
ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΔΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ
λένε 3 στους 4 ερωτηθέντες

σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  έ ρ ε υ ν α  

τ η ς  σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς  ε τ α ι ρ ε ί α ς  N e t r i n o  

κ α ι  τ η ς  ε τ α ι ρ ε ί α ς  δ η μ ο σ κ ο π ή σ ε ω ν  R A S S

Οι ήρωες της «κορωνοϊκής» 

καθημερινότητας

Μετά το ιατρικό προσωπικό που 

καλείται να σώσει ζωές, αυτοί που 

καθημερινά διατηρούν το ελάχιστο 

επίπεδο κανονικότητας, είναι τα 

στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

του λιανεμπορίου: εκείνοι που 

εργάζονται για να μπορούμε εμείς 

χωρίς ελλείψεις να επιβιώσουμε και να 

κρατήσουμε τον ιό μακριά μας. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της 

συμβουλευτικής εταιρείας Netrino  και της 

εταιρείας δημοσκοπήσεων RASS ,  

οργανώθηκε έρευνα με τη μέθοδο της 

χιονοστιβάδας (snowball sample) που 

εστιάστηκε κυρίως στην Αττική, από το βράδυ 

της Παρασκευής 20/3 έως και το μεσημέρι της 

Κυριακής 22/3. Το δείγμα της έρευνας (344 

πολίτες με γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και διάθεση να απαντήσουν) δεν είναι 

απόλυτα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, 

αποτελεί όμως δείγμα καταναλωτών που 

συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία 

καθώς απαρτίζεται από πολλούς 

εργαζόμενους και ανθρώπους των 

παραγωγικών ηλικιών.
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Ικανοποιητική εξυπηρέτηση από τα Σούπερ 

Μάρκετ

Σχεδόν καθολική ήταν η ικανοποίηση από τη 

λειτουργία των καταστημάτων αυτή τη δύσκολη 

περίοδο, αποδεικνύοντας τη σημαντική 

προσπάθεια που γίνεται από τους εργαζόμενους 

και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων Σούπερ 

Μάρκετ.
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Ο φόβος προσβολής από τον Κορωνοϊό

COVID-19

Περισσότεροι από 3 στους 4 (75,9%) 

ανησυχούν για το ενδεχόμενο να ασθενήσουν 

από τον Κορωνοϊό COVID-19. Μεγαλύτερη 

ανησυχία έχουν οι μεγαλύτερες ηλικίες και 

κυρίως εκείνοι που δουλεύουν στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. 

Συχνότητα επίσκεψης

Πριν την επιβολή των περιοριστικών μέτρων για την εβδομαδιαία επίσκεψη στο Σούπερ Μάρκετ, 

σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι στην έρευνα απάντησαν ότι αυτή θα ήταν η δική τους συχνότητα 

επίσκεψης (48,3%). 

Όπως δηλώνει ο Στέφανος Κομνηνός, ιδρυτικός εταίρος της Netrino και πρώην ΓΓ Εμπορίου:

“Τόσο η απουσία αυτοκινήτου ή άλλου μεταφορικού μέσου, όσο η οικονομική 

δυσκολία, οδηγεί έναν στους πέντε να επιθυμεί συχνότερες επισκέψεις με μικρότερο 

καλάθι: ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες που συνεχίζουν να βλέπουν τα ψώνια για τα 

τρόφιμα ως ευκαιρία εξόδου από το σπίτι.”

Με βάση την εμπειρία των τελευταίων ημερών, πόσο ικανοποιημένοι 
είσαστε από τη λειτουργία των καταστημάτων;

Πόσο σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να ασθενήσετε 
από τον Κορωνοϊό COVID-19;

Πόσο συχνά πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να πηγαίνετε στο Σούπερ Μάρκετ αυτή την περίοδο;
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Δεν υπάρχει ανάγκη για διεύρυνση των 

ωρών λειτουργίας

Ακόμη και το διευρυμένο ωράριο δεν 

θεωρείται αναγκαίο από το ελαφρώς 

μεγαλύτερο ποσοστό (56,3% κατά της 

διεύρυνσης έναντι 42,8% υπέρ). Εκείνοι που 

περισσότερο επιθυμούν διεύρυνση φαίνεται 

να είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

H Netrino, απαρτίζεται από παθιασμένους επαγγελματίες με πολυετή πολυεθνική τεχνογνωσία, και εμπειρία καθώς 
έχουν προσφέρει οι ίδιοι υπηρεσίες ως στελέχη Προμηθευτών, Λιανέμπορων και Παρόχων Υπηρεσιών. Όραμα της ο 

μετασχηματισμός της επιχειρηματικότητας, στα απαιτητικά σημερινά δεδομένα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η 
αύξηση της αποδοτικότητας και η διασφάλιση της αειφορίας. Τις ημέρες αυτές, προσφέρει στην αγορά έμπρακτη και 

πρακτική καθοδήγηση πίσω από το επίκαιρο θέμα του Κορωνοϊού.
Η εταιρεία ερευνών RASS ιδρύθηκε το 2000, έκτοτε δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών αγοράς και κοινής 

γνώμης. Στην πολύχρονη πορεία της, έχει διεξάγει ερευνητικά έργα για λογαριασμό οργανισμών, πολιτικών φορέων και 
πολυεθνικών εταιρειών μεγάλου μεγέθους

Επιβεβαιώνοντας την τελική απόφαση της 

κυβέρνησης για άρση του μέτρου του Κυριακάτικου 

ανοίγματος, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην 

έρευνα, 3 στους 4 (76,2%), θεωρούν ότι τα Σούπερ 

Μάρκετ τις Κυριακές δεν θα πρέπει να ανοίγουν. 

Σύμφωνα με τη Μαρία Καρακλιούμη, Στατιστικό 

της RASS: 

Πιστεύετε ότι αυτή την περίοδο τα Σούπερ Μάρκετ, θα πρέπει να λειτουργήσουν τις 

Κυριακές ή όχι;

“οι περισσότεροι καταναλωτές (56,5%), 

ερμηνεύουν την άποψη τους, ως ένδειξη 

αλληλεγγύης απέναντι στους 

εργαζόμενους που οφείλουν και εκείνοι 

να ξεκουράζονται.”


