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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο e 

demography, δικτυακό τόπο που περιλαμβάνει και μετα-δεδομένα, λεξικό, βιβλιογραφία, 

αναλύσεις, γραφήματα και χάρτες. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι ένα υποσύνολο 

αυτών που διαθέτει το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων1 (ΕΔΚΑ) του Π.Θ 

στις βάσεις που δημιούργησε για τις ερευνητικές ανάγκες αποκλειστικά των μόνιμων μελών του 

(βλ. εδώ) . Υπενθυμίζουμε ταυτόχρονα, ότι το ΕΔΚΑ δεν έχει στόχο να υποκαταστήσει στον 

τομέα παροχής στοιχείων την ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία θα πρέπει να απευθύνονται όσοι επιθυμούν 

να αποκτήσουν δεδομένα που δεν παρουσιάζονται στο e-demography. 

Χωρικά-Διοικητικά επίπεδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εκτιμώμενοι πληθυσμοί 
Σύνολο Χώρας     Περιφέρειες (NUTS2)  Νομοί (NUTS3) 

Εκτιμήσεις μόνιμου πληθυσμού 
(σύνολο) στην αρχή του έτους 
(1/1) ____________________________  
Εκτιμήσεις μόνιμου πληθυσμού ανά 
φύλο και ηλικία** στην αρχή του έτους 
(1/1) 

1991-> 1991->2013 1991-> 

1991-> (5γ): 0-4,            1991-> (5γ): 0-4,          1991-> (5γ): 0-4, 5-9, ..., 
100+ 5-9, ..., 100+ ..., 100+ 

Εκτιμήσεις μόνιμου πληθυσμού 
(σύνολο) στη μέση του έτους 1991-> 1991-> 1991-> 
(30/6) 

Εκτιμήσεις μόνιμου πληθυσμού ανά 
φύλο και ηλικία** στη μέση του έτους 
(30/6) 

1991-> (5γ): 0-4,            1991->(5γ): 0-4,           1991-> (5γ): 0-4, 5-9, ..., 
100+ 5-9, ..., 100+ ..., 100+ 

Εκτιμήσεις πραγματικού πληθυσμού 
(σύνολο) στην αρχή του έτους 1981-1997 1981-1997 1981-1997 
(1/1) 

Εκτιμήσεις πραγματικού πληθυσμού ανά 
φύλο και ηλικία** στην αρχή του έτους 
(1/1) 

1981-1997 (5γ): 0-4,    1981-1997 (5γ): 0-4,   1981-1997 (5γ): 0-4, 5-9, 
.,100+ 5-9, .,100+ 5-9, .,100+ 

Εκτιμήσεις πραγματικού πληθυσμού 
(σύνολο) στη μέση του έτους 1981-1997 1981-1997 1981-1997 
(30/6) 

Εκτιμήσεις πραγματικού πληθυσμού ανά 
φύλο και ηλικία** στη μέση του έτους 
(30/6) 

1981-1997 (5γ): 0-4,    1981-1997 (5γ): 0-4,           1981-1997 (5γ): 0-4, 
5-9, .,100+ 5-9, ., 85+ 5-9, , 85+ 

* Σύμφωνα με τους ορισμούς του Μόνιμου και Πραγματικού πληθυσμού 

** Ηλικία σε συμπληρωμένα έτη (τετράγωνα στο διάγραμμα του Lexis).  

 Για επικοινωνία: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, url: www.ldsa.gr, τηλ. +30-2421083666, 
e-mail: demolab@prd.uth 
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