ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Επωνυμία Επιχείρησης: ………………………………………………………………………
Διεύθυνση: ……..………………….…………………………………………………………
Ταχ. Κωδ.: ………….. ..Πόλη…………………………………….…………………………..
E-mail: …………………....................................Website: ………………..……………..
Τηλ.: ………………….
Φαξ:
……..…………..
- Σύντομη Περιγραφή Δραστηριοτήτων της Επιχείρησης (να επισυναφθεί αντίγραφο
του σχετικού άρθρου από το καταστατικό της εταιρείας που να αποδεικνύει ότι το
κύριο επάγγελμα είναι οι έρευνες αγοράς) :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Ερευνητικές Υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση (σημειώστε με √) :
Ποσοτική έρευνα ………….
Ποιοτική έρευνα …………
Retail Audit
…………
Consumer Panel ………...
Media Monitoring …………
Desk Research
………….
Άλλες Υπηρεσίες:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Αρ. Μητρώου Εργοδότη:………………………
- Αρ. Εργοδοτουμένων: ………………………
- Αρ. Εγγραφής Εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών:………………………
(να επισυναφθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής)
- Ημερομηνία Εγγραφής Εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών ……..………………………
- Όνομα στελέχους της επιχείρησης που είναι μέλος του ESOMAR
…………………………………………………………………………………………………
- Να επισυναφθεί το βιογραφικό σημείωμα του διευθυντή της εταιρείας ή άλλου
στελέχους που να αποδεικνύεται η τριετής εμπειρία σε θέματα ερευνών αγοράς.
- Διευθυντής Εταιρείας: ………………………..……………………………………………
- Δηλώνω ότι αποδέχομαι τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΕΔΕΑΚ.
- Υπογραφή: …………………………………….
- Ημερομηνία ...................................................
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Διαδικασία εισδοχής
1. Υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΕΑΚ σχετικής αίτησης
υπογεγραμμένης από διευθυντικό στέλεχος της επιχείρησης.
2. Εξέταση της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΕΑΚ και
απάντηση περί της εγγραφής ή μη του αιτητή εντός τριών μηνών από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Υποχρεώσεις Μελών
1. Υποβολή βεβαίωσης κάθε χρόνο από το Μέλος ότι όλα τα κριτήρια
εγγραφής και παραμονής εξακολουθούν να πληρούνται.
2. Πληρωμή της ετήσιας συνδρομής €345
3. Αποδοχή του κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής
ΣΕΔΕΑΚ. (αποστέλλεται).
Διαγραφή
Σε περίπτωση που τα κριτήρια εγγραφής δεν πληρούνται καθ’ οιονδήποτε
χρόνο, η επιχείρηση υπόκειται σε διαγραφή από το ΣΕΔΕΑΚ. Τα θέματα
διαγραφής θα εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρία.
Απαγορεύσεις εισδοχής
Δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί ως μέλη Nομικά πρόσωπα των οποίων ο
διευθύνων σύμβουλος ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές έχει
καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.
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