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1. Εκλογή νέου ΔΣ 

 

Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΕΑ της 24.1.2012 εξελέγη νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Σπύρο Ζαβιτσάνο, Πρόεδρο, Χριστίνα 

Καράμπελα, Λάμπρο Κατσανέβα, Άντζελα Σταθοπούλου και Βασίλη Φυσεντζίδη 

μέλη. Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 31.1.2012 ως 

ακολούθως: Πρόεδρος Σπύρος Ζαβιτσάνος, Χριστίνα Καράμπελα, Αντιπρόεδρος,  

Λάμπρος Κατσανέβας, Γραμματέας, Άντζελα Σταθοπούλου, Ταμίας,  Βασίλης 

Φυσεντζίδης, Μέλος. 

  

2. Δράση του ΔΣ κατά το  2012. 

 

Το ΔΣ είχε θέσει ως στόχο για το 2012 να κινηθεί στους ακόλουθους άξονες: 

- Επικοινωνία / ενίσχυση εικόνας του κλάδου 

- Παρεμβάσεις σε θεσμικά θέματα 

- Αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων και επικαιροποίηση  κωδίκων και 

κανονισμών 

 

Η πολιτική συγκυρία και ιδίως το γεγονός ότι το 2012 ήταν έτος εκλογικών 

αναμετρήσεων και πολιτικών ανατροπών δεν επέτρεψε στο ΔΣ να 

πραγματοποιήσει πολλές επαφές με την πολιτική ηγεσία του τόπου. Πριν από τις 

τελευταίες εκλογές, ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής 

Δημοσκοπήσεων συναντήθηκε με τους κυρίους Καψή και Στεφάνου (Υπουργό 

Επικρατείας και Γ.Γ. Επικοινωνίας αντίστοιχα) προκειμένου να τους ενημερώσει 

σχετικά με ζητήματα διενέργειας και δημοσίευσης δημοσκοπήσεων κατά την 

προεκλογική περίοδο, δεδομένου ότι είχε ανακύψει ζήτημα ενημέρωσης του 

Πρωθυπουργού κατά την περίοδο της απαγόρευσης δημοσιοποίησης 

αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων. Επίσης, οι ανωτέρω εκλήθησαν και 

παραστάθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου 

να ενημερώσουν το σώμα για τα ίδια θέματα. 
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Το ΔΣ από κοινού με την Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων παρενέβη, με δελτία τύπου, 

οσάκις εκρίθη αναγκαίο, κατά τις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες και συνέταξε 

πρόταση για την τροποποίηση του Ν 3603/2007 η οποία θα υποβληθεί στους 

αρμόδιους πολιτικούς φορείς το νέο έτος. 

 

Το ΔΣ, μετά την παραίτηση της κας Σόρμουνεν από την προεδρία της Επιτροπής 

ΠΕΣΣ , όρισε νέα πρόεδρο την κα Σταθοπούλου και της ανέθεσε την συγκρότηση 

Επιτροπής με στόχο την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση των διαδικασιών 

ελέγχου και του ιδίου του Κανονισμού. Γνώμονας για τη νέα επιτροπή αποτέλεσε 

η θέση του ΔΣ ότι ο ΠΕΣΣ πρέπει να αναδειχθεί σε αποτελεσματικό εργαλείο 

αυτοελέγχου και να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά για την ενίσχυση της εικόνας του 

ΣΕΔΕΑ και των μελών του. Το ΔΣ ανέθεσε στην επιτροπή την επαναξιολόγηση 

των διαδικασιών, των κανόνων και την υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή 

του Κανονισμού στα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής.  

 

Το ΔΣ είχε επαφές με την οργανωτική επιτροπή των βραβείων EFFIES και 

συμμετείχε, όπως πλέον έχει καθιερωθεί, με εκπροσώπους του στις επιτροπές 

επιλογής και αξιολόγησης  των υποψηφίων .. 

 

Επίσης η ΕΙΙΡΑ ζήτησε από το ΔΣ του ΣΕΔΕΑ να ορίσει ένα πρόσωπο που θα 

συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 

«Καθορισμός προδιαγραφών της έρευνας μέτρησης ακροαματικότητας Ρ/Σ 

Αττικής». Το ΔΣ απάντησε θετικά στο αίτημα.   

 

 

3. Οικονομικά ζητήματα   

 

Το οικονομικό έτος έκλεισε θετικά όπως προκύπτει από τον ισολογισμό. Την 

31.12.2012 στο ταμείο του ΣΕΔΕΑ ήταν κατατεθειμένο το ποσό των 87.510,10 

ευρώ. 
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4. Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων 

 

Το 2012 ανανεώθηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου. Από την επιτροπή 

παρετήθη ο κ. Ιωάννης Αναστασάκος λόγω κωλύματος. Μετά την παραίτηση τα 

μέλη της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα: Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο 

κ. Ηλίας Νικολακόπουλος και μέλη οι κύριοι Ιωάννης Βούλγαρης, Παναγιώτης 

Καφετζής, Ελένη Λαμπροπούλου, Antony May και Θεόδωρος Χατζηπαντελής.  

Την επιτροπή συνδράμει δικηγόρος Αθηνών, κ. Γεώργιος Δελλής. 

 

5. Επιτροπές του ΣΕΔΕΑ 

 

5.1 Επιτροπή ΠΕΣΣ 

 

To 2012 συγκροτήθηκε νέα επιτροπή ΠΕΣΣ με πρόεδρο την κα Άντζελα 

Σταθοπούλου (Metron Analysis) και μέλη τις κ. κ. Άννα Κουκούλη (MRB), 

Πολίνα Πρωτόπαπα (Prisma), Βαλέρια Τσάμη (Focus) και Ντορίνα Φυντάνη 

(GFK). 

 

Η εν λόγω επιτροπή έθεσε σαν αρχικό στόχο την επικαιροποίηση του ΠΕΣΣ, 

ξεκινώντας από τον υπάρχοντα κανονισμό και τρόπο ελέγχου και προχωρώντας 

στην ένταξη νέων μεθοδολογιών στον ΠΕΣΣ.  

 

Για τους στόχους αυτούς η επιτροπή συνήλθε σε  14 τακτικές συνεδριάσεις.  

 

Το έργο που έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα είναι: 

 Δημιουργία εντύπων ελέγχων για χρήση από τις ελέγκτριες σε ηλεκτρονική 

μορφή και κωδικοποίησή τους 

 Αλλαγή στη φόρμα επανελέγχου ΠΕΣΣ για πιο λεπτομερή αποτύπωση του 

επανελέγχου 
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 Δημιουργία τριών (3) επιπλέον εντύπων, που αποτυπώνουν τμήμα της 

διαδικασίας ελέγχου σε μορφή κλειστών απαντήσεων (στην πλειονότητά τους) 

τα οποία συνυπογράφονται από την εκάστοτε ελέγκτρια και field manager 

 Δημιουργία συγκεντρωτικού ηλεκτρονικού αρχείου το οποίο θα ενημερώνεται 

από τις ελέγκτριες με στόχο την παρουσίαση αποτελεσμάτων των ελέγχων   

στο Δ.Σ. ΣΕΔΕΑ & στην Τακτική Γενική Συνέλευση σε ετήσια βάση.  

 Δημιουργία τυποποιημένης επιστολής με κενά πεδία που θα συμπληρώνονται 

αναλόγως, με το πέρας του κάθε ελέγχου, και θα αποστέλλεται στον Δ/ντα 

σύμβουλο της εταιρείας ως αποτέλεσμα του ελέγχου 

 Προεργασία για την υποβολή προτάσεων για την αλλαγή του ΠΕΣΣ το 2013 

 Επιπλέον η επιτροπή ξεκίνησε προεργασία για την ένταξη των νέων 

μεθοδολογιών (online έρευνες) στον κανονισμό του ΠΕΣΣ. Σε αυτό το πλαίσιο 

το Δ.Σ. του ΣΕΔΕΑ αποφάσισε ότι θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν οι 

minimum απαιτήσεις για τη διενέργεια τέτοιων ερευνών, έργο το οποίο και 

ανέλαβε.      

Αναφορικά με το έργο των ελέγχων ΠΕΣΣ:  

Στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων το 2012, ελέγχθηκαν συνολικά 31 εταιρείες εκ 

των οποίων οι 7 ήταν υπεργολάβοι.  

Στο πλαίσιο των έκτακτων ελέγχων το 2012, ελέγχθηκαν συνολικά 25 εταιρείες. 

Στο πλαίσιο και των δύο τύπων έλεγχου του ΠΕΣΣ, ελέγχθηκαν συνολικά 395 

έρευνες συμπεριλαμβανομένων και των ερευνών όπου έγινε επανέλεγχος (έλεγχος 

δηλαδή ποσοστού των ολοκληρωμένων συνεντεύξεων). Στο επίπεδο των 

φακέλων των ερευνητών ελέγχθηκαν  403 ερευνητές. 

 

5.2 Επιτροπή Αξιολόγησης & Διαχείρισης Καταγγελιών & Ειδικών Θεμάτων 

 

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

Πρόεδρο Δ.Σ. 

 

Η επιτροπή δεν χρειάστηκε να συνεδριάσει εντός του 2009.  
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6. Industry Report 2011 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το ESOMAR Industry Study, το 2011 ο κύκλος 

εργασιών του κλάδου στην χώρα μας ανήλθε στα 69.400.000 ευρώ, έναντι 

73.800.000 ευρώ το 2010.  H συνολική μείωση που καταγράφηκε τα δύο χρόνια 

(’10 & ’11) ήταν 8,8%, φέρνοντας τον τζίρο του κλάδου πίσω στα επίπεδα του 

2006: 

  

Στην έρευνα συμμετείχαν 14 εταιρείες, η εκτίμηση όμως του κύκλου εργασιών 

αναφέρεται βέβαια στο σύνολο του κλάδου έρευνας αγοράς 

(συμπεριλαμβανομένων και των εταιριών Retail Audit).  

 

 

7.  Νέα μέλη 

 

Το 2012 δεν εντάχθηκε καμία νέα εταιρεία στο ΣΕΔΕΑ υπέβαλε ωστόσο αίτηση 

εισδοχής στο Σύλλογο η εταιρεία ACNIELSEN. Η εταιρεία έγινε μέλος του 

ΠΕΣΣ και η αίτησή της θα εξεταστεί όταν συμπληρώσει έτος από την εισδοχής 

της στο σύστημα ΠΕΣΣ, σύμφωνα με όσα ορίζει το Καταστατικό του Συλλόγου.  
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8. Στόχοι για το 2012 

  

Το ΔΣ έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους για το 2013: 

 

-Παρέμβαση για την αλλαγή του νόμου 3603/2007 «περί δημοσκοπήσεων» 

- Υλοποίηση αλλαγών στον κανονισμό, τις διαδικασίες και τα όργανα του ΠΕΣΣ 

- Επικοινωνία / ενίσχυση εικόνας του κλάδου 

 

 

9. Ισολογισμός 2012 και Προϋπολογισμός 2013 

 

Επισυνάπτεται ο ισολογισμός. 

 

Σ. Ζαβιτσάνος    Λ. Κατσανέβας 

Πρόεδρος του ΔΣ   Γραμματέας του ΔΣ 
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