
CyHRMA Member Satisfaction Survey for the 
year 2021 - Questions / 

Έρευνα Ικανοποίησης Μελών Κυ.Συ.Δ.Α.Δ. 
για το έτος 2021



Q1: What is your place of residence? / Ποιος είναι ο τόπος διαμονής σας;
Answered: 86    Skipped: 0



Q2: Which age category do you fall in? / Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκεις;
Answered: 86    Skipped: 0



Q3: What is your current job level? / Με ποιο από τα πιο κάτω επίπεδα ιεραρχίας αντιστοιχεί η σημερινή θέση 
εργασίας σας; 

Answered: 86    Skipped: 0



Q4: For how long have you been a member of the CyHRMA? / Για πόσο χρονικό διάστημα είστε μέλος του 
Κυ.Συ.Δ.Α.Δ;

Answered: 80    Skipped: 6



Q5: The CyHRMA is offering a number of benefits to its members. Please indicate the importance of the benefits below: / Ο 
Κυ.Συ.Δ.Α.Δ. προσφέρει κάποια προνόμια στα μέλη του. Παρακαλώ υποδείξετε τη σημαντικότητα των πιο κάτω προνομίων:

Answered: 80    Skipped: 6

Note: Due to the developments with COVID-19 pandemic, some events have been cancelled in 2021, but please consider also the past 3 years (2018, 2019 and 2020) when completing your 
response / Σημείωση: Λόγω των εξελίξεων με την πανδημία COVID-19, συγκεκριμένες εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί εντός του έτους 2021, για αυτό σας παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη και 
τα τελευταία 3 έτη (2018, 2019 and 2020) κατά την συμπλήρωση της απάντησής σας



Q7: How likely would it be for you to recommend a CyHRMA membership to a colleague/ friend / associate? / 
Πόσο πιθανό είναι να προτείνετε σε έναν συνάδελφο / φίλο / συνεργάτη να γίνει μέλος του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ;

Answered: 80    Skipped: 6



Q8: What type of content would you like to share with you and how do you prefer to receive it?/ Tι είδους 
περιεχόμενο θα θέλατε να μοιραζόμαστε μαζί σας και πώς προτιμάτε να το λαμβάνετε;

Answered: 79    Skipped: 7



Q11: Please let us know what HR fields, from the list below, you would like to see in future trainings: / Παρακαλώ επιλέξτε από 
την πιο κάτω λίστα, τα θέματα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε σε μελλoντικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ.:

Answered: 79    Skipped: 7



Q12: Overall, how satisfied are you with the activities/actions/initiatives provided by the CyHRMA? / Πόσο 
ικανοποιημένοι είστε με τις δραστηριότητες/δράσεις/πρωτοβουλίες που παρέχει ο Κυ.Συ.Δ.Α.Δ;

Answered: 79    Skipped: 7


