Προς
Το Σ.Ε.Δ.Ε.Α
Υπερείδου 7,
Τ.Κ. 105 58 ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Αθήνα, ________________
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ:



την εισδοχή μας ως ΤΑΚΤΙΚΟΥ μέλους του ΣΕΔΕΑ και του
ΠΕΣΣ
την εισδοχή μας ως ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ μέλους του ΣΕΔΕΑ και
μέλους του ΠΕΣΣ

Συνημμένα υποβάλλουμε:
ΝΑΙ

OXI

Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου
Πληροφοριακό Δελτίο (όπως ακολούθως περιγράφεται)
Κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας
ΦΕΚ δημοσίευσης (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
ΦΕΚ δημοσίευσης της συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα (για Α.Ε.)
Παρουσίαση της Εταιρίας
Ισολογισμός προηγούμενου έτους ή αποτελέσματα χρήσεως ή άλλο
έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το σύνολο των εσόδων (για τη σχετική
με έρευνα αγοράς δραστηριότητα) το προηγούμενο έτος1
Προσωρινά αποτελέσματα2
Κατάσταση εργαζομένων ή υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου
στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των εργαζομένων
Βιογραφικά σημειώματα των διευθυντικών στελεχών και άλλων
υψηλόβαθμων στελεχών
Σύσταση της υποβάλλουσας την αίτηση εταιρίας ή των στελεχών της από
άλλη εταιρία μέλος του ΣΕΔΕΑ
Άλλα έγγραφα
Με τιμή

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος (σφραγίδα – υπογραφή)

1
2

Υποβάλλεται μαζί με την αίτηση εφόσον η εταιρία έχει κατά την περίοδο της αίτησης σχετικό διάστημα λειτουργίας.
Υποβάλλεται σε περίπτωση που η εταιρία δεν έχει κλείσει χρήση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Α. Στοιχεία της Εταιρείας
Επωνυμία:
Διακριτικός τίτλος:
Οδός – Αριθμός:
Πόλη:
Υποκαταστήματα:

Τ.Κ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
E-mail επικοινωνίας:
Fax επικοινωνίας:
Δ/νση ιστοσελίδας:
Αριθμός Υπαλλήλων
Κύρια δραστηριότητα:
Κωδικός (ΚΑΔ)
Περιγραφή
Ετήσια έσοδα το προηγούμενο οικονομικό έτος στην
δραστηριότητα της έρευνας αγοράς

Β1. Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου (υποχρεωτικό)
Νόμιμος εκπρόσωπος:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
E-mail επικοινωνίας:
Β2. Στοιχεία Διευθυντικού στελέχους ως 2ου εκπροσώπου της εταιρίας για το ΣΕΔΕΑ (υποχρεωτικό για
ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη)
Ονοματεπώνυμο - Θέση:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
E-mail επικοινωνίας:
Β3. Στοιχεία Υπεύθυνου Field (υποχρεωτικό)
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
E-mail επικοινωνίας:

Γ. Μέλος ESOMAR (σημειώστε ό,τι ισχύει)
Προσωπική συνδρομή
Εταιρική συνδρομή
Όνομα μέλους ESOMAR:
Όνομα μέλους ESOMAR:
Όνομα μέλους ESOMAR:
Όνομα μέλους ESOMAR:

Καμία συνδρομή
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
Α. ΓΝΩΡΙΖΩ, ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΡΩ:
1. Τους εκάστοτε ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής του ΣΕΔΕΑ και της ESOMAR
2. Τον Κανονισμό ΠΕΣΣ
3. Tο καταστατικό του Συλλόγου και τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Σωματείου
B. ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΟΤΙ:
4. Η ετήσια συνδρομή του ΣΕΔΕΑ για τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη και ανέρχεται στο ποσό των 1200,00€ πλέον χαρτοσήμου. Για τα
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη καθορίζεται βάσει των εσόδων τους το προηγούμενο έτος για τη σχετική με έρευνα αγοράς
δραστηριότητα τους σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ετήσια έσοδα
Συνδρομή ΣΕΔΕΑ

Έως 50,000€
200€ + χαρτόσημο

Από 50,000€και έως 149.999€
400€ + χαρτόσημο

150.000€ και άνω
600€ + χαρτόσημο

5. Η συνδρομή εισδοχής στον ΠΕΣΣ καθορίζεται βάσει των εσόδων για τη σχετική με έρευνα αγοράς δραστηριότητα το
προηγούμενο έτος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα πλέον 0,02% επί του τζίρου. Το συνολικό ποσό επιβαρύνεται με
χαρτόσημο. Για εταιρίες που δεν έχουν κλείσει χρήση για το προηγούμενο έτος το ποσό καθορίζεται με τα - κατά δήλωσή τους
- έως την ημερομηνία της αίτησής έσοδα τους.

Ετήσια έσοδα
Συνδρομή εισδοχής ΠΕΣΣ

Έως 50,000€
400€

Από 50,000€και έως 149.999€
800€

150.000€ και άνω
1.200€

6. Η συμμετοχή στο σύστημα ΠΕΣΣ άρχεται αφότου καταβληθεί, κατά περίπτωση, το προαναφερόμενο ποσό.
7. Ο πρώτος συμβουλευτικός έλεγχος διενεργείται εντός προθεσμίας 3 εβδομάδων από την καταβολή της συμμετοχής
8. Το ποσό της ετήσιας συμμετοχής στο σύστημα ΠΕΣΣ για τα μέλη του καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω πλέον ποσοστού
0,02% επί του τζίρου του προηγούμενου έτους και χαρτοσήμου (επί του συνολικού ποσού):
 Για τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη ΣΕΔΕΑ και τα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη ΣΕΔΕΑ με ετήσια έσοδα 150.000€ και άνω: 1.200,00€
 Για τα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη ΣΕΔΕΑ με ετήσια έσοδα από 50.000€ και έως 149.999€: 800,00€
 Για τα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη ΣΕΔΕΑ με ετήσια έσοδα έως 50.000€ και τους Υπεργολάβους:400,00€
9. Έλεγχοι ΠΕΣΣ που διενεργούνται εκτός Αθηνών επιβαρύνονται επιπλέον με οδοιπορικά και άλλα έξοδα των Επιθεωρητών για
τη διενέργεια του ελέγχου
10. Έλεγχοι διενεργούνται μόνο στις οικονομικά ενήμερες εταιρείες και επιχειρήσεις, δηλαδή στις επιχειρήσεις που έχουν
εξοφλήσει την συμμετοχή στον ΠΕΣΣ του προηγούμενου έτους.
11. Μόνο οι εταιρείες που έχουν ελεγχθεί λογίζονται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ και καταχωρούνται στη σχετική λίστα που τηρείται στην
ιστοσελίδα του ΣΕΔΕΑ.
12. Η επί δύο συνεχόμενα έτη μη καταβολή της συνδρομής ΠΕΣΣ ή ΣΕΔΕΑ θέτει αυτόματα την εταιρεία/επιχείρηση εκτός
συστήματος ΠΕΣΣ.
13. Η συμμετοχή στο σύστημα ΠΕΣΣ είναι υποχρεωτική για τα TAKTIKA και ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη ΣΕΔΕΑ εφόσον αναλαμβάνουν
πρωτογενείς έρευνες ή / και παρέχουν σε τρίτους αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας ή / και αναθέτουν πρωτογενή έρευνα
σε τρίτους,
Γ. Δηλώνω ότι δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του καταστατικού του ΣΕΔΕΑ

ΑΘΗΝΑ, ____________
Ο Δηλών / Η Δηλούσα. (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει
ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση
ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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