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ΔΗΑΓΩΓΖ 

H Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δηφηη 

απνηειεί κία βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ είλαη νη δχν βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο. Σν πψο κπνξεί λα 

γίλεη ε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θηλδχλσλ, είλαη απηφ πνπ ζα θαζνξίζεη θαη ηηο 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηή 

ρσξίο απνηειεζκαηηθφ θαη ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ ηξαπεδηθή ήηαλ θαη ζα είλαη πάληα 

"Αλζξψπηλε Τπφζεζε ". Αλ θαη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κηαο ηξάπεδαο είλαη ζεκαληηθή, κπνξεί 

λα ππάξρνπλ θαη άιινη βάζηκνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη επηιέγνπλ λα κείλνπλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα. Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα μερσξίζνπλ, δεκηνπξγψληαο ηηο 

δηθέο ηνπο ζέζεηο, εηδηθά ζε έλαλ ηνκέα πνπ είλαη δηάθαλνο θαη κε πςειφ επίπεδν 

αληαγσληζηηθφηεηαο.  

ηα επφκελα ρξφληα, ε ίδηα ε επηβίσζε ησλ ηξαπεδψλ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε. Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, δχζθνια ζα επηβηψζνπλ. Οη ηξάπεδεο 

πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε ζε βαζηθέο αμίεο, γηα λα πξνζειθχζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο πειαηψλ. Έλλνηεο φπσο "αμηφπηζηε", "θαηλνηφκνο", "δηεζλήο", "θνηλσληθά ππεχζπλε 

" πξέπεη λα ηνλίδνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη είλαη θαζαξά ζέκα ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ λα ην θαηαθέξνπλ απηφ.  

Ζ κειέηε καο μεθηλά ζπδεηψληαο ηνπο ξφινπο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ε δηαρείξηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ ελφο ηκήκαηνο ή / θαη κηαο δηεχζπλζεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ θάζε επηρείξεζε, 

έηζη ψζηε λα είλαη αληαγσληζηηθή. Σν δεχηεξν θεθάιαην πξνζδηνξίδεη ηηο αληαγσληζηηθέο 

πξνθιήζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζήκεξα αληηκεησπίδνπλ θαη πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ κεηφρσλ, ησλ πειαηψλ, 

ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ. πδεηάκε πψο απηέο νη αληαγσληζηηθέο 

πξνθιήζεηο επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν ηξίην θαη ηέηαξην 

θεθάιαην αλαιχεη πψο ε Eurobank EFG θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο πινπνηνχλ ηνπο θαλφλεο 

δηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχγθξηζε ησλ 

δχν ηξαπεδψλ . 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ 

1.1. Ση είλαη ε Γηνίθεζε Απφδνζεο 

 

Ζ Γηνίθεζε Απφδνζεο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηππηθψλ θαη άηππσλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ, 

νη νπνίεο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ θαη λα σζήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζην λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο, εξγαζίεο, απνθάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα επηθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε νξαηά, άκεζα θαη κειινληηθά ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. 

Ζ Γηνίθεζε Απφδνζεο αθνξά ζε: 

 Δπηρεηξεζηαθή Δπηηπρία: Σν ζεκείν απηφ αθνξά ηε δηάδνζε ηνπ νξάκαηνο ηεο επηηπρίαο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο κηαο επηρείξεζεο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

εξγαζίεο, ψζηε απηέο λα έρνπλ λφεκα. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ην πψο επηθνηλσλνχκε 

κε ζαθήλεηα ζηνπο αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο, ηη ελλννχκε κε ηνλ φξν επηρεηξεζηαθή 

επηηπρία ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ θαη πψο απηφ κπνξεί λα ηνπο επεξεάζεη. Δπίζεο, 

εδψ δεκηνπξγείηαη θαη ε πξφθιεζε γηα ηα ζηειέρε ψζηε λα ζέζνπλ ζαθείο ζηφρνπο, 

κεηξήζηκνπο θαη ηθαλνχο λα πξνζθέξνπλ θίλεηξα ζε φζνπο εξγαζηνχλ πξνο ηελ επίηεπμή 

ηνπο. 

 Δπζπγξάκκηζε: Ζ επζπγξάκκηζε έρεη λα θάλεη κε ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζχκπλνηα ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ κε ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ θάζε 

εξγαδνκέλνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. ηε θάζε απηή, ηα ζηειέρε νθείινπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλαλ  “δηάινγν απφδνζεο” κε  ηνπο αλζξψπνπο ηνπο. 

 Δζηίαζε: Οη αζθνχληεο ηε Γηνίθεζε Απφδνζεο, νθείινπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα εζηηάζνπλ φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο ζηα πξαγκαηηθά 

θξίζηκα ζεκεία, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία θαη λα κελ απνθιίλνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο απφ απηά. Δδψ ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ ηξφπνη λα δνζεί ε δένπζα 

πξνζνρή θαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή θαη σθέιηκε αμία γηα 

ηελ επηρείξεζε.  
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 Δπηηεχγκαηα: Ζ Γηνίθεζε Απφδνζεο νθείιεη λα νξίζεη, λα πξνγξακκαηίζεη θαη ηειηθά λα 

πεηχρεη ηελ παξαγσγή ησλ ζσζηψλ θαη επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ.   

 Ηθαλφηεηεο: Ζ Γηνίθεζε Απφδνζεο έρεη ηέινο λα θάλεη κε ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ 

ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε θαη λα επηθέξνπλ ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε.   

 

1.2. Κίλδπλνη πνπ εκπεξηέρνληαη 

 

Χζηφζν, φηαλ ην ζχζηεκα Γηνίθεζεο ηεο Απφδνζεο είλαη αλχπαξθην ή ππάξρεη αιιά είλαη 

αλεπαξθέο, κπνξεί λα επηθέξεη ηξνκεξέο απψιεηεο γηα έλαλ νξγαληζκφ, φπσο είλαη:  

 

 Ζ ζπαηάιε πφξσλ θαη ελέξγεηαο απφ πεξηηηέο θηλήζεηο θαη δηαδηθαζίεο, απφ 

επαλαιακβαλφκελα ιάζε θαη απφ ηελ έιιεηςε θαζνξηζκνχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ έρεη ν θαζέλαο. Όηαλ ν εξγαδφκελνο δελ μέξεη ηη αθξηβψο πεξηκέλνπλ 

νη άιινη απφ απηφλ, είλαη ινγηθφ λα κελ κπνξεί λα απνδψζεη. 

 

 Γεκηνπξγείηαη δπζαξέζθεηα θαη εθλεπξηζκφο απφ ην γεγνλφο φηη ε πξνζσπηθή 

πξνζπάζεηα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ κπνξεί λα κελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο ή φηη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο, 

κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί ν εξγαδφκελνο λα ηηο αθνινπζήζεη.  

 

 Τπάξρεη αδηαθνξία γηα ηελ επηδίσμε θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. Οη εξγαδφκελνη 

δνπιεχνπλ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αλαγθψλ, ρσξίο λα έρνπλ σο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

απαζρνινχληαη.  
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 Ζ έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ δε βνεζά ζην λα 

εμειίζζνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη θαη νη δχν πιεπξέο πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο.  

 

 Ζ έιιεηςε αλαγλψξηζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε αλππαξμία αληακνηβήο ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ θάλεη πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο, ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ ζηειερψλ κεηψλεη ηηο δπλαηφηεηεο απφδνζεο θαη 

αλάπηπμεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ.  

Ζ Γηνίθεζε ηεο Απφδνζεο, νπζηαζηηθά, δελ είλαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία, νχηε έλα απιφ 

θαζήθνλ ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ πνπ επηηεινχληαη. Δίλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη θαζεκεξηλά θαη βαζίδεηαη ζηελ άξηηα θαη νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ε νπνία, αλ εθαξκνζηεί ζσζηά, κπνξεί λα εμειίμεη ηα 

άηνκα θαη ζπλεπψο λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε νιφθιεξεο ηεο εηαηξείαο. 

 

1.3. Οξίδνληαο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

Σα αλψηεξα θαη ηα θαηψηεξα ζηειέρε, φινη νη εκπιεθφκελνη ζηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ απάληεζε ζε δχν εξσηήκαηα:  

1νλ : «Τη αθξηβώο ζέιω λα πεηύρω;» 

Όηαλ ηα δχν κέξε έρνπλ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ, ηφηε είλαη έηνηκα λα πξνζδηνξίζνπλ θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηεο απφδνζεο, δειαδή ηα απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη λα εμαρζνχλ, ψζηε ν 

επηζπκεηφο ζηφρνο λα είλαη εθηθηφο.  

2νλ . «Πώο ζα γλωξίδω όηη πέηπρα απηό πνπ ήζεια;» 

Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεο. Σα 

θξηηήξηα απφδνζεο, φπσο πξναλαθέξακε, πξνζδηνξίδνπλ ηα ειάρηζηα επίπεδα πνηφηεηαο πνπ 

πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ή ηηο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

απνδεθηά ηα απνηειέζκαηα απφ ηε Γηνίθεζε. 
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1.4. Βαζηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο ηεο Απφδνζεο 

 

Σν χζηεκα Γηνίθεζεο ηεο Απφδνζεο είλαη κία δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί 

κία θνηλή γιψζζα γηα ην ηη πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη ην πψο ζα γίλεη απηφ. Γηα λα απμεζεί ε 

ζπλνιηθή απφδνζε κηαο επηρείξεζεο, ηα άηνκα πξέπεη λα έρνπλ κία μεθάζαξε θαη ίδηα εηθφλα ηνπ 

ηη ζεκαίλεη θαη ηη πεξηιακβάλεη ν φξνο απφδνζε θαη επηηπρία ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Σν ηη είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί θάζε θνξά, εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

θξηηήξηα απφδνζεο πνπ ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ζέηεη γηα θάζε άηνκν μερσξηζηά. Σν πψο ζα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο, ν ηξφπνο δειαδή κε ηνλ νπνίν ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζα παξαρζνχλ, 

ππνδεηθλχεηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχεη ν εξγαδφκελνο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. Οη δεμηφηεηεο απηέο νθείινπλ λα 

επζπγξακκίδνληαη κε ηηο εηαηξηθέο αμίεο ηεο επηρείξεζεο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην 

επηζπκεηφ επίπεδν απνηειεζκάησλ, ηφζν γηα ην ίδην ην άηνκν, φζν θαη γηα ηελ επηρείξεζε σο 

ζχλνιν.  

 

1.5. ηφρνη πξνο επίηεπμε 

 

Χο ζηφρνο νξίδεηαη κηα επηζπκεηή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζέινπκε λα επέιζνπκε ή έλα 

απνηέιεζκα πξνο επίηεπμε. ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα, νη ζηφρνη είλαη ηφζν πνζνηηθνί, φζν θαη 

πνηνηηθνί θαη θάζε εξγαδφκελνο δνπιεχεη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο. χκθσλα κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο κέζσ κηαο “Balanced Score Card”, νη ζηφρνη κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε 4 θαηεγνξίεο:  
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 Οηθνλνκηθνί ζηφρνη: Ζ θαηεγνξία απηή ησλ ζηφρσλ πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα πνπ ε επηρείξεζε επηδηψθεη λα πεηχρεη θαη δηαηππψλνληαη ζε νηθνλνκηθνχο 

φξνπο. Αθνξνχλ ηα θέξδε, ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ή αλάπηπμεο, ηελ αχμεζε ηεο αμίαο 

ησλ κεηνρψλ θ.α. 

 Πειαηεηαθνί ζηφρνη: Οη ζηφρνη απηνί αθνξνχλ θπξίσο ηνπο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο θαη 

ηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Πεξηιακβάλνπλ ζηφρνπο ζρεηηθνχο κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ην κεξίδην ηεο αγνξάο θ.α.  

 ηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο: Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ε 

πνηφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ν ηξφπνο δηνίθεζεο θηι, είλαη ζηφρνη πνπ 

κπνξνχλ λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ θαη λα γίλνπλ κεηξήζηκνη.  

 Αλζξσπνθεληξηθνί ζηφρνη: Αθνξνχλ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ απαξηίδνπλ κηα επηρείξεζε, 

ζε νπνηνδήπνηε ηεξαξρηθφ επίπεδν θαη αλ βξίζθνληαη. Οη ζηφρνη απηνί έρνπλ λα θάλνπλ 

θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ ηνπο.  

Χζηφζν, έλαο ζηφρνο, φηαλ ηίζεηαη, πξέπεη λα είλαη „SMART‟, δειαδή: 

πγθεθξηκέλνο (Specific) 

Έλαο ζηφρνο, πξέπεη λα δειψλεη μεθάζαξα ηη είλαη εθείλν πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί. Γελ πξέπεη 

λα είλαη γεληθφο θαη αθεξεκέλνο, φπσο ε «αχμεζε ησλ πσιήζεσλ», αιιά νθείιεη λα είλαη πην 

ζπγθεθξηκέλνο θαη λα ππνδεηθλχεη ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ ε επηρείξεζε επηδηψθεη 

λα πεηχρεη, φπσο γηα παξάδεηγκα «ε εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο ERP» ζην ινγηζηηθφ ηκήκα ηεο 

εηαηξείαο. 

Mεηξήζηκνο (Measurable) 

 Έλαο κεηξήζηκνο ζηφρνο είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί θαη λα αμηνινγεζεί. Ζ 

κέηξεζε πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθή θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έηζη ψζηε λε 

γλσξίδνπλ, ηφζν ηα ζηειέρε φζν θαη ν εξγαδφκελνο, αλ ν ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί ή φρη.  
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Eθηθηφο (Achievable) 

Έλαο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη εθηθηφο θαη θαηάιιεινο γηα ηηο δεμηφηεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ψζηε 

εθείλνο λα κπνξεί λα ηνλ επηηχρεη αλ εξγαζηεί απνηειεζκαηηθά.  

ρεηηθφο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο (Relevant) 

Οη ζηφρνη, πνπ αθνξνχλ ην θάζε άηνκν μερσξηζηά, πξέπεη λα είλαη ζπλνιηθά πξνζαλαηνιηζκέλνη 

πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε: ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Καζέλαο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί πξνο ην 

δηθφ ηνπ φθεινο, αιιά θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο σο ζχλνιν.  

Υξνληθά νξηζκέλνο (Time Framed) 

Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Ο ζηφρνο κπνξεί λα έρεη δηαηξεζεί ζε κηθξφηεξνπο ζηφρνπο κε 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο νινθιήξσζεο επίζεο.  

 

1.6.Κξηηήξηα απφδνζεο 

 

Σα θξηηήξηα απφδνζεο είλαη θαη απηά ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σα θξηηήξηα απφδνζεο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλα 

θαη δηαθξηηά. Σα θξηηήξηα απφδνζεο πεξηγξάθνπλ ηηο θχξηεο δεμηφηεηεο πνπ νη εξγαδφκελνη 

πξέπεη λα επηδείμνπλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απνηειεζκαηηθνί θαη απνδνηηθνί.  

1.6.1.Γεμηφηεηεο 

Χο δεμηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ελφο αηφκνπ λα επηηπγράλεη ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα θαη ρξφλν (αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή 

γλψζεσλ γηα ηελ εθπιήξσζε εξγαζηψλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ). Οη δεμηφηεηεο, 

βαζηζκέλεο ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, δελ είλαη έκθπηεο ζηα άηνκα, αιιά 

απνθηψληαη/αλαπηχζζνληαη κε ηε κάζεζε κέζσ ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξαθηηθήο 
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εμάζθεζεο (training). Οη δεμηφηεηεο είλαη ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ, 

πνπ νδεγνχλ ή πξνδηαζέηνπλ γηα πςειή απφδνζε. Οη πνηθίιεο δεμηφηεηεο δηαθνξνπνηνχλ ηα 

άηνκα κε εμαίξεηε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ 

πςειέο απνδφζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεμηφηεηεο, ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο γηα λα είλαη 

πην απνηειεζκαηηθά. (Dessler, 2005). 

Κάζε ζέζε ζε κηα επηρείξεζε ζαθψο απαηηεί δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα είλαη απνδνηηθφ ζε απηή ηε ζέζε. Οη δεμηφηεηεο πξέπεη λα είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ζέζεο θαη ηνπο επηδησθψκελνπο ζηφρνπο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ επίηεπμή ηνπο. Με άιια ιφγηα, νη ππεπζπλφηεηεο νξίδνπλ ην «ηη» 

απνηειέζκαηα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαη νη δεμηφηεηεο νξίδνπλ ην «πψο» πξέπεη λα πινπνηεζνχλ 

απηά ηα απνηειέζκαηα. 

1.7. Πεξηνρέο Αλάπηπμεο 

Οη πεξηνρέο αλάπηπμεο αλαθέξνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη πην θαηάιιειεο γηα ηνλ θάζε 

εξγαδφκελν, ψζηε απηφο λα θαηαθέξεη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο, λα ηνπ 

παξέρνπλ επηπιένλ γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηξέρνληα ξφιν ηνπ. Σαπηφρξνλα, νη πξντζηάκελνη ζε κηα επηρείξεζε πξέπεη 

ζαθψο λα ζπδεηνχλ κε ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο, πξνηνχ ηνπο δηαλεκεζνχλ αξκνδηφηεηεο θαη 

θαζήθνληα. 

Ζ ζπδήηεζε κεηαμχ πξντζηακέλνπ – πθηζηακέλνπ πξέπεη λα εζηηάδεη ζηα εμήο: 

 Πνηεο επηπιένλ ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ρξεηάδεηαη ην άηνκν γηα λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφ ζηελ δνπιεηά ηνπ; 

 Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αλάγθεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ; 

 Πνηα είλαη ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην άηνκν θαηά ηε δηαδηθαζία 

εμέιημήο ηνπ; 

 Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ελέξγεηεο αλάπηπμεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ψζηε ην άηνκν λα 

βνεζεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ;  
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Ζ αλάπηπμε, γηα λα είλαη επηηπρεκέλε, πξέπεη λα αθνινπζήζεη νξηζκέλα πξνγξάκκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, είηε επηζήκσο, είηε αλεπηζήκσο. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο είλαη ε θαζνδήγεζε απφ 

θάπνηνλ πξντζηάκελν ή ζπλεξγάηε, ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

πινχζην πιηθφ δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο 

θαη ε παξαθνινχζεζε, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, θάπνηνπ αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 

ππνβνεζνχκελν ή/θαη ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία ην άηνκν εξγάδεηαη.   

 

1.8. Ζ Γηαδηθαζία Γηνίθεζεο ηεο Απφδνζεο 

 

Σα θχξηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο Γηνίθεζεο ηεο Απφδνζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζηα εμήο: 

1.8.1.Πξνγξακκαηηζκφο 

Πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κηα επηρείξεζε ζέηεη ζηφρνπο θαη 

θαηαζηξψλεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. ηε θάζε απηή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ, έηζη ψζηε λα απνδψζνπλ ζσζηά 

θαη λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην ξφιν ηνπο. Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηνίθεζεο απφδνζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ν εξγαδφκελνο θαη ν άκεζνο 

πξντζηάκελφο ηνπ ζα ζπδεηήζνπλ θαη ζα ζέζνπλ ηηο πξνζδνθψκελεο απνδφζεηο γηα ην επφκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

1.8.2. Καζνδήγεζε 

Ζ θαζνδήγεζε ηεο απφδνζεο είλαη ε ζπλερήο δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

δξάζεο ησλ αηφκσλ. Βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο νκάδεο ζηελ πινπνίεζε ηεο 

αλακελφκελεο απφδνζεο. Ζ θαζνδήγεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ζπλερψλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ 

πθηζηακέλσλ θαη πξντζηακέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ν εξγαδφκελνο ζηελ επίηεπμε ηνπ 

πιάλνπ απφδνζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο ρξνληθά ζπλαληήζεηο. 



  
  Σελ.   10  
 

1.8.3. Αμηνιφγεζε 

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, φπνπ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα 

νμπκέλνο, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο εμαθνινπζεί λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε κηαο 

επηρείξεζεο, παξ‟ φια ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη κεγάιν κέξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη λα ιεηηνπξγεί πξνο 

φθεινο ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη ζαθψο λα αμηνινγείηαη, λα κεηξάηαη δειαδή θαη λα δηαηππψλεηαη 

κηα εθηίκεζε γηα ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο δελ είλαη κηα αθεξεκέλε έλλνηα, αιιά βαζίδεηαη ζε θαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα ζηα νπνία ηα ζηειέρε βαζίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί θαη λα κεηξεζεί θαηά 

πφζν ν εθάζηνηε εξγαδφκελνο επηηειεί ζσζηά ή φρη ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Ζ 

αμηνιφγεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα θξηζνχλ νη ππάιιεινη σο πξνζσπηθφηεηεο, αιιά απηφ πνπ 

πξέπεη λα κεηξεζεί θαη λα θξηζεί είλαη ε απφδνζε ησλ ππαιιήισλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί πφζν 

ζπκβαηή είλαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε.  

Ζ αμηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ καο ππνδεηθλχεη ην πνπ βξηζθφκαζηε ζε ζρέζε κε ηνπο 

επηδησθψκελνπο ζηφρνπο θαη αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη απφθιηζε, άξα θαη αλάγθε βειηίσζεο 

ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο απνηειεί θαη έλα εξγαιείν δηνίθεζεο, αιιά ηαπηφρξνλα 

είλαη θαη κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ κηαο επηρείξεζεο. Γηα λα 

είλαη νινθιεξσκέλε θαη ζσζηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ επαλαπιεξνθφξεζε 

(αλαηξνθνδφηεζε) πξνο ηνλ εξγαδφκελν θαη ηηο ζαθείο νδεγίεο θαη πξνηάζεηο, γηα ην πσο θαη 

πφζν απηή ε απφδνζε απηή είλαη δπλαηφλ λα απμεζεί (Bacon, 1996). 

Ζ αμηνιφγεζε, σο ηερληθή ειέγρνπ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη ζαθψο λα ζηεξίδεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα απφδνζεο, ζε επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη ζε βειηησηηθέο ελέξγεηεο. Σα 

πξφηππα απφδνζεο απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλα ειάρηζηα απνδεθηά επίπεδα απφδνζεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο. Οη πιεξνθνξίεο είλαη αλαγθαίεο θαη ρξήζηκεο, γηαηί ρσξίο 

απηέο δελ ζα κπνξνχζε λα κεηξεζεί ε πξαγκαηηθή απφδνζε ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηα 
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πξφηππα απφδνζεο. Δπίζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο είλαη εθείλεο νη ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο ηα 

ζηειέρε κπνξνχλ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηα πξφηππα απφδνζεο κε ηα πξαγκαηηθά επίπεδα απφδνζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ (Σεξδίδεο , 2004).  

Μηα αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη είηε ηππηθή, είηε άηππε. Ζ άηππε αμηνιφγεζε ελδερνκέλσο λα 

γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηαπηφρξνλα κε ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ν εξγαδφκελνο, 

αιιά ε ηππηθή είλαη εθείλνο ν ηχπνο ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ ζηεξίδεη ηνπο δηεπζπληέο ζην έξγν 

ηνπο θαη γεληθφηεξα ηελ επηρείξεζε ζαλ νιφηεηα.  

πλζέηνληαο έλαλ νινθιεξσκέλν νξηζκφ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, νξίδνπκε ηελ απφδνζε 

σο ηελ “δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο έρεη επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηελ ηππηθή νξγάλσζε θαη ηνπο νπνίνπο νθείιεη λα επηδηψμεη 

θαη ν ίδηνο” (Bacon, 1996). Απνηειεί δειαδή κία επίζεκε θαη δνκεκέλε δηαδηθαζία, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ζρεδηαζκφ ελφο επίζεκνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη 

απνζθνπεί ζην λα εθηηκήζεη θαη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. 

Αμηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο απφδνζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.   

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο απνηειεί κηα επθαηξία θαη γηα ηνλ εξγαδφκελν, αιιά θαη γηα ηνλ 

πξντζηάκελφ ηνπ λα αλαινγηζηνχλ ηα επηηεχγκαηα πνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη λα ειέγμνπλ θαηά 

πφζν πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ή φρη. 

Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη: 

 Να επαλεμεηάζεη ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ πιάλν πνπ 

έρεη ηεζεί. 

 Να πξνζδηνξίζεη ζε πνην βαζκφ έρνπλ εθηειεζηεί νη ζηφρνη ηνπ πιάλνπ απφδνζεο 

 Να αμηνινγεζεί ζε πνην βαζκφ ν εξγαδφκελνο έδεημε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. 

 Να ζπκθσλεζεί κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο. 
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Καηά ηηο ζπλαληήζεηο πξντζηακέλσλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ: 

 Απφδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα απφδνζεο. Γειαδή, λα γίλεη 

ζχγθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο κε θάζε ζηφρν θαη θξηηήξην απφδνζεο. Δπίζεο, 

είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ε δπζθνιία θαη νη πεξηνξηζκνί θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνεγήζεθε θαη αθνξνχζε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

 Απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο. Ζ ζπδήηεζε γηα ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θαη πξαγκαηηθά 

παξαδείγκαηα θαη πεξηπηψζεηο, φπνπ ην άηνκν έδεημε ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ 

κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (π.ρ. νκαδηθφ πλεχκα ή εγσηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο). Ζ 

ρξήζε παξαδεηγκάησλ είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα απνθεπρζνχλ ζεσξεηηθά ή ππνζεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. 

 Απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο αλάπηπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κηα πεξηνρή 

πνπ δελ έρεη αλαπηπρζεί, καδί ην άηνκν θαη ν πξντζηάκελνο ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ 

ηνπο ιφγνπο θαη ηα εκπφδηα πνπ απέηξεςαλ ηε βειηίσζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ, φπσο θαη 

ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζην κέιινλ ψζηε λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε. Οη 

δηεπζπληέο αλακέλεηαη λα αλαηξνθνδνηνχλ ηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ην 

πψο ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ αλάπηπμεο θαη 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Τπεχζπλνο γηα ηελ επηηπρία ηεο αμηνιφγεζεο δελ είλαη κφλν ν πξντζηάκελνο, αιιά ζαθψο 

επζχλε έρεη θαη ν εξγαδφκελνο. Καηά ηε δηάξθεηα ινηπφλ ηεο ζπλάληεζεο πξντζηακέλνπ-

εξγαδφκελνπ γηα ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, ν εξγαδφκελνο επίζεο 

πξέπεη: 

 Να αθνχζεη πξνζεθηηθά πξνηνχ απνξξίςεη ή δηαθσλήζεη κε κηα πξφηαζε. 

 Να μεθαζαξίζεη νηηδήπνηε δελ ηνπ είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ. 

 Να κε ζίγεηαη απφ ηα ζρφιηα πνπ ιακβάλεη, αιιά λα ηα δηαρεηξίδεηαη σο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηνηρεία πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπ βειηίσζε. 

 Να απνθαζίζεη ηηο επφκελεο θηλήζεηο ηνπ σο απνηέιεζκα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 
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Δπζχλε ζαθψο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπδήηεζεο θέξεη θαη ν πξντζηάκελνο. 

Αληίζηνηρα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ εξγαδφκελν, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, ν πξντζηάκελνο ζα πξέπεη λα:  

• Δζηηάδεη ζε ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο θαη φρη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

• Να είλαη ζαθήο ζηα ιεγφκελά ηνπ. 

• Να βξίζθεηαη εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. 

• Να απνηειέζεη ηνλ θχξην θνξέα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. 

• Να πξνζθέξεη ζηνλ εξγαδφκελν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ελέξγεηεο. 

• Να είλαη ζίγνπξνο πσο ν εξγαδφκελνο έρεη θαηαλνήζεη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζπδήηεζεο, ψζηε   

   απηή λα έρεη λφεκα. 

• Να έρεη πξνεηνηκάζεη απφ πξηλ ην πεξηερφκελν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

• Να κελ ππεθθεχγεη θαη λα κελ απνθεχγεη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ηνπ εξγαδφκελνπ. 

Χζηφζν, ζπρλά, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, γίλνληαη θαη ιάζε, ηα πην ζπλήζε απφ ηα 

νπνία είλαη:  

 Ζ επίδεημε επηείθεηαο ή πξνθαηάιεςεο εθ κέξνπο ησλ δχν εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Ζ 

αμηνιφγεζε φισλ κε πςειέο βαζκνινγίεο γηα παξάδεηγκα, αλεμάξηεηα απφ ηε 

πξαγκαηηθή ηνπο απφδνζε, είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη, ζε κηα 

πξνζπάζεηα απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ ή δπζαξέζθεηαο ησλ αηφκσλ. 

 

 Σάζε βαζκνιφγεζεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην κέζν. Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα κέζα επίπεδα απφδνζεο, ζηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο ησλ άθξσλ, 

νδεγεί ζαθψο ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Απηφ ην ζθάικα πξνθαιείηαη ζπλήζσο 

απφ ηελ επηζπκία ηνπ πξντζηακέλνπ λα κελ εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ζην πξφζσπφ ελφο 

κφλν εξγαδφκελνπ ή κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ κία ιαλζαζκέλε αληίιεςε «δηθαηνζχλεο» 

πνπ κπνξεί απηφο λα έρεη. 



  
  Σελ.   14  
 

 Ζ επηξξνή θαηά ηελ αμηνιφγεζε κφλν απφ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην πξφζθαην 

παξειζφλ. Όηαλ ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ κφλν ε απφδνζε ηεο πην πξφζθαηεο πεξηφδνπ – 

ζεηηθά ή αξλεηηθά – αληί ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ιάζνο ζπκπεξάζκαηα. 

 

 Ζ επηξξνή κφλν απφ ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Όηαλ έλα κφλν επλντθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εξγαδφκελνπ επεξεάδεη φια ηα ππφινηπα 

ζηνηρεία ηεο απφδνζεο, έρεη ζαθψο σο απνηέιεζκα ηελ εζθαικέλα πςειή ζπλνιηθή 

βαζκνινγία απφδνζεο, ε νπνία επηθέξεη ζαθψο παξαπιεξνθφξεζε. 

 

 

 Οκνίσο θαη ε επηξξνή κφλν απφ ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο 

εξγαδνκέλνπ. Όηαλ έλα κφλν αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εξγαδφκελνπ επεξεάδεη φια 

ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο απφδνζεο, έρεη απνηέιεζκα ηε ιαλζαζκέλε ρακειή ζπλνιηθή 

βαζκνινγία απφδνζεο ( Dessler, 2005). 

1.8.4. Δπηβξάβεπζε 

Χο επηβξάβεπζε νξίδεηαη νηηδήπνηε παξέρεη ε επηρείξεζε ζηνλ εξγαδφκελν σο αληηιεπηή αμία 

αλαγλψξηζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θαη ηεο απφδνζήο ηνπ. Δίλαη έλα πξσηαξρηθφ εξγαιείν 

ελίζρπζεο ηεο εξγαζίαο γηα ηε δηνίθεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. θνπφο ηεο 

επηβξάβεπζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο θαιήο απφδνζεο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ε βειηίσζε ηνπ εζηθνχ 

ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη έλα επξχ θάζκα επηβξαβεχζεσλ (πιηθψλ ή 

άπισλ) κε ζηνρεπκέλν ηξφπν εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο. 

Ζ επηβξάβεπζε αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, φηαλ απηφο έρεη επηηχρεη ηα 

παξαθάησ:  

 Έρεη πεηχρεη ην ζηφρν γηα ηνλ νπνίν εξγάζηεθε. 

 Έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν πξνο ηελ επίηεπμε ελφο πνιχπινθνπ ή 

καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ. 

 Έρεη βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ. 
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Παξάιιεια, θξφληκν είλαη, νη ακνηβέο ηνπ εξγαδνκέλνπ λα ζπζρεηίδνληαη κε ηηο απνδφζεηο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ εθείλνο λα θηλεηνπνηείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη βαζηθνί θαλφλεο ζπζρέηηζεο ηεο 

απφδνζεο κε ηηο ακνηβέο είλαη: 

 Ζ ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

κηζζνχ ηνπ (κηζζνινγηθέο πξναγσγέο). 

 

 χλδεζε ησλ ακνηβψλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα απφδνζεο. 

 

 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ακνηβψλ ζχκθσλα κε ηελ αηνκηθή απφδνζε, ην βαζκφ ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο θαη ηελ ηξέρνπζα ηνπνζέηεζε ζην κηζζνινγηθφ πίλαθα. 

 

 Ζ δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, νη αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίαο θαη ε αθεξαηφηεηα ηεο 

πινπνίεζεο. 

 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο, βέβαηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε καθξνρξφληα επηηπρία 

θαη αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο, είλαη ε Γηνίθεζε Απφδνζεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα λα εθηηκεζεί ην 

πφζν θαιά απνδίδνπλ νη εξγαδφκελνη κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη ην θαηά πφζν ιεηηνπξγνχλ πξνο 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. ηε ζπλέρεηα, ε Γηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία 

απηά, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπκθσλεί κε ηα ζχγρξνλα 

πξφηππα θαη φηη εμειίζζεηαη θαη γίλεηαη αθφκα πην άξηηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 

Σα βαζηθά εξγαιεία ηεο Γηνίθεζεο Απφδνζεο είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε νπνία εληζρχεηαη θαη κε ηελ νξζή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαη παξνρψλ. 

Σφζν ε αμηνιφγεζε, φζν θαη ε εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ είλαη αξθεηά πνιχπινθεο θαη πςεινχ 

θφζηνπο δηαδηθαζίεο. Δίλαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλαληνχλ πνιιέο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπο, ελψ αθφκε θαη ζήκεξα, εθαξκφδνληαη αλεπαξθψο απφ αξθεηέο επηρεηξήζεηο (Υπηήξεο, 

2001). 
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1.9. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επηρεηξεζηαθή αιιαγή θαη 

θνπιηνχξα θαη γη απηφ απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία ζε κεηαβαηηθέο επνρέο, φπσο ε παξνχζα. 

Δπηπιένλ απαίηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ θαη δηεζλνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε εμεηδίθεπζε, 

ε επειημία ησλ δνκψλ θαη ε πξφβιεςε κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ εηεξφθιεησλ γεγνλφησλ. Μέζσ 

ηεο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ηειηθά ζηηο επηρεηξήζεηο εξγαδφκελνη κε ηδενινγίεο 

ζπκβαηέο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. Δπνκέλσο, κεγάιεο ζεκαζίαο είλαη πιένλ ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ (ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ), ε δηάζεζή ηνπ γα 

δηαξθή επηκφξθσζε θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ ζηηο κεηαβνιέο. Δλ νιίγνηο, ε αμηνιφγεζε 

ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επηινγή ππαιιήισλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε, ηελ 

επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα θαη αιιαγή (Bacon, 1996). 

1.10.  Σξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, κε ζθνπφ λα νξηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εθηειεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα 

θαζήθνληά ηνπ (Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο, 2003). Τπάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη αμηνιφγεζεο 

πξνζσπηθνχ φπσο ε αηνκηθή αμηνιφγεζε, ε αμηνιφγεζε θαηά δεχγε, αιιά θαη ε πεξηγξαθηθή 

κέζνδνο.  

«χκθσλα κε ηελ αηνκηθή κέζνδν αμηνιόγεζεο πξνζδηνξίδνληαη θάπνηνη παξάγνληεο απφδνζεο 

πξνζσπηθνχ φπσο ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, ε πνζνηηθή, αιιά θαη ε πνηνηηθή απφδνζε, ε 

ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε πξνζπκία, ν δήινο, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε 

δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα‟‟ (Π. Φαλαξηψηε,1997).  

ηε κέζνδν θαηά δεύγε, ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη γηα θάζε 

εξγαδφκελν, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππνινίπνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ βξίζθνληαη ζην 

ίδην ηκήκα θαη εθηεινχλ ηα ίδηα θαζήθνληα. Μεηά απφ ηε ζχγθξηζε απηή, θαηαζθεπάδεηαη έλαο 

πίλαθαο αμηνιφγεζεο ν νπνίνο είλαη ππνζηεξηθηηθφο ηφζν ζηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζε φ,ηη 

έρεη λα θάλεη κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο.  
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πεξηγξαθηθή κέζνδνο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ππεχζπλν ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ λα θαηαλνήζεη θαη λα πεξηγξάςεη απφ κφλνο ηνπ θάζε ππνςήθην ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ κφξθσζή ηνπ. Δδψ, ν πξντζηάκελνο είλαη εθείλνο πνπ επηβαξχλεηαη 

κε ηελ φιε δηαδηθαζία, κηαο θαη εθείλνο είλαη απηφο πνπ θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηελ εηθφλα ηνπ 

θάζε εξγαδφκελνπ. αθψο ζα πξέπεη λα ππάξρεη απφιπηε εκπηζηνζχλε, ηφζν ζηνλ πξντζηάκελν 

θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ θξίζε, φζν θαη ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο σο ζχλνιν 

(Armstrong, 1992).               

1.11. Μέζνδνη θαη λέεο ηάζεηο 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ελ γέλεη, εθηφο ηνπ φηη ιεηηνπξγεί σο κέηξν ειέγρνπ ηνπ βαζκνχ 

ζηνλ νπνίν θάζε εξγαδφκελνο ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο, είλαη επίζεο ε αηηία γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πξναγσγήο, κεηαζέζεσλ θαη 

ακνηβψλ. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ ελεκέξσζή ηνπο 

γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο, νχησο ψζηε αλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη δηφξζσζεο θαθψλ 

ρεηξηζκψλ, λα γίλνπλ άκεζα νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε αλαηξνθνδφηεζε 

γηα απνθπγή αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Μέζα απφ ηελ νξζή 

θαη δίθαηε αμηνιφγεζε κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, γεγνλφο πνπ 

βνεζά ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

Έλαο πξντζηάκελνο νθείιεη λα είλαη δίθαηνο θαη αληηθεηκεληθφο απέλαληη ζηνπο πθηζηακέλνπο 

ηνπ θαη λα δξα ζπκβνπιεπηηθά ζε νπνηνλδήπνηε ην ρξεηάδεηαη, γηα λα θαηεπζπλζεί πξνο ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ε επηρείξεζε πξεζβεχεη, απηφλ ηεο επηηπρίαο. Ο ππεχζπλνο ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, κέζσ ηεο δηαξθνχο αμηνιφγεζεο, κπνξεί θαη δίλεη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζε φζνπο απέθιηλαλ απφ ηελ πξνζρεδηαζκέλε πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Βάζεη ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε ππαιιήινπ, ν ππεχζπλνο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

ζπκβνπιεχεη θαη ππνζηεξίδεη μερσξηζηά θάζε εξγαδφκελν γηα ην πψο κπνξεί λα θαηαθέξεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θηινδνμίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ, ηα νπνία βαζίδνληαη 

ζε απηήλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηηο κηζζνινγηθέο 

πξναγσγέο. Έηζη, κηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο, κέζσ ηεο επηβξάβεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
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κεηά απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε αμηνιφγεζε, δίλεη έλαπζκα θαη θίλεηξα ζην πξνζσπηθφ λα 

επηδείμεη πεξηζζφηεξν δήιν θαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα, άξα θαη πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σαπηφρξνλα, ε παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, κε κνξθή νηθνλνκηθψλ 

εληζρχζεσλ θαη πξηκ παξαγσγηθφηεηαο, εληζρχεη ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ νη 

νπνίνη ληψζνπλ φηη επηθξαηεί δηθαηνζχλε θαη αμηνθξαηία ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία 

απαζρνινχληαη.  

Χζηφζν, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κηαο επηρείξεζεο, πξέπεη λα 

είλαη μεθάζαξν θαη θαηαλνεηφ ζε φια ηα κέιε ηεο, θαζψο θαη λα ζπκβαδίδεη κε ην φξακα, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Δάλ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, γηα θάπνην ιφγν, δε γίλεη 

απνδεθηφ απφ ην πξνζσπηθφ, ζαθψο δε ζα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφηεηα. ηφρνο ηνπ είλαη ν 

εληνπηζκφο ησλ βαζηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη αδπλακηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε άκεζε βειηίσζή 

ηνπο. Ο πξντζηάκελνο θάζε ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ν πιένλ αξκφδηνο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, έρνληαο θαζεκεξηλή επαθή θαη ηξηβή καδί 

ηνπο, ε νπνία ηνπ επηηξέπεη λα ζρεκαηίζεη κηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα εθείλνπο. Ο 

πξντζηάκελνο είλαη εθείλνο, πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη θαη λα πινπνηήζεη πξναγσγέο, 

αιιά θαη λα απνθαζίδεη γηα ηηο απνιχζεηο καδί κε ηνλ ππεχζπλν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ 

Πφξσλ.  

Ζ αμηνιφγεζε σζηφζν, κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν. Πξφθεηηαη γηα ηε 

κέζνδν ηεο απηναμηνιφγεζεο, πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ψζηε ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα θξίλνπλ 

κφλα ηνπο ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Ζ ηερληθή ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη ηδαληθή φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο θαη ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ επηρείξεζε (Παπαιεμαλδξή, 

Μπνπξαληάο, 2003). Δθηφο απφ ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνλ πξντζηάκελν 

ππάξρεη θαη ε αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη απφ ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, εηδηθά αλ ην 

αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ, φπνπ ην πξνζσπηθφ έξρεηαη ζε άκεζε 

επαθή κε ηνλ πειάηε. Οη πειάηεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν θαη λα κεηαθέξνπλ 

ζηνλ πξντζηάκελν ηε ζπλνιηθή ηνπο εκπεηξία απφ ηε ζπλαιιαγή πνπ είραλ κε θάπνηνλ 

εξγαδφκελν, είηε απηή ήηαλ ζεηηθή, είηε αξλεηηθή. 



  
  Σελ.   19  
 

Ζ ηειεπηαία ηάζε ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο είλαη εθείλε ησλ 360 κνηξψλ, ε νπνία απνηειεί κηα 

ζχκπηπμε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο. Πιενλέθηεκα ηεο 

κεζφδνπ απηήο είλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε πνηνηηθή πιεξνθφξεζε. Καηά ηε κέζνδν απηή, ηα 

ζηνηρεία ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, απφ ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ηνλ 

αμηνινγνχκελν θαη νξηζκέλεο θνξέο θαη απφ ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δεκηνπξγεί άγρνο θαη ςπρνινγηθή πίεζε πνιιέο θνξέο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, αιιά ηαπηφρξνλα παξάγεη θαη δηάθνξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζηελ Γηνίθεζε. 

Όκσο, κέζα απφ απηήλ δίλεηαη θίλεηξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη 

εηδηθφηεξα φηαλ έρεη κεζνιαβήζεη κηα πνηνηηθή ζπδήηεζε κεηαμχ πθηζηακέλσλ θαη 

πξντζηακέλσλ ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αληαιιάζζνληαη ηδέεο θαη απφςεηο.  

Σα άηνκα πνπ έρνπλ ήδε πςειέο επηδφζεηο, απμάλνπλ κε ηε κέζνδν απηή ην επίπεδν ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο πξνζδνθηψλ. Γειαδή, φζν βειηηψλνληαη νη επηδφζεηο ηνπο θαη ε αμηνιφγεζε 

επηδξά ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, ζέηνπλ δηθνχο ηνπο, πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο 

επηδηψθνπλ λα πεηχρνπλ ελψ ηαπηφρξνλα αζθνχλ θαη ηελ απηνθξηηηθή ηνπο (Εεπγαξίδεο, 1997).  

Οη πνιηηηθέο αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ εμέιημε θάζε είδνπο επηρείξεζεο. Κνηλή άπνςε φισλ απηψλ είλαη φηη ε αμηνπνίεζε ή κε 

ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ζέκα αμηνιφγεζεο. Κάπνηεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο, βέβαηα, βαζίδνληαη ζε 

θαζνξηζκέλα πξνζσπηθά πξφηππα, ηα νπνία πνιιέο θνξέο δηαθέξνπλ. Μέζα ζε έλα δηνηθεηηθφ 

πεξηβάιινλ, φκσο, ε αμηνιφγεζε είλαη ζρεηηθή θαη εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο, ηε λνκηθή ηεο κνξθή, ηνλ θχθιν δξαζηεξηνηήησλ ηεο, αθφκα θαη απφ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη γηα ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά θαη νη νπνίνη πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ. 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλερήο θαη αδηάθνπε. Λακβάλεη ρψξα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζηαθήο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ.  
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1.12. Πιενλεθηήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζαθψο απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν θάζε επηρεηξεζηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη δηνίθεζεο, γηαηί παξέρεη έλα ζχλνιν απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

αλαηξνθνδφηεζε πθηζηακέλσλ θαη πξντζηακέλσλ θαη θπξίσο γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε αμηνιφγεζε πνιιέο θνξέο 

ζπλδέεηαη κε ηε δίθαηε θαηαλνκή κηζζψλ, απμήζεσλ, αδεηψλ, πξναγσγψλ θαη επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα εθαξκνγή ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ακνηβψλ, ζεηηθψλ ή αθφκα 

θαη αξλεηηθψλ εληζρχζεσλ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ησλ θηλήηξσλ έρνπλ ακθηιεγφκελα 

απνηειέζκαηα (Παπάλεο Δ & Ρφληνο Κ., 2007). 

Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα σθειεζεί πνιιαπιά απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

ηεο απφδνζεο (Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2008). Κάπνηα απφ ηα νθέιε είλαη ηα παξαθάησ: 

 Ο θαζνξηζκφο πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη δξαζηεξηνηήησλ, έηζη ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε 

ηνπο επηδησθψκελνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζή ηνπο κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 Ζ δηαπίζησζε εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ φηη ε πξνζπάζεηα γηα πςειή απφδνζε 

αλαγλσξίδεηαη θαη επηβξαβεχεηαη. 

 Ζ εζηθή θαη πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη, φηαλ εθηηκάηαη θαη 

αλαγλσξίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο, κε βάζε ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. 

 Ζ απηνγλσζία πνπ απνθηά ν εξγαδφκελνο, θαζψο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο αλαδεηθλχνληαη 

νη δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηά ηνπ, ζηνηρεία πνπ απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Δλζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο θαη λα εθθέξνπλ λέεο ηδέεο 

θαη απφςεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κέζα ζε έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο 

θαη αιιεινζεβαζκνχ. 

 Πξνζδηνξίδνληαη θαη θαιχπηνληαη ειιείςεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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 Γηεπθνιχλεηαη ε ηξνρνδξφκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο 

πξνφδνπ. 

 Δθθξάδνληαη θαη επηιχνληαη πξνβιήκαηα θαη παξάπνλα εθ κέξνπο ηφζν ηεο εξγνδνζίαο 

φζν θαη ησλ ππαιιήισλ. 

1.13. Μεηνλεθηήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

Χζηφζν, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα έρεη θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, εθφζνλ δελ είλαη ζσζηά δνκεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή (Hendry, 1995) 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο είλαη κηα δηαδηθαζία δηαξθήο, πνπ γίλεηαη ππφ αξθεηέο 

πξνυπνζέζεηο θαη κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Σα κεηνλεθηήκαηά ηεο κπνξεί λα είλαη ηα εμήο: 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αμηνιφγεζε γίλεη επηιεθηηθά, ρσξίο λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, ππάξρεη πεξίπησζε λα 

κεηαηξαπεί είηε ζε κηα δηαδηθαζία ξνπηίλαο, είηε ζε εξγαιείν άζθεζεο πίεζεο απφ ηνπο 

εξγνδφηεο πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο.  

Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, φζν ζσζηά δνκεκέλε θαη αλ είλαη, δελ κπνξεί λα δηνξζψζεη 

άκεζα ηηο δηάθνξεο νξγαλσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη αδφθηκεο πνιηηηθέο πνπ κπνξεί λα 

αθνινπζεί έσο ηψξα κηα επηρείξεζε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο εμαξηάηαη βαζηθά 

απφ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ αμηνινγεηή θαη ηε ζαθήλεηα ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη. ηελ 

πεξίπησζε πνπ έλαο αμηνινγεηήο έρεη θάπνηνπ είδνπο πξνθαηάιεςε ή αξλεηηθή πξνδηάζεζε σο 

πξνο θάπνηνλ αμηνινγνχκελν ή βαζίδεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, αζαθείο 

ζηφρνπο θαη ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο, ηφηε ε αμηνιφγεζε δε ζα επηθέξεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα.  

Πξνο απνθπγήλ ηέηνησλ θαηλνκέλσλ, ζα πξέπεη ε επηείθεηα θαη θαινπξναίξεηε δηάζεζε λα 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ ακεξνιεςία ησλ θξηηεξίσλ θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο, έηζη ψζηε ν 

αμηνινγνχκελνο λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηα κέηξα πνπ ζα θξίλνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

ηαπηφηεηα. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ν αμηνινγεηήο πξέπεη λα απνθεχγεη 

πξνζσπηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, φπνπ ζα αμηνινγεί ηελ ζπκπεξηθνξά θαη φρη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ (Παπάλεο E, Ρφληνο K , 2007). 
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1.14. Ο ζθνπφο ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

θνπφο ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο είλαη ε νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο ησλ αηφκσλ, έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα κπνξνχλ λα επηηπγράλνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα εμειίζζνληαη επαγγεικαηηθά. Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο, ν εξγαδφκελνο 

είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ, έηζη ψζηε λα ηα αλαδείμεη ή λα 

ηα βειηηψζεη, αληίζηνηρα. Χζηφζν, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο επηκέξνπο ηκήκα 

ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο δηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή (Hendry, 1995). 

Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απνθαζίζεη ζσζηά γηα ην αλ ζα πξνβεί ζε 

πξναγσγέο, κεηαθηλήζεηο ππαιιήισλ ή αθφκα θαη ζε απνιχζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο 

εξγαδφκελνο ιάβεη ζεηηθή αμηνιφγεζε, απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο πξναγσγήο ηνπ. Αλ ε 

αμηνιφγεζε είλαη κέηξηα, ηφηε ππάξρεη ε πηζαλφηεηα κεηαθίλεζήο ηνπ ζε θάπνηα άιιε ζέζε 

εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο, ελψ ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, πνπ ε 

αμηνιφγεζε ελφο εξγαδνκέλνπ είλαη αξλεηηθή, ηφηε ππάξρεη ε πηζαλφηεηα απφιπζήο ηνπ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ηα αξλεηηθά θαηλφκελα επαλαιακβάλνληαη. 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο, πνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμηνιφγεζε, 

είλαη γηα λα θαζνξίζεη απμήζεηο κηζζψλ ή επηπξφζζεησλ παξνρψλ. Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζέιεη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πέηπραλ πςειή 

βαζκνινγία παξέρνληαο πςειφηεξνπο κηζζνχο θαη θάπνηεο επηπξφζζεηεο παξνρέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα πξνζθνξά παθέηνπ δηαθνπψλ θ.α. 

Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, επίζεο, εληνπίδνληαη θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη ε 

επηρείξεζε λα επέκβεη εθπαηδεπηηθά, δειαδή λα εμεχξεη ηξφπνπο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ησλ 

αηφκσλ, κε ζθνπφ εθείλνη λα αιιάμνπλ ηε ζηάζε ηνπο, απνθηψληαο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. Με ην ζρεδηαζκφ ηέηνησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ηθαλψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζηειερψλ πνπ ζέινπλ λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ, λα ην πξάμνπλ. 
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Σέινο, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο, ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη ζε δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο ζηε δνκή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Δπεηδή νη ηθαλνί 

εξγαδφκελνη απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο 

θαη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζήο ηνπο. Δίλαη αληηθεηκεληθά απνδεθηφ, πσο δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε θάηη, αλ δελ 

κεηξεζεί θαη αμηνινγεζεί πξσηχηεξα (Βαμεβαλίδνπ & Ρεθιείηεο, 2008). 

θνπφο ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ινηπφλ, είλαη ε ζεηηθή παξαθίλεζε, ε ζσζηή αμηνπνίεζε 

θαη ε απξφζθνπηε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο, κε ηε δηαζθάιηζε 

ζπλζεθψλ ίζεο κεηαρείξηζεο, ηζφηεηαο επθαηξηψλ θαη δηαθάλεηαο θαη κε βαζηθφ εξγαιείν ηε 

ζπζηεκαηηθή θαη ηεθκεξησκέλε εθηίκεζε ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο (Καθνπιίδεο, 2010).  Γηα λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφ, επίζεο, έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

εζσηεξηθή δηθαηνζχλε (νη ζεκαληηθέο θαη κε πςειέο απαηηήζεηο ζέζεηο εξγαζίαο λα ακείβνληαη 

αλάινγα) θαη εμσηεξηθή δηθαηνζχλε (ηζνξξνπία θαη πξνζαξκνγή ηεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην πψο απνηηκψληαη αλάινγεο ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο) θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο κηαο επηρείξεζεο.  

1.15. Οη πξνυπνζέζεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο 

 Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη 

δηαθξηηφ απφ φινπο, επζπγξακκηζκέλν θαη ζχκθσλν κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο, απνδεθηφ απφ ηνπο αμηνινγνχκελνπο, αμηφπηζην θαη απνδνηηθφ. 

 Οη αμηνινγεηέο ζα πξέπεη ζαθψο λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο σο πξνο ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, ηε ζηνρνζεζία, ηε κέηξεζε θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ηελ θαζνδήγεζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ αμηνινγνχκελσλ. 

 Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ κηα θνπιηνχξα δηαξθνχο κάζεζεο, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα απνηειεί θαη πξνζσπηθή πεπνίζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν θαη ζπκβαηφ 

κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ (ακνηβέο, παξνρέο, πξναγσγέο, 

εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θ.α.) 
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Βέβαηα, γηα λα είλαη έλα ζχζηεκα απνδνηηθφ, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζε αμηφπηζηα θξηηήξηα θαη ηερληθέο. πγθεθξηκέλα, ε ρξεζηηθφηεηα, ε επθνιία θαηαλφεζεο θαη ε 

ζπλέπεηα απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο θαη απνηεινχλ 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη ζε έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. Σα θξηηήξηα 

απφδνζεο έρνπλ ζρέζε κε ην ραξαθηήξα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηε ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη 

απαξαίηεηε λα επηδεηρζεί γηα λα γίλεη ε εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο θαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

πνπ πξέπεη λα επηηπγράλεη θάζε θνξά ν εξγαδφκελνο (Υπηήξεο, 2001). 

 

1.16.  Ζ δηαδηθαζία θαη ν ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

Πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, ψζηε απηή λα είλαη αμηφπηζηε, 

αληηθεηκεληθή θαη απνηειεζκαηηθή. Οη ηερληθέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο 

(Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003). Πνζνηηθέο είλαη εθείλεο νη κέζνδνη πνπ θαηακεηξνχλ ηελ 

απφδνζε ηεο παξαγσγήο ησλ εξγαδνκέλσλ κε αξηζκεηηθνχο δείθηεο απφδνζεο, ελψ πνηνηηθέο 

είλαη εθείλεο νη κέζνδνη πνπ αθνξνχλ ζε κεηξήζεηο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

αηφκσλ ζε κηα επηρείξεζε.  

Σα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθα ζην ζρεδηαζκφ ηνπο θαη θπξίσο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Πξνυπνζέηνπλ ηφζν ηελ ηθαλφηεηα ξεαιηζηηθήο ζηνρνζεζίαο ζε φια ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο, φζν θαη πςειφ βαζκφ πξνεηνηκαζίαο, δηαιφγνπ, γλψζεσλ θαη 

ηεθκεξίσζεο, ηφζν απφ ηνλ αμηνινγεηή φζν θαη απφ ηνλ αμηνινγεηή. Σα κνληέξλα θαη ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηξήζνπλ ηελ απφδνζε κέζα απφ 

πνιιέο παξακέηξνπο. Με ιίγα ιφγηα ζπλδπάδνπλ: 

α) Γεληθά θξηηήξηα, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί θαη επηθεληξσζεί ζην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν 

εξγαζίαο ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 

β) πζηεκαηηθέο ζπλεληεχμεηο, πνιχ ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ ν αμηνινγεηήο λα νξηζηηθνπνηήζεη 

ηελ θξίζε ηνπ. 
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γ) Καζνξηζκφο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, νη νπνίνη είλαη είηε πνζνηηθνί, είηε 

πνηνηηθνί θαη έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ αξρηθή θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ.  

Σν ζηάδην απηφ ηνπ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζεκεία πνπ πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ 

εθ κέξνπο ησλ δχν κεξψλ (Grote, 2002): 

 ηα βαζηθά πεδία ελδηαθέξνληνο (πνηφηεηα, πνζφηεηα, απνδνηηθφηεηα). 

 ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην θάζε πεδίν. 

 ηα αληηθεηκεληθά θαη απνδεθηά πξφηππα πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξηρζεί ε αμηνιφγεζε. 

 ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα, ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα θαη 

ζηηο απαηηνχκελεο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο είλαη θαζνξηζηηθέο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ηξφπνπ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. 

 ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν ν πθηζηάκελνο ζα πξέπεη λα 

νινθιεξψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ επίζεο λα είλαη αμηφπηζην, πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαη 

απηφ ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Να γίλεη ε αξκφδηα αλάιπζε ηνπ έξγνπ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο (job 

analysis). 

 Να θαζνξηζηεί εμαξρήο ην ηη ελλννχκε ιέγνληαο «επηηπρία» ηνπ έξγνπ. 

 Να έρεη αλαπηπρζεί ν ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ επηδησθφκελσλ 

ζηφρσλ.  

1.17. Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

Γηα λα είλαη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ αληηθεηκεληθφ θαη δίθαην, 

ζα πξέπεη λα δηαλχζεη ηα παξαθάησ ζηάδηα πξνηνχ πινπνηεζεί (Grote, 2002):  

 Να γίλεη ξεαιηζηηθφο θαζνξηζκφο ζηφρσλ. Οη ζηφρνη ηίζεληαη ζηελ αξρή θάζε ρξνληθήο 

πεξηφδνπ θαη αθνξνχλ θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά ή φιε ηελ νκάδα, σο ζχλνιν.  Δίλαη 

πνιχ βαζηθφ, νη ξφινη θαη ηα θαζήθνληα ησλ εξγαδνκέλσλ λα είλαη δηαθξηηά θαη 

θαηαλνεηά απφ ηνπο ίδηνπο.  
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 Να θαηαζθεπαζηεί έλα ξεαιηζηηθφ πιάλν δξάζεο ησλ ππαιιήισλ, ην νπνίν θπζηθά ζα 

πξέπεη λα ηνπο γλσζηνπνηεζεί θαη λα γίλεη μεθάζαξν ην ηη ελλννχκε ιέγνληαο «επηηπρία». 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξνο θαη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο βαζκνιφγεζεο, ψζηε λα 

κελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα ακθηβνιίαο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

 Ζ θαζνδήγεζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ πξντζηάκελσλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ. πγθεθξηκέλα, έλαο θαιφο πξντζηάκελνο νθείιεη λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία θαη κέζα ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ ζεκείσλ πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ. ηελ ππνζηήξημε πεξηιακβάλεηαη θπζηθά θαη ε 

εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνπ θαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

 Ζ αλαγλψξηζε θαη ε επηβξάβεπζε ηεο απφδνζεο, είηε κε πιηθέο είηε κε άπιεο κνξθέο, 

είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο, ψζηε ν εξγαδφκελνο λα αληηιεθζεί πσο νη πξνζπάζεηέο ηνπ 

αλαγλσξίδνληαη θαη έηζη λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.   

 

1.18. Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

Με ηνλ φξν «απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ» ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

παξάγνληαη πινπνηψληαο κηα εξγαζία ή κηα δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε είλαη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάδεημή ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ επηβνιή ηεο έλαληη 

ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν λα επηιερζεί ε πην 

θαηάιιειε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Γηα λα επηιεγεί ε θαηαιιειφηεξε 

κέζνδνο, ζα πξέπεη θαηαξράο ηα ζηειέρε λα νξίζνπλ ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ην ηη ζέινπλ 

λα πεηχρνπλ κέζσ απηήο. Δάλ γηα παξάδεηγκα, ζθνπφο ζηελ παξνχζα θάζε είλαη ε επηινγή ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα πξναρζνχλ ή ε εθπαίδεπζε θαη ε πιεξσκή αλάινγα κε ηελ αμία πνπ πξνζδίδνπλ 

ζηελ επηρείξεζε, θαηαιιειφηεξεο κέζνδνη ζεσξνχληαη γηα ηελ πεξίπησζε απηή νη παξαδνζηαθέο 

Αληίζεηα, εάλ ν ζθνπφο ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν είλαη ε εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε 

ππνζηήξημή ηνπο, ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί, ηφηε νη ζπλεξγαηηθέο κέζνδνη 

ζεσξνχληαη νη θαηαιιειφηεξεο. 
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Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί νη θπξηφηεξεο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Υαηδεπαληειή, 1999) θαη νη νπνίεο είλαη: 

 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ζ απνδνηηθφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηα ελφο εξγαδνκέλνπ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ 

ζπγθξίλνληάο ηηο κε ηηο απνδφζεηο άιισλ ππαιιήισλ ηνπ ίδηνπ ηνκέα. Χζηφζν, ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηξφπνο αμηνιφγεζεο πξνζθξνχεη ζε αληηδξάζεηο θαη δηαθσλίεο κεηαμχ αμηνινγνχκελσλ θαη 

αμηνινγεηψλ θαη παξνπζηάδνληαη εκπφδηα ζηε ρξεζηκφηεηά ηνπ σο πξνο ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Οη θχξηεο κέζνδνη ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο: 

 Ζ κέζνδνο ηεο απιήο θαηάηαμεο (Ranking method): εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο θαη θαηαηάζζεη ηνπο ππαιιήινπο κε βαζκνινγηθή ζεηξά.   

 Ζ κέζνδνο ηεο ελαιιαθηηθήο θαηάηαμεο (alternation ranking method): Ο πξντζηάκελνο 

ζπγθξίλεη ηνπο ππαιιήινπο κεηαμχ ηνπο ζε δηάθνξα ζεκεία θαη κεηά ηνπο θαηαηάζζεη ζε 

ζεηξά, βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχγθξηζεο. 

 Ζ κέζνδνο θαηαλνκήο βαζκψλ (method of ranking distribution): Οη εξγαδφκελνη 

βαζκνινγνχληαη κε θιίκαθα ηνπ 100 θαη αλάινγα κε ηελ βαζκνινγία ηνπο 

θαηαηάζζνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζεηξά. 

 

 Ζ κέζνδνο ηεο ζχγθξηζεο δεπγαξηψλ (paired comparison method): Οη εξγαδφκελνη 

ζπγθξίλνληαη θαηά δεχγε γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. Θεσξείηαη 

πνιχ αμηφπηζηε κέζνδνο θαη ηερληθά αθξηβήο θαη ππνζηεξηθηηθή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αηνκηθψλ δηαθνξψλ.  

 Ζ κέζνδνο ηεο ππνρξεσηηθήο δηαζπνξάο (forced distribution method): Οη εξγαδφκελνη 

θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο (θαζφινπ απνδνηηθφο, 

κέηξηα απνδνηηθφο θιπ) θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ππνινγηζκφο ησλ πνζνζηψλ φισλ 

απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκφο ζέιεη λα δψζεη θάπνηεο επηπιένλ παξνρέο ζηνπο πην 

απνηειεζκαηηθνχο εξγαδφκελνπο.   

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΑΠΟΛΤΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν απηνχ ηνπ ηχπνπ αμηνιφγεζεο, πνπ έρεη σο ζηφρν 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη βάζεη νξηζκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ. Απνηειεί κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απφ ηε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε, βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά  ζηνηρεία θαη θξηηήξηα. Οη πην δηαδεδνκέλεο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο κε βάζε απφιπηα θξηηήξηα είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γξακκηθή θιηκαθσηή θαηάηαμε (graphic rating scale method): Ζ κέζνδνο απηή  εζηηάδεη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ραξαθηεξηζηηθά, πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

εξγαζηαθή απφδνζε. ην αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην δίλεηαη έκθαζε ζηα πξφηππα 

εξγαζίαο θαη ζηελ αλάιπζε ηεο θάζε ζέζεο θαη ιηγφηεξν ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

αθνζίσζε θαη ηε δέζκεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο ηελ επηρείξεζε. 

 ηαζκηζκέλνο θαηάινγνο ειέγρνπ (weighted checklist): Πξφθεηηαη γηα κηα ιίζηα κε φια 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ, ηα νπνία θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ν εθηηκεηήο. Ζ 

βαζηθή δηαθνξά απηήο ηεο κεζφδνπ κε ηε γξακκηθή θιηκαθσηή θαηάηαμε είλαη φηη έρνπλ 

θαζνξηζηεί ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ μερσξηζηά, ρσξίο ν 

αμηνινγεηήο λα ηνπο γλσξίδεη θαηά ηελ αμηνιφγεζε.  

 Τπνρξεσηηθή επηινγή (forced-choice system): Πξφθεηηαη γηα κηα παξαιιαγή ηεο 

πξνεγνχκελεο κεζφδνπ, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ν εθηηκεηήο δε ξσηά ηνλ αμηνινγνχκελν 

πξνθεηκέλνπ λα πάξεη απαληήζεηο, αιιά ν ίδηνο επηιέγεη ηε θξάζε πνπ αληηπξνζσπεχεη 

θαιχηεξα ηελ ζπκπεξηθνξά ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ. 

 Διεχζεξε έθζεζε (free essay): Ο αμηνινγεηήο ζπληάζζεη κηα  έθζεζε γηα ηελ απφδνζε 

ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, θαηαγξάθνληαο ηε ζπκπεξηθνξά θαη επηζεκαίλνληαο ηα δπλαηά 

θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ. 
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 Κξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά (critical incidents): ηε κέζνδν απηή γίλεηαη κηα θαηαγξαθή ησλ 

ζεηηθψλ ή/θαη αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ησλ επηηπρηψλ θαη ησλ απνηπρηψλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαζ‟ φιν ην δηάζηεκα ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Κέληξα αμηνιφγεζεο (assessment centers): Πξφθεηηαη γηα «πξνζνκνησηέο» ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ κέζνδνο απηή βνεζά ηνπο αμηνινγεηέο λα δηαθξίλνπλ 

ηηο επηθνηλσληαθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Καηά ηελ νινθιήξσζή 

ηεο, παξέρεηαη θαη ε αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο, ε νπνία βνεζά 

ζαθψο ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ 

Ζ δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ (management by objectives) αθνξά ηελ αμηνιφγεζε βάζεη ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. Βαζηθά ζεκεία ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη (Drucker, 1954): 

 Ζ εκπινθή θαη ε αλάκεημε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. 

 Σαθηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ 

νη αξκνληθέο ζρέζεηο θαη ε νκαιφηεηα εληφο ηεο επηρείξεζεο. 

 αθήλεηα ησλ ζηφρσλ. 

 Γέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 χλδεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί 

απφ ηελ επηρείξεζε. 

Σα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη: 

 Ζ ζηνρνζεζία απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο  

 Ζ ζηνρνζεζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ θάζε ηκήκαηνο 

 Ζ ζπδήηεζε ησλ ζηφρσλ ζε επίπεδν ηκήκαηνο 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ  

 Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ  
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 Ζ αλαηξνθνδφηεζε  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε ην βαζκφ ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ είλαη ηδηαίηεξα 

αθξηβήο θαη αμηφπηζηε, επεηδή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πιήξε εμαηνκίθεπζε ησλ ζηφρσλ. Ζ 

εμαηνκίθεπζε απηή, φκσο, δεκηνπξγεί νξηζκέλα πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα ακνηβψλ 

ησλ ζηειερψλ. Έηζη, ινηπφλ, είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί έλα απφιπηα δίθαην ζχζηεκα 

αληακνηβψλ ιφγσ ηεο εμαηνκίθεπζεο απηήο. 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Με βάζε απηφλ ηνλ ηχπν αμηνιφγεζεο, ν εξγαδφκελνο αμηνινγείηαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ ν ίδηνο θέξεη, φπσο γηα παξάδεηγκα ην χςνο ησλ πσιήζεσλ, ην πνζνζηφ ησλ ζθαικάησλ 

θαηά ηελ παξαγσγή ή ν αξηζκφο ησλ αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. Ζ 

κέζνδνο απηή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ην πφξηζκα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη αληηθεηκεληθφ θαη δελ 

επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Χζηφζν, έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη δεκηνπξγεί αίζζεκα 

αληαγσληζκνχ θαη αληηπαιφηεηαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2- Ο ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

2.1. Δηζαγσγή ζηνλ Σξαπεδηθφ Σνκέα 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη νδεγήζεη ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 

δηεζλψο ζε κηα ζπλερή θαηάζηαζε αλαζρεκαηηζκνχ θαη εθηεηακέλσλ αλαθαηαηάμεσλ. Ζ δηαξθήο 

θαη αδηάθνπε  δηεζλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, παξάιιεια κε ηε ξαγδαία 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε, έρνπλ κεηαζρεκαηίζεη εληειψο ην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ζεκαληηθά ην ξφιν ηνπ ζην ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

ζε παγθφζκην επίπεδν.  

Σαπηφρξνλα, φκσο, έρνπλ εκθαληζηεί πνηθίινη θίλδπλνη  γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο, νη 

νπνίνη, αλ δελ αληηκεησπίδνληαη αληηθεηκεληθά, κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ηζρπξνί θξαδαζκνί ζε φιν 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε ζηαζεξφηεηα ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο.  

Ζ απειεπζέξσζε ησλ εγρψξησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ θαη ρξήκαηνο απφ ηνπο πνιχ απζηεξνχο 

δηνηθεηηθνχο θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνχο, έρεη βνεζήζεη ζεκαληηθά ηε δηαζχλδεζε ησλ εζληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ, αθελφο κελ ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, αθεηέξνπ δε απμάλνληαο ην ελδερφκελν κεηάδνζεο κηαο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο ή κηαο θξίζεο απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλέβαιε αδηακθηζβήηεηα θαη ε αικαηψδεο ηερλνινγηθή εμέιημε κε 

ηηο ζπλερψο αλαπηπζζφκελεο εηζαγσγέο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ θιάδν (απηνκαηνπνίεζε 

ζπλαιιαγψλ, πιεξνθνξηαθή νινθιήξσζε, ειεθηξνληθφ ρξήκα, θ.ιπ.). Χζηφζν, ε δηαξθψο 

απμαλφκελε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαζνιηθή εμάξηεζε ησλ ηξαπεδψλ απφ ηα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ην ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν, θαζψο νη 

δηαηαξαρέο κέζσ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο, αιιά θαη ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζπκςεθηζκνχ 

ησλ πιεξσκψλ κεηαδίδνληαη πιένλ απηφκαηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ.  

ην ζχγρξνλν δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ, είλαη πνιχ ζπρλέο νη εμαγνξέο θαη νη 

ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ, γηα ηε δεκηνπξγία κεγάισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νκίισλ, έηνηκσλ λα 

αληαγσληζζνχλ κεηαμχ ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν κε κηα πνηθηιία πξντφλησλ ζε ειθπζηηθέο 

ηηκέο (Drucker, 1954).  
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2.2. χγρξνλεο εμειίμεηο ζην Γηεζλέο Σξαπεδηθφ χζηεκα 

Οη ζπλερείο εμειίμεηο, φπσο πξναλαθέξζεθαλ, έρνπλ ζαθψο εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ 

ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ θαη έρνπλ νδεγήζεη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ εθαξκνγή 

πην πνιχπινθσλ θαη ξηςνθίλδπλσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. ηελ  Δπξσπατθή Έλσζε εηδηθά, ε λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε κε 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ θαη ε ηειεπηαία δηεξεχλεζή ηεο ην 2007 κε 27 θξάηε-κέιε, απνηέιεζαλ 

ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, επηηπγράλνληαο ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ 

κηαο εληαίαο αγνξάο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Οη έληνλα αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ππνρξέσζαλ ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο λα πξνβνχλ ζε 

αλαδηάξζξσζε ηεο νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηνπο δνκήο, αιιά θαη ζε επαλεμέηαζε ηεο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινπζνχλ, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κέζσ ηεο πιήξνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θιίκαθαο (Βαξιάκεο, 2009). 

 

2.3. Ζ Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηνλ Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Υψξν 

Ζ Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

επηβαξπλζεί κε πνιχ ζεκαληηθέο θαη βαξχλνπζεο γηα ηελ πνξεία ηεο ηξάπεδαο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη αιιαγέο ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, νη κεηαβνιέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδψλ θαη νη πξνζαξκνγέο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο θάζε ηξάπεδαο αλαζέηνπλ ζηε Γηεχζπλζε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ έλα εηδηθφ βάξνο, κηαο θαη ε επηθξάηεζή ηνπο ζηελ αγνξά θαη ε 

βησζηκφηεηά ηνπο ελαπφθεηηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ (Υαηδεθηάλ, 2013). 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο ηξάπεδαο πξέπεη λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο, έρνληαο σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ 

νξγαλσηηθή απφδνζε, ηελ εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ εγεηψλ, 

γηα λα ραξίζεη ζηνλ νξγαληζκφ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γηα 

λα κπνξέζνπλ νη ηξάπεδεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ λα ζηαζνχλ επάμηα θαη κε αμηνπξέπεηα ζηνλ 

αληαγσληζκφ κε ηηο επξσπατθέο, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ 

ζπκκεηνρψλ, ζηελ πηνζέηεζε λέσλ κνξθψλ νξγαλσηηθήο δνκήο, ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
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εμφδσλ ηνπο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο (Broker, 

2009). 

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη ζαθψο απμεζεί, ηφζν ζην θνκκάηη 

πνπ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. πλεπψο, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα είλαη εμίζνπ αληαγσληζηηθφ κε ην αληίζηνηρν ησλ άιισλ ρσξψλ. 

Ζ επέθηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε λέεο αγνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, ε 

αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ 

ηξαπεδψλ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηα επφκελα έηε (Βαξιάκεο, 2009). 

 

2.4. Αλζξψπηλνη Πφξνη & Δθπαίδεπζε ζηνλ Σξαπεδηθφ Σνκέα 

Με ηνλ φξν «Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ» λνείηαη ε δηαρείξηζε ζεκάησλ πξνζσπηθνχ θαη 

εθπαίδεπζήο ηνπ, θαη φρη κφλν ε θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Μηα επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα είλαη αληαγσληζηηθή, πξέπεη λα θαηλνηνκεί, 

λα πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, λα δηαζέηεη ζηειέρε 

ηθαλά, κε δηάζεζε γηα πξσηνβνπιίεο θαη δεθηηθά ζηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο. Μηα επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ρξεηάδεηαη θαηάιιεινπο αλζξψπνπο, κε ηαιέληα θαη 

ηθαλφηεηεο ηέηνηεο, πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ πειάηε.  

Αλάπηπμε, επνκέλσο, ηνπ «Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ» δελ ζεκαίλεη κφλν αδηάιεηπηε πξνζνρή 

ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ. 

εκαίλεη επίζεο θαη ζχλδεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ηαιέλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο επηδησθψκελνπο ζηφρνπο. «Οη 

εξγαδφκελνη ζήκεξα δελ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κφλν κε ηερλνγλσζία, αιιά θαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ, λα αλαιχνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα 

δηαηεξνχλ ζρέζεηο νπζηαζηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο» (Καθνπιίδεο, 2010). 

Σειεπηαία είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν ην «θπλήγη ηαιέλησλ» εθ κέξνπο φισλ ησλ εηδψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ. Οη εηδηθνί ηεο 
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δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξνηείλνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα κελ πξνζιακβάλνπλ άηνκα 

γηα ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη κεηά λα ηνπο εθπαηδεχνπλ γηα λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθφηεηα, αιιά 

λα θάλνπλ αθξηβψο ην αληίζεην.  

Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη, ελψ ε δηά βίνπ κάζεζε αθνξά ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ε εθπαίδεπζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθήο 

επάξθεηαο αθνξά θαη' εμνρήλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. Ζ αλάγθε γηα θαηάξηηζε θαη 

εθπαίδεπζε είλαη έθδειε ζε φια ηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ζε κηα ηξάπεδα (Καθνπιίδεο, 2010). 

Γηα έλαλ λενπξνζιακβαλφκελν ζε έλα θαηάζηεκα ηξάπεδαο, ην ζέκα είλαη απιφ θαη ίζσο αλάμην 

πξνζνρήο, γηαηί ην άηνκν απηφ, σο λενεηζαρζείο ζηελ εξγαζία, ζεσξεί απηνλφεην ην λα πεξάζεη 

απφ θάπνηα ζηάδηα εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηνπηζζεί θαη λα πξνζαξκνζζεί ζην 

θαηλνχξγην ηνπ πεξηβάιινλ. ρεηηθά φκσο κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο εξγαδφκελνπο, ε αλάγθε γηα 

εθπαίδεπζε είλαη επηηαθηηθή θαη ζπρλή θαη κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ εηζαγσγή θαηλνχξησλ 

κεζφδσλ εθηέιεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, είηε γηαηί πξνέθπςε ε αλάγθε ζηειέρσζεο θάπνηνπ άιινπ 

ηκήκαηνο, είηε ηέινο γηαηί πξννξίδνληαη λ‟ αλαιάβνπλ θάπνηα αλψηεξε ζέζε. Ζ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε έρεη δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: Πξψηνλ, ηελ πξνζηαζία ηεο ίδηαο ηεο απαζρφιεζεο ησλ 

αηφκσλ θαη δεχηεξνλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πειάηε απφ πηζαλά ζθάικαηα πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ 

άγλνηαο, ακάζεηαο θαη έιιεηςεο ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ.  

 

2.5. Καλνληζηηθφ πιαίζην επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη εκθαλήο ε ηάζε γηα θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Ζ ηάζε απηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

γλψζεσλ, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηε δηαπίζηεπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

ε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ πειαηψλ απφ ζθάικαηα θαη ιάζε, νη ξπζκίζεηο απηέο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα εκθαλίδνληαη σο ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ 

αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν, είλαη 

δηαθφξσλ εηδψλ παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά θαη ζηηο κεζφδνπο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνληαη νη πειάηεο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο εθείλνπο, πνπ ηνπο 
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πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ρσξίο λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Οη πην 

επηζθαιείο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ 

θαη αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, πνπ ελέρνπλ δηάθνξνπο θηλδχλνπο γηα ηνλ πειάηε. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ινηπφλ, νη πξσηνβνπιίεο γηα ξπζκίζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αθνξνχλ θπξίσο ζηε ρνξήγεζε επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ ζηνπο παξαπάλσ 

ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ αλσηέξσ ζην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνηειεί ε 

Απφθαζε 2/387/19.6.2006 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ πξνζθνξά επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ (ε έθδνζε ηεο νπνίαο 

πξνβιεπφηαλ απφ ην λ. 2836/2000, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην λ. 3371/2005).  

Οη ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα είλαη 

ζπλπθαζκέλνη κε ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο. Οη αξκφδηεο εζληθέο αξρέο θαινχληαη λα 

αλαιάβνπλ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο επξσπατθέο ξπζκίζεηο γηα 

ηε πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΔΚ). Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ε απφθαζε 

ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηεο Ληζζαβφλαο (2002) πεξί εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ην ςήθηζκα ηνπ 

πκβνπιίνπ (2002) γηα κηα «αλνηθηή πεξηνρή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο» θαη 

ε δηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο (2002) γηα «εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε». 

ηελ Διιάδα, αξκφδηα αξρή είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (φπσο κεηνλνκάζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015), ην νπνίν έρεη 

δηακνξθψζεη έλα ζχζηεκα λνκνζεηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΔΚ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε φινπο ηνπο θνξείο πνπ ηελ 

παξέρνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξαπεδψλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε θαζηέξσζε ηεο 

εκπινθήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θχξνπο ηεο ΔΚ ππφ ην 

πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο. Ζ απφθαζε 10998/8.5.06 γηα ηα «επαγγεικαηηθά 

πεξηγξάκκαηα» δεηά ηελ επίζεκε ηνπνζέηεζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηνλ θαζνξηζκφ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζηα πιαίζηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο πξαγκαηηθά απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο θάζε 
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εηδηθφηεηαο. Δπίζεο, αλαγθαίν θξίλεηαη ην λα εμαζθαιίδεηαη ε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

λνκνζεηήκαηνο κε ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ηεο αγνξάο, έηζη ψζηε λα 

ην θαζηζηά αμηφπηζην θαη επίθαηξν. Ο ζπζρεηηζκφο απηήο ηεο απφθαζεο κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

απαζρφιεζεο έγθεηηαη ζην φηη πξνζηαηεχεηαη ν εθπαηδεπφκελνο απφ ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

αθαηάιιειν πξφγξακκα ή, ελαιιαθηηθά, ηνπ εμαζθαιίδεηαη ε απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

εθνδίσλ θαη δεμηνηήησλ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην θαηαιιειφηεξν πξφγξακκα. Ζ αλάγθε γηα κηα 

ηέηνηα δηαζθάιηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πιεζψξα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ ΔΚ, ε 

νπνία θαζηζηά αδχλαην ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξαγκαηηθά ρξήζηκνπ γηα ηελ μερσξηζηή πεξίπησζε 

ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ. 

Ζ ιέμε-θιεηδί ζην ζχγρξνλν θφζκν θαη ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

θαζψο θαη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ηξαπεδψλ, πνπ ππνβνεζνχλ θαη ζηεξίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, είλαη ε ιέμε «απνηέιεζκα». Σα εζληθά λνκνζεηήκαηα πξνζπαζνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλαπηπμηαθή απαίηεζε γηα πξαγκαηηθά θαη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

αληηθεηκεληθήο θαη αμηφπηζηεο αμηνιφγεζεο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηηο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο δελ είλαη απαξαίηεηε 

κφλν γηα ηα πφζηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πειάηε. Δίλαη απαξαίηεηε ζε 

φια ηα επίπεδα ηεξαξρίαο, επεηδή ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αλάγθε ησλ ηξαπεδψλ λα θαηαθηνχλ θαη 

λα δηαηεξνχλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ κε ην νπνίν ζπλαιιάζζνληαη (Βαξιάκεο, 2009). 

Όθεινο, δειαδή, γηα ηηο ηξάπεδεο δελ είλαη κφλν ην λα κπνξνχλ λα  πξνζηαηεχζνπλ ηνπο πειάηεο 

ηνπο, αιιά θαη λα απνδεηθλχνπλ ζε φιν ην ππφινηπν θνηλφ- άξα θαη ζε δπλεηηθνχο πειάηεο- φηη 

κπνξνχλ λα ην θάλνπλ θαη κάιηζηα κε κεγάιε επηηπρία. Απφδεημε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο απηήο 

είλαη ην άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα πινπνηνχλ ηα αηηήκαηα 

ησλ πειαηψλ.  

Οη δαπάλεο ησλ ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο 

δελ απνηεινχλ απιφ θφζηνο, αιιά πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε επέλδπζε. Χζηφζν, απηή ε άπνςε 

δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκα λα γίλεη νινθιεξσηηθά απνδεθηή γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Έλαο απφ 

απηνχο είλαη φηη ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ, δελ έρεη 

εληαρζεί αθφκα ζην επξχηεξν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ζηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμήο ηνπο. 
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Έηζη, ην δεηνχκελν ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο άπηαηζηεο πινπνίεζεο ησλ θαζεθφλησλ 

παξακέλεη ζπλδεδεκέλν κε μεπεξαζκέλεο έλλνηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη φηη, αθφκα θαη ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Οκνζπνλδία δελ έρεη άιινλ ηξφπν, απ‟ ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο, λα αληηκεησπίζεη «ηερλνθξαηηθά» ηα δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

παξά ζπλδένληάο ηα κφλν κε εξγαζηαθά ζέκαηα. 

 

2.6. χζηεκα ακνηβψλ 

Οη ακνηβέο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζέζε, ζηα θαζήθνληα επίβιεςεο θαη ζην ζχλνιν ησλ επζπλψλ πνπ 

αλαιακβάλεη θάζε εξγαδφκελνο αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν, αιιά θαη ηελ ηξάπεδα 

ζηελ νπνία εξγάδεηαη  (Kessler, 1992). 

 

2.7. Ζ ζεκαζία ηνπ Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε αλάπηπμή ηνπ είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ κηα επηρείξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Δίλαη δσηηθφ ζηνηρείν 

κηαο επηρείξεζεο, κηαο θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζα θαζνξηζηεί θαη ε κειινληηθή ηεο πνξεία 

θαη ε θαζηέξσζή ηεο ζηελ αγνξά.  Ζ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ δε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θάησ απφ ην πξίζκα ηεο γξήγνξεο θαη απφηνκεο αλάπηπμήο ηεο, αιιά ζα πξέπεη λα κειεηεζεί 

πξνζεθηηθά θαη λα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζε καθξνπξφζεζκν δηάζηεκα. Γηα ην ιφγν απηφ, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα πξέπεη θαηαξράο λα επηιέγεηαη πνιχ πξνζεθηηθά, λα εθπαηδεχεηαη 

δηαξθψο θαη επαξθψο, λα εμειίζζεηαη θαη λα βειηηψλεηαη. Μηα επηρείξεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, 

πνπ βαζίδεηαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηθξαηεί 

θαη λα δηαθξίλεηαη απφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη επηηπρψο ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο, κε ηε θηινζνθία νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο αμίεο 

πνπ ηνλ δηέπνπλ. 
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2.8. θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, νη 

βαζηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη:  

 Ζ εμαζθάιηζε αλαηξνθνδφηεζεο αλάκεζα ζηα αλψηεξα θαη ηα θαηψηεξα ζηειέρε, έηζη 

ψζηε λα γίλεηαη ζσζηή θαη αθξηβήο κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

 Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα αλψηεξα ζηειέρε λα παίξλνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ (απμήζεηο κηζζψλ, πξναγσγέο, 

απνιχζεηο θιπ.) 

 Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ πξννδεπηηθά λα 

απμήζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο.  

 Ζ θαιχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ, 

έηζη ψζηε λα δηαηεξεζνχλ θαη λα ελδπλακσζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.  

 Ο έγθαηξνο εληνπηζκφο αηνκηθψλ ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςή ηνπο.  

 

2.9. Οη βαζηθέο αξρέο ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

Γηα λα είλαη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα αμηφπηζην θαη αληηθεηκεληθφ, ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη απαξαίηεηεο 

αξρέο, φπσο είλαη: 

 Ζ αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ θξίζε ησλ αμηνινγεηψλ θαη ε εθαξκνγή αμηνθξαηηθψλ 

κεζφδσλ, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο.  

 Ζ χπαξμε δηαθάλεηαο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, αιιά ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα έρνπλ 

ζπκθσλήζεη γηα απηέο κε ηνπο αμηνινγεηέο ηνπο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

ακθηζβήηεζεο ησλ κεζφδσλ. 
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 Ζ αμηνιφγεζε ζαθψο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηεο θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, δειαδή ηηο θιίζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηα δπλαηά, αιιά θαη ηα 

αδχλαηα ζεκεία ηνπο, κε ζηφρν λα εθκεηαιιεπηεί ηελ πξνζσπηθή δπλακηθή ηνπ θάζε 

αηφκνπ.  

 Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, φπνπ έρνπκε αλαθέξεη, πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, ζπζηεκαηηθή 

θαη επίζεκε. Έηζη, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη λα απνδψζεη ηα 

κέγηζηα.  

Γεγνλφο είλαη φηη ζηνλ δεκφζην θαη ιηγφηεξν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δελ ππάξρεη ζσζηή 

αμηνιφγεζε ππαιιήισλ, πνπ λα αξκφδεη ζηελ αμηνθξαηία θαη ζηηο ίζεο επθαηξίεο. Απφ ηνλ 

ζεκεξηλφ Έιιελα εξγαδφκελν δελ ιείπνπλ νη ηθαλφηεηεο, αιιά ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε 

θαη ε αμηνθξαηία. Δηδηθά ην ηειεπηαίν δηαζθαιίδεηαη κε άξηηα θαη αληηθεηκεληθά ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο, ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3- ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS 

 

                            

3.1. Γεληθά ζηνηρεία 

Ζ Eurobank EFG αλήθεη ζηνλ φκηιν EFG Bank European Financial Group, ν νπνίνο είλαη ν 

ηξίηνο κεγαιχηεξνο ηξαπεδηθφο φκηινο ηεο Διβεηίαο, κεηά ηελ UBS θαη ηελ Credit Suisse. Ζ 

Eurobank EFG απνηειεί έλαλ δηεζλή ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο λα 

μεπεξλά ηα €80 δηζ. Απαζρνιεί πάλσ απφ 24.500 άηνκα θαη πξνζθέξεη ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο, ηφζν κέζα απφ έλα δηεπξπκέλν δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ζεκείσλ πψιεζεο, φζν 

θαη κέζα απφ ελαιιαθηηθά θαλάιηα δηάζεζεο θαη δηαλνκήο. 

ηε Ννηηναλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε, ν φκηινο Eurobank EFG ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 

θνξπθαίσλ ηξαπεδψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο φπνπ έρεη παξνπζία, δειαδή ζηελ Διιάδα, ζηε εξβία 

ζηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία. Σν 2006, ν φκηινο Eurobank EFG επέθηεηλε ηελ παξνπζία ηνπ 

θαη ζηηο ηξαπεδηθέο αγνξέο ηεο Πνισλίαο, ηεο Σνπξθίαο, ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Κχπξνπ. O 

φκηινο Eurobank EFG έρεη κέρξη ζήκεξα επελδχζεη πάλσ απφ €2 δηζ. ζηηο ρψξεο ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο θαη θεληξηθήο Δπξψπεο. 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηψξα, ε Eurobank EFG έρεη θαηαθηήζεη εγεηηθή ζέζε ζε ηνκείο φπσο ε 

θαηαλαισηηθή πίζηε, ηα ακνηβαία θεθάιαηα, ε επελδπηηθή ηξαπεδηθή, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο 

αγνξέο θαη νη αζθάιεηεο δσήο, ελψ είλαη ν κεγαιχηεξνο ρξεκαηνδφηεο κηθξψλ ειιεληθψλ θαη 

κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

H Eurobank EFG ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ κεγαιπηέξσλ, ζε θεθαιαηνπνίεζε, εηαηξεηψλ ζηελ 

Διιάδα, κε ηε κεηνρηθή ηεο βάζε λα μεπεξλά ηνπο 210.000 κεηφρνπο. 
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3.2. Ηζηνξηθή Δμέιημε 

Ζ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias ηδξχζεθε ην 1990 ππφ ηελ αξρηθή επσλπκία 

«Δπξσεπελδπηηθή Σξάπεδα». ηφρνο ηεο ήηαλ αξρηθά ε παξνρή θπξίσο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα, ε Σξάπεδα 

επαλαπξνζδηφξηζε θαη έζεζε εμαξρήο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο. Έθηνηε ε EFG Eurobank 

Ergasias αθνινχζεζε κηα αλνδηθή πνξεία, κέζα απφ δπλακηθή νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε, αιιά 

θαη κέζα απφ εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, θαηαιακβάλνληαο ζήκεξα εγεηηθή ζέζε ζηνπο 

ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο θαη πην πξνζνδνθφξνπο ηνκείο ηεο αγνξάο. 

Πίλαθαο 1. Καίξηα ζεκεία - ζηαζκνί ζηελ εμέιημε ηεο Σξάπεδαο 

Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ηξάπεδαο έρεη θαηαγξαθεί ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 3.1. 

 
 

1990 
Ίδξπζε ηεο Δπξσεπελδπηηθήο Σξάπεδαο Α.Δ., κε εηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο ηεο 

Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο θαη ηνπ Private Banking. 

1994 Απφθηεζε κεξηδίνπ 75% ηεο EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 

1996 
Δμαγνξά ηεο Interbank Διιάδνο Α.Δ. απφ ηε κεηξηθή εηαηξία Consolidated 

Eurofinance Holdings (CEH) S.A. 

1997 

πγρψλεπζε Eurobank – Interbank. 

Δμαγνξά ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο Credit Lyonnais Grece S.A. 

Μεηνλνκαζία ηεο Δπξσεπελδπηηθήο ζε Σξάπεδα EFG Eurobank Α.Δ. 

1998 
Δμαγνξά πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ. 
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Ζ Deutsche Bank απνθηά ζπκκεηνρή 10% ζηελ EFG Eurobank. 

Ζ CEH θαη ε EFG Eurobank εμαγνξάδνπλ απφ θνηλνχ πνζνζηφ 18,4% ζηελ 

Σξάπεδα Δξγαζίαο. 

1999 

Οινθιήξσζε ζπγρψλεπζεο ηεο EFG Eurobank κε ηελ Σξάπεδα Αζελψλ θαη 

ηελ Σξάπεδα Κξήηεο. 

Δηζαγσγή ηεο EFG Eurobank ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

2000 

πγρψλεπζε EFG Eurobank - Σξάπεδαο Δξγαζίαο θαη κεηνλνκαζία ζε 

Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ.  

Απφθηεζε πνζνζηνχ 19,25% ζηελ Banc Post S.A. Ρνπκαλίαο. 

2002 

Οινθιήξσζε λνκηθήο ζπγρψλεπζεο, δη‟ απνξξνθήζεσο, ηεο Telesis 

Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ. 

Απφθηεζε ζπκκεηνρήο 43% ζηε Post Bank Βνπιγαξίαο  κέζσ εμαγνξάο 

ηνπ 50% ηεο Alico / CEH Balkan Holdings. 

2003 

Απφθηεζε πνζνζηνχ 90,8% ηεο Postbanka AD εξβίαο θαη κεηνλνκαζία 

ηεο ζε EFG Eurobank AD Beograd. 

Απφθηεζε ηνπ πιεηνςεθηθνχ ειέγρνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Banc 

Post Ρνπκαλίαο. 

πγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο «Δπελδχζεηο Δξγαζίαο ΑΔΔΥ» θαη ηεο 

«Δπελδχζεηο Αλαπηχμεσο ΑΔΔΥ». 

Γηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο Σξάπεδαο πνπ θαηείρε ε Deutsche Bank. 
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2004 

Δμαγνξά ηεο Intertrust ΑΔΓΑΚ. 

Αχμεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Post Bank Βνπιγαξίαο ζε 96,74% κέζσ 

εμαγνξάο ηνπ ππφινηπνπ 50% ηεο Alico/CEH Balkan Holdings. 

Αχμεζε ζπκκεηνρήο ζηελ EFG Eurobank Beograd AD ζε 93,5%. 

2005 

Απφθηεζε ειέγρνπ ηεο HC Istanbul ρξεκαηηζηεξηαθήο ζηελ Σνπξθία. 

Οινθιήξσζε εμαγνξάο ηεο Capital Securities S.A ζηε Ρνπκαλία.   

πγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο «Πξφνδνο Διιεληθέο Δπελδχζεηο ΑΔΔΥ». 

Απφθηεζε πνζνζηνχ 62,3% ηεο Nacionalna štedionica Banka εξβίαο. 

2006 

Οξγαληθή αλάπηπμε ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά ηεο Πνισλίαο κέζσ ηεο Polbank 

EFG. 

Οινθιήξσζε εμαγνξάο 100% ηεο Nacionalna štedionica Banka εξβίαο θαη 

ζπγρψλεπζε κε ηελ EFG Eurobank AD Beograd εξβίαο. Μεηνλνκαζία ζε 

Eurobank EFG štedionica a.d. Beograd. 

Eμαγνξά ηεο DZI Bank Βνπιγαξίαο κε απφθηεζε πνζνζηνχ άλσ ηνπ 90%. 

2007 

Οξγαληθή αλάπηπμε ζηελ Κχπξν. 

Δμαγνξά ηνπ 70% ηεο Tekfenbank Σνπξθίαο θαη κεηνλνκαζία ζε Eurobank 

Tekfen. 

Οινθιήξσζε εμαγνξάο ηεο Universal  Bank Οπθξαλίαο. 

Οινθιήξσζε ζπγρψλεπζεο Postbank & DZI ζηε Βνπιγαξία. 
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2008-

2010 

Ο Όκηινο Eurobank EFG αλαδεηθλχεηαη σο ζπζηεκηθή δχλακε ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

2011 πγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο ΓΗΑ Α.Δ.Δ.Υ. 

2012 

Πψιεζε ηεο Eurobank Tekfen ζηελ Burgan Bank. 

Μεηαβίβαζε κεξηδίνπ 70% ηεο Polbank EFG ζηελ Raiffeisen Bank 

International. 

Μεηνλνκαζία ηνπ Οκίινπ θαη αιιαγή ηεο επσλπκίαο ηεο Σξάπεδαο ζε 

«Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E.». 

2013 

Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Eurobank απφ ην ΣΥ. 

O Όκηινο Eurobank δηεπξχλεηαη κε ηελ εμαγνξά ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνχ 

Σακηεπηεξίνπ Διιάδνο θαη ηεο Νέαο Proton Bank. Ζ ιεηηνπξγηθή 

ελνπνίεζε ηεο Νέαο Proton Bank νινθιεξψλεηαη ηνλ Γεθέκβξην. 

2014 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαηά 

€2.864 εθαη. ηνλ Μάην, ην 64,6% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαηέρεηαη απφ 

ζεζκηθνχο θαη ηδηψηεο επελδπηέο. 

H ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ Διιάδνο 

νινθιεξψλεηαη ηνλ Μάην, κε ηελ ελνπνίεζε θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

πξψελ T Bank. Με ζεβαζκφ ζηνπο πειάηεο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ 

Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, ε Σξάπεδα δηαηεξεί ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ 

δηαθξηηφ, κε ζήκαλζε «Γίθηπν Νέν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην».  
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2015 

Δμαγνξά ησλ εξγαζηψλ ηνπ Καηαζηήκαηνο Βνπιγαξίαο ηεο Alpha Bank 

απφ ηελ Eurobank Bulgaria AD (“Postbank”). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ €2.038.920.000 

ην Ννέκβξην κε ηε ζπκκεηνρή απνθιεηζηηθά ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, ην 

97,62% αλήθεη ζε ζεζκηθνχο θαη ηδηψηεο κεηφρνπο. 

 

Πεγή: https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1294 

 

3.3. ηφρνη – ηξαηεγηθή – Όξακα 

Ο Όκηινο Eurobank EFG δηαθξίλεηαη απφ ην εμήο φξακα, πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεη ηελ χπαξμε 

θαη ηελ εμέιημή ηνπ:  

«Να είλαη ε πξώηε ηξαπεδηθή επηινγή ζηε Ννηηναλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Επξώπε ιεηηνπξγώληαο κε 

αίζζεκα επζύλεο απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηεο, ηνπο κεηόρνπο ηεο θαη ηελ θνηλωλία γεληθόηεξα». 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ είλαη δχν:  

Πξψηνλ, ε αλάδεημε ηεο EFG Eurobank Ergasias ζε Σξάπεδα πξψηεο πξνηίκεζεο ζηελ Διιάδα 

κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε θαη δεχηεξνλ, ε 

αλάπηπμε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο θαη 

Κεληξηθήο Δπξψπεο.   

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ ζηφρσλ, ε θχξηα ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα ζηεξίδεη πγηείο 

επηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο θαη λα ππνζηεξίδεη ηα λνηθνθπξηά, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο λα ιάβνπλ ελεξγά κέξνο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ απηψλ, ε Σξάπεδα βαζίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ην ήδε επηηπρεκέλν επηρεηξεζηαθφ ηεο 

κνληέιν, ηε ζχγρξνλε νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηεο δνκή, ηελ πειαηνθεληξηθή ηεο 

θνπιηνχξα, ηελ έκθαζή ηεο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

αιιά θαη ζε έλα ζηνηρείν πνπ είλαη πην ζεκαληηθφ απφ φια ηα πξναλαθεξζέληα, πνπ είλαη ην 

πνιχ πςειφ επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεη ηε ζπλερή 

https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1294
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ηεο αλάπηπμε, δηαζέηνληαο αίζζεκα επζχλεο θαη ππνρξέσζεο απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηεο, ηνπο 

κεηφρνπο θαη ηελ θνηλσλία. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ε Σξάπεδα αθνινπζεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, κε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ 

πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε πνπ επηδεηθλχεη, ζηα εμεηδηθεπκέλα δίθηπα θαηαζηεκάησλ πνπ 

δηαζέηεη, ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ δηάζεζεο, ζηελ ελεξγή πξνψζεζε 

ζηαπξνεηδψλ πσιήζεσλ, ζηελ πξφζβαζε ζηηο Δπξσπατθέο αγνξέο κέζσ ζηξαηεγηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ (EFG Group), θαζψο θαη ζηηο επελδχζεηο ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ο φκηινο Eurobank EFG 

επίζεο, αθνξά ζε έλα επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνάγεη θαη επηβξαβεχεη ηελ πξσηνβνπιία 

θαη ηελ απνδνηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη ηε 

δεκηνπξγία  πξνζηηζέκελεο αμίαο, ειθπζηηθήο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο πηζαλνχο επελδπηέο. 

 

3.4. Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

Ζ Σξάπεδα παξέρεη έλα επξχ θάζκα ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο 

Σξαπεδηθή Ηδησηψλ Πειαηψλ 

Καηαλαισηηθή Πίζηε 

ηεγαζηηθή Πίζηε 

Δπαγγεικαηηθή Πίζηε 

Σξαπεδηθή Δπηρεηξήζεσλ 

Υξεκαηνδφηεζε Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ 

Υξεκαηνδφηεζε Μεζαίνπ Μεγέζνπο Δπηρεηξήζεσλ 

Υξεκαηνδφηεζε Ναπηηιίαο 

Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε 
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Factoring 

Δπελδπηηθή Σξαπεδηθή θαη Πξντφληα Κεθαιαηαγνξάο 

Δπελδπηηθή Σξαπεδηθή 

Υξεκαηηζηεξηαθέο Δξγαζίεο 

Γηαρείξηζε Γηαζεζίκσλ 

Γηαρείξηζε Πεξηνπζίαο 

Ακνηβαία Κεθάιαηα 

Αζθαιηζηηθέο Δξγαζίεο 

Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίσλ 

Private Banking 

Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ επξχηεξν Υξεκαηννηθνλνκηθφ Σνκέα 

Τπεξεζίεο Θεκαηνθπιαθήο 

Τπεξεζίεο Γηαηξαπεδηθψλ ρέζεσλ θαη Πιεξσκψλ 

Τπεξεζίεο Έθδνζεο θαη Γηαρείξηζεο Μηζζνδνζίαο 

Real Estate 

Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 

Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο θαη Γηαδηθηχνπ 

 

3.5. Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

Ζ EFG Eurobank Ergasias είλαη ζαθψο κηα απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ αλαγλσξίδεη ην 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηε ζπλνιηθή ηεο αλάπηπμε θαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ, πνπ έρεη ζέζεη. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δε, δίλεηαη ζηε ζσζηή 

ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζνξίδνληάο ηηο κέζα απφ αδηάβιεηα ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ, γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζε θάζε εξγαζηαθφ ηνκέα, 

ζηελ παξνρή αμηνθξαηηθψλ θαη ίζσλ επθαηξηψλ ζηε γλψζε θαη ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη ζηελ πνηνηηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ ηεο, 

πνπ πεγάδεη κέζα απφ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο δηεζλνχο θχξνπο, φπσο θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπλερνχο επηβξάβεπζεο ησλ πξνζπαζεηψλ θαη δηακφξθσζεο εληαίαο 

εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο ζε φιν ην θάζκα ηνπ νξγαληζκνχ. 
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3.6. πζηήκαηα Αμηνιφγεζεο Απφδνζεο 

 

3.6.1. Βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

 

Ο ζθνπφο ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ  αθνξά ζηελ εθαξκνγή 

κηαο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σξάπεδα απηή. ηφρνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, επίζεο, είλαη ε ζσζηή θαζνδήγεζε, ε ππνζηήξημε θαη αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ησλ 

ππαιιήισλ, θαζψο θαη ε δίθαηε θαη αληηθεηκεληθή επηβξάβεπζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε Eurobank δηέξρεηαη απφ ηέζζεξα βήκαηα- 

ζηάδηα:   

 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ 

ηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ ζηελ νπνία ζα εθαξκνζηεί ε αμηνιφγεζε, ηίζεληαη θαη αλαθνηλψλνληαη 

νη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ζηνλ θάζε εξγαδφκελν. Οη ζηφρνη απηνί είλαη είηε αηνκηθνί είηε νκαδηθνί 

θαη αληαλαθινχλ ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηνλ θάζε εξγαδφκελν. Ζ 

δηαδηθαζία απηή πξνυπνζέηεη ηνλ ζαθή θαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαη ηε ζσζηή επηθνηλσλία ηνπο πξνο ηνπο ππαιιήινπο, ψζηε 

λα γίλνπλ θαηαλνεηνί, απνδεθηνί θαη επδηάθξηηνη απφ εθείλνπο πνπ πξφθεηηαη λα ηνπο 

πινπνηήζνπλ. Δλ ζπλερεία, θαηαζηξψλεηαη ην πιάλν δξάζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη 

ηαπηφρξνλα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ππάιιειν ην ηη αθξηβψο λνείηαη κε ηνλ φξν «επηρεηξεκαηηθή 

επηηπρία» θαη πψο απηή ζα αμηνινγεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

 

 Τπνζηήξημε & Καζνδήγεζε 

Ζ θαζνδήγεζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, κηα 

δηαδηθαζία ζπλερήο θαη αδηάθνπε, ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε θαζ΄ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δθηφο απφ ηελ θαζνδήγεζε βέβαηα, ν πξντζηάκελνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρεη ζηνλ εξγαδφκελν φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ παξάιιεια 

κε ηελ θαζνδήγεζε πνπ ηνπ παξέρεη, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηψλ ηνπ ζεκείσλ θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ζεκείσλ πνπ ρξίδνπλ βειηίσζεο. Σέινο, έλαο πξντζηάκελνο πξέπεη λα είλαη ζε 
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ζέζε λα δηαθξίλεη ηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ θαη λα πξνβαίλεη ζηηο 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςή ηνπο. 

 

 Αμηνιφγεζε 

ηε Eurobank EFG, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ  εξγαδνκέλσλ δηεμάγεηαη θαηά ηνπο δχν 

πξψηνπο κήλεο θάζε έηνπο. Κχξηνη άμνλεο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη:  

i. νη ζηόρνη 

ii. νη ηδηόηεηεο  

iii. ηα θξηηήξηα απόδνζεο θαη 

iv. ε αλάπηπμε ηνπ αμηνινγνχκελνπ. 

 

 Αλαγλψξηζε ηεο Απφδνζεο 

Ζ εηήζηα αμηνιφγεζε θαηαιήγεη ζε πιηθέο θαη άιιεο αληακνηβέο. Παξάιιεια, θαζνξίδνληαη θαη 

νη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο βειηίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε  

εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ πξνεγήζεθε. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πξνβιέπεη δχν αμηνινγεηέο: ηνλ  αμηνινγεηή Α, ν νπνίνο είλαη ν 

άκεζνο πξντζηάκελνο θαη ηνλ αμηνινγεηή Β, ν νπνίνο είλαη ν αλψηεξνο απφ ηνλ πξντζηάκελν. 

Έξγν ηνπ αμηνινγεηή Β είλαη λα εγθξίλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ ππαιιήινπ πνπ έρεη αλαιάβεη ν αμηνινγεηήο Α. 

Ζ άξηηα αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη βάζεη ηεο ηεξαξρηθήο ηνπο ζέζεο ζηνλ νξγαληζκφ, 

αιιά θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο θχζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ νη εξγαδφκελνη, αλψηεξα θαη θαηψηεξα ζηειέρε, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε front 

(εθείλνη πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε) θαη support (εθείλνη πνπ αζρνινχληαη κε 

ηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, φπσο είλαη ην ινγηζηήξην, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηκήκα θαη 

ην ηκήκα πξνζσπηθνχ). Ο δηαρσξηζκφο απηφο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ αμηνινγεηή Α  θαη πάληα κε 

ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αμηνινγεηή Β.  
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3.6.2.Παξάκεηξνη Αμηνιφγεζεο 

 

3.6.2.1. ηφρνη 

 

Δμ‟ νξηζκνχ, ζηφρνο είλαη έλα απνηέιεζκα πξνο επίηεπμε θαη ζαθψο αληαλαθιά ηα 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθφληαη θαη θαζνξίδνληαη γηα θάζε εξγαδφκελν, είηε ζε 

αηνκηθφ, είηε ζε νκαδηθφ επίπεδν. Όπσο αλαθέξακε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 1, γηα λα κπνξέζεη 

έλαο ζηφρνο λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ζηειερψλ πξέπεη λα πιεξνί 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο: λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο, κεηξήζηκνο, θηιφδνμνο θαη επηηεχμηκνο, 

ζπλδεδεκέλνο, εζηηαζκέλνο ζην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, δειαδή λα ππνζηεξίδεη ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ θαηεπζχλζεηο θαη ηέινο λα είλαη ρξνληθά νξηζκέλνο, δειαδή 

πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο. 

 

Ζ Eurobank EFG, ζηελ αξρή θάζε έηνπο, ζέηεη ηνπο ζηφρνπο ηεο πνπ αθνξνχλ ζην επφκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηνπο θαηαρσξεί ζε ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή εθαξκνγή πνπ δηαζέηεη. 

Ακέζσο κεηά, ν αμηνινγεηήο Β θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλάληεζε κε ηελ νκάδα ή ηνλ 

αμηνινγεηή Α, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη ηνπο ζηφρνπο θαη απφ θνηλνχ λα θαζνξίζνπλ ηα 

πιάλα δξάζεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

 

Κάζε εξγαδφκελνο, σο κνλάδα, κπνξεί λα έρεη κέρξη θαη νθηψ ζηφρνπο. Οη ζηφρνη απηνί, αλάινγα 

κε ηε βαξχηεηά ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο «θξίζηκνη» ή «ζεκαληηθνί» κε ηνπο πξψηνπο λα είλαη 

ζαθψο ζπνπδαηφηεξνη. Ζ αλαινγία θξίζηκσλ/ζεκαληηθψλ ζηφρσλ είλαη 65% /35%, γεγνλφο πνπ 

ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο ζε ηξαπεδηθφ επίπεδν. 

Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί, φηη νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε είλαη δπλαηφ λα 

αλαζεσξεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ, εάλ ν αμηνινγεηήο εληνπίζεη εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο κία ηέηνηα θίλεζε θξίλεηαη αλαγθαία. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, φηαλ γηα παξάδεηγκα 

ζπληεινχληαη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ή πξνθχςεη θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηα 

θαζήθνληα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηα νπνία κπνξνχλ είηε λα απμεζνχλ, είηε λα κεησζνχλ, είηε λα 

αιιάμνπλ ξηδηθά ζε πεξίπησζε κεηάζεζήο ηνπ ζε άιιε ζέζε. 
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Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε βαζκνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο απηφ 

ην θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο είλαη ε θαηάηαμε ζε βαζκνινγεκέλε θιίκαθα. Δίλαη 

κέζνδνο κέηξεζεο ηεο έσο ηψξα απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Σξάπεδαο, πνπ θαηαηάζζεη ηελ 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε ππαιιήινπ αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο επίδνζήο ηνπ. 

Ζ βαζκνινγία ησλ ζηφρσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζηφρνπ (θξίζηκνο ή 

ζεκαληηθφο) ζε ζπλδπαζκφ κε ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο βάζεη ηεο θιίκαθαο ηεζζάξσλ 

βαζκίδσλ (Ξεπεξλά, Δπηηπγράλεη, Δπηηπγράλεη Μεξηθψο, ή Τπνιείπεηαη). 

 

 

3.6.2.2. Κξηηήξηα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

 

Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο αθνξνχλ 

ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ρσξίδνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

 

 Γνώζη ηος ανηικειμένος επγαζίαρ ηοςρ. 

Οη γλψζεηο ηνπ θαζελφο θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Τπάξρεη έιιεηςε επαξθψλ γλψζεσλ, δπζθνιία ζηελ νινθιήξσζε θάπνησλ 

εξγαζηψλ ξνπηίλαο, ρξεηάδεηαη επηπιένλ εθπαίδεπζε. 

 Τπάξρεη επαξθήο θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ θαη ελλνηψλ, ν εξγαδφκελνο 

δηεθπεξαηψλεη λέεο εξγαζίεο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξντζηάκελνπ. 

 Τπάξρεη ιεπηνκεξήο γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. 

 Τπάξρεη άξηζηε επαγγεικαηηθή γλψζε ηνπ θχξηνπ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη άιισλ, 

ζρεηηθψλ κε ηελ εξγαζία, αληηθεηκέλσλ. 

 

 Ποιόηηηα επγαζίαρ 

Οκνηνηξφπσο, ππάξρνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

 Ζ πνηφηεηα εξγαζίαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπκθσλεκέλα πξφηππα, ρξεηάδεηαη ζπλερήο 

θαζνδήγεζε. 

 Ζ πνηφηεηα εξγαζίαο είλαη κελ επαξθήο, αιιά ρξεηάδεηαη ζπρλή θαζνδήγεζε. 
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 Πνιχ θαιή πνηφηεηα εξγαζίαο πνπ ζπάληα ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε. 

 Ο ππάιιεινο μεπεξλά ηηο πξνζδνθίεο, νινθιεξψλεη πάληα ηηο εξγαζίεο ππεξβαίλνληαο ηα 

ζπκθσλεκέλα πξφηππα απφδνζεο, δε ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε. 

 

 Τασύηηηα διεκπεπαίωζηρ επγαζίαρ 

Αθνξά ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία έλαο εξγαδφκελνο θέξεη εηο πέξαο ηα θαζήθνληά ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Οη εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη νινθιεξψλνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ζεκαληηθή 

θαζπζηέξεζε. 

 Οη εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζπλήζσο νινθιεξψλνληαη εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ 

ρξφλνπ. 

 Οινθιεξψλεη πάληα ηηο εξγαζίεο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ. 

 Τπεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο, νη εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη νινθιεξψλνληαη πξηλ ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο. 

 

 Ανάπηςξη ζςνεπγιών και ζςνειζθοπά ζηα αποηελέζμαηα ηηρ μονάδαρ (ηος 

ςποκαηαζηήμαηορ) 

           (Αθνξά κόλν ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηα θαηώηεξα ζηειέρε) 

 Αδηαθνξεί γηα ηε ζχλδεζε θαη ηε ζπκθσλία ηεο αηνκηθήο ηνπ ζπλεηζθνξάο κε ηα 

ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο κνλάδαο. 

 Ο ππάιιεινο δεηά λα γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηα πξνζδνθψκελα απφ ηε κνλάδα 

απνηειέζκαηα θαη πξνζπαζεί λα νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία ηνπ ζχκθσλα κε απηά. 

 Αθνζηψλεηαη/δεζκεχεηαη νινθιεξσηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη 

νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηεο κνλάδαο ηνπ. Δπίζεο αλαπηχζζεη, φηαλ είλαη 

απαξαίηεην, ζπλέξγηεο κε άιινπο εξγαδνκέλνπο, είηε ηεο ίδηαο κνλάδαο είηε άιισλ 

κνλάδσλ, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Βνεζά εζεινληηθά ζηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δελ απνηεινχλ επίζεκα κέξνο 

ηεο εξγαζίαο ηνπ, αιιά ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο κνλάδαο. Δπηδηψθεη 
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ελεξγά ηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κνλάδαο ηνπ ή άιισλ 

κνλάδσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Ανάπηςξη ζςνεπγιών και ζςνειζθοπά ζηα ζςνολικά αποηελέζμαηα ηηρ Eurobank  

(αθνξά κόλν ηα ζηειέρε) 

 Δζηηάδεη πξσηαξρηθά ζηα απνηειέζκαηα ηεο κνλάδαο ηνπ θαη δίλεη κηθξή πξνζνρή ή δελ 

δίλεη θαζφινπ ζεκαζία ζην πσο ζπλδένληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κνλάδαο ηνπ κε ηε 

γεληθφηεξε απφδνζε ηνπ Οκίινπ. 

 Γλσξίδεη θαη θαηαλνεί πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο κνλάδαο ηνπ ζπλδένληαη/επεξεάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ κνλάδσλ. 

 πληάζζεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οκίινπ, δεζκεχεηαη γηα ηε γεληθφηεξε επηηπρία θαη 

επηηπγράλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κνλάδαο ηνπ ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο 

κνλάδαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ άιισλ κνλάδσλ. 

 Δπηδηψθεη ελεξγά ηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ θαη  

αλαγλσξίδεη/αμηνπνηεί νπνηαδήπνηε επθαηξία, γηα λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηε ζπλεξγαζία 

κε ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ νκίινπ. 

 

 Δθαπμογή ηων πποηύπων, ηων πολιηικών και ηων διαδικαζιών ηηρ Eurobank 

 Απιή επίγλσζε ησλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ, ιεηηνπξγηψλ ή πξαθηηθψλ. 

 Γλσξίδεη θαη εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο, εληνπίδνληαο ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

 Δξκελεχεη θαη πινπνηεί ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο, κε ζθνπφ ηελ ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

 Αμηνινγεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζε φηη αθνξά ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο, ππφ ην πξίζκα ηνπ γεληθφηεξνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζθνπνχ ηεο 

εξγαζίαο. 

 Αλαγλσξίδεη θαη δηεπζεηεί ζέκαηα, δηαδηθαζηηθά θελά ή θελά πνιηηηθήο. 
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί, αθνξά ζηε βαζκνιφγεζε 

ηεο πξνεγνχκελεο απφδνζεο κε θαηάηαμε ζε θιίκαθεο ζπκπεξηθνξηθψλ πεξηγξαθψλ. Σν θάζε 

θξηηήξην βαζκνινγείηαη κε βάζε κία θιίκαθα απφ ην 1 (ην θαηψηεξν) έσο ην 4 (ην αλψηεξν), ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθέο φπσο απηέο πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ. 

 

3.6.2.3. πκπεξηθνξά- Ηδηφηεηεο 

 

Με ηνλ φξν «ηδηφηεηα» λνείηαη νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο θαιείηαη 

λα επηδείμεη έλαο εξγαδφκελνο ζηελ Σξάπεδα. Σν ζηνηρείν εθείλν, ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε ηε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο, είλαη εθείλν πάλσ ζην νπνίν ζα θξηζεί 

θαη ζα αμηνινγεζεί ν εξγαδφκελνο. Ηδηφηεηεο είλαη νη αμίεο, νη αξρέο θαη ηα πξφηππα ηεο 

Σξάπεδαο κεηαθξαζκέλα ζε επηζπκεηέο θαη επηδησθφκελεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε εμππεξέηεζε, ε εμεηδίθεπζε θηι.  Σα αλακελφκελα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο 

ππαιιήινπ πξέπεη λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα θαη λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, ψζηε ε 

αμηνιφγεζε λα είλαη επηηπρεκέλε.  Οη απαηηήζεηο γηα κηα επηηπρεκέλε αμηνιφγεζε ζε φ, ηη αθνξά 

ηηο ηδηφηεηεο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξεο γηα έλα πςειφβαζκν ζηέιερνο ζε ζχγθξηζε κε έλαλ 

θαηψηεξν ζηελ ηεξαξρία ππάιιειν.  

πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν ηεο Eurobank γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο 

δηαρσξίδεη ηηο «ηδηφηεηεο» ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  
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Οη ηδηφηεηεο αλά θαηεγνξία έρνπλ σο εμήο: 

 

Αηομική Δπίηεςξη 

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη δεθηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο 

 Κίλεηξα γηα ζπλερή εμέιημε 

 Ηθαλφηεηα επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο 

 Γπλαηφηεηα πξσηνβνπιηψλ 

 

Γιασείπιζη Σσέζεων 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ  

 Οκαδηθή ζθέςε & πλεχκα 

 Απνηειεζκαηηθέο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο 

 Γηαπνιηηηζκηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα  

 

Γιασείπιζη ομάδαρ 

 Ζγεηηθέο ηθαλφηεηεο κηαο νκάδαο 

 πλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαηψλ 

Διαχείριςθ 
ομάδασ (για τα 

ςτελζχθ) 

Διαχείριςθ 
ςχζςεων 

Ατομικι 
επίτευξθ 
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ε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ ηδηνηήησλ, αθνινπζείηαη θαη εδψ, φπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηφρσλ, ε κέζνδνο ηεο θαηάηαμεο ζε θιίκαθα κε βαζκίδεο. Ζ Eurobank 

έρεη θαζνξίζεη έλα επηζπκεηφ επίπεδν εκθάληζεο ηεο θάζε ηδηφηεηαο, ην νπνίν θπζηθά είλαη 

αλάινγν κε ηελ ηεξαξρηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ν θάζε εξγαδφκελνο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Βαθμολόγηζη Ιδιοηήηων 

 

Ο αξκφδηνο αμηνινγεηήο, γηα θάζε ηδηφηεηα μερσξηζηά, δηαιέγεη έλαλ απφ ηνπο γλσζηνχο 

ραξαθηεξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θάζε εξγαδφκελν: Ξεπεξλά, Δπηηπγράλεη, Δπηηπγράλεη 

Μεξηθψο, Τπνιείπεηαη. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνλ αμηνινγεηή, πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ην 

ζσζηφ  ραξαθηεξηζκφ, είλαη ε γλψζε ηνπ απνδεθηνχ θαη ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ. Αλ γηα 

παξάδεηγκα, ν ηξαπεδηθφο ππάιιεινο επηδεηθλχεη ζηελ ηδηφηεηα «Ζγεηηθέο ηθαλφηεηεο», 

ζπκπεξηθνξέο πνπ αλήθνπλ ζην «επηζπκεηφ επίπεδν», ηφηε ν ραξαθηεξηζκφο εθ κέξνπο ηνπ 

αμηνινγεηή πξέπεη λα είλαη  «Δπηηπγράλεηαη». Αλ ηψξα ν αμηνινγνχκελνο παξνπζηάδεη 

ζπκπεξηθνξέο επφκελνπ επηπέδνπ, ηφηε ν αμηνινγεηήο ζα επηιέμεη ην ραξαθηεξηζκφ «Ξεπεξλά» 

θ.ν.θ. 

 

3.6.2.4. Σειηθή Βαζκνινγία & Αλάπηπμε ησλ Αμηνινγνχκελσλ 

Ζ ηειηθή βαζκνινγία θάζε ππαιιήινπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο ζηφρνπο, ζηα θξηηήξηα θαη ζηηο ηδηφηεηεο επί ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ 

θαηαιακβάλεη ε θάζε παξάκεηξνο, βάζεη ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

Σξάπεδα.  

Μεηά θαη απφ ηελ ηειηθή βαζκνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ, νη αμηνινγεηέο 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θφξκα, ε νπνία αθνξά ζηε κέζνδν θαη 

ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ ζεκείσλ ζηα 

νπνία πηζαλψο κεηνλεθηεί έλαληη ησλ άιισλ. Ζ θφξκα απηή, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα/ειιείςεηο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ, ρξεζηκνπνηείηαη έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξναγσγή ηνπ, ηε 

κεηαθίλεζε, ηελ ελαιιαγή θαζεθφλησλ ή αθφκα θαη ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε 

απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε. 
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3.7. Γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα λα νινθιεξσζεί, πξέπεη νη κεηέπεηηα ελέξγεηεο λα γίλνπλ πξνο 

φθεινο θαη βειηίσζε, ηφζν ηνπ εξγαδφκελνπ φζν θαη ηεο Σξάπεδαο σο νιφηεηαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ πξνβιέπεηαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ αμηνινγνχκελν, ε 

νπνία γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

1νο ηξφπνο: Γίλνληαη ζηνλ θάζε αμηνινγνχκελν κνλαδηθνί θαη πξνζσπηθνί θσδηθνί, κε ηνπο 

νπνίνπο έρεη πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο Σξάπεδαο. ηελ πιαηθφξκα 

απηή κπνξεί  λα παξαθνινπζεί ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε 

πνπ έρεη ιάβεη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ. 

2νο ηξφπνο: Ο αμηνινγνχκελνο θαη νη αμηνινγεηέο ζπδεηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ. 

Ζ ζπλάληεζε απηή έρεη σο ζθνπφ ηελ δηεπθξίληζε ηπρφλ ζεκείσλ πνπ ρξίδνπλ βειηίσζεο θαη 

θπξίσο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κειινληηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ζηνρνζεζίαο, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ζρεδίνπ δξάζεο θαη ελεξγνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αμηνινγεηέο εζηηάδνπλ θπξίσο ζε 

ηδηαίηεξα ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αμηνινγνχκελνπ, κε ζθνπφ ηελ εληαηηθφηεξε θαη 

ζπζηεκαηηθφηεξε εκθάληζή ηνπο (αλ είλαη ζεηηθέο) ή ηελ εμάιεηςή ηνπο (αλ είλαη αξλεηηθέο). Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, γίλεηαη άκεζα ν εληνπηζκφο ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη επηδφζεηο θαη επηδηψθεηαη ε θαζνδήγεζε, ε ππνζηήξημε θαη ε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ εξγαδφκελνπ. 

 

3.8. Δθπαίδεπζε ησλ αμηνινγεηψλ 

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ αμηνινγεηψλ γίλεηαη θπξίσο κε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Σξάπεδαο. Παξάιιεια, ηα ζηειέρε  βαζίδνληαη 

θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία θαη δέρνληαη ηε βνήζεηα παιαηφηεξσλ, ήδε έκπεηξσλ ζηελ 

δηελέξγεηα αμηνινγήζεσλ ζπλαδέιθσλ. Δπίζεο, ππάξρεη αξθεηά πινχζην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

πνπ ηνπο θαζνδεγεί θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο επίζεο ππάξρεη θαη ην ηκήκα 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Σξάπεδαο, πνπ θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ησλ αμηνινγήζεσλ 

είλαη δηαζέζηκν γηα θάζε δηεπθξίληζε πνπ κπνξεί λα δεηεζεί. 
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Ζ παξνπζία ησλ ζηειερψλ ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ δελ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο 

θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ν ξφινο ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ ππνζηήξημε θαη ζηελ 

παξνρή δηεπθξηλίζεσλ πξνο ηνπο αμηνινγεηέο. Ζ αμηνιφγεζε, νπζηαζηηθά, ζην ζχλνιφ ηεο 

γίλεηαη απφ ηνπο άκεζνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππαιιήισλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ζηελ έιιεηςε αμηνπηζηίαο, κηαο θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε κπνξεί λα 

κεξνιεπηνχλ ππέξ ή θαηά θάπνηνπ εξγαδφκελνπ. Σν ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

ελεκεξψλεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

βάζεη απηψλ, θαζψο θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ αμηνινγεηψλ πξνγξακκαηίδεη κειινληηθά  

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα λα θαιπθζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ελεκεξψλεηαη γηα ην πνηα ζηειέρε επέδεημαλ πςειέο απνδφζεηο, ηα νπνία πξνηείλνληαη 

γηα πξναγσγή,  κεηαθίλεζε, αλάιεςε λέσλ θαζεθφλησλ ή θαη γεληθφηεξε αλαβάζκηζε. 

 

3.9. χλδεζε Αμηνιφγεζεο θαη πζηεκάησλ Ακνηβψλ 

 

Σα ζπζηήκαηα ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζαθψο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ηα 

βαζκνινγηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Οη κηζζνινγηθέο 

πξναγσγέο θαη ηα πξηκ παξαγσγηθφηεηαο, πνπ κπνξεί λα ιακβάλνπλ, εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ 

εηήζηα αμηνιφγεζή ηνπο, απφ ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά πνπ επέδεημαλ θαη απφ ην βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο. 

 

3.10. Ακνηβέο θαη Παξνρέο 

 

Έλα ζσζηά δηακνξθσκέλν θαη νξγαλσκέλν ζχζηεκα ακνηβψλ έρεη σο ζηφρν λα πξνζειθχζεη θαη 

λα δηαηεξήζεη γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη πην 

έκπεηξν θαη πνπ δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ηελ αλάινγε ζπκπεξηθνξά, πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αξηζηνπνίεζε ηεο αηνκηθήο θαη ηεο νκαδηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(Kessler, 1992). Σν χςνο ησλ απνδνρψλ, αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία, ζρεδηάδεηαη θαη 

πξνζαξκφδεηαη φηαλ θαη φπνηε ρξεηαζηεί κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο 

ζηα ζπζηήκαηα ακνηβψλ θαη παξνρψλ θαη κε γλψκνλα λα είλαη αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο 
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απνδνρέο πνπ πξνζθέξνπλ θαηά κέζν φξν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. 

ηελ Eurobank EFG, νη ζπλνιηθέο απνδνρέο γηα ηα ζηειέρε απνηεινχληαη απφ δχν κέξε: ην 

ζηαζεξφ θνκκάηη ησλ ακνηβψλ θαη ην κεηαβιεηφ. Οη ζηαζεξέο απνδνρέο πεξηιακβάλνπλ ην 

βαζηθφ κηζζφ, φπσο απηφο πξνθχπηεη κε βάζε ην αθαδεκατθφ επίπεδν, ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία, 

ηελ επζχλε πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά, ην κεηαβιεηφ 

κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθψλ αληακνηβψλ σο βξαβείν επίηεπμεο ζηφρσλ ή/ θαη 

ηελ παξνρή ελφο αξηζκνχ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ γηα ηα ζηειέρε ηεο 

Σξάπεδαο.  

Παξάιιεια, ε Σξάπεδα έρεη αλαπηχμεη θαη νκαδηθά ζπζηήκαηα νηθνλνκηθψλ αληακνηβψλ ησλ 

πσιήζεσλ, πνπ εθαξκφδνληαη ηφζν απφ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο, φζν θαη απφ ην θέληξν ηνπ 

Οκίινπ. Σα πξνγξάκκαηα απηά επηβξαβεχνπλ νηθνλνκηθά αξρηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία 

ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο, φπσο απηή έρεη νξηζηεί, θαη ζηε ζπλέρεηα, ηελ πξνζσπηθή επηηπρία ησλ 

αηφκσλ ηα νπνία έρνπλ απνθέξεη πςειέο απνδφζεηο θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ επηρείξεζε. 

Ζ Eurobank, αθνινπζψληαο θαη εθαξκφδνληαο πηζηά ηελ παξάδνζε ησλ ηδξπηψλ ηνπ Οκίινπ 

Eurobank, πξνζθέξεη κία ζεηξά απφ ζεκαληηθέο παξνρέο ηφζν ζηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν, φζν θαη 

ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. ην πιαίζην απηήο ηεο πνιηηηθήο έρεη εθαξκνζζεί θαη ζπλερψο 

αλαβαζκίδεηαη κηα ζεηξά πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη παξνρψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηίζεληαη εηεζίσο ζεκαληηθνί πξφζζεηνη πφξνη πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ 

ελίζρπζε ηεο γεληθφηεξεο θνηλσληθήο πξφιεςεο θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. πγθεθξηκέλα, ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη εθ 

κέξνπο ηεο Σξάπεδαο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:  

 

Αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα 

 

Σα πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο, πνπ πξνζθέξεη ε Eurobank ζην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ, θαιχπηνπλ 

ηνπο ηνκείο ηεο Τγείαο, ηεο Εσήο θαη ηεο χληαμεο θαη κπνξεί λα είλαη είηε νκαδηθά, είηε 

αηνκηθά. Γηαζέηεη θαη πξνζθέξεη πξφγξακκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο κε πνηθηιία παξνρψλ, πνπ θαιχπηνπλ ηφζν ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Σξάπεδα, φζν 
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θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, ηα νκαδηθά αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα παξέρνπλ 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο δσξεάλ κεηαθνξέο ιφγσ αζζελείαο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. 

Σέινο, δείρλνληαο ελδηαθέξνλ θαη γηα ηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ, ε Eurobank έρεη ζεζπίζεη έλα 

εηδηθφ απνηακηεπηηθφ πξφγξακκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε ίδηα ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά, είηε ζηηο 

ζπνπδέο ησλ παηδηψλ, είηε ζην μεθίλεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. 

 

Τγεία θαη Αζθάιεηα 

ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο θαη κέξηκλαο γηα ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε Eurobank πινπνηεί κία ζεηξά ελεξγεηψλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξηνρή Αηηηθήο ιεηηνπξγνχλ δχν 

πιήξσο εμνπιηζκέλα πνιχ-ηαηξεία πνπ αλήθνπλ ζηελ Σξάπεδα θαη ζηα νπνία παξέρεηαη 

ζπκβνπιεπηηθή ηαηξηθή, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, φζν θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. Παξάιιεια, νη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινληαη ζε γεληθφ 

έιεγρν (check up) αλά ηαθηά θαη θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, βάζεη εηδηθήο ζπκθσλίαο κε 

ηαηξηθέο κνλάδεο ζε φια ζρεδφλ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Αθφκα, νη λένη ζπλεξγάηεο, πνπ 

πξνζιακβάλνληαη θαη μεθηλνχλ ηελ θαξηέξα ηνπο ζηελ Eurobank, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζε 

γεληθφ ηαηξηθφ έιεγρν, πξηλ αξρίζνπλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη εληαρζνχλ επηζήκσο ζην 

πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο. 

ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηεο επζχλεο θαη πνιηηηθήο, ε Eurobank εθαξκφδεη θαη έλα εηδηθφ 

αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη δηαλνεηηθέο θαη θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ απαζρνιεί. Φξνληίδεη γηα εθείλνπο λα παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ ηαηξηθή νκάδα 

ηεο Σξάπεδαο, ηφζν γηα ηελ πνξεία ηεο πγείαο ηνπο, φζν θαη γηα ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη 

ηα θαζήθνληά ηνπο, κε ζθνπφ ηελ ειάρηζηε δπλαηή επηβάξπλζε ηεο πγείαο ηνπο, ζσκαηηθήο θαη  

ςπρνινγηθήο. 

Αμίδεη εδψ λα ηνληζηεί θαη ε ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε Σξάπεδα Αίκαηνο, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε 

ίδηα ε Σξάπεδα θαη ε νπνία ζπληεξείηαη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην πξνζσπηθφ ηεο.  

ηελ πξνζπάζεηα θάιπςεο έθηαθησλ αλαγθψλ ζε αίκα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, δηνξγαλψλνληαη ηξεηο έσο ηέζζεξηο εζεινληηθέο αηκνδνζίεο θάζε ρξφλν ζε 

ζπλεξγαζία κε ην λνζνθνκείν «Ακαιία Φιέκηλγθ». 
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Με φιεο απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο, πνπ έρεη ιάβεη ε Eurobank ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, έρεη θαηαθέξεη λα μερσξίζεη θαη λα απνζπάζεη ηα εχζεκα απφ 

ζπλεξγάηεο θαη αληαγσληζηέο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

ην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζεί ε Σξάπεδα θαη πνπ αθνξά ζηελ 

θνηλσληθή επζχλε, κε ζθνπφ ηε κέξηκλα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, έρεη 

αλαπηχμεη έλα  ηζρπξφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επηδηψθνληαο ηε δηαζθάιηζε ελφο πνηνηηθνχ θαη αζθαινχο 

πεξηβάιινληνο, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. 

ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο  γηα ηελ έγθαηξε πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε θάζε εξγαδφκελνπ δηάθνξεο γξαπηέο κειέηεο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ γηα θάζε ππνθαηάζηεκα μερσξηζηά, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη 

νδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο θαη ππξνπξνζηαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, εθπνλνχληαη ζεκηλάξηα πξψησλ βνεζεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ 

ηαπξφ, πξνζνκνηψζεηο  εθθέλσζεο θηηξίσλ θαη αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ, θαζψο 

θαη καζήκαηα ππξφζβεζεο ζε θάζε θαηάζηεκα, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο εγξήγνξζεο θαη ηεο εηνηκφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζην 

επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ, πέληε εμεηδηθεπκέλνη ηερληθνί αζθαιείαο 

επηζθέπηνληαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Eurobank, φπνπ επηβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη ζπκβνπιεχνπλ ηνπο δηεπζπληέο ησλ κνλάδσλ γηα νπνηεζδήπνηε 

δηνξζψζεηο ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ. Δπίζεο, ζπδεηνχλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηα αλαγθαία κέηξα 

αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 Γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαινχο εξγαζίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, έρνπλ νξηζζεί θαη νη ζπληνληζηέο αζθαιείαο ζε θάζε 

κνλάδα, νη νπνίνη βνεζνχλ ην έξγν ησλ ηερληθψλ αζθαιείαο. 

Δπίζεο, εμεηδηθεπκέλνη ηαηξνί εξγαζίαο επηζθέπηνληαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, εμεηάδνπλ  θαη ζπδεηνχλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη δεκηνπξγνχλ ηνλ ηαηξηθφ 

θάθειν ηνπ θαζελφο, ν νπνίνο θπιάζζεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή ζηα θεληξηθά ηαηξεία ηεο 
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Σξάπεδαο. πγρξφλσο, παξέρνπλ ζπκβνπιέο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαηά ηηο πξνζσπηθέο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε ζπλερήο ηνπο βειηίσζε επηηπγράλεηαη κε ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ηε δηαξθή ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ελφο 

πγηνχο θαη αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οη άξηζηεο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία επέηξεςαλ 

ζηελ Eurobank EFG λα είλαη ε πξψηε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα θαη κηα απφ ηηο ηξεηο πξψηεο 

ηξάπεδεο ζε παγθφζκην επίπεδν, πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ 1801 θαη 

OHSAS 18001 απφ ηνλ δηεζλή θνξέα πηζηνπνηήζεσλ TUV Austria Hellas. Ζ πηζηνπνίεζε απηή 

απνηειεί θαη κηα επηπξφζζεηε δέζκεπζε ηεο Eurobank EFG φηη «ππεξεηεί κε ππεπζπλφηεηα θαη 

ζπλέπεηα ην ζηφρν γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο πνηνηηθνχ θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνπο πειάηεο ηεο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν». 

 

 

Δλίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ 

 

Έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζεζκνχ θαη θξνληίδνληαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, 

αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ε Eurobank EFG έρεη ζεζκνζεηήζεη εηδηθέο παξνρέο, φπσο δψξα 

γάκνπ θαη επηδφκαηα βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη κεληαίν 

επίδνκα γέλλεζεο ηέθλνπ γηα ηνπο ρακειφκηζζνπο. Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο 

επεθηείλεηαη πεξαηηέξσ ζε ππαιιήινπο πνπ έρνπλ παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, θαιχπηνληαο ηηο 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη ηα δίδαθηξα εηδηθψλ ζρνιείσλ κέρξη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ 

Eurobank, πηζηή ζηηο παξαδφζεηο ησλ ηδξπηψλ ηεο, ππνζηεξίδεη πνηθηινηξφπσο θαη θαηά 

πεξίπησζε εξγαδφκελνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ηφζν νη ίδηνη, φζν θαη 

κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 
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ηεγαζηηθά θαη Πξνζσπηθά Γάλεηα 

 

ην πιαίζην ηεο εηδηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, πνπ αθνινπζεί ε Eurobank γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο, ε Σξάπεδα ζηεξίδεη ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ ηνπο αλαγθψλ κε ηε 

ρνξήγεζε  ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζε ηδηαίηεξα επλντθά (κεησκέλα) επηηφθηα γηα ηελ αγνξά 

θαηνηθίαο. 

Δπίζεο, παξέρνληαη πξνζσπηθά δάλεηα ζηνπο ππαιιήινπο, πνπ κπνξνχλ λα θηάζνπλ έσο ην χςνο 

ηεζζάξσλ κεληαίσλ κηζζψλ. 

 

Δπηβξαβεχζεηο 

 

Ζ Σξάπεδα επηβξαβεχεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ θαιψλ ηεο ππαιιήισλ θαη ππνζηεξίδεη ηελ πξφνδφ 

ηνπο κε κηα ζεηξά ζεζκηθψλ κέηξσλ. πγθεθξηκέλα, βξαβεχεη κε ρξεκαηηθφ έπαζιν ηα παηδηά 

ησλ ππαιιήισλ πνπ αξηζηεχνπλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ πινπνηνχλ επηπιένλ παλεπηζηεκηαθέο επηδφζεηο. Δπηπξνζζέησο, ζε φζνπο 

πξσηεχνπλ θαηά ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ε Σξάπεδα 

πξνζθέξεη έλα ζπκβνιηθφ πνζφ επηβξάβεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζηε Eurobank κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην Παλεπηζηήκην. 

Αλάινγε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πξνζθέξεηαη θαη ζηνπο αξηζηνχρνπο απφθνηηνπο ΑΔΗ, πνπ 

ζπλερίδνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4- ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 

 

4.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1916. Αξρηθά,  ιεηηνχξγεζε σο ηδησηηθή 

ηξάπεδα, ελψ ην 1975 ηέζεθε ππφ θξαηηθφ έιεγρν, φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ην 1991. Απφ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1991 πνπ ηδησηηθνπνηήζεθε εθ λένπ, παξνπζηάδεη κηα δηαξθή αλάπηπμε ηφζν ζην 

εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, φζν θαη ησλ εζσηεξηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ. Μεηά ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο νξγαλσηηθήο ηεο δνκήο, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο πξνέβε θαη ζε θαίξηεο 

ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο, νη νπνίεο ηε βνήζεζαλ λα εδξαησζεί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Αθνινπζψληαο 

πηζηά ην ζρεδηαζκφ ηεο θαη πξνζαξκφδνληάο ηνλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θάζε θνξά, θαηάθεξε 

απφ ην 1998 θαη έπεηηα, λα απνξξνθήζεη κε εμαγνξά αξθεηέο κηθξφηεξεο ηξάπεδεο, εληζρχνληαο 

έηζη ηε ζέζε ηεο θαη απμάλνληαο ην κεξίδην αγνξάο ηεο. ήκεξα, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο είλαη 

εγέηηδα ελφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαιχπηνπλ επαξθψο ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο δηαθξίλεηαη 

γηα ηελ πςειή ηερλνγλσζία ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλαισηηθήο & ζηεγαζηηθήο πίζηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ εμεηδίθεπζή ηεο θαη ζηα άιια πξντφληα ηεο ηδησηηθήο ηξαπεδηθήο, ζην ρψξν ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θεθαιαηαγνξάο θαη επελδπηηθήο 

ηξαπεδηθήο θαη ζηελ εμειηζζφκελε αγνξά ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Leasing). 

Όιεο απηέο νη ππεξεζίεο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο πξντφληα δηαηίζεληαη κέζσ δχν 

δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ δηάζεζεο: Μέζσ ηνπ ηδηαίηεξα δηεπξπκέλνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο 

θαη δηακέζνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ ηεο, πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Σν ειεθηξνληθφ δίθηπν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο έρεη βξαβεπζεί απφ δηαθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο 

γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζην 

εμσηεξηθφ είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηή ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, 

παξάιιεια κε ηελ παξνπζία ηεο ζηα κεγάια ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο 

Νέαο Τφξθεο. 
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4.2. Πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο 

4.2.1. Δπαγγεικαηηθή Δμέιημε 

Ο Όκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αμία ζηε δηα βίνπ αλάπηπμε ησλ 

αλζξψπσλ ηεο. Ζ δηα βίνπ εμέιημε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ Οκίινπ κε 

πνηθίιεο πηπρέο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Ζ Σξάπεδα επηδηψθεη λα νηθνδνκήζεη κέζα ζην ρψξν 

ηεο ηνπο πην ηθαλνχο επαγγεικαηίεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Απηφ ζεκαίλεη επέλδπζε ζε γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο, θαηάιιειν πεξηβάιινλ, παξαθίλεζε θαη άξηηα εγεζία. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπλερψο 

κέζα ζην ρξφλν, θξνληίδεη λα επελδχεη ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, 

αμηνπνηψληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο, εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία θαη θαλάιηα κάζεζεο, 

φπσο ην e-Learning θαη ηα webinars (ζεκηλάξηα κέζσ δηαδηθηχνπ). 

ην πιαίζην απηφ, ν Όκηινο εθαξκφδεη έλα επξχ θάζκα αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ, πνπ πινπνηνχληαη εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε αλαγλσξηζκέλνπο 

θαη εμεηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Ζ δηαδηθαζία απηή απνζθνπεί ζηελ αχμεζε θαη 

ηελ εμέιημε ησλ δηνηθεηηθψλ γλψζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ησλ εγεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ησλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ. Ζ νξγαλσζηαθή αξηζηεία θαη ε ζπλέρεηα 

απνηεινχλ ζηαζεξέο αμίεο θαη δηαξθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο. Παξάιιεια, ε 

αλάπηπμε εγεηηθψλ ζηειερψλ, ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ κε επάξθεηα, αζθάιεηα, απνδνηηθφηεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ξφιν ηνπο, ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Οκίινπ, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε απηέο. 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ρξεζηκνπνηεί ηα πιένλ ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ εηήζηα αμηνιφγεζε, ηελ αμηνιφγεζε 360
ν
, ηα θέληξα αλάπηπμεο ζηειερψλ, 

εμεηδηθεπκέλα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, ην ζρεδηαζκφ δηαδξνκψλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη 

ζηαδηνδξνκίαο θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ ηνπ νξγαληζκνχ. Έηζη, 

θαηαθέξλεη λα πεηπραίλεη ηε δηαξθή ελδπλάκσζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, 

εληζρχνληαο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, αιιά θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζην φξακα 

ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. 
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4.2.2. Αθαδεκίεο 

Σα πξνγξάκκαηα εμέιημεο, πνπ ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ζρεδηάδεη γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, 

εθαξκφδνληαη κέζα ζε εμεηδηθεπκέλεο αθαδεκίεο θαη έρνπλ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηξία έηε. θνπφο 

ησλ πξνγξακκάησλ εμέιημεο είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηθαλά θαη άξηζηα θαηαξηηζκέλα ζηειέρε 

πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηηθά θαη βνεζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο θαη 

ζα ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά ζηελ αλνδηθή πνξεία ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ. Απηφ πνπ 

επηηπγράλεηαη ζπλήζσο κε ηελ εθαξκνγή ησλ αθαδεκηψλ είλαη:  

Ζ θαιιηέξγεηα θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηεο, ψζηε λα εγνχληαη 

απνηειεζκαηηθά, λα θαζνδεγνχλ θαη λα εκπλένπλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, δειαδή λα 

απνθηήζνπλ εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ νξγαλσκέλε πξνεηνηκαζία ηεο επφκελεο γεληάο πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ. 

 

Ζ ελίζρπζε ηεο θεθηεκέλεο γλψζεο θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο ζην πιαίζην πνπ νξίδνπλ 

νη πην απνδεθηέο δηεζλείο πξαθηηθέο ζην ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. 

 

4.3. Απνδνρέο & παξνρέο 

ηνλ Όκηιν Πεηξαηψο επηβξαβεχνληαη νη εξγαδφκελνη αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο. Γηα λα πξνζειθχνληαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ άηνκα κε ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη λα ελζαξξχλνληαη γηα ηελ εμέιημή ηνπο ζηνλ Όκηιν, πξνζθέξνληαη 

αληαγσληζηηθά παθέηα απνδνρψλ θαη παξνρψλ. Παξάιιεια, παξέρνληαη θίλεηξα θαη 

επηβξαβεχνληαη εζηθά θαη πιηθά νη άλζξσπνη πνπ ζπκβάιινπλ κε μερσξηζηφ ηξφπν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ. 

Παξαθνινπζνχληαη νη εμειίμεηο θαη νη ηάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηνπνίεζεο, ψζηε νη ακνηβέο θαη παξνρέο λα δηαηεξνχληαη ζε αληαγσληζηηθφ επίπεδν. 

Δθαξκφδεηαη πνιηηηθή παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ, ηφζν ζηα δηάθνξα ηεξαξρηθά επίπεδα, φζν θαη 
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ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Σν χςνο ησλ απνδνρψλ θαη παξνρψλ θάζε εξγαδφκελνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ξφιν, ηνλ βαζκφ επζχλεο, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπ. 

Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε, ε ζπλεηζθνξά θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ αλαβαζκίδνπλ θη 

εμειίζζνπλ παξάιιεια θαη ην επίπεδν ησλ απνδνρψλ θαη παξνρψλ ηνπ. 

Να ζεκεησζεί φηη νη ακνηβέο ησλ ζηειερψλ θαη ε παξνρή θηλήηξσλ δηακνξθψλνληαη κε 

ζπλεθηίκεζε ηεο αξρήο ηεο απνθπγήο παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθψλ 

θηλδχλσλ ή ηε ζπγθέληξσζε βξαρππξφζεζκνπ νθέινπο εηο βάξνο ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. 

 

4.4. πζηήκαηα αμηνιφγεζεο αλά ηεξαξρηθφ επίπεδν 

 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζπλεζίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, ηφζν εθαξκφδνληαο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, φζν θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο θέληξα αμηνιφγεζεο γηα θάζε ηεξαξρηθφ επίπεδν ρσξηζηά. Κάζε ζέζε ζηελ 

ηεξαξρία αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθά θαζήθνληα θαη απαηηήζεηο θαη ζαθψο ρξεηάδεηαη μερσξηζηή 

πξνζέγγηζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε.  

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δηαζέηεη ζε δχν νκάδεο, 

φπσο παξνπζηάδνληαη ακέζσο κεηά:  

   

1θ Ομάδα 

Διευκυντζσ 
Καταςτθμάτων 

Διευκυντζσ 
Τομζων & 
Managers 

Διευκυντζσ 
Διευκφνςεων & 
Περιφερειακοί 

Διευκυντζσ 
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Σα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά βάζε γηα ηελ νκάδα απηή είλαη: 

 Αλαηξνθνδφηεζε 360
0
 (κνηξψλ) 

 Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, Human Resource Management 

Systems (HRMS). Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ απηνχ 

ηνπ ηχπνπ είλαη φηη παξέρνπλ γξήγνξε ελεκέξσζε, πνηθίιεο πιεξνθνξίεο θαη 

απνηειέζκαηα θαη έρνπλ κεγάιε απνδνρή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο επθνιίαο θαη ηεο 

ρξεζηηθφηεηάο ηνπο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ρξεζηκνπνηεί ηα HRMS, επεηδή δίλεη κεγάιε 

ζεκαζία ζην χςνο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Σν ζχζηεκα απηφ ηεο πξνζθέξεη 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηε ξνή ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

πνιχηηκνπ ρξφλνπ. Σα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ ζε έλαλ ηππνπνηεκέλν θαηάινγν 

εξσηήζεσλ, φπνπ κε βάζε απηφλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπηζηία.  

 

Βαζηθνί Παξάκεηξνη Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο 

αθψο, γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ άξηηα θαη ζσζηά εξσηεκαηνιφγηα, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ρξήζηκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο 

λα νξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε θαη ζα κεηξεζεί ε 

απνδνηηθφηεηα. Οη πεξηνρέο απηέο αθνξνχλ: 

 Σν επίπεδν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ. 

 Σν βαζκφ νινθιήξσζεο πξνγξακκάησλ θαη projects. 

 Σν βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ππνθαηαζηήκαηνο. 
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Σα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά βάζε γηα ηελ νκάδα απηή είλαη: 

 Ζ Αμηνιφγεζε ηεο Απφδνζεο  

 Ο βαζκφο επίηεπμεο θαηάιιεισλ επαγγεικαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (HRMS). 

 

Βαζηθνί Παξάκεηξνη Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο 

Γηα λα αλαπηχμνπλ ηα θαηάιιεια εξσηεκαηνιφγηα ζπκπεξηθνξάο ηεο νκάδαο, πξέπεη λα γίλεη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο, αθξηβψο φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. 

Οη πεξηνρέο κέηξεζεο αθνξνχλ: 

 Σν βαζκφ ζπκβνιήο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αλάπηπμεο εξγαζηψλ ή ζην βαζκφ 

ζπκβνιήο ζηελ επηηπρία ησλ έξγσλ (projects) ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. 

 

 Σν βαζκφ επηηπρίαο ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ θάζε ξφινπ πνπ έρεη 

αλαηεζεί ζηνλ θαζέλα. 

 

 

2θ Ομάδα 

Υπαλλθλικό 
Προςωπικό 

Στελζχθ Κεντρικϊν 
Υπθρεςιϊν 

Στελζχθ 
καταςτθμάτων 
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ε Σξάπεδα 

Πεηξαηψο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη: 

 Ο αμηνινγεηήο θαη ν αμηνινγνχκελνο ζα επελδχζνπλ πνηνηηθά ην ρξφλν ηνπο, γηα λα 

θαηαιήμνπλ ζε κηα ζπκθσλία σο πξνο ην πνηα είλαη ηα ζεηηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα 

δηαηεξεζνχλ θαη πνηεο νη πεξηνρέο πνπ ρξίδνπλ βειηίσζεο. 

 

 Τπάξρεη δηαζέζηκε θαη πξνζβάζηκε απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο Σξάπεδαο ε ζρεηηθή 

πιεξνθφξεζε θαη νη νδεγίεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα θξνληίδνπλ θαη 

κφλνη ηνπο γηα ηε δηθή ηνπο βειηίσζε θαη εμέιημε.  

 

 

 Τπάξρεη ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο αηνκηθψλ εθζέζεσλ, αζθάιεηα ησλ 

παξαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ, ειεθηξνληθή απνζήθεπζε θαη νξγαλσκέλε δηαλνκή ζηνπο 

θαηάιιεινπο αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.5. Βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα κε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία κεηαμχ ηνπο. Σα βήκαηα απηά είλαη ηα εμήο: 

 

1ν βήκα 

Απνζηνιή e-mail ζε θάζε αμηνινγνχκελν θαη αμηνινγεηή κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο 

πξφζβαζεο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα HRMS. 
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2ν βήκα 

Απην-αμηνιφγεζε / Αμηνιφγεζε Άκεζνπ & Έκκεζνπ Πξντζηακέλνπ 

 

 Κάζε αμηνινγνχκελνο ζπλδέεηαη ζην HRMS κε ηνπο θσδηθνχο πνπ ηνπ δφζεθαλ ζην 1ν 

βήκα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εηζαγσγήο ζην ζχζηεκα είλαη λα ππάξρεη ην φλνκα 

ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο ζην HRMS. 

 Πξηλ θάλεη ηελ απην-αμηνιφγεζή ηνπ, ν αμηνινγνχκελνο κπνξεί λα ζπδεηήζεη κε ηνλ 

άκεζν πξντζηάκελν ή ην δηεπζπληή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή ηνπ θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ην νπνίν αθνξά ε αμηνιφγεζε. 

 Αθνχ δηαβάζεη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο, αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή «Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ/Αμηνινγήζεηο/Οδεγίεο ρξήζεο πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο-HRMS», ν 

αμηνινγνχκελνο θαηαρσξεί ηελ απην-αμηνιφγεζή ηνπ. 

 Σαπηφρξνλα ν Έκκεζνο θαη Άκεζνο Πξντζηάκελνο (Α & Β αμηνινγεηέο) θαηαρσξνχλ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, ρσξίο λα πξναπαηηείηαη ε νινθιήξσζε ηεο απην- 

αμηνιφγεζήο ηνπο. 

 Όηαλ ε απην-αμηνιφγεζε νινθιεξσζεί, ν εξγαδφκελνο δελ έρεη πηα ηε δπλαηφηεηα 

κεηαβνιήο ηεο. 

 

3ν βήκα 

Πξνβνιή ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνλ αμηνινγνχκελν. 

 

 Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηνλ Α θαη Β αμηνινγεηή, ηφηε ν 

αμηνινγνχκελνο θαιείηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ πξνβνιή ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ. 

 ε απηφ ην ζηάδην, ν αμηνινγνχκελνο θαιείηαη λα θαηαγξάςεη ηα ζρφιηά ηνπ γηα ην πεδίν 

εθαξκνγήο. 
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4ν βήκα 

Δπηθχξσζε ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

 Ο επηθεθαιήο επηθπξψλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ, θαηαγξάθνληαο ζρφιηα γηα 

ην ζχλνιν ηεο αμηνιφγεζεο 

 

5ν βήκα 

Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο 

 

 Οη αμηνινγνχκελνη έρνπλ πιένλ πξφζβαζε ζηελ νινθιεξσκέλε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο 

απφ ην HRMS κέζσ ηεο δηαδξνκήο «Ζ εηθφλα κνπ/Αμηνινγήζεηο/Αμηνινγήζεηο 

Απφδνζεο/Ηζηνξηθέο Αμηνινγήζεηο». 

6ν βήκα 

ρεδηαζκφο ηνπ Αηνκηθνχ Πιάλνπ Αλάπηπμεο 

 

 Οη αμηνινγεηέο θαη νη αμηνινγνχκελνη έρνπλ πιένλ πξφζβαζε ζε έλα εηδηθφ έληππν 

απνηχπσζεο  ηνπ Αηνκηθνχ Πιάλνπ Αλάπηπμεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

 Ο άκεζνο θαη ν έκκεζνο πξντζηάκελνο, ζε ζπλεξγαζία κε θάζε αμηνινγνχκελν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ζρεδηάδεη ην Αηνκηθφ Πιάλν κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ 

βειηίσζεο. 

 Οη έκκεζνη θαη άκεζνη επφπηεο ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ έρνπλ ηελ επζχλε πινπνίεζεο 

θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ Αηνκηθνχ Πιάλνπ Αλάπηπμεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

πξνηεηλφκελε ελέξγεηα αθνξά ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαινχληαη λα ζηείινπλ 

ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Γηεχζπλζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ & Δθπαίδεπζεο ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5- πγθξηηηθή Αλάιπζε  Eurobank EFG & Πεηξαηψο. 

Οη δχν ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί, πνπ παξνπζηάζακε ζηε κειέηε πνπ πξνεγήζεθε, είλαη άκεζνη 

αληαγσληζηέο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ηφζν ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, φζν θαη ζηηο μέλεο 

αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη. Απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο έσο θαη ηε 

ζεκεξηλή επνρή, ε πνξεία πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεη ηφζν νκνηφηεηεο φζν θαη δηαθνξέο. 

Αθνινπζεί ε ζχγθξηζε ησλ δχν νκίισλ πνπ αθνξά ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 

 

 

 

Αρικμόσ εργαηομζνων/ 
υποκαταςτθμάτων 

Παρουςία ςτο εξωτερικό 

Μζκοδοι Αξιολόγθςθσ του 
Προςωπικοφ 

Συςτιματα Αμοιβϊν/ Παροχζσ 

Διοίκθςθ 
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5.1. Πξνζσπηθφ/ Τπνθαηαζηήκαηα 

ε πξψην επίπεδν,  ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ζπκπιεξψλεη θέηνο έλαλ αηψλα δσήο ελψ ε Eurobank 

EFG ηδξχζεθε ην 1990. Δίλαη απηνλφεην πσο ε πξψηε δηαθξίλεηαη απφ πνιπεηή εκπεηξία, γλψζε 

θαη ηερληθή, έρνληαο πεξάζεη κέζα απφ φια ηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

Σξαπεδηθνχ Σνκέα, κέζα ζε έλα πιαίζην αιιαγψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ ησλ θνηλσληθψλ, 

πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ Eurobank EFG, κέζα απφ κία ζεηξά εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, 

αξηζκεί πεξίπνπ 24.000 εξγαδνκέλνπο θαη 1.700 ζεκεία πψιεζεο κε παξνπζία ζε αξθεηέο ρψξεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ζα δνχκε ακέζσο κεηά. ηελ Διιάδα, ε Eurobank, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ηέζζεξηο ππιψλεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Αχμεζεο 

Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ (ΑΜΚ) θαηά €2.864 εθαη. ην Μάην ηνπ 2014, ην 64,6% ησλ θνηλψλ 

κεηνρψλ θαηέρεηαη απφ ζεζκηθνχο θαη ηδηψηεο επελδπηέο. Δληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπ ζέζε ζηελ Διιάδα, ην 2013 ν Όκηινο ελέηαμε ζην δπλακηθφ ηνπ ηε «Νέν Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην Διιάδνο Α.Σ.Δ.» θαη ηε «Νέα Proton Σξάπεδα Α.Δ.», απνθηψληαο ην 100% ησλ 

κεηνρψλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηηο απνξξφθεζε, δηαηεξψληαο ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηνπ Νένπ 

Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ δηαθξηηφ θαη μερσξηζηφ. 

Ο Όκηινο Πεηξαηψο, έρνληαο παξνπζία ζε ελλέα μέλεο ρψξεο θαη πεξίπνπ 24.500 ρηιηάδεο 

εξγαδφκελνπο, παξέρεη έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε 

πεξίπνπ 6 εθαη. πειάηεο θαη δηαζέηεη γχξσ ζηα 1650 ππνθαηαζηήκαηα. Σν ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ 

ηνπ Οκίινπ θηάλεη ηα €88 δηζ., ηα δάλεηα κεηά απφ πξνβιέςεηο ηα €51 δηζ. θαη νη θαηαζέζεηο ηα 

€39 δηζ., ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 

 

5.2. Παξνπζία ζην εμσηεξηθφ 

Ο Όκηινο Eurobank EFG δηαηεξεί ζηξαηεγηθή ζέζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζε ρψξεο φπσο ε 

Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία θαη ε εξβία, θαζψο επίζεο έρεη δηαθξηζεί θαη εμαθνινπζεί λα μερσξίδεη 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο ζηελ Κχπξν θαη ην Λνπμεκβνχξγν, ελψ έρεη παξνπζία 

ηφζν ζηελ Οπθξαλία φζν θαη ζην Λνλδίλν.  
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Αμηφινγε είλαη θαη ε παξνπζία ηεο ζηνλ θιάδν ηνπ Real Estate, φπνπ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο 

EUROBANK PROPERTY SERVICES, ε Eurobank EFG παξέρεη ππεξεζίεο Real Estate ηφζν 

ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία, ηε εξβία θαη ηελ Οπθξαλία. Σν 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο αμηνπνηεί ηε ζεκαληηθή εκπεηξία ηνπ, παξέρνληαο πςεινχ 

επηπέδνπ νινθιεξσκέλεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο Real Estate ηφζν ζηνλ Όκηιν Eurobank φζν 

θαη ζε ηξίηνπο πειάηεο. Ζ εηαηξεία θαηαιακβάλεη κηα δηαθξηηή ζέζε αλάκεζα ζηνπο πην 

κεγάινπο νξγαληζκνχο πνπ εθπνλνχλ εθηηκήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζψο δηεμάγεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 50.000 εθηηκήζεηο εηεζίσο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ παξνπζία ηεο θαη ζηνπο 

άιινπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη, φπσο ν ηνκέαο brokerage (δηακεζνιάβεζε ζε 

αγνξαπσιεζίεο θαη κηζζψζεηο αθηλήησλ), ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ 

market research, ππεξεζηψλ Technical & Facilities Management αιιά θαη ππεξεζηψλ Asset 

Management. Ζ EUROBANK PROPERTY SERVICES δηαζέηεη βαζηά γλψζε ηεο αγνξάο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηηο ρψξεο ηεο Νέαο Δπξψπεο κέζσ ησλ 

ηνπηθψλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ. 

Ζ παξνπζία ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην εμσηεξηθφ είλαη ηδηαίηεξα ελεξγή ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, δηαζέηνληαο ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2013 έλα δίθηπν 435 

θαηαζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο εμήο ρψξεο:  

 Βνπιγαξία: Ζ Piraeus Bank Bulgaria μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1993 µε ηελ ίδξπζε 

ελφο θαηαζηήκαηνο ζηε φθηα, απνηειψληαο ηελ πξψηε μέλε ηξάπεδα πνπ 

εγθαηαζηάζεθε ζηε Βνπιγαξία. Πιένλ παξέρεη εθηεηακέλε γεσγξαθηθή θάιπςε θαη είλαη 

µία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηξάπεδεο ζηε ρψξα ηφζν ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή φζν θαη ζηελ 

ηξαπεδηθή επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ πεξαηηέξσ ζηήξημε ησλ κεζαίσλ θαη κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ελεξγεηαθνχ θιάδνπ, ιεηηνπξγνχλ εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα ζε φθηα, Βάξλα, ηάξα Εαγφξα, Μπιαγθφεβγθξαλη, Μπνπξγθάο, Πιέβελ 

θαη Ρνχζε. Ο Όκηινο παξέρεη επίζεο, ππεξεζίεο ρξεµαηνδνηηθήο µίζζσζεο µέζσ ηεο 

εηαηξείαο Piraeus Leasing Bulgaria. 

 Ρνπκαλία: H Piraeus Bank Romania ηδξχζεθε ην 2000 µε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Ρνπκαλία. Γξήγνξα επεθηάζεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 
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ηξαπεδηθήο, απεπζπλφκελε θαη ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. H Piraeus Bank Romania έρεη 

αλαπηχμεη έλα θαιά εδξαησκέλν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζε φιε ηε ρψξα κηαο θαη παξέρεη 

έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ πνπ εμππεξεηεί πειάηεο θάζε δπλακηθήο, απφ παξαδνζηαθά 

λνηθνθπξηά έσο κεγάιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ο Όκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Ρνπκαλία θαη κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, Piraeus Leasing 

Romania, Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania θαη Piraeus Real Estate 

Consultants. 

 εξβία: Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο εηζήιζε ζηελ αγνξά ηεο εξβίαο ην 2005 εμαγνξάδνληαο 

ηελ Atlas Bank ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε Piraeus Bank Beograd. ήµεξα, παξέρεη 

κεγάιν εχξνο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο θαιχπηνληαο ηφζν ηελ 

ηξαπεδηθή επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηε ιηαληθή ηξαπεδηθή. 

 Οπθξαλία: Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο μεθίλεζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Οπθξαλία ην 2007, 

εμαγνξάδνληαο ηελ ηνπηθή Σξάπεδα International Commerce Bank ICB. Σν δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ ηεο θαιχπηεη ζήκεξα βαζηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

 Αιβαλία: Ζ Tirana Bank ηδξχζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1996 θαη ήηαλ ε πξψηε ηδησηηθή 

ηξάπεδα πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ Αιβαλία. 

ήκεξα, ε Tirana Bank ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο θνξπθαίεο ηξάπεδεο ηεο Αιβαλίαο θαη 

δηαζέηεη έλα κεγάιν δίθηπν θαηαζηεκάησλ. Σν επξχ θάζκα ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξεη θαιχπηεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε. 

 Κχπξνο: Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο Κχπξνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θππξηαθή αγνξά απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2008, κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο Arab Bank ζηελ 

Κχπξν. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο (Κχπξνπ) πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ηξαπεδηθέο, 

επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. Μέζα απφ ην 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ηα θέληξα εμππεξέηεζεο θαιχπηεη απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ ζε φιε ηελ Κχπξν. 

 Γεξκαλία: Ζ παξνπζία ηεο Σξάπεδαο ζηε Γεξκαλία ζεκαηνδνηείηαη απφ ην 1985 φηαλ ε 

Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΑΣΔ) ίδξπζε γξαθείν αληηπξνζσπείαο κε θχξην ζηφρν 

ηελ ηξαπεδηθή εμππεξέηεζε ησλ Διιήλσλ ηεο Γεξκαλίαο. ηηο 27.07.2012 ε Σξάπεδα 

Πεηξαηψο απνξξφθεζε ην πγηέο ηκήκα ηεο ΑΣΔbank θαη ελζσκάησζε ην θαηάζηεκα 

Φξαγθθνχξηεο ζηνλ Όκηιν. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο απνηειεί ηε κνλαδηθή ειιεληθή 
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ηξάπεδα ζηε Γεξκαλία. Δπίζεο απνηειεί θαη ηε κνλαδηθή παξνπζία ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Δπξψπε ζην ρψξν ηεο Δπξσδψλεο. 

5.3. Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

Δπηθεληξψλνληαο ζηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, εληνπίδνληαη αξθεηά ζεκεία 

ζχγθξηζεο ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη δχν ηξαπεδηθνί 

νξγαληζκνί. Ζ θχξηα δηαθνξά, πνπ είλαη απφξξνηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζνχλ νη δχν 

νξγαληζκνί, είλαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεηαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κε ην 

νπνίν κεηξάηαη ε απνδνηηθφηεηα θαη αμηνινγείηαη ν εξγαδφκελνο, ην ζχζηεκα ακνηβψλ πνπ 

αθνινπζεί ε θάζε ηξάπεδα θαη ε κηζζνινγηθή ηαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη αλά πεξίπησζε.  

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη θαη ηε ζπλνιηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ην 

βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη δεπηεξεπφλησο ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ άιια 

αληηθεηκεληθά πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο ηνπ εξγαδφκελνπ. Ζ ινγηθή είλαη φηη ν εξγαδφκελνο πνπ 

δηαζέηεη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, θαηαβάιιεη ηελ πξνζδνθψκελε πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε λα ηηο 

εμειίζζεη θαη λα βειηηψλεηαη ν ίδηνο πξνζσπηθά θαη λα είλαη απνδνηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο 

γηα ηελ νκάδα ηνπ θαη ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. 

Απηφ δε ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο δπλαηφηεηαο κέηξεζεο ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, αιιά απηνί 

ηίζεληαη απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε θάζε κέινπο ηεο 

νκάδαο ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπλνιηθφο βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ επίηεπμε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Eurobank δίλεηαη ζαθψο θαη εθεί ε απαηηνχκελε πξνζνρή ζηηο ηθαλφηεηεο 

θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ, φκσο ην θπξίαξρν θξηηήξην αμηνιφγεζεο 

είλαη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί, είηε απηνί είλαη αηνκηθνί, είηε κεηξνχλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε δηεχζπλζε θαη αθνξνχλ ζε φιε 

ηελ νκάδα. Ζ έκθαζε ζε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη απφ ηνλ έληνλα πειαηνθεληξηθφ 

ηεο πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ. 
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5.4. πζηήκαηα Ακνηβψλ & Παξνρψλ 

Σν δεχηεξν ζεκείν πνπ αμίδεη πξνζνρήο, είλαη ε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη ηεο βαζκνιφγεζεο πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο γηα ηελ απφδνζή ηνπ κε ην χςνο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ακνηβψλ ηνπ.  

ηε Eurobank EFG ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ απνδνρψλ θαηά έηνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

απφδνζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Ο 

άκεζνο πξντζηάκελνο, ζηεξηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο βαζκνιφγεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, 

κπνξεί λα πξνηείλεη έλα πνζνζηφ κηζζνινγηθήο αχμεζεο κε ρακειφηεξν δπλαηφ χςνο ην 

πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν θαη πςειφηεξν δπλαηφ χςνο ην 10% επί ηνπ ηξέρνληνο κηζζνχ. 

Ζ Σξάπεδα Eurobank έρεη επηιέμεη λα ακείβεη ην πξνζσπηθφ ηεο κε ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ 

κηζζφ, φπσο αλαιχζεθε ζην αληίζηνηρν θεθάιαην. Σν θπκαηλφκελν πνζφ απνδίδεηαη ζηνλ 

εξγαδφκελν φηαλ επηηπγράλνληαη σο έλα βαζκφ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

θάζε ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ Οκίινπ ζπλνιηθά (πξηκ παξαγσγηθφηεηαο). Σν επηπιένλ πνζφ 

δηαλέκεηαη κε θξηηήξην ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαη ην βαζκφ 

ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηελ επίηεπμή ηνπ. Όπσο ήδε αλαιχζακε, πέξα απφ ην κηζζφ, ζηαζεξφ θαη 

κεηαβιεηφ, ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ παξνρέο, φπσο ε ηδησηηθή νκαδηθή αζθάιηζε θαη άιινπ 

είδνπο παξνρέο γηα ηα ζηειέρε, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο δελ ππάξρεη δηάθξηζε ζην βαζηθφ κηζζφ, ηφζν ζηα δηάθνξα ηεξαξρηθά 

επίπεδα, φζν θαη ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Σν χςνο ησλ απνδνρψλ θαη παξνρψλ θάζε 

εξγαδφκελνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ξφιν, ηα θαζήθνληά ηνπ, ην βαζκφ επζχλεο 

ηνπ, ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, ηελ εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία θαη είλαη εμαξρήο θαζνξηζκέλα. Χζηφζν, 

πέξα απφ ηηο βαζηθέο απνδνρέο, πξνζθέξνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θνηλσληθέο παξνρέο, 

επηδφκαηα θαη πξνλφκηα, φπσο είλαη: 
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5.5. Γηνίθεζε 

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ. Οη ηξαπεδηθέο 

επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θάπνηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, πνπ δελ είλαη 

φκσο κνλαδηθά θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ ίζσο κε ζσζηή εθκεηάιιεπζε θαη αλάδεημε λα ηηο 

νδεγήζνπλ ζε ζαθέο πξνβάδηζκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Με δεδνκέλε ηελ δξαζηεξηνπνίεζε 

ζε έλα ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ, είλαη δηθαηνινγεκέλε ε κεγάιε δηάζηαζε πνπ πιένλ δίλεηαη 

ζηε δηνίθεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν πξνζσπηθφ κηαο ηξάπεδαο έρεη 

δηπιφ ξφιν: Πξψηνλ, ζπλαιιάζζεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηνπο πειάηεο θαη δεχηεξνλ, 

απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ νξγαληζκνχ, κε ηνλ νπνίν είλαη αιιεινεμαξηψκελν θαη 

αιιεινζπκπιεξνχκελν. 

Σα πξντφληα θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο δελ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο. Απηφ πνπ ηειηθά ζα μερσξίζεη κηα ηξάπεδα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

είλαη ν ηξφπνο εμππεξέηεζεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Έλαο «ηδαληθφο» 

Ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ, αςφάλιςθ ηωισ, αςφάλιςθ ατυχθμάτων, 
αςφάλιςθ μόνιμθσ ολικισ ανικανότθτασ ςε προγράμματα ομαδικισ αςφάλιςθσ. 

Επιπλζον άδεια με αποδοχζσ, λόγω μθτρότθτασ ι νοςθλείασ παιδιοφ. 

Βρεφονθπιακι φφλαξθ με κάλυψθ των εξόδων ςτο βρεφονθπιακό ςτακμό 

Ειδικό επίδομα πολφτεκνων 

Επίδομα για τθ μετακίνθςθ τυφλϊν και αναπιρων 

Προνομιακι τιμολόγθςθ ςε προϊόντα τθσ Τράπεηασ Πειραιϊσ 
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εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, πςειφ επίπεδν 

αληίιεςεο, θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ηα 

κέγηζηα ζε έλα ξεπζηφ θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ηα ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εμέιημε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, ζηειέρσζεο 

θαη εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πξφθεηηαη γηα κία ζπλερή πξνζπάζεηα βειηίσζεο, 

εληνπηζκνχ ιαζψλ, αλαβάζκηζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ θαη έρεη ζθνπφ ηελ παξνρή 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη ηζρπξνπνίεζεο ηεο ζέζεο ηεο θάζε ηξάπεδαο ζηελ αγνξά. 

Σαπηφρξνλα, αλαγλσξίδεηαη εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ πνπ κειεηνχκε, ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηθαλνπνηεκέλνπ πξνζσπηθνχ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα έρεη πςειέο απνδφζεηο θαη ζα 

θέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε εμέιημε, αλαδηακφξθσζε θαη 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ 

επηινγήο θαη απφθαζεο πξναγσγψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ακνηβήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Καθνπιίδεο, 2010). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά εληνπίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, φπσο 

επίζεο θαη ζηελ Eurobank EFG, θαζψο θαη ζηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο, φπσο επίζεο απφ ηνπο πην 

πξσηνπφξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα έσο ηηο πιένλ παξαδνζηαθέο θαη κέρξη πξφζθαηα δεκφζηεο 

ηξάπεδεο, ζηηο νπνίεο παξαηεξνχκε ζηαδηαθή κεηαβνιή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο, ησλ ζηφρσλ 

ηνπο, αλαπξνζαξκνγή ησλ πιάλσλ δξάζεο θαη κηα πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο ησλ κεζφδσλ 

δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ. 

Έλα ζεκείν πνπ εληνπίζηεθε θαηά ηε κειέηε πνπ πξνεγήζεθε θαη ζηηο δχν ηξάπεδεο θαη ρξίδεη 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ηελ πιεπξά ησλ δηνηθνχλησλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο 

ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζην πξνζσπηθφ 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην βαζκφ αληακνηβήο ησλ θαηαβαιιφκελσλ πξνζπαζεηψλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ είλαη ε έιιεηςε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζαθψο ηελ αμηνπηζηία, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 
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ρξεζηηθφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο δχν 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο αλαθεξζήθακε. 

ηηο δχν απηέο ηξάπεδεο έρεη γίλεη ήδε αληηιεπηφ φηη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο επηρεηξεκαηηθήο 

«επηηπρίαο» είλαη θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο ηθαλνπνηεί ν ίδηνο, σο πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο, ηνλ εξγαδφκελν. Δίλαη αδηακθηζβήηεην, φηη ε πξνζαξκνγή ησλ ηξαπεδψλ ζην λέν 

πεξηβάιινλ απαηηεί ηελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην σο πξαγκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

επηρείξεζεο. Απαηηεί δειαδή ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κέζα απφ κηα νπζηαζηηθή 

δηνίθεζή ηνπο, εληαγκέλε ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. Δίλαη ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη γίλνληαη 

ελέξγεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία, λα 

γίλεη ν εληνπηζκφο ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπο θαη ηέινο λα ζρεδηαζηνχλ δξάζεηο 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. 
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Δπίινγνο 

Με δπλαηφηεηα κηθξψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, ηφζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηζζφηεξσλ  

ππεξεζηψλ, φζν θαη ζηελ ηηκνιφγεζή ηνπο, θαη αθνχ νη εηδηθνί δελ δίλνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα 

ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

ηξαπεδψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ βξίζθεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί φκηινη πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ λέα εληαία εηαηξηθή θνπιηνχξα, πνπ ζα δίλεη επθαηξίεο εμέιημεο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ζα εληζρχεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, ζα είλαη εθείλνη πνπ 

ζα βγνπλ ληθεηέο ζηελ θνχξζα ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Απφ ηνπο απνινγηζκνχο ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ πξνθχπηεη φηη νη ηξάπεδεο δίλνπλ έκθαζε ζηε 

δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο εληφο ηνπ νκίινπ. Οη ηξάπεδεο επηδηψθνπλ λα θαιχπηνπλ 

ζηειερηαθέο ζέζεηο, πνπ νδεγνχλ θαη ζε δηεπζπληηθέο, πξσηίζησο απφ εξγαδφκελνπο ζηνλ φκηιν, 

δεκηνπξγψληαο έηζη θίλεηξα παξαγσγηθφηεηαο ζην πξνζσπηθφ ηνπο (www.kathimerini.gr). 

Οη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, νη ζπλήζεηεο θαηαλαισηηζκνχ, νη αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγηά ησλ 

ηξαπεδψλ αιιά θαη ζηελ αγνξά ζπκβάιινπλ ζηελ αλάζεζε ηεο δηεχζπλζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ αξκνδηφηεηεο πςίζηεο ζεκαζίαο, θαζψο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη απηφ πνπ 

ηειηθά δηαθνξνπνηείηαη θαη ζπλεπψο δηαθνξνπνηεί θάζε ηξάπεδα απφ ηηο αληαγσληζηηθέο ηεο 

(Καθνπιίδεο, 2010). Ζ θάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηεο λα αμηνπνηεί ζσζηά ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηε δεκηνπξγία 

επηηπρεκέλσλ εγεηψλ θαη λα ραξίζεη ζηνλ νξγαληζκφ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

χκθσλα κε ηνλ Broker G. 37 (2009), νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, κφλν αλ δεκηνπξγήζνπλ λένπο ηξφπνπο νξγάλσζεο, αλ κεηψζνπλ ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδά ηνπο θαη, θπξίσο, αλ βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπο. 
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Λφγσ ηεο απμεκέλεο δπζθνιίαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ, αιιά θαη ησλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ είλαη απαξαίηεηε ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, γηα λα είλαη εμίζνπ αληαγσληζηηθνί κε ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ άιισλ ρσξψλ. Ζ 

επεκεξία, αιιά θαη ε πξφνδνο ηεο ηξαπεδηθήο απαζρφιεζεο εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο φπσο ε 

δηεχξπλζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θαηλνχξηεο αγνξέο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζε λένπο νξίδνληεο. Γηα λα δηαθνξνπνηεζεί κηα επηρείξεζε πξέπεη λα «ζθέπηεηαη» 

δηαθνξεηηθά απφ ηηο άιιεο (Hamel & Prahalad, 1996). Σα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πνπ εγείηαη 

θαη πξνζβιέπεη ζην κέιινλ, εθπαηδεχνληαη ζην «πψο λα ζθέθηνληαη», φρη ζην «πψο λα εθηεινχλ 

θάηη». Απηφ ζεκαίλεη φηη αλαζεσξνχλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ζθέπηνληαη δηαθνξεηηθά θαη κε 

πξννπηηθή ην κέιινλ φζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο. 
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