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1. Νέο Γιοικηηικό σμβούλιο 

 

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 06.02.2014 αλέδεημε λέν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 

απαξηηδόκελν από ηνπο Υξηζηίλα Καξάκπεια, πξόεδξν, θαη ηνπο Λάκπξν 

Καηζαλέβα, Βαιέξηα Σζάκε, Νηνξίλα Φπληάλε θαη Ζξώ Παπαδνπνύινπ σο κέιε. Σν 

λέν Γ ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα ηελ 13.2.2014 σο εμήο: 

 

Υξηζηίλα Καξάκπεια, Πξόεδξνο 

Βαιέξηα Σζάκε, Αληηπξόεδξνο 

Λάκπξνο Καηζαλέβαο, Γεληθόο Γξακκαηέαο 

Νηνξίλα Φπληάλε, Σακίαο θαη 

Ζξώ Παπαδνπνύινπ, κέινο 

 

2. ηότοι 2014 και Γράζεις ηοσ Γ 

 

2.1 ηότοι 2014 

Σν Γ είρε ζέζεη σο βαζηθνύο ζηόρνπο γηα ην 2014  

- ηελ νινθιήξσζε ηνπ λένπ Καλνληζκνύ ΠΔ, 

- ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κε ηα κέιε κέζσ απνηειεζκαηηθόηεξεο 

επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο, 

- ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ δαπαλώλ ηνπ ΔΓΔΑ θαη βειηίσζε ησλ εζόδσλ ηνπ 

ζπιιόγνπ, 

- ηελ πξνώζεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ θιάδνπ ηόζν ζε ζέκαηα δεκνζθνπήζεσλ 

όζν θαη ζε θνξνινγηθά, εξγαζηαθά θιπ., 

- ηελ πξνώζεζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ θιάδνπ κε άιινπο επαγγεικαηηθνύο 

θνξείο / νξγαλώζεηο, ηελ πνιηηεία θαη ηελ θνηλσλία. 

 



2.2 Γράζεις 2014 

2.2.1 ΠΔ  

Α. Δπηηξνπή ΠΔ θαη ζρέδην λένπ Καλνληζκνύ ΠΔ 

Ζ Δπηηξνπή ΠΔ κε Πξόεδξν ηε Β. Σζάκε θαη κέιε ηνπο Νηνξίλα Φπληάλε, 

Πνιίλα Πξσηόπαπα, Άλλα Κνπθνύιε θαη Βαζίιε Φπζεληδίδε, ζπλέρηζε θαη 

νινθιήξσζε ην έξγν ηεο ζύληαμεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ λένπ Καλνληζκνύ ΠΔ 

πξαγκαηνπνηώληαο 14 ζπλεδξηάζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2014.  

Σν ζρέδην ηνπ λένπ θαλνληζκνύ ΠΔ επεμεξγάζηεθαλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ΠΔ, ε Πξόεδξνο ηνπ Γ ε Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ΠΔ 

θαη ε λνκηθή ζύκβνπινο ηνπ ΔΓΔΑ πξνθεηκέλνπ απηό λα ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ 

κνξθή. Σν ζρέδην ηνπ λένπ θαλνληζκνύ απνηειείηαη από 6 θεθάιαηα: 

i. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΠΔ ΚΑΗ ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ 

ii. ΚΧΓΗΚΔ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ - ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

iii. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΟ FIELD 

iv. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΔΡΔΤΝΑ 

v. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΠΔ 

vi. ΑΠΟΚΛΗΔΗ ΑΠΌ ΣΟΝ  ΚΑΝΟΝΗΜΟ, ΠΑΡΑΒΑΔΗ  ΚΑΗ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Β. Νέα Μέιε ΠΔ  

ηελ δηάξθεηα ηνπ 2014 εληάρζεθε πιήξσο ζηνλ ΠΔ - κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

δνθηκαζηηθνύ θαη πξώηνπ ηαθηηθνύ ειέγρνπ - ε εηαηξία THREESIXTYONE.  

Αίηεζε έληαμεο ζηνλ ΠΔ ππέβαιαλ ζην Γ ηνπ ΔΓΔΑ νη εηαηξίεο Δ-VOICE θαη 

THE RESEARCH HIVE ε νπνία έγηλε θαηαξρήλ δεθηή από ην Γ.  Οη εηαηξίεο 

ελεκεξώζεθαλ πσο ε ζπκκεηνρή ζηνλ ΠΔ άξρεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο 

εηζθνξάο θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ πξώηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ θαη δνθηκαζηηθνύ ειέγρνπ 

αιιά κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο δελ είραλ πξνρσξήζεη ζηηο απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο 

(νη νπνίεο σζηόζν δξνκνινγήζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2015). 

Σέινο, ε εηαηξία IRI ελεκέξσζε, κεηά από ελέξγεηεο ησλ κειώλ ηνπ Γ όηη 

πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ ΠΔ.  

 



Γ.  Έιεγρνη  ΠΔ έηνπο 2014 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ην Γ.., ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ πνπ έιαβε γηα ηνλ 

εμνξζνινγηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ΔΓΔΑ θαη κε ηελ δηάθξηζε ησλ κειώλ ζε 

πηζηνπνηεκέλα θαη κε, απνθάζηζε λα αλαζηείιεη ηνπο ειέγρνπο ζε εηαηξίεο πνπ δελ 

είλαη νηθνλνκηθά ελήκεξεο γηα πάλσ από 2 έηε, κέρξηο όηνπ ζπκθσλεζεί θαη 

δξνκνινγεζεί έλα πιάλν απνπιεξσκήο ησλ ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεώλ ηνπο.  

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο επίζεο ππόςε πσο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο ππήξμαλ εηαηξίεο πνπ αλέζηεηιαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε ηε ιήμε ηνπ 2014 

είραλ δηελεξγεζεί από πιεπξάο ειέγρσλ: 

 Σαθηηθόο Έιεγρνο ζε 28 εηαηξίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξγνιάβσλ 

field)  από ηηο 33 πνπ είραλ αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί  

 Έθηαθηνο Έιεγρνο ζε 20 εηαηξίεο από ηηο 23 πνπ είραλ αξρηθά 

πξνγξακκαηηζηεί 

ην πιαίζην θαη ησλ δύν ηύπσλ έιεγρνπ ηνπ ΠΔ, ειέγρζεθαλ ζπλνιηθά νη θάθεινη 

θαη ηα αξρεία 390 εξεπλώλ ελώ ζε 38 από ηηο έξεπλεο απηέο έγηλε επηπιένλ 

δεηγκαηνιεπηηθόο επαλέιεγρνο από ηνπο ειεγθηέο ΠΔ. Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία αλά 

θαηεγνξία έξεπλαο έρνπλ σο εμήο: 

 
ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΟ 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΠΕ 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΕ 205 52,6% 29 76,3% 

ΠΡΟΩΠΙΚΕ D2D 42 10,8% 1 2,6% 

ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΑΛΛΕ (εξεπλεηηθά θέληξα, b2b) 62 15,9% 5 13,2% 

ΕΡΕΤΝΕ MYSTERY SHOPPING 23 5,9% 1 2,6% 

ΠΟΙΟΣΙΚΕ ΕΡΕΤΝΕ 45 11,5% 2 5,3% 

ΑΛΛΕ 13 3,3% 0 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 390 100,0% 38 100,0% 

 

ε επίπεδν απαζρνινύκελσλ ζην field ειέγρζεθαλ ηα αξρεία  εθπαίδεπζεο (βαζηθήο 

ελεκέξσζεο) 163 λέσλ αηόκσλ θαη νη θάθεινη / αμηνινγήζεηο 347 αηόκσλ. 

 

 

 

 



2.2.2 Οργανωηικά Θέμαηα 

 

Σν Γ απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ Μέινπο ΠΔ, 

όπνπ πηζηνπνηεκέλν ζα είλαη ην κέινο ην νπνίν έρεη ππνζηεί ηνπο εηήζηνπο ειέγρνπο 

ΠΔ. Οη έιεγρνη ζα δηελεξγνύληαη εθεμήο κόλν ζηα νηθνλνκηθά ελήκεξα κέιε 

δεδνκέλνπ όηη θάζε έιεγρνο ζπλεπάγεηαη έμνδα γηα ηνλ ΔΓΔΑ. Σα πηζηνπνηεκέλα 

κέιε ζα αλαθέξνληαη ρσξηζηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΔΑ ζηελ αξρή εθάζηνπ 

έηνπο. 

 

Δπηπιένλ, ε Σακίαο ηνπ πιιόγνπ δεκηνύξγεζε ζε πεξηβάιινλ MS Access βάζε 

δεδνκέλσλ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ησλ ειέγρσλ ΠΔ θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ Οηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ πιιόγνπ από ηα Μέιε πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζην Μεηξών Μειώλ. Δπηπιένλ, ε βάζε δεδνκέλσλ ζα εμαζθαιίζεη ηε 

θαηαγξαθή ηεο ηζηνξηθόηεηαο ησλ θηλήζεσλ ηνπ Μεηξώνπ Μειώλ (Δηζδνρέο, 

Γηαγξαθέο θηι).    

Ο ζρεδηαζκόο ηεο βάζεο ζε πξσηνβάζκην επίπεδν παξνπζηάζηεθε ζην Γ. Δπηπιένλ,  

ζε ζπλεξγαζία κε ηε Πξόεδξν ηεο επηηξνπήο ΠΔ θαη ηε Ννκηθή ύκβνπιν ηνπ 

ΔΓΔΑ ιήθζεθαλ ππνςή ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο 

θαη ηελ αξηηόηεξε δηαρείξηζε  ησλ Διέγρσλ. Ζ βάζε ζα ηέζεη ζε πιήξε εθαξκνγή 

θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2015.  

 

ην πιαίζην ηνπ Οξγαλσηηθνύ Δμνξζνινγηζκνύ έγηλε δηαγξαθή ησλ κειώλ ΠΔ θαη 

ΔΓΔΑ ησλ νπνίσλ είηε νη εηαηξίεο δελ ιεηηνπξγνύλ, είηε δελ θαηαβάιινπλ ηηο 

ζπλδξνκέο ηνπο γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ δύν εηώλ θαη δελ αληαπνθξίζεθαλ 

ζηελ πξνηεηλόκελε από ηνλ ΔΓΔΑ έληαμή ηνπο ζε πξόγξακκα δηαθαλνληζκνύ θαη  

απνπιεξσκήο ησλ νθεηιώλ πξνεγνύκελσλ εηώλ . 

 

ην πιαίζην Οξγαλσηηθνύ Δμνξζνινγηζκνύ ηέζεθε ζε εθαξκνγή δηαδηθαζία 

ππνινγηζκνύ ηεο ζπλνιηθήο Δηζθνξάο γηα ηε πκκεηνρή ΠΔ αλά κέινο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 0,02% επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ θάζε κέινο. ην 

πιαίζην απηό δεηήζεθε από ην θάζε έλα κέινο είηε λα δειώζεη ηνλ θύθιν εξγαζηώλ 

ηνπ είηε ην επηπιένλ πνζό πνπ πξνθύπηεη γηα ηε πκκεηνρή ζην ΠΔ νύησο ώζηε λα 

ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα ην ύςνο ηεο ζπλνιηθνύ πνζνύ πκκεηνρήο ζην ΠΔ γηα ην 

έηνο 2014 θαη λα ζηαιεί πξνζσπνπνηεκέλε επηζηνιή. 



 

2.2.3 Οικονομικά Θέμαηα 

 

Σν νηθνλνκηθό έηνο 2014 έθιεηζε κε θέξδε ρξήζεο 5.389,25 επξώ όπσο πξνθύπηεη 

από ηνλ επηζπλαπηόκελν ηζνινγηζκό. Σν Γ απνθάζηζε ε ζπλδξνκή ηνπ ΔΓΔΑ λα 

επαλέιζεη ζηα θαλνληθά επίπεδα, όπσο εμ άιινπ είρε απνθαζηζηεί θαη από ην 

πξνεγνύκελνπ Γ θαζώο θαη είρε παξνπζηαζηεί από απηό ζην πξνηεηλόκελν 

πξνϋπνινγηζκό 2014 θαηά ηε πξνεγνύκελε Γεληθή πλέιεπζε, δεδνκέλσλ ησλ 

νηθνλνκηθώλ ηνπ ΔΓΔΑ. 

 

1 Δληόο ηνπ έηνπο απεζηάιεζαλ επηζηνιέο ζε όζα κέιε ΔΓΔΑ θαη ΠΔ είραλ 

νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο άλσ ησλ δύν εηώλ πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνλίζνπλ θαη 

λα ηηο ηαθηνπνηήζνπλ δεδνκέλνπ όηη ηνλ Απξίιην ππήξραλ απαηηήζεηο ύςνπο 

κεγαιύηεξνπ ησλ 50,000.00 επξώ. 

2 Σν ύςνο ησλ νθεηιώλ από ηα κέιε ΔΓΔΑ θαη ΠΔ πνπ ηειηθά εληάρζεθαλ ζε 

δηαθαλνληζκό απνπιεξσκήο μεπεξλάεη ηα 40.000 επξώ. Σν ζπλνιηθό πνζό πνπ 

εηζπξάρζεθε σο απνηέιεζκα ησλ δηαθαλνληζκώλ απνπιεξσκήο εληόο ηνπ έηνπο 

2014 αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 28.614 επξσ ζπκπ. ηνπ ραξηνζήκνπ. 

3 Σν Γ απνθάζηζε όηη ζα ελεξγνπνηείηαη άκεζα ην άξζξν 9.1(α) ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηόζν θαζ’ όζνλ αθνξά ηηο ζπλδξνκέο ΠΔ όζν θαη ηηο 

ζπλδξνκέο ΔΓΔΑ δεδνκέλνπ όηη θαη απηέο απνηεινύλ πόξν ηνπ ΔΓΔΑ. 

4 Σελ 31.12.2014 ζην ηακείν ηνπ ΔΓΔΑ ήηαλ θαηαηεζεηκέλν ην πνζό ησλ 

67.954,96 επξώ. Σν ζπλνιηθό ύςνο εηζπξάμεσλ 2014 αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

69.149,10 επξώ θαη ην ζπλνιηθό ύςνο πιεξσκώλ 2014 64.876,96 επξώ. 

Δπηζπλάπηεηαη ε αλάιπζε Σακείνπ 2014. 

 

Ζ Πξόεδξνο δηαπξαγκαηεύζεθε ηε ζύκβαζε κε ην ΗΔΠ θαη επεηεύρζε κείσζε ηνπ 

θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ από  8.400 επξώ  ζε 6.720 επξώ εηεζίσο. 

 

Ζ Σακίαο ηνπ πιιόγνπ δηαπξαγκαηεύζεθε ηελ ακνηβή ηνπ ινγηζηή ηνπ πιιόγνπ 

θαη επεηεύρζε κείσζε ηνπ θόζηνπο από 4.200 επξώ ζε 3.600 επξώ . Δηεζίσο 

ηζρύνπζα από 1-1-2015.  



 

2.2.4 Κλαδικά Αιηήμαηα 

 

 ε ζπλέρεηα ηεο αηηήζεσο πνπ είρε ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ από 

ην πξνεγνύκελν Γ γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζρέζε κε ην δήηεκα πνπ 

είρε αλαθύςεη αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ή κε παξαθξάηεζεο θόξνπ ζηα 

ηηκνιόγηα ησλ εηαηξεηώλ έξεπλαο αγνξάο θαηά ην άξζξν 38 ηνπ Ν 4172/2013, ε 

πξόεδξνο ηνπ Γ δηελήξγεζε επαθέο κε ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

Σν δήηεκα δηεπθξηλίζηεθε κε δηάηαμε λόκνπ. 

 Δλ ζπλερεία ν ΔΓΔΑ ππέβαιε αίηεζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθξηληζηεί ζεηξά δεηεκάησλ πνπ είραλ αλαθύςεη από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λένπ ΚΦΔ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. Δάλ ππό ην ηζρύνλ θαζεζηώο θαη ιακβαλνκέλσλ όζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λένπ ΚΦΔ, κπνξνύλ νη εηαηξείεο εξεπλώλ αγνξάο λα 

εμαθνινπζήζνπλ λα εθδίδνπλ θαηά κήλα ηίηινπο θηήζεο γηα ππεξεζίεο πνπ 

παξαζρέζεθαλ από εξεπλεηέο αγνξάο πνπ απαζρνινύληαη επθαηξηαθά θαη δελ 

πξαγκαηνπνηνύλ εηζόδεκα κεγαιύηεξν ησλ 5000 επξώ ην ρξόλν. Γειαδή, εάλ 

όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λένπ ΚΦΔ επεξεάδνπλ όζα 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ ΚΦΑ 

2. Δάλ πξέπεη λα γίλεη παξαθξάηεζε θόξνπ ζηνπο ηίηινπο θηήζεο πνπ εθδίδνπλ 

νη εηαηξείεο εξεπλώλ αγνξάο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δέρνληαη από ηνπο 

εξεπλεηέο αγνξάο νη νπνίνη ακείβνληαη κε ην ζύζηεκα θαζόλ. 

3. Πνηα ε θνξνινγηθή αληηκεηώπηζε εξεπλεηώλ αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ην 

75% ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο από κία εηαηξεία θαη εηδηθόηεξα πνηεο είλαη νη 

ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ πξνέβε ζε παξαθξάηεζε θόξνπ 20% επί ησλ 

ηηκνινγίσλ  θαη εάλ ν παξαθξαηεζείο θόξνο ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ εηήζην 

ζπλνιηθά νθεηιόκελν θόξνπ ηνπ ππόρξενπ. 

 

Παξάιιεια, ε λνκηθή ζύκβνπινο ηνπ ΔΓΔΑ πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεηο ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ από θνηλνύ κε ινγηζηή πξνο ην ζθνπό ηεο δηεπθξίληζεο 

ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ. Ζ αξκόδηα ππάιιεινο, θα Γξάγθνπ (γξαθείν 105), 

πξνθνξηθά ελεκέξσζε όηη: 

 



ε ζρέζε κε ην δεύηεξν εξώηεκα είρε δηαηππώζεη ηε ζέζε όηη «ύκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηεο ΠΟΛ.1120/2014 εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ, 

δηεπθξηλίζηεθε όηη δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί παξαθξάηεζεο νη ακνηβέο 

γηα ππεξεζίεο θαζόλ, θαη γεληθά ακνηβέο πνπ κε ηνλ λ. 2238/1994 

ραξαθηεξίδνληαο σο εηζόδεκα από εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή κεδεληθήο δήισζεο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ. 

Δπνκέλσο νη ακνηβέο από ππεξεζίεο θαζόλ πνπ παξέρνληαη από θπζηθά πξόζσπα 

πεξηζηαζηαθά κε ην ζύζηεκα θαζόλ (ακνηβή αλά κνλάδα εξγαζίαο) όπσο 

ππεξεζίεο έξεπλαο αγνξάο, ζεσξνύληαη ακνηβέο από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ δελ ππόθεηληαη ζηελ 

παξαθξάηεζε θόξνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο αλεμάξηεηα από ην 

ζηνηρείν ηνπ ΚΦΑ πνπ εθδίδεηαη (Σ.Π.Τ. ή Σίηινο Κηήζεο)». 

 

ε ζρέζε κε ην ηξίην εξώηεκα ε απάληεζή ηεο είρε σο αθνινύζσο: «Δθόζνλ 

όκσο πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. ζη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν 

4172/2013, ην εηζόδεκα ζεσξείηαη εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη όρη από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν 

4172/2013 όζνη θαηαβάινπλ εηζόδεκα γηα κηζζσηή εξγαζία ππνρξενύληαη λα 

παξαθξαηήζνπλ θόξν θαη λα ηνλ απνδώζνπλ ζην θξάηνο. Ζ παξαθξάηεζε πνπ 

γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

15 θαη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 4172/2013 κεηά από πξνεγνύκελε αλαγσγή ηνπ ζε 

εηήζην. Δάλ δελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε, ν ππόρξενο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην 

θόξν πνπ δελ παξαθξαηήζεθε , θαζώο θαη ηπρόλ πξόζηηκα θαη πνηλέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ Ν 4172/2013 ν θόξνο  εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζή ηνπ θνξνινγνύκελνπ θαη 

από ην πνζό ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο πνπ πξνθύπηεη εθπίπηεη κεηαμύ άιισλ, θαη 

ν θόξνο πνπ παξαθξαηήζεθε.» 

 

Μεηά ηελ αξρηθή ζπλάληεζε ππεβιήζε, θαηόπηλ ππνδείμεσο ηεο θαο Γξάγθνπ, 

λέα αίηεζε ζην Σκήκα ηνπ ΚΦΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε θνηλνπνίεζε 

ηεο αηηήζεσο απηήο ζην Σκήκα ΚΦΔ πξνο ηνλ ζθνπό ηεο δηεπθξηλίζεσο ηνπ 

πξώηνπ εξσηήκαηνο πνπ ελδηέθεξε θαη πεξηζζόηεξν απ’ όια. Σν Σκήκα ΚΦΑ 

απέζηεηιε σζηόζν ηελ απάληεζή ηνπ ε νπνία απεζηάιε ζηα κέιε ηελ 19.11.2014. 



Μέρξηο ζηηγκήο δελ έρνπκε ιάβεη έγγξαθε απάληεζε από ην Σκήκα ηνπ ΚΦΔ  

ιόγσ ηνπ όηη ην Σκήκα ζηεξείηε πιένλ δηεπζπληή, σζηόζν ζε ζπλάληεζε πνπ είρε 

ε λνκηθή ζύκβνπινο ηνπ ΔΓΔΑ κε ηελ ίδηα ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο ηελ 

21.11.2014 θάλεθε λα είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη πξνο ηελ επηεηθέζηεξε εξκελεία 

ηεο δηαηάμεσο. 

 

 Δπίζεο, ηελ από 22/1/2015 ππεγξάθε Ηδησηηθό πκθσλεηηθό κεηαμύ ηνπ ΔΓΔΑ 

θαη ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ (ΔΚΚΔ) κε ζθνπό: 

Α) Σελ αλάιεςε, από θνηλνύ, δξάζεσλ επηθνηλσλίαο πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηελ 

ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο αιιά θαη εηδηθώλ νκάδσλ δηακνξθσηώλ θνηλήο 

γλώκεο (νpinion leaders) γηα ηελ αμία, ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν 

ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη θαηαλαισηηθήο έξεπλαο.  

Β) ε ζπλεξγαζία ζρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε επαθώλ κε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ 

ηνκέα θαη ζηόρν ηε δηεθδίθεζε πξόζβαζεο ζε official data ρξήζηκα γηα ην έξγν 

θαη ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ (πρ δεηγκαηνιεπηηθά πιαίζηα γηα αξηζκνύο θηλεηώλ 

θαη ζηαζεξώλ ηειεθώλσλ θιπ). 

Γ) Υξήζε δηαπηζηεπκέλσλ σο πξνο ην ΠΔ (πνηνηηθόο έιεγρνο ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ) εηαηξηώλ κειώλ ηνπ ΔΓΔΑ γηα ηελ πηζαλή πινπνίεζε έξγσλ πεδίνπ 

πνπ ην ΔΚΚΔ αλαιακβάλεη. 

Γ) ε ζπλεξγαζία νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη θαηαλαισηηθή έξεπλα.  

 



2.2.5 Πολιηική Έρεσνα και Δλεγκηική Γημοζκοπήζεων 

2.2.5.1 Πολιηική Έρεσνα  

 

Αθνινπζεί πεξηγξαθή Γειηίσλ Σύπνπ πνπ απεζηάιεζαλ ην 2014. 

2014 

27/2: Άξζε απαγόξεπζεο 15λζήκεξνπ  

17/3: 5 ζεκεία εμαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεκνζθνπήζεσλ 

9/5: «Όιεο νη δεκνζθνπήζεηο δελ είλαη ίδηεο» 

20/5: Απάληεζε ζηελ θαηαγγειία Μηρειάθε γηα ηα Exit Polls 

30/9: Καηαγγειία ηδηώηε πξνο εηαηξία κέινο ζηελ Διεγθηηθή Γεκνζθνπήζεσλ 

14/10: α) Πξνζθπγή ζην ΔΡ γηα έξεπλα Δ. Παλά, β) Δξώηεκα ζηνλ Πξύηαλε ηνπ  

           Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηνλ Δ. Παλά
1
 

17/11: Δπηζηνιέο πξνο πνιηηηθά θόκκαηα. πλαληήζεηο κε ΠΑΟΚ θαη ΤΡΗΕΑ 

18/12: Γηακαξηπξία πξνο Δθεκεξίδα πληαθηώλ γηα έξεπλα VCitizens 

 

2.2.5.2 Δλεγκηική Γημοζκοπήζεων
2
 

 

Ζ επηηξνπή δελ δηελήξγεζε θαλέλαλ έιεγρν εληόο ηνπ 2014. Δίρε ππνβιεζεί έλα 

αίηεκα ειέγρνπ ρσξίο σζηόζν λα δνζεί ζπλέρεηα ιόγσ ησλ δηεπθξηλίζεσλ πνπ 

παξάζρε ε εκπιεθόκελε εηαηξεία. 

 

 

                                                           
1
 Μεηά ηελ δεκοζηοποίεζε ζηολ ηειεοπηηθό ζηαζκό EXTRA δεκοζθόπεζες ποσ είτε δηελεργήζεη ο πρώελ 

θαζεγεηής ηοσ Οηθολοκηθού Παλεπηζηεκίοσ Αζελώλ Δπ. Παλάς, θαη ε οποία εκθαλίζηεθε ως έρεσλα ηοσ 

Παλεπηζηεκίοσ, ε Πρόεδρος ηοσ Γ απέζηεηιε επηζηοιές α) ζηο Παλεπηζηήκηο προθεηκέλοσ λα 

δηεσθρηληζηεί εάλ ε έρεσλα ηειούζε σπό ηελ αηγίδα ηοσ Παλεπηζηεκίοσ, β) ζηο ΔΡ επηζεκαίλοληας όηη 

ούηε ηο Παλεπηζηήκηο, ούηε ο θ. Παλάς είλαη εγγεγρακκέλοη ζηα οηθεία Μεηρώο Δπητεηρήζεωλ 

Γεκοζθοπήζεωλ . Σο Παλεπηζηήκηο απάληεζε όηη οσδεκία ζτέζε έτεη κε ηελ έρεσλα. ηο ΔΡ 

ζτεκαηίζηεθε θάθειος θαηά ηοσ ζηαζκού ποσ δεκοζηοποίεζε ηελ έρεσλα. 
2
 Μέιε ηες Δπηηροπής είλαη ηα αθόιοσζα: Πρόεδρος ηες Δπηηροπής Διέγτοσ είλαη ο θ. Ηιίας 

Νηθοιαθόποσιος θαη κέιε οη θύρηοη Ιωάλλες Βούιγαρες, Παλαγηώηες Καθεηδής, Διέλε Λακπροπούιοσ, 

Antony May θαη Θεόδωρος Χαηδεπαληειής.  Σελ επηηροπή ζσλδράκεη δηθεγόρος Αζελώλ, θ. Γεώργηος 

Γειιής. 



2.2.6 Δπικοινωνία 

 

Οη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζηνλ ηνκέα απηό ήηαλ: 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ιίζηαο ησλ δεκνζηνγξάθσλ. 

 Ζκεξήζηα παξαθνινύζεζε (on going) ηνπ internet κέζσ εηδηθνύ ινγηζκηθνύ γηα 

δεκνζηεύκαηα ζρεηηθά κε ην ΔΓΔΑ θαη ηηο Γεκνζθνπήζεηο. 

 Απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί επηηξνπή Social Media θαη εζηάιε πξόζθιεζε 

ζηηο εηαηξίεο κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ. Ο ζθνπόο ηεο επηηξνπήο είλαη:  

- δεκηνπξγία Linkedin πξνθίι ΔΓΔΑ, 

- δεκηνπξγία facebook page (Φίινη ηεο Έξεπλαο, powered by ΔΓΔΑ) κε ζηόρν 

ην επξύ θνηλό θαη ηνπο λένπο, 

- δεκηνπξγία link ζην site ηνπ ΔΓΔΑ ηόζν γηα ην facebook page όζν θαη γηα ην 

Linkedin πξνθίι. 

 

 Δπηπιένλ, ν ΔΓΔΑ ζπκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε ησλ EFFIES θαηαξηίδνληαο ην 

εξσηεκαηνιόγην έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε. Ζ αληαπόθξηζε ήηαλ ζεηηθή θαη ε 

νξγαλσηηθή επηηξνπή εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο. 

 

 Σέινο, ε Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ ζπκκεηείρε κε ελαξθηήξηα νκηιία ζην 

Marketing Innovation Conference ην νπνίν δηεμήρζε ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΔΓΔΑ.  

 



2.2.7 Γιεύρσνζη ηοσ σλλόγοσ 

 

 Σν Γ απαζρόιεζε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ε εμεύξεζε ηδεώλ γηα ηε 

δηεύξπλζε ησλ κειώλ ηνπ ΔΓΔΑ. Μεηαμύ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη 

πηνζεηήζεθαλ ήηαλ ε πηζηνπνίεζε έλαληη ακνηβήο ησλ ζπλεληεπθηώλ (εξεπλεηώλ 

αγνξάο).   

ηόρνο ηνπ Γ είλαη νη εηαηξείεο κέιε πνπ παξέρνπλ ζε ππνςεθίνπο ζπλεληεπθηέο 

«βαζηθή ελεκέξσζε» ζε ζέκαηα έξεπλαο αγνξάο λα γλσζηνπνηνύλ ζην ύιινγν 

ην είδνο ηεο έξεπλαο πάλσ ζην νπνίν έρεη εμεηδηθεπζεί ν ζπλεληεπθηήο ώζηε λα 

ιακβάλεη, εθόζνλ ην επηζπκεί, εηδηθή πηζηνπνίεζε έλαληη ακνηβήο. Σν Γ έθξηλε 

όηη απηό ζα δηεπθνιύλεη ηόζν ηηο εηαηξείεο-κέιε πνπ έηζη ζα γλσξίδνπλ ηα είδε 

ηεο έξεπλαο γηα ηα νπνία έρεη ελεκεξσζεί ν ζπλεξγαδόκελνο ζπλεληεπθηήο θαη γηα 

ηηο νπνίεο δελ ζα απαηηείηαη εμ αξρήο ελεκέξσζε, αιιά θαη ηνπο ηδίνπο ηνπο 

ζπλεληεπθηέο πνπ δη’ απηνύ ηνπ ηξόπνπ ζα απνδεηθλύνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε 

ζέκαηα δηελέξγεηαο έξεπλαο αγνξάο θαζώο θαη ηελ πξνεγνύκελε απαζρόιεζή 

ηνπο.  

 Σέινο, ην Γ απνθάζηζε λα επεμεξγαζηεί ζρέδην εηζόδνπ ζην ύιινγν κε ην 

θαζεζηώο ησλ αηνκηθώλ ζπλδξνκώλ επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ (research 

practitioners, πρ. ζύκβνπινη έξεπλαο, κηθξέο ή/θαη αηνκηθέο εηαηξίεο έξεπλαο, 

research directors πειαηώλ θιπ.). 

 

 



3. Άλλα Θέμαηα 

3.1. Δπιηροπή Φαρμάκων 

 

Ζ επηηξνπή ζπλεδξίαζε αξθεηέο θνξέο εληόο ηνπ 2014 ζε ζρέζε κε ην άξζξν 24 ηνπ 

Καλνληζκνύ ηνπ ΦΔΔ ην νπνίν, από ηελ πηνζέηεζή ηνπ ην 2013, δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηηο εηαηξείεο κέιε πνπ αζρνινύληαη κε ηηο έξεπλεο απηέο. Σν άξζξν 

ηξνπνπνηήζεθε θαη βειηηώζεθε ην 2014 ρσξίο σζηόζν λα εθιείςνπλ ηα πξνβιήκαηα 

γηα ηηο εηαηξείεο εξεπλώλ αγνξάο. Μεηά ηηο απαληήζεηο πνπ έιαβε ε θα Πηπηιίγθα από 

ηελ EfaMRA ζε ζρέζε κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο ζηνλ Καλνληζκό ΦΔΔ 

πεξηνξηζκνύο, ε επηηξνπή απνθάζηζε λα ζπληάμεη θείκελν κε ηηο ζέζεηο ηεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη λα επηδηώμεη ζπλάληεζε κε ην Γ ηνπ ΦΔΔ ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θαιό θιίκα ηελ 21.11.2014. 

 

3.2  Industry Report 

 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία από ην ESOMAR Industry Study, ην 2013 ν θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ θιάδνπ ζηελ ρώξα καο αλήιζε ζηα 59.800.000 επξώ, έλαληη 

61.800.000 επξώ ην 2012. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 8 εηαηξείεο, ε εθηίκεζε όκσο ηνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ έξεπλαο αγνξάο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηαηξηώλ Retail Audit) ζην κέηξν πνπ απηό ήηαλ 

εθηθηό ιόγσ ηεο κηθξήο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα.  

 

4. ηότοι για ηο 2015 (από ηο Γ) 

  

Σν Γ ζεσξεί όηη ν ΔΓΔΑ πξέπεη λα θηλεζεί πξνο ηηο αθόινπζεο θαηεπζύλζεηο ην 

2015: 

 

Α. ΠΔ 

- Φήθηζε ηνπ λένπ Καλνληζκνύ (Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε) 

- Δθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ 

Β.  Οξγαλσηηθά Θέκαηα 

- Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο MS  Access 

- Δθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηήζηαο πηζηνπνίεζεο ησλ κειώλ 

Γ.  Οηθνλνκηθά Θέκαηα 



- Παξαθνινύζεζε εζόδσλ θαη δηαθαλνληζκώλ 

Γ.  Κιαδηθά Αηηήκαηα 

- Φνξνινγηθά ζέκαηα 

- Γεηγκαηνιεπηηθά πιαίζηα (ΔΚΚΔ) 

Δ.  Πνιηηηθή Έξεπλα θαη Διεγθηηθή Γεκνζθνπήζεσλ 

- Γειηία Σύπνπ 

- Δπαθέο κε ηελ Πνιηηεία 

- Press Conference 

Σ. Δπηθνηλσλία 

- Παξαθνινύζεζε Internet 

- Λεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο ησλ Social Media 

- πκκεηνρή ζε events ζπγγελώλ θιάδσλ 

Ε.  Γηεύξπλζε 

- Πηζηνπνίεζε εξεπλεηώλ 

- Αηνκηθέο ζπλδξνκέο ησλ research practitioners 

- Νέα κέιε  

- EFAMRO 

 

5. Δπιζσναπηόμενα Έγγραθα 

5.1 Ηζνινγηζκόο 2014  

5.2 εκείσκα ζρεηηθά κε ηηο πξνηεηλόκελεο βαζηθέο αιιαγέο ζηνλ Καλνληζκό ΠΔ 
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Πξόεδξνο ηνπ Γ    Γξακκαηέαο ηνπ Γ 

 

 


