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Προς τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. 

 

 

 

  

1.  Η επηινγή κνπ ζηελ ΕΛΣΤΑΤ 

Όπσο είλαη γλσζηό, ηνλ Μάξηην ηνπ 2010, κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 3832/2010 (ΦΔΚ 38/9-03-2010) 

ηδξύζεθε ε Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΤΑΤ) σο Αλεμάξηεηε Αξρή, ην Σπκβνύιην ηεο 

νπνίαο ζπγθξνηείηαη από 7 κέιε θαη απνηειεί πιένλ ηελ εζληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία. Αθνύ 

πιεξνθνξήζεθα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ θαη ηε δηελέξγεηα αλνηθηήο δηαβνύιεπζεο 

γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ κειώλ απηήο, έιαβα, θαηόπηλ σξίκνπ ζθέςεσο, ηελ απόθαζε 

λα ππνβάισ ππνςεθηόηεηα, έρνληαο σο κνλαδηθό θίλεηξν ηελ επηζπκία κνπ λα ζπλεηζθέξσ 

γελλαηόδσξα ζηελ ππό ίδξπζε Αξρή ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηελ σο άλσ αθαδεκατθή 

θαη επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζή κνπ ζην αληηθείκελν ηεο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο θαη λα 

ζπλδξάκσ ηειηθώο ηελ ΕΛ.ΣΤΑΤ ζην δύζθνιν απηό έξγν πνπ είρε αλαιάβεη, ππό ζπγθπξίεο 

ηδηαηηέξσο αξλεηηθέο γηα ηελ Φώξα καο.  

Καηόπηλ απνζηνιήο ηνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηόο κνπ, επειέγελ, κεηαμύ άιισλ πνιιώλ 

ππνςεθίσλ, από ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο, κεηά από ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ ηόηε 

Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, σο Αληηπξόεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ κε ξεηή θαη’ 

άξζξνλ 13 αξκνδηόηεηα λα αλαπιεξώλσ ηνλ Πξόεδξν ζηα εηδηθώο θαη’ άξζξνλ 14 λ. 

3832/2010 πξνβιεπόκελα θαζήθνληά ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ 

θαη κε γεληθή αξκνδηόηεηα λα ζπκκεηέρσ ζηελ άζθεζε ησλ θαη’ άξζξσλ 10 θαη ηνπ ππό 

έθδνζε Καλνληζκνύ ησλ γεληθώλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ. Παξαζέησ δε ζηελ παξνύζα 

επηζηνιή κέξνο ηεο από 22 Ινπιίνπ 2010 νκηιίαο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ζηελ Διιεληθή 

Σηαηηζηηθή Αξρή, ζηελ νπνία ν ηειεπηαίνο έθαλε ζαθή αλαθνξά ζην πξόζσπό κνπ θαη ζην 

ξόιν κνπ ζηελ ΔΛ.ΣΤΑΤ σο εμήο: «…Τν έξγν ηνπ - ελλ. ηνπ Πξνέδξνπ - ζα ην ζπλδξάκεη ν 

Αληηπξόεδξνο ηεο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, ν Ν. Λνγνζέηεο. Ο θ. Λογοζέηες είλαη έλα ζηέιετος 

ηοσ ηδηωηηθού ηοκέα, κε κεγάιε εκπεηρία ζε δεηήκαηα ποηόηεηας, αλαδηοργάλωζες επητεηρήζεωλ 

θαη είκαη ζίγοσρος όηη ζα βνεζήζεη πνιύ ηελ Αξρή λα θάλεη ηηο όπνηεο αιιαγέο ρξεηάδεηαη, 

γηα λα είλαη κηα ζύγτρολε Σηαηηζηηθή Αρτή, όπως ζηης άιιες τώρες ηες Εσρωπαϊθής Έλωζες…». 

Από ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε ζέζε κνπ ζηελ ΔΛ.ΣΤΑΤ ήηαλ εμ ππαξρήο 

ζπλπθαζκέλε κε ηε δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθώλ δεηεκάησλ, από θνηλνύ κε ηνλ Πξόεδξν απηήο. 
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Πξόεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ επειέγε θαηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν θ. Αλδξέαο Γεσξγίνπ, ν νπνίνο  

κέρξη ηόηε εξγάδνληαλ ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν. Τνλίδσ δε θαηεγνξεκαηηθά όηη από ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ κνπ επέδεημα θάζε πξνζπκία, λα εξγαζηώ κε δήιν θαη λα 

ζπλεηζθέξσ ηηο εηδηθέο γλώζεηο κνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο, ζπλεξγαδόκελνο κε 

ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο πξνζέζεηο κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηα ινηπά Μέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Σηαηηζηηθήο Αξρήο. 

 

2.  Οη βαζηθέο δηελέμεηο 

Γπζηπρώο, όκσο, από πνιύ λσξίο ν θ. Γεσξγίνπ ήξζε ζε ξήμε κε ηα ινηπά Μέιε άιιά θαη ηνλ 

Σύιινγν Δξγαδνκέλσλ ηεο Αξρήο, δεδνκέλνπ όηη ειάκβαλε κνλνκεξώο ζνβαξέο απνθάζεηο 

ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ ινηπώλ Μειώλ ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ, δελ καο ελεκέξσλε γηα ηελ πξόνδν 

δηαθόξσλ ζνβαξώλ ζεκάησλ (ι.ρ. ζρεηηθά κε ηελ «δηόξζσζε» ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο κε έληαμε 

ζε απηό ησλ «swap transactions» κε ηελ Goldman Sachs από ην 2001) γεγνλόηα πνπ γίλνληαλ 

ηειηθώο γλσζηά ζε εκάο από ηνλ δηεζλή θαη ηνλ ειιεληθό ηύπν, θαη ελ ηέιεη δελ αμηνπνηνύζε ηελ 

εκπεηξία θαη ηελ εμεηδίθεπζή καο πξνο όθεινο ηεο Αξρήο.  

Σπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ηελ δηθή κνπ εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε, ν θ Γεσξγίνπ αξλήζεθε 

ζζελαξά ηηο αξρηθέο πξνηάζεηο κνπ θαη ηελ πξνζσπηθή ζπλεηζθνξά κνπ ι.ρ. αλαθνξηθά κε 

1. ηελ νξζνινγηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ ώζηε ε Αξρή λα θαηαζηεί πην εμσζηξεθήο 

θαη ην ηειηθό παξερόκελν «πξντόλ» πξνο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο λα είλαη ην θαιύηεξν 

δπλαηό (π.ρ. κε ηε δεκηνπξγία Τκήκαηνο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ πξνο Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαη όρη κόλν,  ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ, βειηίσζε πνηόηεηαο ησλ δηεξγαζηώλ ηνπο 

θιπ), αμηνπνηώληαο έηζη πεξαηηέξσ ην πςειό επίπεδν επηζηεκνληθήο ζηαηηζηηθήο 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΔΛΣΤΑΤ 

2. ηελ πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο ησλ δηεξγαζηώλ ηεο ΔΛΣΤΑΤ ζύκθσλα κε δηεζλή πξόηππα 

πνηόηεηαο, ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή γηα πνιιέο Δπξσπατθέο Σηαηηζηηθέο Αξρέο 

3. ηελ πηνζέηεζε ζηελ ΔΛΣΤΑΤ ηνπ Διιεληθνύ  Πξνηύπνπ Γηαρείξηζεο Έξγσλ (ΣΔΠ 

ΔΛΟΤ 1429 )  ζύκθσλα κε ην νπνίν ζα επηβεβαηώλνληαλ ε δηαρεηξηζηηθή  επάξθεηα ηεο 

ΔΛΣΤΑΤ ώζηε λα εγθξίλεηαη ε πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγα ηνπ ΔΣΠΑ θαηά 

ηελ πεξίνδν 2010-2014. 

Σεκεησηένλ όηη ε αθηινθεξδήο αλάιεςε εθ κέξνπο κνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ ζα 

εμνηθνλνκνύζε γηα ηελ ΔΛΣΤΑΤ δεθάδεο ρηιηάδεο επξώ ζε θόζηε εμσηεξηθώλ ζπκβνύισλ. 
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Σηηο εύινγεο αληηδξάζεηο καο (εκνύ αιιά θαη άιισλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ), γηα ηελ 

παξεκπόδηζε εθ κέξνπο ηνπ θ. Γεσξγίνπ λα αζρνιεζνύκε κε έξγα όπσο ηα αλσηέξσ κε ζηόρν ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηεο εμσηεξηθήο εηθόλαο ηεο ΔΛΣΤΑΤ πξνο ηελ Κνηλσλία, ν θ. 

Γεσξγίνπ αληέηεηλε όηη ν ηδξπηηθόο λόκνο δελ παξείρε ζαθείς δηαηππώζεηο ζρεηηθά κε ην ξόιν θαη 

ηηο επζύλεο ησλ ππόινηπσλ Μειώλ ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ! Πξηλ πξνιάβνπκε λα δεηήζνπκε έμσζελ 

Ννκηθή ζπκβνπιή γηα απηήλ ηελ «αζάθεηα» ηνπ Ν. 3832/2010 (ε ΔΛΣΤΑΤ δελ είρε νύηε έρεη 

αθόκε Ννκηθό Σύκβνπιν) θαη θαηά παξάθακςε ηεο ξεηήο θαη’ άξζξνλ 13 ηνπ ηδξπηηθνύ 

Νόκνπ αξκνδηόηεηάο κνπ λα ηνλ αλαπιεξώλσ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηόο ηνπ, ν θ. 

Γεσξγίνπ κε απόθαζε ηνπ ζηηο 28/9/10, αλέζεζε ζηελ Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 

Σηαηηζηηθώλ Δξεπλώλ ην ζπληνληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ θαηά 

ην δηάζηεκα απνπζίαο ηνπ! 

Η ζζελαξή άξλεζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ ζε νηηδήπνηε ζεκαληηθό ζέκα πξνηεηλόηαλ πξνο ζπδήηεζε 

θαη πινπνίεζε, δελ πεξηνξηδόηαλ κόλν πξνο ην πξόζσπό κνπ. Σύληνκα κεηά ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ,  ν θ. Γεσξγίνπ ζηακάηεζε λα απνδέρεηαη νπνηνδήπνηε ζέκα 

ζπδήηεζεο πνπ πξνηείλνληαλ από θάπνην Μέινο, νρπξσκέλνο πίζσ από ην άξζξν 14.δ ηνπ 

Ν.3832 («Ο Πξόεδξνο νξίδεη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε…..») παξαβηάδνληαο όκσο 

ηαπηνρξόλσο ηνλ  Κώδηθα Δηοηθεηηθώλ Δηαδηθαζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζρεηηθό άξζξν 14, 

παξαγξάθνπο 8 θαη 9, ηνπ Νόκνπ 2690/1999 ΦΔΚ 45 Α’. Τα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαλ από ηα 

Μέιε πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε πνηθίιαλε από εζληθήο ζεκαζίαο ζέκαηα όπσο ν 

ππνινγηζκόο ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ ειιείκκαηνο θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο Απνγξαθήο 

Πιεζπζκνύ  - δύν εμέρνπζαο πξνηεξαηόηεηαο ζέκαηα πνπ ηνλίζζεθε από ηνλ ίδην ηνλ 

Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ (ζε ηδηαίηεξε ζπλάληεζε καδί καο) όηη ρξήδνπλ άκεζεο πξνζνρήο θαη 

πινπνίεζεο από ηα Μέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ – έσο εζσηεξηθά ζηελ ΔΛΣΤΑΤ ζέκαηα όπσο ε 

επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθό θαη ε νξγάλσζε ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο 

Σηαηηζηηθώλ. Καλέλα από ηα αλσηέξσ ζέκαηα δελ απνηέιεζε πνηέ κέξνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ παξ’ όια ηα επαλεηιεκκέλα ζρεηηθά αηηήκαηα ησλ 

Μειώλ. Μάιηζηα, κεηά από ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ζηηο 8/10/2010 

(ηέηαξηε ζπλνιηθά θαη έθηνηε ηειεπηαία ζπλάληεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ!), ν θ. Γεσξγίνπ 

απαγόξεπζε  

1. από ην πξνζσπηθό ηεο ΔΛΣΤΑΤ λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κε ηα Μέιε 

ηνπ Σπκβνπιίνπ (!) 

2. από ηελ Γξακκαηεία ηεο ΔΛΣΤΑΤ λα πξνβαίλεη ζηελ ηθαλνπνίεζε νπνηνπδήπνηε 

αηηήκαηνο πνπ ήζειε δεηεζεί από ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ (!!). 
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3. Ο ππνινγηζκόο ηνπ ειιείκκαηνο 

Από ηελ αξρή, ήηαλ εμαηξεηηθά αθαηαλόεηε ε ζηάζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ ζρεηηθά κε ηελ απαγόξεπζε 

νπνηαζδήπνηε ζπκκεηνρήο ησλ Μειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ζηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ, έιεγρν θαη 

έγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ ειιείκκαηνο, παξόιν πνπ ην έιιεηκκα απνηεινύζε 

ζέκα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη ήηαλ έλα από ηα δύν ζέκαηα (καδί κε ηελ Απνγξαθή 

Πιεζπζκνύ) πνπ ν ίδηνο ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ δήηεζε λα αζρνιεζνύκε θαηά 

πξνηεξαηόηεηα. Γελ καο δόζεθε πνηέ ε επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπκε ζε νπνηνδήπνηε είδνο 

επηθνηλσλίαο κε ηελ EUROSTAT, εηδηθά γηα ην έιιεηκκα, νύηε καο γλσζηνπνηήζεθε ν ηξόπνο 

ππνινγηζκνύ ηνπ ή ηα ζηνηρεία ηνπ ειιείκκαηνο γηα ην 2009 πνπ πξνέθπςαλ, ζηνηρεία πνπ 

ππνηίζεηαη όηη έπξεπε λα εγθξηζνύλ από ην Σπκβνύιην ηεο Σηαηηζηηθήο Αξρήο πξηλ 

πξνσζεζνύλ ζηελ EUROSTAT. Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο ζρεηηθέο νριήζεηο καο, δελ 

εμεγήζεθε πνηέ ν ιόγνο ηεο απζαίξεηεο θαη βεβηαζκέλεο (ρσξίο αλάινγε ζηαηηζηηθή κειέηε) 

έληαμεο ζπγθεθξηκέλσλ ΓΔΚΟ ζηνπο Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ηα θξηηήξηα έληαμεο 

ησλ νπνίσλ δελ αηηηνινγήζεθαλ πνηέ), νύηε ν ιόγνο δηόγθσζεο ηνπ ειιείκκαηνο από ην 

αλακελόκελν 12% ζην 15.4% πνπ εμαγγέιζεθε ηειηθά από ηελ EUROSTAT. Μάιηζηα, δελ 

έρεη νύηε θαλ αηηηνινγεζεί κε πνηά θξηηήξηα κπήθαλ ζην έιιεηκκα νη ζπγθεθξηκέλεο αμίεο 

swaps («ζπκθσλίεο αληαιιαγήο επηηνθίνπ»). 

Σρεηηθά κε ηα swaps, ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 απνθαιύθζεθε επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Eurostat θ. Radermacher ηεο 08/10/2010 πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΛΣΤΑΤ ζρεηηθά κε ηα 

«Goldman Sachs swaps». Σε απηή ηελ επηζηνιή πεξηγξάθνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα νη 

«πξνηάζεηο» ηεο Eurostat γηα ηελ πνζνηηθή αλαζεώξεζε (πξνο ηα πάλσ) ηνπ Ειιεληθνύ 

ρξένπο (θαη ζπλεπώο θαη ηνπ ειιείκκαηνο) γηα θάζε έηνο από ην 2001 θαη κεηά, ιακβάλνληαο 

πιένλ ππόςε ηα swaps. Αλαθέξνληαη όιεο νη «πξνζαξκνγέο», δει. νη αθξηβείο πνζόηεηεο πνπ 

πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ζην κέρξη ηώξα ππνινγηζζέλ ρξένο αλά έηνο ζε ζρέζε κε ηα swaps 

(αλάινγα δει. κε ην επηηόθην ηνπ δαλείνπ πνπ ζα έπξεπε λα ιεθζεί ππόςε αλ δελ ππήξρε ε 

«δεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή» ησλ swaps). Σηε ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο επηζηνιήο ν θ. 

Radermacher δεηά λα έρεη κέρξη ηηο 10/10/2010 (δει. 2 κόλν κέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο 

επηζηνιήο) ηελ έγθξηζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ γηα πιήξε ζπκπεξίιεςε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ ειιείκκαηνο.  Η επηζηνιή ηειεηώλεη ππελζπκίδνληαο ζηνλ θ. Γεσξγίνπ «ηελ 

επηζσκία ηοσ (δει. ηνπ θ. Γεσξγίνπ) λα ιάβεη γραπηώς ηελ θαζοδήγεζε ηοσς (δει. ηεο 

EUROSTAT) πρηλ ηελ οιοθιήρωζε ηωλ προζαρκογώλ».  

Απηή ε επηζηνιή ή νπνηαδήπνηε άιιε επηθνηλσλία ηνπ θ. Γεσξγίνπ κε ηελ EUROSTAT ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ή αλαζεώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειιείκκαηνο δελ θνηλνπνηήζεθε 

πνηέ ζηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ώζηε λα ζπδεηεζεί θαη λα εγθξηζνύλ νη όπνηεο «πξνζαξκνγέο». 
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Γένλ λα αλαθεξζεί όηη ν Παλειιήληνο Σύιινγνο Δξγαδνκέλσλ πξνέβε ήδε αξρέο Οθησβξίνπ 

2010 ζε επίζεκεο θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε δεκηνπξγίαο ηνπ Καλνληζκνύ 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΤΑΤ (πνπ ζα δηεπθξίληδε θαη ηηο γεληθέο αξκνδηόηεηεο ησλ 

Μειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ), ηνλίδνληαο ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο λνκηθά θαηνρπξσκέλεο ζπιινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛ. ΣΤΑΤ θαη απαηηώληαο κεηαμύ άιισλ λα εγθρίλεη ηο Δ.Σ. ηες ΕΛ.ΣΤΑΤ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηοητεία ποσ αποζηέιιοληαη ζηελ Eurostat, θαζώς νηαδήπνηε αλαθξίβεηα κπνξεί λα 

έρεη ωο ζπλέπεηα ηελ αδηθαηνιόγεηε επηβνιή λέωλ κέηξωλ ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο.  

Αμίδεη επηπιένλ λα επηζεκαλζεί θαη ην από 4-11-2010 δειηίν ηύπνπ ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ 

Δξγαδνκέλσλ ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ, ην νπνίν κάιηζηα δεκνζηεύηεθε θαη ειεθηξνληθά κε ηνλ ηίηιν «Οη 

εργαδόκελοη ζηελ ΕΛΣΤΑΤ θαηαγγέιιοσλ: λέα «καγεηρέκαηα» κε ηο έιιεηκκα». 

Παξά ηηο αληηδξάζεηο απηέο ηνπ Σπιιόγνπ θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ Μειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

ΔΛ.ΣΤΑΤ, ηειηθώο πξνηάζεθε εληόο ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ 2010 ζρέδην λόκνπ, ην νπνίν ρσξίο 

νπνηαδήπνηε ελεκέξσζε, δηαβνύιεπζε θαη ζπδήηεζε επί ηεο νπζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ αθαηξεί 

ην γεληθό ηεθκήξην αξκνδηόηεηαο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ηεο Αξρήο θαη ζεζπίδεη ππεξεμνπζίεο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο. Τν γεγνλόο απηό θαηαγγέιζεθε ζε έληνλν ύθνο από ηνλ Παλειιήλην 

Σύιινγν Δξγαδνκέλσλ ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ, ν νπνίνο θήξπμε γηα ην ιόγν απηό 48σξε απεξγία γηα ηηο 

13 θαη 14 Γεθεκβξίνπ 2010. 

Αμίδεη ηέινο λα αλαθεξζεί ε ζπκκεηνρή ηεο EUROSTAT ζηελ δηακόξθσζε ησλ αιιαγώλ ζηνλ 

ηδξπηηθό Νόκν 3832/2010 πξνο όθεινο ηνπ θ. Γεσξγίνπ. Τν Γεθέκβξην ηνπ 2010 απνθαιύθζεθε 

κηα απαληεηηθή επηζηνιή ηεο 11εο/10/2010 ηνπ liaison expert θ. Snorrason (πξόζσπν 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ Eurostat θαη ΔΛΣΤΑΤ επί ηερληθώλ ζεκάησλ) πξνο ηνλ θ. Γεσξγίνπ, κε 

θνηλνπνίεζε πξνο ηνπο δηθεγόξνπο Αζ. Τζεβά θαη Per Samuelson (Γηθεγόξνο ηεο Eurostat) 

θαη νη νπνίνη αλαθέξνληαη σο «Legal Advisors» ηνπ θ. Γεσξγίνπ, θαη απνηειεί απάληεζε ελλέα 

ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ ηνπ θ. Γεσξγίνπ πξνο ηνλ θ. Snorrason.  

Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ζπκβνπιεπηηθή επηζηνιή ηνπ θ. Snorrason πξνο ηνλ θ. Γεσξγίνπ 

ζρεηηθά κε πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ηνπ ηδξπηηθνύ Νόκνπ 3832/2010, κε ζηόρν ηελ 

θαηάξγεζε όισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ ππόινηπσλ Μειώλ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξσ ηελ 

ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο επηζηνιήο όπνπ ν θ. Snorrason πξνηείλεη: «ν Πξόεδξνο λα κπνξεί 

λα αλαζέηεη ζε έλαλ από ηνπο Γεληθνύο Δηεπζπληέο όιε ηελ ππεπζπλόηεηα ηεο θαζεκεξηλήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΕΛΣΤΑΤ ζε πεξίπηωζε απνπζίαο ηνπ» – κηα αξκνδηόηεηα πνπ είρε αλέθαζελ 

ν Αληηπξόεδξνο.  

Απηέο νη αιιαγέο ςεθίζηεθαλ ηειηθά από ηε Βνπιή ζηηο 14/12/2020, σο άξζξν 11 ηνπ 

πνιπλνκνζρεδίνπ. Γελ ππήξμε θακία δηαβνύιεπζε κε ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα 
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απηέο ηηο αιιαγέο. Από ηελ επηζηνιή θαζίζηαηαη πξνθαλέο όηη απνθαζίζηεθαλ θαη 

ζπληάρζεθαλ ελ πιήξε κπζηηθόηεηα κε ζπλεξγαζία ησλ θπξίσλ Αλδ. Γεσξγίνπ,  Αζ. Τζεβά,  

Η. Snorrason θαη P. Samuelson. Καη, θξίλνληαο από ηελ πξαθηηθή ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πάληα 

ιάκβαλε ρώξα κεηαμύ θ. Snorrason θαη θ. Radermacher, ελδερνκέλσο απηέο νη αιιαγέο λα 

θνηλνπνηήζεθαλ (γηα δηαβνύιεπζε ή αθόκε θαη γηα έγθξηζε) ζηνλ Πξόεδξν ηεο Eurostat ή/θαη 

ζε άιινπο αμησκαηνύρνπο Ννκηθήο εηδηθόηεηαο. 

Καη, εύινγα δηεξσηάηαη θαλείο: Απηή ε ζπκβνπιεπηηθή εκπινθή ησλ θπξίσλ Snorrason θαη 

Samuelson (θαη ελδερνκέλσο άιισλ εθηόο ΔΛΣΤΑΤ μέλσλ αμησκαηνύρσλ) ζηελ αιιαγή ηνπ 

ηδξπηηθνύ Νόκνπ 3832/2010 ηεο ΔΛΣΤΑΤ είλαη λόκηκε; Δελ ζεσξείηαη παξέκβαζε ζηα 

εζσηεξηθά κηαο Αλεμάξηεηεο Ειιεληθήο Αξρήο θαη ζηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία, θαη 

παξαβίαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Σηαηηζηηθήο Αξρήο;  

  

 

 

Αμηόηηκα Μέιε ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ Υπνζέζεσλ. 

Δκείο, σο Μέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο ΔΛΣΤΑΤ, δεηήζακε ην απηνλόεην: λα ζπκβάινπκε κε ηηο 

γλώζεηο καο ζηελ αθξηβή απνηύπσζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο, λα εθπιεξσζεί 

δειαδή ε ζεζκηθή καο απνζηνιή. Απηό αγλνήζεθε από ηνλ θ. Γεσξγίνπ. 

Διπίδνπκε ζηε βνήζεηά ζαο γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο. 

 

Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζρεηηθή δηεπθξίληζε. Δπραξηζηώ γηα ηελ 

ππνκνλή ζαο. 

 

Γξ Ν. Λνγνζέηεο 


