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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και UNICEF
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν χτες ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)
κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος και ο Eκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα κ. Luciano Calestini,
επισφραγίζοντας με αυτό τον τρόπο την άριστη συνεργασία των δύο φορέων από την έναρξή
της το 2016 μέχρι και σήμερα, με στόχο την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων (disaggregated
data) για τα παιδιά στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, η ΕΛΣΤΑΤ και το Γραφείο του Ταμείου των Ηνωμένων
Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους δίνοντας προτεραιότητα
στη διαθεσιμότητα αναλυτικών δεδομένων για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα και ιδιαίτερα για
τους ανηλίκους που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο (παιδιά χωρίς γονική φροντίδα, επιζώντες
βίας, παιδιά με αναπηρίες, παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά Ρομά). Παράλληλα, η
συνεργασία αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της παρακολούθησης των σχετικών δεικτών για την
προώθηση της ισότητας και της ένταξης κάθε παιδιού στη Χώρα.
«Η ανάπτυξη και παραγωγή αξιόπιστων και χρήσιμων δεδομένων για τα παιδιά στην Ελλάδα
αποτελεί βασικό συστατικό της αποστολής της ΕΛΣΤΑΤ. Ο πιο συστηματικός συντονισμός των
προσπαθειών μας με τη UNICEF και η εναρμόνιση των συναφών δράσεων, όπου κρίνεται
απαραίτητο, θα συμβάλλει στη διαθεσιμότητα έγκαιρης, αναλυτικής και συνεκτικής
πληροφόρησης, καθώς και στην ανάπτυξη των ανάλογων εργαλείων παρακολούθησης»,
δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος.
«Η πρόσβαση σε συνεκτικά και αξιόπιστα δεδομένα για τα παιδιά είναι ζωτικής σημασίας για
την πραγμάτωση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού. Προσβλέπουμε σε ακόμη στενότερη
συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συλλογικές
προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σημερινών και των αναδυόμενων αναγκών των παιδιών
στην Ελλάδα παρακολουθούνται στενά και καθοδηγούνται από τα πλέον ακριβή και έγκαιρα
δεδομένα», δήλωσε ο κ. Luciano Calestini, Eκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα.
Οι βασικές κοινές πρωτοβουλίες της ΕΛΣΤΑΤ και της UNICEF θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή
σε συναντήσεις, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, τη
διάχυση αναλυτικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα, καθώς
και τη δρομολόγηση κοινών εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο, με γνώμονα την
πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) και την επίτευξη των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για τα παιδιά.

Σχετικά με την ΕΛΣΤΑΤ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας. Αποστολή
της είναι η διασφάλιση και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των επίσημων στατιστικών
(official statistics) της Χώρας. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει σκοπό τη συστηματική παραγωγή χρήσιμων και
αξιόπιστων στατιστικών για όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ιδιωτικού και Δημόσιου
τομέα ακολουθώντας τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΛΣΤΑΤ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της στο
www.statistics.gr

Σχετικά με την UNICEF
Στη UNICEF προωθούμε τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού, σε όλες μας τις δράσεις.
Από κοινού με τους εταίρους μας, εργαζόμαστε σε 190 χώρες και περιοχές για να μετατρέψουμε
τη δέσμευση αυτή σε έμπρακτη δράση, εστιάζοντας ιδιαιτέρως τις προσπάθειές μας στην
προσέγγιση των πλέον ευάλωτων και αποκλεισμένων παιδιών, προς όφελος όλων των παιδιών,
παντού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη UNICEF και το έργο της για τα παιδιά στην Ευρώπη
και την Κεντρική Ασία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της στο www.unicef.org/eca.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Όλγα Σιώκου-Σιόβα, UNICEF Αθήνα, + 30 6973 227 159, osiokou-siova@unicef.org
Αναστασία Στάμου, Ελληνική Στατιστική Αρχή, + 30 213 135 2236, + 30 213 135 2198
a.stamou@statistics.gr, pressoffice@statistics.gr

