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Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται η κατάρτιση πινάκων επιβίωσης σε επίπεδο νοµού για το έτος 2001. Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία της απογραφής πληθυσµού του έτους 2001 και οι ληξιαρχικές καταγραφές 

της περιόδου 2000-2002. Οι κεντρικοί δείκτες θνησιµότητας κατά ηλικία και φύλο για τους 51 νοµούς της χώρας 

µετατρέπονται σε πιθανότητες θανάτου, οι οποίες και εξοµαλύνονται εφαρµόζοντας µαθηµατικές και γραφικές τεχνικές 

στα σηµεία στα οποία παρουσιάζονται στατιστικές ασυνέπειες και βιολογικές ασυµβατότητες. Στη συνέχεια 

επιχειρείται η συναρτησιακή σύνδεση των πινάκων όλων των νοµών µε εκείνο του συνολικού πληθυσµού της χώρας, ο 

οποίος χρησιµοποιείται ως πίνακας αναφοράς. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η προσδοκώµενη ζωή κατά τη γέννηση 

στην Ελλάδα κυµαίνεται στους άνδρες από 71,9 (Ν. Ξάνθης) έως 77.6 έτη (Ν. Κυκλάδων) και για τις γυναίκες από 77,9 

(Ν. Ροδόπης) έως 81,8 έτη (Ν. Ιωαννίνων). Οι κατά φύλο διαφορές στο προσδόκιµο επιβίωσης εµφανίζονται 

µεγαλύτερες στη Αιτωλοακαρνανία (7,0 έτη) και µικρότερες στις Κυκλάδες (2,7 έτη). Οι νοµοί µε χαµηλό επίπεδο 

θνησιµότητας τείνουν να εµφανίζουν µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ φύλων. Η διασπορά των τιµών του προσδόκιµου 

επιβίωσης των ανδρών είναι µεγαλύτερη εκείνης των γυναικών.  

 
Επικοινωνία: Γ. Κοτσυφάκης (gkotsyfakis@otenet.gr)  

 

 

Εισαγωγή 
 

Οι πίνακες επιβίωσης αποτελούν το καταλληλότερο 

και το πιο καθιερωµένο µεθοδολογικό µέσο για την 

περιγραφή της εξέλιξης της θνησιµότητας µιας 

πραγµατικής ή πλασµατικής γενεάς από ηλικία σε 

ηλικία. Ο πίνακας επιβίωσης συντίθεται από µία 

σειρά συναρτήσεων που εκτιµώνται στην πράξη µε 

βάση τους ειδικούς κατά ηλικία κεντρικούς δείκτες 

θνησιµότητας ή τις πιθανότητες θανάτου. Η επιλογή 

του ενός από τους δύο αυτούς εισαγωγικούς δείκτες 

για την εκτίµηση των βιοµετρικών συναρτήσεων 

του πίνακα επιβίωσης εξαρτάται από τη διαθέσιµη 

ταξινόµηση του ληξιαρχικού υλικού των θανάτων.  

Οι πίνακες επιβίωσης υπερτερούν αισθητά έναντι 

των άλλων µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την 

ανάλυση των επιπέδων και προτύπων θνησιµότητας 

ενός πληθυσµού. Ειδικότερα, το κύριο πλεονέκτηµά 

τους είναι ότι δεν εξαρτώνται από την κατανοµή 

του πληθυσµού κατά ηλικία, ούτε στηρίζονται σε 

κάποιον «πρότυπο» πληθυσµό. Κατά συνέπεια, 

δίνουν αντιπροσωπευτική εικόνα του επιπέδου 

θνησιµότητας και προσφέρονται για διαχρονικές 

και γεωγραφικές συγκρίσεις. Ένα άλλο, εξίσου άξιο 

λόγου, πλεονέκτηµα των πινάκων επιβίωσης είναι η 

πολυσήµαντη διάστασή τους, που συνδέεται µε το 

γεγονός ότι κάθε βιοµετρική συνάρτηση παρέχει 

διαφορετικής απόχρωσης πληροφόρηση από τις 

υπόλοιπες, αποκαλύπτοντας έτσι µια ειδικότερη 

πτυχή του φαινοµένου της θνησιµότητας. Ας 

σηµειωθεί επίσης ότι οι πίνακες επιβίωσης είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε 
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άλλους δηµογραφικούς δείκτες για την κατάρτιση 

ειδικών πινάκων όπως, λόγου χάριν,  γαµηλιότητας, 

αναπαραγωγικότητας, οικονοµικής ενεργοποίησης 

του πληθυσµού κτλ, και τούτο επειδή τα φαινόµενα 

αυτά επηρεάζονται άµεσα από την εξέλιξη της 

θνησιµότητας. Εξάλλου, οι πίνακες επιβίωσης 

αποτελούν τη βάση για την κατασκευή των 

ασφαλιστικών πινάκων και την επεξεργασία των 

υποδειγµάτων προβολής του πληθυσµού.  

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η κατάρτιση 

πινάκων επιβίωσης του πληθυσµού της Ελλάδας σε 

επίπεδο νοµού για έτος 2001, µε τη χρήση µιας νέας 

για τα ελληνικά βιβλιογραφικά δεδοµένα µεθόδου. 

 

 

∆εδοµένα και µεθοδολογία 
 

Στατιστικά στοιχεία 

Υλικό για τη διεξαγωγή της µελέτης αποτέλεσαν οι 

πιο κάτω επίσηµες στατιστικές της ΕΣΥΕ:  

(α) Η κατανοµή του µόνιµου πληθυσµού της χώρας 

κατά νοµό, φύλο και πενταετείς οµάδες ηλικιών 

όπως αυτή προέκυψε από την απογραφή της 18ης 

Μαρτίου του 2001. Εξαίρεση αποτελεί η οµάδα 

ηλικιών 0-4 όπου για η ηλικία 0 διαχωρίστηκε από 

την υπόλοιπη οµάδα 1-4 λόγω της σηµασίας της 

βρεφικής ηλικίας. Ως πληθυσµός της ηλικίας 0 

ελήφθη ο µέσος όρος των γεννήσεων ζώντων των 

ετών 2000, 2001 και 2002. Τούτο έγινε για τον πιο 

ακριβή προσδιορισµό της βρεφικής θνησιµότητας 

δεδοµένου ότι ορισµένα βρέφη τα οποία γεννώνται 

κατά τους τελευταίους µήνες ενός ηµερολογιακού 

έτους και αποθνήσκουν κατά τους πρώτους µήνες 

του επόµενου πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο 

έτος αναφοράς.    

(β) Η κατανοµή των θανάτων (µε βάση τον τόπο 

µόνιµης κατοικίας του θανόντος) κατά νοµό, φύλο, 

και πενταετείς οµάδες ηλικιών που συνέβησαν στην 

Ελλάδα κατά τα έτη 2000-2002, όπως προκύπτουν 

από τη Στατιστική της Φυσικής Κίνησης του 

Πληθυσµού που καταρτίζεται ετησίως. Κατά τη 

στατιστική επεξεργασία των στοιχείων ελήφθη ο 

µέσος όρος των θανάτων της υπ' όψη τριετίας µε 

σκοπό να εξαλειφθούν, κατά το δυνατόν, ετήσιες 

τυχαίες και επιδηµικές κυµάνσεις που µπορούν να 

παρατηρηθούν στην καταγραφή των γεγονότων 

ενός µόνο ηµερολογιακού έτους και να επηρεάσουν 

τους χρονολογικούς δείκτες θνησιµότητας. 

 

Αρχικοί υπολογισµοί 
Καταρχήν, υπολογίστηκαν οι κεντρικοί δείκτες 

θνησιµότητας τόσο κατά νοµό όσο και του συνόλου 

χώρας κατά φύλο και 5-ετείς οµάδες ηλικιών. Στην 

συνέχεια οι  κεντρικοί δείκτες  µετατράπηκαν  σε 

πιθανότητες θανάτου, έτσι ώστε οι αναλογούντες 

θάνατοι να αναφέρονται στους επιζώντες στην αρχή 

του έτους αναφοράς και στην αρχή της οµάδας 

ηλικιών.  Για τις ηλικίες 1+ υιοθετήθηκε η υπόθεση 

περί ισοκατανοµής των θανόντων στα αντίστοιχα 

κλιµάκια ηλικιών. Η διαδικασία αυτή έγινε σε τρεις 

οµάδες, µία για την ηλικία 0, µία για την οµάδα 1-4 

και µία για τις οµάδες 5-9 έως και 80-84. Στην 

τελευταία ανοικτή οµάδα ηλικιών (85+) ο θάνατος 

θεωρήθηκε ως βέβαιο γεγονός και ως εκ τούτου η 

αντίστοιχη πιθανότητα ετέθη ίση µε τη µονάδα. Σε 

ορισµένους µικρούς σε πληθυσµιακό µέγεθος 

νοµούς και ιδίως σε µικρές ηλικίες, παρατηρήθηκαν 

κελιά µε µηδενικές τιµές. Στα σηµεία αυτά έγινε 

«συµπλήρωση τιµών» µε την µέθοδο γραµµικής 

παρεµβολής για ελλείπουσες πληροφορίες (missing 

values). Στη συνέχεια έλαβε χώρα µία πρώτη 

εξοµάλυνση των τιµών των πιθανοτήτων θανάτου 

που στηρίζεται σε µια σύνθετη τεχνική κινητών 

µέσων. Σε ορισµένες περιπτώσεις (κυρίως σε 

ηλικίες άνω των 65 ετών) που οι εφαρµοζόµενες 

ποσοτικές µέθοδοι δεν οδηγούσαν σε συνεπείς 

εκτιµήσεις, εφαρµόστηκε επιλεκτικά γραφική 

εξοµάλυνση των πιθανοτήτων θανάτου.  

 

Περιγραφή και εφαρµογή της µεθόδου 

Στην επόµενη φάση της εργασίας χρησιµοποιείται η 

µέθοδος της σύνδεσης των πιθανοτήτων θανάτου µε  

πίνακα επιβίωσης αναφοράς, που εν προκειµένω 

έχει ληφθεί ως «πίνακας αναφοράς» ο πίνακας 

επιβίωσης του πληθυσµού της Ελλάδος που έχει 

καταρτίσει η ΕΣΥΕ. Η όλη εκτιµητική διαδικασία 

βασίζεται στην παραδοχή ότι τα πρότυπα 

θνησιµότητας στις υπόψη περιφέρειες είναι 

παρόµοια µε εκείνα του συνολικού πληθυσµού της 

χώρας. 

Συνοπτικά η εφαρµοζόµενη τεχνική έχει ως εξής. 

Έστω xn m οι κεντρικοί ειδικοί κατά ηλικία δείκτες 

θνησιµότητας του υπό µελέτη πληθυσµού και 
*

xn m , 

*

xn q  οι κεντρικοί κατά ηλικία δείκτες θνησιµότητας 

και οι πιθανότητες θανάτου του πίνακα επιβίωσης 

του πληθυσµού αναφοράς. Για τις ηλικίες 1-85 

ετών οι ζητούµενες πιθανότητες εκτιµώνται µε τη 

σχέση ( )** / xnxnxnzn mqmq ⋅= . Στη βρεφική ηλικία, 

η πιθανότητα 0q  προσεγγίζεται µε το λόγο του 
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αριθµού των βρεφικών θανάτων προς τον αριθµό 

των γεννήσεων ζώντων της περιόδου 2000-2002, 

ενώ για τις ηλικίες 85 και άνω ετέθη σε όλες τις 

περιπτώσεις 1=∞ xq . Οι υπόλοιπες συναρτήσεις 

υπολογίζονται µε τις γνωστές σχέσεις που διέπουν 

τους πίνακες επιβίωσης. 

Η εκτιµητική διαδικασία εφαρµόστηκε για κάθε 

νοµό χωριστά. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, αν 

ικανοποιούνται οι αρχικές συνθήκες, η ανωτέρω 

προσέγγιση δίνει αρκετά καλά αποτελέσµατα. Η εν 

λόγω µέθοδος (Barclay, 1958) καθώς και ορισµένες 

παραλλαγές της (Greville, 1967) έχουν συχνά 

χρησιµοποιηθεί για την κατάρτιση ετήσιων πινάκων 

επιβίωσης µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών 

περιφερειακών µελετών θνησιµότητας καθώς και 

για την εκτίµηση µεσοπρόθεσµων προβλέψεων. 

 

 

Αποτελέσµατα 
 

Τα αποτέλεσµα των εκτιµήσεων παρουσιάζονται 

συγκεφαλαιωτικά µε το προσδόκιµο επιβίωσης 

στον Πίνακα 1 και απεικονίζονται γραφικά στο 

Σχήµα 1. Οι χάρτες κατασκευάστηκαν µε έξι 

βαθµίδες χρωµάτων, ακολουθώντας τη φυσική 

οµαδοποίηση των τιµών που προκύπτει από το 

ιστόγραµµα του προσδόκιµου επιβίωσης των νοµών 

όταν οι τιµές καταταγούν σε αύξουσα τάξη, 

ξεκινώντας από τον νοµό µε τη χαµηλότερη προς το 

νοµό µε την υψηλότερη προσδοκώµενη ζωή κατά 

τη γέννηση. Κάθε φορά που παρουσιάζεται µεγάλη 

διαφορά από ένα νοµό σε άλλο, αλλάζει η οµάδα 

και φυσικά και το χρώµα του νοµού στο χάρτη. 

Από την περιγραφική ανάλυση των αποτελεσµάτων 

διαπιστώθηκε ότι οι έξι βαθµίδες των τιµών του 

προσδόκιµου επιβίωσης και των αντίστοιχων 

χαρτογραφικών αποχρώσεων που επελέγησαν 

αναδεικνύουν εύγλωττα τις διαφοροποιήσεις στο 

προσδόκιµο επιβίωσης µεταξύ των νοµών της 

χώρας. 

Προσδόκιµο επιβίωσης αρρένων 
Οι τιµές του προσδόκιµου επιβίωσης για τους 

άρρενες κυµαίνονται από 71,92  έως και 77,62 έτη. 

Η προσδοκώµενη ζωή κατά τη γέννηση για το 

σύνολο της χώρας είναι 75,46. Τα χαρακτηριστικά 

των έξι οµάδων έχουν ως εξής : 

Οµάδα 1 ( 0e : 71,92-72,13). Εδώ ανήκουν µόνο δύο 

νοµοί (Ροδόπη, Ξάνθης ) µε τιµές 72,13 και 71,92 

έτη αντίστοιχα που είναι οι χαµηλότερες στη χώρα. 

Τα υψηλά επίπεδα θνησιµότητας στο διαµέρισµα 

της Θράκης έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν 

(Παπαδάκης και Τσίµπος, 1993) και φαίνεται ότι η 

ιδιαιτερότητα αυτή συνεχίζεται έως τις µέρες µας.   

Οµάδα 2 ( 0e : 72,14-74,35). Εδώ υπάγεται ο νοµός 

του Έβρου (73,4 ) µε το χαµηλότερο προσδόκιµο 

επιβίωσης αυτής της οµάδας, αλλά από την άλλη 

αρκετά ψηλότερο από τους άλλους δύο νοµούς της 

Θράκης. Την οµάδα συµπληρώνουν ακόµα τρεις 

γειτονικοί νοµοί της Μακεδονίας (Κιλκίς, Σερρών 

και Καβάλας) καθώς και δύο νοτιότεροι νοµοί 

(Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας). Ο τελευταίος 

νοµός έχει και την υψηλότερη τιµή της οµάδας 

αυτής (74,36 έτη ζωής). Το αριθµός των νοµών της 

οµάδας είναι έξι. 

Οµάδα 3 ( 0e : 74,36-75,02). Στην οµάδα αυτή 

περιλαµβάνονται πέντε νοµοί της Μακεδονίας 

(Φλωρίνης, Πέλλας,  Ηµαθίας, Πιερίας, ∆ράµας) 

και την οµάδα συµπληρώνουν οι νοµοί Αττικής και 

Βοιωτίας. Την ελάχιστη τιµή στην οµάδα την 

εµφανίζει ο νοµός ∆ράµας (74,57) και τη µέγιστη ο 

νοµός Πέλλας (75,02). 

Οµάδα 4 ( 0e :75,03-75,89). Πρόκειται για την 

πολυπληθέστερη οµάδα γιατί αποτελείται από 17 

νοµούς. Οι τιµές κυµαίνονται από 75,29 έτη (Ν. 

Φθιώτιδας) µέχρι 75,89 (Ν. Αχαΐας). Η οµάδα αυτή 

διατρέχει σχεδόν όλη τη χώρα. Ξεκινά από τα 

βόρεια µε τους νοµούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής 

και Κοζάνης και συνεχίζει µε την πλειοψηφία των 

νοµών της κεντρικής χώρας, από τα δυτικά ως τα 

ανατολικά (Κέρκυρα, Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, 

Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία, Φθιώτιδα, Εύβοια, 

και Λέσβος). Την οµάδα συµπληρώνουν δύο νοµοί 

της δυτικής Πελοποννήσου (Αχαΐας, Μεσσηνίας), 

και οι δύο νοµοί της ∆υτικής Κρήτης (Ρεθύµνης και 

Χανίων).  

Οµάδα 5 ( 0e :75,90-76,77). Η συγκεκριµένη οµάδα 

περιλαµβάνει 13 νοµούς, γεωγραφικά διάσπαρτους. 

Καταρχήν υπάρχει ένα συµπαγές σύνολο στη 

βορειοδυτική χώρα από 4 νοµούς (Θεσπρωτίας, 

Ιωαννίνων, Καστοριάς και Γρεβενών). Επίσης εδώ 

υπάγονται δύο γειτονικοί νοµοί από τη Στερεά 

Ελλάδα (Ευρυτανίας και Φωκίδας), τρεις νοµοί της 

ανατολικής Πελοποννήσου (Κορινθίας, Αργολίδος, 

Αρκαδίας) αλλά και ο νοµός Ηρακλείου. Την οµάδα 

συµπληρώνουν οι τρεις νοµοί του νοτιοανατολικού 

Αιγαίου (Χίου, Σάµου και ∆ωδεκανήσου). Η 

χαµηλότερη προσδοκώµενη ζωή παρατηρείται στο 

νοµό Φωκίδος (76,15 έτη) και η µέγιστη στο νοµό 

Ευρυτανίας (76,77 έτη).         

Οµάδα 6 ( 0e : 76,78 και άνω). Εδώ υπάγονται έξι 

νοµοί µε το υψηλότερο προσδόκιµο επιβίωσης της 

χώρας που κυµαίνεται από 76,92 (νοµός Λακωνίας) 
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έως 77,62 (νοµός Κυκλάδων). Γεωγραφικά η οµάδα 

αυτή κινείται δυτικά µε τους νοµούς Κεφαλληνίας, 

Ζακύνθου και Ηλείας και νότια µε τους νοµούς 

Λακωνίας, Κυκλάδων και Λασιθίου.  

 

 

Πίνακας 1 Προσδοκώµενη ζωή κατά τη γέννηση κατά φύλο και νοµό: Ελλάδα 2001 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 

Σύνολο χώρας 75,46 80,43 Τρικάλων 75,61 79,82 

Αττικής 75,02 80,05 Γρεβενών 76,40 81,13 

Αιτωλοακαρνανίας 74,36 81,47 ∆ράµας 74,57 79,40 

Βοιωτίας 74,79 80,42 Ηµαθίας 74,64 79,28 

Ευβοίας 75,31 80,53 Θεσσαλονίκης 75,53 79,90 

Ευρυτανίας 76,77 79,84 Καβάλας 74,14 80,02 

Φθιώτιδος 75,29 81,08 Καστοριάς 76,27 80,46 

Φωκίδος 76,15 80,92 Κιλκίς 74,17 79,15 

Αργολίδος 76,22 81,04 Κοζάνης 75,31 80,40 

Αρκαδίας 76,55 81,56 Πέλλας 75,02 79,52 

Αχαΐας 75,89 80,20 Πιερίας 74,90 79,98 

Ηλείας 76,99 81,36 Σερρών 74,35 79,11 

Κορινθίας 76,52 80,98 Φλωρίνης 74,97 79,13 

Λακωνίας 76,92 81,21 Χαλκιδικής 75,54 79,42 

Μεσσηνίας 75,70 81,11 Έβρου 73,40 79,22 

Ζακύνθου 77,04 80,10 Ξάνθης 71,92 78,42 

Κερκύρας 75,65 81,00 Ροδόπης 72,13 77,88 

Κεφαλληνίας 77,43 80,47 ∆ωδεκανήσου 76,47 80,58 

Λευκάδος 75,49 81,26 Κυκλάδων 77,62 80,32 

Άρτας 75,61 81,42 Λέσβου 75,73 80,71 

Θεσπρωτίας 76,68 81,37 Σάµου 76,39 81,53 

Ιωαννίνων 76,64 81,76 Χίου 76,50 80,75 

Πρεβέζης 75,77 81,56 Ηρακλείου 76,71 81,50 

Καρδίτσας 73,59 80,58 Λασιθίου 77,59 81,64 

Λαρίσης 75,49 80,49 Ρεθύµνης 75,60 81,40 

Μαγνησίας 75,58 79,74 

 

Χανίων 75,67 80,14 

 

 

 

Προσδόκιµο επιβίωσης θηλέων 
Οι τιµές του προσδόκιµου επιβίωσης για τις θήλεις 

κυµαίνονται από 77,88  έως και 81,76 έτη. Για το 

σύνολο της χώρας η αντίστοιχη τιµή είναι 80,43 

έτη. Τα χαρακτηριστικά των έξι οµάδων έχουν ως 

εξής : 

Οµάδα 1 ( 0e : 77,88-78,42). Όπως και για τους 

άνδρες έτσι και για τις γυναίκες, οι νοµοί  Ροδόπης 

και Ξάνθης παρουσιάζουν τη χαµηλότερη µέση 

διάρκεια ζωής µε αντίστοιχες τιµές 77,88 και 78,42. 

Οµάδα 2 ( 0e : 78,43-79,51). Στην αυτή την οµάδα 

περιλαµβάνονται οκτώ νοµοί οι οποίοι ανήκουν 

αποκλειστικά στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για το 

νοµό Έβρου και, από το διαµέρισµα Μακεδονίας, 

για τους νοµούς Φλωρίνης, Πέλλας, Ηµαθίας, 

Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών και ∆ράµας. 

Οµάδα 3 ( 0e : 79,52-80,20) Στην οµάδα αυτή 

υπάγονται δέκα νοµοί οι οποίοι διατρέχουν την 

κεντρική κυρίως ραχοκοκαλιά της χώρας από τα 

βόρεια έως τα νότια, µε ορισµένες επεκτάσεις προς 

τα δυτικά.  Από τη Μακεδονία περιλαµβάνονται οι 

νοµοί Πιερίας, Θεσσαλονίκης και Καβάλας. Από τη 

κεντρική χώρα οι νοµοί Καρδίτσας, Μαγνησίας, 

Ευρυτανίας και Αττικής. Την οµάδα συµπληρώνουν 

από τη ∆υτική Ελλάδα η Αχαΐα και η Ζάκυνθος και 

από τη Κρήτη ο νοµός Χανίων.  

Οµάδα 4 ( 0e : 80,21-80,75). Αυτή είναι µαζί µε την 

6η οι πολυπληθέστερες οµάδες  γιατί αποτελείται 

από έντεκα νοµούς, µε τιµές του προσδόκιµου 

επιβίωσης που καλύπτουν το διάστηµα 80,32 έτη 

(Ν. Κυκλάδων) έως και 80,75 έτη (Ν. Χίου). 
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Γεωγραφικά αυτή η οµάδα έχει 2 χαρακτηριστικά. 

Το πρώτο είναι ένα τόξο από νοµούς της ∆υτικής 

Μακεδονίας και Θεσσαλίας (Καστοριάς, Κοζάνης, 

Λαρίσης, Καρδίτσας). Το δεύτερο χαρακτηριστικό 

είναι ένας άξονας που ξεκινάει από δυτικά µε την 

Κεφαλλονιά, συνεχίζει µε Βοιωτία, Εύβοια και 

ανοίγεται στο Αιγαίο όπου περιλαµβάνει τέσσερις 

από τους πέντε νοµούς του αρχιπελάγους (Λέσβου, 

Χίου, Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου).  

Οµάδα 5 ( 0e : 80,76-81,26). Εδώ περιλαµβάνονται 

εννέα νοµοί σε δύο άξονες  που διασχίζουν κάθετα 

την ηπειρωτική Ελλάδα. Ο πρώτος και µικρότερος 

άξονας είναι ο δυτικός, που περιλαµβάνει τους  

Νοµούς Κερκύρας, Λευκάδας (µέγιστη τιµή οµάδας 

81,26 έτη) και Μεσσηνίας. Ο δεύτερος και πιο 

κεντρικός άξονας ξεκινάει βόρεια από το νοµό 

Γρεβενών, συνεχίζει µε τους νοµούς Φθιώτιδας και 

Φωκίδας (ελάχιστη τιµή οµάδας µε 80,92 έτη) και 

καταλήγει στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο 

και συγκεκριµένα στους νοµούς της Κορινθίας, 

Αργολίδος και Λακωνίας, όπου συναντά το δυτικό 

άξονα. 

Οµάδα 6 ( 0e : 81,27 και άνω). Εδώ υπάγονται 

έντεκα νοµοί µε την υψηλότερη προσδοκώµενη ζωή 

που κυµαίνεται από 81,36 έτη (για νοµό Ηλείας) 

έως και 81,76 έτη (για το νοµό Ιωαννίνων). Η 

οµάδα αυτή έχει δύο πλειοψηφούσες υπο-οµάδες, 

αυτή της ∆υτικής Ηπειρωτικής χώρας και αυτή της 

Κρήτης. Στη πρώτη, περιλαµβάνεται ολόκληρη η 

Ήπειρος (Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα), ο 

νοµός Αιτωλοακαρνανίας, και από το διαµέρισµα 

της Πελοποννήσου οι νοµοί Ηλείας και Αρκαδίας. 

Η οµάδα συµπληρώνεται από τρεις νοµούς της 

Κρήτης (Ρεθύµνης, Ηρακλείου, Λασιθίου) και από 

τη Σάµο. 

 

 

Σχήµα 1 Γεωγραφική κατανοµή των βαθµίδων της  προσδοκώµενης ζωής κατά τη γέννηση 

κατά φύλο και νοµό: Ελλάδα 2001 

 
                                 Άρρενες                                                                       Θήλεις 

 

 

Συµπεράσµατα 
 

Στην παρούσα εργασία καταρτίστηκαν πίνακες 

επιβίωσης του πληθυσµού της Ελλάδος σε επίπεδο 

νοµού µε βάση τα στοιχεία της απογραφής 2001 και 

τις ληξιαρχικές καταγραφές της τριετούς περιόδου 

2000-2002 εφαρµόζοντας τη µέθοδο της «σύνδεσης 

των περιφερειακών συναρτήσεων επιβίωσης µε ένα 

πίνακα αναφοράς» που στην προκειµένη περίπτωση 

έχει υιοθετηθεί ο εθνικός πίνακας επιβίωσης της 

Ελλάδος. 

Παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην 

προσδοκώµενη ζωή κατά τη γέννηση τόσο µεταξύ 

των νοµών της χώρας όσο και µεταξύ των δύο 

φύλων. Για µεν τους άνδρες το χαµηλότερο επίπεδο 

θνησιµότητας εκτιµάται στη Ξάνθη (71,9 έτη) και 

το υψηλότερο στο νοµό Κυκλάδων (77,6). Για τις 

γυναίκες η ελάχιστη τιµή εντοπίζεται στη Ροδόπη 

(75 έτη) και η µέγιστη τιµή στα Γιάννενα (81,8). Η 

διακύµανση των του προσδόκιµου επιβίωσης στους 



Ελληνικό ∆ηµογραφικό ∆ελτίο  BU 01-2010 

Ελληνική Εταιρεία ∆ηµογραφικών Μελετών                                                                                                                         Απρίλιος 2010 6 

άνδρες είναι µεγαλύτερη απ΄ό,τι στις γυναίκες (1,48 

και 0,81 αντίστοιχα) ενώ οι κατά φύλο διαφορές 

κυµαίνονται από 2,7 έτη (Κυκλάδες) έως 7,1 έτη 

(Αιτωλοακαρνανία). Σε γενικές γραµµές, οι νοµοί 

µε χαµηλό επίπεδο θνησιµότητας τείνουν να 

εµφανίζουν µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ φύλων, 

αν και η σχέση δεν είναι ισχυρή. Η εξέταση της 

προσδοκώµενης ζωής και σε άλλες ηλικίες δίνει 

παρόµοια αποτελέσµατα.   

Η διασύνδεση των παρατηρούµενων περιφερειακών 

επιπέδων επιβίωσης µε ερµηνευτικούς παράγοντες 

όπως συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικο-οικονοµικές 

δοµές και οι διαθέσιµες υπηρεσίες της υγείας, είναι 

ακόµα υπό διερεύνηση, αλλά από την µέχρι στιγµής 

διερευνητική έρευνα φαίνεται ότι οι επικρατούσες 

κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες επηρεάζουν µέχρι 

ένα βαθµό τα επίπεδα και τα πρότυπα θνησιµότητας 

των υπό µελέτη περιοχών. 
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