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ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  ΣΕΔΕΑ 

 

Σε ερώτηση που κατετέθη στη Βουλή από ομάδα βουλευτών σχετικά με συμβάσεις που έχει 

συνάψει εταιρεία μέλος του ΣΕΔΕΑ με φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, διατυπώθηκε η 

άποψη ότι «η ανεξαρτησία των δημοσκοπήσεων τίθεται υπό αμφισβήτηση όταν τμήμα των 

εσόδων των εταιρειών δημοσκοπήσεων προέρχονται από φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου 

δημοσίου τομέα, οι οποίοι δύναται να αναθέτουν για λογαριασμό τους σε εταιρείες 

δημοσκοπήσεων, έρευνες ή μετρήσεις της κοινής γνώμης». 

 

Επ’ αυτού ο ΣΕΔΕΑ δηλώνει τα εξής: 

 

• Όπως αναφέρεται  στην ίδια ερώτηση, η τήρηση των επαγγελματικών κανόνων  

δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής  καθώς και του ισχύοντος νομικού πλαισίου 

διασφαλίζουν την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων.  

• Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ ελέγχονται ως προς την τήρηση των κανόνων αυτών μέσω 

του συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) και πιστοποιούνται βάσει 

αυτού. Υπόκεινται δηλαδή οικειοθελώς και σε τακτική βάση στους ελέγχους που 

προβλέπει ο Ν 3603/2007 για τις εταιρείες που διενεργούν δημοσκοπήσεις και άλλες 

έρευνες για λογαριασμού του Δημοσίου και των κομμάτων.  

• Όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενο του νόμου, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο διενέργειας 

ερευνών για λογαριασμό φορέων του δημοσίου και δημοσκοπήσεων για λογαριασμό των 

κομμάτων, αφού ο νόμος ρυθμίζει ακριβώς αυτό. 

• Πέραν τούτου, έχει συσταθεί και λειτουργεί, βάσει των διατάξεων του Ν 3603/2007, 

ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο, η «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» στην οποία μπορεί να προσφύγει κάθε πολίτης ή φορέας ο οποίος 

αμφισβητεί τα αποτελέσματα συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Τα πορίσματα ελέγχου που 

διενεργεί η Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων, διαβιβάζονται προς το Ε.Σ.Ρ., το οποίο μπορεί να 

επιβάλλει κυρώσεις προσωρινής ή μόνιμης διαγραφής από το μητρώο 

φορέων/επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων που οφείλει να τηρεί βάσει νόμου.  

• Η παρουσίαση νόμιμων πρακτικών που αφορούν τον κλάδο των δημοσκοπήσεων ως 

δήθεν παράνομων δεν είναι καλόπιστη και φαίνεται να έχει μοναδικό στόχο τον 

κλονισμό της  εμπιστοσύνης του κοινού στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. 

• Το κράτος διαθέτει ελεγκτικούς μηχανισμούς τόσο για τα αποτελέσματα των 

δημοσκοπήσεων όσο και για το σύννομο των συμβάσεων του Δημοσίου. Κατά συνέπεια, 

ο πράγματι ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε αυτούς. Οτιδήποτε 

άλλο ερμηνεύεται ως προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης με απώτερο στόχο 

την απονομιμοποίηση μίας καθ’ όλα νόμιμης δραστηριότητας η οποία συμβάλλει στην 

ενημέρωση του κοινού και άρα στο δημοκρατικό γίγνεσθαι της χώρας μας. 

 

Το ΔΣ του ΣΕΔΕΑ 


