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ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

ΠΡΟ ΣΗ ΓΙΑΡΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ   

   

Αζήλα, 19 επηεκβξίνπ 2011 

 

ηέιια Μπαιθνχζηα   

πξψελ κέινο ηεο ΔΛΣΑΣ. 

 

Θέκα: «Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ 

ηεο Βνπιήο (Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ) ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ην έξγν 

ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ)»  

 

1. Γενικές παραηηρήζεις   

Σν Τπφκλεκα απηφ ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ χζηεξα 

απφ πξφζθιεζε πνπ έιαβα απφ ηε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο γηα απνζηνιή 

παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, νη νπνίεο θαη ζα δηαλεκεζνχλ ζηα κέιε 

ηεο. 

Οξίζηεθα κέινο ηεο ΔΛΣΑΣ  ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, θαη εηδηθφηεξα θαηείρα ηε 

ζέζε ηνπ κέινπο πνπ, θαηά ην λφκν, νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Απφ ηε 

ζέζε απηή παξαηηήζεθα ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, κεηά ηελ επηινγή κνπ απφ ηελ Βνπιή 

σο επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο.
1
 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνκαη ζηελ εκπεηξία κνπ απφ ηε νιηγφκελε παξακνλή κνπ ζην 

πκβνχιην θαη δηαηππψλσ νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο κε ηελ ειπίδα λα απνβνχλ 

ρξήζηκεο ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο  λα επηιχζνπλ ηα ζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ΔΛΣΑΣ.   

 

2.  Η λειτουργία του Διοικητικοφ Συμβουλίου ςτην περίοδο Αυγοφςτου Οκτωβρίου του 2010 

 Σα κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ ζπλήιζαλ γηα πξψηε θνξά ζηηο 3 Απγνχζηνπ 2010. ηε 

ζπλεδξίαζε απηή ζπκθσλήζεθε ην πξφγξακκα ησλ ηαθηηθψλ κεληαίσλ ζπλεδξηάζεσλ 

                                                           
1
 Η επηινγή κνπ ζηε ζέζε επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο έγηλε ηελ 31 

Μαξηίνπ. Η παξαίηεζε κνπ απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ππνβιήζεθε ζηηο 11 Απξηιίνπ 2011. 
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ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ. ηε ζπλέρεηα έγηλαλ άιιεο ηξεηο ζπλεδξηάζεηο, δχν ηαθηηθέο 

(ζηηο 3 επηεκβξίνπ 2010 θαη ηηο 8 Οθησβξίνπ 2010) θαη κία έθηαθηε (ζηηο 20 

επηεκβξίνπ 2010).  

Ήδε απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξηάζεηο έγηλε αληηιεπηφ φηη ππήξρε κηα δηάζηαζε απφςεσλ 

κεηαμχ πξνέδξνπ θαη νξηζκέλσλ κειψλ ηεο ΔΛΣΑΣ φζνλ αθνξά ηνλ αθξηβή ξφιν 

θαη ηνπο ηξφπνπο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ. Δλδερνκέλσο ε δηάζηαζε 

απηή λα είρε, γηα νξηζκέλνπο, θάπνην έξεηζκα  ζηε δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ. εκεηψλσ 

πάλησο φηη θαηά ηε δηθή κνπ αληίιεςε ν λφκνο ήηαλ ζαθήο θαη επέηξεπε ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο αξρήο ζε πλεχκα θαιήο πίζηεο θαη ζπλεξγαζίαο.  

Απηή ε απφθιηζε απφςεσλ  έιαβε, πνιχ γξήγνξα, εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο.  

Απνθνξχθσκα ππήξμε ε πξνζπάζεηα γηα ζχγθιηζε έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο, θαηά ηελ 

απνπζία ηνπ Πξνέδξνπ, κε ηξφπν πνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ, δελ αληηζηνηρνχζε ζηελ 

νθεηιφκελε επίδεημε θαιήο πίζηεο θαη πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη κε αληηθείκελν ην 

νπνίν, πάληα θαηά ηε γλψκε κνπ, εκπεξηείρε ην ζηνηρείν ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο 

πξνο ηνλ πξφεδξν. Η θίλεζε απηή κε βξήθε απνιχησο αληίζεηε, ηε δε αληίζεζε κνπ 

θνηλνπνίεζα ζε φια ηα κέιε κε επηζηνιή πνπ απέζηεηια, απφ θνηλνχ κε ηνλ θχξην Γ. 

πκηγηάλλε κε ηνλ νπνίν είρακε ηελ ίδηα άπνςε (επηζπλαπηφκελν 1).  

ηηο επφκελεο δχν ζπλεδξηάζεηο ε δηακάρε νξηζκέλσλ κειψλ ηεο ΔΛΣΑΣ κε ηνλ 

πξφεδξν νμχλζεθε πεξαηηέξσ.  

ηηο 14 Οθησβξίνπ 2010 ηα κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ πξνζθιήζεθαλ ζε ζπλάληεζε 

γλσξηκίαο κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Eurostat θχξην Randermacher. ηε ζπλάληεζε απηή 

κε έθπιεμε κνπ δηαπίζησζα, φηη ε Eurostat είρε γλψζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ζην 

ζπκβνχιην ηεο ΔΛΣΑΣ. Πξνζσπηθά, εμέθξαζα ζηνλ  θχξην Randermacher ηελ 

πεπνίζεζε κνπ φηη Αξρή είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζην ζνβαξφ έξγν πνπ 

θαιείηαη λα επηηειέζεη θαη δηαηχπσζα, επίζεο, ηελ άπνςε φηη ηα πξνβιήκαηα ζην 

πκβνχιην είλαη δπλαηφλ λα μεπεξαζηνχλ κε θαιή πίζηε θαη πλεχκα ζπλεξγαζίαο. 

3. Η αδρανοποίηζη ηοσ Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ και η θεζμική μεηαβολή ηοσ 

Δεκεμβρίοσ 2010  

Μεηά ηνλ Οθηψβξην, ε πξνγξακκαηηζκέλε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε γηα ηηο 5 Ννεκβξίνπ 

2010 αξρηθά αλαβιήζεθε γηα κεηαγελέζηεξν ρξφλν (20 Ννεκβξίνπ) ελψ ζηε  

ζπλέρεηα αλαβιήζεθε ρσξίο ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Έθηνηε δελ έιαβε ρψξα 

θακία ζπλεδξίαζε.   

Με δεδνκέλεο ηηο αλσηέξσ δπζιεηηνπξγίεο, ε ζεζκηθή κεηαβνιή ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2010 -ηελ νπνία πιεξνθνξήζεθα κφλν φηαλ ην λνκνζρέδην θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή 

(Άξζξν 10 ζην λφκν 3899/17.12.2010)- επερείξεζε λα δηεπθξηλίζεη ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηεο ΔΛΣΑΣ σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη εθείλεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αθξηβέζηεξν 

θαη εμαληιεηηθφηεξν ηξφπν απφ φηη πξνέβιεπε ν ηδξπηηθφο ηεο λφκνο. 

Θεψξεζα ηφηε φηη αλ θαη ε δηεπθξίληζε απηή ήηαλ ρξήζηκε ε θαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν νξγάλσλ, ε νπνία πξνέθπςε κε ηελ αλαζεψξεζε, δελ 
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ήηαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. Δηδηθφηεξα ζεψξεζα (θαη 

ζεσξψ) φηη νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ζα έπξεπε λα παξακείλνπλ ζηελ επζχλε ηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο ΔΛΣΑΣ θαηά ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεψλ ηεο. Σηο παξαηεξήζεηο απηέο 

θνηλνπνίεζα ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ κε επηζηνιή πνπ απέζηεηια απφ θνηλνχ κε 

ηνλ θχξην Γ. πκηγηάλλε ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2010 (επηζπλαπηφκελν 2). 

ηηο αξρέο ηνπ 2011 ηειεθψλεζα ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ γηα λα ελεκεξσζψ γηα 

ηηο εκεξνκελίεο ζχγθιηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Με ελεκέξσζε φηη είρε 

πξνθχςεη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ ν νπνίνο, θαηά 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Πξνέδξνπ, είρε παξεηζδχζεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ειεθηξνληθφ 

αξρείν θαη ππέθιεπηε ηα κελχκαηά ηνπ θαη φηη ην ζέκα απηφ βξηζθφηαλ πιένλ ζηα 

ρέξηα ηεο ΔΛΑ θαη ηεο ειιεληθήο δηθαηνζχλεο. Καηά ηνλ Πξφεδξν, ππφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο δελ ήηαλ δπλαηή ε ζχγθιηζε ηνπ νξγάλνπ. Πίζηεπα φηη ε θαηά ην λφκν 

ζχγθιηζε ηνπ νξγάλνπ δελ έπξεπε ζε θακία πεξίπησζε λα εγθαηαιεηθζεί θαη ην 

έθαλα γλσζηφ ζηνλ πξφεδξν θαηά ηε ζπλνκηιία καο.  

ηηο 2 Μαξηίνπ απέζηεηια, απφ θνηλνχ κε ηνλ θχξην πκηγηάλλε, επηζηνιή πξνο ηνλ 

Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ ζηελ νπνία ζεκεηψλακε ην γεγνλφο φηη ην ζπκβνχιην ηεο 

ΔΛΣΑΣ έρεη λα ζπλεδξηάζεη απφ ηηο 8 Οθησβξίνπ ηνπ 2010 θαη θαινχζακε ηνλ 

Πξφεδξν λα πξνζδηνξίζεη ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ψζηε 

λα ιεθζνχλ απνθάζεηο γηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο ΔΛΣΑΣ πνπ εθθξεκνχζαλ θαη 

πνπ ήδε είραλ θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ (επηζπλαπηφκελν 3). Καηά ην ρξφλν απηφ 

είρακε επηπιένλ πιεξνθνξεζεί, φηη ν Αληηπξφεδξνο είρε παξαηηεζεί. ηελ απαληεηηθή 

επηζηνιή ηνπ ν Πξφεδξνο ηεο ΔΛΣΑΣ επηζήκαλε φηη «θάπνηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ηεο ΔΛΣΑΣ έρνπλ πξνβεί ζε πξάμεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην Νφκν πνπ δηέπεη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη θαζηζηνχλ ζην ζπκβνχιην κε ιεηηνπξγηθφ» 

(επηζπλαπηφκελν 4).  

Όπσο έρσ ήδε αλαθέξεη ηελ 31 Μαξηίνπ επηιέγεθα γηα ηε ζέζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ 

Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο ζηε Βνπιή. Καηφπηλ ηνχηνπ κνπ 

δηαηππψζεθε αξκνδίσο απφ ηελ Βνπιή φηη ππάξρεη αζπκβίβαζην κεηαμχ ηεο ζέζεο 

ηνπ Μέινπο ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηεο λέαο ζέζεο, νπφηε θαη παξαηηήζεθα απφ ηελ 

ΔΛΣΑΣ ζηηο 11 Απξηιίνπ. 

4. Το Έργο ηης ΕΛΣΤΑΤ καηά ηην περίοδο ποσ μεηείτα ζηο Σσμβούλιο 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο ίδξπζεο ηεο ε ΔΛΣΑΣ έπξεπε λα αληαπνθξηζεί ζε 

επείγνπζεο θαη πνιχ ζεκαληηθέο αλάγθεο θαζψο θαη δηεζλείο ππνρξεψζεηο, ελψ 

θαιείην ηαπηφρξνλα λα εκπεδψζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σν πξνζσπηθφ θαιείην λα θέξεη ζε πέξαο κεγάιν 

φγθν δξαζηεξηνηήησλ ππφ πηεζηηθέο ζπλζήθεο. ην πιαίζην απηφ ππήξμε ζπλεξγαζία  

κε ηε Eurostat θαη κε μέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο. 
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Η εκεξήζηεο δηαηάμεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηα ζρεηηθά πξαθηηθά  

επηβεβαηψλνπλ ηα αλσηέξσ. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο απηέο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα: 

- Δμέιημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ ζηαηηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ είρε ζπκθσλεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή –Joint 

Overall Statistical Greek Action Plan –JOSGAP (ήηαλ ζέκα ζε φιεο ηηο 

ζπλεδξηάζεηο). 

- Πνξεία ηεο θαηάξηηζεο ησλ ηαηηζηηθψλ Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο (EDP) 

θαη ελεκέξσζε γηα ηηο ζπδεηήζεηο ζηειερψλ ηεο ΔΛΣΑΣ κε θιηκάθην ηεο 

EUROSTAT αλαθνξηθά κε ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε (ειιείκκαηα θαη 

ρξένο). Δηδηθφηεξα ην πκβνχιην ελεκεξψζεθε ζε ζπλερφκελεο 

ζπλεδξηάζεηο  (2
ε
 ηαθηηθή, έθηαθηε θαη 3

ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε) γηα ην ζέκα 

ηεο αλαηαμηλφκεζεο θάπνησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα ηνπ 50% γηα ηελ έληαμε ή κε 

νξηζκέλσλ ΓΔΚΟ ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο.
2
 πγθεθξηκέλα  

ζηνηρεία παξνπζηάζηεθαλ γηα 13 ζπλνιηθά ΓΔΚΟ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ΟΔ, 

ΔΘΔΛ, ΗΛΠΑΠ, ΔΛΓΑ, ΔΛΛΗΝ. ΑΜΤΝΣ. ΤΣΗΜΑΣΑ, ΔΡΣ. 

- Δλεκέξσζε γηα ηελ πξφνδν ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Καλνληζκνχ ηαηηζηηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο θαη ηνπ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΑΣ (2
ε
 θαη 3

ε
 ζπλεδξίαζε). 

- Καζνξηζκφο ησλ θνξέσλ θαη ησλ αξρψλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ 

πζηήκαηνο (2
ε
 πλεδξίαζε). 

- Πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη 

ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηεο ΔΛΣΣ (2
ε
 ζπλεδξίαζε). 

- Καηάξηηζε Μλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη θνξέσλ πνπ 

παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ην ρξένο θαη ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (2
ε
 

ζπλεδξίαζε).    

- Έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ην 2011, πνπ πεξηειάκβαλε 

θαη πξφβιεςε δαπαλψλ γηα ηε γεληθή απνγξαθή πιεζπζκνχ θαη θαηνηθηψλ 

ηνπ 2011 (3
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε). 

Η ελεκέξσζε γηλφηαλ απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο ΔΛΣΑΣ θαη απφ ηνλ Πξφεδξν. 

Οη εηζεγήζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο ΔΛΣΑΣ ήηαλ, θαηά ηελ εθηίκεζε κνπ, πιήξεηο θαη 

ηεθκεξησκέλεο, νη δε νη εηζεγεηέο πξφζπκνη λα δψζνπλ επεμεγήζεηο θαη πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζε φζα εξσηήκαηα έζεηαλ ηα κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ.  

                                                           
2
 Ο θαλφλαο απηφο πξνβιέπεη φηη φηαλ ηα έζνδα απφ πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο ή ηηο ππεξεζίεο κηαο 

ΓΔΚΟ θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ 50% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε ΓΔΚΟ εληάζζεηαη 

ζηε γεληθή θπβέξλεζε (Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ 1995, παξ. 3.32 θαη 3.33). 



 5 

Θεσξψ αλαγθαίν λα ζεκεηψζσ εδψ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Απγνχζηνπ - 

Οθησβξίνπ ηνπ 2010, νπφηε ιεηηνπξγνχζε ην πκβνχιην ηεο ΔΛΣΑΣ, είρα πιήξε 

αληίιεςε ησλ δπζρεξεηψλ θαη ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ έξγνπ πνπ είρε λα επηηειέζεη ν 

Πξφεδξνο, σο επηθεθαιήο ησλ ππεξεζηψλ.  Η εθηίκεζε κνπ είλαη φηη εξγάζηεθε 

ζθιεξά θαη κεζνδηθά θαη πηζηεχσ φηη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ έρεη ζεκεησζεί 

νπζηαζηηθή πξφνδνο ηδηαίηεξα σο πξνο ην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Eurostat.  

5. Σσμπεραζμαηικές Παραηηρήζεις  

Σα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ΔΛΣΑΣ θαη ηα νπνία  θαιείηαη λα 

επηιχζεη ε Βνπιή, ελδερνκέλσο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα επηιπζνχλ ζηελ αξρηθή θάζε, 

εάλ επηθξαηνχζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη επίδεημε θαιήο πίζηεο. Αηπρψο ηα 

πξνβιήκαηα δελ αληηκεησπίζηεθαλ έγθαηξα, φηαλ θάηη ηέηνην ήηαλ δπλαηφ. 

Η πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ κε ζεζκηθή κεηαβνιή δεκηνχξγεζε 

ελδερνκέλσο θαη νξηζκέλα  επηπιένλ πξνβιήκαηα. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη πνιιέο 

ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο δξάζεο ηεο ΔΛΣΑΣ θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο δελ 

απνηεινχζαλ πιένλ αξκνδηφηεηα ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη επνκέλσο αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο, ε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ θαηέζηεζε κε επείγνλ δήηεκα, κε 

απνηέιεζκα λα ζπληεξείηαη ην αξλεηηθφ θιίκα κέρξη ζήκεξα.  

ηε παξνχζα θάζε ππάξρεη ζαθψο αλάγθε απεγθισβηζκνχ ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ηηο 

πξνζσπηθέο δηελέμεηο αιιά θαη αλάγθε εμαζθάιηζεο πξνυπνζέζεσλ νκαιήο ζεζκηθήο 

ιεηηνπξγίαο.  

Έλα ηζνξξνπεκέλν ζρήκα δηνίθεζεο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ,   

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ην δεηνχκελν.  

Σέινο, ζεσξψ φηη ε αλαγσγή ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ζε δεηήκαηα άιιεο ηάμεσο 

(πρ. ακθηζβήηεζε ησλ ζηνηρείσλ) ή αθφκα ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία 

πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη εληππψζεσλ είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή θαη 

βιαπηηθή.    
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Πξνο ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 

 

10/9/2010  
 

 

 

Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ζχγθιηζεο έθηαηεο ζπλεδξίαζεο ησλ κειψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 

ε νπνία δεηήζεθε απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ θν Ν. Λνγνζέηε, κε ηελ 

επηζηνιή ηνπ ηεο 9
εο

 επηεκβξίνπ θαη ε νπνία απνζχξζεθε ζηε ζπλέρεηα κε ηελ 

επηζηνιή ηεο 10
εο

  επηεκβξίνπ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο. 

 

Η ζσζηή δηαδηθαζία κε βάζε ην λφκν είλαη ε δηεξεχλεζε ζε πξψηε θάζε θαηά πφζνλ 

ζπγθεληξψλεηαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ππνγξαθψλ. Δθφζνλ ππάξρεη ε δεδνκέλε 

βνχιεζε ηεζζάξσλ κειψλ, απηή δηαβηβάδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ν νπνίνο θαη  

ππνρξενχηαη  λα ζπγθαιέζεη ηε ζπλεδξίαζε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έγηλε 

εμαξρήο πξφζθιεζε κε εκεξνκελία θαη ζέκαηα.  

 

ηελ επηζηνιή κε ηελ νπνία απνζχξζεθε ε πξφζθιεζε δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ε 

βνχιεζε γηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε δηαπηζηψζεθε θαη απφ πνηα κέιε. Δηδηθφηεξα, 

επεηδή δελ γίλεηαη κλεία γηα ηε ζηάζε ησλ ππνγξαθφλησλ, ζέινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε 

φηη ε ζέζε ηελ νπνία δελ πξνιάβακε λα δηαηππψζνπκε ζα ήηαλ αξλεηηθή, θαζφζνλ, 

πέξαλ ησλ ηππηθψλ αδπλακηψλ ηεο πξφζθιεζεο, πηζηεχνπκε φηη δελ ππήξρε απνρξψλ 

ιφγνο γηα επείγνπζα ζχγθιεζε έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΔΛΣΑΣ (ππήξμε 

ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 3/9) θαη έρεη ήδε πξνγξακκαηηζηεί 

έθηαθηε ζχγθιηζε  γηα ηηο 20/9.  

 

 

Με ηηκή  

 

ηέιια Μπαιθνχζηα 

Γηψξγνο πκηγηάλλεο  
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Πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Άξζξνπ 11 ηνπ Ννκνζρεδίνπ  

 

 

                                                                                          Αζήλα 13 Γεθεκβξίνπ 2010 

Αμηφηηκε θ. Τπνπξγέ, 

 

 

Πηζηεχνπκε φηη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ην Ννκνζρέδην πξνηείλεη ζηα πεδία ησλ 

Άξζξσλ 10 θαη 14 ηνπ λφκνπ 3832/10 «Διιεληθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα (ΔΛ...) 

χζηαζε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.) σο Αλεμάξηεηεο Αξρήο» 

επηθέξνληαη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, 

θαζψο δηεπθξηλίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ απφ 

απηέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. Ωζηφζν, θξνλνχκε φηη ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ησλ δχν νξγάλσλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη πξνο ηελ ζσζηή 

θαηεχζπλζε. 

 

Δηδηθφηεξα πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο ζα πξέπεη λα 

παξακείλνπλ ζηελ επζχλε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., φπσο άιισζηε 

πξνβιέπεηαη θαη ζηνλ ηζρχνληα λφκν, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη θαη 

εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ζηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεψλ ηεο : 

1. Δγθξίλεη πξνηάζεηο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. 

2. Δγθξίλεη ηνπο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο, απνινγηζκνχο θαη ηζνινγηζκνχο. 

3. Δγθξίλεη ηηο απνθάζεηο γηα ηε δηελέξγεηα δαπαλψλ θαη ηελ αλάζεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ.  

4. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα θάζε είδνπο ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ, απνγξαθψλ θαη 

κειεηψλ επηπιένλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΔΛ..Π. θαη ζην εηήζην 

ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.     

 

Δπίζεο πηζηεχνπκε φηη ζε πεξίπησζε αζάθεηαο ηνπ λφκνπ σο πξνο ηελ άζθεζε 

νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, απηή θαηά ηεθκήξην ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζηελ επζχλε 

ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Έηζη, πξνηείλεηαη ην Άξζξν 10 λα πεξηιάβεη θαη ην πην 

θάησ εδάθην: 

5. Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Άξζξν 14. 

 

 

Με ηηκή  

 

Σα κέιε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 

 

ηέιια Μπαιθνχζηα  

Γεψξγηνο πκηγηάλλεο 
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Πξνο ηνλ  

Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ                               

θ. Αλδξέα Γεσξγίνπ 

Δπνληηψλ  

ΠΔΙΡΑΙΑ                                                  

  

                                                                                     Αζήλα 2 Μαξηίνπ 2011  

 

 

Θέκα: πλεδξηάζεηο ηεο ΔΛΣΑΣ σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

 

Αμηφηηκε θ. Πξφεδξε. 

 

Όπσο θαιψο γλσξίδεηε, ε ΔΛΣΑΣ σο ζπιινγηθφ φξγαλν έρεη λα ζπλεδξηάζεη απφ 

ηηο 8 Οθησβξίνπ ηνπ 2010. Απηφ ζαθψο ππνδειψλεη φηη δελ ηζρχεη πιένλ ην κεληαίν 

πξφγξακκα ζπλεδξηάζεσλ πνπ είρακε ζπκθσλήζεη ζην παξειζφλ. Θα 

παξαθαινχζακε επνκέλσο λα καο ελεκεξψζεηε γηα ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ κειψλ ηεο ΔΛΣΑΣ, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη κέρξη ην ηέινο 

Μαξηίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαξηηζηεί ην εηήζην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα ηεο ΔΛΣΑΣ. 

 

 

Με ηηκή  

 

Σα κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ 

 

ηέιια Μπαιθνχζηα 

Γεψξγηνο πκηγηάλλεο   
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Πξνο ηνλ  

Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ                               

θ. Αλδξέα Γεσξγίνπ 

Δπνληηψλ  

ΠΔΙΡΑΙΑ                                                  

  

                                                                                     Αζήλα 2 Μαξηίνπ 2011  

 

 

Θέκα: πλεδξηάζεηο ηεο ΔΛΣΑΣ σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

 

Αμηφηηκε θ. Πξφεδξε. 

 

Όπσο θαιψο γλσξίδεηε, ε ΔΛΣΑΣ σο ζπιινγηθφ φξγαλν έρεη λα ζπλεδξηάζεη απφ 

ηηο 8 Οθησβξίνπ ηνπ 2010. Απηφ ζαθψο ππνδειψλεη φηη δελ ηζρχεη πιένλ ην κεληαίν 

πξφγξακκα ζπλεδξηάζεσλ πνπ είρακε ζπκθσλήζεη ζην παξειζφλ. Θα 

παξαθαινχζακε επνκέλσο λα καο ελεκεξψζεηε γηα ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ κειψλ ηεο ΔΛΣΑΣ, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη κέρξη ην ηέινο 

Μαξηίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαξηηζηεί ην εηήζην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα ηεο ΔΛΣΑΣ. 

 

 

Με ηηκή  

 

Σα κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ 

 

ηέιια Μπαιθνχζηα 

Γεψξγηνο πκηγηάλλεο   

 

  

 

 

 


