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1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Στην αρχή του 2017, το Δ.Σ. είχε την ακόλουθη σύνθεση: Δημήτρης Μαύρος, Πρόεδρος | Βαλέρια Τσάμη, 
Αντιπρόεδρος | Θωμάς Γεράκης, Γενικός Γραμματέας | Ντορίνα Φυντάνη, Ταμίας | Λάμπρος Κατσανέβας,  
μέλος. 
 
Το Μάρτιο 2017, μετά την παραίτηση από το ΔΣ της κας Ντορίνας Φυντάνη, το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε και 
την θέση της κατέλαβε ο κύριος Τίτος Σημιτζής. 
 
2 ΜΕΛΗ ΣΕΔΕΑ 

 
Στις 31/12/2017 ο Σύλλογος αριθμούσε 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 25 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ  5 

ΜΕΛΗ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 31 

 
Υπό ένταξη μέλος είναι η εταιρία BRAND HELP. Στη διάρκεια του έτους, ο Σύλλογος έλαβε επίσης αιτήσεις 
από τις εταιρίες  DATA POWER και ACTIVE RESEARCH & PROMO. 
 
3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟ 2017 

Κύρια σημεία της  δράσης του ΔΣ το 2017 ήταν :  

1. Η ολοκλήρωση της νέας ιστοσελίδας του ΣΕΔΕΑ 

2. Η αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου Κανονισμού ΠΕΣΣ και  

3. Η αναδιοργάνωση των ελέγχων μετά την συνταξιοδότηση της κας Βάσως Τσουκαλά,  

4. Η διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων για τα μέλη του,  

5. Οι συνεχείς επαφές με σημαντικούς stakeholders και την ηγεσία του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής σε σχέση με την διατυπωθείσα πρόθεση της κυβέρνησης να 
τροποποιήσει το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις δημοσκοπήσεις (και όχι μόνον) 

6. Επιτροπή Ελέγχου Έρευνας Τηλεθέασης  Ε.Ε.Ε.Τ.  

7. Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου. 
 
4. Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΕΑ 

Το νέο site ολοκληρώθηκε και ως προς τον χώρο των μελών. Το ΔΣ  ευελπιστεί ότι η νέα ιστοσελίδα θα 
καταστεί χώρος ενημέρωσης, τόσο των μελών όσο και κάθε ενδιαφερόμενου τρίτου, για ζητήματα που 
αφορούν ή/και απασχολούν τον κλάδο. Ο χώρος των μελών περιλαμβάνει πιο προσωπική ενημέρωση για 
τις εταιρείες/μέλη ενώ των επισκεπτών/τρίτων ενημέρωση που σχετίζεται με την εικόνα της έρευνας 
αγοράς στην Ελλάδα. Ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας είναι υπόθεση όλων των μελών από τα οποία το 
ΔΣ αναμένει προτάσεις αλλά και την συνεισφορά τους ώστε η ιστοσελίδα να καταστεί διαδραστική και 
χρήσιμη για όλους. 
 



5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΣΣ 

Το Σεπτέμβριο  του 2017 συνταξιοδοτήθηκε η επί 17 έτη τακτική ελέγκτρια ΠΕΣΣ κα Βάσω Τσουκαλά και 
την θέση της κατέλαβε ο μέχρι τότε Σύμβουλος ΠΕΣΣ κ. Γαβριήλ Ραμαντάνογλου. Καθήκοντα Συμβούλου 
ανατέθηκαν στην εταιρεία QPLAN η οποία τα ασκεί δια του συνεργάτη της Σωκράτη Ταπεινού και του 
αναπληρωτή τον  Δημητρίου Αραπατσάκου.  
 
Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι ελεγκτές ΠΕΣΣ ήταν η οργάνωση των 
ελέγχων μέσα στο χρόνο, δεδομένων των καθυστερήσεων που παρατηρούνται ως προς την πληρωμή της 
συνδρομής ΠΕΣΣ από τα μέλη. Αυτό, εκτός από τα οργανωτικά προβλήματα που δημιουργεί, οδηγεί και 
στην μη έγκαιρη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων στη διάρκεια του έτους με αποτέλεσμα να 
μην μπορούν να εκδοθούν Πιστοποιήσεις βάσει ΠΕΣΣ για το σύνολο των μελών. Ο καλύτερος 
προγραμματισμός προϋποθέτει εμπρόθεσμη καταβολή των συνδρομών η  οποία θα μπορούσε να 
επιτευχθεί και με την κατ’ αρχήν δέσμευση  των μελών στην καταβολή, σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, της οφειλόμενης συνδρομής του έτους.  
 
Στη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν συνολικά 43 έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συμβουλευτικού ελέγχου σε μέλος υπό ένταξη (BRAND HELP) και ενός Ad Hoc Έλεγχου (DATA POWER). 
Στο σύνολό τους, τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν πως τα μέλη έχουν προσαρμοστεί στο νέο 
Κανονισμό σε μεγάλο βαθμό.  Έλεγχοι που εκκρεμούν για τους λόγους που αναφέρθηκαν νωρίτερα θα 
υλοποιηθούν στις αρχές του 2018. 
 
 
Κατά τη διάρκεια του 2017 έγιναν δύο αλλαγές στον ΠΕΣΣ. 

1. Η πρώτη αφορούσε στην ενότητα «2.1. Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας ICC/ESOMAR» όπου έγινε 
αντικατάσταση του προηγούμενου Κώδικα με αυτόν που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2017 
και 

2. Η δεύτερη, τροποποίηση του όρου 2.2 του Κανονισμού προκειμένου να προσαρμοστεί στην 
ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την δυνατότητα διενέργειας ερευνών αγοράς σε άτομα που 
έχουν αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν (θέμα ένταξης της ηλικίας 17 ετών) 

 
Για το 2018 αναμένονται νεότερες επικαιροποιήσεις του Κανονισμού δεδομένων εύστοχων 
παρατηρήσεων που έχουν γίνει από τα μέλη και τους ελεγκτές και Συμβούλους αλλά και λόγω των 
υποχρεώσεων που συνεπάγεται για τις εταιρείες ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την 
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.  
 
Το ΔΣ ευελπιστεί ότι τα μέλη θα συνεχίσουν να συμβάλουν ουσιαστικά στην βελτίωση του Κανονισμού.  
 
Σε μια εποχή που τα συστήματα αυτορρύθμισης αναγνωρίζονται ως συμπληρωματικά εργαλεία στην 
άσκηση κυβερνητικής πολιτικής,  ο ΣΕΔΕΑ μπορεί να καυχηθεί ότι πρωτοπορεί υιοθετώντας κανόνες 
διαφάνειας και διασφάλισης της ποιότητας των ερευνών και εφαρμόζοντας συστήματα αυτορρύθμισης 
που αφενός ενδυναμώνουν την εικόνα του κλάδου αφετέρου προκαταλαμβάνουν τυχόν νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που εκ των πραγμάτων προσαρμόζονται δύσκολα στα νέα δεδομένα μιας συνεχώς 
εξελισσόμενης αγοράς..  
 
Ο ΠΕΣΣ έχει ήδη αναγνωρισθεί από την Πολιτεία ως αξιόπιστο εργαλείο αυτοελέγχου του κλάδου και έχει 
όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα αυτορρυθμιστικό σχήμα ως επιτυχημένο (συνεχής βελτίωση του 
Κανονισμού βάσει της εμπειρίας που αποκτάται, καταγραφή των δεδομένων των ελέγχων και αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων τους με σκοπό την βελτίωσή των διαδικασιών, σύστημα επίλυσης των διαφορών και 
επαρκή χρηματοδότηση)  Είναι στον χέρι όλων των μελών του ΣΕΔΕΑ να αναδειχθεί έτι περαιτέρω και να 



καταστεί αναγκαίο εργαλείο για την λειτουργία των εταιρειών εκφεύγοντας από τα στενά όρια του 
συστήματος ελέγχου. 
 
 
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Η διαχείριση των οικονομικών του ΣΕΔΕΑ ανάλωσε, όπως πάντα, αρκετό από τον χρόνο του ΔΣ. 
 
Μετά από πρόταση του κ. Σιμιτζή, Ταμία του ΣΕΔΕΑ, το ΔΣ αποφάσισε να υιοθετήσει νέο τρόπο 
ενημέρωσης των μελών για την ετήσια συνδρομή, Συγκεκριμένα κάθε ειδοποίηση φέρει κωδικό 
πληρωμής που διευκολύνει την ταυτοποίηση των καταβολών τόσο από την εταιρεία όσο και τον Σύλλογο. 
Με τον τρόπο αυτό ο σύλλογος ευελπιστεί να αποφύγει την πολλές φορές χρονοβόρα διαδικασία 
καταλογισμού των ποσών που καταβάλλονται από τα μέλη σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και ιδίως 
σε περιπτώσεις τμηματικών ή εκπρόθεσμων καταβολών.  
 
Μετά την συνταξιοδότηση της κας Τσουκαλά και την εξ αυτού του λόγου εξοικονόμηση πόρων, το ΔΣ 
αποφάσισε την μείωση των ετήσιων συνδρομών των τακτικών μελών ΣΕΔΕΑ και ΠΕΣΣ στο ποσό των 
1.000€ για ΣΕΔΕΑ και 1.000€ για ΠΕΣΣ, αντί για 1.200€ για κάθε συνδρομή, ενώ για τα Συνδεδεμένα 
κατηγορίας Α’ την μείωση της συνδρομής ΠΕΣΣ σε 1.000€ από 1.200€ που είναι σήμερα. Η παρούσα 
τροποποίηση είναι προσωρινή και αφορά στο έτος 2018, για κάθε επόμενο έτος, την απόφαση θα πάρει 
το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο . Όλες οι άλλες συνδρομές παραμένουν ως έχουν. 
 
Πλέον όλοι οι ελεγκτές αμείβονται ανά έλεγχο, το δε κόστος των ελέγχων προσδιορίστηκε από το ΔΣ στο 
ποσό των 250 ευρώ για κάθε τακτικό έλεγχο και στο ποσό των 100 ευρώ για κάθε έκτακτο έλεγχο. Αμοιβή 
ανά έλεγχο λαμβάνουν και οι Σύμβουλοι. 
 

ΒΑΣΩ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΑΠΑΛΙΟΥ Γ. ΡΑΜΑΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Ν/Α 100 30

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 100 100 25

38.500

700

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Γ. ΡΑΜΑΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΠΑΛΙΟΥ QPLAN ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 250 Ν/Α 100 30

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 100 100 100 25

18.000

327

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟ 53,2%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟ

ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΒΑΣΩΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΩΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

30.500

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

 
 
 
Δείτε συνημμένο πίνακες με τον απολογισμό του έτους 2017 και τον προϋπολογισμό του έτους 2018. 
 
 
7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 
Το ΔΣ στο πλαίσιο της ανάπτυξης επωφελών για τα μέλη του δράσεων αποφάσισε να διοργανώσει σειρά 
επιμορφωτικών / ενημερωτικών εκδηλώσεων / εσπερίδων σε θέματα που ενδιαφέρουν ή/και 
απασχολούν τα μέλη.  



Η πρώτη που διοργανώθηκε αφορούσε ζητήματα δημοσκοπήσεων με ομιλήτρια την Adelaide 
Zulfikarpasic, Director της εταιρείας BVA Opinion η οποία, με αφορμή το πρόσφατο paper που 
κατατέθηκε στο 70ο Συνέδριο της Esomar «Thought leadership from WIN: A French polling case study», 
ανέπτυξε στην παρουσίασή της τα εξής θέματα:  Case studies Γαλλικών Εκλογών 2017,  Εναλλακτικές 
μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν, Αποτελέσματα των «Νέων προσεγγίσεων» ερευνών Δημοσκοπήσεων, 
Αποτελέσματα μετρήσεων για την επίδραση των fake news στην εκλογική συμπεριφορά 

Η δεύτερη αφορούσε στο νέο Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που θα τεθεί 
σε ισχύ από τον Μάιο του 2018 και ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των 
προσωπικών δεδομένων, αφού εισάγει νέες έννοιες στις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων: εκείνη του «σχεδιασμού» (by design) της επεξεργασίας 
πριν ακόμα την συλλογή των στοιχείων έτσι ώστε να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέσα (όπως ελαχιστοποίηση, ψευδωνυμοποίηση) και της «εξ ορισμού» (by default) επεξεργασίας μόνο 
των αναγκαίων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της επεξεργασίας δεδομένων . Ομιλήτρια ήταν η κυρία 
Λίλιαν Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών 
& Επικοινωνιακών Συστημάτων | Μέλος ΕΣΡ | Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την 
προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. 
 
Το ΔΣ έχει προσδιορίσει τα ακόλουθα πεδία και θέματα ενδιαφέροντος για έρευνα αγοράς και 
δημοσκοπήσεις: 
 

• Πολιτικές και Κοινωνικές 
• Media 
• CSR 
• Loyalty 
• Big Data: Ευκαιρίες και Απειλές 
• Econometric Modelling 
• Equity & Image 
• Product Testing & Concept Testing 

 
και αναμένει από τα μέλη τη θέση τους επ’ αυτών καθώς και να προτείνουν με τη σειρά τους θέματα που 
τα ενδιαφέρουν αλλά και πιθανούς ομιλητές. Στόχος είναι να μοιραστούν οι εταιρείες εμπειρίες και 
γνώση αλλά και να ενημερωθούν σε ζητήματα αιχμής που απασχολούν τον κλάδο. 
 
8. INDUSTRY REPORT 

 

Tο 2017 δεκατρείς (13) εταιρείες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της ESOMAR (για το 2016) και 
έδωσαν στοιχεία προκειμένου να αποτυπωθεί η πορεία του κλάδου στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας, ο τζίρος της έρευνας αγοράς και της κοινωνικό-πολιτικής έρευνας το 
2016 ανήλθε στα 50 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 53 εκατομμύρια ευρώ το 2015, παρουσίασε 
δηλαδή μία πτώση της τάξης περίπου του 5%. Το Σεπτέμβριο του 2017 και μετά το ετήσιο συνέδριο της 
ESOMAR, εστάλη στις εταιρείες που συμπληρώσαν το Industry Report (για το 2016) – μέσω της κας Π. 
Λαμπροπούλου - αναφορά που συμπεριλάμβανε τμήμα των διεθνών στοιχείων του κλάδου και της 
Ελλάδας. 
 
 
9.  ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 
 
Το 2017 το ζήτημα της «κρίσης» των δημοσκοπήσεων εμφάνισε αισθητή ύφεση.  Ωστόσο παρέμεινε ο 
κίνδυνος για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ενόψει της διατυπωθείσας πρόθεσης της κυβέρνησης να 
προχωρήσει σε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. 



Στο πλαίσιο αυτό, και μετά από αρκετές άτυπες συναντήσεις με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, 
πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2017 επίσημη συνάντηση του Δ.Σ. με τον Γενικό Γραμματέα 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Λευτέρη Κρέτσο στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης. Τον ΣΕΔΕΑ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαύρος, ο Γραμματέας και πρόεδρος 
της επιτροπής δημοσκοπήσεων Θωμάς Γεράκης και ο Λάμπρος Κατσανέβας μέλος Δ.Σ.. Η συνάντηση, 
διάρκειας 2 ½ ωρών, διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης. Δόθηκε η 
δυνατότητα αναλυτικής  υποστήριξης των θέσεων του ΣΕΔΕΑ και της ενίσχυσης της επιχειρηματολογίας 
του κλάδου.  
Ο κ. Κρέτσος στο τέλος της συζήτησης δεσμεύτηκε πως οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή θα γίνει σε 
στενή συνεργασία και συνεννόηση με τον ΣΕΔΕΑ και θα περιοριστεί  σε βελτιώσεις του ισχύοντος νόμου  
χωρίς αλλαγή της φιλοσοφίας του. Κοινό τόπο απετέλεσε η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του ΣΕΔΕΑ και 
οι από κοινού ενημερωτικές δράσεις προς τους βασικούς αποδέκτες των δημοσκοπήσεων. 
Το Δ.Σ., χωρίς να εφησυχάζει,  κρίνει πως οι συνεχείς άτυπες επαφές και η επίσημη συνάντηση 
συνέβαλλαν σημαντικά στις προϋποθέσεις προς μια θετική κατάληξη, σίγουρα καλύτερη από εκείνη που 
διαφαινόταν στις  αρχικές κυβερνητικές τοποθετήσεις.      
 
Το Δ.Σ. απέστειλε τον πλήρη φάκελο με τις θέσεις του ΣΕΔΕΑ, ο οποίος έχει κατατεθεί στην  Γ.Γ. 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, στον αρμόδιο υπουργό καθώς και σε άλλους εμπλεκόμενους, σε όλα 
τα μέλη του ΣΕΔΕΑ με στόχο έναν κοινό τόπο επιχειρημάτων από όλους προς όλους. 
 
Εντός του 2017 παρουσιάστηκαν φαινόμενα δημοσίευσης ερευνών, προερχόμενων από φορείς και 
πρωτοεμφανιζόμενα σχήματα, που δεν πληρούσαν τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που επιβάλουν οι 
κανόνες δεοντολογίας και καλής πρακτικής. Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε παρέμβαση του ΣΕΔΕΑ, είτε 
σε επίπεδο άτυπης επικοινωνίας είτε με επίσημα δελτία τύπου, με την διατύπωση συστάσεων προς τα 
Μ.Μ.Ε. να μην δημοσιεύουν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που έχουν διενεργηθεί από εταιρίες που 
δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Φορέων Και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων που τηρείται στο 
Ε.Σ.Ρ. και με την προτροπή των εταιρειών  που διενεργούν δημοσκοπήσεις να εγγραφούν στο Μητρώο 
του Ε.Σ.Ρ. και να υπαχθούν στο σύστημα Π.Ε.Σ.Σ.  
 
Τέλος, η επιτροπή δημοσκοπήσεων συνεδρίασε μία φορά εντός του έτους και ασχολήθηκε με τρέχοντα 
θέματα και προτάσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα που αιτήθηκε το Δ.Σ.   
 

10.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ  (Ε.Ε.Ε.Τ. ) 

Με αφορμή ψευδείς καταγγελίες και διαδόσεις εκπροσώπων συγκεκριμένου τηλεοπτικού καναλιού μέσα 
στο 2017 για την Έρευνα Μέτρησης της Τηλεθέασης, ο ΣΕΔΕΑ πήρε πρωτοβουλίες για τα εξής : 

 Επικοινώνησε με τους δύο άλλους εταίρους της ΕΕΕΜ ΜΜΕ ΣΔΕ και ΕΔΕΕ 

 Οργάνωσε συναντήσεις των φορέων ΣΕΔΕΑ ΣΔΕ (Γ. Αντωνιάδης) και ΕΔΕΕ (Μ. Παπαπολύζος) 

 Κινητοποίησε και τους υπολοίπους Stakeholders της Αγοράς πχ Κανάλια κλπ 

 Έλαβε την πρωτοβουλία για την έκδοση κοινής, δημόσιας, έγγραφης τοποθέτησης των κλάδων. Η 
τοποθέτηση αυτή έτυχε σημαντικής αποδοχής από την Αγορά και τους εκπροσώπους της Πολιτείας. 

Τα παραπάνω ήταν και η αφορμή για την κινητοποίηση της ΕΕΕΤ. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές 
συναντήσεις των εμπλεκόμενων φορέων της ΕΕΕΤ και έχουν ληφθεί αποφάσεις σχετικά με τον έλεγχο 
στην έρευνα τηλεθέασης. Στις συναντήσεις της ΕΕΕΤ ήταν παρών και εκπρόσωπος της Δημόσιας 
Τηλεόρασης γεγονός εξαιρετικά σημαντικό αν λάβει κανείς υπόψη τις μέχρι πρότινος τοποθετήσεις 
φορέων της.  



Εκπρόσωποι του ΣΕΔΕΑ στην ΕΕΕΤ είναι ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτρης Α Μαύρος και η 
Αντιπρόεδρος κ. Βαλέρια Τσάμη  
 

11.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

 Δελτίο Τύπου 13/4/2017 

Κοινή Τοποθέτηση ΣΔΕ, ΕΔΕΕ, ΕΙΤΗΣΕΕ, ΣΕΔΕΑ για την έρευνα της Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς. 

 Δελτίο Τύπου 20/9/2017 

Ο ΣΕΔΕΑ καλεί τους φορείς που δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις  να το κάνουν σεβόμενοι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο και ειδικότερα να μην δημοσιεύουν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που έχουν 
διενεργηθεί από εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων 
Δημοσκοπήσεων που τηρείται στο ΕΣΡ.  Επίσης, καλεί τις εταιρείες που διενεργούν δημοσκοπήσεις 
να εγγραφούν στο Μητρώο του ΕΣΡ και να τις προτρέπει να υπαχθούν στο σύστημα Ποιοτικού 
Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) που έχει συστήσει ο ΣΕΔΕΑ και αναγνωρίσει η Πολιτεία (με το Ν 
3603/2007) ως αξιόπιστο εργαλείο ελέγχου της ποιοτικής συλλογής των στοιχείων. 

 Εκπροσώπηση του ΣΕΔΕΑ σε Κλαδικές δραστηριότητες 

1. ΣΔΕ - Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017: Εκπρόσωποι για τις Επιτροπές Αξιολόγησης  

2. ΕΕΔΕ -  Marketing Excellence Awards 2017: Επιτροπής Αξιολόγησης & Βαθμολόγησης 

3. ΕΔΕΕ - ERMIS AWARDS 2017: Απονομή βραβείων  
 

 
12. ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018 
 

1. Εξέταση της δυνατότητας τροποποίησης του ΠΕΣΣ προκειμένου να καλύψει ανάγκες που θα 
προκύψουν από την εφαρμογή του Κανονισμού για Προσωπικά Δεδομένα και κατάρτιση κώδικα 
δεοντολογίας που θα εγκρίνει η ΑΠΠΔ προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια για τις εταιρείες του 
κλάδου σε σχέση με τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται ο Κανονισμός. Θα απαιτηθεί συνεργασία 
με την αρμόδια αρχή και ενδεχομένως με την κα Μήτρου.  

2. Συνέχιση των επαφών με το Αρμόδιο υπουργείο και ειδικότερα με τους κυρίους Ν. Παππά και Λ. 
Κρέτσο σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και ιδίως εν όψει της διατυπωθείσας 
πρόθεσης τροποποίησης του νομικού πλαισίου που αφορά τις Δημοσκοπήσεις. Στόχος η 
διατήρηση του καλού και συνεργατικού κλίματος ώστε να προκύψει το ιδανικότερο αποτέλεσμα 
για τον Κλάδο 

3. Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων επιπλέον στόχος είναι η εξέλιξη του θέματος περί 
κατοχύρωσης του επαγγέλματος γενικά απέναντι σε ανταγωνιστικούς φορείς που ισχυρίζονται 
ότι διεξάγουν Έρευνες Αγοράς. 

4. Εξέταση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σε σχέση με την ασφάλιση των ερευνητών αγοράς 
από τις νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις – επαφές με τους αρμόδιους φορείς. 

5. Μεγαλύτερη εξωστρέφεια του Κλάδου, θέμα που πρέπει να αποτελεί πάγια προσπάθεια του 
ΣΕΔΕΑ 

6. Περαιτέρω ανάπτυξη των εκδηλώσεων (όπως έγινε και μέσα στο 2017) με θεματολογίες που 
λειτουργούν προς όφελος, ανταποδοτικά και ενημερωτικά προς τα Μέλη του Συλλόγου. 

7. Εντατικοποίηση της προσπάθειας αύξησης των  πόρων / εσόδων του ΣΕΔΕΑ : 
a. Νέα Μέλη 



b. Μέλη από εφαπτόμενους κλάδους πχ Δημοσιογράφους, Συμβούλους κλπ 
c. Πελάτες 
d. Κλαδικά Μέλη πχ ΣΔΕ ΕΔΕΕ, ΕΙΤΗΣΕΕ κλπ 

 
 
Γ- Ενότητα - Επισυναπτόμενα Έγραφα 
 
Ισολογισμός 2017 – Προϋπολογισμός 2018  
 
 
Δ. Μαύρος     Θωμάς Γεράκης 
Πρόεδρος του ΔΣ    Γραμματέας του ΔΣ 
 


