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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κοινή Έρευνα Συλλόγων
‘Ερωτηματολόγιο
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τα τελευταία χρόνια βιώσαμε και βιώνουμε ένα μεγάλο αριθμό οδυνηρών αλλαγών στην εργασία μας.
Αλλαγές που έφερε η κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, ιδιαίτερα τον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα
την Τράπεζα μας. Ανατροπές που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν τις εργασιακές μας
σχέσεις, το εργασιακό μας περιβάλλον με σοβαρό αντίκτυπο στον εργασιακό μας βίο και περαιτέρω
στην προσωπική μας ζωή.
Οι Σύλλογοί μας έχοντας μια μεγάλη ιστορική διαδρομή, εμπειρία και γνώση αποφάσισαν από κοινού
να σας καλέσουν σε αυτήν την ανώνυμη έρευνα – ερωτηματολόγιο ώστε να καταγράψουμε, να
αποτυπώσουμε τα θέματα που μας ταλανίζουν και να διαμορφώσουμε όλοι μαζί τον οδικό χάρτη των
διεκδικήσεων μας.
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον καθένα από εμάς μέσα
από τη διαδικασία των απαντήσεων να εκφραστεί ελεύθερα, να αναδείξει τα θέματα που τον
απασχολούν, να σκιαγραφήσει προτάσεις μα πάνω από όλα να συμμετέχει στη διαμόρφωση των
θέσεων των Συλλόγων μας για τα μείζονα θέματα που μας απασχολούν.
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Φιλοδοξία μας είναι, τα συμπεράσματα αυτού του ερωτηματολογίου να είναι η “φωνή” σας προς τους
διοικούντες της τράπεζας για διεκδικήσεις, αναπροσαρμογές ή ακόμα και ριζικές αλλαγές σε θέματα
που αφορούν την καθημερινότητα μας στο χώρο εργασίας, τα δικαιώματά μας, τις εργασιακές σχέσεις
και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας.

Πιστεύουμε στις ανοιχτές, διαφανής και δημοκρατικές διαδικασίες.

Όλοι μας έχουμε άποψη έχουμε γνώμη για τη λειτουργία της τράπεζας.

Σας δίνουμε την ευκαιρία να την εκφράσετε.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία ώστε να διαμορφώσουμε ένα ερωτηματολόγιο, επιστημονικά
τεκμηριωμένο, όσο το δυνατόν πληρέστερο στο περιεχόμενό του, εύκολο και γρήγορο να απαντηθεί,
με απόλυτη εχεμύθεια και διαφύλαξη της ανωνυμίας.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην τράπεζα να συμμετέχουν, να ενώσουμε τις φωνές μας να
διεκδικήσουμε το καλύτερο.

Η έρευνα ξεκινά από σήμερα, θα διαρκέσει για τρεις (3) εβδομάδες και μπορείτε να συμμετέχετε με
τους παρακάτω τρόπους:


εκτυπώνοντας το ερωτηματολόγιο και αφού το συμπληρώσετε να το αποστείλετε με
αλληλογραφία στα γραφεία των Συλλόγων στη διεύθυνση:
Παναγή Τσαλδάρη 9-11, Αθήνα, ΤΚ 10552 (1ος Ορ.)



Μέσω της ιστοσελίδας www.surveymonkey.net/r/ergasiaka (μπορείτε να συμμετέχετε μόνο
μία φορά).
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ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ

ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΙΒΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

ΕΦΗ ΖΗΡΑ

ΜΑΡΙΑ ΒΟΤΖΑΚΗ

ΣΕΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
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