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Αθήνα, 05/04/2016 

 

Θέμα: Περί Δημοσκοπήσεων 

 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

Σε συνέχεια της από 12/1/2016 συνάντησής σας με εκπροσώπους του Δ.Σ. του 

ΣΕΔΕΑ παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης κ. Λευτέρη Κρέτσου και του 

Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κώστα 

Πουλάκη, με αντικείμενο συζήτησης το πλαίσιο που διέπει τις δημοσκοπήσεις,  

παραθέτουμε συνοπτικά μια σειρά από στοιχεία και συμπεράσματα που 

διαμορφώθηκαν σε ειδικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Δημοσκοπήσεων του 

ΣΕΔΕΑ, μετά και από συνεργασία με την European Society for Opinion and 

Marketing Research (ESOMAR) και την World Association of Public Opinion 

Research (WAPOR) και επισυνάπτουμε έγγραφα που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμα 

για την προαγωγή του μεταξύ μας διαλόγου.  

 

Σημείο εκκίνησης είναι τα ισχύοντα σήμερα στη χώρα μας αναφορικά με τις 

δημοσκοπήσεις. 

 

Αναφερόμαστε κατ’ αρχάς στον ΣΕΔΕΑ, τον μόνο φορέα εταιρειών δημοσκοπήσεων 

στην χώρα μας που έχει ως σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας 

αγοράς και κοινής γνώμης καθώς και την  πληροφόρηση δημοσίων και ιδιωτικών 

φορέων σχετικά με την χρησιμότητα της επιστημονικής έρευνας αγοράς και κοινής 

γνώμης. Ο Σύλλογός μας επιβάλλει στα μέλη του την τήρηση των διεθνών κανόνων 

δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής για την διενέργεια ερευνών αγοράς και 

δημοσκοπήσεων της ESOMAR/ICC, oι οποίοι είναι εναρμονισμένοι με την κοινοτική 

νομοθεσία και ιδίως με την νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και κατά τούτο διασφαλίζει την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών στο χώρο της έρευνας αγοράς και της κοινωνικής έρευνας.  

 

Ο ΣΕΔΕΑ, προκειμένου να έχει καλύτερη εποπτεία επί των μελών του, δημιούργησε 

το Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) με το οποίο επιδιώκει 

να διασφαλίσει την τήρηση των ως άνω κανόνων από όλα τα μέλη του, ιδίως 

αναφορικά με την επαρκή ενημέρωση των ερευνητών/συνεντευκτών και τον τρόπο 

συλλογής των στοιχείων. Ο Κανονισμός αναθεωρήθηκε πρόσφατα προκειμένου να 

προσαρμοστεί στις σύγχρονες εξελίξεις και να καλύπτει το σύνολο των ερευνών 

αγοράς και δημοσκοπήσεων που διενεργούν τα μέλη του Συλλόγου και όλες τις 

αποδεκτές διεθνώς μεθοδολογίες.  
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Ο Σύλλογος, εκτός από το σύστημα ΠΕΣΣ, έχει θεσπίσει και άλλες διαδικασίες 

ελέγχου των μελών του. Εξετάζει υποθέσεις ενδεχόμενης παραβιάσεως των 

κανόνων δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής είτε οίκοθεν, είτε κατόπιν 

καταγγελίας ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης 

των κανόνων δεοντολογίας συγκροτούνται επιτροπές (adhoc), αποτελούμενες από 

ειδικούς επιστήμονες και μέλη του Συλλόγου, σε ανεξάρτητο σώμα, προκειμένου να 

διαπιστωθεί τυχόν παράβαση και να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις.  

 

Την αξία των κανόνων αυτορρύθμισης της ESOMAR/ICC αλλά και των συστημάτων 

αυτοελέγχου του ΣΕΔΕΑ αναγνώρισε το κράτος αρχικά με το Ν.2328/1995 (άρθρο 

11) και εν συνεχεία με το Ν.3603/2007, επιβάλλοντας τους εν λόγω κανόνες και το 

σύστημα ελέγχου του ΣΕΔΕΑ σε όλους τους φορείς που διενεργούν δημοσκοπήσεις 

που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του  νόμου.  

 

Με το Ν.3603/2007 ρυθμίστηκε η διενέργεια και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων 

δημοσκοπήσεων. Ο νόμος, σε αντίθεση με τους ισχύοντες σε άλλα κράτη, δεν θέτει 

απλώς έναν χρονικό περιορισμό στην δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων 

δημοσκοπήσεων κατά την – σαφώς ορισμένη - προεκλογική περίοδο, αλλά  ρυθμίζει, 

χωρίς να θέτει κατ’ ουσία χρονικό περιορισμό, όλες τις δημοσκοπήσεις που 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με εκλογικές διαδικασίες δεδομένου ότι ορίζει στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 1 ότι στις διατάξεις του υπάγονται δημοσκοπήσεις που 

έχουν ως αντικείμενο την διερεύνηση της κοινής γνώμης και έχουν άμεση ή έμμεση 

σχέση με κοινοβουλευτικές εκλογές, δημοψηφίσματα, εκλογές για την ανάδειξη 

αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιφερειακές εκλογές, ανεξαρτήτως 

του χρόνου διενέργειάς τους. Από την διατύπωση της παραγράφου αυτής 

συνάγεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του νόμου μπορούν να υπαχθούν όλες οι 

έρευνες κοινής γνώμης που αφορούν σε ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής 

δεδομένου ότι δεν τίθεται χρονικός περιορισμός σε σχέση με το χρόνο διενέργειάς 

τους και δύσκολα αποκλείει κανείς το γεγονός μια έρευνα να σχετίζεται έμμεσα με 

την εν γένει εκλογική διαδικασία.  Ο νόμος ορίζει περαιτέρω τις υποχρεώσεις των 

φορέων δημοσκόπησης κατά την διενέργεια δημοσκοπήσεων (άρθρο 3), θέτει 

κανόνες δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων (άρθρο 4), συστήνει Μητρώο Φορέων και 

Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρήσεις που 

αναλαμβάνουν την διενέργεια δημοσκοπήσεων και ερευνών κοινής γνώμης1 για 

λογαριασμό του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και για 

λογαριασμό των πολιτικών κομμάτων και συνδυασμών (άρθρο 5 παρ. 1), ορίζει τις 

υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων εταιρειών  (άρθρο 5 παρ. 2) καθώς και το όργανο 

ελέγχου αυτών (άρθρο 5 παρ. 5), θέτει τους κανόνες διαφάνειας των επιχειρήσεων 

δημοσκοπήσεων που εγγράφονται στο Μητρώο (άρθρο 6 παρ. 1), ορίζει τις 

υποχρεώσεις των φορέων του Δημοσίου όταν αναθέτουν έρευνες (κάθε είδους) ή 

συναφείς υπηρεσίες σε εταιρείες δημοσκοπήσεων (άρθρο 6 παρ. 2)2. 

 
1 Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 φαίνεται να διευρύνει στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 1 που είναι οι 
δημοσκοπήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με εκλογικές διαδικασίες. 
2 Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 φαίνεται να διευρύνει περαιτέρω το ρυθμιστικό πεδίο του νόμου με 
την αναφορά σε κάθε είδους έρευνα αγοράς ή δημοσκόπηση και συναφείς υπηρεσίες. 
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Ο Ν.3603/2007 με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 ορίζει ως όργανο ελέγχου των 

δημοσκοπήσεων που υπάγονται στο ρυθμιστικό του πεδίο, Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρία με την συμμετοχή του ΣΕΔΕΑ και άλλων φορέων Δημοσκοπήσεων. Ο 

ΣΕΔΕΑ συμμορφούμενος με αυτές τις διατάξεις συνέστησε ήδη από 28.11.2007 το 

εν λόγω όργανο, την «Ελεγκτική Εταιρία Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Κοινής 

Γνώμης» και, αν και δεν προβλέπεται στο νόμο, συνέστησε επιπλέον Επιτροπή 

Ελέγχου η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με γνώσεις και 

εμπειρία σε θέματα έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων, στατιστικής (καθηγητές 

Πανεπιστημίου, τέως στελέχη εταιριών έρευνας αγοράς) με στόχο να διασφαλιστεί 

πλήρως η ανεξαρτησία των ελέγχων. 

 

Τα παραπάνω διασφαλίζουν: 

 

α) την επάρκεια των διενεργούμενων προεκλογικών δημοσκοπήσεων, δεδομένου ότι 

οι κώδικες δεοντολογίας και μεθοδολογιών της  ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ έχουν 

γίνει αναπόσπαστο δομικό στοιχείο και αναφέρονται ρητά στο νόμο,  

β)  τη διαφάνεια των οργανισμών που τις διενεργούν  

γ)  τον έλεγχο των αποτελεσμάτων τους 

δ) το δικαίωμα του πληροφορείν και πληροφορείσθαι, βασικού δομικού στοιχείου της 

δημοκρατίας, 

 

καθιστώντας το ένα από τα αυστηρότερα πλαίσια σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Λαμβανομένων υπ’ όψη των ανωτέρω, ο ΣΕΔΕΑ θεωρεί ότι αυτό που θα μπορούσε 

και πρέπει να συζητηθεί μεταξύ της Πολιτείας και του Συλλόγου μας είναι : 

 

α)  Η διασφάλιση της διενέργειας δημοσκοπήσεων από εταιρείες που αποδεδειγμένα 

εφαρμόζουν τους ισχύοντες διεθνώς κανόνες δεοντολογίας και επαγγελματικής 

πρακτικής για την έρευνα αγοράς και τις δημοσκοπήσεις της ESOMAR και η 

έμπρακτη στήριξη από την Πολιτεία των εταιρειών που τηρούν τους κανόνες 

αυτούς και πιστοποιούνται από τον ΣΕΔΕΑ. 

 

β) Η δυνατότητα ενίσχυσης της Ελεγκτικής Δημοσκοπήσεων με την διασφάλιση 

πόρων που θα της επιτρέψουν να κινηθεί πολύ ευρύτερα σε επίπεδο ελέγχων καιθα 

συμβάλλουν αποφασιστικά στην καλύτερη λειτουργία της.  

 

γ) Η διασφάλιση της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στα επίσημα στατιστικά και 

άλλα στοιχεία του κράτους που είναι χρήσιμα για την έρευνα αγοράς 

 

δ) Η αρωγή και διαμεσολάβηση της Πολιτείας στην επαφή με φορείς που διαθέτουν 

στοιχεία χρήσιμα για την διενέργεια ερευνών αγοράς (πχ πάροχοι τηλεφωνίας, 

Επιμελητήρια) με σκοπό την χορήγηση των στοιχείων αυτών. 
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ε) Η μεταξύ μας συνεργασία για την διαρκή επιμόρφωση δημοσιογράφων, πολιτικών 

προσώπων και όσων άλλων εμπλέκονται στην ερμηνεία και παρουσίαση ερευνών 

κοινής γνώμης, μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία θα μπορούσε να 

διοργανώνει ο ΣΕΔΕΑ 

 

Επιπλέον θα θέλαμε να καταβληθεί προσπάθεια από όλους τους εμπλεκομένους 

φορείς να πλησιάσει η Ελλάδα τoν υπόλοιποκόσμο, όπου η μέση δαπάνη του 

δημοσίου για έρευνα κοινής γνώμης είναι αναλογικά οκτώ φορές μεγαλύτερη από 

ό,τι στη χώρα μας. 

 

Ο ΣΕΔΕΑ είναι έτοιμος να συζητήσει για όλα αυτά, με στόχο  να υπάρξουν οι 

αλλαγές εκείνες που θα καταστήσουν ακόμη πιο λειτουργικό το ισχύον ρυθμιστικό 

πλαίσιο, χωρίς βεβαίως να επιβληθούν περιορισμοί  στη διενέργεια και 

δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων οι οποίοι θα παραβίαζαν το 

δικαίωμα πληροφόρησης, βασικό συστατικό της δημοκρατίας.  

 

 

      Με εκτίμηση,    

  

    Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΕΑ 

 

       

 

 

    Δημήτρης Α. Μαύρος 

 

 

 

 
Επισυνάπτονται: 

1. Η θέση των διεθνών φορέων Έρευνας Αγοράς και Πολιτικών Δημοσκοπήσεων  ESOMAR και 

WAPOR 

2. Η διεθνής πρακτική και το πλαίσιο για τις δημοσκοπήσεις σε άλλες χώρες 

3. Επιστημονικός απολογισμός σχετικά με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 

4. Καταστατικό ΣΕΔΕΑ 

5. Καταστατικό Ελεγκτικής Εταιρίας Δημοσκοπήσεων 

6. Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου Ελεγκτικής Δημοσκοπήσεων & Μέλη Επιτροπής  

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

8. Κανονισμός ΠΕΣΣ (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων) 

9. Κανονισμός Επιτροπών ΣΕΔΕΑ 

10. Νόμος 3603 / 2007 περί Δημοσκοπήσεων 


