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ΠΡΟ ΣΗ ΓΙΑΡΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ   
   

Αζήλα, 20 επηεκβξίνπ 2011 
 

 
Γεψξγηνο Θ. πκηγηάλλεο   

                                         πξψελ κέινο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 
                  
 
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. Ειζαγωγικές παραηηρήζεις 
 
Σν Τπφκλεκα απηφ ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ 
πξφζθιεζε πνπ εζηάιε ζηα κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ηε Γξακκαηεία ηεο 
Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ φηη κπνξνχζαλ, κε ηελ επθαηξία ηεο ελεκέξσζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ απφ Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ θ. Αλδξέα Γεσξγίνπ, λα 
ζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, νη νπνίεο ζα 
δηαλεκεζνχλ ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ. 
 
Ωο κέινο ηεο ΔΛΣΑΣ δηνξίζηεθα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. 
Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ ζηηο 20 Ινπιίνπ ηνπ 2010 (ΦΔΚ 265/2.8.2011), χζηεξα 
απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θ. Γ. 
Πξνβφπνπινπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηεο ΔΛΣΑΣ (λ. 
3832/2010, αξζ.12, παξ. 1 (ββ)). 
 
      2.  Λειηοσργία ηης ΕΛΣΤΑΤ ζηην περίοδο από 3/8/10 έως και 8/10/10 
 
Η ΔΛΣΑΣ σο ζπιινγηθφ φξγαλν (ην ζπκβνχιην) ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά 
ζηηο 3 Απγνχζηνπ 2010 θαη έθηνηε είρε άιιεο δχν ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο (ζηηο 3 
επηεκβξίνπ 2010 θαη ηηο 8 Οθησβξίνπ 2010), φπσο πξνβιεπφηαλ ζην 
πξφγξακκα ησλ ηαθηηθψλ κεληαίσλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ ζπκθσλήζεθε θαηά 
ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ γηα κία 
ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην κήλα (Αξζ. 13 παξ. 1). Δπίζεο, 
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κία έθηαηε ζπλεδξίαζε ζηηο 20 επηεκβξίνπ 2010. 
 
Σα ζέκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ήηαλ πνιιά, ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηε 
ιεηηνπξγία θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηε 
ζπγθξφηεζε ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο, κε ηνλ θχξην φγθν εμ 
απηψλ λα απαηηνχλ άκεζε ιήςε απνθάζεσλ θαη δξάζε, γηα λα αληαπνθξηζεί 
ε ΔΛΣΑΣ ζηηο επείγνπζεο αλάγθεο ηεο ζε ζρέζε θπξίσο κε ηηο δηεζλείο 
ππνρξεψζεηο ηεο, ηδίσο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηελ 
EUROSTAT, θαη λα αξρίζεη άκεζα ε ζηαδηαθή θαη θαηά ην δπλαηφ ηαρχηεξε 
εκπέδσζε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο απηή θαη αλάθηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 
ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία είραλ ακθηζβεηεζεί έληνλα ζε 
δηεζλέο επίπεδν (Greek statistics).  
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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). 

- Έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ην 2011, πνπ 
πεξηειάκβαλε θαη πξφβιεςε δαπαλψλ γηα ηε γεληθή απνγξαθή 
πιεζπζκνχ θαη θαηνηθηψλ ηνπ 2011 (3ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε). 

- Δλεκέξσζε γηα ηηο ζπδεηήζεηο ζηειερψλ ηεο ΔΛΣΑΣ κε θιηκάθην ηεο 
EUROSTAT γηα ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε (ειιείκκαηα θαη ρξένο) θαη 
εηδηθφηεξα γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα 
ηνπ 50% γηα ηελ έληαμε ή κε νξηζκέλσλ ΓΔΚΟ ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο 
θπβέξλεζεο. 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), κε ηα ειιείκκαηά ηεο θαη ην 
ρξένο ηεο λα πξνζαπμάλνπλ αληίζηνηρα ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο ηεο 
γεληθήο θπβέξλεζεο. ηηο ζπλεδξηάζεηο απηέο παξνπζηάζηεθαλ ζρεηηθά 
ζηνηρεία γηα 13 ζπλνιηθά ΓΔΚΟ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ΟΔ, ΔΘΔΛ, 
ΗΛΠΑΠ, ΔΛΓΑ, ΔΛΛΗΝ. ΑΜΤΝΣ. ΤΣΗΜΑΣΑ, ΔΡΣ (2ε ηαθηηθή, 
έθηαθηε θαη 3ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε). 

- Δλεκέξσζε γηα ηελ πξφνδν ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Καλνληζκνχ 
ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο θαη 
ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΑΣ (2ε θαη 3ε 
ζπλεδξίαζε). 

- Καζνξηζκφο ησλ θνξέσλ θαη ησλ αξρψλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ 
πζηήκαηνο (2ε πλεδξίαζε). 

- Πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 
θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηεο ΔΛΣΑΣ (2ε ζπλεδξίαζε). 

- Καηάξηηζε Μλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη θνξέσλ 
πνπ παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ην ρξένο θαη ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο 
θπβέξλεζεο (2ε ζπλεδξίαζε).    

 
Οη εηζεγήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο ΔΛΣΑΣ ζηηο ζπλεδξηάζεηο 
απηέο ήηαλ, θαηά ηελ εθηίκεζε κνπ, γεληθά ηεθκεξησκέλεο θαη ηερλνθξαηηθά 
πιήξεηο θαη νη εηζεγεηέο πξφζπκνη λα δψζνπλ επεμεγήζεηο θαη πξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο ζε φζα εξσηήκαηα έζεηαλ ηα κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ. Δμ 
αληηθεηκέλνπ, ην έξγν πνπ επηηειέζηεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ σο ζηαηηζηηθήο 
αξρήο αιιά θαη σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε 
απφ ηνλ Αχγνπζην κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ήηαλ αζπλήζηζηα 
νγθψδεο θαη νπζηαζηηθφ. Απηφ άιισζηε πηζηνπνηείηαη θαη ηελ πνιχ ζεκαληηθή 
απφθαζε ηεο EUROSTAT λα άξεη ηηο έληνλεο επηθπιάμεηο ηεο πνπ είρε 
εθθξάζεη θαηά ην παξειζφλ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ειιεληθψλ 
δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, λα επηζεκάλεη φηη απηά θαηαξηίδνληαη πιένλ 
ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηε Μεζνδνινγία ηεο 
EUROSTAT θαη λα αλαγλσξίζεη φηη ε πνηφηεηά ηνπο είλαη πιένλ εθάκηιιε 
απηήο ησλ αληίζηνηρσλ ζηαηηζηηθψλ ησλ ινηπψλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Ννκίδσ φηη ζα 



 3 

ήηαλ ζεκαληηθή παξάιεςε αλ ζην πιαίζην απηφ δελ επηζεκαλζεί φηη ε ζεηηθή 
απηή εμέιημε, πέξαλ απφ ηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛΣΑΣ, 
αληαλαθιά θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ, 
ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαζνξηζηηθή γηα ηελ 
ηαρχηεηα κε ηελ νπνία επηηειέζηεθε απηφ ην έξγν.  
 
 
  3.  Αδρανοποίηζη ηοσ Σσμβοσλίοσ, μεηαβολή ηοσ θεζμικού πλαιζίοσ  
ηης ΕΛΣΤΑΤ και προζπάθειες επανενεργοποίηζης ηοσ Σσμβοσλίοσ 

   
Ήδε φκσο απφ ηηο δχν πξψηεο ζπλεδξηάζεηο άξρηζε λα δηαθαίλεηαη κία έληαζε 
απφ νξηζκέλα κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ, ε νπνία πξννδεπηηθά έγηλε πην έληνλε, ίδηα 
δε θαηά ηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο 20εο επηεκβξίνπ 2011. Η έληαζε απηή 
είρε σο θχξηα αηηία ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο ΔΛΣΑΣ 
πνπ έζεηαλ νξηζκέλα κέιε ζηηο ζπλεδξηάζεηο αιιά θαη δηαθηλνχζαλ ζην 
δηαδίθηπν πξνο ηα άιια κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ, ζπρλά κάιηζηα κε ραξαθηεξηζκνχο 
γηα ηνλ Πξφεδξν πνπ δηαζάιεπαλ ηελ θαιή πίζηε θαη δελ αληηζηνηρνχζαλ ζηνλ 
νθεηιφκελν ζεβαζκφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη γηα ηα νπνία ηφζν 
εγψ φζν θαη άιιν κέινο ηεο ΔΛΣΑΣ είρακε εθθξάζεη ηε δπζθνξία καο. Δίλαη 
κάιηζηα ελδεηθηηθφ φηη ην ζέκα ηεο θαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ έθεξε πξνο 
ζπδήηεζε ν Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ζηε ζπλάληεζε γλσξηκίαο πνπ 
είρακε κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ κε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο EUROSTAT θ. W. 
Radermacher ζηηο 14 Οθησβξίνπ 2010, ν νπνίνο κε έθπιεμε δηαπίζησζα φηη 
είρε ήδε γλψζε ηνπ ζέκαηνο, αιιά σζηφζν δήισζε φηη απηφ αθνξνχζε 
απνθιεηζηηθά ηελ Διιάδα θαη φηη γηα ηνλ ίδην αξθνχζε ε εθαξκνγή θαη ε πηζηή 
ηήξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Παξφκνηα, ππνζηήξημα φηη απηφ ήηαλ εζσηεξηθφ ζέκα θαη 
νη φπνηεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζα κπνξνχζαλ θαη ζα έπξεπε λα 
δηεπθξηληζηνχλ κε θαιή πίζηε εληφο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΛΣΑΣ. ην πιαίζην 
απηφ ζα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί θαη ε πξφζεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ λα 
ζπγθαιέζεη ζε ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ θαηά ην ρξφλν απνπζίαο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο, ν νπνίνο είρε κεηαβεί, σο φθεηιε, ζηα εγθαίληα ηεο Έθζεζεο 
ηεο Θεζζαινλίθεο ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ 2010. Σελ απφιπηα αξλεηηθή καο 
ζέζε γηα ηελ θίλεζε απηή δειψζακε άκεζα πξνο ηα άιια κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ ε 
θα Μπαιθνχζηα θαη εγψ (βι. ζπλεκκέλα ηε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηα άιια 
κέιε ηεο ΔΛΣΑΣ: ζπλεκκέλν έγγξαθν Αξηζ. 1).      
 
Η ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξνβιεπφηαλ γηα ηηο 5 Ννεκβξίνπ 2010 αξρηθά 
αλαβιήζεθε γηα ηηο 20 Ννεκβξίνπ κε ην επηρείξεκα φηη ηνλ Οθηψβξην ε 
ΔΛΣΑΣ ήηαλ πνιχ απαζρνιεκέλε ζπλεξγαδφκελε κε ηε EUROSTAT γηα ηα 
δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία, αιιά ηειηθά ε ζπλεδξίαζε αλαβιήζεθε επ’ αφξηζηνλ 
θαη νπδέπνηε πξαγκαηνπνηήζεθε. ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 2010 ν Πξφεδξνο κε 
ελεκέξσζε, ζε ζπλάληεζε πνπ είρα καδί ηνπ, φηη είρε πξνθχςεη έλα πνιχ 
ζνβαξφ ζέκα κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ, ν νπνίνο, θαηά ηνπο 
ηζρπξηζκνχο ηνπ Πξνέδξνπ, είρε παξεηζδχζεη ζην ειεθηξνληθφ ηνπ 
ηαρπδξνκείν θαη ππέθιεπηε ηα κελχκαηά ηνπ, θαη φηη ην ζέκα απηφ βξηζθφηαλ 
πιένλ ζηα ρέξηα ηεο ΔΛΑ θαη ηεο ειιεληθήο δηθαηνζχλεο. ε θάζε 
πεξίπησζε, κνπ αλέθεξε φηη ππήξρε ζέκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο ΔΛΣΑΣ θαη αδπλακία ζχγθιηζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο. 
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ηηο αξρέο ηνπ δεχηεξνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010 καο 
γλσζηνπνηήζεθε φηη θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ηξνπνπνίεζε ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ 
ηεο ΔΛΣΑΣ, ε νπνία επαλαθαζφξηδε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΛΣΑΣ, πνπ εληάρζεθε σο Άξζξν 10 ζην λφκν 
3899/17.12.2010. ηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2010, ζε θνηλή επηζηνιή καο πξνο ηνλ 
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ε θα Μπαιθνχζηα θαη εγψ ηνλίδακε φηη κε ηελ 
επηρεηξνχκελε ηξνπνπνίεζε επηθέξνληαη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο θαη 
δηεπθξηλίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΛΣΑΣ σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ απφ 
απηέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, αλ θαη θαηά ηε γλψκε καο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν νξγάλσλ δελ ήηαλ πξνο ηε 
ζσζηή θαηεχζπλζε (βι. ζπλεκκέλν έγγξαθν Αξηζ. 2).  
 
ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 2011 έγηλε γλσζηφ φηη ην πην πάλσ εκπιεθφκελν 
κέινο ηεο ΔΛΣΑΣ παξαηηήζεθε θαη επεηδή δελ ππήξρε πξφζθιεζε γηα 
ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ν ππνγξάθσλ ζε θνηλή επηζηνιή κε ηελ θα 
Μπαιθνχζηα πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ ζεκεηψλακε ην γεγνλφο φηη ην 
ζπκβνχιην έρεη λα ζπλεδξηάζεη απφ ηηο 8 Οθησβξίνπ ηνπ 2011 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. ηελ 
απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ ν Πξφεδξνο επηζήκαλε φηη «θάπνηα κέιε ηνπ 
ζπκβνπιίνπ έρνπλ πξνβεί ζε πξάμεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην Νφκν πνπ 
δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη θαζηζηνχλ ην ζπκβνχιην κε ιεηηνπξγηθφ» 
θαη φηη γηα ην δήηεκα απηφ έρεη ήδε απεπζπλζεί ζηα αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο φξγαλα. ηελ επηζηνιή ζεκεησλφηαλ επίζεο φηη κφιηο ηα 
αξκφδηα φξγαλα «πξνβνχλ ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο, ην ζπκβνχιην ηεο ΔΛΣΑΣ 
ζα ζπγθιεζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη εθ λένπ» (βι. ζπλεκκέλα έγγξαθα Αξηζ. 3 
θαη Αξηζ. 4), πιελ φκσο φηη απηφ νπδέπνηε ζπγθιήζεθε κέρξη ζήκεξα.  
 
Σέινο, ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ φηη πξνο ηα ηέιε Μαΐνπ 2011 κνπ δεηήζεθε 
απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, κέζσ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 
Τπνπξγείνπ θ. Πιαζθνβίηε, λα ππνβάισ ηελ παξαίηεζή κνπ απφ κέινο ηεο 
ΔΛΣΑΣ πξνθεηκέλνπ λα  δηεπθνιπλζνχλ νη ελέξγεηεο ηνπ Τπνπξγνχ ζρεηηθά 
κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο, ε νπνία, απφ ηα 
φζα αλαθέξνληαη πην πάλσ, είρε αλακθηζβήηεηα δηαηαξαρζεί. ην πιαίζην 
απηφ ππέβαια ζηηο 27 Μαΐνπ 2011 ζηνλ θ. Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηελ 
παξαίηεζή κνπ απφ κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΛΣΑΣ.  
 
πκπεξαζκαηηθά είλαη ζαθέο φηη ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρεη αλάγθε 
εμαζθάιηζεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΑΣ, ψζηε λα κπνξέζεη απηή λα 
αληαπνθξηζεί θαη λα επηηειέζεη ην έξγν ηεο απνηειεζκαηηθά σο αλεμάξηεηε θαη 
αμηφπηζηε ζηαηηζηηθή αξρή.    
  
 
Με ηηκή  
 
Γεψξγηνο Θ. πκηγηάλλεο 
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Πξνο ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο ΕΛ.ΣΑΣ. 

 

10/9/2010  
 

 

 

Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ζύγθιηζεο έθηαηεο ζπλεδξίαζεο ησλ κειώλ ηεο ΕΛ.ΣΑΣ. 

ε νπνία δεηήζεθε από ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο ΕΛ.ΣΑΣ θν Ν. Λνγνζέηε, κε ηελ 

επηζηνιή ηνπ ηεο 9
εο

 επηεκβξίνπ θαη ε νπνία απνζύξζεθε ζηε ζπλέρεηα κε ηελ 

επηζηνιή ηεο 10
εο

  επηεκβξίνπ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο. 

 

Η ζσζηή δηαδηθαζία κε βάζε ην λόκν είλαη ε δηεξεύλεζε ζε πξώηε θάζε θαηά πόζνλ 

ζπγθεληξώλεηαη ν απαηηνύκελνο αξηζκόο ππνγξαθώλ. Εθόζνλ ππάξρεη ε δεδνκέλε 

βνύιεζε ηεζζάξσλ κειώλ, απηή δηαβηβάδεηαη ζηνλ Πξόεδξν ν νπνίνο θαη  

ππνρξενύηαη  λα ζπγθαιέζεη ηε ζπλεδξίαζε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έγηλε 

εμαξρήο πξόζθιεζε κε εκεξνκελία θαη ζέκαηα.  

 

ηελ επηζηνιή κε ηελ νπνία απνζύξζεθε ε πξόζθιεζε δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ε 

βνύιεζε γηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε δηαπηζηώζεθε θαη από πνηα κέιε. Εηδηθόηεξα, 

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

όηη ε ζέζε ηελ νπνία δελ πξνιάβακε λα δηαηππώζνπκε ζα ήηαλ αξλεηηθή, θαζόζνλ, 

πέξαλ ησλ ηππηθώλ αδπλακηώλ ηεο πξόζθιεζεο, πηζηεύνπκε όηη δελ ππήξρε απνρξώλ 

ιόγνο γηα επείγνπζα ζύγθιεζε έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΕΛΣΑΣ (ππήξμε 

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

έθηαθηε ζύγθιηζε  γηα ηηο 20/9.  

 

 

Με ηηκή  

 

ηέιια Μπαιθνύζηα 

Γηώξγνο πκηγηάλλεο  
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Πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Άξζξνπ 11 ηνπ Ννκνζρεδίνπ  

 

 

                                                                                          Αζήλα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

 

 

Πηζηεύνπκε όηη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ην Ννκνζρέδην πξνηείλεη ζηα πεδία ησλ 

Άξζξσλ 10 θαη 14 ηνπ λόκνπ 3832/10 «Ειιεληθό ηαηηζηηθό ύζηεκα (ΕΛ...) 

ύζηαζε ηεο Ειιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΕΛ.ΣΑΣ.) σο Αλεμάξηεηεο Αξρήο» 

επηθέξνληαη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, 

θαζώο δηεπθξηλίδνληαη νη αξκνδηόηεηεο ηεο ΕΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ από 

απηέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. Ωζηόζν, θξνλνύκε όηη ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ 

κεηαμύ ησλ δύν νξγάλσλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δελ είλαη πξνο ηελ ζσζηή 

θαηεύζπλζε. 

 

Εηδηθόηεξα πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη νη αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο ζα πξέπεη λα 

παξακείλνπλ ζηελ επζύλε ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ηεο ΕΛ.ΣΑΣ., όπσο άιισζηε 

πξνβιέπεηαη θαη ζηνλ ηζρύνληα λόκν, θαζώο κε ηνλ ηξόπν απηό δηαζθαιίδεηαη θαη 

εληζρύεηαη ε δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο ΕΛ.ΣΑΣ. θαη ζηε ιήςε ησλ ζρεηηθώλ 

απνθάζεώλ ηεο : 

1. Εγθξίλεη πξνηάζεηο γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ. 

2. Εγθξίλεη ηνπο εηήζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο, απνινγηζκνύο θαη ηζνινγηζκνύο. 

3. Εγθξίλεη ηηο απνθάζεηο γηα ηε δηελέξγεηα δαπαλώλ θαη ηελ αλάζεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ.  

4. Εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα θάζε είδνπο ζηαηηζηηθώλ εξεπλώλ, απνγξαθώλ θαη 

κειεηώλ επηπιένλ απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΕΛ..Π. θαη ζην εηήζην 

ζηαηηζηηθό πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο ΕΛ.ΣΑΣ.     

 

Επίζεο πηζηεύνπκε όηη ζε πεξίπησζε αζάθεηαο ηνπ λόκνπ σο πξνο ηελ άζθεζε 

νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηαο, απηή θαηά ηεθκήξην ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζηελ επζύλε 

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

θάησ εδάθην: 

5. Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηόηεηα, κε ηελ επηθύιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο όπσο απηέο νξίδνληαη ζην Άξζξν 14. 

 

 

Με ηηκή  

 

Σα κέιε ηεο ΕΛ.ΣΑΣ. 

 

ηέιια Μπαιθνύζηα  

Γεώξγηνο πκηγηάλλεο 
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Πξνο ηνλ  

Πξόεδξν ηεο ΕΛΣΑΣ                               

θ. Αλδξέα Γεσξγίνπ 

Επνληηώλ  

ΠΕΙΡΑΙΑ                                                  

  

                                                                                     Αζήλα 2 Μαξηίνπ 2011  

 

 

Θέκα: πλεδξηάζεηο ηεο ΕΛΣΑΣ σο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ. 

 

Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε. 

 

Όπσο θαιώο γλσξίδεηε, ε ΕΛΣΑΣ σο ζπιινγηθό όξγαλν έρεη λα ζπλεδξηάζεη από 

ηηο 8 Οθησβξίνπ ηνπ 2010. Απηό ζαθώο ππνδειώλεη όηη δελ ηζρύεη πιένλ ην κεληαίν 

πξόγξακκα ζπλεδξηάζεσλ πνπ είρακε ζπκθσλήζεη ζην παξειζόλ. Θα 

παξαθαινύζακε επνκέλσο λα καο ελεκεξώζεηε γηα ηηο πξνγξακκαηηδόκελεο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ κειώλ ηεο ΕΛΣΑΣ, δεδνκέλνπ κάιηζηα όηη κέρξη ην ηέινο 

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

πξόγξακκα ηεο ΕΛΣΑΣ. 

 

 

Με ηηκή  

 

Σα κέιε ηεο ΕΛΣΑΣ 

 

ηέιια Μπαιθνύζηα 

Γεώξγηνο πκηγηάλλεο   
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Πξνο ηα κειε ηεο ΕΛΣΑΣ                               

θ. ηέιια Μπαιθνύζηα 

θ. Γεώξγην πκηγηάλλε   

                                                  

  

                                                                                      4 Μαξηίνπ 2011  

 

 

Θέκα: πλεδξηάζεηο ηεο ΕΛΣΑΣ σο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ. 

 

Αμηόηηκνη θ. Μπαιθνύζηα θαη θ. πκηγηάλλε, 

 

Όπσο ζαο έρσ ήδε πιεξνθνξήζεη ζε ζπδεηήζεηο καο πνπ έιαβαλ ρώξα ζην δηάζηεκα 

από ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο ΕΛΣΑΣ, ν ιόγνο εμ αηηίαο ηνπ 

νπνίνπ δελ έρεη θαηαζηεί έθηνηε δπλαηή ε ζύγθιεζή ηνπ, είλαη ην γεγνλόο όηη θάπνηα 

κέιε ηνπ έρνπλ πξνβεί ζε πξάμεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ Νόκν πνπ δηέπεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο ΕΛΣΑΣ θαη θαζηζηνύλ ην ζπκβνύιην κε ιεηηνπξγηθό.  Γηα ην δήηεκα 

απηό έρσ ήδε -πξν πνιινύ-  απεπζπλζεί ζηα αξκόδηα, γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη 

επίιπζε ηνπ εμαηξεηηθά ζνβαξνύ απηνύ ζέκαηνο, όξγαλα. Ακέζσο κόιηο ηα αξκόδηα 

όξγαλα πξνβνύλ ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο, ην ζπκβνύιην ηεο ΕΛΣΑΣ ζα ζπγθιεζεί 

θαη ζα ιεηηνπξγήζεη εθ λένπ. 

 

 

Με ηηκή  

 

Αλδξέαο Γεσξγίνπ 

 

Πξόεδξνο ΕΛΣΑΣ  

 

 

 

 

 


