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∆ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 
 
 
Σειρά ¨τυχαίων¨ και ¨αποσπασµατικών¨ κινήσεων από τον πρόεδρο της 

ΕΛΣΤΑΤ, κ. Γεωργίου, που όµως οδηγούν συντονισµένα στην αποδυνάµωση 
τόσο σε αριθµό προσώπων που απασχολούνται, όσο και της εµπειρίας και 
γνώσης που υπάρχει στην κρίσιµη για την παρακολούθηση των 
δηµοσιονοµικών µεγεθών της χώρας ∆/νση Εθνικών Λογαριασµών, δηµιουργεί 
υποψίες στο Σύλλογο Εργαζοµένων πως ¨κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της 
∆ανιµαρκίας¨. 

 
Η ανησυχία διογκώνεται ενόψει µάλιστα της επικύρωσης εντός των 

προσεχών µηνών από την ΕΛΣΤΑΤ της ύπαρξης η όχι πρωτογενούς 
πλεονάσµατος καθώς και ο καθορισµός του ύψους του, ενώ η επιφορτισµένη 
µε το έργο αυτό ∆/νση δέχεται απανωτά κτυπήµατα που σκοπό έχουν επί της 
ουσίας την τροµοκράτηση των εργαζοµένων σε αυτήν, αλλά και σε ολόκληρη 
την Υπηρεσία.  

 
Συγκεκριµένα µε απόφαση του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ αντικαθίσταται  η 

προϊσταµένη της Γεν. ∆ιεύθυνσης Στατιστικών Ερευνών (αναπληρώτρια του 
κατά την απουσία του) και παράλληλα αφού καλείται σε έγγραφη απολογία, 
της επιβάλλεται ποινή περικοπής µέρους των µηνιαίων αποδοχών της για 
δήθεν λειτουργικές ολιγωρίες της. 

  
Μέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα αντικαθίσταται επίσης ο προϊστάµενος της 

∆/νσης Εθνικών Λογαριασµών και µετακινείται σε άλλες ∆/νσεις ένας ικανός 
αριθµός έµπειρων στελεχών. 

 
Προϊστάµενος τµήµατος της ∆/νσης αυτής καλείται επίσης σε έγγραφη 

απολογία και του επιβάλλεται επίσης, ποινή περικοπής µέρους των µηνιαίων 
αποδοχών του. 

 
Προϊσταµένη τµήµατος της ∆/νσης αυτής µετακινείται επίσης σε άλλη ∆/νση. 
 
Παρ’ όλη την ύπαρξη αιτήσεων µετακίνησης κάποιων από αυτούς τους 

συναδέλφους, (λόγω της αφόρητης πίεσης και ακατανόητων συµπεριφορών 
όπως περικοπή µισθών για ολιγόλεπτες πρωινές καθυστερήσεις ενώ 
εργάζονται ατέλειωτες ώρες µετά τη λήξη του ωραρίου τους), εντύπωση 
προκαλεί η συνολική αποδοχή των αιτήσεων αυτών και η άµεση 



πραγµατοποίηση των µετακινήσεων τους όταν καθώς προ είπαµε η ∆/νση αυτή 
έχει να αντιµετωπίσει ένα τέτοιο έργο µέχρι τον ερχόµενο Απρίλιο. 

 
Φαντάζει, αν µη τι άλλο, περίεργο ο κ. Γεωργίου να αποδυναµώνει τη ∆/νση 

σε µία τόσο κρίσιµη περίοδο… 
Ποιος µετακινούµενος υπάλληλος στη ∆/νση θα έχει την τόλµη και την 

εµπειρία να εκφέρει αντιρρήσεις και ενδεχοµένως να διαφοροποιηθεί στις 
επιταγές και κατευθύνσεις του έχοντος την εύνοια του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, 
εµπειρογνώµονα της EUROSTAT σε θέµατα Εθνικών Λογαριασµών εν όψει 
µάλιστα της ανακοίνωσης των δηµοσιονοµικών στοιχείων τον Απρίλιο του 
2014; 

Προς τι οι πρόσφατες δηλώσεις για το ίδιο θέµα  του Γεν. ∆ιευθυντή της 
EUROSTAT, κ. Radermacher; 

Πως η ΕΛΣΤΑΤ θα πείσει τον Ελληνικό λαό, ότι τα στοιχεία που θα 
προκύψουν τον Απρίλιο, έχουν παραχθεί σε καθεστώς διαφάνειας; 

 
Συµπερασµατικά, η ολική αποδόµηση της ∆/νσης Εθνικών Λογαριασµών µε 

τις ¨τυχαίες¨ και ¨αποσπασµατικές¨ ενέργειες του κ. Γεωργίου, καθώς και η 
επικείµενη πιστοποίηση του πλεονάσµατος τον ερχόµενο Απρίλιο, 
δηµιουργούν φόβους στους εργαζόµενους πως η ΕΛΣΤΑΤ θα αποτελέσει και 
πάλι τον αρνητικό πρωταγωνιστή της επικαιρότητας τους ερχόµενους µήνες 
και το εξιλαστήριο θύµα όπως πολλές φορές έχει συµβεί κατά το παρελθόν, 
παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλλει για το αντίθετο, οι εργαζόµενοι σε 
αυτήν.  

 
 
 
 
 
 
 

Για το  ∆.Σ 
 


