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1.  Εισαγωγή  

1.1 Αντί Εισαγωγής  

«Η σταθερότητα και η ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος έχουν προφα-

νή οικονομική και κοινωνική σημασία, καθώς συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαμεσολάβηση 

και την κατανομή των οικονομικών πόρων από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές οικονομικές 

μονάδες, στη διασπορά και διαχείριση των αναλαμβανόμενων επιχειρηματικών κινδύνων και στη 

διευκόλυνση και ομαλή διεκπεραίωση των χρηματικών συναλλαγών. Η ομαλή λειτουργία και η α-

ξιοπιστία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος εξαρτώνται ουσιαστικά από τη σταθερό-

τητα του τραπεζικού συστήματος, δεδομένου του κυρίαρχου ρόλου της τραπεζικής διαμεσολάβησης 

και της καθοριστικής συμμετοχής των τραπεζών στα συστήματα πληρωμών και στις αγορές χρήμα-

τος και κεφαλαίων1.»  

 

Από την ανωτέρω δήλωση, ο αναγνώστης αρχικά υποθέτει ότι η παρούσα εργασία αφορά 

την χρηματοοικονομική ανάλυση και συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στα οικονομικά 

μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας. Συμμετοχή που σχεδόν από όλους τους οικονομικούς αναλυ-

τές είναι αδιαμφισβήτητη αν όχι αναγκαία προϋπόθεση ανάπτυξης.  

Όμως η παρούσα εργασία αφορά κάτι άλλο.  

Αφορά την ανάλυση του ανθρώπινου παράγοντα που συμμετέχει σε αυτό που ονομάζου-

με Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, αφορά μια εμπειρική έρευνα για την όπως υποδηλώνει και ο 

τίτλος της παρούσας : Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας Στελεχών στις Ελληνικές Τράπεζες. 

Και αυτό γιατί σχεδόν από όλους το ανθρώπινο κεφάλαιο (Human Capital) είναι αδιαμ-

φισβήτητος παράγοντας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας · για άλλους ίσως το πιο σημαντικό  

στοιχείο ‘’ενεργητικού’’ μιας επιχείρησης .  

Στην εισαγωγή παρατίθενται αρχικά ορισμένα βασικά γενικά στατιστικά στοιχεία της 

λειτουργίας των Τραπεζών στη χώρα, προκειμένου να καταδειχτεί ακόμα περισσότερο η δήλω-

ση της προηγούμενης παραγράφου. Άλλωστε ο συντάξας την παρούσα, πέραν από πρώην τρα-

πεζικός, επέλεξε στο 4ο εξάμηνο του τμήματος MBA Executive του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

την εξιδείκευση της χρηματοοικονομικής.  

Η επιστημονικά ‘’ορθή’’ εισαγωγή παρατίθεται στην παράγραφο 5 του παρόντος κεφα-

λαίου.  
                                                 
1 Από την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2006, Αθήνα 24-4-2007 
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1.2 Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και Ελληνική Οικονομία  

Το χρηματοοικονομικό σύστημα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και ταχύτερα 

εξελισσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, 

η πτωτική πορεία των επιτοκίων μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ, σε συνδυασμό με μια 

σειρά διαρθρωτικών αλλαγών και ιδιωτικοποιήσεων, αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία ε-

νός ανταγωνιστικού κλάδου με όραμα και δυναμική. Σήμερα, η έντονη προσπάθεια των ελληνι-

κών τραπεζών να αναδειχθούν ισχυροί περιφερειακοί παίκτες, το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν 

οι ξένοι επενδυτές για την ελληνική αγορά, η πραγματοποίηση σημαντικών εξαγορών και συγ-

χωνεύσεων αλλάζουν το τοπίο του τραπεζικού ανταγωνισμού, δημιουργούν καινούργια δεδομέ-

να, και θέτουν νέα ερωτήματα για τη μελλοντική πορεία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συ-

στήματος. 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στηρίζεται κυρίως στις τράπεζες.  

Η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών κα τραπεζικών ομίλων διατηρήθηκε σε ικανο-

ποιητικό επίπεδο το 2006, επί 4ο συνεχές έτος, υποβοηθούμενη από το πρόσφορο μακροοικονο-

μικό περιβάλλον, τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση, την ευνοϊκή χρηματιστηριακή συγκυρί-

α, την αυξανόμενη θετική συμβολή των θυγατρικών εταιρειών των τραπεζών στις αγορές της 

ΝΑ Ευρώπης και τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Έτσι τα κέρδη προ φόρων των ελ-

ληνικών τραπεζών αυξήθηκαν το 2006 κατά 22,3% και των τραπεζικών ομίλων κατά 25,9% με 

τα συνολικά έσοδα να παρουσιάζουν αύξηση κατά 18% και 20,6% αντίστοιχα.  Το ενεργητικό 

του πιστωτικού συστήματος αυξήθηκε κατά 15,2% το 2006 και ανήλθε σε 161,5% του ΑΕΠ, 

έναντι 151,2% το 2005, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο του αντίστοιχου της ΕΕ (όπου υπερέβη 

το 300%), γεγονός που αντανακλά το χαμηλότερο βαθμό χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης 

στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 

το μέγεθος της ελληνικής αγοράς, επηρεάζει το μέγεθος των τραπεζών που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα, καθώς αυτό παραμένει συγκριτικά μικρό για τα διεθνή δεδομένα, παρά την επέ-

κταση των δραστηριοτήτων τους σε ξένες αγορές. 2

 

                                                 
2 Από την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2006, Αθήνα 24-4-2007 
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 Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής χρηματοδότησης της Ελληνικής Οικονομίας 

από τα εγχώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, διαμορφώθηκε σε 12% τον Αύγου-

στο του 2007. Η χρηματοδότηση της οικονομίας από τα εγχώρια ΝΧΙ περιλαμβάνει το υπόλοιπο 

των δανείων που αυτά έχουν χορηγήσει στις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και την γενική κυβέρ-

νηση, καθώς και το σύνολο των χρεογράφων του Δημοσίου και των ομολόγων των επιχειρήσε-

ων που διακρατούνται από αυτά . Επίσης λαμβάνονται υπόψη και οι τιτλοποιήσεις δανείων, τα 

εταιρικά ομόλογα καθώς και το σύνολο των διαγραφών στις οποίες προέβησαν οι Τράπεζες κατά 

την περίοδο αναφοράς 3.  Σχετικά παρατηρούμε στον κατωτέρω πίνακα : 

 

Χρηματοδότηση της οικονομίας από τα ΝΧΙ στην Ελλάδα  

(ετήσιες εκατοστιαίες  

μεταβολές) 

 

2002 

Δ’ τρίμηνο 

2003 

Δ’ τρίμηνο 

2004 

Δ’ τρίμηνο 

2005 

Δ’ τρίμηνο 

2006 

Δ’ τρίμηνο 

2007 

Αύγουστος 

1. Συνολική Χρηματοδότηση 

της Οικονομίας  
7,1 4,4 11,0 14,0 15,3 12,0 

2. Χρηματοδότηση της Γενικής 

Κυβέρνησης  
-5,2 -15,9 -5,6 -0,7 -1,8 -18,4 

3. Χρηματοδότηση Επιχειρή-

σεων και Νοικοκυριών 
18,2 19,1 19,6 20,1 21,3 20,9 

        3.1 Χρηματοδότηση Επι-

χειρήσεων 
11,3 13,7 13,0 12,7 16,8 18,5 

        3.2 Χρηματοδότηση Νοι-

κοκυριών 
33,1 26,8 30,2 30,6 26,7 23,6 

              - Στεγαστικά δάνεια 
35,4 27,8 26,9 31,5 28,0 23,5 

              - Καταναλωτικά δάνεια 
27,4 25,0 38,4 30,4 23,7 22,6 

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 

 
                                                 
3 Τράπεζα της Ελλάδος, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007, Οκτ 2007 
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1.3 Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελληνική Τραπεζική Αγορά  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται μια αναδιάρθρωση και συγκέ-

ντρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος, διεθνώς. Συγκεκριμένα, οι διαρκείς συγχωνεύ-

σεις και εξαγορές που πραγματοποιούνται συνδέονται με την προσπάθεια των τραπεζικών ιδρυ-

μάτων να αντεπεξέλθουν στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό είτε μέσω της διεύρυνσης των 

μεριδίων αγοράς είτε μέσω της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας. Παρατηρείται ότι οι αλ-

λαγές που έλαβαν χώρα στο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας, όπως η απελευ-

θέρωση των διεθνών κινήσεων κεφαλαίου, η σταδιακή απεξάρτηση του τραπεζικού συστήματος 

από το κράτος, η λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής 

Αγοράς, συνέβαλαν στη δυναμική συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα. Όλες αυτές οι αλλαγές, 

καθώς και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός οδήγησαν τις τράπεζες να επεκτείνουν το εύρος των 

δραστηριοτήτων τους και να προχωρήσουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις θεσμικών επενδυτών, 

όπως εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής χρηματοοικο-

νομικών υπηρεσιών, κ.λπ. 

Κατά την περίοδο 1996-2000 παρατηρείται ένα έντονο «κύμα» συγχωνεύσεων και εξα-

γορών μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ενώ η περίοδος μέχρι 

το 1996 χαρακτηρίζεται από τον έντονο κρατικό παρεμβατισμό παρά την απελευθέρωση του 

τραπεζικού συστήματος, καθώς τρεις από τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες βρισκόταν υπό τον 

πλήρη κρατικό έλεγχο, μέχρι το 2000 το τραπεζικό σύστημα αναδιαμορφώνεται με την εμφάνι-

ση νέων ανταγωνιστικών τραπεζών.  Το χρονικό αυτό διάστημα τα κέρδη των τραπεζών αυξά-

νονται, ενώ εξαγορές λαμβάνουν χώρα με πρωταγωνιστές την Alpha Bank, την Eurobank και 

την Τράπεζα Πειραιώς.  Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1997 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 22 ελλη-

νικές και 23 ξένες τράπεζες, ενώ κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας και μέχρι το 2003 

απορροφήθηκαν 16 τράπεζες από άλλες ελληνικές, και έλαβαν άδεια λειτουργίας 12 νέες ελλη-

νικές και 4 νέες ξένες τράπεζες. Σήμερα πέντε τράπεζες κατέχουν σημαντικά μερίδια αγοράς (Ε-

θνική, Alpha, Eurobank, Εμπορική και Πειραιώς).  
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Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά μέχρι σή-

μερα είναι οι εξής :  

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν στην Ελληνική Τραπεζική Αγορά  

Έτος  Αγοραστής Συγχωνευθείσα / Εξαγορασθείσα 
1996 EFG Eurobank Interbank 
1997 Εθνική Κτηματική Τράπεζα Εθνική Στεγαστική Τράπεζα 
 Τράπεζα Πειραιώς Ελληνικό δίκτυο Chase Manhatan 
1998 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος 
 EFG Eurobank Τράπεζα Κρήτης 
 EFG Eurobank Τράπεζα Αθηνών 
 Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης 
 Τράπεζα Πειραιώς Xios Bank 
 Τράπεζα Πειραιώς Credit Lyonnais 
 Εγνατία Τράπεζα Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος 
1999 Alpha Τράπεζα Πίστεως Ιονική Τράπεζα 
 EFG Eurobank Τράπεζα Εργασίας 
 Deutsche Bank 10% της EFG Eurobank 
 Τράπεζα Πειραιώς National Westminster Bank 
 Telexis AXE Δωρική Τράπεζα 
2000 Credit Agricole 6,7% της Εμπορικής Τράπεζας 
 BCB 50% της NOVA BANK 
2001 EFG Eurobank Telesis Τράπεζα Επενδύσεων 
2002 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΕΤΕΒΑ 
 EFG Eurobank Unit Bank 
 Τράπεζα Πειραιώς ΕΤΒΑ 
2004 Εμπορική Τράπεζα Τράπεζα Επενδύσεων 
 Societe Generale Γενική Τράπεζα 
2005 Marfin Bank 10% Egnatia Bank 
2006 Credit Agricole Εμπορική Τράπεζα 
2007  Marfin Bank Εγνατία Τράπεζα 
  Λαϊκή Τράπεζα 
 

   Πηγή : Καθημερινή της Κυριακής/Οικονομική 18/11/2007 

 

1.4 Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα και επέκταση στο εξωτερικό  

Εκτός όμως από την ανάπτυξη των τραπεζών στον ελλαδικό χώρο, οι μεγάλες ελληνικές 

τράπεζες έχουν αναδειχθεί σε πρωταγωνιστές των τραπεζικών αγορών στις χώρες της Βαλκανι-

κής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Περισσότερα από 

1.600 καταστήματα αναμένεται να έχουν ως το τέλος του έτους οι ελληνικές τράπεζες, μη συ-

μπεριλαμβανομένων των εξαγορών και συγχωνεύσεων που λαμβάνουν χώρα αυτό το διάστημα. 

Οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 20% στη Βουλγαρία, άνω του 

35% στα Σκόπια, άνω του 12% στη Ρουμανία, 10% στην Αλβανία και 5% στη Σερβία. Στόχος 
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τους είναι να ενισχύουν τις θέσεις που ήδη κατέχουν είτε με την αύξηση του δικτύου των κατα-

στημάτων τους είτε με εξαγορές εγχώριων τραπεζών. Οι αγορές των βαλκανικών χωρών με δυ-

ναμικό περίπου 45 εκατ. πελάτες και ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 5% αποτελούν το νέο στόχο 

των ελληνικών τραπεζών για τα επόμενα χρόνια. Η επέκταση στην αγορά των Βαλκανίων αλλά 

και στη ΝΑ Ευρώπη και γενικά σε χώρες με προοπτικές ανάπτυξης των οικονομιών και της τρα-

πεζικής αγοράς είναι ο κύριος άξονας στρατηγικής των μεγάλων ελληνικών τραπεζικών ομίλων. 

Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών 

επιχειρήσεων επέκτεινε τις λειτουργίες του σε βαλκανικές χώρες, όπου το κόστος εργασίας είναι 

χαμηλότερο και η φορολογία ευνοϊκότερη. Οι χώρες λοιπόν, των Βαλκανίων, καθώς και της ΝΑ 

Ευρώπης, αποτελούν ιδανική ευκαιρία για να αναπληρώσουν οι τράπεζες τις απώλειες κερδών 

που θα προκύψουν από την «ωρίμανση» της ελληνικής αγοράς. 

Ορισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την οργανική ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών και 

την ταχύτατη εξάπλωση του δικτύου σε χώρες εκτός Ελλάδας παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον, 

καθώς αποδεικνύουν την έντονη δραστηριότητά τους. Για παράδειγμα, η Εθνική, προτού ακόμα 

υπολογιστεί η συνεισφορά της Finansbank, είχε το 10% των προ φόρων κερδών να προέρχεται 

από τη ΝΑ Ευρώπη και να ανέρχεται στο ποσό των 29 εκατ. ευρώ.  Η ετήσια αύξηση ανέρχεται 

στο 42%, ενώ η αύξηση των χορηγήσεων έφθανε το 40%. Η Alpha Bank στοχεύει στην αύξηση 

του δικτύου και των κερδών στη ΝΑ Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των καταστημάτων 

θα αυξηθεί από 209 σε 433 και  αναμένεται ότι οι εργασίες θα συνεισφέρουν το 20% των συνο-

λικών κερδών.  Η Eurobank αποβλέπει στη δημιουργία 572 καταστημάτων σε έξι χώρες, ενώ οι 

δραστηριότητές από τη ΝΑ Ευρώπη συνεισφέρουν το 7,5% του χαρτοφυλακίου δανείων και το 

12,8% των λειτουργικών εσόδων. Τέλος, οι δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς στη ΝΑ 

Ευρώπη και την Αίγυπτο εισφέρουν το 13% των καθαρών κερδών. Στόχος της τράπεζας είναι η 

δημιουργία νέων καταστημάτων (εκτός των 180 που διαθέτει σήμερα) στις χώρες αυτές ώστε το 

20% των κερδών να προέρχεται από διεθνείς εργασίες.4  

Οι εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν από τις Ελληνικές Τράπεζες μόνο για το έτος 2006 στην 

ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, περιλαμβάνοντας και τον αριθμό του προσωπικού που ερ-

γάζεται στις εξαγορασθείσες είναι οι εξής 5 :  

 
4 ΄΄Οι προοπτικές Ανάπτυξης΄΄ Κων/νος Ζοπουνίδης , Κυριακή Κοσμίδου 6/1/2007 «εν Thesis» 
5 www.hba.gr 



 

Ενώ συγκριτικά με τον ανωτέρω πίνακα κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί το δίκτυο των καταστη-

μάτων αλλά και ο αριθμός του προσωπικού των ελληνικών τραπεζών που επιλέγουν αυτόνομη 

ανάπτυξη (δηλ. ανάπτυξη δικτύου με την δική τους επωνυμία στο εξωτερικό) 6.  

Έτσι παρατηρούμε για το έτος 2006: 
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Ενώ για το έτος 2000:  

 
 

1.5 Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και Ανθρώπινο Δυναμικό  

 

Για το έτος 2006 το σύνολο του προσωπικού όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργού-

σαν στη χώρα ανήλθε σε 64.677 άτομα (βλ κατωτέρω πίνακα) .  

 
 

Αντίστοιχα για το έτος 2001 το σύνολο του προσωπικού ανήλθε σε 62.726 άτομα, δηλαδή θετι-

κή μεταβολή 3,1% από το 2001 στο 20067. Το ποσοστό αυτό που μολονότι αρχικά δεν φαίνεται 

σημαντικό (υποδηλώνοντας και την αντίστοιχη αύξηση του ενεργητικού και κύκλου εργασιών 

των Τραπεζών), παρόλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις εξαγο-

ρές και συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα το διάστημα που μεσολάβησε, αφετέρου τα προγράμμα-

τα εθελουσίας εξόδου στα οποία προχώρησε κάθε προκύπτουσα από την εξαγορά ή συγχώνευση 

Τράπεζα .     
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1.6  Εισαγωγή  
 

O στόχος ενός ΗR Department είναι η δημιουργία και ενδυνάμωση των εταιρικών αξιών 

και κουλτούρας, και η καθοδήγηση προσωπικού ικανού, που θα διασφαλίσει την επιτυχή εκτέ-

λεση της εταιρικής στρατηγικής. Συνολικά, η επικέντρωση των προσπαθειών και των ενεργειών 

θα πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία αξίας από το HR και συγκεκριμένα : 

 Προσωπικό : ηθικό, αφοσίωση, παραγωγικότητα, ικανότητα 

 Πελάτες : ικανοποίηση, αφοσίωση, εμπιστοσύνη    

 Επενδυτές (χρηματοδότες) : πως το HRM επηρεάζει την κερδο-

φορία, το κόστος, την ανάπτυξη 8.  

 

Λαμβάνοντας ως λογική την ανωτέρω τμηματοποίηση των στόχων ενός τμήματος διοί-

κησης ανθρώπινων πόρων με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που κάθε μέρος επιδιώκει, θα προ-

σπαθήσει να αναλύσει το πρώτο στοιχείο δημιουργίας αξίας που αναφέρεται ανωτέρω, δηλαδή 

το προσωπικό, και ειδικότερα το προσωπικό που εργάζεται σήμερα στις Ελληνικές τράπεζες και 

σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες και μάλιστα να καταγράψει τις απόψεις τους μέσω ενός δομημέ-

νου ερωτηματολογίου και από την δική τους πλευρά .    

 

Με βάση τα επιχειρησιακά σχέδια των 5 μεγαλύτερων Ελληνικών Τραπεζικών Ομίλων 

(ΕΤΕ, Αlpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Emporiki Bank) για τα επόμενα έτη (3-5 χρόνια) , πα-

ρατηρούμε τα εξής όσον αφορά τους κύριους στόχους τους : επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη και 

συμβολή στην κερδοφορία από 20-40%, διατήρηση υψηλών ρυθμών κερδοφορίας στην Ελληνι-

κή Αγορά , βελτίωση του δείκτη κόστος/ έσοδα για όλες τους τις εργασίες.  

Όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα παρατηρούμε ότι η πρόβλεψη τους   

αφορά την αύξηση των καταστημάτων τους εντός και εκτός Ελλάδος σε ποσοστά που κυμαίνο-

νται από 20% έως και 100% (EFG Eurobank) και την αύξηση του προσωπικού σε ποσοστά που 

κυμαίνονται από 27% (ETE) έως και 60%.  

Παρατηρούμε σχετικά την κατωτέρω δήλωση από το επιχειρησιακό σχέδιο του μεγαλύ-

τερου Ελληνικού τραπεζικού ομίλου:  

«Στην Ελλάδα,  το επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν προβλέπει εθελούσια έξοδο προσωπι-

κού και ο αριθμός των προσλήψεων θα γίνεται με βάση των αριθμό των αποχωρούντων από την 
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τράπεζα και με αντιστοιχία ένα νέο υπάλληλο για κάθε δύο - τρεις που αποχωρούν.»9 

 Σε άλλο μεγάλο ιδιωτικό τραπεζικό όμιλο οι στόχοι της διοίκησης για τις απαιτήσεις της 

από το προσωπικό είναι περισσότερο σαφής και κάνουν λόγο για βελτίωση της παραγωγικότη-

τας ανά υπάλληλο σε ποσοστό 19% την ερχόμενη 3ετία (παραγωγικότητα που αναφέρεται σε 

αύξηση των καταθέσεων και χορηγήσεων ανά υπάλληλο)10 .  

  

Σε αυτά τα πλαίσια έχει ιδιαίτερη αξία η καταγραφή και ανάλυση της γνώμης των εργα-

ζομένων σε θέματα εξέλιξης της καριέρας τους αλλά κυρίως και στο πώς αντιλαμβάνονται το 

ρόλο τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον που εργάζονται. Συγκεκριμένα η αναζήτηση απαντή-

σεων και η ανάλυση αυτών στα εξής θέματα (ακολουθείται η δομή του ερωτηματολογίου) :  

- Ποια είναι η γενικότερη εικόνα τους για την εξέλιξη της καριέρας (career 

development) στην τράπεζα που εργάζονται; Πόσο σημαντική είναι για 

αυτούς και πόσο τους ενδιαφέρει η εξέλιξη της καριέρας τους στην Τρά-

πεζα; Πόσο θα τους ενδιέφερε η καριέρα στον Οργανισμό που εργάζονται 

ή σε κάποιον άλλο Οργανισμό; Η μήπως θα τους ενδιέφερε περισσότερο 

ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου; 

- Πόσο σημαντική είναι η εσωτερική εκπαίδευση για την διεκπεραίωση των 

εργασιών τους και πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν από τη διαθέσιμη εκπαί-

δευση ;  

- Πόσο σημαντικό αλλά και αξιόπιστο είναι το σύστημα αξιολόγησης προ-

σωπικού; Επηρεάζει το σύστημα αξιολόγησης την εξέλιξη της καριέρας 

στην Τράπεζα ;  

- Ποια είναι η γνώμη τους για την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρη-

σης που εργάζονται και ποια για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης ; 

- Ποιος είναι εκείνος ο τομέας εργασιών στην Τράπεζα που η εργασία σε 

αυτόν δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την εξέλιξη της καριέ-

ρας;  

- Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες  που έχουν την μεγαλύτερη βαρύτητα 

στην εξέλιξη της καριέρας τους και πως αυτοί οι παράγοντες βαθμολο-

γούνται;  

 
9 Από το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΤΕ 2007-2009 
10 Από το επιχειρησιακό σχέδιο της Τρ. Πειραιώς 2007-2010 
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- Πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν από την μέχρι σήμερα σταδιοδρομία τους 

και την επίτευξη των κύριων επαγγελματικών τους στόχων; 

  

Τα ερωτήματα αυτά, που αποτέλεσαν και το ουσιαστικό ερέθισμα για την πραγματοποί-

ηση της παρούσας, θα επιδιωχθεί να απαντηθούν στα κεφάλαια που ακολουθούν, λαμβάνοντας 

υπόψη διαφορετικά κάθε φορά δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως φύλλο, επίπεδο εκπαίδευσης, 

ηλικία, χρόνια εργασίας κ.α., προκειμένου τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν να ερμηνευτούν 

με τρόπο που θα οδηγεί σε λογικά συμπεράσματα . 

Παράλληλα να εντοπιστούν τυχόν θέματα ή προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει για το 

προσωπικό των τραπεζών κατόπιν των σημαντικών αλλαγών που έχουν λάβει χώρα στο Ελληνι-

κό Τραπεζικό Σύστημα τα τελευταία χρόνια .  

 

Η δομή της παρούσας και τα κεφάλαια που ακολουθούν είναι τα εξής :  

Κεφάλαιο 2 : Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας  

Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία  

Κεφάλαιο 4 : Ανάλυση – Ευρήματα  

Κεφάλαιο 5 : Συζήτηση - Συμπεράσματα  
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2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 
 
 Ο Saleh (1981) δηλώνει πως η ικανοποίηση από την εργασία είναι συναίσθημα, και απο-

τελεί μια λειτουργία που περιλαμβάνει τη σχέση που αντιλαμβάνεται το άτομο μεταξύ όλων ό-

σων επιθυμεί από τη δουλεία και τη ζωή του και όσων του προσφέρονται , ενώ σύμφωνα με Lu-

thans (1989) η ικανοποίηση από την εργασία είναι μια θετική συναισθηματική κατάσταση και η 

οποία εκπορεύεται από την αποτίμηση της εργασίας, και είναι αποτέλεσμα της αντίληψης του 

εργαζόμενου σχετικά με το πόσο ικανοποιητικά του παρέχει η εργασία του αυτά τα οποία θεωρεί 

ως σημαντικά .  

 Σύμφωνα με τον Locke (1976) η ικανοποίηση από την εργασία είναι μια συλλογή στά-

σεων απέναντι σε συγκεκριμένες πλευρές και εκφάνσεις της εργασίας . Οι εργαζόμενοι μπορεί 

να είναι ικανοποιημένοι με κάποια στοιχεία της δουλειάς τους και απογοητευμένοι με κάποια 

άλλα. Θεωρεί πως οι σημαντικότεροι παράγοντες που οδηγούν στην ικανοποίηση από την εργα-

σία είναι : το πόσο προκαλεί διανοητικά το ενδιαφέρον η εργασία, οι δίκαιες αμοιβές, υποστηρι-

κτικές συνθήκες εργασίας, και υποστηρικτικοί συνάδελφοι.    

 Οι εργαζόμενοι επιθυμούν ένα δίκαιο και σαφές σύστημα αμοιβών και μια δίκαιη πολιτι-

κή προώθησης και προαγωγής. Η ικανοποίηση δεν εξαρτάται κυρίως από το πόσα χρήματα λαμ-

βάνει ο εργαζόμενος, αλλά από την αίσθηση της δικαιοσύνης για το ποσό που λαμβάνει . Οι ερ-

γαζόμενοι επιθυμούν δίκαιες πολιτικές και πρακτικές προαγωγής, καθώς η εξέλιξη δίνει τη δυ-

νατότητα για προσωπική ανάπτυξη, μεγαλύτερη υπευθυνότητα, και αυξημένο κοινωνικό status. 

Οι εργαζόμενοι που θεωρούν πως τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται με δίκαιο τρόπο, νιώθουν με-

γαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία τους(Witt and Nye, 1992). 

 Εργαζόμενοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρούνε τη χρυσή τομή μεταξύ εργασίας και οικο-

γένειας, εμφανίζονται γενικά δυσαρεστημένοι τόσο με την δουλειά όσο και με τη ζωή τους (Per-

rewe, Hochwarther, and Kiewitz, 1999). 

 Τα τυπικά ή μη προσόντα ενός εργαζόμενου πρέπει να ταιριάζουν με την εργασία του, 

ειδάλλως ο εργαζόμενος εμφανίζεται δυσαρεστημένος. Μεταξύ του εργαζόμενου που αντιλαμ-

βάνεται ότι έχει περισσότερα προσόντα από όσα απαιτούνται (overqualification) και της ικανο-

ποίησης από την εργασία υπάρχει αρνητική σχέση (Johnson and Johnson 2000). 

 Από έρευνα που διεξήγαγαν οι Murray και Atkinson (1981) σχετικά με το πώς διαφορο-

ποιείται η ικανοποίηση από την εργασία με βάση το φύλο, διαπίστωσαν πως οι γυναίκες δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα σε κοινωνικούς παράγοντες , ενώ οι άνδρες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

σε παράγοντες όπως αμοιβές , και εξέλιξη-προαγωγή. Παρόμοια ευρήματα βρήκαν και οι Tang 
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και Talpade (1999) σύμφωνα με τους οποίους οι άνδρες νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση σε 

θέματα αμοιβών , ενώ οι γυναίκες σε θέματα συναδέλφων εργαζομένων.  

 Οι Crossman και Αbou-Zaki (2003) σε ερευνά τους για τον Λιβανέζικο Τραπεζικό Τομέ-

α, διαπίστωσαν πως δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ ικανοποίησης από 

την εργασία και επιπέδου εκπαίδευσης. Μολονότι δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές διαφο-

ρές η έρευνα τους έδειξε πως υπάρχει σχέση μεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης και ικανοποίησης 

από την εργασία (job satisfaction). Έτσι οι απόφοιτοι 2βάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν τα 

χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία σε αντίθεση με τους αποφοίτους κολεγίου 

που παρουσιάζουν τα υψηλότερα. Επίσης παράγοντες όπως έλλειψη δεξιοτήτων και λιγότερο 

ευνοϊκή αντιμετώπιση από την διοίκηση οδηγούν στα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης τους 

αποφοίτους 2βάθμιας εκπαίδευσης . 

 Όσον αφορά την ηλικία, σύμφωνα με τους Greenberg και Baron (1995) οι γηραιότεροι 

εργαζόμενοι είναι γενικότερα περισσότερο ευχαριστημένοι από τους νεότερους καθώς οι εργα-

ζόμενοι μιας κάποιας ηλικίας έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στην διεκπεραίωση των εργασιών τους 

από τους νεότερους. Σύμφωνα με τον Robbins κα (2003), μολονότι οι περισσότερες έρευνες δεί-

χνουν θετική σχέση μεταξύ ηλικίας και ικανοποίησης από την εργασία (job satisfaction), άλλες 

δείχνουν μια μείωση ικανοποίησης όσο οι εργαζόμενοι προχωρούν από την μέση ηλικία και μέ-

χρι την ηλικία των 60 ετών.  

 Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση , έρευνα των Kuo και Chen (2004) σε εργαζό-

μενους ΙΤ στην Taiwan, έδειξε μεγάλη σχέση μεταξύ οικογενειακής κατάστασης και ικανοποίη-

σης από την εργασία . Έγγαμοι εργαζόμενοι παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε 

σχέση με τους άγαμους.  

 Οι ευκαιρίες καριέρας και προαγωγής, εξετάστηκαν από τους Ellikson και Logsdon 

(2002) σε έρευνα που διεξήγαγαν σε δημοτικούς υπαλλήλους, όπου οι ευκαιρίες καριέρας έχουν 

θετική σχέση με την ικανοποίηση από την εργασία και συνεπώς η τελευταία συνδέεται άμεσα με 

τις προοπτικές εξέλιξης και προαγωγής .   

 Τέλος όσον αφορά τη θέση που κάποιος κατέχει, σύμφωνα με τον Cherrington (1994) 

υπάρχει θετική σχέση μεταξύ θέσης και ικανοποίησης από την εργασία (job satisfaction). Τα 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, εμφανίζουν εργαζόμενοι που κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις 

ιεραρχίας σε ένα οργανισμό, καθώς έχουν υψηλότερες αμοιβές, καλύτερες συνθήκες εργασίας, 

κατέχουν θέσεις εργασίας με μεγαλύτερο διανοητικό ενδιαφέρον. 
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 Σύμφωνα με Scholtes (1993) ο σκοπός της αξιολόγησης της απόδοσης είναι ο έλεγχος 

της συμπεριφοράς του εργαζομένου στα πλαίσια της ικανοποιητικής απόδοσης που θέτει ο man-

ager. Ο Κατσάνης κα (1996) περιέγραψαν την αποτελεσματική αξιολόγηση της απόδοσης σαν 

ένα αποτελεσματικό εργαλείο ενθάρρυνσης της απόδοσης του εργαζομένου ενώ παράλληλα εν-

δυναμώνονται οι αντικειμενικοί στόχοι του οργανισμού. Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας ατομικούς 

στόχους στο προσωπικό, στόχοι οι οποίοι είναι συμβατή με τους σκοπούς του οργανισμού.  Έτσι 

βελτιώνοντας την ατομική απόδοση μέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, βελτιώ-

νεται η συνολική απόδοση του Οργανισμού.  

 Υπάρχουν διάφορες τεχνικές αξιολόγησης της απόδοσης : η αυτοαξιολόγηση, η αξιολό-

γηση από τον άμεσο προϊστάμενο, η ομαδική αξιολόγηση, η αξιολόγηση 360ο κα. 

 Η αυτοαξιολόγηση είναι εκείνη που παρατηρείται συχνότερα, όπου κάθε εργαζόμενος 

αξιολογεί την δική του απόδοση. Η τεχνική αυτή μειώνει την αμυντική στάση του εργαζόμενου 

απέναντι στην αξιολόγηση της απόδοσης και αυξάνει την απόδοσή του (Gibson κα 1994). Η α-

ξιολόγηση από τον άμεσο προϊστάμενο, περιλαμβάνει τη συμπλήρωση πανομοιότυπων εγγρά-

φων αξιολόγησης τόσο από τον προϊστάμενο όσο και από τον υφιστάμενο και κατόπιν ελέγχο-

νται οι απαντήσεις και συζητούνται τα σημεία που παρουσιάζουν συμφωνία ή διαφωνία (Vec-

chio 1995). H 360ο αξιολόγηση της απόδοσης, βασίζεται στην ανατροφοδότηση από όλο τον κύ-

κλο επαφών του εργαζομένου, δηλ προϊσταμένους, συναδέλφους, υφισταμένους (Schermerhorn 

κα 1998) .     

 Σύμφωνα με τον Robbins (2001), οι προϊστάμενοι τείνουν να ανταμείβουν τους υφιστα-

μένους τους όταν η αξιολόγηση της απόδοσης ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις ικανότητες και δε-

ξιότητες που αναγνωρίστηκαν στη διαδικασία.  

 Σύμφωνα με τον McGregor (1990), οι προϊστάμενοι δεν μπορούν να αποφύγουν υποκει-

μενικές εκτιμήσεις προς τους υφισταμένους τους. Με τέτοιου τύπου όμως συμπεριφορές παρου-

σιάζονται περιπτώσεις άδικης κρίσης σε θέματα προαγωγής και αμοιβών.  

Σε έρευνα που έγινε στον Τραπεζικό Τομέα του Λιβάνου από τους  Silva Karkoulian και  

Yasmina Osman (2007) παρατηρήθηκε πως μόνο η 360Ο αξιολόγηση της απόδοσης είχε σημα-

ντική επιρροή στην διάχυση γνώσης (knowledge sharing). H διάχυση της γνώσης σε ένα οργανι-

σμό επηρεάζεται από τα διάφορα είδη αξιολόγησης της απόδοσης που εφαρμόζονται. Έτσι τη 

μεγαλύτερη συσχέτιση εμφανίζει η αξιολόγηση 360Ο και κατόπιν σε σειρά σημαντικότητας ακο-

λουθεί  η ομαδική αξιολόγηση . Οι μελετητές συνιστούν περισσότερη ποσοτική και ποιοτική 

έρευνα σε τομείς όπου η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί σημαντικό εργαλείο διάχυσης γνώ-
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σης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εργαζόμενου, στοιχεία σημαντικά για την επιβίωση της 

επιχείρησης σε ένα ανταγωνιστικό κόσμο.  

Η πολιτική των εξαγορών και συγχωνεύσεων στον τραπεζικό τομέα μπορεί να είναι απο-

τελεσματική όταν η επιχείρηση που εξαγοράζει έχει ήδη ικανό αριθμό ανθρώπινου δυναμικού 

και μπορεί να ελέγξει καλύτερα την συγχώνευση. Τα έμψυχο δυναμικό μιας τράπεζας συμβάλλει 

στην αποδοτικότητα της . Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα είναι μια αποτε-

λεσματική αναπτυξιακή στρατηγική, καθώς συμβάλουν στην παραγωγικότητα- αποδοτικότητα, 

στην μετοχική αξία και στην κερδοφορία. (2005, Βou-Wen Lin κα) . 

 Σχετικά με τις αλλαγές που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στον Ελληνικό τραπεζικό 

τομέα, καθώς και την επίδραση των αλλαγών αυτών στη στρατηγική και τον ρόλο της εκπαίδευ-

σης και ανάπτυξης των εργαζομένων παρατηρήθηκαν τα εξής (Νίκη Γλαβέλη, Στέλλα Κουφίδου 

2005): Αλλαγές στη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ανασχημάτισαν το τραπεζικό περιβάλλον με απο-

τέλεσμα οι Ελληνικές Τράπεζες να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές και να μεταβάλλουν το εσω-

τερικό τους περιβάλλον μέσω αλλαγής στο ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι οι ελληνικές τράπεζες 

έδωσαν έμφαση στις πολιτικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης και αυτό προκειμένου αφενός να ι-

σχυροποιήσουν την αλλαγή κουλτούρας που ήταν αναγκαία, αφετέρου να μειώσουν το χάσμα 

μεταξύ των αναγκαίων και απαιτούμενων δεξιοτήτων των εργαζομένων και του νέου ρόλου που 

καλούνται να παίξουν. Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην αξιο-

λόγηση των πολιτικών εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Το management σε επίπεδο καταστημάτων 

μπορεί να βοηθήσει σημαντικά .      

Σε έρευνα των Νάνσυ Παπαλεξανδρή και Ειρήνη Νικάνδρου (2000) που διεξήχθη σε 10 

επιχειρήσεις της βιομηχανίας και του τομέα επικοινωνιών και information technology σχετικά με 

τα οφέλη της εκπαίδευσης των εργαζομένων, παρατηρήθηκαν τα εξής : Τα πιο σημαντικά οφέλη 

από την εκπαίδευση των εργαζομένων για την ίδια την επιχείρηση είναι τα εξής (με σειρά προ-

τεραιότητας) : βελτίωση τελικής εργασίας, βελτίωση ομαδικής εργασίας, βελτίωση ποιότητας 

προϊόντος. Όλες οι εταιρίες σημείωσαν την ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση καθώς και την ανά-

πτυξη επαγγελματικής συμπεριφοράς των εργαζομένων πριν την ένταξη τους στην εργασία . 

Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση όχι μόνο των τεχνικών δεξιοτήτων αλλά και των ανθρώπινων ή 

διαπροσωπικών. Έτσι ικανότητες – δεξιότητες όπως η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, η επικοι-

νωνία, η επίβλεψη μπορούν να βελτιωθούν με την εκπαίδευση αλλά και με προσπάθεια προετοι-

μασίας των φοιτητών – σπουδαστών πριν εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό. 
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 Σε έρευνα που έγινε σε τράπεζες της Αυστραλίας από τους Blount Yvette κα, σχετικά με 

τις δεξιότητες αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι 

προκειμένου αφενός να ικανοποιούν τους περισσότερο εξελιγμένους (sophisticated) πελάτες της 

Τράπεζας, αφετέρου τις ανάγκες του ίδιου του οργανισμού που εργάζονται (όπως αύξηση πωλή-

σεων, μείωση κόστους, αφοσίωση πελατών) στην εφαρμογή τεχνολογιών eCommerce παρατη-

ρήθηκαν τα εξής : Όταν η τράπεζα στηρίζεται σε IT και στο internet banking σε εφαρμογές τύ-

που CRM, οι δεξιότητες και γνώσεις των εργαζομένων θα πρέπει να οδηγούν σε επίλυση προ-

βλημάτων, διαπροσωπικές σχέσεις σε περιβάλλον IT, κατανόηση του Internet banking και άλ-

λων εξελιγμένων τεχνολογιών, κατανόηση διαφορετικών προϊόντων και ικανότητες πωλήσεων. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων θα πρέπει να είναι : αφοσίωση στον οργανισμό, 

πελατειακή εστίαση και ανταπόκριση στον πελάτη, ωριμότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα 

κα. 

 Η μικρή αντιπροσώπευση των γυναικών στο management γενικότερα και στο ανώτερο 

management των τραπεζών στην Αυστραλία εξετάστηκε από την Isabel Metz (2003). Παρατη-

ρήθηκε πως η εξέλιξη των γυναικών συνδέεται κυρίως με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. 

Το εύρημα πως τα χρόνια εμπειρίας συνδέονται με την εξέλιξη των γυναικών δεν παρατηρείται 

στις γυναίκες που κάνουν διαλείμματα από τη δουλεία τους (λχ παιδιών). Επίσης το εύρημα πως 

τα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και οι ώρες εργασίας επηρεάζουν την εξέλιξη της καριέρας 

των γυναικών, σημαίνει πως οι γυναίκες ακολουθούν το «ανδρικό» μοντέλο στις Αυστραλιανές 

τράπεζες. Το «ανδρικό» μοντέλο εργασίας χαρακτηρίζεται από εργασία πλήρους απασχόλησης 

και πολλές ώρες εργασίας. Το αυξημένο επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών μπορεί να τις βοη-

θήσει στην εξέλιξη της καριέρας τους αλλά ταυτόχρονα με την συνδρομή της τράπεζας και συ-

γκεκριμένα παρέχοντας πληροφόρηση και πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης που 

διαθέτει. Και αυτό προκειμένου η εξέλιξη των γυναικών να μην εξαρτάται μόνο από τις ίδιες 

καθώς “ούτε μόνος του ο οργανισμός, ούτε μόνος του ο εργαζόμενος μπορούν αν εγγυηθούν μια 

επιτυχημένη εξέλιξη (McCall,1998, p.58)”. To μοντέλο που παρατηρήθηκε ανωτέρω σημαίνει 

πως οι γυναίκες για την εξέλιξη της καριέρας τους έρχονται σε αντιπαράθεση με το ρόλο τους 

στην οικογένεια και μπορεί να οδηγήσει στην αποχώρησή τους γι’ αυτό και λίγες αριθμητικά 

από τις γυναίκες που κάνουν καριέρα έχουν παιδιά.  

 Σύμφωνα με την Πετροπουλάκη Χρυσαυγή (2006) και σχετικά με την εργασία των γυ-

ναικών στον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα, η ‘’διαθεσιμότητα’’ γίνεται όρος κλειδί για την ομαλή 

υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξη κάθε εργαζομένου στη σύγχρονη Τράπεζα. Η διαθεσιμότητα 



αφορά : την χρονική διαθεσιμότητα του εργαζόμενου πέραν του τυπικού ωραρίου εργασίας, τη 

γεωγραφική διαθεσιμότητα/κινητικότητα, προσαρμοστικότητα- ευελιξία. Η διαθεσιμότητα αυτή 

που για τους άνδρες θεωρείται δεδομένη, για τις γυναίκες αμφισβητείται λόγω της αναγκαστικής 

διπλής παρουσίας της στη δουλειά και στο σπίτι. Συνεπώς και προκειμένου η γυναίκα να κάνει 

καριέρα, θα πρέπει να προτάξει την παραγωγική σε σχέση με την αναπαραγωγική της εργασία 

στο σπίτι, επιδεικνύοντας και αποδεικνύοντας ότι δεν έχει μόνο γνώσεις και προσόντα, αλλά δι-

αθέτει και την απαιτούμενη ευελιξία και διαθεσιμότητα – και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από 

τους άνδρες συναδέλφους της.  

Στην Ελλάδα έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ το 2001 σχετικά με τους ό-

ρους αμοιβής και εργασίας των στελεχών του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα, κατέδειξε τα εξής 

: τα στελέχη των τραπεζών σε σχέση με την ικανοποίηση από τις ευκαιρίες καριέρας στην τρά-

πεζα παρουσιάζονται δυσαρεστημένα σε ποσοστό 27% και λίγο ικανοποιημένα σε ποσοστό 38% 

. Μολονότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 45,2% των απασχολούμενων στις Τράπεζες, μόνο 

ένα ποσοστό 11,6% κατέχει διευθυντική θέση, και το 36,5% κατέχει θέση προϊσταμένων. Ποσο-

στό 30,3% του συνόλου των απασχολούμενων στις Τράπεζες κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης και άνω. Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν σήμερα την καριέρα παρα-

τηρήθηκε :  

ΙΝΕ ΟΤΟΕ 2001 

 Από τα στελέχη τα οποία ερωτήθηκαν ποσοστό 64% αναγνωρίζει την ύπαρξη συστημά-

των αξιολόγησης στην Τράπεζα που εργάζεται . Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησής τους : 
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 ΙΝΕ 

ΟΤΟΕ 2001 

 Σημαντικό μερίδιο των τραπεζικών στελεχών (38,3% των διευθυντών και 45,3% των 

προϊσταμένων) δεν είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
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3. Μεθοδολογία  

 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της χρήσης ερωτη-

ματολογίων και η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων που προέκυψαν. Τα ερωτηματολό-

για περιελάμβαναν μόνο κλειστές ερωτήσεις και αυτό προκειμένου να είναι ευκολότερα στην 

συμπλήρωσή τους και κατ’ επέκταση ο αριθμός των συμπληρωμένων προς επεξεργασία ερωτη-

ματολογίων να είναι υψηλός. Άλλωστε οι απαντήσεις προκατασκευασμένων ή κλειστών ερωτή-

σεων είναι πιο ακριβείς, συγκρίνονται μεταξύ τους και επεξεργάζονται πιο εύκολα γι αυτό και 

προτιμούνται.  

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 11 Ελληνικές τράπεζες από τις οποίες οι 10 είναι 

εισηγμένες στο ΧΑΑ. Τα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν ανήλθαν σε 233, ενώ αυτά που 

επεξεργάστηκαν ανήλθαν συνολικά σε 225, δηλ απορρίφθηκαν 8 ερωτηματολόγια (ποσοστό 

3,5%) .    

Η διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε από τον Μάιο έως και τον Ιούνιο 

του έτους 2007 και συμπληρώθηκαν από υπαλλήλους και στελέχη Τραπεζών που εργάζονται σε 

19 διαφορετικές πόλεις της χώρας.  

Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 68 συνολικά ερωτήσεις από τις οποίες οι 14 

αφορούν γενικές πληροφορίες ή αλλιώς διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι υπό-

λοιπες 54, ερωτήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert πέντε βαθμίδων (5-points 

Likert scale). Με βάση την κλίμακα αυτή οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

με διαβάθμιση από  1=καθόλου έως  5= πάρα πολύ, επίσης από 1=πολύ μικρό έως 5= πολύ με-

γάλο, καθώς και από 1= διαφωνώ απόλυτα έως 5= συμφωνώ απόλυτα. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

η χρήση ερωτηματολογίου της μορφής Likert scale αναφέρεται ως ο καταλληλότερος τρόπος για 

τη διερεύνηση στάσεων, αντιλήψεων και απόψεων, αλλά και ως εργαλείο που παρέχει το μικρό-

τερο βαθμό αξιοπιστίας σε σχέση με άλλες μεθόδους . Βέβαια η χρήση άλλης μεθόδου έστω και 

ως συμπληρωματικής (λχ προσωπική συνέντευξη) είναι πιθανό να οδηγούσε σε μη ασφαλή συ-

μπεράσματα και αυτό κυρίως λόγω των ερωτήσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο, 

ερωτήσεις οι οποίες όπως περιγράφεται παρακάτω ζητούσαν την βαθμολόγηση σε ζητήματα ό-

που η τήρηση της ανωνυμίας ήταν βασικό προαπαιτούμενο απάντησης και συμπλήρωσης αυτού 

.     
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Οι ερωτήσεις διαιρέθηκαν σε 7 θεματικές ενότητες – μέρη . Ενδεικτικά παρατίθεται ο 

κατωτέρω πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει κάποιες από τις ερωτήσεις των ερωτηματολογίων που 

διανεμήθηκαν  :  

Γε
νι
κέ
ς 
Π
λη
ρο
φο

ρί
ες

 –
 

Δη
μο
γρ
αφ

ικ
ά 

1. Φύλλο -Ηλικία -Οικογενειακή Κατάσταση 

2. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

3. Ιδιωτική – Δημόσια Τράπεζα 

……. 

4. Χρόνια Εργασίας - Θέση στην Τράπεζα 

…. 

14.   Σύλλογος Εργαζομένων – συνδικαλισμός 

Μ
έρ
ος

 
1 

– 

Π
ρο
οπ

τικ
ές

 

Κ
αρ
ιέ
ρα
ς 

 -
 1. Ικανοποίηση από ευκαιρίες καριέρας στην τράπεζα 

2. Πιθανότητα εξέλιξης καριέρας στην Τράπεζα 

….. 

        9.    Άλλο αντικείμενο εργασίας 

Μ
έρ
ος

 
2 

– 

Ε
σω

τε
ρι
κή

 

Ε
κπ

αί
δε
υσ
η         1.    Η εσωτερική εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες καριέρας;  

             ….  

5. Ικανοποίηση από διαθέσιμη εκπαίδευση  

 

Μ
έρ
ος

 
3 

– 

Σύ
στ
ημ
α 

α-

ξιο
λό
γη
ση

ς 

1. Ικανοποίηση από σύστημα αξιολόγησης  

2. …... 

        5.    Σύνδεση συστήματος αξιολόγησης με σύστημα αμοιβών  

        7.   … 

Μ
έρ
ος

 4
* –

 

Γε
νι
κό
ς 

Βα
θμ
ός

 

Ικ
αν
οπ

οί
ησ

ης
   

1. Ικανοποίηση από την σταθερότητα απασχόλησης 

2. Ικανοποίηση από σταθερότητα όρων εργασίας  

3. Ικανοποίηση από οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης 

4. Ικανοποίηση από προοπτικές της επιχείρησης  

        5.   Ικανοποίηση από στόχους και αποτελεσματικότητα της διοίκησης  

Μ
έρ
ος

 
5 

– 

Το
μέ
ας

 
ερ

-

γα
σι
ώ
ν 

1. Τομέας -Πίστη  Ιδιωτών  

2. Τομέας -Πίστη Επιχειρήσεων 

… 

9.     Διεύθυνση – Τομέας Web-Internet Banking  

Μ
έρ
ος

 6
 –

 Π
αρ
άγ
ον
τε
ς 
π
ου

 

επ
ηρ
εά
ζο
υν

 
τη
ν 

κα
ρι
έρ
α 

 

στ
ις

 Τ
ρά
π
εζ
ες

 

1. Μόρφωση – Τυπικά Προσόντα  

                … 

        5.   Ηγετικές – Διοικητικές Ικανότητες * 

         ….. 

        8.   Υποστήριξη από γνωριμίες * 

        …. 

       14. Προσήλωση στις αξίες της επιχείρησης* 

       15. Φύλο   
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Μ
έρ
ος

 
7 

**
 

– 

Επ
ιτυ
χί
α 

στ
α-

δι
οδ
ρο
μί
ας

  

1.  Ικανοποίηση από επίτευξη στόχων για επαγγελματική εξέλιξη   

2. Ικανοποίηση από επίτευξη στόχων για ανάπτυξη/απόκτηση νέων δεξιοτήτων 

3. Ικανοποίηση από πορεία καριέρας 

4. Ικανοποίηση από επίπεδο μισθολογικών αποδοχών  

      5.     Ικανοποίηση από επίτευξη κύριων επαγγελματικών στόχων  
 

Σημαντική Σημείωση : 
* Οι ερωτήσεις με αστερίσκο καθώς και ολόκληρο το μέρος-4 ελήφθησαν από μελέτη που έγινε από το Ινστιτούτο Ερ-

γασίας της ΟΤΟΕ με τίτλο : «Τα στελέχη του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα: Όροι Αμοιβής & Εργασίας, ρόλος & 

Προοπτικές (2001)» 

* *  Μέτρηση της υποκειμενικής επιτυχίας στην σταδιοδρομία των στελεχών  

Career Success Scale (five items) by Greenhaus et al., “Effects…”, Academy of Management Journal, 1990, Vol.33, 

No.1, pp.64-86. 

 
Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα . 
 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη έγινε ανά-

λυση συχνοτήτων εμφάνισης (analysis of frequencies) των επιμέρους κατηγοριών και επί των 

γενικών πληροφοριών του ερωτηματολογίου (δημογραφικά). Κατά τη δεύτερη έγινε σύγκριση 

των μέσων τιμών μέσω Τ test σε ανεξάρτητα δείγματα ή Independent- Samples T Test (ο έλεγ-

χος αφορά τη σύγκριση των μέσων τιμών μιας ποσοτικής μεταβλητής σε δύο ομάδες ανεξάρτη-

των παρατηρήσεων), καθώς και ανάλυση διακύμανσης ως προ ένα παράγοντα (One-way 

ANOVA) χρησιμοποιώντας για έλεγχο το κριτήριο του Duncan. Και στις δύο φάσεις χρησιμο-

ποιήθηκε το ερευνητικό πακέτο SPSS (ver. 14.0) .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Ανάλυση – Ευρήματα  
 
4.1  Γενικά Στοιχεία – Ανάλυση Συχνοτήτων 

 Επιστράφηκαν 233 ερωτηματολόγια συνολικά. Απορρίφθηκαν 8 συνεπώς για την κατω-

τέρω ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 225 ερωτηματολόγια .  

 

- Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 134 άνδρες και 91 γυναίκες  

 

ΦΥΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Άνδρες 
 59,6%

Γυναίκες 
 40,4%

 
- Κλήθηκαν να συμπληρώσουν ελεύθερα την ηλικία τους. Κατόπιν επεξεργασίας η ηλικι-

ακή διάρθρωση των ατόμων του δείγματος είναι η εξής : 

 

Διάρθρωση μέχρι 25 
ετών 

25-30 
ετών 

30-35 
ετών 

35-40 
ετών 

40-45 
ετών 

45-50 
ετών 

50-55 
ετών 

55 ετών 
και άνω Σύνολο 

Αριθμός Ατό-
μων 7 41 56 36 19 40 20 6 225
Ποσοστό  3% 18% 25% 16% 8% 18% 9% 3% 100%

3%

18%

25%

16%

8%

18%

9%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

μέχρι 25
ετών

25-30
ετών

30-35
ετών

35-40
ετών

40-45
ετών

45-50
ετών

50-55
ετών 

55 ετών
και άνω 

Ηλικιακή Διάρθρωση Ατόμων Δείγματος

 
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το 62% των ερωτώμενων ήταν μέχρι 40 ετών.  
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- Με βάση την οικογενειακή κατάσταση στην έρευνα συμμετείχαν 77 άγαμα και 148 έγγαμα ά-

τομα : 

Οικογενειακή Κατάσταση Ατόμων Δείγματος

Άγαμοι
 34,2%

Έγγαμοι 
65,8%

 
 

- Ο αριθμός τέκνων των ατόμων του δείγματος ήταν ο εξής : 
 Χωρίς Τέκνα  1 τέκνο  2 τέκνα  3 τέκνα  Σύνολο  

Αριθμός Ατόμων 95 47 75 8 225 

Ποσοστό  42,2% 20,9% 33,3% 3,6% 100% 

42,20%

20,90%

33,30%

3,60%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

Χωρίς Τέκνα 1 τέκνο 2 τέκνα 3 τέκνα 

Αριθμός Τέκνων Ατόμων Δείγματος 

 
Δηλαδή το 42,2% των ατόμων του δείγματος δεν έχει τέκνα , έναντι του 57,8% που έχει από ένα 

μέχρι και 3 τέκνα .  

 

- Ζητήθηκε η επιλογή του επιπέδου εκπαίδευσης από τον κάθε ερωτώμενο.  

Στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν οι εξής επιλογές :  

α) Απόφοιτος Γυμνασίου β) Απόφοιτος Λυκείου γ) Απόφοιτος ΙΕΚ δ) Απόφοιτος ΤΕΙ  

ε) Απόφοιτος ΑΕΙ   στ) Κάτοχος Μεταπτυχιακού  ζ) Κάτοχος Διδακτορικού  
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Από τις απαντήσεις που ελήφθησαν, κανένα άτομο του δείγματος δεν ήταν κάτοχος Διδακτορι-

κού Τίτλου.  
  Γυμνάσιο Λύκειο ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ Mεταπτυχιακό Σύνολο 

Αριθμός 
Ατόμων  3 53 5 28 98 38 225
Ποσοστό 1% 24% 2% 12% 44% 17% 100%

 

1%

24%

2%

12%

44%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Γυμνάσιο Λύκειο ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ Mεταπτυχιακό

Επίπεδο Εκπαίδευσης Ατόμων Δείγματος

 
 

- Ζητήθηκε το είδος (νομική μορφή) της Τράπεζας στην οποία εργάζονται . Προέκυψε ότι 184 

άτομα εργάζονται σε ιδιωτική και 41 άτομα σε δημόσια τράπεζα.  

Είδος Τράπεζας

Δημόσια 
18%

Ιδιωτική 
82%

  
 

- Λόγω των σημαντικών εξαγορών και συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευ-

ταία χρόνια στην ελληνική τραπεζική αγορά, δηλαδή το εάν κάποιος εργάζεται σήμερα σε τρά-

πεζα η οποία έχει εξαγοράσει ή συγχωνεύσει άλλη στην οποία εργαζόταν παλαιότερα, ζητήθηκε 

και καταγράφηκε και αυτή η παράμετρος. Έτσι στο συγκεκριμένο ερώτημα 92 άτομα απάντησαν 

θετικά και 133 αρνητικά .  
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Εργάζεστε σε τράπεζα που έχει εξαγορασεί ή συγχωνεύσει 
άλλη στην οποία εργαζόσασταν παλαιότερα;

Ναι  
 41%

Όχι 
59%

 
 

 

- Όσον αφορά τα χρόνια εργασίας στην τράπεζα, τα άτομα του δείγματος κλήθηκαν να επιλέ-

ξουν ανάμεσα στις κάτωθι επιλογές (δίδονται και τα αποτελέσματα) :  

Χρόνια 
εργασίας  

<1 έ-
τους 1-5 έτη 6-10 έτη 11-15 

έτη 
16-25 
έτη 

>25 ε-
τών Σύνολο 

Άτομα  17 48 54 24 67 15 225 
Ποσοστό  7,6% 21,3% 24% 10,6% 29,8% 6,7% 100% 

7,60%

21,30%
24%

10,60%

29,80%

6,70%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

<1 έτους 1-5 έτη 6-10 έτη 11-15 έτη 16-25 έτη >25 ετών

Χρόνια Εργασίας στην Τράπεζα 
Ατόμων Δείγματος

 
Παρατηρήθηκε ότι το 52,9% των ατόμων του δείγματος έχει μέχρι 10 χρόνια προϋπηρεσία στην 

Τράπεζα .  
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- Η τμηματοποίηση σχετικά με την θέση που κατέχει κάποιος στην Τράπεζα έγινε με βάση 

4 επιλογές (δίδονται και τα αποτελέσματα) : 

 

Θέση στην Τράπε-

ζα 

Ανώτατο Στέλεχος 

ή Στέλεχος Διοίκη-

σης  

Ανώτερο ή Διευθυ-

ντικό Στέλεχος  

Στέλεχος ή θέση 

Προϊσταμένου 
Υπάλληλος Σύνολο  

Άτομα  4 32 75 114 225 

Ποσοστό  1,8% 14,20% 33,3% 50,7% 100% 

1,80%

14,20%

33,30%

50,70%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

Ανώτατα  
Στελέχη

Ανώτερα   
Στελέχη

Προϊστάμενοι Υπάλληλοι

Θέση στην Τράπεζα
Ατόμων Δείγματος  

 
 

- Με βάση το εάν υπάρχει ή όχι σύστημα αξιολόγησης προσωπικού στην τράπεζα που ερ-

γάζονται : Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης 211 άτομα , δεν υπάρχει 14 άτομα .  

Ύπαρξη Συστήματος Αξιολόγησης 

Υπάρχει Σύστημα 
Αξιολόγης

94%

Δεν Υπάρχει
6%
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- 167 άτομα από το δείγμα ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων και 58 άτομα δεν 

ανήκουν . 

Ανήκετε σε κάποιο Σύλλογο Εργαζομένων;

Ανήκω 
 74,20%

Δεν Ανήκω 
25,80%

 
- 30 άτομα από το δείγμα ασχολούνται με τον συνδικαλισμό και 195 δεν ασχολούνται .  

Ασχολία με Συνδικαλισμό

Ασχολούμαι 
13,30%

Δεν Ασχολούμαι 
86,70%
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4.1.1 Σχέση Ανδρών – Γυναικών  

 

- Επίπεδο εκπαίδευσης  

Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Άνδρες-Γυναίκες

47,80%

2,20%

18,70%

1,50%

15,60%14,20%

2,20%

18,70%

37,30%

9,90%

30,80%

1,10%
0,00%

10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

Γυ
μν
άσ
ιο

Λύ
κε
ιο ΙΕΚ ΤΕ

Ι
ΑΕ
Ι

Με
τα
πτ
υχ
ιακ
ό

Άνδρες 
Γυναίκες

 
Από το ανωτέρω διάγραμμα παρατηρούμε τα εξής : Από το σύνολο των ανδρών του δείγματος, 

αυτοί που έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται σε ποσοστό 77,6%, έναντι 65,9% των γυ-

ναικών. Οι γυναίκες υπερτερούν ποσοστιαία στις αποφ. Λυκείου με διαφορά +12,1% και με μι-

κρότερη στις κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (+3,1%) 

 

- Χρόνια Εργασίας  

Χρόνια Εργασίας στην Τράπεζα Άνδρες-Γυναίκες

7,40%

13,20%

29,80%

9%

20,90%22,40%

10,50%

5,50%

29,60%28,60%

19,80%

3,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

<1 έτους 1-5 έτη 6-10 έτη 11-15 έτη 16-25 έτη > 25 ετών

Άνδρες
Γυναίκες

 
Από το ανωτέρω διάγραμμα παρατηρούμε τις εξής σημαντικές διαφορές :  

 30



Περισσότεροι άνδρες ποσοστιαία έχουν προϋπηρεσία μέχρι 1 έτος, συγκριτικά με τις γυναίκες 

του δείγματος (διαφορά +7,2%). Οι γυναίκες υπερτερούν ποσοστιαία σε αυτές που έχουν προϋ-

πηρεσία από 6-10 έτη με θετική διαφορά +7,7% έναντι των ανδρών.  

 

- Ανάλογα με την θέση στην Τράπεζα  

Θέση στην Τράπεζα 
Σχέση Ανδρών- Γυναικών

3%

20,10%

0%
5,50%

60,40%

44,10%

32,80% 34,10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ανώτατα Στελέχη Ανώτερα Στελέχη Προϊστάμενοι Υπάλληλοι

Άνδρες
Γυναίκες

 
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτουν οι εξής σημαντικές διαφορές :  

Από το σύνολο των ανδρών του δείγματος, ποσοστό 23,10% κατέχει θέση ανώτατου και ανώτε-

ρου στελέχους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,50% για τις γυναίκες . 

Οι γυναίκες υπερτερούν ποσοστιαία και με μικρή διαφορά στη θέση προϊσταμένου (+1,3%) και 

με μεγαλύτερη στη θέση υπαλλήλου (+16,3%)  

 

- Ασχολία με Συνδικαλισμό  

Ασχολία με Συνδικαλισμό
Άνδρες - Γυναίκες

88,10%

15,40%

84,60%

11,90%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Αχολούμαι Δεν Ασχολούμαι

Άνδρες
Γυναίκες
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Από το ανωτέρω διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι γυναίκες του δείγματος που ασχολούνται με τον 

συνδικαλισμό είναι ποσοστιαία περισσότερες από τους άνδρες κατά 3,5% . 

 

4.1.2 Συνδικαλισμός – Σύλλογος Εργαζομένων  

 

- Όσον αφορά το συνδικαλισμό γενικότερα, παρατηρείται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης ε-

κείνων που ασχολούνται με τον συνδικαλισμό (30 άτομα) είναι το εξής :  

26,70%

3,30% 6,70%

43,30%

20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Λύκειο ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακό

Επίπεδο Εκπαίδευσης Ατόμων Δείγματος που 
ασχολούνται με τον Συνδικαλισμό

 
  Δηλαδή το 70% έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ – ΑΕΙ – Μεταπτυχιακό) . 

 

- Σχετικά παρατηρείται ότι το 40% των ατόμων που ασχολούνται με τον συνδικαλισμό έχει από 

16-25 χρόνια εργασίας στην Τράπεζα :  

10%

20%
16,70%

10%

40%

3,30%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

<1 έτους 1-5 έτη 6-10 έτη 11-15 έτη 16-25 έτη > των 25
ετών

Ασχολία με Συνδικαλισμό ανάλογα με τα χρόνια εργασίας
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- Επίσης το 56,6% που ασχολείται ενεργά κατέχει θέση υπαλλήλου :   

 

6,70% 6,70%

30%

56,60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Ανώτατα Στελέχη Ανώτερα Στελέχη Προϊστάμενοι Υπάλληλοι

Ασχολία με συνδικαλισμό ανάλογα με τη θέση στην Τράπεζα

 
 

- Όπως παρατηρήθηκε προηγούμενα 58 άτομα (ή το 25,8%) από το δείγμα δεν ανήκουν σε κά-

ποιο σύλλογο εργαζομένων . Το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων αυτών παρατηρήθηκε ότι εί-

ναι το εξής :  

1,70%

29,30%

0%

12,10%

32,70%

24,20%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%

35,00%

Γυμνάσιο Λύκειο ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακό

Επίπεδο εκπαίδευσης όσων δεν ανήκουν σε σύλλογο εργαζομένων

 
 

Δηλαδή παρατηρείται ότι το 69% των ατόμων που δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομέ-

νων έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .  
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- Όσον αφορά τα χρόνια εργασίας στην Τράπεζα εκείνων που δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο 

εργαζομένων :  

1,70%

32,70%

10,40%
13,80%

37,90%

3,50%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

<1 έτους 1-5 έτη 6-10 έτη 11-15 έτη 16-25 έτη > των 25
ετών

Χρόνια Εργασίας όσων δεν ανήκουν σε σύλλογο εργαζομένων

 
Παρατηρείται ότι σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται σε 34,4% των ατόμων που δεν ανή-

κουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων έχει μέχρι 5 χρόνια εργασίας στην τράπεζα. Επίσης ση-

μαντικό ποσοστό 37,9% που δεν ανήκει σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων έχει από 16-25 χρόνια 

εργασίας στην Τράπεζα.  

 

- Επίσης παρατηρήθηκε ότι το 94,9% των ατόμων που δεν ανήκουν σε κάποιο 

σύλλογο εργαζομένων, εργάζεται σε Ιδιωτική Τράπεζα ενώ οσοστό 60,4% όσων δεν ανήκουν σε 

σύλλογο εργαζομένων κατέχει θέση προϊσταμένου και άνω . 

 

5,10%

94,90%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Δημόσια Ιδιωτική 

Είδος Τράπεζας στην οποία εργάζονται όσοι δεν 
ανήκουν σε σύλλογο εργαζομένων 
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4.2 Σύγκριση μέσων τιμών μέσω Τ- test σε ανεξάρτητα δείγματα – Ανάλυση Διακύμανσης 

ως προς ένα παράγοντα  

 

Η κατωτέρω ανάλυση ακολουθεί την δομή και τα μέρη του ερωτηματολογίου, και παρατίθενται 

μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που παρατηρήθηκαν . 

 

4.2.1 Μέρος 1 του ερωτηματολογίου  

-Φύλο :Οι άνδρες διαφοροποιούνται από τις γυναίκες στις ερωτήσεις 1,2,3,4 και 7 του 

Μέρους 1 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται 

οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

 
Πίνακας 1 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 1 Φύλο  N Μ.Ο. 

Άνδρας 134 3,12* 1 
Γυναίκα 91 2,64 
Άνδρας 134 3,21*** 2 
Γυναίκα 91 2,62 
Άνδρας 134 2,84*** 3 
Γυναίκα 91 2,32 
Άνδρας 134 3,07** 4 
Γυναίκα 91 2,65 
Άνδρας 134 2,21** 7 
Γυναίκα 91 1,67 

 
Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε :  

Ερώτηση 1 : Οι άνδρες νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τις ευκαιρίες καριέρας στην 

Τράπεζα που εργάζονται σε σχέση με τις γυναίκες . 

Ερώτηση 2 : Οι άνδρες του δείγματος θεωρούν ότι η Τράπεζα ενθαρρύνει την εξέλιξη και ανά-

πτυξη του προσωπικού περισσότερο από ότι οι γυναίκες . 

Ερώτηση  3 : Οι γυναίκες πιστεύουν ότι δίδονται λιγότερες ίσες ευκαιρίες στην Τράπεζα για ε-

ξέλιξη-καριέρα από τους άνδρες . 

Ερώτηση 4 : Οι άνδρες του δείγματος θεωρούν πιο πιθανό να κάνουν καριέρα στην Τράπεζα που 

εργάζονται από ότι οι γυναίκες του δείγματος . 
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Ερώτηση 7 : Οι γυναίκες ενδιαφέρονται λιγότερο για καριέρα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης 

από τους άνδρες . 

 

-Οικογενειακή Κατάσταση : Οι έγγαμοι διαφοροποιούνται από τις άγαμους στις ερω-

τήσεις 4,5,6,7 και 8 του Μέρους 1 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφο-

ρές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των 

δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ 

τους.  

  
Πίνακας 2 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 1 

Οικογενειακή Κατά-
σταση N Μ.Ο. 
Άγαμος 77 3,16** 4 
Έγγαμος 148 2,76 
Άγαμος 77 2,60* 5 
Έγγαμος 148 2,21 
Άγαμος 77 3,86* 6 
Έγγαμος 148 3,49 
Άγαμος 77 2,48*** 7 
Έγγαμος 148 1,74 
Άγαμος 77 2,06*** 8 
Έγγαμος 148 2,89 

 
 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε :  

Ερώτηση 4 : Οι άγαμοι θεωρούν πιο πιθανό να κάνουν καριέρα στην Τράπεζα που εργάζονται 

από τους έγγαμους  

Ερώτηση 5 : Οι άγαμοι θεωρούν πιο πιθανό να κάνουν καριέρα σε άλλη Τράπεζα το επόμενο 

διάστημα από τους έγγαμους  

Ερώτηση 6 :  Ενδιαφέρει περισσότερο τους άγαμους η εξέλιξη της καριέρας τους στην τράπεζα 

που εργάζονται  

Ερώτηση 7 : Ενδιαφέρει λιγότερο τους έγγαμους η καριέρα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης  

Ερώτηση 8 : Ενδιαφέρει περισσότερο τους έγγαμους ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από ότι 

του άγαμους .  
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-Είδος Τράπεζας (Ιδιωτική- Δημόσια) : Εκείνοι που εργάζονται σε Ιδιωτικές Τράπεζες 

διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Δημόσιες Τράπεζες στις ερωτήσεις 1,2,3 και 

5 του Μέρους 1 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 

95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατί-

θενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

  
Πίνακας 3 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 1 Είδος Τράπεζας  N Μ.Ο. 

Ιδιωτική  184 2,99* 1 
Δημόσια  41 2,63 
Ιδιωτική  184 3,05** 2 
Δημόσια  41 2,59 
Ιδιωτική  184 2,71* 3 
Δημόσια  41 2,27 
Ιδιωτική  184 2,43* 5 
Δημόσια  41 1,95 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Όσοι εργάζονται σε Ιδιωτική Τράπεζα νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από 

τις ευκαιρίες καριέρας από όσους εργάζονται σε Δημόσια Τράπεζα 

Ερώτηση 2 : Όσοι εργάζονται σε Ιδιωτική Τράπεζα πιστεύουν ότι η Τράπεζα τους ενθαρρύνει 

περισσότερο την εξέλιξη και ανάπτυξη του προσωπικού σε σχέση με όσους εργάζονται σε Δη-

μόσια Τράπεζα 

Ερώτηση 3 : Όσοι εργάζονται σε Ιδιωτική Τράπεζα πιστεύουν περισσότερο ότι δίδονται ίσες ευ-

καιρίες σε όλους για εξέλιξη-καριέρα από τους εργαζόμενους σε Δημόσια Τράπεζα 

Ερώτηση 5 : Οι εργαζόμενοι σε Ιδιωτική Τράπεζα θεωρούν πιο πιθανό να κάνουν καριέρα σε 

άλλη Τράπεζα- Οργανισμό το επόμενο διάστημα από τους εργαζόμενους σε Δημόσια Τράπεζα . 
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- Εξαγορές – Συγχωνεύσεις  : Τίθεται το ερώτημα «εάν η τράπεζα που εργάζεστε σήμε-

ρα έχει εξαγοράσει(συγχωνεύσει) άλλη στην οποία εργαζόσασταν παλαιότερα». Εκείνοι 

που έχουν ‘’εξαγοραστεί-συγχωνευτεί’’ διαφοροποιούνται από τους υπολοίπους στις ε-

ρωτήσεις 7 και 8 του Μέρους 1 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 

Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο 

ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

   
Πίνακας 4 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 1 Εξαγορά - Συγχώνευση N Μ.Ο. 

ΝΑΙ  92 1,73* 7 
ΟΧΙ  132 2,18 
ΝΑΙ  92 2,87* 8 
ΟΧΙ 132 2,43 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 7 : Όσοι εργάζονται σήμερα σε  Τράπεζα η οποία έχει εξαγοράσει άλλη στην οποία 

εργάζονταν παλαιότερα ενδιαφέρονται λιγότερο για καριέρα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, σε 

σχέση με εκείνους οι οποίοι δεν υπέστησαν κάποια μεταβολή στην Τράπεζα που εργάζονται . 

Ερώτηση 8 : Όσοι εργάζονται σήμερα σε  Τράπεζα η οποία έχει εξαγοράσει άλλη στην οποία 

εργάζονταν παλαιότερα ενδιαφέρονται περισσότερο για ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από 

τους υπολοίπους . 

  

 

-Ύπαρξη Συστήματος Αξιολόγησης Προσωπικού : Εκείνοι που εργάζονται σε Τράπε-

ζα που έχει σύστημα αξιολόγησης διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Τράπεζα 

που δεν έχει σύστημα αξιολόγησης στις ερωτήσεις 5 και 9 του Μέρους 1 όπου παρατη-

ρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύ-

νης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που δι-

αφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  
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Πίνακας 5 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 1 

Σύστημα αξιολόγησης 
προσωπικού N Μ.Ο. 
Υπάρχει 211 2,29** 5 
Δεν Υπάρχει 14 3,14 
Υπάρχει 211 2,19* 9 
Δεν Υπάρχει 14 3,21 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 5 : Όσοι εργάζονται σε Τράπεζα όπου δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης θεωρούν πιο 

πιθανό να κάνουν καριέρα σε άλλη Τράπεζα – Οργανισμό το επόμενο διάστημα σε σχέση με 

τους υπολοίπους 

Ερώτηση 9 : Όσοι εργάζονται σε Τράπεζα όπου δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης θεωρούν πιο 

πιθανό να ασχοληθούν με άλλο αντικείμενο εργασίας ή άλλη δική τους δραστηριότητα το επό-

μενο διάστημα από του υπόλοιπους εργαζόμενους σε Τράπεζες όπου υπάρχει σύστημα αξιολό-

γησης προσωπικού .  

 

- Σύλλογος Εργαζομένων : Εκείνοι που ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων δια-

φοροποιούνται από όσους δεν ανήκουν στις ερωτήσεις 1,2,3,5 και 8 του Μέρους 1 όπου 

παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπι-

στοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι 

που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

   
Πίνακας 6 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

       Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 1 

Σύλλογος Εργαζομέ-
νων N Μ.Ο. 
Ανήκω 167 2,80* 1 
Δεν Ανήκω 58 3,29 
Ανήκω 167 2,88* 2 
Δεν Ανήκω 58 3,22 
Ανήκω 167 2,47*** 3 
Δεν Ανήκω 58 3,09 
Ανήκω 167 2,19* 5 
Δεν Ανήκω 58 2,79 
Ανήκω 167 2,73* 8 
Δεν Ανήκω 58 2,24 
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Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων νιώθουν περισσότερο ικανο-

ποιημένοι από τις ευκαιρίες καριέρας στην Τράπεζα από όσους ανήκουν. 

Ερώτηση 2 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων πιστεύουν περισσότερο ότι η 

Τράπεζα τους ενθαρρύνει  την εξέλιξη και ανάπτυξη του προσωπικού σε σχέση με τους υπολοί-

πους 

Ερώτηση 3 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων πιστεύουν περισσότερο ότι δί-

δονται ίσες ευκαιρίες σε όλους για εξέλιξη-καριέρα σε σχέση με τους υπολοίπους 

Ερώτηση 5 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων θεωρούν πιο πιθανό να κάνουν 

καριέρα σε άλλη Τράπεζα- Οργανισμό το επόμενο διάστημα  

Ερώτηση 8 : Όσοι  δεν ανήκουν σε σύλλογο εργαζομένων ενδιαφέρονται λιγότερο για ένα πρό-

γραμμα εθελουσίας εξόδου 

 

- Ασχολία με συνδικαλισμό : Εκείνοι που ασχολούνται με τον συνδικαλισμό διαφορο-

ποιούνται από όσους δεν ασχολούνται στις ερωτήσεις 1,2 και 3 του Μέρους 1 όπου πα-

ρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπι-

στοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι 

που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

   
Πίνακας 7 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 1 

Ασχολία με Συνδικαλι-
σμό N Μ.Ο. 
Ασχολούμαι  30 2,53* 1 Δεν Ασχολούμαι 195 2,98 
Ασχολούμαι  30 2,57* 2 Δεν Ασχολούμαι 195 3,03 
Ασχολούμαι  30 2,07** 3 Δεν Ασχολούμαι 195 2,71 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Όσοι δεν ασχολούνται με τον συνδικαλισμό νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι 

από τις ευκαιρίες καριέρας στην Τράπεζα από όσους ασχολούνται. 

Ερώτηση 2 : Όσοι δεν ασχολούνται με τον συνδικαλισμό πιστεύουν περισσότερο ότι η Τράπεζα 

τους ενθαρρύνει  την εξέλιξη και ανάπτυξη του προσωπικού σε σχέση με τους υπολοίπους 



 41

Ερώτηση 3 : Όσοι ασχολούνται με τον συνδικαλισμό πιστεύουν λιγότερο ότι δίδονται ίσες ευ-

καιρίες σε όλους για εξέλιξη-καριέρα σε σχέση με όσους δεν ασχολούνται.  

 

- Επίπεδο Εκπαίδευσης : Με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζονται στατιστι-

κώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις  5,7, και 8 του Μέρους 1. Τα αποτελέσματα επε-

ξεργάστηκαν με One Way -ANOVA   
  

Πίνακας 8.1 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 5              F: 5,582                    P:0,000***  

Επίπεδο Εκπαίδευσης  N Μ.Ο. 
Γυμνάσιο 3 1,00

a
  

ΙΕΚ 5 2,00
ab

ΑΕΙ 98 2,12
b

Λύκειο 53 2,19
b

ΤΕΙ 28 2,57
b

Μεταπτυχιακό 38 3,11
b

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 5 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην πιθανότητα να κάνουν καριέρα σε 

άλλη Τράπεζα, μεταξύ των αποφοίτων γυμνασίου σε σχέση με τους αποφοίτους ΑΕΙ, Λυκείου, 

ΤΕΙ, κατόχους Μεταπτυχιακού  
 
Πίνακας 8.2 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

   Ερώτηση 7              F: 4,848                    P:0,000***  

Επίπεδο Εκπαίδευσης  N Μ.Ο. 
Γυμνάσιο 3 1,33

a 

ΙΕΚ 5 1,40
a

Λύκειο 53 1,60
ab

ΑΕΙ  98 1,90
ab

ΤΕΙ 28 2,11
ab

Μεταπτυχιακό 38 2,82
b
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Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 7 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στo ενδιαφέρον για καριέρα στην περι-

οχή της ΝΑ Ευρώπης μεταξύ των αποφοίτων υμνασίου και ΙΕΚ σε σχέση με τους κατόχους Με-

ταπτυχιακού Τίτλου  
 
 
Πίνακας 8.3 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 8              F: 2,274                    P:0,048*  

Επίπεδο Εκπαίδευσης  N Μ.Ο. 
ΙΕΚ 5 1,60

a 

ΤΕΙ 28 2,07
ab

Μεταπτυχιακό 38 2,26
ab

ΑΕΙ  98 2,76
ab

Λύκειο  53 2,91
ab

Γυμνάσιο 3 3,33
b

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 8 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στo ενδιαφέρον για ένα πρόγραμμα ε-

θελουσίας εξόδου, όπου το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκφράζουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου σε σχέ-

ση με τους απόφοιτους ΙΕΚ που εκφράζουν το μικρότερο  

 

 

 

 

- Χρόνια Εργασίας : Με βάση τα χρόνια εργασίας στην Τράπεζα παρουσιάζονται στατι-

στικώς σημαντικές διαφορές σε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους 1 εκτός της ερώτησης 9. 

Τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν με One Way -ANOVA   

  
Πίνακας 9.1 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         
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   Ερώτηση 1              F: 5,824                    P:0,000***  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
16-25 έτη 67 2,60

a
  

11-15 έτη 24 2,75
ab

6-10 έτη 54 2,91
ab

1-5 έτη 48 2,98
ab

> 25 ετών 15 3,33
b

<1 έτους 17 4,00
c

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση από τις ευκαιρίες 

καριέρας στην Τράπεζα, μεταξύ εκείνων που έχουν από 16-25 χρόνια εργασίας, εκείνων με χρό-

νια εργασίας > των 25 ετών και εκείνων με χρόνο εργασίας <1 έτους .  
 
Πίνακας 9.2 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 2              F: 4,481                    P:0,001**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
11-15 έτη 24 2,58

a
  

16-25 έτη 67 2,85
a

6-10 έτη 54 2,93
a

1-5 έτη 48 2,96
a

> 25 ετών 15 3,13
a

<1 έτους 17 4,00
b

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 2 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας <1 έτους θεωρούν περισσότερο ότι η Τράπεζά 

τους ενθαρρύνει την εξέλιξη και ανάπτυξη του προσωπικού και διαφέρουν στατιστικώς σημα-

ντικά με όλους τους υπολοίπους  
 
Πίνακας 9.3 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         
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   Ερώτηση 3              F: 6,344                    P:0,000***  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
11-15 έτη 24 2,21a 
16-25 έτη 67 2,39ab 
6-10 έτη 54 2,54ab 
> 25 ετών 15 2,67ab 
1- 5 έτη 48 2,85b 
<1 έτους 17 3,76c 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 3 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας <1 έτους θεωρούν περισσότερο ότι η Τράπεζά 

τους δίδει ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη – καριέρα και διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά με όσους 

εργάζονται από 1-5 έτη , οι οποίοι διαφέρουν με όσους εργάζονται από 11-25 έτη και οι οποίοι 

πιστεύουν λιγότερο ότι δίδονται ίσες ευκαιρίες για καριέρα . 

 
Πίνακας 9.4 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 4              F: 3,275                    P:0,007**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
> 25 ετών 15 2,53a 
16-25 έτη 67 2,57a 
11-15 έτη 24 2,88ab 
6-10 έτη 54 2,98ab 
1- 5 έτη 48 3,21b 
<1 έτους 17 3,41b 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 4 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας μέχρι 5 έτη θεωρούν πιο πιθανό να κάνουν κα-

ριέρα στην Τράπεζα που εργάζονται και διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά με όσους εργάζονται 

από 16 έτη και άνω .  
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Πίνακας 9.5 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 5              F: 3,334                    P:0,006**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
16-25 έτη 67 1,94a 
> 25 ετών 15 2,20ab 
11-15 έτη 24 2,25ab 
<1 έτους 17 2,35ab 
1- 5 έτη 48 2,52ab 
6-10 έτη 54 2,76b 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 5 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας 6-10 έτη θεωρούν πιο πιθανό να κάνουν καριέ-

ρα σε άλλη Τράπεζα και διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά με όσους εργάζονται από 16–25 έτη 
 
Πίνακας 9.6 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 6              F: 5,071                    P:0,000***  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
> 25 ετών 15 2,80a 
16-25 έτη 67 3,28ab 
6-10 έτη 54 3,59b 
11-15 έτη 24 3,92bc 
<1 έτους 17 4,06c 
1-5 έτη 48 4,06c 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 6 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας μέχρι 5 έτη ενδιαφέρονται περισσότερο για ε-

ξέλιξη-καριέρα στην Τράπεζα που εργάζονται και διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά τόσο με 

όσους εργάζονται από 6–10 έτη που επίσης ενδιαφέρονται για καριέρα αλλά λιγότερο, καθώς 

και με όσους εργάζονται >25 έτη . 
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Πίνακας 9.7 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 7              F: 2,766                    P:0,019*  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
16-25 έτη  67 1,61a 
> 25 ετών 15 1,73ab 
11-15 έτη 24 1,92ab 
6-10 έτη 54 2,06ab 
<1 έτους 17 2,41b 
1-5 έτη 48 2,42b 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 7 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας μέχρι 5 έτη ενδιαφέρονται περισσότερο για κα-

ριέρα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά με όσους εργάζο-

νται από 16-25 έτη οι οποίοι ενδιαφέρονται λιγότερο 

 

 
Πίνακας 9.8 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 8              F: 13,574                    P:0,000***  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
<1 έτους 17 1,65a 
1-5 έτη 48 2,02ab 
6-10 έτη 54 2,04ab 
11-15 έτη 24 2,46b 
> 25 έτη 15 3,53c 
16-25 έτη  67 3,57c 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 8 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας από 16 έτη και άνω ενδιαφέρονται περισσότερο 

για ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά τόσο με όσους 

εργάζονται από 11-15 έτη καθώς και με όσους εργάζονται από <1 έτους . 
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- Θέση στην Τράπεζα : Με βάση τη θέση εργασίας στην Τράπεζα παρουσιάζονται στα-

τιστικώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις 1,2,3 και 4 του Μέρους 1 . Τα αποτελέσματα 

επεξεργάστηκαν με One Way -ANOVA   
 
Πίνακας 10.1 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 1              F: 5,458                    P:0,001**  

Θέση στην Τράπεζα N Μ.Ο. 
Υπάλληλος  114 2,75a 
Στέλεχος ή θέση Προϊ-
σταμένου 75 2,91a 

Ανώτερο ή Διευθυντικό 
Στέλεχος 32 3,47ab 

Ανώτατο Στέλεχος ή Στέ-
λεχος Διοίκησης 4 4,00b 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση από τις ευκαιρίες 

καριέρας στην Τράπεζα, μεταξύ εκείνων που κατέχουν θέση ανώτατου στελέχους ή στελέχους 

διοίκησης έναντι των υπαλλήλων και προϊσταμένων .  
Πίνακας 10.2 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 2              F: 2,953                    P:0,033*  

Θέση στην Τράπεζα N Μ.Ο. 
Υπάλληλος  114 2,84a 
Στέλεχος ή θέση Προϊ-
σταμένου 75 2,95ab 

Ανώτερο ή Διευθυντικό 
Στέλεχος 32 3,38ab 

Ανώτατο Στέλεχος ή Στέ-
λεχος Διοίκησης 4 3,75b 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 2 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σχετικά με το εάν η τράπεζα ενθαρρύ-

νει την εξέλιξη και ανάπτυξη προσωπικού,  μεταξύ εκείνων που κατέχουν θέση ανώτατου στε-

λέχους ή στελέχους διοίκησης έναντι των υπαλλήλων .  
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Πίνακας 10.3 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 3              F: 4,694                    P:0,003**  

Θέση στην Τράπεζα N Μ.Ο. 
Στέλεχος ή θέση Προϊ-
σταμένου 75 2,41a 

Υπάλληλος 114 2,59a 
Ανώτερο ή Διευθυντικό 
Στέλεχος 32 3,16ab 

Ανώτατο Στέλεχος ή Στέ-
λεχος Διοίκησης 4 3,50b 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 3 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σχετικά με το εάν δίδονται ίσες ευκαι-

ρίες σε όλους για εξέλιξη – καριέρα,  μεταξύ εκείνων που κατέχουν θέση ανώτατου στελέχους ή 

στελέχους διοίκησης έναντι των υπαλλήλων και των προϊσταμένων .  

 

 
Πίνακας 10.4 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 4              F: 5,877                    P:0,001**  

Θέση στην Τράπεζα N Μ.Ο. 
Υπάλληλος 114 2,68a 
Στέλεχος ή θέση Προϊ-
σταμένου 75 2,95a 

Ανώτερο ή Διευθυντικό 
Στέλεχος 32 3,44ab 

Ανώτατο Στέλεχος ή Στέ-
λεχος Διοίκησης 4 4,00b 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 4 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σχετικά με την πιθανότητα καριέρας 

στην Τράπεζα που εργάζονται ,  μεταξύ εκείνων που κατέχουν θέση ανώτατου στελέχους ή στε-

λέχους διοίκησης έναντι των υπαλλήλων και των προϊσταμένων .  
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4.2.2 Μέρος 2 του ερωτηματολογίου  

 

- Φύλο : Οι άνδρες διαφοροποιούνται από τις γυναίκες στις ερωτήσεις 3 και 4 του Μέ-

ρους 2 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται 

οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

 
Πίνακας 11 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 2 Φύλο  N Μ.Ο. 

Άνδρας 134 3,28** 3 
Γυναίκα 91 2,95 
Άνδρας 134 3,12* 4 
Γυναίκα 91 2,84 

 
Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε :  

Ερώτηση 3 : Οι άνδρες θεωρούν ότι δίδονται πιο συχνά ευκαιρίες συμμετοχής σε εσωτερικά σε-

μινάρια από ότι οι γυναίκες . 

Ερώτηση 4 : Οι άνδρες νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη διαθέσιμη εκπαίδευση- ε-

νημέρωση σε σχέση με τις γυναίκες του δείγματος .  

-Οικογενειακή Κατάσταση : Οι έγγαμοι διαφοροποιούνται από τις άγαμους μόνο στην 

ερώτηση 2 του Μέρους 2 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπο-

λογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομά-

δων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

  
Πίνακας 12 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 2 

Οικογενειακή Κατά-
σταση N Μ.Ο. 
Άγαμος 77 4,05* 2 Έγγαμος 148 3,73 

 
Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε :  

Ερώτηση 2 : Οι άγαμοι θεωρούν πιο σημαντική την εσωτερική εκπαίδευση – επιμόρφωση για 

την διεκπεραίωση των εργασιών τους από τους έγγαμους .   
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-Είδος Τράπεζας (Ιδιωτική- Δημόσια) : Εκείνοι που εργάζονται σε Ιδιωτικές Τράπεζες 

διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Δημόσιες Τράπεζες στην ερωτήσεις 2 του 

Μέρους 2 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται 

οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

  
Πίνακας 13 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 2 Είδος Τράπεζας  N Μ.Ο. 

Ιδιωτική  184 3,77* 2 
Δημόσια  41 4,17 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 2 : Όσοι εργάζονται σε Δημόσια Τράπεζα πιστεύουν ότι η εσωτερική εκπαίδευση για 

την διεκπεραίωση των εργασιών τους είναι πιο σημαντική από όσους εργάζονται σε Ιδιωτική .  

 

- Εξαγορές – Συγχωνεύσεις  : Τίθεται το ερώτημα «εάν η τράπεζα που εργάζεστε σήμε-

ρα έχει εξαγοράσει(συγχωνεύσει) άλλη στην οποία εργαζόσασταν παλαιότερα». Με βά-

ση τις δοθείσες απαντήσεις δεν παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπο-

λογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομά-

δων 

 

-Ύπαρξη Συστήματος Αξιολόγησης Προσωπικού : Εκείνοι που εργάζονται σε Τράπε-

ζα που έχει σύστημα αξιολόγησης διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Τράπεζα 

που δεν έχει σύστημα αξιολόγησης στην ερώτηση 3 του Μέρους 2 όπου παρατηρούνται 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της δι-

αφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν 

στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  
  

Πίνακας 14 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 2 

Σύστημα αξιολόγησης 
προσωπικού N Μ.Ο. 
Υπάρχει 211 3,18* 3 Δεν Υπάρχει 14 2,64 
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Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 3 : Όσοι εργάζονται σε Τράπεζα που υπάρχει σύστημα αξιολόγησης θεωρούν ότι δίδο-

νται πιο συχνά ευκαιρίες συμμετοχής σε εκπ. Προγρ.-σεμινάρια από τους υπολοίπους  

 

 

- Σύλλογος Εργαζομένων : Εκείνοι που ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων δεν 

διαφοροποιούνται από όσους δεν ανήκουν και συνεπώς δεν παρατηρούνται στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των 

μέσων τιμών των δύο ομάδων.  

 

 

- Ασχολία με συνδικαλισμό : Εκείνοι που ασχολούνται με τον συνδικαλισμό διαφορο-

ποιούνται από όσους δεν ασχολούνται στην ερώτηση 1 του Μέρους 2 όπου παρατηρού-

νται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης 

της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέ-

ρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  
  

Πίνακας 15 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 2 

Ασχολία με Συνδικαλι-
σμό N Μ.Ο. 
Ασχολούμαι  30 2,77* 1 Δεν Ασχολούμαι 195 3,22 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Όσοι δεν ασχολούνται με τον συνδικαλισμό πιστεύουν περισσότερο ότι η εσωτερι-

κή εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες καριέρας , σε σχέση με όσους ασχολούνται . 
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- Επίπεδο Εκπαίδευσης : Με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζονται στατιστι-

κώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις  3 και 4 του Μέρους 2. Τα αποτελέσματα επεξεργά-

στηκαν με One Way -ANOVA   
  

Πίνακας 16.1 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 3              F: 2,762                    P:0,019*  

Επίπεδο Εκπαίδευσης  N Μ.Ο. 
Γυμνάσιο 3 2,00

a
  

ΑΕΙ 98 3,07
b

Μεταπτυχιακό 38 3,11
b

Λύκειο 53 3,13
b

ΤΕΙ 28 3,43
bc

ΙΕΚ 5 4,20
c

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 3 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποφοίτων Λυκείου, των 

αποφοίτων Λυκείου -ΑΕΙ- Μεταπτυχιακού και των αποφοίτων ΙΕΚ στο ερώτημα κατά πόσο συ-

χνά δίνονται ευκαιρίες συμμετοχής σε σεμινάρια , με τους αποφοίτους ΙΕΚ να δηλώνουν ότι δί-

δονται πιο συχνά ευκαιρίες από τους υπολοίπους  
 
Πίνακας 16.2 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 4              F: 3,599                    P:0,004**  

Επίπεδο Εκπαίδευσης  N Μ.Ο. 
Γυμνάσιο 3 2,33

a 

ΑΕΙ  98 2,83
ab

Μεταπτυχιακό 38 2,92
ab

Λύκειο 53 3,09
ab

ΤΕΙ 28 3,46
bc

ΙΕΚ 5 4,00
c

 



 53

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 4 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση από τη διαθέσιμη 

εκπαίδευση μεταξύ των αποφοίτων ΙΕΚ από τη μια και των αποφοίτων Γυμνασίου από την άλλη  

  

- Χρόνια Εργασίας : Με βάση τα χρόνια εργασίας στην Τράπεζα δεν παρουσιάζονται 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις του μέρους 2 .   
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4.2.3 Μέρος 3 του ερωτηματολογίου  

Σημαντική Σημείωση : Τις ερωτήσεις του μέρους 3 έχουν απαντήσει μόνο όσοι έ-

χουν στην Τράπεζα τους σύστημα αξιολόγησης προσωπικού . Από τα ανωτέρω γενι-

κά στοιχεία προέκυψε ότι 14 άτομα από το δείγμα δεν έχουν . Συνεπώς το δείγμα δι-

αμορφώνεται ανάλογα. 

 

-Φύλο :Οι άνδρες διαφοροποιούνται από τις γυναίκες εκτός της ερώτησης 4 σε όλες τις 

υπόλοιπες ερωτήσεις του Μέρους 3 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφο-

ρές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των 

δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ 

τους.  

 
Πίνακας 17 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 3 Φύλο  N Μ.Ο. 

Άνδρας 124 2,86** 1 
Γυναίκα 87 2,38 
Άνδρας 124 2,89*** 2 
Γυναίκα 87 2,29 
Άνδρας 124 3,31** 3 
Γυναίκα 87 2,90 
Άνδρας 124 3,59** 5 
Γυναίκα 87 3,09 
Άνδρας  124 2,94** 6 
Γυναίκα  87 2,49 
Άνδρας 124 3,73* 7 
Γυναίκα 87 4,01 

 
Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε :  

Ερώτηση 1 : Οι άνδρες νιώθουν λιγότερο δυσαρεστημένοι από το σύστημα αξιολόγησης στην 

Τράπεζα που εργάζονται σε σχέση με τις γυναίκες . 

Ερώτηση 2 : Οι γυναίκες του δείγματος θεωρούν το σύστημα αξιολόγησης λιγότερο αντικειμε-

νικό από ότι οι άνδρες. 

Ερώτηση  3 : Οι άνδρες πιστεύουν ότι το σύστημα αξιολόγησης επηρεάζει την εξέλιξη της κα-

ριέρας περισσότερο από ότι οι γυναίκες. 
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Ερώτηση 5: Οι άνδρες του δείγματος επιθυμούν περισσότερο από τις γυναίκες να είναι το σύ-

στημα αξιολόγησης συνδεδεμένο με σύστημα αμοιβών . 

Ερώτηση 6 : Οι γυναίκες πιστεύουν ότι αμείβονται λιγότερο σύμφωνα από τους άνδρες, σύμφω-

να με τη γενικότερη προσφορά τους στην Τράπεζα 

Ερώτηση 7 : Οι γυναίκες πιστεύουν ότι αξίζουν να λαμβάνουν περισσότερες αμοιβές – παροχές 

σε σχέση με αυτές που λαμβάνουν τώρα , από τους άνδρες του δείγματος(και οι δύο βέβαια θε-

ωρούν ότι πρέπει να λαμβάνουν υψηλότερες αμοιβές σε μεγάλο ποσοστό) 

 

-Οικογενειακή Κατάσταση : Οι έγγαμοι δεν διαφοροποιούνται από τις άγαμους στις 

ερωτήσεις του Μέρους 3 καθώς δεν παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 

Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο 

ομάδων.  

 

-Είδος Τράπεζας (Ιδιωτική- Δημόσια) : Εκείνοι που εργάζονται σε Ιδιωτικές Τράπεζες 

διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Δημόσιες Τράπεζες στις ερωτήσεις 1,2,4 και 

5 του Μέρους 3 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 

95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατί-

θενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

   
Πίνακας 18 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 3 Είδος Τράπεζας  N Μ.Ο. 

Ιδιωτική  171 2,80*** 1 Δημόσια  40 2,10 
Ιδιωτική  171 2,74** 2 Δημόσια  40 2,20 
Ιδιωτική  171 2,59** 4 Δημόσια  40 1,98 
Ιδιωτική  171 3,53** 5 Δημόσια  40 2,78 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Όσοι εργάζονται σε Δημόσια Τράπεζα νιώθουν λιγότερο ικανοποιημένοι από το 

σύστημα αξιολόγησης σε σχέση με όσους εργάζονται σε Ιδιωτική 
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Ερώτηση 2 : Όσοι εργάζονται σε Δημόσια Τράπεζα πιστεύουν το σύστημα αξιολόγησης είναι 

λιγότερο αντικειμενικό σε σχέση με όσους εργάζονται σε Ιδιωτική 

Ερώτηση 4 : Όσοι εργάζονται σε Δημόσια Τράπεζα πιστεύουν ότι το σύστημα αξιολόγησης ε-

πηρεάζει λιγότερο την εξέλιξη της καριέρας από τους εργαζόμενους σε Ιδιωτική Τράπεζα.   

Ερώτηση 5 : Οι εργαζόμενοι σε Ιδιωτική Τράπεζα επιθυμούν περισσότερο το σύστημα αξιολό-

γησης να είναι συνδεδεμένο με το σύστημα αμοιβών σε σχέση με τους εργαζόμενους σε Δημό-

σια τράπεζα.  

 

- Εξαγορές – Συγχωνεύσεις  : Τίθεται το ερώτημα «εάν η τράπεζα που εργάζεστε σή-

μερα έχει εξαγοράσει(συγχωνεύσει) άλλη στην οποία εργαζόσασταν παλαιότερα». 

Εκείνοι που έχουν ‘’εξαγοραστεί-συγχωνευτεί’’ διαφοροποιούνται από τους υπολοί-

πους στην ερώτηση 3 του Μέρους 3 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τι-

μών των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημα-

ντικά μεταξύ τους.  

 
      Πίνακας 19 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 3 Εξαγορά - Συγχώνευση N Μ.Ο. 

ΝΑΙ  89 2,96* 3 ΟΧΙ  122 3,27 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 3 : Όσοι εργάζονται σήμερα σε  Τράπεζα η οποία έχει εξαγοράσει άλλη στην οποία 

εργάζονταν παλαιότερα ,θεωρούν ότι το σύστημα αξιολόγησης επηρεάζει λιγότερο την εξέλιξη 

της καριέρας, σε σχέση με εκείνους οι οποίοι δεν υπέστησαν κάποια μεταβολή στην Τράπεζα 

που εργάζονται . 
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- Σύλλογος Εργαζομένων : Εκείνοι που ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων δια-

φοροποιούνται από όσους δεν ανήκουν , σε όλες τις ερωτήσεις του μέρους 3 εκτός της 

ερώτησης 7, όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 

95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατί-

θενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  
 
Πίνακας 20 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

       Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 3 

Σύλλογος Εργαζομέ-
νων N Μ.Ο. 
Ανήκω 158 2,51*** 1 
Δεν Ανήκω 53 3,13 
Ανήκω 158 2,47*** 2 
Δεν Ανήκω 53 3,13 
Ανήκω 158 3,00** 3 
Δεν Ανήκω 53 3,55 
Ανήκω 158 2,35** 4 
Δεν Ανήκω 53 2,85 
Ανήκω 158 3,27* 5 
Δεν Ανήκω 53 3,74 
Ανήκω 158 2,65** 6 
Δεν Ανήκω 53 3,08 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων νιώθουν περισσότερο ικανο-

ποιημένοι από το σύστημα αξιολόγησης. 

Ερώτηση 2 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων πιστεύουν ότι το σύστημα αξι-

ολόγησης είναι περισσότερο αντικειμενικό. 

Ερώτηση 3 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων πιστεύουν ότι το σύστημα αξι-

ολόγησης επηρεάζει την καριέρα στην τράπεζα περισσότερο, σε σχέση με όσους ανήκουν 

Ερώτηση 4 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων θεωρούν ότι το σύστημα αξιο-

λόγησης είναι περισσότερο συνδεδεμένο με το σύστημα αμοιβών 

Ερώτηση 5 : Όσοι  δεν ανήκουν σε σύλλογο εργαζομένων επιθυμούν περισσότερο το σύστημα 

αξιολόγησης να είναι συνδεδεμένο με το σύστημα αμοιβών  

Ερώτηση 6 : Όσοι δεν ανήκουν σε σύλλογο εργαζομένων θεωρούν ότι αμείβονται καλύτερα 

σύμφωνα με τη γενική τους προσφορά στην τράπεζα από τους υπολοίπους 
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- Ασχολία με συνδικαλισμό : Εκείνοι που ασχολούνται με τον συνδικαλισμό διαφορο-

ποιούνται από όσους δεν ασχολούνται στις ερωτήσεις 1,5 και 6 του Μέρους 3 όπου πα-

ρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπι-

στοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι 

που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

  
Πίνακας 21 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 3 

Ασχολία με Συνδικαλι-
σμό N Μ.Ο. 
Ασχολούμαι  29 2,17* 1 
Δεν Ασχολούμαι 182 2,74 
Ασχολούμαι  29 2,76* 5 
Δεν Ασχολούμαι 182 3,48 
Ασχολούμαι  29 2,38* 6 
Δεν Ασχολούμαι 182 2,82 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Όσοι δεν ασχολούνται με τον συνδικαλισμό νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι 

από τo σύστημα αξιολόγησης σε σχέση με όσους ασχολούνται. 

Ερώτηση 5 : Όσοι δεν ασχολούνται με τον συνδικαλισμό επιθυμούν περισσότερο το σύστημα 

αξιολόγησης να είναι συνδεδεμένο με ένα σύστημα αμοιβών. 

Ερώτηση 6 : Όσοι δεν ασχολούνται με τον συνδικαλισμό πιστεύουν ότι αμείβονται καλύτερα σε 

σχέση με όσους ασχολούνται . 
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- Επίπεδο Εκπαίδευσης : Με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζονται στατιστι-

κώς σημαντικές διαφορές στην ερώτηση  5 του Μέρους 3. Τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν 

με One Way -ANOVA   
Πίνακας 22 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά με-

ταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , **P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 5              F: 2,532                    P:0,030*  

Επίπεδο Εκπαίδευσης  N Μ.Ο. 
Γυμνάσιο 3 2,67

a
  

ΑΕΙ 93 3,22
ab

ΤΕΙ 26 3,23
ab

Λύκειο 50 3,36
ab

Μεταπτυχιακό 34 3,94
b

ΙΕΚ 5 4,20
b

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 5 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επιθυμία για σύνδεση του συστή-

ματος αξιολόγησης με το σύστημα αμοιβών, όπου οι απόφοιτοι ΙΕΚ και κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

το επιθυμούν περισσότερο . 

 

- Χρόνια Εργασίας : Με βάση τα χρόνια εργασίας στην Τράπεζα παρουσιάζονται στατι-

στικώς σημαντικές διαφορές σε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους 3 εκτός της ερώτησης 5. 

Τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν με One Way -ANOVA   
Πίνακας 23.1 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ 

τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , **P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 1              F: 4,253                    P:0,001**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
11-15 έτη 22 2,05

a
  

16-25 έτη 66 2,50
ab

6-10 έτη 51 2,69
b

> 25 ετών 13 2,85
bc

1-5 έτη 42 2,86
bc

<1 έτους 17 3,41
c

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 
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Ερώτηση 1 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση από τo σύστημα α-

ξιολόγησης , μεταξύ εκείνων που έχουν <1 έτους χρόνια εργασίας, εκείνων με 6-10 χρόνια ερ-

γασίας και εκείνων με 11-15 χρόνια εργασίας  .  
 
 
Πίνακας 23.2 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 2              F: 3,899                    P:0,002**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
11-15 έτη 22 2,27

a
  

16-25 έτη 66 2,42
ab

6-10 έτη 51 2,55
ab

> 25 ετών 13 2,69
ab

1-5 έτη 42 2,95
bc

<1 έτους 17 3,41
c

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 2 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας <1 έτους θεωρούν ότι το σύστημα αξιολόγησης 

είναι περισσότερο αντικειμενικό και  διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά με όσους έχουν από 11-

15 χρόνια εργασίας .  
 
Πίνακας 23.3 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 3              F: 4,939                    P:0,000***  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
16-25 έτη 66 2,82

a

> 25 ετών 13 2,92
a

11-15 έτη 22 3,00
a

1- 5 έτη 42 3,12
a

6-10 έτη 51 3,33
a

<1 έτους 17 4,18
b
  

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 



 61

Ερώτηση 3 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας <1 έτους θεωρούν ότι το σύστημα αξιολόγησης 

επηρεάζει την καριέρα στην τράπεζα περισσότερο από όλους τους υπολοίπους 

  
Πίνακας 23.4 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 4              F: 2,633                    P:0,025*  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
11-15 έτη 22 2,23

a

16-25 έτη 66 2,27
a

>25 ετών 13 2,31
a

1- 5 έτη 42 2,40
a

6-10 έτη 51 2,67
ab

<1 έτους 17 3,29
b
  

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 4 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας <1 έτους θεωρούν πιο συνδεδεμένο το σύστημα 

αξιολόγησης με το σύστημα αμοιβών  

 
Πίνακας 23.5 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 6              F: 4,793                    P:0,000***  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
16-25 έτη 66 2,45

a

11-15 έτη 22 2,55
a

1- 5 έτη 42 2,69
a

6-10 έτη 51 2,94
ab

>25 έτη 13 3,31
b

<1 έτους 17 3,41
b
  

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 
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Ερώτηση 6 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας >25 έτη και <1 έτους θεωρούν ότι αμείβονται 

καλύτερα σύμφωνα με τη γενικότερη προσφορά τους στην τράπεζα και διαφέρουν στατιστικώς 

σημαντικά με όσους έχουν 16-25, 11-15, 1-5 χρόνια εργασίας . 

 
Πίνακας 23.6 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 7              F: 3,523                    P:0,004**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
<1 έτους 17 3,12

a

> 25 έτη 13 3,77
b

1-5 έτη 42 3,79
b

16-25 έτη 66 3,92
b

6-10 έτη 51 3,96
b

11-15 έτη 22 4,09
b
  

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 7 :  και εδώ παρατηρείται η διαφοροποίηση μεταξύ εργαζομένων με < 1 έτους χρόνια 

εργασίας και όλων των υπολοίπων στο ερώτημα «πόσο πιστεύετε ότι αξίζετε να λαμβάνετε κα-

λύτερες αμοβές-παροχές» 

 

- Θέση στην Τράπεζα : Με βάση τη θέση εργασίας στην Τράπεζα παρουσιάζονται στα-

τιστικώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις 1 και 6 του Μέρους 1 . Τα αποτελέσματα επε-

ξεργάστηκαν με One Way -ANOVA   
 
Πίνακας 24.1 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 1              F: 3,579                    P:0,015*  

Θέση στην Τράπεζα N Μ.Ο. 
Στέλεχος ή θέση Προϊ-
σταμένου 71 2,52a 

Υπάλληλος 108 2,60a 
Ανώτερο ή Διευθυντικό 
Στέλεχος 29 3,14ab 

Ανώτατο Στέλεχος ή Στέ-
λεχος Διοίκησης 3 3,67b 
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Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση από το σύστημα α-

ξιολόγησης μεταξύ εκείνων που κατέχουν θέση ανώτατου στελέχους ή στελέχους διοίκησης έ-

ναντι των υπαλλήλων και προϊσταμένων .  
Πίνακας 24.2 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 6              F: 3,307                    P:0,021*  

Θέση στην Τράπεζα N Μ.Ο. 
Στέλεχος ή θέση Προϊ-
σταμένου 71 2,59a 

Υπάλληλος 108 2,76a 
Ανώτερο ή Διευθυντικό 
Στέλεχος 29 3,03a 

Ανώτατο Στέλεχος ή Στέ-
λεχος Διοίκησης 3 4,00b 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 6 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές,  μεταξύ εκείνων που κατέχουν θέση 

ανώτατου στελέχους ή στελέχους διοίκησης έναντι όλων των υπαλλήλων , σχετικά με το πόσο 

αμείβονται σύμφωνα με την γενικότερη προσφορά τους στην Τράπεζα.  
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4.2.4 Μέρος 4 του ερωτηματολογίου  

 

-Φύλο :Οι άνδρες διαφοροποιούνται από τις γυναίκες στις ερωτήσεις 3,4 και 5 του Μέ-

ρους 4 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται 

οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

 
Πίνακας 25 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 4 Φύλο  N Μ.Ο. 

Άνδρας 134 3,19* 3 
Γυναίκα 91 2,85 
Άνδρας 134 3,55** 4 
Γυναίκα 91 3,11 
Άνδρας 134 3,34*** 5 
Γυναίκα 91 2,75 

 
Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε :  

Ερώτηση 3 : Οι άνδρες του δείγματος νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από την οργάνωση 

και λειτουργία της επιχείρησης όπου εργάζονται, σε σχέση με τις γυναίκες . 

Ερώτηση 4 : Οι άνδρες του δείγματος νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από την πορεία και 

τις προοπτικές της επιχείρησης όπου εργάζονται. 

Ερώτηση  5 : Οι άνδρες νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τους στόχους και την αποτε-

λεσματικότητα της διοίκησης  

 

-Οικογενειακή Κατάσταση : Οι έγγαμοι δεν διαφοροποιούνται από τους άγαμους στις 

ερωτήσεις του Μέρους 4, όπου δεν παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 

Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο 

ομάδων.  

 

-Είδος Τράπεζας (Ιδιωτική- Δημόσια) : Εκείνοι που εργάζονται σε Ιδιωτικές Τράπεζες 

διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Δημόσιες Τράπεζες στις ερωτήσεις 1,3,4 και 

5 του Μέρους 4 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 

95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατί-

θενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  
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Πίνακας 26 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 4 Είδος Τράπεζας  N Μ.Ο. 

Ιδιωτική  184 3,65* 1 
Δημόσια  41 4,02 
Ιδιωτική  184 3,16** 3 
Δημόσια  41 2,56 
Ιδιωτική  184 3,49*** 4 
Δημόσια  41 2,83 
Ιδιωτική  184 3,24*** 5 
Δημόσια  41 2,46 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Όσοι εργάζονται σε Δημόσια Τράπεζα νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από 

την σταθερότητα απασχόλησης από όσους εργάζονται σε Ιδιωτική . 

Ερώτηση 3 : Όσοι εργάζονται σε Ιδιωτική Τράπεζα νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από 

την οργάνωση και λειτουργία της Τράπεζας που εργάζονται 

Ερώτηση 4 : Όσοι εργάζονται σε Ιδιωτική Τράπεζα νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από 

την πορεία και τις προοπτικές της επιχείρησης που εργάζονται 

Ερώτηση 5 : Οι εργαζόμενοι σε Ιδιωτική Τράπεζα νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από 

τους στόχους και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης  

 

- Εξαγορές – Συγχωνεύσεις  : Τίθεται το ερώτημα «εάν η τράπεζα που εργάζεστε σήμε-

ρα έχει εξαγοράσει(συγχωνεύσει) άλλη στην οποία εργαζόσασταν παλαιότερα». Εκείνοι 

που έχουν ‘’εξαγοραστεί- συγχωνευτεί’’ διαφοροποιούνται από τους υπολοίπους στην 

ερώτηση 5 του Μέρους 4 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπο-

λογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομά-

δων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

  

 
Πίνακας 27 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 4 Εξαγορά - Συγχώνευση N Μ.Ο. 

ΝΑΙ  92 3,32** 5 
ΟΧΙ  132 2,94 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 
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Ερώτηση 5 : Όσοι εργάζονται σήμερα σε  Τράπεζα η οποία έχει εξαγοράσει άλλη στην οποία 

εργάζονταν παλαιότερα , νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τους στόχους και την απο-

τελεσματικότητα της Διοίκησης. 

  

-Ύπαρξη Συστήματος Αξιολόγησης Προσωπικού : Εκείνοι που εργάζονται σε Τράπε-

ζα που έχει σύστημα αξιολόγησης δεν διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Τρά-

πεζα που δεν έχει σύστημα αξιολόγησης στις ερωτήσεις του Μέρους 4 όπου δεν παρατη-

ρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύ-

νης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων.  

 

- Σύλλογος Εργαζομένων : Εκείνοι που ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων δια-

φοροποιούνται από όσους δεν ανήκουν στην ερώτηση 1 του Μέρους 4 όπου παρατηρού-

νται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης 

της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέ-

ρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

   
Πίνακας 28 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  
       Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 4 

Σύλλογος Εργαζομέ-
νων N Μ.Ο. 
Ανήκω 167 3,80* 1 Δεν Ανήκω 58 3,48 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Όσοι ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων νιώθουν περισσότερο ικανοποιη-

μένοι από την σταθερότητα απασχόλησης στην Τράπεζα που εργάζονται , σε σχέση με όσους 

δεν ανήκουν . 

- Ασχολία με συνδικαλισμό : Εκείνοι που ασχολούνται με τον συνδικαλισμό δεν διαφο-

ροποιούνται από όσους δεν ασχολούνται στις ερωτήσεις του Μέρους 4 όπου δεν παρατη-

ρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύ-

νης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων.  

 
- Επίπεδο Εκπαίδευσης : Με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζονται στατιστι-

κώς σημαντικές διαφορές στην ερώτηση 2 του Μέρους 4. Τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν 

με One Way -ANOVA   
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Πίνακας 29 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά με-

ταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , **P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 2              F: 2,322                    P:0,044*  

Επίπεδο Εκπαίδευσης  N Μ.Ο. 
Γυμνάσιο 3 2,33

a
  

ΙΕΚ 5 2,80
ab

Μεταπτυχιακό 38 3,11
ab

ΤΕΙ 28 3,18
ab

Λύκειο 53 3,45
b

ΑΕΙ 98 3,57
b

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 2 : Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού και οι απόφοιτοι Λυκείου νιώθουν περισσότερο ικανο-

ποιημένοι από τη σταθερότητα των όρων εργασίας στην Τράπεζα που εργάζονται  

  

- Χρόνια Εργασίας : Με βάση τα χρόνια εργασίας στην Τράπεζα παρουσιάζονται στατι-

στικώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις 3,4 και 5 του Μέρους 4 . Τα αποτελέσματα επε-

ξεργάστηκαν με One Way -ANOVA   
  

Πίνακας 30.1 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 3              F: 2,694                    P:0,022*  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
11-15 έτη 24 2,63

a
  

16-25 έτη  67 2,99
ab

6-10 έτη 54 3,02
ab

1-5 έτη 48 3,06
ab

> 25 ετών 15 3,33
bc

<1 έτους 17 3,76
c

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 
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Ερώτηση 3 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση από την οργάνωση 

και λειτουργία της επιχείρησης που εργάζονται και ανάμεσα στους εργαζόμενους με <1 έτους 

προϋπηρεσία και τους εργαζόμενους με 11-15 χρόνια εργασίας.  
 
Πίνακας 30.2 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 4              F: 3,437                    P:0,005**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
11-15 έτη 24 2,92

a
  

16-25 έτη 67 3,28
ab 

6-10 έτη 54 3,30
ab

1-5 έτη 48 3,46
ab

> 25 ετών 15 3,80
bc

<1 έτους 17 4,00c  

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 4 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας <1 έτους νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι 

από την πορεία και τις προοπτικές της επιχείρησης που εργάζονται  
 
Πίνακας 30.3 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 5              F: 3,896                    P:0,002**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
11-15 έτη 24 2,58

a

6-10 έτη 54 2,89
ab

16-25 έτη  67 3,10
abc

1-5 έτη  48 3,19
bc

> 25 ετών 15 3,53
cd

<1 έτους 17 3,80
d

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 5 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας <1 έτους νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι 

από τους στόχους και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης έναντι των εργαζόμενων με 11-15 

έτη από την άλλη πλευρά . 
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4.2.5 Μέρος 5 του ερωτηματολογίου  

 

Σύνολο ατόμων δείγματος : Ο τομέας εργασιών «Τομέας – Πίστη Επιχειρήσεων» θεω-

ρείται ως ο τομέας που δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την εξέλιξη της κα-

ριέρας . Ακολουθεί ο τομέας Πίστη Ιδιωτών και κατόπιν ο τομέας Διεθνών Δραστηριο-

τήτων  

 

-Φύλο :Οι άνδρες  δεν διαφοροποιούνται από τις γυναίκες στις ερωτήσεις  του Μέρους 5 

όπου δεν παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διά-

στημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων.  

 

-Οικογενειακή Κατάσταση : Οι έγγαμοι διαφοροποιούνται από τις άγαμους στην ερώ-

τηση-τομέα εργασιών 3 του Μέρους 5, σχετικά με τον τομέα εργασιών που δημιουργεί 

τις καλύτερες προϋποθέσεις για καριέρα όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών 

των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά με-

ταξύ τους.  

  
Πίνακας 31 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 5 

Οικογενειακή Κατά-
σταση N Μ.Ο. 
Άγαμος 77 3,30* 3 Έγγαμος 148 2,93 

 
Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε :  

Ερώτηση 3 : Οι άγαμοι θεωρούν ότι ο τομέας εργασιών χρηματιστήριο – επενδυτικά προϊόντα 

δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για καριέρα  

 

-Είδος Τράπεζας (Ιδιωτική- Δημόσια) : Εκείνοι που εργάζονται σε Ιδιωτικές Τράπεζες 

διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Δημόσιες Τράπεζες στην ερώτηση-τομέα 

εργασιών 1 του Μέρους 5 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπο-

λογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομά-

δων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  
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Πίνακας 32 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 5 Είδος Τράπεζας  N Μ.Ο. 

Ιδιωτική  184 3,23* 1 
Δημόσια  41 3,66 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Όσοι εργάζονται σε δημόσια Τράπεζα θεωρούν ότι ο τομέας Πίστη Ιδιωτών δημι-

ουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για καριέρα έναντι των εργαζομένων σε ιδιωτική τράπεζα 

 

 

- Εξαγορές – Συγχωνεύσεις  : Τίθεται το ερώτημα «εάν η τράπεζα που εργάζεστε σήμε-

ρα έχει εξαγοράσει(συγχωνεύσει) άλλη στην οποία εργαζόσασταν παλαιότερα». Εκείνοι 

που έχουν ‘’εξαγοραστεί-συγχωνευτεί’’ δεν διαφοροποιούνται από τους υπολοίπους στις 

ερωτήσεις του Μέρους 5 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπο-

λογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομά-

δων.  

  

-Ύπαρξη Συστήματος Αξιολόγησης Προσωπικού : Εκείνοι που εργάζονται σε Τράπε-

ζα που έχει σύστημα αξιολόγησης δεν διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Τρά-

πεζα που δεν έχει σύστημα αξιολόγησης στις του Μέρους 5 όπου δεν παρατηρούνται 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της δι-

αφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων.  

 

- Σύλλογος Εργαζομένων : Εκείνοι που ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων δια-

φοροποιούνται από όσους δεν ανήκουν στην ερωτήσεις-τομέα εργασιών 3 του Μέρους 5 

όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι 

όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  
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Πίνακας 33 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

       Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 5 

Σύλλογος Εργαζομέ-
νων N Μ.Ο. 
Ανήκω 167 2,94** 3 
Δεν Ανήκω 58 3,40 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 3 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο θεωρούν τον τομέα εργασιών Χρηματιστή-

ριο – Επενδυτικά Προϊόντα ως καλύτερο τομέα για εξέλιξη της καριέρας  

 

- Ασχολία με συνδικαλισμό : Εκείνοι που ασχολούνται με τον συνδικαλισμό δεν διαφοροποι-

ούνται από όσους δεν ασχολούνται στις ερωτήσεις – τομείς εργασιών του Μέρους 5 όπου δεν 

παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύ-

νης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων.  

 

- Χρόνια Εργασίας : Με βάση τα χρόνια εργασίας στην Τράπεζα παρουσιάζονται 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις- τομείς εργασιών 1-4-5-7. Παρατί-

θενται μόνο τα αποτελέσματα της ερώτησης 1. 

 Τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν με One Way -ANOVA   

  
Πίνακας 34 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς σημα-

ντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 1              F: 2,856                    P:0,016*  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
1-5 έτη 48 3,08

a
  

6-10 έτη 54 3,19
a

16-25 έτη  67 3,24
ab

11-15 έτη 24 3,58
abc

<1 έτους  17 3,76
bc

> 25 ετών 15 3,87
c

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 
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Ερώτηση 1 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον τομέα εργασιών «Πίστη Ιδιωτών» 

σχετικά με τις προϋποθέσεις καριέρας που δημιουργεί ανάμεσα στους εργαζόμενους με >25 έτη 

εργασίας και εκείνους που έχουν από 1-10 έτη εργασίας 

 

 

- Θέση στην Τράπεζα : Με βάση τη θέση εργασίας στην Τράπεζα δεν παρουσιάζονται 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις του Μέρους 5 . Τα αποτελέσματα επεξερ-

γάστηκαν με One Way -ANOVA   
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4.2.6 Μέρος 6 του ερωτηματολογίου  

 

- Σύνολο ατόμων δείγματος :  
Πίνακας 35  

Παράγοντες που 
επηρεάζουν την 
καριέρα στις 
Τράπεζες N Minimum Maximum M.O. 
Προσέλκυση Πε-
λατείας- Επίτευξη 
στόχων 

225 1 5 3,98

Υποστήριξη από 
γνωριμίες εντός 
Τράπεζας 

225 1 5 3,97

Υποστήριξη από 
γνωριμίες εκτός 
Τράπεζας 

225 1 5 3,85

Σχέσεις – επικοι-
νωνία με Προϊ-
σταμένους 

225 1 5 3,82

Εμπειρία  
 225 1 5 3,75

Επικοινωνία με 
τον πελάτη 225 1 5 3,65

Παραγωγικότητα 
– αποδοτικότητα 225 1 5 3,63

Ηγετικές – Διοικη-
τικές Ικανότητες 225 1 5 3,57

Εξοικείωση με τη 
νέα τεχνολογία  225 1 5 3,57

Εξειδικευμένη 
Γνώση  225 1 5 3,44

Προσήλωση στις 
αξίες της επιχεί-
ρησης 

225 1 5 3,38

Εργασιακό περι-
βάλλον – Συνθή-
κες εργασίας 

225 1 5 3,33

Εξελίξεις σε α-
σφαλιστικό – ερ-
γασιακό 

225 1 5 3,30

Μόρφωση – Τυ-
πικά Προσόντα 225 1 5 3,08

Φύλο 
 225 1 5 2,88

 

-Φύλο :Οι άνδρες διαφοροποιούνται από τις γυναίκες στις ερωτήσεις 4 και 15 του Μέ-

ρους 6, σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την καριέρα στις Τράπεζες  όπου 

παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπι-

στοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι 

που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  
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Πίνακας 36 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 6 Φύλο  N Μ.Ο. 

Άνδρας 134 3,75* 4 
Γυναίκα 91 3,44 
Άνδρας 134 2,66*** 15 
Γυναίκα 91 3,22 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε :  

Ερώτηση 4 : Οι άνδρες θεωρούν τον παράγοντα παραγωγικότητα-αποδοτικότητα ως πιο σημα-

ντικό από τις γυναίκες . 

Ερώτηση 15 : Οι γυναίκες θεωρούν ότι ο παράγοντας φύλλο , επηρεάζει περισσότερο την καριέ-

ρα στην Τράπεζα από ότι οι άνδρες 

 

-Οικογενειακή Κατάσταση : Οι έγγαμοι δεν διαφοροποιούνται από τις άγαμους στις 

ερωτήσεις-παράγοντες του Μέρους 6 όπου δεν παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών 

των δύο ομάδων.  

 

 

-Είδος Τράπεζας (Ιδιωτική- Δημόσια) : Εκείνοι που εργάζονται σε Ιδιωτικές Τράπεζες 

διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Δημόσιες Τράπεζες στις ερωτήσεις-

παράγοντες 1,4,6,7 και 14 του Μέρους 6 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών 

των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά με-

ταξύ τους.  
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Πίνακας 37 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 6 Είδος Τράπεζας  N Μ.Ο. 

Ιδιωτική  184 3,01* 1 
Δημόσια  41 3,41 
Ιδιωτική  184 3,72* 4 
Δημόσια  41 3,22 
Ιδιωτική  184 4,08* 6 
Δημόσια  41 3,54 
Ιδιωτική  184 3,74* 7 
Δημόσια  41 3,24 
Ιδιωτική  184 3,45* 14 
Δημόσια  41 3,05 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Όσοι εργάζονται σε Δημόσια Τράπεζα δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγο-

ντα «Μόρφωση – τυπικά προσόντα» από τους εργαζόμενους σε Ιδιωτική Τράπεζα. 

Ερώτηση 4 : Όσοι εργάζονται σε Ιδιωτική Τράπεζα δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγο-

ντα «Παραγωγικότητα-Αποδοτικότητα» από τους εργαζόμενους σε Δημόσια Τράπεζα.  

Ερώτηση 6 : Όσοι εργάζονται σε Ιδιωτική Τράπεζα δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγο-

ντα «προσέλκυση πελατείας- επίτευξη τεθειμένων στόχων» από τους εργαζόμενους σε Δημόσια 

Τράπεζα 

Ερώτηση 7 : Οι εργαζόμενοι σε Ιδιωτική Τράπεζα δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγοντα 

«επικοινωνία με τον πελάτη» από τους εργαζόμενους σε Δημόσια Τράπεζα 

Ερώτηση 14 : Οι εργαζόμενοι σε Ιδιωτική Τράπεζα δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγο-

ντα «προσήλωση στις αξίες της επιχείρησης» από τους εργαζόμενους σε Δημόσια Τράπεζα. 

 

- Εξαγορές – Συγχωνεύσεις  : Τίθεται το ερώτημα «εάν η τράπεζα που εργάζεστε σήμε-

ρα έχει εξαγοράσει(συγχωνεύσει) άλλη στην οποία εργαζόσασταν παλαιότερα». Εκείνοι 

που έχουν ‘’εξαγοραστεί-συγχωνευτεί’’ δεν διαφοροποιούνται από τους υπολοίπους στις 

ερωτήσεις-παράγοντες του Μέρους 6 όπου δεν παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές.  

-Ύπαρξη Συστήματος Αξιολόγησης Προσωπικού : Εκείνοι που εργάζονται σε Τράπε-

ζα που έχει σύστημα αξιολόγησης δεν διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Τρά-

πεζα που δεν έχει σύστημα αξιολόγησης στις ερωτήσεις-παράγοντες του Μέρους 6 όπου 
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δεν παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων.  

  

- Σύλλογος Εργαζομένων : Εκείνοι που ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων δια-

φοροποιούνται από όσους δεν ανήκουν στις ερωτήσεις-παράγοντες 3,4,6 και 7 του Μέ-

ρους 6 όπου παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται 

οι μέσοι όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

   
Πίνακας 38 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  
       Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 6 

Σύλλογος Εργαζομέ-
νων N Μ.Ο. 
Ανήκω 167 3,67* 3 
Δεν Ανήκω 58 3,98 
Ανήκω 167 3,51** 4 
Δεν Ανήκω 58 3,95 
Ανήκω 167 3,85** 6 
Δεν Ανήκω 58 4,36 
Ανήκω 167 3,53** 7 
Δεν Ανήκω 58 3,98 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 3 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγο-

ντα «εμπειρία»  σε σχέση με όσους ανήκουν. 

Ερώτηση 4 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

στον παράγοντα «παραγωγικότητα – αποδοτικότητα» από όσους ανήκουν 

Ερώτηση 6 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

στον παράγοντα «προσέλκυση πελατείας – επίτευξη τεθειμένων στόχων» σε σχέση με όσους 

ανήκουν  

Ερώτηση 7 : Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

στον παράγοντα «επικοινωνία με τον πελάτη» σε σχέση με όσους ανήκουν  
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- Ασχολία με συνδικαλισμό : Εκείνοι που ασχολούνται με τον συνδικαλισμό δεν διαφο-

ροποιούνται από όσους δεν ασχολούνται στις ερωτήσεις-παράγοντες του Μέρους 6 όπου 

δεν παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων.  

 

- Επίπεδο Εκπαίδευσης : Με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης δεν παρουσιάζονται στατι-

στικώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις-παράγοντες του Μέρους 6. Τα αποτελέσματα 

επεξεργάστηκαν με One Way -ANOVA   
  

 - Χρόνια Εργασίας : Με βάση τα χρόνια εργασίας στην Τράπεζα παρουσιάζονται στα-

τιστικώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις- παράγοντες 1,3,4,7,11 και 13 του Μέρους 

6 . Τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν με One Way -ANOVA   

  
Πίνακας 39.1 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Παράγοντας 1              F: 3,747                    P:0,003**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
> 25 ετών 15 2,73

a
  

16-25 έτη 67 2,82
ab

6-10 έτη 54 3,07
ab

1-5 έτη 48 3,13
ab

11-15 έτη 24 3,38
bc

<1 έτους 17 3,88
c

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Παράγοντας 1 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα «μόρφωση – τυπι-

κά προσόντα» μεταξύ των εργαζομένων με <1 έτους προϋπηρεσία (που τον θεωρούν πολύ ση-

μαντικό ) και από των άλλη των εργαζομένων με >25 ετών χρόνια εργασίας. 
 
Πίνακας 39.2 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         
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   Παράγοντας 3              F: 3,552                    P:0,004**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
> 25 ετών 15 3,33

a
  

16-25 έτη 67 3,35
ab

11-25 έτη 24 3,71
ab

6-10 έτη 54 3,78
ab

1-5 έτη 48 3,90
b

<1 έτους 17 4,47
c

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Παράγοντας 3 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα «εμπειρία» μεταξύ 

των εργαζομένων με <1 έτους προϋπηρεσία (που τον θεωρούν πολύ σημαντικό ) των εργαζομέ-

νων με 1-5 χρόνια εργασίας και από των άλλη των εργαζομένων με >25 ετών χρόνια εργασίας. 
 
Πίνακας39.3 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Παράγοντας 4              F: 3,413                    P:0,005**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
11-15 έτη 24 3,29

a

16-25 έτη 67 3,45
a

> 25 ετών 15 3,60
a

6-10 έτη  54 3,63
a

1- 5 έτη 48 3,75
a

<1 έτους 17 4,47
b

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Παράγοντας 4 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας <1 έτους θεωρούν σημαντικότερο τον παρά-

γοντα «παραγωγικότητα – αποδοτικότητα» σε σχέση με όλους τους υπολοίπους. 
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Πίνακας 39.4 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Παράγοντας 7              F: 2,668                    P:0,023*  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
11-15 έτη 24 3,42

a

16-25 έτη 67 3,49
a

>25 ετών  15 3,53
a

6-10 έτη 54 3,61
a

1- 5 έτη 48 3,79
a

<1 έτους 17 4,41
b

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Παράγοντας 7 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας <1 έτους θεωρούν σημαντικότερο τον παρά-

γοντα «επικοινωνία με τον πελάτη» σε σχέση με όλους τους υπολοίπους.  

 
Πίνακας 39.5 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Παράγοντας 11              F: 2,611                    P:0,026*  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
1- 5 έτη 48 3,19

a

16-25 έτη 67 3,25
a

> 25 ετών 15 3,27
a

11-15 έτη 24 3,29
a

6-10 έτη 54 3,37
a

<1 έτους  17 4,06
b

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Παράγοντας 11 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας <1 έτους θεωρούν σημαντικότερο τον πα-

ράγοντα «εργασιακό περιβάλλον- συνθήκες εργασίας » σε σχέση με όλους τους υπολοίπους. 
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Πίνακας 39.6 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Παράγοντας 13              F: 3,131                    P:0,009**  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
16-25 έτη 67 3,16

a

1-5 έτη 48 3,17
a

> 25 ετών 15 3,20
a

6-10 έτη 54 3,20
a

<1 έτους 17 3,76
b

11-15 έτη 24 3,88
b

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Παράγοντας 13 : Οι εργαζόμενοι με χρόνια εργασίας <1 έτους καθώς και όσοι έχουν από 11-15 

έτη θεωρούν σημαντικότερο τον παράγοντα «μελλοντικές εξελίξεις στο ασφαλιστικό –

εργασιακό  » σε σχέση με όλους τους υπολοίπους.. 

 

- Θέση στην Τράπεζα : Με βάση τη θέση εργασίας στην Τράπεζα δεν παρουσιάζονται 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις του Μέρους 6 . Τα αποτελέσματα επεξερ-

γάστηκαν με One Way -ANOVA   
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4.2.7 Μέρος 7 του ερωτηματολογίου  

 

-Σύνολο ατόμων δείγματος : 
 Πίνακας 40 

 N Minimum Maximum Mean 
m7_1 225 1 5 3,26
m7_2 225 1 5 3,43
m7_3 225 1 5 3,15
m7_4 225 1 5 2,81
m7_5 225 1 5 3,13

 

-Φύλο :Οι άνδρες διαφοροποιούνται από τις γυναίκες στην ερώτηση 4 του Μέρους 7 ό-

που παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. Παρατίθενται οι μέσοι 

όροι που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους.  

 
Πίνακας 41 :  Μέσοι Όροι που προέκυψαν  με  Independent –Samples T Test  

Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001          

Ερωτήσεις Μέ-
ρους 7 Φύλο  N Μ.Ο. 

Άνδρας 134 2,97* 4 Γυναίκα 91 2,57 
 
Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε :  

Ερώτηση  4 : Οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανοποιημένες με το επίπεδο μισθολογικών αποδοχών 

που έχουν επιτύχει έως σήμερα , σε σχέση με τους άνδρες. 

 

-Οικογενειακή Κατάσταση : Οι έγγαμοι δεν διαφοροποιούνται από τις άγαμους στις 

ερωτήσεις του Μέρους 7 όπου δεν παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 

Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο 

ομάδων.  

 

-Είδος Τράπεζας (Ιδιωτική- Δημόσια) : Εκείνοι που εργάζονται σε Ιδιωτικές Τράπεζες 

δεν διαφοροποιούνται από όσους εργάζονται σε Δημόσιες Τράπεζες στις ερωτήσεις του 

Μέρους 7 όπου δεν παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 

95% διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων. 
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- Εξαγορές – Συγχωνεύσεις  : Τίθεται το ερώτημα «εάν η τράπεζα που εργάζεστε σήμε-

ρα έχει εξαγοράσει(συγχωνεύσει) άλλη στην οποία εργαζόσασταν παλαιότερα». Εκείνοι 

που έχουν ‘’εξαγοραστεί-συγχωνευτεί’’ δεν διαφοροποιούνται από τους υπολοίπους στις 

ερωτήσεις του Μέρους 7.  

 

- Σύλλογος Εργαζομένων : Εκείνοι που ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων δεν 

διαφοροποιούνται από όσους δεν ανήκουν στις ερωτήσεις του Μέρους 7 όπου δεν παρα-

τηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστο-

σύνης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων.  

 

- Ασχολία με συνδικαλισμό : Εκείνοι που ασχολούνται με τον συνδικαλισμό δεν διαφο-

ροποιούνται από όσους δεν ασχολούνται στις ερωτήσεις του Μέρους 7 όπου δεν παρατη-

ρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Υπολογίζεται το 95% διάστημα εμπιστοσύ-

νης της διαφοράς των μέσων τιμών των δύο ομάδων.  

 

- Επίπεδο Εκπαίδευσης : Με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης δεν παρουσιάζονται στατι-

στικώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις  του Μέρους 7. Τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν 

με One Way -ANOVA   
   

- Χρόνια Εργασίας : Με βάση τα χρόνια εργασίας στην Τράπεζα παρουσιάζονται στατι-

στικώς σημαντικές διαφορές στην ερώτηση 4 του Μέρους 7. Τα αποτελέσματα επεξεργάστη-

καν με One Way -ANOVA   
Πίνακας 42 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά με-

ταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , **P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 4              F: 3,084                    P:0,010*  

Χρόνια Εργασίας   N Μ.Ο. 
16-25 έτη 67 2,60

a
  

11-15 έτη 24 2,63
a

1-5 έτη 48 2,73
ab

6-10 έτη  54 2,93
abc

> 25 ετών 15 3,20
bc

<1 έτους 17 3,41
c
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Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 4 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση από τo επίπεδο μι-

σθολογικών αποδοχών που έχει πετύχει ο εργαζόμενος μέχρι σήμερα, με τους περισσότερο ικα-

νοποιημένους εκείνους με χρόνια εργασίας <1 έτους από τη μια και από την άλλη τους λιγότερο 

ικανοποιημένους  εκείνους με χρόνια εργασίας από 16-25 έτη. 

 

 

- Θέση στην Τράπεζα : Με βάση τη θέση εργασίας στην Τράπεζα παρουσιάζονται στα-

τιστικώς σημαντικές διαφορές στις ερωτήσεις 1,3 και 4 του Μέρους 7 . Τα αποτελέσματα 

επεξεργάστηκαν με One Way -ANOVA   
 
Πίνακας 43.1 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 1              F: 11,091                    P:0,000***  

Θέση στην Τράπεζα N Μ.Ο. 
Υπάλληλος  114 2,99a 
Στέλεχος ή θέση Προϊ-
σταμένου 75 3,35ab 

Ανώτερο ή Διευθυντικό 
Στέλεχος 32 3,91b 

Ανώτατο Στέλεχος ή Στέ-
λεχος Διοίκησης 4 4,00b 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 1 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση από την μέχρι τώρα 

επίτευξη των στόχων, μεταξύ εκείνων που κατέχουν θέση ανώτατου και ανώτερου στελέχους 

που αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένοι έναντι των υπαλλήλων  .  
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Πίνακας 43.2 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 3              F: 12,219                    P:0,000***  

Θέση στην Τράπεζα N Μ.Ο. 
Υπάλληλος  114 2,87a 
Στέλεχος ή θέση Προϊ-
σταμένου 75 3,24ab 

Ανωτατο στέλεχος ή στέ-
λεχος Διοίκησης 4 3,75b 

Ανώτερο ή Διευθυντικό 
Στέλεχος 32 3,84b 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 3 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση με την επιτυχημένη 

πορεία της καριέρας μεταξύ των ανώτερων και ανώτατων στελεχών από τη μια και των υπαλλή-

λων από την άλλη .  

 
Πίνακας 43.3 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 4              F: 4,689                    P:0,003**  

Θέση στην Τράπεζα N Μ.Ο. 
Στέλεχος ή θέση Προϊ-
σταμένου 75 2,67a 

Υπάλληλος 114 2,74a 
Ανώτερο ή Διευθυντικό 
Στέλεχος 32 3,31ab 

Ανώτατο Στέλεχος ή Στέ-
λεχος Διοίκησης 4 3,50b 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 4 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σχετικά με την ικανοποίηση από το ε-

πίπεδο μισθολογικών αποδοχών ανάμεσα στα ανώτατα στελέχη από τη μια και τους υπαλλήλους 

και προϊσταμένους από την άλλη . 
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Πίνακας 43.4 :  Οι μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς ση-

μαντικά μεταξύ τους σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 του ελέγχου Dunkan (*P<0,05 , 

**P<0,01 , ***P<0,001) 
Όπου   Ν : Μέγεθος δείγματος   και     *P<0,05,  **P < 0,01,  ***P<0,001         

 
   Ερώτηση 5              F: 7,952                    P:0,000***  

Θέση στην Τράπεζα N Μ.Ο. 
Υπάλληλος 114 2,93a 
Στέλεχος ή θέση Προϊ-
σταμένου 75 3,15ab 

Ανώτατο Στέλεχος ή Στέ-
λεχος Διοίκησης 4 3,50ab 

Ανώτερο ή διευθυντικό 
Στέλεχος  32 3,78b 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε : 

Ερώτηση 5 : Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση από την επίτευξη 

των κύριων επαγγελματικών στόχων μεταξύ των ανώτερων στελεχών από τη μια (πολύ ικανο-

ποιημένα) και των υπαλλήλων από την άλλη (λιγότερο ικανοποιημένα) .  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Ακολουθείται η δομή το ερωτηματολογίου  
 
5.1 Μέρος 1    
 
 Όπως παρατηρήθηκε και σε παλαιότερες έρευνες που διενεργήθηκαν στη χώρα  και αφο-

ρούσαν το ανθρώπινο δυναμικό των τραπεζών (βλ. βιβλιογραφική ανασκόπηση), υπάρχει μια 

σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών στις θέσεις που κάθε φύλο κατέχει ιε-

ραρχικά στην Τράπεζα, γεγονός που οδηγεί λογικά, σε προφανή και διαφορετικά επίπεδα ικανο-

ποίησης από την εργασία.  

 Πράγματι στην παρούσα έρευνα προέκυψε σημαντική διαφοροποίηση σε αυτό τον τομέα 

και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι οι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες είναι περισσότερο ικα-

νοποιημένοι από τις ευκαιρίες καριέρας, θεωρούν πιο πιθανό να κάνουν καριέρα  στην Τράπεζα 

που εργάζονται, ενώ πιστεύουν ότι η Τράπεζα τους ενθαρρύνει την εξέλιξη και ανάπτυξη του 

προσωπικού περισσότερο σε σχέση με το άλλο φύλο.  

 Τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται από ένα δείγμα 225 ατόμων, από την ανάλυση του 

οποίου προέκυψε πως από το σύνολο των ανδρών ποσοστό 23,10% κατέχει θέση ανώτατου και 

ανώτερου στελέχους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,50% για τις γυναίκες.  Τα αποτελέσματα 

αυτά επαληθεύονται και από παλαιότερες έρευνες. Αυτό όμως σημαίνει ότι σήμερα στις ελληνι-

κές τράπεζες την πλειοψηφία των καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας (βασικός μισθός, bo-

nus, λοιπές παροχές) τις κατέχουν άνδρες, γεγονός που οδηγεί σε  σημαντικές και λογικές δια-

φοροποιήσεις στα γενικότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία (παρατηρήθηκε ότι εργα-

ζόμενοι με θέσεις εργασίας ανώτατου και ανώτερου στελέχους, εμφανίζονται περισσότερο ικα-

νοποιημένοι από τις ευκαιρίες καριέρας και αξιολογούν θετικότερα την τράπεζα που εργάζονται 

σε θέματα ισότητας ευκαιριών, ενθάρρυνσης και εξέλιξης προσωπικού, πιθανότητα καριέρας) .  

 Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι το επάγγελμα του τραπεζικού στη χώρα μας , ήταν για αρ-

κετά χρόνια «κλειστό» προς τις γυναίκες ενώ μόνο τα τελευταία χρόνια (10ετία) παρατηρείται 

τάση εξομάλυνσης. Είναι γνωστή άλλωστε η πολιτική προσλήψεων σε μεγάλη ιδιωτική τράπεζα 

τα παλαιότερα χρόνια η οποία τελικώς εξαγοράστηκε το 1999, καθώς αποτελούσε συνειδητή 

επιλογή της διοίκησης η πρόσληψη κυρίως ανδρών για την στελέχωση του προσωπικού της. Δι-

καιολογητική βάση αποτελούσε το κόστος που προκαλεί για την Τράπεζα η χορήγηση αδειών 

εγκυμοσύνης (καθώς και λοχείας, συνθήκες μειωμένου ωραρίου) στις γυναίκες.  
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 Βέβαια η λογική αυτή στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, παραμένει και σή-

μερα ισχυρή και αυτό κυρίως λόγω των απαιτήσεων που έχουν διαμορφωθεί για τα ανωτέρα και 

ανώτατα στελέχη στις Τράπεζες. Απαιτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την επιμή-

κυνση του ωραρίου  εργασίας, τη μετάβαση σε διαφορετικές πόλεις, απαραίτητα και αναγκαία 

ζητούμενα από τις διοικήσεις των τραπεζών. Έτσι τίθεται το εύλογο δίλημμα για τις γυναίκες, 

καριέρα ή οικογένεια. Η πολιτική αυτή που επικρατεί ακόμα και σήμερα (έστω και σε μικρότερο 

βαθμό) επαληθεύεται και από τους ίδιους τους ερωτώμενους στην παρούσα, καθώς οι άνδρες 

θεωρούν πιο πιθανό να κάνουν καριέρα στην Τράπεζα που εργάζονται από ότι οι γυναίκες . Ση-

μειώνεται ότι στην παρούσα έρευνα οι γυναίκες ασχολούνται περισσότερο με τον συνδικαλισμό 

(βλ. κεφάλαιο 4.1.1, Ανάλυση – Ευρήματα) . 

 Παρατηρήθηκε ότι οι άγαμοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την εξέλιξη της καριέρας 

τους, ενδιαφέρονται περισσότερο για καριέρα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, και θεωρούν πιο 

πιθανή την εξέλιξη τους στην Τράπεζα . Τα αποτελέσματα είναι λογικά και εξηγούνται σε παρα-

πλήσια της προηγούμενης παραγράφου βάση. Ζητήματα συνθηκών εργασίας (ωράριο, μετακι-

νήσεις, αλλαγή πόλης ή και χώρας κλπ) επηρεάζουν και διαφοροποιούν τους έγγαμους από τους 

άγαμους (για καριέρα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης ενδιαφέρονται κυρίως άτομα με τριτοβάθ-

μια εκπαίδευση). 

 Επίσης παρατηρήθηκε πως ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ενδιαφέρει περισσότερο 

τους έγγαμους από τους άγαμους . 

 Το τελευταίο παρατηρήθηκε και στη διαφοροποίηση μεταξύ εργαζομένων που «εξαγο-

ράστηκαν-συγχωνεύθηκαν» και εκείνων που η τράπεζα τους δεν υπέστη τέτοια μεταβολή. Από 

το 1996 μέχρι σήμερα έλαβαν χώρα 26 εξαγορές-συγχωνεύσεις στην Ελληνική Τραπεζική αγο-

ρά. Πολλές από τις τράπεζες που εξαγοράστηκαν ήταν προηγούμενα, επιχειρήσεις του ευρύτε-

ρου δημόσιου τομέα (λχ. Εμπορική, Μακεδονίας-Θράκης, ΕΤΒΑ κ.α.). Εξαγοράστηκαν αρκετές 

τράπεζες δημοσίου τομέα, με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, με εργαζόμενους σε αυτές που είχαν 

ήδη αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας. Δηλαδή σημαντικός αριθμός εργαζομένων στις εξαγορασθεί-

σες- συγχωνευθείσες τράπεζες προσεγγίζει ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, και συνεπώς ένα 

πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων αξιολογείται θετικότερα (Οι 

εργαζόμενοι με >16 χρόνια εργασίας παρατηρήθηκε ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για ένα 

πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου). Άλλωστε εργαζόμενοι με αρκετά χρόνια εργασίας έχουν υψη-

λότερες αποδοχές, και συνεπώς οι διοικήσεις των τραπεζών προσβλέπουν σε  μείωση του κό-
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στους ανά εργαζόμενο, με προγράμματα εθελουσίας εξόδου που απευθύνονται σε αυτή την κα-

τηγορία προσωπικού. 

 Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν και μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν 

σε σύλλογο εργαζόμενων και εκείνων που δεν ανήκουν. Έτσι εκείνοι που δεν ανήκουν σε σύλ-

λογο εργαζομένων, νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τις ευκαιρίες καριέρας, θεωρούν 

πιο πιθανή την εξέλιξη της καριέρας τους, αξιολογούν θετικότερα την τράπεζα σε ζητήματα ί-

σων ευκαιριών και ανάπτυξης προσωπικού, ενώ τέλος ενδιαφέρονται λιγότερο για ένα πρόγραμ-

μα εθελουσίας εξόδου. Επίσης παρατηρήθηκε ότι ποσοστό 34,4% των ατόμων που δεν ανήκουν 

σε σύλλογο εργαζομένων έχει μέχρι 5 χρόνια εργασίας, ενώ το 94,9% του συνόλου εργάζεται σε 

ιδιωτική τράπεζα. Από τα ανωτέρω καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι οι διοικήσεις των με-

γάλων ιδιωτικών τραπεζικών ομίλων ευνοούν (ή και επικροτούν) την μη συμμετοχή σε συλλό-

γους εργαζομένων. Οι λόγοι μάλλον θα πρέπει να θεωρούνται προφανείς : μειωμένη διαπραγμα-

τευτική ισχύς εργαζομένων, συμβάσεις εργασίας προς όφελος του εργοδότη, περιορισμός κό-

στους από συμμετοχή σε απεργίες , στάσεις εργασίας κλπ. 

 Όσον αφορά τα χρόνια εργασίας, οι εργαζόμενοι με <1 έτους εργασίας είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τις ευκαιρίες καριέρας ενώ αξιολογούν θετικότερα την τράπεζα που εργάζο-

νται σε θέματα ανάπτυξης και εξέλιξης προσωπικού. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται κυρίως 

εργαζόμενοι με >16 χρόνια εργασίας. 

 

5.2 Μέρος 2 (εσωτερική εκπαίδευση) 

 Παρατηρήθηκε διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ικανοποίηση από τη 

διαθέσιμη εκπαίδευση και από το πόσο συχνά δίνονται ευκαιρίες συμμετοχής σε σεμινάρια και 

εκπαιδευτικά προγράμματα . Οι άνδρες εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι . Σημειώνου-

με και πάλι τα επίπεδα ικανοποίησης από τις ευκαιρίες καριέρας της προηγούμενης παραγράφου 

.  

 Επίσης εκείνοι που εργάζονται σε Δημόσιες Τράπεζες θεωρούν ότι η εσωτερική εκπαί-

δευση-επιμόρφωση είναι σημαντικότερη για την διεκπεραίωση των εργασιών τους σε σχέση με 

όσους εργάζονται σε Ιδιωτικές Τράπεζες .   

 Όσοι δεν ασχολούνται με τον συνδικαλισμό πιστεύουν περισσότερο ότι η εσωτερική εκ-

παίδευση δημιουργεί ευκαιρίες καριέρας σε σχέση με όσους ασχολούνται.  
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5.3 Μέρος 3 (αξιολόγηση προσωπικού-αμοιβές) 

 Και εδώ παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι 

άνδρες θεωρούν το σύστημα αξιολόγησης ως περισσότερο αντικειμενικό, ότι επηρεάζει την κα-

ριέρα στην Τράπεζα, ενώ επιθυμούν περισσότερο το σύστημα αξιολόγησης να είναι συνδεδεμέ-

νο με ένα σύστημα αμοιβών. Από την άλλη οι γυναίκες θεωρούν ότι αμείβονται λίγο σε σχέση 

με την γενικότερη προσφορά τους στην Τράπεζα, αξιολογούν το σύστημα αξιολόγησης ως λιγό-

τερο αντικειμενικό, ενώ πιστεύουν ότι αξίζουν να λαμβάνουν καλύτερες αμοιβές σε σχέση με 

αυτές που λαμβάνουν τώρα.  

 Από την άλλη σημαντικές διαφοροποιήσεις σημειώθηκαν και μεταξύ των εργαζομένων 

σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Τράπεζες. Οι εργαζόμενοι σε Δημόσιες Τράπεζες νιώθουν λιγότερο 

ικανοποιημένοι από το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, το κρίνουν ως λιγότερο αντικειμενι-

κό και θεωρούν ότι επηρεάζει λιγότερο την εξέλιξη της καριέρας. Από την άλλη οι εργαζόμενοι 

σε Ιδιωτικές τράπεζες, θα επιθυμούσαν περισσότερο το σύστημα αξιολόγησης να είναι συνδεδε-

μένο με το σύστημα αμοιβών.  

Τα αποτελέσματα αυτά δικαιολογούνται : α) από τον τρόπο εξέλιξης στο δημόσιο τομέα (αρ-

χαιότητα-επίπεδο εκπαίδευσης) β) από τη διαφορά αμοιβών μεταξύ Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα. 

 Μεταξύ εκείνων που ανήκουν και εκείνων που δεν ανήκουν σε σύλλογο εργαζομένων 

παρατηρήθηκαν τα εξής : όσοι δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων νιώθουν περισσό-

τερο ικανοποιημένοι από το σύστημα αξιολόγησης, το κρίνουν ως περισσότερο αντικειμενικό, 

ενώ θεωρούν ότι επηρεάζει την καριέρα στην τράπεζα περισσότερο από τους υπολοίπους. Επί-

σης επιθυμούν περισσότερο το σύστημα αξιολόγησης να είναι συνδεδεμένο με το σύστημα α-

μοιβών και θεωρούν ότι αμείβονται καλύτερα σύμφωνα με τη γενικότερη προσφορά τους στην 

Τράπεζα . Σημειώνουμε και πάλι ότι ποσοστό 34,4% των ατόμων που δεν ανήκουν σε σύλλογο 

εργαζομένων έχει μέχρι 5 χρόνια εργασίας, ενώ το 94,9% εργάζεται σε ιδιωτική τράπεζα 

 Ανάλογα με τα χρόνια εργασίας, οι εργαζόμενοι με >25 χρόνια και <1 έτους θεωρούν ότι 

αμείβοντα καλύτερα σύμφωνα με τη γενικότερη προσφορά τους στην Τράπεζα . Εδώ παρατη-

ρούμε τα εξής : οι εργαζόμενοι με >25 χρόνια εργασίας είναι λογικό λόγω επιδομάτων χρόνου 

να λαμβάνουν υψηλότερες αμοιβές για την ίδια εργασία σε σχέση με εργαζόμενους με λιγότερα 

χρόνια εργασίας . Από την άλλη εργαζόμενοι με προϋπηρεσία <1 έτους λαμβάνουν στην Τράπε-

ζα επίπεδα αμοιβών και επιδόματα που προφανώς σε σχέση με τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα εί-

ναι πιο υψηλά. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι τα επίπεδα ικανοποίησης από τις πιθανό-

τητες καριέρας είναι ιδιαίτερα υψηλά σε αυτή την κατηγορία (<1 έτους) και συνεπώς η πιθανό-
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τητα μελλοντικής εξέλιξης άρα και καλύτερων αμοιβών, είναι πιθανό να επηρεάζει το συγκεκρι-

μένο αποτέλεσμα του ερωτήματος της έρευνας (δηλ. είναι πιθανό να προεξοφλούν την πιθανό-

τητα μελλοντικών και καλύτερων αμοιβών-εξέλιξης καριέρας στον παρόντα χρόνο).    

 Τέλος η διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε ανάλογα με τη θέση στην Τράπεζα, ανάγεται 

προφανώς στα διαφορετικά επίπεδα αμοιβών μεταξύ των ανώτατων – ανώτερων στελεχών από 

τη μια και των υπαλλήλων- προϊσταμένων από την άλλη.  

 

 

 

 

5.4 Μέρος 4 (το συγκεκριμένο μέρος ελήφθη από έρευνα του ΙΝΕ-ΟΤΟΕ, «Τα στελέχη του 

Τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα : Όροι αμοιβής και Εργασίας, ρόλος και Προοπτικές (2001) 

 - Περισσότερο ικανοποιημένοι από τη σταθερότητα απασχόλησης στην Τράπεζα 

που εργάζονται, αισθάνονται : όσοι εργάζονται σε Δημόσια Τράπεζα, όσοι ανήκουν σε κάποιο 

σύλλογο εργαζομένων. 

 - Περισσότερο ικανοποιημένοι από τη σταθερότητα των όρων εργασίας αισθάνο-

νται : οι κάτοχοι μεταπτυχιακού και οι απόφοιτοι Λυκείου. 

 - Περισσότερο ικανοποιημένοι από την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης 

αισθάνονται : οι άνδρες, οι εργαζόμενοι σε Ιδιωτική Τράπεζα, οι εργαζόμενοι με <1 έτους χρό-

νια εργασίας. 

 - Περισσότερο ικανοποιημένοι από την πορεία και τις προοπτικές της επιχείρησης 

που εργάζονται αισθάνονται: οι άνδρες, οι εργαζόμενοι σε Ιδιωτική Τράπεζα, οι εργαζόμενοι με 

<1 έτους χρόνια εργασίας. 

 - Τέλος περισσότερο ικανοποιημένοι από τους στόχους και την αποτελεσματικότη-

τα της διοίκησης αισθάνονται : οι άνδρες, οι εργαζόμενοι σε Ιδιωτική Τράπεζα, εκείνοι που ερ-

γάζονται σήμερα σε τράπεζα η οποία είχε εξαγοράσει άλλη στην οποία εργάζονταν παλαιότερα, 

οι εργαζόμενοι με <1 έτους χρόνια εργασίας . 
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5.5 Μέρος 5 (Τομέας Εργασιών) 

 Από τα ευρήματα της έρευνας παρατηρήθηκε πως ο τομέας εργασιών «Τομέας – Πίστη 

Επιχειρήσεων» είναι εκείνος που δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την εξέλιξη της 

καριέρας στην Τράπεζα.  

 Το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται λογικό και προφανώς οφείλεται : 

α) Στην βαρύτητα που δίνουν οι Τράπεζες για τον τομέα χρηματοδότησης επιχειρήσεων. 

β)  Στην εξιδεικευμένη γνώση που απαιτείται για την διεκπεραίωση εργασιών στο συγκεκρι-

μένο αντικείμενο. 

γ)  Στη δυσκολία-κινδύνους που παρουσιάζει αυτό το αντικείμενο εργασίας σε σχέση με τα 

υπόλοιπα αντικείμενα σε μία Τράπεζα. 

δ)  Στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων από στελέχη των καταστημάτων, καθώς προς το πα-

ρόν ο τομέας «πίστη επιχειρήσεων» είναι ο λιγότερο κεντροποιημένος τομέας εργασιών στις 

Τράπεζες (σε σχέση λχ με τα στεγαστικά-καταναλωτικά δάνεια) 

ε)    Στο γεγονός ότι σήμερα, τα περισσότερα ανώτατα και ανώτερα στελέχη των τραπεζών 

προέρχονται από το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών . 

 

 Ακολουθεί ο τομέας «Πίστη Ιδιωτών» και κατόπιν ο τομέας «διεθνών δραστηριοτήτων». 
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5.6 Μέρος 6 (Παράγοντες που επηρεάζουν την καριέρα στις Τράπεζες )  

 

 Στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε από τους ερωτώμενους η αξιολόγηση 15 παραγόντων 

που επηρεάζουν την καριέρα στις Τράπεζες. 

Από το σύνολο των ατόμων του δείγματος, παρατηρήθηκε ότι οι παράγοντες με τη μεγα-

λύτερη βαρύτητα που επηρεάζουν την καριέρα στην Τράπεζα είναι (παρατίθενται οι 4 πρώτοι  

με αύξουσα ταξινόμηση): 

1ος : Η προσέλκυση πελατείας – επίτευξη στόχων 

2ος : Η υποστήριξη από γνωριμίες εντός Τράπεζας 

3ος : Η υποστήριξη από γνωριμίες εκτός Τράπεζας 

4ος  : Οι σχέσεις – επικοινωνία με προϊσταμένους 

 Όσον αφορά τον πρώτο των παραγόντων, κρίνεται λογική η επιλογή του ως ο παράγο-

ντας με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η προσέλκυση πελατείας και η επίτευξη τεθειμένων 

στόχων υποδηλώνει : αποτελεσματική διοίκηση, προγραμματισμό εργασιών, κερδοφορία μέσα 

στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου της Τράπεζας, και κατ’ επέκταση δημιουργία μεγαλύ-

τερης αξίας για τους μετόχους της επιχείρησης. Η δημιουργία αξίας για τους μετόχους αποτελεί 

και τον αντικειμενικό σκοπό των διοικήσεων των τραπεζών και συνεπώς η επίτευξη τεθειμένων 

στόχων αξιολογείται πάντα ιδιαίτερα θετικά από τα ανώτερα κλιμάκια της Τράπεζας.  

 Περαιτέρω, θα περίμενε κανείς παράγοντες όπως : μόρφωση – τυπικά προσόντα, ηγετι-

κές -διοικητικές ικανότητες, εξειδικευμένη γνώση, προσήλωση στις αξίες της επιχείρησης, να 

είναι ιδιαίτερα υψηλά στην αξιολόγηση εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν την καριέρα 

στις Τράπεζες, και να ακολουθούν.  

 Αντί αυτών όμως προκρίνονται παράγοντες όπως υποστήριξη από γνωριμίες εντός αλλά 

και εκτός τράπεζας. Η επιλογή των παραγόντων αυτών θα μπορούσε να σημαίνει: α) Ανεπαρκή 

λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης προσωπικού. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των ατό-

μων του δείγματος η αντικειμενικότητα του συστήματος αξιολόγησης βαθμολογήθηκε με 2,64 

(Μ.Ο.) στην κλίμακα Likert 5 βαθμίδων (ερώτηση 2 Μέρους 3), β) Έλλειψη αντικειμενικών κρι-

τηρίων αξιολόγησης, γ) έλλειψη ή περιορισμός αξιοκρατικών κριτηρίων προώθησης και επιλο-

γής στελεχών  δ) Δημιουργία «ομάδων» εντός του οργανισμού . 

 Περαιτέρω οι άνδρες διαφοροποιούνται από τις γυναίκες στους παράγοντες 4 και 15 του 

μέρους 6, δηλ. οι άνδρες θεωρούν τον παράγοντα παραγωγικότητα- αποδοτικότητα πιο σημαντι-
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κό , ενώ οι γυναίκες θεωρούν ότι ο παράγοντας φύλο επηρεάζει περισσότερο την καριέρα στην 

Τράπεζα (βλ . παράγραφο 1 του παρόντος κεφαλαίου) . 

 Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και μεταξύ των εργαζομένων σε Δημόσιες 

και Ιδιωτικές Τράπεζες . Οι εργαζόμενοι σε Δημόσιες Τράπεζες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

στον παράγοντα «μόρφωση – τυπικά προσόντα», ενώ οι εργαζόμενοι σε Ιδιωτικές δίνουν μεγα-

λύτερη βαρύτητα στους παράγοντες : «παραγωγικότητα-αποδοτικότητα», «προσέλκυση πελα-

τείας-επίτευξη τεθειμένων στόχων», «προσήλωση στις αξίες της επιχείρησης» σε σχέση με τους 

εργαζόμενους σε Ιδιωτικές Τράπεζες.     

 Όσον αφορά τους εργαζόμενους που δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων δια-

φοροποιούνται με όσους ανήκουν και δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στους παράγοντες : «εμπει-

ρία»(σημειώνεται ότι το 37,9% όσων δεν ανήκουν σε κάποιο σύλλογο εργαζομένων έχει από 16-

25 χρόνια εργασίας), «παραγωγικότητα-αποδοτικότητα», «προσέλκυση πελατείας-επίτευξη τε-

θειμένων στόχων», «επικοινωνία με τον πελάτη». 

 Σημειώνεται τέλος ότι με βάση τη θέση στην Τράπεζα δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές στην αξιολόγηση των παραγόντων του Μέρους 6.  

 

 

5.7 Μέρος 7 (Μέτρηση της υποκειμενικής επιτυχίας στην σταδιοδρομία των στελεχών)  

 Από την ανάλυση των ευρημάτων του μέρους 7 παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες είναι λι-

γότερο ικανοποιημένες με το επίπεδο μισθολογικών αποδοχών που έχουν επιτύχει μέχρι σήμερα, 

γεγονός το οποίο επαληθεύει τα ευρήματα και την ανάλυση των προηγούμενων παραγράφων. 

 Με βάση την θέση στη Τράπεζα τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη εμφανίζονται περισ-

σότερο ικανοποιημένα με την επιτυχημένη πορεία της καριέρας τους, το επίπεδο μισθολογικών 

αποδοχών, την επίτευξη των κύριων επαγγελματικών τους στόχων.  
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