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Περίληψη Στην εργασία αυτή εκτιµήθηκαν για τους 51 νοµούς της χώρας έµµεσα προτυποποιηµένοι δείκτες 

γονιµότητας (συνολικής, έγγαµης και εξωσυζυγικής) και αναλογίας εγγάµων γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας µε 

βάση τα δεδοµένα της απογραφής του 2001 και τις ληξιαρχικές καταγραφές της τριετίας 2000-2002.  ∆ιαπιστώνεται ότι 

παρά τις θετικές επιδράσεις της δοµής του έγγαµου αναπαραγωγικού πληθυσµού, οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις 

του δείκτη συζυγικής γονιµότητας παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διακύµανση της συνολικής γονιµότητας του 

πληθυσµού. Οι υψηλότεροι δείκτες συζυγικής γονιµότητας παρατηρούνται σε νοµούς που διαθέτουν συγκριτικά υψηλό 

επίπεδο κοινωνικό-οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και υψηλό ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό 

δυναµικό, εύρηµα που συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα πρόσφατων ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε αναπτυγµένες 

οικονοµικά χώρες 
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Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράµµατος που 

αφορούσε στην αξιολόγηση των θέσεων και αρχών 

της Θεωρίας της ∆ηµογραφικής Μετάβασης, 

γνωστού ως The Princeton European Fertility 

Study, ο Coale (1967, 1973) επινόησε και εφάρµοσε 

σε ιστορικά δηµογραφικά δεδοµένα Ευρωπαϊκών 

χωρών µία ειδική τεχνική που στηρίζεται σε ένα 

σύστηµα τεσσάρων και αλληλο-συνδεόµενων 

µεταξύ τους δεικτών, µε σκοπό να συγκρίνει τα 

επίπεδα της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των 

γυναικών που βρίσκονται σε ηλικία τεκνοποιίας. 

Πιο συγκεκριµένα, επιδίωξη της µελέτης ήταν να 

διερευνηθεί το κατά πόσο απέχει το πραγµατικό 

επίπεδο της γονιµότητας του πληθυσµού από το 

καταγεγραµµένο βιολογικά µέγιστο όριο (φυσική 

γονιµότητα) και πώς οι µεταβαλλόµενες διαχρονικά 

σχέσεις µεταξύ της φυσικής και της πραγµατικής 

γονιµότητας συνδέονται µε τα εκάστοτε επίπεδα της 

κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης. 

Η τεχνική αυτή έχει εφαρµοστεί στα ελληνικά 

δεδοµένα της περιόδου 1850-1950 από τους 

Siampos and Valaoras (1971) και Leasure (1992) 

και για τη µεταπολεµική περίοδο από τους Τσίµπο 

και Βερροπούλου (2006). Σύµφωνα µε τα ευρήµατα 

των ερευνών, η πρώτη σηµαντική πτώση της 

συζυγικής γονιµότητας στην Ελλάδα παρατηρήθηκε 

γύρω στα 1890, όµως φαίνεται ότι σε ορισµένες 

περιοχές (Αθήνα, Ιόνια Νησιά, Θεσσαλονίκη και 

Νησιά του Αιγαίου) οι πτωτικές τάσεις είχαν 

εµφανιστεί ακόµη νωρίτερα. Κατά τη µεταπολεµική 

περίοδο, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση των 

επιπέδων γονιµότητας του πληθυσµού σε όλα τα 

γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας, όµως 
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µεγαλύτερη σχετική µεταβολή παρατηρήθηκε σε 

περιοχές που αρχικά παρουσίαζαν υψηλότερους 

δείκτες γονιµότητας. 

 

Στην εργασία αυτή εφαρµόζεται για την Ελλάδα η 

τεχνική του Coale σε επίπεδο νοµού µε βάση τις 

επίσηµες στατιστικές του 2001, τροποποιηµένη σε 

ό,τι αφορά τις υιοθετούµενες σταθµίσεις (πρότυπες 

κλίµακες γονιµότητας).  

 

Μέθοδος και υλικό 

 

Στατιστική προσέγγιση 

Για το σκοπό της µελέτης εκτιµήθηκαν για κάθε 

έναν νοµό 4 δηµογραφικά µέτρα που βασίζονται 

στην τεχνική της έµµεσης προτυποποίησης και 

τα οποία εκφράζουν το µέσο επίπεδο της 

συνολικής γονιµότητας (If), της συζυγικής 

γονιµότητας (Ig), της εξωσυζυγικής γονιµότητας 

(Ih) καθώς και τη σταθµισµένη αναλογία των 

εγγάµων γυναικών (Im) αναπαραγωγικής 

περιόδου (Coale 1967, 1973).  

Οι εκφράσεις των ανωτέρω δεικτών είναι οι 

εξής: 
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όπου:  

 

B(T) o αριθµός των συνολικών γεννήσεων 

B(L) o αριθµός των νόµιµων γεννήσεων 

wx οι γυναίκες ηλικίας x  

mx οι έγγαµες γυναίκες ηλικίας x  

Fx πρότυποι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες συζυγικής    

γονιµότητας. 

Τα τέσσερα αυτά µέτρα συνδέονται µεταξύ τους µε 

τη σχέση: 

)1( mhmgf IIIII −⋅+⋅=   

Ο Coale επέλεξε ως µέτρο-πρότυπο σύγκρισης για 

τη µελέτη των παρατηρούµενων διαρθρωτικών 

διαχρονικών αλλαγών της αναπαραγωγής των 

πληθυσµών τη γονιµότητα των Hutterites, οι οποίοι 

ήταν µια κλειστή Χριστιανική πληθυσµιακή οµάδα, 

που σύµφωνα µε τα διαθέσιµα ιστορικά στατιστικά 

στοιχεία της περιόδου 1921-1930, εµφάνισαν τα 

υψηλότερα επίπεδα συζυγικής γονιµότητας που 

έχουν ποτέ καταγραφεί. Ωστόσο, σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία, οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις 

που παρατηρούνται στα επίπεδα της γονιµότητας 

ενός πληθυσµού προσεγγίζονται πιστότερα αν τα 

προτεινόµενα προτυποποιηµένα µέτρα εκτιµηθούν 

βάσει των εθνικών κατά ηλικία δεικτών έγγαµης 

γονιµότητας (Newell, 1989).  

Στην παρούσα εργασία ακολουθούµε αυτή την 

προσέγγιση και όλες οι περιφερειακές συγκρίσεις 

των δεικτών γονιµότητας διενεργούνται µε βάση 

τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες έγγαµης 

γονιµότητας του πληθυσµού της Ελλάδος του έτους 

2001 (Σχήµα 1). Οι εν λόγω δείκτες εξετάζονται 

συνολικά αλλά και κατά επίπεδο ανάπτυξης των 

νοµών, το οποίο οριοθετείται µε την εφαρµογή 

στατιστικών µεθόδων, και συγκεκριµένα της K-

Means Clustering (Καρλής 2005). Η ανάλυση κατά 

συστάδες διενεργήθηκε µε το SPSS 17.0. Για τους 

σκοπούς της οµαδοποίησης ελήφθησαν υπόψη τρεις 

δείκτες (ποσοτικές µεταβλητές) οι οποίοι σε µεγάλο 

βαθµό χαρακτηρίζουν τις επικρατούσες κοινωνικο-

οικονοµικές συνθήκες µιας περιοχής: κατά κεφαλήν 

εγχώριο προϊόν, επίπεδο της αστικοποίησης, και 

ποσοστό απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα. 

 

Στατιστικό υλικό 

Για τον υπολογισµό των 4 δηµογραφικών δεικτών 

χρησιµοποιήθηκαν για τους 51 νοµούς της χώρας 

τα δεδοµένα της απογραφής πληθυσµού του έτους 

2001 (µόνιµος πληθυσµός κατά φύλο, ηλικία και 

οικογενειακή κατάσταση) καθώς και οι ληξιαρχικές 

καταγραφές γεννήσεων (ταξινοµηµένων κατά τόπο 

µόνιµης κατοικίας της µητέρας, ηλικία της µητέρας 
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και νοµιµότητα του τέκνου). Ας σηµειωθεί ότι για 

τον περιορισµό τυχόν ετήσιων κυµάνσεων των 

ληξιαρχικών δεδοµένων, ελήφθησαν οι µέσες τιµές 

του ετήσιου αριθµού των γεννήσεων της τριετίας 

γύρω από την απογραφή πληθυσµού (2000-2002). 

Τα  µεγέθη του κατά κεφαλήν εγχώριου προϊόντος 

σε επίπεδο νοµού προέρχονται από στατιστικές της 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 

Σχήµα 1 Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες έγγαµης γονιµότητας των Hutterites  (1921-1930) και του  πληθυσµού 

της Ελλάδας (2001) 
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Αποτελέσµατα 

 

Περιγραφική προσέγγιση 

Οι τιµές των εκτιµηθέντων µέτρων παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 1 και απεικονίζονται στο Σχήµα 2. 

Στον εν λόγω πίνακα οι νοµοί έχουν ταξινοµηθεί µε 

βάση την τιµή του δείκτη συζυγικής γονιµότητας σε 

φθίνουσα σειρά, ενώ κατά τη χαρτογράφηση έχουν 

χρησιµοποιηθεί 3 επίπεδα τιµών (χαµηλές, υψηλές 

και µεσαίες) µε όρια τα τρία χαµηλότερα, τα τρία 

υψηλότερα και τα ενδιάµεσα δεκατηµόρια του κάθε 

δείκτη. Μεταξύ αυτών των τεσσάρων εξεταζόµενων 

δηµογραφικών µέτρων, οι δείκτες της συζυγικής 

γονιµότητας (Ig) παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη µέση 

τιµή αλλά τη µικρότερη σχετική διασπορά. Από την 

άλλη πλευρά, ο δείκτης εξωσυζυγικής γονιµότητας 

του πληθυσµού (Ih) κινείται σε χαµηλά επίπεδα σε 

όλη τη χώρα (ιδίως στους νοµούς της Ηπείρου και 

της Θεσσαλίας) αλλά εµφανίζει το µεγαλύτερο 

συντελεστή µεταβλητότητας, γεγονός που µπορεί εν 

µέρει να οφείλεται στο µικρό αριθµό γεννήσεων 

εξώγαµων. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, από τους 51 νοµούς 

της χώρας µόνον 8 παρουσιάζουν δείκτη συζυγικής 

γονιµότητας µεγαλύτερο από εκείνον του εθνικού 

συνόλου (Ig=1). Για τους νοµούς αυτούς, η υπεροχή 

των δεικτών σε σχέση µε το µέσο επίπεδο Ελλάδας 

κυµαίνεται από 1,1% (Ν. Λαρίσης) έως 11,1% (Ν. 

Αχαΐας). Τη µικρότερη συζυγική γονιµότητα σε 

σχέση µε το εθνικό σύνολο εµφανίζουν οι νοµοί 

Ηλείας, Ροδόπης και Ευρυτανίας των οποίων οι 

δείκτες συζυγικής γονιµότητας είναι αντίστοιχα. 

κατά 27,2%, 26,2% και 21,0% µικρότεροι του 

εθνικού συνόλου. Οι συγκριτικά υψηλές τιµές του 

δείκτη συνολικής γονιµότητας των νοµών Ξάνθης, 

Ζακύνθου, Ηµαθίας, Πέλλης, Λευκάδος και 

∆ωδεκανήσου στην ουσία οφείλονται στην υψηλή 

αλογία των εγγάµων γυναικών ηλικίας 15-49 ετών. 

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι η 

διακύµανση των τιµών του δείκτη της συνολικής 

γονιµότητας (If) του πληθυσµού οφείλεται κατά 

43% στις κατά νοµό διαφοροποιήσεις του δείκτη 

της αναλογίας εγγάµων γυναικών αναπαραγωγικής  

ηλικίας (Im) και κατά 54% στις διαφοροποιήσεις 

του δείκτη συζυγικής γονιµότητας (Ig).  

 

Κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες 

Η ανάλυση κατά συστάδες µε βάση το κατά κεφαλή 

εγχώριο προϊόν, το επίπεδο αστικοποίησης και το 

ποσοστό συµµετοχής των απασχολουµένων στον 
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τριτογενή τοµέα οδήγησε σε µία οµάδα 30 νοµών 

µε συγκριτικά χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης και σε 

µία οµάδα 21 νοµών µε συγκριτικά υψηλό επίπεδο 

ανάπτυξης. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.  Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από 

υψηλό επίπεδο ανάπτυξης το µέσο επίπεδο 

συζυγικής γονιµότητας (0,951) είναι µεγαλύτερο 

από εκείνο που εκτιµάται στις περιοχές χαµηλής 

ανάπτυξης (0,898) και η διαφορά είναι στατιστικά 

σηµαντική. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο και για τους 

άλλους 3 δείκτες. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι οι 

νοµοί που εµφανίζουν υψηλή συζυγική γονιµότητα 

(Ig>1) παρουσιάζουν επίσης και υψηλή συµµετοχή 

γυναικών στο εργατικό δυναµικό καθώς και υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο. Το εύρηµα αυτό έρχεται σε 

αντίθεση µε τη γνωστή αρνητική σχέση µεταξύ 

γονιµότητας και εξω-οικιακής απασχόλησης των 

γυναικών και εκπαίδευσης που ίσχυε τουλάχιστον 

µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80’. Ωστόσο, 

σύµφωνα µε πιο πρόσφατες έρευνες που έγιναν σε 

χώρες του ΟΟΣΑ, συµπεριλαµβανοµένης και της 

Ελλάδας, κατά την τελευταία εικοσαετία 

παρατηρείται ότι η σχέση µεταξύ του δείκτη ολικής 

γονιµότητας και του ποσοστού συµµετοχής των 

γυναικών στο εργατικό δυναµικό έχει γίνει θετική 

και στατιστικά σηµαντική. Υποστηρίζεται ότι η 

υψηλή ανεργία, η αβεβαιότητα που υπάρχει στην 

αγορά εργασίας και οι εν γένει δυσκολίες οι οποίες 

παρατηρούνται στον τοµέα της απασχόλησης, 

τείνουν να συµπιέζουν αρκετά το προσδοκώµενο 

οικογενειακό εισόδηµα και µοιραία αποθαρρύνουν 

την προσωρινή αποχώρηση των γυναικών από την 

εργασία που αποσκοπεί στην απόκτηση παιδιών 

(Adserà, 2004; Ahn and Mira, 2002). Εξάλλου, η 

ανάλυση στατιστικών στοιχείων που προέρχονται 

από δειγµατοληπτικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

στην Ελλάδα έχει δείξει ότι ο γάµος και η 

γονιµότητα των Ελληνίδων δεν επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό τα επίπεδα και τα πρότυπα της 

απασχόλησης των εγγάµων γυναικών εργάσιµης 

ηλικίας (Magdalinos and Symeonidou 1989, 

Symeonidou and Magdalinos 1994, Symeonidou 

2000). 

 

 

Συµπεράσµατα 

 

Στην εργασία αυτή εκτιµήθηκαν για τους 51 νοµούς 

της χώρας έµµεσα προτυποποιηµένοι δείκτες 

γονιµότητας (συνολικής, έγγαµης, εξωσυζυγικής) 

και αναλογίας εγγάµων γυναικών αναπαραγωγικής 

ηλικίας µε βάση τα δεδοµένα της απογραφής του 

2001 και τις ληξιαρχικές καταγραφές της τριετίας 

2000-2002. Οι χρησιµοποιούµενοι δείκτες είναι 

παρόµοιοι µε εκείνους που έχουν προταθεί από τη 

διεθνή βιβλιογραφία για τον έλεγχο των βασικών 

θέσεων της γνωστής Θεωρίας της ∆ηµογραφικής 

Μετάβασης, αλλά στην παρούσα εργασία έχουν 

εφαρµοστεί τροποποιηµένοι ως προς τις κλίµακες 

στάθµισης των δεικτών. 

∆ιαπιστώνεται ότι παρά τις θετικές επιδράσεις της 

δοµής του έγγαµου αναπαραγωγικού πληθυσµού, οι 

περιφερειακές διαφοροποιήσεις του δείκτη 

συζυγικής γονιµότητας παίζουν πρωταρχικό ρόλο 

στη διακύµανση της συνολικής γονιµότητας του 

πληθυσµού. Οι υψηλότεροι δείκτες συζυγικής 

γονιµότητας παρατηρούνται σε νοµούς που 

διαθέτουν συγκριτικά υψηλό επίπεδο κοινωνικό-

οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και υψηλό ποσοστό 

συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. 

Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα 

πρόσφατων ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε 

αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες και θα µπορούσε 

να αξιοποιηθεί κατά την κατάρτιση προγραµµάτων 

οικονοµικής και δηµογραφικής πολιτικής. Αν και ο 

µέσος πραγµατικός αριθµός παιδιών έχει τα 

τελευταία χρόνια στη χώρα µας µειωθεί σηµαντικά 

(σε επίπεδα κάτω από το όριο αναπλήρωσης των 

γενεών) τα ευρήµατα δειγµατοληπτικών ερευνών 

έχουν δείξει ότι ο µέσος αριθµός επιθυµητών 

παιδιών καθώς και ο µέσος ιδανικός αριθµός 

παιδιών που δηλώνουν οι Ελληνίδες µητέρες είναι 

υψηλότεροι από τον πραγµατικό. Το γεγονός αυτό 

σηµατοδοτεί το ότι η εφαρµογή κατάλληλων 

µέτρων από την Πολιτεία θα µπορούσε ίσως να 

συµβάλλει στην τόνωση της γονιµότητας του 

πληθυσµού µέσω ανάπτυξης και υποστήριξης των 

νοικοκυριών (Συµεωνίδου και Μαγδαλινός, 2007). 

Μεταξύ των προτεινόµενων µέτρων υπάγονται η 

ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήµατος, η 

βελτίωση των υποδοµών που συµβάλλουν στην 

εναρµόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής 

των ζευγαριών σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, η 

λειτουργία περισσότερων βρεφονηπιακών σταθµών, 

η καθιέρωση αµειβόµενης γονικής άδειας, και πάνω 

απ’ όλα η καταπολέµηση της ανεργίας, δεδοµένου 

ότι η γυναικεία απασχόληση µέσω ψυχολογικών 

και κυρίως οικονοµικών µηχανισµών µειώνει την 

αβεβαιότητα για το µέλλον και αυξάνει το 

οικογενειακό εισόδηµα, παράγοντες που δρουν 

θετικά πάνω στη γονιµότητα του πληθυσµού. 
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Πίνακας 1 ∆είκτες του Coale συνολικής γονιµότητας (If), συζυγικής γονιµότητας (Ig), εξωσυζυγικής 

γονιµότητας (Ih) και αναλογίας εγγάµων γυναικών (Im) στην Ελλάδα: 2000-2002 

 

Νοµοί 
fI  gI  hI  mI  Νοµοί 

fI  gI  hI  mI  

Σύνολο Χώρας 0,363 1,000 0,024 0,348 Κορινθίας 0,362 0,904 0,040 0,372 

Αχαΐας 0,336 1,111 0,024 0,287 Αργολίδος 0,362 0,903 0,037 0,375 

Θεσσαλονίκης 0,351 1,092 0,021 0,308 Χαλκιδικής 0,399 0,900 0,020 0,431 

Αττικής 0,338 1,090 0,022 0,296 Λέσβου 0,404 0,900 0,024 0,433 

Ρεθύµνης 0,386 1,084 0,015 0,347 Κυκλάδων 0,398 0,899 0,019 0,431 

Αιτωλ/νανίας 0,399 1,062 0,022 0,362 ∆ράµας 0,368 0,898 0,024 0,393 

Ηρακλείου 0,409 1,037 0,028 0,378 Άρτας 0,323 0,897 0,013 0,351 

Ηµαθίας 0,417 1,012 0,040 0,388 Έβρου 0,388 0,892 0,017 0,424 

Λαρίσης 0,378 1,011 0,028 0,357 Χίου 0,367 0,892 0,007 0,407 

Ιωαννίνων 0,287 0,992 0,007 0,284 Μεσσηνίας 0,344 0,890 0,027 0,368 

Πιερίας 0,408 0,991 0,026 0,396 Γρεβενών 0,363 0,887 0,007 0,404 

Λευκάδος 0,412 0,990 0,020 0,405 Φθιώτιδος 0,334 0,883 0,026 0,359 

Κοζάνης 0,383 0,990 0,007 0,382 Βοιωτίας 0,346 0,879 0,028 0,373 

Χανίων 0,398 0,978 0,019 0,395 Λασιθίου 0,408 0,865 0,041 0,446 

Φλωρίνης 0,395 0,963 0,007 0,405 Κερκύρας 0,332 0,862 0,025 0,367 

Ξάνθης 0,470 0,948 0,032 0,478 Καστοριάς 0,321 0,846 0,008 0,373 

Πέλλης 0,414 0,946 0,014 0,429 Σάµου 0,356 0,841 0,014 0,414 

Κεφαλληνίας 0,387 0,946 0,027 0,391 Σερρών 0,329 0,840 0,016 0,380 

Καβάλας 0,389 0,942 0,023 0,398 Θεσπρωτίας 0,333 0,840 0,011 0,389 

Ζακύνθου 0,422 0,937 0,033 0,431 Κιλκίς 0,350 0,832 0,023 0,405 

Μαγνησίας 0,356 0,934 0,029 0,361 Καρδίτσας 0,349 0,831 0,041 0,389 

Τρικάλων 0,367 0,921 0,014 0,390 Πρεβέζης 0,325 0,827 0,012 0,384 

Φωκίδος 0,342 0,914 0,018 0,362 Λακωνίας 0,364 0,818 0,044 0,413 

Ευβοίας 0,359 0,913 0,023 0,378 Ευρυτανίας 0,262 0,790 0,004 0,329 

∆ωδεκανήσου 0,410 0,913 0,029 0,431 Ροδόπης 0,324 0,738 0,018 0,425 

Αρκαδίας 0,359 0,911 0,019 0,381 Ηλείας 0,282 0,728 0,036 0,356 

Περιγραφικά στατιστικά µέτρα δεικτών (n = 51) 

Ελάχιστη 

 τιµή 
0,262 0,728 0,004 0,284 

Τυπική 

απόκλιση 
0,039 0,085 0,010 0,039 

Μέγιστη 

 τιµή 
0,470 1,111 0,044 0,478 

Σχετική (%) 

διασπορά 
10,75 9,26 45,77 10,21 
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Σχήµα 2 Προτυποποιηµένοι δείκτες του Coale µε βάση την έγγαµη γονιµότητα του πληθυσµού της Ελλάδας: 

2000-2002 
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Πίνακας 2 Οµαδοποίηση των νοµών κατά επίπεδο ανάπτυξης βάσει της µεθόδου K-Means Clustering 

 

Οµάδες νοµών χαµηλής και υψηλής ανάπτυξης 

Οµάδα Α: νοµοί µε συγκριτικά χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης (n=30) 

Αιτολωακαρνανίας, Αργολίδος, Αρκαδία, Άρτας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας,  

Ηµαθίας, Θεσπρωτίας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κορινθίας, Λακωνίας, Λέσβου,  

Λευκάδας, Μεσσηνία, Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύµνης, Ροδόπης, Σερρών,  

Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλωρίνης, Φωκίδος, Χαλκιδική 

Οµάδα Β: νοµοί µε συγκριτικά υψηλό επίπεδο ανάπτυξης (n=21) 

Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτία, ∆ράµας, ∆ωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ηρακλείου 

Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Κοζάνης, Κυκλάδων 

Λαρίσης, Λασιθίου, Μαγνησίας, Σάµου, Χανίων, Χίου 

 

Μέσες τιµές µεταβλητών και έλεγχος ισότητας των µέσων 

 Οµάδα Α Οµάδα Β  F-statistic Sig. level 

Κατά κεφαλή εγχώριο προϊόν (σε ευρώ) 3232,3 4363,2 51,93 0,000 

Ποσοστό (%) αστικού πληθυσµού 43,9 59,6 16,23 0,000 

Ποσοστό (%) απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα 45,4 55,9 36,13 0,000 

    ∆είκτης έγγαµης γονιµότητας (Ig) 0,898 0,951 5,28 0.026 

    ∆είκτης συνολικής γονιµότητας (If) 0,364 0,369 0,18 0.674 

    ∆είκτης εξω-συζυγικής γονιµότητας (Ih) 0,022 0,022 0,01 0.940 

    ∆είκτης αναλογίας εγγάµων γυναικών (Im) 0,390 0,376 1,59 0.213 
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