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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Στο πλαίςιο τθσ ετιςιασ παρουςίασ τθσ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ (ΔΕΘ), θ Ελλθνικι
Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ςυμμετζχει ςτθν 81θ ΔΕΘ (10‐18 Σεπτεμβρίου 2016) με δικό τθσ περίπτερο
(περίπτερο 15, stand 25). Στόχοσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ είναι να ενθμερϊςει το ευρφ κοινό για τισ επίςθμεσ
ςτατιςτικζσ τθσ Χϊρασ μασ, κακϊσ και για το ζργο που ζχει επιτελζςει και ςυνεχίηει να επιτελεί με
αποτζλεςμα τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθν εδραίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ των επίςθμων
ςτατιςτικϊν τθσ Ελλάδασ.
Στο περίπτερο τθσ ΕΛΣΤΑΤ κα υπάρχουν διακζςιμα για τουσ επιςκζπτεσ ενθμερωτικό υλικό και
ςτοιχεία που καλφπτουν ζνα μεγάλο εφροσ ςτατιςτικϊν ερευνϊν που διεξάγει θ ΕΛΣΤΑΤ. Επίςθσ, οι
επιςκζπτεσ του περιπτζρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ κα μποροφν να παρακολουκιςουν ςχετικό ενθμερωτικό
βίντεο.
Tο μεγαλφτερο μζροσ του ανωτζρω υλικοφ υπάρχει διακζςιμο, για όλουσ τουσ χριςτεσ, ςε ειδικι
ενότθτα που δθμιουργικθκε ςτον ιςτοχϊρο τθσ ΕΛΣΤΑΤ για τθν 81θ ΔΕΘ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/elstat-81-tif
Κατά τθ διάρκεια τθσ 81θσ ΔΕΘ, θ ΕΛΣΤΑΤ διοργανϊνει ςτο περίπτερό τθσ, για άλλθ μία φορά,
ποικίλεσ ψυχαγωγικζσ και επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ για παιδιά θλικίασ 3 – 12 ετϊν. Μζςα από
αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ τα παιδιά κα ζχουν τθν ευκαιρία να αποκτιςουν μια εικόνα για τθ ςθμαςία
τθσ ςτατιςτικισ. Οι εκδθλϊςεισ αυτζσ εντάςςονται ςτο πλαίςιο τθσ ανάλθψθσ από τθν ΕΛΣΤΑΤ
δράςεων που αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςτατιςτικισ παιδείασ ςτθ Χϊρα μασ.
Παράλλθλα, θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι, με πλιρθ ςεβαςμό ςτισ Θεμελιϊδεισ Αρχζσ των Ηνωμζνων
Εκνϊν που διζπουν τθν παραγωγι των επίςθμων ςτατιςτικϊν και ειδικότερα ςτθν αρχή που αφορά
ςτην ιςότιμη πρόςβαςη ςτην ςτατιςτική πληροφορία, ςυνεργάηεται, για πρϊτθ φορά φζτοσ, με το
Κζντρο Εκπαίδευςησ και Αποκατάςταςησ Συφλών (Κ.Ε.Α.Σ.) και με το Κζντρο ΚΤΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΛΛΑΔΟ για μία ςειρά εκδθλϊςεων.
Οι εκδθλϊςεισ των παραπάνω φορζων που κα φιλοξενθκοφν ςτο περίπτερο τθσ ΕΛΣΤΑΤ
περιλαμβάνουν:
o

Παρουςίαςη του παιδικοφ βιβλίου «Φζνια, η αγαπημζνη των ήχων» από τθ
ςυγγραφζα κα Γιϊτα Αλεξάνδρου (Σάββατο 17 και Κυριακι 18.9.2016, ςτισ 11:00 π.μ.).

o

Παρουςίαςη εκπαίδευςησ ςκφλων οδηγών (Παραςκευι 16.9.2016, ςτισ 18:00 μ.μ.,
Σάββατο 17.9.2016, ςτισ 18:00 μ.μ. και Κυριακι 18.9.2016, ςτισ 12:00 μ.μ.).

Τα εγκαίνια του περιπτζρου κα πραγματοποιθκοφν τθν Κυριακι 11 Σεπτεμβρίου 2016, ςτισ 11:00
π.μ., παρουςία του Προζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ακαναςίου Κων. Θανόπουλου.

