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Υλοποιείται�υπό�την�ευθύνη�της�ιταλικής�ομοσπονδίας�FIRST-CISL�και�συμμετέχουν�

συνδικαλιστικοί� εκπρόσωποι� του� τραπεζικού� κλάδου� από� εννέα� χώρες:� Ιταλία,�

Γαλλία,�Ισπανία,�Ελλάδα,�Αγγλία,�Φινλανδία,�Βουλγαρία,Ρουμανία�και�Τουρκία.�

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΝΩΜΗΣ 

Ένα� από� τα� αντικείμενα� � του� προγράμματος� είναι� και� η� διεξαγωγή� � ανοικτής 

διαδικτυακής έρευνας γνώμης,�προκειμένου�να�συγκεντρωθούν�οι�εμπειρίες�και�οι�

απόψεις�των�συναδέλφων�μας�στον�χρηματοπιστωτικό�τομέα�στις�συμμετέχουσες�

χώρες�του�προγράμματος.�

Το� ερωτηματολόγιο� της� έρευνας� γνώμης� έχει� διαμορφωθεί� από� ειδικούς�

συνεργάτες� της� FIRST-CISL� και� είναι� το� ίδιο� για� όλες� τις� συμμετέχουσες� χώρες-

συνδικαλιστικές�οργανώσεις�

Στόχος� της� έρευνας� είναι� να� συγκεντρώσουμε� τις� απόψεις� και� τις� εμπειρίες� των�

συναδέλφων� μας� για� τις� παροχές� και� τις� διευκολύνσεις� που� παρέχονται� από�

συλλογικές� συμβάσεις� ή� για� παροχές� που� δίνονται� από� τους� � εργοδότες� για� την�

προώθηση� της� ισορροπίας� της�επαγγελματικής� και� οικογενειακής� ζωής� καθώς� και�

για�τον�αντίκτυπο�των�κινητών�συσκευών�εντός�και�εκτός�του�χώρου�εργασίας.�Το�

ηλεκτρονικό� ερωτηματολόγιο� είναι� απλό� και� γρήγορο� στη� χρήση,� με� 6� ερωτήσεις�

πολλαπλών�επιλογών�και�μπορείτε�να�το�συμπληρώσετε�στον�παρακάτω�σύνδεσμο:�

https://docs.google.com/forms/d/1PYCtDi5MiTZItxVO9O3stpJLiUbYGHvdV
9wg01Qp_Dg 

Η έρευνα θα διαρκέσει ως τις 05/05/2018. 

Θα�επιτρέψει�να�συλλεχθούν�γενικές�πληροφορίες�σχετικά�με�τις�συνθήκες�εργασίας�

στον� ευρωπαϊκό� χρηματοπιστωτικό� τομέα,� οι� οποίες� κατανέμονται� όχι� μόνο� ανά�

χώρα,� αλλά� και� ανάλογα� από� την� ηλικία,� το� φύλο,� τον� ρόλο� και� την� οικογενειακή�

κατάσταση�των�εργαζομένων.�

Καλούνται οι Σύλλογοι μέλη της ΟΤΟΕ, να διαδώσουν στα μέλη τους, με τον πιο 

πρόσφορο  κατά  την  κρίση  τους  τρόπο,  τον  ηλεκτρονικό  σύνδεσμο  του 

ερωτηματολογίου της έρευνας. �Στόχος�είναι�να�διαμορφωθεί��ένα�ικανοποιητικό�

δείγμα�απαντήσεων,�από�τους�ίδιους�τους�εργαζόμενους�στις�τράπεζες.�Την�ευθύνη�

διεξαγωγής�και�ανακοίνωσης�των�αποτελεσμάτων�της�έρευνας�έχει�η��FIRST-CISL.��

Για�την�Γραμματεία�Χ/Π�Συστήματος�

Τσατσούλης�Μάρκος�

http://www.firstcisl.it/
https://docs.google.com/forms/d/1PYCtDi5MiTZItxVO9O3stpJLiUbYGHvdV9wg01Qp_Dg
https://docs.google.com/forms/d/1PYCtDi5MiTZItxVO9O3stpJLiUbYGHvdV9wg01Qp_Dg
https://docs.google.com/forms/d/1PYCtDi5MiTZItxVO9O3stpJLiUbYGHvdV9wg01Qp_Dg

