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Ζρευνα αξιολόγθςθσ από τουσ φορείσ / δομζσ ςυμμετείχαν  
ςτισ δράςεισ Εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ 

τισ περιόδουσ 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 
 

Ξεκίνηςε η ζρευνα «Αξιολόγθςθσ των δράςεων εναρμόνιςθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ 

ςτο ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και ςτα ΠΕΠ» των περιόδων 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, για 

λογαριαςμό τησ Ειδικήσ Τπηρεςίασ Διαχείριςησ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοφ 

Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη». 

 

Σκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι θ αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων τθσ Εναρμόνιςθσ και θ 

εξαγωγι χριςιμων ςυμπεραςμάτων που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ κατά τουσ 

επόμενουσ κφκλουσ υλοποίθςισ τθσ.  

 

Η ζρευνα απευκφνεται ςε φορείσ / δομζσ που ςυμμετείχαν ςτθ δράςθ τισ παραπάνω περιόδουσ και 

διεξάγεται από την εταιρεία CMT ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ.  

 

Για το ςκοπό αυτό, οι φορείσ / δομζσ που ςυμμετείχαν ςτθ δράςθ ζχουν λάβει ςτθ διεφκυνςθ του 

θλεκτρονικοφ τουσ ταχυδρομείου (email) τον ακόλουκο θλεκτρονικό ςφνδεςμό (link) του 

ερωτθματολογίου τθσ ζρευνασ,  

http://survey.artius.gr/index.php/877592?lang=el 

κακώσ και ζναν μοναδικό κωδικό πρόςβαςθσ ςτο ερωτθματολόγιο.  

 

Σο ερωτηματολόγιο απευθφνεται ςε νόμιμουσ εκπροςώπουσ ι υπεφκυνουσ λειτουργίασ των φορζων 

/ δομών που είχαν άμεςη εμπλοκή με την υλοποίηςη τησ δράςησ τησ Εναρμόνιςησ τισ περιόδουσ 2014-

2015, 2015-2016 και 2016-2017.   

 

Σα δεδομζνα που θα ςυλλεχθοφν είναι ανώνυμα και εμπιςτευτικά. Θα χρηςιμοποιηθοφν δε αυςτηρά 

και μόνο για ςτατιςτική επεξεργαςία, ςφμφωνα με το νόμο 2472/1997 περί προςταςίασ του ατόμου 

από την επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα και το Νόμο 4403/2016 άρθρο 54Α για την 

επεξεργαςία των προςωπικών δεδομζνων των ςυμμετεχόντων ςε πράξεισ που ςυγχρηματοδοτοφνται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο των επιχειρηςιακών 

προγραμμάτων. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το help desk τησ εταιρείασ CMT 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ςτο τηλζφωνο 210 7298192 από τισ 9:00 π.μ. ζωσ τισ 18:00 μ.μ, ή μζςω τησ ακόλουθησ 

διεφθυνςησ ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου enarmonisi@cmtprooptiki.gr  

 

H γνώμη ςασ είναι πολφτιμη για την εξυπηρζτηςη των ςκοπών τησ ζρευνασ.  

 

http://survey.artius.gr/index.php/877592?lang=el
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ασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων θερμά για τη ςυμμετοχή ςασ και το χρόνο που διαθζςατε.  


