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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο παξαηηήζεθε ν θ.Β. Φπζεληδίδεο, ιφγσ ηεο 

απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ εηαηξεία GFK Hellas θαη ηε ζέζε θαηέιαβε ε θα Σζάκε.  

 

 

1. Γπάζη ηος Γ καηά ηο  2013. 

 

 

Σν Γ είρε ζέζεη σο ζηφρν γηα ην 2013 λα θηλεζεί ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο: 

- Να πξνσζήζεη  ηηο αιιαγέο ηνπ ΠΔ κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ηνπ λένπ 

θαλνληζκνχ εληφο ηνπ έηνπο 

- Να ελεξγήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο ηνπ λφκνπ 3603/2007 «πεξί 

δεκνζθνπήζεσλ» ηδίσο θαζ’ φζνλ αθνξά ηελ 15κεξε απαγφξεπζε 

δεκνζηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ. 

- Να ζπλερίζεη ηελ επηθνηλσλία κε θνξείο γηα ηελ  ελίζρπζε εηθφλαο ηνπ θιάδνπ 

 

Καηά δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε έθηαθηε Γ ηελ 10.7.2013 ε νπνία 

απνθάζηζε ηε λέα δνκή ηνπ Καλνληζκνχ θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία λένπ 

Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ. Γείηε αλαιπηηθά θαησηέξσ ζηελ Δπηηξνπή ΠΔ, 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ απέζηεηιε επίζεο επηζηνιή πξνο ηνλ αξκφδην γηα ζέκαηα 

ΜΜΔ Τπνπξγφ, θ. ίκν Κεδίθνγινπ δεηψληαο ζπλάληεζε κε ζθνπφ ηελ 

ζπδήηεζε δεηεκάησλ ηνπ  Ν 3603/2007 θαη ηδίσο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ δηαπηζησκέλα δεκηνπξγεί ε 15κεξε απαγφξεπζε δεκνζηνπνίεζεο 

απνηειεζκάησλ δεκνζθνπήζεσλ. . Δλ ζπλερεία ηεο επηζηνιήο απηήο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ ηνλ Απξίιην 2013 θαηά ηελ νπνία 

ζπκθσλήζεθε φηη είλαη ν θαηάιιεινο  ρξφλνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζρεηηθήο 

αιιαγήο είλαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο –αξρή ηνπ 2014 ελφςεη ησλ Δπξσπατθψλ θαη 

Γεκνηηθψλ εθινγψλ. 

 

Ζ λνκηθή ζχκβνπινο ηνπ ΔΓΔΑ πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε επηζηήκνλεο 

ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη 
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δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηηο εηαηξείεο – κέιε. ε ζπλέρεηα ηεο ζπλαληήζεσο 

απηήο απεζηάιε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζηα κέιε. 

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε κέιε ηνπ ΦΔΔ θαηφπηλ αηηήκαηνο 

κειψλ ηνπ ΔΓΔΑ πνπ δηελεξγνχλ έξεπλεο θαξκάθσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθξηληζηεί φξνο ηνπ λένπ Καλνληζκνχ πνπ πεξηνξίδεη ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ 

πνπ πεξηέρνληαη ζηηο αηνκηθέο θαξηέιεο αζζελψλ. ηε ζπλάληεζε παξέζηεζαλ 

απφ πιεπξάο ΔΓΔΑ ν θ. Βαζίιεηνο Φπζεληδίδεο θαη ε λνκηθή ζχκβνπινο ηνπ 

ΔΓΔΑ. ε ζπλέρεηα ηεο ζπλαληήζεσο απηήο ην Γ ζπλέζηεζε Δπηηξνπή 

απαξηηδφκελε απφ ηελ θα Σέηα Ρέθθα σο πξφεδξν, ηελ θα Άληδεια ηαζνπνχινπ 

σο εθπξφζσπν ηνπ Γ, ηελ θαη Αιίθε Πηπηιίγθα, ηελ θα Μαξία Καξαράιηνπ, ηελ 

θα Βνχια Γαιηαηζάηνπ, ηνλ θ. Γεκήηξε Μπνπιακάηζε  θαη ηνλ θ. Γηψξγν 

Αξάπνγινπ,. πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ην δήηεκα θαη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

αλαγθαίεο επαθέο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Καηφπηλ ζπλαληήζεσλ 

απνθαζίζηεθε λα απνζηαινχλ επηζηνιέο κε  ζρεηηθά εξσηήκαηα ζηελ EFAMRO 

θαη  ηνλ επηέκβξην EFPIA ηελ επξσπατθή έλσζε θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δηεζλήο πξαθηηθή ζε αληίζηνηρα ζέκαηα. Ωζηφζν, 

εθθξεκνχλ αθφκε νη απαληήζεηο.   

 

Μεηά απφ επαλεηιεκκέλεο παξεκβάζεηο κειψλ ηνπ ΔΓΔΑ ζρεηηθά κε ηηο 

έξεπλεο πνπ δηελεξγεί ν πξνζθάησο ζπληαμηνδνηεζείο θαζεγεηήο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ θ.  Παλάο ην Γ απέζηεηιε εξψηεκα ζηελ Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί εάλ παξαβηάδνληαη θαλφλεο 

αληαγσληζκνχ. Ζ Δπηηξνπή κε ηελ απφ 12.11.2013 επηζηνιή ηεο απάληεζε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ εκπίπηεη ζην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.  Ο 

Πξφεδξνο ηνπ Γ έζεζε επίζεο ην δήηεκα ζηνλ Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ν 

νπνίνο επηβεβαίσζε φηη νη θνηηεηέο πνπ ηξέρνπλ ηηο έξεπλεο δελ ακείβνληαη. 

Πξνηάζεθε επίζεο λα ηεζεί εξψηεκα ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθξηληζηεί εάλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή ζπλάδεη κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ δηελεξγνχληαη 

νη έξεπλεο απηέο. Δπίζεο κεηά ηελ δεκνζίεπζε δεκνζθφπεζεο απφ ηνλ 

ηειενπηηθφ ζηαζκφ EXTRA δηαπηζηψζεθε φηη ην Παλεπηζηήκην δελ είλαη 
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εγγεγξακκέλν ζηα Μεηξψα ηνπ ΔΡ θαη απεζηάιε απφ ηελ Διεγθηηθή 

Γεκνζθνπήζεσλ ζρεηηθή επηζηνιή ζην ΔΡ 

 

ε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο πνπ είρε ην Γ κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

ηνλ 2012 θαη  φζσλ είραλ ζπκθσλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ζπλεζηήζε άηππε 

επηηξνπή ελ φςεη ησλ επηθείκελσλ εθινγψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη έλα 

θείκελν πέληε ζεκείσλ ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθά ζεκεία πξνζνρήο θαηά ηελ 

αλάγλσζε  ησλ δεκνζθνπήζεσλ, δειαδή έλα νηνλεί δειηίν ηχπνπ ην νπνίν ν 

ΔΓΔΑ ζα δεκνζηνπνηεί ζε θάζε εθινγηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ ζε ζέκαηα αλάγλσζεο θαη 

εξκελείαο απνηειεζκάησλ δεκνζθνπήζεσλ. Σν θείκελν αθνχ εηέζε ππ’ φςε ησλ 

κειψλ ηνπ ΔΓΔΑ γηα παξαηεξήζεηο ζηάιζεθε ζηα ΜΜΔ γηα δεκνζηεπζε. 

 

2. Οικονομικά ζηηήμαηα   

 

Σν νηθνλνκηθφ έηνο 2013 έθιεηζε αξλεηηθά φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ. 

Ωζηφζν, γηα απηφ ην νηθνλνκηθφ έηνο, είρε απνθαζηζηεί θαη επηηειέζηεθε κείσζε 

ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ΔΓΔΑ θαηά 50%, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ 

νηθνλνκηθά ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ. Ζ ζπλδξνκή ζα επαλέιζεη ζηα θαλνληθά 

επίπεδα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014.  

 

Σελ 31.12.2013 ζην ηακείν ηνπ ΔΓΔΑ ήηαλ θαηαηεζεηκέλν ην πνζφ ησλ εμήληα 

ηξηψλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ νγδφληα δχν επξψ θαη νγδφληα επηά ιεπηψλ 

(63.682,87)   

 

3. Δλεγκηική Γημοζκοπήζεων 

 

Ζ επηηξνπή δηελήξγεζε έλαλ έιεγρν εληφο ηνπ 2013 θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο. Δπίζεο απάληεζε ζε εξσηήκαηα πνιηηψλ θαη θνξέσλ. 

 

Μέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηα αθφινπζα: Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη 

ν θ. Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο θαη κέιε νη θχξηνη Ησάλλεο Βνχιγαξεο, Παλαγηψηεο 
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Καθεηδήο, Διέλε Λακπξνπνχινπ, Antony May θαη Θεφδσξνο Υαηδεπαληειήο.  

Σελ επηηξνπή ζπλδξάκεη δηθεγφξνο Αζελψλ, θ. Γεψξγηνο Γειιήο. 

 

4. Δπιηποπέρ ηος ΔΓΔΑ 

 

4.1 Δπιηποπή ΠΔ 

 

Μεηά ηελ παξαίηεζε ηεο θαο ηαζνπνχινπ απφ ηε ζέζε ηεο Πξφεδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο, ηελ πξνεδξία αλέιαβε ε θα Βαιέξηα Σζάκε. Ζ Δπηηξνπή 

απαζρνιήζεθε κε ηελ ζχληαμε ηνπ λένπ Καλνληζκνχ ΠΔ ζχκθσλα θαη κε ηηο 

απνθάζεηο ηεο έθηαθηεο Γ. ηεο 10
εο

 Ηνπιίνπ 2013 θαηά ηελ νπνία απνθαζίζηεθε 

ε λέα δνκή ηνπ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ Οξγάλνπ. θαζψο θαη ν λένο 

ξφινο ηεο Δπηηξνπήο ΠΔ. 

 

Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε 22 θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 θαη αλακέλεηαη λα 

νινθιεξψζεη ηελ ζχληαμε ηνπ λένπ Καλνληζκνχ ηνλ Μάξηην ηνπ 2014. 

ηελ Δπηηξνπή κεηέρνπλ επίζεο νη θ. Άλλα Κνπθνχιε (MRB), Πνιίλα 

Πξσηφπαπα (Prisma), Βαιέξηα Σζάκε (Focus) Νηνξίλα Φπληάλε (GFK) θαη ν θ. 

Βαζίιεο Φπζεληδίδεο.. 

 

Σν έξγν πνπ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ζήκεξα αλαθνξηθά κε ηε ζχληαμε ηνπ λένπ 

Καλνληζκνχ είλαη: 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζψπσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ 

ΠΔ 

 Γνκή ΠΔ σο Καλνληζκφο θαη σο χζηεκα ειέγρνπ 

 Απφθαζε γηα πξφζιεςε εηδηθνχ ζπκβνχινπ-ζπληνληζηή θαη ξφινο ηνπ 

 Οξηζκφο Πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ 

 Αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηεο Δπηηξνπήο ΠΔ (ζε ηζρχ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 

λένπ Καλνληζκνχ)  
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Σα παξαπάλσ ζέκαηα ηέζεθαλ θαη ςεθίζηεθαλ ζηελ Έθηαθηε Γ.. Δπηπιένλ 

απηψλ, ε επηηξνπή ΠΔ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζχληαμε ηνπ λένπ Καλνληζκνχ 

αλαθνξηθά κε ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

 Σηο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο απαζρνινχκελνπο ζην field (εξεπλεηέο, 

ζηξαηνιφγνη, κπζηηθνί επηζθέπηεο/απνγξαθείο, επηζεσξεηέο/ειεγθηέο) 

 Σηο απαηηήζεηο αλά είδνο έξεπλαο 

 Γηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 

 Γηαδηθαζία εηζδνρήο λέσλ κειψλ 

Αλαθνξηθά κε ην έξγν ησλ ειέγρσλ ΠΔ:  

ην πιαίζην ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ην 2013, ειέγρζεθαλ ζπλνιηθά 32 εηαηξείεο εθ 

ησλ νπνίσλ νη 7 ήηαλ ππεξγνιάβνη.  

ην πιαίζην ησλ έθηαθησλ ειέγρσλ ην 2013, ειέγρζεθαλ ζπλνιηθά  24 εηαηξείεο. 

ην πιαίζην θαη ησλ δχν ηχπσλ έιεγρνπ ηνπ ΠΔ, ειέγρζεθαλ ζπλνιηθά  371 

έξεπλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη  

ησλ εξεπλψλ φπνπ έγηλε επαλέιεγρνο (έιεγρνο δειαδή πνζνζηνχ ησλ 

νινθιεξσκέλσλ ζπλεληεχμεσλ) απφ ηηο νπνίεο: 

 Σειεθσληθέο έξεπλεο: 163 

 Πξνζσπηθέο έξεπλεο D2D: 70 

 Άιιεο πξνζσπηθέο έξεπλεο (εξεπλεηηθά θέληξα, b2b θα): 68 

 Έξεπλεο mystery shopping: 20 

 Πνηνηηθέο έξεπλεο: 48 

 Άιιεο: 2 

ην επίπεδν ησλ θαθέισλ ησλ εξεπλεηψλ / ζηξαηνιφγσλ / κπζηηθψλ επηζθεπηψλ / 

απνγξαθέσλ / ειεγθηψλ ειέγρζεθαλ  ηα αξρεία  377 αηφκσλ. 

 

 

4.2 Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ & Γιασείπιζηρ Καηαγγελιών & Διδικών Θεμάηων 

 

Απαξηίδεηαη απφ ηνπο:   Πξφεδξν Γ..,  Αληηπξφεδξν Γ.. θαη ηνλ πξνεγνχκελν 

Πξφεδξν Γ.. 

 

Ζ επηηξνπή δελ ρξεηάζηεθε λα ζπλεδξηάζεη εληφο ηνπ 2013.  
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5. Industry Report 2012 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ην ESOMAR Industry Study, ην 2012 ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ ζηελ ρψξα καο αλήιζε ζηα 61.800.000 επξψ, έλαληη 

69.000.000 επξψ ην 2011. Ζ ζπλνιηθή κείσζε απφ ην 2009 είλαη ζρεδφλ 17 εθ., 

δειαδή πεξίπνπ 22%. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 12 εηαηξείεο, ε εθηίκεζε φκσο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ αλαθέξεηαη βέβαηα ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ έξεπλαο αγνξάο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηαηξηψλ Retail Audit).  

 

6.  Μέλη 

 

Σν 2013 ε εηαηξεία NIELSEN ζπκπιήξσζε έλα ρξφλν ζηνλ ΠΔ θαη έρεη πιένλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο λα γίλεη δεθηή σο κέινο ηνπ ΔΓΔΑ. Ζ εηαηξία 361 

RESEARCH SOLUTIONS  έθαλε αίηεζε εηζδνρήο ζηνλ ΠΔ ε νπνία έγηλε 

δεθηή απφ ην Γ.. Ζ εηαηξεία CENTRUM δηεγξάθε απφ ηα κεηξψα ησλ 

εηαηξεηψλ κειψλ δεδνκέλνπ φηη επαπζε ηηο εξγαζίεο ηεο.  

 

7. ηόσοι για ηο 2014 

  

Σν παξφλ Γ ζεσξεί φηη ν ΔΓΔΑ πξέπεη λα θηλεζεί πξνο ηηο αθφινπζεο 

θαηεπζχλζεηο ην 2014: 

 

-  Σελ Οινθιήξσζε ηνπ λένπ Καλνληζκνχ ΠΔ πξνθεηκέλνπ λα ςεθηζηεί απφ 

ηε Γ εληφο ηνπ έηνπο 

- Σελ εθαξκνγή φζσλ απνθάζηζε ε Έθηαθηε Γ ηεο ζε ζρέζε κε ηε λέα δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Καλνληζκνχ ΠΔ θαη ηελ  πξφζιεςε ηεο εηαηξείαο πκβνχισλ 

- Σελ  πξνψζεζε ηνπ πάγηνπ αηηήκαηνο ησλ εηαηξεηψλ δεκνζθνπήζεσλ πεξί 

θαηάξγεζεο ηεο δεθαπελζήκεξεο απαγφξεπζεο δεκνζηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ 

δεκνζθνπήζεσλ πξνεθινγηθά.  

- Σελ εθ λένπ επηθνηλσλία κε ηελ ΔΛΣΑΣ γηα ηελ ιήςε ζηνηρείσλ απφ ηηο 

εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ 
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- Σελ δηελέξγεηα ζπλεδξίνπ/εκεξίδαο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θιαδηθνχο θνξείο. 

 

 

8. Ιζολογιζμόρ 2013 και Πποϋπολογιζμόρ 2014 

 

Δπηζπλάπηεηαη ν ηζνινγηζκφο. 

 

. Εαβηηζάλνο    Λ. Καηζαλέβαο 

Πξφεδξνο ηνπ Γ   Γξακκαηέαο ηνπ Γ 

 


