
 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 
Λευκωσία, 10 Ιουνίου 2020 

 
 
Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα:  1η Παγκύπρια έρευνα ετοιμότητας και των σημαντικών προκλήσεων της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας και των Επιχειρησιακών Λειτουργιών για τον COVID-19 
  
 
Κυρία/ε, 
 
Το ECR Cyprus (Efficient Consumer Response) το οποίο είναι συνδεδεμένο με το ΚΕΒΕ, έχει ως σκοπό να 
προωθεί και να προάγει τη συνεργασία μεταξύ της Βιομηχανίας και του Εμπορίου με στόχο την ταχύτερη, 
καλύτερη και με το ελάχιστο δυνατό κόστος εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού. 
 
Οι προκλήσεις και τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19 καταστούν 
αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία σχετικών δεδομένων που θα βοηθήσουν τα μέλη του ECR στην 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. 
 
Η «1η Παγκύπρια έρευνα ετοιμότητας και των σημαντικών προκλήσεων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των 
Επιχειρησιακών Λειτουργιών για τον COVID-19», ην οποία διενεργείτε από την εταιρεία iMinder, υπό την 
αιγίδα του ECR CYPRUS και του Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΚΥ.Φ.ΕΑ) και έχει ως σκοπό να 
εξετάσει τον βαθμό ετοιμότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Επιχειρησιακών Λειτουργιών των 
ερωτηθέντων επιχειρήσεων στην Κύπρο, σε διάφορους κλάδους, για την αντιμετώπιση του COVID-19.  
 
Επιπρόσθετα, σκοπός είναι η κατανόηση των σημαντικών προκλήσεων που παρουσιάζονται από την 
πρωτοφανή αυτή απειλή, έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης για την βιωσιμότητα των εταιρειών 
και την προστασία του προσωπικού.  
 
Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο διαρκεί περίπου 5-10 λεπτά και οι απαντήσεις είναι ανώνυμες.  Με την 
ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν άμεσα τη βαθμολογία ετοιμότητας τους 
για τον COVID-19 και σε δεύτερο χρόνο λαμβάνουν τα αποτελέσματα της έρευνας.   
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα μέχρι τις 14/06/20 πατώντας στον ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο https://www.surveymonkey.com/r/Supply_chain_Survey_CY  ή σκανάροντας το ακόλουθο QR 
code. 
 

 
    
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας 
Για Γενικό Γραμματέα. 
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