτων, μία ακόμη δηλαδή βασική διεργασία των τραπεζών 

σήμερα.   
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Ήταν ακριβώς εκείνη τη χρονική περίοδο που διαπιστώθηκε ότι είτε έχεις τα χρήματα σου 

κατατεθειμένα στο επιμελητήριο είτε τα έχεις φυλαγμένα στο σπίτι σου, τα λεφτά όχι μόνο 

παραμένουν δικά σου αλλά αποκτάς και ένα σωρό πλεονεκτήματα. Ήταν η στιγμή που η 

έννοια τραπεζικός λογαριασμός άρχισε να αποκτά την σημερινή του έννοια. Η χρονοβόρα 

μέτρηση νομισμάτων αλλά και η διάνυση μεγάλων αποστάσεων για την πραγματοποίηση των 

πληρωμών ήταν πλέον παρελθόν μια και η κατάθεση των χρημάτων απ’ ευθείας από το  

λογαριασμό του πληρωτή στον έμπορο ήταν γεγονός. Τα πλεονεκτήματα από αυτή τη μέθοδο 

ήταν τόσο εμφανή που ενώ στην αρχή το άνοιγμα του λογαριασμού από τους έμπορους ήταν 

προαιρετικό στη συνέχεια έγινε υποχρεωτικό για την πληρωμή όλων των συναλλαγματικών 

τους αλλά και των εμπορικών δραστηριοτήτων τους.  Αυτή του είδους η πρακτική οδήγησε  

στη μετέπειτα ανακάλυψη των τραπεζογραμματίων και στη διακίνηση τους καθώς και στην 

χρησιμοποίηση των τραπεζικών επιταγών.  

 

Η Τράπεζα της Βενετίας έμεινε για πάρα πολύ καιρό χωρίς ανταγωνιστή ώσπου στην αρχή 

του 15ου αιώνα ιδρύθηκαν παρόμοια τραπεζικά ινστιτούτα στη Γένοβα και στην 

Μπαρτσελόνα, σημαντικές οικονομικές δυνάμεις της εποχής στην Ευρώπη και δεύτερες στην 

κατάταξη του εμπορίου μετά τη Βενετία.  

 

Το “Τραπέζι των Συναλλαγών” στην Μπαρτσελόνα και το “Επιμελητήριο του Άγιου 

Γεωργίου” στην Γένοβα ήταν σχεδόν αντιγραφή του “Επιμελητηρίου δανείων” της Βενετίας 

και σύντομα απέκτησαν την ίδια αίγλη και δύναμη. 

 

3. Τυπικό Οργανόγραμμα Τράπεζας – Σχολιασμός 

 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να παρουσιάσουμε ένα τυπικό οργανόγραμμα 

τράπεζας και να δούμε σε ποιο ακριβώς σημείο κατατάσσεται η διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού καθώς και τα καταστήματα στα οποία και πραγματοποιείται η πώληση. Πολύ 

περιληπτικά αλλά και πριν παρουσιάσουμε το οργανόγραμμα μπορούμε να παρομοιάσουμε τη 

διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού σαν το στρατηγείο όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, οι 
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οποίες με τη σειρά τους πρέπει να υλοποιηθούν από τα καταστήματα ( Πρώτη Γραμμή 

Μάχης). Θα πρέπει βέβαια για ακόμη μια φορά να επαναλάβουμε ότι στην παρούσα εργασία 

μας ενδιαφέρει ο ρόλος της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε σχέση με τις πωλήσεις και 

μόνο, και όχι με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Παρόλα αυτά δε θα ήταν και 

υπερβολή να πούμε ότι κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο ,όλες οι διεργασίες της διεύθυνσης 

ανθρώπινου δυναμικού σε μία τράπεζα αποσκοπούν στην αύξηση των πωλήσεων. 

 

Το οργανόγραμμα που βλέπουμε στην επόμενη σελίδα είναι της Attica Bank και πάρθηκε 

από την σελίδα της τράπεζας στο διαδίκτυο (http://www.atticabank.gr). Η επιλογή του 

συγκεκριμένου οργανογράμματος έγινε τυχαία, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

σκιαγραφεί την οργανωτική δομή της τράπεζας με τέτοια απλότητα, που σίγουρα θα βοηθήσει 

στην περαιτέρω ανάλυση του, κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης.  
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Το πρώτο πράγμα που γίνεται αντιληπτό κοιτάζοντας το οργανόγραμμα της 

προαναφερόμενης τράπεζας είναι η ηγετική θέση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Είναι ολοφάνερο ότι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στις τράπεζες όπως και σε όλες τις 

άλλες καλά οργανωμένες επιχειρήσεις κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στο 

οργανόγραμμα. Συγκεκριμένα φαίνεται να κατέχει μία από τις ανώτατες ιεραρχικά θέσεις μαζί 

με όλες τις άλλες διευθύνσεις που απαρτίζουν το σύνολο ενός τραπεζικού οργανισμού. Αυτό 

όπως που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο λόγος για τον οποίο η Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού στις τράπεζες κατέχει τόσο υψηλή διοικητική θέση πάρα μια στείρα περιγραφή του 

οργανογράμματος.  

Πρώτα από όλα οι τράπεζες ανήκουν στον ευρύτερο τομέα παροχής υπηρεσιών, και όπως 

κάθε επιχείρηση η οποία παρέχει υπηρεσίες, έτσι και  όλες οι τράπεζες πρέπει να βασίζονται  

σε ένα εξαιρετικά αφοσιωμένο και υποκινούμενο Ανθρώπινο Δυναμικό. Αν η Διεύθυνση 

Ανθρωπίνων πόρων μιας τράπεζας δεν επιτύχει να έχει πλήρως αφοσιωμένους ανθρώπους στα 

καταστήματα της, τότε μάλλον θα αποτύχει, αν αναλογιστούμε το νέο περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι τράπεζες, το οποίο χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικές αλλαγές, 

τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και την παγκοσμιοποίηση, πραγματικότητες που έχουν αλλάξει τα 

δεδομένα του ανταγωνισμού στη εποχή που διανύουμε. Ειδικότερα θα λέγαμε ότι ο 

ανταγωνισμός πλέον στις τράπεζες δεν είναι προσανατολισμένος προς την αγορά αλλά κυρίως 

προς το έμψυχο υλικό που διαθέτει. Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αυτό των 

τραπεζών, το ανθρώπινο Δυναμικό αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διοικείται, αποκτάει 

ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Βέβαια 

για να επιτευχθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των ανθρώπινου δυναμικού, προϋποθέτει 

μια αλλαγή του τρόπου σκέψης και γενικότερα υιοθέτηση διαφορετικής φιλοσοφίας σχετικά 

με τις εργασιακές σχέσεις. Σημαίνει κυρίως «επιτυχής συνεργασία με τους ανθρώπους, και 

προσπάθεια κατανόησης ότι η σωστή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και όχι ένα ακόμη επιπρόσθετο κόστος». (Peffer, 1994).  
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Θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε αρκετά παραδείγματα της σύγχρονης 

τραπεζικής που αποδεικνύουν τα παραπάνω αλλά αυτά αποτελούν άλλο μέρος της παρούσας 

έρευνας και θα αναλυθούν αναλυτικότερα παρακάτω. Αρκεί να αναφέρουμε το γνωστό 

παιχνίδι των μεταγραφών που λαμβάνει μέρος τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό τραπεζικό 

τομέα για να διαπιστώσουμε πόσο μεγάλη σημασία δίνεται πλέον στο ανθρώπινο δυναμικό 

των τραπεζών. Θα τολμούσαμε να παρομοιάσουμε τις τράπεζες με αθλητικές ομάδες και το 

Ανθρώπινο Δυναμικό με αθλητές θέλοντας να απεικονίσουμε την κατάσταση που επικρατεί 

αλλά ταυτόχρονα και το βάρος που δίνεται στην απόκτηση ενός καλού υπαλλήλου – αθλητή. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι το έμψυχο υλικό των τραπεζών 

αποτελεί έναν ανεκτίμητο, σπάνιο, αμίμητο και μη αντικαταστήσιμο παραγωγικό συντελεστή. 

Συγκεκριμένα το Ανθρώπινο Δυναμικό προσθέτει αξία και αποτελεί προϊόν ανεκτίμητο γιατί 

οι άνθρωποι διαφέρουν στις δεξιότητες και τις ικανότητες τους και συνεπώς στην συνεισφορά 

τους στην εκάστοτε τράπεζα. Επίσης ένα καλό ανθρώπινο Δυναμικό είναι σπάνιο γιατί είναι 

δύσκολο να βρεις ανθρώπους που εγγυώνται υψηλά ποσοστά απόδοσης ενώ είναι αμίμητο 

διότι είναι απίθανο να βρεις ανθρώπους που να έχουν τις ίδιες γνώσεις, ικανότητες, εμπειρία 

και συμπεριφορά, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Τέλος, το Ανθρώπινο Δυναμικό 

είναι αναντικατάστατο και ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα, διότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι 

τις ίδιες δυνατότητες να εγκλιματιστούν σε ένα περιβάλλον καθώς και σε καινούργιες 

τεχνολογίες (Barney, 1992; Wright, McMahan and McWilliams, 1994, Wright et al.,1998). 

 

Από όλα τα παραπάνω μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε γιατί η Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού στους τραπεζικούς οργανισμούς κατέχει τόσο υψηλή θέση στο 

οργανόγραμμα. Η τράπεζα βασίζεται στους ανθρώπους της γιατί εμπορεύεται υπηρεσίες. Η 

τράπεζα επενδύει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της γιατί η επαφή με τον πελάτη είναι καθημερινή 

και άμεση. Δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τόσο εύκολα έναν υπάλληλο γιατί από αυτόν 

μπορεί να διατηρείς πάρα πολλούς πελάτες. Ακόμη όμως και αν αντικαταστήσεις κάποιον το 

λειτουργικό κόστος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο για τους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω. Ο 

πελάτης και ο υπάλληλος μπορεί με τον καιρό να αναπτύξουν μία τόσο καλή σχέση μεταξύ 

τους που ίσως να μην μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν μεταγενέστερο υπάλληλο. Το 

 13



                  Κεφάλαιο Πρώτο                                                                                                                         Τράπεζες - Εξελίξεις 

κόστος αντικατάστασης ενός καλού υπαλλήλου μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά μεγέθη και 

για αυτό η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού των τραπεζών πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτική όσον αφορά την υποκίνηση αλλά και την διατήρηση των υπαλλήλων της. 

 

4. Εξελίξεις στον Ελληνικό Τραπεζικό Κλάδο 

 

Tα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στον Τραπεζικό χώρο είναι ραγδαίες. Σήμερα, η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οι σύγχρονες τεχνολογίες και ο οξύτατος ανταγωνισμός σε 

διεθνές πλέον επίπεδο ,έχουν δρομολογήσει ακόμα ταχύτερες εξελίξεις σε όλες τις τραπεζικές 

αγορές του δυτικού κόσμου. Οι εντυπωσιακές διεθνείς συμμαχίες , οι συγχωνεύσεις και 

γενικότερα η δημιουργία ισχυρότατων μεγάλων και με διεθνή παρουσία τραπεζικών ομίλων 

είναι καθημερινά στην επικαιρότητα. Η τάση είναι ακόμα πιο έντονη στην Ευρώπη όπου η 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το ιστορικό εγχείρημα της δημιουργίας του κοινού 

νομίσματος, δημιουργούν μια μεγάλη ενιαία , έντονα ανταγωνιστική και με μεγάλες 

προκλήσεις και ευκαιρίες αγορά. Νέοι τομείς τραπεζικής δραστηριότητας δημιουργούνται 

συνεχώς μέσα στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που λειτουργεί σαν καταλύτης 

για την παροχή όλο και πιο σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Στη παρούσα φάση της έρευνας αυτής θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε κάποιες εξελίξεις 

που έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία χρόνια στον Τραπεζικό κλάδο στον Ελλαδικό χώρο. Ο 

λόγος που δεν θα αναφερθούμε εκτενέστερα στον Διεθνή Τραπεζικό κλάδο είναι διότι 

θεωρούμε ότι η Ελλάδα πλέον ακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτό τον τομέα, ενώ δεν είναι λίγες 

οι ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα σαν 

αναπτυσσόμενη χώρα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά το κομμάτι των 

τραπεζών, λόγω των μεγάλων εξελίξεων και ριζικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια.  

Κατά την τελευταία δεκαετία η διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει 

μεταβληθεί σημαντικά, λόγω της ιδιωτικοποίησης κρατικών τραπεζών και των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Προβλέπεται ότι στο μέλλον ο αριθμός των 
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εμπορικών τραπεζών θα μειωθεί περαιτέρω, με την πραγματοποίηση νέων εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. Ως προς το βαθμό συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αν 

και το μερίδιο αγοράς των πέντε μεγάλων τραπεζών είναι σχετικά υψηλό με βάση το 

ενεργητικό (γύρω στο 65%), το μέγεθος των τραπεζών αυτών είναι μικρό συγκρινόμενο με το 

μέγεθος των μεγάλων τραπεζών των περισσοτέρων χωρών της ζώνης του ευρώ και η 

πιστοληπτική τους διαβάθμιση είναι κατά κανόνα χαμηλότερη. Μεσοπρόθεσμα, οι ελληνικές 

τράπεζες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο αλλά επίσης 

επιδιώκουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να 

αυξήσουν το μέγεθός τους. Πέραν της αυτόνομης οργανικής ανάπτυξης, στην αύξηση του 

μεγέθους και των επιχειρηματικών δυνατοτήτων των ελληνικών τραπεζών θα συμβάλει η 

πραγματοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων και η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών.  

Μεσοπρόθεσμα, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα είναι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και το ενδεχόμενο αύξησης του 

πιστωτικού κινδύνου. Για την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου οι 

τράπεζες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ενόψει και της εφαρμογής από το 2007 

του νέου εποπτικού πλαισίου («Βασιλεία ΙΙ»). Στην παρούσα ευνοϊκή φάση του οικονομικού 

κύκλου το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση στο σύνολο των δανείων είναι ήδη σχετικά 

υψηλό (6,3%), παρά το ότι η ταχεία πιστωτική επέκταση βραχυπρόθεσμα ασκεί πτωτική 

επίδραση στο ποσοστό αυτό. Μεσοπρόθεσμα, καθώς θα ωριμάζουν τα δάνεια σημαντικού 

ύψους που χορηγήθηκαν πρόσφατα, είναι πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα εξυπηρέτησης 

που δεν είχαν επαρκώς προβλεφθεί από τις τράπεζες όταν είχαν χορηγηθεί τα δάνεια, ιδίως αν 

υπάρξει επιβράδυνση του αναπτυξιακού ρυθμού της οικονομίας σε συνδυασμό με την 

αναμενόμενη περαιτέρω άνοδο των επιτοκίων. 

Πρέπει σχετικά να ληφθεί υπόψη ότι στην Ελλάδα - όπως και στις άλλες οικονομίες της 

ζώνης του ευρώ, με ελάχιστες εξαιρέσεις που αφορούν τα στεγαστικά δάνεια κυρίως στη 

Γερμανία και την Αυστρία -- εφαρμόζονται κυμαινόμενα επιτόκια στο μεγαλύτερο μέρος των 

δανείων. Για τους λόγους αυτούς, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει από τις τράπεζες κατά 

την αξιολόγηση δανείων προς τα νοικοκυριά να αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση 
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μεταξύ του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων και του εισοδήματος των δανειοδοτουμένων, 

έτσι ώστε η σχέση αυτή να μην υπερβαίνει ένα εύλογο όριο. Παράλληλα, για τα δάνεια με 

εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων, η Τράπεζα της Ελλάδος αύξησε τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου για το τμήμα των δανείων αυτών που υπερβαίνει 

το 75% της εμπορικής αξίας των υπέγγυων ακινήτων. 

Στο μέλλον δύο παράγοντες θα επιδράσουν δυσμενώς στην κερδοφορία των ελληνικών 

τραπεζών: η αναμενόμενη σταδιακή αποκλιμάκωση του ρυθμού της εγχώριας πιστωτικής 

επέκτασης προς τα νοικοκυριά και η συμπίεση του επιτοκιακού περιθωρίου λόγω του 

εντεινόμενου ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημαντικά 

περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών τους στον τομέα της διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου ιδιωτών και στον τομέα των τραπεζοασφαλειών, ιδίως όσον αφορά την παροχή 

συμπληρωματικής ασφαλιστικής-συνταξιοδοτικής κάλυψης. Ευνοϊκή επίδραση στην 

κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών θα ασκήσει επίσης η περαιτέρω συγκράτηση του 

λειτουργικού τους κόστους. Για το σκοπό αυτό, αναμένεται να συνεχιστούν οι προσπάθειες 

των τραπεζών για τον αποτελεσματικό έλεγχο των μισθολογικών δαπανών, τον εξορθολογισμό 

του δικτύου υποκαταστημάτων και τη μεταφορά ορισμένων λειτουργιών σε κεντρικό επίπεδο. 

Τέλος, αναμένεται να αυξηθεί η δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών στις οργανωμένες 

αγορές για τη διεύρυνση των εσόδων τους αλλά και για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους 

αναγκών. Ειδικότερα, προβλέπεται να αυξηθούν οι τιτλοποιήσεις δανείων και λοιπών 

απαιτήσεων ως μέσο άντλησης ρευστότητας και μετάθεσης του πιστωτικού κινδύνου.  

Για την ενίσχυση της αναπτυξιακής τους δυναμικής και τη γεωγραφική διαφοροποίηση 

των εσόδων τους, οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν κατά την τελευταία δεκαπενταετία σε 

σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό, ιδίως στα Βαλκάνια. Σήμερα οι 

ελληνικές τράπεζες έχουν στις χώρες των Βαλκανίων 18 θυγατρικές τράπεζες και 6 

υποκαταστήματα, με περίπου 1.000 υπηρεσιακές μονάδες συνολικά, στις οποίες 

απασχολούνται 15.000 εργαζόμενοι. Επίσης, ποσοστό άνω του 6% των συνολικών κερδών των 

5 μεγάλων ελληνικών τραπεζικών ομίλων προέρχεται από τις μονάδες τους που είναι 

εγκατεστημένες στις άλλες χώρες των Βαλκανίων: μεσοπρόθεσμα το ποσοστό αυτό 
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αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Πέρα από το όφελος για τις ίδιες τις ελληνικές τράπεζες, η 

επιτόπια δραστηριοποίησή τους στις άλλες Βαλκανικές χώρες πιστεύω ότι συνέβαλε στην 

ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα των χωρών υποδοχής, καθώς οι ελληνικές τράπεζες 

σταδιακά επεκτάθηκαν στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών προς τις τοπικές επιχειρήσεις και 

τα νοικοκυριά και ενίσχυσαν τον τραπεζικό ανταγωνισμό. 

Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες διευκόλυναν τις επενδύσεις και τη δραστηριοποίηση άλλων 

ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες υποδοχής, συμβάλλοντας έτσι γενικότερα στην 

οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Παρά το ότι είναι πιθανό να υπάρξουν κάποιες νέες 

εξαγορές τοπικών τραπεζών από ελληνικές τράπεζες, η μελλοντική επέκταση της 

δραστηριότητας των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια θα βασιστεί κυρίως στην περεταίρω 

αυτόνομη οργανική ανάπτυξη των ήδη εγκατεστημένων μονάδων τους. Πέραν των 

Βαλκανίων, οι ελληνικές τράπεζες τελευταία στρέφονται και προς άλλες χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Η στροφή αυτή εντάσσεται στην 

προσπάθεια διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους και αναμένεται να συνεχιστεί τα 

επόμενα έτη. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας στις χώρες αυτές έχει σημαντικά περιθώρια 

ανάπτυξης και η έγκαιρη διείσδυση των ελληνικών τραπεζών θα τις διευκολύνει να 

αποκτήσουν ισχυρή ανταγωνιστική θέση. Από την άλλη πλευρά, η επέκταση των ελληνικών 

τραπεζών στις χώρες αυτές συνεπάγεται αυξημένους κινδύνους: για το λόγο αυτό η επέκταση 

πρέπει να γίνεται με προσεκτικά βήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του 

στελεχιακού δυναμικού και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 

της κάθε τράπεζας.  

Tέλος, στην ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών αναμένεται γενικά να συμβάλλουν η 

προβλεπόμενη περαιτέρω διεθνοποίησή τους και η επέκταση της δραστηριότητάς τους σε πιο 

σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και σε αγορές που χαρακτηρίζονται από υψηλότερη 

μεταβλητότητα. Οι εξελίξεις αυτές συνεπάγονται όμως και αυξημένους κινδύνους, λόγω και 

του εντεινόμενου ανταγωνισμού καθώς και της αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές 

οικονομικές εξελίξεις. Η αναγνώριση και η αποτελεσματική τιμολόγηση και διαχείριση των 

κινδύνων αυτών προϋποθέτουν συνεχή προσαρμογή των εσωτερικών συστημάτων των 
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τραπεζών. Ιδιαίτερη σημασία έχει όχι μόνο η τεχνική επάρκεια των εν λόγω συστημάτων αλλά 

και η ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων των τραπεζών, με 

ανάλογη αναβάθμιση των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου.  

Έτσι, από τα παραπάνω μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για τις 

παρούσες αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις στον κλάδο των τραπεζών. Συγκεκριμένα 

βλέπουμε ότι η μεγάλη πιστωτική επέκταση των τραπεζών σε αντιπαράθεση με τη συνεχή 

άνοδο των επιτοκίων αλλά και τις συνεχείς οικονομικές επιβαρύνσεις των πολιτών οδηγεί 

αλλά και θα οδηγήσει στο μέλλον σε μη ικανοποίηση πολλών δανειακών απαιτήσεων από τις 

τράπεζες. Οι επισφάλειες των τραπεζών στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι επαρκείς για 

το σύνολο των μη ικανοποιούμενων δανείων.  

Από την άλλη ο συνεχής ανταγωνισμός μεταξύ των ελληνικών τραπεζών αλλά και η 

έλευση πολλών ξένων, ίσως να αποτελέσει παράγοντα μείωσης των επιτοκίων με λογικό 

επόμενο την εξομάλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το τραπεζικό κοινό στην παρούσα 

φάση. Οι τράπεζες από τη μεριά τους εκμεταλλευόμενες την τεχνολογία ( πληροφοριακά 

συστήματα διοίκησης ) , θα μπορούν πλέον να προβαίνουν σε επιτυχέστερες δανειοδοτήσεις, 

δημιουργία καλύτερου χαρτοφυλακίου και τέλος σε καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα προς 

τους πελάτες. Με άλλα λόγια το ελληνικό τραπεζικό σύστημα «εκσυγχρονίζεται» και 

ενσωματώνει τα στοιχεία των ευρωπαϊκών αναπτυγμένων τραπεζικών λειτουργιών. 

5. Συνοπτική παρουσίαση Τραπεζικού Συστήματος στην Ελλάδα 

Σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να αναφέρουμε από ποιες τράπεζες αποτελείται το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλά και τι ανθρώπινο Δυναμικό απασχολούν που είναι ένα 

πολύ καίριο στοιχείο για την συγκεκριμένη μελέτη.  

Το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα αποτελείται από μία Κεντρική Τράπεζα ( Τράπεζα της 

Ελλάδος ), 41 Εμπορικές τράπεζες, 3 επενδυτικές τράπεζες, 1 ειδικευμένη τράπεζα ( Αγροτική 

Τράπεζα ), 7 τοπικές συνεργαζόμενες τράπεζες, την τράπεζα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

και την Τράπεζα Προωθήσεων και Δανείων. 
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Είκοσι δύο από τις Εμπορικές τράπεζες είναι ξένων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων 

4 Αμερικάνικων Τραπεζών. Από τις Ελληνικές Τράπεζες μεγαλύτερη είναι η Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος όπου διαχειρίζεται περίπου το 1/3 των εργασιών ολόκληρης της Χώρας.  

Η Ελληνική Τραπεζική Βιομηχανία έχει ωριμάσει πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια. Η 

πιστωτική ανάλυση έχει βελτιωθεί, τα επίπεδα πρόνοιας έχουν ανέβει, τα πληροφοριακά 

συστήματα έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς, οι υπηρεσίες διαδικτυακών τραπεζικών 

δραστηριοτήτων έχουν δημιουργηθεί από διάφορες φίρμες και τα πρότυπα management είναι 

τώρα εξαιρετικά απαιτητικά. Εν μέρει εξαιτίας αυτών των αλλαγών ο Τραπεζικός τομέας είναι 

τόσο επικερδής.  

Παρακάτω ακολουθούν δύο πίνακες που απεικονίζουν το σύνολο των Τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ως τις 31/12/2005. Τα στοιχεία πάρθηκαν από την 

Ιστοσελίδα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ( www.hba.gr ).  Έπειτα από την παρουσίαση 

του σχετικού πίνακα θα σχολιάσουμε και κάποιο σημαντικά πράγματα που άλλαξαν στον 

τραπεζικό χώρο κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους, κυρίως συγχωνεύσεις και εξαγορές 

που πραγματοποιήθηκαν και αλλάξανε το χάρτη των τραπεζών. Έτσι, τονίζουμε για τελευταία 

φορά ότι τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν έως και το έτος 2005( Ο πίνακας 

ακολουθεί στην επόμενη σελίδα ). 
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Αυτό που θα πρέπει να σχολιάσουμε πρώτα από όλα είναι ότι αυτό που άλλαξε σίγουρα 

είναι ο αριθμός των καταστημάτων και συνεπώς το σύνολο του Εργατικού Δυναμικού που 

απασχολούνται στις τράπεζες σήμερα. Τον ακριβή αριθμό καταστημάτων αλλά και του 

εργατικού δυναμικού έως σήμερα δυστυχώς δεν δύναται να τον βρούμε, αφού ακόμη και η 

Πανελλήνια Ένωση Τραπεζών δεν έχει ακόμη καταχωρημένα τέτοια στοιχεία. Από την άλλη 

πάλι, αυτό που μπορούμε με απόλυτη σιγουριά να πούμε είναι ότι ο αριθμός των 

καταστημάτων αλλάζει συνέχεια, αφού οι τράπεζες αναπτύσσουν συνέχεια το δίκτυο και τις 

υπηρεσίες τους. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να δοθεί ένας ακριβής αριθμός καταστημάτων 

αλλά και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Τώρα όσον αφορά τον παραπάνω πίνακα θα πρέπει να επισημάνουμε κάποιες αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Η Εμπορική Τράπεζα αγοράστηκε εξ ολοκλήρου 

από την Credit Agricole και έπαψε πλέον να διοικείται αλλά και ανήκει σε ελληνικό καθεστώς. 

Μια ακόμη τράπεζα η οποία εξαγοράστηκε τον τελευταίο χρόνο από Γαλλική Επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στον Τραπεζοασφαλιστικό τομέα ( Societe Generale ) είναι η Γενική 

Τράπεζα η οποία πλέον φέρει τον διακριτικό Τίτλο GENIKI BANK. Επίσης η Marfin η Λαϊκή 

Τράπεζα και η Εγνατία Τράπεζα είναι πλέον το ένα και το αυτό. Οι συγκεκριμένες τράπεζες 

κράτησαν όλο το ανθρώπινο Δυναμικό τους και τα καταστήματα και ουσιαστικά λειτουργούν 

σαν μία ίδια τράπεζα.  Επιπλέον η Nova Bank ονομάζεται πλέον Millenium Bank μετά την 

εξαγορά της από την ομώνυμη πορτογαλική Τράπεζα. Επίσης εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η 

millennium bank έβαλε σαν στόχο τον διπλασιασμό των καταστημάτων της πράγμα που 

αποδεικνύει πόσο ρευστά είναι τα πράγμα για μια σωστή τοποθέτηση όσον αφορά τον αριθμό 

των καταστημάτων αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, η Ωμέγα Bank εξαγοράστηκε 

από την Proton Bank και φέρει πλέον αυτό το διακριτικό τίτλο. 

Καταληκτικά θα πρέπει να αναφέρουμε και κάποια στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό 

των τραπεζών καθώς και για τη διαχρονική εξέλιξη του μια και είναι το βασικό αντικείμενο 

μελέτης σε αυτή την έρευνα. Τα στοιχεία που έχουμε αφορούν τα έτη 1995, 1997. Δυστυχώς 

δεν μπορέσαμε να βρούμε πιο πρόσφατα στοιχεία. Ο πίνακας που ακολουθεί πάρθηκε από την 

αντίστοιχη μελέτη της ΟΤΟΕ ( www.ine.otoe.gr ). 
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5.1.Κατανομή Συνολικού Δυναμικού 

 

 

 

 

 

Στο σύνολο του κλάδου, στις 31.12.1997, τα διευθυντικά στελέχη αποτελούσαν το 7,1% 

του συνόλου της απασχόλησης (έναντι 8,6% το 1995), οι δε προϊστάμενοι το 19,8%, (έναντι 

21,6% το 1995). Συνολικά, παρατηρείται πτώση του μεριδίου των πάσης φύσεως στελεχών 

στις Τράπεζες στο συνολικό δυναμικό του κλάδου, από 30,2% της συνολικής απασχόλησης το 

1995, σε 26,9%. Η μείωση του μεριδίου πρέπει να αποδοθεί κατά πρώτον στον περιορισμό και 

του απόλυτου αριθμού των διευθυντικών στελεχών, πιθανώς και λόγω αποχωρήσεων  - 

εθελουσίας εξόδου που ξεκίνησε την ίδια περίοδο και τείνει να ενταθεί με τις πρόσφατες 

συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο, αλλά και στην σχετικά ταχύτερη αύξηση του αριθμού 

και του μεριδίου των εξειδικευμένων υπαλλήλων (μη στελεχών), των απλών υπαλλήλων και 

του βοηθητικού προσωπικού. Αυτή η τάση πιθανώς να αντανακλά και μια τάση «ισοπέδωσης» 

των προϋπάρχουσων, έντονα ιεραρχικών, διοικητικών δομών, καθώς και την προϊούσα, 

σήμερα, τάση «εξοικονόμησης» διευθυντικών κυρίως στελεχών ως βασικό αποτέλεσμα των 

τραπεζικών αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών. Σε κάθε περίπτωση, το μερίδιο 

των στελεχών στη συνολική απασχόληση του κλάδου δείχνει ότι αποτελούν και ποσοτικά ένα 
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σημαντικό και καθόλου αμελητέο κομμάτι (πάνω από ¼) του ανθρώπινου δυναμικού του 

κλάδου, που αξίζει να έχει την προσοχή όχι μόνο των Διοικήσεων των Τραπεζών, αλλά και 

των ίδιων των συνδικάτων. 

 

5.2. Κατανομη Δυναμικού κατά κατηγορία και φύλο 

 

Επιτελικά, θα αναφέρουμε και κάποια στοιχεία για την απασχόληση των δύο φύλων στον 

τραπεζικό τομέα. Τα στοιχεία που θα ακολουθήσουν παρθήκαν από την ίδια μελέτη της ΟΤΟΕ 

που αντλήθηκαν και τα παραπάνω στοιχεία. 

 

 

 

Η κατανομή κατά φύλο του στελεχιακού δυναμικού των Τραπεζών βρίσκεται σε πλήρη 

αναντιστοιχία με τη γενικότερη κατανομή κατά φύλο του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού 

τους. ‘Ετσι, ενώ οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 45,2% των απασχολουμένων στις Τράπεζες, 

έχουν μόνο το 11,6% των διευθυντικών θέσεων, το 36,5% των θέσεων προϊσταμένων και το 

28,9% των εξειδικευμένων, μη στελεχιακών θέσεων. Η εικόνα εμφανίζεται ελαφρά 

βελτιωμένη σε σχέση με τα τέλη του 1995, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες, με 
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μερίδιο 42,1% στο σύνολο απασχολουμένων, ήταν μόλις 9,4% για τα διευθυντικά στελέχη, 

30,7% για τους προϊσταμένους, αλλά 29,6% για τους εξειδικευμένους, μη στελέχη, 

υπαλλήλους. Αντίθετα, οι γυναίκες διατηρούν σταθερά την πλειοψηφία στις σχετικά 

υποβαθμισμένες βοηθητικές εργασίες, με 66,4% του βοηθητικού προσωπικού στις 31.12.1997 

και 69,5% στις 31.12.1995. 

 

Οι ερμηνείες που έχουν δοθεί για τη συνεχώς παρατηρούμενη ανισότητα πρόσβασης των 

γυναικών στις στελεχιακές θέσεις, παρ’ ότι σταθερά δηλώνεται από τις Τράπεζες ότι 

εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών, είναι πολλές.  Κατά τη γνώμη μας, κύριο λόγο παίζουν 

οι αυξημένες απαιτήσεις των Τραπεζών σε απόδοση, σχεδόν απεριόριστη χρονική δέσμευση, 

κινητικότητα, προσαρμοστικότητας και ευελιξίας. Οι απαιτήσεις αυτές λειτουργούν ιδιαίτερα 

επιβαρυντικά για τις γυναίκες εργαζόμενες, εμποδίζοντας τις στην πράξη να προωθηθούν και 

να αναλάβουν την ευθύνη στελεχιακών θέσεων. Πέρα από τις προκαταλήψεις, ότι κάποιες 

θέσεις ή καριέρες είναι περισσότερο «αντρικές» παρά «γυναικείες», έχει αποδειχθεί ότι η 

άνιση κοινωνική κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλα προϋπάρχει της ένταξης των 

γυναικών στην εργασιακή σφαίρα και από μόνη της δημιουργεί μια ουσιαστική 

διαφορετικότητα της γυναικείας εργασίας.  

 

Διαφορετικότητα που φαίνεται να ακυρώνει, στην πράξη, κάθε μηχανιστική - τυπική 

εφαρμογή πολιτικών ισότητας και ίσων ευκαιριών. Η πραγματική Ισότητα Ευκαιριών 

προϋποθέτει συγκεκριμένες ενέργειες, θετικά μέτρα και ρυθμίσεις υπέρ των γυναικών, ώστε 

να αρθούν εν μέρει οι επιβαρυντικοί παράγοντες που απορρέουν από τον αυξημένο ρόλο τους 

στη σφαίρα της αναπαραγωγικής εργασίας, από τη “διπλή παρουσία” των γυναικών στο χώρο 

της παραγωγής και της αναπαραγωγής και να τους διανοιχθούν πραγματικά ίσες ευκαιρίες 

ανάδειξης σε στελεχιακές θέσεις. 

 

Τέτοια μέτρα, 

 

• ειδικής προστασίας/σεβασμού της προσωπικότητας, 

• συλλογικής εποπτείας της τήρησης των ίσων ευκαιριών, 
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• αξιοποίησης, διάδοσης και προβολής από τα συνδικάτα καλών 

επιχειρησιακών πρακτικών, αλλά και “πρακτικών προς αποφυγήν” (blacklist) 

• ελέγχου των όρων απόδοσης, επιμόρφωσης και ανάδειξης των εργαζόμενων γυναικών 

• βελτίωσης των συνθηκών εργασίας 

• μείωσης του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, 

• ανάδειξης του ρόλου και των ευθυνών της πατρότητας στις σύγχρονες κοινωνίες, 

• κάλυψης των αναγκών και των δυο γονέων σε παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών, σε δίκτυα οικιακής υποστήριξης, σε ειδικές καταναλωτικές υπηρεσίες, 

σε θεσμούς υποστήριξης και μέριμνας για τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας, 

θ’ αφήσουν στις γυναίκες περισσότερο χρόνο για την εργασία και την επαγγελματική τους 

ανέλιξη, περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τους, την κοινωνική τους παρουσία και 

συμμετοχή. Παράλληλα, θ’ ανοίξουν το δρόμο και στους δυο γονείς για ένα πιο ισόρροπο 

καταμερισμό των οικογενειακών ευθυνών και της αναπαραγωγικής εργασίας, χωρίς τον οποίο 

είναι ίσως άσκοπο και άστοχο να μιλάμε για ισότητα δικαιωμάτων και ευκαιριών ανάμεσα στα 

δύο φύλα. 

 

6. Τραπεζικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 

 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε το σύνολο των τραπεζικών προϊόντων 

και υπηρεσιών που προσφέρουν οι τράπεζες σήμερα. Στη συνέχεια στα επόμενα κεφάλαια θα 

διευκρινιστεί ,αναλυτικότερα βέβαια, και ο ρόλος των υπαλλήλων καθώς και οι ενέργειες της 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την πώληση και την αρωγή από την αρμόδια 

διεύθυνση για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα αναφέρουμε 

παρακάτω.   Έτσι λοιπόν μία τράπεζα στην εποχή που διανύουμε η κάθε τράπεζα προσφέρει 

μία πληθώρα  υπηρεσιών – προϊόντων τα οποία και θα αναφέρουμε παρακάτω, αλλά 

αναλυτικότερα και άλλα εκτενέστερα για το λόγο ότι κάποια από αυτά είναι ήδη γνωστά σε 

όλους μας ενώ άλλα είναι σχεδόν άγνωστα στο ευρύ κοινό. 
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• Αγοραπωλησία Συναλλάγματος 

 

• Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ 

 

• Εγκατάσταση EFTPO  

 

Τοποθέτηση τερματικών συσκευών POS σε επιλεγμένες επιχειρήσεις με τζίρο και όγκο 

συναλλαγών. Οι ηλεκτρονικές συσκευές P.O.S. δίνουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να 

βρίσκεται σε διαρκή σύνδεση με τις Τράπεζες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και να ελέγχει 

αυτόματα με τηλεφωνική επικοινωνία όλα τα αναγκαία στοιχεία της κάρτας για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. 

Ταυτόχρονα ενημερώνονται οι Τράπεζες και πραγματοποιούν αυτόματα την πίστωση της 

επιχείρησης με τα ποσά των συναλλαγών, απαλάσσοντάς την από γραφειοκρατικές 

διαδικασίες και καθυστερήσεις. 

Οι συσκευές αυτές συνδέονται κατευθείαν με το Ηλεκτρονικό Κέντρο της Τράπεζας, με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αυτόματη λήψη έγκρισης και ολοκλήρωση της συναλλαγής, 

καθώς και λογιστική τακτοποίηση των συναλλαγών που γίνονται με κάρτες του συστήματός 

μας. 

 

 

• Χρεωστικές και Πιστωτικές κάρτες 

 

• Υπηρεσίες Real Estate 

 

Συγκεκριμένα οι τράπεζες συμμετέχουν σε αναπτύξεις ακινήτων και προσφέρουν 

εξειδικευμένες υπηρεσίες για την κάλυψη στεγαστικών και λειτουργικών αναγκών καθώς 

επίσης και υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων. Συγκεκριμένα: 
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- Συμμετέχει ενεργά στην πρωτογενή αγορά ακινήτων μέσω της αξιοποίησης 

επιλεγμένων ακινήτων της τράπεζας και της ανάπτυξης νέων ακινήτων. 

-  Επενδύει τα κεφάλαιά της σε:  

 επαγγελματικά ακίνητα όλων των κατηγοριών (γραφεία, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, 

κέντρα αναψυχής, χώροι στάθμευσης, κλπ.),  

 τουριστικά ακίνητα σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας  

 οικιστικά προγράμματα στις νέες περιοχές που διαμορφώνονται γύρω από τα μεγάλα έργα 

υποδομής της χώρας.  

- Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης & συμβουλευτικές υπηρεσίες:  

 υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων  

 υπηρεσίες ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων  

 διοίκηση έργων  

 δημιουργία και διαχείριση επενδυτικών προϊόντων ακινήτων  

 

• Εισαγωγές – Εξαγωγές 

Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρονται στις εισαγωγικές ή εξαγωγικές επιχειρήσεις 

είναι οι ακόλουθες:  

• Ενέγγυες πιστώσεις  

• Εγγυητικές επιστολές  

• Χρηματοδότηση εισαγωγών-εξαγωγών  

• Διεθνείς πληρωμές  

• Αγοραπωλησία συναλλάγματος  
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• Καταθέσεις 

 Οι καταθέσεις διακρίνονται σε καταθέσεις ταμιευτηρίου, προθεσμιακές καταθέσεις, 

καταθέσεις ταμειακής διαχείρισης, καταθέσεις όψεως, προνομιακές καταθέσεις, καταθέσεις 

πιστώσεων και εγγυήσεων, καταθέσεις συναλλάγματος, καταθέσεις σε εγχώριο νόμισμα, και 

καταθέσεις εγγυημένου κεφαλαίου. 

• Ασφάλειες 

Οι τράπεζες εμπλέκονται σχεδόν σε κάθε είδους ασφαλιστική κάλυψη. Σε θα ασχοληθούμε 

εκτενέστερα με το κομμάτι αυτό μια και ξεφεύγει από το κύριο θέμα αυτής τη ς εργασίας αλλά 

και γιατί είναι σχεδόν γνωστή σε όλους μας η λειτουργία των ασφαλειών. 

 

• Πληρωμές Μισθοδοσίας 

 

• Χρηματιστηριακά Προϊόντα και Υπηρεσίες – Επενδυτική Τραπεζική  

 

 Επιγραμματικά θα αναφέρουμε ποιες λειτουργίες της τράπεζας συμπεριλαμβάνονται σε 

αυτή την υποκατηγορία. Έτσι σε αυτή τη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται η αγοραπωλησία 

μετοχών, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η διαχείριση διαθεσίμων, χρηματοοικονομικές 

συμβουλές, υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς, υπηρεσίες συμβούλου έκδοσης, διαχείριση κεφαλαίων, 

προϊόντα κεφαλαιαγοράς, Hedgings/options/swaps, υπηρεσία κυρίου αναδόχου έκδοσης, 

διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και δομημένες χρηματοδοτήσεις. 

 

• E – Banking, Internet Banking 

 

Το διαδίκτυο είναι γεγονός ότι αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, και οι 

τράπεζες πλέον το χρησιμοποιούν για ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους. Συγκεκριμένα 

οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες μιας τράπεζας είναι οι παρακάτω: 
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• ‘Ο πελάτης μπορεί να ελέγχει όλα τα υπόλοιπα λογαριασμών και πιστωτικών 

καρτών με την είσοδό του στο σύστημα  

• Αναλυτική ενημέρωση για το υπόλοιπο και την κίνηση λογαριασμών 

(Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενου, Όψεως, Προνομιακού, Συναλλάγματος)  

• Αντίγραφο λογαριασμού  

• Αναλυτική ενημέρωση για το υπόλοιπο και την κίνηση πιστωτικών καρτών  

• Ενημέρωση για την κατάσταση των αϋλων τίτλων  

• Ενημέρωση για την κατάσταση προθεσμιακών καταθέσεων  

• Ενημέρωση για την κατάσταση των χρηματιστηριακών εντολών  

• Ενημέρωση θέσης του χαρτοφυλακίου μετοχών  

• Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ (International Bank Account Number)  

• Υπηρεσίες Leasing 

 

Μέσω leasing αποκτούνται μηχανήματα και εξοπλισμοί, μέσα μεταφοράς, ακίνητα 

(γραφεία, καταστήματα) και γενικά οτιδήποτε χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία 

μίας επιχείρησης ή ενός ελεύθερου επαγγελματία. 

 

• Χρηματοδοτήσεις 

 

Θα αναφέρουμε συνοπτικά τα είδη των χρηματοδοτήσεων που αναλαμβάνουν όλες οι 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Η εκτενέστερη ανάλυση των 

εκάστοτε χρηματοδοτήσεων ξεφεύγει από τα όρια της συγκεκριμένης μελέτης. Έτσι, μία 

τράπεζα αναλαμβάνει χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, 

χρηματοδοτήσεις εξοπλισμού, χρηματοδοτήσεις κεφαλαίων κίνησης, χρηματοδοτήσεις 

εξαγωγών και παγίων, χρηματοδοτήσεις αυτοκινήτων, χρηματοδοτήσεις εκχωρημένων 

επιχειρηματικών απαιτήσεων – Factoring, χρηματοδοτήσεις εισαγωγών και επενδύσεων καθώς 

και χρηματοδοτήσεις ακινήτων, εμπορίου και έργων. 
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• Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα – Bankassurance 

 

Εδώ περιλαμβάνονται ασφαλιστικά προγράμματα προστασίας καθώς και ασφαλιστικά 

αποταμιευτικά προγράμματα. 

 

• Χορηγήσεις – Δάνεια 

 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται η γνωστότερη σε όλους μας υπηρεσία των 

τραπεζών, τα δάνεια. Τα δάνεια τα οποία πραγματεύεται λοιπόν μια τράπεζα στην εποχή μας 

είναι δάνεια αυτοκινήτου, κοινοπρακτικά δάνεια, δάνεια εξόφλησης φορολογικών οφειλών και 

εισφορών, δάνεια προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες,  δάνεια σπουδών, δάνεια σκαφών 

αναψυχής, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με ενέχυρο τίτλους, δάνεια οικιακού εξοπλισμού, 

ομολογιακά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, δάνεια εξωλέμβιων μηχανών, προσωπικά και 

ναυτιλιακά δάνεια.  

 

• Εγγυήσεις 

 

Στις εγγυήσεις αναφέρουμε συνοπτικά υπηρεσίες όπως η έκδοση εγγυητικών επιστολών, οι 

ασφάλειες πιστώσεων, οι αντεγγυήσεις, οι επιβεβαιώσεις πιστώσεων, οι ενέγγυες πιστώσεις 

και οι εγγυητικές επιστολές. 

 

• Phone Banking 

 

Ολοκλήρωση συναλλαγών και ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού μέσω τηλεφώνου. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι μέσω της υπηρεσίας Phone Banking η κάθε 

τράπεζα πλέον αποσκοπεί στην αύξηση των πωλήσεων της. 

 

• Εμβάσματα 

 

 

 30



                  Κεφάλαιο Πρώτο                                                                                                                         Τράπεζες - Εξελίξεις 

• Τίτλοι και αξίες προς είσπραξη 

 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται η είσπραξη κινητών αξιών και αξιών εσωτερικού, 

η είσπραξη επιταγών, γραμματίων, ομολόγων και αξιόγραφων και τα Repos.  

Τα παραπάνω συνθέτουν σε μεγάλο βαθμό την πληθώρα υπηρεσιών και προϊόντων που 

προσφέρονται από τις τράπεζες σήμερα. Ωστόσο, γεγονός παραμένει ότι στη χώρα μας οι 

επιχειρήσεις και οι πολίτες αγοράζουν ακριβότερα μια σειρά από τραπεζικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. Προφανώς αυτό συμβαίνει γιατί στην Ελλάδα είτε δεν λειτουργεί σωστά ο 

ανταγωνισμός στην τραπεζική αγορά είτε συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένες θεσμικές 

αγκυλώσεις.  

Ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ξεκινήσει μεγάλη προσπάθεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρόσφατα δημοσίευσε την τελική της έκθεση για την έρευνα που πραγματοποίησε σχετικά με 

τον ανταγωνισμό στον τομέα των λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών. Η έρευνα αυτή ανέδειξε 

ορισμένους προβληματισμούς σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των καρτών 

πληρωμής, των συστημάτων πληρωμής και των λιανικών τραπεζικών προϊόντων, σύμφωνα με 

ορισμένους δείκτες όπως οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των προμηθειών που καταβάλλουν 

οι έμποροι και των διατραπεζικών προμηθειών για τις κάρτες πληρωμής, τα εμπόδια για την 

είσοδο στις αγορές των συστημάτων πληρωμής και τα μητρώα δανειοληπτών, τα εμπόδια στην 

κινητικότητα των πελατών και τις εξαρτημένες πωλήσεις προϊόντων. Ορισμένοι από τους 

φορείς της αγοράς έχουν ήδη προτείνει μεταρρυθμίσεις μετά τη δημοσίευση των 

προκαταρκτικών συμπερασμάτων για τις κάρτες πληρωμής το 2006. Η Επιτροπή θα 

χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της βάσει των κανόνων του ανταγωνισμού για να αντιμετωπίσει 

τυχόν σοβαρές καταχρήσεις, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να τονώσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά των 

λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών με την προοπτική της δημιουργίας του ενιαίου χώρου 

πληρωμών σε ευρώ. 

Δε χωράει αμφιβολία ότι αυτή η έρευνα και χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών 

συμβάλει στη σωστή πληροφόρηση, στον εντοπισμό ορισμένων προβλημάτων τόσο στον 
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ανταγωνισμό όσο και στο ρυθμιστικό πλαίσιο, διαμορφώνει συνθήκες δημόσιας διαβούλευσης 

μεταξύ όλων των φορέων και σίγουρα μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές λύσεις 

Τα παραπάνω δίνουν μία εμπεριστατωμένη εικόνα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

πραγματεύεται μία τράπεζα. Η παραπάνω αναφορά για το τι διαπραγματεύεται μία τράπεζα θα 

λέγαμε ότι είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Από την άλλη μεριά το πιο σημαντικό κομμάτι 

λειτουργίας μιας τράπεζας, είναι το ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να διαχειριστεί όλα τα 

παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες. Το ανθρώπινο Δυναμικό που θα πρέπει οπωσδήποτε να 

πληρεί κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να φέρει εις πέρας, όχι μόνο το έργο των 

πωλήσεων αλλά και όλο το διαδικαστικό κομμάτι των τραπεζικών εργασιών, το οποίο, αν και 

έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, συνεχίζει να είναι βεβαρημένο και εξαιρετικά απαιτητικό σε 

σχέση με την ταχύτητα πραγματοποιήσεων των διαδικασιών αλλά και την ευθύνη που φέρει ο 

κάθε υπάλληλος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 



Κεφάλαιο Δεύτερο                                                                                                        Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

 
 
1. Γενικά για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
 

 
Η διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων είναι ο κλάδος του management που ασχολείται με τον 

ανθρώπινο παράγοντα σε μια επιχείρηση. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο τους 

εργαζόμενους ώστε να αποκομίζει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τις ικανότητες τους, ενώ 

οι εργαζόμενοι ανταμείβονται τόσο υλικά, όσο και ψυχολογικά για τις επιδόσεις τους. Η 

διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων βασίζεται σε εργαλεία και μεθόδους από τον τομέα της 

ψυχολογίας καθώς και σε τεχνικές και διαδικασίες της διοίκησης προσωπικού. Συγκεκριμένα 

Στρατηγική διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι η συστηματική ανάπτυξη και υιοθέτηση 

συγκεκριμένων ενεργειών που αφορούν τη διοίκηση των εργαζομένων μιας επιχείρησης με 

σκοπό αυτοί να οδηγηθούν στην επίτευξη των στρατηγικών σκοπών και στόχων της. (Νοe, 

1996). 

 

Η «Διοίκηση Προσωπικού» είναι ο κλάδος της διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που 

ασχολείται με τη στελέχωση της επιχείρησης, την οριοθέτηση και ικανοποίηση των αναγκών 

του προσωπικού καθώς και την θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων και διεργασιών που 

διέπουν τις σχέσεις των εργαζομένων μεταξύ τους και με την επιχείρηση. 

 

Είναι σαφώς δυσκολότερο να διοικηθούν οι ανθρώπινοι πόροι σε σχέση με τους υλικούς 

και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι θέλουν συχνά να επέμβουν στο ζωτικό και περιβάλλοντα χώρο 

της εργασίας τους ερχόμενοι πολλές φορές και σε ασυμφωνία με τις προθέσεις και τις 

πολιτικές των υπευθύνων.  

 

Είναι γεγονός τα τελευταία χρόνια, λόγω των σφοδρών αλλαγών στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον και των συνεχών ανακατατάξεων στις εργασιακές σχέσεις, ότι η ανάγκη για την 

εφαρμογή αλλά και τη συνεχή εξέλιξη για τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κρίνεται επείγουσα. 

Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταπεξέλθουν στις ολοένα και μεταβαλλόμενες συνθήκες που 

δημιουργεί η εφαρμογή της επιστήμης αυτής, η οποία πλέον αποτελεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για όσους την εφαρμόζουν σωστά. «Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποκτιέται 
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όταν μια επιχείρηση συνδυάσει τους παραγωγικούς της πόρους έτσι ώστε να μην είναι δυνατό 

να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές της» ( Στέλλα Ξυροτήρη-Κουφίδου 2001). Έτσι με 

βάση αυτά τα δεδομένα, κάθε επιχείρηση επιδιώκει με κάθε τρόπο να ανταγωνιστεί, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον, κάθε επιχείρηση ομοειδούς κλάδου στον 

επίκαιρο τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

2. Ιστορική Εξέλιξη 

 

Ιστορικά η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αναπτύχθηκε το δεύτερο μισό του 19ου 

αιώνα βασιζόμενη κυρίως στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων. Σε πρώτο στάδιο 

βασίστηκε σε ένα απλό οδηγό για την βελτίωση των δυσμενών για εκείνη την εποχή συνθηκών 

εργασίας. Βασικός θεμελιωτής του πρώτου αυτού σταδίου ήταν ο F.Taylor ο οποίος 

ενδιαφερόταν για τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγικότητας. Ο Taylor πίστευε  ότι ο 

βασικός σκοπός της διοίκησης πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ευημερίας τόσο του εργοδότη 

όσο και των εργαζόμενων. Έτσι και με αυτό τον τρόπο πίστευε ότι μέσα από την προσωπική 

καταξίωση και ανέλιξη θα μπορούσαν να επιτευχθούν όλοι οι αντικειμενικοί σκοποί μιας 

επιχείρησης. 

 

 Σε δεύτερο στάδιο με τη βιομηχανική ανάπτυξη σε Ευρώπη και Αμερική δόθηκε έμφαση 

στις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου και έγινε απαραίτητη η σύσταση και ανάπτυξη 

τμήματος Διοίκησης προσωπικού. Ουσιαστικά καμία οργανωμένη προσπάθεια δεν είχε 

πραγματοποιηθεί ακόμη και ως αυτή τη στιγμή. Η κίνηση για τη Βιομηχανική Πρόνοια όπως 

ονομάστηκε δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μεμονωμένες προσπάθειες βιομηχάνων της εποχής να 

προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό τους. Αυτή όμως η εκούσια 

προσπάθεια από τους ίδιους τους επιχειρηματίες της εποχής να προσφέρουν καλύτερες 

εργασιακές συνθήκες στους υπαλλήλους τους αποτελεί το πιο τρανταχτό παράδειγμα της 

αναγκαιότητας της επιστήμης των Ανθρωπίνων Πόρων. Είναι φανερό, πως η συνειδητοποίηση 

από  τους ίδιους τους εργοδότες για την παροχή καλύτερων εργασιακών συνθηκών ίσως να 
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οικοδομεί όλη τη βασική φιλοσοφία για την δημιουργία κινήματος και μετέπειτα επιστήμης 

Ανθρώπινου Δυναμικού.  

 

Σε τρίτο στάδιο λόγω της αλματώδους εξέλιξης σε όλους τους τομείς η διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού ενσωματώνοντας τις αρμοδιότητες της Διοίκησης Προσωπικού 

αναπτύχθηκε και αναμείχθηκε σε περισσότερους τομείς μιας επιχείρησης από την στελέχωση 

και εκπαίδευση μέχρι τον εργασιακό σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη χάραξη στρατηγικής.  

 

3. Βασικές αρμοδιότητες του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού περιγράφονται αμέσως 

παρακάτω. 

 

3.1. Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Όσον αφορά το σκέλος αυτό των αρμοδιοτήτων ενός τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, 

μπορούμε να αναφέρουμε συνοπτικά τις εξής σημαντικές λειτουργίες: 

 

 

o Διερεύνηση των συνθηκών αγοράς εργασίας 

o Πρόβλεψη των αναγκών της επιχείρησης για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων 

στόχων. 

o Καταγραφή των ειδικοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού όλων των 

τμημάτων. 

o Διερεύνηση της κινητικότητας του προσωπικού 

o Γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των όρων της συλλογικής σύμβασης 
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3.2. Στρατολόγηση και Επιλογή Προσωπικού 

 

Σχετικά με το κομμάτι αυτό της δραστηριότητας του αρμόδιου τμήματος αναφέρουμε 

συνοπτικά τις παρακάτω επιμέρους λειτουργίες που οικοδομούν εν τέλει την στρατολόγηση 

και επιλογή προσωπικού. Έτσι το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού διατελεί τα εξής παρακάτω: 

 

o Διάγνωση των προβλημάτων μέσω συζητήσεων 

o Δημιουργία περιγραφών καθηκόντων 

o Πρόβλεψη για πιθανά προβλήματα 

o Διερεύνηση και επιλογή των κατάλληλων για κάθε περίπτωση μεθόδων επιλογής 

o Εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία 

 

3.3 Εκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Εργαζόμενων  

 

Η εκπαίδευση, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικότερα κομμάτια του ρόλου της 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι μία από τις μείζονες δραστηριότητες του τμήματος 

για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις. Το 

τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνο για τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων 

και την διάπλαση των έμφυτων ικανοτήτων τους. Απαίδευτο προσωπικό ισούται με 

ανεκμετάλλευτους παραγωγικούς συντελεστές. Επιχείρηση που δεν αναλαμβάνει 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες δεν σέβεται τους εργαζομένους της και συνεπώς την ίδια την 

υπόσταση της. Έτσι μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ανάγκης και αναβάθμισης των 

εργαζομένων το τμήμα Ανθρωπίνων πόρων αναλαμβάνει τις εξής πρωτοβουλίες: 

 

o Διάγνωση και εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών σε συνδυασμό με τους 

στόχους της επιχείρησης 

o Καθορισμός των στόχων της εκπαίδευσης  

o Διερεύνηση και επιλογή σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων εκπαίδευσης 

o Επιλογή εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών 
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o Σχεδιασμός, συντονισμός και αποτίμηση εκπαιδευτικής διαδικασίας 

o Σύνταξη του σχετικού προϋπολογισμού 

 

3.4. Αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων 

 

Όπως σε κάθε στάδιο της ζωής μας έτσι και στον εργασιακό τομέα κρίνεται επιτακτική η 

ανάγκη της αξιολόγησης των υπαλλήλων. Η αξιολόγηση των υπαλλήλων μιας επιχείρησης 

όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο αποτελεί και μέσο υποκίνησης των εργαζομένων 

αφού καταξιώνει τον ικανό υπάλληλο ενώ προειδοποιεί τον υπάλληλο που έχει χαμηλές 

αποδόσεις. Ουσιαστικά αποτελεί την επίσημη ανατροφοδότηση των υπαλλήλων και του 

τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για την αποτελεσματικότητα των ανθρώπινων πόρων. Έτσι, 

περιληπτικά το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού επιδίδεται στις παρακάτω ενέργειες: 

 

o Καθορισμός των αξιολογητών 

o Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αξιολόγησης 

o Οργάνωση της διαδικασίας εκπαίδευσης των αξιολογητών 

o Συνεργασία με τα στελέχη γραμμής για τον καθορισμό των κριτηρίων απόδοσης 

o Αξιολόγηση του συστήματος και επισήμανση των λαθών ή παραλείψεων  

 

3.5. Πολιτική Μισθοδοσίας 

 

Η πολιτική μισθοδοσίας είναι και αυτή ένα από τα σημαντικά μέρη της δραστηριότητας 

του επίμαχου τμήματος. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κομμάτι αυτό είναι ίσως το πιο 

ευαίσθητο στην όλη λειτουργία του τμήματος Ανθρωπίνων πόρων. Όλοι οι εργαζόμενοι 

δουλεύουν για να αποκομίσουν ένα χρηματικό όφελος από τη δουλειά τους. Η Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά το κομμάτι της 

μισθοδοσίας μια και τα χρήματα καθορίζουν την αποτελεσματική εργασία ενός υπαλλήλου 

αλλά και την παραμονή του στην συγκεκριμένη δουλειά. Έτσι το τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού επιτελεί τις εξής παρακάτω ενέργειες: 
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o Συντονισμός και καθοδήγηση της διαδικασίας αξιολόγησης της εργασίας ( Job 

Evaluation ) 

o Οργάνωση της διαδικασίας εκπαίδευσης των στελεχών που θα λάβουν μέρος 

o Διενέργεια έρευνας αγοράς για τις αμοιβές 

o Διερεύνηση και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αμοιβών σε συνεργασία με τα 

στελέχη γραμμής 

o Διευκόλυνση της κατανόησης των υπό εφαρμογή συστημάτων από τον καθένα 

 

3.6. Θέματα Υγιεινής και ασφάλειας στην Εργασία 

 

Το τμήμα Ανθρωπίνων πόρων είναι υπεύθυνο και για τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής 

στον χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα: 

 

o Ενημερώνει τους εργαζόμενους για πιθανούς κινδύνους 

o Οργανώνει τη διαδικασία εκπαίδευσης για την προστασία από ατυχήματα και την 

πρόληψη εργατικών ασθενειών 

o Διερευνεί τις ανάγκες της επιχείρησης για μακροχρόνια προγράμματα προστασίας 

o Αναδιοργανώνεται μέσα από τη συστηματική μελέτη της στάσης των εργαζομένων 

o Εισηγείται για προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στον εργασιακό χώρο 

 

3.7. Εργασιακές σχέσεις 

 

Τέλος μια σημαντική λειτουργία της διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε μια επιχείρηση 

είναι και οι καλές εργασιακές σχέσεις που πρέπει να διέπουν κάθε καλά οργανωμένο 

εργασιακό περιβάλλον. Όσον αφορά τον τομέα αυτό της δραστηριότητας του τμήματος 

αναφέρουμε τα εξής: 
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o Διαπραγμάτευση της συλλογικής σύμβασης και εφαρμογή της σε καθημερινή 

βάση 

o Μεταφορά της γνώσης στα στελέχη γραμμής για την αντιμετώπιση δύσκολων 

καταστάσεων 

o Χειρισμός των παραπόνων του προσωπικού και επιβολή πειθαρχίας 

o Χειρισμός των απολύσεων, προαγωγών και μεταθέσεων 

o Επαφή και συνεργασία με τα σωματεία των εργαζομένων. 

 

Γενικότερα το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι υπεύθυνο: 

o Για την επίσημη και ανεπίσημη επικοινωνία μεταξύ διοίκηση κει εργαζομένων ( 

Επικοινωνιακή πολιτική ) 

o Για τους όρους πρόσληψης, τις απαιτήσεις εργασίας, το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης 

των εργαζομένων 

o Τη διερεύνηση των πολιτικών μισθοδοσίας στο εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης ώστε να εφαρμόζεται ανταγωνιστική πολιτική 

o Την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επιβράβευσης του προσωπικού 

o Την ενημέρωση και παρακολούθηση αρχείων προσωπικού και στατιστικής 

o Την εκπαίδευση και συνεχή εναρμόνιση των στελεχών του τμήματος Ανθρώπινου 

Δυναμικού με τις διαμορφούμενες ανάγκες 

o Την προσπάθεια επίτευξης αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης γιατί τίποτα από 

τα δύο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη καθενός από αυτά. 

 

4. Ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε γενικότερο επίπεδο είναι η σύνδεση της 

λειτουργίας της με την επιχειρησιακή στρατηγική σε χρονικό ορίζοντα: 

 

o Βραχυπρόθεσμο σε ότι αφορά το λειτουργικό κυρίως επίπεδο 

o Μεσοπρόθεσμο σε ότι αφορά το διοικητικό κυρίως επίπεδο 
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o Μακροπρόθεσμο σε ότι αφορά το στρατηγικό κυρίως επίπεδο. 

 

Επίσης σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν το ρόλο του τμήματος αυτού είναι η παροχή 

διευκολύνσεων αμφότερα στα στελέχη γραμμής και τους εργαζόμενους καθώς και η παραγωγή 

και υλοποίηση καινοτόμων ενεργειών. 

 

Σε ειδικότερο επίπεδο ο ρόλος της λειτουργίας Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη 

γενικότερη στρατηγική μιας επιχείρησης διακρίνεται σε δύο φάσεις: 

 

o Στον σχεδιασμό Στρατηγικής και 

o Στην εφαρμογή στρατηγικής. 

 

4.1. Σχεδιασμός Στρατηγικής 

 

Στο στάδιο του σχεδιασμού της στρατηγικής το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων έχει 

τις εξής αρμοδιότητες: 

 

o Τη διατύπωση της αποστολής της επιχείρησης 

o Τη διατύπωση των αντικειμενικών σκοπών 

o Την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος και  

o Την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος 

 

4.1.1. Αποστολή Επιχείρησης 

Η αποστολή μιας επιχείρησης είναι η έκφραση του οράματος των μάνατζερ της 

επιχείρησης σε ότι αφορά τις δραστηριότητες της και το μέλλον της. Η δήλωση αποστολής 

(mission statement) περιγράφει συγκεκριμένα τι δραστηριότητες επιδιώκει η επιχείρηση και τι 

πορεία έχει χαράξει για το μέλλον. Είναι, με δυο λόγια, μια έκφραση του ποιοι είμαστε, τι 

κάνουμε, και που πάμε.  
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Η δήλωση αποστολής είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό, με την έννοια ότι αντανακλά μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση και τις ιδιαιτερότητες της και την ιστορία της.
 
Για παράδειγμα, 

υπάρχει μεγάλη διαφορά αποστολής μεταξύ της Citibank και της Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδος αν και οι δύο ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο και προσφέρουν πάνω-κάτω τις ίδιες 

τραπεζικές υπηρεσίες.  

 

Η δήλωση αποστολής είναι σημαντική στο μάνατζμεντ γιατί χωρίς κάποια σαφή αντίληψη 

του τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνει η επιχείρηση, και χωρίς κάποιο όραμα ως προς τη 

μελλοντική της πορεία οι μάνατζερ δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους 

αποτελεσματικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ηγετικά στελέχη και μάλιστα σε ότι αφορά την 

κατάστρωση στρατηγικής. Υπάρχουν τρεις περιοχές μεγάλου ενδιαφέροντος στην ανάπτυξη 

μιας αποστολής: η επικοινωνία της αποστολής μέσα και έξω από την επιχείρηση, οι τυχόν 

αλλαγές στην αποστολή που μπορεί να απαιτούνται σε κάποιο σημείο, και ο ορισμός των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η έκταση τους. Τις βλέπουμε ξεχωριστά στην ενημέρωση 

αυτή.  

4.1.2. Αντικειμενικοί Σκοποί Επιχείρησης 

Ο καθορισμός στόχων είναι το δεύτερο βασικό καθήκον στο στρατηγικό μάνατζμεντ μετά 

την αποστολή της επιχείρησης. Οι στόχοι μεταφράζουν την αποστολή της επιχείρησης σε 

συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι στόχοι αποτελούν δεσμεύσεις των μάνατζερ να παράγουν 

συγκεκριμένα αποτελέσματα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Σκοπός τους είναι να 

εστιάζουν την προσοχή της επιχείρησης στο τι ακριβώς πρέπει να επιτευχθεί και μέχρι πότε. 

Οι στόχοι είναι μεγάλης σημασίας στο μάνατζμεντ. Αν η αποστολή της επιχείρησης δεν 

μεταφραστεί σε συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα και οι μάνατζερ δεν δείξουν 

πρόοδο στην έγκαιρη επίτευξη τους, τότε η αποστολή είναι σαν μην υπάρχει. Ο καθορισμός 

των αποτελεσμάτων αυτών είναι από τα πιο κρίσιμα καθήκοντα του στρατηγικού μάνατζμεντ. 

Δύο είναι τα βασικά στοιχεία των στόχων που τους κάνουν πολύτιμους στο μάνατζμεντ: 
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πρώτον, είναι συγκεκριμένα μεγέθη, και δεύτερον περιέχουν κάποια χρονική προθεσμία για 

την επίτευξη τους. 

Η επιχειρηματική εμπειρία έχει δείξει επανειλημμένα ότι οι επιχειρήσεις που θέτουν 

συγκεκριμένους στόχους και επιδιώκουν την επίτευξη τους επιμελώς έχουν καλύτερη απόδοση 

από τις επιχειρήσεις που επιχειρούν με αυτοσχεδιασμούς και ευχολόγια. 

4.1.3. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

Η κατάστρωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης δεν είναι απλώς κάποια προσπάθεια που 

απαιτεί σκληρή δουλειά και φαντασία. Απαιτεί πρωτίστως προσεκτική ανάλυση. Η ανάλυση 

αυτή εξετάζει τόσο το εξωτερικό ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης (το λεγόμενο 

μακρο-περιβάλλον), όσο και την εσωτερική της κατάσταση (μικρο-περιβάλλον) και σκοπός 

της είναι να δώσει σε ένα μάνατζερ τα απαραίτητα εφόδια για την κατάστρωση κάποιας 

αποτελεσματικής στρατηγικής.  

Στην ενημέρωση αυτή βλέπουμε το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, δηλαδή την 

ανάλυση του κλάδου της, των ανταγωνιστών και των ανταγωνιστικών συνθηκών του κλάδου. 

Η ανάλυση αυτή είναι το πρώτο στάδιο στη διαδικασία καθορισμού της αποστολής της 

επιχείρησης και των στόχων της, και της κατάστρωσης κάποιας επιχειρηματικής στρατηγικής 

για την επίτευξη τους. Ας σημειωθεί ότι η επιτυχημένη στρατηγική αποσκοπεί στην 

προσαρμογή της επιχείρησης στο περιβάλλον της όσο καλύτερα γίνεται, στη δημιουργία 

μακροπρόθεσμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και στη βελτίωση της απόδοση της. Η 

ανάλυση που παρουσιάζουμε στην ενημέρωση αυτή αφορά ατομικές επιχειρήσεις και όχι 

ομίλους επιχειρήσεων με ποικιλία δραστηριοτήτων, κάτι που θα δούμε ξεχωριστά στο μέλλον.  

Ας σημειωθεί ότι όσον αφορά την κατάστρωση στρατηγικής στα πλαίσια του 

επιχειρηματικού μάνατζμεντ, πρέπει να βλέπει κανείς το εξωτερικό περιβάλλον και την 

εσωτερική κατάσταση μιας επιχείρησης στρατηγικά. Με άλλα λόγια, η ανάλυση δεν 

αποσκοπεί στην ατέλειωτη συλλογή λεπτομερών στοιχείων και πληροφοριών αλλά στην 

ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών που έχουν άμεση επίδραση στην πορεία της επιχείρησης. 
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Η ανάλυση σκοπεύει στην εξερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων με βάση τα οποία ένας 

μάνατζερ να μπορεί να καθορίσει και να αξιολογήσει τις στρατηγικές επιλογές του. 

4.1.4. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που 

διερευνούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο 

παρά τη προσεκτική διερεύνηση όλων των πόρων μιας επιχείρησης ανθρώπινων ή μη έτσι 

ώστε να διαπιστωθεί ή ύπαρξη επάρκειας ή ανεπάρκειας σε έναν από αυτούς.  

Συγκεκριμένα για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σημαίνει τα εξής παρακάτω: 

• Καθορισμός Ειδικοτήτων Απαραίτητων για την υλοποίηση του στόχου του 

επιχειρησιακού σχεδίου 

• Προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό 

• Κανονισμός Αξιολόγησης προσλήψεων & περιγραφής προσόντων ανά ειδικότητα και 

στέλεχος 

• Στάθμη εκπαίδευσης προσωπικού 

• Εξέλιξη του μεγέθους του απασχολούμενου προσωπικού κατά Διεύθυνση & 

Λειτουργία-Προσλήψεις 

• Αναλογία Υφισταμένων ανά Προϊστάμενο, Γενικό Διευθυντή, Λογιστήριο, Γραμματεία 

• Πρόβλεψη μεταβολών (Προσλήψεις, Αποχωρήσεις) του Μόνιμου, Έκτακτου και 

Εποχιακού Προσωπικού 

• Πρόβλεψη Αμοιβών & Κινήτρων 

• Ανάλυση των δαπανών Προσωπικού (Εξέλιξη Μισθοδοσίας, Υποχρεωτικών 

Εισφορών, Προαιρετικών Εισφορών 

• Εκπόνηση Κανονισμού Εργασίας 

• Σύνταξη Οργανογράμματος.  
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4.2. Εφαρμογή Στρατηγικής 

Η εφαρμογή της στρατηγικής δεν είναι άλλη από τη διαδικασία η οποία σαν βασικό στόχο 

έχει την υλοποίηση των στρατηγικών και πολιτικών που αναπτύχθηκαν κατά τη φάση του 

σχεδιασμού.  

Τα βασικά στοιχεία της εκτέλεσης μιας στρατηγικής είναι η δομή της επιχείρησης, η 

ανεύρεση ανθρώπων και οι αρμοδιότητες τους, η κατάστρωση προϋπολογισμών, τα 

συστήματα διοικητικής υποστήριξης, και η ανταμοιβή και τα κίνητρα των εργαζομένων. Θα 

σταθούμε στη σημασία των προϋπολογισμών στην επιτυχή εκτέλεση μιας στρατηγικής, καθώς 

και στην δημιουργία των κατάλληλης διοικητικής υποστήριξης. 

Ένα από τα βασικά καθήκοντα του μάνατζερ που καταστρώνει μια στρατηγική είναι να 

προβλέψει τους κατάλληλους πόρους για όλες τις λειτουργικές μονάδες της επιχείρησης. Οι 

μονάδες αυτές πρέπει να έχουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τις κατάλληλες 

αρμοδιότητες και χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης. Η κατάστρωση των κατάλληλων 

προϋπολογισμών είναι τεράστιας σημασίας στην εκτέλεση ενώ ελλιπείς πόροι θα 

καταδικάσουν την προσπάθεια σε αποτυχία και υπέρ του δέοντος πόροι θα δημιουργήσουν 

οικονομικά προβλήματα στην επιχείρηση. Γίνεται έτσι εύκολα φανερό το πόσο αναμεμιγμένος 

πρέπει να είναι ο μάνατζερ τόσο στην κατάστρωση των προϋπολογισμών όσο και στην 

εκτέλεση τους. Ας σημειωθεί ότι αλλαγές στη στρατηγική είναι σχεδόν πάντα αναπόφευκτες 

και απαιτούν σχεδόν πάντα αλλαγές στους σχετικούς προϋπολογισμούς. Έτσι ο μάνατζερ 

πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να αναθεωρήσει τους προϋπολογισμούς του και να αναδιανείμει 

τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Η ευελιξία στην αναδιανομή αυτή είναι ένα από 

τα βασικά στοιχεία των επιχειρήσεων με παραδοσιακά καλές επιδόσεις στην εκτέλεση της 

στρατηγικής τους.  

Όσον αφορά τα συστήματα διοικητικής υποστήριξης, αυτά περιλαμβάνουν πρώτον τη 

δημιουργία διαδικασιών υποστήριξης της στρατηγικής, δηλαδή πλαισίων συμπεριφοράς που 

προκύπτουν από τις απαιτήσεις της στρατηγικής. Με τον τρόπο αυτό μάνατζερ και 

εργαζόμενοι είναι ευθυγραμμισμένοι με την αποστολή της στρατηγικής και αποφεύγουν 
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πρωτοβουλίες που μπορεί να είναι άσχετες με τους συγκεκριμένους στόχους της. Ταυτόχρονα 

τα πλαίσια αυτά παρέχουν τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών στην περίπτωση 

αλληλοσυγκρουόμενων δράσεων. Το πόσο λεπτομερή είναι τα πλαίσια αυτά εξαρτάται από 

την επιχείρηση και τις επιδιώξεις της. Πολλές επιχειρήσεις έχουν τόμους ολόκληρους με 

λεπτομερείς κανόνες που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται ασφυκτικοί, ενώ άλλες δίνουν πλήρη 

αυτονομία στους εργαζόμενους, που σε ορισμένες περιπτώσεις όμως μπορεί να καταλήξει σε 

εντελώς ασυντόνιστες ενέργειες. Ο σωστός μάνατζερ βρίσκει τους κανόνες που υποστηρίζουν 

τη στρατηγική και δημιουργούν συνθήκες που αναπτύσσουν την κατάλληλη εταιρική 

κουλτούρα. Ας σημειωθεί όμως ότι τα τελευταία χρόνια η τάση στις πιο επιτυχημένες 

επιχειρήσεις είναι για λιγότερους κανόνες, αποκέντρωση και μεγαλύτερη λήψη αποφάσεων 

από τους εργαζομένους.  

Η διοικητική υποστήριξη περιλαμβάνει επίσης τα κατάλληλα συστήματα υποστήριξης, πχ. 

μια αεροπορική εταιρία μπορεί να χρειάζεται ένα σύστημα κρατήσεων, ένα σουπερμάρκετ 

κάποιο σύστημα παρακολούθησης των αποθεμάτων του, ένας κατασκευαστής ποικιλίας 

ηλεκτρικών συσκευών κάποιο σύστημα τιμολόγησης και παρακολούθησης κάθε μοντέλου, μια 

μεγάλη επιχείρηση με χιλιάδες εργαζόμενους ένα κατάλληλο σύστημα εξέλιξης και 

εκπαίδευσης τους. Το κατάλληλο σύστημα υποστήριξης μπορεί να δώσει μεγάλα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε μια επιχείρηση. Ο σωστός μάνατζερ αναζητεί τα συστήματα 

αυτά που θα δώσουν στην επιχείρηση του το πάνω χέρι. Μια επιχείρηση πχ με σκοπό την 

παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας πρέπει να έχει άριστα συστήματα ελέγχου ποιότητας.  

Τέλος τα διοικητικά συστήματα υποστήριξης περιλαμβάνουν τις κατάλληλες διαδικασίες 

συλλογής και διανομής στρατηγικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές είναι κρίσιμες τόσο 

για να κρίνεται κατά πόσο η στρατηγική ή η εκτέλεση της χρειάζονται αλλαγές. Τα συστήματα 

συλλογής των σχετικών πληροφοριών παρέχουν συνήθως λεπτομερή στοιχεία σε καθημερινή 

βάση. Βασική δουλειά του μάνατζερ είναι να προσδιορίσει ποια στοιχεία είναι κρίσιμα στη 

στρατηγική, να φροντίσει για την έγκαιρη συλλογή τους, ανάλυση τους και διανομή τους 

στους κατάλληλους μάνατζερ της επιχείρησης.  

 46



Κεφάλαιο Δεύτερο                                                                                                        Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

Οι αποφάσεις που αφορούν τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού λαμβάνονται όπως 

προαναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας, λαμβάνονται από στελέχη που 

βρίσκονται στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας σε μια επιχείρηση.  

 

Οι στόχοι του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω 

 

o Της συμμετοχής στις στρατηγικής σημασίας αποφάσεις 

o Της επισήμανσης και επίλυσης των προβλημάτων του προσωπικού 

o Της ανάπτυξης και διευκόλυνσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας  

o Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία 

o Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

o Η ευελιξία του εργατικού δυναμικού 

 

5. Σύγχρονη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Για να ανταποκριθέι στις σύγχρονες επιχειρηματικές απαιτήσεις η διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων, ενσωματώνοντας φυσικά και τις αρμοδιότητες της Διοίκησης Προσωπικού, αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι στη χάραξη πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού σε μια επιχείρηση. 

 

Συγκεκριμένα: 

 

o Επιδρά στην κουλτούρα της επιχείρησης με την υιοθέτηση ευέλικτων εργασιακών 

μεθόδων. 

o Δίνει έμφαση στις ομάδες εργασίας και στη συμμετοχή στις ομαδικές αποφάσεις 

o Σε επίπεδο στρατηγικής εκτιμά τα μακροοικονομικά μεγέθη των πολιτικών 

διοίκηση προσωπικού πριν τεθούν σε εφαρμογή 
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o Καθορίζει τους στόχους, τους προϋπολογισμούς και τα πλαίσια δράσης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιπέδων ποιότητας και ρυθμών παραγωγής σε 

ορισμένες περιπτώσεις. 

o Επικεντρώνει την πολιτική της περισσότερο στον εργαζόμενο ως άτομο παρά 

συλλογικά 

o Προωθεί την αφοσίωση των εργαζομένων και την εκπλήρωση κοινών στόχων 

o Διασφαλίζει τη συνεχή μάθηση και βελτίωση της ποιότητας 

o Αναπτύσσει και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τις ικανότητες και δεξιότητες των 

εργαζομένων 
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Ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού των 

Τραπεζικών Οργανισμών στην Αύξηση των Πωλήσεων. 
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1. Εισαγωγή  

 

Το κεφάλαιο που ακολουθεί αποτελεί ουσιαστικά τον βασικό κορμό της έρευνας αυτής. Σε 

αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τον ρόλο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού των 

Τραπεζικών Οργανισμών. Δηλαδή θα εξειδικεύσουμε τις πρακτικές ενός τμήματος 

Ανθρώπινου Δυναμικού αναφέροντας μόνο τις λειτουργίες που αφορούν μια τράπεζα. 

 

Για τη διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν αναφερθεί αλλά και γραφτεί πολλά τα 

τελευταία χρόνια. Για πολλούς προαναγγέλει μία νέα εποχή  όπου τα θέματα του ανθρώπινου 

Δυναμικού επιτέλους γίνονται σημαντικά και αποτελούν κομμάτι της επιχειρηματικής 

στρατηγικής, ενώ πολλοί άλλοι και ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο δεν γνωρίζουν ακόμη με τι 

ασχολείται ένα τέτοιο τμήμα και γιατί θα πρέπει να υπάρχει. 

 

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες, εκ των 

οποίων όλες συνεισφέρουν αξία με πολλούς τρόπους σε μία επιχείρηση. Μάλιστα πολλές από 

τις πρακτικές του τμήματος συνεισφέρουν στην μείωση του ρίσκου για τη λήψη κάποιων 

αποφάσεων. Το τμήμα των Ανθρωπίνων Πόρων και οι διαδικασίες που ακολουθεί διαφέρουν 

ανάλογα με τη χώρα αλλά και τον οργανισμό στον οποίο εφαρμόζονται. Παρ ‘ όλα αυτά όμως 

υπάρχει μια κοινή γραμμή όσον αφορά τις βασικές διαδικασίες με τις οποίες ασχολείται.  

 

Έτσι λοιπόν, οι βασικές λειτουργίες ενός τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού μίας 

οποιαδήποτε επιχείρησης είναι οι εξής παρακάτω: 

 

• Η πρόσληψη των καλύτερων υπαλλήλων 

- Σχεδιασμός ανθρώπινου Δυναμικού 

- Προσδιορισμός Θέσης και Ρόλων 

- Η αναζήτηση στελεχών νέων και μη 

- Η χρησιμοποίηση υπαλλήλων από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

- Η αναλυτική εξέταση του προφίλ των υποψήφιων και μη υπαλλήλων 
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- Η επιλογή των κατάλληλων υπαλλήλων 

 

• Η ανταμοιβή των υπαλλήλων υπό μορφή χρημάτων ή άλλων ωφελειών 

- Προνόμια και αποζημιώσεις 

 

• Η εκπαίδευση των υπαλλήλων 

- Η ανάπτυξη της καριέρας τους 

- Ο προσανατολισμός – κατατόπιση των εργαζομένων 

- Η συνεχής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων με σκοπό την εκμετάλλευση όλων των 

ικανοτήτων του ανθρώπινου Δυναμικού  

- Η δημιουργία ισχυρού συνεκτικού δεσμού με την εταιρεία που εργάζονται 

 

• Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς 

- Κανονισμοί και πρακτικά Προσωπικού 

- Νόμοι για το εργατικό δυναμικό  

- Σύνολο ηθικών αρχών  

 

• Η διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος 

- Προσαρμοσμένο Μάνατζμεντ 

- Χειρισμός εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες υπαλλήλων 

- Προγράμματα στήριξης των υπαλλήλων 

- Εργονομικά: Ασφαλείς μηχανολογικές και μη εγκαταστάσεις στην επιχείρηση 

- Χειρισμός υπαλλήλων με χρόνιες αρρώστιες 

- Η ψυχική υγεία των υπαλλήλων 

- Αποφυγή φαινομένων βίας στον εργασιακό χώρο 

- Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον 

- Η υποστήριξη της αυτοβουλίας και του ελεύθερου πνεύματος στον εργασιακό χώρο 

 

• Η διατήρηση αποδοτικών υπαλλήλων 

- Επιτυχημένο μάνατζμεντ απόδοσης υπαλλήλων αλλά και αξιολόγησης τους 
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- Η αξιοποίηση των προσωπικών ικανοτήτων και παραγωγικότητας κάθε υπαλλήλου 

- Η διατήρηση των εργαζομένων στην επιχείρηση. 

 

Τα παραπάνω αποτελούν σε μέσες άκρες τις κύριες δραστηριότητες ενός τμήματος 

ανθρώπινου Δυναμικού. Κάθε κατηγορία περιέχει και άλλες υποκατηγορίες στις οποίες 

αναλύεται περισσότερο κάθε δραστηριότητα. Αυτό που μας ενδιέφερε στη παρούσα φάση της 

έρευνας αυτής ήταν να εκθέσουμε σε γενικές γραμμές τις βασικές διεργασίες ενός τμήματος 

Ανθρώπινου Δυναμικού έτσι ώστε να προχωρήσουμε ομαλότερα στο κομμάτι που αποτελεί 

και το βασικότερο κομμάτι της έρευνας αυτής, δηλαδή την ανάλυση όλων των παραπάνω 

δραστηριοτήτων σε σχέση με τους τραπεζικούς οργανισμούς. 

 

2. Χαρακτηριστικά Τραπεζικού Υπαλλήλου 

 

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις 

τράπεζες για το ανθρώπινο δυναμικό που σκοπεύουν να στελεχώσουν. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να αναφέρουμε ότι πώληση δεν διενεργείται μόνο μέσα από τα καταστήματα αλλά και 

από άλλα τμήματα της τράπεζας, όπως είναι το Leasing ή το Factoring, με τη διαφορά ότι σε 

αυτά τα τμήματα η πώληση απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και η στοχοθέτηση σε 

ατομικό επίπεδο ίσως να μην υφίσταται ακόμη. Θα λέγαμε ότι σε κάθε τμήμα της τράπεζας 

λίγο ή πολύ, υπάρχει η στοχοθέτηση, αλλά ο λόγος για τον οποίο θα ασχοληθούμε με τα 

καταστήματα στην μελέτη αυτή, είναι διότι σε αυτά πλέον πραγματοποιείται το μεγαλύτερο 

κομμάτι της πώλησης. Ουσιαστικά, τα καταστήματα και οι άνθρωποι που τα στελεχώνουν, 

είναι οι άμεσοι υπεύθυνοι για την προσέλκυση πελατείας και τη διατήρηση της ήδη 

υπάρχουσας. 

 

Έτσι λοιπόν, μια συνοπτική αναφορά στα χαρακτηριστικά που ζητούν οι τραπεζικοί 

οργανισμοί από τους υποψήφιους υπαλλήλους τους θα ήταν πολύ χρήσιμη για να μας δώσει να 

καταλάβουμε περίπου τι προσόντα πρέπει να έχει ο σημερινός τραπεζικός υπάλληλος. Έτσι 

λοιπόν ένας υπάλληλος που εργάζεται σε κατάστημα τράπεζας σήμερα πρέπει να διαθέτει 
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σίγουρα κάποια από τα παρακάτω στοιχεία. (Τα στοιχεία που θα ακολουθήσουν πάρθηκαν από 

το site γνωστής τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα) 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

• Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ή Μεταπτυχιακό 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

• Άριστος χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Αν και τα τυπικά προσόντα είναι κάτι στο οποίο δίνουν μεγάλη βαρύτητα όλες οι τράπεζες, 

θα λέγαμε ότι πρωταρχική σημασία δίνουν στα προσωπικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. 

Τα εν λόγω χαρακτηριστικά βασίζονται στο τρίπτυχο Ικανότητες – Στόχοι – Ήθος. 

 

Ικανότητες 

• Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα 

• Αναλυτική και κριτική σκέψη 

• Λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες πίεσης χρόνου 

• Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής – ευελιξία 

• Δημιουργικότητα – Καινοτομία 

• Ομαδικό πνεύμα 

• Δυναμισμός  

Στόχοι 

• Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης διαδικασιών και ενεργειών 

• Ικανοποίηση του πελάτη (εσωτερικού και εξωτερικού) 

• Αποτελεσματικότητα   

• Προσωπική ανάπτυξη 

Ήθος 

• Ακεραιότητα 
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• Επιμονή και υπομονή 

• Εμπιστοσύνη 

• Υπευθυνότητα 

• Σεβασμός  

 

Τα παραπάνω είναι τα χαρακτηριστικά που αποζητάνε όλοι οι τραπεζικοί οργανισμοί από 

τα νέα στελέχη τους. Βέβαια σε περίπτωση που θέλουν να στελεχώσουν κάποια πιο απαιτητική 

θέση, στα παραπάνω χαρακτηριστικά προστίθενται και κάποιες απαιτήσεις όσον αφορά την 

προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου προς στρατολόγηση άτομο.  

 

Τώρα, θα αναφέρουμε στοιχεία για τις πωλήσεις γενικότερα. Δε θα εστιάσουμε στον 

τραπεζικό χώρο αλλά θα εκθέσουμε γενικότερα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν την οντότητα 

ενός πωλητή και θα προσπαθήσουμε να παραλληλίσουμε τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτά με τις 

συνθήκες που επικρατούν αλλά και με τα άτομα που απαρτίζουν μία σύγχρονη τραπεζική 

κοινωνία. 

 

3. Δεξιότητες Πωλήσεων – Τράπεζες 

 

Στο σημείο αυτό καλό είναι να αναφέρουμε και έναν ορισμό της δραστηριότητας της 

πώλησης, μια και στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε αναλυτικά με το κομμάτι αυτό. 

Πωλήσεις λοιπόν είναι εκείνες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την προσφορά 

προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών με χρηματικό αντάλλαγμα ή οποιαδήποτε άλλη 

ανταμοιβή. Ουσιαστικά είναι η ενέργεια ολοκλήρωσης μιας εμπορικής δραστηριότητας.  

 

Στις τράπεζες όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κομμάτι των πωλήσεων που διενεργείται στα 

καταστήματα έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια με την όξυνση του ανταγωνισμού. Στην εποχή 

που διανύουμε οι τράπεζες προσφέρουν μια πληθώρα προϊόντων τραπεζικών και 

τραπεζοασφαλιστικών τα οποία σε συνδυασμό με την αύξηση των τραπεζών έχουν 

δημιουργήσει μία πλήρως ανταγωνιστική αγορά. Θα λέγαμε ότι από τα τελευταία πέντε χρόνια 
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και ύστερα, ο τραπεζικός υπάλληλος έχει αντιληφθεί το νέο εργασιακό περιβάλλον μέσα στο 

όποιο δραστηριοποιείται και τις νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει και να φέρει 

εις πέρας. 

 

Στην εποχή που διανύουμε, πρακτικοί και ακαδημαϊκοί συγκλίνουν στην μεγάλη βαρύτητα 

της δραστηριότητας της πώλησης για την επιτυχία όλων των τραπεζικών οργανισμών. 

Ερευνητές έχουν εξετάσει διάφορα δημογραφικά και ψυχικά χαρακτηριστικά ομάδων 

πωλητών έτσι ώστε να βρούνε τις μεταβλητές που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα και 

την επιτυχία στην πώληση.  

 

 

3.1. Έμφυτα Χαρακτηριστικά – Ταλέντα 

 

Πριν προχωρήσουμε αναλυτικότερα στο τι προσδιορίζει τελικά έναν καλό πωλητή θα 

αναφέρουμε τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που θεμελιώνουν ουσιαστικά τη διαδικασία της 

πώλησης. Αναφέροντας τα και εν συνεχεία αναλύοντας τα θα γίνει κατανοητό ότι τα δύο αυτά 

έμφυτα ανθρώπινα χαρακτηριστικά αποτελούν την πεμπτουσία για μία επιτυχή διαδικασία 

πώλησης. Τα δύο αυτά βασικά χαρακτηριστικά είναι: 

 

• Ο Συμμερισμός ή η ικανότητα να κατανοείς τα συναισθήματα των άλλων και 

• Η εσωτερική υποκίνηση ή η ανάγκη και η θέληση για επίτευξη του στόχου 

 

Συμμερισμός 

 

Ο συμμερισμός, η σημαντική ικανότητα να νιώθεις τι αισθάνεται ο άλλος ούτως ώστε να 

είσαι στη θέση να του πουλήσεις ένα προϊόν ή υπηρεσία, αποτελεί ίσως το κυριότερο 

χαρακτηριστικό ενός πωλητή. Το να συμμερίζεσαι τον άλλον δε σημαίνει αναγκαστικά ότι 

πρέπει να φέρεσαι και ανάλογα. Κάποιος μπορεί να ξέρει τι αισθάνεται ο συνομιλητής του 

αλλά να μη συμφωνεί καθόλου μαζί του. Κατά τα άλλα γίνεται αντιληπτό ότι ένας πωλητής 
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δεν μπορεί να πουλήσει χωρίς την ανεκτίμητη και αναντικατάστατη ικανότητα να 

ανατροφοδοτείται από τον πελάτη μέσω της κατανόησης των συναισθημάτων του.  

 

Σε αυτό το σημείο θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μη δηλώσουμε ότι το έμφυτο αυτό 

χάρισμα του ενστερνισμού των άλλων ατόμων σχετίζεται άμεσα με τον δείκτη 

συναισθηματικής νοημοσύνης (EIQ). Τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ λόγος για την 

συναισθηματική νοημοσύνη και ιδιαίτερα στον κλάδο των πωλήσεων. Αυτό είναι λογικό αν 

αναλογιστούμε ότι σε κάθε διαπραγμάτευση λαμβάνουν χώρα πολλά συναισθήματα και από 

τις δύο πλευρές, ενώ οι λέξεις και ο τρόπος που μιλάς είναι πράγματα που ερμηνεύονται κάθε 

δευτερόλεπτο.  

 

Επιτυχημένοι διευθυντές καταστημάτων τραπεζών θα πρέπει να αντιληφθούν τον μεγάλο 

ρόλο που παίζει η συναισθηματική νοημοσύνη στην διατήρηση αλλά και στην αύξηση των 

πωλήσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι μάνατζερς κάθε είδους αλλά και των τραπεζών να 

καταλάβουν ότι η αξία κάθε ανθρώπου αλλά και η αυτογνωσία, είναι από τα σημαντικότερα 

στοιχεία για έναν επιτυχημένο επαγγελματία πωλητή ενώ ο σεβασμός της προσωπικότητας του 

πελάτη αλλά και των υφισταμένων οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα. Όσο οι μάνατζερ 

συνειδητοποιούν την νέα πραγματικότητα που θέλει τους καταναλωτές να είναι πλέον πελάτες, 

νικητές θα είναι οι επιχειρήσεις που χτίζουν ώριμες, φιλικές σχέσεις διατηρώντας και 

επαυξάνοντας την αξία τους μέσω αποτελεσματικών δημόσιων σχέσεων ( Treasure 2002).  

 

Παρ’ όλο ότι μερικοί μπορεί να διαφωνούν με την ιδέα ότι η συναισθηματική νοημοσύνη 

συντελεί στην δημιουργία ενός πολύ καλού πωλητή, ακόμη όμως και αυτοί θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στην συναισθηματική ασφάλεια και πρόοδο του πελάτη. 

 

Για να γίνει πιο κατανοητή η ικανότητα να νιώθεις τα συναισθήματα των άλλων ( EIQ ) θα 

αναφέρουμε ένα παράδειγμα για να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους που διαθέτουν την 

ικανότητα αυτή από τους άλλους που δεν την έχουν. Στο παράδειγμα μας θα 

χρησιμοποιήσουμε δύο αμάξια σε μια άγνωστη πόλη, εκ των οποίων το ένα διαθέτει GPS ενώ 

το άλλο δε διαθέτει και θέλουν να φτάσουν σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. 
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Ο οδηγός στο αμάξι που δε διαθέτει GPS, όπως είναι φυσικό θα σταματήσει να ρωτήσει 

στο δρόμο κάποιον περαστικό, για το πώς θα φτάσει στη διεύθυνση που επιθυμεί. Αφού 

ακούσει τις οδηγίες θα πάρει τον δρόμο που του υπέδειξε ο περαστικός και θα συνεχίσει. Αν 

όμως κάποια στιγμή πάρει λάθος δρόμο τότε μπορεί να βρεθεί σε τελείως διαφορετική 

κατεύθυνση χιλιόμετρα μακριά από την πρωταρχική του διαδρομή. 

 

Αυτοί είναι οι πωλητές χωρίς κατανόηση, καθορίζουν μία διαδρομή από την αρχή και 

κοιτάνε να φτάσουν εκεί σύμφωνα με την διαδρομή που υπολογίσανε από την αρχή. Αν όμως 

κάποια πινακίδα τους μπερδέψει ή κάποιος δρόμος τότε αποπροσανατολίζονται τελείως και 

δεν μπορούν να εγκλιματιστούν στις καινούριες συνθήκες. Απλά χάνουν τον στόχο και δεν 

γνωρίζουν καμία άλλη μέθοδο για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. 

 

Ο οδηγός πάλι στο αμάξι που διαθέτει GPS θα ξεκινήσει για τη διαδρομή που καθορίζει το 

GPS. Αν κάποια στιγμή πάρει λάθος δρόμο το GPS θα κάνει ξανά υπολογισμό διαδρομής και 

εν τέλει ο οδηγός θα καταφέρει να φτάσει σίγουρα στην επιθυμητή διεύθυνση. 

 

Αυτοί είναι οι πωλητές που κατανοούν την συναισθηματική κατάσταση των πελατών. 

Αυτοί αισθάνονται τις αντιδράσεις του πελάτη και είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν σε αυτές. 

Δεν είναι περιορισμένοι σε μια καθορισμένη μεθοδολογία πώλησης αλλά λειτουργούν σε 

όρους πραγματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών και των πελατών. Αισθανόμενοι τις 

ανάγκες του πελάτη μπορούν να αναπροσδιορίσουν την πρωταρχική «διαδρομή» τους και να 

βρουν τα κατάλληλα «στενάκια» για να ξαναβρεθούν σε πρότερη κατάσταση και να 

συνεχίσουν ανοδικά μέχρι να κλείσουν την πώληση. 

 

Εσωτερική Υποκίνηση 

 

Η δεύτερη από τις βασικές έμφυτες ικανότητες για την επίτευξη πωλήσεων, είναι η 

εσωτερική υποκίνηση που μπορεί να έχει ένας πωλητής για την επίτευξη του στόχου του. Η 

υποκίνηση αυτή είναι πέρα από κάθε χρηματική ανταμοιβή αλλά προσδιορίζεται μόνο στην 
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εσώτερη ανάγκη του εκάστοτε πωλητή να πετύχει το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά θα το 

χαρακτηρίζαμε σαν εμμονή σαν ένα γλυκό ψυχαναγκασμό για προσωπική ευχαρίστηση και 

μόνο. Τα αισθήματα τους πάντα προσανατολίζονται στην επίτευξη της πώλησης και ο πελάτης 

ουσιαστικά βρίσκεται εκεί για να τους βοηθήσει να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους 

ανάγκες. Η πώληση για τα άτομα αυτά τους βοηθάνε να ενισχύσουν το εγώ τους αλλά και να 

το ελαχιστοποιήσουν σε περίπτωση αποτυχίας. 

 

Εξαιτίας της φύσης της πώλησης, ο καθένας που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία θα 

αποτυγχάνει να πουλήσει περισσότερες φορές από ότι να πουλήσει. Για αυτό το λόγο δεν 

πρέπει να μειώνει τον εαυτό του αλλά η αποτυχία θα πρέπει να λειτουργεί σαν καταλύτης για 

να προσπαθήσει ακόμη περισσότερο την επόμενη φορά. Αυτό που πρέπει να επιτευχθεί στην 

ουσία είναι μία ισορροπία στο μυαλό ενός πωλητή με ισχυρή θέληση για επιτυχία. Από τη μία 

θα πρέπει να ενισχύεται το εγώ του από την επιτυχία αλλά από την άλλη δε θα πρέπει να 

εγκαταλείπει σε πιθανές αποτυχίες αλλά να μαθαίνει από αυτή και να συνεχίζει δυναμικότερα. 

 

Ανάγκη για ισορροπία  

 

Από την άλλη τίποτα από τα δύο μονομερώς δεν είναι ικανό να εξασφαλίσει την επιτυχία. 

Ένας άνθρωπος που κατανοεί πλήρως τους άλλους ανθρώπους αλλά δεν έχει διάθεση               

( υποκίνηση ) να πουλήσει δεν είναι ικανός για αυτή τη δουλειά. Ενώ ένας άνθρωπος που έχει 

όλη τη διάθεση να πουλήσει αλλά δεν μπορεί να ψυχολογήσει τον πελάτη, όσο και αν το θέλει 

δε θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όποτε αυτό που χρειάζεται είναι η 

ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών έμφυτων χαρακτηριστικών που οδεύουν έναν πωλητή να 

γίνει επιτυχημένος. Με λίγα λόγια θα λέγαμε ότι τα δύο αυτά «ταλέντα» δρουν συνεργατικά. 

 

Το ποσοστό στο οποίο κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει το ταλέντο της προσωπικής 

υποκίνησης ή της κατανόησης των άλλων ανθρώπων διαφέρει. Συγκεκριμένα υπάρχουν 4 

μοντέλα ανθρώπων σε σχέση με τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. ( David Mayer, Herbert M. 

Greenberg ) 
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Υπάρχουν οι άνθρωποι με αυξημένες και τις δύο αυτές ιδιότητες. Οι πωλητές αυτοί έχει 

αποδειχθεί πως θα ανήκουν σχεδόν πάντα στο υψηλότερο επίπεδο από άποψη 

αποτελεσματικότητας. 

 

Από την άλλη οι άνθρωποι οι οποίοι είναι προικισμένοι με το ταλέντο του ενστερνισμού 

των άλλων ανθρώπων αλλά πάσχουν από υποκίνηση θα έχουν σχεδόν πάντα ανικανότητα ως 

προς την ολοκλήρωση της πώλησης. Αυτοί είναι οι αποκαλούμενοι τα «καλά παιδιά». Είναι 

αρεστοί σε όλους, και από πρώτης άποψης φαίνονται να είναι από τους πιο προικισμένους 

πωλητές. Όλοι οι άνθρωποι καταλήγουν να τους συμπαθούν αλλά τελικά αγοράζουν από 

άλλου. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν ως το τέλος της πωλησιακής διαδικασίας αλλά 

δεν μπορούν να κλείσουν την πώληση γιατί απλά δεν διαθέτουν την εσωτερική υποκίνηση που 

πρέπει, την θέληση που χρειάζεται για να φτάσουν στο στόχο. 

 

Πωλητές με μεγάλη θέληση για επιτυχία αλλά με καθόλου συμμερισμό των 

συναισθημάτων των πελατών θα καταφέρουν μερικές πωλήσεις, αλλά θα χάσουν πολύ 

περισσότερες, ενώ ταυτόχρονα χωρίς να το θέλουν θα θίγουν τα συμφέροντα του εργοδότη 

τους λόγω της έλλειψης κατανόησης προς τους άλλους ανθρώπους. Στο βωμό της επιτυχίας 

είναι ικανοί να θυσιάσουν τα πάντα, και το χειρότερό από όλα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν 

πότε να σταματήσουν. 

 

Τέλος, άνθρωποι που δε διαθέτουν κανένα από τα δύο αυτά θεμελιώδη χαρακτηριστικά για 

την επίτευξη πωλήσεων καλό θα ήταν να μην ασχοληθούν ποτέ με αυτή τη δουλειά. Οι 

εργοδότες από την άλλη θα είναι πολύ τυχεροί αν τους ανακαλύψουν πριν τους προσλάβουν 

γιατί αλλιώς θα είναι σαν να χτίζουν οικοδομή χωρίς να υπάρχουν θεμέλια  

 

Τα παραπάνω δύο χαρακτηριστικά δε θα μπούμε στη διαδικασία να τα συσχετίσουμε με 

τους τραπεζικούς οργανισμούς για το λόγο ότι θεωρούνται δεδομένα για κάθε είδους πωλητή. 

Δε χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα για το λόγο ότι η κατανόηση της ψυχοσύνθεσης του 

πελάτη και η προσωπική υποκίνηση είναι δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

τα έχει κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τη διαδικασία της πώλησης. Ανεξάρτητα από το τι 
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πουλάς (οικονομικό προϊόν ή όχι), ένας άνθρωπος που ξέρει να ελίσσεται και δε σταματάει αν 

δεν πετύχει αυτό που θέλει (προσωπική υποκίνηση), αποτελεί ένα πολύ «γόνιμο έδαφος» για 

την δημιουργία ενός πολύ καλού πωλητή. 

 

3.2. Επίκτητα χαρακτηριστικά ενός πωλητή 

 

Στην υποενότητα αυτή θα εκθέσουμε κάποιες ιδιότητες που μπορεί να αποκομίσει ένας 

πωλητής και συνεπώς ένας σύγχρονος τραπεζικός υπάλληλος είτε με την πάροδο του χρόνου 

είτε με την συνεχή εκπαίδευση. Για το είδος της εκπαίδευσης αλλά και για τα θετικά 

αποτελέσματα που μπορεί να αποφέρει σε ένα τραπεζικό υπάλληλο – πωλητή δε θα 

αναφερθούμε στην παρούσα φάση διότι αφορούν αντικείμενο μελέτης του επόμενου 

κεφαλαίου.  

 

Έτσι, τα προσόντα που μπορεί να αποκτήσει ένας πωλητής ανεξάρτητα από τις έμφυτες 

καταβολές του είναι τα εξής παρακάτω ( Mark C. Johlke ): 

 

• Προσεκτική ακρόαση 

• Προσαρμοστική Πώληση 

• Διαχείριση Διαφωνιών 

• Πρόβλεψη 

• Ολοκλήρωση της Πώλησης 

 

 

Προσεκτική Ακρόαση 

   

Πέρα από την απλή ακρόαση του πελάτη, οι πωλητές παροτρύνονται και εκπαιδεύονται να 

χρησιμοποιούν συγκεκριμένες αποτελεσματικές τεχνικές. Η αποτελεσματική ακρόαση συνιστά 

την δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, κατά την οποία ο πελάτης θέλει να μοιραστεί πληροφορίες 

με τον πωλητή. Βέβαια, για να δημιουργηθεί μία τέτοια ατμόσφαιρα θα πρέπει ο πωλητής να 

μην είναι προδιατεθειμένος απέναντι στον πελάτη, να αναλύει τα μηνύματα του διαλόγου, να 
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μην διακόπτει τον συνομιλητή του, να ανατροφοδοτεί την συζήτηση με κατάλληλα 

διατυπωμένα ερωτήσεις, να καταγράφει την ομιλία και να αποκρίνεται εύστοχα.  

 

Οι μάνατζερ πωλήσεων ιεραρχούν την παραπάνω ικανότητα ως πρώτη σε σχέση με τις 

άλλες επίκτητες ιδιότητες που θα αναλύσουμε παρακάτω ( Marshall et. Al - 2003) , ενώ τα 

μεσαία και κατώτερα στελέχη νιώθουν πώς η εκπαίδευση στην ακρόαση του πελάτη θα έπρεπε 

να είναι το μοναδικό πεδίο εκπαίδευσης για τους πωλητές ( Luthy 2000 ).  

 

Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι η τεχνική της προσεκτικής ακρόασης του πελάτη είναι πάρα 

πολύ σημαντική και συνδέεται άμεσα με την απόδοση στην εργασία. Όσον αφορά τις 

τράπεζες, θα λέγαμε ότι η ικανότητα του να ακούς προσεκτικά και να αποκρίνεσαι χωρίς 

ιδιοτέλειες είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Σε ένα κατάστημα τράπεζας, που αποτελεί και το κύριο 

αντικείμενο ανάλυσης μας, ο υπάλληλος θα πρέπει να ακούει πολύ προσεκτικά τι θέλει να του 

πει ο πελάτης. Οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές μια και ο υπάλληλος συναλλάσσεται 

καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο και το κύριο αντικείμενο συναλλαγής τους είναι το χρήμα 

και η πώληση του υπό τη μορφή προϊόντων.  

 

Ο πελάτης νιώθει την ανάγκη να τον ακούσεις, να ενστερνιστείς τις απόψεις του, να νιώσει 

πως ενδιαφέρεσαι για το μέλλον του και για αυτόν όχι απλά γιατί είναι πελάτης αλλά και γιατί 

είναι συνάνθρωπος σου. Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή της μελέτης αυτής το χρήμα δεν 

είναι η ευτυχία αλλά είναι σίγουρα το απαραίτητο συστατικό της. Όταν λοιπόν ο πελάτης 

έρχεται στον κάθε τραπεζικό υπάλληλο και θέλει να δανειστεί η να αποταμιεύσει τα χρήματα 

του, κατά κάποιο τρόπο εμπιστεύεται ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του στην τράπεζα και 

συνεπώς στον υπάλληλο με τον οποίο βρίσκεται σε συνδιαλλαγή. Έτσι, φτάνουμε στο 

συμπέρασμα, ότι την στιγμή της συνδιαλλαγής ο πελάτης βρίσκεται σε τεταμένη κατάσταση 

και αν μη τι άλλο περιμένει από τον υπάλληλο όχι μόνο να τον προσέχει αλλά και να δείχνει 

τουλάχιστον ότι τον καταλαβαίνει. Όποτε οι πωλητές σε μία τράπεζα θα πρέπει να είναι πάρα 

πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τη συμπεριφορά τους απέναντι στον πελάτη και θα πρέπει να 

του δείξουν ότι ενστερνίζονται τις απόψεις του και τους προβληματισμούς του. Η σωστή και 

προσεκτική ακρόαση είναι σημείο επαγγελματισμού και καταλύτης για την αύξηση των 
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πωλήσεων σε έναν τραπεζικό οργανισμό. Για να γίνει πιο κατανοητό πόσο σημαντικό είναι να 

προσέχεις τον πελάτη όταν μιλάει αλλά και να του δείχνεις ένθερμο ενδιαφέρον, φανταστείτε 

πόσο μεγάλη διαφορά έχει η επίσκεψη σε ένα γιατρό ο οποίος το μόνο που ενδιαφέρεται είναι 

να τελειώσει η εξέταση σε σχέση με ένα γιατρό που δεν ακούει μόνο τη καρδιά του ασθενή 

αλλά και τη ψυχή του. 

 

Προσαρμοστική Πώληση 

 

Η προσαρμοστική πώληση αναφέρεται στην εναλλαγή των διαθέσεων κατά τη διάρκεια 

μιας πώλησης ανάλογα με την συμπεριφορά του πελάτη, βασισμένη σε προηγούμενες 

πληροφορίες. Η επίκτητη αυτή ιδιότητα θα λέγαμε ότι μοιάζει πάρα πολύ με το έμφυτο 

ταλέντο της κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων που αναλύσαμε 

παραπάνω. Η διαφορά είναι ότι η έμφυτη ιδιότητα του συμμερισμού των άλλων ατόμων δίνει 

την ευχέρεια στον πωλητή να αυτοσχεδιάσει, να μην προετοιμαστεί και να φερθεί όπως αυτός 

που προετοιμάστηκε στηριζόμενος σε βάσιμες πληροφορίες που έχει αντλήσει πρότερα. Η 

προσαρμοστική πώληση αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες που ο υπάλληλος έχει 

προετοιμαστεί πριν από μια συνάντηση και γνωρίζει πώς θα πρέπει να ανταποκριθεί στις 

διαθέσεις του πελάτη. Τα ποσοστά αποτυχίας θα λέγαμε ότι μειώνονται σε μεγάλο βαθμό αλλά 

δεν διασφαλίζεται και η επιτυχία. 

 

Η προσαρμοστική πώληση θεωρείται το δεύτερο σημαντικότερο επίκτητο χαρακτηριστικό 

ενός πωλητή και ιδιαίτερα χρήσιμη και για τους τραπεζικούς οργανισμούς. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα από έναν υπάλληλο που μπορεί και επιτυγχάνει προσαρμοστική πώληση είναι ότι 

συμβάλλει στην επίτευξη μακροχρόνιας σχέσης με τον πελάτη, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό 

αν αναλογιστούμε ότι η τράπεζα επενδύει σε μακροχρόνιες σχέσεις. Η εξασφάλιση μίας 

τέτοιας σχέσης με έναν πελάτη για ένα κατάστημα τράπεζας μπορεί να σημαίνει σταυροειδείς 

πωλήσεις και συνεπώς αύξηση των μεγεθών του. Πώληση προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του πελάτη σημαίνει σταδιακή «εξημέρωση» του πελάτη και ισχυρή 

δέσμευση από πλευράς του. Η συγκεκριμένη μέθοδος ακολουθείται κυρίως στους 
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αποκαλούμενους δύσκολους πελάτες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί και δύσκολοι στην 

προσέλκυση τους. 

 

Διαχείριση Διαφωνιών 

 

Σχεδόν όλοι  οι πωλητές θα αντιμετωπίσουν διαφωνίες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους 

που θα αποτελούν δυσκολίες για την ολοκλήρωση του έργου τους. Διαφωνίες που δεν θα 

διαχειρίζονται προς το όφελος και την ικανοποίηση του πελάτη θα παραμένουν εμπόδια στην 

ολοκλήρωση μιας επιτυχούς συνδιαλλαγής. Από την άλλη οι αρκετά έμπειροι και 

εκπαιδευμένοι πωλητές στο να επιλύουν διαφορές με πελάτες θα είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση. Ο πωλητής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να συνεπαίρνεται από την κακή διάθεση που μπορεί να του δημιουργήσει μία διαφωνία με 

έναν πελάτη και να παραμείνει ευγενικός και συνεργατικός. 

 

Την παραπάνω πωλησιακή ικανότητα θα μπορούσαμε να την μετονομάσουμε και σαν 

διαχείριση του θυμού ενός πωλητή. Σε ένα περιβάλλον καταστήματος τράπεζας είναι ευνόητο 

ότι ένα τέτοιο προσόν είναι άκρως σημαντικό. Ο κάθε άνθρωπος από την προσωπική του 

εμπειρία σαν πελάτης σε καταστήματα τραπεζών, θα έχει παρακολουθήσει αρκετές φορές 

διαφωνίες και διενέξεις μεταξύ των πελατών και των υπαλλήλων. Η καθημερινή τριβή με 

πάρα πολύ κόσμο αλλά και η αντίληψη (ιδιαίτερα στην Ελλάδα) ότι οι τράπεζες επωφελούνται 

των πελατών δημιουργούν πολύ συχνά διαφωνίες ή και προβληματισμούς στους πελάτες. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις ο υπάλληλος – πωλητής θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, έτσι ώστε να 

αναστρέψει την κατάσταση και ο πελάτης εν τέλει να φύγει ευχαριστημένος. Η διαχείριση των 

διαφωνιών, είναι μεγάλο προσόν για την επίτευξη πωλήσεων αλλά και για τη διατήρηση της 

καλής φήμης μιας τράπεζας. 
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Πρόβλεψη 

 

Η πρόβλεψη αποτελεί ίσως το πρωταρχικό σημείο σε μία πώληση. Είναι η ικανότητα ενός 

πωλητή να αναγνωρίζει ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι 

πιο επιτυχημένοι πωλητές έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τέτοιες καταστάσεις. 

 

Στην τράπεζα όπως και σε κάθε επιχείρηση μία τέτοια ικανότητα από μέρους των 

υπαλλήλων – πωλητών είναι πολύ σημαντική. Δε θα λέγαμε όμως ότι είναι τόσο σημαντική 

όσο τα υπόλοιπα που αναλύσαμε παραπάνω. Η τράπεζα έχει πιο ξεκάθαρους στόχους και η 

ανάγκη της πρόβλεψης ελαχιστοποιείται. Για παράδειγμα η επίσκεψη σε ένα επιχειρηματικό 

πελάτη θα γίνει αφού προηγηθεί ενημέρωση ότι είναι εύρωστος οικονομικά. Η τράπεζα 

συνήθως λειτουργεί με πληροφορίες από την αγορά αλλά και από πελατολόγιο που 

δημιουργείται μέσα από μια βάση δεδομένων που την προσφέρουν σύγχρονα πληροφοριακά 

συστήματα ( CRM ).  

 

Ολοκλήρωση – Κλείσιμο της Πώλησης 

 

Η ολοκλήρωση ή αλλιώς το κλείσιμο μιας πώλησης αναφέρεται στη στιγμή που ο πωλητής 

ζητάει από τον πελάτη να αγοράσει. Η ικανότητα της πειστικής και σωστής τελικής 

τοποθέτησης του υπαλλήλου για να έχει επιτυχή έκβαση η διαπραγμάτευση του αποτελεί ένα 

από τα ισχυρότερα χαρτιά μιας επιχείρησης, σε σχέση με άλλες μεθόδους που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει για να επηρεάσει τους πελάτες. Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι υπάρχουν πάρα 

πολλοί πωλητές που ενώ στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι πάρα πολύ ικανοί, τη 

στιγμή που φτάνουν στη στιγμή που πρέπει να προτείνουν στον πελάτη την αγορά του 

προϊόντος μηδενίζουν όλες τις προηγούμενες προσπάθειες τους. Τι να τον κάνεις ένα παίχτη 

του ποδοσφαίρου που ενώ είναι μέσα σε όλες τις φάσεις χάνει πάντα την ευκαιρία να 

σκοράρει; Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να καλλιεργήσει κάποιος την 

ικανότητα ολοκλήρωσης της πώλησης. 
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Αναλύοντας την παραπάνω πωλησιακή ικανότητα σε σχέση με τους τραπεζικούς 

οργανισμούς αντιλαμβανόμαστε την μεγάλη σημασία του. Ο υπάλληλος θα πρέπει όταν φτάνει 

στο κλείσιμο της πώλησης να είναι το ίδιο ανθρώπινος όπως και κατά τη διαδικασία της 

ενημέρωσης για το συγκεκριμένο προϊόν που θέλει να πουλήσει. Στην περίπτωση που δεν 

ζητήσει ο πελάτης από μόνος του να κλείσει την διαδικασία θετικά ή αρνητικά ο τραπεζικός 

υπάλληλος – πωλητής θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικός για το πώς θα θέσει την τελική 

πρόταση ολοκλήρωσης της συνδιαλλαγής τους. Αρκεί να αναφέρουμε ότι αν ο πελάτης δεν 

συμφωνήσει τη συγκεκριμένη στιγμή για την αγορά ενός προϊόντος ή δανείου το πιο πιθανό 

είναι να μην έχει ο υπάλληλος - πωλητής άλλη ευκαιρία μαζί του. 

 

Όλες οι παραπάνω δεξιότητες επίκτητες ή μη παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη 

των πωλήσεων οποιαδήποτε επιχείρησης αλλά και ειδικότερα ενός τραπεζικού οργανισμού. 

Αυτό που δεν πρέπει να παραλείψουμε βέβαια είναι ότι η διαφορά στην κουλτούρα, τις αξίες 

τα ήθη και τα έθιμα μιας κοινωνίας μπορεί να επηρεάσουν τους τρόπους που όλα τα παραπάνω 

θα χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα ένας πάρα πολύ επιτυχημένος πωλητής στην Ελλάδα 

μπορεί να μην ανταποκριθεί το ίδιο σε μία πρώην χώρα του Ανατολικού Μπλοκ για τον απλό 

λόγο ότι η νοοτροπία μεταξύ των δυο κρατών είναι τελείως διαφορετική. 

 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία στη διαδικασία της πώλησης σε όλα τα 

μέρη του κόσμου. Οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν λόγω διαφορετικής κουλτούρας, 

μπορούν να εξαλειφθούν άνετα αν τελικά ο καλός πωλητής που δραστηριοποιείται στον 

Ελλαδικό Χώρο, μείνει για ένα χρόνο σε χώρα του πρώην ανατολικού μπλοκ, και ενστερνιστεί 

την κουλτούρα τους. Έτσι, θα αλλάξει την συμπεριφορά του και θα μπορεί να πουλάει πολύ  

άνετα ακόμη και σε μια ξένη χώρα. Καταλήγουμε, λοιπόν ότι η προδιάθεση, η εκπαίδευση και 

η εμπειρία που έχει αποκτήσει κάποιος στο κομμάτι των πωλήσεων είναι παγκόσμιας 

εμβέλειας. Τώρα ο χρόνος προσαρμογής για τη δραστηριοποίηση με επιτυχή τρόπο και σε 

ξένα περιβάλλοντα είναι πράγμα αυτονόητο και ιδιαίτερα για τη πολυσύνθετη διαδικασία της 

πώλησης, οπού συμπεριφορές, χειρονομίες και λέξεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.  
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Οι κοινωνικές – πολιτικές – πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών και 

αποτελούν εμπόδιο για τη συνδιαλλαγή μεταξύ των ανθρώπων που απαρτίζουν τον πληθυσμό 

τους φαίνονται και στον Ελληνικό Τραπεζικό Κλάδο. Πολλά έχουμε ακούσει τελευταία για 

την αποτυχημένη απορρόφηση της Γενικής τράπεζας από τον Γαλλικό όμιλο Societe Generale 

η οποία ένα χρόνο μετά συνέχισε να βγάζει ζημίες. Μαρτυρίες από στελέχη της Geniki Bank 

πλέον αλλά και του εν γένει τραπεζικού χώρου λένε ότι οι Γάλλοι προσπάθησαν να 

εφαρμόσουν τα συστήματα που εφαρμόζουν στη χώρα τους, στους Έλληνες τραπεζικούς 

υπαλλήλους και όπως ήταν φυσικό απέτυχαν. Βέβαια, τα παραπάνω είναι μόνο εικασίες, αν 

αναλογιστούμε ότι η Geniki Bank ήταν μια πρώην δημόσια τράπεζα και ίσως η απότομη 

στροφή όλων αυτών των υπαλλήλων προς το ιδιωτικό καθεστώς να έφερε αυτά τα δυσοίωνα 

αποτελέσματα. 

 

Στα παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε και την επέκταση των ελληνικών τραπεζικών 

ομίλων στο εξωτερικό η οποία κορυφώθηκε με το πέρας των τελευταίων ετών. Σήμερα 

ελέγχουν δεκάδες τραπεζικά ιδρύματα σε μια μεγάλη γεωγραφική έκταση που οριοθετείται 

βόρεια από τη Pωσία, την Oυκρανία και την Πολωνία, ανατολικά από την Tουρκία και νότια 

από την Aίγυπτο και περικλείει περίπου εφτά γειτονικές χώρες της βαλκανικής χερσονήσου. Η 

ταχύτατη επέκταση στις αγορές του εξωτερικού αυξάνει ακόμα περισσότερο τις στελεχιακές 

ανάγκες των τραπεζών οι οποίες χρειάζονται όχι μόνο νέα και ικανά στελέχη, αλλά και με 

διάθεση να εργαστούν στο εξωτερικό και σε χώρες που δεν θεωρούνται το ίδιο προηγμένες με 

την Ελλάδα. 

 

Η γρήγορη ανάπτυξη εντός και εκτός συνόρων δεν έδωσε τα χρονικά περιθώρια για την 

εκπαίδευση του δυναμικού, τη δημιουργία φυτωρίων στελεχών και την καλλιέργεια μιας 

διεθνοποιημένης κουλτούρας.  

 

Σε αυτό το σημείο η παράθεση των πέντε σημαντικότερων παραγόντων επιλογής μιας 

τράπεζας από τους υποψήφιους πελάτες θα ήταν, χρήσιμη έτσι ώστε να δείξουμε τη μεγάλη 

σημασία των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας τράπεζας (Mosad Zineldin 1996).  
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Αυτοί είναι: 

 

• Εμπιστοσύνη στην τράπεζα 

• Τα ανταγωνιστικά προϊόντα της 

• Γραφειοκρατία 

• Η επαφή με τον υπάλληλο 

 

Το πρώτο και το τελευταίο κριτήριο επιλογής μιας τράπεζας εξαρτάται άμεσα από τον 

πωλητή – υπάλληλο της τράπεζας ενώ ο χειρισμός των άλλων δύο έμμεσα. Καταλαβαίνουμε 

λοιπόν ότι οι δεξιότητες ενός υπαλλήλου είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον κάθε τράπεζας. 

Ο υπάλληλος ουσιαστικά χτίζει τη φήμη της τράπεζας και είναι ο κύριος υπεύθυνος τόσο για 

την προσωπική του ανάδειξη όσο και για την ανάδειξη της τράπεζας που εργάζεται. 

 

4. Παρουσίαση Περίπτωσης  

 

Η μελέτη περίπτωσης που ακολουθεί παρακάτω προσπαθεί να αποδείξει ποιες είναι οι 

τεχνικές πωλήσεων που διαχωρίζουν τους κορυφαίους από τους χειρότερους υπαλλήλους σε 

μία τράπεζα. Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Εκουαδόρ  ( Fernando Jaramillo 

, Greg W. Marshall ), αλλά παρ’ όλα αυτά κάποια συμπεράσματα σε σχέση με τις καλύτερες 

τεχνικές πωλήσεων, που διαχωρίζουν τους καλύτερους από τους χειρότερους υπαλλήλους, θα 

συμπίπτουν και με τα παγκόσμια δεδομένα.  

 

 

4.1.Δεδομένα 

 

Το τραπεζικό σύστημα του Εκουαδόρ ήταν ανοιχτό για εισροή ξένων τραπεζών από το 

1960. Η ευκολία όσον αφορά την εισροή ξένων επενδύσεων και η χρησιμοποίηση του 

δολαρίου ως εθνικού νομίσματος από το 2000, είναι δύο καλοί λόγοι που επιλέχτηκε το 
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τραπεζικό σύστημα του Εκουαδόρ για την εξέταση του ερευνητικού αντικειμένου των δύο 

συγγραφέων αυτής της περίπτωσης. 

 

Οι δύο τράπεζες που επιλέχτηκαν για να αποτελέσουν το δείγμα για την έρευνα αυτή 

επιλέχθηκαν για τέσσερις λόγους. Πρώτον γιατί οι δύο τράπεζες αυτές είναι από τις 

μεγαλύτερες στο Εκουαδόρ με καταθέσεις πάνω από 1,6 δις. $ και μερίδιο αγοράς που έφτανε 

το 2002 στο 39,9%, δεύτερον γιατί το επίπεδο του ρίσκου κυμαίνεται πάνω από το μέσο όρο 

της αγοράς και στις δύο τράπεζες, τρίτον γιατί οι δύο αυτές τράπεζες έχουν παραπάνω από 280 

γραφεία εγκατεστημένα σε παραπάνω από 80 διαφορετικές πόλεις του Εκουαδόρ και τέλος 

γιατί το πελατολόγιο τους αποτελείται από όλων των ειδών τους πελάτες που 

δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς  

 

 

4.2. Διαδικασία Συλλογής Πληροφοριών και τρόπος αξιολόγησης 

 

Βασισμένοι σε μια επταψήφια κλίμακα ( 1 = καθόλου σημαντικό, 7 = Πολύ σημαντικό ) οι 

μελετητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να αξιολογήσουν 51 τεχνικές 

πωλήσεων ( Dwyer et.al ). Από την άλλη για τη σωστή ανάλυση των αποτελεσμάτων υπήρχε 

και η επιμέρους αξιολόγηση και των ατόμων που πήραν μέρος στην έρευνα. Αυτοί κρίνονταν 

σε σχέση με 5 παράγοντες: 

 

• Την προμήθεια από το σύνολο των πωλήσεων που πετυχαίνουν 

• Την υπέρβαση των προσωπικών στόχων  

• Την πώληση σε νέους πελάτες 

• Την πώληση στους ήδη υπάρχοντες 

• Και τέλος την αξιολόγηση του συνόλου των πωλήσεων που πετυχαίνουν 

 

Η μέτρηση των παραπάνω παραγόντων επιτυχίας – αποτυχίας θα τοποθετούσε κάθε 

υπάλληλο σε μία επταψήφια κλίμακα Likert ( 1 = πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο, 7 = Πολύ 

πιο πάνω από τον μέσο όρο ).  
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Ένα ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στην Ισπανική γλώσσα το οποίο περιείχε όλα τα 

παραπάνω μέτρα αξιολόγησης. 300 Ερωτηματολόγια μοιράστηκαν τυχαία σε υπαλλήλους και 

των δύο τραπεζών και από αυτά συμπληρώθηκαν τα 246. Τα συμπεράσματα που βγήκαν από 

τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής ήταν αρκετά κατατοπιστικά σε σχέση με το ποιες τελικά είναι 

οι δεξιότητες πωλήσεων που διαφοροποιούν τους χειρότερους από τους κορυφαίους 

τραπεζικούς υπαλλήλους – πωλητές. 

 

Δε θα προχωρήσουμε στην αριθμητική ανάλυση των δεδομένων αλλά και στην παράθεση 

πινάκων μια και η έρευνα δεν είναι πρωτογενής. Από την άλλη ο λόγος που αναφέραμε τον 

τρόπο που συλλέχθηκαν οι πληροφορίες, είναι πολύ κρίσιμος για την κατανόηση των 

συμπερασμάτων που βγήκαν.  

 

4.3.Συμπεράσματα  

 

Αυτή η έρευνα αναγνώρισε πέντε κρίσιμους παράγοντες πώλησης τραπεζικών προϊόντων 

και υπηρεσιών στο Εκουαδόρ. Πρώτα από όλα, οι υπάλληλοι – πωλητές που ασχολούνται με 

την οργάνωση ή απλά συμμετέχουν σε σεμινάρια ή σε εμπορικές εκθέσεις που έχουν σαν 

αντικείμενο τις πιθανές εξελίξεις στο μέλλον, είναι πολύ πιο πιθανό να είναι κορυφαίοι παρά 

τελευταίοι πωλητές. 

 

Επιπλέον, οι πωλητές που προσεγγίζουν ένα ενδεχόμενο αφού πρώτα συστήσουν τον 

εαυτό τους και κάνουν γνωστό το όνομα της τράπεζας που αντιπροσωπεύουν καθώς και το 

άτομο που τα σύστησε να μιλήσουν με το συγκεκριμένο πελάτη, έχουν πολύ περισσότερες 

πιθανότητες να ανήκουν στα κορυφαία στελέχη πωλήσεων. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με 

το γεγονός ότι και οι δύο τράπεζες έχουν πολύ καλό όνομα στην αγορά και σίγουρα μια 

αναφορά του ονόματος της τράπεζας βοηθούσε στην πώληση, ενώ η αναφορά σε κάποιον 

γνωστό που τους σύστησε να επισκεφθούν τον συγκεκριμένο πελάτη να είναι κάτι που 

εμπίπτει πάρα πολύ με τα ισπανικά κοινωνικά δεδομένα. Οι δύο τελευταίες παρατηρήσεις θα 
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τολμούσαμε να αναφέρουμε ότι ταιριάζουν απόλυτα και με την κουλτούρα της Ελληνικής 

κοινωνίας.  

 

Τρίτον, οι τραπεζικοί υπάλληλοι που χρησιμοποιούσαν απλό και σύντομο λεξιλόγιο ήταν 

πολύ πιο πιθανό να επιτύχουν σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένους 

όρους και άσχημα ηχητικά λέξεις. Ουσιαστικά, οι κορυφαίοι πωλητές ήταν αυτοί που 

μπορούσαν και προσαρμόζονταν στο λεξιλόγιο του πελάτη, ικανότητα που αναλύσαμε 

παραπάνω στα επίκτητα αλλά και στα έμφυτα χαρακτηριστικά ενός πωλητή. 

 

Ακόμη, τα τραπεζικά στελέχη που ολοκλήρωναν την διαδικασία της πώλησης τονίζοντας 

ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα του προϊόντος ενώ ταυτόχρονα το συνέκριναν με τα άλλα 

ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς, ήταν πολύ πιο πιθανό να ανήκουν στους καλύτερους 

πωλητές.  

 

Τέλος, οι υπάλληλοι που συνεχίζουν και ενδιαφέρονται για την ικανοποίηση του πελάτη 

και μετά την αγορά ενός προϊόντος μεγιστοποιούν τις πιθανότητες να εισέλθουν στο γκρουπ 

των κορυφαίων τραπεζικών υπαλλήλων – πωλητών. Το ενδιαφέρον για την ικανοποίηση του 

πελάτη και μετά την πώληση συντελεί όχι μόνο στη διατήρηση του, αλλά και στην 

παρότρυνση του να επαναλάβει αγορές από το ίδιο κατάστημα.  

 

Τα παραπάνω συμπεράσματα σε σχέση με την διαφοροποίηση των κορυφαίων πωλητών 

από τους κατώτερους είναι πολύ χρήσιμα αλλά δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αναφέρονται στην 

αγορά της Ισπανίας. Παρ’ όλα αυτά η έρευνα αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι τόσο για να 

εξάγουμε συμπεράσματα για την κατάσταση που επικρατεί στον Ελληνικό Τραπεζικό χώρο 

(πράγμα απίθανο δεδομένου των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών διαφορών), αλλά 

για να καταλάβουμε από τι πράγματα μπορεί να υποκινηθεί ένας πελάτης και ποια πράγματα 

τον συγκινούν σε έναν πωλητή. Μη ξεχνάμε ότι τα παραπάνω πέντε συμπεράσματα είναι τα 

πιο σημαντικά για την κοινωνία της Ισπανίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν και στην 

Ελλάδα σε μεγαλύτερο η μικρότερο βαθμό. 

 

 70



Κεφάλαιο Τρίτο              Ο ρόλος της Διεύθυνσης Α.Δ των Τραπεζικών Οργανισμών στην αύξηση των πωλήσεων                    
 

Παρακάτω, εισερχόμενοι ταυτόχρονα στο κύριο κομμάτι της έρευνας, θα δείξουμε πως οι 

τράπεζες προσπαθούν να αυξήσουν τις πωλήσεις μέσω του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Δηλαδή, όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν σε σχέση με έναν πωλητή – υπάλληλο μέσα σε 

μία τράπεζα, έρχονται και συγκλίνουν στις παρακάτω αρμοδιότητες του τμήματος Ανθρώπινου 

Δυναμικού μιας τράπεζας. Η τράπεζα μέσα από διαδικασίες όπως η στελέχωση επιδιώκει να 

προσλάβει υπαλλήλους με όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε παραπάνω, ενώ με την 

εκπαίδευση προσπαθεί να αναπτύξει όλα τα έμφυτα και επίκτητα ταλέντα που 

προαναφέρθηκαν.   

 

5. Στελέχωση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαδικασίες 

 

Παραδοσιακά οι τράπεζες χαρακτηρίζονταν από την ασφάλεια που ένιωθε ο κάθε 

υπάλληλος στον εργασιακό του χώρο. Ο υπάλληλος που προσλαμβάνονταν στην εκάστοτε 

τράπεζα ήξερε ότι η καριέρα του θα ξεκινήσει και θα τελειώσει στον τραπεζικό χώρο και τις 

περισσότερες φορές στην ίδια τράπεζα. Αυτό το φαινόμενο, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 

παρουσιαζόταν γιατί ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών ήταν ελάχιστος. Ουσιαστικά το 

εργασιακό καθεστώς που επικρατούσε ήταν αυτό του Δημοσίου υπαλλήλου. Με την πάροδο 

των χρόνων όμως, και βάσει μιας τελείως διαφορετικής εργασιακής κουλτούρας που 

δημιουργήθηκε, οι τράπεζες δεν είναι πλέον ο πιο ασφαλής χώρος για μία ισόβια καριέρα και 

ειδικότερα όσον αφορά τη διαδικασία της στελέχωσης – αποχώρησης υπαλλήλων ισχύουν τα 

εξής: 

 

• Αυξημένο ποσοστό αποχώρησης 

• Αύξηση του ποσοστού εποχιακών υπαλλήλων 

• Αύξηση του ποσοστού ανθρώπων που εισέρχονται στον τραπεζικό κλάδο και με 

την πρώτη ευκαιρία αποχωρούν οικιοθελώς και 

• Αυξημένο ποσοστό πρόσληψης εξειδικευμένων υπαλλήλων  
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5.1. Καίρια σημεία κατά τη διάρκεια της αναζήτησης – στελέχωσης υπαλλήλων 

 

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης αλλά και της πρόσληψης υπαλλήλων δεν διενεργείται 

μία αλλά δύο διαδικασίες. Η τράπεζα αναζητεί ένα νέο υπάλληλο και ο αιτών αναζητεί μία 

καινούρια δουλειά. 

 

 Η πρώτη διαπάλη προέρχεται από την ανάγκη του υπαλλήλου να γνωρίζει αρκετά 

πράγματα για την τράπεζα στην οποία θα δουλέψει. Όσες περισσότερες πληροφορίες έχει ο 

υποψήφιος υπάλληλος για την τράπεζα στην οποία σκοπεύει να δουλέψει τόσο πιο εύκολο 

είναι για αυτόν να αποφασίσει. Από την άλλη οι τράπεζες συνήθως είναι απρόθυμες να είναι 

απόλυτα ειλικρινείς με τους υποψήφιους υπαλλήλους σε σχέση με τα αρνητικά στον 

εργασιακό τους χώρο γιατί ο κύριος σκοπός τους είναι η κάλυψη της κενής θέσης. 

 

Η αντίθετη ακριβώς κατάσταση επικρατεί από την πλευρά της τράπεζας σε σχέση με τις 

πληροφορίες που θέλει να συλλέξει σε σχέση με το άτομο το οποίο θα επιλέξει. Το υποψήφιο 

άτομο θέλει η τράπεζα να του κάνει όσο το δυνατόν την καλύτερη προσφορά και εν τέλει να 

καλύψει τη θέση. Σπάνια ένα υποψήφιο άτομο δε θα αποκρύψει τα αρνητικά του κατά τη 

διάρκεια μιας συνέντευξης. 

 

Η τράπεζα θα πρέπει να είναι όσο πιο ειλικρινής μπορεί απέναντι στον κάθε υποψήφιο έτσι 

ώστε όχι μόνο να τον προσλάβει τον υπάλληλο αλλά και να τον διατηρήσει. Οποιαδήποτε 

ανακρίβεια η λανθασμένη πληροφορία κατά τη διάρκεια της στελέχωσης θα αποτελέσει το 

πρώτο κίνητρο για τη φυγή του υπαλλήλου σε άλλη δουλειά. Μη ξεχνάμε ότι η δημιουργία 

λανθασμένων προσδοκιών είναι ένα τεράστιο λάθος όχι μόνο στο εργασιακό περιβάλλον αλλά 

και στη ζωή την ίδια. 

 

Ομοίως ένας υποψήφιος υπάλληλος συνήθως πέφτει στο λάθος να παρουσιάζει μια 

διαφορετική εικόνα του εαυτού του κατά τη διάρκεια της στελέχωσης και τότε διατρέχει το 

ρίσκο να αποκτήσει μία δουλειά για την οποία δεν είναι άξιος. Η τράπεζα προσπαθεί πάντα να 

είναι όσο πιο προσεκτική μπορεί στην επιλογή του προσωπικού της γιατί μια λάθος επιλογή 
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συνήθως της κοστίζει πάρα πολύ. Για αυτό το λόγο πολλές τράπεζες χρησιμοποιούν τα γνωστά 

τεστ επιλογής προσωπικού τα οποία πλαισιώνονται και από τη διαδικασία της συνέντευξης 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα λάθους. 

 

5.2. Τρόποι Αναζήτησης υπαλλήλων – Κριτήρια 

 

Οι τράπεζες έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν όπως είδαμε παραπάνω την πιθανότητα 

λάθους επιλογής ανθρώπινου Δυναμικού καταφεύγουν στους εξής παρακάτω τρόπους 

αναζήτησης υπαλλήλων: 

- Άτομα που κάνουν αιτήσεις για την κάλυψη μιας θέσης και φυσικά θεωρούν 

ότι πληρούν όλα τα κριτήρια. Σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να αναφέρουμε 

ένα τυπικό παράδειγμα για το τι άτομα περίπου ζητούνται για την κάλυψη θέσεων 

σε μία τράπεζα. Τα στοιχεία που ακολουθούν πάρθηκαν από το site γνωστής 

τράπεζας που δραστηριοποιείται στον Ελλαδικό Χώρο. 

• Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ή Μεταπτυχιακό 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

• Άριστος χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Ικανότητες 

• Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα 

• Αναλυτική και κριτική σκέψη 

• Λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες πίεσης χρόνου 

• Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής – ευελιξία 

• Δημιουργικότητα – Καινοτομία 

• Ομαδικό πνεύμα 

• Δυναμισμός  

Στόχοι 

• Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης διαδικασιών και ενεργειών 

• Ικανοποίηση του πελάτη (εσωτερικού και εξωτερικού) 
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• Αποτελεσματικότητα   

• Προσωπική ανάπτυξη 

Ήθος 

• Ακεραιότητα 

• Επιμονή και υπομονή 

• Εμπιστοσύνη 

• Υπευθυνότητα 

• Σεβασμός  

- Υπάλληλοι με προϋπηρεσία στην εκάστοτε τράπεζα 

Οι τράπεζες δεν ξεχνάνε ποτέ τους παλιούς καλούς υπαλλήλους που έχουν 

προϋπηρεσία στην συγκεκριμένη τράπεζα. Τα αρχεία των υπαλλήλων που 

διατηρούν στις βάσεις δεδομένων τους οι τράπεζες αποτελούν μία έξοχη πηγή για 

την πρόσληψη υπαλλήλων. Η τράπεζα καλεί συχνά πολύ καλούς υπαλλήλους της 

που εργάζονται σε άλλη τράπεζα πλέον και κάνει προτάσεις συνεργασίας. Στην 

περίπτωση που αρνούνται τα ίδια άτομα μπορούν να προτείνουν άλλους 

υπαλλήλους που γνωρίσαν στην δουλειά που απασχολούνται το διάστημα εκείνο. 

- Συστάσεις από καλούς υπαλλήλους που εργάζονται ήδη στην τράπεζα.  

Συνήθως αυτό που ισχύει στην επιλογή προσωπικού είναι ότι καλύτερες συστάσεις    

θα πάρεις από έναν υπάλληλο  ο οποίος είναι πολύ καλός και αφοσιωμένος στη 

δουλειά του. Αν τίποτα από τα δύο δεν ισχύει τότε το πιο πιθανό αποτέλεσμα για 

την τράπεζα που θα προσλάβει έναν υπάλληλο μέσω ενός ανικανοποίητου 

υπαλλήλου είναι να έχει σε λίγο χρονικό διάστημα δύο ανικανοποίητους 

υπαλλήλους. 

- Συστάσεις από παλιούς υπαλλήλους.      

Οι τράπεζες συνήθως διαλέγουν αυτή την οδό για την πρόσληψη καινούριων 

υπαλλήλων έτσι ώστε να μειώσουν το ρίσκο της λάθος επιλογής. Από την άλλη 

αναφέραμε και όλα τα προσόντα τα οποία ζητάνε από έναν υπάλληλο όταν είναι 

τελείως νέος στον χώρο των τραπεζών. Πάνω σε αυτό τον τρόπο αναζήτησης 
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ολοκληρωτικά καινούριων υπαλλήλων αναφέραμε ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό 

τους είναι η κατοχή ενός διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ. Έτσι δε θα μπορούσαμε να μην 

αναφέρουμε την αναζήτηση υπαλλήλων μέσω κοντινών πανεπιστημίων σαν μια 

συνηθισμένη πρακτική των τραπεζών.  

 

Αυτό γίνεται είτε με την συμμετοχή των τραπεζών σε ημερίδες που διοργανώνονται στα 

πανεπιστήμια από διάφορες επιχειρήσεις για την αναζήτηση καινούριων υπαλλήλων είτε με 

την αποστολή e-mail μέσω του γραφείου διασύνδεσης του πανεπιστημίου. 

 

Έτσι από τα παραπάνω βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα. Πρώτα από όλα ο σκοπός των 

τραπεζών δεν είναι να κάνουν αίτηση για μία θέση όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα αλλά 

τα άτομα που θα επιλέξει να είναι διατεθειμένο να μείνει στη δουλειά αλλά και η τράπεζα να 

μπορεί να το διατηρήσει. Επίσης οι τράπεζες προσπαθούν να κάνουν γνωστή τη θέση στους 

υπαλλήλους προτού προσληφθούν για να μην υπάρχουν αργότερα προβλήματα. Τέλος, οι 

καλύτεροι τρόποι πρόσληψης για μία τράπεζα αλλά και αυτούς που επιλέγει συχνότερα είναι 

μέσω συστάσεων από καλούς υπαλλήλους ή προάγοντας καλούς υπαλλήλους μέσα από την 

ίδια την τράπεζα. 

 

5.3. Διαδικασίες Επιλογής αιτούντων  

 

Μία σωστή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ξεκινάει με ρεαλιστικά μέτρα επιλογής των 

υποψηφίων. Συνεχίζει με την επιλογή των καλύτερων από αυτούς που εξέτασε και στο τέλος 

αποσκοπεί στην πλήρη ενσωμάτωση των υπαλλήλων στον τραπεζικό οργανισμό καθώς και 

στην αποτελεσματική διοίκηση τους. 

 

Παρακάτω ακολουθούν οι τρόποι που μία τράπεζα κρίνει για την πρόσληψη ή όχι ενός 

υπαλλήλου. 
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5.3.1.  Πρόληψη για την αποφυγή εσωτερικών καταχρήσεων / κλοπών 

 

Ο τραπεζικός κλάδος χάνει 10 ευρώ από εσωτερική κατάχρηση για κάθε ένα ευρώ που 

χάνει από ληστείες και γενικότερα απάτες που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της. Χωρίς 

καμία αμφιβολία οι τράπεζες δεν προσλαμβάνουν άτομα τα οποία είναι επιρρεπή για την 

διάπραξη κατάχρησης / κλοπής. Για τον λόγο αυτό πριν προσλάβουν κάποιον υπάλληλο 

συνήθως προβαίνουν στις εξής πρέπουσες διαδικασίες: 

 

• Διεξαγωγή πιστωτικού ελέγχου σε όλους τους υποψήφιους προς πρόσληψη. Μόνο 

υποψήφιοι με άψογο ιστορικό πιστώσεων μπορούν να συνεχίσουν την διαδικασία 

πρόσληψης. Περαιτέρω διαπράττεται έλεγχος και για το πόσο επιρρεπής είναι ο 

νέος υπάλληλος σε δανεισμούς και άλλα είδη πιστώσεων. 

• Έλεγχος των συστάσεων που αναγράφει η αίτηση. Συχνή λοιπόν πρακτική των 

τραπεζών είναι να παίρνουν τηλέφωνο και να ρωτάνε τους ανθρώπους που έχουν 

για συστάσεις οι υποψήφιοι. Οι ερωτήσεις που γίνονται είναι σε σχέση με την 

υπευθυνότητα του υποψηφίου, αν είναι επιρρεπής στον τζόγο, αν είναι αφερέγγυος 

ή τέλος αν έχει εγκληματικό ιστορικό.  

• Έλεγχος της εκπαίδευσης των υποψηφίων. Ένας ειδικευμένος στην Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού θα ξεκινήσει τον έλεγχο του υποψηφίου από το πρώτο 

πράγμα που παρουσιάζει στο βιογραφικό του, δηλαδή από τα πτυχία.  Αυτό που 

συχνά συμβαίνει είναι ότι ο άνθρωπος που έχει στο μυαλό του την απάτη ξεκινάει 

με ψευδή στοιχεία ακόμα και από το βιογραφικό του. Έτσι με ένα έλεγχο ρουτίνας 

η τράπεζα μπορεί να διαπιστώσει την ορθότητα των στοιχείων του βιογραφικού του 

υποψηφίου υπαλλήλου. 

• Έλεγχος των εργοδοτών των προηγούμενων δέκα χρόνων. Πολλές φορές στην 

αίτηση εργασίας για μία τράπεζα ζητείται να αναφερθεί το όνομα πρώην 

συναδέλφων του υποψηφίου από άλλες τράπεζες (όταν πρόκειται για μετακίνηση). 

Αυτό γίνεται γιατί οι συνάδελφοι ενός υπαλλήλου τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. 

Αυτοί μπορούν να δώσουν πληροφορίες σε σχέση με την συμπεριφορά του 

υποψηφίου και για το αν είχε διαπράξει κάποια κατάχρηση. Και αυτό γιατί έχει 
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αποδειχτεί ότι τα άτομα που διώχνονται από μία τράπεζα με την κατηγορία της 

εξαπάτησης της τράπεζας, προσπαθούν πάλι να δουλέψουν σε τράπεζα.  

 

5.3.2. Περιγραφή Θέσεων Εργασίας  

 

Εάν υπάρχει ένα κομμάτι από όλη τη διαδικασία που είναι ελαφρώς παραμελημένο είναι 

αυτό της περιγραφής θέσεως εργασίας, δηλαδή της κατανόησης των εργασιών που πρέπει να 

επιτευχθούν από ένα άτομο στο εργασιακό περιβάλλον. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη 

στελέχωση συνήθως ενημερώνεται για τα θετικά και αρνητικά της δουλειάς για την οποία ένα 

άτομο είναι υποψήφιο γιατί αλλιώς δεν θα ήταν σε θέση να επιλέξει τον κατάλληλο.  

 

Αφού επιλέγεται ο υπάλληλος, η απόδοση του μετριέται σε σχέση με τις απαιτήσεις της 

θέσης που ανέλαβε και με αυτό τον τρόπο προάγεται αν ανταπεξέλθει άριστα στις 

υποχρεώσεις του ενώ μπορεί ακόμα και να απολυθεί αν φανεί ανάξιος να ολοκληρώσει το 

έργο του. Κανένα θέμα δεν είναι πιο σημαντικό από το να καταλάβει ο υπάλληλος ποιο είναι 

το έργο του και ποια θα πρέπει να είναι η απόδοση του σε σχέση με αυτά που προβλέπει η 

περιγραφή της θέσης εργασίας του.  

 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε μία περιγραφή θέσης εργασίας μέσα σε ένα 

κατάστημα τράπεζας ως ενδεικτικό παράδειγμα των προαναφερθέντων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 Τίτλος Θέσης : Προϊστάμενος Υπηρεσίας              Δομή : Περιφερειακή 
                           Εργασιών Γενικών Συναλλαγών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρεται σε : Τμηματάρχη Εργασιών                 Δικαίωμα Υπογραφής : Β’ Υπογραφή 
 

                                              Κύριες Επαφές / Επικοινωνία
• Εντός Τράπεζας :  Με όλα τα τμήματα του Καταστήματος                  Καθημερινά 

                                           Με το γραφείο υποστήριξης περιφέρειας       
 

• Εκτός Τράπεζας : Με Πελάτες                                                              Καθημερινά 
 

 

Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ TELLERS 

 

 

 

 

 

 78



Κεφάλαιο Τρίτο              Ο ρόλος της Διεύθυνσης Α.Δ των Τραπεζικών Οργανισμών στην αύξηση των πωλήσεων                    
 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΘΕΣΗΣ 

 

Η τήρηση των διαδικασιών και η αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών καταθέσεων, 

κίνησης κεφαλαίων, συναλλάγματος και εισπράξεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών σύμφωνα με τα συστήματα και τις Διαδικασίες της 

Τράπεζας. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

• Άνετο και όμορφο εργασιακό περιβάλλον δίπλα σε κεντρική πλατεία της 

πόλης. 

• Μηνιαίος Μισθός συν επιδόματα ισολογισμού και bonus ανάλογα με το 

ποσοστό επίτευξης των στόχων του καταστήματος. 

• Πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης με πιθανή προαγωγή σε ανώτερο πόστο. 

• 5 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα 

• 30 εργάσιμες ημέρες άδεια το χρόνο 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

• Μακρόχρονη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και τουλάχιστον 2 χρόνια 

εκτέλεσης των καθηκόντων που ορίζει η θέση του. 

• Πτυχίο Οικονομικής σχολής  

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ενώ πρόσθετο προσόν κρίνεται η 

γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας. 

• Οργανωτική ικανότητα. 

• Επικοινωνιακή ικανότητα  

• Γνώση Λογισμικών πακέτων Η/Υ και ιδιαίτερα άνεση χρήσης του πακέτου 

excel. 
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ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

 

• Εποπτεύει και ελέγχει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών 

καταθέσεων, κίνησης κεφαλαίων, συναλλάγματος και εισπράξεων 

σύμφωνα με τα συστήματα και τις διαδικασίες της τράπεζας. 

• Φροντίζει για την τήρηση του αρχείου υπογραφών πελατών, συμβάσεων 

λογαριασμών και συμβάσεων καρτών.     

•   Εγκρίνει στο όριο του τις πράξεις καταθέσεων, κίνησης κεφαλαίων, 

συναλλάγματος και εισπράξεων. 

• Ελέγχει και θεωρεί, όπου απαιτείται, όλα τα εσωτερικά έγγραφα που είναι 

απαραίτητα για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών ( 

Ημερολόγιο, φυλλάδα συμφωνίας καταθέσεων, μηχανογραφημένες 

καταστάσεις Η/Κ, καθώς και τις πράξεις ΓΕΚΑ, κ.λ.π. ) και ελέγχει τα 

παραστατικά στο τέλος της ημέρας. 

• Ενεργοποιεί τις θέσεις εργασίας των tellers ευθύνης του, ελέγχει την 

εργασία τους και την ορθή χρήση του καθορισμένου ορίου τους. 

• Διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση το απόθεμα βιβλιαρίων και ευθύνεται 

για τη φύλαξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων, μετοχών, αποθετηρίων και 

κλειδιών θυρίδων θησαυροφυλακίου. 

• Ευθύνεται για τη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του ΑΤΜ και το 

έγκαιρο επαρκή εφοδιασμό του καθώς και των τυχόν εγκατεστημένων σε 

χώρους τρίτων. 

• Μεριμνά για τη τήρηση αρχείου και φύλαξη καταστάσεων, επιστολών και 

παραστατικών.  καταστήματος. 

• Φροντίζει για την ορθή και με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα εκτέλεση των 

εργασιών εντός του πεδίου ευθύνης του στο πλαίσιο των Κανονισμών και 

Εγκυκλίων της Τράπεζας και των απαιτήσεων της αγοράς. 
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• Προγραμματίζει και ελέγχει το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής ευθύνης 

του με βάση τον όγκο εργασιών, τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων 

πόρων και τις διαδικασίες της Τράπεζας. 

• Φροντίζει για τη διαρκή ενημέρωση των υφισταμένων του σχετικά με τις 

εγκυκλίους και τις οδηγίες που εκδίδονται από την τράπεζα. 

• Συμμετέχει απαραίτητα στα διενεργούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα της 

Τράπεζας για το χώρο ευθύνης του. 

• Στον κάτοχο της θέσης μπορεί να ανατεθούν από τον επικεφαλής του 

λειτουργικού χώρου στον οποίο ανήκει και καθήκοντα γενικότερου 

ενδιαφέροντος εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν. 

 

5.3.3.  Ανάλυση Εργασίας 

 

Η διαδικασία της επιλογής ξεκινάει με την ανάλυση της εργασίας που θα αναλάβει να 

εκτελεί ο εκάστοτε υπάλληλος. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή ξεκινάει με την ανάλυση των 

απαιτούμενων προσόντων αλλά και με τις ανταμοιβές που θα παρέχει η τράπεζα στον 

μελλοντικό κάτοχο της θέσης. Τα μέτρα και τα σταθμά που θα χρησιμοποιήσει η τράπεζα για 

την αξιολόγηση της εργασίας κάθε υπαλλήλου είναι πολύ σημαντικά ακόμα και για το στάδιο 

της επιλογής του. 

 

Η διαδικασία της επιλογής εξαρτάται πλήρως από την ανάλυση μίας θέσης εργασίας γιατί 

αυτή είναι η διαδικασία που θα  μας δώσει μία συνοπτική εικόνα των απαιτήσεων που έχει η 

τράπεζα από κάθε υπάλληλο υφιστάμενο στον οργανισμό ή όχι. 

 

5.3.4. Ανάλυση του υποψηφίου 

 

Αφού η θέση εργασίας αναλυθεί και τα κριτήρια επιλογής αποφασιστούν, η τράπεζα 

μετράει την ικανότητα ανταπόκρισης των υποψηφίων στις απαιτήσεις και τα κριτήρια που 

όρισε.  
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Υπάρχουν τρία κρίσιμα σημεία στην επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου: 

 

1. Πλήρης κατανόηση του υποψηφίου όσον αφορά τις απαιτήσεις της εργασίας που 

πρόκειται να αναλάβει. 

2. Μία σταθερή διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υπάλληλων και 

3. ένα σύστημα που μπορεί να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά κάθε μελλοντικού 

υπαλλήλου 

 

Η επιλογή των υπαλλήλων είναι χρονοβόρα διαδικασία αλλά τίποτα δεν είναι πιο 

χρονοβόρο από τη επιλογή λάθος υπαλλήλων γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί ούτε τον επιλεχθέντα, 

ούτε αυτούς που δεν επιλέχθηκαν, ούτε την τράπεζα και τέλος ούτε τους υπαλλήλους που θα 

συνεργαστεί το συγκεκριμένο άτομο στο καινούριο του εργασιακό περιβάλλον. Έτσι, για την 

επιλογή των υπαλλήλων και συνεπώς για την καλύτερη ανάλυση τους υπάρχουν κάποια 

βήματα που εφαρμόζονται τα οποία θα αναλύσουμε εξής παρακάτω. 

 

-  Η αίτηση του Υποψηφίου 

 

Για αρκετούς λόγους, συμπεριλαμβανόμενων των νομοθετικών, η τράπεζα δέχεται μία 

αίτηση από κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να αναλάβει μια θέση εργασίας. Αυτή η αίτηση από 

τη στιγμή που συμπληρώνεται και μετά γίνεται το κύριο έγγραφο γύρω από το οποίο όλες οι 

άλλες διαδικασίες στηρίζονται. Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της πρώτης αναγνωριστικής 

συνέντευξης αλλά και κατά την τελική σε βάθος συνέντευξη. Ο βαθμός του τεστ μπορεί να 

αναγραφεί πάνω στην αίτηση έως και η τελική απόφαση της πρόσληψης του υπαλλήλου.  

 

-  Τεστ Ικανοτήτων - Προσωπικότητας 

 

Καλά δομημένα τεστ ικανοτήτων – προσωπικότητας συνήθως αποτελούν ένα βασικό 

κριτήριο για την επιλογή ενός υποψηφίου σε μια τράπεζα αλλά και παρέχουν μία πολύ 

καθαρότερη εικόνα στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σε σχέση με τις ικανότητες του 

υποψηφίου.  
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Τα τεστ αυτά διασφαλίζουν ότι ο υπάλληλος έχει τα τεχνικά προσόντα να αναλάβει μια 

δουλειά αλλά και καταδεικνύουν αν το προφίλ του υπαλλήλου ταιριάζει με αυτό της 

συγκεκριμένης θέσης που θα καλύψει. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος που χορηγεί δάνεια θα 

πρέπει να είναι σίγουρος για τον εαυτό του και συνήθως να μην έχει ανάγκη από επιβεβαίωση. 

Αυτά τα τεστ με ορισμένες ερωτήσεις που διερευνούν το EIQ (πράγμα που αναλύσαμε και στο 

2ο κεφάλαιο) μπορούν να εξακριβώσουν (τουλάχιστον στα χαρτιά) κατά πόσο ο εκάστοτε 

άνθρωπος έχει αυξημένη την ανάγκη της επιβεβαίωσης ή όχι.  

 

Πάνω σε αυτό το θέμα πάλι δε θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε ότι τα τεχνικά 

προσόντα του κάθε υπαλλήλου μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο, αυτό που δεν μπορεί 

να αλλάξει όμως είναι η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Είναι επιστημονικά 

αποδεδειγμένο ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου αλλάζει είτε έπειτα από ένα μεγάλο σοκ είτε 

μετά το πέρας πολλών ετών. Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω γνωμικό μπορούμε να 

συμπεράνουμε πόσο λειτουργικά ζημιογόνα μπορεί να γίνει μία πρόσληψη ενός ατόμου για 

μία θέση που δεν τον εκφράζει. Σημειώνουμε τέλος ότι τα τεστ αυτά θα πρέπει να 

συμπληρώνονται και από άλλες διαδικασίες όπως είναι η συνέντευξη για να είναι πιο 

αντικειμενικά. 

 

-  Αναλυτική / Διερευνητική Συνέντευξη ( Σε βάθος ) 

 

Η διερευνητική συνέντευξη σε βάθος του μελλοντικού υπαλλήλου είναι ίσως το πιο 

κρίσιμο κομμάτι της όλης διαδικασίας της επιλογής ενός υποψηφίου. Καλά θεμελιωμένες 

συνεντεύξεις μπορούν να παρέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον υποψήφιο ενώ κακά 

σχεδιασμένες συνεντεύξεις μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και στην πρόσληψη λάθος 

υπαλλήλου. 

 

Είναι πολύ σημαντικό για το άτομο που θα πάρει τη συνέντευξη να προετοιμαστεί καλά 

πριν από αυτή, έτσι ώστε η συνέντευξη να κυλήσει ομαλά και είναι όσο το δυνατόν πιο 

διερευνητική. 
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 Συνήθως ο διεξαγωγέας της συνέντευξης πριν από την πραγματοποίηση της, διαβάζει όλες 

τις απαιτήσεις που έχει η δουλειά που πρόκειται να καλυφθεί έτσι ώστε να κατανοήσει πως θα 

έπρεπε να είναι ο κατάλληλος υπάλληλος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσλαμβάνεται 

άτομο το οποίο δεν έχει τα προσόντα για μία θέση αλλά ούτε και άτομο το οποίο έχει 

παραπάνω προσόντα από αυτά που πρέπει. Και οι δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο ζημιογόνες 

αφού στη μεν πρώτη ο υπάλληλος δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει και το ηθικό του θα είναι 

πεσμένο ενώ στη δε δεύτερη ο υπάλληλος θα βαρεθεί και αν δεν μπορέσει να μετακινηθεί σε 

άλλη θέση ή σε άλλη τράπεζα μπορεί και να παραιτηθεί. 

 

Οι σε βάθος συνεντεύξεις που πραγματοποιούνται για την είσοδο κάποιου στον τραπεζικό 

χώρο αποσκοπούν κυρίως στην διερεύνηση βασικών στοιχείων του χαρακτήρα του όπως είναι: 

• Ο ενθουσιασμός.  

• Η ωριμότητα. 

• Η προσαρμοστικότητα  

• Τα επικοινωνιακά προσόντα 

 

Οι συνεντεύξεις που λαμβάνουν χώρα στις τράπεζες για τη επιλογή προσωπικού έχουν 

τέσσερα στάδια . Το πρώτο στάδιο είναι το αναγνωριστικό το οποίο καταλαμβάνει τα πρώτα 

λεπτά της συνέντευξης. Σε αυτή τη μικρή χρονική περίοδο δημιουργούνται και τα πρώτα 

συναισθήματα συμπάθειας ή αντιπάθειας μεταξύ των δύο πλευρών. Η δεύτερη φάση της 

συνέντευξης είναι αυτή της συλλογής πληροφοριών ή οποία επιτυγχάνεται με εύστοχα 

τοποθετημένες ερωτήσεις. Η Τρίτη φάση της συνέντευξης είναι η περιγραφή της θέσης 

εργασίας που προσφέρεται από την τράπεζα στον υποψήφιο εργαζόμενο. Εδώ όπως έχουμε 

αναφέρει και παραπάνω η ειλικρίνεια από πλευράς της τράπεζας αλλά και του εργαζόμενου θα 

είναι πάρα πολύ σημαντική για τη μετέπειτα συνεργασία τους. Τέλος, η συνέντευξη πάντα 

κλείνει με την ερώτηση από μέρους της τράπεζας για το αν υπάρχει τίποτα άλλο αδιευκρίνιστο 

στο μυαλό του υποψήφιου υπαλλήλου και αν δεν υπάρχει, η συνέντευξη τελειώνει με την 

ευχαρίστηση από μέρους της τράπεζας για τον χρόνο που ξόδευε ο υποψήφιος για τη 

διαδικασία της συνέντευξης.  

 84



Κεφάλαιο Τρίτο              Ο ρόλος της Διεύθυνσης Α.Δ των Τραπεζικών Οργανισμών στην αύξηση των πωλήσεων                    
 

 

Έτσι και με  την πραγματοποίηση της τελικής συνέντευξης, ολοκληρώνεται η διαδικασία 

της επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού σε μία τράπεζα. Το μόνο που έμεινε να διευκρινίσουμε 

είναι η περίπτωση που στο τέλος έχουν επιλεχθεί παραπάνω από ένας υπάλληλοι. Σε αυτή την 

περίπτωση συνήθως ο επικεφαλής του τμήματος αποφασίζει για το ποιο άνθρωπο θέλει να έχει 

δίπλα του. Στην περίπτωση που κανένας δεν έχει επιλεχθεί για την κάλυψη της θέσης τότε 

είναι καλύτερο η θέση να μην καλυφτεί και να επαναληφθεί η διαδικασία από την αρχή. 

 

5.4. Μελέτη Περίπτωσης Lloyds TSB  (Davit Pollitt, 2006) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Lloyds TSB 

Πως ή τράπεζα επιλέγει τα άτομα που θα καθορίσουν το μέλλον 

 

Η Lloyds σαν μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση με την φήμη ότι παρέχει εκπαίδευση, 

ανάπτυξη αλλά και ευκαιρίες μεγάλης καριέρας, είναι μία από τις πιο περιζήτητες τράπεζες για 

να δουλέψει ένας απόφοιτος. Πρόσφατα, ο γενικός υπεύθυνος χορηγήσεων προσωπικών, 

επιχειρηματικών δανείων, ασφαλειών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων δέχτηκε παραπάνω 

από 3800 αιτήσεις και τελικά 102 από τα άτομα αυτά τώρα συμμετέχουν σαν εκπαιδευόμενοι 

στο διετές πρόγραμμα φοίτησης που διευθύνει. 

 

Για την προσεκτικότερη επιλογή των υποψηφίων υπαλλήλων η Lloyds το 2001 εισήγαγε 

την on-line αίτηση για όλους τους απόφοιτους που απευθύνονται σε αυτήν για εργασία. 

 

Η Sally Cox, η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για τους απόφοιτους της Lloyds TSB 

είπε : « Ψάχνουμε για αποδοτικούς απόφοιτους με πολλή ενέργεια, εσωτερική υποκίνηση, 

έντονη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα, αυτοί είναι οι άνθρωποι που ταιριάζουν με το 

όραμα της επιχείρησης μας».  
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5.4.1. Διαδικασία Επιλογής 

 

Η on-line αίτηση, που οικοδομείται από διάφορες ερωτήσεις, είναι το πρώτο στάδιο στη 

διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Πέρυσι, περίπου 1800 ήταν οι υποψήφιοι που πέρασαν 

στο δεύτερο στάδιο που είναι ένα τεστ λογικής και μαθηματικών το οποίο οι υποψήφιοι το 

συμπληρώνουν on-line.  

 

Το τεστ αυτό, το οποίο παρέχεται από την ειδική σε θέματα αξιολόγησης PSL, 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο εξεζητημένα ψυχομετρικά τεστ. Λόγω της εξαιρετικά 

μεγάλης βάσης δεδομένων που έχει η PSL, οι ερωτήσεις για κάθε εξεταζόμενο είναι 

διαφορετικές και έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αντιγραφής ή επανάληψης των ίδιων 

ερωτήσεων.  

 

Από τη σκοπιά τώρα του υποψηφίου το τεστ φαντάζει σαν μέρος της αίτησης που 

συμπληρώνουν. Βέβαια, για την τράπεζα το θέμα είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Το σύστημα 

στελέχωσης – Διοίκησης της τράπεζας επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το σύστημα της PSL το 

οποίο στέλνει το κατάλληλο τεστ στον υποψήφιο. Μετά και την ολοκλήρωση του τεστ το σκορ 

του υποψηφίου παραδίδεται στο τμήμα στελέχωσης – διοίκησης της Lloyds. 

 

Η τράπεζα απορρίπτει τους υποψήφιους ανάλογα με το σκορ και μετά όσοι παρέμειναν 

περνάν στη φάση της τηλεφωνικής συνέντευξης. Τον περασμένο χρόνο, μόνο 600 άτομα 

πέρασαν και αυτή τη φάση και έφτασαν ως το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας που είναι το 

κέντρο αξιολόγησης. 

 

Η Lloyds TSB κατέχει κέντρα αξιολόγησης που δουλεύουν 24 ώρες ( 5 μ.μ. – 5 π.μ.). Το 

ίδιο πρόγραμμα ακολουθούν και τα κέντρα αξιολόγησης που έχει στο Solihull και Telford τα 

οποία δέχονται καθημερινά 12 με 24 υποψήφιους. Οι υποψήφιοι περνάνε από δοκιμασίες όπως 

είναι η συνέντευξη, παρουσιάσεις μελετών περιπτώσεων, ομαδικές εργασίες, τη διαδικασία 

του εικονικού εργασιακού περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούνταν από τους 

έμπειρους αξιολογητές της τράπεζας. Τέλος, ξαναέγραφαν το τεστ μαθηματικών και λογικής 
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έτσι ώστε να διαπιστώσουν ότι δεν είχαν κάποιου είδους βοήθεια όταν το συμπλήρωναν on-

line.  

 

Μετά το πέρας και της διαδικασίας του κέντρου αξιολόγησης η τράπεζα κάνει προσφορές 

στους υποψήφιους.  

 

6. Υποκίνηση Υπαλλήλων 

 

Εξ ορισμού η υποκίνηση είναι η δύναμη να πετύχεις τον στόχο. Τα υποκινούμενα άτομα 

θέλουν να επιτύχουν τον στόχο τους οπωσδήποτε, και ενώ μπορεί να μην τα καταφέρουν 

πάντοτε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουν. Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί αυτά τα 

άτομα υποκινούνται και προσπαθούν να επιτύχουν το στόχο ενώ κάποια άλλα διατηρούν 

παθητική στάση απέναντι στο έργο που τους καθορίζει η δουλειά τους. Με λίγα λόγια τι 

υποκινεί τελικά τους ανθρώπους; 

 

Η απάντηση είναι πολύ απλή. Τα υποκινούμενα άτομα πιστεύουν ότι αν επιτύχουν το 

στόχο θα είναι πολύ πιο ευχαριστημένα σε σχέση με το αν δεν τον επιτύχουν. Όταν ο στόχος 

προσφέρει προσωπική ευτυχία ο εργαζόμενος θέλει να τον επιτύχει όταν όμως η επίτευξη του 

στόχου δεν σημαίνει και προσωπική ευτυχία και καταξίωση τότε δεν υπάρχει υποκίνηση. 

 

Η υποκίνηση σχετίζεται άμεσα με τη απόδοση. Σε έναν τραπεζικό οργανισμό η υποκίνηση 

έχει ως σκοπό την παραγωγικότερη δουλειά ενός υπαλλήλου δηλαδή την επίτευξη στόχων με 

ευκολότερο τρόπο και κυρίως με λιγότερο ψυχικό κόστος. Η υποκίνηση των ανθρώπων δεν 

είναι εύκολο πράγμα. Από την πλευρά των υπαλλήλων πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κάποια 

ωφέλεια για να προσπαθήσουν για την επίτευξη κάποιου στόχου. Κανένας δεν υποκινείται για 

την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αν δεν έχει προσωπικά οφέλη μετά τη διεξαγωγή της. 

 

Άρα η αποστολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι να συνδέσει την επίτευξη 

των στόχων με τα οφέλη που καρπώνονται οι υπάλληλοι όταν συμμετέχουν στην όλη 

 87



Κεφάλαιο Τρίτο              Ο ρόλος της Διεύθυνσης Α.Δ των Τραπεζικών Οργανισμών στην αύξηση των πωλήσεων                    
 

διαδικασία. Ένα αυτό μπορέσει και διοχετευτεί επιτυχώς στα μυαλά των υπαλλήλων τότε θα 

έχουμε παραγωγικότερους ανθρώπους να δουλεύουν για την εκάστοτε τράπεζα.  

 

Ουσιαστικά αυτό που κάνει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε μία τράπεζα δεν είναι 

να υποκινεί τους υπαλλήλους και αυτό γιατί η υποκίνηση είναι θέμα προσωπικό. Οι άνθρωποι 

δεν προσπαθούν να επιτύχουν τίποτα αν δεν θέλουν. Η υποκίνηση είναι μία εσωτερική 

δύναμη, μια ώθηση που κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να γίνουν όσο το δυνατόν 

καλύτεροι. Αυτό που μπορεί και τελικά κάνει μια τράπεζα είναι να παρέχει στους υπαλλήλους 

της κάποιες ανταμοιβές / ωφέλειες, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί μέσα τους η δύναμη της 

υποκίνησης.  

 

Κάθε άτομο που πηγαίνει στη δουλειά του καθημερινά επιδιώκει την ολοκλήρωση του 

μέσα από αυτήν. Κάθε τραπεζικός υπάλληλος δουλεύει για να γίνει πιο πλούσιος αυτός και όχι 

η τράπεζα. Η πρόκληση για την κάθε τράπεζα είναι ξεκάθαρη. Θα πρέπει να συνδέσει την 

προσωπική ευτυχία του υπαλλήλου με την ευημερία της τράπεζας. Αν το καταφέρει αυτό τότε 

μόνο θα επιτύχει και τους στόχους της. 

 

6.1. Δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας για υποκίνηση 

 

Υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους κάθε τράπεζα μπορεί να επιτύχει την σωστή 

ατμόσφαιρα για υποκίνηση των υπαλλήλων της.. Αυτοί οι τρόποι και οι διαδικασίες μέσω των 

οποίων προωθούνται παρουσιάζονται στις παρακάτω παραγράφους. 

 

- Επιλογή και Τοποθέτηση 

Είναι πολιτική της κάθε τράπεζας να μπορεί να συνδυάζει τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα 

και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε υπαλλήλου με τις προσφερόμενες θέσεις 

εργασίας. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα στην μελέτη αυτή, όταν κάποιος δεν έχει τα 

προσόντα για μία δουλειά τότε το ηθικό του είναι πεσμένο και φυσικά δεν μπορεί και να 

αποδώσει ενώ όταν έχει παραπάνω από τα προσόντα που χρειάζονται, τότε βαριέται και κατά 

συνέπεια δεν είναι παραγωγικός. 
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- Σχεδιασμός Θέσης Εργασίας  

Οι δουλειές στην τράπεζα θα έπρεπε να σχεδιάζονται σε σχέση με τις ανάγκες των 

υπαλλήλων. Οι δουλειές ποικίλλουν σε σημασία, σε συμμετοχή στις αποφάσεις, αυτονομία και 

επίπεδο ευθύνης. Το μυστικό της επιτυχίας όσον αφορά το σχεδιασμό της θέσης εργασίας είναι 

η προσπάθεια από τους ειδικούς του Ανθρώπινου Δυναμικού να την κάνουν πιο ευχάριστη και 

προκλητική. 

 

- Ανατροφοδότηση 

Ο καθένας θέλει να γνωρίζει πόσο καλά τα καταφέρνει στη δουλειά που κάνει. Κάποιες 

δουλειές έχουν την ανατροφοδότηση ως βασικό συστατικό τους ενώ άλλες όχι. Αυτό που θα 

πρέπει να προσέχουν όλοι οι μάνατζερ στις τράπεζες, είναι όλοι οι υπάλληλοι τους να 

ανατροφοδοτούνται σε σχέση με την εργασία τους. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό 

διαμέσου της καθημερινής ενασχόλησης τους, τότε αυτό που γίνεται εναλλακτικά στις 

τράπεζες (αλλά όχι πάντα) είναι η προφορική ανατροφοδότηση των υπαλλήλων σε σχέση με 

το έργο που επιτελούν.  

 

- Συνθήκες εργασίας, Εξοπλισμός 

Οι συνθήκες εργασίας, ο εξοπλισμός καθώς και ο χώρος εργασίας γενικότερα μπορούν να 

επηρεάσουν την απόδοση του εργαζομένου. Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι φωτεινός και η 

φασαρία να είναι σε ελάχιστα επίπεδα. Τα έπιπλα και ο εξοπλισμός καθώς και όλη 

διακόσμηση του χώρου θα πρέπει να είναι λειτουργικά έτσι ώστε να δημιουργούν ένα 

περιβάλλον δημιουργικότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο οι υπάλληλοι πρέπει να παρέχονται με τα 

κατάλληλα μέσα για να διευκολύνουν το διεκπεραιωτικό έργο της δουλειάς τους. Μερικές 

φορές αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, όχι μόνο όσον αφορά τον πελάτη αλλά και 

τον ίδιο τον εργαζόμενο.  

 

- Ομάδες Εργασίας και Διαπροσωπικές Σχέσεις 

Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει την ανάγκη να ανήκει σε μία ομάδα. Κάθε τράπεζα 

οργανώνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το ομαδικό πνεύμα και η ομαδική απόδοση να είναι 

όσο το δυνατόν σε υψηλότερα επίπεδα. Η καθημερινή διαπροσωπική επαφή στην μικρή 

 89



Κεφάλαιο Τρίτο              Ο ρόλος της Διεύθυνσης Α.Δ των Τραπεζικών Οργανισμών στην αύξηση των πωλήσεων                    
 

κοινωνία της τράπεζας δημιουργεί την ανάγκη στους υπαλλήλους να ολοκληρώνονται μέσα 

από τη δουλειά τους. Όταν δεν υπάρχει ομαδικότητα τότε υπάρχει πρόβλημα υποκίνησης και 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τη διοίκηση. 

 

- Ξεκάθαροι όροι εργασίας 

Οι προσδοκίες και οι υποχρεώσεις από όλες τις πλευρές θα πρέπει να είναι απόλυτα 

κατανοητές. Τα άτομα που έρχονται σε επαφή καθημερινά θα πρέπει να ξέρουν ο ένας τον 

ρόλο του άλλου καθώς και τις ευθύνες τους. Αν όλα τα παραπάνω δεν είναι ξεκάθαρα τότε θα 

επικρατεί σύγχυση και στρες. Οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να αντιληφθούν πλήρως τι πρέπει 

να κάνουν, τι δεν πρέπει να κάνουν και σε τι μπορούν να στηριχθούν σε άλλους για να το 

κάνουν. 

 

- Στυλ Ηγεσίας 

Διαφορετικά στυλ ηγεσίας υιοθετούνται κάτω από διαφορετικές καταστάσεις. Το στυλ 

Ηγεσίας που είναι το πλέον κατάλληλο στις τράπεζες είναι το συμμετοχικό, δηλαδή όλοι οι 

υπάλληλοι συμμετέχουν σε μεγάλο ή σε μικρό βαθμό στις από κοινού αποφάσεις. Οι 

διευθυντές θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την περίσταση και να συνδυάζουν την 

συσσωρευμένη εμπειρία τους με την εμπειρία των υφισταμένων τους. 

 

- Στόχοι και επιδιώξεις 

Είναι γνωστό σε όλες τις διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού όλων των τραπεζών ότι οι 

άνθρωποι συχνά ανταποκρίνονται στους στόχους σε σχέση με αυτό που ορίζεται ως 

επιθυμητό. Έτσι αν η διοίκηση θέσει χαμηλούς στόχους, τότε η απόδοση των υπαλλήλων θα 

είναι χαμηλή, αν όμως θέσει υψηλούς στόχους η απόδοση θα είναι σίγουρα υψηλότερη.  

 

6.2. Μέσα Υποκίνησης 

 

Παραπάνω αναφέραμε τι μπορεί να κάνει μία τράπεζα για να δημιουργήσει παράγοντες 

υποκίνησης, αλλά δεν αναφερθήκαμε όμως στο τι παρέχει τελικά μια τράπεζα στους 
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εργαζομένους της σαν ανταμοιβή για τις εργασίες τους. Οι παροχές λοιπόν μιας τράπεζας 

στους εργαζομένους της είναι οι εξής: 

 

• Κάλυψη ιατρικών εξόδων. Το ποσοστό κάλυψης των ιατρικών εξόδων ποικίλλει 

ανάμεσα στις διάφορες τράπεζες. Στην Ελλάδα οι περισσότερες τράπεζες όσον 

αφορά την ασφάλεια υγείας έχουν επιπρόσθετη ασφάλιση για τους υπαλλήλους 

τους. 

• Παροχές σε περίπτωση αναπηρίας. Αυτές όπως γίνεται κατανοητό και από τον τίτλο 

είναι παροχές σε υπαλλήλους σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ζωής τους 

μείνουν ανάπηροι. Το ποσοστό κάλυψης των εξόδων τους ποικίλλει ανάλογα με το 

ποσοστό αναπηρίας. 

• Παροχές σε περίπτωση Θανάτου. Ένα κάποιος υπάλληλος χάσει την ζωή του κατά 

την εργασία του ( π.χ. ληστεία ) τότε η τράπεζα παρέχει στην οικογένεια του ένα 

μηνιαίο εισόδημα που ποικίλλει ανάλογα με την τράπεζα. 

 

Τώρα πέρα από τις γενικές αυτές παροχές, κάθε τράπεζα έχει και κάποιες πρόσθετες 

παροχές, οι οποίες φυσικά λειτουργούν σαν κίνητρα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Οι 

τράπεζες ακόμη και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια άρχισαν να συνδέουν την αμοιβή σε 

σχέση με την απόδοση. Δηλαδή κάθε τραπεζικός υπάλληλος ανάλογα με το πόσο εκπλήρωσε 

το στόχο του παίρνει και κάποιο bonus. Οι χρηματικές ανταμοιβές αυτές βέβαια διαφέρουν 

από τράπεζα σε τράπεζα αλλά ο σκοπός είναι ο ίδιος, δηλαδή η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

υποκίνηση του υπαλλήλου.  

 

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλες παροχές των τραπεζών στους εργαζόμενους 

τους, όπως είναι οι κατασκηνώσεις και οι παιδικοί σταθμοί για τα παιδιά αλλά αυτό που μας 

απασχολεί κυρίως σε αυτή τη μελέτη είναι οι χρηματικές ανταμοιβές των υπαλλήλων και η 

εφαρμογή της αμοιβής σε σχέση με την απόδοση σαν πάγια πρακτική των τραπεζικών 

ιδρυμάτων. 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε κάποια πράγματα συνδυάζοντας κάποια 

στοιχεία από το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας. Αναφέρθηκε ότι τα δύο βασικά 

χαρακτηριστικά για να πουλήσει κάποιος είναι η ικανότητα να αισθάνεται τον άλλον και τέλος 

να έχει τη διάθεση να προβεί σε μια τέτοια διαδικασία. Αν έχει μόνο το πρώτο θα καταφέρει 

να γίνει ο καλύτερος φίλος του πελάτη αλλά αυτός δε θα αγοράσει ποτέ από εσένα, ενώ αν έχει 

μόνο το δεύτερο θα καταλήξει να είναι επικίνδυνος για τη φήμη της τράπεζας και 

συγκεκριμένα του καταστήματος στο οποίο απασχολείται. Αν δώσεις λοιπόν κίνητρα στον 

υπάλληλο που θέλει να πουλήσει εσπευσμένα γιατί έχει την εσωτερική έμφυτη παρόρμηση να 

το κάνει, τότε αυτός μπορεί να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνος, διότι το κίνητρο για αυτόν θα 

λειτουργήσει πολλαπλάσια σε σχέση με τον υπάλληλο που δεν διαθέτει εσωτερική υποκίνηση. 

Οπότε η τράπεζα μέσα στα πλαίσια πάντα της εκπαίδευσης των υπαλλήλων της που θα 

αναφερθούμε στο επόμενο κεφάλαιο, και της καλής λειτουργίας της θα πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά την υποκίνηση των υπαλλήλων σε συνδυασμό με τη 

διαδικασία της πώλησης. 

 

Ένας υπάλληλος που πουλάει πάρα πολύ δεν είναι αναγκαστικά ένας παραγωγικός και 

καλός υπάλληλος. Η διαδικασία της πώλησης είναι ευαίσθητη και ταυτόχρονα θα πρέπει να 

είναι ξεκάθαρη και από την πλευρά του τραπεζικού υπαλλήλου αλλά και από την πλευρά του 

πελάτη.  Εξάλλου είναι ευρέως γνωστό ότι ένας δυσαρεστημένος πελάτης αποτρέπει άλλους 

οκτώ ενώ ένας ευχαριστημένος πελάτης φέρνει άλλους είκοσι. Η φήμη ενός καταστήματος 

τράπεζας είναι πολύ σημαντική για να ρισκάρει ο οποιοσδήποτε στο βωμό των προσωπικών 

του φιλοδοξιών. Έτσι, η κάθε τράπεζα θα πρέπει να διέπεται από σαφείς διαδικασίες και 

κανόνες ελέγχου και ως προς την πώληση των προϊόντων της.   

 

7. Εκπαίδευση και ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Υπάρχει μια πολύ απλή λογική για να καταλάβεις αν ο τραπεζικός υπάλληλος χρειάζεται 

εκπαίδευση. Εάν ο συγκεκριμένος υπάλληλος εξαρτάται από το μηνιαίο εισόδημα που του 

αποφέρει η δουλειά του και αυτός παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να τα καταφέρει τότε χρειάζεται 
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εκπαίδευση. Δε μπορεί κανένας να αναλύσει έναν ισολογισμό και να γράψει ένα εισηγητικό 

για χορήγηση επιχειρηματικού δανείου χωρίς να προηγηθεί εκπαίδευση. 

 

Βέβαια η πολυετής ιστορία των τραπεζών έχει δείξει ότι κάλλιστα το πρόβλημα θα 

μπορούσε να είναι η έλλειψη υποκίνησης και όχι η έλλειψη εκπαίδευσης και αυτό γιατί έχει 

αποδειχτεί ότι οι πιο αποδοτικοί τραπεζικοί υπάλληλοι είναι 75% αυτοεκπαιδευόμενοι. 

Πράγματι, το ποσοστό ευθύνης για μια επιτυχημένη εκπαίδευση δεν είναι ούτε καν πενήντα 

τοις εκατό για την τράπεζα και για τον υπάλληλο, αλλά ο υπάλληλος φέρει το μεγαλύτερο 

μερίδιο της ευθύνης από τη στιγμή που του παρέχεται η εκπαίδευση και μετά. 

 

7.1. ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

7.1.1. Υπεύθυνος Εκπαίδευσης 

 

Ένας από τους Διευθυντές της τράπεζας συνήθως ορίζεται υπεύθυνος για εκπαίδευση σαν 

επιπρόσθετο καθήκον, Σε κάποιες τράπεζες αυτός ο Διευθυντής μπορεί να είναι ακόμη 

υπεύθυνος και για τη διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ σε άλλες μπορεί απλά να είναι ο 

Γενικός Διευθυντής Καταναλωτικής Πίστης αν το αντικείμενο του σεμιναρίου έχει να κάνει με 

καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι το μόνο 

σίγουρο είναι ότι οι τράπεζες αναθέτουν τη δουλειά αυτή σε κάποιον ο οποίος χαίρεται να 

δουλεύει με ανθρώπους και θα καταφέρει να γίνει κατανοητός σε όλους. 

 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι την συνολική ευθύνη κάθε εκπαιδευτικού 

προγράμματος την έχει ο γενικός Διευθυντής της εκάστοτε τράπεζας. Ο υπεύθυνος Διευθυντής 

που έχει οριστεί για την εκπαίδευση των υπαλλήλων αναφέρει τα πάντα στον Γενικό 

Διευθυντή μια και αν το πρόγραμμα δεν πάει καλά την ευθύνη θα την έχει στον μεγαλύτερο 

βαθμό αυτός. 
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7.1.2. Σχεδιασμός, Οργάνωση και επιμέλεια ενός εκπαιδευτικού Προγράμματος 

 

Ένα καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταπεξέρχεται στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες και είναι έτσι σχεδιασμένο έτσι ώστε να τις πραγματώσει. Πολύ συχνά δεν υπάρχει 

μέθοδος εκπαίδευσης και αυτό φαίνεται στα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης. Έτσι, το πρώτο πράγμα στο οποίο πρέπει να προβεί ο υπεύθυνος 

του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η οργάνωση του. Παρακάτω ακολουθούν 8 βήματα για 

πού εκτελούνται συνήθως από τις τράπεζες στη οικοδόμηση κάθε εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

 

- Ανάγκες. Το πρώτο πράγμα που γίνεται πάντα είναι η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων. Δηλαδή αυτό που απασχολεί κυρίως την 

τράπεζα είναι τι κενά εκπαίδευσης υπάρχουν τη συγκεκριμένη στιγμή και τι 

ανάγκες θα προκύψουν στο εγγύς μέλλον. 

- Μέθοδοι. Η κάθε τράπεζα έχει διάφορες εκπαιδευτικές ανάγκες και αυτές πρέπει να 

καλυφθούν με διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους. Για κάποιες περιπτώσεις η 

εκπαίδευση πάνω στη δουλειά είναι κατάλληλη ενώ για άλλες η εκπαίδευση σε 

αίθουσες συνιστάται περισσότερο, ενώ σπάνια θα χρειαστεί εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα έξω από το χώρο της τράπεζας. Για κάθε εκπαιδευτική ανάγκη θα 

πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα και μεθοδολογία. 

- Μέσο. Το τρίτο βήμα είναι η απόκτηση των μέσων που χρειάζονται για τη 

διεκπεραίωση της εκπαίδευσης. 

- Επιλογή. Σε κάποιο σημείο προσδιορίζεται ποιοι υπάλληλοι θα εκπαιδευτούν και 

πάνω σε τι αντικείμενο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η επιλογή δεν είναι ένα πράγμα 

αλλά δύο. Αφού επιλέξουμε τους υπαλλήλους που χρειάζονται εκπαίδευση, έπειτα 

θα πρέπει να ορίσουμε και τι είδους εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να 

καλύψουμε για κάθε έναν από αυτούς. 
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- Αξιολόγηση. Στο όλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχει και ένα 

σύστημα καταγραφής αρχείου καθώς και ένα σύστημα αξιολόγησης της 

εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. 

- Επικοινωνία. Το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να διοχετευτεί από 

τους υπαλλήλους μέχρι και τα χαμηλότερα κλιμάκια της διοίκησης. Η διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να έχει ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας για να 

περάσει σε όλους τους παραπάνω το μήνυμα της ανάγκης για εκπαίδευση. 

- Εκπαίδευση. Σαν τελευταίο βήμα στην οργάνωση της εκπαίδευσης είναι η 

εκπαίδευση η ίδια. Στο τέλος της κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, γίνεται 

ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους έτσι ώστε να αξιολογηθεί το 

πρόγραμμα. Σαν αποτέλεσμα της ανατροφοδότησης και της αξιολόγησης, 

προσδιορίζονται ελλείψεις, γίνονται διορθώσεις και πρόσθετη εκπαίδευση 

προγραμματίζεται. 

- Επανάληψη. Η τράπεζα συνεχώς εκτελεί τα βήματα αυτά από την αρχή και όποτε 

διαπιστώνει ότι υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να ξαναοργανώνει 

εκπαιδευτικά προγράμματα και να ακολουθεί όλη τη διαδικασία. 

 

7.2. Αναγνώριση Εκπαιδευτικών Αναγκών 

  

Η αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών δεν είναι ένα ασήμαντο ζήτημα. Ο κάθε 

νεοπροσλαμβανόμενος υπάλληλος θα πρέπει να εκπαιδεύεται ανάλογα με το αντικείμενο του. 

Βέβαια, η συστηματική αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών της τράπεζας διαφέρει κατά 

πολύ από την πρωταρχική εκπαίδευση που παρέχεται σε κάθε νέο υπάλληλο της τράπεζας. 

 

Ο πρωταρχικός λόγος που η αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών δεν είναι εύκολο 

ζήτημα είναι γιατί στις περισσότερες τράπεζες δεν υπάρχουν τα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης 

εργασίας. Μία τράπεζα έχει ανάγκη εκπαίδευσης κάθε φορά που ένας υπάλληλος δεν μπορεί 

να παράγει έργο στα επιθυμητά επίπεδα. Από την άλλη ένας υπάλληλος που ανταποκρίνεται 

κανονικά στο έργο του δεν έχει εκπαιδευτική ανάγκη. 
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Βέβαια, τα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης αλλάζουν συνεχώς σε μία τράπεζα και 

εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να προκύψουν από μέρα σε μέρα. Για παράδειγμα μια τράπεζα 

μπορεί να έχει ταμίες οι οποίοι είναι άψογα καταρτισμένοι σε τεχνικά θέματα αλλά έχουν μια 

αδυναμία ως προς τα επικοινωνιακά προσόντα τους. Αυτοί οι ταμίες παρ’ όλο που εκτελούν τη 

δουλειά τους με επιτυχία θα πρέπει να εκπαιδευτούν ως προς αυτό το κομμάτι. 

 

7.2.1. Περιγραφές Θέσεων Εργασίας και Επιθυμητά επίπεδα απόδοσης 

 

Έχουμε συχνά επαναλάβει την ανάγκη για γραπτές περιγραφές θέσεων εργασίας και αυτό 

είναι λογικό γιατί πως αλλιώς θα καταλάβει ο υπάλληλος τι αναμένεται από αυτόν αν δεν 

γνωρίζει τα καθήκοντα του.  

 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες αναγνωρίζονται πρωταρχικά μέσω της σύγκρισης των 

ικανοτήτων και της απόδοσης των υπαλλήλων με τις περιγραφές των θέσεων εργασίας τους. 

Αυτό όπως είναι κατανοητό δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρχουν περιγραφές θέσεων 

εργασίας. Το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει ο Διευθυντής του εκάστοτε εκπαιδευτικού 

προγράμματος είναι να συναντηθεί με υπαλλήλους και Διευθυντές και να κάνει μια σύγκριση 

μεταξύ των ικανοτήτων και της απόδοσης τους με την περιγραφή της εργασίας που θα έπρεπε 

να εκτελούν. Αφού γίνουν αυτές οι συναντήσεις, έπειτα ανάλογα με τις ελλείψεις που θα 

διαπιστωθούν οργανώνονται οι εκπαιδευτικές προσπάθειες της τράπεζας. 

 

7.2.2. Άλλες μέθοδοι αναγνώρισης εκπαιδευτικών αναγκών 

 

Ανάγκες Ορατές μέσα από τη δουλειά.  

Μία ακόμη μέθοδος να εντοπιστούν εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μέσω της απλής 

καθημερινής παρατήρησης. Ένας διευθυντής καταστήματος για παράδειγμα μπορεί 

καθημερινά να παρακολουθεί σε ποια τμήματα υπάρχει σύγχυση και σε ποια κομμάτια η 

τράπεζα δεν λειτουργεί σωστά. Επίσης, ο πρώτος αποδέκτης παραπόνων από τους πελάτες 

είναι ο Διευθυντής ενός καταστήματος και όχι ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση του 

προσωπικού ενώ ακόμη και για την απόδοση των εργαζομένων αλλά και για τις ελλείψεις που 
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παρουσιάζουν υπόλογος είναι πάλι ο διευθυντής του καταστήματος γιατί αυτός δουλεύει 

καθημερινά μαζί τους.  

Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ένα ακόμη άτομο που μπορεί να 

παρακολουθεί στενά τις ανάγκες για εκπαίδευση των υπαλλήλων. Αυτές οι ανάγκες θα γίνουν 

αντιληπτές στον υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της ανεπάρκειας των υπαλλήλων για 

την εκπλήρωση του έργου τους ( βαθμολογίες υπαλλήλων ) και από αιτήσεις για την κάλυψη 

θέσεων από μη ικανούς υπαλλήλους. 

 

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η κάθε τράπεζα έχει εκπαιδευτικές ανάγκες συχνές 

και επαναλαμβανόμενες. Τα θέματα που επαναλαμβάνονται συχνά σε σεμινάρια είναι σε 

σχέση με τα τραπεζικά προϊόντα, την ασφάλεια, τα διευθυντικά προσόντα, τις πωλήσεις και 

την εξυπηρέτηση του πελάτη. 

 

7.3. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι 

  

Το κλειδί για κάθε επιτυχημένη εκπαίδευση είναι το πρόγραμμα να είναι απλό και 

κατανοητό. Παρακάτω θα δούμε κάποιες μεθόδους που χρησιμοποιούνται από όλες τις 

τράπεζες για την σωστή εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων της. Οι πιθανές εκπαιδευτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες ακολουθούν 

παρακάτω. 

 

7.3.1. Ο υπάλληλος εκπαιδεύεται μόνος του 

 

Αυτού του είδους η εκπαίδευση προϋποθέτει ότι ο υπάλληλος προσπαθεί και εφευρίσκει 

τρόπους να εκπαιδεύεται μόνος του χωρίς την επίβλεψη κανενός υπευθύνου.  

 

Σε αυτό που μπορεί να βοηθήσει ο υπεύθυνος είναι στο να δημιουργήσει μέσα στην 

τράπεζα μία βιβλιοθήκη ή ακόμα και μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με τα κατάλληλα εγχειρίδια, 

βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά για να μπορεί ο υπάλληλος να ανατρέξει σε πολλά από αυτά 

και να εκπαιδευτεί.  
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Ακόμη τα άτομα που εκπαιδεύονται από μόνα τους, έχουν πλέον πάρα πολλούς τρόπους να 

το κάνουν. Με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ο κάθε άνθρωπος πλέον μπορεί με το 

πάτημα κάποιων λέξεων να ενημερωθεί για το θέμα που ενδιαφέρεται. 

 

Η εκπαίδευση αυτού του είδους δεν είναι επίσημη και ούτε υποχρεωτική. Παρ’ όλα αυτά 

είναι μια δυναμική μορφή εκπαίδευσης στην οποία θα έπρεπε να συμμετέχουν όλοι οι 

υπάλληλοι. Συνήθως τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτού του είδους την εκπαίδευση είναι 

αυτά που υποκινούνται πολύ εύκολα. 

 

7.3.2. Πρακτική Εξάσκηση (On – The – Job Training) 

 

Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη τεχνική εκπαίδευσης σε τράπεζες. Σύμφωνα με αυτού του 

είδους την εκπαίδευση ένας πλήρως καταρτισμένος υπάλληλος σε μία τράπεζα αποκτάει την 

ευθύνη να διδάξει σε έναν νέο εκπαιδευόμενο υπάλληλο όλες τις γνώσεις του. Έτσι, ο νέος 

υπάλληλος μαθαίνει την δουλειά του ενώ ταυτόχρονα την εκτελεί σε πραγματικές συνθήκες. 

 

Για την καλύτερη πρόοδο του εκπαιδευόμενου αλλά και για την ύπαρξη ανατροφοδότησης 

στην διοίκηση, συχνά υπάρχει πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης. Σύμφωνα με αυτό το 

πρόγραμμα, σημειώνονται όλες οι εργασίες που πρέπει να αφομοιώσει ο εκπαιδευόμενος και 

να τις φτάσει εις πέρας, και αφού τις εκτελέσει έπειτα πρέπει να γίνει άριστος σε αυτές. Με 

αυτό τον τρόπο ελέγχεται καλύτερα το πρόγραμμα της πρακτικής εξάσκησης και κατά κάποιο 

τρόπο οργανώνεται περισσότερο. Τώρα βέβαια οφείλουμε να αναφέρουμε ότι αυτό που 

συμβαίνει συνήθως είναι απλά ο υπάλληλος κάθεται στη θέση εργασίας και να του 

υποδεικνύεται τι να κάνει μέχρι να τα αφομοιώσει. 
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7.3.3. Σεμινάρια Εκπαίδευσης Τραπεζικών Υπαλλήλων  

 

Κατά καιρούς ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλες οι τράπεζες διοργανώνουν 

σεμινάρια. Αυτά τα σεμινάρια μπορεί να έχουν πάρα πολλά θέματα και συνήθως 

διοργανώνονται όταν υπάρχει κάποια γνωστική έλλειψη των υπαλλήλων. Περιπτώσεις που 

διοργανώνονται τέτοια σεμινάρια είναι όταν μία τράπεζα αλλάζει μηχανογραφικό σύστημα, σε 

περίπτωση πρόσληψης νέων υπαλλήλων, για την αύξηση των πωλήσεων, για μεθόδους 

διοίκησης και για διάφορους άλλους λόγους που επιβάλλουν οι οργανωσιακές ανάγκες της 

εκάστοτε τράπεζας.  

 

7.3.4. Πανεπιστήμια – Ιδιωτική Εκπαίδευση 

 

Πολλά προγράμματα ακόμα και στη χώρα μας αναλαμβάνουν την διδαχή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων βασισμένα σε τραπεζικές εργασίες. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο δεν υπάρχουν 

βέβαια τόσα πολλά ακόμη αλλά σε επίπεδο ιδιωτικής εκπαίδευσης έχει δημιουργηθεί ένας 

ικανός αριθμός ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν τραπεζικούς υπαλλήλους. 

 

Η τράπεζα μπορεί να χορηγεί κάποιο ποσό ετησίως για την παρακολούθηση τέτοιων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους υπαλλήλους με στόχο την ενημέρωση τους αλλά και 

την διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων τους.  

 

Πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται και από τράπεζες στον ελλαδικό χώρο. Οι 

συγκεκριμένες τράπεζες επιχορηγούν σε φοιτητές το χρηματικό ποσό που χρειάζονται για την 

παρακολούθηση μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο 

ανεβάζουν το επίπεδο του προσωπικού τους αλλά δημιουργούν και ένα ισχυρό συνεκτικό 

δεσμό του υπαλλήλου με την τράπεζα. 
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8. Συστήματα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

8.1. Μειονεκτήματα Συστημάτων Αξιολόγησης 

 

Οι περισσότερες τράπεζες χρησιμοποιούν γραπτά συστήματα αξιολόγησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, αλλά μερικές άλλες τράπεζες θεωρούν ότι τα συστήματα αυτά είναι 

αναποτελεσματικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις τραπεζών οι Διευθυντές των 

καταστημάτων συμπληρώνουν μια φόρμα αξιολόγησης για κάθε υπάλληλο μία φορά το χρόνο. 

Αυτή η φόρμα  αξιολόγησης χρησιμοποιείται για τις μισθολογικές αυξήσεις, τις προαγωγές 

ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στην βελτίωση της απόδοσης του υπαλλήλου και λειτουργούν και 

σαν κίνητρο για βελτίωση. 

 

Δεν μπορεί όμως να στηριχτεί όλο το σύστημα αξιολόγησης σε μια κόλλα χαρτί, ακόμη και 

αν αυτή έχει συμπληρωθεί με ειλικρίνεια και ακρίβεια. Αυτό που έχει δείξει η πολυετής 

ιστορία των τραπεζών είναι ότι το σύστημα αξιολόγησης αυτό περισσότερο κακό μπορεί να 

κάνει παρά καλό. 

 

Μερικοί Διευθυντές δεν γνωρίζουν καθόλου καλά το θέμα της αξιολόγησης, μάλιστα σε 

τέτοιο βαθμό που η έκθεση που παραδίδουν στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι σε 

πλήρη αμφισβήτηση. Πολύ συχνά υπάλληλοι βαθμολογούνται άριστα από το Διευθυντή τους, 

ενώ η Διοίκηση μπορεί να έχει πολύ καλούς λόγους για να τους απολύσει. Ακόμη, η 

αξιολόγηση του Διευθυντή πολλές φορές φέρνει προστριβές μέσα στο κατάστημα, και 

αποτελεί παράγοντα για μειωμένη παραγωγικότητα από τους υπαλλήλους. 

 

Από την άλλη όλοι οι Διευθυντές γνωρίζουν πολύ καλά το προσωπικό τους. Γνωρίζουν 

ποιος αποδίδει και ποιος όχι, αλλά όταν αυτά μεταφέρονται σε μια κόλλα χαρτί είναι πολύ 

δύσκολο να εκφραστεί μια αντικειμενική εικόνα του κάθε υπαλλήλου. Εξάλλου, δεν μπορούμε 
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να μην αναφέρουμε ότι και ο Διευθυντής ενός καταστήματος είναι ένας άνθρωπος σαν όλους 

τους άλλους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνει πολλά λάθη αλλά και να έχει συμπάθειες 

και αντιπάθειες προς τους υπαλλήλους του. Ένας πολύ καλός υπάλληλος μπορεί να αποδίδει 

ελάχιστα με έναν Διευθυντή που δεν τον συμπαθεί, ενώ ένας πολύ κακός υπάλληλος να 

αποδίδει στο ζενίθ του μόνο και μόνο επειδή ο Διευθυντής έχει δημιουργήσει ένα πολύ θετικό 

κλίμα για αυτόν. 

 

Για αυτούς τους λόγους, είναι επιτακτική ανάγκη χρησιμοποίησης και άλλων συστημάτων 

αξιολόγησης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι φανερό ότι μια φόρμα αξιολόγησης που 

συμπληρώνεται από ένα άτομο μόνο δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ αντικειμενική και δίκαια. 

 

8.2. Βασικές Αρχές Συστημάτων Αξιολόγησης 

 

Η σωστή γραμμή για μια επιτυχημένη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε τράπεζα είναι 

η άριστη επιλογή, εκπαίδευση, υποκίνηση και αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της. Η 

αξιολόγηση της απόδοσης λαμβάνει μέρος όταν ένας Διευθυντής συζητεί με τον υπάλληλο του 

για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων του. Αξιολόγηση είναι επίσης όταν ο Διευθυντής 

τονίζει κάποια σημεία ολιγωρίας στον υπάλληλο του. Οι αξιολογήσεις της απόδοσης των 

υπαλλήλων, γραπτές και μη, επηρεάζουν ζητήματα όπως είναι η  απόλυση, ο υποβιβασμός, η 

μετάθεση, οι μισθολογικές αλλαγές ή ακόμα και εκπαιδευτικά ζητήματα. 

 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης είναι κάτι σαν ένα είδος συμβολαίου μεταξύ 

της τράπεζας και του υπαλλήλου. Το συμβόλαιο αυτό περιγράφει τι απαιτεί η τράπεζα από τον 

υπάλληλο, αυτός με τη σειρά του προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της τράπεζας και 

αυτή τον ανατροφοδοτεί με τα αποτελέσματα της προσπάθειας του. Το σύστημα είναι 

βασισμένο σε εργασιακές συμπεριφορές που λειτουργούν σαν πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα 

υποδεικνύουν στον εργαζόμενο τι πρέπει να αρχίσει, να συνεχίσει ή να σταματήσει να κάνει. 

 

Όλα τα συστήματα αξιολόγησης θα πρέπει να καταλήγουν σε μία τελική συνέντευξη. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης ο μάνατζερ θα μπορεί να διαπιστώσει αν ο λόγος που ο 
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υπάλληλος δεν αποδίδει στη δουλειά του είναι γιατί χρειάζεται εκπαίδευση ή γιατί δεν έχει τα 

απαιτούμενα προσόντα. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα προσόντα 

αλλά δεν αποδίδει, τότε το πρόβλημα έχει να κάνει κυρίως με έλλειψη εκπαίδευσης και έτσι 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να διοργανωθεί. Από την άλλη αν ο υπάλληλος πληρεί 

και τα δύο κριτήρια αλλά δεν αποδίδει τότε είναι φανερό πως το σύστημα ανατροφοδότησης 

της αξιολόγησης δεν λειτουργεί καλά ή ο αρμόδιος διευθυντής δεν έχει αναθέσει σωστούς 

στόχους. Βέβαια μπορεί και ο υπάλληλος να μην αντιδράει καλά στα συστήματα υποκίνησης 

της τράπεζας ή να αντιμετωπίζει κάποιο προσωπικό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως το 

πρόβλημα πρέπει να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί. 

 

Οι συνεντεύξεις αυτές που σαν βασικό τους θέμα έχουν την αξιολόγηση της απόδοσης του 

υπαλλήλου αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο υποκίνησης. Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης ο μάνατζερ έχει απευθείας ανατροφοδότηση και μπορεί να επέμβει άμεσα για τη 

διόρθωση οποιασδήποτε ανησυχητικής κατάστασης. 

 

8.3. Προφορικές Αξιολογήσεις Απόδοσης Υπαλλήλων 

 

Η αντίληψη που επικρατεί είναι ότι οι καλύτερες αξιολογήσεις απόδοσης υπαλλήλων είναι 

οι προφορικές και όχι οι γραπτές. Σε ένα καλά διοικούμενο εργασιακό περιβάλλον ο 

Διευθυντής αξιολογεί και ανατροφοδοτεί συνεχώς. Κάθε υπάλληλος έχει προσωπικές 

φιλοδοξίες και οι εκπαιδευτικές του ανάγκες καλύπτονται. Σε ένα τέτοιο εργασιακό 

περιβάλλον η φόρμα αξιολόγησης δεν είναι αναγκαία. Παρακάτω ακολουθούν κάποια 

προφορικά συστήματα αξιολόγησης. 

 

- Στοχοθέτηση 

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει την παράδοση των στόχων στις αρχές κάθε χρόνου σε 

κάθε υπάλληλο. Ο υπάλληλος μετά είναι υπεύθυνος να φέρει εις πέρας τον στόχο του ως το 

τέλος του χρόνου. 
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- Συζητήσεις αξιολόγησης / Απόδοσης 

Σύμφωνα με αυτό το σύστημα προφορικής αξιολόγησης ο Διευθυντής του καταστήματος 

περνάει λίγο από το χρόνο του με έναν υπάλληλο κάθε δύο εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της 

μεταξύ τους συζήτησης ο  υπάλληλος μπορεί να μιλήσει αναλυτικά για τα προβλήματα που 

τον απασχολούν ενώ ταυτόχρονα ανατροφοδοτείται από τον Διευθυντή του ο οποίος τον 

καθοδηγεί, τον συμβουλεύει και τον ενθαρρύνει. 

 

- Ετήσιες Μισθολογικές Αναφορές 

Κάθε χρόνο σύμφωνα με αυτό το σύστημα αξιολόγησης ο εκάστοτε υπάλληλος παίρνει μία 

ετήσια κίνηση του λογαριασμού μισθοδοσίας του την ημέρα της πρόσληψης του (την γενέθλιο 

ημέρα του στην τράπεζα ). Αυτή η ετήσια αναφορά του λογαριασμού μισθοδοσίας του 

ελέγχεται από τον διευθυντή του, από τον προϊστάμενο του διευθυντή του, τον Διευθυντή 

Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και τον Γενικό Διευθυντή της τράπεζας. Μετά από κάθε 

ετήσια αναφορά του λογαριασμού μισθοδοσίας, πραγματοποιείται μια προφορική συζήτηση 

για τις μελλοντικές αυξήσεις, το σύστημα ανταμοιβών και τον προσδιορισμό των μηνιαίων 

μισθών. Αυτή είναι μία συζήτηση που περιλαμβάνει λίγα άτομα ( μόνο ανώτερα στελέχη ) και 

αποτελεί ακόμη ένα σύστημα προφορικής αξιολόγησης. 

 

- Μετακινήσεις και προαγωγές 

Οι τράπεζες πρέπει σε κάθε περίπτωση να προωθούν άτομα που ήδη εργάζονται σε αυτήν. 

Κάθε φορά που παρουσιάζεται μια κενή θέση πρέπει να ενθαρρύνουν άτομα που αξιολογούν 

ως ικανά να κάνουν αίτηση για την συγκεκριμένη θέση. Σε περίπτωση που δεν αναλάβει 

κάποιος τη θέση ενώ έχει τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει η διοίκηση να εξηγεί στον 

υπάλληλο γιατί δεν καλύφθηκε η θέση από αυτόν. Αυτή είναι μία ακόμη μορφή προφορικής 

αξιολόγησης διότι ο υπάλληλος ανατροφοδοτείται από τη διεύθυνση με θετικά σχόλια, αφού 

τον προτείνουν για μια καλύτερη θέση. 
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8.4. Τυπικό Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης 

 

Παρακάτω ακολουθούν κάποιοι κλασικοί τρόποι αξιολόγησης υπαλλήλων τράπεζας. Οι 

προφορικοί τρόποι θεωρούνται πολύ πιο σύγχρονοι αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που 

ακολουθούν δεν είναι αρκετά ενδιαφέροντα και χρήσιμα. 

 

8.4.1. Ελαχιστοποίηση λαθών αξιολόγησης  

 

Όλες οι επίσημες αναφορές απόδοσης / παραγωγικότητας μπορεί να μην αξιολογήσουν ένα 

άτομο σωστά. Τα σφάλματα κατά την αξιολόγηση προκύπτουν από την λανθασμένη κρίση 

αυτού που αξιολογεί. Ένα παράδειγμα εσφαλμένης αξιολόγησης είναι η διαφορά όσον αφορά 

στην κρίση ενός διευθυντή και ενός τρίτου ατόμου ειδικευμένου σε θέματα αξιολόγησης για 

ένα άτομο που το ξέρουν το ίδιο και οι δύο. Η ιστορία έχει δείξει ότι σπάνια έχουμε ακριβείς 

και σωστές αξιολογήσεις ενώ οι περισσότερες δεν πλησιάζουν καν την αλήθεια. 

 

Οι περισσότεροι Διευθυντές δεν γνωρίζουν ότι κάνουν λάθη κατά την αξιολόγηση τους 

παρ’ όλο που όλοι είναι επιρρεπείς σε αυτά. Τα πιο γνωστά λάθη αξιολόγησης ακολουθούν 

παρακάτω. 

 

- Σφάλμα Σύγκρισης 

Το σφάλμα σύγκρισης προκύπτει όταν ο αξιολογητής εκτιμάει ένα άτομο σε σχέση με την 

απόδοση των συναδέλφων του και όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται από 

τα επιθυμητά επίπεδα παραγωγικότητας. Κανένας υπάλληλος δεν πρέπει να αξιολογείται σε 

σχέση με την απόδοση των συναδέλφων του και ιδιαίτερα μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν 

διαφορετική δουλειά από αυτόν. Κάθε τραπεζικός υπάλληλος λειτουργεί σαν μια μονάδα 

(μέσα στα πλαίσια της ομαδικότητας βέβαια), και αξιολογείται σε σχέση με τις απαιτήσεις που 

προκύπτουν από την ατομική στοχοθέτηση του. 
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- Σφάλμα Πρώτης Εντύπωσης 

Η τάση ορισμένων Διευθυντών και γενικότερα αξιολογητών να κρίνουν ένα άτομο από τα 

πρώτα λεπτά της γνωριμίας τους και έπειτα να αγνοούν όλη την πορεία του ,καλή ή κακή, 

είναι το σφάλμα της πρώτης εντύπωσης. Πολλές φορές ακόμη, κάποια άτομα έχουν δυσκολία 

στο να προσαρμοστούν στα καθήκοντα μιας καινούριας θέσης, και ενώ αργότερα η 

αποδοτικότητα τους αυξάνεται, οι αξιολογητές εμμένουν στην πρώτη τους εσφαλμένη 

εντύπωση. Αντιθέτως, μπορεί κάποιος υπάλληλος να κάνει μία πολύ εντυπωσιακή αρχή και 

αργότερα η πορεία του να είναι καθοδική. Σε αυτή τη περίπτωση ο υπεύθυνος αξιολόγησης 

δεν θα μπορεί να κρίνει σωστά και θα παραμένει στην πρώτη καλή εικόνα που είχε 

δημιουργήσει για αυτό το άτομο. 

 

- Το σφάλμα του Φωτοστέφανου 

Το παραπάνω σφάλμα προκύπτει όταν ο αξιολογητής γενικεύει καταστάσεις, δηλαδή εάν 

κάποιος είναι καλός σε κάτι τότε είναι καλός σε όλα ή αντιθέτως όταν κάποιος δεν μπορεί να 

κάνει κάτι με δεξιότητα τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτε με επιτυχία. Όσοι εμπίπτουν σε αυτό 

το σφάλμα τότε έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα ως αξιολογητές διότι σχεδόν κανένας δεν είναι 

άψογος σε όλους τους τομείς. 

 

- Σφάλμα Ταυτοποίησης 

Το σφάλμα αυτό αποδίδεται στα άτομα που έχουν μία συμπάθεια προς τα άτομα που 

πιστεύουν ότι τους μοιάζουν περισσότερο. Όλοι οι άνθρωποι εκ φύσεως έχουνε την τάση να 

νιώθουν πιο άνετα με άτομα ίδιας ηλικίας, ίδιου φύλου, ίδιας καταγωγής και ίδιου κοινωνικού 

προφίλ. Όταν όμως αυτή η συμπάθεια μεταφέρεται και στην αξιολόγηση τότε έχουν πολύ 

σοβαρό πρόβλημα και οι αξιολογητές αλλά και ιδιαίτερα αυτοί που αξιολογούνται. 

  

- Σφάλμα αξιολόγησης που τείνει στο μέσο 

Στα σφάλματα αυτά ολισθαίνουν άτομα που είναι ανασφαλή. Αποφεύγουν να 

αξιολογήσουν κάποιον είτε πολύ θετικά είτε πολύ αρνητικά με αποτέλεσμα να μην 
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δημιουργείται κάποια συγκεκριμένη κρίση για τους υπαλλήλους. Οι Αξιολογητές αυτοί δεν 

πέφτουν ποτέ πολύ έξω, διότι είτε κάποιος που είναι καλός θα είναι λίγες μονάδες κάτω, είτε 

δεν θα είναι καλός και θα είναι λίγες μονάδες πάνω από την πρέπουσα αξιολόγηση. Βέβαια 

όπως καταλαβαίνουμε δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα αναξιοκρατίας αφού όλοι 

«βράζουν στο ίδιο καζάνι».  

 

- Σφάλμα Υπερβολικής ή καθόλου Επιείκειας  

Την τάση να εμπίπτουν σε αυτό το σφάλμα το έχουν οι άνθρωποι που είτε αξιολογούν 

όλους πάρα πολύ υψηλά είτε πάρα πολύ χαμηλά. Και στις δύο περιπτώσεις προκύπτει 

πρόβλημα όσον αφορά τις προαγωγές, αυξήσεις και όλα τα άλλα θέματα που προκύπτουν από 

την αξιολόγηση. Οι υπάλληλοι από τη μεριά τους πάλι τείνουν να μη συμπαθούν καθόλου τους 

αξιολογητές που βαθμολογούν πολύ χαμηλά ενώ δεν σέβονται καθόλου αυτούς που 

βαθμολογούν πολύ υψηλά.   

 

8.5. Μελέτη Περίπτωσης ( Donkin Richard 2005) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ROYAL BANK OF SCOTLAND 

 

Μέσα στον επιχειρηματικό τομέα της Μεγάλης Βρετανίας η Royal Bank of Scotland 

ακολουθεί μοναχική πορεία όσον αφορά τα συστήματα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού 

που χρησιμοποιεί. 

 

Ο Neil Roden ο διευθυντής του Ανθρώπινου Δυναμικού της Royal Bank of Scotland, η 

οποία αυτή τη στιγμή είναι ο 5ος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στον κόσμο με κεφάλαιο που 

ξεπερνάει τα 56 δισεκατομμύρια λίρες, έχει μετατρέψει τη λειτουργία της διεύθυνσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού σε ασκήσεις στατιστικής οι οποίες ενισχύονται από την εκτενή 

εφαρμογή μετρικών. Τα δεδομένα των υπαλλήλων είναι συνδεδεμένα με προτιμήσεις 

ανταμοιβών, την αποδοτικότητα καθώς και το ποσοστό αποχώρησης τους. Από την άντληση 

αυτών των δεδομένων και την μετέπειτα επεξεργασία τους προκύπτουν σημαντικές 

πληροφορίες οι οποίες συνιστούν διοικητική δράση. 
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Ταυτόχρονα με τις άλλες δράσεις του, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, παρακολουθεί 

πάντα τις εξελίξεις όσον αφορά τις νέες μεθόδους μέτρησης της απόδοσης των υπαλλήλων σε 

άλλες επιχειρήσεις, τραπεζικές και μη, γιατί με αυτό τον τρόπο μπορεί να τις εφαρμόσει και η 

Royal Bank of Scotland. Το ενδιαφέρον των υπαλλήλων από νωρίς εστιάζεται στην ετήσια 

αναφορά της τράπεζας, όπως και από την πλευρά της τράπεζας εστιάζεται στην ετήσια έρευνα 

για τις απόψεις των υπαλλήλων σχετικά με τη δουλειά τους. Το 2004 σε ποσοστό 84% ο 

τραπεζικός κολοσσός βελτίωσε το σκορ του σε 14 από τις 15 κατηγορίες που εξέτασε. 

 

Η ετήσια αναφορά ακόμα διασταυρώνει τα στατιστικά των υπαλλήλων σε διάφορους 

τομείς, και με αυτό τον τρόπο δίνει έμφαση στην σχέση υπαλλήλων και απόδοσης. Το μεγάλο 

ενδιαφέρον της επιχείρησης για να βελτιώσει το διανοητικό κεφάλαιο της φαίνεται από τα 

στατιστικά στρατολόγησης, οπού 10000 αιτήσεις γίνονται για την κάλυψη 200 θέσεων. Η 

πολιτική ανταμοιβών επίσης είναι ξεκάθαρη. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις τις λαμβάνουν οι πιο 

αποδοτικοί. 

 

Η ετήσια αναφορά σημειώνει ακόμη διάφορους τομείς μάθησης και ανάπτυξης, τονίζοντας 

την πρόνοια και την μακρόχρονη εμπειρία της Royal Bank, σε θέματα εταιρικής κοινωνικής 

Ευθύνης. Το πρόγραμμα ηγεσίας – διεύθυνσης της τράπεζας, γίνεται σε συνεργασία με το 

Harvard Business School. Τομείς όπως η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η ποικιλομορφία 

των υπαλλήλων είναι  αδιαμφισβήτητα σε τόσο υψηλό επίπεδο που καθιστούν τον τεράστιο 

αυτό τραπεζικό όμιλο πάρα πολύ ελκυστικό στην αγορά εργασίας. 

 

Περισσότερη πληροφόρηση για την αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού ακόμη δεν 

διαθέτει η Royal Bank of Scotland στο ευρύ κοινό, γιατί οι πρακτικές της φυλάσσονται σε μία 

αναφορά ετήσιας επιχειρηματικότητας και κοινωνικής ευθύνης. Ανάμεσα στα στοιχεία που 

φυλάσσονται είναι  τα ποσοστά των υπαλλήλων που δουλεύουν υπερωρίες, οκτάωρο ή με 

σύμβαση ορισμένης εργασίας αξιολογημένα σε σχέση με τον χρόνο εργασίας  και την ηλικία 

των υπαλλήλων. Συσχετισμοί όσον αφορά το φύλο και την ιεραρχική θέση στο οργανόγραμμα 

καθώς και το ποσοστό των μειονοτήτων στην συνολική εργατική δύναμη είναι μερικές ακόμη 
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μετρήσεις που λαμβάνει υπόψη της η Royal Bank of Scotland για την περαιτέρω αξιολόγηση 

του Ανθρώπινου Δυναμικού.  

 

9. Διανομή Εξουσιών – Αυτοβουλία  

 

Η διανομή εξουσιών σε μία τράπεζα είναι η εκμετάλλευση των ικανοτήτων, της εμπειρίας 

και των γνώσεων των υπαλλήλων δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν μια 

δραστηριότητα και να την φέρουν εις πέρας με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Η χορήγηση 

αυτών των εξουσιών έχει ως βασική προϋπόθεση τον ενστερνισμό του οράματος του Γενικού 

Διευθυντή της τράπεζας από τους υπαλλήλους σε τέτοιο σημείο που οι τραπεζικοί υπάλληλοι 

να νιώθουν ότι η τράπεζα είναι δικιά τους. Όταν οι υπάλληλοι μιας τράπεζας αρχίζουν και 

φέρονται σαν να τους ανήκει η τράπεζα τότε πραγματικά θα προσπαθήσουν πάρα πολύ για το 

μέλλον της. Εάν το Ανθρώπινο Δυναμικό δεν νιώθει έτσι είναι γιατί ο μηχανισμός διανομής 

εξουσιών στους υπαλλήλους δεν λειτουργεί πολύ καλά. 

 

Η Θεωρία της διανομής εξουσιών ξεκινάει από τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα και 

καταλήγει στο επίπεδο ο οποιοσδήποτε υπάλληλος να κάνει το σωστό για την τράπεζα χωρίς 

να χρειάζεται να πάρει την άδεια κανενός. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια αυτό δεν μπορεί 

να γίνει μέσα σε μία μέρα αλλά μέσα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επιτυχής εφαρμογή 

της διανομής εξουσιών προβλέπει ανθρώπους να πράττουν αυτόβουλα σε ένα μεγάλο βαθμό. 

Όταν η προσπάθεια στέφεται με επιτυχία, αυτό να αποτελεί αφορμή για εορτασμό και όταν δεν 

στέφεται με επιτυχία να αποτελεί αφορμή για περαιτέρω εκπαίδευση. 

 

Το πρώτο βήμα είναι η διαδικασία η ίδια. Τα κατώτερα διοικητικά στρώματα θα πρέπει να 

θεωρήσουν ότι το Ανθρώπινο Δυναμικό τους έχει την απαραίτητη γνώση και υποκίνηση για να 

μπορεί να δράσει αυτοβούλως. Στο μόνο που ίσως να υστερούνε είναι η κατάλληλη ηγεσία, 

εκπαίδευση, καθοδήγηση και ανάθεση έργου πράγματα που διορθώνονται με την εφαρμογή 

κατάλληλης φιλοσοφίας μάνατζμεντ.  
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Ένα σημαντικό εμπόδιο προκύπτει κατά την εφαρμογή της πρακτικής της διανομής 

εξουσιών. Τα μεσαία στελέχη δεν τους αρέσει καθόλου η ιδέα αυτή ,γιατί η εξουσία και ο 

έλεγχος που ασκούσαν τώρα θα περάσει στα χέρια των υπαλλήλων. Οπότε το σημαντικότερο 

εμπόδιο που πρέπει να προσπεραστεί είναι οι αντιδράσεις των μεσαίων στελεχών. 

 

Όταν πια, οι υπάλληλοι μιας τράπεζας αρχίζουν και δραν σύμφωνα με το πρότυπο της 

διανομής εξουσιών, οι μάνατζερς δεν ασκούν πλέον εποπτικό ρόλο απέναντι τους, απλά είναι 

οι διάμεσοι μεταξύ αυτών και της κατώτερης διοίκησης. Εν αντιθέσει τον προηγούμενο ρόλο 

τους που όριζε ότι θα πρέπει να είναι αφεντικό και επόπτης της καλής λειτουργίας της 

τράπεζας τώρα γίνεται συντονιστής και εκπαιδευτής. Η αποστολή του διευθυντή δεν είναι 

πλέον ο έλεγχος της ολοκλήρωσης των επιμέρους έργων γιατί για αυτό είναι υπεύθυνοι οι 

υπάλληλοι. Η αποστολή του διευθυντή είναι να βοηθήσει τους υπαλλήλους να εργαστούν πιο 

αποτελεσματικά και αποδοτικά. Ο μάνατζερ δουλεύει για τους ανθρώπους του και όχι οι 

υπάλληλοι για αυτόν. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν υπάρχουν υφιστάμενοι και προϊστάμενοι 

παρά μόνο συνεργάτες. 

 

9.1. Τρόποι Εφαρμογής Συστήματος Διανομής Εξουσιών 

 

Παρακάτω ακολουθούν τρεις τρόποι που βοηθάνε πάρα πολύ στην εφαρμογή του 

συστήματος που περιγράψαμε παραπάνω. 

 

9.1.1. Κοινή χρήση πληροφοριών 

 

Σε ένα σύστημα διανομής εξουσιών η διοίκηση μοιράζεται όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες με όλους τους υπαλλήλους. Οι μοναδικές πληροφορίες που δεν διαχέονται είναι 

αυτές που έχουν στρατηγική σημασία για την τράπεζα για το λόγο ότι μπορεί να βλάψει την 

ανταγωνιστική της θέση. Περιληπτικά οι πληροφορίες που μοιράζονται είναι σε σχέση με τα 

οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας, πληροφορίες σε σχέση με την ανταγωνιστική θέση 

της, τα μελλοντικά σχέδια της και πως θα πραγματοποιηθούν και τέλος τους μελλοντικούς 

στόχους και τους τρόπους επίτευξης τους. 
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Η διοίκηση θα πρέπει να είναι ειλικρινής με τους υπαλλήλους της και να μην αποκρύπτει 

ποτέ πληροφορίες. Οποιοδήποτε και από τα παραπάνω δύο να συμβαίνει τότε το εργασιακό 

κλίμα θα θιχτεί ανεπανόρθωτα. Στην αντίθετη περίπτωση όλοι οι υπάλληλοι θα νιώσουν ότι 

συμμετέχουν από κοινού στην προσπάθεια της τράπεζας και θα προσπαθούν όλο και 

περισσότερο για το κοινό καλό. 

 

Η τράπεζα δεν πρέπει να αποκρύπτει πληροφορίες από όλους τους υπαλλήλους για δύο 

πολύ σοβαρούς λόγους που έχουν να κάνουν με την αντίληψη των εργαζομένων. Η απόκρυψη 

πληροφοριών συνήθως ερμηνεύεται με δύο τρόπους από τους υπαλλήλους, είτε σαν έλλειψη 

εμπιστοσύνης της διοίκησης προς το πρόσωπο τους, είτε θα θεωρήσουν ότι η τράπεζα δεν τους 

θεωρεί αρκετά ικανούς έτσι ώστε να καταλάβουν και να δράσουν ανάλογα με τις πληροφορίες 

που τους γίνονται γνωστές. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόβλημα θεωρείται ως έλλειψη 

εμπιστοσύνης και αν πράγματι συμβαίνει αυτό το σύστημα διανομής εξουσιών δεν μπορεί να 

λειτουργήσει σωστά. 

 

Ένας ακόμη λόγος που δεν μπορεί η τράπεζα να αποκρύψει πληροφορίες είναι γιατί οι 

υπάλληλοι που δεν κατέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες δεν μπορούν να δράσουν και 

υπεύθυνα γιατί η όλη ιδέα του συστήματος διανομής εξουσιών είναι ότι οι υπάλληλοι πρέπει 

να φέρονται όσο υπεύθυνα μπορούν.  

 

9.1.2. Καθορισμός Ιεραρχικών Ορίων 

 

Αυτό που φαίνεται να επικρατεί γενικότερα σε σχέση με το σύστημα αυτοβουλίας των 

υπαλλήλων είναι ότι δεν υπάρχουν όρια μεταξύ της ιεραρχίας των υπαλλήλων και ότι 

γενικότερα επικρατεί μια σύγχυση καθηκόντων. Η παραπάνω άποψη δεν είναι αληθής διότι οι 

επιχειρήσεις αυτού του τύπου έχουν και κανόνες καθώς και ξεκάθαρα ιεραρχικά επίπεδα, απλά 

είναι καθορισμένα διαφορετικά και για διαφορετικούς λόγους. 
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Σε μία παραδοσιακή τράπεζα θέτεις ιεραρχικά όρια για να ασκεί ένας προϊστάμενος έλεγχο 

σε μια ομάδα υφισταμένων ενώ τα διάφορα τμήματα δημιουργούνται για να έχει ο κάθε 

υπεύθυνος τμήματος σαφή όρια και εξουσίες. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπως αυτό της 

Διανομής Εξουσιών τα όρια ορίζονται για να δημιουργήσουν αυτονομία. Εξάλλου κανένας 

άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί ή ακόμα και να ζήσει αν δεν γνωρίζει ότι βρίσκεται μέσα σε 

κάποια όρια που του προσφέρουν ασφάλεια. Παρακάτω ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο 

καθορίζονται τα όρια μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον συστήματος Διανομής Εξουσιών. 

 

- Βασικές αξίες και ηθική 

Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτοί που εργάζονται σε μία τράπεζα να διέπονται από ηθικές 

αξίες που να τους καθοδηγούν σωστά στη ζωή αλλά και στη δουλειά τους. Κάθε τράπεζα έχει 

τον δικό της κώδικα ηθικής ενώ υπάρχουν και ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για κάθε τμήμα 

ξεχωριστά. Αξίες που διαπνέουν σε ένα σύνολο ανθρώπων και είναι κατανοητές από όλους 

μπορούν να γίνουν ο καλύτερος οδηγός για μια αρμονική συνεργασία. 

 

- Όραμα 

Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν που πηγαίνουν αλλά και πως μπορούν να φτάσουν εκεί 

που θέλουν. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα ένα στρατηγικό όραμα σε κάθε τράπεζα το οποίο 

διατυπώνεται από τον Γενικό Διευθυντή και έπειτα σε σχέση με αυτό κάθε υπάλληλος να 

δημιουργεί το δικό του προσωπικό όραμα. Έτσι, κάθε πράξη που βοηθάει προς την επίτευξη 

του οράματος είναι πρέπουσα και οποιαδήποτε άλλη πράξη δεν είναι πρέπουσα. Έτσι ένα 

στρατηγικό όραμα μπορεί να δημιουργήσει όρια μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Αυτό 

όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι το όραμα μιας επιχείρησης δεν μπορείς να το 

επιβάλλεις παρά μόνο να το μοιραστείς. 

 

- Αντικειμενική επιδίωξη 

Η αντικειμενική επιδίωξη της τράπεζας διαχέεται στους υπαλλήλους μέσω μιας ξεκάθαρα 

διατυπωμένης αποστολής. Έπειτα κάθε μονάδα της τράπεζας θα πρέπει να την επεξεργαστεί 

και να αντιληφθεί το περιεχόμενο της. Όταν η επιδίωξη ενός τμήματος δεν είναι ξεκάθαρη ή 

όταν πολλά τμήματα μοιράζονται την ίδια επιδίωξη τότε είναι ξεκάθαρο ότι ορισμένα τμήματα 
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δεν χρειάζονται. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία σύγχυση όσον αφορά τις επιδιώξεις και της 

γενικότερης αποστολής της τράπεζας μεταξύ όλου του Ανθρώπινου Δυναμικού της τράπεζας. 

Εάν για τη διατύπωση της αποστολής χρησιμοποιηθούν ασάφειες τότε είναι πολύ πιθανό να 

δημιουργηθεί πρόβλημα όσον αφορά την οργάνωση της τράπεζας. Ο συνδυασμός ξεκάθαρα 

διατυπωμένων στόχων και επιδιώξεων είναι που δημιουργούν ένα σωστό όραμα για την 

τράπεζα. 

 

- Στόχοι 

Οι στόχοι είναι το βασικότερο επιμέρους κομμάτι της αντικειμενικής επιδίωξης και του 

οράματος της τράπεζας. Χωρίς ρεαλιστικούς στόχους πολλή ενέργεια σπαταλάται άδικα. 

 

-Ρόλοι 

Οι υπάλληλοι πρέπει να ξέρουν τι προσδοκά από αυτούς η διοίκηση της τράπεζας. Είναι 

απίθανο να διανέμεις εξουσία στους υπαλλήλους αν δεν έχει διατυπωθεί σωστά ο ρόλος τους 

και ακόμη περισσότερο αν δεν έχουν κατανοήσει οι ίδιοι το ρόλο τους. 

 

-Οργανόγραμμα και συστήματα 

Το οργανόγραμμα της τράπεζας θα πρέπει να είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να μην δημιουργεί 

προβλήματα σε ένα σύστημα όπου οι υπάλληλοι λειτουργούν αυτόβουλα για ένα μεγάλο μέρος 

των αποφάσεων. Τα περισσότερα οργανογράμματα απαγορεύουν την εφαρμογή ενός τέτοιου 

συστήματος και εκεί είναι που οι υπάλληλοι όλων των βαθμίδων θα πρέπει να προσαρμόσουν 

το οργανόγραμμα της τράπεζας σε νέα δεδομένα. 

 

9.1.3. Χρησιμοποίηση ομάδων αποφάσεων και συνεργασίας 

 

Η δημιουργία ομάδων αποφάσεων και συνεργασίας είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος 

ενίσχυσης του μοντέλου διανομής εξουσιών σε μία τράπεζα. Οι ομάδες συνεχώς 

επεξεργάζονται και αναλύουν πληροφορίες αποφασίζοντας τις μελλοντικές κινήσεις και τις 

διαβιβάζουν στα κατάλληλα άτομα. Οι υπάλληλοι δεν περιμένουν από τον Διευθυντή να πάρει 

μια απόφαση για να συνεχίσουν με τη δουλειά τους. Τα μέλη κάθε ομάδας βοηθάν ο ένας τον 
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άλλον και ταυτόχρονα διδάσκονται μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με τα 

γνωστικά τους αντικείμενα. Έτσι με αυτό τον τρόπο οι υπάλληλοι γίνονται όλο και πιο 

αυτόβουλοι και εκπαιδευμένοι αφού συνεχώς γίνονται δέκτες πληροφοριών που αφορούν όλη 

την ομάδα και όχι αποκλειστικά το έργο τους. 

 

Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης τέτοιων ομάδων, έμπειροι μάνατζερ συνεχίζουν και 

διευθύνουν όλες τις δραστηριότητες αλλά αν είναι πιο εκπαιδευμένοι απλά επιβλέπουν. Είναι 

λογικό ότι αρχικά κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να εκτελέσει κάποιο έργο μόνος του αλλά 

κάποια στιγμή θα το καταφέρει. Το σύστημα διανομής εξουσιών είναι πάρα πολύ δύσκολο 

στην εφαρμογή του, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τα ελληνικά δεδομένα, αλλά μια σωστή 

εφαρμογή του εξοικονομεί χρόνο και συνεπώς συντελεί στην καλύτερη οργάνωση 

οποιασδήποτε επιχείρησης. 

 

9.2. Μελέτη Περίπτωσης( Len Holden 1999 ) 

 

ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

Μια συγκριτική μελέτη σε τράπεζες της Σουηδίας και της Αγγλίας 

 

9.2.1. Σχετικά με την Έρευνα 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Βρετανικές και Σουηδικές τράπεζες κατά την περίοδο 

1992-1995, μια εποχή όπου ο τραπεζικός τομέας παγκόσμια διέρχονταν από μεγάλη κρίση. Το 

δεδομένο αυτό είναι πολύ σημαντικό  στην κατανόηση των συνεπειών των πορισμάτων 

σχετικά με την πρακτική της ανάμιξης των υπαλλήλων σε περαιτέρω αποφάσεις, στα δύο 

διαφορετικά τραπεζικά συστήματα της Σουηδίας και της Αγγλίας.  

 

9.2.2. Στόχος της Έρευνας 

 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να συγκρίνει το βαθμό και το είδος της ανάμιξης των 

υπαλλήλων στη λειτουργία των τραπεζών της Σουηδίας και της Αγγλίας, και να εξετάσει τους 

 113



Κεφάλαιο Τρίτο              Ο ρόλος της Διεύθυνσης Α.Δ των Τραπεζικών Οργανισμών στην αύξηση των πωλήσεων                    
 

περιορισμούς αυτών των πρακτικών σε οργανωσιακά και εθνικά δεδομένα. Τα ενοποιημένα 

δείγματα των απόψεων των μάνατζερ και μη σε κάθε τράπεζα συσχετίστηκαν με συνεντεύξεις 

και ερωτηματολόγια. Το γεγονός ότι και οι δύο τράπεζες ήταν βαθιά συνδικαλισμένες ήταν 

ένα ακόμη σημείο συνάφειας που βοήθησε στην έρευνα. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις 

εξέφρασαν μεγάλη κριτική σε σχέση με τα συστήματα ανάμιξης των υπαλλήλων στις 

αποφάσεις, γιατί θεώρησαν ότι με αυτό τον τρόπο η δράση των συλλογικών οργάνων των 

συνδικαλιστών παρακάμπτονταν. Βέβαια έρευνες που γίνανε στην Αγγλία απέδειξαν ότι σε 

ένα εργασιακό περιβάλλον όπου υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα, η εφαρμογή συστημάτων 

διανομής εξουσίας, είναι πολύ πιο ομαλή. Στην Σουηδία συνέβη σε μέσες άκρες το ίδιο. Οι 

δυνάμεις του συνδικαλισμού παρακάμφτηκαν, παρ’ όλο την ύπαρξη νομοθεσίας που επιτρέπει 

τα συνδικαλιστικά όργανα να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της εκάστοτε επιχείρησης. 

 

9.2.3. Μάκρο – Μίκρο Επίπεδα 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ερμηνεύτηκαν σε μίκρο και μάκρο επίπεδο για κάθε 

τράπεζα. Σαν μάκρο επίπεδο ορίστηκαν τα κατώτερα διοικητικά επίπεδα που ασχολούνται με 

θέματα όπως οι στόχοι της τράπεζας σε σχέση με τον προϋπολογισμό, αναδόμηση και την 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Σαν μίκρο επίπεδο ορίστηκαν οι υπάλληλοι που ασχολούνται με 

τα καθημερινά προβλήματα της δουλειάς. 

 

9.2.4.Προϊστορία και εξέλιξη των εξεταζόμενων τραπεζών 

 

Δυο τραπεζικές επιχειρήσεις αποτελούσαν το δείγμα της έρευνας σε έναν κλάδο που είχε 

βιώσει πρόσφατα μεγάλες πιέσεις που προήλθαν από ριζικές αλλαγές στην αγορά αλλά και 

από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και πρακτικών κατά την περίοδο 1980-1990. Ο 

αποσυντονισμός της τραπεζικής και οικονομικής αγοράς κατά τη δεκαετία του 1980 οδήγησε 

σε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

Η κρίση και η κάμψη στον τραπεζικό κλάδο νωρίς τη δεκαετία του 1990, είχε σοβαρές 

επιπτώσεις, που επιζητούσαν μια γρήγορη λύση, όσον αφορά το κομμάτι της απασχόλησης 
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αλλά και της αλλαγής του τρόπου εργασίας. Η νέα τεχνολογία, ειδικότερα στον τομέα του 

λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων, επέβαλλε κάποια αλλαγή στην στρατηγική 

αλλά και στη δομή των τραπεζών. Λογικό επόμενο ήταν αυτές οι αλλαγές να έχουν επιπτώσεις 

στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού των τραπεζών. Νέα πελατοκεντρικά πληροφοριακά 

συστήματα παρουσιάστηκαν με σκοπό την ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών μια και η 

κάμψη είχε λάβει τέλος. Τώρα ας εξετάσουμε τι έγινε στις τράπεζες των δύο αυτών χωρών στα 

πλαίσια του συστήματος Διανομής Εξουσίας. 

 

9.2.5. Ανάμειξη υπαλλήλων στην Σουηδική Τράπεζα – Σύστημα Διανομής Εξουσίας 

 

Μέχρι και στις αρχές του 1980 το Σουηδικό τραπεζικό σύστημα ήταν σχετικά συντηρητικό 

στο στυλ διοίκησης του, όπως και η τράπεζα που θα εξεταστεί παρακάτω. Το ποσοστό των 

συνδικαλιστών ήταν πάνω από 90%, πράγμα που επικρατούσε σε όλη τη Σουηδία. Τη δεκαετία 

του 1980 εξαιτίας μιας ταραγμένης τραπεζικής περιόδου, όχι μόνο στη Σουηδία, αλλά και 

σχεδόν σε όλο τον κόσμο, τα κατώτερα διοικητικά στρώματα διέκριναν την ανάγκη να 

αναπτύξουν μια νέα τραπεζική κουλτούρα πιο πελατοκεντρική και γενικότερα πιο 

αποτελεσματική. Έτσι, εφαρμόστηκαν εργασιακές πρακτικές που βασίστηκαν στην αύξηση 

της επικοινωνίας  αλλά και στην διάχυση της εξουσίας, όπως είναι οι ομαδικές συζητήσεις. 

Νέες δομές διοίκησης παρουσιάστηκαν επηρεασμένες από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών οι 

οποίες επεσήμαναν την ανάγκη για μία πιο πελατοκεντρική προσέγγιση με απώτερο σκοπό την 

αύξηση του ανταγωνισμού στη Σουηδική Τραπεζική αγορά. Η άμεση επικοινωνία με το 

Ανθρώπινο δυναμικό βελτιώθηκε με τη διανομή μιας μηνιαίας εφημερίδας από το 1981 στους 

υπαλλήλους, την εισαγωγή ενός πίνακα προτάσεων, την αποστολή εσωτερικού E-mail από το 

1990 και την αύξηση των ανακοινώσεων και των γραμμάτων από τα κατώτερα διοικητικά 

στρώματα. 

 

Σε μίκρο επίπεδο οι ομάδες εργασίας παρουσιάστηκαν στη δεκαετία του 1980 και από την 

επόμενη δεκαετία πραγματοποιούνταν κάθε εβδομάδα. Οι διευθυντές τμημάτων ζητήθηκαν να 

διενεργούν εβδομαδιαίες συναντήσεις προσωπικού, και να αναμιγνύουν τους υπαλλήλους στη 

λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων.  
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Οι συνδικαλιστικοί φορείς ήταν πολύ πιο αναμιγμένοι σε μάκρο επίπεδο και σύμφωνα με 

τη Σουηδική νομοθεσία είχαν σημαντικά νομικά δικαιώματα στον προσδιορισμό του 

συστήματος που πήγαινε να εδραιωθεί. Αυτό ήταν πολύ λογικό γιατί όπως αναφέραμε 

παραπάνω το ποσοστό των συνδικαλιζόμενων ήταν πάρα πολύ υψηλό. 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό ενημερωνόταν συχνά μέσω διαφόρων συναντήσεων για θέματα 

που αφορούσαν το μισθό, τις αλλαγές στο οργανόγραμμα και για θέματα ασφάλειας και 

υγιεινής. Έτσι θα λέγαμε ότι οι υπάλληλοι πλέον είτε συμμετείχαν ενεργά πλέον στη λήψη 

αποφάσεων σε μίκρο επίπεδο είτε μέσω του συνδικαλιστικού οργάνου τους σε μάκρο επίπεδο. 

 

9.2.6. Ανάμειξη υπαλλήλων στην Αγγλική Τράπεζα – Σύστημα Διανομής Εξουσίας 

 

Η Βρετανική Τράπεζα είχε εφαρμόσει μια στρατηγική διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

νωρίς το 1986. Η λογική ήταν να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικότερο προφίλ καθώς η τράπεζα 

αντιμετώπιζε δυσκολίες στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Για να αποφύγει την επανάληψη 

αυτών των γεγονότων και για να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ολοένα και μεταβαλλόμενης 

αγοράς, η στρατηγική ήταν να υιοθετήσει μια κουλτούρα πιο πελατοκεντρική. Το προσωπικό 

θα εκπαιδευόταν να παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες στην καλύτερη εξυπηρέτηση του 

πελάτη. 

 

 Αυτή ήταν μια κίνηση που ομοίαζε πολύ με τις αλλαγές στην αγορά  αλλά και την 

Σουηδική τράπεζα. Αυτή η στρατηγική που εφαρμόστηκε συνδυάστηκε με πολλές 

εξουσιοδοτήσεις στο προσωπικό για συμμετοχική και αυτόβουλη εξουσία όπως είναι η 

δημιουργία ομάδων εργασίας, η εισαγωγή ενός μεγάλου προγράμματος διοίκησης ολικής 

ποιότητας από το  1989 και ένα συμβούλιο προσωπικού από το 1992. Και στην Αγγλία υπήρχε 

ένα αρκετά υψηλό ποσοστό συνδικαλισμού που άγγιζε το 80%. Από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980 και μετά όμως τα κατώτερα διοικητικά στρώματα αντιλήφθηκαν ότι η ανάμειξη της 

συνδικαλιστικής ένωσης δυσχέραινε βασικές λειτουργίες της τράπεζας.  
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Κατά τα τέλη των δεκαετιών 1980 και 1990 μια σειρά από νέες πολιτικές παρουσιάστηκαν 

με αποτέλεσμα ο συνδικαλιστικός φορέας να αντιδράσει θεωρώντας ότι υποθάλπτεται η 

εξουσία και το έργο του. Μία σημαντική κίνηση ήταν να αποβάλλουν από το συμβούλιο 

προσωπικού την ένωση των συνδικαλιστών ενώ ταυτόχρονα με διάφορες λεκτικές 

αναπροσαρμογές να εντάξουν στην αποστολή της τράπεζας και την απαραίτητη συμμετοχή 

του Ανθρώπινου δυναμικού στην επίτευξη των στόχων. Μία σειρά από μέτρα για διανομή 

εξουσίας στους υπαλλήλους λήφθηκαν όπως είναι ο πίνακας ανακοινώσεων, συναντήσεις 

προσωπικού, εφημερίδα για τα γεγονότα της τράπεζας και τη συμμετοχή του υπαλληλικού 

προσωπικού στα κέρδη της τράπεζας. Ο στόχος ήταν μέσω της δυναμικής αυτής που θα 

αποκτούσαν οι υπάλληλοι να ανταπεξέλθουν καλύτερα στους στόχους που τους ανέθετε η 

τράπεζα. 

 

9.2.7. Περίληψη πορισμάτων 

 

Και οι δύο τράπεζες είδαν εμφανή αποτελέσματα στον τομέα της επικοινωνίας και της 

γραπτής αλλά και της προφορικής. Από την άλλη όμως όσον αφορά τις ομάδες εργασίας, στα 

οικονομικά και στρατηγικά ζητήματα υπήρχε μεγάλη δυσκολία σε σχέση με την έκθεση των 

απόψεων από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 

 

Στις νέες μεθόδους που εφαρμόστηκαν σε σχέση με την κάθετη επικοινωνία προς τα πάνω 

υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ των τραπεζικών συστημάτων των δύο χωρών. Η πιο 

επιτυχής επικοινωνία είναι η απευθείας επικοινωνία με τον προϊστάμενο και για τα δύο κράτη. 

Αλλά υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά την ίδια μορφή επικοινωνίας αλλά μέσω 

συνδικαλιστικών ενώσεων και των συμβουλίων των εργαζομένων με τη Σουηδία να 

παρουσιάζεται πολύ πιο θετική όσον αφορά αυτό το κανάλι επικοινωνίας. 

 

Ένα ακόμη πόρισμα της έρευνας αυτής που πραγματοποιήθηκε είναι ότι οι Σουηδοί 

αισθάνονταν ότι είχαν μεγαλύτερη ανάμειξη σε θέματα που αφορούσαν το μίκρο επίπεδο. Από 

την άλλη όμως όσον αφορά τα στρατηγικά και διεθνή θέματα οι υπάλληλοι και των δύο χωρών 

ένιωσαν πως η συμμετοχή τους είναι μηδαμινή.  
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1. Γενικά  

 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα αναφερθούμε σε κάποια συμπεράσματα 

που προκύπτουν μέσα από τη μελέτη της. Πρώτα από όλα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε 

όλη τη διάρκεια της έρευνας η βασική επιδίωξη ήταν ο συσχετισμός του τμήματος 

Ανθρώπινου Δυναμικού και η επίδραση του στην αποτελεσματικότητα – πωλήσεις ενός 

τραπεζικού οργανισμού. Έχοντας λοιπόν ως κύριο άξονα την απόδειξη του παραπάνω 

συσχετισμού η έρευνα κινήθηκε σε τομείς όπως οι πωλήσεις, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

γενικότερα, τις τράπεζες και τέλος την ανάμειξη όλων αυτών στον ρόλο της Διεύθυνσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού των Τραπεζικών Οργανισμών στην αύξηση των πωλήσεων. 

 

Έτσι, και με γνώμονα όλα τα δεδομένα που αναφέραμε και αναλύσαμε κατά τη διάρκεια 

αυτής της μελέτης μπορούμε να προβούμε στα εξής συμπεράσματα: 

 

2. Στελέχωση 

 

o Οι τράπεζες μέσα από διαδικασίες επιλογής προσωπικού προσπαθούν να εντάξουν 

στο εργατικό δυναμικό τους ανθρώπους με υψηλά κριτήρια όσον αφορά την 

εκπαίδευση αλλά και τις επικοινωνιακές τους ικανότητες. 

 

o Αποτυχία στην στελέχωση σημαίνει υψηλό λειτουργικό κόστος ενώ αντίθετα 

επιτυχία στην στελέχωση οδηγεί σε υψηλά και ιδανικά αποτελέσματα. Πολύ 

σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η παρουσία και η εμπειρία του ανθρώπου που 

επιλέγει τους υπαλλήλους. Σημειωτέο είναι ότι αποτυχία στην στελέχωση αποτελεί 

και η πρόσληψη ενός ικανού υπαλλήλου ο οποίος είναι επιρρεπής στο οικονομικό 

έγκλημα μια και όπως αναφέρθηκε οι ζημίες από καταχρήσεις είναι 90% 

περισσότερες από όλες τις ληστείες που μπορεί να πραγματοποιηθούν. 
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o Ελλιπής πληροφόρηση κατά την διαδικασία της πρόσληψης είτε από τον υποψήφιο 

υπάλληλο είτε από τον εργοδότη μπορεί να προκαλέσει γνωστικό κενό και στις δύο 

μεριές με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις όσον αφορά τις προσδοκίες 

του υπαλλήλου αλλά και τις εκτιμήσεις της διοίκησης για τον υπάλληλο αυτό. 

 

o Οι τράπεζες στηρίζονται απόλυτα στο ανθρώπινο δυναμικό τους και η διαδικασία 

επιλογής και στελέχωσης είναι συνήθως χρονοβόρα και ακριβή δεδομένου ότι 

προσλαμβάνουν εταιρίες που κύριο μέλημα τους είναι η κατάρτιση τέστ επιλογής 

προσωπικού, ενώ κάθε μεταγραφή που κάνουν για τη στρατολόγηση προσωπικού 

από τον ανταγωνισμό, τους κοστίζει πολύ ακριβότερα. 

 

o Τέλος, γίνεται αντιληπτό ότι αποτυχία στην στρατολόγηση είναι σαν να αρχίζεις να 

γράφεις μια έκθεση και να βγαίνεις εκτός θέματος. Κάπως έτσι και το τμήμα 

ανθρωπίνων πόρων μιας τράπεζας θα πρέπει να επωμιστεί αυτό το κόστος και να 

ξανά αρχίσει τη διαδικασία επιλογής από την αρχή. 

 

3. Υποκίνηση Υπαλλήλων 

 

o Η σωστή υποκίνηση των υπαλλήλων αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 

όλους τους τραπεζικούς οργανισμούς.  

 

o Μη επαρκής υποκίνηση αυτόματα οδηγεί σε μη ικανοποιημένους υπαλλήλους, 

δηλαδή σε χαμηλά αποτελέσματα και αποχώρηση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

o Μερικοί άνθρωποι έχουν έμφυτο το χαρακτηριστικό της εσωτερικής υποκίνησης, 

αλλά ακόμη και αυτοί θα αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίες και 

μεγαλύτερες απολαβές αν τους δοθεί η ευκαιρία και φυσικά δεν τους δοθούν τα 

κίνητρα στην παρούσα εργασία τους. 
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o Επιτυχία στην υποκίνηση του Ανθρώπινου Δυναμικού σημαίνει ευχαριστημένο 

προσωπικό και συνήθως κάλυψη των στόχων. 

 

o Τα κίνητρα που δίνουν οι τράπεζες συνήθως είναι ποσοστά στις πωλήσεις καθώς 

και άλλες παροχές όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και η γενικότερη 

οικογενειακή τους πρόνοια. 

 

o Η υποκίνηση συντελεί στην αύξηση των δυνατοτήτων του υπαλλήλου στο ζενίθ 

των ικανοτήτων του και αυτό γιατί ακόμη και οι υπάλληλοι που αρέσκονται στο να 

βελτιώνουν τις ικανότητες τους αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό τους θέλουν 

να βλέπουν πως ανταποδίδονται για αυτό. 

 

4. Ανάπτυξη και εκπαίδευση 

 

o Πολύ σημαντικό στην διαδικασία της εκπαίδευσης είναι η επιλογή του σωστού 

εκπαιδευτή. Χρειάζεται υψηλή τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος και η κακή επιλογή του εκπαιδευτή και οργανωτή τέτοιου 

προγράμματος μπορεί να επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα. 

 

o Η τράπεζα θα πρέπει να ανατροφοδοτείται συνεχώς όσον αφορά την επίδοση των 

υπαλλήλων της και να διαγνώσκει σε οποιαδήποτε στιγμή οποιοδήποτε γνωστικό – 

εκπαιδευτικό κενό. 

 

o Οι τράπεζες διοργανώνουν συχνά σεμινάρια εκπαίδευσης των υπαλλήλων τους με 

θέματα όπως οι πωλήσεις, η ηγεσία αλλά και σεμινάρια που συντελούν στην άρση 

των διαδικαστικών προβλημάτων. 

 

o Τραπεζικός οργανισμός που δεν εμπλέκει τους εργαζομένους του σε πρόγραμμα 

δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης είναι καταδικασμένος να αποτύχει έστω και αν 

 121



Κεφάλαιο Τέταρτο                                                                                                                                Συμπεράσματα 

το μεγαλύτερο ποσοστό τραπεζικών υπαλλήλων είναι  αυτοεκπαιδευόμενοι. 

Φυσικά όπως αναφέρθηκε και στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχουν άτομα με φυσικά 

ταλέντα στην πώληση αλλά αναφέρθηκε ότι υπάρχουν και πολλά επίκτητα 

χαρακτηριστικά που απαιτούν συνεχή εκπαίδευση για την καλλιέργεια τους.  

 

o Τραπεζικός οργανισμός που δεν επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του αυτόματα 

δεν το σέβεται. Ο άνθρωπος δεν σταματάει να εκπαιδεύεται με το πέρας των 

σπουδών του αλλά καλλιεργείται συνεχώς διότι εκπαίδευση ισούται με επένδυση 

και αν δεν επενδύει η τράπεζα στον υπάλληλο τότε ποιο λόγο έχει ο υπάλληλος να 

επενδύσει στην τράπεζα. 

 

o Οι τράπεζες συχνά χρηματοδοτούν μεταπτυχιακά προγράμματα στους υπαλλήλους 

τους για την περαιτέρω μόρφωση τους. 

 

5. Αξιολόγηση 

 

o Πολλά συστήματα αξιολόγησης έχουν μειονεκτήματα τα οποία οφείλονται στην 

κρίση και το χαρακτήρα του βαθμολογητή. Π.χ. ένας διευθυντής ο οποίος εκ 

φύσεως είναι πολύ ελαστικός και τείνει να βαθμολογεί όλους τους υπαλλήλους του 

με υψηλό βαθμό για να μη δυσαρεστήσει κανέναν. 

 

o Μια σωστή αξιολόγηση δίνει και τη σωστή εικόνα κάθε υπαλλήλου. Οποιαδήποτε 

λάθος αξιολόγηση δημιουργεί λάθος εντυπώσεις και συνεπώς σοβαρά προβλήματα 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

 

o Ο υπάλληλος θα πρέπει να γνωρίζει τι απαιτείται από αυτόν έτσι ώστε να έχει βάση 

και το σύστημα αξιολόγησης. Άλλωστε στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρθηκε πως το 

σύστημα αξιολόγησης μιας τράπεζας είναι ένα είδος συμβολαίου μεταξύ του 

εργαζόμενου και του εργοδότη. 
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o Όλες οι αξιολογήσεις θα πρέπει να καταλήγουν σε μια συνέντευξη έτσι ώστε να 

υπάρχει και η απευθείας ανατροφοδότηση της διοίκησης από τους υπαλλήλους. 

 

o Ένα κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης αποτελεί και ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο 

υποκίνησης. 

 

o Υπάρχουν συγκεκριμένα σφάλματα στα όποια μπορεί να επιδοθεί ο αξιολογητής, 

τα οποία θα πρέπει να τα γνωρίζει τουλάχιστον θεωρητικά. Τέτοια σφάλματα όπως 

το σφάλμα σύγκρισης, το σφάλμα του φωτοστέφανου και το σφάλμα ταυτοποίησης 

μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα. 

 

o Τέλος, εμπνευσμένοι από το ρητό που λέει ότι οι «καλοί υπολογισμοί κάνουν και 

τους καλούς φίλους» μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι και «οι καλές 

αξιολογήσεις κάνουν και τους καλούς υπαλλήλους». Ακόμη και ένας κακός 

υπάλληλος που προτιμάει βέβαια μια ελαστική αξιολόγηση δεν πρόκειται ποτέ να 

βελτιωθεί εάν δεν αντικρίσει τον πραγματικό εαυτό του μέσα από μια σοβαρή και 

υπεύθυνη αξιολόγηση. Η δουλειά δεν πρέπει να δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις 

σε κανέναν που συμμετέχει σε αυτήν γιατί απλά δεν είναι «ναρκωτικό» και δεν 

δύναται να γίνει ποτέ. 

 

6. Διανομή Εξουσιών Αυτοβουλία 

 

o Η διανομή εξουσιών στο προσωπικό αλλά και η αυτοβουλία απαιτούν πολύ ικανό 

ανθρώπινο δυναμικό και στιβαρή διοικητική οργάνωση. 

o Στις περισσότερες περιπτώσεις θα υπάρχουν αντιδράσεις κυρίως από τα μεσαία 

στελέχη που θα αισθάνονται ότι παραγκωνίζεται ο ρόλος τους. 
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o Σωστή διανομή εξουσιών σημαίνει πολλαπλή ικανότητα ανάπτυξης σε σχέση με 

άλλες τράπεζες που δεν εφαρμόζουν αυτό το σύστημα και αυτό γιατί κανένας δεν 

ξέρει τόσο καλά τον ρόλο του όσο αυτός που τον επιτελεί. 

 

o Η δυνατότητα αυτοβουλίας και συμμετοχής των υπαλλήλων προσδίδει ένα αίσθημα 

ευχαρίστησης στην εργασία καθώς και τους οδηγεί σε ένα άλλο επίπεδο 

ολοκλήρωσης όσον αφορά την προσωπικότητα και την οντότητα τους. 

 

o Η διαδικασία διάχυσης εξουσιών είναι μια επικίνδυνη και με μεγάλο ρίσκο 

διεργασία αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή έτσι και η διανομή εξουσιών 

χρειάζεται ρίσκο για να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα. Θα πρέπει να είναι 

σαφή τα όρια του καθενός ενώ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δωθεί η λάθος 

εντύπωση ότι καταργείται το οργανόγραμμα. 

 

o «Δεν χρησιμοποιώ μόνο το μυαλό μου αλλά και αυτό που μπορώ να δανειστώ».  

Κανένας δεν βρέθηκε στη θέση που είναι γιατί μπορεί να είναι πιο έξυπνος από τον 

άλλο αλλά ακόμη και αν αυτό ισχύει τότε σίγουρα σε δεδομένες στιγμές υπάλληλοι 

που δεν τείνουν ιδιαίτερης προσοχής μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμοι. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Ανακεφαλαιώνοντας, στην παραπάνω μελέτη  αναφέρθηκε εκτενέστατα ο ρόλος της 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού των τραπεζικών οργανισμών. Υποθέτουμε ότι 

οποιαδήποτε πολιτική και πρακτική αναφέρθηκε ως βασικό στόχο έχει τη βελτιστοποίηση των 

διαδικασιών και την αύξηση των πωλήσεων.  

 

Οι πωλήσεις σε σχέση με τις τράπεζες ήταν ένα ακόμη θέμα ενδιαφέροντος της μελέτης 

αυτής, και αναλύθηκε σε βάθος στο δεύτερο κεφάλαιο της. Είδαμε τα βασικά χαρακτηριστικά 

που πρέπει να έχει ένας τραπεζικός υπάλληλος στην εποχή μας καθώς και ποια επίκτητα 

χαρακτηριστικά μπορεί να αφομοιώσει με το χρόνο και με την εκπαίδευση.  

 

Καταληκτικά συμπεραίνουμε ότι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού των Τραπεζικών 

Οργανισμών είναι ένα από τα πολύ βασικά κομμάτια του στρατηγικού σχεδιασμού. Στην 

εποχή μας δεν δύναται η οποιαδήποτε τράπεζα να επιβιώσει χωρίς ένα οργανωμένο και σωστό 

τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Ο επιτυχής χειρισμός των ανθρώπων μιας οποιαδήποτε 

επιχείρησης αποτελεί ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τράπεζα που δεν μπορεί να 

χειριστεί τέτοια θέματα με επιτυχή τρόπο είναι καταδικασμένη να αποτύχει στην ανάπτυξη και 

συνεπώς στην επιβίωση της.  

 

Η παραπάνω τοποθέτηση ενισχύεται ιδιαίτερα για τον Ελλαδικό χώρο αν αναλογιστούμε 

την είσοδο πολλών ξένων τραπεζών στην υφιστάμενη ανταγωνιστική αγορά μας. Η 

τεχνογνωσία σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού που διαθέτουν οι μεγάλοι αυτοί τραπεζικοί 

οργανισμοί επιβάλλει την αφύπνιση όλων των Ελληνικών τραπεζών. Η στρατολόγηση, η 

εκπαίδευση, η αξιολόγηση και η υποκίνηση των υπαλλήλων μιας τράπεζας φαίνεται να είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας για να κινηθούν σωστά οι μηχανισμοί της οποιαδήποτε τράπεζας. 

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καμία τράπεζα πλέον να αφοσιώνεται σε εργασίες όπως το 

μάρκετινγκ, την μηχανογράφηση, τα λογιστικά και τα διάφορα άλλα τμήματα της χωρίς να 
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δίνει σημασία στο βασικότερο κομμάτι της, τους υπαλλήλους. Γιατί αν το κάνει αυτό είναι σαν 

να έχει ένα πολύ καλό αμάξι αλλά δεν έχει άνθρωπο να το οδηγήσει κατάλληλα, και στην 

εποχή μας οι άνθρωποι οδηγούν τις εξελίξεις. 

 

Η μεγάλη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού στις τράπεζες φαίνεται και στο ότι στα 

επτά βασικότερα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα τραπεζικό οργανισμό επιτυχή τα τρία 

αναφέρονται καθαρά στον ρόλο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα εξής τρία αυτά 

χαρακτηριστικά είναι: 

 

• Ένα καθαρά διατυπωμένο μήνυμα της αντικειμενικής επιδίωξης της τράπεζας, το 

οποίο να αφομοιωθεί από όλους τους υπαλλήλους. 

• Πελατοκεντρικός προσανατολισμός και 

• Μετρήσεις – αξιολογήσεις αποτελεσματικές 

 

Η τραπεζική αγορά δεν επιτρέπει να γίνονται λάθος χειρισμοί πλέον. Ιδιαίτερα δε για την 

Ελληνική αγορά που ακόμα βιώνει την περίοδο της αλλαγής στα νέα δεδομένα, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση κρίνεται ως πολύ πιο επικίνδυνη, μια και υπάρχουν 

τράπεζες που ακόμα συντηρούν υπαλλήλους του παλαιού δημοσίου καθεστώτος, οι οποίοι 

χρειάζονται πάρα πολλή εκπαίδευση για να αλλάξουν νοοτροπία.  

 

Τέλος, αυτό που πρέπει μια τράπεζα να προσέξει ιδιαίτερα είναι η διατήρηση των 

υπαλλήλων της. Η παροχή κινήτρων και ανταμοιβών πρέπει να είναι ανταγωνιστική διότι 

αλλιώς ο υπάλληλος της κάθε τράπεζας θα αποζητάει συνεχώς μια καλύτερη ενασχόληση σε 

έναν άλλο τραπεζικό οργανισμό. Άρα ένα  ακόμη συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι 

τράπεζες δεν θα πρέπει να είναι μόνο ανταγωνιστικές όσον αφορά τα προϊόντα τους αλλά και 

ως προς το ανθρώπινο δυναμικό τους. 
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