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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
Σο απελκόν Δ είχε κζςει ςειρά ςτόχων που ςυνοπτικά κα μποροφςαν να 
ενταχκοφν ςτισ ακόλουκεσ γενικότερεσ κατευκφνςεισ: 

- Διεφρυνςθ του υλλόγου – πάγιοσ και διαρκισ ςτόχοσ όλων των διοικθτικϊν 
ςυμβουλίων 

- Εξωςτρζφεια και επικοινωνία με βαςικό ςτόχο τα άνοιγμα προσ τθν 
κοινωνία 

- Εςωτερικι οργάνωςθ και λειτουργία του υλλόγου.  
 
το πλαίςιο αυτό είχε προςδιορίςει ςειρά δράςεων τισ οποίεσ το παρόν Δ 
υιοκζτθςε και εν μζρει υλοποίθςε, κζτοντασ προτεραιότθτεσ με βάςθ τισ τρζχουςεσ 
ανάγκεσ και ςυνκικεσ .  
 
Ειδικότερα είχαν προςδιοριςτεί οι ακόλουκεσ δράςεισ: 
1. Εφαρμογι του νζου κανονιςμοφ ΠΕ  

2. Λειτουργία του νζου site  

3. Δθμιουργία περιεχομζνου για τα Social Media  

4. Αποτροπι ενδεχομζνωσ επιβλαβϊν νομοκετικϊν ρυκμίςεων (νόμοσ για 
δθμοςκοπιςεισ)  

5. Ενίςχυςθ τθσ Ελεγκτικισ Δθμοςκοπιςεων  
Αυςτθροποίθςθ παραλαβισ / αποςτολισ φακζλων ερευνϊν 

Δθμιουργία ανεξάρτθτου site όπου κα αναρτάται θ θμερομθνία παραλαβισ του 
φακζλου κάκε δθμοςιοποιοφμενθσ ζρευνασ  

Ψθφιοποίθςθ των φακζλων και τθσ διαδικαςίασ παράδοςθσ / παραλαβισ των 
ςτοιχείων των ερευνϊν  
6. Ενίςχυςθ των ειςπράξεων  

7. Προςκικθ νζων μελϊν ςτο ςφλλογο με βάςθ το νζο καταςτατικό  

8. Ενίςχυςθ διαδικαςίασ για τθ δθμιουργία του Industry Report  

9. Επικοινωνιακζσ ενζργειεσ για τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ  
υνεργαςία με πολιτεία  

υνεργαςία με κεςμικοφσ κλαδικοφσ φορείσ  
 
 
2. Λειτουργία Δ 
 
Σο νζο Δ ςυγκροτικθκε τον Φεβρουάριο του 2017 με πρόεδρο τον Δθμιτριο 
Μαφρο και μζλθ τουσ Βαλζρια Σςάμθ (Αντιπρόεδρο), Κωμά Γεράκθ (Γενικό 
Γραμματζα), Πωλίνα Πρωτόππα (Σαμία) και Ντορίνα Φυντάνθ (μζλοσ). Περί τα μζςα 
Μαίου παρετικθ θ κα Πρωτόππα και τθν  κζςθ τθσ ςυμπλιρωςε ο κ. Λάμπροσ 
Κατςανζβασ. Εν ςυνεχεία τθ κζςθ του Σαμία κατζλαβε, μετά από νζα ςυγκρότθςθ θ 
κα Ντορίνα Φυντάνθ και τθ κζςθ του μζλουσ ο κ.Κατςανζβασ.  
 
 
 



3. Νζοσ Κανονιςμόσ ΠΕ – Εφαρμογή – Αναθεώρηςη - Ζλεγχοι 

(α) Εφαρμογι και ανακεωριςεισ 

Ο νζοσ κανονιςμόσ ΠΕ ετζκθ ςε ιςχφ μετά τθν τακτικι Γενικι υνζλευςθ του 2016 
και αφοφ το τελικό κείμενο επιςκοπικθκε από τα μζλθ τθσ Γ. Από τθν εφαρμογι 
του νζου Κανονιςμοφ χριηουν αναφοράσ τα ακόλουκα: 

 Θ εξοικείωςθ με τισ νζεσ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ – όπωσ ιταν 
αναμενόμενο - ιταν ςταδιακι. Αυτόσ ιταν και ο λόγοσ που οι Επικεωρθτζσ 
ΠΕ λειτοφργθςαν ςε μεγάλο βακμό ςυμβουλευτικά ι / και κάνοντασ 
ςυςτάςεισ. Αποτζλεςμα αυτοφ ιταν θ εικόνα να βελτιωκεί αιςκθτά ςτουσ 
επόμενουσ ελζγχουσ. 

 Προζκυψαν τόςο από μζλθ όςο και από τουσ Επικεωρθτζσ ΠΕ ερωτιματα 
/ παρατθριςεισ & κζματα για τα οποία επελιφκθ θ Επιτροπι ΠΕ. ε 
οριςμζνα εξ αυτϊν δόκθκαν διευκρινιςτικζσ απαντιςεισ από τθν Επιτροπι 
ΠΕ ενϊ για τα παρακάτω αναφερόμενα κζματα θ Επιτροπι ΠΕ 
ειςθγικθκε ςτο Δ τθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 
2.1 αυτοφ 

Σον Νοζμβριο του 2016 το Δ αποφάςιςε τθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ ςε 
ςχζςθ με τα εξισ κζματα: 

i. Θ υποχρζωςθ καταγραφισ του ονόματοσ του ερωτϊμενου κακίςταται 
προαιρετικι για τισ ζρευνεσ με τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ 

ii. Θ παράδοςθ ςτουσ επικεωρθτζσ ΠΕ  λίςτασ με τα ςτοιχεία των 
ερωτωμζνων για τθ διενζργεια του δειγματολθπτικοφ ελζγχου είναι 
υποχρεωτικι (ωσ ιδθ όριηε ο Κανονιςμόσ). τθν περίπτωςθ που το δείγμα 
προζρχεται από λίςτεσ που δόκθκαν από τον πελάτθ τθσ ζρευνασ και δεν 
μπορεί να δοκεί ςτουσ ελεγκτζσ κα πρζπει να προςκομίηεται ςτουσ 
επικεωρθτζσ ςχετικι ζγγραφθ επικοινωνία ι ςφμβαςθ που να φζρει τθν 
υπογραφι του πελάτθ 

iii. Εκ νζου προςδιοριςμόσ του αρικμοφ ςυνεντεφξεων που κα ελζγχονται ςτα 
πλαίςια του δειγματολθπτικοφ ελζγχου για ζρευνεσ με δείγμα άνω των 
1.000 ατόμων 

 
Ιδθ προβλζπεται νζα τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ ωσ αποτζλεςμα του νζου 
Κϊδικα Δεοντολογίασ που εξζδωςε θ ESOMAR ο οποίοσ ζχει ιςχφ από τον Λανουάριο 
του 2017 (https://www.esomar.org/knowledge-and-standards/codes-and-
guidelines.php) 
 
Εντόσ του 2016 οριςτικοποιικθκε από το Δ και θ διαδικαςία επιλογισ Προζδρου 
του Πεικαρχικοφ Οργάνου, θ οποία γνωςτοποιικθκε ςτα μζλθ τον Νοζμβριο του 
2016 
 
 
 
 
 
 

https://www.esomar.org/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines.php
https://www.esomar.org/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines.php


(β) Πιςτοποιιςεισ 

Το 2016 εηέθη ζε ιζσύ η διάκπιζη μεηαξύ πιζηοποιημένων και μη πιζηοποιημένων 

μελών ΠΕΣΣ
[1]

. Σύμθωνα με αςηήν, ηο 2016 έλαβαν  πιζηοποίηζη ΠΕΣΣ 30 εηαιπίερ 

για ηοςρ ελέγσοςρ πος διενεπγήθηκαν ηο 2015. 

 
(γ) Ζλεγχοι 2016 

το πρόγραμμα ελζγχων για το 2016 εντάχκθκαν 29 εταιρίεσ για τακτικό ζλεγχο και 
22 εταιρίεσ για ζκτακτο ζλεγχο1. Παρατθρικθκε ςχετικά υψθλόσ βακμόσ αιτθμάτων 
αναβολισ τθσ διενζργειασ του ελζγχου κυρίωσ ςε ςχζςθ με τον Σακτικό ζλεγχο 
(Σακτικοί ζλεγχοι: 7 περιπτϊςεισ / Ζκτακτοι ζλεγχοι: 2 περιπτϊςεισ). ε αρκετζσ 
περιπτϊςεισ τα αιτιματα αυτά ζγιναν δεκτά πλθν όμωσ μία τζτοια πρακτικι 
δυςχεραίνει τον προγραμματιςμό και κακυςτερεί τθν ολοκλιρωςθ των ελζγχων  
Μζχρι το τζλοσ του ζτουσ είχαν υλοποιθκεί:  

 ΣΑΚΣΛΚΟΛ ΕΛΕΓΧΟΛ ςε 25 εταιρίεσ / 29 

 ΕΚΣΑΚΣΟΛ ΕΛΕΓΧΟΛ ςε 17 εταιρίεσ / 22 
(οι ζλεγχοι που υπολείπονται ζχουν προγραμματιςτεί και κα πραγματοποιθκοφν 
ςτισ αρχζσ του 2017) 

Με βάςθ τουσ πραγματοποιθκζντεσ ελζγχουσ2 ελζγχκθκαν ςυνολικά οι φάκελοι και 
τα αρχεία 283  ερευνϊν και ςε 73 από τισ ζρευνεσ αυτζσ ζγινε επιπλζον 
δειγματολθπτικόσ επανζλεγχοσ από τουσ ελεγκτζσ ΠΕ.  
Αναλυτικά τα ςτοιχεία ανά κατθγορία ζρευνασ ζχουν ωσ εξισ: 

 
ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΧΕΛΩΝ 

ΔΕΛΓΜΑΣΟΛΘΠΣΛΚΟ 
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΠΕ 

ΠΟΟΣΛΚΕ ΕΡΕΤΝΕ ΜΕ ΠΡΟΩΠΛΚΕ 
ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΛ 68 24% 8 11% 

ΠΟΟΣΛΚΕ ΕΡΕΤΝΕ ΜΕ ΣΘΛΕΦΩΝΛΚΕ 
ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΛ 120 42,4% 44 60,3% 

ΕΡΕΤΝΕ MYSTERY SHOPPING / CALLING / με 
ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ 24 8,5% - - 

ΠΟΟΣΛΚΕ ΑΤΣΟΤΜΠΛΘΡΟΤΜΕΝΕ ΕΡΕΤΝΕ 13 4,6% 3 4,1% 

ΠΟΛΟΣΛΚΕ ΕΡΕΤΝΕ 44 15,5% 18 24,7% 

ΕΡΕΤΝΕ ΤΝΕΧΕΛΑ ΜΕ Ι ΧΩΡΛ ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ 14 4,9% - - 

ΤΝΟΛΟ 283 100% 73 100% 

                                                           
[1]

 Υπενκυμίηεται ότι ωσ «πιςτοποιθμζνα μζλθ ΠΕΣΣ» κεωροφνται τα μζλθ του ςυςτιματοσ ΠΕΣΣ που ζχουν 
υποςτεί τουσ προβλεπόμενουσ από τον Κανονιςμό ΠΕΣΣ ελζγχουσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ. Η πιςτοποίθςθ 
χορθγείται ςτθν αρχι εκάςτου ζτουσ και αφορά ελζγχουσ που διενεργικθκαν το προθγοφμενο ζτοσ (τα νζα μζλθ 
ΠΕΣΣ λογίηονται πιςτοποιθμζνα μόνο μετά τον πρώτο τακτικό ζλεγχο). Οι ζλεγχοι διενεργοφνται μόνο ςε 
οικονομικά ενιμερα μζλθ. Ωσ τζτοια νοοφνται τα μζλθ που ζχουν εξοφλιςει εμπρόκεςμα τθ ςυνδρομι ΠΕΣΣ του 
προθγοφμενου ζτουσ το αργότερο μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ του ΣΕΔΕΑ του τρζχοντοσ ζτουσ. 
Επιπλζον, για τα μζλθ του ΣΕΔΕΑ, ωσ οικονομικά ενιμερα μζλθ νοοφνται αυτά που ζχουν εξοφλιςει 
εμπρόκεςμα και τθ ςυνδρομι του ΣΕΔΕΑ για το προθγοφμενο ζτοσ. 
1
 Υπενκυμίηεται ότι ζκτακτοσ ζλεγχοσ δεν διενεργείται α) ςτα ςυνδεδεμζνα μζλθ ΣΕΔΕΑ που βάςει των 

ςυνολικών εςόδων τουσ (για τθ ςχετικι με ζρευνα αγοράσ δραςτθριότθτα) τουσ το προθγοφμενο ζτοσ 
εντάςςονται ςτθν χαμθλότερθ κλίμακα ςυνδρομισ, β) ςτουσ υπεργολάβουσ field γ) ςτα υπό διαδικαςία ζνταξθσ 
μζλθ 
2
 Περιλαμβάνεται ζνασ επιπλζον Τακτικόσ ζλεγχοσ που διενεργικθκε ςτισ αρχζσ του 2017. Σφνολο 26 

Τακτικοί και 17 Ζκτακτοι ζλεγχοι 



 
Από το ςφνολο των ερευνϊν που ελζγχκθκαν (φάκελοι / αρχεία) ςτθν πλειοψθφία 
αυτϊν 

 Σα αρχεία των ζργων ιταν πλιρθ 

 Τπιρχε ταφτιςθ των προδιαγραφϊν με τισ ςυμφωνθκείςεσ με τον πελάτθ 
τθσ ζρευνασ (βάςει τθσ ςχετικισ πρόταςθσ) 

 Θ ενθμζρωςθ του field ζγινε ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΠΕ 

 Θ επιβεβαίωςθ (ζλεγχοσ) των ςτοιχείων ζγινε ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
του ΠΕ 

 Τπιρχε ταφτιςθ των προδιαγραφϊν με τα παραδοτζα προσ τον πελάτθ τθσ 
ζρευνασ 

 
Από το ςφνολο των ερευνϊν που ελζγχκθκαν μζςω δειγματολθπτικοφ ελζγχου από 
τουσ ελεγκτζσ ΠΕ και από ςυνολικό δείγμα 37.441 ατόμων τα αποτελζςματα είχαν 
ωσ εξισ: 

 Δεκτζσ κροφςεισ (ίδιοσ/ άλλοσ): 7,6% 

 Κατάλλθλεσ περιπτϊςεισ: 7,4% 

 Μθ κατάλλθλεσ περιπτϊςεισ (διαφοροποίθςθ ςε δθμογραφικά, δεν λιφκθκε 
θ ςυνζντευξθ): 0,2% 

 
τα πλαίςια των τακτικϊν ελζγχων και ςε επίπεδο απαςχολοφμενων ςτο field 
ελζγχκθκαν τα αρχεία εκπαίδευςθσ (βαςικισ ενθμζρωςθσ) 105 νζων (για τθν 
εταιρία) ατόμων και οι φάκελοι / αξιολογιςεισ 186 ατόμων και για το ςφνολο αυτϊν 
υπιρξε πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ. Αναλυτικά ανά 
ειδικότθτα ελζγχκθκαν: 

 
ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΧΕΛΩΝ ΝΕΩΝ  

ΦΑΚΕΛΟΛ / ΑΞΛΟΛΟΓΘΕΛ 
ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ FIELD 

υνεντευκτζσ 94 89,5% 129 69,4% 

τρατολόγοι - - 14 7,5% 

Μυςτικοί επιςκζπτεσ 11 10,5% 12 6,5% 

Απογραφείσ - - 13 7,0% 

Επικεωρθτζσ - - 1 0,5% 

Ελεγκτζσ - - 17 9,1% 

ΤΝΟΛΟ 105 100% 186 100% 

 
(δ) Αποκλίςεισ – Παραβάςεισ – Πεικαρχικι Διαδικαςία 

τα πλαίςια ενόσ από τουσ διενεργθκζντεσ ελζγχουσ διαπιςτϊκθκαν Παραβάςεισ 
του Κανονιςμοφ με αποτζλεςμα τθν ενεργοποίθςθ τθσ προβλεπόμενθσ Πεικαρχικισ 
διαδικαςίασ. 
 
 
4. Νζοσ Καταςτατικό ΕΔΕΑ 
 
Σο νζο καταςτατικό του ΕΔΕΑ υπεβλικθ προσ δθμοςίευςθ μετά τθν λιξθ τθσ 
αποχισ των δικθγόρων τον Λοφνιου του 2016. Προθγουμζνωσ είχε απορριφκεί 
αίτθςθ προσ τον ΔΑ, με αρικμό πρωτ. 51/10.3.2016, να επιτραπεί κατ’ εξαίρεςθ θ 



δθμοςίευςι του . Επί τθσ αιτιςεωσ αυτισ ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ 310/5.10.2016 
διάταξθ του κ. Ειρινοδίκθ Ακθνϊν Ευάγγελου Γκάτηια με θμερομθνία δθμοςίευςθσ 
7.12.2016. Θδθ ζχουν γίνει οι προβλεπόμενεσ ςτο νόμο δθμοςιεφςεισ ςτο Δελτίο 
Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων και ςε μια θμεριςια Εφθμερίδα και ζχουν κοινοποιθκεί 
ςτθν Ειςαγγελία Ακθνϊν. 
 
 
 

5. Νζο site /social media 
 
 
Θ Επιτροπι social media αποτελείτο από τισ Ηζτα Γεμελιάρθ (Ipsos Opinion) θ οποία 
είναι και πρόεδροσ τθσ επιτροπισ, τθν Εφα Σςακοφ (MRB) τθ Χρυςάνκθ υρμακζςθ 
(Hellenic Research House), τθ Φιλιϊ Αμαράντου (qed), και τθ Βικτωρία Ράπτθ (the 
research hive) και τον κ. Λάμπρο Κατςανζβα.  
 
Εντόσ του 2017 αποχϊρθςαν κάποια από τα μζλθ τθσ χωρίσ μζχρι ςιμερα να ζχουν 
αναπλθρωκεί λόγω του ότι το παρόν Δ αποφάςιςε να αναςτείλει τθν λειτουργία 
τθσ ςελίδασ του ΕΔΕΑ ςτο facebook  και να εξετάςει, ςτο άμεςο μζλλον, τθν 
δυνατότθτα λειτουργίασ ςελίδασ ςτο LINKEDIN όπου ςτόχοσ κα είναι θ προβολι του 
κεςμικοφ ρόλου του ΕΔΕΑ κακϊσ και του επαγγελματικοφ προφίλ του κλάδου. Σο 
Δ κεωρεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ςελίδασ 
αυτισ, να υπάρξει ςτακερι ομάδα που κα τροφοδοτεί το προφίλ. Θ φπαρξθ 
ςτακεροφ μθχανιςμοφ τροφοδότθςθσ αποτελεί, κατά τθν άποψθ του Δ, ςθμαντικό 
ςτοιχείο για τθν επιτυχία του ςυγκεκριμζνου μζςου.  
 
 
Αναφορικά με το site, το νζο Δ αποφάςιςε να γίνουν οριςμζνεσ αλλαγζσ με  ςτθν 
αρχικι πρόταςθ και ζτςι, από τον Λοφλιο και μετά άρχιςε θ επικαιροποίθςθ του 
περιεχομζνου του και ζγιναν κάποιεσ αλλαγζσ ςτθ λειτουργία του. Οι διαδικαςίεσ 
είναι ςε εξζλιξθ και κα ολοκλθρωκοφν ςτο αμζςωσ επόμενο διάςτθμα. 
 
 

6.Η κρίςη των δημοςκοπήςεων/Αποτροπή επιβλαβών νομοθετικών ρυθμίςεων  

  
Θ κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί ςτον χϊρο των δθμοςκοπιςεων επζβαλε τθν 
ενεργοποίθςθ  τθσ Επιτροπισ  θ οποία ςτα πλαίςια του ΕΔΕΑ αςχολείται   με 
κζματα που αφοροφν τισ δθμοςκοπιςεισ.    
 
Ωσ πρϊτιςτοσ ςτόχοσ τθσ επιτροπισ τζκθκε θ αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ  των 
δθμοςκοπιςεων και θ πρόκεςθ τθσ κυβζρνθςθσ να επιβάλλει νζεσ ενδεχομζνωσ 
επιβλαβείσ για τον κλάδο νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. 
 
Μζλθ τθσ επιτροπισ δθμοςκοπιςεων:  Κωμάσ Γεράκθσ, πρόεδροσ (MARC) , , 
Δθμιτρθσ Μαφροσ (MRB), Κϊςτασ Παναγόπουλοσ (ALCO), τράτοσ Φαναράσ 
(MetronAnalysis), Σάκθσ Κεοδωρικάκοσ (GPO), Γιάννθσ  Μαυρισ (PublicIssue). 



Θ επιτροπι ςυνεδρίαςε πζντε φορζσ ςτθ διάρκεια του ζτουσ. Λόγω τθσ φφςθσ των 
κεμάτων που τθν απαςχόλθςαν, κλικθκαν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ τα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ κρίςεων του ΕΔΕΑ, θ εκπρόςωποσ τθσ ESOMAR  Άντηελα τακοποφλου 
κακϊσ και θ νομικι ςφμβουλοσ του ΕΔΕΑ . 
 
Βαςικό ζργο τθσ επιτροπισ ιταν θ εξαγωγι πορίςματοσ - επιςτθμονικοφ 
απολογιςμοφ ςχετικά με  τισ προεκλογικζσ δθμοςκοπιςεισ και το κοινό exit poll.  Με 
τθν ςυμβολι όλων, και μετά από μελζτθ των δεδομζνων και δθμιουργικι 
ανταλλαγι απόψεων, ςυντάξαμε ζνα εκτενζσ και εμπεριςτατωμζνο κείμενο με τίτλο 
«υμπεράςματα για τισ προεκλογικζσ δθμοςκοπιςεισ και το κοινό exit poll των 
εκνικϊν εκλογϊν επτεμβρίου 2015». 
 
Εκτόσ από τον εντοπιςμό των αιτιϊν, το τελικό κείμενο επεκτάκθκε και ςε κζματα 
που αφοροφςαν κρίςιμεσ πτυχζσ των δθμοςκοπιςεων όπωσ θ επιςτθμονικι 
αξιολόγθςι τουσ,  θ ορκι ερμθνεία τθσ πρόκεςθσ ψιφου, κζματα χειραγϊγθςθσ, 
νομικό κακεςτϊσ κλπ. Σο κείμενο/πόριςμα ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε από το Δ.. 
τον Μάρτιο του 2016. 
Τλοποιϊντασ τθν δζςμευςθ του ΕΔΕΑ,  και ςτα πλαίςια του διαλόγου με τθν 
κυβζρνθςθ, θ επιτροπι ςυνζβαλλε ςτθν δθμιουργία φακζλου με τισ κζςεισ του 
ΕΔΕΑ,  ο οποίοσ κατατζκθκε ςτθν  Γ.Γ. ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ, ςτον αρμόδιο 
υπουργό κακϊσ και ςε άλλουσ κεςμικοφσ παράγοντεσ.  
 
Ο φάκελοσ προσ τον Τπουργό κ. Νίκο Παππά περιείχε τα εξισ: 

1. Επιςτολι ΕΔΕΑ προσ τον υπουργό με τισ βαςικζσ κζςεισ και προτάςεισ του 

κλάδου. 

2. Θ κζςθ των διεκνϊν φορζων Ζρευνασ Αγοράσ και Πολιτικϊν 

Δθμοςκοπιςεων  ESOMAR και WAPOR. 

3. Θ διεκνισ πρακτικι και το πλαίςιο για τισ δθμοςκοπιςεισ ςε άλλεσ χϊρεσ. 

4. Επιςτθμονικόσ απολογιςμόσ ςχετικά με τισ εκλογζσ του επτεμβρίου 2015. 

5. Καταςτατικό ΕΔΕΑ. 

6. Καταςτατικό Ελεγκτικισ Εταιρίασ Δθμοςκοπιςεων. 

7. Κανονιςμόσ Επιτροπισ Ελζγχου Ελεγκτικισ Δθμοςκοπιςεων & Μζλθ 

Επιτροπισ. 

8. ESOMAR / WAPOR guideline on Opinion Polls and Published Surveys. 

9. Κανονιςμόσ ΠΕ (Ποιοτικόσ Ζλεγχοσ υλλογισ τοιχείων). 

10. Κανονιςμόσ Επιτροπϊν ΕΔΕΑ. 

11. Νόμοσ 3603 / 2007 περί Δθμοςκοπιςεων. 

 

 

το πλαίςιο του ςτόχου τθσ αποτροπισ  επιβλαβϊν νομοκετικϊν ρυκμίςεων 
πραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ και κατ ιδίαν επαφζσ με φορείσ, πολιτικά 
πρόςωπα και δθμοςιογράφουσ ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ του κακενόσ, με ςτόχο 
τθν προϊκθςθ των κζςεϊν μασ, το χτίςιμο ςυμμαχιϊν και τθν αποτροπι άδικων 
επικζςεων ςτον κλάδο. ε αυτζσ τισ επαφζσ εντάςςεται και θ ςυνάντθςθ  
εκπροςϊπων του ΕΔΕΑ με τον κ. Πάνο Κυριακόπουλο, πρόεδρο τθσ ΕΛΣΘΕΕ. 



Σο Δ..  (χωρίσ να εφθςυχάηει)  κρίνει πωσ οι ανωτζρω ενζργειεσ ςυνζβαλλαν 
ςθμαντικά ςτο πάγωμα τθσ ςυηιτθςθσ  για νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και ςτθν 
αποτροπι άμεςων ενδεχομζνωσ επιβλαβϊν μζτρων. 
Σζλοσ, θ επιτροπι ςε ςτενι  ςυνεργαςία  με το Δ.. αντιμετϊπιςε και όλα τα 
ζκτακτα κζματα που αφοροφςαν τισ δθμοςκοπιςεισ όπωσ π.χ.  καταγγελία Λεβζντθ,  
υπόκεςθ BridgingEurope,  και απάντθςε ςε επιςτολζσ με  αιτιματα ι ερωτιματα 
πολιτϊν θ ςτελεχϊν κομμάτων.  
 
 

 
7. Οικονομικά Θζματα 
 
 
 

1. Ζςοδα: Σα ζςοδα του υλλόγου ανζρχονται ςτο ποςό των 68.417,47 ευρϊ, 
μειωμζνα κατά (1.874,8 ευρϊ) ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ λόγω του 
αρνθτικοφ ιςοηυγίου που προκφπτει από τθν ειςδοχι νζων μελϊν και 
διαγραφι / αποχϊρθςθ 2 τακτικϊν μελϊν. 
Ζξοδα: Θ ζνταξθ του ςυμβοφλου ΠΕ ςτο ςφςτθμα ελζγχων, θ πλιρθσ 
ανακαταςκευι τθσ ιςτοςελίδασ του ςυλλόγου, θ αφξθςθ του ΦΠΑ (μθ 
εκπιπτϊμενου για το φλλογο) κατά μία ποςοςτιαία μονάδα και θ επιβολι 
ΦΠΑ (επίςθσ μθ εκπιπτϊμενου για το φλλογο) που δεν υφίςτανται κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ ςε υπθρεςίεσ όπωσ οι Νομικζσ, επζφεραν επιπρόςκετα 
ζξοδα φψουσ (6.643 ευρϊ). Σα ςυνολικά ζξοδα ανιλκαν ςε 69.452,03 ευρϊ 
αυξθμζνα κατά (4.034,92 ευρϊ) ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Παρόλα 
αυτά το  οικονομικό ζτοσ 2016 ζκλειςε με ηθμίεσ χριςθσ μόνο (1,034.56)  
ευρϊ, όπωσ προκφπτει από τον επιςυναπτόμενο ιςολογιςμό, ζχοντασ 
απορροφιςει το ςθμαντικότερο μζροσ των επιπρόςκετων εξόδων.  

 

 

2. Εντόσ του ζτουσ απεςτάλθςαν επιςτολζσ ςε όςα Σακτικά και υνδεδεμζνα 
μζλθ ΕΔΕΑ είχαν οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ του περαςμζνου ζτουσ, 
προκειμζνου να τισ τακτοποιιςουν και να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα 
ελζγχων και πιςτοποίθςθσ ΠΕ για το ζτοσ 2016.  
Ωσ αποτζλεςμα τθσ επικοινωνίασ με τα Μζλθ, ειςπράχκθκε το ςυνολικό 
ποςό των 10.798,3 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του χαρτοςιμου 
περιορίηοντασ τισ οφειλζσ από προθγοφμενα ζτθ ςτο ποςό των 3.384,5 
ευρϊ. Επί του ςυγκεκριμζνου κζματοσ μζςα ςτο ζτοσ 2016 δόκθκε ιδιαίτερθ 
ςθμαςία και αφιερϊκθκαν πολφ μεγάλεσ προςπάκειεσ ςε ζγγραφεσ ι 
προςωπικζσ επαφζσ για να μειωκοφν οι εκκρεμότθτεσ αυτζσ γεγονόσ το 
οποίο απζδωςε τα μζγιςτα. 
Επιπλζον ειςπράχκθκε το ποςό των 1.900 ευρϊ το οποίο προζρχεται από 
παλαιότερεσ απαιτιςεισ Μζλουσ που ζχει αποχωριςει από τον φλλογο και 
αιτικθκε εξζταςθσ τθσ εφαρμογισ διαδικαςίασ Ad Hoc πιςτοποίθςθσ. 

 

3. Σθν 31.12.2016 ςτο ταμείο του ΕΔΕΑ ιταν κατατεκειμζνο το ποςό των 
90,403.05 ευρϊ από το οποίο 78,170.11 ευρϊ ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ 
του ΕΔΕΑ και 12,232.94 ευρϊ ςε τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Ελεγκτικισ. Σο 



ςυνολικό φψοσ ειςπράξεων 2016 ανζρχεται ςτο ποςό των 75,216.05 ευρϊ 
και το ςυνολικό φψοσ πλθρωμϊν 2016 63,708.98 ευρϊ.  

 
 

4. Σο Δ.. αποφάςιςε θ ςυνδρομι ΕΔΕΑ/ΠΕ για τα μζλθ (2 Σακτικά , 1 
υνδεδεμζνο κατθγορίασ Β) που εντάχκθκαν κατά το 2ο εξάμθνο του ζτουσ 
να υπολογιςτεί ςτο ιμιςυ του ποςοφ που είναι άλλθ μια αιτία για τθν πολφ 
μικρι μείωςθ των εςόδων (1875 ευρϊ) που αναφζρκθκε ςτθν αρχι 

 

 

   
8. Μζλη 
 
τισ 31/12/2016 ο φλλογοσ αρικμεί: 
 

ΣΑΚΣΛΚΑ μζλθ 25 

ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μζλθ κατθγορίασ Β’ 1 

ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μζλθ κατθγορίασ Γ’ / υπεργολάβοι field 4 

ΤΝΟΛΟ 30 

 
τθ διάρκεια του ζτουσ ζγιναν δεκτζσ ωσ ΣΑΚΣΛΚΑ μζλθ του ΕΔΕΑ οι εταιρίεσ: 

1. THE RESEARCH HIVE – απόφαςθ Δ 31/8/2016 
2. DATA RC – απόφαςθ Δ 9/11/2016 
3. PALMOS ANALYSIS – απόφαςθ Δ 9/11/2016 
4. 361o RESEARCH SOLUTIONS – Δ 16/12/2016 
5. E-VOICE ΑΕ. – Δ 16/12/2016 

 
Σον Μάϊο του 2016 θ εταιρία PRISMA OPTIONS ενθμζρωςε το Δ για τθν απόφαςι 
τθσ να αποχωριςει από το φλλογο. 
 
Θ εταιρεία  ACTIVE RESEARCH and PROMO εκδιλωςε ενδιαφζρον για τθν ζνταξι τθσ 
ςτο φλλογο.  
 
  
 
9..Επικοινωνία  
 
Επικοινωνιακζσ Ενζργειεσ για την Προώθηςη τησ Ζρευνασ 
 
Κατά τθν διάρκεια του 2017 υπιρξε ςθμαντικι ςυμμετοχι του κλάδου ςε 
ςυγκεκριμζνα Events αλλά και Δραςτθριότθτεσ που είχαν ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ 
τθσ Ζρευνασ Αγοράσ και του Κλάδου. υγκεκριμζνα : 

1. Κορυφαία ςτιγμι αποτζλεςε θ δθμιουργία του Σόμου Μανιφζςτο ςχετικά με 

τισ δθμοςκοπιςεισ. τον Σόμο αυτόν αναπτφχκθκαν :  

a. Ο επιςτθμονικόσ απολογιςμόσ των Πολιτικϊν Ερευνϊν κατά τθν 

διάρκεια των τελευταίων πολιτικϊν αναμετριςεων 

b. Σο Διεκνζσ πλαίςιο περί Πολιτικϊν Ερευνϊν  



c. Σο Ελλθνικό πλαίςιο περί Πολιτικϊν Ερευνϊν και το πλαίςιο 

αυτορρφκμιςθσ του κλάδου 

d. Οι κζςεισ των Επίςθμων Διεκνϊν Φορζων (ESOMAR, WAPOR) περί 

πικανοφ νζου πλαιςίου λειτουργίασ των Δθμοςκοπιςεων ςτθν 

Ελλάδα 

e. Προτάςεισ του ΕΔΕΑ ςχετικά με το τι πρζπει να γίνει ςτο μζλλον 

ςτον τομζα των Πολιτικϊν Ερευνϊν αλλά και επί κεμάτων που 

γενικότερα εφάπτονται του κλάδου και του Νομικοφ Πλαιςίου 

(παρόντοσ και πικανόν νζου) 

Αναλυτικότερα επί του κζματοσ γίνονται αναφορζσ ςτο τμιμα περί 
Δθμοςκοπιςεων 

2. Μζςα ςτο 2016 ο ΕΔΕΑ αποτζλεςε ςθμείο αναφοράσ για ερευνθτικά ζργα 

από ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ Εταίρουσ ςτο χϊρο δραςτθριότθτασ 

του Κλάδου μασ, τθν ΕΔΕΕ. υγκεκριμζνα ηθτικθκε από τθν ΕΔΕΕ να 

αναπτυχκεί κανάλι επικοινωνίασ ϊςτε να επιςθμοποιθκεί ζνασ δίαυλοσ 

ειςόδου για ερευνθτικά requests από τον χϊρο τθσ Διαφιμιςθσ το οποίο και 

ζγινε μζςα από : 

a. Επικοινωνία του ΕΔΕΑ με τισ Εταιρίεσ ςχετικά με το κζμα 

b. Άντλθςθ ςυμμετοχϊν από Εταιρίεσ που κα δζχονταν να 

ςυμμετάςχουν ςε μια τζτοια ςυνεργαςία είτε για τθν υλοποίθςθ Ad-

Hoc ερευνϊν (6 εταιρίεσ) είτε με τθν προςφορά ςτοιχείων από ιδθ 

υπάρχουςεσ Data Bases (6 εταιρίεσ). 

c. Δθμιουργία διαδικαςίασ κλθρϊςεων για τθν επιλογι Αναδόχων 

Εταιριϊν για ςυγκεκριμζνεσ Ad Hoc Ζρευνεσ που ηθτικθκαν με πρϊτθ 

κλθρωκείςα τθν εταιρία ABACUS για τθν υλοποίθςθ του πρϊτου 

κφματοσ ςυγκεκριμζνθσ κλαδικισ ζρευνασ για λογαριαςμό τθσ, 2θ 

κλθρωκείςα τθν εταιρία MRB HELLAS για τθν υλοποίθςθ επόμενων 

κυμάτων τθσ ίδια ζρευνασ και 3θ κλθρωκείςα τθν εταιρία The 

NIELSEN Company για τθν υλοποίθςθ ετιςιασ ζρευνασ καταναλωτϊν.  

d. Για τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ εταιρίεσ όςο και για εκείνεσ που 

διλωςαν ενδιαφζρον να παρζχουν ςτοιχεία από ιδθ υπάρχουςεσ 

ζρευνεσ (ABACUS, ALCO, FOCUS BARI, MRB HELLAS, QED, THE 

NIELSEN COMPANY) δόκθκαν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ ςτθν 

ΕΔΕΕ προκειμζνου να προχωριςει ςτισ επόμενεσ ενζργειεσ. 

3. Εκπροςϊπθςθ του ΕΔΕΑ ςτα EFFIE Awards με τθν βράβευςθ ςυγκεκριμζνων 

νικθτϊν. τθν ευκαιρία που δόκθκε ςτον Πρόεδρο του υλλόγου μασ για 

ζναν μικρό χαιρετιςμό υπιρξε από τθν πλευρά του καυςτικό ςχόλιο για τον 

μθ κανονικό χαιρετιςμό μαηί με τουσ δφο άλλουσ Προζδρουσ των Κλάδων 

ΕΔΕΕ και ΔΕ. Θ τοποκζτθςθ ιταν «It takes Three to Tango and not Two» και 

ζκανε αίςκθςθ ςτο ακροατιριο (Οργανωτικι Επιτροπι αλλά και 

Παρευριςκόμενουσ). Ηθτικθκε «ςυγνϊμθ» από τον Πρόεδρο τθσ 

Οργανωτικισ Επιτροπισ κ Ν. ίμπουρα μιασ και το παραπάνω concept  

αποτελεί πάγιο αίτθμα του ΕΔΕΑ επί ςειρά ετϊν. 



4. O Κλάδοσ τθσ Ζρευνασ Αγοράσ εκπροςωπικθκε από μζλθ του Δ και ςτθν 

διαδικαςία βακμολογίασ των υποψθφιοτιτων ςτα EFFIES και άρα ςτθν 

επιλογι των νικθτϊν. 

5. Ο Πρόεδροσ του ΕΔΕΑ ιταν ομιλθτισ (ωσ Πρόεδροσ του ΕΔΕΑ) ςε ςυνζδριο 

που πραγματοποίθςε θ ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΛΚΘ. Παρόντεσ ιταν θ Αντιπρόεδροσ, και 

ο Γραμματζασ του ΕΔΕΑ 

6. Ο ΕΔΕΑ ιταν προςκεκλθμζνοσ να εκπροςωπιςει τον Κλάδο ςε θμερίδα / 

εκδιλωςθ που διοργανϊκθκε από τον ΕΒ και τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ 

(ΕΑ) για κζματα που αφοροφν ςε καλζσ και κακζσ πρακτικζσ που 

προςτατεφουν τον ελεφκερο ανταγωνιςμό ςτθν Ελλάδα. Ο ΕΔΕΑ 

εκπροςωπικθκε από τθν Αντιπρόεδρό του θ οποία και υπζβαλε όλα τα 

κρίςιμα ηθτιματα που «ενοχλοφν» τον Κλάδο πχ ο ρόλοσ των Πανεπιςτθμίων 

ςτθν Ζρευνα Αγοράσ και ο αντίςτοιχοσ ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ. 

7. Εκπροςϊπθςθ του ΕΔΕΑ δια του Προζδρου του ςε τθλεοπτικά κανάλια 

όπου μεταξφ άλλων ςυηθτικθκαν και κζματα που αφοροφν ςτισ Πολιτικζσ 

Ζρευνεσ και τθν εικόνα των Δθμοςκοπιςεων ςτθν Ελλάδα και Διεκνϊσ. 

8. Εκπροςϊπθςθ του ΕΔΕΑ δια του Γραμματζα του και Προζδρου τθσ 

Επιτροπισ Δθμοςκοπιςεων ςε τθλεοπτικά κανάλια αλλά και social media με 

αφορμι διάφορα κζματα με βάςθ τθν εκάςτοτε επικαιρότθτα πχ Case 

Λεβζντθσ    

 
 
10.Industry report  
 
Σο 2016 εννζα εταιρείεσ ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο τθσ ESOMAR (για το 
2015) και ζδωςαν ςτοιχεία για τθν πορεία του κλάδου ςτθν Ελλάδα. Με βάςθ τα 
αποτελζςματα τθσ εν λόγω ζρευνασ, ο τηίροσ τθσ ζρευνασ αγοράσ το 2015 ανιλκε 
ςτα 53 εκατομμφρια ευρϊ ςε ςχζςθ με τα 56 εκατομμφρια ευρϊ το 2014, 
παρουςίαςε δθλαδι μία πτϊςθ τθσ τάξθσ του 5,4 % . 
 

 
Β. Ενότητα - τόχοι για το 2017 
  
To Δ κα κινθκεί ςτουσ ίδιουσ άξονεσ και το 2017 με κφριο ςτόχο τθν λειτουργία τθσ 
νζασ ιςτοςελίδασ του ΕΔΕΑ. Σα οικονομικά του ΕΔΕΑ αναμζνεται να 
απαςχολιςουν και τθ νζα χρονιά το Δ και ςτόχοσ είναι να εξευρεκοφν πρόςκετοι – 
πζρα των ςυνδρομϊν – πόροι για τθν χρθματοδότθςθ των δραςτθριοτιτων του. 
 
 
Γ- Ενότητα - Επιςυναπτόμενα Ζγγραφα 
 
Λςολογιςμόσ 2016 – Προχπολογιςμόσ 2017  

 
Δ. Μαφροσ     Κωμάσ Γεράκθσ 
Πρόεδροσ του Δ    Γραμματζασ του Δ 


