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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη συνεργασία μεταξύ των Στατιστικών Υπηρεσιών της
Ελλάδας και της Αλβανίας είχαν την ευκαιρία να εδραιώσουν οι Επικεφαλής και τα στελέχη τους στο πλαίσιο
μιας σειράς δράσεων που ανέπτυξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Στοχεύοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού (HR), διοργανώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στην Αθήνα και τον Πειραιά,
από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2021, εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις για το προσωπικό της
Στατιστικής Υπηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT). Στην εκπαιδευτική επίσκεψη μετείχε πενταμελής
αντιπροσωπεία της INSTAT, η οποία ενημερώθηκε για θέματα διοίκησης, οργάνωσης και αξιολόγησης
ανθρώπινων πόρων, ανάπτυξης προγραμμάτων κατάρτισης και ενίσχυσης δεξιοτήτων εργαζομένων και
συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Τα μέλη της INSTAT παρακολούθησαν επίσης εισηγήσεις σχετικές με τη
σημασία, τη δομή και λειτουργία του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Με αφορμή
την επίσκεψη, η ΕΛΣΤΑΤ κατήρτισε το ειδικό ενημερωτικό έντυπο «Ελλάδα – Αλβανία, μέσα από αριθμούς»,
στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα, το οποίο περιέχει στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν τις σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών.
Ακολούθησε η διήμερη, επίσημη επίσκεψη εξαμελούς αντιπροσωπείας της ΕΛΣΤΑΤ, υπό τον Πρόεδρο αυτής
κ. Αθανάσιο Κων. Θανόπουλο, στην Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας στα Τίρανα, στις 14 και 15 Ιουλίου
2021. Στη διάρκεια αυτής αναλύθηκαν ζητήματα σχετικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη μεθοδολογία, τη
νομοθεσία και την επικοινωνιακή στρατηγική που διέπουν τις Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών,
σε εθνικό επίπεδο. Στο περιθώριο των εισηγήσεων, οι εκπρόσωποι των δύο φορέων συζήτησαν τις σημερινές
προκλήσεις στην παραγωγή, ανάπτυξη και διάδοση επίσημων στατιστικών.
Στην επίσκεψη στα Τίρανα μετείχαν ο κ. Απόστολος Κασάπης, Διευθυντής του Αυτοτελούς Γραφείου
Προέδρου, η κα Βασιλική Μπενάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών, η κα Χριστίνα
Καραμιχαλάκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στατιστικών Επιχειρήσεων, η κα Νεκταρία Τσιλιγκάκη,
Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων και η κα Σταματία Φραγκιαδάκη, από
το Αυτοτελές Γραφείου Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ.

