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1. Δράση του ΔΣ κατά το  2011. 

 

Οι στόχοι του ΔΣ για το 2011 κινήθηκαν σε τρεις άξονες που σχετίζονται με την 

επικοινωνία (με το κράτος, την κοινωνία και τους πελάτες) και την  εικόνα του 

κλάδου, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την επίλυση πρακτικών ζητημάτων. Με 

δεδομένη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, το ΔΣ έθεσε ως προτεραιότητα την 

διατήρηση της συνοχής του κλάδου με την ενδυνάμωση της κλαδικής συνείδησης 

και ταυτότητας, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εταιρειών – μελών του 

ΣΕΔΕΑ και την ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας της αξιόπιστης έρευνας αγοράς υπό 

τις παρούσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Στην agenda του 

ΔΣ ήταν επίσης ζητήματα που ανακύπτουν από την χρήση των νέων τεχνολογιών 

(internet, smart phones) και τρόπων επικοινωνίας (social media). Επίσης, είχε 

θέσει ως στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων και την υποβολή προτάσεων με 

στόχο αφενός μεν την βελτίωση διατάξεων που διέπουν την δραστηριότητα του 

κλάδου αφετέρου την θέσπιση διατάξεων που δημιουργούν προϋποθέσεις 

ανάπτυξης αυτού. Η επίλυση πρακτικών ζητημάτων όπως η λήψη στοιχείων από 

την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ήταν επίσης μεταξύ των στόχων του ΔΣ. 

 

1.1. Συμμετοχή/Διοργάνωση εκδηλώσεων – Προβολή κλάδου 

 

Κατά τη διάρκεια του 2011, το ΔΣ συνέχισε τις επαφές με εκπροσώπους άλλων 

φορέων με σκοπό την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων. Οι επαφές αυτές 

έγιναν στο πλαίσιο της προσπάθειες που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για 

την ενδυνάμωση της εικόνας του κλάδου  και την αναγνώριση της έρευνας 

αγοράς ως αναγκαίου εργαλείου για την λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων σε 

ζητήματα που τους απασχολούν. 

 

 Συνέδριο ΣΔΕ  

Ο  ΣΕΔΕΑ ανέλαβε ενεργό ρόλο στην οργάνωση του συνεδρίου. Η συμμετοχή 

του επεκτάθηκε σε όλα τα στάδια της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκε έρευνα ατομικών συνεντεύξεων βάθους σε μέλη του ΣΔΕ, της 

ΕΔΕΕ και του ΣΕΔΕΑ, κατά κλάδους, βάσει της οποίας προσδιορίστηκε η agenda 

του συνεδρίου. Εν συνεχεία, δημιουργήθηκαν ομάδες συζήτησης από τους 
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συμμετέχοντες στην έρευνα με στόχο την εμβάθυνση στα αποτελέσματα της α’ 

φάσης. Ως τρίτο βήμα δημιουργήθηκαν βίντεο παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

τα οποία προβλήθηκαν στο συνέδριο λειτουργώντας ως καταλυτική εισαγωγή σε 

όλες τις επιμέρους θεματικές ενότητες του συνεδρίου και για τη διαβούλευση που 

ακολούθησε.  

 

 Βραβεία κοινού στο πλαίσιο της διοργάνωσης των “Ermis Awards”.  

Για πρώτη φορά το 2011 στο πλαίσιο της διοργάνωσης των “Ermis Awards” 

θεσπίστηκε το «Βραβεία Κοινού» το οποίο λειτούργησε μέσω ψηφοφορίας στο 

internet δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να αναδείξει τη δική του προτίμηση. 

 

 Ημερίδα από κοινού με την ESOMAR 

Στην τακτική συνεδρίαση του Ιουνίου, το ΔΣ συναντήθηκε με τον κ. Σπύρο 

Καμηλέρη, εκπρόσωπο της ESOMAR στην Ελλάδα, προκειμένου να συζητήσουν 

την πρόταση του δεύτερου για την διοργάνωση ημερίδας από κοινού με την 

ESOMAR με την συμμετοχή στελεχών της. Τo ΔΣ ενέκρινε την πρόταση 

αναβάλλοντας ωστόσο την διοργάνωση της εκδήλωσης για το επόμενο έτος λόγω 

και της χαμηλής ανταπόκρισης των μελών σε επιστολή του ΔΣ  με την οποία τους 

ζητήθηκε να εκδηλώσουν πρόθεση συμμετοχής σε κάποια επιτροπή ή στις 

εργασίες διοργάνωσης. Τα μέλη συμφώνησαν ότι το ζήτημα που αναδείχθηκε 

(στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε ο ΣΕΔΕΑ για το Συνέδριο του ΣΔΕ) ως 

το πλέον επίκαιρο/ενδιαφέρον για τις εταιρείες του κλάδου ήταν η χρήση του 

διαδικτύου στις έρευνες αγοράς καθώς και η χρήση και επίδραση των social 

media.  

 

1.2 Επαφή με δημόσιους φορείς – Προτάσεις για την βελτίωση της 

νομοθεσίας 

 

 Έρευνες Τσιγάρων 

Τον Φεβρουάριο του 2011 ψηφίστηκε  το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας 

«Διαρθρωτικές αλλαγές του συστήματος υγείας και άλλες διατάξεις». Με το νέο 

νόμο τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ζ και παρ. 4 του Ν 

3730/2008  σύμφωνα με τις προτάσεις που είχε υποβάλει, κατά το προηγούμενο 

έτος, ο ΣΕΔΕΑ στον αρμόδιο Υπουργό. 
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 Εργασιακά θέματα/ΙΚΑ 

Με το από 9.5.2011  ερώτημα προς το ΙΚΑ ζητήσαμε να πληροφορηθούμε εάν 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Εγκυκλίου 81/1999 σύμφωνα με τις 

οποίες εξαιρούνται της καταγραφής στο ΕΒΚΝΠ οι ερευνητές αγοράς και 

γενικώς όσοι απασχολούνται με το σύστημα φασόν. Το ΙΚΑ απάντησε 

καταφατικά στο ερώτημα με το με αριθμό πρωτ. Ε40/434/23.6.2011 έγγραφό του. 

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 8590/318/9.5.2011 έγγραφό μας ζητήσαμε από το 

Υπουργείο Εργασίας διευκρινίσεις σε σχέση με την διάταξη του άρθρου 1 του Ν 

3846/2010 η οποία ορίζει ότι «Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου 

για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις 

περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον 

απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, εφόσον 

η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο 

εργοδότη για εννέα συνεχείς μήνες.» και ιδίως σε σχέση με την έννοια της 

«συνεχούς εργασίας επί εννέα μήνες» (στις περιπτώσεις αμοιβής με το σύστημα 

φασόν) η οποία αποτελεί,  κατά το νόμο,  τεκμήριο προκειμένου να θεωρηθεί η 

σύμβαση μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου ως σύμβαση εργασίας. Αρχικά 

λάβαμε την με ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία 24.7.2011 απάντηση η 

οποία δεν κρίθηκε ικανοποιητική (διότι δεν απαντούσε στα τεθέντα ερωτήματα). 

Εν συνεχεία, κατετέθη νέο ερώτημα (με αριθμ. πρωτ. 13966/Δ2/477/22.7.2011) 

στο οποίο η διοίκηση απάντησε με το με ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και 

ημερομηνία 26.9.2011 έγγραφό της ότι η νέα διάταξη κατ’ ουσία μεταθέτει το 

βάρος της απόδειξης του είδους της έννομης σχέση που συνδέει εργοδότη και 

εργαζόμενο στον πρώτο (σε αντίθεση με ότι προέβλεπε η διάταξη του άρθρου 1 

του 2639/1998.). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι  εταιρείες πρέπει να είναι σε 

θέση να αποδείξουν ότι όσοι απασχολούνται με το σύστημα φασόν δεν 

εργάζονται με συνθήκες εξηρτημένης εργασίας. 

 

 Πρόταση για την συμπλήρωση του Ν 3979/2011 με σκοπό την 

διευκόλυνση της διενέργειας ερευνών αγοράς και κοινωνικών ερευνών που 

γίνονται για λογαριασμό του Δημοσίου 
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Ο ΣΕΔΕΑ με την με αριθμ. πρωτ. 5772/26.11.2011 επιστολή του προς τον 

Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δ. 

Ρέππα, υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν 3979/2011 

με σκοπό την διευκόλυνση της διενέργειας των ερευνών αγοράς και κοινωνικών 

ερευνών που γίνονται για λογαριασμό του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΔΕΑ 

πρότεινε να τροποποιηθεί η προαναφερόμενη διάταξη ώστε οι φορείς του 

Δημοσίου που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με  πολίτες να μπορούν να 

παραδίδουν τα στοιχεία  που τους γνωστοποιούν οι τελευταίοι, στο πλαίσιο των 

συναλλαγών αυτών (τηρώντας τις διατάξεις του Ν 2492/1997 για την προστασία 

του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων), στις εταιρείες του 

κλάδου για την διενέργεια ερευνών αγοράς και κοινωνικών ερευνών. Εν συνεχεία 

της προτάσεως αυτής, απεστάλη ερώτημα από το Υπουργείο προς την Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (αριθμ. πρωτ. Εγγράφου 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.21/Σ/οικ.20372/21.10.2011) προκειμένου να γνωμοδοτήσει.  

 

1.3  Άλλες δράσεις 

 

 Επιστολή προς την κοινωνία της πληροφορίας 

Τον Ιούνιο του 2011 περιήλθε στο ΣΕΔΕΑ η προσφυγή της εταιρείας MRB  κατά 

της κοινωνίας της πληροφορίας για την ακύρωση απόφασης του ΔΣ του 

Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας με θέμα «Εγκριση 

οικονομικής αξιολόγησης προσφορών για το έργο Υπηρεσίες Διάγνωσης του 

Βαθμού Ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών και της 

ψηφιακής ένταξης».  

 

Το ΔΣ αποφάσισε και έστειλε την 16.6.2011 επιστολή προς την Κοινωνία της 

Πληροφορίας επισημαίνοντας, με αφορμή την συμμετοχή και πρόκριση 

κοινοπραξίας στην οποία συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο διαγωνισμό, 

ότι το Δημόσιο πρέπει να διασφαλίζει αφενός μεν την τήρηση από τον ανάδοχο 

των διεθνών και εσωτερικών κανόνων δεοντολογίας και επαγγελματικής 

πρακτικής για την έρευνα αγοράς αφετέρου την επαγγελματική ικανότητα 

(εκπαίδευση, τήρηση διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων) όσων διενεργούν την έρευνα, δεδομένου 
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ότι τα Πανεπιστήμια χρησιμοποιούν μη αμειβόμενους ή χαμηλά αμειβόμενους 

φοιτητές.  

 

2. Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων 

 

Κατά την διάρκεια του 2011 δεν υπεβλήθη κανένα αίτημα ελέγχου στην εταιρεία. 

 

3. Οικονομικά ζητήματα   

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των εξόδων, ο ΣΕΔΕΑ μείωσε το ποσό που 

αφορούσε τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου Επικοινωνίας κατά 30%.   

Επιπλέον, αξιοποίησε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας για τμήμα του 

2011 (Απρίλιος έως Δεκέμβριος 2011) – πρόγραμμα όπου επιδοτείται το 75% των 

εργοδοτικών εισφορών – με αποτέλεσμα να έχει μείωση ποσού 4.069,42 ευρώ 

στις ασφαλιστικές εισφορές.  

Το οικονομικό έτος 2011 έκλεισε θετικά όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

ισολογισμού. Αναλυτικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε 81.025,64 ευρώ και τα έξοδα 

σε 64.770,09 ευρώ από τα οποία προκύπτουν κέρδη ύψους 16.255,55 ευρώ.  

Την 31.12.2011 στο ταμείο του ΣΕΔΕΑ ήταν κατατεθειμένο το ποσό των 

88.391,05 ευρώ.   

 

4. Επιτροπές του ΣΕΔΕΑ 

4.1 Επιτροπή ΠΕΣΣ 

Της επιτροπής προΐσταται η κα Σόρμουνεν (PRISMA OPTIONS). Στην επιτροπή 

συμμετέχουν η κα Άντζελα Σταθοπούλου (METRON ANALYSIS), ως 

εκπρόσωπος του ΔΣ, και η κυρία Βαλέρια Τσάμη (FOCUS BARI). 

Στον ΠΕΣΣ συμμετέχουν συνολικά 33 εταιρίες, 7 από τις οποίες είναι 

υπεργολάβοι που εδρεύουν εκτός Αθηνών.  Κατά τη διάρκεια του 2011 

πραγματοποιήθηκαν συνολικά 66 έλεγχοι, δηλαδή ένας τακτικός κι ένας έκτακτος 

έλεγχος σε καθεμιά από τις 33 εταιρίες. Δεδομένου πως κανένα καινούργιο μέλος 

δεν εντάχθηκε στο σύστημα το 2011, δεν έγιναν συμβουλευτικοί έλεγχοι.  

Ενώ το 2010 επιβλήθηκε κύρωση σε μία εταιρία στην οποία ο έκτακτος έλεγχος 

διαπίστωσε παράβαση του κανονισμού του ΠΕΣΣ και έγιναν παρατηρήσεις σε 
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δύο άλλες εταιρίες, το 2011 η εικόνα των ελέγχων ήταν βελτιωμένη και δεν 

παρατηρήθηκε καμιά απόκλιση από τις απαιτήσεις του κανονισμού.  

Δεδομένου ότι οι έρευνες μέσω διαδικτύου έχουν εδραιωθεί και στην Ελληνική 

αγορά, η Επιτροπή ΠΕΣΣ άρχισε να εξετάζει την πιθανότητα επέκτασης του 

ΠΕΣΣ και σε αυτό τον τομέα. Η Επιτροπή μελέτησε τις σχετικές συστάσεις και 

κανονισμούς που ισχύουν σε άλλες χώρες και βάσει αυτών σχεδίασε έναν αρχικό 

κώδικα ο οποίος αναμένεται να τελειοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012. 

Ο προτεινόμενος κώδικας θα σταλεί σε όλα τα μέλη για τυχόν παρατηρήσεις και 

αφού γίνουν οι όποιες πιθανές προσαρμογές θα ψηφισθεί από τη Γενική 

Συνέλευση.  

 

 

4.2 Επιτροπή Αξιολόγησης & Διαχείρισης Καταγγελιών & Ειδικών Θεμάτων 

 

Aπαρτίζεται από τους:   Πρόεδρο Δ.Σ.,  Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και τον προηγούμενο 

Πρόεδρο Δ.Σ. 

Η επιτροπή δεν χρειάστηκε να συνεδριάσει εντός του 2011. Τα μέλη της 

συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ. 

 

4.3  Επιτροπή Καμπάνιας  

 

Πρόεδρος είναι η κα Ξένια Κούρτογλου (FOCUS BARI), εκπρόσωπος του ΔΣ η 

κα Βαλέρια Τσάμη (FOCUS BARI) και μέλη ο κ. Λάμπρος Κατσανέβας 

(OPINION). Μέλος της Επιτροπής ήταν επίσης ο κ. Παντελής Μπακής της 

Forthnet που είχε αναλάβει το σχεδιασμό και υλοποίηση της online καμπάνιας . 

Μετά την αποχώρηση του κ. Π. Μπακή από την FORTHNET η θέση παρέμεινε 

κενή.   

Αρχικό αντικείμενο της Επιτροπής ήταν ο σχεδιασμός και υλοποίηση 

διαφημιστικής καμπάνιας του ΣΕΔΕA με δύο κεντρικούς στόχους: α) την αύξηση 

της συμμετοχής του κοινού στις έρευνες (καταναλωτικές – πολιτικές – εμπορικές) 

και β) την προβολή του ΣΕΔΕΑ ως θεσμικού οργάνου τόσο στο ευρύ κοινό όσο 

και στο industry. Στο πλαίσιο αυτό είχαν υλοποιηθεί προτάσεις τόσο από την 

ATTP (τηλεοπτική – ραδιοφωνική και καμπάνια σε έντυπα), όσο και από τη 

Forthnet (online καμπάνια) που είχαν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΣΕΔΕΑ. Μετά την 
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απόρριψη από το ΕΣΡ του αιτήματος του ΣΕΔΕΑ να μεταδοθεί το μήνυμα ως 

κοινωνικό ζητήθηκε από την επιτροπή να επανασχεδιάσει την καμπάνια 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μόνο το internet και καταχωρίσεις είτε 

διατηρώντας τους στόχους που εξαρχής είχαν τεθεί είτε περιοριζόμενοι στο στόχο 

της προβολής του θεσμικού οργάνου στο ΣΕΔΕΑ καταρχήν στο industry και 

δευτερευόντως στο ευρύ κοινό. Το 2011 η Επιτροπή – λόγω και της μη 

αναπλήρωσης της θέσης του κ. Μπακή – δεν συνεδρίασε. Το θέμα της καμπάνιας 

και των στόχων που αυτή θα πρέπει να έχει τέθηκε υπό συζήτηση στην 

συνεδρίαση των εταιριών - μελών του ΣΕΔΕΑ της 7
ης

 Δεκεμβρίου 2011 και 

αναμένεται να επανασυζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση οπότε και θα 

προσδιοριστούν εκ νέου τόσο οι στόχοι της καμπάνιας όσο και τα μέλη της 

Επιτροπής. 

 

4.4.. Επιτροπή Ινστιτούτου Έρευνας 

Πρόεδρος :  Βιβή Ορδόλη 

Μέλη: Χριστίνα Καράμπελα (εκπρόσωπος του ΔΣ) Μαρία Χρυσικοπούλου, 

Μαίρη Μαρίπα και Μαρία Γεωργίτση. 

 

Η Επιτροπή έχει ως αντικείμενο την οργάνωση του Ινστιτούτου Έρευνας, με την 

δημιουργία βάσης δεδομένων των μελών του και την προώθηση των σκοπών του 

μέσω της τακτικής επικοινωνίας με τα μέλη και τους αρμόδιους φορείς, της 

οργάνωσης εκδηλώσεων (συζητήσεων, ημερίδων, κλπ) και άλλων  

δραστηριοτήτων. 

Το 2011 η Επιτροπή δεν συνεδρίασε και αποφασίστηκε να επανασυσταθεί με 

άλλη σύνθεση και με στόχο να αξιοποιήσει τα social media. Πιο συγκεκριμένα 

έγινε πρόταση στη Λίνα Σάρη (TNS) να αναλάβει την προεδρία της επιτροπής η 

οποία και δέχτηκε. 

 

4.5 Επιτροπή Customer Satisfaction 

Πρόεδρος:  Σ. Φαναράς (Metron Analysis) 

Μέλη:     Β. Φυσεντζίδης (GFK Hellas) και Λάμπρος Κατσανέβας ως 

εκπρόσωπος του Δ.Σ. του ΣΕΔΕΑ. 
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Η επιτροπή εκμεταλλευόμενη τα δεδομένα, τα όποια είχαν συλλεχθεί στο πλαίσιο 

του συνεδρίου του ΣΔΕ “Η Επόμενη Μέρα”, στο οποίο ο ΣΕΔΕΑ υπήρξε 

συνδιοργανωτής, προέβη σε περαιτέρω ανάλυση και οργάνωσε παρουσίαση για 

όλα τα μέλη του ΣΕΔΕΑ. Η  παρουσίαση - η οποία τιτλοφορείται “Κλάδος 

Έρευνας Αγοράς: Υπό το Πρίσμα των Εταιρειών Έρευνας Αγοράς”- , έλαβε χώρα 

τον Μάιο του 2011 και έγινε από τον κ. Λάμπρο Κατσανέβα (OPINION) και την 

κα Άντζελα Σταθοπούλου (METRON ANALYSIS). 

Κατά την παρουσίαση έγινε αναφορά στην εικόνα και στις προσδοκίες από τον 

κλάδο εταιρειών έρευνας αγοράς, τόσο στο επίπεδο των ίδιων εταιρειών έρευνας 

αγοράς, όσο και στο επίπεδο των εταιρειών Επικοινωνίας, Διαφημιζομένων και 

ΜΜΕ, δηλαδή των εν δυνάμει πελατών μας. Στόχος της εν λόγω παρουσίασης 

ήταν, εκτός από μία σύνοψη των ανωτέρω, η αξιοποίηση των αποτελεσμένων για 

τη δημιουργία προτάσεων προς τις εταιρείες του κλάδου μας για την Επόμενη 

ημέρα.           

 

5. Industry Report 2010 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 13 εταιρείες, όσες είχαν συμμετάσχει και την 

προηγούμενη χρονιά.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κύκλος εργασιών 

του κλάδου στην χώρα μας το 2010 παρουσίασε για πρώτη φορά μείωση - ύψους 

6% - σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Συγκεκριμένα ο τζίρος ήταν 

73.800.000 ευρώ έναντι 78.500.000 ευρώ το 2009.   

 

6. Στόχοι για το 2012 

  

Οι ενέργειες του  ΣΕΔΕΑ θα συνεχίσουν να  κινούνται  στους τρείς άξονες: 

Επικοινωνία / ενίσχυση εικόνας 

Παρεμβάσεις σε θεσμικά θέματα 

Αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων και επικαιροποίηση  κωδίκων και 

κανονισμών 

Στο πλαίσιο υλοποίηση των παραπάνω στόχων το ΔΣ αποφάσισε, στην πρώτη 

συνεδρίαση του 2012, να συσταθεί Επιτροπή για την υποβολή προτάσεων με 

στόχο την ανάπτυξη του κλάδου και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο κ. Β. Φυσεντζίδης και μέλη προτάθηκαν οι 
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Δ. Μαύρος, Ξ. Κούρτογλου και Σ. Ζαβιτσάνος, ο οποίος θα είναι ο εκπρόσωπος 

του ΔΣ στη νέα επιτροπή. Αντικείμενο εργασιών της Επιτροπής είναι η 

προσπάθεια ανάπτυξης του κλάδου, και με την διεκδίκηση συμμετοχής στις 

έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάδειξης α) της χρησιμότητας της επιστημονικής 

έρευνας αγοράς στην συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία, β) των 

πλεονεκτημάτων του να ανήκει μια εταιρεία στο ΣΕΔΕΑ (τήρηση κωδίκων, 

αυτορρύθμιση, υπαγωγή στον έλεγχο ΠΕΣΣ κλπ), γ) της γνώσης, της  πείρας και 

της επιστημονικής κατάρτισης των στελεχών των εταιρειών-μελών του.  

 

7. Εισδοχή νέων μελών 

Κατά την συνεδρίαση της 12.1.2011 το ΔΣ αποφάσισε την εισδοχή της εταιρείας 

PULSE στο ΣΕΔΕΑ. Κατά την συνεδρίαση οι εκπρόσωποι της εταιρείας 

παρουσίασαν στο ΔΣ την δραστηριότητα και τους στόχους της εταιρείας. 

 

8. Ισολογισμός 2011 και Προϋπολογισμός 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ. Ζαβιτσάνος    Λ. Κατσανέβας 

Πρόεδρος του ΔΣ   Γραμματέας του ΔΣ 

ΕΣΟΔΑ

Συνδρομές ΣΕΔΕΑ 31.200  30.000  

Συνδρομές ΠΕΣΣ 44.346 41.000

Εκδήλωση 4.746 1.500

Ημερίδα/ Βραβείο Καρπαθόπουλου 732

ΣΥΝΟΛΑ 81.024 72.500

ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές προσωπικού (Ελεγχοι ΠΕΣΣ) 31.741  34.811  

Αμοιβές συμβούλων 12.900  12.900  

Ενοίκια 8.700  8.400  

Εκδήλωση 4.800 1.500

Διάφορα έξοδα (Γραφείου, Ταχυδρομείο, κλπ) 181 190

Ελεγκτική Επιτροπή 500  500  

Ημερίδα/ Βραβείο Καρπαθόπουλου 732

Επικοινωνία

Site update/ maintance 247 400

Άλλα έξοδα (Μη εκπιπτώμενο ΦΠΑ) 4.968 5.000

ΣΥΝΟΛΑ  64.769  63.701

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ '11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ '12


