Πικέρµι, 5 Σεπτεµβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.:

Προς Πρόεδρο ΕΛΣΤΑΤ,
κ. Α. Γεωργίου

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της από 14 Αυγούστου 2012 (Αριθ. Πρωτ. 1254) επιστολής µας
(συνηµ. 1) προς τη ∆/νση Εθνικών Λογαριασµών (Τµήµα Ερευνών ∆ηµοσίου
Τοµέα) της ΕΛΣΤΑΤ και σχετικών επαφών µε τον κ. Μολφέτα και την κα
Καµτσικλή, που αφορά στο αίτηµα απένταξης του ΚΑΠΕ από το Μητρώο των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας,
αναφέρουµε συµπληρωµατικά τα ακόλουθα:

1. Tο ΚΑΠΕ όπως αποδεικνύεται από τα οικονοµικά του στοιχεία, όπως
αυτά παρατίθενται στον Πίνακα 1 (συνηµ.2), δεν υπάγεται στην διάταξη
του άρθρου 2 του Ν. 3871/17-12-2010 (ΦΕΚ Α’ 141) δηλαδή στα ΝΠΙ∆
που ελέγχονται και χρηµατοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική
∆ιοίκηση (Oρισµοί, άρθρο 1Β του Ν. 2362/1995), αλλά ούτε
συντρέχουν και τα τρία κριτήρια ένταξης φορέων στο τοµέα της
Γενικής Κυβέρνηση (S13), σύµφωνα µε τους κανόνες του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ΕΣΛ) 1995 (Κοινοτικός
Κανονισµός 2223/1996), δεδοµένου ότι τα µη κερδοσκοπικά
ιδρύµατα για να θεωρηθούν δηµόσιοι παραγωγοί θα πρέπει να
ελέγχονται αλλά και κατά κύριο λόγο να χρηµατοδοτούνται από
τη Γενική Κυβέρνηση.
2. Πράγµατι, σύµφωνα µε το ιδρυτικό Π.∆. 375/17.9.87 (ΦΕΚ 167
Α΄/17.09.1987), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του
Ν.3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8/2009), το ΚΑΠΕ είναι µη κερδοσκοπικός
οργανισµός (άρθρο 30 παρ.2),
ελέγχεται µεν από την Κεντρική
∆ιοίκηση (ορισµός µελών ∆.Σ.), αλλά όµως όπως αποδεικνύεται από
τους ισολογισµούς του, δεν χρηµατοδοτείται κυρίως από αυτήν.

3. Τα έσοδα του ΚΑΠΕ, καλύπτονται µεταξύ άλλων και από κρατικές
επιχορηγήσεις (τακτικός προϋπολογισµός και Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π.∆.Ε). Οι κρατικές επιχορηγήσεις καλύπτουν µικρό
ποσοστό των συνολικών εσόδων του Κέντρου (από 10%-25% και
πάντως λιγότερο του 50%) και ειδικότερα για το έτος 2010, το ποσοστό
αυτό, ανήλθε σε 25%περίπου). Το µεγαλύτερο ποσοστό εσόδων του
Κέντρου προέρχεται από χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.
4. Το ΚΑΠΕ, για τους ως άνω λόγους εξαιρέθηκε από τις διατάξεις του Ν.
3899/17-12-2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας».

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Αθανάσιος Στούµπος
Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
Συνηµ. 2

