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Περίληψη
Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνε-
ται συνεχώς από το 2016 και μετά, 
και θα κατέλθει σταδιακά σε λιγό-
τερο από 9,5 εκατομμύρια το 2051 
(Γαβαλάς, 2019, Κοτζαμάνης κ.ά., 
2016). Η μείωση αυτή οφείλεται 
στο ότι ο αριθμός των θανάτων ένα-
ντι αυτού των γεννήσεων είναι τό-
σο μεγαλύτερος, με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί πλέον να αντισταθμιστεί 
από τη σχετικά μικρή θετική καθα-
ρή μετανάστευση, ακόμα και αν η 
θετική μετανάστευση που καταγρά-
φηκε επισήμως το 2016 και το 2020 
διαρκέσει μέχρι τα μέσα του 21ου 
αιώνα. Όμως, τα νησιά του Αρχιπε-
λάγους φαίνεται πως είναι πιο αν-
θεκτικά απέναντι στη λαίλαπα της 
δημογραφικής συρρίκνωσης. Χρη-
σιμοποιώντας ένα αρκετά αισιόδο-
ξο σενάριο όσον αφορά τη μετανά-
στευση για τα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, και ένα λιγότερο αισιόδο-
ξο για τα υπόλοιπα νησιά (Κυκλά-
δες και Κρήτη), και εφαρμόζοντας 
τις πιο σχολαστικές μεθόδους δη-
μογραφικών προβολών, προβλέ-
πουμε την εξέλιξη του φυσικού ισο-
ζυγίου, των μεταναστευτικών ροών 

1. «Αρχιπέλαγος» ήταν η μεσαιωνική ονομασία 
του Αιγαίου πελάγους. Αργότερα χρησιμοποι-
ήθηκε ως γεωγραφικός όρος για να προσδιορί-
σει επιμέρους θάλασσες με συστάδες νησιών.

H πληθυσμιακή 
εξέλιξη των νησιών 
του Αρχιπελάγους1 

από το 2016  
μέχρι το 2051
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αλλά και το μέγεθος του πληθυσμού των νησιωτικών νομών του Αιγαίου κατά φύλο και 
πενταετείς ομάδες ηλικιών, με χρονικό ορίζοντα το 2051. 

Λέξεις-κλειδιά
Δημογραφικές προοπτικές, πληθυσμιακές προβολές, καθαρή μετανάστευση, φυσικό ισοζύγιο, 
δομή του πληθυσμού. 

1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Διασυνοριακή συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσ-
σιου Χωροταξικού Σχεδιασμού», με κωδική ονομασία «ΘΑΛ-ΧΩΡ», είχαν εκπονηθεί, στα μέσα 
της δεκαετίας του 2010, μια σειρά από μελέτες οι οποίες αφορούσαν την ανθρωπογεωγραφία 
των ακριτικών νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης (Γαβαλάς, 2015α, Γαβαλάς & Δημητριάδης, 
2015, Γαβαλάς, 2015β). Μέρος των ευρημάτων αυτών των μελετών δημοσιοποιήθηκε σε επι-
στημονικά περιοδικά και συνέδρια (Γαβαλάς & Παυλογεωργάτος, 2016, Gavalas, 2018). Το όλο 
πρόγραμμα αποτέλεσε έμπνευση και για τη συγγραφή και δημοσίευση ενός βιβλίου που αφορά 
τη δημογραφική και την κοινωνική εξέλιξη των αιγιακών κοινωνιών στη διάρκεια ενός και πλέον 
αιώνα (Γαβαλάς, 2019). 

Σε όλες τις παραπάνω μελέτες είχε διαφανεί η θεαματική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
που βίωσαν τα νησιά του Αιγαίου τις μεταπολεμικές δεκαετίες. Παράλληλα όμως, είχε διαφανεί 
ότι αυτή η ανάπτυξη εμφανίζει μεγάλη ανομοιομορφία από νησί σε νησί. Τα νησιά του Βoρείου 
Αιγαίου, με ελάχιστες εξαιρέσεις, στη διάρκεια της τεσσαρακονταετίας 1971-2011 απώλεσαν 
πληθυσμό και έγιναν πιο αραιοκατοικημένα. Ο μέσος κάτοικός τους είναι αρκετά φτωχότερος από 
τον μέσο Έλληνα, ενώ ο πληθυσμός τους είναι πιο γερασμένος από τον πληθυσμό της Ελλάδας. 
Στον αντίποδα βρίσκονται τα Δωδεκάνησα, τα οποία διπλασίασαν τον πληθυσμό τους εκείνη την 
τεσσαρακονταετία, έχουν πιο νεανικό πληθυσμό συγκριτικά με τον Εθνικό Μέσο Όρο, και ο μέσος 
κάτοικός τους έχει υψηλότερο εισόδημα από τον μέσο Έλληνα. Οι Κυκλάδες βίωσαν, επίσης, μία 
θεαματική οικονομική (αλλά και πληθυσμιακή) ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1980 και εξής, 
παρόλο που είναι πιο γερασμένες από τα Δωδεκάνησα (20% ποσοστό ηλικιωμένων το 2016) και 
παρουσιάζουν έλλειμμα νέων ανθρώπων στις πρώιμες παραγωγικές ηλικίες. Παρ’ όλα αυτά, και 
οι δύο νομοί (Δωδεκανήσου και Κυκλάδων) συγκαταλέγονται στους πλουσιότερους στην Ελλάδα 
και σχεδόν το ¼ των εργαζομένων ασχολείται με την παροχή καταλυμάτων και υπηρεσιών εστί-
ασης. Επιπροσθέτως, στο τρίτο τρίμηνο του έτους, όταν η τουριστική «σεζόν» βρίσκεται στο από-
γειό της, το Νότιο Αιγαίο έχει μονοψήφια ποσοστά ανεργίας (Γαβαλάς & Παυλογεωργάτος, 2016, 
Γαβαλάς, 2019: 216-220).

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τις δημογραφικές προοπτικές των νησιών σε ορίζοντα τριακο-
νταπενταετίας (2016-2051). Φυσικά οι προβλέψεις μας, οι οποίες στην ακαδημαϊκή γλώσσα ονο-
μάζονται «προβολές πληθυσμού», αν και βασίζονται σε λεπτομερείς δημογραφικές τεχνικές, δεν 
αποτελούν παρά «καλοζυγισμένες εικασίες», όπως και όλες οι πληθυσμιακές προβολές άλλω-
στε. Ο κάθε πληθυσμός μεταβάλλεται διαρκώς και οι συνιστώσες της μεταβολής του (η γεννητι-
κότητα, η θνησιμότητα και η μετανάστευση) δεν μπορούν πάντα να προβλεφθούν με μαθηματικά 
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μοντέλα. Παρ’ όλα αυτά, στις αναπτυγμένες κοινωνίες η θνησιμότητα είναι πλέον παγιωμένη 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με μικρά περιθώρια βελτίωσης. Η γεννητικότητα-γονιμότητα είναι 
πιο ευμετάβλητη από τη θνησιμότητα, αλλά και αυτή προβλέψιμη, με μικρά περιθώρια λάθους, 
ειδικά σε κοινωνίες με πολύ χαμηλή γονιμότητα, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός νότος. Η μετανά-
στευση είναι η πιο απρόβλεπτη από τις τρεις δημογραφικές συνιστώσες και μπορεί να καταστή-
σει τις προβολές πληθυσμού τελείως ανακριβείς, αν δεν προβλεφθεί σωστά. 

Ο χρονικός ορίζοντας των 35 ετών είναι πολύ μεγάλος για να μαντέψουμε πώς θα εξελιχθούν 
οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, όχι μόνο στην Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου αλλά και 
στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Είναι αυτές ακριβώς οι κοινωνικές και οικονο-
μικές συνθήκες εξαιτίας των οποίων απομακρύνεται πληθυσμός από μία περιοχή και στρέφεται 
σε μία άλλη. Στη μεν Ευρώπη, η Ελλάδα στέλνει πληθυσμό τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, από 
το 2009 και εξής, από τη δε Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία, η Ελλάδα και τα νησιά του 
Αιγαίου δέχονται πληθυσμό, διερχόμενο ως επί το πλείστον, αλλά όχι αποκλειστικά διερχόμενο. 
Επομένως, η απρόβλεπτη εξέλιξη της μετανάστευσης θα καθορίσει εν πολλοίς και την εξέλιξη του 
πληθυσμού, ειδικά στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. 

Στη διερεύνηση των δημογραφικών προοπτικών των νησιών περιλαμβάνεται αυτήν τη φορά 
και η Κρήτη, η οποία αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς εκεί βρίσκονται μεγάλα αστικά κέντρα 
της Ελλάδας και οι παράμετροι που καθορίζουν την εξέλιξη του πληθυσμού της είναι τελείως 
διαφορετικοί από τις παραμέτρους που υφίστανται στους μικρούς νησιωτικούς πληθυσμούς των 
Κυκλάδων ή των Δωδεκανήσων. 

2. Μεθοδολογία πληθυσμιακών προβολών

Οι προβολές πληθυσμού βασίζονται στη μέθοδο των συνισταμένων κοορτών (cohort-component 
method), η οποία είναι η πιο αξιόπιστη τεχνική προβολής πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία. Η 
μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες γονιμότητας και θνησιμότητας και ενσω-
ματώνει κάποιες εκτιμήσεις για τη μετανάστευση. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τις προ-
βολές είναι το «Mortpak 4.3», το οποίο αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Πληθυσμού του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών για δημογραφικές εφαρμογές. 

Οι υποθέσεις και τα δεδομένα στις οποίες βασίζονται οι προβολές είναι οι εξής: 
Προβολική περίοδος: 2016-2051
Πληθυσμός βάσης:
Χρησιμοποιήθηκε ο υπολογιζόμενος πληθυσμός στα μέσα του έτους 2016 κατά φύλο και 

πενταετείς ομάδες ηλικιών για κάθε νησιωτικό νομό του Αιγαίου πελάγους. Τα δεδομένα ελή-
φθησαν από την ΕΛΣΤΑΤ, κατόπιν παραγγελίας. Η αρχική μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2018, 
ενώ η Κρήτη προστέθηκε στην ανάλυση αργότερα. Δεν ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα 
της απογραφής του 2021, πρώτον, επειδή μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 που γράφονταν αυτές 
οι γραμμές δεν είχαν δημοσιευτεί τα πλήρη αποτελέσματα, και δεύτερον, επειδή η συγκεκρι-
μένη απογραφή είναι μειωμένης αξιοπιστίας. Ο τρόπος και η διάρκεια διεξαγωγής της απο-
γραφής του 2021 (διήρκεσε μήνες, αντί μίας ημέρας) είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες διαφυγές 
πληθυσμού (Κοτζαμάνης, 2022, Σιούτη, 2022), καθιστώντας τα αποτελέσματά της ακατάλληλα 
για χρήση σε οποιαδήποτε δημογραφική ανάλυση η οποία προϋποθέτει ακρίβεια.
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2.1 Γονιμότητα
Οι προβολές της γονιμότητας βασίστηκαν στον δείκτη ολικής γονιμότητας (TFR, ήτοι Total Fertility 
Rate) κάθε νομού ξεχωριστά. Οι γεννήσεις κατά ηλικία μητέρας και κατά νομό για το 2016 που 
απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη ολικής γονιμότητας (TFR) ελήφθησαν από την ΕΛΣΤΑΤ 
(2020α). Ο πληθυσμός των γυναικών κατά ηλικία για το 2016 κατά νομό προέρχεται επίσης από 
την ΕΛΣΤΑΤ, κατόπιν παραγγελίας (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, υπο-
λογίσαμε το TFR για τους νομούς Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Ηρακλείου, 
Ρεθύμνου, Λασιθίου και Χανίων για το 2016 (πίνακας 1).

Η υπόθεση που τέθηκε για την εξέλιξη της γονιμότητας του πληθυσμού στη διάρκεια της προ-
βολικής περιόδου βασίζεται στο ενδιάμεσο σενάριο που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ για την προβολή 
του πληθυσμού της Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο δείκτης ολικής γονιμότητας της 
Ελλάδας θα αυξηθεί στο 1,66 το 2050, καταγράφοντας αύξηση 20% από το 2016 μέχρι το 2050 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2009).

Κατ’ αναλογίαν λοιπόν, έγινε η υπόθεση ότι οι δείκτες ολικής γονιμότητας των νησιωτικών 
νομών του Αιγαίου πελάγους θα αυξηθούν και αυτοί κατά 20% από το 2016 έως το 2050, όπως 
φαίνεται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Καταγεγραμμένοι δείκτες ολικής γονιμότητας για το 2016 και προβλεπόμενοι για το 2050.

Νομός TFR 2016 TFR 2050

Κυκλάδων 1,51 1,81

Δωδεκανήσου 1,56 1,87

Λέσβου 1,61 1,93

Σάμου 1,58 1,90

Χίου 1,43 1,72

Ηρακλείου 1,50 1,81

Λασιθίου 1,48 1,78

Ρεθύμνης 1,39 1,67

Χανίων 1,59 1,91

ΕλλάδαΕλλάδα 1,381,38 1,661,66

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί βασισμένοι σε γεννήσεις κατά ηλικία μητέρας (ΕΛΣΤΑΤ, 2020α), πληθυσμό γυναικών αναπαραγωγικής 
ηλικίας (δεδομένα κατόπιν παραγγελίας) και το ενδιάμεσο σενάριο της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της γονιμότητας στην Ελλάδα 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2009). 

2.2 Θνησιμότητα
Η προβολή της θνησιμότητας βασίστηκε σε πίνακες επιβίωσης που καταρτίστηκαν από τον γρά-
φοντα για τα νησιά του Αιγαίου. Παρόλο που οι εν λόγω πίνακες επιβίωσης μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για προβολές πληθυσμού (με χρήση των πηλίκων επιβίωσης της κοόρτης, δηλαδή 
της στήλης nSx), αξιοποιήθηκαν για να διερευνηθούν απλώς τα επίπεδα θνησιμότητας του πλη-
θυσμού. Για τις προβολές πληθυσμού ελήφθη η προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση από τους 
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παραπάνω πίνακες επιβίωσης (e0) και χρησιμοποιήθηκαν πρότυποι πίνακες επιβίωσης που 
αντιστοιχούν σε αυτή την προσδοκία ζωής. Οι πίνακες που επελέγησαν βασίζονται στο μοντέλο 
«General», που δημοσιεύτηκε από τη Διεύθυνση Πληθυσμού του ΟΗΕ (United Nations, 1982). 
Χρησιμοποιήθηκαν πρότυποι πίνακες επιβίωσης με στόχο να παρακαμφθούν οι όποιες ατέλειες 
και τα όποια λάθη ενυπάρχουν στις εκτιμήσεις πληθυσμού και στην καταγραφή των θανάτων 
από το ληξιαρχικό σύστημα. 

Η υπόθεση που τέθηκε για την εξέλιξη της θνησιμότητας του πληθυσμού στη διάρκεια της 
προβολικής περιόδου βασίζεται, όπως και στην περίπτωση της γονιμότητας, στο ενδιάμεσο σενά-
ριο που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ για την προβολή του πληθυσμού της Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτό 
το σενάριο, η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση στην Ελλάδα το 2050 θα είναι 83 χρόνια για 
τους άνδρες και 87 για τις γυναίκες (ΕΛΣΤΑΤ, 2009). Ελλείψει διαφορετικών τοπικών ενδείξεων, 
προέκυψε η υπόθεση ότι το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση στα νησιά που εξετάζονται 
θα είναι περίπου το ίδιο με αυτό της υπόλοιπης Ελλάδας. 

2.3 Μετανάστευση
Στην περίπτωση της μετανάστευσης, οι εκτιμήσεις βασίστηκαν στα πιο πρόσφατα δεδομένα 
μεταναστευτικής κίνησης στην Ελλάδα, όπως αυτά δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ, προσαρμο-
σμένα από τον γράφοντα στα πληθυσμιακά δεδομένα των νησιών. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από 
το 2016 μέχρι το 2020 η καθαρή μετανάστευση στην Ελλάδα ήταν θετική (δηλαδή είχαμε περισ-
σότερους εισερχόμενους μετανάστες έναντι εξερχόμενων) κατά 76.515 άτομα. (ΕΛΣΤΑΤ, 2021). 
Με αυτό το δεδομένο καταρτίσαμε δύο σενάρια για τις μελλοντικές μεταναστευτικές ροές: το 
ενδιάμεσο και το χαμηλό. Σύμφωνα με το ενδιάμεσο σενάριο, το οποίο είναι αρκετά αισιόδοξο, 
η ετήσια καθαρή μετανάστευση στην αρχή της προβολικής περιόδου ήταν 45.000 και οι εισερ-
χόμενοι θα εξακολουθήσουν να είναι περισσότεροι από τους εξερχόμενους μετανάστες, αλλά 
με πτωτική τάση, ούτως ώστε μέχρι το 2050 η καθαρή μετανάστευση να έχει μειωθεί σταδιακά 
στους 30.000 ετησίως. 

Σύμφωνα με το χαμηλό σενάριο, η ετήσια καθαρή μετανάστευση αρχίζει από 30.000 το 2016, 
αλλά το μεταναστευτικό ισοζύγιο γίνεται σταδιακά μηδενικό (δηλαδή οι εισερχόμενοι είναι ίσοι με 
τους εξερχόμενους) το 2050. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τα σενάρια αυτά βασίστηκαν, σε 
μεγάλο βαθμό, σε αντίστοιχα σενάρια της ΕΛΣΤΑΤ για την προβολή του πληθυσμού της Ελλάδας 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2009) και προσαρμόστηκαν στα πληθυσμιακά δεδομένα των νησιών ως εξής:

1. Για τα μεν νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου, Χίου και Δωδεκανήσων) 
χρησιμοποιήθηκε το ενδιάμεσο σενάριο.

2. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη επιλέχτηκε το χαμηλό σενάριο μετανάστευσης, για τους 
λόγους που αναφέρονται παρακάτω. 

Η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα από το 2009 και εξής οδήγησε αρκετές 
χιλιάδες Ελλήνων σε αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, και ως εκ τούτου οι εκροές μετανα-
στών από τη χώρα ήταν περισσότερες από τις εισροές μεταναστών από το 2010 μέχρι και το 2015. 
Στη διάρκεια αυτών των έξι χρόνων, η καθαρή μετανάστευση ήταν αρνητική κατά 251.731 άτομα. 
Παρ’ όλα αυτά, από το 2016 μέχρι το 2020 τα στοιχεία δείχνουν θετική καθαρή μετανάστευση 
κατά 76.515 άτομα (ΕΛΣΤΑΤ, 2021). Σύμφωνα με την εκτίμηση του γράφοντος, καθώς άρχισαν 
να βελτιώνονται οι δημοσιονομικοί δείκτες της χώρας το δεύτερο μισό της δεκαετίας 2010-2019 
(πρωτογενές ισοζύγιο πλεονασματικό, αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), ακολού-
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θησε βελτίωση και στην «πραγματική» οικονομία (μείωση ανεργίας, αύξηση της κατανάλωσης), 
με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων που έφυγαν προς αναζήτηση εργασίας στο εξω-
τερικό να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Αναμφισβήτητα, πάντως, οι συγκυρίες που ακολούθησαν 
(μείωση του ΑΕΠ λόγω της καραντίνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας τα έτη 2020-21, 
καθώς και πληθωριστικές τάσεις σε διεθνές επίπεδο από το 2022) δεν μας επιτρέπουν να προ-
σβλέπουμε σε ένα υψηλό σενάριο όσον αφορά τη μετανάστευση στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αιτία 
για την οποία επιλέχτηκε το σενάριο χαμηλής θετικής μετανάστευσης (σταδιακά μειούμενης σε 
μηδενική) για τις Κυκλάδες και την Κρήτη. 

Ο λόγος για τον οποίο εφαρμόστηκε το ενδιάμεσο σενάριο για τη μετανάστευση στα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου έχει να κάνει με το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα τη 
δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο υπολογισμός της καθαρής μετανάστευσης από την ΕΛΣΤΑΤ 
λαμβάνει υπόψη την παράνομη μεν, αθρόα δε εισροή μεταναστών που άρχισε από τους πρώτους 
μήνες του 2015 στην Ελλάδα από χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής που πλήττονται 
από πολεμικές συγκρούσεις και εσωτερικές αναταραχές. H συντριπτική πλειοψηφία αυτών των 
μεταναστών ήταν διερχόμενοι από την Ελλάδα στην πορεία τους προς άλλες χώρες της Ευρώ-
πης. Παρ’ όλα αυτά, ένας μη σταθερός πληθυσμός (λόγω της συνεχούς εκροής των υπαρχόντων 
μεταναστών και εισροής καινούριων), της τάξεως των 65.000 με 70.000, παρέμεναν στην Ελλάδα 
τον Οκτώβριο του 2018, και 25.269 από αυτούς βρίσκονταν στα νησιά Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω και 
Λέρο (Καθημερινή 27/10/2018, αρ. φύλλου 29961, σελ. 18). Θεωρώντας, λοιπόν, ότι αρκετοί από 
τους εισερχόμενους μετανάστες θα παραμείνουν στη χώρα μας, και δη στα νησιά του Ανατολι-
κού Αιγαίου, κρίναμε ότι ένα ενδιάμεσο σενάριο με μειούμενη αλλά συνεχιζόμενη θετική καθαρή 
μετανάστευση είναι ρεαλιστικό, όχι σε επίπεδο Επικράτειας, άλλα όσον αφορά τα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου.

Για την προσαρμογή των δύο σεναρίων (ενδιάμεσου και χαμηλό) στα νησιά του Αιγαίου, υπο-
τέθηκε ότι οι μετανάστες ισοκατανέμονται γεωγραφικά σε όλη την Ελλάδα, ανάλογα με τον πλη-
θυσμό της κάθε περιοχής. Ως εκ τούτου, έχουμε: 

Πίνακας 2. Ετήσια καθαρή μετανάστευση στους νομούς του Ανατολικού Αιγαίου, με την υπόθεση 
ισοκατανομής των μεταναστών ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε νομού (ενδιάμεσο σενάριο για το 
2016). 

Υπολογιζόμενος πληθυσμός 
στο μέσο του έτους

Ετήσια  
καθαρή μετανάστευση

Σύνολο Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Ελλάδα 10775989 45000 27856 17144

Νομός Δωδεκανήσου 209584 875 542 333

Νομός Λέσβου 103790 433 268 165

Νομός Σάμου 42788 179 111 68

Νομός Χίου 53599 224 139 85

Πηγή: Υπολογιζόμενος πληθυσμός από ΕΛΣΤΑΤ (2018) και καθαρή μετανάστευση Ελλάδας σύμφωνα με το ενδιάμεσο σενάριο 
της ΕΛΣΤΑΤ (2009).
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Πίνακας 3. Ετήσια καθαρή μετανάστευση σε Κυκλάδες και Κρήτη, με την υπόθεση ισοκατανομής των 
μεταναστών της Επικράτειας ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε νομού (χαμηλό σενάριο για το 2016). 

 
 

Υπολογιζόμενος  
πληθυσμός στο μέσο του έτους

Ετήσια καθαρή  
μετανάστευση

Σύνολο Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Ελλάδα 10775989 30000 18571 11429

Νομός Κυκλάδων 127001 354 219 135

Νομός Ηρακλείου 311373 867 537 330

Νομός Λασιθίου 74581 208 129 79

Νομός Ρεθύμνης 87378 243 151 93

Νομός Χανίων 158933 442 274 169

Πηγή: Υπολογιζόμενος πληθυσμός από ΕΛΣΤΑΤ (2018) και καθαρή μετανάστευση Ελλάδας σύμφωνα με το χαμηλό σενάριο της 
ΕΛΣΤΑΤ (2009).

Η κατά φύλο και ηλικία δομή των μεταναστών στα νησιά έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την 
κατά φύλο και ηλικία δομή των εισερχόμενων ξένων υπηκόων στην Ελλάδα το 2016, όπως αυτή 
εκτιμήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ (2020β).

Πίνακας 4. Κατά φύλο και ηλικία σύνθεση του πληθυσμού των εισερχόμενων μεταναστών (% επί του 
συνολικού πληθυσμού ανδρών και γυναικών). Ελλάδα, 2016.

Ηλικία Άνδρες Γυναίκες

0-4 11,1 17,0

5-9 5,8 8,9

10-14 5,5 6,9

15-19 11,4 9,1

20-24 17,0 13,4

25-29 15,6 11,9

30-34 11,4 9,4

35-39 7,7 6,0

40-44 4,9 4,7

45-49 3,1 3,4

50-54 2,4 3,0

55-59 1,7 2,4

60-64 0,9 1,6

65-69 0,6 1,1

70-74 0,4 0,7

75-79 0,2 0,4

80-84 0,1 0,2

85+ 0,1 0,1

Σύνολο 100,0 100,0

Πηγή: Δεδομένα από ΕΛΣΤΑΤ, 2020β. Ίδια επεξεργασία.
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Εφαρμόζοντας την πληθυσμιακή δομή του πίνακα 4 στα νούμερα της συνολικής μετανάστευ-
σης σε κάθε νησιωτικό νομό (πίνακες 2 και 3) εκτιμήθηκε η πληθυσμιακή δομή των μεταναστών 
το 2016. 

3. Σύνοψη πληθυσμιακών προβολών

3.1 Νομός Λέσβου
Μείζονες ομάδες ηλικιών και δείκτες της δομής του πληθυσμού 

Πίνακας 5. Μείζονες ομάδες ηλικιών ως ποσοστά (%) επί του συνόλου, συνολικός πληθυσμός και 
δείκτες της δομής του πληθυσμού. Νομός Λέσβου, 2016-2051.

Έτος
Ηλικιακές ομάδες

Σύνολο
Δείκτης Γήρανσης 
(ηλικιωμένοι ανά 

100 παιδιά)

Αναλογία των φύλων 
(Άνδρες ανά 100 

γυναίκες)0-14 15-64 65+

2016 15% 62% 23% 103.790 156 101

2021 15% 62% 23% 103.972 156 102

2026 14% 63% 23% 104.554 167 103

2031 14% 62% 24% 105.478 175 105

2036 14% 60% 26% 106.569 181 106

2041 15% 59% 26% 107.767 182 108

2046 15% 58% 27% 108.866 187 109

2051 15% 57% 28% 109.706 192 110

Φυσικό ισοζύγιο και μετανάστευση

Πίνακας 6. Φυσική κίνηση του πληθυσμού και καθαρή μετανάστευση στην αρχή και στο τέλος της 
προβολικής περιόδου. Νομός Λέσβου, 2016-17 και 2050-51.

30/6/2016-30/6/2017 30/6/2050-30/6/2051

Γεννήσεις 908 1030

Θάνατοι 1316 1166

Φυσική αύξηση -408 -136

Καθαρή μετανάστευση 433 289

Πραγματική αύξηση 25 153

Ο πληθυσμός του νομού Λέσβου θα αυξηθεί σταδιακά από τις 103,8 χιλιάδες που ήταν το 
2016, στις 109,7 χιλιάδες το 2051. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξεως των 6.000 σε 35 χρόνια 
(πίνακας 5). Η εν λόγω αύξηση θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη θετική καθαρή μετανά-
στευση, ενώ το φυσικό ισοζύγιο του πληθυσμού θα είναι αρνητικό καθ’ όλη τη διάρκεια της τρι-
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ακονταπενταετίας που εξετάζουμε. Ο ήδη γερασμένος πληθυσμός της Λέσβου θα γίνει ακόμα 
πιο γερασμένος, με αποτέλεσμα το 2051 οι ηλικιωμένοι να αποτελούν το 28% του συνολικού 
πληθυσμού και να αντιστοιχούν 192 από αυτούς σε κάθε εκατό παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, ο παιδι-
κός πληθυσμός στα τέλη της τριακονταπενταετίας δεν παρουσιάζεται μειωμένος, ούτε σε από-
λυτες τιμές αλλά ούτε ως ποσοστό του συνόλου. Μετά από μία μικρή αναλογική μείωση από 
το 2016 μέχρι το 2036 (σε απόλυτες τιμές, αυτή η μείωση θα είναι από το 2016 μέχρι το 2031) 
θα επανακάμψει σταδιακά, και στο τέλος της προβολικής περιόδου θα εξακολουθεί να αποτε-
λεί το 15% του συνόλου. Η αναλογική αύξηση των ηλικιωμένων στο τέλος της περιόδου που 
εξετάζουμε θα οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση του ενεργού πληθυσμού, ο οποίος από 
62% που ήταν το 2016, θα κατέλθει στο 57% το 2051. Αυτό που θα συγκρατήσει τον παιδικό 
πληθυσμό, ώστε στο τέλος της τριακονταπενταετίας να βρίσκεται στα ίδια ποσοστιαία επίπεδα 
με την αρχή της, είναι η σχετικά υψηλή γονιμότητα της Λέσβου (βλ. πίνακα 1), σε συνδυασμό 
με τους εισερχόμενους μετανάστες, οι οποίοι αποτελούνται, σε ποσοστό 23%, από παιδιά ηλι-
κίας 0-14 ετών (βλ. πίνακα 3). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο δείκτης αναλογίας των φύλων στον νομό Λέσβου, ο οποίος 
γίνεται όλο και πιο «αρρενωπός». Ενώ το 2016 ο πληθυσμός αποτελείτο από άνδρες και γυναί-
κες σε σχεδόν ίση αναλογία (101 άνδρες για κάθε 100 γυναίκες), το 2051 σε κάθε 100 γυναίκες 
θα αντιστοιχούν 110 άνδρες. Προφανώς, ο λόγος για τη σταδιακή αύξηση των ανδρών είναι ότι 
οι εισερχόμενοι μετανάστες αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από άνδρες (162 άνδρες ανά 
100 γυναίκες).

Πληθυσμιακές πυραμίδες
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Σχήμα 1. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Λέσβου στις 30/6/2016 και 30/6/2026.

Η πληθυσμιακή πυραμίδα της Λέσβου χαρακτηρίζεται από μία πληθώρα ανδρικού πληθυ-
σμού στις νεαρές παραγωγικές ηλικίες (20-34), με την ηλικιακή ομάδα 25-29 να είναι ιδιαίτερα 
προεξέχουσα το 2016. Αυτή η «προεξοχή» οφείλεται στους αλλοδαπούς μετανάστες, οι οποίοι 
υπολογίστηκαν στην εκτίμηση του πληθυσμού για το 2016. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι με την 
πάροδο των χρόνων η πληθυσμιακή πυραμίδα του νομού Λέσβου αποκτά μια πιο σταθερή βάση 
(κυρίως από το 2036 και μετά), καθώς χάρη στην αναμενόμενη άνοδο του δείκτη ολικής γονιμό-
τητας αρχίζει να αυξάνεται το μέγεθος των νέων γενεών. 
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Σχήμα 2. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Λέσβου τα έτη 2036 και 2046.

3.2 Νομός Χίου
Μείζονες ομάδες ηλικιών και δείκτες της δομής του πληθυσμού 

Πίνακας 7: Μείζονες ομάδες ηλικιών ως ποσοστά (%) επί του συνόλου, συνολικός πληθυσμός και 
δείκτες της δομής του πληθυσμού. Νομός Χίου, 2016-2051.

Έτος
Ηλικιακές ομάδες 

Σύνολο
Δείκτης Γήρανσης 

(ηλικιωμένοι ανά 100 
παιδιά)

Αναλογία των 
φύλων (άνδρες 

ανά 100 γυναίκες)0-14 15-64 65+

2016 14% 64% 22% 53.599 154 103

2021 14% 64% 22% 53.843 158 104

2026 13% 64% 23% 53.892 175 105

2031 12% 63% 24% 53.846 193 106

2036 12% 62% 25% 53.766 206 107

2041 13% 61% 26% 53.678 210 109

2046 13% 60% 27% 53.530 211 110

2051 13% 58% 29% 53.221 218 111

Φυσικό ισοζύγιο και μετανάστευση

Πίνακας 8: Φυσική κίνηση του πληθυσμού και καθαρή μετανάστευση στην αρχή και στο τέλος της 
προβολικής περιόδου. Νομός Χίου, 2016-17 και 2050-51.

30/6/2016-30/6/2017 30/6/2050-30/6/2051

Γεννήσεις 456 445

Θάνατοι 612 671

Φυσική αύξηση -156 -226

Καθαρή μετανάστευση 224 149

Πραγματική αύξηση 68 -77
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Η Χίος, μαζί με τις Οινούσσες και τα Ψαρά, αποτελούν τον μόνο νομό του Ανατολικού Αιγαίου 
που το 2051 θα έχει λιγότερο πληθυσμό απ’ ό,τι το 2016. Η θετική καθαρή μετανάστευση, η οποία 
αρχικά θα εξασφαλίσει μία μικρή αύξηση του πληθυσμού, από το 2026 και μετά δεν θα είναι επαρ-
κής για να αντισταθμίσει την υπεροχή των θανάτων επί των γεννήσεων, και ως εκ τούτου ο πληθυ-
σμός θα μειώνεται. Στο τελευταίο έτος της προβολικής περιόδου (2050-2051) αναμένεται να κατα-
γραφούν 226 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, ενώ η καθαρή μετανάστευση, αν και θα έχει 
θετικό πρόσημο, δεν θα υπερβεί τα 149 άτομα (πίνακας 8). Αυτή η δυσμενής εξέλιξη οφείλεται στο 
ότι ο νομός Χίου έχει τον μικρότερο δείκτη ολικής γονιμότητας από τους νομούς του Γεωγραφικού 
Διαμερίσματος «Νησιά Αιγαίου», με μόλις 1,43 παιδιά ανά γυναίκα το 2016, με προοπτικές να φτάσει 
τα 1,72 παιδιά ανά γυναίκα (αλλά όχι περισσότερα) το 2051. Συνεπώς, ο νομός Χίου θα παρουσιάζει 
στα μέσα του 21ου αιώνα και τον υψηλότερο δείκτη γήρανσης στο Ανατολικό Αιγαίο, με τους ηλικι-
ωμένους να είναι υπερ-διπλάσιοι από τα παιδιά (218 ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά το 2051). 

Η αναλογία των φύλων στη Χίο, η οποία ήταν ήδη από το 2016 υπέρ των ανδρών (103 άνδρες 
αντιστοιχούσαν σε 100 γυναίκες), θα φτάσει σταδιακά τους 111 άνδρες ανά 100 γυναίκες μέχρι 
το 2051. Και εν προκειμένω, οι εισερχόμενοι μετανάστες, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους 
άνδρες, ασκούν καταλυτική επίδραση στην κατά φύλο δομή του πληθυσμού. 
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Σχήμα 3. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Χίου στις 30/6/2016 και 30/6/2021.
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Σχήμα 4. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Χίου τα έτη 2036 και 2046.
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Πληθυσμιακές πυραμίδες

Ένα χαρακτηριστικό της πληθυσμιακής πυραμίδας της Χίου το 2016, πέρα από το ότι υπερτερεί 
ο ανδρικός πληθυσμός στις ηλικίες 20-34, είναι η στενή βάση της, η οποία υποδηλώνει χαμηλή 
γεννητικότητα. Αυτή η βάση γίνεται στενότερη το 2026 και σταθεροποιείται από το 2036 και 
μετά. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στους υπόλοιπους νησιωτικούς νομούς, στη Χίο η περιορισμένη 
αύξηση του δείκτη ολικής γονιμότητας, σε συνδυασμό με τους εισερχόμενους μετανάστες, δεν 
συνιστούν ικανές συνθήκες ώστε να εξασφαλίσουν ένα πιο κανονικό σχήμα στην πυραμίδα του 
πληθυσμού μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα.

3.3 Νομός Σάμου
Μείζονες ομάδες ηλικιών και δείκτες της δομής του πληθυσμού 

Πίνακας 9: Μείζονες ομάδες ηλικιών ως ποσοστά (%) επί του συνόλου, συνολικός πληθυσμός και 
δείκτες της δομής του πληθυσμού. Νομός Σάμου, 2016-2051.

Ηλικιακές ομάδες
Σύνολο Δείκτης Γήρανσης 

(ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά)
Αναλογία των φύλων (άνδρες 

ανά 100 γυναίκες)Έτος 0-14 15-64 65+

2016 14% 62% 24% 42788 170 107

2021 14% 62% 24% 42765 168 107

2026 13% 62% 24% 42752 183 108

2031 13% 62% 25% 42836 197 109

2036 13% 61% 26% 43007 204 110

2041 13% 60% 27% 43239 202 111

2046 14% 58% 28% 43472 204 113

2051 14% 57% 29% 43636 210 114

Φυσικό ισοζύγιο και μετανάστευση

Πίνακας 10: Φυσική κίνηση του πληθυσμού και καθαρή μετανάστευση ανά πενταετία. Νομός Σάμου, 
2016-2036.

30/6/2016-30/6/2017 30/6/2050-30/6/2051

Γεννήσεις 369 390

Θάνατοι 545 482

Φυσική αύξηση -176 -92

Καθαρή μετανάστευση 179 119

Πραγματική αύξηση 3 27

Ο νομός Σάμου, κατόπιν μίας αμελητέας μείωσης του πληθυσμού που θα υποστεί μέχρι το 
2026, θα ανακάμψει σταδιακά και θα υπερβεί τους 43.000 κατοίκους το 2036. Βέβαια, η προβλε-
πόμενη αύξηση είναι τόσο μικρή, που θα μπορούσε εξίσου εύκολα να είναι και μείωση, ανάλογα 
με τη διακύμανση των μεταναστευτικών ροών. Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι στον νομό Σάμου 
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υπερέχουν αριθμητικά οι άνδρες (107 άνδρες ανά 100 γυναίκες το 2016). Αυτή η δυσαναλογία 
των φύλων αναμένεται να γίνει πιο στρεβλή τα προσεχή χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε 114 
άνδρες ανά 100 γυναίκες το 2051. Αυτό οφείλεται στους εισερχόμενους μετανάστες, οι οποίοι 
είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες.

Πληθυσμιακές πυραμίδες 
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Σχήμα 5. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Σάμου στις 30/6/2016 και 30/6/2021.

Και η πληθυσμιακή πυραμίδα του νομού Σάμου χαρακτηρίζεται από ένα εξόγκωμα στον ανδρικό 
πληθυσμό στις ηλικίες 25-29, και γενικότερα από πλεόνασμα ανδρών στις νεαρές παραγωγικές 
ηλικίες (15-34). Ο εξαιρετικά υψηλότερος αριθμός ανδρών στις ηλικίες 25-29 είναι χαρακτηρι-
στικό και των υπόλοιπων νομών του Βορείου Αιγαίου και αποδίδεται στους μετανάστες οι οποίοι 
ενσωματώθηκαν στον υπολογιζόμενο πληθυσμό στα μέσα του 2016. Με την πάροδο των χρόνων, 
το πλεόνασμα ανδρών φαίνεται να μετακινείται από τις ηλικίες 25-29 σε μεγαλύτερες ηλικίες, και 
το 2046 θα έχει φτάσει στις ηλικίες 55-59. Φυσικά, αυτή η μετατόπιση στην πραγματικότητα θα 
λάβει χώρα μόνο αν οι μετανάστες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου 
στα μέσα του 2016, εξαιτίας της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας2, παραμεί-
νουν στα νησιά μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα, και εν τω μεταξύ δεν έλθει άλλος μεταναστευτικός 
πληθυσμός με την ίδια ηλικιακή δομή. Ένα πιθανότερο σενάριο συνίσταται στο να μετακινούνται 
σταδιακά οι αιτούντες άσυλο αλλοδαποί στην ηπειρωτική Ελλάδα, και τη θέση τους να παίρνουν 
άλλοι μετανάστες προερχόμενοι από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο (Μέση Ανατολή και Αφρική). Του-
λάχιστον μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές (τέλη του 2022), το συγκεκριμένο σενά-
ριο επιβεβαιώνεται εν μέρει. Οι μεταναστευτικές εισροές στα νησιά του Βορείου Αιγαίου συνεχί-
ζονται, αν και με μειωμένη ένταση (περιοδικό «Πτήση», 11/11/2022), οι πληθυσμιακές πυραμίδες 
των νησιών θα συνεχίσουν να είναι εξογκωμένες στις ανδρικές ηλικίες 25-29, αλλά το εξόγκωμα 
αυτό δεν θα μετακινείται προϊόντος του χρόνου σε μεγαλύτερες ηλικίες.

2. Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, όλοι οι παρανόμως εισερχόμενοι από την Τουρκία στην Ελλάδα, από τις 20 Μαρ-
τίου 2016 και εξής θα επιστρέφουν στην Τουρκία. Όσοι φθάνουν σε ελληνικά νησιά θα ταυτοποιούνται διεξοδικά 
και οι αιτήσεις ασύλου θα εξετάζονται από τις ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (UNHCR), με βάση την Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου. (από το δελτίο τύπου που δημοσί-
ευσε το European Council στις 18/3/2016: Press Office-General Secretaria to the council https://www.consilium.
europa.eu/en/press/). Εκ της συμφωνίας απορρέει ότι οι αιτούντες άσυλο θα παραμένουν στα ελληνικά νησιά 
μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης ασύλου και να εκδοθεί οριστική απόφαση.
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Σχήμα 6. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Σάμου τα έτη 2036 και 2046.

3.4 Νομός Κυκλάδων
Μείζονες ομάδες ηλικιών και δείκτες της δομής του πληθυσμού 

Πίνακας 11: Μείζονες ομάδες ηλικιών ως ποσοστά (%) επί του συνόλου, συνολικός πληθυσμός και 
δείκτες της δομής του πληθυσμού. Νομός Κυκλάδων, 2016-2051.

Έτος
Ηλικιακές ομάδες

Σύνολο Δείκτης Γήρανσης 
(ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά)

Αναλογία των φύλων 
(άνδρες ανά 100 γυναίκες)0-14 15-64 65+

2016 16% 64% 20% 127001 119 95

2021 16% 64% 20% 127944 130 94

2026 14% 64% 22% 128260 157 94

2031 14% 62% 24% 128281 174 94

2036 14% 60% 26% 128044 189 94

2041 14% 58% 28% 127311 198 94

2046 14% 55% 30% 125736 209 94

2051 14% 54% 32% 123232 222 95

Φυσικό ισοζύγιο και μετανάστευση

Πίνακας 12: Φυσική κίνηση του πληθυσμού και καθαρή μετανάστευση ανά πενταετία. Νομός Κυκλάδων, 
2016-2036.

 30/6/2016-30/6/2017 30/6/2050-30/6/2051

Γεννήσεις 1233 1093

Θάνατοι 1320 1654

Φυσική αύξηση -87 -561

Καθαρή μετανάστευση 354 0

Πραγματική αύξηση 267 -561
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Πληθυσμιακές πυραμίδες 

Ένα έλλειμμα πληθυσμού στις ηλικίες 20-24 και 25-29 (στην πυραμίδα του 2016) σχετίζεται πιθα-
νότατα με την προσωρινή αποχώρηση των νέων από αυτά τα νησιά λόγω σπουδών. Ο νομός 
Κυκλάδων, αν και πολυπληθέστερος από τους νομούς της επικράτειας Βορείου Αιγαίου, δεν 
ευνοεί την ύπαρξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λόγω του κατακερματισμού του πλη-
θυσμού του σε πολλά μικρά νησιά. Το μοναδικό τμήμα ΑΕΙ βρίσκεται στην Ερμούπολη, η οποία 
είναι και το μόνο αστικό κέντρο των Κυκλάδων.

Παρ’ όλα αυτά, στις Κυκλάδες ο πληθυσμός αυξάνεται, λόγω της δυναμικής που παρέχει η 
τουριστική ανάπτυξη, και θα εξακολουθήσει να αυξάνεται μέχρι το 2031. Από εκεί και πέρα, η 
εισροή πληθυσμού στα νησιά θα είναι μειωμένη, δεν θα επαρκεί για να αντισταθμίσει το αρνητικό 
φυσικό ισοζύγιο, και ο πληθυσμός θα αρχίσει να μειώνεται. 
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Σχήμα 7. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Κυκλάδων στις 30/6/2016 και 30/6/2026.
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Σχήμα 8. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Κυκλάδων τα έτη 2036 και 2046.
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3.5 Νομός Δωδεκανήσου
Μείζονες ομάδες ηλικιών και δείκτες της δομής του πληθυσμού 

Πίνακας 8.13: Μείζονες ομάδες ηλικιών ως ποσοστά (%) επί του συνόλου, συνολικός πληθυσμός και 
δείκτες της δομής του πληθυσμού. Νομός Δωδεκανήσου, 2016-2051.

Ηλικιακές ομάδες
Σύνολο Δείκτης Γήρανσης 

(ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά)
Αναλογία των φύλων 

(άνδρες ανά 100 γυναίκες)Έτος 0-14 15-64 65+

2016 17% 67% 16% 209.584 98 100

2021 16% 66% 18% 215.695 114 100

2026 15% 66% 20% 220.473 133 101

2031 14% 65% 21% 224.589 145 101

2036 14% 63% 23% 228.198 157 102

2041 15% 61% 25% 231.160 165 103

2046 15% 59% 26% 233.177 175 104

2051 15% 57% 28% 234.125 187 105

Φυσικό ισοζύγιο και μετανάστευση

Πίνακας 14: Φυσική κίνηση του πληθυσμού και καθαρή μετανάστευση στην αρχή και το τέλος της 
προβολικής περιόδου. Νομός Δωδεκανήσου, 2016-17 και 2050-51.

 30/6/2016-30/6/2017 30/6/2050-30/6/2051

Γεννήσεις 2138 2201

Θάνατοι 1647 2668

Φυσική αύξηση 491 -467

Καθαρή μετανάστευση 875 583

Πραγματική αύξηση 1366 116

Τα Δωδεκάνησα είχαν το μικρότερο ποσοστό γερασμένου πληθυσμού το 2016 και το μεγαλύ-
τερο ποσοστό παιδικού (17%) και ενεργού (67%) πληθυσμού, από τους νησιωτικούς νομούς που 
εξετάζουμε. Αυτή η πληθυσμιακή δομή εξασφαλίζει μία δυναμική στον πληθυσμό των Δωδεκανή-
σων και συντελεί ώστε το φυσικό ισοζύγιο, που ήταν θετικό το 2016, να παραμείνει θετικό μέχρι 
και το 2031, παρόλο που ο δείκτης ολικής γονιμότητας είναι χαμηλός (1,56 το 2016). Φυσικά, η 
υπεροχή των γεννήσεων επί των θανάτων θα βαίνει μειούμενη, και μετά το 2031 οι θάνατοι θα 
είναι πλέον περισσότεροι από τις γεννήσεις. Ο πληθυσμός των Δωδεκανήσων, βέβαια, θα συνε-
χίσει να αυξάνεται μέχρι το τέλος της προβολικής περιόδου (2051), χάρη στην καθαρή μετανά-
στευση η οποία, σύμφωνα με το σενάριο που θέσαμε, θα είναι θετική, αν και φθίνουσα, μέχρι και 
τα μέσα του 21ου αιώνα. Ως εκ τούτου, ο πληθυσμός των Δωδεκανήσων προβλέπεται να αυξηθεί 
από τις 210 περίπου χιλιάδες, που ήταν το 2016, στις 234 χιλιάδες το 2051. 
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Πληθυσμιακές πυραμίδες
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Σχήμα 9. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Δωδεκανήσου στις 30/6/2016 και στις 30/6/2026.

Η πληθυσμιακή πυραμίδα των Δωδεκανήσων, αν και παρουσιάζει μία λιγότερο ασύμμε-
τρη δομή από τις πυραμίδες των υπόλοιπων νησιωτικών νομών, χαρακτηριζόταν το 2016 από 
έλλειψη γυναικών στις ηλικίες 20-24 και σε μικρότερο βαθμό στις γειτονικές με αυτές (15-19 και 
25-29). Ίσως αυτό το έλλειμμα να σχετίζεται με την εκροή γυναικών από τα νησιά λόγω σπουδών, 
όμως το εν λόγω έλλειμμα δεν παρατηρείται στους άνδρες. Το κατά πόσο είναι πιθανόν οι άνδρες 
που φεύγουν για σπουδές να αναπληρώνονται πλήρως από τους μετανάστες που έρχονται στα 
νησιά, είναι ένα ερώτημα που χρήζει περαιτέρω έρευνας. 
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Σχήμα 10. Πληθυσμιακές πυραμίδες Δωδεκανήσων τα έτη 2036 και 2046.
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3.6 Νομός Ηρακλείου
Μείζονες ομάδες ηλικιών και δείκτες της δομής του πληθυσμού 

Πίνακας 15. Μείζονες ομάδες ηλικιών ως ποσοστά (%) επί του συνόλου, συνολικός πληθυσμός και 
δείκτες της δομής του πληθυσμού. Νομός Ηρακλείου, 2016-2051.

Έτος 0-14 15-64 65+ Σύνολο Δείκτης γήρανσης 
(ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά)

Αναλογία των φύλων (άνδρες 
ανά 100 γυναίκες)

2016 17% 65% 18% 311373 108 95

2021 16% 65% 19% 316097 116 95

2026 15% 65% 20% 319129 132 95

2031 14% 64% 21% 321000 147 96

2036 14% 62% 24% 321888 167 96

2041 14% 60% 26% 321705 183 97

2046 14% 57% 28% 319865 198 97

2051 14% 56% 30% 315834 207 98

Πίνακας 16. Φυσική κίνηση του πληθυσμού και καθαρή μετανάστευση στην αρχή και το τέλος της 
προβολικής περιόδου. Νομός Ηρακλείου, 2016-17 και 2050-51.

30/6/2016-30/6/2017 30/6/2050-30/6/2051

Γεννήσεις 3176 2900

Θάνατοι 2932 3882

Φυσική αύξηση 244 -982

Καθαρή μετανάστευση 867 0

Πραγματική αύξηση 1111 -982
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Σχήμα 11. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Ηρακλείου στις 30/6/2016 και 30/6/2026.
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Ο νομός Ηρακλείου θα αυξάνει τον πληθυσμό του μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030. 
Προς αυτή την κατεύθυνση συνδράμουν το θετικό φυσικό ισοζύγιο (περισσότερες γεννήσεις από 
θανάτους) και η θετική καθαρή μετανάστευση. Όμως, αμφότερες οι δημογραφικές συνιστώσες 
θα πάψουν να είναι ευνοϊκές τη δεκαετία του 2030 (το φυσικό ισοζύγιο θα γίνει αρνητικό και η 
καθαρή μετανάστευση μηδενική), με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να σημειώσει μείωση από το 2036 
μέχρι το 2051. 
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Σχήμα 12. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Ηρακλείου τα έτη 2036 και 2046.

3.7 Νομός Λασιθίου
Μείζονες ομάδες ηλικιών και δείκτες της δομής του πληθυσμού 

Πίνακας 17. Μείζονες ομάδες ηλικιών ως ποσοστά (%) επί του συνόλου, συνολικός πληθυσμός και 
δείκτες της δομής του πληθυσμού. Νομός Λασιθίου, 2016-2051.

0-14 15-64 65+ Σύνολο
Δείκτης γήρανσης 

(ηλικιωμένοι ανά 100 
παιδιά)

Αναλογία των φύλων 
(άνδρες ανά 100 

γυναίκες)

2016 14% 63% 23% 74581 161 96

2021 14% 63% 23% 73964 164 95

2026 14% 62% 24% 72985 178 96

2031 13% 62% 25% 72114 196 96

2036 13% 60% 27% 71233 211 97

2041 13% 58% 29% 70207 221 97

2046 13% 55% 31% 68895 232 98

2051 14% 53% 33% 67307 243 98

165

Θ
ΑΛ

ΑΣ
ΣΙ

Ο
Σ 

ΧΩ
ΡΟ

ΤΑ
ΞΙ

ΚΟ
Σ 

ΣΧ
ΕΔ

ΙΑ
ΣΜ

Ο
Σ 

ΣΤ
ΗΝ

 Ε
ΛΛ

ΑΔ
Α 

ΚΑ
Ι Τ

ΗΝ
 Κ

ΎΠ
ΡΟ



Πίνακας 18. Φυσική κίνηση του πληθυσμού και καθαρή μετανάστευση στην αρχή και το τέλος της 
προβολικής περιόδου. Νομός Λασιθίου, 2016-17 και 2050-51.

30/6/2016-30/6/2017 30/6/2050-30/6/2051

Γεννήσεις 661 580

Θάνατοι 978 945

Φυσική αύξηση -318 -365

Καθαρή μετανάστευση 208 0

Πραγματική αύξηση -110 -365

Το Λασίθι είναι ο μόνος νησιωτικός νομός στην περιοχή μελέτης που θα χάνει συνεχώς πλη-
θυσμό καθ’ όλη τη διάρκεια της τριακονταπενταετίας (2016-2051). Αυτό οφείλεται στον πολύ 
χαμηλό δείκτη ολικής γονιμότητας (μόλις 1.48 παιδιά ανά γυναίκα το 2016) και στην καχεκτική 
δομή του πληθυσμού του (μεγάλο ποσοστό γεροντικού και εξαιρετικά περιορισμένο ποσοστό 
παιδικού πληθυσμού). Η πληθυσμιακή πυραμίδα του 2016 δείχνει έλλειψη νέων 20-24 ετών (και 
δευτερευόντως 25-29), δηλαδή στις ηλικίες σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τις ηλι-
κίες των 30 και μετά, οι νέοι φαίνεται να επανέρχονται στην ιδιαίτερη πατρίδα τους αλλά αυτό δεν 
αρκεί για να αποσοβήσει τη δημογραφική συρρίκνωση του νομού. 
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Σχήμα 13. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Λασιθίου τα έτη 2016 και 2026.
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Σχήμα 14. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Λασιθίου τα έτη 2036 και 2046.
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3.8 Νομός Ρεθύμνου
Μείζονες ομάδες ηλικιών και δείκτες της δομής του πληθυσμού

Πίνακας 19. Μείζονες ομάδες ηλικιών ως ποσοστά (%) επί του συνόλου, συνολικός πληθυσμός και 
δείκτες της δομής του πληθυσμού. Νομός Ρεθύμνου, 2016-2051.

Έτος 0-14 15-64 65+ Σύνολο Δείκτης γήρανσης 
(ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά)

Αναλογία των φύλων 
(άνδρες ανά 100 γυναίκες)

2016 17% 65% 19% 88533 111 92

2021 16% 65% 19% 89528 116 93

2026 15% 65% 19% 90704 125 94

2031 15% 64% 20% 91615 134 94

2036 15% 62% 23% 91891 152 95

2041 14% 61% 25% 91580 176 95

2046 14% 59% 27% 90774 201 95

2051 13% 58% 28% 89460 216 96

Πίνακας 20. Φυσική κίνηση του πληθυσμού και καθαρή μετανάστευση στην αρχή και το τέλος της 
προβολικής περιόδου. Νομός Λασιθίου, 2016-17 και 2050-51.

 30/6/2016-30/6/2017 30/6/2050-30/6/2051

Γεννήσεις 895 771

Θάνατοι 964 1070

Φυσική αύξηση -69 -299

Καθαρή μετανάστευση 244 0

Πραγματική αύξηση 175 -299

Το Ρέθυμνο έχει τον χαμηλότερο δείκτη ολικής γονιμότητας από τους εξεταζόμενους νομούς 
(1,39 το 2016). Παρ’ όλα αυτά, η δομή του πληθυσμού του είναι τέτοια (σχετικά υψηλό ποσο-
στό νεανικού πληθυσμού και όχι ιδιαίτερα αυξημένος δείκτης γήρανσης), ούτως ώστε στο τέλος 
της τριακονταπενταετίας θα έχει περισσότερο πληθυσμό απ’ ό,τι στην αρχή της. Εν προκειμένω, 
καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο πληθυσμός ηλικίας 20-24 ετών, ο οποίος στην πληθυσμιακή 
πυραμίδα του 2016 φαίνεται διογκωμένος, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες. Προφανώς αυτό 
οφείλεται στους νέους και τις νέες που σπουδάζουν στα πανεπιστημιακά τμήματα του Ρεθύ-
μνου, οι περισσότεροι όμως από τους οποίους μετά το πέρας των σπουδών τους επιστρέφουν 
στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Φυσικά, το εν λόγω σενάριο δεν έχει ενσωματωθεί στην προβολή 
που καταρτίσαμε, και ως εκ τούτου ο πληθυσμός του Ρεθύμνου φαίνεται να βαίνει αυξανόμε-
νος μέχρι το 2036. 
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Σχήμα 15. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Ρεθύμνου τα έτη 2016 και 2026.
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Σχήμα 16. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Ρεθύμνου τα έτη 2036 και 2046.

3.9 Νομός Χανίων
Μείζονες ομάδες ηλικιών και δείκτες της δομής του πληθυσμού 

Πίνακας 21. Μείζονες ομάδες ηλικιών ως ποσοστά (%) επί του συνόλου, συνολικός πληθυσμός και 
δείκτες της δομής του πληθυσμού. Νομός Χανίων, 2016-2051.

Έτος 0-14 15-64 65+ Σύνολο Δείκτης γήρανσης 
(ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά)

Αναλογία των φύλων 
(άνδρες ανά 100 γυναίκες)

2016 16% 65% 19% 158926 116 98

2021 16% 64% 20% 160594 128 98

2026 14% 64% 22% 160825 153 98

2031 13% 63% 24% 160324 182 98

2036 13% 60% 27% 159547 205 98

2041 14% 57% 29% 158402 212 99

2046 14% 54% 31% 156470 216 99

2051 15% 53% 33% 153408 221 99
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Πίνακας 22. Φυσική κίνηση του πληθυσμού και καθαρή μετανάστευση στην αρχή και το τέλος της 
προβολικής περιόδου. Νομός Χανίων, 2016-17 και 2050-51.

 30/6/2016-30/6/2017 30/6/2050-30/6/2051

Γεννήσεις 1594 1429

Θάνατοι 1560 2131

Φυσική αύξηση 34 -702

Καθαρή μετανάστευση 443 0

Πραγματική αύξηση 477 -702
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Σχήμα 17. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Χανίων τα έτη 2016 και 2026.
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Σχήμα 18. Πληθυσμιακές πυραμίδες νομού Χανίων τα έτη 2036 και 2046.

Τα Χανιά είναι ο νομός με το δεύτερο μεγαλύτερο TFR (δείκτη ολικής γονιμότητας) από τους 
νομούς που εξετάζουμε, με 1,59 παιδιά ανά γυναίκα το 2016. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 
με τη θετική καθαρή μετανάστευση, θα παράσχουν μία μικρή ώθηση στον πληθυσμό του νομού 
μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 2020. Από εκεί και πέρα όμως, καθώς (σύμφωνα με το 
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χαμηλό σενάριο που θέσαμε) το μεταναστευτικό ισοζύγιο θα τείνει προς το μηδέν και το TFR δεν 
θα υπερβεί το 2,1 (που είναι όριο αντικατάστασης των γενεών), ο πληθυσμός του νομού Χανίων 
θα μειώνεται, με αποτέλεσμα το 2051 να είναι λιγότερος κατά 5.500 περίπου, συγκριτικά με την 
αρχή της προβολικής περιόδου. 

Επίμετρο

Αναπόφευκτα, οι υποθέσεις που θέσαμε για τις τρεις πληθυσμιακές συνιστώσες (γεννητικότητα, 
θνησιμότητα, μετανάστευση) είναι απλές προσεγγίσεις τού τι θα συμβεί στο μέλλον. Στον πληθυ-
σμό μιας αναπτυγμένης χώρας η θνησιμότητα δεν μεταβάλλεται αισθητά, παρά μόνο αν ενσκήψει 
κάποιο συνταρακτικό γεγονός (πόλεμος, επιδημίες, φυσικές ή οικονομικές καταστροφές μεγάλης 
κλίμακας), το οποίο θα προκαλέσει αύξησή της. Συν τοις άλλοις, δεν υπάρχουν πολλά περιθώ-
ρια μείωσης της θνησιμότητας, δεδομένου ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψη-
λότερο προσδόκιμο ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο. Μικρές βελτιώσεις στο προσδόκιμο επιβίωσης, 
που θα πηγάζουν από περιορισμένες μειώσεις στους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας, 
είναι πιθανό να λάβουν χώρα και έχουν ενσωματωθεί στο σενάριο για τη θνησιμότητα. Υποθέ-
σαμε ότι οι άνδρες στα νησιά του Αιγαίου θα κερδίσουν 3,7 χρόνια προσδόκιμο ζωής (κατά τη 
γέννηση) μέσα στην τριακονταπενταετία 2016-2051, και οι γυναίκες 2,6 χρόνια. Αυτό το σενάριο 
συνάδει με την τάση που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες στις αναπτυγμένες χώρες να μειώνε-
ται η απόκλιση στο προσδόκιμο ζωής ανδρών-γυναικών (Trovato & Lalu, 1996). Στην Ελλάδα, το 
εν λόγω «κλείσιμο της ψαλίδας» στο προσδόκιμο επιβίωσης ανδρών-γυναικών εμφανίζεται μόλις 
την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα (Γαβαλάς, 2015γ:162). 

Όσον αφορά τη γεννητικότητα-γονιμότητα, αυτό που αναμένουμε είναι μία αύξηση του δείκτη 
ολικής γονιμότητας, για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την ιδιομορφία του ίδιου του δεί-
κτη ολικής γονιμότητας, γνωστού στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία ως TFR (Total Fertility Rate). 
Ο δείκτης αυτός είναι συγκυριακός και μετρά τη γονιμότητα μιας πλασματικής και όχι μιας πραγ-
ματικής κοόρτης. Με απλά λόγια, αν έχουμε δεδομένα γονιμότητας για μία χρονιά, έστω το 2016, 
το TFR δείχνει πόσα παιδιά θα αποκτήσουν στη διάρκεια της ζωής τους οι γυναίκες που το 2016 
εισέρχονταν σε αναπαραγωγική ηλικία (ήταν δηλαδή 15-19 ετών), αν ακολουθήσουν μέχρι την 
ηλικία των 50 ετών τα πρότυπα γονιμότητας του 2016. Όμως, τα πρότυπα γονιμότητας (δηλαδή οι 
ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας) αλλάζουν, άρα το TFR καθίσταται συχνά παραπλανητικό. 
Ειδικά για την Ελλάδα γνωρίζουμε ότι το πολύ χαμηλό TFR στα τέλη της δεκαετίας του 1990 (1,24 
παιδιά ανά γυναίκα το 1999) οφειλόταν στο ότι οι νέες γυναίκες αποφάσιζαν να τεκνοποιήσουν 
σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτή η αναπλήρωση της γονιμότητας έγινε εμφανής αργότερα, όταν το 
2008 το TFR υπερέβη, έστω και οριακά, το 1,5, ενώ η μέση ηλικία τεκνογονίας αυξήθηκε από τα 
26 περίπου χρόνια που ήταν τη δεκαετία του 1980, στα 30,4 το 2011 (Γαβαλάς, 2015γ:170-172). Ο 
δεύτερος λόγος εξαιτίας του οποίου αναμένουμε άνοδο του TFR είναι η αυξημένη γονιμότητα των 
αλλοδαπών που έρχονται στη χώρα, με κάποιους από αυτούς να ενσωματώνονται αναπόφευκτα 
στην ελληνική κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες στα νησιά 
του Αιγαίου αποτελούσαν περίπου το 20% των γεννήσεων το 2008, ενώ στον νομό Κυκλάδων 
ξεπέρασαν το 25% του συνόλου των γεννήσεων (ibid: 188-189). 

Η μετανάστευση, όπως προαναφέρθηκε, είναι η πιο απρόβλεπτη από τις τρεις δημογραφικές 
συνιστώσες. Επομένως, η εισροή και η εκροή μεταναστών ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλες 
διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά. Οι υποθέσεις για τη μετανάστευση βασίζονται στις τάσεις που 
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επικρατούσαν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2010 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι 
οποίες δείχνουν σαφώς θετική καθαρή μετανάστευση (δηλαδή εισροή μεταναστών μεγαλύτερη 
της εκροής). Από το σενάριο της σταθερής εισροής μεταναστών εξαιρούνται οι νομοί Κυκλά-
δων και Κρήτης, οι οποίοι παρουσίασαν αναλογικά μικρότερη εισροή πληθυσμού συγκρινόμε-
νοι με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 
η άνευ προηγουμένου εισροή μεταναστών στην Ελλάδα, με σημεία εισόδου τα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου, από χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, δεν αποκλείεται να σταμα-
τήσει το ίδιο απότομα όπως άρχισε. Τέτοιας έκτασης μετακινήσεις πληθυσμών επηρεάζονται, σε 
μεγάλο βαθμό, από την πολιτική της χώρας υποδοχής, τις πολιτικές των γειτονικών χωρών από 
τις οποίες διέρχονται οι πρόσφυγες πριν καταλήξουν στην Ελλάδα, καθώς και τις πολιτικές των 
χωρών οι οποίες ήταν (και εξακολουθούν να είναι) ο αρχικός στόχος και προορισμός των μετα-
ναστών (χώρες της Δυτικής, κατά κύριο λόγο, Ευρώπης). Ως γενικό κανόνα, πάντως, θα πρέπει 

Χάρτης 1. Εκτίμηση της μεταβολής πληθυσμού κατά την τριακονταετία 2021-51 στους νομούς του 
Αρχιπελάγους. 
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να θυμόμαστε ότι οι εμπειρικά τεκμηριωμένες προβολές πληθυσμού καθίστανται πιο αξιόπιστες 
όταν είναι βραχυπρόθεσμες, η δε αξιοπιστία τους μειώνεται όσο αυξάνεται η προβολική περίοδος.

Η μεταβολή του πληθυσμού στην τριακονταετία 2021-51 καθορίζεται, ως επί το πλείστον, από 
τα σενάρια που θέσαμε για τις μεταναστευτικές ροές. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με εξαί-
ρεση τη Χίο, φαίνονται ευνοημένα απ’ αυτό το σενάριο, παρουσιάζοντας πληθυσμιακή αύξηση. 
Αντίθετα, οι Κυκλάδες και οι νομοί της Κρήτης, είτε διατηρούν έναν σταθερό πληθυσμό, είτε κατα-
γράφουν μείωση, εξαιτίας της διαρκώς μειούμενης και εν τέλει μηδενιζόμενης καθαρής μετανά-
στευσης (χάρτης 1). Όμως, αυτό που αποκρύπτει ο χάρτης 1 είναι η αρχική δυναμική που είχαν 
οι νησιωτικοί πληθυσμοί την εικοσαετία 2016-2036. Στην εν λόγω εικοσαετία, ο μόνος νομός 
που αναμένεται να απολέσει πληθυσμό είναι ο νομός Λασιθίου στην Κρήτη (-4,5%). Οι υπόλοιποι 
νομοί αποδεικνύονται ανθεκτικοί στη δημογραφική συρρίκνωση. Μάλιστα, τα Δωδεκάνησα και 
δύο νομοί της Κρήτης (Ηράκλειο και Χανιά) αναμένεται να καταγράψουν αύξηση του πληθυσμού 
τους, από 3,4% μέχρι 8,9%, στη διάρκεια της εικοσαετίας 2016-2036. Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα 
ως σύνολο αναμένεται να χάσει περισσότερο από το 6% του πληθυσμού της. Στο τέλος της προ-
βολικής περιόδου (2051) η Ελλάδα θα έχει χάσει το 12% του πληθυσμού της, ενώ τα νησιά του 
Αιγαίου (μαζί με την Κρήτη) θα έχουν απολέσει μόλις το 1,7% του πληθυσμού τους (Πίνακας 22). 

Πίνακας 23. Μεταβολή πληθυσμού 2016-36 και 2016-51. Ελλάδα και νομοί περιοχής μελέτης. 

Νομός Πληθυσμός 
2016

Πληθυσμός 
2036

Πληθυσμός 
2051

Μεταβολή 
2016-36

Μεταβολή 
2016-51

Κυκλάδων 127001 128044 123232 0.8% -3.0%

Δωδεκανήσου 209584 228198 234125 8.2% 11.7%

Λέσβου 103790 106569 109706 2.6% 5.7%

Σάμου 42788 43007 43636 0.5% 2.0%

Χίου 53599 53766 53221 0.3% -0.7%

Ηρακλείου 311373 321888 315834 3.3% 1.4%

Λασιθίου 74581 71233 67307 -4.7% -9.8%

Ρεθύμνης 88533 91891 89460 3.7% 1.0%

Χανίων 158926 159547 153408 0.4% -3.5%

Σύνολο νησιών 1170175 1204144 1189928 2.8% 1.7%

Ελλάδα 10775989 10124461 9482441 -6.4% -12.0%

Πηγή: Για τους νησιωτικούς πίνακες 5 με 21, για Ελλάδα: Γαβαλάς, 2019. 

Η ανθεκτικότητα των νησιωτικών κοινοτήτων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην οικονομική 
και πληθυσμιακή ανάπτυξη που έφερε η τουριστική βιομηχανία από τη δεκαετία του 1980 και 
μετά στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και εν μέρει στην Κρήτη (Γαβαλάς, 2019: 35-62). Συν τοις 
άλλοις, οφείλεται και σε άλλους παράγοντες που αλληλεπιδρούν, όπως η δομή του πληθυσμού, η 
οποία σχετίζεται με την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο το ότι πιο γερασμέ-
νοι είναι οι λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένοι νομοί, αλλά και αυτοί στους οποίους η πολιτεία έχει 
επενδύσει ελάχιστα ή και καθόλου ως προς τη δημιουργία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Αμφότεροι οι παράγοντες (τουρισμός και τριτοβάθμια εκπαίδευση) λειτουργούν ως δημογραφι-
κοί καταλύτες για την ανανέωση του πληθυσμού και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. 

Επιγραμματικά συμπεράσματα 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Το Βόρειο Αιγαίο, με ποσοστό ηλικιωμένων 23% το 2016, είναι η 
πιο γερασμένη Περιφέρεια στην περιοχή μελέτης και η δεύτερη πιο γερασμένη στην Ελλάδα. Στον 
εισοδηματικό τομέα, ο μέσος κάτοικος του Βορείου Αιγαίου ήταν το 2011 κατά 21% φτωχότε-
ρος από τον μέσο Έλληνα, ενώ η τουριστική ανάπτυξη δεν κατάφερε να αγγίξει όλα τα νησιά του 
Βορείου Αιγαίου. Η Σάμος φαίνεται να είναι πιο ευνοημένη σε αυτόν τον τομέα, καταγράφοντας 
την υψηλότερη αναλογία τουριστικών κλινών ανά κάτοικο απ’ όλα τα μεγάλα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου. Όμως, παρά τους μη ικανοποιητικούς αναπτυξιακούς δείκτες, οι δημογραφικές προοπτι-
κές των νησιών του Βορείου Αιγαίου δεν είναι δυσοίωνες. Με εξαίρεση τον νομό Χίου, οι υπόλοι-
ποι νομοί του Βορείου Αιγαίου σε ορίζοντα τριακονταπενταετίας (2016-2021) είναι πολύ πιθανόν 
να αυξήσουν, έστω και λίγο, τον πληθυσμό τους. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη θα παίξουν 
οι μεταναστευτικές εισροές οι οποίες προβλέπονται μειούμενες, αλλά όχι μηδενικές. 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Στον αντίποδα του Βορείου Αιγαίου, όσον αφορά την κατάταξη 
των δημογραφικών και αναπτυξιακών δεικτών, βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην 
Περιφέρεια, ως σύνολο, ο πληθυσμός αυξάνεται συνεχώς από τη δεκαετία του 1970 και εξής, 
ενώ εντυπωσιακότατη ήταν η αύξηση στα Δωδεκάνησα. Το 2016, τα Δωδεκάνησα ήταν ο μόνος 
νομός στην περιοχή μελέτης όπου τα παιδιά υπερτερούσαν αριθμητικά έναντι των ηλικιωμένων 
(98 ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά). Σήμερα (2021), τα Δωδεκάνησα εξακολουθούν να έχουν τον πιο 
νεανικό πληθυσμό από τους νομούς του Αιγαίου και μια αρκετά συμμετρική πληθυσμιακή πυρα-
μίδα, με την αναλογία ανδρών-γυναικών να προσεγγίζει τη μονάδα (ένας άνδρας αντιστοιχεί σε 
μία γυναίκα). Οι Κυκλάδες είναι πιο γερασμένες από τα Δωδεκάνησα (20% ποσοστό ηλικιωμέ-
νων το 2016) και παρουσιάζουν έλλειμμα νέων ανθρώπων στις πρώιμες παραγωγικές ηλικίες. 
Με ορίζοντα το 2051, στα Δωδεκάνησα θα συνεχιστεί η αύξηση πληθυσμού με ρυθμό 0,33% ετη-
σίως, ενώ οι Κυκλάδες, μετά από μία σχετική σταθερότητα μέχρι το 2036, αναμένεται να βρεθούν 
με λιγότερο πληθυσμό το 2051 απ’ ό,τι το 2016. 

Περιφέρεια Κρήτης: Το Λασίθι είναι ο μόνος νησιωτικός νομός στην περιοχή μελέτης που προ-
βλέπεται να χάνει συνεχώς πληθυσμό καθ΄όλη τη διάρκεια της τριακονταπενταετίας (2016-2051). 
Αυτό οφείλεται στον πολύ χαμηλό δείκτη ολικής γονιμότητας (μόλις 1,48 παιδιά ανά γυναίκα το 
2016) και στην καχεκτική δομή του πληθυσμού του (μεγάλο ποσοστό γεροντικού και χαμηλό 
ποσοστό παιδικού πληθυσμού). Όντας ο λιγότερο αστικοποιημένος νομός της Κρήτης και μη δια-
θέτοντας τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που βρίσκονται στους υπόλοιπους νομούς της μεγα-
λονήσου, είναι πιο ευάλωτος στην εκροή πληθυσμού νέων ανθρώπων Εξαιτίας αυτού, ο εν λόγω 
νομός εμφανίζει μεγάλο έλλειμμα πληθυσμού στις ηλικίες 20-24 ετών (και δευτερευόντως 25-29) 
στην πληθυσμιακή πυραμίδα του 2016. Οι υπόλοιποι τρεις νομοί της Κρήτης αποδεικνύονται πιο 
ανθεκτικοί στη δημογραφική συρρίκνωση, και μάλιστα αναμένεται να διατηρήσουν (τα Χανιά) ή και 
να αυξήσουν ελαφρώς τον πληθυσμό τους (το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο) στη διάρκεια της εικοσα-
ετίας 2016-2036. Όμως, στα μέσα του 21ου αιώνα, μόνο δύο από τους τέσσερις νομούς της Κρή-
της (Ηράκλειο και Ρέθυμνο) αναμένεται να μην έχουν υποστεί πληθυσμιακή μείωση. 

173

Θ
ΑΛ

ΑΣ
ΣΙ

Ο
Σ 

ΧΩ
ΡΟ

ΤΑ
ΞΙ

ΚΟ
Σ 

ΣΧ
ΕΔ

ΙΑ
ΣΜ

Ο
Σ 

ΣΤ
ΗΝ

 Ε
ΛΛ

ΑΔ
Α 

ΚΑ
Ι Τ

ΗΝ
 Κ

ΎΠ
ΡΟ



Βιβλιογραφία – αναφορές

Ξενόγλωσση
Gavalas, V.S.(2018). Socio-economic development and educational level: parallel roots or not always? 

the case of the borderline islands of the Aegean Archipelago Journal of Regional & Socio-Economic 
Issues,8 (2) 16-28.

Trovato, F., & Lalu, N.M.  (1996). Narrowing sex differentials in life expectancy in the industrialized world: 
Early 1970’s to early 1990’s. Social Biology, 43:1-2, 20-37.

United Nations (1982). Model Life Tables for Developing Countries. Department of International Economic 
and Social Affairs. New York: United Nations.

Ελληνική
Γαβαλάς, Β.,& Δημητριάδης, Δ. (2015). «Κοινωνικο-οικονομικές και δημογραφικές παράμετροι των νησιών 

του Βορείου Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και της Κρήτης». Ερευνητική αναφορά για το πρόγραμμα 
Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
Μυτιλήνη.

Γαβαλάς, Β. (2015α). «Πληθυσμός των νησιών του Βορείου Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και της 
Κρήτης». Ερευνητική αναφορά για το πρόγραμμα Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Γαβαλάς, Β. (2015β). «Τελική αναφορά για τα νησιά Λέσβου-Ρόδου. Μελλοντικές πληθυσμιακές 
εξελίξεις». Ερευνητική αναφορά για το πρόγραμμα Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Γαβαλάς, Β. (2015γ). Ο Κόσμος που Κερδίσαμε. Πληθυσμιακή Γεωγραφία της Σύγχρονης Ελλάδας. Μυτιλήνη: 
Reprographics.

Γαβαλάς, Β., Παυλογεωργάτος, Γ. (2016). Ο πληθυσμός των ακριτικών νησιών του Αρχιπελάγους: 1971-
2011, μια τεσσαρακονταετία δημογραφικής και οικονομικής ανάπτυξης. Αειχώρος, 25 52-81. 
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Α-Ω
Αεροφωτογραφία: Φωτογραφία της επιφάνειας της 

Γης η οποία ανακτήθηκε με συγκεκριμένες τεχνι-
κές από αεροπλάνο.

Αιολική ενέργεια: Είναι η κινητική ενέργεια του ανέ-
μου που μετατρέπεται, μέσω των ανεμογεννη-
τριών, σε ηλεκτρική ή μηχανική ενέργεια.

Αλιευτικός τουρισμός: Είναι η μορφή τουρισμού 
υπαίθρου, η οποία συνίσταται στην παροχή υπη-
ρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλι-
εία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές 
πρακτικές και τεχνικές προς τους επισκέπτες-του-
ρίστες. Οι τελευταίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους 
με τις παρεχόμενες στο υγρό στοιχείο αλιευτικές 
δραστηριότητες, με σκοπό την ψυχαγωγία μέσω 
της αλιείας, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών, 
τη γνωριμία με τις τοπικές παραδόσεις, τα τοπικά 
έθιμα και την τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της 
αλιευτικής κουλτούρας, καθώς και την οικονομική 
τόνωση του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο 
(Ν. 4582/2018 – ΦΕΚ 208/Α’/11-12-2018).

Αμμόχωστος 1960: Το Κατακόρυφο Σύστημα Αναφο-
ράς της Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε το 1960 και 
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Ανάλυση: Οι διαστάσεις κελίου πλεγματικής επιφά-
νειας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (ΑΠΕ): ή ήπιες 
μορφές ενέργειας. Είναι μορφές εκμετάλλευσης 
ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές 
διαδικασίες, όπως ο άνεμος, ο ήλιος, η γεωθερμία, 
η κυκλοφορία του νερού κ.ά. Αποτελούν εναλλα-
κτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων και συμ-
βάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και στη διαφοροποίηση του ενεργει-
ακού εφοδιασμού. 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ): Σύμφωνα 
με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Δικαίου της 
Θάλασσας (1982), η Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη (ΑΟΖ) θεωρείται η θαλάσσια έκταση, εντός 
της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή 
άλλης εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας 
από το νερό και τον άνεμο. Εκτείνεται μέχρι τα 

200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης, εκτός 
και εάν έρχεται σε σύγκρουση με τα σύνορα γει-
τονικών κρατών. 

Αποκοπή – Clip: Το εργαλείο χρησιμοποιείται για να 
απομονωθεί ένα κομμάτι δεδομένων από ένα άλλο 
σύνολο δεδομένων. Το εν λόγω εργαλείο είναι χρή-
σιμο για τη δημιουργία μιας περιοχής μελέτης από 
δεδομένα με ευρύτερο σύνολο δεδομένων. 

Αριθμός επικαλυπτόμενων χαρακτηριστικών 
– Count Overlapping Features: Το εργαλείο 
αυτό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επικα-
λυπτόμενων επιπέδων των χαρακτηριστικών 
και εγγράφει το σύνολο των επικαλυπτόμενων 
χαρακτηριστικών. 

Βαθυμετρία: Αναφέρεται στις πληροφορίες για το 
βάθος του νερού αλλά και για το είδος του βυθού 
σε ωκεανούς, ποτάμια ή λίμνες. 

Βάση Δεδομένων: Οργανωμένες, διακριτές συλλογές 
σχετιζόμενων δεδομένων, αποθηκευμένων ηλε-
κτρονικά και ψηφιακά, με τη δυνατότητα γρήγορης 
άντλησης και ανανέωσης.

Βάση Χωρικών Δεδομένων (Γεωχωρική Βάση 
Δεδομένων): Αναφέρεται στο τμήμα της υποδο-
μής που λειτουργεί ως ένας κοινός χώρος αποθή-
κευσης και πρόσβασης σε πρωτογενές υλικό, με 
σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους για τη δια-
μόρφωση των θεματικών επιπέδων που είναι δια-
θέσιμα από τη Γεωπύλη.

Βιώσιμη Ανάπτυξη: «Η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις 
ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο την ικανότητα των επόμενων γενεών να ικα-
νοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (WCED, 1987).

Γαλάζια Ανάπτυξη: Είναι μια μακροπρόθεσμη 
ευρωπαϊκή στρατηγική που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή το 2012 για να απελευθερωθεί το 
δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας και να υπο-
στηριχθεί η ανάπτυξη βιώσιμων θαλάσσιων και 
ναυτιλιακών οικονομικών δραστηριοτήτων. Επι-
κεντρώνεται στην υδατοκαλλιέργεια, στον παρά-
κτιο τουρισμό, στη θαλάσσια βιοτεχνολογία, στην 
ωκεάνια ενέργεια και στις εξορυκτικές δραστηρι-
ότητες στον θαλάσσιο βυθό. 

Γαλάζια Οικονομία: Η Γαλάζια Οικονομία περιλαμβάνει 

Γλωσσάρι όρων  
και εννοιών
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όλες τις τομεακές και διατομεακές οικονομικές δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τις ακτές.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ): Είναι 
ένα λογισμικό το οποίο συλλέγει, αποθηκεύει, δια-
χειρίζεται, αναλύει και οπτικοποιεί χωρική πληρο-
φορία και την αναβαθμίζει με άλλα συστήματα πλη-
ροφοριών. Το ΓΣΠ μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη 
αποφάσεων, αφού είναι σε θέση να μοντελοποιή-
σει και να αναλύσει σύνθετη έρευνα, σχεδιασμό και 
διαχείριση προβλημάτων.

Γεωδαιτικό Δίκτυο: Το σύνολο των σημείων με γνω-
στές συντεταγμένες ως προς ένα σύστημα αναφο-
ράς, που προέκυψαν από την επεξεργασία γεωδαι-
τικών παρατηρήσεων.

Γεωμετρική διόρθωση δορυφορικής εικόνας: 
Είναι ένα βήμα προ-επεξεργασίας των δορυφορι-
κών εικόνων και αφορά τη διόρθωση των μετα-
βολών στη γεωμετρία της εικόνας εξαιτίας της 
κίνησης του δορυφόρου, της κίνησης της Γης, του 
ανάγλυφου της γήινης επιφάνειας και της  αστά-
θειας της τροχιάς του δορυφόρου, έτσι ώστε να 
απαλειφθούν τα σφάλματα στα δεδομένα της εικό-
νας για την ποιοτική βελτίωσή της. 

Γεωμετρική Δομή: Ο τρόπος αναπαράστασης ενός 
θεματικού επιπέδου μιας Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων. Ένα θεματικό επίπεδο μπορεί να είναι, 
είτε σημειακό, είτε γραμμικό, είτε πολυγωνικό.

Γεωπύλη: Αποτελεί το τμήμα της υποδομής που είναι 
υπεύθυνο για τη διανομή των χωρικών δεδομένων 
(θεματικά επίπεδα και χάρτες) μέσω διαδικτύου, 
έτσι ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη και 
προσβάσιμη στους χρήστες. Παρέχει δυνατότητες 
αναζήτησης τεκμηριωμένων (με τη χρήση μεταδε-
δομένων) συνόλων χωρικών δεδομένων.

Γνώση του Θαλάσσιου Χώρου: Το σύνολο των δεδο-
μένων που απεικονίζουν τον θαλάσσιο χώρο και 
βοηθούν στην καλύτερη κατανόησή του. Παρα-
δείγματα αυτών είναι το ανάγλυφο του πυθμένα 
της θάλασσας, οι ανθρώπινες δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα στον θαλάσσιο χώρο κ.λπ. Απο-
τελεί έναν από τους πυλώνες της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής.

Δείκτης Γήρανσης: Δείχνει πόσα άτομα ηλικίας 65 
ετών και άνω αντιστοιχούν σε 100 άτομα ηλικίας 
0-14 ετών. Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία αναφέ-
ρεται ως Index of Ageing. 

Δείκτης Ολικής Γονιμότητας: Λέγεται και συγκυ-
ριακός ή συγχρονικός δείκτης γονιμότητας. Στην 
αγγλόφωνη βιβλιογραφία, ο όρος είναι γνωστός ως 
Total Fertility Rate (TFR). Αναφέρεται στον αριθμό 
παιδιών που θα γεννήσει μία γυναίκα κατά τη διάρ-
κεια της αναπαραγωγικής της περιόδου, αν ακο-
λουθήσει τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες γονι-

μότητας του πληθυσμού, όπως αποτυπώθηκαν μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε πολλές περιπτώ-
σεις είναι παραπλανητικός γιατί βασίζεται σε μία 
πλασματική κοόρτη γέννησης, και ως εκ τούτου 
δεν αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη αναπαραγω-
γική συμπεριφορά των νέων γυναικών.

Διαστημικό ραντάρ συνθετικού ανοίγματος – 
Spaceborne Synthetic Aperture Radar (SAR): 
Είναι ραντάρ εγκατεστημένο στον δορυφόρο. Το 
SAR είναι ένας ενεργητικός δέκτης, όπου ένας 
αισθητήρας παράγει τη δική του ενέργεια και στη 
συνέχεια καταγράφει την ποσότητα αυτής της 
ενέργειας που ανακλάται πίσω μετά την αλληλεπί-
δραση με τη Γη. 

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός – International 
Maritime Organization (ΙΜΟ): Είναι ένας εξειδι-
κευμένος Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με 
στόχο την ασφάλεια και προστασία της διεθνούς 
ναυτιλίας και την πρόληψη της ρύπανσης από τα 
πλοία.

Δορυφορική Βαθυμετρία (ΔΒ): Είναι μέθοδος εκτί-
μησης τοπογραφίας ρηχών νερών με τη χρήση 
πληροφοριών από δορυφορικά δεδομένα 

Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας: Συνήθως 
εκφράζουν γεννήσεις ζώντων ανά 1.000 γυναίκες 
μιας συγκεκριμένης ηλικίας. Κατά κανόνα υπολο-
γίζονται για 5ετείς ομάδες ηλικιών. Υπό αυτή την 
έννοια, οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας 
είναι ένα «σετ» επτά δεικτών (θεωρώντας ότι η ανα-
παραγωγική ηλικία της γυναίκας αρχίζει από 15-19 
έτη και τελειώνει στα 45-49), οι οποίοι μας δίνουν το 
πρότυπο γονιμότητας των γυναικών αναπαραγωγι-
κής ηλικίας τη συγκεκριμένη στιγμή της μέτρησης. 

Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας: Οι ειδι-
κοί κατά ηλικία δείκτες (ή ποσοστά) θνησιμότη-
τας δείχνουν τον αριθμό των θανάτων ατόμων 
μιας συγκεκριμένης ηλικίας σε 1.000 άτομα της 
ίδιας ηλικίας, στη διάρκεια ενός έτους. Η αντιστοί-
χιση θανάτων με πληθυσμό συγκεκριμένης ηλικίας 
μπορεί να γίνει και με βάση τη μονάδα (δηλαδή ο 
δείκτης να αναφέρεται σε 1 άτομο και όχι σε 1.000).  
Κατά κανόνα υπολογίζονται για 5ετείς ομάδες ηλι-
κιών. Για παράδειγμα, ο ειδικός κατά ηλικία δεί-
κτης θνησιμότητας των γυναικών ηλικίας 50-54 
στην Ελλάδα το 1985 ήταν 5m50=2,81, που σημαίνει 
ότι καταγράφηκαν 2,81 θάνατοι σε 1.000 γυναίκες 
ηλικίας 50-54 ετών (ή 0,00281 θάνατοι ανά γυναίκα 
αυτής της ηλικίας). Ο αντίστοιχος δείκτης για τους 
άνδρες ήταν 5m50=5,56.

Εκτίμηση πληθυσμού: Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε 
διαθέσιμα πληθυσμιακά δεδομένα (απογραφές, 
δεδομένα φυσικής κίνησης του πληθυσμού ή άλλα 
πληθυσμιακά αρχεία) και συνήθως αναφέρονται 
στο παρελθόν ή το παρόν.
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Εμπειρικά μοντέλα: Στη ΔΒ, είναι μια μαθηματική 
σχέση μεταξύ του βάθους και της ακτινοβολίας 
του νερού που πραγματοποιείται εμπειρικά, χρη-
σιμοποιώντας επίγειες μετρήσεις βάθους που υφί-
στανται στην περιοχή μελέτης, χωρίς να λαμβά-
νει υπόψη τα χαρακτηριστικά διαπερατότητας του 
φωτός στο νερό. 

Εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο  
χώρο: Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4759/2022 
(Ελλάδα), αποτελεί: 
α. Μέρος της εθνικής χωρικής στρατηγικής του 

άρθρου 3 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Κατά την 
πρώτη εφαρμογή του παρόντος, είναι δυνατή 
η κατάρτιση και έγκριση της εθνικής χωρικής 
στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο, χωρίς 
την ύπαρξη εγκεκριμένης εθνικής χωρικής 
στρατηγικής.

β. Η εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο 
χώρο αποτελεί κείμενο βασικών αρχών πολι-
τικής για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του 
θαλάσσιου χώρου, για τις αλληλεπιδράσεις του 
θαλάσσιου με τον παράκτιο χώρο, καθώς και 
για τον συντονισμό των διάφορων πολιτικών 
με θαλάσσιες χωρικές επιπτώσεις. Περιλαμ-
βάνει στρατηγικές κατευθύνσεις, καθώς και 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στό-
χους οργάνωσης και ανάπτυξης του θαλάσ-
σιου χώρου στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρ-
νησης και των επιμέρους φορέων της. Επίσης, 
καθορίζει θαλάσσιες χωρικές ενότητες εντός 
του θαλάσσιου χώρου για τις οποίες εκπονού-
νται θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια, και υπο-
δεικνύει και αιτιολογεί τις προτεραιότητες για 
την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών πλαι-
σίων στις επιμέρους χωρικές ενότητες.

Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά: Περιλαμβάνει όλες 
τις αρχαιότητες κατά την έννοια των άρθρων 1 και 
2 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαι-
οτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς», 
οι οποίες εντοπίζονται στον «βυθό της θαλάσσης, ή 
στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών» της ελληνικής 
επικράτειας. Αυτές μπορεί να είναι αρχαίες λιμε-
νικές εγκαταστάσεις, καταποντισμένοι οικισμοί, 
μέρος των οποίων, πολλές φορές, προεκτείνεται 
στον αιγιαλό και την παραλία, ναυάγια πλοίων ή 
ακόμη και μεμονωμένες ενάλιες αρχαιότητες.

Ενεργητικοί δέκτες: Είναι ένα όργανο που παράγει τη 
δική του ενέργεια και στη συνέχεια καταγράφει την 
ποσότητα αυτής της ενέργειας που ανακλάται πίσω 
μετά την αλληλεπίδραση με τη Γη.

Επιφάνεια: Η μετατροπή ενός νέφους σημείων, απο-
τέλεσμα Υδρογραφικής Αποτύπωσης, σε πλεγμα-
τική μορφή συγκεκριμένης ανάλυσης. Αποτελεί 
μια μορφή ψηφιακής αναπαράστασης του βυθού 
της θάλασσας.

Εργαλείο Buffer: Με το εργαλείο buffer μπορούν να 
δημιουργηθούν πολύγωνα γύρω από δεδομένα 
που θα προσδιορίσει ο χρήστης, σε μία καθορι-
σμένη απόσταση.

Ηλιακή ενέργεια: Είναι η ενέργεια που προέρχεται 
από την ακτινοβολία του ηλίου και μετατρέπεται, 
μέσω των φωτοβολταϊκών πάνελ, σε ηλεκτρική 
ενέργεια, ή, μέσω συλλεκτών, σε θερμική ενέργεια.

Θαλάσσια βιοκαύσιμα: Ο όρος αναφέρεται σε βιοκαύ-
σιμα που έχουν ως βάση τους την άλγη, και διαφο-
ροποιούνται, ανάλογα με το είδος της άλγης που 
χρησιμοποιείται, σε μικροάλγη (microalgae ) και 
μακροάλγη (macroalgae). Και τα δύο είδη χρησι-
μοποιούνται για την παραγωγή βιοντίζελ, γνωστού 
και ως πράσινο ντίζελ.

Θαλάσσια περιοχή ή υπο-περιοχή: Σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144), 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορ-
ρέουν από τον νόμο, λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
ότι τα θαλάσσια  ύδατα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 
του άρθρου 4, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία 
της Ελληνικής Δημοκρατίας ή εντός των οποίων 
αυτή ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδο-
σία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θαλάσσιας 
περιοχής της Μεσογείου.

Η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιο-
μορφίες κάποιας συγκεκριμένης περιοχής, μπορεί 
να εφαρμόζει τον νόμο σε υποδιαιρέσεις ανάλογου 
επιπέδου των θαλάσσιων υδάτων της παραγράφου 
1. Η οριοθέτηση των εν λόγω υποδιαιρέσεων γίνε-
ται κατά τρόπο σύμφωνο με τις ακόλουθες θαλάσ-
σιες υπο-περιοχές της Μεσογείου Θαλάσσης:
α) την Αδριατική Θάλασσα,
β) το Ιόνιο Πέλαγος και την Κεντρική Μεσόγειο,
γ) το Αιγαίο Πέλαγος – Την Ανατολική Μεσόγειο 

(Θάλασσα της Λεβαντίνης).
Θαλάσσια ύδατα: Τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και 

το υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της γραμμής 
βάσης από την οποία υπολογίζονται τα χωρικά 
ύδατα, έως τα όρια της περιοχής όπου ένα κρά-
τος-μέλος έχει ή/και ασκεί δικαιώματα βάσει 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνω-
μένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, εξαι-
ρουμένων των υδάτων των παρακειμένων στις 
υπερπόντιες χώρες, καθώς και των εδαφών που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης και 
στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και τις Εδα-
φικές Ενότητες (ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ).

Θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια: Σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του Ν. 4759/2020, αντιστοιχούν στο περι-
φερειακό επίπεδο σχεδιασμού του άρθρου 2 του 
ν. 4447/2016. Αναφέρονται σε θαλάσσιες χωρικές 
ενότητες, οι οποίες μπορεί να είναι υπο-περιφερει-
ακής, περιφερειακής ή διαπεριφερειακής κλίμα-
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κας, όπως ειδικότερα καθορίζονται από την εθνική 
χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο. Αν η 
εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο 
δεν έχει εγκριθεί, ο καθορισμός χωρικών ενοτή-
των για την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών 
πλαισίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και 
τις υποδιαιρέσεις του θαλάσσιου χώρου που προ-
βλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 5, και στο άρθρο 
20 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144).

Θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ο 
όρος αναφέρεται σε όλες τις μορφές ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας που παράγονται στο θαλάσ-
σιο περιβάλλον. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει την 
υπεράκτια ηλιακή, αιολική, κυματική και παλιρροι-
ακή ενέργεια, την ωκεάνια θερμική ενέργεια και τα 
θαλάσσια βιοκαύσιμα. Όλες αντιπροσωπεύουν δια-
φορετικούς τύπους τεχνολογιών, με ποικίλα στάδια 
ωριμότητας.

Θαλάσσιος τουρισμός: Είναι το σύνολο των οργα-
νωμένων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριο-
τήτων αναψυχής και ψυχαγωγίας που παρέχονται 
στον θαλάσσιο χώρο και τις ακτές του τουριστικού 
προορισμού, και αποτελεί μία από τις δυναμικά 
αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού. Ο θαλάσσιος 
τουρισμός διακρίνεται, κατά κύριο λόγο, σε του-
ρισμό κρουαζιέρας, τουρισμό γιώτινγκ, θαλάσσιες 
και παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής, καταδυ-
τικό τουρισμό αναψυχής (Ν. 4582/2018).

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ): Η δια-
δικασία με την οποία η αρμόδια αρχή κάθε κράτους 
αναλύει και οργανώνει τις ανθρώπινες δραστηρι-
ότητες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές για 
να επιτευχθεί η σύνθεση οικολογικών, περιβαλλο-
ντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
παραμέτρων, αποσκοπώντας στην προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Θεματικό επίπεδο: Αναφέρεται σε ένα σύνολο χωρι-
κών δεδομένων που περιέχει ομοειδή δεδομένα 
(π.χ., λιμάνια, περιφερειακές ενότητες) και αποθη-
κεύονται σε ένα αρχείο (π.χ., Shapefile). Τα θεμα-
τικά επίπεδα είναι εφικτό να τοποθετηθούν σε επι-
κάλυψη για προβολή, χωρική ανάλυση και δημι-
ουργία χαρτών. Μπορεί να είναι διανυσματικού 
(vector) ή ψηφιδωτού τύπου (raster).

Καθαρή Μετανάστευση: Είναι η διαφορά των εξερ-
χόμενων από μία γεωγραφική περιοχή, από τους 
εισερχόμενους στην περιοχή σε δεδομένη χρο-
νική περίοδο. Η καθαρή μετανάστευση μπορεί να 
είναι θετική (περισσότεροι εισερχόμενοι), αρνητική 
(περισσότεροι εξερχόμενοι) ή μηδενική. 

Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση (Good Environ-
mental Status, GES): Ως «καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση» νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση 

των θαλάσσιων υδάτων, στην οποία τα ύδατα αυτά 
παρέχουν οικολογικά ποικίλους και δυναμικούς 
ωκεανούς, καθώς και θάλασσες που είναι καθα-
ρές, υγιείς και παραγωγικές στα πλαίσια των εγγε-
νών συνθηκών τους. Επίσης, όπου η χρήση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος βρίσκεται σε επίπεδο 
αειφορίας, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τις δυνατότητες για χρήσεις και δραστηριότητες 
από τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές (Οδη-
γία-Πλαίσιο 2008/56/E.Ε.).

Καταδυτικός τουρισμός αναψυχής: Πρόκειται για 
την ειδική μορφή τουρισμού, η οποία περιλαμβά-
νει υποβρύχια περιήγηση σε κάθε υδάτινη περιοχή, 
συμπεριλαμβανομένων της θάλασσας, των εσωτε-
ρικών υδάτων (λίμνες, ποταμοί, σπήλαια), των προ-
στατευόμενων υποθαλάσσιων χώρων, των καταδυ-
τικών πάρκων και των επισκέψιμων ενάλιων, ενδο-
ποτάμιων ή ενδολιμναίων αρχαιολογικών χώρων ή 
ιστορικών τόπων, ναυαγίων, και των ελεύθερων 
τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων. Οι υδάτινες 
περιοχές επιλέγονται από τους επισκέπτες-τουρί-
στες, που συνδυάζουν τις διακοπές τους με ατομι-
κές ή οργανωμένες καταδύσεις με συγκεκριμένο 
εξοπλισμό και καθορισμένες τεχνικές, καθώς και με 
την εκμάθηση ή την καθοδήγηση κατάδυσης ή με 
την περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευ-
στήρα (snorkeling), με σκοπό την εξερεύνηση του 
υποβρύχιου βυθού και της υποθαλάσσιας γεωμορ-
φολογίας, για λόγους αναψυχής, άσκησης και από-
κτησης γνώσεων και εμπειριών.

Κατακόρυφο Σύστημα Αναφοράς: Η επιφάνεια από 
την οποία προσδιορίζεται το υψόμετρο ή το βάθος 
ενός σημείου.

Κατώτατη Ρηχία: Επιφάνεια αναφοράς κάτω από την 
οποία η επιφάνεια της θάλασσας δεν δύναται να 
κατέλθει. Χρησιμοποιείται ως αναφορά στους ναυ-
τικούς χάρτες. Προκύπτει από ανάλυση παρατηρή-
σεων της στάθμης της θάλασσας για διάστημα του-
λάχιστον 20 ετών.

Kοινωνική συνοχή: Η ικανότητα μιας κοινωνίας να 
διασφαλίζει την ευημερία όλων των μελών της, ελα-
χιστοποιώντας τις ανισότητες και αποφεύγοντας την 
πόλωση. Μια συνεκτική κοινωνία είναι μια αμοιβαία 
υποστηρικτική ικανότητα ελεύθερων ατόμων που 
επιδιώκουν αυτούς τους κοινούς στόχους με δημο-
κρατικά μέσα.

Κοόρτη: Προέρχεται από το λατινικό Cohors, που ήταν 
στρατιωτική μονάδα του Ρωμαϊκού στρατού, υπο-
μονάδα της Ρωμαϊκής λεγεώνας. Στη δημογραφία, 
ο όρος «κοόρτη» αναφέρεται σε μια ομάδα ανθρώ-
πων που βίωσαν το ίδιο δημογραφικό γεγονός την 
ίδια περίοδο. Για παράδειγμα, μια κοόρτη γέννη-
σης περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν την ίδια χρο-
νιά (ή την ίδια περίοδο, π.χ. πενταετία), μια κοόρτη 
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γάμου όσους παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά (ή την 
ίδια περίοδο).

Κυματική ενέργεια: Είναι η ενέργεια που παράγε-
ται από την κίνηση των κυμάτων στην επιφάνεια 
της θάλασσας. Παράγοντες που την επηρεάζουν 
είναι το ύψος, η ταχύτητα και το μήκος του κύμα-
τος, αλλά και η πυκνότητα του νερού. Οι συσκευές 
παραγωγής ηλεκτρισμού από την κυματική ενέρ-
γεια ονομάζονται μετατροπείς κυματικής ενέρ-
γειας. 

Μέση Στάθμη Θάλασσας: Επιφάνεια αναφοράς η 
οποία προκύπτει από ανάλυση παρατηρήσεων 
της στάθμης της θάλασσας τουλάχιστον 20 ετών. 
Συνήθως χρησιμοποιείται ως αφετηρία στα Κατα-
κόρυφα Συστήματα Αναφοράς. 

Μεταδεδομένα: Ορίζονται ως «δεδομένα που περι-
γράφουν άλλα δεδομένα». Περιλαμβάνουν πληρο-
φορίες που αφορούν ένα σύνολο χωρικών δεδο-
μένων, όπως σύνοψη, περιγραφή, κατηγορία, ποι-
ότητα, γεωγραφική περιοχή, ακρίβεια, προέλευση, 
ιστορικό, δημιουργό, χρονικό εύρος κ.ά. Συνή-
θως ακολουθούν κάποιο πρότυπο (π.χ., INSPIRE, 
ISO19115).

Μικρο-μετακινήσεις: Οι μετακινήσεις της φυσικής 
γήινης επιφάνειας, αποτέλεσμα της κίνησης των 
τεκτονικών πλακών.

Μόνιμος Γεωδαιτικός Σταθμός GNSS: Γεωδαιτι-
κός σταθμός που είναι μόνιμα εγκατεστημένος σε 
σημείο, με σκοπό τη συνεχή συλλογή δεδομένων 
από ειδικούς δορυφόρους.

Ναυτικές Εκδόσεις: Εκδόσεις που χρησιμοποιούνται 
από τους ναυτιλλόμενους για την ασφαλή πλοή-
γηση ενός σκάφους. Στις ναυτικές εκδόσεις περι-
λαμβάνονται ναυτικοί χάρτες, ο πλοηγός, ο φαρο-
δείκτης κ.λπ. 

Νησιαίο Έδαφος: Μέρος της φυσικής γήινης επιφά-
νειας το οποίο δεν βρέχεται από τη θάλασσα.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών: 
Δυναμική διαδικασία με σκοπό την αειφόρο διαχεί-
ριση και χρήση των παράκτιων ζωνών, κατά την 
οποία λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη η ευπα-
θής φύση των παράκτιων οικοσυστημάτων και 
τοπίων, η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και 
χρήσεων, οι αλληλεπιδράσεις τους, ο θαλάσσιος 
προσανατολισμός ορισμένων δραστηριοτήτων και 
χρήσεων, και ο αντίκτυπός τους στο θαλάσσιο και 
το χερσαίο τμήμα. Περιοχή εφαρμογής του πρωτο-
κόλλου είναι η περιοχή της Μεσογείου θάλασσας, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης. 
Επιπροσθέτως, η εν λόγω περιοχή οριοθετείται 
από: α) το θαλάσσιο όριο των παράκτιων ζωνών, το 
οποίο είναι το εξωτερικό όριο των χωρικών υδά-
των των μερών, β) το χερσαίο όριο των παράκτιων 
ζωνών, το οποίο είναι το όριο των ανάλογων παρά-

κτιων μονάδων, όπως αυτές έχουν οριστεί από τα 
συμβαλλόμενα μέρη (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ICZM).

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΠΘ): Η πολι-
τική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο να 
προαγάγει τη συντονισμένη και συνεπή λήψη απο-
φάσεων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοι-
νωνικής συνοχής των κρατών-μελών, ιδίως σε οτι-
δήποτε αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξό-
χως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω 
συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολι-
τικών, και μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

Παθητικός δέκτης: Είναι ένα όργανο που λαμβάνει 
και μετρά την αντανακλώμενη ένταση της ηλιακής 
ακτινοβολίας στην επιφάνειας της Γης.

Παλιρροϊκή ενέργεια: Εκμεταλλεύεται τη φυσική 
άμπωτη και τη ροή των παράκτιων παλιρροϊκών 
υδάτων που προκαλούνται, κατά κύριο λόγο, από 
την αλληλεπίδραση των βαρυτικών πεδίων της 
Γης, της σελήνης και του ηλίου. Οι συσκευές παρα-
γωγής ηλεκτρισμού από την παλιρροϊκή ενέργεια 
ονομάζονται μετατροπείς παλιρροιακής ενέργειας.   

Παλιρροιογράφος: Όργανο που μετρά τη στάθμη της 
θάλασσας.

Παράκτια ύδατα: Τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκο-
νται στην πλευρά της ξηράς μιας γραμμής, κάθε 
σημείο της οποίας απέχει ένα ναυτικό μίλι προς τη 
θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής 
βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρι-
κών υδάτων. Τα επιφανειακά ύδατα, κατά περί-
πτωση, εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των 
μεταβατικών υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).

Παραμετροποίηση: Το σύνολο των πληροφοριών που 
θα καταχωριστούν με συστηματικό τρόπο σε ένα 
θεματικό επίπεδο μιας Βάσης Δεδομένων για να το 
περιγράψουν.

Περιβαλλοντική κατάσταση: Η συνολική κατάσταση 
του περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα, λαμβάνο-
ντας υπόψη τη δομή, τη λειτουργία και τις διεργα-
σίες των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστη-
μάτων από κοινού με τους φυσικούς φυσιογραφι-
κούς, γεωγραφικούς, βιολογικούς, γεωλογικούς 
και κλιματικούς παράγοντες, καθώς και τις φυσι-
κές, ηχητικές και χημικές συνθήκες, συμπεριλαμ-
βανομένων  εκείνων που οφείλονται σε ανθρώπι-
νες δραστηριότητες μέσα ή έξω από μια συγκεκρι-
μένη υπο- περιοχή (αρ. 3 Οδηγίας 2008/56ΕΚ).

Πίνακας επιβίωσης: Μια σειρά από συναρτήσεις 
οργανωμένες σε πίνακα. Ο πίνακας επιβίωσης 
περιγράφει το ιστορικό επιβίωσης μιας υποθετι-
κής ομάδας ανθρώπων (κοόρτης γέννησης) από 
τη γέννησή τους μέχρι τον θάνατο και του τελευ-
ταίου μέλους αυτής της κοόρτης. 
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Πλατφόρμες Πολλαπλών Χρήσεων & Πολλαπλών 
Χρήσεων του Χώρου: Είναι υπεράκτιες κατα-
σκευές οι οποίες διαθέτουν κοινή υποδομή (π.χ., 
πλωτή πλατφόρμα, καλωδίωση, υποσταθμούς 
μετασχηματισμού τάσης κ.ά.) και συνδυάζουν 
περισσότερες τεχνολογίες και χρήσεις, επιτυγχά-
νοντας με αυτόν τον τρόπο συμπληρωματικά απο-
τελέσματα με αμοιβαία οφέλη.

Πληθυσμιακή πυραμίδα: Ένα διπλό ιστόγραμμα το 
οποίο παρουσιάζει παραστατικά τη δομή του πλη-
θυσμού κατά φύλο και ηλικία σε μια δεδομένη 
στιγμή.

Προβολή πληθυσμού: Οι προβολές είναι «προεκτά-
σεις» (extrapolations) των τρεχουσών δημογρα-
φικών συνιστωσών (δηλαδή της γονιμότητας, της 
θνησιμότητας και της μετανάστευσης) στο μέλλον.

Προσδοκία ζωής ή προσδόκιμο επιβίωσης ή 
προσδοκώμενη ζωή: Ο αριθμός ετών που ανα-
μένεται να ζήσει ένα άτομο μιας δεδομένης ηλι-
κίας, αν βιώσει τους τρέχοντες ειδικούς κατά 
ηλικία δείκτες θνησιμότητας. Αν δεν προσδιο-
ρίζεται η ηλικία του ατόμου, ο όρος αναφέρε-
ται στην προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση. Για 
παράδειγμα, η προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση 
για κορίτσι που γεννήθηκε το 2001 θα είναι 80,9 
χρόνια, αν στη διάρκεια της ζωής του βιώσει 
τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας 
που επικρατούσαν το 2001.

Πυκνότητα Πυρήνα – Kernel Density: Είναι ένα 
εργαλείο το οποίο υπολογίζει την πυκνότητα των 
χαρακτηριστικών σημείων γύρω από κάθε κελί 
εξόδου εικόνας ράστερ.

Ραδιομετρική διόρθωση δορυφορικής εικόνας: 
Βήμα προ-επεξεργασίας των δορυφορικών εικό-
νων για διορθώσεις, είτε σφαλμάτων του συστή-
ματος καταγραφής, είτε των επιδράσεων της 
ατμόσφαιρας, έτσι ώστε δύο ή και περισσότερες 
ραδιομετρικά διορθωμένες εικόνες να εμφανίζο-
νται σαν να έχουν αποκτηθεί με τον ίδιο αισθη-
τήρα και κάτω από τις ίδιες ατμοσφαιρικές συν-
θήκες και συνθήκες φωτισμού.

Συγχώνευση – Merge: Το εργαλείο αυτό χρησιμο-
ποιείται για τη συγχώνευση πολλαπλών συνό-
λων δεδομένων σε ένα ενιαίο νέο σύνολο δεδο-
μένων εξόδου. Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί 
να συνδυάσει κατηγορίες ή πίνακες χαρακτηριστι-
κών σημείων, γραμμών ή πολυγώνων.

Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Σύγχρονη προσέγγιση 
του σχεδιασμού, η οποία επιχειρεί την εμπλοκή 
«ομάδων ενδιαφερόντων» (πολίτες, φορείς, 
όργανα διοίκησης κ.ά.) στα επιμέρους στάδια 
μιας διαδικασίας σχεδιασμού, με σκοπό τη συλ-
λογή της κατανεμημένης γνώσης και την ενσω-
μάτωση αυτής στον σχεδιασμό, στοχεύοντας στη 

βελτίωση της διαδικασίας και των αποτελεσμά-
των του.

Σύστημα Αναφοράς: Το σύστημα συντεταγμένων ως 
προς το οποίο καθορίζονται οι θέσεις σημείων και 
αντικειμένων της φυσικής γήινης επιφάνειας.

Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης – Automatic 
Identification System (AIS): Πρόκειται για 
σύστημα το οποίο παρέχει αυτομάτως σχετικές 
πληροφορίες και τη θέση του πλοίου σε άλλα 
πλοία και στις παράκτιες αρχές. 

Τουρισμός γιώτινγκ (yachting): Είναι η θαλάσσια 
περιήγηση για λόγους αναψυχής με χρήση ιδιό-
κτητων ή εκμισθωμένων πλοίων, ιστιοφόρων, 
θαλαμηγών ή ταχύπλοων σκαφών, με πλήρωμα 
ή άνευ πληρώματος. Η εν λόγω περιήγηση περι-
λαμβάνει υπηρεσίες διαμονής και εστίασης. Κατά 
τη διάρκειά της, οι επισκέπτες/τουρίστες έχουν 
τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να επιλέξουν τη 
δική τους διαδρομή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
όπως η ιδιωτικότητα, και η προσέγγιση παρα-
λιών απομακρυσμένων ή προσβάσιμων μόνο 
διά θαλάσσης, να προσεγγίσουν σε αγκυροβόλια, 
τουριστικά καταφύγια και μαρίνες, προκειμένου 
να γνωρίσουν τους προορισμούς που επιθυμούν, 
να διαμορφώσουν το δικό τους πρόγραμμα, να 
επισκεφθούν τα αξιοθέατα, να δοκιμάσουν τοπι-
κές γεύσεις και τοπικά προϊόντα, να διασκεδά-
σουν και να ψυχαγωγηθούν (Ν. 4582/2018).

Τουρισμός κρουαζιέρας: Ορίζεται ως το θαλάσσιο 
ταξίδι αναψυχής με προγραμματισμένη διαδρομή 
και στάσεις σε λιμάνια, που πραγματοποιείται με 
πλοία κρουαζιέρας. Στο πλαίσιο του εκάστοτε εν 
λόγω ταξιδιού, οι επισκέπτες - τουρίστες επισκέ-
πτονται πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς 
τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν προσφερόμενα πακέτα εκδρομών και αυθε-
ντικών εμπειριών στον ίδιο τον προορισμό, ώστε 
να ανακαλύψουν την ιδιαίτερη πολιτιστική κλη-
ρονομιά, τα αξιοθέατα, τους ιστορικούς χώρους, 
τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις, καθώς και να 
αποκτήσουν αυθεντικές εμπειρίες που συνδέο-
νται με τη γαστρονομία, τη διασκέδαση, τις τοπι-
κές αγορές, την ψυχαγωγία και τον σύγχρονο 
πολιτισμό (Ν. 4582/2018).

Yδρογραφική Aποτύπωση: Το σύνολο των εργα-
σιών πεδίου που γίνονται με σκοπό τη ψηφιακή 
αποτύπωση του πυθμένα της θάλασσας. Το απο-
τέλεσμα αυτής είναι η παραγωγή ενός νέφους 
σημείων που προσομοιάζουν στον πυθμένα της 
θάλασσας.

Υποδομή Θαλάσσιων Χωρικών Δεδομένων: Ανα-
φέρεται στο σύνολο των εφαρμογών, δεδομένων, 
διαδικασιών και ανθρώπων που συνεργάζονται 
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με σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δια-
νομή μέσω διαδικτύου γεωγραφικών δεδομένων 
που σχετίζονται με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχε-
διασμό.

Φέρουσα ικανότητα τουρισμού: Είναι o μέγιστος 
δυνατός αριθμός τουριστών-επισκεπτών που 
μπορεί να φιλοξενήσει ένας τουριστικός προο-
ρισμός με τις εκάστοτε υφιστάμενες τουριστικές 
εγκαταστάσεις και υποδομές του, χωρίς να προ-
καλούνται καταστροφή του φυσικού ή δομημένου 
περιβάλλοντος και υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, διασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας και των επισκεπτών-τουριστών (Ν. 
4582/2018).

Φυσικό Ισοζύγιο: Η αλγεβρική διαφορά του 
αριθμού των θανάτων από τον αριθμό των 
γεννήσεων. Το φυσικό ισοζύγιο μπορεί να είναι 
θετικό (περισσότερες γεννήσεις από θανά-
τους), αρνητικό (περισσότεροι θάνατοι από 
γεννήσεις) ή μηδενικό.

Χάρτης: Σε έναν χάρτη απεικονίζονται επιλεγμένα 
είδη πληροφορίας (ένα ή περισσότερα θεματικά 
επίπεδα) για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η διαδι-
κασία χαρτοσύνθεσης περιλαμβάνει τον ορισμό 
και τη σειρά εμφάνισης των θεματικών επιπέδων 
που τον απαρτίζουν, την εφαρμογή χαρτογραφι-
κών κανόνων εμφάνισης (στιλ), τον ορισμό κλίμα-
κας, υπομνήματος, συμβόλων, τίτλου κ.λπ.

Χωρική Θάλασσα: Η θαλάσσια ζώνη, το πλάτος της 
οποίας εκτείνεται σε ακτίνα δώδεκα ναυτικών 
μιλίων από τις γραμμές βάσης, στην οποία εντο-
πίζεται η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χωρικός σχεδιασμός: Επιστημονικό αντικείμενο, το 
οποίο αποσκοπεί στη ρύθμιση του χώρου για την 
εξυπηρέτηση κοινωνικών και οικονομικών στό-
χων με όρους προστασίας του φυσικού και πολι-
τιστικού περιβάλλοντος.  

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους: Είναι η ψηφιακή ανα-
παράσταση του ανάγλυφου της φυσικής γήινης 
επιφάνειας.

Ψηφιακό Μοντέλο Επιφανείας: Η ψηφιακή αναπα-
ράσταση της συνεχούς μεταβολής του ανάγλυφου 
στον χώρο.

Ωκεάνια θερμική ενέργεια: Αξιοποιεί, για την 
παραγωγή ενέργειας, τη θερμοκρασιακή δια-
φορά που συναντάται μεταξύ των επιφανειακών 
ή ρηχών υδάτων και των υδάτων που βρίσκο-
νται σε μεγαλύτερα βάθη. Όσο μεγαλύτερη είναι 
η διαφορά θερμοκρασίας, τόσο περισσότερη 
ποσότητα ενέργειας παράγεται. Οι συσκευές 
παραγωγής ενέργειας από την ωκεάνια θερμική 
ενέργεια ονομάζονται μετατροπείς ωκεάνιας 
θερμικής ενέργειας.   

Α-Ζ
Fit: Σύγκλιση.
Forecast: Προβλέψεις.
GDPCRETE: ΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.
GDPGREECE: ΑΕΠ Ελλάδας.
GDPNORTH: ΑΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
GDPSOUTH: ΑΕΠ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.
Google Earth Engine (GEE): Είναι μια γεωχωρική 

πλατφόρμα με αρκετές δυνατότητες, καθώς 
μπορεί να συνδυάσει ένα σύνολο δορυφορικών 
εικόνων και γεωχωρικών δεδομένων, επιτυγχά-
νοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ανάλυση σε πλανη-
τική κλίμακα. Οι χρήστες δύνανται να έχουν πρό-
σβαση και να αναλύουν δεδομένα πολύ γρήγορα, 
ενώ είναι εφικτές η ανίχνευση αλλαγών και η 
ποσοτικοποίηση των διαφορών χρήσεως στην 
επιφάνεια της Γης. 

INVESTCRETE: Επενδύσεις Περιφέρειας Κρήτης.
INVESTGREECE: Επενδύσεις Ελλάδας.
INVESTNORTH: Επενδύσεις Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου.
INVESTSOUTH: Επενδύσεις Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου.
LABOURCRETE: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Κρήτης.
LABOURGREECE: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Ελλάδας.
LABOURNORTH: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
LABOURSOUTH: Απασχολούμενοι – Ανθρώπινο 

Δυναμικό Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
LiDAR: Σύστημα το οποίο τοποθετείται σε αεροσκά-

φος, με σκοπό την αποτύπωση της επιφάνειας 
της φυσικής γήινης επιφάνεια ή του βυθού της 
θάλασσας.

MBES - Ηχοβολιστικό Σύστημα Πολλαπλής 
Δέσμης: Σύστημα οργάνων το οποίο τοποθετείται 
σε πλωτό μέσο, με σκοπό την αποτύπωση της επι-
φάνειας του βυθού της θάλασσας.

Model Builder: Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού 
για τη δημιουργία γεωγραφικών ροών εργασίας 
στο λογισμικό ArcGIS. Τα μοντέλα αυτά αυτοματο-
ποιούν τις διαδικασίες χωρικής ανάλυσης και δια-
χείρισης δεδομένων και παρουσιάζονται ως ένα 
διάγραμμα που συνδέει τις ακολουθίες των διαδι-
κασιών και των εργαλείων επεξεργασίας. 

Observed: Παρατηρήσεις - Δεδομένα.
WebGIS: Αποτελεί το υποσύστημα της Γεωπύλης που 

επιτρέπει την προβολή των χωρικών δεδομένων 
(θεματικών επιπέδων και χαρτών) σε διαδραστικό 
χαρτογραφικό περιβάλλον, παρέχοντας λειτουρ-
γίες όπως zoom in/out, μέτρηση απόστασης κ.λπ. 
Ενδέχεται ο όρος «WebGIS» να χρησιμοποιείται ως 
ταυτόσημος με τον όρο «Γεωπύλη». 
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Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί 
ένα από τα κύρια οριζόντια-διατομεακά εργαλεία που 

στηρίζουν την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Ορίζεται ως μια 

διαδικασία κατά την οποία οι δημόσιες αρχές αναλύουν  
και προβαίνουν σε χωροταξική και χρονική κατανομή 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές 
με σκοπό την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών 

και κοινωνικών στόχων.

Οι γνώσεις, η εμπειρογνωμοσύνη, οι βάσεις δεδομένων,  
οι καλές πρακτικές και η μεθοδολογία ΘΧΣ  

που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο ΘΑΛ-ΧΩΡ 
(2014-2015), κεφαλαιοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν  

στο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 (2018-2023), το οποίο συνέβαλε σημαντικά 
στη συμμόρφωση των δύο κρατών με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2014/89/ΕΕ, με την κατάρτιση Θαλάσσιων 
Χωροταξικών Σχεδίων (ΘΧΣχ) στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Το έργο συγκροτείται γύρω από δύο διασυνοριακούς 
πόλους, τον «θεσμικό» και τον «επιστημονικό»,  

και η συνεργασία αυτών εξασφάλισε τη δημιουργία 
ισχυρών συνεργειών για τη συνοχή του ΘΧΣ  

στη διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος 
«Ελλάδα – Κύπρος», που οικοδομείται αποκλειστικά  

γύρω από ένα θαλάσσιο σύνορο.

ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: https://www.mspcygr2.info

ΘΑΛ-ΧΩΡ: https://www.mspcygr.info

Η δημιουργία και εκτύπωση της παρούσας έκδοσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής. Επιπρόσθετα τα κείμενα του συλλογικού τόμου αντιπροσωπεύουν τις 
απόψεις των συγγραφέων τους και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις των επιμελητών της έκδοσης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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