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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Κρατάτε στα χέρια σας ένα ερωτηματολόγιο, με σκοπό να ανασύρουμε τα ταλέντα 
και τις κλίσεις μας, με τα οποία όλοι μας είμαστε προικισμένοι, αλλά μένουν κι αυτά 
ναρκωμένα μέσα στη μέγγενη της καθημερινότητας. Γι αυτό καλούμαστε όλοι τώρα 
να πάρουμε μέρος σε μια καταγραφή ενδιαφερόντων και προτάσεων απαντώντας 
στο παρακάτω ερωτηματολόγιο, με ειλικρινή διάθεση, με απόφαση για συμμετοχή, 
για να διαχειριστούμε τα ενδιαφέροντά μας και την καθημερινότητά μας με 
ευαισθησία. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 1.  Για κάθε δραστηριότητα με την οποία ασχολείστε και ενδιαφέρεστε, 

παρακαλούμε σημειώσατε έως 3 (τρεις) επιλογές! 
2. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο παρακαλείσθε να 
ταχυδρομήσετε στο Σύλλογο Συνταξιούχων Τραπέζης της Ελλάδος, 
Λέκκα 23-25, 10562 Αθήνα. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση των 
τηλεφώνων του Συλλόγου 210 3628168 & 210 3618747 

 
        
 
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ...................................................................................................... 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Οδός.....................................Αριθμός........ Τ.Κ.................... 
  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ........................................................................................ 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (e-mail)…………………………………………………... 
 
    Α1. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ          Α2. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 

ποδόσφαιρο (5Χ5)  1 ζωγραφική  1 

μπάσκετ (3Χ3)  2 γλυπτική  2 

τένις  3 φωτογραφία  3 

βόλεϊ   4 χειροτεχνία  4 

χορός  5 διακόσμηση  5 

σκάκι  6 
 

 
 

πινγκ - πονγκ  7 
 

 
 

 
 

    Α3. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ          Α4. ΜΟΥΣΙΚΗ 
 

ποίηση  1 τραγούδι                   1 

πεζογραφία  2 κιθάρα  2 

διαλέξεις  3 πιάνο  3 

έκδοση (περιοδ .- 
εφημερίδας) 

 4 μπουζούκι  4 

   βιολί  5 

   ακορντεόν   6 
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Α5. ΚΙΝΗΜΑΤΡΟΓΡΑΦΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ                Α6. ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ     
 

 

θεατρική ομάδα 
 1 ποδηλασία  1 

σκηνοθεσία  2 πεζοπορία  2 

κριτική  3 κατασκήνωση  3 

σκηνικά  4 
(χρήση εγκαταστάσεων 
Τ.Ε. Πάρνηθας) 

 
4 

ιστορία κιν/φου-
θεάτρου 

 5 εκδρομές εσωτερικού  5 

κιν/κές προβολές  6 εκδρομές εξωτερικού  6 

 
 

 
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Ποιές μέρες και ώρες σας εξυπηρετούν για την πραγματοποίηση των 
δραστηριοτήτων που σας ενδιαφέρουν; 

 
1.1. Καθημερινές  1.2. Σάββατο        1.3. Κυριακή 

 Πρωί  Απόγευμα  Πρωί  Απόγευμα             Πρωί  Απόγευμα 
            
 
 

 
Γ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

Β11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

1. Προτάσεις για συγκεκριμένες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
2. Μπορείτε να βοηθήσετε στην οργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων; 
 
                                           ΝΑΙ               ΟΧΙ 
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                                         Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 


