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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 
Ολοκληρώνεται η πενταετής θητεία του Προέδρου της ΕΛΣΑΣ 

κου Ανδρέα Β. Γεωργίου 
Εν μέσω μιας από τις δυσκολότερες περιόδους για τη Ελλάδα, εκπονήθηκε σημαντικό 

έργο το οποίο μένει ως παρακαταθήκη για τους επόμενους. 
 
 
 
Ολοκληρώνεται σήμερα, από προσωπική επιλογή και μετά από 5 χρόνια 
υπηρεσίας, η θητεία του κ. Ανδρέα Γεωργίου ως Προέδρου της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Τα πέντε αυτά χρόνια, μια από τις 
δυσκολότερες κοινωνικές και οικονομικές περιόδους για την Ελλάδα, ο κος 
Γεωργίου και το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια 
σειρά σημαντικών και δύσκολων προβλημάτων που είχε κληρονομήσει η 
νεοσυσταθείσα το 2010 Ελληνική Στατιστική Αρχή από τις προηγούμενες 
περιόδους στατιστικής παραγωγής της Χώρας. Με συστηματική και επίπονη 
δουλειά, βασισμένη κυρίως σε 4 βασικούς πυλώνες,  
- της βελτίωσης της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών,  
- της χρηστής διακυβέρνησης και διαχείρισης της τατιστικής 

Τπηρεσίας,  
- της στενότερης και πιο ουσιαστικής συνεργασίας με τους χρήστες 

αλλά και τους παραγωγούς των στατιστικών δεδομένων, και  
- της εντατικής συνεργασίας με την ευρωπαϊκή και διεθνή στατιστική 

κοινότητα,  
 
ο κ. Γεωργίου με το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ αφήνουν πίσω σημαντική 
παρακαταθήκη για τους επόμενους.  
 
Έχοντας επιπλέον να αντιμετωπίσει και μια σειρά ανυπόστατων κι εντελώς 
αβάσιμων καταγγελιών, ο απερχόμενος Πρόεδρος θέλησε να κλείσει τη 
δύσκολη αυτή θητεία, συνοψίζοντας σε λίγες γραμμές το σημαντικότατο έργο 
που παράχθηκε αλλά και προσφέροντας στη διάθεση του κοινού στοιχεία 
που αποδεικνύουν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία, την 
αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της ποιότητας, 
γενικότερα, με την οποία έλαβε χώρα η παραγωγή στατιστικών στοιχείων 
στην Ελλάδα αυτό το χρονικό διάστημα. 



 
Σο έργο της τατιστικής Αρχής εν συντομία: 
Η κατάσταση που επικρατούσε στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για πολλά 
χρόνια, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Γεωργίου, ήταν εξαιρετικά 
προβληματική. Το 2004 η Eurostat συνέταξε μια ολοκληρωμένη έκθεση για 
την αναθεώρηση των στοιχείων για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος της 
Ελλάδας, καταδεικνύοντας ότι οι ελληνικές στατιστικές αρχές είχαν υποβάλει 
λανθασμένα στοιχεία για το χρέος και το έλλειμμα για τα έτη 1997-2003.1 
Παρά την κατάσταση αυτή, μετά το 2004 και μέχρι τα μέσα του 2010, η 
Eurostat συνέχισε συχνότατα να μην πιστοποιεί τα στοιχεία της Ελλάδας και 
σε έξι (6) περιπτώσεις αυτήν την περίοδο εξέφρασε επιφυλάξεις για τα 
στοιχεία στο πλαίσιο των εξαμηνιαίων Δελτίων Τύπου της για το έλλειμμα και 
το χρέος. Όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) σε νέα έκθεση 
της τον Ιανουάριο 2010, που εκπόνησε για τη χρονική περίοδο 2004-2009 (σε 
συνέχεια της αντίστοιχης έκθεσης του 2004), οι ελληνικές αρχές είχαν προβεί, 
σε σωρεία περιπτώσεων, σε εσκεμμένη και εκτεταμένη υποβολή λανθασμένων 
στοιχείων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.2 Σύμφωνα με την ίδια τη Eurostat, 
τα στοιχεία Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Χώρας δημοσιεύτηκαν 
από τη Eurostat χωρίς επιφυλάξεις μόνο στις περιπτώσεις όπου η τελευταία 
είχε παρέμβει πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου της κοινοποίησης με 
σκοπό να διορθώσει λάθη ή λανθασμένη καταγραφή, που παρουσίαζαν το 
έλλειμμα μικρότερο από το πραγματικό. Για τους λόγους αυτούς η Eurostat 
καταλήγει στην έκθεση της στην παρατήρηση που δείχνει το μέγεθος του 
προβλήματος της Χώρας μας λόγω των στατιστικών της στοιχείων εκείνα τα 
χρόνια, ότι «Εσκεμμένη υποβολή λανθασμένων στοιχείων ή απάτη δεν προβλέπονται 
στον κανονισμό». Ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, η Ελλάδα βρέθηκε δυο 
φορές στα πρόθυρα της παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για παράβαση του ενωσιακού δικαίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές 
που παρήγαγε η Χώρα. Η αιτιολογημένη γνώμη της 6ης Απριλίου 2011 που 
απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για παράβαση της 
ευρωπαϊκής στατιστικής νομοθεσίας (παράβαση 2010/2002, Ε(2011) 2199 
τελικό) περιέχει ρητές αναφορές σε παρανομίες κατά την κατάρτιση των 
στατιστικών της Χώρας.   
 
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, με την έναρξη της θητείας του κ. Γεωργίου από 
τον Αύγουστο του 2010 —για δέκα συνεχείς εξαμηνιαίες δημοσιεύσεις—τα 
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2 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/COMMISSION_REPORT_ON_DEFI
CIT_DEBT.pdf 
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ελληνικά δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία έγιναν δεκτά από τη Eurostat —
μετά πάντα και από τους προβλεπόμενους ελέγχους— χωρίς καμία απολύτως 
επιφύλαξη και η αξιοπιστία τους δεν αμφισβητήθηκε εφεξής από κανένα 
ευρωπαϊκό ή διεθνή θεσμό. Πέραν των δημοσιονομικών στατιστικών της 
Ελλάδας, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και σε μια εκτενή σειρά 
στατιστικών προϊόντων της ΕΛΣΤΑΤ (π.χ. ετήσιοι, τριμηνιαίοι και 
περιφερειακοί εθνικοί λογαριασμοί, στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, δείκτης 
τιμών καταναλωτή, λογαριασμοί υγείας κλπ.). 
 
Για την επίτευξη της παραπάνω παραδοχής από την παγκόσμια κοινότητα 
έλαβαν χώρα μια μακρά σειρά από δράσεις την τελευταία πενταετία, που 
είχαν ως βασικό στόχο την οικοδόμηση εκ νέου της αξιοπιστίας των επίσημων 
στατιστικών της Χώρας αλλά και την εδραίωση της εμπιστοσύνης των 
χρηστών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στις συγκεκριμένες 
στατιστικές. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ, κατά την τελευταία πενταετία παρήγαγε 
σημαντικό έργο στους τέσσερις (4) παρακάτω βασικούς άξονες: 

α) στη βελτίωση και συνεχή διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας των 
στατιστικών μέσω της απαρέγκλιτης εφαρμογής του Κώδικα Ορθής 
Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, με αναδόμηση των 
διαδικασιών και της γενικότερης προσέγγισης στην παραγωγή των 
στατιστικών, 

β) στη χρηστή διακυβέρνηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, όσον αφορά στις 
λειτουργίες και τη διαχείρισή της, με βάση ένα σύστημα κανόνων που 
βελτιώνει και την αποτελεσματικότητα των στατιστικών εργασιών, 

γ) στη στενότερη συνεργασία με τους χρήστες των στατιστικών στοιχείων 
και την ανταπόκριση στις ανάγκες τους, καθώς και στο συντονισμό και 
τη συνεργασία με άλλους παραγωγούς στατιστικών δεδομένων, με 
σκοπό τη βελτίωση των στατιστικών, 

δ) στην εντατική συνεργασία και ανάληψη δράσεων μέσα στην ευρωπαϊκή 
και διεθνή στατιστική κοινότητα. 

 
Στις κύριες στατιστικές εργασίες της πενταετίας περιλαμβάνονται αυτές τριών 
πολύ σημαντικών απογραφικών ερευνών (Πληθυσμού – Κατοικιών, Κτιρίων 
και Γεωργίας – Κτηνοτροφίας), καθώς και μίας ευρείας έκτασης 
δειγματοληπτικής Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού – 
Κατοικιών. Στα σημαντικά γεγονότα της πενταετίας ξεχωρίζει η επιτυχημένη 
διοργάνωση, στην Αθήνα, του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ποιότητα των 
Επίσημων Στατιστικών (Q2012) το Μάιο του 2012. Τέλος, η ΕΛΣΤΑΤ έφερε σε 
πέρας σημαντικό έργο σχετικά με την προώθηση του στατιστικού νομοθετικού 
έργου στην Ευρωπαϊκή ´Ένωση κατά την άσκηση από την ΕΛΣΤΑΤ των 
καθηκόντων της Προεδρίας στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τις 



Στατιστικές, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής ´Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014. 

Η σοβαρή πρόοδος που επετεύχθη μέσα από τη συστηματική προσπάθεια της 
τελευταίας πενταετίας, καταγράφηκε και μέσα από πολλαπλές ανακοινώσεις 
και δηλώσεις που έχουν κάνει αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Ενδεικτικά, στην 
πολύ πρόσφατη γνωμοδότηση για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού 
υμβουλευτικού Υορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της τατιστικής 
(ESGAB) το Μάρτιο του 2015,3 αναφέρεται, σχετικά: «Η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί από την ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει ένα πρωτοπόρο 
παράδειγμα για το είδος των μεταρρυθμίσεων και του εκσυγχρονισμού που απαιτούνται 
στη δημόσια διοίκηση της Ελλάδας, στο σύνολό της.» 

Οι ανυπόστατες καταγγελίες κατά του Προέδρου της ΕΛΣΑΣ περί της 
δήθεν διόγκωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος του 2009 
 
Το Σεπτέμβριο του 2011, με αφορμή ψευδείς καταγγελίες κατά του Προέδρου 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και δυο (2) ακόμη στελεχών της, περί δήθεν 
διόγκωσης του ελληνικού δημοσιονομικού ελλείμματος του 2009, ξεκίνησε μια 
δύσκολη περιπέτεια, μέχρι να αποδειχτεί από την ελληνική δικαιοσύνη ότι οι 
κατηγορίες ήταν ανυπόστατες.  
 
Δήλωση του Προέδρου της ΕΛΣΑΣ για την ολοκλήρωση της θητείας του 
 
Ο κ. Γεωργίου, ακολουθώντας τη μέχρι σήμερα προσέγγισή του να μιλά λίγο 
και να αφήνει τις πράξεις και τα στοιχεία να αποδεικνύουν το έργο που 
πραγματοποιήθηκε την πενταετία αυτή, σε μια σύντομη δήλωσή του 
υπογράμμισε τα εξής: 
 
«Τα 5 αυτά χρόνια ήταν ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι, με καθημερινή κούραση και 
σκληρή δουλειά. Το κόστος ήταν τεράστιο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό 
επίπεδο. Παρόλα αυτά, δεν παρέδωσα τα όπλα. Είμαι ικανοποιημένος ότι αυτή η 
μακρόχρονη προσπάθεια απέδωσε καρπούς. Τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία και η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή, όλα αυτά τα 5 χρόνια, στάθηκαν δίπλα στους Έλληνες και 
την Ελλάδα, προσφέροντάς τους την ουσιαστική και φιλαλήθη υποστήριξη που πρέπει 
να παρέχει μια στατιστική υπηρεσία σε μια ανεπτυγμένη δημοκρατική Ευρωπαϊκή χώρα 
και όχι παραπλανώντας και υποσκάπτοντάς τους. Επιτέλους, οι Έλληνες μάθαμε πού 
πραγματικά βρισκόμαστε, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου με τη μακρόχρονη 
συστηματική υπονόμευση και αλλοίωση των στατιστικών στοιχείων είχαμε μια ψευδή 
και ανακριβή εικόνα για την πραγματική κατάσταση της χώρας μας. Τα ελληνικά 
στατιστικά στοιχεία, επίσης, έπαψαν να υπονομεύουν το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταφέραμε ως ΕΛΣΤΑΤ να γίνουμε στην πράξη, και 
όχι μόνο τυπικά, μέλος της ευρωπαϊκής στατιστικής οικογένειας. Πολλοί, όλα αυτά τα 
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http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/Opinion_%20ESGAB_24032015_G
R.pdf 



χρόνια, με ρωτούσαν πώς άντεχα και από πού αντλούσα τη δύναμη για να συνεχίσω. 
Πραγματικά, πίστευα ότι έκανα κάτι πολύ σημαντικό για την χώρα μου, την Ελλάδα, 
που άξιζε τον κόπο, για αυτό και οι τόσο αντίξοες και δύσκολες συνθήκες δεν ήταν 
αρκετές για να με κάνουν να εγκαταλείψω τον αγώνα. Παρά την προσωπική προσπάθεια 
και παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει, ο κίνδυνος για τα στατιστικά στοιχεία της 
Ελλάδας, και κατά συνέπεια για την ίδια τη Χώρα μας, δεν έχει εξαφανιστεί. Για αυτό 
εύχομαι, όλη αυτή τη δουλειά που έγινε να τη συνεχίσουν, με τον ίδιο ζήλο και 
τηρώντας τις ιδίες στατιστικές αρχές, οι επόμενοι». 
 
Περισσότερες Πληροφορίες: Το σημαντικό έργο που επιτελέστηκε την 
πενταετία της θητείας του κ. Γεωργίου καταδεικνύεται στη συνημμένη  
«Αναφορά στο έργο της ΕΛΣΤΑΤ, Αύγουστος 2010 - Αύγουστος 2015» 4 
 
Λίγα Λόγια για τον Ανδρέα Β. Γεωργίου: Ο Ανδρέας Γεωργίου γεννήθηκε 
στην Πάτρα το 1960 με καταγωγή από την Πελοπόννησο και την Κρήτη. 
Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και πραγματοποίησε σπουδές στα 
οικονομικά και τις πολιτικές επιστήμες στο Amherst College, στις ΗΠΑ. 
Αναγορεύθηκε διδάκτωρ των οικονομικών του Πανεπιστημίου του Michigan . 
Την περίοδο 1989 - 2010 υπήρξε στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου.  
 
Από τον Αύγουστο του 2010 ανέλαβε Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής και η θητεία του ολοκληρώθηκε στις 2 Αυγούστου 2015. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας του εξελέγη από τους ομολόγους του—τους επικεφαλής 
των στατιστικών υπηρεσιών των κρατών μελών της ΕΕ—ως μέλος στους 
φορείς διακυβέρνησης: Partneship Group του Ευρωπαϊκού Στατιστικού 
Συστήματος5 και Bureau του European Statistical Forum,6 καθώς και στη 
Συντακτική Επιτροπή του Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Στατιστικού 
Συστήματος.7 Διετέλεσε πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για 
τις Στατιστικές, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Έχει διδάξει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Michigan και έχει διατελέσει 
επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Μπρατισλάβα 
(Σλοβακία).  
 
Είναι πατέρας της πεντάχρονης Μαρίας Ολύμπιας. 
 

                                                           
4 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_WORK_2015_GR.pdf 

5 http://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system/ess-governance-bodies/partnership-
group 

6 http://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system/ess-governance-bodies/esf 

7 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-FN-15-001 

 


