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Αμοιβές και συνθήκες εργασίας  

στην κοινωνική μέριμνα: WICARE 
 

 

Το WICARE αποσκοπεί στην καλύτερη πληροφόρηση των συνδικάτων για τις αμοιβές και τις συνθήκες 
εργασίας στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Είναι μια κοινή πρωτοβουλία της EPSU, 
δύο ερευνητικών ινστιτούτων —του AIAS του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ και του CELSI της 
Μπρατισλάβα— καθώς και του ιδρύματος WageIndicator. Θα διαρκέσει από τον Δεκέμβριο του 2013 έως 
τον Δεκέμβριο του 2014 και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αρ. VS/2013/0404). Τα 
αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στον ιστοχώρο του έργου WICARE, μαζί με συνόψεις των κύριων 
ευρημάτων σε 22 γλώσσες. Το WICARE αφορά σε δραστηριότητες κατ’ οίκον φροντίδας, παιδικής 
μέριμνας, κοινωνικής εργασίας, συμβουλευτικής, πρόνοιας, φροντίδας προσφύγων και άλλες παρεμφερείς 
κοινωνικές υπηρεσίες. 

Το WICARE αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών από άτομα απασχολούμενα στις κοινωνικές υπηρεσίες 
μέσω ηλεκτρονικού αλλά και έντυπου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις για 
αμοιβές και οφέλη, ώρες εργασίας, προγράμματα συνταξιοδότησης, συνθήκες εργασίας και φόρτο 
εργασίας, συμβάσεις εργασίας, δομές απασχόλησης και δεξιότητες, κάλυψη από συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, ικανοποίηση από τις αποδοχές. Φυσικά, το ερωτηματολόγιο διατίθεται σε όλες τις 
γλώσσες. Από τους συνεργάτες της EPSU ζητείται να ενθαρρύνουν ενεργά τα μέλη τους και άλλους 
εργαζομένους να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.  

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί μέσω του Διαδικτύου. Αυτή είναι η διεύθυνση 
του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για τη χώρα σας mywage.org/cyprus/wicare. Παρακαλούμε να 
αναρτήσετε το γραφικό σε όλους τους ιστοχώρους των σχετικών συνδικάτων καθώς και σε άλλους 
σχετικούς ιστοχώρους, να διανείμετε το γραφικό σε όσους περισσότερους διαχειριστές ιστοχώρων γίνεται 
και να το διατηρήσετε ορατό στους ιστοχώρους. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο είναι δημοσιευμένο και 
στον ιστοχώρο του τοπικού WageIndicator mywage.org/cyprus/wicare. .  

Το έντυπο ερωτηματολόγιο (σε μορφή PDF και Word) θα σταλεί με ιμέιλ στους συνεργάτες της EPSU, οι 
οποίοι μπορούν να τυπώσουν όσα αντίγραφα επιθυμούν. Οι συνεργάτες της EPSU παρακαλούνται να 
διανείμουν το έντυπο ερωτηματολόγιο με τα περιοδικά τους, σε συσκέψεις, σε χώρους εργασίας ή 
αξιοποιώντας άλλες περιστάσεις. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια πρέπει να συλλεχθούν σε κουτί στον 
χώρο εργασίας, σε μια σύσκεψη ή στις εγκαταστάσεις του συνδικάτου, αλλιώς να σταλούν ταχυδρομικώς. 
Τα συνδικάτα μπορούν να βάλουν στα ερωτηματολόγια σφραγίδα με τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να 
σταλούν. Τέλος, τα κουτιά με τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια πρέπει να σταλούν στην CELSI, στις 
Μπρατισλάβα (χωρίς χρέωση).  

Οι συνεργάτες της EPSU παροτρύνονται να προβούν σε όσες περισσότερες προωθητικές δράσεις γίνεται 
αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα. Ενδεικτικά, μπορεί να γίνει προώθηση μέσω περιοδικών 
(συνδικάτων), εφημερίδων, τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι προωθητικές 
δράσεις θα διαρκέσουν έως την 1η Οκτωβρίου 2014. 
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