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1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Το Υπόμνημα αυτό υποβάλλεται στην Επιτροπή Οικονομικών ύστερα από 
πρόσκληση που εστάλη στα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ από τη Γραμματεία της 
Επιτροπής Οικονομικών ότι μπορούσαν, με την ευκαιρία της ενημέρωσης της 
Επιτροπής Οικονομικών από Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ κ. Ανδρέα Γεωργίου, να 
στείλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το πιο πάνω θέμα, οι οποίες θα 
διανεμηθούν στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών.

Ως μέλος της ΕΛΣΤΑΤ διορίστηκα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. 
Γ. Παπακωνσταντίνου στις 20 Ιουλίου του 2010 (ΦΕΚ 265/2.8.2011), ύστερα 
από σχετική πρόταση του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. 
Προβόπουλου, όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό νόμο της ΕΛΣΤΑΤ (ν. 
3832/2010, αρθ.12, παρ. 1 (ββ)).

2. Λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ στην περίοδο από 3/8/10 έως και 8/10/10

Η ΕΛΣΤΑΤ ως συλλογικό όργανο (το συμβούλιο) συνεδρίασε για πρώτη φορά 
στις 3 Αυγούστου 2010 και έκτοτε είχε άλλες δύο τακτικές συνεδριάσεις (στις 3 
Σεπτεμβρίου 2010 και τις 8 Οκτωβρίου 2010), όπως προβλεπόταν στο 
πρόγραμμα των τακτικών μηνιαίων συνεδριάσεων που συμφωνήθηκε κατά 
την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου, στο πλαίσιο του νόμου για μία 
τουλάχιστον τακτική συνεδρίαση το μήνα (Αρθ. 13 παρ. 1). Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε και μία έκτατη συνεδρίαση στις 20 Σεπτεμβρίου 2010.

Τα θέματα των συνεδριάσεων ήταν πολλά, ιδιαίτερα σημαντικά για τη 
λειτουργία και τον προγραμματισμό των εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ και τη 
συγκρότηση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τον κύριο όγκο εξ 
αυτών να απαιτούν άμεση λήψη αποφάσεων και δράση, για να ανταποκριθεί 
η ΕΛΣΤΑΤ στις επείγουσες ανάγκες της σε σχέση κυρίως με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της, ιδίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την 
EUROSTAT, και να αρχίσει άμεσα η σταδιακή και κατά το δυνατό ταχύτερη 
εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς αυτή και ανάκτηση της αξιοπιστίας των 
ελληνικών στατιστικών στοιχείων, τα οποία είχαν αμφισβητηθεί έντονα σε 
διεθνές επίπεδο (Greek statistics).



Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις αυτές αναφέρονται 
ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- Εξέλιξη του Προγράμματος ανασυγκρότησης του ελληνικού στατιστικού 
συστήματος που είχε συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Joint 
Overall Statistical Greek Action Plan -JOSGAP (ήταν θέμα σε όλες τις 
συνεδριάσεις).

- Έγκριση του Προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011, που 
περιελάμβανε και πρόβλεψη δαπανών για τη γενική απογραφή 
πληθυσμού και κατοικιών του 2011 (3η τακτική συνεδρίαση).

- Ενημέρωση για τις συζητήσεις στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ με κλιμάκιο της 
EUROSTAT για τα δημοσιονομικά μεγέθη (ελλείμματα και χρέος) και 
ειδικότερα για τις ενέργειές τους όσον αφορά την εφαρμογή του κανόνα 
του 50% για την ένταξη ή μη ορισμένων ΔΕΚΟ στον τομέα της γενικής 
κυβέρνησης. Ο κανόνας αυτός προβλέπει ότι όταν τα έσοδα από 
πωλήσεις του προϊόντος ή τις υπηρεσίες μιας ΔΕΚΟ καλύπτουν 
λιγότερο από 50% του κόστους παραγωγής, τότε η συγκεκριμένη 
ΔΕΚΟ εντάσσεται στη γενική κυβέρνηση (Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Λογαριασμών 1995, παρ. 3.32 και 3.33), με τα ελλείμματά της και το 
χρέος της να προσαυξάνουν αντίστοιχα το έλλειμμα και το χρέος της 
γενικής κυβέρνησης. Στις συνεδριάσεις αυτές παρουσιάστηκαν σχετικά 
στοιχεία για 13 συνολικά ΔΕΚΟ, μεταξύ των οποίων ΟΣΕ, ΕΘΕΛ, 
ΗΛΠΑΠ, ΕΛΓΑ, ΕΛΛΗΝ. ΑΜΥΝΤ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΡΤ (2η τακτική, 
έκτακτη και 3η τακτική συνεδρίαση).

- Ενημέρωση για την πρόοδο στην κατάρτιση του Κανονισμού 
Στατιστικών Υποχρεώσεων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και 
του Κανονισμού λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ (2η και 3η 
συνεδρίαση).

- Καθορισμός των φορέων και των αρχών του Ελληνικού Στατιστικού 
Συστήματος (2η Συνεδρίαση).

- Προετοιμασία κατάρτισης του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος 
και του ετήσιου προγράμματος εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ (2η συνεδρίαση).

- Κατάρτιση Μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και φορέων 
που παρέχουν στοιχεία για το χρέος και το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης (2η συνεδρίαση).

Οι εισηγήσεις του Προέδρου και των στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ στις συνεδριάσεις 
αυτές ήταν, κατά την εκτίμηση μου, γενικά τεκμηριωμένες και τεχνοκρατικά 
πλήρεις και οι εισηγητές πρόθυμοι να δώσουν επεξηγήσεις και πρόσθετες 
πληροφορίες σε όσα ερωτήματα έθεταν τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ. Εξ 
αντικειμένου, το έργο που επιτελέστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ ως στατιστικής 
αρχής αλλά και ως συλλογικού οργάνου κατά την περίοδο που μεσολάβησε 
από τον Αύγουστο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2010 ήταν ασυνήθιστα 
ογκώδες και ουσιαστικό. Αυτό άλλωστε πιστοποιείται και την πολύ σημαντική 
απόφαση της EUROSTAT να άρει τις έντονες επιφυλάξεις της που είχε 
εκφράσει κατά το παρελθόν για την αξιοπιστία των ελληνικών 
δημοσιονομικών στοιχείων, να επισημάνει ότι αυτά καταρτίζονται πλέον 
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τη Μεθοδολογία της 
EUROSTAT και να αναγνωρίσει ότι η ποιότητά τους είναι πλέον εφάμιλλη 
αυτής των αντίστοιχων στατιστικών των λοιπών χωρών της ΕΕ. Νομίζω ότι θα
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ήταν σημαντική παράληψη αν στο πλαίσιο αυτό δεν επισημανθεί ότι η θετική 
αυτή εξέλιξη, πέραν από τη μεγάλη συμβολή του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, 
αντανακλά και την προσφορά του Προέδρου της, που κατά τη γνώμη μου, 
ήταν ιδιαίτερα σημαντική και σε ορισμένες περιπτώσεις καθοριστική για την 
ταχύτητα με την οποία επιτελέστηκε αυτό το έργο.

3. Αδρανοποίηση του Συμβουλίου, μεταβολή του θεσμικού πλαισίου 
της ΕΛΣΤΑΤ και προσπάθειες επανενεργοποίησης του Συμβουλίου

Ήδη όμως από τις δύο πρώτες συνεδριάσεις άρχισε να διαφαίνεται μία ένταση 
από ορισμένα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία προοδευτικά έγινε πιο έντονη, ίδια 
δε κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου 2011. Η ένταση αυτή 
είχε ως κύρια αιτία τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των μελών της ΕΛΣΤΑΤ 
που έθεταν ορισμένα μέλη στις συνεδριάσεις αλλά και διακινούσαν στο 
διαδίκτυο προς τα άλλα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ, συχνά μάλιστα με χαρακτηρισμούς 
για τον Πρόεδρο που διασάλευαν την καλή πίστη και δεν αντιστοιχούσαν στον 
οφειλόμενο σεβασμό μεταξύ των μελών του συμβουλίου και για τα οποία τόσο 
εγώ όσο και άλλο μέλος της ΕΛΣΤΑΤ είχαμε εκφράσει τη δυσφορία μας. Είναι 
μάλιστα ενδεικτικό ότι το θέμα της κατανομής των αρμοδιοτήτων έφερε προς 
συζήτηση ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ και στη συνάντηση γνωριμίας που 
είχαμε μέλη του συμβουλίου με τον Γενικό Διευθυντή της EUROSTAT κ. W. 
Radermacher στις 14 Οκτωβρίου 2010, ο οποίος με έκπληξη διαπίστωσα ότι 
είχε ήδη γνώση του θέματος, αλλά ωστόσο δήλωσε ότι αυτό αφορούσε 
αποκλειστικά την Ελλάδα και ότι για τον ίδιο αρκούσε η εφαρμογή και η πιστή 
τήρηση των προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τα 
στατιστικά στοιχεία. Παρόμοια, υποστήριξα ότι αυτό ήταν εσωτερικό θέμα και 
οι όποιες διαφορετικές απόψεις θα μπορούσαν και θα έπρεπε να 
διευκρινιστούν με καλή πίστη εντός του συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ. Στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει επίσης να αναφερθεί και η πρόθεση του Αντιπροέδρου να 
συγκαλέσει σε συνεδρίαση τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρόνο απουσίας του 
Προέδρου της, ο οποίος είχε μεταβεί, ως όφειλε, στα εγκαίνια της Έκθεσης 
της Θεσσαλονίκης στις αρχές Σεπτεμβρίου 2010. Την απόλυτα αρνητική μας 
θέση για την κίνηση αυτή δηλώσαμε άμεσα προς τα άλλα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ η 
κα Μπαλφούσια και εγώ (βλ. συνημμένα τη σχετική επιστολή προς τα άλλα 
μέλη της ΕΛΣΤΑΤ: συνημμένο έγγραφο Αριθ. 1).

Η τακτική συνεδρίαση που προβλεπόταν για τις 5 Νοεμβρίου 2010 αρχικά 
αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου με το επιχείρημα ότι τον Οκτώβριο η 
ΕΛΣΤΑΤ ήταν πολύ απασχολημένη συνεργαζόμενη με τη EUROSTAT για τα 
δημοσιονομικά στοιχεία, αλλά τελικά η συνεδρίαση αναβλήθηκε επ’ αόριστον 
και ουδέποτε πραγματοποιήθηκε. Στις αρχές Νοεμβρίου 2010 ο Πρόεδρος με 
ενημέρωσε, σε συνάντηση που είχα μαζί του, ότι είχε προκύψει ένα πολύ 
σοβαρό θέμα με τον Αντιπρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος, κατά τους 
ισχυρισμούς του Προέδρου, είχε παρεισδύσει στο ηλεκτρονικό του 
ταχυδρομείο και υπέκλεπτε τα μηνύματά του, και ότι το θέμα αυτό βρισκόταν 
πλέον στα χέρια της ΕΛΑΣ και της ελληνικής δικαιοσύνης. Σε κάθε 
περίπτωση, μου ανέφερε ότι υπήρχε θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών 
της ΕΛΣΤΑΤ και αδυναμία σύγκλισης του συμβουλίου της.
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Στις αρχές του δεύτερου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου 2010 μας 
γνωστοποιήθηκε ότι κατατέθηκε στη Βουλή τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου 
της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία επανακαθόριζε τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του 
συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, που εντάχθηκε ως Άρθρο 10 στο νόμο 
3899/17.12.2010. Στις 13 Δεκεμβρίου 2010, σε κοινή επιστολή μας προς τον 
Υπουργό Οικονομικών η κα Μπαλφούσια και εγώ τονίζαμε ότι με την 
επιχειρούμενη τροποποίηση επιφέρονται σημαντικές βελτιώσεις και 
διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες της ΕΛΣΤΑΤ ως συλλογικού οργάνου από 
αυτές του Προέδρου της, αν και κατά τη γνώμη μας σε ορισμένες περιπτώσεις 
η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο οργάνων δεν ήταν προς τη 
σωστή κατεύθυνση (βλ. συνημμένο έγγραφο Αριθ. 2).

Στις αρχές Φεβρουάριου 2011 έγινε γνωστό ότι το πιο πάνω εμπλεκόμενο 
μέλος της ΕΛΣΤΑΤ παραιτήθηκε και επειδή δεν υπήρχε πρόσκληση για 
συνεδρίαση του συμβουλίου, ο υπογράφων σε κοινή επιστολή με την κα 
Μπαλφούσια προς τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ σημειώναμε το γεγονός ότι το 
συμβούλιο έχει να συνεδριάσει από τις 8 Οκτωβρίου του 2011 και καλούσαμε 
τον Πρόεδρο να προσδιορίσει τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων του 
συμβουλίου, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για σημαντικά θέματα της ΕΛΣΤΑΤ 
που εκκρεμούσαν και που ήδη είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ. Στην 
απαντητική επιστολή του ο Πρόεδρος επισήμανε ότι «κάποια μέλη του 
συμβουλίου έχουν προβεί σε πράξεις που δεν είναι συμβατές με το Νόμο που 
διέπει τη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ και καθιστούν το συμβούλιο μη λειτουργικό» 
και ότι για το ζήτημα αυτό έχει ήδη απευθυνθεί στα αρμόδια για την επίλυση 
του προβλήματος όργανα. Στην επιστολή σημειωνόταν επίσης ότι μόλις τα 
αρμόδια όργανα «προβούν στις δέουσες ενέργειες, το συμβούλιο της ΕΛΣΤΑΤ 
θα συγκληθεί και θα λειτουργήσει εκ νέου» (βλ. συνημμένα έγγραφα Αριθ. 3 
και Αριθ. 4), πλην όμως ότι αυτό ουδέποτε συγκλήθηκε μέχρι σήμερα.

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι προς τα τέλη Μάίου 2011 μου ζητήθηκε 
από τον Υπουργό Οικονομικών, μέσω του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου κ. Πλασκοβίτη, να υποβάλω την παραίτησή μου από μέλος της 
ΕΛΣΤΑΤ προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενέργειες του Υπουργού σχετικά 
με την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Αρχής, η οποία, από τα 
όσα αναφέρονται πιο πάνω, είχε αναμφισβήτητα διαταραχθεί. Στο πλαίσιο 
αυτό υπέβαλα στις 27 Μάίου 2011 στον κ. Υπουργό Οικονομικών την 
παραίτησή μου από μέλος του συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ.

Συμπερασματικά είναι σαφές ότι στην παρούσα φάση υπάρχει ανάγκη 
εξασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να μπορέσει αυτή να 
ανταποκριθεί και να επιτελέσει το έργο της αποτελεσματικά ως ανεξάρτητη και 
αξιόπιστη στατιστική αρχή.

Με τιμή

Γεώργιος Θ. Συμιγιάννης

Συνημμένο Έγγραφο Αριθ. 1
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Προς τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

10/9/2010

Όσον αφορά το θέμα της σύγκλισης έκτατης συνεδρίασης των μελών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
η οποία ζητήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της ΕΑ.ΣΤΑΤ κο Ν. Λογοθέτη, με την 
επιστολή του της 9ης Σεπτεμβρίου και η οποία αποσύρθηκε στη συνέχεια με την 
επιστολή της 10ης Σεπτεμβρίου έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής.

Η σωστή διαδικασία με βάση το νόμο είναι η διερεύνηση σε πρώτη φάση κατά πόσον 
συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών. Εφόσον υπάρχει η δεδομένη 
βούληση τεσσάρων μελών, αυτή διαβιβάζεται στον Πρόεδρο ο οποίος και 
υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνεδρίαση. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε 
εξαρχής πρόσκληση με ημερομηνία και θέματα.

Στην επιστολή με την οποία αποσύρθηκε η πρόσκληση δεν διευκρινίζεται αν η 
βούληση για έκτακτη συνεδρίαση διαπιστώθηκε και από ποια μέλη. Ειδικότερα, 
επειδή δεν γίνεται μνεία για τη στάση των υπογραφόντων, θέλουμε να διευκρινίσουμε 
ότι η θέση την οποία δεν προλάβαμε να διατυπώσουμε θα ήταν αρνητική, καθόσον, 
πέραν των τυπικών αδυναμιών της πρόσκλησης, πιστεύουμε ότι δεν υπήρχε αποχρών 
λόγος για επείγουσα σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της ΕΛΣΤΑΤ (υπήρξε 
ενημέρωση επί του θέματος στη συνεδρίαση της 3/9) και έχει ήδη προγραμματιστεί 
έκτακτη σύγκλιση για τις 20/9.

Με τιμή

Στέλλα Μπαλφούσια 
Γ ιώργος Συμιγιάννης

Συνημμένο Έγγραφο Αριθ. 2
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Προτάσεις τροποποίησης του Άρθρου 11 του Νομοσχεδίου

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2010

Πιστεύουμε ότι με τις τροποποιήσεις που το Νομοσχέδιο προτείνει στα πεδία των 
Αρθρων 10 και 14 του νόμου 3832/10 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) 
Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΑ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» 
επιφέρονται σημαντικές βελτιώσεις, όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση, 
καθώς διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες της ΕΑ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου από 
αυτές του Προέδρου της. Ωστόσο, φρονούμε ότι η κατανομή των αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των δύο οργάνων σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι προς την σωστή 
κατεύθυνση.

Ειδικότερα πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι ακόλουθες αρμοδιότητες θα πρέπει να 
παραμείνουν στην ευθύνη του συλλογικού οργάνου της ΕΑ.ΣΤΑΤ., όπως άλλωστε 
προβλέπεται και στον ισχύοντα νόμο, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται και 
ενισχύεται η διαφάνεια στη λειτουργία της ΕΑ.ΣΤΑΤ. και στη λήψη των σχετικών 
αποφάσεών τη ς :

1. Εγκρίνει προτάσεις για την πρόσληψη προσωπικού.
2. Εγκρίνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, απολογισμούς και ισολογισμούς.
3. Εγκρίνει τις αποφάσεις για τη διενέργεια δαπανών και την ανάθεση των 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Εγκρίνει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών, απογραφών και 

μελετών επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και στο ετήσιο 
στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΑ.ΣΤΑΤ.

Επίσης πιστεύουμε ότι σε περίπτωση ασάφειας του νόμου ως προς την άσκηση 
ορισμένης δραστηριότητας, αυτή κατά τεκμήριο θα πρέπει να παραμένει στην ευθύνη 
του συλλογικού οργάνου. Έτσι, προτείνεται το Άρθρο 10 να περιλάβει και το πιο 
κάτω εδάφιο:

5. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του
Προέδρου της όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 14.

Με τιμή

Τα μέλη της ΕΑ.ΣΤΑΤ.

Στέλλα Μπαλφούσια 
Γεώργιος Συμιγιάννης

Συνημμένο Έγγραφο Αριθ. 3
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Προς τον
Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ 
κ. Ανδρέα Γεωργίου 
Επονιτών 
ΠΕΙΡΑΙΑ

Αθήνα 2 Μαρτίου 2011

Θέμα: Συνεδριάσεις της ΕΛΣΤΑΤ ως συλλογικού οργάνου.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

Όπως καλώς γνωρίζετε, η ΕΑΣΤΑΤ ως συλλογικό όργανο έχει να συνεδριάσει από 
τις 8 Οκτωβρίου του 2010. Αυτό σαφώς υποδηλώνει ότι δεν ισχύει πλέον το μηνιαίο 
πρόγραμμα συνεδριάσεων που είχαμε συμφωνήσει στο παρελθόν. Θα 
παρακαλούσαμε επομένως να μας ενημερώσετε για τις προγραμματιζόμενες 
συνεδριάσεις των μελών της ΕΛΣΤΑΤ, δεδομένου μάλιστα ότι μέχρι το τέλος 
Μαρτίου του τρέχοντος έτους θα πρέπει να έχει καταρτιστεί το ετήσιο στατιστικό 
πρόγραμμα της ΕΑΣΤΑΤ.

Με τιμή

Τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ

Στέλλα Μπαλφούσια 
Γεώργιος Συμιγιάννης

Συνημμένο Έγγραφο Αριθ. 4
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Προς τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ 
κ. Στέλλα Μπαλφούσια 
κ. Γεώργιο Συμιγιάννη

4 Μαρτίου 2011

Θέμα: Συνεδριάσεις της ΕΛΣΤΑΤ ως συλλογικού οργάνου.

Αξιότιμοι κ. Μπαλφούσια και κ. Συμιγιάννη,

Όπως σας έχω ήδη πληροφορήσει σε συζητήσεις μας που έλαβαν χώρα στο διάστημα 
από την τελευταία συνεδρίαση του συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, ο λόγος εξ αιτίας του 
οποίου δεν έχει καταστεί έκτοτε δυνατή η σύγκλησή του, είναι το γεγονός ότι κάποια 
μέλη του έχουν προβεί σε πράξεις που δεν είναι συμβατές με τον Νόμο που διέπει την 
λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ και καθιστούν το συμβούλιο μη λειτουργικό. Για το ζήτημα 
αυτό έχω ήδη -προ πολλού- απευθυνθεί στα αρμόδια, για την αντιμετώπιση και 
επίλυση του εξαιρετικά σοβαρού αυτού θέματος, όργανα. Αμέσως μόλις τα αρμόδια 
όργανα προβούν στις δέουσες ενέργειες, το συμβούλιο της ΕΛΣΤΑΤ θα συγκληθεί 
και θα λειτουργήσει εκ νέου.

Με τιμή

Ανδρέας Γεωργίου 

Πρόεδρος ΕΛΣΤΑΤ
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