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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Οη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν παίξλεη φιν θαη 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ηελ επνρή καο. Ζ επηκήθπλζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο 

θαη γεληθφηεξα ε επεκεξία, αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ηφζν 

ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξψπεο, φζν θαη παγθνζκίσο, βνεζνχλ ηελ απμεηηθή ηνπο 

πνξεία. Απηφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ αδχλαηνλ λα κελ επεξεάζεη 

ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη θαηά επέθηαζε ηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Ο 

κεηαζρεκαηηζκφο δε απηψλ, ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη είρε 

ζαθείο επηξξνέο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

Κχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ εμειίμεσλ ησλ 

πιεζπζκηαθψλ δνκψλ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν ηεο Νφηηαο  Δπξψπεο θαη ε εμέηαζε ηεο 

επηξξνήο ηνπο ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο δηελεξγείηαη έξεπλα 

ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξαθεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, Νφηηα Δπξψπε, αγξνηηθφο ρψξνο, 

κεηαλάζηεπζε, απαζρφιεζε. 
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ABSTRACT 

 

Demographic changes in Southern Europe 

 

Demographic changes are a phenomenon that increases in our ages. Its upward 

trend is augmented by the increased life expectancy and, generally, by the prosperity, 

as well as by the economic gap between countries, both within Europe and globally. 

Within this new socioeconomic environment, countries of Southern Europe – 

and therefore rural areas, were ineviatble to be affected. Furthermore, their 

transformation was particularly intense and had clear influence in all aspects of life 

of residents in those areas.  

The main objective of this study is to explore the evolution of the population 

structures in southern Europe‘s rural areas and to examine their influence on their 

development. In order to record this process, in our study, we examined the current 

bibliography and the statistic data. 

 

Key-words: demographic changes, Southern Europe, rural areas, migration, 

employment 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

  

Σα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα κνπ δφζεθε ε επθαηξία κέζσ ηεο εμάζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο κνπ λα επηζθεθηψ, αιιά θαη λα δήζσ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

αξθεηέο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Παληνχ ε ίδηα εηθφλα. Οη πεξηζζφηεξνη 

παξαγσγνί ειηθίαο απφ 45 έσο 60 ρξνλψλ, λα ζνπ κηινχλ γηα ην «πψο ήηαλε παιηά 

ην ρσξηφ ηνπο». «Να, ηα βιέπεηο απηά ηα παηδηά; Δίλαη ηα κφλα πνπ έρεη θέηνο ην 

ζρνιείν. Απφ ηνπ ρξφλνπ ζα πξέπεη λα ηα πεγαίλνπλ ζηελ πφιε!». «Να είλαη θαιά 

θαη νη κεηαλάζηεο πνπ ήξζαλ θαη δσληάλεςε ιίγν θαη ην κέξνο καο. Αιιηψο δελ ζα 

εξρφζνπλ εδψ…». Σα ίδηα ιφγηα απφ ηα ρσξηά ηεο Θεζπξσηίαο θαη ησλ Ησαλλίλσλ 

κέρξη ηα ρσξηά ηεο Λήκλνπ θαη ηεο Κξήηεο. Υαίξνκαη πνπ κέζσ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ» 

ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ παξαθνινχζεζα θαη κέζσ απηήο ηεο 

κειέηεο κπφξεζα λα εμεηάζσ ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ησλ ππφινηπσλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, πνπ 

φπσο απνδεηθλχεηαη είλαη παξφκνηεο. 

ε απηφ ην θνκκάηη ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ κέζα απφ ηελ ςπρή κνπ φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιιαλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιινλ ηξφπν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απηήο ηεο κειέηεο. Καηά θχξην ιφγν ζεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ επηβιέπνληα 

Καζεγεηή ηεο εξγαζίαο, θ. Υαξάιακπν Καζίκε, γηα ηελ αλάζεζε απηήο ηεο κειέηεο, 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ, ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο ηνπ θαη ηελ αλάγλσζε, δηφξζσζε θαη 

βαζκνιφγεζε ηεο κειέηεο απηήο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζε φια ηα βήκαηα ηεο εξγαζίαο 

ππήξμε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηεο. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν, επίζεο, έπαημε ε παξέκβαζε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, 

κέινπο ηεο επηηξνπήο, θνπ ηαχξνπ Εσγξαθάθε. Δπραξηζηψ, αθφκα, ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο επηηξνπήο ηελ Καζεγήηξηα θα Ηζαβέιια Γηδαξάθνπ, ηνλ Καζεγεηή θ. 

Λεσλίδα Καδαθφπνπιν θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Δπζηάζην Κισλάξε γηα ηηο 

εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπο.  

Γελ ζα ήζεια λα παξαιείςσ ηα κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ, κε ηελ 

έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, κνπ δψζαλε ηελ δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζσ ην 

κεηαπηπρηαθφ.  
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Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ πεξηβάιινληνο κνπ γηα ηελ 

ππνκνλή θαη ηελ ζηήξημή ηνπο, ρσξίο ηα νπνία ε νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο ζα 

ήηαλ αδχλαηε. 

 

αο επραξηζηψ ζεξκά φινπο. 
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1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν αληηθξνπφκελα θαηλφκελα, ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πιεζπζκηαθή παξαθκή. Έλα λέν δεκνγξαθηθφ 

ζθεληθφ θαίλεηαη φηη δηακνξθψλεηαη ζηελ Δπξψπε κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε θαη ηελ αλαπφθεπθηε γήξαλζε. Δηδηθά ζηηο πην 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη εληνλφηεξν θαη νη δεκνγξαθηθέο 

αιιαγέο έρνπλ ιάβεη ηε κνξθή πιεζπζκηαθήο θξίζεο. Οη ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ φπσο είλαη ινγηθφ επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζεζκνχο θαη 

πνιηηηθέο πνπ πήγαδαλ απφ επνρέο κε δηαθνξεηηθέο δεκνγξαθηθέο πνιηηηθέο. 

Δμαίξεζε  βέβαηα δελ απνηεινχλ νχηε νη ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ έληνλα ζεκάδηα γήξαλζεο, κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Παξάιιεια, ν αγξνηηθφο ρψξνο κε ηε ζεηξά ηνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ηφζν σο πξνο 

ηε κνξθή φζν θαη πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

δηαθνξεηηθή ζρέζε πφιεο θαη ππαίζξνπ πνπ επηθξαηεί ζηηο κέξεο καο, ζηνλ 

βνκβαξδηζκφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε αζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λννηξνπίεο 

αιιά θαη ζηελ πνιπιεηηνπξγηθφηεηα πνιιψλ αγξνηηθψλ δσλψλ. Απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα ηε ζπξξίθλσζε ηεο αγξνηηθφηεηαο ηεο ππαίζξνπ ζε φια ηα επίπεδα θαη ηελ 

αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ εθείλσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαλ κέρξη 

πξφζθαηα αγξνηηθέο πεξηνρέο. Έηζη ζηηο κέξεο καο, νη νξηνζεηήζεηο αλάκεζα ζηελ 

πφιε θαη ηνλ αγξνηηθφ ρψξν γίλνληαη νινέλα θαη πην δπζδηάθξηηεο, δεκηνπξγψληαο 

έλα είδνο δπλακηθνχ ζπλερνχο κεηαμχ ηνπο. 

ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ην κνληέιν ηεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ 

ζηεξηδφηαλ ζε κηα πνιηηηθή πνπ ζηφρεπε ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ απνδφζεσλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κέζσ ηεο 

εθκεράληζεο θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ 

ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, ζηελ νκαιή δηνρέηεπζή ηνπο ζηελ αγνξά θαη ζηε κεξηθή 

εμεηδίθεπζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Απφηνθν ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο θαη ηεο 

ηαθηηθήο ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ελφο πιενλάδνληνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν ην νπνίν 

αλαγθαζηηθά νδεγήζεθε πξνο ηε κεηαλάζηεπζε, εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηε κείσζε ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ. Έηζη ν αγξνηηθφο ρψξνο εμειίρζεθε 
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ζε κηα ηεξάζηηα δεμακελή εθξνήο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Απφ ηελ άιιε κεξηά 

απνηεινχζαλ πξνηεξαηφηεηα ε αλάπηπμε άιισλ ηνκέσλ θαη θπξίσο ηεο βηνκεραλίαο, 

ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, ελψ  ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο νη επελδχζεηο 

ππήξμαλ κεδακηλέο (ππξηδάθεο, 2005). 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70’ αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνληαη έληνλα ηα 

ζεκάδηα θνξεζκνχ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηα αζηηθά θέληξα θαη λα δηαθαίλνληαη νη 

ηάζεηο αιιαγήο ησλ δνκψλ πνπ ζεκειίσλαλ ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε εληείλεηαη θαη θηιειεπζεξνπνηνχληαη ζηξαηεγηθνί 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη λέεο πξνυπνζέζεηο θνηλσληθήο  θαη 

νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο ζηελ αγνξά. Οη αιιαγέο φκσο απηέο ραξαθηεξίδνληαλ 

απφ πξνρεηξφηεηα θαη έιιεηςε ζρεδηαζκνχ απφ ηε κεξηά ησλ θνξέσλ, ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζεκαληηθνί παξάγνληεο φπσο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.  Απηφ είρε 

σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πξνλνκηνχρσλ πεξηνρψλ νη νπνίεο ιφγσ ηεο εδαθηθήο 

κνξθνινγίαο θαη ην είδνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κπφξεζαλ λα αληαπεμέιζνπλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ησλ εθάζηνηε εθαξκνδφκελσλ 

πνιηηηθψλ. 
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2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

Κχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ εμειίμεσλ ησλ 

πιεζπζκηαθψλ δνκψλ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν ηεο Νφηηαο  Δπξψπεο
1
 θαη ε εμέηαζε ηεο 

επηξξνήο ηνπο ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Σα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζέινπκε λα 

κειεηήζνπκε είλαη: πνηεο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ 

αγξνηηθφ ρψξν; Πνηεο αιιαγέο ππήξμαλ ζηελ απαζρφιεζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

θαη ηη ξφιν έπαημε ε κεηαλάζηεπζε ζε απηή ηε δηαδηθαζία;   

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο δηελεξγείηαη έξεπλα ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο 

θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί ε παξαπάλσ 

δηαδηθαζία. Πνιχηηκε είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ είλαη 

δπλαηφλ λα βξεζνχλ βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη απφςεηο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ 

ζηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρηεθαλ.  

Σα πεξηζζφηεξα ζηαηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

εξγαζίαο αληιήζεθαλ απφ δεπηεξνγελείο πεγέο θαη θπξίσο απφ ηελ έθζεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε γεσξγηθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ηελ Eurostat θαη ηελ κειέηε γηα ηελ απαζρφιεζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

(SERA).  

Έηζη ινηπφλ, κέζα απφ κηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε, επηζεκαίλεηαη ε εμέιημε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

επηζηήκεο ηεο Γεκνγξαθίαο θαη ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Αθνινπζεί ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο δεκνγξαθηθήο κεηάβαζεο θαη θαηφπηλ κηα θαηαγξαθή ηεο γεληθήο 

νηθνλνκηθήο θαη δεκνγξαθηθήο θαηάζηαζεο ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ. Έπεηηα, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο πιεζπζκηαθέο εμειίμεηο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Ν. Δπξψπεο θαη 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ, φπσο είλαη o δείθηεο γελλεηηθφηεηαο, o δείθηεο 

ζλεζηκφηεηαο, o δείθηεο εμάξηεζεο, o δείθηεο γήξαλζεο. Αθνινπζεί ε εμέηαζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εκβαζχλνπκε ζην θαηλφκελν ηεο  κεηαλάζηεπζεο, 

πεξηγξάθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ. Δπηπξφζζεηα, αλαιχεηαη ε Πνιηηηθή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ελψ ηέινο, 

                                                
1
 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο νη ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο πνπ κειεηψληαη είλαη ε 

Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα.  
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παξαηίζεληαη πξνηάζεηο, γίλεηαη κειινληηθή πξνζέγγηζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη 

ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ έιεγρν ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 
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3 ΙΣΟΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

Οη δηάθνξεο ηάζεηο θαη γεγνλφηα πνπ επηθξαηνχλ, ζπλδένληαη άκεζα κε ηε 

καθξνπξφζεζκε δεκνγξαθηθή εμέιημε, πνπ εδψ θαη δχν αηψλεο παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη είλαη γλσζηή σο «δεκνγξαθηθή κεηάβαζε», κηα κεγάιε θαη 

δηαξθήο κεηάβαζε απφ κία ηζνξξνπία πςειήο γελλεηηθφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ζε 

κηα λέα ηζνξξνπία πςειψλ πξνζδφθηκσλ δσήο θαη ζεκαληηθψλ πεξηνξηζκψλ ησλ 

γελλήζεσλ. Οη ηζηνξηθνί δεκνγξάθνη έρνπλ επηζεκάλεη πξν πνιινχ ηε ζηελή 

ζχδεπμε ηεο εθβηνκεράληζεο κε ηελ εληππσζηαθή δεκνγξαθηθή αλάπηπμε πνπ 

ζεκεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηψλα. ηελ πξνβηνκεραληθή Δπξψπε ε 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζπλαληνχζε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. ην ηέινο ηνπ 17
νπ

 αηψλα, θαζψο νη νηθνλνκίεο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα αγαζά θαη ππεξεζίεο, αληηκεησπίδνληαο 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ πιεζπζκηαθή πίεζε, ζεκεηψζεθε ην θχξην δεκνγξαθηθφ 

άικα ζε φιεο ηηο ρψξεο. εκαληηθέο αιιαγέο, φπσο ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο 

θαη ε αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο,  κείσζε ηηο ινηκψδεηο λφζνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε 

ζλεζηκφηεηα, ηδηαίηεξα ηε βξεθηθή θαη παηδηθή, φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απμεκέλε γελλεηηθφηεηα πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα 

νδεγεζήθακε ζε κηα πιεζπζκηαθή αχμεζε (Aldcroft, et al., 2005).  

Όκσο, κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ  ζηηο 

ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ κεηψζεθε ζηαδηαθά, ιφγσ ηεο πηψζεο ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ γάκσλ, ηεο κείσζεο ηεο γνληκφηεηαο εληφο απηψλ θαη ηεο ζεκαληηθήο 

κεηαλάζηεπζεο. Πην αμηνζεκείσηε ήηαλ ε πηψζε ηνπ πνζνζηνχ γνληκφηεηαο εληφο 

ηνπ γάκνπ, πνπ δείρλεη κηα αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ δεπγαξηνχ 

θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηιέγνπλ ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (ESPON, 

2005). 

  Έηζη, ν πιεζπζκφο γίλεηαη ζηαδηαθά "κεγάινο". Οη επηπηψζεηο ηεο δεκνγξαθηθήο 

γήξαλζεο ζρεηίδνληαη πηζαλφλ θαη κε άιιεο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο 

παξάιιεια κε ηε δεκνγξαθία. Οη πεξίνδνη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαίλνληαη απφ 

ρψξα ζε ρψξα, θαη εθδειψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά δηαζηήκαηα. Γχξσ ζηελ αιιαγή 

ηνπ αηψλα, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία εκθαλίζηεθε αξλεηηθή θπζηθή κεηαβνιή 

ηνπ πιεζπζκνχ (ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ  μεπέξαζε ηνλ αξηζκφ ησλ γελλήζεσλ), ελψ 

ε Ηζπαλία ηελ ίδηα πεξίνδν είρε ζρεδφλ κεδεληθή θπζηθή αλάπηπμε (Demeny, 2003). 

Ζ πην αξλεηηθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεηαη ζηηο ιηγφηεξν 
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ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Διιάδαο 

(ESPON, 2005). 

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πάξεη ηεξάζηηεο 

δηαζηάζεηο. ε επξσπατθφ επίπεδν, ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη καθξαίσλε 

ηζηνξία θαη παξάδνζε. Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα παξαηεξείηαη ην πξψην 

θχκα κεηαλάζηεπζεο κε θχξην απνδέθηε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ επηζπκία ησλ 

αλζξψπσλ λα βειηηψζνπλ ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν ή λα απνθχγνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

θηψρεηαο ηνπο νδήγεζε ζηε κεηαλάζηεπζε. Ζ έμνδνο απηή είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο 

θαζψο εθείλε ηελ πεξίνδν είρε κφληκν ραξαθηήξα (Aldcroft, et al., 2005). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα ε πιεζπζκηαθή κεηαβνιή ζηηο ρψξεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νφηνπ, ραξαθηεξίζηεθε απφ έμνδν ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο θαη κεηαθίλεζή ηνπ ηφζν πξνο ηα αζηηθά θέληξα, φζν θαη πξνο ηηο ρψξεο 

ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο. Έηζη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο κεηψζεθε, θαη ηδηαίηεξα απηφο 

πνπ βξηζθφηαλ ζε πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, σο απνηέιεζκα ηεο κεηαθίλεζεο 

ησλ λέσλ θαη ησλ πην ηθαλψλ πξνο αλαδήηεζε θαιχηεξσλ επαγγεικαηηθψλ 

πξννπηηθψλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, απηνί πνπ παξέκεηλαλ δεκηνχξγεζαλ έλαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν γεξαζκέλν πιεζπζκφ, ελψ ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ γνληκφηεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο 

κεηψζεθε (Copus, et al., 2006).  

Σν θαηλφκελν απηφ πήξε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο χζηεξα απφ ηε ιήμε ηνπ Β' 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νπφηε θαη ε αλάγθε νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ησλ 

θαηεζηξακκέλσλ ρσξψλ πξνζέιθπζε κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ, ψζηε λα θαιπθζεί 

ε δήηεζε πνπ ππήξρε γηα εξγαηηθά ρέξηα θαη λα επηηεπρζεί ε αλνηθνδφκεζε θαη ε 

νξζνπφδεζε ηεο «ιαβσκέλεο» Δπξψπεο. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'60, 30 εθαηνκκχξηα κεηαλάζηεο, αλάκεζα ηνπο πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην Έιιελεο, 

απνηέιεζαλ ηελ αηκνκεραλή ηεο αλάπηπμεο ηεο Δπξψπεο. Οη ρψξεο ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απνηεινχζαλ ηνλ «πξνζάιακν» γηα ηελ 

είζνδν ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Γπηηθή Δπξψπε, ελψ ηαπηφρξνλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο ηηο εγθαηέιεηπε κε θχξην ζθνπφ ηελ εχξεζε εξγαζίαο (Σζηαληάο, 

2008). 

Γεγνλφηα φπσο ε επηδείλσζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ε 

θαηάξξεπζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ, νη ζπγθξνχζεηο ζηα Βαιθάληα, ε 

δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο επίζεο θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, 
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νδήγεζαλ ζε κηα αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε πηα κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ απφ ηελ Αλαηνιηθή θαη ηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε, αιιά θαη ηνλ Σξίην Κφζκν πξνο ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, κηα αιιαγή «ξφινπ» ζε απηέο ηηο ρψξεο θαη απφ ρψξεο 

απνζηνιήο κεηαλαζηψλ κεηαηξέπνληαη ζε ρψξεο ππνδνρήο. ηελ αιιαγή απηή 

ζπλέβαιε θαη ην γεγνλφο φηη νη ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο  γλψξηζαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή άλνδν (Copus, et al., 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

4 ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ 

 

4.1 Δπηζηήκε ηεο δεκνγξαθίαο 

 

 Καηά ηνλ Γ. ηάκπν (1993), ε δεκνγξαθία είλαη κηα ζχλζεηε ιέμε θαη απνηειείηαη 

απφ ην «δήκνο» (ηεο αξραίαο πφιεσο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο) θαη «γξάθεηλ» 

(πεξηγξάθσ). Ο ίδηνο καο δίλεη κηα δηεπηζηεκνληθή νπηηθή κε βάζε ηελ νπνία:  

«ε δεκνγξαθία είλαη επηζηήκε, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηελ πνζνηηθή 

θπξίσο κειέηε ησλ αλζξσπίλσλ πιεζπζκψλ, απφ απφςεσο κεγέζνπο, δνκήο 

θαη αλαπηχμεσο απηψλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ε δεκνγξαθία κε εηδηθέο 

κεζφδνπο θαηαξηίδεη δεκνγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο, αλαιχεη ηα πξνθχπηνληα απφ 

απηέο δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, αλαδεηεί ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

πιεζπζκηαθψλ κεηαβνιψλ θαη δηακνξθψλεη κέηξα δεκνγξαθηθήο 

πνιηηηθήο…».  

Έηζη ε δεκνγξαθία θέξεηαη λα εμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

πιεζπζκνχ, λα δηεξεπλά ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηνλ πιεζπζκφ θαη ην 

θνηλσληθφ θαη επξχηεξα νηθνινγηθφ πιαίζην ηεο χπαξμεο ηνπ. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε πνζνηηθή ηεο δηάζηαζε ελψ ε ζηαηηζηηθή είλαη ην 

νπζηψδεο εξγαιείν ηεο. Έρεη φκσο θαη κηα δηάζηαζε πνηνηηθή ε νπνία γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ζηε δηεξεχλεζε ησλ κεγάισλ θαηεγνξηψλ ησλ πιεζπζκψλ 

θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζπκβάλησλ, ζπλεθηηκψληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην 

πιαίζην ηεο χπαξμήο ηνπο (Σνκαξά-ηδέξε, 1991).  

Λφγσ ηεο αλάγθεο εμεηδίθεπζεο ησλ ζρέζεσλ ηεο δεκνγξαθίαο κε νξηζκέλεο 

πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο έρνπλ αλαπηπρζεί εμεηδηθεχζεηο, κνξθέο, ή ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε ππνθαηεγνξίεο, θιάδνη ηεο επηζηήκεο: ε πεξηγξαθηθή 

δεκνγξαθία θαιχπηεη ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ 

θαη ηελ αλάιπζή ηνπο, ε ηζηνξηθή δεκνγξαθία ε νπνία εμεηάδεη ηελ εμέιημε ησλ 

πιεζπζκψλ ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο αλεπάξθεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ε 

θνηλσληθή δεκνγξαθία ε νπνία κειεηά ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θνηλσληθά θαη 

δεκνγξαθηθά θαηλφκελα, ε νηθνλνκηθή δεκνγξαθία αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο θαη ηε δεκνγξαθηθή εμέιημε ηνπ θάζε πιεζπζκνχ πνπ εμεηάδεη, θαη 

ηελ πνηνηηθή δεκνγξαθία ε νπνία αζρνιείηαη κε ηηο ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ αηφκσλ ζε έλαλ πιεζπζκφ θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε κέιινπζα εμέιημή ηνπο (Παπαδάθεο, 1985).  
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4.2 Έλλνηα ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ 

 

Αλ θαη ν αγξνηηθφο ρψξνο έρεη αλαιπζεί ζε πνιιέο ρψξεο εδψ θαη δεθαεηίεο, δελ 

ππάξρεη δηεζλψο έλαο εληαίνο, θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ 

παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ρψξα ζε ρψξα, θαιχπηνληαο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ρψξαο (OECD, 

1988) θαη αληηθαηνπηξίδεηαη θπξίσο ζηελ επηζήκαλζε ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ 

«αζηηθψλ» θαη «αγξνηηθψλ» πεξηνρψλ.  

Κάζε ρψξα, ιφγσ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ πεξηθεξεηαθήο θαη αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά θξηηήξηα νξηνζέηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην  

Ζλ. Βαζίιεην πηνζεηνχλ ην κέγεζνο ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο θάησ ησλ 10 

θαηνίθσλ αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. ε άιιεο ρψξεο, φπσο ζηε Γαιιία, σο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη νη πεξηνρέο κε πιεζπζκηαθά κεγέζε θάησ ησλ 

2.000 θαηνίθσλ, ελψ ζηε Φηιαλδία θαη ηε νπεδία, ρψξεο θαηεμνρήλ κε πξφβιεκα 

αξαηήο θαηνίθεζεο, ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο νξίδεηαη ζηνπο 500 θαη 1.000 

θαηνίθνπο. ηε ρψξα καο, ε ΔΤΔ νξίδεη σο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηηο πεξηνρέο εθείλεο 

πνπ απνηεινχληαη απφ θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ, σο 

εκηαζηηθέο εθείλεο πνπ απνηεινχληαη απφ δήκνπο / θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ απφ 

2.000-10.000 θαη σο αζηηθέο εθείλεο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ 

(Δπζηξάηνγινπ, 1998).  

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ν νξηζκφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ εγθξίζεθε ζην 

πιαίζην ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2006 γηα ηηο 

θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε 

(πεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνχ 2007 έσο 2013) (2006/144/ΔΚ) θαη ηαπηίδεηαη κε απηφλ 

πνπ έρεη δψζεη ν ΟΟΑ, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζην θξηηήξην ηεο πιεζπζκηαθήο 

ππθλφηεηαο
2
 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2006α).  

Έηζη ινηπφλ, ν ΟΟΑ, αξρηθά ζε εζληθφ επίπεδν, νξίδεη σο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

ηηο πεξηνρέο κε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θάησ ησλ 150 θαηνίθσλ αλά ηεηξαγσληθφ 

                                                
2
 Βι. εθηελή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ – SEC(2004) 931. Πξφθεηηαη γηα ηνλ κφλν δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλν νξηζκφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δελ 

ιακβάλεη πιήξσο ππφςε ηνλ πιεζπζκφ πνπ δεη ζε πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ηδίσο ζε 

πεξηαζηηθέο δψλεο. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ζθνπνχο 

ζηαηηζηηθψλ θαη πεξηγξαθήο. EE 2006/144/EK 
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ρηιηφκεηξν (km
2
), ελψ ζηε ζπλέρεηα γηα ιφγνπο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο, ηηο 

πεξηθέξεηεο (π.ρ. NUTS 3 ή NUTS 2), ηηο ηαμηλνκεί ζε κία απφ ηηο 3 θαηεγνξίεο:  

• Κπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (Predominantly rural regions, PR): εάλ ην 50% θαη 

άλσ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαηνηθνχλ ζε αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, π.ρ. δήκνο (κε 

ιηγφηεξνπο απφ 150 θαηνίθνπο / km
2
) 

• Δλδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο (Significantly rural regions, SR): εάλ ην 15% έσο 

50% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο θαηνηθνχλ ζε αγξνηηθέο θνηλφηεηεο 

• Κπξίσο αζηηθέο πεξηνρέο (Predominantly urban regions, PU): αλ ιηγφηεξν απφ 

ην 15% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο θαηνηθεί ζε αγξνηηθέο θνηλφηεηεο. 

ηνλ Υάξηε 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο, απεηθνλίδνληαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ 

πεξηθεξεηψλ ζε επίπεδν NUTS 3 γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27, γηα ην 2006, κε βάζε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3 (Πίλαθαο Α3). 
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5 ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

Γεκνγξαθηθή κεηάβαζε  

 

Ζ εμέηαζε ηεο εμέιημεο ησλ πιεζπζκψλ ζε βάζνο ρξφλνπ απνηειεί θαηλφκελν 

ησλ δχν ηειεπηαίσλ αηψλσλ θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δελ 

ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο 

πξνεγνχκελνπο αηψλεο. Σνπο ηειεπηαίνπο, ινηπφλ, αηψλεο κε ηελ εμέιημε ησλ 

επηζηεκψλ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ λα 

κειεηήζνπκε ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα. 

Με ηνλ φξν δεκνγξαθηθή κεηάβαζε ελλννχκε ηε κεηαβνιή απφ κηα ηζνξξνπία 

πςειήο γνληκφηεηαο θαη πςειήο ζλεζηκφηεηαο ζε κηα ηζνξξνπία ρακειήο 

γνληκφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. Ζ κεηάβαζε απηή πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο απφ 

ηηο νπνίεο ε πξψηε θαη ε ηέηαξηε απνηεινχλ ηελ πξν-κεηαβαηηθή θαη ηε κεηα-

κεηαβαηηθή θαηάζηαζε ελψ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε απνηεινχλ ηα θχξηα ζηάδηα ηεο 

(Αλδξνπιάθε, 2006).  

ηελ πξν-κεηαβαηηθή θάζε (πξψηε θάζε) ε ζλεζηκφηεηα ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο είλαη πςειή θαη ε γνληκφηεηα είλαη θπζηθή. Ζ έιιεηςε ηνπ θαζαξνχ πφζηκνπ 

λεξνχ ζε ζπλδπαζκφ κε απηήλ ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε θησρή πγηεηλή 

δεκηνχξγεζαλ έλα πεξηβάιινλ δχζθνιν γηα επηβίσζε. Σν λεξφ θαη ην θαγεηφ 

έθεξλαλ ζαλαηεθφξεο αζζέλεηεο φπσο ε ρνιέξα, ν ηχθνο, δπζεληεξίεο θαη δηάξξνηεο, 

ηιαξά αιιά θαη θνθίηε νη νπνίεο ζήκεξα έρνπλ ζρεδφλ εθιείςεη απφ ην 

βηνκεραλνπνηεκέλν θφζκν ηνπιάρηζηνλ. Καηά δηαζηήκαηα παξνπζηάδνληαλ εθηφο 

απφ ηα νχησο ή άιισο πςειά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο, εληάζεηο ηεο ζλεζηκφηεηαο νη 

νπνίεο εμηζνξξνπνχζαλ πξνο ηα θάησ ηελ φπνηα πιεζπζκηαθή αχμεζε. ε έλαλ 

ηέηνην πιεζπζκφ ππνινγίδεηαη φηη ε αλαινγία ησλ γελλήζεσλ (αδξφο δείθηεο 

γελλεηηθφηεηαο) ζα θπκαίλνληαλ απφ 44 έσο 50‰, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ 

γάκνπ, ελψ ε ζλεζηκφηεηα, ζε έλαλ πιεζπζκφ ρσξίο επηζηεκνληθή ηαηξηθή, ε κέζε 

δσή δε ζα μεπεξλνχζε ηα 30 έηε θαη ε αλαινγία ηεο (αδξφο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο) 

ζα θπκαίλνληαλ πεξίπνπ ζηα 30‰ (Sauvy, 1966), κε ηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα λα 

ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ζχλνιν ηνπ δείθηε. Απφξξνηα απηψλ είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ηζνξξνπίαο ησλ αδξψλ δεηθηψλ γελλεηηθφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο, 

νη νπνίνη θαζψο ήηαλ ζε πςειά επίπεδα, δηακφξθσλαλ κηα δηαθνξά ε νπνία ήηαλ 
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ηθαλή λα ζπληεξήζεη έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ κέγεζνο πιεζπζκνχ κε πνιχ αξγή 

αχμεζε.  

ηε δεχηεξε θάζε, ε ζλεζηκφηεηα κεηψλεηαη ηαρχηαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

γνληκφηεηα πνπ κεηψλεηαη κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο ή αθφκε θαη απμάλεηαη ειαθξψο, 

αληηζηνηρεί δε ζε απφηνκε θαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ θάζε απηή 

απνηειεί έλα ελδηάκεζν ζηάδην θαη ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ηεο κεηάβαζεο. Ζ κείσζε 

ηνπ ξπζκνχ ηεο ζλεζηκφηεηαο επεξεάζηεθε θπξίσο απφ δπν παξάγνληεο. Ο πξψηνο 

είλαη νη βειηηψζεηο ζηε δηαηξνθή πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο απμεκέλεο ζνδεηέο θαη 

ηηο πςειφηεξεο απνδφζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ, νη νπνίεο επηηεχρζεθαλ ιφγσ ηεο 

Αγξνηηθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Ο δεχηεξνο, νη βειηηψζεηο αξρηθά ζηε 

δεκφζηα πγεία (δηνξζψζεηο ζηελ παξνρή λεξνχ, ηελ απνρέηεπζε, ηε δηαηήξεζε ηεο 

ηξνθήο θαη ηε γεληθή πξνζσπηθή πγηεηλή) νη νπνίεο κείσζαλ ηε ζλεζηκφηεηα, 

ηδηαίηεξα ηε βξεθηθή θαη ηε παηδηθή θαη αξγφηεξα  ηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ. Μεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εκπέδσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ δεκφζηαο πγηεηλήο θαη θαλφλσλ πγηεηλήο έθεξε ε εθπαίδεπζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 

άξρηζαλ λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά νη κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. 

Ζ θάζε απηή αληηζηνηρεί ηζηνξηθά ζπλήζσο ζε καθξέο πεξηφδνπο παξά ην 

γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ε δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

νη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο δελ ήηαλ ηέηνηεο πνπ λα 

επηηξέςνπλ ηε γξήγνξε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο. Ζ απφηνκε θαη ζεκαληηθή αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ, κηα πιεζπζκηαθή «έθξεμε», δελ νθεηιφηαλ ηφζν ζε κεηαβνιέο ζην 

κέγεζνο ηεο γνληκφηεηαο (ή ζηνπο ξπζκνχο γέλλεζεο) αιιά ζηε κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο. Αθφκα έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο δεκνγξαθηθήο 

κεηάβαζεο είλαη ε αιιαγή ζηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ. Καζψο ζηελ πξψηε θάζε ην 

ζχλνιν ησλ ζαλάησλ ζπγθεληξψλνληαλ ζηελ πην λεαληθή ειηθηαθή νκάδα (απφ 

λενγέλλεηα βξέθε έσο πέληε εηψλ), ε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζηελ παξνχζα θάζε 

ζπλεπάγεηαη ηελ απμαλφκελε επηβίσζή ηνπο. πλεπψο, ε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ 

γίλεηαη απμαλφκελα λεαληθή. Απηή ε ηάζε εληείλεηαη θαζψο ν δηνγθσκέλνο αξηζκφο 

ησλ παηδηψλ εηζέξρεηαη ζηελ αλαπαξαγσγηθή ειηθία θαη δηαηεξεί ηνλ πςειφ ξπζκφ 

γνληκφηεηαο, φπσο νη γνλείο ηνπο.  

Ζ ηξίηε θάζε ηεο δεκνγξαθηθήο κεηάβαζεο ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε ηαρχηαηε 

κείσζε ηεο γνληκφηεηαο, ε νπνία ζπλφδεςε ηειηθά ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο κε 
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πζηέξεζε αξθεηψλ δεθαεηηψλ. Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία είλαη (Αλδξνπιάθε, 2006):  

1. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ε κείσζε ζηελ παηδηθή ζλεζηκφηεηα έθαλε ηνπο 

γνλείο λα ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φηη κπνξνχλ λα λνηψζνπλ αζθαιείο κε ιηγφηεξν 

αξηζκφ παηδηψλ. Έηζη, κείσζαλ ηνλ αξηζκφ ηνπο, αθνχ θαη ρσξίο ηφζν κεγάιν 

αξηζκφ παηδηψλ δηαζθάιηδαλ βνήζεηα ζηηο θαζεκεξηλέο δχζθνιεο αγξνηηθέο εξγαζίεο 

αιιά θαη αζθαιή γεξάκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.  

2. Σν θαηλφκελν ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ε κεγέζπλζή ηνπ, ηνπο ηειεπηαίνπο 

αηψλεο, επέθεξε αιιαγέο ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο φζνλ αθνξά ηε γνληκφηεηα θαη 

ηελ αμία ησλ παηδηψλ ζηελ αγξνηηθή θνηλσλία. Σν θφζηνο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ 

απμήζεθε ελ κέζσ ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο. Ζ αζηηθή δσή επέβαιιε ηελ βειηίσζε 

ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ηελ κείσζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο θαη απηφ είρε σο 

απφξξνηα ηε κεγαιχηεξε εμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο. Έηζη, ε αχμεζε 

ηνπο θφζηνπο αλαηξνθήο έθαλε ηα άηνκα λα ζθέθηνληαη πην ξεαιηζηηθά ηνλ αξηζκφ 

ησλ παηδηψλ πνπ επηζπκνχζαλ ή ρξεηάδνληαλ νδεγψληαο αλαπφθεπθηα ζε κείσζε 

ηεο γνληκφηεηαο.  

3. Οη παξαδνζηαθέο αμίεο πάλσ ζηε γνληκφηεηα θινλίζηεθαλ θαη απφ ηελ 

αιιαγή ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία. Οη γπλαίθεο πηα εθπαηδεχνληαη θαη 

εηζάγνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Έηζη, ε δσή ηνπο πξνεθηάζεθε πέξα απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, δίλνληαο κεγάιε ζεκαζία θαη έκθαζε ζηελ εξγαζία ηνπο, κεηψλνληαο ην 

εηδηθφ βάξνο ηεο κεηξφηεηαο.     

4. εκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο έπαημε ε ηαηξηθή επηζηήκε, ε 

νπνία βειηίσζε ηελ ηερλνινγία ησλ αληηζπιιεπηηθψλ κεζφδσλ. Ωζηφζν, απηφ 

θάλεθε θπξίσο ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα, αθνχ ηα αληηζπιιεπηηθά κέζα κέρξη 

ηφηε δελ ήηαλ επξέσο δηαζέζηκα θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο 

ππήξμε κηθξή. Ζ αιιαγή ζηηο αμίεο, αιιά θαη ε γλψζε ζην πψο λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα αληηζπιιεπηηθά απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία ηεο πηψζεο ηεο γνληκφηεηαο. Έηζη, 

ζήκεξα ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ αληηζηνηρία αλάκεζα ζηε γνληκφηεηα θαη ζηελ 

αληηζπιιεπηηθή ρξήζε, αθνχ ηα άηνκα βξίζθνπλ απηφλ ηνλ ηξφπν σο ηνλ πην εχθνιν 

θαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο νηθνγέλεηαο ζηα επηζπκεηά 

επίπεδα.   

Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε, ε νπνία έξρεηαη αθξηβψο κεηά ηε δεκνγξαθηθή 

κεηάβαζε, ραξαθηεξίδεηαη κέρξη ηψξα απφ ζηαζεξφηεηα ζηνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο 

θαη γνληκφηεηαο ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα, ζηα φξηα αλαπαξαγσγήο ησλ γελεψλ ή 
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θαη ρακειφηεξα. Σν γεγνλφο απηφ αξρηθά παξάγεη κηα κνξθή ππξακίδαο 

«γεξαζκέλνπ πιεζπζκνχ» θαζφηη νη πνιππιεζέζηεξεο γελεέο κεγαιψλνπλ θαη νη 

λεφηεξεο γελεέο εηζέξρνληαη κε φιν θαη κηθξφηεξνπο αξηζκνχο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο ηεο Διιάδαο, ε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε 

λα είλαη ρακειφηεξε απφ ην φξην αλαπαξαγσγήο κε απνηέιεζκα καθξνπξφζεζκα ηε 

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ (ειιείςεη εηζξνήο κεηαλαζηψλ). (Lesthaeghe, 1989, 1991, 

2002)  

Θεσξεηηθά νη δείθηεο ζα θηάζνπλ ζε κηα ηέηνηα ηζνξξνπία ψζηε ζα παξακείλνπλ 

ζε έλα φξην πνπ ζα επηηξέςεη μαλά ηε κηθξή καθξνρξφληα αξγή αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ φπσο απηή ήηαλ πξηλ ηε κεηάβαζε. Κάπνηνη ζπγγξαθείο φπσο ν Blacker 

(1949) θαη ν Davis (1950) δηαρσξίδνπλ ηελ κεηα-κεηαβαηηθή θάζε ζε δχν 

ππνθαηεγνξίεο: ζηελ πξψηε ε γνληκφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα ζπκβαδίδνπλ ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα, ελψ ζηε δεχηεξε νη ζάλαηνη μεθηλνχλ λα ππεξληθνχλ ηηο γελλήζεηο 

(ε νπνία είλαη ζε εμέιημε). 

πκπεξαζκαηηθά,  ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνγξαθηθήο κεηάβαζεο ε ζπλερήο 

κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο παξακέλεη ζηαζεξή θαη απηφ γηαηί είλαη θνηλσληθά 

απνδεθηή ε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα δήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

Παξάιιεια, δηαπηζηψλνπκε φηη ε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ 

ηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, αιιά επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

λννηξνπίεο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληψλ. Γελ είλαη απνδεθηνί απφ φιεο ηηο θνηλσλίεο 

φινη νη παξάγνληεο κείσζεο ηεο αλαπαξαγσγήο, κε απνηέιεζκα ζηνπο δηάθνξνπο 

ηχπνπο ηεο δεκνγξαθηθήο κεηάβαζεο, λα ππάξρεη ζρεηηθά πςειή αβεβαηφηεηα γηα 

ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζπληέιεζαλ ζηε κείσζή ηεο.  
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6 ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΗ Ν. ΔΤΡΧΠΗ 

 

ηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 27 (ΔΔ-27) θαη κε βάζε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ θάλεη ν ΟΟΑ, ν ιεγφκελνο «αγξνηηθφο ρψξνο» (rural areas) 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνχ θαηαιακβάλεη πεξίπνπ ην 91% ηεο έθηαζήο ηεο θαη 

εθηηκάηαη φηη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ  ηνπ πιεζπζκνχ ηεο (55,4%) θαηνηθεί ζε 

απηφλ. Όζνλ αθνξά ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο πνπ κειεηάκε (Διιάδα, Ηηαιία, 

Ηζπαλία, Πνξηνγαιία), ν αγξνηηθφο ηνπο ρψξνο θαηαιακβάλεη ην 20% ηεο ζπλνιηθήο 

εθηάζεσο ηεο ΔΔ-27 (870.247 km
2
), ελψ ν αγξνηηθφο ηνπο πιεζπζκφο, πνπ 

απαξηζκεί ζε 21,7 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, απνηειεί ην 12,6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ-27 (Πίλαθαο Α1 θαη Α2, βάζε ζηνηρείσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηνπ έηνπο 2006). 

 

Διιάδα 

 

Ζ Διιάδα θαιχπηεη κία έθηαζε 132 ρηιηάδεο km
2
, ηεο νπνίαο ην 97,1% 

ραξαθηεξίδνληαη σο αγξνηηθέο πεξηνρέο (73,9% θπξίσο αγξνηηθέο θαη 23,2% 

ελδηάκεζα αγξνηηθέο) (Πίλαθαο Α1). Απφ ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ρψξαο ην 40,2% 

θαιχπηεηαη απφ γεσξγηθέο πεξηνρέο, ην 17,9% απφ δάζε, ην 38,6% απφ θπζηθέο 

πεξηνρέο θαη ην 2,2% απφ ηερλεηέο (Πίλαθαο Α4). Οη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη απφ 

ηε γεσθπζηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκέλνη θπζηθνί ηεο πφξνη 

δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

(ΤΠΑΓΡΑΝ, 2009). ρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο θπζηθνχο πφξνπο αλαθέξεηαη 

φηη ε ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή έθηαζε ηεο ρψξαο γηα ην 2007 αλέξρεηαη ζε 40,7 

ρηιηάδεο km
2
 πνπ απνηειεί ην 31% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο. Απφ ηελ 

έθηαζε απηή ην 52% αληηζηνηρεί ζε αξφζηκε γε, ην 27,6% ζε κφληκεο θαιιηέξγεηεο 

θαη ην 20,1% ζε κφληκνπο βνζθφηνπνπο (Πίλαθαο Α5). 

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο είλαη 11,2 εθαηνκκχξηα θάηνηθνη θαη ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο θαηνηθνχλ πεξίπνπ ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο (36,6% θπξίσο αγξνηηθέο θαη 27,4% ελδηάκεζα αγξνηηθέο) (Πίλαθαο Α2). Ζ 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) ηεο αλέξρεηαη ζε 42,2 

θαηνίθνπο/km
2
, ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) ζε 100,5 θαηνίθνπο/km

2
 θαη ζηηο 

θπξίσο αζηηθέο (PU) ζε 1.055,5 θαηνίθνπο/km
2 

(Πίλαθαο Α3θαη Υάξηεο 2). 
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Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο γηα ην 2005, αλέξρεηαη ζε 199 

δηζεθαηνκκχξηα  Δπξψ. Οη  θπξίσο αγξνηηθέο (PR) θαη ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) 

πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο ζηαζεξήο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο (ΔΔ-27=100), ηεο ηάμεο ηνπ 71% θαη  78% αληίζηνηρα, ζε 

ζρέζε κε ηηο  θπξίσο αζηηθέο (PU) (127%) (Πίλαθαο Α6). Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο 

παξάγνπλ ην 50,6%, πεξίπνπ 3.307 εθαη. Δπξψ, ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο ζηελ ΔΔ ησλ 27 (27.9% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο θαη 22,7% ζηηο ελδηάκεζα 

αγξνηηθέο) θαη παξέρνπλ ην 62,6% ηεο απαζρφιεζεο (Πίλαθαο Α7 θαη Πίλαθαο Α8).  

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζπκκεηέρεη ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία θαηά 

9,8% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο (PR) πεξηνρέο (κεησκέλνο θαηά 4,3% ζε ζρέζε κε ην 

2000) θαη θαηά 4,9% ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) πεξηνρέο (κεησκέλνο θαηά 3% 

ζε ζρέζε κε ην 2000) (Πίλαθαο Α9 θαη Πίλαθαο Α10). Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θη απφ ηα δηαξζξσηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σν ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

ζηε ρψξα, αλέξρεηαη ζε 860.150, κε κέζν κέγεζνο, βάζεη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

γεσξγηθήο έθηαζεο, ηα 4,7 εθηάξηα. Οη πεξηζζφηεξεο εθκεηαιιεχζεηο απνηεινχληαη 

απφ κηθξά ηεκαρηζκέλα αγξνηεκάρηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπο. Ζ θαηαλνκή ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε βάζε ηα εθηάξηα ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο θαηαδεηθλχεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ (76,2%) αλήθεη ζηελ θιάζε κεγέζνπο (0-5) εθηάξηα, ελψ κφιηο ην 

0,8% αλήθνπλ ζηελ θιάζε κεγέζνπο (≥50) εθηάξηα (Πίλαθαο Α11). Ζ θαηάζηαζε 

απηή δελ επλνεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαζψο θξίλεηαη 

αλαπνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Σν κέζν νηθνλνκηθφ 

κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 7,2 Δπξσπατθέο Μνλάδεο Μεγέζνπο (ΔΜΜ), κε 

ην 34,0% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ λα έρεη κέγεζνο κηθξφηεξν ησλ 2 ΔΜΜ, ην 65,8% 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ λα έρεη κέγεζνο 2-100 ΔΜΜ θαη κφιηο ην 0,2% ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ κε κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ 100 ΔΜΜ (Πίλαθαο Α12).  

Σν ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζε 568.710 

ΔΜΔ
3
, εθ ησλ νπνίσλ ην 86% απνηεινχλ κφληκν εξγαηηθφ δπλακηθφ

4
, πεξίπνπ ην 1/5 

                                                
3
 Δηήζηα κνλάδα εξγαζίαο (ΔΜΔ). Ζ ΔΜΔ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη απφ έλα 

πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη ζε κία γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζε κηα βάζε πιήξνπο 

απαζρφιεζεο. 
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(22%) θαη ην 29% ηνπ κφληκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο
5
 

θαη γπλαίθεο αληίζηνηρα θαη ην 82% απνηειεί νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ
6
 

(Πίλαθαο Α13 θαη Υάξηεο 3).  Οη θάηνρνη
7
 ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

απαξηζκνχλ ζε 860 ρηιηάδεο, κε έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, ηεο ηάμεο ηνπ 7% λα είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 

35 εηψλ θαη ηνπ 37,3% άλσ ησλ 65 εηψλ. Αλάινγα θαη ν δείθηεο αλαινγίαο αγξνηψλ 

ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ, κε αγξφηεο ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ, δηακνξθψλεηαη 

ζηελ ηηκή ησλ 0,12 κνλάδσλ (Πίλαθαο Α14 θαη Υάξηεο 4). 

 

Ιζπαλία 

 

Ζ Ηζπαλία έρεη έθηαζε 506 ρηιηάδεο km
2
, ηεο νπνίαο ην 85,6% ραξαθηεξίδνληαη 

σο αγξνηηθέο πεξηνρέο (45,4% θπξίσο αγξνηηθέο θαη 40,2% ελδηάκεζα αγξνηηθέο) 

(Πίλαθαο Α1). Απφ ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ρψξαο ην 50,1% θαιχπηεηαη απφ 

γεσξγηθέο πεξηνρέο, ην 18,0% απφ δάζε, ην 29,1% απφ θπζηθέο πεξηνρέο θαη ην 

2,0% απφ ηερλεηέο (Πίλαθαο Α4). Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή ηεο έθηαζε, γηα ην 

2007, απνηειεί ην 49% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο (248,7 ρηιηάδεο km
2
). Απφ 

                                                                                                                        
4
 Σν κφληκν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαιχπηεη ην νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ (αθφκε θαη 

εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη ηπραία ζηελ εθκεηάιιεπζε) θαη ηνπο ζε κφληκε βάζε 

απαζρνινχκελνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζην νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

5
 Πιήξεο απαζρφιεζε ζεκαίλεη ην ειάρηζην σξάξην πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο εζληθέο 

δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Δάλ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο δελ αλαθέξνπλ 

ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ, ηφηε νη 1.800 ψξεο ζεσξνχληαη νη ειάρηζηεο (225 εξγάζηκεο εκέξεο, 

απφ νθηψ ψξεο ε θαζεκία). 

6 
Σν νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πεξηιακβάλεη ηελ θάηνρν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ πνπ εθηεινχλ γεσξγηθέο εξγαζίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ ζε ειηθία 

ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε). 

7
 Ο θάηνρνο είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν (κνλαδηθφο θάηνρνο ή νκάδα αηφκσλ) ή ην λνκηθφ 

πξφζσπν (π.ρ. έλαο ζπλεηαηξηζκφο, έλα ζεζκηθφ φξγαλν) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαη ζην 

φλνκα ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε εθκεηάιιεπζε θαη ν νπνίνο είλαη λνκηθά θαη νηθνλνκηθά 

ππεχζπλνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε, δειαδή αλαιακβάλεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. Γηα ηηο νκαδηθέο εθκεηαιιεχζεηο, κφλν ν θχξηνο θάηνρνο (έλα άηνκν) 

ζπλππνινγίδεηαη.
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ηελ έθηαζε απηή ην 47,7% αληηζηνηρεί ζε αξφζηκε γε, ην 17,5% ζε κφληκεο 

θαιιηέξγεηεο θαη ην 34,7% ζε κφληκνπο βνζθφηνπνπο (Πίλαθαο Α5). 

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο αλέξρεηαη ζε 44,5 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, απφ ηνπο 

νπνίνπο ην 13,5% θαηνηθεί ζε θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) θαη ην 38,0% ζε 

ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) (Πίλαθαο Α2). Σν επίπεδν ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο είλαη πνιχ πην ρακειφ απφ απηφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 27 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) ηεο αληηζηνηρεί ζε  26,0 

θάηνηθνη/km
2
, ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) ζε 82,4 θάηνηθνη/km

2
 θαη ζηηο θπξίσο 

αζηηθέο (PU) ζε 293,0 θάηνηθνη/km
2 

(Πίλαθαο Α3 θαη Υάξηεο 2). 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο γηα ην 2005 αλέξρεηαη ζε 909 

δηζεθαηνκκχξηα  Δπξψ. Οη  θπξίσο αγξνηηθέο (PR) θαη ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) 

πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο ζηαζεξήο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο (ΔΔ-27=100), ηεο ηάμεο ηνπ 83% θαη  95% αληίζηνηρα, ζε 

ζρέζε κε ηηο  θπξίσο αζηηθέο (PU) (113%) (Πίλαθαο Α6). Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο 

παξάγνπλ ην 46,4%, πεξίπνπ 10.281 εθαη. Δπξψ, ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο ζηελ ΔΔ ησλ 27 (11,1% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο θαη 35,3% ζηηο ελδηάκεζα 

αγξνηηθέο) θαη παξέρνπλ ην 48,4% ηεο απαζρφιεζεο (Πίλαθαο Α7 θαη Πίλαθαο Α8).  

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζπκκεηέρεη ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία θαηά 

8,7% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο (PR) πεξηνρέο (κεησκέλνο θαηά 4,3% ζε ζρέζε κε ην 

2000) θαη θαηά 3,9% ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) πεξηνρέο (κεησκέλνο θαηά 2% 

ζε ζρέζε κε ην 2000) (Πίλαθαο Α9 θαη Πίλαθαο Α10).  

Σν ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηε ρψξα, αλέξρεηαη ζε 1.043.910, 

κε κέζν κέγεζνο, βάζεη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο, ηα 23,9 εθηάξηα. 

Με θξηηήξην ηα εθηάξηα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο, νη πεξηζζφηεξεο 

εθκεηαιιεχζεηο (52,8%) αλήθνπλ ζηελ θιάζε κεγέζνπο (0-5) εθηάξηα, ην 37,5% 

αλήθνπλ ζηελ θιάζε κεγέζνπο (≥5- <50) εθηάξηα θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο,  9,7%, ζηελ θιάζε κεγέζνπο (≥50) εθηάξηα (Πίλαθαο Α11). 

Σν κέζν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 20,6 Δπξσπατθέο Μνλάδεο 

Μεγέζνπο (ΔΜΜ), κε ην 21,1% απηψλ λα έρεη κέγεζνο κηθξφηεξν ησλ 2 ΔΜΜ, ην 

75,6% λα έρεη κέγεζνο 2-100 ΔΜΜ θαη ην 3,3% κε κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ 100 

ΔΜΜ (Πίλαθαο Α12).  

Σν ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζε 967.680 

ΔΜΔ, εθ ησλ νπνίσλ ην 82% απνηεινχλ κφληκν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην  42% θαη ην 

1/5  ηνπ κφληκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη γπλαίθεο 
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αληίζηνηρα θαη ην 65% απνηειεί νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ (Πίλαθαο Α13 θαη 

Υάξηεο 3).  Οη θάηνρνη ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απαξηζκνχλ ζε 988 

ρηιηάδεο, κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 4,5% λα είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ θαη 

ηνπ 36,5% άλσ ησλ 65 εηψλ. Ζ ειηθηαθή δηάξζξσζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα δελ είλαη 

θαη ηφζν ηθαλνπνηεηηθή θαη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηνλ δείθηε αλαινγίαο 

αγξνηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ, κε αγξφηεο ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ 0,07 κνλάδσλ (Πίλαθαο Α14 θαη Υάξηεο 4). 

 

Ιηαιία 

 

Ζ Ηηαιία θαιχπηεη κία έθηαζε 301 ρηιηάδεο km
2
, ηεο νπνίαο πεξίπνπ ην ¼ 

ραξαθηεξίδνληαη σο αγξνηηθέο πεξηνρέο (26,7% θπξίσο αγξνηηθέο θαη 47,9% 

ελδηάκεζα αγξνηηθέο) (Πίλαθαο Α1). Απφ ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ρψξαο ην 52,2% 

θαιχπηεηαη απφ γεσξγηθέο πεξηνρέο, ην 26,0% απφ δάζε, ην 15,7% απφ θπζηθέο 

πεξηνρέο θαη ην 5,0% απφ ηερλεηέο (Πίλαθαο Α4). Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή 

έθηαζε ηεο ρψξαο απνηειεί ην 42,3% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο γηα ην 2007 θαη 

αλέξρεηαη ζε 127,4 ρηιηάδεο km
2
. Απφ ηελ έθηαζε απηή ην 54,4% αληηζηνηρεί ζε 

αξφζηκε γε, ην 18,2% ζε κφληκεο θαιιηέξγεηεο θαη ην 27,1% ζε κφληκνπο 

βνζθφηνπνπο (Πίλαθαο Α5). 

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο είλαη 59,1 εθαηνκκχξηα θάηνηθνη θαη ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ηεο θαηνηθνχλ ιηγφηεξν απφ ηνλ κηζφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο (9,3% θπξίσο 

αγξνηηθέο θαη 36,7% ελδηάκεζα αγξνηηθέο) (Πίλαθαο Α2). Ζ πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο (PR) πεξηνρέο ηεο αλέξρεηαη ζε 68,8 

θαηνίθνπο/km
2
, ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) ζε 152,9 θαηνίθνπο/km

2
 θαη ζηηο 

θπξίσο αζηηθέο (PU) ζε 427,8 θαηνίθνπο/km
2 

(Πίλαθαο Α3 θαη Υάξηεο 2). 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο γηα ην 2005 αλέξρεηαη ζε 1.428 

δηζεθαηνκκχξηα  Δπξψ. Οη  θπξίσο αγξνηηθέο (PR) θαη ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) 

πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο ζηαζεξήο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο (ΔΔ-27=100), ηεο ηάμεο ηνπ 85% θαη 93% αληίζηνηρα, ζε 

ζρέζε κε ηηο  θπξίσο αζηηθέο (PU) (116%) (Πίλαθαο Α6). Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο 

παξάγνπλ ην 40,3% ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηελ ΔΔ ησλ 27 πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 10.069 εθαη. Δπξψ (7,6% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο θαη 32,7% ζηηο 

ελδηάκεζα αγξνηηθέο) θαη παξέρνπλ ην 42,5% ηεο απαζρφιεζεο (Πίλαθαο Α7 θαη 

Πίλαθαο Α8).  
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Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζπκκεηέρεη ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία θαηά 

4,1% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο (PR) πεξηνρέο (κεησκέλνο θαηά 0,8% ζε ζρέζε κε ην 

2000) θαη θαηά 3,3% ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο (SR) (κεησκέλνο θαηά 0,9% 

ζε ζρέζε κε ην 2000) (Πίλαθαο Α9 θαη Πίλαθαο Α10).  

Σν ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηε ρψξα, αλέξρεηαη ζε 1.679.440, 

κε κέζν κέγεζνο, βάζεη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο, ηα 7,6 εθηάξηα. 

Με θξηηήξην ηα εθηάξηα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο, νη πεξηζζφηεξεο 

εθκεηαιιεχζεηο (73,3%) αλήθνπλ ζηελ θιάζε κεγέζνπο (0-5) εθηάξηα, ην 24,3% 

αλήθνπλ ζηελ θιάζε κεγέζνπο (≥5- <50) εθηάξηα θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 2,4%, ζηελ 

θιάζε κεγέζνπο (≥50) εθηάξηα (Πίλαθαο Α11). Σν κέζν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 14,9 Δπξσπατθέο Μνλάδεο Μεγέζνπο (ΔΜΜ), κε ην 33,8% 

απηψλ λα έρεη κέγεζνο κηθξφηεξν ησλ 2 ΔΜΜ, ην 63,8% λα έρεη κέγεζνο 2-100 

ΔΜΜ θαη ην 2,4% κε κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ 100 ΔΜΜ (Πίλαθαο Α12).  

Σν ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζε 1.302.180 

ΔΜΔ, εθ ησλ νπνίσλ ην 90% απνηεινχλ κφληκν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην  37% θαη ην 

30% ηνπ κφληκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη γπλαίθεο 

αληίζηνηρα θαη ην 84% απνηειεί νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ (Πίλαθαο Α13 θαη 

Υάξηεο 3).  Οη θάηνρνη ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απαξηζκνχλ ζε 1.664 

ρηιηάδεο, απφ ηνπο νπνίνπο έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2,9% είλαη 

ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ θαη έλα πνιχ κεγάιν, ηεο ηάμεο ηνπ 44,5% άλσ ησλ 65 

εηψλ. Ζ ειηθηαθή δηάξζξσζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα είλαη πξνβιεκαηηθή θαη ν δείθηεο 

αλαινγίαο αγξνηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ, κε αγξφηεο ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ, 

δηακνξθψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ 0,04 κνλάδσλ (Πίλαθαο Α14 θαη Υάξηεο 4). 

 

Πνξηνγαιία 

 

Ζ Πνξηνγαιία έρεη έθηαζε 92 ρηιηάδεο km
2
, απφ ηελ νπνία ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, 91,4%, ραξαθηεξίδνληαη σο αγξνηηθέο πεξηνρέο (67,7% θπξίσο αγξνηηθέο 

θαη 21,7% ελδηάκεζα αγξνηηθέο) (Πίλαθαο Α1). Απφ ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ρψξαο 

ην 46,9% θαιχπηεηαη απφ γεσξγηθέο πεξηνρέο, ην 22,3% απφ δάζε, ην 25,5% απφ 

θπζηθέο πεξηνρέο θαη ην 3,5% απφ ηερλεηέο (Πίλαθαο Α4). Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε 

γεσξγηθή έθηαζε ηεο ρψξαο απνηειεί ην 37,7% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο γηα ην 

2007 θαη αλέξρεηαη ζε 34,7 ρηιηάδεο km
2
. Απφ ηελ έθηαζε απηή ην 31,0% 
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αληηζηνηρεί ζε αξφζηκε γε, ην 17,2% ζε κφληκεο θαιιηέξγεηεο θαη ην 51,3% ζε 

κφληκνπο βνζθφηνπνπο (Πίλαθαο Α5). 

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο είλαη 10,6 εθαηνκκχξηα θάηνηθνη, απφ ηνλ νπνίν ην 

21,0% θαηνηθεί ζε θπξίσο αγξνηηθέο (PR) θαη ην 26,7% ζε ελδηάκεζα αγξνηηθέο 

(SR) (Πίλαθαο Α2). Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο (PR) πεξηνρέο 

ηεο είλαη αξθεηά ρακειή θαη αλέξρεηαη ζε 34,7 θαηνίθνπο/km
2
, ζηηο ελδηάκεζα 

αγξνηηθέο (SR) ζε 141,5 θαηνίθνπο/km
2
 θαη ζηηο θπξίσο αζηηθέο (PU) ζε 696,9 

θαηνίθνπο/km
2 

(Πίλαθαο Α3 θαη Υάξηεο 2). 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο γηα ην 2005 αλέξρεηαη ζε 149 

δηζεθαηνκκχξηα  Δπξψ. Οη  θπξίσο αγξνηηθέο (PR) θαη ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) 

πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο ζηαζεξήο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο (ΔΔ-27=100), ηεο ηάμεο ηνπ 60% θαη 65% αληίζηνηρα, ζε 

ζρέζε κε ηηο  θπξίσο αζηηθέο (PU) (88%) (Πίλαθαο Α6). Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο 

παξάγνπλ ην 39,6% ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηελ ΔΔ ησλ 27 πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 1.079 εθαη. Δπξψ (16,7% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο θαη 22,97% ζηηο 

ελδηάκεζα αγξνηηθέο) θαη παξέρνπλ ην 47,5% ηεο απαζρφιεζεο (Πίλαθαο Α7 θαη 

Πίλαθαο Α8).  

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζπκκεηέρεη ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία θαηά 

7,6% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο (PR) πεξηνρέο (κεησκέλνο θαηά 3,4% ζε ζρέζε κε ην 

2000) θαη θαηά 4,6% ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) πεξηνρέο (κεησκέλνο θαηά 1,7% 

ζε ζρέζε κε ην 2000) (Πίλαθαο Α9 θαη Πίλαθαο Α10).  

Σν ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηε ρψξα, αλέξρεηαη ζε 275.080, κε 

κέζν κέγεζνο, βάζεη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο, ηα 12,6 εθηάξηα. 

Με θξηηήξην ηα εθηάξηα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο, νη πεξηζζφηεξεο 

εθκεηαιιεχζεηο (72,6%) αλήθνπλ ζηελ θιάζε κεγέζνπο (0-5) εθηάξηα, ην 23,9% 

αλήθνπλ ζηελ θιάζε κεγέζνπο (≥5- <50) εθηάξηα θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 3,6%, ζηελ 

θιάζε κεγέζνπο (≥50) εθηάξηα (Πίλαθαο Α11). Σν κέζν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 6,6 Δπξσπατθέο Μνλάδεο Μεγέζνπο (ΔΜΜ), κε ην 57,5% 

απηψλ λα έρεη κέγεζνο κηθξφηεξν ησλ 2 ΔΜΜ, ην 41,7% λα έρεη κέγεζνο 2-100 

ΔΜΜ θαη κφιηο ην 0,8% κε κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ 100 ΔΜΜ (Πίλαθαο Α12).  

Σν ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζε 338.040 

ΔΜΔ, εθ ησλ νπνίσλ ην 93% απνηεινχλ κφληκν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζρεδφλ ην  1/3 

θαη ην 41% ηνπ κφληκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 

γπλαίθεο αληίζηνηρα θαη ην 82% απνηειεί νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ (Πίλαθαο 
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Α13 θαη Υάξηεο 3).  Οη θάηνρνη ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απαξηζκνχλ ζε 269 

ρηιηάδεο, απφ ηνπο νπνίνπο, φπσο θαη ζηελ Ηηαιία, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 1,9% είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ θαη έλα πνιχ κεγάιν, ηεο ηάμεο ηνπ 

48,3% άλσ ησλ 65 εηψλ. Ζ ειηθηαθή δηάξζξσζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα είλαη επίζεο, 

πξνβιεκαηηθή θαη ν δείθηεο αλαινγίαο αγξνηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ, κε 

αγξφηεο ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ, δηακνξθψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ 0,03 κνλάδσλ 

(Πίλαθαο Α14 θαη Υάξηεο 4). 
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7 ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΙ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΗ Ν. 

ΔΤΡΧΠΗ  

 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ν πιεζπζκφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ππφθεηηαη 

ζε ηξεηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο δηεξγαζίεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηε δηαξθή εμέιημε 

ηνπ. Γπν απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, ε γελλεηηθφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα, 

πξνζδηνξίδνληαη θαζνξηζηηθά ή ζε κεγάιν βαζκφ απφ βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη 

είλαη κε αλαζηξέςηκεο, ελψ ε ηξίηε, ε κεηαλάζηεπζε απφ θαη πξνο έλαλ νξηζκέλν 

ηφπν, είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απνζηαζηνπνηεκέλε απφ απηνχο θαζψο απνηειεί 

αλζξψπηλε απφθαζε (ηνπ ηδίνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ ή άιισλ). Απηέο νη ζπληζηψζεο 

επεξεάδνπλ θαη ηξνπνπνηνχλ ηειηθά ηφζν ηε δεκνγξαθηθή δνκή, δειαδή ηε ζχλζεζε 

θαηά θχιν θαη ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ, φζν θαη ηελ θνηλσληθή δνκή, δειαδή ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνηθνθπξηψλ. 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο πεξηνρή 

κειέηεο ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Διιάδα, ηελ Ηηαιία, 

ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία. ην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη ε γεληθή εμέιημε 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ δνκψλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ησλ ρσξψλ 

απηψλ, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ δεκνγξαθηθψλ εξγαιείσλ. Ζ πιεζπζκηαθή 

εμέιημε, ηα θπζηθά θαη κεηαλαζηεπηηθά ηζνδχγηα θαη νη δνκηθνί δείθηεο (δείθηεο 

εμάξηεζεο, δείθηεο γήξαλζεο, δείθηεο αλαινγίαο ησλ δχν θχισλ) είλαη ζηνηρεία πνπ 

καο βνεζνχλ λα πάξνπκε κηα εηθφλα γηα ηελ δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο.  

 

7.1 Πιεζπζκηαθή εμέιημε 

 

ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο πιεζπζκηαθήο 

εμέιημεο ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ (Διιάδαο, Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο θαη Πνξηνγαιίαο). Σα  

ζηνηρεία επηθεληξψλνληαη απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλνπλ έσο θαη ην 

2050, βάζεη εθηηκήζεσλ πνπ έρνπλε γίλεη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(Ο.Ζ.Δ.) (http://esa.un.org).  

 

 

 

 

http://esa.un.org/
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ύλνιν ρωξώλ ηεο Ν. Δπξώπεο (Διιάδα, Ιζπαλία, Ιηαιία, Πνξηνγαιία) 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα (Γξάθεκα 1) παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ, 

ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο πνπ 

εμεηάδνπκε, απφ ην 1950 έσο ην 2050, βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. (Πίλαθαο 

Α17). 

Σν 1950 ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο αλεξρφηαλ ζε 

91.084.000 θαηνίθνπο, ην 2000 ζε 119.123.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050 αλακέλεηαη 

βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ λα είλαη 121.801.000 θάηνηθνη. Γηαπηζηψλνπκε φηη ηελ 

πεξίνδν 1950-2000 ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο παξνπζίαζε απμεηηθή ηάζε 

(θαηά 30,8%), ελψ ηελ πεξίνδν απφ ην 2000 έσο ην 2050 αλακέλεηαη λα παξακείλεη 

ζηαζεξφο κε ηάζε κείσζεο (πνζνζηφ κείσζεο ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαηά 2,2%). 

Ο αζηηθφο πιεζπζκφο ηνπο ην 1950 αλεξρφηαλ ζε 45.474.000 θαηνίθνπο, ην 2000 

απμήζεθε ζε 81.582.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050 εθηηκάηαη φηη ζα θηάζεη ηνπο  

100.828.000 θαηνίθνπο. Σελ πεξίνδν απφ ην 1950 έσο ην 2000, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ αλάιπζε, ν αζηηθφο πιεζπζκφο ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο παξνπζίαζε αχμεζε 

θαηά 79,4%, ελψ ηελ πεξίνδν απφ ην 2000 έσο ην 2050 αλακέλεηαη, βάζεη ησλ 

εθηηκήζεσλ λα απμεζεί θαηά 23,6%. 

Αληίζεηα, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο αλεξρφηαλ ζε 45.610.000 θαηνίθνπο ην 1950, 

ην 2000 ζε 37.543.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050 ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο 

λα είλαη 20.972.000 θάηνηθνη. Απφ ηελ αλάιπζε ζπκπεξαίλεηαη φηη ηελ πεξίνδν 

1950-2000 ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 17,7%, ελψ ηελ 

πεξίνδν απφ ην 2000 έσο ην 2050 αλακέλεηαη, βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ, λα κεησζεί 

θαηά 44,1%.  

ην Γξάθεκα 2, παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία εμέιημε ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ 

αζηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο πνπ εμεηάδνπκε, γηα 

ηελ πεξίνδν 1950-2050 (βάζεη ηνπ Πίλαθα Α17 ηνπ Παξαξηήκαηνο). Παξαηεξνχκε 

φηη, ην 1950 ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηνπο θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνλ αζηηθφ 

πιεζπζκφ ηνπο. Έθηνηε, αξρίδεη λα θζίλεη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ‘60 έρνπκε ηε 

κεγαιχηεξε έμνδν ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, θπξίσο πξνο ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο 

ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο θαη πξνο ηα αζηηθά θέληξα (ε πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη ε κεγαιχηεξε φιεο ηεο πεξηφδνπ απφ ην 

1950 έσο ην 2010, ηεο ηάμεο ηνπ -9%) (Πίλαθαο 1). Οη εθηηκήζεηο ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηα 

επφκελα ρξφληα δείρλνπλ φηη, απφ ην 2010 θαη κεηά, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ησλ ππφ 
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εμέηαζε ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο ζα παξνπζηάδεη πην έληνλε κείσζε, ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα έηε, κε απνηέιεζκα ην 2040 λα απνηειεί κφιηο ην 1/5 ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηνπο (20% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ) (Πίλαθαο Α17). 

 

Γξάθεκα 1 Δμέιημε ηνπ ζπλνιηθνύ, αγξνηηθνύ θαη αζηηθνύ πιεζπζκνύ ηωλ ρωξώλ ηεο 

Ν. Δπξώπεο, 1950-2050 

 

 

 

Γξάθεκα 2 Δμέιημε (%) ηνπ αγξνηηθνύ θαη ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ ρωξώλ ηεο Ν. 

Δπξώπεο, 1950-2050 
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ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ηνπ ζπλνιηθνχ, 

αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο αλά 

δεθαεηία, γηα ηελ πεξίνδν 1950-2050.  

 

Πίλαθαο 1 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ, ηνπ αγξνηηθνύ θαη ηνπ αζηηθνύ 

πιεζπζκνύ ρωξώλ ηεο Ν. Δπξώπεο αλά δεθαεηία, γηα ηελ πεξίνδν 1950-2050 

Έηε πλνιηθφο Πιεζπζκφο Αγξνηηθφο Πιεζ. Αζηηθφο Πιεζ. 

1950-1960 7,4 -3,2 18,1 

1960-1970 7,4 -9,0 20,8 

1970-1980 7,9 -3,7 15,1 

1980-1990 2,1 -2,3 4,3 

1990-2000 2,9 -0,8 4,7 

2000-2010 5,8 -0,3 8,7 

2010-2020 0,8 -8,5 4,8 

2020-2030 -0,9 -13,7 3,8 

2030-2040 -1,2 -15,1 3,0 

2040-2050 -2,1 -16,4 1,5 

Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 

 

 

Διιάδα 

 

ηελ Διιάδα, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ην 1950 αλεξρφηαλ ζε 7.566.000 

θαηνίθνπο, ην 2000 ζε 10.975.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050 αλακέλεηαη βάζεη ησλ 

εθηηκήζεσλ λα είλαη 10.808.000 θάηνηθνη (Γξάθεκα 3). Απφ ηελ αλάιπζε 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ηελ πεληεθνληαεηία 1950-2000 ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο 

απμήζεθε θαηά 45,1%, ελψ ηελ πεληεθνληαεηία 2000-2050 αλακέλεηαη λα 

παξακείλεη ζηαζεξφο κε ηάζε κείσζεο (πνζνζηφ κείσζεο ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

θαηά 1,5%) (Πίλαθαο Α18). 

Ο αζηηθφο πιεζπζκφο ην 1950 αλεξρφηαλ ζε 2.825.000 θαηνίθνπο, ην 2000 

απμήζεθε ζε 6.556.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050 εθηηκάηαη φηη ζα θηάζεη ηνπο 

8.382.000 θαηνίθνπο. Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, απφ ηελ αλάιπζε φηη ηελ πεξίνδν 

1950-2000 ν αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο παξνπζίαζε απμεηηθή ηάζε (θαηά 

132,1%), ελψ ηελ πεξίνδν απφ ην 2000 έσο ην 2050 αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 

27,9%. 

 



38 

 

 

 

Αληίζεηα, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο αλεξρφηαλ ζε 4.741.000 θαηνίθνπο ην 1950, ζε 

4.419.000 θαηνίθνπο ην 2000, ελψ ην 2050 αλακέλεηαη βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ λα 

είλαη 2.425.000 θάηνηθνη. Σελ πεξίνδν 1950-2000, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 6,8%, ελψ 

ηελ πεξίνδν 2000-2050 αλακέλεηαη, βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ, λα κεησζεί θαηά 45,1%. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ηελ πεξίνδν 2000-2050 ε αλακελφκελε 

πνζνζηηαία κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο είλαη πνιιαπιάζηα ηεο 

πνζνζηηαίαο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηφδνπ 1950-2000.  

ην Γξάθεκα 4, παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία εμέιημε ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ 

αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο, γηα ηελ πεξίνδν 1950-2050 (βάζεη ηνπ Πίλαθα 

Α18). Παξαηεξνχκε φηη, ην 1950 ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο απνηειεί ην 

63% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο θαη κέρξη ην 1965 ππεξηζρχεη έλαληη ηνπ αζηηθνχ 

πιεζπζκνχ. Ζ δεθαεηία ηνπ ‘60 ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κεγάιν θχκα εμσηεξηθήο 

θαη εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο/αζηηθνπνίεζεο (ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη -12,3%), ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’70 κε 

κηθξφηεξε έληαζε (ε πνζνζηηαία κεηαβνιή είλαη -2,4%) (Πίλαθαο 2). Έθηνηε θαη 

κέρξη ην 2000, νη ηάζεηο εμφδνπ απφ ηελ χπαηζξν αηνλνχλ. Σελ ίδηα πεξίνδν, ν 

αζηηθφο πιεζπζκφο παξνπζηάδεη ζεκάδηα επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ αχμεζήο ηνπ, 

σο έλδεημε θνξεζκνχ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο.  

Ζ άληζε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ρσξηθή ππεξ-ζπγθέληξσζή ηνπ 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ ηειεπηαία απνγξαθή (ΔΤΔ, 2001), ζε βαζκφ πνπ ηα 

δχν κεγαιχηεξα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα, ηεο Πξσηεχνπζαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο, λα ζπγθεληξψλνπλ πιένλ ην 36% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

Διιάδαο θαη καδί κε ηνπο φκνξνπο δήκνπο ην 45% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

(Κνηδακάλεο θ.ά., 2009). Σν 2010 ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο απνηειεί κφιηο ην 39% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ελψ βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, αλακέλεηαη ζηαζεξή αξλεηηθή 

κεηαβνιή ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ έλαληη ηνπ αζηηθνχ. 
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Γξάθεκα 3 Δμέιημε ηνπ ζπλνιηθνύ, αγξνηηθνύ θαη αζηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο, 

1950-2050 

 

 

 

Γξάθεκα 4 Δμέιημε (%) ηνπ αγξνηηθνύ θαη ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο, 1950-

2050 

 

 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα (Πίλαθαο 2) παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο 

ηνπ ζπλνιηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα αλά δεθαεηία, γηα 

ηελ πεξίνδν 1950-2050.  
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Πίλαθαο 2 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ, ηνπ αγξνηηθνύ θαη ηνπ αζηηθνύ 

πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο αλά δεθαεηία, γηα ηελ πεξίνδν 1950-2050 

Έηε πλνιηθφο Πιεζπζκφο Αγξνηηθφο Πιεζ. Αζηηθφο Πιεζ. 

1950-1960 10,2 0,4 26,5 

1960-1970 5,5 -12,3 29,2 

1970-1980 9,7 -2,4 20,6 

1980-1990 5,4 2,6 7,4 

1990-2000 8,0 5,7 9,7 

2000-2010 2,2 -2,1 5,1 

2010-2020 0,5 -8,2 6,0 

2020-2030 -0,8 -13,6 6,1 

2030-2040 -1,3 -15,3 4,9 

2040-2050 -2,0 -16,6 3,2 
Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 

 

Ιζπαλία 

 

ην Γξάθεκα 5 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ, ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ 

αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Ηζπαλίαο, απφ ην 1950 έσο ην 2050, βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ 

ηνπ Ο.Ζ.Δ. (Πίλαθαο Α19). 

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Ηζπαλίαο ην 1950 αλεξρφηαλ ζε 28.009.000 

θαηνίθνπο, ην 2000 ζε 40.229.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050 αλακέλεηαη βάζεη ησλ 

εθηηκήζεσλ λα είλαη 46.401.000 θάηνηθνη. Απφ ηελ αλάιπζε ζπκπεξαίλεηαη φηη ηελ 

πεξίνδν 1950-2000 ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Ηζπαλίαο παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 

43,6% θαη ην ίδην πξνβιέπεηαη θαη γηα ηελ πεξίνδν 2000 έσο 2050 (αχμεζε θαηά 

15,3%). 

Ο αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο αλεξρφηαλ ζε 14.542.000 θαηνίθνπο ην 1950, ην 2000 

ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε θαη έθηαζε ηνπο 30.680.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050 

ππνινγίδεηαη λα θηάζεη ηνπο 40.123.000 θαηνίθνπο. Έηζη, ηελ πξψηε πεληεθνληαεηία 

1950-2000 ν αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο Ηζπαλίαο παξνπζίαζε απμεηηθή ηάζε (θαηά 

110,0%), ελψ ηελ επφκελε 2000-2050 αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 30,8%. 

Αληίζεηα, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο Ηζπαλίαο αλεξρφηαλ ζε 13.467.000 

θαηνίθνπο ην 1950, ην 2000 ζε 9.550.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050 εθηηκάηαη λα είλαη 

6.278.000 θάηνηθνη. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ηελ πεξίνδν 1950-2000 ν 

αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 29,1%, ελψ ηελ πεξίνδν  

 



41 

 

 

 

 

απφ ην 2000 έσο ην 2050 ππνινγίδεηαη, βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ, λα κεησζεί θαηά 

34,3%.  

ην Γξάθεκα 6 παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία εμέιημε ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ 

αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Ηζπαλίαο, 1950-2050, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. 

(Πίλαθαο Α19). Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ε Ηζπαλία ήηαλ κία αξθεηά αζηηθή 

ρψξα. Σελ πεξίνδν απφ ην 1960 έσο ην 1980 ν πιεζπζκφο ηεο κεηαηνπίζηεθε απφ ηηο 

θησρέο θαη αγξνηηθέο επαξρίεο, ζε πεξηνρέο θαηά πνιχ πην πινχζηεο θαη 

αζηηθνπνηεκέλεο (ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηελ 

δεθαεηία ηνπ ’60 ήηαλε -13,3% θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’70 ήηαλε -11%) (Πίλαθαο 3). 

Γεδνκέλνπ φηη ηα πνζνζηά ησλ γελλήζεσλ ζηηο πην εθζπγρξνληζκέλεο θαη 

αζηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, είραλ ηελ ηάζε λα είλαη ρακειφηεξα απφ ηνλ 

εζληθφ κέζν φξν (ε γελλεηηθφηεηα ηεο Ηζπαλίαο είλαη θαηά κέζν φξν κεηαμχ 14‰ 

θαη 15‰ ηελ πεξίνδν 1980-85, ελψ ε Υψξα ησλ Βάζθσλ έρεη κέζν φξν κφλνλ 

12‰), είλαη ζαθέο φηη απηή ε κεηαηφπηζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ πιεζπζκνχ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θαη φρη ζε αιιαγέο ζηα πνζνζηά γελλήζεσλ 

(http://www.photius.com). Ζ απνγξαθή ηνπ 2001, έδεημε φηη νη έμη πφιεηο ηεο κε 

πάλσ απφ κηζφ εθαηνκκχξην θαηνίθνπο (Βαξθειψλε, Μαδξίηε, Μάιαγα, εβίιιε, 

Βαιέλζηα, αξαγφζα) απφ θνηλνχ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 17% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ (http://www.ine.es). Μφλν θαηά ηελ δεθαεηία 2000-2010 παξαηεξείηαη 

κηα αλάθακςε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ 

απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη ζεηηθή, ηεο ηάμεο ηνπ 6,8%). Βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 

Ο.Ζ.Δ. ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο, ελψ ην 1950 απνηεινχζε ην 43% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ (Γξάθεκα 6), αλακέλεηαη ην 2050 λα απνηειεί κφιηο ην 19%.  
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Γξάθεκα 5 Δμέιημε ηνπ ζπλνιηθνύ, αγξνηηθνύ θαη αζηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Ιζπαλίαο, 

1950-2050 

 

 

 

Γξάθεκα 6 Δμέιημε (%) ηνπ αγξνηηθνύ θαη ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Ιζπαλίαο, 

1950-2050 

 

 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ηνπ ζπλνιηθνχ, 

αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Ηζπαλία αλά δεθαεηία, γηα ηελ πεξίνδν 

1950-2050.  
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Πίλαθαο 3 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ, ηνπ αγξνηηθνύ θαη ηνπ αζηηθνύ 

πιεζπζκνύ ηεο Ιζπαλίαο αλά δεθαεηία, γηα ηελ πεξίνδν 1950-2050 

Έηε πλνιηθφο Πιεζπζκφο Αγξνηηθφο Πιεζ. Αζηηθφο Πιεζ. 

1950-1960 8,7 -1,8 18,5 

1960-1970 10,9 -13,3 29,5 

1970-1980 11,1 -11,0 22,5 

1980-1990 3,5 -6,2 7,2 

1990-2000 3,5 -0,3 4,8 

2000-2010 12,1 6,8 13,8 

2010-2020 3,0 -6,0 5,6 

2020-2030 0,5 -11,9 3,7 

2030-2040 0,2 -13,2 3,1 

2040-2050 -0,8 -14,4 1,7 

Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 

 

Ιηαιία 

 

ην Γξάθεκα 7 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ, ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ 

αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Ηηαιίαο, απφ ην 1950 έσο ην 2050, βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ 

ηνπ Ο.Ζ.Δ. (Πίλαθαο Α20). 

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Ηηαιίαο ην 1950 αλεξρφηαλ ζε 47.104.000 θαηνίθνπο, 

ην 2000 ζε 57.692.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050, βάζεη ηνπ Ο.Ζ.Δ., εθηηκάηαη λα 

θηάζεη ηνπο 54.610.000 θάηνηθνπο. Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, απφ ηελ αλάιπζε φηη 

ηελ πεξίνδν 1950-2000 ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο παξνπζίαζε απμεηηθή ηάζε 

(θαηά 22,5%), ελψ ηελ πεξίνδν απφ ην 2000 έσο ην 2050 αλακέλεηαη λα κεησζεί 

θαηά 5,3%. 

Ο αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο ην 1950 αλεξρφηαλ ζε 25.485.000 θαηνίθνπο, ζε 

38.782.000 θαηνίθνπο ην 2000, ελψ ην 2050 αλακέλεηαη βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ λα 

είλαη 44.340.000 θάηνηθνη. Απφ ηελ αλάιπζε ζπκπεξαίλεηαη φηη ηελ πεξίνδν 1950-

2000 ν αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο απμήζεθε θαηά 52,2%, ελψ ηελ πεξίνδν απφ 

ην 2000 έσο ην 2050 αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 14,3%. 

Αληίζεηα, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο αλεξρφηαλ ζε 21.619.000 θαηνίθνπο ην 

1950, ην 2000 ζε 18.910.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050 εθηηκάηαη φηη ζα θηάζεη ηνπο 

10.270.000 θαηνίθνπο. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη 1950-2000 ν αγξνηηθφο 

πιεζπζκφο ηεο Ηηαιίαο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 12,5%, ελψ ηελ πεληεθνληαεηία 
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απφ ην 2000 έσο ην 2050 αλακέλεηαη, βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ, λα κεησζεί θαηά 

45,7%.  

 

Γξάθεκα 7 Δμέιημε ηνπ ζπλνιηθνύ, αγξνηηθνύ θαη αζηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Ιηαιίαο, 

1950-2050 

 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί (Γξάθεκα 8) παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία εμέιημε 

ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Ηηαιίαο γηα ηελ πεξίνδν 1950-2050, 

φπσο απηή πξνέθπςε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. ((Πίλαθαο Α20). 

 

Γξάθεκα 8 Δμέιημε (%) ηνπ αγξνηηθνύ θαη ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Ιηαιίαο, 1950-

2050 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνηθνδφκεζεο, ε νπνία έιαβε ρψξα κεηά ην Β’ Παγθφζκην 

Πφιεκν θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε Ηηαιία γλψξηζε κεγάιε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ε νπνία κεηάιιαμε ηελ θνηλσλία. Απφ κηα αγξνηηθή ρψξα, έγηλε γξήγνξα 

κία απφ ηηο πξψηεο βηνκεραληθέο ρψξεο ζηνλ θφζκν, ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο, 

κε απνηέιεζκα λα έρνπκε επηηάρπλζε ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

εξγαζίαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Δθαηνκκχξηα αγξνηψλ εγθαηέιεηςαλ ηελ χπαηζξν 

ζε έλα καδηθή θπγή, πξψηα πξνο ην εμσηεξηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ηε Βφξεηα 

Ηηαιία, φπνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλεο νη βηνκεραλίεο (Marcellini et al., 2007). Έηζη, 

ελψ ην 1921 ζηνλ αγξνηηθφ ηεο ηνκέα απαζρνιείηαη ην 59% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ 

ηεο, ην 1950 απαζρνιείηαη ην 46% θαη ην 2010 κφιηο ην 32%. Με βάζε ηα ζηνηρεία 

πνπ έρνπκε απφ ηνλ Ο.Ζ.Δ., Γξάθεκα 8, ε θαζνδηθή απηή πνξεία ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, κε απνηέιεζκα ην 2050 κφιηο ην 1/5 ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (19%) λα είλαη αγξνηηθφο.  

ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ηνπ ζπλνιηθνχ, 

αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Ηηαιία αλά δεθαεηία, γηα ηελ πεξίνδν 1950-

2050.  

 

Πίλαθαο 4 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ, ηνπ αγξνηηθνύ θαη ηνπ αζηηθνύ 

πιεζπζκνύ ηεο Ιηαιίαο αλά δεθαεηία, γηα ηελ πεξίνδν 1950-2050 

Έηε πλνιηθφο Πιεζπζκφο Αγξνηηθφο Πιεζ. Αζηηθφο Πιεζ. 

1950-1960 6,6 -5,6 16,9 

1960-1970 7,2 -5,7 16,1 

1970-1980 4,9 -2,1 8,7 

1980-1990 0,5 0,2 0,6 

1990-2000 1,7 0,2 2,5 

2000-2010 2,3 -1,2 4,1 

2010-2020 -0,7 -8,7 3,0 

2020-2030 -1,8 -14,1 3,2 

2030-2040 -2,2 -15,6 2,4 

2040-2050 -3,0 -16,8 0,9 

Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 
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Πνξηνγαιία 

 

Όπσο παξαηεξνχκε θαη ζην γξάθεκα 9, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ην 1950 

αλεξρφηαλ ζε 8.405.000 θαηνίθνπο, ην 2000 ζε 10.227.000 θαηνίθνπο θαη εθηηκάηαη 

ην 2050 λα θηάζεη ηνπο 9.982.000 θαηνίθνπο. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Ο.Ζ.Δ. δηαπηζηψλνπκε φηη ηελ πεξίνδν 1950-2000 ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο 

ρψξαο παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 21,7%, ελψ ηελ πεξίνδν 2000-2050 αλακέλεηαη λα 

παξακείλεη ζηαζεξφο κε ηάζε κείσζεο (πνζνζηφ κείσζεο ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

θαηά 2,4%). 

Ο αζηηθφο πιεζπζκφο ην 1950 αλεξρφηαλ ζε 2.622.000 θαηνίθνπο, ην 2000 

απμήζεθε ζε 5.564.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050 αλακέλεηαη βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ 

λα είλαη 7.983.000 θάηνηθνη. Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ απφ ηελ αλάιπζε φηη ηελ 

πεξίνδν απφ ην 1950 έσο ην 2000 ν αζηηθφο πιεζπζκφο παξνπζίαζε απμεηηθή ηάζε 

(θαηά 112,2%), ελψ ηελ πεξίνδν απφ ην 2000 έσο ην 2050 αλακέλεηαη λα απμεζεί 

θαηά 43,5%. 

Αληίζεηα, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο αλεξρφηαλ ζε 5.783.000 θαηνίθνπο ην 1950, ην 

2000 κεηψζεθε ζε 4.664.000 θαηνίθνπο, ελψ ην 2050 αλακέλεηαη βάζεη ησλ 

εθηηκήζεσλ λα κεησζεί αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ππνινγίδεηαη φηη ζα θηάζεη  ηνπο 

1.999.000 θαηνίθνπο. Απφ ηελ αλάιπζε ζπκπεξαίλεηαη φηη ηελ πεληεθνληαεηία 

1950-2000 ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο παξνπζίαζε κείσζε θαηά 19,3%, ελψ 

ηελ πεληεθνληαεηία 2000-2050 αλακέλεηαη, βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ, λα επέιζεη 

κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 57,1%. 

Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο Πνξηνγαιίαο, φπσο βιέπνπκε θαη ζην Γξάθεκα 10 

πνπ παξνπζηάδεη ηελ πνζνζηηαία εμέιημε ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο Πνξηνγαιίαο,  ην 1950 απνηειεί ην 69% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

θαη κέρξη ην 1990 ππεξηζρχεη έλαληη ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ (ην 1990 απνηειεί ην 

52% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο) (Πίλαθαο Α21).. ε φιν ην δηάζηεκα απφ ην 

1950 έσο ην 2010, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, κε ηε 

κεγαιχηεξε  λα πξαγκαηνπνηείηαη ηε δεθαεηία ηνπ ’90 (πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη -10,3%) (Πίλαθαο 5), κε εμαίξεζε ηε δεθαεηία ηνπ ’70, 

φπνπ ε πνζνζηηαία κεηαβνιή είλαη ζεηηθή (5,2%). Σελ πεξίνδν απηή (1970-1980) ζε 

νιφθιεξε ηελ Πνξηνγαιία παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ (πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ είλαη 12,5%). Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη ζηελ 

επηζηξνθή πνιιψλ Πνξηνγάισλ εμφξηζησλ, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο δηθηαηνξίαο 
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ην 1974, φπσο επίζεο θαη ζηελ έθξεμε ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Πνξηνγαιία, 

σζνχκελε θπξίσο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο απφ-απνηθηνπνίεζεο (decolonization) ζηηο 

ρψξεο PALOP
8
 θαη ηελ επαθφινπζε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή αζηάζεηα ησλ ρσξψλ 

απηψλ (Malheiros, 2002). Μέρξη ην 2050 θαη κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Ο.Ζ.Δ. ν 

αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο Πνξηνγαιίαο ζα ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη θαη ζα απνηειεί 

κφιηο ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο. 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα (Πίλαθαο 5) παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο 

ηνπ ζπλνιηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Πνξηνγαιία αλά δεθαεηία, 

γηα ηελ πεξίνδν 1950-2050.  

 

Πίλαθαο 5 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ, ηνπ αγξνηηθνύ θαη ηνπ αζηηθνύ 

πιεζπζκνύ ηεο Πνξηνγαιίαο αλά δεθαεηία, γηα ηελ πεξίνδν 1950-2050 

Έηε πλνιηθφο Πιεζπζκφο Αγξνηηθφο Πιεζ. Αζηηθφο Πιεζ. 

1950-1960 5,4 -0,4 18,1 

1960-1970 -2,0 -7,8 8,8 

1970-1980 12,5 5,2 24,1 

1980-1990 2,2 -6,9 14,5 

1990-2000 2,4 -10,3 16,3 

2000-2010 4,9 -9,6 17,0 

2010-2020 0,6 -14,0 10,0 

2020-2030 -1,7 -16,4 5,8 

2030-2040 -2,5 -17,9 3,7 

2040-2050 -3,5 -19,6 1,6 

Πεγή: Ιδία επεμεξγαζία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 PALOP είλαη ηα αξρηθά ησλ πνξηνγαιηθψλ ιέμεσλ Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa, πνπ ζεκαίλεη Αθξηθάληθεο ρψξεο κε επίζεκε γιψζζα ηελ  πνξηνγαιηθή. Οη 

ρψξεο απηέο είλαη ε Αγθφια, ε Μνδακβίθε, ε Ηζεκεξηλή Γνπηλέα, ε Γνπηλέα-Μπηζζάνπ θαη 

ηα λεζηά Πξάζηλν Αθξσηήξη, άν Σνκέ θαη Πξίλζηπε (http://en.wikipedia.org) 

http://en.wikipedia.org/


48 

 

Γξάθεκα 9 Δμέιημε ηνπ ζπλνιηθνύ, αγξνηηθνύ θαη αζηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο 

Πνξηνγαιίαο, 1950-2050 

 

 

 

Γξάθεκα 10 Δμέιημε (%) ηνπ αγξνηηθνύ θαη ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Πνξηνγαιίαο, 

1950-2050 
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7.2 Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ 

 

Δμεηάδνληαο θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, 

παξαηεξνχκε φηη ν κηζφο ζρεδφλ πιεζπζκφο ηνπο θαηνηθεί ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

(49,7%), νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπο 

(84,4%). Δπίζεο, είλαη εκθαλέο ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα βξίζθνπκε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (36,6% ζε PR θαη 27,4% ζε SR) απφ 

φιεο ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Αθνινπζεί ε Ηζπαλία (13,5% ζε PR θαη 38% ζε 

SR), ε Πνξηνγαιία (21% ζε PR θαη 26,7% ζε SR) θαη ε Ηηαιία (9,3% ζε PR θαη 

36,7% ζε SR) (Πίλαθαο 6 θαη Γξάθεκα 11). 

 

Πίλαθαο 6 Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ  (%), ζε επίπεδν NUTS-3 γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. 

Δπξώπεο, 2006 

Υψξεο PR SR PU 

Διιάδα  36,6 27,4 36,0 

Ηζπαλία 13,5 38,0 48,5 

Ηηαιία  9,3 36,7 54,1 

Πνξηνγαιία  21,0 26,7 52,2 

ΔΔ-27 19,1 36,3 44,3 

Πεγή: European Commission, Rural Development in the European Union, Statistical 

and Economic Information, Report 2009 (ζει: 58), Eurostat θαη ηδία 

επεμεξγαζία 

 

Γξάθεκα 11 εκαζία αγξνηηθώλ πεξηνρώλ θαη πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ζε επίπεδν 

NUTS-3 γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2006 
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7.3 Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ 

 

Μειεηψληαο ηελ εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρσξψλ ηεο Ν. 

Δπξψπεο ηε δεθαεηία ηνπ ‘90 (Πίλαθαο 7), δηαπηζηψλνπκε φηη ε κεηαβνιή ηνπ 

πιεζπζκνχ επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηχπν θαη ηε ζέζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Οη 

ελδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο (SR) έρνπλ πνιχ θαιχηεξεο πιεζπζκηαθέο ηάζεηο απφ 

ηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) θαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

θπξίσο αζηηθέο (PU). ηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Πνξηνγαιία ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ 

πνπ θαηνηθεί ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) κεηψλεηαη, ελψ απηφ πνπ θαηνηθεί 

ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο (SR) απμάλεηαη. ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, κε ηελ Διιάδα 

λα παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε απφ φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο 

θαη ηελ Ηηαιία λα εκθαλίδεη κία νξηαθή αχμεζε. Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεηαη απφ ηελ 

αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θηλήζεσλ πξνο ηηο ρψξεο απηέο. 

 

Πίλαθαο 7 Πιεζπζκηαθή εμέιημε (εηήζηνο κέζνο όξνο, %), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. 

Δπξώπεο, γηα ην δηάζηεκα 1990-2000  

Υψξεο PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

Διιάδα  0,32 1,01 1,02 0,74 

Ηζπαλία -0,44 0,58 0,36 0,33 

Ηηαιία  0,00 0,05 0,07 0,05 

Πνξηνγαιία  -0,40 0,55 0,56 0,33 

ΔΔ-27 0,02 0,34 0,21 0,22 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 11) 

 

ε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη φηη επηθξαηεί θαη έμνδνο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο 

θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη ην θαηλφκελν ηεο «αλαζηξνθήο ηεο 

αζηηθνπνίεζεο» (counter urbanization) θαηά ην νπνίν ν πιεζπζκφο ησλ ελδηάκεζα 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (θπξίσο απηψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο) 

αξρίδεη λα αλαθάκπηεη.  

 

7.4 Φπζηθό ηζνδύγην 

 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηε θπζηθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ (ή αιιηψο 

θπζηθφ ηζνδχγην), ε νπνία νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

γελλήζεσλ θαη ησλ ζαλάησλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. πγθξίλνληαο 
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ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο, δειαδή ηνλ αδξφ δείθηε γελλεηηθφηεηαο (Crude birth rate, 

CBR) θαη ηνλ αδξφ δείθηε ζλεζηκφηεηαο (Crude death rate, CDR), κπνξεί λα γίλεη ε 

εθηίκεζε ηεο θπζηθήο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

ηνλ Πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη αδξνί δείθηεο γελλεηηθφηεηαο 

(CBR) θαη ζλεζηκφηεηαο (CDR) ζε επίπεδν NUTS-3γηα ηηο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο 

γηα ην έηνο 2000. Οη θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) φισλ ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν αδξφ δείθηε ζλεζηκφηεηαο (CDR), θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ,  απφ φηη γελλεηηθφηεηαο (CBR), ελψ ην αληίζεην 

ζπκβαίλεη ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) θαη θπξίσο αζηηθέο (PR) πεξηνρέο ηνπο, 

γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη αθελφο απφ ηηο βειηησκέλεο ππνδνκέο πγείαο πνπ 

ππάξρνπλ εθεί, αθεηέξνπ απφ ην φηη απνηεινχληαη απφ άηνκα παξαγσγηθήο θαη 

αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηεινχλ νη ελδηάκεζα αγξνηηθέο 

πεξηνρέο (SR) ηεο Ηηαιίαο φπνπ θαη εθεί ν αδξφο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο (CDR) είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αδξφ δείθηε γελλεηηθφηεηαο (CBR).  

 

Πίλαθαο 8 Γείθηεο CBR θαη CDR (‰), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2000 

Υψξεο 
PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

CBR CDR CBR CDR CBR CDR CBR CDR 

Διιάδα 8,7 10,7 9,9 8,7 9,5 8,8 9,3 9,5 

Ηζπαλία 8,7 10,4 9,5 9,3 9,7 8,7 9,5 9,3 

Ηηαιία  8,8 10,4 9,2 10,5 9,7 9,7 9,4 10,1 

Πνξηνγαιία  9,2 13,7 11,9 10,7 12,1 9,2 11,4 10,6 

ΔΔ-25 10,1 10,8 10,3 10,0 10,9 9,8 10,6 10,1 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 17) 

 

Ζ θπζηθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο ρψξεο ηεο Ν. 

Δπξψπεο, ηελ πεξίνδν 1995-2000 δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 9. Οη θπξίσο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο (PR) φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο εκθαλίδνπλ πνιχ κεγάιε αξλεηηθή 

κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ (κε κεγάιε απφθιηζε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ.), κε ηελ 

Πνξηνγαιία λα έρεη ηε κεγαιχηεξε απφ φιεο ηηο ρψξεο. Οη αξλεηηθέο απηέο 

κεηαβνιέο απνηππψλνπλ ην εχξνο ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ 

πιεζπζκνχ, αλάκεζα ζηνλ αγξνηηθφ θαη αζηηθφ ρψξν, ηελ ίδηα ψξα πνπ ν αγξνηηθφο 

πιεζπζκφο θαηεπζχλεηαη απφ ηηο νξεηλέο ζηηο πεδηλέο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο 

θαη απφ ηηο αγξνηηθέο ζηηο αζηηθέο. Απηφ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηηο ζεηηθέο ηηκέο πνπ 

έρεη ν δείθηεο ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) θαη θπξίσο αζηηθέο πεξηνρέο (PU) 
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φισλ ησλ ρσξψλ εθηφο ηεο Ηηαιίαο. Δθεί κφλν παξαηεξείηαη κηα θπζηθή κείσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ απφ ην 1995-2000, γεγνλφο πνπ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα είλαη απνηέιεζκα 

ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ γνληκφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Πίλαθαο 9 Φπζηθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ (% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ), κε βάζε 

ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο 

ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, γηα ην δηάζηεκα 1995-2000 

Υψξεο PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

Διιάδα  -0,88 0,70 0,42 0,00 

Ηζπαλία -0,65 0,20 0,38 0,13 

Ηηαιία  -0,62 -0,48 -0,03 -0,27 

Πνξηνγαιία  -2,29 0,56 1,30 0,30 

ΔΔ-27 -0,11 0,05 0,22 0,17 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 18) 

 

Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη νη θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR)έρνπλ ηελ ηάζε λα 

παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά αξλεηηθφ ξπζκφ θπζηθήο αχμεζεο ιφγσ ηνπ ζρεηηθά 

γεξαζκέλνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ λέσλ ζε άιιεο πεξηνρέο, γηα 

αλαδήηεζε εξγαζίαο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα, νη ελδηάκεζα αγξνηηθέο 

(SR) θαη νη θπξίσο αζηηθέο (PU) πεξηνρέο είλαη νη απνδέθηεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

είλαη ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία. 

 

7.5 Γείθηεο γήξαλζεο 

 

Αθνινχζσο, ζηνλ Πίλαθα 10 θαη αληίζηνηρα ζην Γξάθεκα 12, παξνπζηάδεηαη ν 

δείθηεο γήξαλζεο ζε επίπεδν NUTS-2 γηα ηηο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο γηα ην έηνο 

2007, ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

 

 

Ο δείθηεο απηφο εμεγεί πφζνη ειηθησκέλνη (>65 εηψλ ) αλαινγνχλ ζε 100 λένπο 

(0-14 εηψλ), έηζη ψζηε ζην 100 λα ππάξρεη 1-1αληηζηνηρία ειηθησκέλσλ θαη λέσλ. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ζε φιεο ηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) ησλ ρσξψλ 

ηεο Ν. Δπξψπεο, έρνπκε έληνλα γεξαζκέλν πιεζπζκφ, πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην 

κέζν φξν ηεο ΔΔ-27 (101,9%). Ζ Ηηαιία απνηειεί κηα ρψξα πνπ ζην ζχλνιν ηεο 

παξνπζηάδεη έληνλα ζεκάδηα γήξαλζεο. Απφ ηελ άιιε ε Πνξηνγαιία, ελψ βξίζθεηαη 

ζηε δεχηεξε ζέζε φζνλ αθνξά ηνλ πςειφ δείθηε γήξαλζεο πνπ εκθαλίδεη ζηηο 

 πιεζ. >65εηψλ 

Γείθηεο γήξαλζεο =  Χ 100 

 πιεζ. 0-14 εηψλ 
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θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο (PR), ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) θαη αζηηθέο 

πεξηνρέο ηεο (PU) παξνπζηάδεη πην λεαληθφ πιεζπζκφ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη 

απφ ην πςειφ πνζνζηφ αηφκσλ ειηθίαο 15-64 εηψλ πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε απηέο.   

Ζ Διιάδα θαη ε Ηζπαλία έρνπλ ηελ εηθφλα «γεξαζκέλσλ» κελ ρσξψλ, ησλ νπνίσλ 

φκσο νη ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) θαη αζηηθέο πεξηνρέο (PU) πξνζειθχνπλ λεαληθφ 

πιεζπζκφ πνπ κεηψλεη θαηά θάπνην ηξφπν ην ξπζκφ γήξαλζήο ηνπο (Πίλαθαο Α11 

θαη Α13 Παξαξηήκαηνο Α). 

 

Πίλαθαο 10 Γείθηεο γήξαλζεο (%), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2007 

Υψξεο PR SR PU 

Διιάδα  138,6 129,9 119,6 

Ηζπαλία 124,2 115,9 112,4 

Ηηαιία  154,6 148,9 132,6 

Πνξηνγαιία  153,0 99,4 94,3 

ΔΔ-27 101,9 109,6 101,9 

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πηλάθωλ Α22 θαη Α26 Παξαξηήκαηνο Α 

 

Γξάθεκα 12 Γείθηεο γήξαλζεο (%), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2007 

 
 

Έηζη ινηπφλ, απφ ηε κία ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ 

ειηθηψλ 0-14 εηψλ, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ γελλήζεσλ θαη απφ ηελ άιιε, 

ε δηφγθσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

δείθηε γήξαλζεο. 
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7.6 Γείθηεο εμάξηεζεο 

 

Ο δείθηε εμάξηεζεο ππνινγίδεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

 

 

 

Ο δείθηεο απηφο εθθξάδεη ηελ αλαινγία ησλ νηθνλνκηθά εμαξηψκελσλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ (0-14 θαη άλσ ησλ 65 εηψλ) ζε ζρέζε κε ην δπλεηηθά ελεξγφ πιεζπζκφ 

(ειηθίεο 15-64 εηψλ). Μειεηψληαο ηνλ Πίλαθα 11 θαη ην Γξάθεκα 13, βιέπνπκε φηη 

ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξνο ν δείθηεο εμάξηεζεο 

απφ φηη ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) θαη ζηηο θπξίσο αζηηθέο (PU) πεξηνρέο, ζε 

φιεο ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο εθηφο απφ ηελ Ηηαιία, φπνπ ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Ζ 

Διιάδα έρεη ηνλ κεγαιχηεξν δείθηε (52,8%), αθνινπζεί ε Πνξηνγαιία (51,3%), ε 

Ηζπαλία (50,2%) θαη ηέινο ε Ηηαιία (49,4%). Ζ Διιάδα θαη ε Ηηαιία παξνπζηάδνπλ 

πςειφ πνζνζηφ ηνπ δείθηε θαη ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο (SR) ηνπο, ελψ 

ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Πνξηνγαιία είλαη πην ρακειφο, αθφκα θαη απφ ηνλ κέζν φξν 

ηεο ΔΔ-27. Υακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε εκθαλίδνληαη ζηηο θπξίσο αζηηθέο πεξηνρέο 

(PU) φισλ ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ, εθηφο ηεο Ηηαιίαο πνπ δηαηεξείηαη πςειφο. 

 

Πίλαθαο 11 Γείθηεο εμάξηεζεο (%), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2007 

Υψξεο PR SR PU 

Διιάδα  52,8 51,1 43,5 

Ηζπαλία 50,2 45,5 44,5 

Ηηαιία  49,4 52,9 50,4 

Πνξηνγαιία  51,3 44,7 44,7 

ΔΔ-27 48,1 48,5 47,3 

Πεγή: Δπεμεξγαζία Πηλάθωλ Α22, Α24 θαη Α26 Παξαξηήκαηνο Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 πιεζ. (0-14εηψλ + >65εηψλ) 

Γείθηεο εμάξηεζεο =  Χ 100 

 πιεζ. 15-64 εηψλ 
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Γξάθεκα 13 Γείθηεο εμάξηεζεο (%), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2007 

 
 

Ζ κείσζε πνπ παξνπζηάδεη ν δείθηεο εμάξηεζεο, παξά ηε κεγέζπλζε ηεο 

γήξαλζεο (ζρεηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ), νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ γελλήζεσλ (κείσζε ηεο γνληκφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ εηδηθνχ 

βάξνπο ησλ λεαληθψλ νκάδσλ). 

 

7.7 Αλαινγία δύν θύιωλ 

 

Παξαηεξψληαο ηψξα ηελ αλαινγία ησλ δχν θχισλ (Πίλαθαο 12) βιέπνπκε φηη 

δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Μφλν ε Διιάδα εκθαλίδεηαη λα έρεη πεξηζζφηεξνπο άλδξεο απφ φηη γπλαίθεο φζνλ 

αθνξά ηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) ηεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ εηζξνή νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά (φπσο άλδξεο ζε παξαγσγηθή ειηθία). Παξφια απηά, ζε επίπεδν 

ρψξαο  ε Διιάδα παξνπζηάδεη ηνλ πην "ηζνξξνπεκέλν" πιεζπζκφ (φζνλ αθνξά ην 

θχιν) ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο. 
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Πίλαθαο 12 Γηάξζξωζε θύιωλ (πνζνζηό γπλαηθώλ, % ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ), κε 

βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3, 

γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2003 

Υψξεο PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

Διιάδα  49,5 50,6 51,5 50,5 

Ηζπαλία 50,5 50,7 51,3 50,9 

Ηηαιία  51,3 51,5 51,6 51,5 

Πνξηνγαιία  51,5 51,3 51,9 51,7 

ΔΔ-27 50,8 51,2 51,5 51,3 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 28) 

 

Δμεηάδνληαο φκσο, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία, 20-39 

εηψλ (Πίλαθαο 13) δηαπηζηψλνπκε φηη είλαη ειαθξψο ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ 

αθνξνχζε ηνλ ζπλνιηθφ γπλαηθείν πιεζπζκφ πνπ παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο 

(Πίλαθαο 12). ε φιεο ηηο πεξηνρέο κε βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε επίπεδν NUTS-

3, πνπ έρεη γίλεη απφ ηνλ ΟΟΑ, εθηφο απφ ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηηο θπξίσο αζηηθέο 

πεξηνρέο (PU) ηεο Διιάδαο, είλαη έληνλν ην θαηλφκελν ηεο «αξξελνπνίεζεο». Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ κεηαλάζηεπζε ησλ γπλαηθψλ λεφηεξεο ειηθίαο, πξνο ηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο θπξίσο, κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλαδήηεζε θαιχηεξσλ 

επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ, αιιά θαη ζηελ άθημε κεηαλαζηψλ αλδξηθνχ γέλνπο. 

Δηδηθά γηα ηνπο κεηαλάζηεο, είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν λα πξνεγείηαη ε άθημε ησλ 

αξζεληθψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα αθνινπζνχλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο κεηά 

απφ θάπνηα ρξφληα. 

 

Πίλαθαο 13 Γηάξζξωζε θύιωλ ειηθίαο από 20-39 (πνζνζηό γπλαηθώλ ειηθίαο από 20-

39, % ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2003 

Υψξεο PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

Διιάδα  49,2 49,3 50,4 49,7 

Ηζπαλία 49,0 49,2 49,4 49,3 

Ηηαιία  49,5 49,4 49,2 49,3 

Πνξηνγαιία  50,2 50,0 50,3 50,2 

ΔΔ-27 49,5 49,3 49,3 49,4 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 29) 
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7.8 Φαηλόκελε κεηαλάζηεπζε 

 

Ζ επίπησζε ηεο κεηαλάζηεπζεο (εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο) ζηηο δεκνγξαθηθέο 

αιιαγέο είλαη άκεζε θαη έκκεζε, αθνχ επεξεάδεη θαη ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή θαη 

ηελ δηάξζξσζε ηνπ θχινπ θαη ζπλεπψο θαη ηε θπζηθή εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ. ηνλ 

Πίλαθα 14 έρεη ππνινγηζηεί ε θαηλφκελε κεηαλάζηεπζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

«δεκνγξαθηθή εμίζσζε», ζηελ νπνία θαζαξή κεηαλάζηεπζε είλαη ε δηαθνξά ηεο 

ζπλνιηθήο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ κείνλ ηε θπζηθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ. 

Κνηηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 14, είλαη πξνθαλέο φηη νη ρψξεο ηεο Ν. 

Δπξψπεο παξνπζηάδνπλ ζεηηθή θαζαξή κεηαλάζηεπζε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπο, κε 

βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηνλ ΟΟΑ, κε ηε 

κεγαιχηεξε λα παξαηεξείηαη ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπο (SR). Απηφ 

είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφηνο φηη νη πεξηνρέο απηέο κπνξνχλ λα δερηνχλ 

κεηαλάζηεο ηφζν κέζσ ηεο αζηηθνπνίεζεο φζν θαη κέζσ ηεο αλαζηξνθήο ηεο 

αζηηθνπνίεζεο. ηηο θπξίσο αζηηθέο πεξηνρέο (PU) ην ηζνδχγην ηεο θαζαξήο 

κεηαλάζηεπζεο είλαη ιηγφηεξν ζεηηθφ, εθηφο απφ ηεο Διιάδαο φπνπ ηα αζηηθά θέληξα 

ηεο απνξξνθνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θηλήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 14 Φαηλόκελε κεηαλάζηεπζε (% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ 1995), κε βάζε ηνλ 

νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο 

ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, γηα ην δηάζηεκα 1990-2000 

Υψξεο PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

Διιάδα  2,40 2,42 3,12 2,66 

Ηζπαλία 0,15 3,06 1,62 2,10 

Ηηαιία  0,24 0,52 0,45 0,46 

Πνξηνγαιία  1,15 4,67 0,08 1,52 

ΔΔ-27 0,46 1,39 -0,20 0,53 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 20) 

 

Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη νξηζκέλεο ελδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη 

πξαγκαηηθά "ελδηάκεζεο", ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη πξαγκαηηθά αγξνηηθέο, αιιά κε 

ζρεηηθά πςειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ. Άιιεο πεξηιακβάλνπλ αξαηνθαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο θαη άιιεο, πφιεηο κεζαίνπ κεγέζνπο. Ζ εμήγεζε ηεο ζεηηθήο θαζαξήο 

κεηαλάζηεπζεο ζε απηά ηα δχν δηαθνξεηηθά είδε  ελδηάκεζα αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

είλαη κάιινλ δηαθνξεηηθή, αλαζηξνθή ηεο αζηηθνπνίεζεο ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

θαη αζηηθνπνίεζε ζηε δεχηεξε. 
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8 ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 

Ζ απαζρφιεζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηελ ζεκεξηλή επνρή έρεη λα αληηκεησπίζεη 

πνιιέο πξνθιήζεηο, φπσο ε γήξαλζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ, ε ζπκκεηνρή ησλ 

λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, ε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ε κεηάβαζε απφ ηελ ζηήξημε ησλ πξντφλησλ ζηε ζηήξημε ησλ 

παξαγσγψλ, κε βάζε ηελ αλαζεσξεκέλε Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2006α). 

ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο, ηφζν ησλ θπξίσο φζν θαη 

ησλ ελδηάκεζα αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο είλαη πην ρακειφ ζε 

ζρέζε κε απηφ πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ηνπο, θαζψο θαη πην ρακειφ ζε 

ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 θξαηψλ 

κειψλ.  Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε Πνξηνγαιία, ε νπνία εθηφο απφ ην γεγνλφο 

φηη ζηηο αζηηθέο ηεο πεξηνρέο (PU) ην πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο είλαη πην ρακειφ 

(69,1%) απφ φηη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο (70,5% ζηηο θπξίσο θαη 74,2% ζηηο 

ελδηάκεζα), παξνπζηάδεη θαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηηο αγξνηηθέο 

ηηο πεξηνρέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο πνπ εμεηάδνπκε. Ζ Ηηαιία, πάιη, 

είλαη ε ρψξα κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά απαζρφιεζεο.  

ε γεληθέο γξακκέο ζε φιεο ηηο ρψξεο ε απαζρφιεζε απμήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 

2000-2007, εθηφο απφ ηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) θαη αζηηθέο πεξηνρέο (PU) ηεο 

Πνξηνγαιίαο, φπνπ ππήξμε κία κηθξή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,91% θαη 0,02% 

αληίζηνηρα. Αμηνζεκείσηε είλαη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ίδηα πεξίνδν, ζηελ 

Ηζπαλία, κε κεγαιχηεξε απηή ησλ ελδηάκεζα αγξνηηθψλ (SR) πεξηνρψλ ηεο (10,08%) 

(Πίλαθαο 15, Υάξηεο 5 θαη Υάξηεο 6). 

 

Πίλαθαο 15 Πνζνζηό απαζρόιεζεο (απαζρνινύκελνη ωο πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ 

πιεζπζκνύ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα 

ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 

γηα ην δηάζηεκα 2000-2007 

Υψξεο %PR Μεηαβνιή %SR Μεηαβνιή %PU Μεηαβνιή 

Διιάδα 62,7 2,25 61,4 4,75 63,1 7,55 

Ηζπαλία 62,3 8,92 62,6 10,08 69,8 8,76 

Ηηαιία 56,4 6,54 58,7 4,45 61,0 5,51 

Πνξηνγαιία 70,5 4,90 74,2 -0,91 69,1 -0,02 

ΔΔ-27 64,8 0,42 65,5 3,28 68,2 3,66 

Πεγή: Δπξωπαϊθή Έλωζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 74)  
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Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο 

εθηφο ηεο Πνξηνγαιίαο είλαη πην πςειφ απφ φηη ζπκβαίλεη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο 

ηνπο. Οη πην αθξαίεο ηηκέο παξαηεξνχληαη ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο (SR) 

θαη θπκαίλεηαη απφ 6,5% ζηελ Ηηαιία έσο 9,7% ζηελ Ηζπαλία.  

Δμεηάδνληαο ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηελ πεξίνδν 2000-2007 παξαηεξνχκε φηη ε 

Πνξηνγαιία ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο είλαη ε κφλε πνπ 

παξνπζηάδεη αχμεζε. Όιεο νη άιιεο ρψξεο εκθαλίδνπλ κείσζε, κε  ηελ Διιάδα λα 

έρεη ηε κηθξφηεξε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,8% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) 

θαη ηνπ 3% ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) θαη ηελ Ηζπαλία λα έρεη ηε κεγαιχηεξε 

κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,3% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) θαη ηνπ 7,6% ζηηο 

ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) (Πίλαθαο 16, Υάξηεο 7 θαη Υάξηεο 8). 

 

Πίλαθαο 16 Πνζνζηό αλεξγίαο (πνζνζηό ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ), κε βάζε ηνλ νξηζκό 

ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο ρώξεο ηεο 

Ν. Δπξώπεο, γηα ην δηάζηεκα 2000-2007 

Υψξεο %PR Μεηαβνιή %SR Μεηαβνιή %PU Μεηαβνιή 

Διιάδα 8,7 -1,8 8,6 -3,0 7,6 -4,5 

Ηζπαλία 9,5 -7,3 9,7 -7,6 6,9 -3,7 

Ηηαιία 8,0 -7,2 6,5 -4,6 5,4 -4,0 

Πνξηνγαιία 8,4 2,8 7,6 4,3 8,7 3,5 

ΔΔ-27 7,1 -2,4 7,7 -2,7 6,6 -1,2 

Πεγή: Δπξωπαϊθή Έλωζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 80)  

 

Ζ καθξνρξφληα αλεξγία είλαη επίζεο, πην πςειή ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο φισλ 

ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ εθηφο απφ ηεο Πνξηνγαιίαο, φπνπ νη αζηηθέο πεξηνρέο ηεο 

εκθαλίδνπλ πην πςειφ πνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο απφ φηη νη αγξνηηθέο ηεο. Σα 

πςειφηεξα πνζνζηά παξνπζηάδνπλ νη ελδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο (SR) ηεο 

Διιάδαο (4,4%) θαη νη θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) ηεο Ηηαιίαο (4,6%), ελψ ηα 

ρακειφηεξα νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Ηζπαλίαο, πεξίπνπ 2,5%.  

Δπίζεο, ε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ καθξνρξφληαο αλεξγίαο απφ ην 2003 έσο ην 

2008 εκθαλίδεηαη αξλεηηθή ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο, εθηφο απφ ηελ 

Πνξηνγαιία. Δθεί, ππάξρεη αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1% θαη 1,6% ζηηο θπξίσο (PR) θαη 

ελδηάκεζα (SR) αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο αληίζηνηρα (Πίλαθαο 17, Υάξηεο 9 θαη 

Υάξηεο 10). 
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Πίλαθαο 17 Πνζνζηό καθξνρξόληαο αλεξγίαο (πνζνζηό ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ), κε 

βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, 

γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, γηα ην δηάζηεκα 2003-2008 

Υψξεο %PR Μεηαβνιή %SR Μεηαβνιή %PU Μεηαβνιή 

Διιάδα 3,9 -1,2 4,4 -1,6 2,8 -2,2 

Ηζπαλία 2,5 -1,1 2,6 -2,2 1,5 -1,6 

Ηηαιία 4,6 -2,9 3,3 -1,7 2,7 -2,1 

Πνξηνγαιία 3,6 1,0 3,5 1,6 3,9 1,1 

ΔΔ-27 2,4 -2,4 2,9 -1,9 2,3 -1,0 

Πεγή: Δπξωπαϊθή Έλωζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 82)  

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δνκή ηεο απαζρφιεζεο θαη εηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο αλά ηνκέα (Πίλαθαο Α15). Γεγνλφο είλαη φηη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Ν. 

Δπξψπεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα απαζρνιείηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ησλ 

θπξίσο αγξνηηθψλ (PR) πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, φπνπ ην 

πνζνζηφ ηεο είλαη πνιχ πςειφ, 23,9% θαη 29,6% αληίζηνηρα. Αληίζεηα, ηεο Ηζπαλίαο 

είλαη 12,2% θαη ηεο Ηηαιίαο κφιηο 8,2%. ηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα είλαη 15,0% γηα ηελ Πνξηνγαιία, 12,3% γηα 

ηελ Διιάδα, 6,4% γηα ηελ Ηηαιία θαη 6,2% γηα ηελ Ηζπαλία. 

Απφ ην 2000 έσο ην 2006, ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο παξαηεξείηαη κείσζε ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, κε ηελ κείσζε απηή λα είλαη πην έληνλε 

ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο. ηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηζπαλία ηελ ίδηα πεξίνδν 

παξνπζηάζηεθε αχμεζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή 

ηνκέα, ελψ ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Πνξηνγαιία, κείσζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ 

δεπηεξνγελή ηνκέα θαη αχμεζε ζηνλ ηξηηνγελή (Πίλαθαο Α16). 

Σν πνζνζηφ κεξηθήο απαζρφιεζεο ηνπ κφληκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζηηο ρψξεο 

ηεο Ν. Δπξψπεο, είλαη πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 25, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 79,6% ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο θαη ζε 77,5% ζηηο αζηηθέο. ηηο θπξίσο αγξνηηθέο (PR) πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο παξαηεξνχληαη πνζνζηά κεξηθήο απαζρφιεζεο ηνπ 

κφληκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ηάμεο ηνπ 91,2% θαη 90,3% αληίζηνηρα, ελψ ζηελ 

Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία ηα πνζνζηά απηά είλαη ιίγν ρακειφηεξα, ηεο ηάμεο ηνπ 

84,9% θαη 87,35 αληίζηνηρα. ηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο (SR), κφιηο ην 8,3% 

ζηελ Διιάδα θαη ην 12,2% ζηελ Ηηαιία ηνπ κφληκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

απαζρνιείηαη πιήξσο ζηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, ελψ ιίγν θαιχηεξε είλαη ε 
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θαηάζηαζε ζηελ Πνξηνγαιία κε ην πνζνζηφ λα θηάλεη ην 14,1% θαη ζηελ Ηζπαλία 

λα είλαη 19,4% (Πίλαθαο 18).   

 

Πίλαθαο 18 Μεξηθήο απαζρόιεζεο κόληκν εξγαηηθό δπλακηθό (% κόληκνπ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ εθκεηάιιεπζεο, ζε άηνκα), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2003 

Υψξεο PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

Διιάδα  91,2 91,7 95,5 91,5 

Ηζπαλία 84,9 80,6 88,6 83,1 

Ηηαιία  87,3 87,8 84,6 86,8 

Πνξηνγαιία  90,3 85,9 73,9 86,7 

ΔΔ-25 79,6 79,6 77,5 79,3 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 76) 

 

ε φιεο ηηο ρψξεο πνπ κειεηάκε, ην πνζνζηφ ηεο νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο ζηηο 

εθκεηαιιεχζεηο είλαη πνιχ πςειφ, ηφζν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπο φζν θαη ζηηο 

αζηηθέο θαη ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηνλ κέζν φξν πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θξάηε κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 25 (93,2% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 89,9% ζηηο 

ελδηάκεζα αγξνηηθέο θαη 88,1% ζηηο θπξίσο αζηηθέο). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

παξνπζηάδεη ε Διιάδα, φπνπ ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) ηεο αγγίδεη ην 

98,7% θαη ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) 98.2%. Δμίζνπ πςειφ πνζνζηφ 

παξνπζηάδεη θαη ε Ηηαιία (96,9% θαη 96,6% αληίζηνηρα), ελψ ην πην ρακειφ 

εκθαλίδεη ε Ηζπαλία (92,8% θαη 90,3% αληίζηνηρα) (Πίλαθαο 19). 

 

Πίλαθαο 19 Οηθνγελεηαθό εξγαηηθό δπλακηθό (% κόληκνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

εθκεηάιιεπζεο, ζε άηνκα), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2003 

Υψξεο PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

Διιάδα  98,7 98,2 94,8 98,4 

Ηζπαλία 92,8 90,3 93,2 91,6 

Ηηαιία  96,9 96,6 95,5 96,4 

Πνξηνγαιία  93,6 95,4 93,0 94,3 

ΔΔ-25 93,2 89,9 88,1 91,1 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 75) 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ Πίλαθα 20, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο πνπ 

απνηεινχλ ην κφληκν εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 

θάηνρνη απηψλ, ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (54,5% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο 
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θαη 53,4% ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο) θαη ηεο Ηηαιίαο (54,1% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο 

θαη 52,2% ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο). ηελ Ηζπαλία ηα πνζνζηά απηά είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 46,4% ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο (PR) πεξηνρέο θαη 45,9% ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο 

(SR), ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά παξαηεξνχληαη ζηελ Πνξηνγαιία 40,5% θαη 

38,05 αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 20 Κάηνρνη εθκεηαιιεύζεωλ (% κόληκνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

εθκεηάιιεπζεο), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2003 

Υψξεο PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

Διιάδα  54,5 53,4 55,3 54,2 

Ηζπαλία 46,4 45,9 54,2 46,9 

Ηηαιία  54,1 52,2 50,9 52,2 

Πνξηνγαιία  40,5 38,0 31,5 38,5 

ΔΔ-25 48,4 46,8 46,4 47,5 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 75) 

 

ηνπο Πίλαθεο 21 θαη 22 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ θαη θάησ ησλ 35 εηψλ αληίζηνηρα, γηα ηηο 

ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο, βάζεη ηνπ νξηζκνχ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε 

επίπεδν NUTS-3. ηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο 

Ηηαιίαο ζρεδφλ ηα 2/5 ησλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη ειηθησκέλνη, 

ελψ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηζπαλία ην πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ αγγίδεη ην 35,5% θαη 34,2% αληίζηνηρα, φηαλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ησλ 25 ην πνζνζηφ απηφ είλαη κφιηο 25,6%. Δμίζνπ πςειά πνζνζηά 

παξνπζηάδνληαη θαη ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο (SR) πεξηνρέο ηνπο, κε ην πςειφηεξν 

απηφ ηεο Ηηαιίαο (40,7%).  

 

Πίλαθαο 21 Κάηνρνη εθκεηαιιεύζεωλ ειηθίαο >65 εηώλ (% ζύλνιν θαηόρωλ 

εθκεηαιιεύζεωλ, ζε άηνκα), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2003 

Υψξεο PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

Διιάδα  35,5 35,1 39,6 35,5 

Ηζπαλία 34,2 31,7 39,5 33,6 

Ηηαιία  39,7 40,7 40,4 40,4 

Πνξηνγαιία  40,9 34,3 34,4 37,8 

ΔΔ-25 25,6 27,7 31,8 27,2 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 79) 
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ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (PR) ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηηαιίαο εθηφο απφ ην 

κεγάιν πνζνζηφ ειηθησκέλσλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, παξνπζηάδνπλ 

θαη πνιχ κηθξφ πνζνζηφ λέσλ θαηφρσλ ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ (3,5% θαη 4,5% 

αληηζηνίρσο). Διάρηζηα πςειφηεξα πνζνζηά εκθαλίδνπλ ε Ηζπαλία (6,5%) θαη ε 

Διιάδα (7,6%), αιιά θαη πάιη δελ θηάλνπλ ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν ηνπ 9,7%. 

Παξφκνηα θαηάζηαζε παξαηεξείηαη θαη ζηηο ελδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπο 

(SR).  

 

Πίλαθαο 22 Κάηνρνη εθκεηαιιεύζεωλ ειηθίαο <35 εηώλ (% ζύλνιν θαηόρωλ 

εθκεηαιιεύζεωλ, ζε άηνκα), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2003 

Υψξεο PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

Διιάδα  7,6 7,0 4,4 7,3 

Ηζπαλία 6,5 6,7 3,3 6,2 

Ηηαιία  4,5 3,8 3,7 3,9 

Πνξηνγαιία  3,5 4,9 4,6 4,2 

ΔΔ-25 9,7 8,4 5,4 8,7 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 80) 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη ινηπφλ, ζηηο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο είλαη έληνλν ην πξφβιεκα 

ηεο εηζφδνπ ησλ λέσλ ζηελ γεσξγία θαη ηεο έιιεηςεο δηαδνρήο ζηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο. Σν κηθξφ κέγεζνο απηψλ επηβαξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε, θαζψο ηηο θαζηζηνχλ κε βηψζηκεο ζε έλα πεξηβάιινλ 

απμαλφκελνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. 

Ο ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο είλαη πνιιαπιφο. Δθηφο 

απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν, πνπ είλαη ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ηε θξνληίδα ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ θαη γεληθφηεξα ηα νηθνθπξηθά, απνθηνχλ θαη επηπιένλ 

επζχλεο φπσο ε δηαρείξηζε θπξίσο ησλ κηθξφηεξσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 

φπσο αγξνηνπξηζηηθψλ ή βηνηερληθψλ κνλάδσλ. ηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

(PR) ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ είλαη θάηνρνη γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

θπκαίλεηαη απφ 21,9% ζηελ Πνξηνγαιία, έσο 31,3% ζηελ Ηηαιία, κε ηελ Διιάδα λα 

παξνπζηάδεη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 28,3% θαη ε Ηζπαλία ηνπ 27,5%. ηηο 

ελδηάκεζα αγξνηηθέο πεξηνρέο (SR) ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ην εκθαλίδεη ζηελ 

Πνξηνγαιία (24,3%) θαη ην πςειφηεξν ζηελ Ηηαιία (29,7%) (Πίλαθαο 23). 
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Πίλαθαο 23 Γπλαίθεο θάηνρνη εθκεηαιιεύζεωλ (% ζύλνιν θαηόρωλ εθκεηαιιεύζεωλ, 

ζε άηνκα), κε βάζε ηνλ νξηζκό ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε 

επίπεδν NUTS-3, γηα ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο, 2003 

Υψξεο PR SR PU ΤΝΟΛΟ 

Διιάδα  28,3 28,2 32,0 28,4 

Ηζπαλία 27,5 29,4 23,3 28,0 

Ηηαιία  31,3 29,7 30,1 30,1 

Πνξηνγαιία  21,9 24,3 26,1 23,2 

ΔΔ-25 26,2 28,2 24,5 26,8 

Πεγή: Copus, A.K., et al., Study on Employment in Rural Areas, 2006 (ζει: 82) 

 

εκαληηθφ θνκκάηη ηεο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο παξέρνπλ νη κεηαλάζηεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο απαζρνινχληαη ζε θαιιηέξγεηεο εληαηηθνχ ραξαθηήξα, 

πςειήο επνρηθφηεηαο θαη δήηεζεο ζε εξγαηηθά ρέξηα θαη θπξίσο ζε ζέζεηο πνπ 

αξλνχληαη λα απαζρνιεζνχλ νη ληφπηνη εξγάηεο Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη φηη ε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη κε ην γεγελή πιεζπζκφ δελ είλαη αληαγσληζηηθή, αιιά ζρέζε 

αλαπιήξσζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο (Υαιηάπα, 2009). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

κεηαλαζηψλ είλαη αξζεληθνχ γέλνπο, αθνχ νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο είλαη αξθεηά 

δχζθνιεο. Παξάιιεια, ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ε γεσξγία 

νη κεηαλάζηεο απαζρνινχληαη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε εξγαζίεο πνπ βνεζνχλ 

ζηε ζπληήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δσήο ηνπο. 

ηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηε γεσξγία 

(17%) είλαη ζρεδφλ ίζν κε ην πνζνζηφ ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ (16%). Έηζη, νη 

κεηαλάζηεο πξνζθέξνπλ πεξίπνπ ην 1/5 ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα, ελψ ζηηο εληαηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ε ζπλεηζθνξά ηνπο θηάλεη ην 1/3 

ηεο ζπλνιηθά θαηαβαιιφκελεο εξγαζίαο. Όκσο, ν ξφινο ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, αθνχ, ηδηαίηεξα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, παξέρνπλ κηα 

γεληθφηεξε ππνζηήξημε ησλ γεξαζκέλσλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη βνεζνχλ έηζη, 

ζηε δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ηελ Ηζπαλία, ην 17% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαλαζηψλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο (Απνγξαθή, 2001). Απηνί απαζρνινχληαη θπξίσο, ζε 

θαιιηέξγεηεο θξάνπιαο θαη εζπεξηδνεηδψλ, ζε ζεξκνθήπηα, ζηελ παξαγσγή 

ινπινπδηψλ, θαζψο θαη ζε κνλάδεο παξαγσγήο ρνηξηλνχ θξέαηνο. ηελ ηζπαληθή 

αγνξά εξγαζίαο, ε πιεηνλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ είλαη Ρνπκάλνη θαη Βνχιγαξνη, νη 

νπνίνη έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηνπο αθξηθαλνχο κεηαλάζηεο.  
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ηελ Ηηαιία, ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηε γεσξγία 

(13,1%) είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ 

ηεο ρψξαο (5,3%). Απνηεινχλ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ηνπ επνρηθνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηε γεσξγία, ελψ ζηε πιεηνςεθία ηνπο είλαη παξάλνκνη, ρσξίο ραξηηά θαη 

αλαζθάιηζηνη. Σα 2/3 εμ απηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ Πνισλία, ηε ινβαθία, ηελ 

Σζερία θαη ηε Ρνπκαλία. Ο ξφινο ηνπο ζηελ ηηαιηθή αγνξά πνηθίιεη αλά ηνκέα θαη 

πεξηνρή. ηε Βφξεηα Ηηαιία απαζρνινχληαη ζε θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, θπξίσο νη 

Μαξνθηλνί κεηαλάζηεο, ελψ νη κεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, απαζρνινχληαη θπξίσο ζηηο θαιιηέξγεηεο 

ακπειηψλ, νπνξσθφξσλ δέλδξσλ θαη ιαραληθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηηο 

πεξηνρέο απηέο ε εξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ είλαη λφκηκε. Αληίζεηα ζηνλ ηηαιηθφ 

Νφην, θπξίσο ιφγσ ησλ επνρηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δνκήο ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ε δήηεζε αθνξά θπξίσο ην παξάλνκν, αλαζθάιηζην θαη πςειά 

εθκεηαιιεχζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

ηελ Πνξηνγαιία, ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα ζπλδένληαλ κε ην απνηθηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη ελνπνηνχληαλ ζηε βάζε ηεο ρξήζεο ηεο πνξηνγαιηθήο 

γιψζζαο. ήκεξα φκσο, παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ Οπθξαλία, ηε Μνιδαβία θαη 

ηε Ρσζία. Ζ απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε γεσξγία ήηαλ πεξηνξηζκέλε, θπξίσο 

εμαηηίαο ησλ πνιχ ηζρπξψλ ζπλεξγαηηθψλ δεζκψλ αλάκεζα ζηνπο ληφπηνπο. Με ηελ 

πάξνδν φκσο ησλ ρξφλσλ, απηφ ην θαηλφκελν άξρηζε λα εμαιείθεηαη θαη έηζη 

ζήκεξα φιεο νη κεγάιεο εθκεηαιιεχζεηο εμαξηψληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην 

μέλν θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ (Καζίκεο, 2008). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ινηπφλ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο γεσξγηθήο 

απαζρφιεζεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θάλνληαο ηε γεσξγία λα δηαδξακαηίδεη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν θζίλνληα ξφιν ζηε ζχλζεζε ηεο ηνπηθήο απαζρφιεζεο. ε φιεο ηηο 

ρψξεο πνπ κειεηάκε, εκθαλίδνληαη πςειά πνζνζηά νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο , κεγάιν 

πνζνζηφ ειηθησκέλσλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ λέσλ θαηφρσλ ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ. Παξάιιεια, έληνλε είλαη ε 

αλάπηπμε ησλ κε γεσξγηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, θπξίσο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο εθηφο γεσξγίαο. 

Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο πνιπαπαζρφιεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, 

δειαδή ηεο παξάιιειεο εμσ-γεσξγηθήο απαζρφιεζεο (Δπζηξάηνγινπ, 1998). Οη 
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απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ άιισλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ γηα 

απαζρφιεζε εθηφο ηεο νηθνγελεηαθήο εθκεηάιιεπζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα 

ηελ επηβίσζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σν θαηλφκελν 

απηφ παξαηεξείηαη φιν θαη πην έληνλα ηφζν ζηηο πεξηνρέο φπνπ ε γεσξγία 

εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε, φζν θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειφηεξν βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο βάζεο. Οη απμεκέλεο 

αλάγθεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ θαιχπηνληαη απφ ηνπο κεηαλάζηεο, πνπ φπσο 

αλαθέξεη θαη ν Υ. Καζίκεο «θαίλεηαη λα αλαιακβάλνπλ έλαλ πνιχπιεπξν ξφιν ζε 

κία πνιπιεηηνπξγηθή χπαηζξν» (Καζίκεο, 2007α). 
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9 ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΠΡΟ ΣΙ ΥΧΡΔ ΣΗ Ν. ΔΤΡΧΠΗ 

 

Ωο ηηο αξρέο πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ε Ν. Δπξψπε ππήξμε ν θαηεμνρήλ 

γεσγξαθηθφο ρψξνο απνζηνιήο κεηαλαζηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 

1980 θαη ηνπ 1990 ε θαηάζηαζε αιιάδεη, ε Ν. Δπξψπε παχεη λα ζηέιλεη κεηαλάζηεο 

θαη αξρίδεη λα δέρεηαη κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ θπξίσο απφ ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ 

ηξίηνπ θφζκνπ θαη απφ ηελ Ν. Α. Δπξψπε. Ζ κεηαλαζηεπηηθή απηή θίλεζε πήξε ηελ 

νλνκαζία «λέα κεηαλάζηεπζε», θαζψο επξφθεηην γηα λέεο κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παιαηφηεξσλ κεηαλαζηεχζεσλ πξνο ηελ Κεληξηθή θαη ηε Βφξεηα Δπξψπε.  

Έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδεη ηε λέα κεηαλάζηεπζε είλαη ε 

πνιιαπιφηεηα θαη ε αλνκνηνγέλεηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ. Παιαηφηεξα ν 

θχξηνο φγθνο ησλ κεηαλαζηψλ πξνεξρφηαλ απφ ηε Ν. Δπξψπε θαη ε θάζε εζληθφηεηα 

«πξνηηκνχζε» κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα. ήκεξα ζηηο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο 

ζπλαληάηαη πιήζνο εζληθνηήησλ. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ κεηαλάζηεο πξνεξρφκελνη 

απφ ηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία, ηε Γεσξγία, ηε Ρνπκαλία, ηελ Αίγππην, ηελ 

Πνισλία θ.ά. (ΔΤΔ, 2001), ζηελ Ηηαιία απφ ηε Ρνπκαλία, ηελ Αιβαλία, ην 

Μαξφθν, ηελ Πνισλία θ.ά., ζηελ Ηζπαλία απφ ηε Ρνπκαλία, ην Μαξφθν, ηε Βνιηβία, 

ηελ Αξγεληηλή, ηε Βνπιγαξία θ.ά. θαη ζηελ Πνξηνγαιία απφ ηε Βξαδηιία, ηελ 

Αγθφια, ηελ Οπθξαλία θ.ά. (OECD, 2006). 

Μέρξη πξφζθαηα ππήξρε ζηηο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο έλα ζνβαξφ θελφ νπζηψδνπο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ βξίζθνληαη 

ζε θαζεζηψο παξαλνκίαο, ζηεξνχληαη δειαδή ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ 

λνκηκνπνίεζεο. Ζ «πνηληθνπνίεζε» απηή ηεο λέαο κεηαλάζηεπζεο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο. 

 Έλα άιιν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ηχπν ηεο εξγαζίαο πνπ εμαζθνχλ νη κεηαλάζηεο, είλαη ν ζεκειηψδεο ξφινο ηεο 

άηππεο αγνξάο εξγαζίαο (απηφ πνπ θαζεκεξηλά νλνκάδνπκε παξανηθνλνκία ή καχξε 

εξγαζία). Απηφ ην γεγνλφο θάλεη πην δχζθνιε ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ, 

αθνχ γηα απηήλ απαηηνχληαη απνδεηθηηθά παξνρήο εξγαζίαο ζε θάπνηνλ ή θάπνηνπο 

εξγνδφηεο. Αθφκε, παξνπζηάδεηαη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο ζπλχπαξμεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο κε ηελ πςειή αλεξγία θαη ηελ ππναπαζρφιεζε ζηηο ρψξεο ππνδνρήο 

(European Profiles, 2007).  
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Δπίζεο, εκθαλίδεηαη αζπκκεηξία κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ εζληθφηεηα, ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ηνπο 

ηνκείο απαζρφιεζεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Όκσο, πξέπεη λα ηνληζηεί ε νινέλα 

απμαλφκελε ζε φγθν θαη ζεκαζία γπλαηθεία κεηαλάζηεπζε (Castles & Miller 1993), 

πνπ επηθέξεη κε ηε ζεηξά ηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο 

φζν θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ λνηθνθπξηψλ.  

 

9.1 Αηηίεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηε Ν. Δπξώπε 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε, αλ θαη πνιχ παιηφ θαηλφκελν, πήξε ηδηαίηεξα κεγάιεο 

δηαζηάζεηο ηνλ 20ν αηψλα. Σα θπξηφηεξα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο. ηε κεηαλάζηεπζε απφ Αλαηνιή ζε Γχζε θαη απφ 

Νφην ζε Βνξξά θαη ζηηο ελδνεπξσπατθέο κεηαθηλήζεηο. Σα αίηηα ησλ ελ ιφγσ 

κεηαθηλήζεσλ ζε γεληθέο γξακκέο είλαη νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά θαη ζρεηίδνληαη κε ην πξνθίι ηεο πεξηνρήο θαη κε ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ κεηαθηλνχληαη. Κπξίαξρν θίλεηξν ησλ κεηαλαζηψλ 

είλαη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ εθείλσλ 

θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. Ζ βαζηθφηεξε αηηία ηεο κεηαλάζηεπζεο πξέπεη 

λα αλαδεηεζεί ζηελ δηαθνξά νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο (δεκνθξαηηθήο) θαη 

πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο κεηξνπφιεηο θαη ζηηο ρψξεο ηεο 

πεξηθέξεηαο, ζ’ έλαλ αηψλα πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ζπλερή δηεζλνπνίεζε, 

ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη δηάδνζε ηδενινγηψλ ρεηξαθέηεζεο, κε απνηέιεζκα 

ηηο πνιιαπιέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ πιεζπζκψλ.  

Ζ καδηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηε Νφηηα Δπξψπε θαη ε κεηαηξνπή ησλ ρσξψλ ηεο 

απφ ρψξεο απνζηνιήο ζε ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ νη νπνίνη είλαη νη εμήο (King, 2000α):  

1. Ο πεξηνξηζκφο ηεο κεηαλάζηεπζεο κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1973-74 

ζηηο κέρξη ηφηε θαηεμνρήλ ρψξεο ππνδνρήο (θπξίσο Βφξεην-επξσπατθέο ρψξεο). Σα 

θαηαζηαιηηθά κέηξα πνπ πάξζεθαλ απ’ απηέο είραλ  σο απνηέιεζκα νη επίδνμνη 

κεηαλάζηεο λα επηιέγνπλ ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, φπνπ ε είζνδνο θαη ε εγθαηάζηαζε 

θαηλφηαλ επθνιφηεξε.  

2. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ρσξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ. Όιεο νη ρψξεο θαη 

ηδηαίηεξα ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ κεγάιε αθηνγξακκή, 
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πνιπάξηζκα λεζηά θαη νξεηλέο ζπλνξηαθέο δψλεο, πνπ θαζηζηνχλ ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ απφ δχζθνιν έσο αδχλαην.  

3. Ζ αλνηρηή θχζε ησλ νηθνλνκηψλ, πνπ νθείιεηαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο λαπηηιίαο, θιάδνη πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδν επηζθεπηψλ θαη εξγαδνκέλσλ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ 

θφζκνπ.  

4. Σν απνηθηνθξαηηθφ παξειζφλ κεξηθψλ ρσξψλ (Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη 

Ηηαιία). Έρεη παξαηεξεζεί, σζηφζν, «έλα ζαθέο θαηλφκελν δηθηχσζεο (brassage), 

πνπ νδεγεί ηνπο κεηαλάζηεο απφ ην Πξάζηλν Αθξσηήξην θαη απφ ηηο Φηιηππίλεο ζηελ 

Ηηαιία, ηνπο Αηγχπηηνπο, ηνπο δπηηθν-αθξηθαλνχο θαη ηνπο αλαηνιηθν-αθξηθαλνχο 

ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζε θάζε ρψξα» (Simon, 1987).  

5. Ο αμηνζεκείσηνο νηθνλνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ρσξψλ απηψλ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970, ν νπνίνο κείσζε αηζζεηά ην «αλαπηπμηαθφ ράζκα» ζε ζρέζε κε 

ηηο ρψξεο ηνπ Βνξξά. Ο Δπξσπατθφο Νφηνο απνηειείηαη απφ ρψξεο αλαπηπζζφκελεο 

θαη ε παξάιιειε είζνδφο ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζπλέβαιιε ζηελ 

πξνζέιθπζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ.  

6. Ζ ηδηάδνπζα θχζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ  

επέθηαζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ηηο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο, ν επνρηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

απαζρφιεζεο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο, φπσο ε γεσξγία θαη ν ηνπξηζκφο, νδήγεζε 

ζηελ έληνλε δήηεζε θζελνχ θαη επέιηθηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ χπαξμε έληνλνπ 

θπθιψκαηνο παξανηθνλνκίαο θαη ε παξάλνκε δηακνλή ησλ κεηαλαζηψλ ηνπο θάλνπλ 

επάισηνπο γηα εθκεηάιιεπζε θαη απνηεινχλ ηδαληθή ιχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ κηαο ηκεκαηνπνηεκέλεο, επέιηθηεο θαη άηππεο αγνξάο εξγαζίαο.  

7. Ζ κείσζε ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ θάιππηε ηηο αλάγθεο ζε θηελφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε άξλεζε ησλ γεγελψλ εξγαδνκέλσλ λα αλαιακβάλνπλ 

εξγαζίεο ρακειήο ακνηβήο θαη ρακεινχ θχξνπο.  

8. Ζ θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ αξηζκνχ γελλήζεσλ.  

9. Σν κεζνγεηαθφ θιίκα πξνζειθχεη ζπληαμηνχρνπο απφ ρψξεο θπξίσο ηεο 

Βφξεηαο Δπξψπεο, νη νπνίνη κεηνηθνχλ ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ πξνο 

αλαδήηεζε ελφο θαιχηεξνπ ή πνηνηηθφηεξνπ ηξφπνπ δσήο. 

10. Ζ ξαγδαία θιηκαηηθή αιιαγή πνπ εθδειψλεηαη κε κεγάιεο πεξηφδνπο 

αλνκβξίαο θαη μεξαζίαο ή κε θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο θαη ηπθψλεο, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ εξεκνπνίεζε πνιιψλ πεξηνρψλ θαη ηελ αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε 
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ησλ πιεζπζκψλ ηνπο. Μφλν γηα ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή, ππνινγίδεηαη φηη κέρξη ην 

2020, 60 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ Βφξεηα Αθξηθή θαη ηε 

Νφηηα Δπξψπε. 

 

9.2 Δπηπηώζεηο κεηαλάζηεπζεο 

 

ε απηφ ην θεθάιαην αξκφδεη λα ζπλνςίζνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο. 

Δμεηάδνληαο ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, κέζα απφ κηα θαζνιηθή καηηά, αιιά θαη κε 

αθέξαηα ηελ πξνζήισζή καο, γχξσ απφ ηνλ εξεπλεηηθφ άμνλα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, πξφθεηηαη λα ζίμνπκε θπξίσο ηηο νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαη δεπηεξεπφλησο ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ηνπ. Ωζηφζν, ην 

νηθνλνκηθφ θαη ην θνηλσληθφ ζηνηρείν ζπλππάξρνπλ. Σνχην ζπκβαίλεη δηφηη, νη 

πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ θξαηψλ, πνπ απνζθνπνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ζέκαηα 

ζπγθξηηηθήο επρέξεηαο ή δπζρέξεηαο ζε ζρέζε κε ηε κεηαλάζηεπζε, ζπληεινχλ ζηε 

δηακφξθσζε θαη ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ράξηε παγθνζκίσο, 

πξνζδίδνληαο ζην δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο άιινηε ζεηηθφ θαη άιινηε αξλεηηθφ 

πξφζεκν. Ώζηε, ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ αιιά θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζπγρξφλσο, ην 

θαίξην «δήηεκα» αληηκεηψπηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη αλαρζεί ζε κείδνλ «αίηεκα» 

θαη κάιηζηα ηεο ηξέρνπζαο επηθαηξφηεηαο.  

   Καηά ζπλέπεηα, βάζεη απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ, θνηλφο άμνλαο ησλ νπνίσλ είλαη 

ε εθαξκνγή κηαο άξηηαο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, παξαηεξνχκε φηη 

δηακνξθψλεηαη, ζχζηνηρε πξνο απηήλ, κηα λέα νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. ηε 

βάζε, ινηπφλ, απηήο ηεο λέαο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζπλαθφινπζα 

δηαπηζηψλνπκε φηη νη κεηαλάζηεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηε ρψξα ππνδνρήο, επεξεάδνληαο ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο, 

ελφζσ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο απμάλεηαη ε πξνζθνξά εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Ωο  εθ ηνχηνπ, ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, νη κεηαλάζηεο ζπληεινχλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ειιείςεσλ.  

Δηδηθφηεξα, νη ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ζεηηθέο ηφζν γηα ηελ νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο, φζν θαη γηα ηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Ζ ρακειή ακνηβή ησλ 

παξάλνκσλ ή κε αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ, ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία, ηφζν ζηελ αχμεζε ηνπ πξντφληνο φζν θαη ηεο απαζρφιεζεο. Με ηελ 

απαζρφιεζε ησλ αιινδαπψλ έρνπκε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε νηθνλνκηθφηεξν ηειηθφ πξντφλ θαη ελδπλάκσζε ηεο 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ιφγσ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, έρνπκε θαη αληίζηνηρε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, θάηη πνπ θιείλεη 

ζεηηθά ηνλ θχθιν παξαγσγή – δηάζεζε – θαηαλάισζε (European Profiles, 2007).  

Οη κεηαλάζηεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο αδήισηεο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη, 

θαζψο ε παξάλνκε εξγαζία θαη ε παξανηθνλνκία είλαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

ησλ ρσξψλ ηεο Ν. Δπξψπεο πνπ απνηεινχλ ην λέν πφιν έιμεο ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ 

γεσξγία θαη γεληθφηεξα ν αγξνηηθφο ηνκέαο, απνηεινχλ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεγφκελε «καχξε εξγαζία». Έηζη, αληαπνθξίζεθαλ ζηε 

δήηεζε νξηζκέλσλ ηχπσλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

δξαζηεξηφηεηεο ρακεινχ θνηλσληθνχ γνήηξνπ θαη ακνηβήο. Δπίζεο, κεηψλνληαο ην 

θφζηνο εξγαζίαο δηαηεξνχλ ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηψλνληαο ηελ 

αλεξγία θαη δηαηεξψληαο ζην ίδην επίπεδν ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα. Δπνκέλσο 

απνδεηθλχεηαη, φηη ε ρξεζηκνπνίεζε κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ απμάλεη 

ηελ αλεξγία.  

Οη κεηαλάζηεο απνηεινχλ ηελ επέιηθηε εθεδξεία ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 

θηλεηηθφηεηα ηνπ ληφπηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη κηθξή, ε δε αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο είλαη ακειεηέεο θαη επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

αλεηδίθεπηψλ εξγαηψλ. Οη δπν πιεζπζκνί γεγελείο θαη κε, δελ αληαγσλίδνληαη γηα 

ηηο ίδηεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αληαγσληζκφο ππάξρεη κφλν κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ. 

Δπίζεο, αξθεηέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο κεηαλάζηεο σο θηελή 

εξγαηηθή δχλακε, πηζαλφλ λα κελ κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ ην πςειφηεξν εξγαηηθφ 

θφζηνο θαη λα έθιεηλαλ, κε απνηέιεζκα λα έκελαλ άλεξγνη θαη νη ληφπηνη 

εξγαδφκελνη ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, αιιά θαη λα κεησλφηαλ ε παξαγσγή 

(Υαιηάπα, 2009).  

Δηδηθφηεξα ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν νη κεηαλάζηεο έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηα θελά 

ηα νπνία αθήλεη ν ληφπηνο πιεζπζκφο. Έηζη θαηαιακβάλνπλ εθείλεο ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειέο ακνηβέο, θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη πςειή εθκεηάιιεπζε (Hoggart and Mendoza, 1999). πλήζσο ην κεγαιχηεξν 

ηκήκα απηνχ ηνπ δπλακηθνχ ζπκκεηέρεη ζε θιάδνπο φπσο ε νηθνγελεηαθή βηνηερλία, 

νη θαηαζθεπέο, ην εκπφξην, ν ηνπξηζκφο θαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ε γεσξγία. Ζ 

πξνζθνξά ηνπο δε ζηελ ηειεπηαία είλαη ηεξάζηηα, θπξίσο ζηελ χπαηζξν, 

πξνθαιψληαο ηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη σο επαθφινπζν ηελ ζηήξημε 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηα 

εηζνδήκαηα γηα ηελ νηθνλνκία, επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαιχηεξνπ επηπέδνπ γηα ην 
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ληφπην πιεζπζκφ θαη αμηνπνηνχληαη θαιχηεξα νη ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο 

αγξνηηθέο παξαγσγέο. 

ηε Νφηηα Δπξψπε, κέζα ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην ειιεηκκαηηθφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ, ε έληαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ πηέζεσλ θαη ε θνηλσληθή απνζηξνθή 

πξνο ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δηαβίσζε ζηελ χπαηζξν, πξνθάιεζαλ ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ζηελ αληαγσληζηηθή επηβίσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή ησλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ. Μεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο ππαίζξνπ έλησζαλ απεηινχκελα απφ ηηο θζελέο εηζαγσγέο θαη απφ ηελ θαηλνηφκν 

θαη ηερλνινγηθά ηζρπξή αληαγσληζηηθή γεσξγία. ε απηφ ην πιαίζην, ε άθημε ησλ 

κεηαλαζηψλ παξείρε ιχζεηο ζηα ειιείκκαηα, ζπληέιεζε ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, ελψ ηαπηφρξνλα κείσζε  ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαλ ζηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία (Καζίκεο, 2004).  

Οη πηέζεηο γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη ε ζηξνθή πξνο ηηο 

εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο είραλ σο απφξξνηα ηελ αχμεζε ησλ επνρηθψλ αλαγθψλ γηα 

εξγαηηθά ρέξηα αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ απνρψξεζε απφ ηνλ θιάδν ληφπηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Έηζη παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ 

κηαο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο ζην πξφζσπν ελφο αξρεγνχ ν νπνίνο θαη έρεη ηελ πιήξε 

επζχλε γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Απηφ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα απνθέξεη ηελ 

επαγγεικαηνπνίεζε  ηεο αγξνηηθήο απαζρφιεζεο, φκσο δελ είλαη εθηθηφ ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο αλαλέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη επνκέλσο ηεο 

έιιεηςήο δηαδνρήο. Παξάιιεια ε είζνδνο κεηαλαζηψλ επεξέαζε ηνλ θαηακεξηζκφ 

ηεο εξγαζίαο ζηα αγξνηηθά λνηθνθπξηά, δηεπθνιχλνληαο ηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ έμνδν ζηε  πνιπαπαζρφιεζε. Όια ηα παξαπάλσ 

ελίζρπζαλ ην δεκνγξαθηθφ έιιεηκκα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη κεηέβαιαλ ηελ 

χπαηζξν ζε έλα πεδίν αλάπηπμεο λέσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπλαθψλ 

κε ηελ γεσξγία (Καζίκεο, θ.ά., 2002).  

πκπεξαζκαηηθά, ζα επηζεκαίλακε φηη ε απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζπλέβαιε 

ζηελ θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζηελ αχμεζε ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο, ζηε δηαηήξεζε ρακειψλ ακνηβψλ θαζψο θαη ρακειψλ ηηκψλ γηα ηα 

αγξνηηθά πξντφληα, αλαγάγνληαο ην πξντφλ ζε αληαγσληζηηθφ. Θα επηζεκαίλακε 

επίζεο φηη, ε απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο 

ηεο εθκεηάιιεπζεο, αληίζεηα κε ηε γεληθφηεξε επηθξαηνχζα άπνςε, φηη ε 

απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηνλ 
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εθζπγρξνληζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη επηπιένλ, δφζεθε ε 

επθαηξία ζε κηθξνχο αγξφηεο αιιά θαη ζε φζνπο θιεξνλφκεζαλ γε, -

απαζρνινχκελνη εθηφο γεσξγίαο θαη δψληαο ζε αζηηθέο πεξηνρέο-, λα δηαηεξήζνπλ 

θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηε γε απηή. 

ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ππάξρεη έιιεηςε πιεζπζκνχ ζε παξαγσγηθέο ειηθίεο 

γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε κεγάιν πξφβιεκα αλαλέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Απηφ ην 

θαηλφκελν γίλεηαη αθφκα πην έληνλν ζηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο 

νδεγψληαο απηέο ζηαδηαθά ζηελ εξήκσζε. Ζ ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ είλαη κεγάιε. Καηαξρήλ 

ζπλέβαιαλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ δεκνγξαθηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Απηφ έγηλε κε ηελ εγθαηάζηαζε νιφθιεξσλ 

νηθνγελεηψλ απφ κεηαλάζηεο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο αιιά θαη κε ηελ ηέιεζε 

πνιιαπιψλ κηθηψλ γάκσλ, θπξίσο ληφπησλ αλδξψλ κε αιινδαπέο γπλαίθεο. Έηζη κε 

ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο επαξρίαο θαη θπξίσο ησλ κηθξψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ 

ρσξηψλ, δφζεθε ελ κέξεη ιχζε ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο ππαίζξνπ φπσο 

ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε. 

Παξάιιεια νη κεηαλάζηεο βνήζεζαλ ην γεξαζκέλν πιεζπζκφ ηεο ππαίζξνπ λα 

δηαηεξήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο ηνπο αθνχ απαζρνινχληαη ζε θαζεκεξηλέο 

εξγαζίεο ζηηο νπνίεο εθείλνη δελ ζα κπνξνχζαλ πηα λα αληαπεμέιζνπλ. Απηφ 

αλαθνπθίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηα νπνία 

είραλ εγθαηαιείςεη ηελ χπαηζξν, αθνχ πηα έρνπλ θάπνηνπο λα πξνζέρνπλ ηνπο δηθνχο 

ηνπο αλζξψπνπο θαη μεπεξλάηε ε έιιεηςε ελφο ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. εκαληηθή ηέινο είλαη ε ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ θαηνηθηψλ αιιά αθφκα θαη ησλ 

δεκφζησλ θηεξίσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Έηζη έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ πεξηνρψλ απηψλ 

(Καζίκεο, 2004).  

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ θαη λεαληθνχ ειιείκκαηνο ζηελ χπαηζξν 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ είζνδν κεηαλαζηψλ. Ζ είζνδνο απηή, αχμεζε ην ζπλνιηθφ 

πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο 

δεκνγξαθηθήο ζχλζεζεο ηνπο. Ζ κείσζε ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ, εηδηθφηεξα ηνπ 

παξαγσγηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ γεξνληηθνχ πιεζπζκνχ έξρεηαη λα 
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αληηκεησπηζηεί κε ηε κεηαλάζηεπζε. Ο πιεζπζκφο δε γίλεηαη πην λεαληθφο κε ηελ 

παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ, αιιά ιηγφηεξν γεξαζκέλνο.  

Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο 

πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο, ε νπνία ζα 

ζπκβάιεη παξάιιεια θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ζπλερήο, φκσο, κεηαλαζηεπηηθή εηζξνή αηφκσλ παξαγσγηθψλ ειηθηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δπζθνιία ηεο επηιεθηηθήο κεηαλάζηεπζεο θαηά ειηθία, νδεγεί ζηελ 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Μπνξεί ε κεηαλάζηεπζε 

λα απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ απνθπγή κειινληηθήο κείσζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, φκσο καθξνπξφζεζκα δελ ζα απνηξέςεη ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

ειηθία εξγαζίαο θαζψο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνληαο θαηά λνπ φηη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα 

εμαξηψληαη ηφζν ν θνηλσληθφο φζν θαη ν πνιηηηζηηθφο παξάγνληαο, δηαπηζηψλνπκε 

πφζν νη κεηαλάζηεο  εκπινπηίδνπλ, κε ηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο 

ελππάξρνπζεο ήδε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζε θψδηθεο θαη ζεκεία. Καζψο 

εμειίζζνπλ, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά, έλαλ ηφπν, ε ίδηα ε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο 

πνξείαο, ηεο θνηλσλίαο, πξνυπνζέηεη ηελ κέξηκλα γηα ηνπο κεηαλάζηεο. Ώζηε, πέξα 

απφ ην ακηγψο νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, ην νπνίν πξφζθεηηαη ζηελ άλνδν ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, αλαπηχζζεηαη έλα παξάιιειν ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηελ 

θνηλσληθή κέξηκλα γηα ηνπο κεηαλάζηεο. Δλψ νη ηειεπηαίνη ζπξξένπλ, σο μέλνη, 

ζηνπο θφιπνπο κηαο θνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ νκαιά ζε απηήλ, 

απνδεηνχλ λα απνθνκίζνπλ ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο, φηη επηηέινπο νη δπλάκεηο 

θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο αμηνπνηνχληαη.       

ην πιαίζην απηήο ηεο δεκηνπξγηθήο ελζσκάησζεο, ε επαθή ησλ ληφπησλ 

πιεζπζκψλ κε ηνπο κεηαλάζηεο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ «πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα» (cultural identity) ηφζν ησλ θνηλσληψλ ηεο ππαίζξνπ φζν θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ. Με ηε δηαδηθαζία ηεο πνιηηηζκνπνίεζεο κεηαβηβάδνληαη ζην άηνκν ε 

γιψζζα, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ε θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Ζ παξνπζία ησλ 

κεηαλαζηψλ εκπινπηίδεη ηελ πνιηηηζκηθή δσή ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ νηθνγελεηαθψλ ζεζκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

επεξεάδεη ηε γελλεηηθφηεηα θαη ηε ζχλαςε γάκσλ, αθφκα θαη κηθηψλ.  Οη 

κεηαλάζηεο παληξεχνληαη πεξηζζφηεξν θαη θάλνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά, παξφιν ην 
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ρακειφ εηζφδεκά ηνπο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ν 

νπνίνο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα 

φπσο ε γνληκφηεηα θαη ε γακειηφηεηα. Γηφηη, ην κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηηο θνηλσλίεο 

είλαη λα επηηεπρζεί ε ζπλχπαξμε ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ν 

ζεβαζκφο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ρνξήγεζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ (Υαιηάπα, 2009).  

Καηά θαηξνχο φκσο εθθξάδνληαη θαη αξλεηηθέο απφςεηο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Ζ είζνδνο ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ ζε κηα ρψξα δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο εξγαζίαο θαη θξαηά ζε ρακειφ επίπεδν ηνπο κηζζνχο 

ηφζν ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ μέλε ρψξα φζν, θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη αδπλαηνχλ λα 

απνθηήζνπλ κεγάινπο κηζζνχο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ηεο απαζρφιεζεο ηνπο. 

Δπίζεο, ε λννηξνπία θαη ε θνηλσληθή δνκή ηεο ρψξαο δηαηαξάζζνληαη θαζψο, ηα 

άηνκα ή νη νκάδεο πνπ κεηαλαζηεχνπλ κεηαθέξνπλ καδί ηνπο ηα ήζε, ηα έζηκα θαη 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα φπσο, ε ζξεζθεία, ε παηδεία θαη 

ε εζηθή. Ζ εηζξνή μέλνπ πιεζπζκνχ ζε κηα ρψξα δεκηνπξγεί δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαη αληηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο κεηαλάζηεο. 

(Μπνχηζε, 2006).  

Σν έληνλν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε θαηεζηεκέλεο θαη 

ηδενινγηθά παγησκέλεο αληηιήςεηο θαη απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ ε θαζπζηέξεζε 

πξνζαξκνγήο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ ζηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα. Γηφηη, πνιιέο θνξέο θαηλφκελα φπσο ε αλεξγία θαη ε 

εγθιεκαηηθφηεηα, πνπ θαηαινγίζηεθαλ ζηνπο κεηαλάζηεο, θαιιηέξγεζαλ, ζηνπο 

ληφπηνπο, εληνλφηεξε αλαζθάιεηα θαη δπζπηζηία φρη κφλν απέλαληη ζηνπο 

κεηαλάζηεο αιιά θαη ζε βάξνο ησλ ίδησλ ησλ εαπηψλ ηνπο. Καζψο, ππνρζφληα, νη 

ερζξηθέο δηαηππψζεηο, ζε βάξνο ησλ κεηαλαζηψλ, δηακνξθψλνπλ ηε ζπιινγηθή 

ζθέςε θαη ηελ φπνηα αίζζεζε ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο απνθνκίδνπλ απφ ην ζχγρξνλν 

αζηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν δνπλ θαη ζπλαιιάζζνληαη κε άιινπο ληφπηνπο αιιά 

θαη κε κεηαλάζηεο.     

Καηά ζπλέπεηα, φηαλ απηέο νη αξλεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο  

δηνγθψλνληαη, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, νη ληφπηνη λα θαηαινγίδνπλ ζηνπο 

κεηαλάζηεο κεγαιχηεξν κεξίδην απφ εθείλν πνπ ηνπο αλαινγεί.  Απηφ δελ είλαη 

ηπραίν, αιιά αληίζεηα ππφθεηηαη ζε ηξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο αηηηφηεηαο, ηνπο 

νπνίνπο δηαθξίλνπκε σο εμήο:  
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 ηελ φρη θαη ηφζν ζηαζεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηελ αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο θαη ζηελ πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κε απνηέιεζκα λα βιέπνπλ νη 

ληφπηνη ηνπο κεηαλάζηεο σο αληαγσληζηέο.  

 ηελ έιιεηςε ππνδνκήο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο γηα ηελ ππνδνρή θαη 

δηακνλή ησλ κεηαλαζηψλ θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε κηαο επξχηεξεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 ηελ έιιεηςε παηδείαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα παηδηά αλαπαξάγνπλ απφςεηο 

μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ, ηηο νπνίεο αληινχλ απφ ελειίθνπο.  
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10 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο πεγάδεη απφ ηα ίδηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ-

27) αθνχ πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, νη 

νπνίεο θαιχπηνπλ ην 91% ηεο έθηαζήο ηεο. Ζ γεσξγία θαη ε δαζνθνκία παξακέλνπλ 

δσηηθνί ηνκείο γηα ηε ρξήζε ηεο γεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαη σο βάζε νηθνλνκηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ζηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008). 

Μεγάιν κέξνο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ αληηκεησπίδεη αξθεηά θαη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα κε απφηνθν λα κεηνλεθηνχλ έλαληη ησλ πφιεσλ. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα είλαη ην ρακειφ κέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα πνπ νθείιεηαη ελ κέξεη 

ζηηο κε αληαγσληζηηθέο γεσξγηθέο θαη δαζνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηελ 

αλεπάξθεηα δεμηνηήησλ. Δπηπξφζζεηα θαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλνο, νη ζέζεηο εξγαζίαο πεξηνξηζκέλεο θαη γεληθά ε ηνπηθή νηθνλνκία 

ιεηηνπξγεί ζε ρακεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη θεξδνθνξίαο. Απφ ηελ άιιε, ε 

επξσπατθή χπαηζξνο έρεη ηεξάζηηα πξνζθνξά, αθνχ φρη κφλν απνηειεί ηελ πεγή ησλ 

πξψησλ πιψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ βηνκεραληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

αιιά ηαπηφρξνλα θαλέλαο δελ ακθηζβεηεί θαη ηελ αμία ηεο σο ρψξν θπζηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο νκνξθηάο, αλάπαπζεο θαη αλαςπρήο. Γηα απηφ θαη ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο ΔΔ είλαη λα δψζεη ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη λα αμηνπνηήζεη ην δπλακηθφ ηνπο
9
.  

Βαζηθή επηδίσμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, είλαη ε 

ηζφξξνπε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ρσξίο φκσο λα ππνλνκεπζεί ην κειινληηθφ 

βηνηηθφ επίπεδν θακίαο πεξηθέξεηαο θαη, πξνπάλησλ, κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ην 

πεξηβάιινλ. Έηζη κφλν ζα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο ππαίζξνπ, αιιά θαη ε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη δειψζεηο ηεο επηηξφπνπ Mariann Fischer Boel, 

αξκφδηαο γηα ηε γεσξγία θαη ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε: 

                                                
9
 http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_el.htm 
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«Υξεηαδφκαζηε έλαλ θαηλνηνκηθφ γεσξγηθφ ηνκέα, πνπ ζα κπνξεί λα αηελίδεη 

ην κέιινλ κε αηζηνδνμία. Πξέπεη λα πξνζθέξνπκε ζηελ Δπξψπε ην αγξνηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ επηζπκεί. Καη λα δηαηεξήζνπκε ηελ πνηθηιία ησλ γεσξγηθψλ 

δνκψλ. Ζ πνιηηηθή καο πξέπεη λα ζπλερίζεη λα βειηηψλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ζηελ αγνξά, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αεηθνξία. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

επελδχζεηο ζην κέιινλ, πνπ ζα πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο 

θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο». 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε παξφιν πνπ εθαξκφδεη θνηλή πνιηηηθή αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο, αθήλεη έλα ζεκαληηθφ πεξηζψξην ειέγρνπ ζηα θξάηε κέιε θαη ζηηο 

πεξηθέξεηεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο γίλεηαη ελ κέξεη απφ ηνλ 

θεληξηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ελ κέξεη απφ ηνπο εζληθνχο 

θαη πεξηθεξεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη βαζηθνί θαλφλεο πνπ 

δηέπνπλ ηελ πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο γηα ην δηάζηεκα 2007 -2013, θαζψο θαη 

ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηα θξάηε κέιε θαη ζηηο πεξηθέξεηεο, 

νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ. 

Ζ πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εζηηάδεηαη ζε ηξεηο 

ηνκείο δσηηθήο ζεκαζίαο: α) ηελ νηθνλνκία ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ 

δηαηξνθήο, β) ην πεξηβάιινλ θαη γ) ηελ επξχηεξε αγξνηηθή νηθνλνκία θαη πιεζπζκφ. 

Ζ λέα γεληά ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο 

δηακνξθψλεηαη γχξσ απφ ηέζζεξηο άμνλεο, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 ηνλ άμνλα 1, πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο 

ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο,  

 ηνλ άμνλα 2, πνπ αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

γεληθφηεξα ηεο ππαίζξνπ,  

 ηνλ άμνλα 3, πνπ ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη  

 ηνλ άμνλα 4, πνπ αζρνιείηαη κε ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα Leader θαη 

ηηο εθαξκνγέο ηνπο. 

Ζ ζηήξημε πνπ ζηνρεχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

δαζνθνκίαο αθνξά:  

α) κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη δξάζεσλ 

ελεκέξσζεο ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ 
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ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο. Αθφκε, κε ηελ παξφηξπλζε εγθαηάζηαζεο λέσλ 

γεσξγψλ θαη πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο παιαηψλ γεσξγψλ θαη εξγαηψλ. Σέινο, 

ρξήζηκε ζα ήηαλ ε ρξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο γεσξγνχο θαη ε 

ζχζηαζε ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο εθκεηαιιεχζεσλ. 

β) κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ζηελ πξναγσγή ηεο θαηλνηνκίαο, κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ δαζψλ 

θαη  ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, επεμεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ 

θαη ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ γεσξγία. Σέινο, 

ζεκαληηθή ζα ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ε 

απνδεκίσζε ησλ πιεγέλησλ απφ απηέο, αιιά θαη ε παξάιιειε εηζαγσγή ησλ 

θαηάιιεισλ δξάζεσλ πξφιεςεο. 

γ) κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

θαη ησλ πξντφλησλ. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζε γεσξγνχο, 

έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζζνχλ γξεγνξφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηα λέα πην 

απαηηεηηθά θνηλνηηθά πξφηππα. Δπηπξφζζεηα, είλαη αλαγθαία ε ζηήξημε γεσξγψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ηξνθίκσλ, αιιά θαη νκάδσλ 

παξαγσγψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζην 

πιαίζην ζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ηξνθίκσλ. 

Δπηδηψθνληαο ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ 

ηνπίνπ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ΔΔ, νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ άμνλα 2 

πξέπεη λα έρνπλ σο ζηφρν ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: ηε 

βηνπνηθηιφηεηα, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ πςειή θπζηθή αμία θαη ησλ παξαδνζηαθψλ γεσξγηθψλ 

ηνπίσλ θαη ηα χδαηα θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

ην πιαίζην ηνπ άμνλα 3, πξνβιέπνληαη κέηξα γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ζηξνθήο ηεο πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε 

ζηήξημε ηεο ίδξπζεο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ ελζάξξπλζε 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ 

αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δπίζεο, δίλεηαη έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ζην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ κε κέηξα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ αλαθαίληζε θαη 
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ηελ αλάπηπμε ησλ ρσξηψλ, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο 

θιεξνλνκηάο. 

Σα θξάηε κέιε θαη νη πεξηθέξεηεο νθείινπλ λα θαηαλέκνπλ ηα θνλδχιηα γηα ηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ηζφξξνπε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζχκθσλα 

πάληα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ.  

Δπίζεο, έλα κέξνο ησλ θνλδπιίσλ πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηνλ ηέηαξην άμνλα 

πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ είλαη ε θνηλνηηθή πξσηνβνπιία 

LEADER. Ζ «πξνζέγγηζε LEADER» ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε αθνξά κεκνλσκέλα 

έξγα ηα νπνία ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ ηνπηθέο ζπκπξάμεηο θαη ζηνρεχνπλ 

ζηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ LEADER είλαη κηα 

πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ, ε νπνία έρεη δηαθνξεηηθή  δνκή απφ ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη έρεη σο ζηφρνπο: 

1. Σελ νινθιεξσκέλε, πςειήο πνηφηεηαο, αεηθφξν αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ 

κέζσ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ, 

2. Σελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα άξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ πεξηνρψλ,  

3. Σε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ 

πξνζέιθπζε ησλ λέσλ, κέζσ πινπνίεζεο πιέγκαηνο δξάζεσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ 

εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο (απαζρφιεζε, ηζφηεηα, πεξηβάιινλ θιπ), 

4. Αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε ηελ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ,  αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπο, 

5. Σελ αλαθάιπςε λέσλ πεγψλ εηζνδήκαηνο, 

6. Πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

Κάζε θξάηνο κέινο ή πεξηθέξεηα αλαιακβάλεη ηελ εθπφλεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζην νπνίν θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε ρξεκαηνδφηεζε θάζε 

κέηξνπ γηα ην δηάζηεκα 2007 έσο 2013. ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 

δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζπλνρή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε 

ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη αθνχ ηα εζληθά ζηξαηεγηθά 

ζρέδηα θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ, νη 

νπνίεο είλαη νη παξαθάησ: 

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ γεσξγηθνχ θαη ηνπ δαζνθνκηθνχ 

ηνκέα 

 Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ 
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 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζάξξπλζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο 

 Γεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

δηαθνξνπνίεζε 

 Μεηαηξνπή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζε πξνγξάκκαηα 

 πκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ θνηλνηηθψλ κέζσλ  

Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο κειινληηθά ζα έξζνπλ αληηκέησπεο κε ηδηαίηεξεο 

πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αεηθνξία. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, φκσο, πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθέο επθαηξίεο κε βάζε ην δπλακηθφ πνπ 

έρνπλ, γηα κεγέζπλζε ζε λένπο ηνκείο, ηελ παξνρή αλέζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο σο ηφπσλ δηαβίσζεο θαη 

εξγαζίαο θαη ην ξφιν ηνπο σο δεμακελήο θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπίσλ ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θάιινπο. 

Οη ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα αδξάμνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξέρνπλ απιφρεξα νη λέεο πξνζεγγίζεηο, ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκίεο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ εμειηζζφκελε δήηεζε ηεο αγνξάο, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη 

ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπηπιένλ, νη επελδχζεηο ζην δσηηθφ πφξν ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ζα επηηξέςνπλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη εηδψλ δηαηξνθήο λα αηελίζνπλ ην κέιινλ κε αηζηνδνμία θαη ηδηαίηεξε 

δπλακηθή. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο ηα παξαπάλσ, απαηηείηαη κηα πην πξνζεθηηθή θαη 

ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ηελ θαηλνηνκία ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη βειηησκέλε δηαθπβέξλεζε φζνλ 

αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Δίλαη απαξαίηεηε ε επηθέληξσζε ζε 

καθξφπλνεο επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ ηερλνγλσζία θαη ην θεθάιαην 

ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο, ζε λένπο ηξφπνπο παξνρήο ακνηβαία 

επσθειψλ πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη 

θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηδίσο γηα γπλαίθεο θαη 

λένπο πνπ απνηεινχλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ ηελ επνρή καο. Ζ 

αλάπηπμε ινηπφλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε ειθπζηηθνχο 

ηφπνπο γηα επελδχζεηο, εξγαζία θαη δηαβίσζε κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά θαη 

ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο επηθξάηεηαο.  
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11 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ γήξαλζε ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ απνηειεί αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα 

εμειίμεσλ, νη νπνίεο έρνπλ απφιπηα ζεηηθφ ραξαθηήξα: επηκήθπλζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο, ζπρλά κε θαιή πγεία, θαη επρεξέζηεξε επηινγή ηεο 

απφθαζεο θαη ηνπ ρξφλνπ απφθηεζεο παηδηψλ, απφ γπλαίθεο πνπ απνθηνχλ νινέλα 

θαη θαιχηεξε κφξθσζε θαη εηζέξρνληαη επθνιφηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ωζηφζν, 

νη παξαπάλσ ξηδηθέο δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο ππνδεηθλχνπλ 

ηελ αλάγθε γηα κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο ζεκεξηλνχο ζεζκνχο, ηφζν γηα ιφγνπο 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φζν θαη γηα ιφγνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

Οη ζεκεξηλέο πνιηηηθέο, ζε εζληθφ αιιά θαη Δπξσπατθφ επίπεδν, δελ είλαη 

καθξνπξφζεζκα βηψζηκεο, δηφηη δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλακελφκελε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγψλ αηφκσλ θαη ηελ πξννπηηθή επηδείλσζεο ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Ζ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη ε επηκήθπλζε ηεο 

δηάξθεηαο δσήο. Έγθεηηαη αθελφο, ζηελ αδπλακία ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη 

ζήκεξα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα θαη, αθεηέξνπ, ζηε 

δηζηαθηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ λα κεηαβάινπλ ηηο πξνζδνθίεο 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο, ηδίσο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σειηθά, ε Δπξψπε 

αληηκεησπίδεη πεξηζζφηεξν έλα πξφβιεκα ζπληάμεσλ παξά έλα πξφβιεκα γήξαλζεο. 

Οη απαληήζεηο, ζ’ απηή ηε δεκνγξαθηθή πξφθιεζε, ππάγνληαη πξσηίζησο ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ 

ζπληαμηνδνηηθφ ηνκέα άξρηζαλ λα απνδίδνπλ θαξπνχο, ζηέιλνληαο ηα πξψηα 

ελζαξξπληηθά κελχκαηα. Απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο εληάζζνληαη ζε έλα επίθαηξν θαη 

δπλακηθφ επξσπατθφ πιαίζην πνπ έρεη ήδε δξνκνινγεζεί κέζσ ηεο αλαλεσκέλεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ηνπ πκθψλνπ 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή θαη ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ ζηνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ελζσκάησζεο. Σν δεηνχκελν δελ είλαη ζήκεξα λα 

δεκηνπξγεζεί κηα λέα επξσπατθή δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ, αιιά πξέπεη λα 

ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πνιιαπιέο θαη ζχλζεηεο 

δηαζηάζεηο ηεο δεκνγξαθηθήο πξφθιεζεο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν.  
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Σν πιαίζην ζην νπνίν πξέπεη λα θηλεζνχλ νη πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο, πξνζδηνξίδεηαη απφ πέληε ηνκείο, νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζε κηα θνηλή 

πξννπηηθή θαη είλαη νη εμήο : 

1. Δλζάξξπλζε ηεο δεκνγξαθηθήο αλαλέσζεο 

2. Πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απαζρνιήζεηο, κεγαιχηεξνο θαη πνηνηηθφο παξαγσγηθφο 

βίνο 

3. Αχμεζε απνδνηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο 

4. Οξγάλσζε ζηελ ππνδνρή θαη ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ 

5. Δγγχεζε βηψζηκσλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, κε ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη δηθαηνζχλεο κεηαμχ ησλ γελεψλ 

Οη θνηλνηηθέο θαη νη εζληθέο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηε δεκνγξαθηθή απηή πξφθιεζε. Απηφ ζα γίλεη κε ηελ 

επαλαμηνιφγεζε ησλ κέρξη ηψξα πνιηηηθψλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ, νη νπνίεο ζα 

ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηηο ζπλέπεηεο ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ. Δπηπξφζζεηα, 

θξίλεηαη αλαγθαίν λα αξρίζεη λα ζθπξειαηείηαη, ήδε απφ ηψξα, ε εκπηζηνζχλε ζην 

καθξνπξφζεζκν κέιινλ ζηα πεδία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ επηδφζεσλ. Ζ ίδηα 

απηή εκπηζηνζχλε ζα βνεζήζεη ην γεγελή πιεζπζκφ λα αλαπηχμεη κε ηνπο 

ζεκεξηλνχο ή ηνπο κειινληηθνχο κεηαλάζηεο κηα γφληκε ζρέζε, βαζηζκέλε ζηνλ 

ακνηβαίν ζεβαζκφ. Ζ επηηπρήο αληηκεηψπηζε ηεο δεκνγξαθηθήο πξφθιεζεο απνηειεί 

καθξφπλνν έξγν γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαη έλα κεγάιν ζηνίρεκα 

γηα ηηο θπβεξλήζεηο απηψλ. 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο είλαη ε κεηαλάζηεπζε. Σν 

πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο εηδηθά ζηηο ρψξεο ηεο 

Νφηηαο Δπξψπεο. Ζ απφηνκε κεηαηξνπή ηνπο απφ ρψξεο απνζηνιήο κεηαλαζηψλ ζε 

ρψξεο ππνδνρήο, ε έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη νξζνινγηθήο πνιηηηθήο γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε, αιιά θαη ε αλαγθαηφηεηα θάιπςεο ζέζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ 

δελ πξνηηκψληαη απφ ηνπο γεγελείο, έθαλαλ ην θαηλφκελν αθφκα εληνλφηεξν. Οη 

νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο πξνο ηηο ρψξεο απηέο νινέλα θαη απμάλνληαη θαη απνηεινχλ 

ηεξάζηηα πξφθιεζε γηα ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο αιιά θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

γεληθφηεξα, αθνχ θαινχληαη απφ ηε κία λα δηαθπιάμνπλ ηε ζπλνρή ηνπο θαη απφ ηελ 

άιιε λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε.  
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Δίλαη ινηπφλ αλαγθαία ε χπαξμε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη νπζηαζηηθήο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζα θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

θνηλσληψλ θαη νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, ε νπνία ζα πξνζθέξεη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζηαδηαθήο ελζσκάησζεο ησλ αιινδαπψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηνπο θαη γεληθφηεξα λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο 

ξνήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ.  

ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, ε καδηθή είζνδνο 

κεηαλαζηψλ απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κεηά, είρε σο θχξην ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ηε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ δχν ρξφληα ειιείκκαηα: α) ηεο έιιεηςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα 

ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη β) ηνπ θαζαξά 

δεκνγξαθηθνχ ειιείκκαηνο (γήξαλζε θαη αληζνθαηαλνκή κεηαμχ ησλ δχν θχισλ) 

πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά, ηφζν ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή, φζν θαη ηε γεληθφηεξε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Όκσο, ε θάιπςε ηνπ δεκνγξαθηθνχ, δηαξζξσηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ειιείκκαηνο 

ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν δελ είλαη πξντφλ κηαο απηφκαηεο δηαδηθαζίαο πνπ εμαληιείηαη 

ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν εληάζζεηαη ην μέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο θαη 

θνηλσλίεο απνθηά κηα δηθή ηνπ δπλακηθή κε πξνεθηάζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηελ απιή 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ αλαπφθεπθηε αιιειεπίδξαζε απηνχ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ηελ θνηλσλία ππνδνρήο δεκηνπξγεί φρη κφλν λέεο 

νηθνλνκηθέο αιιά θαη λέεο δεκνγξαθηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο 

(Καζίκεο, 2007). 

Ο αγξνηηθφο ρψξνο ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαηαιακβάλεη δεζπφδνπζα 

ζέζε, ηφζν ζηελ νηθνλνκία ηνπο, φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, φκσο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζπξξηθλψζεθε ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη 

έληνλα ηα ζεκάδηα ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο, αιιά θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

παξαθκήο. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο γεσξγηθήο 

απαζρφιεζεο, θάλνληαο ηε γεσξγία λα δηαδξακαηίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν θζίλνληα 

ξφιν ζηε ζχλζεζε ηεο ηνπηθήο απαζρφιεζεο. ε φιεο ηηο ππφ κειέηε ρψξεο, 

εκθαλίδνληαη πςειά πνζνζηά νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο, κεγάιν πνζνζηφ 

ειηθησκέλσλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη πνιχ κηθξφ πνζνζηφ λέσλ 

θαηφρσλ. Όια ηα παξαπάλσ, έρνπλ σο ζπλέπεηα λα παξαηεξνχληαη ρακειά πνζνζηά 

απαζρφιεζεο θαη πςειή αλεξγία (ρσξίο λα ππνινγίδεηαη θαη ε ιεγφκελε θξπθή 
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αλεξγία πνπ αθνξά ππναπαζρνινχκελνπο γεσξγνχο θαη εξγαδφκελνπο ζε γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο). Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα φκσο πξνβιήκαηα είλαη ε έιιεηςε 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ε ειιηπήο θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηνπο θαηνίθνπο λα κεηαθηλνχληαη πξνο ηα 

αζηηθά θέληξα. Παξάιιεια, αλαπηχζζνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε γεσξγηθνί 

θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη θάλνπλ πην έληνλν ην θαηλφκελν ηεο 

πνιπαπαζρφιεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ φια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη λα πεξηνξηζηεί φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ην θαηλφκελν ηεο εξήκσζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλε κέηξα πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, αιιά θαη παξάιιεια ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο απηψλ. 

Ζ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζα επηηεπρζεί κε ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

θπζηθψλ, αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, νη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα επφκελα ρξφληα κε επηηπρία ηηο ηδηαίηεξεο 

πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αεηθνξία, 

παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθέο επθαηξίεο γηα κεγέζπλζε ζε 

λένπο ηνκείο, αιιά θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο σο ηφπνο δηαβίσζεο 

θαη εξγαζίαο θαη ην ξφιν ηνπο σο δεμακελή θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπίσλ ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θάινπο.   

Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε γεσξγία εθηφο απφ ηελ παξαγσγηθή ηεο 

ιεηηνπξγία έρεη θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε, δηαρείξηζε 

θαη αλαβάζκηζε ηνπ αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εληζρχνπλ ηελ επίηεπμε ρσξηθψλ αιιά θαη επξχηεξσλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο βησζηκφηεηαο 

ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ δηαηήξεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζεκαληηθή 

ηφζν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πιεζπζκηαθήο εμφδνπ, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

θφζηνο ηεο νπνίαο είλαη πςειφ γηα ηελ θνηλσλία, φζν θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ηζφξξνπεο παξνπζίαο ηνπ αλζξψπνπ ζην ρψξν ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ, νηθηζηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Σα επηκέλνληα δεκνγξαθηθά θαη δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο αιιά 

θαη Ννηηνεπξσπατθήο γεσξγίαο, νη άηππεο αγξνηηθέο αγνξέο εξγαζίαο θαη ε 

πξνβιεπφκελε επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα ησλ 

κεηαλαζηψλ εθηφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, αλ δελ αληηκεησπηζζνχλ, αλακέλεηαη λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην κέιινλ ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο. 
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Πίλαθαο Α 1 Έθηαζε ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27 ζε km
2
 θαη θαηαλνκή ηνπ (%), κε βάζε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε NUTS-3 επίπεδν, 2006 

 

Υώξεο Έθηαζε %PR 

Έθηαζε 

(PR) %SR 

Έθηαζε 

(SR) %PU 

Έθηαζε 

(PU) 

Βέιγην (BE) 30.528,0 24,5 7.479,4 20,6 6.288,8 54,9 16.759,9 

Βνπιγαξία (BG) 111.001,9 36,6 40.626,7 62,2 69.043,2 1,2 1.332,0 

Σζέρηθε Γεκνθξαηία(CZ) 78.867,0 8,6 6.782,6 90,8 71.611,2 0,6 473,2 

Γαλία (DK) 43.098,3 71,8 30.944,6 23,7 10.214,3 4,6 1.982,5 

Γεξκαλία (DE) 357.092,9 36,5 130.338,9 44,0 157.120,9 19,5 69.633,1 

Δζζνλία (EE) 45.288,0 20,7 9.374,6 71,6 32.426,2 7,7 3.487,2 

Ηξιαλδία (IE) 69.797,0 98,7 68.889,6     1,3 907,4 

Διιάδα (EL) 131.957,0 73,9 97.516,2 23,2 30.614,0 2,9 3.826,8 

Ηζπαλία (ES) 505.987,0 45,4 229.718,1 40,2 203.406,8 14,4 72.862,1 

Γαιιία (FR) 632.833,6 48,3 305.658,6 47,2 298.697,5 4,4 27.844,7 

Ηηαιία (IT) 301.336,0 26,7 80.456,7 47,9 144.339,9 25,4 76.539,3 

Κχπξνο (CY) 9.250,0     100,0 9.250,0     

Λεηνλία (LV) 64.589,0 55,9 36.105,3 43,6 28.160,8 0,5 322,9 

Ληζνπαλία (LT) 65.300,0 32,9 21.483,7 52,2 34.086,6 14,9 9.729,7 

Λνπμεκβνχξγν (LU) 2.586,0     100,0 2.586,0     

Οπγγαξία (HU) 93.028,4 58,0 53.956,5 41,5 38.606,8 0,6 558,2 

Μάιηα (MT) 315,6         100,0 315,6 

Κάησ Υψξεο (NL) 41.543,1 2,8 1.163,2 41,1 17.074,2 56,1 23.305,7 

Απζηξία (AT) 83.843,7 78,4 65.733,5 20,2 16.936,4 1,4 1.173,8 

Πνισλία (PL) 312.685,0 72,2 225.758,6 25,3 79.109,3 2,5 7.817,1 

Πνξηνγαιία (PT) 92.117,5 69,7 64.205,9 21,7 19.989,5 8,6 7.922,1 

Ρνπκαλία (RO) 238.391,0 55,3 131.830,2 44,6 106.322,4 0,1 238,4 

ινβελία (SI) 20.273,0 70,4 14.272,2 29,6 6.000,8     

ινβαθία (SK) 49.033,8 32,2 15.788,9 63,6 31.185,5 4,2 2.059,4 

Φηλιαλδία (FI) 338.436,1 88,8 300.531,3 9,2 31.136,1 2,0 6.768,7 

νπεδία (SE) 441.369,5 90,1 397.673,9 8,3 36.633,7 1,5 6.620,5 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (UK) 243.069,0 24,2 58.822,7 54,2 131.743,4 21,7 52.746,0 

ΔΔ-27 4.403.617,4 54,4 2.395.111,8 36,6 1.612.584,3 9,0 395.226,4 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 58), Eurostat θαη ηδία επεμεξγαζία 
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Πίλαθαο Α 2 Πιεζπζκφο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27 (ζε εθαηνκκχξηα θαηνίθσλ) θαη θαηαλνκή 

ηνπ (%), κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε NUTS-

3 επίπεδν, 2006 

 

Υώξεο Πιεζπζκόο %PR Πιεζ. (PR) %SR Πιεζ. (SR) %PU Πιεζ. (PU) 

Βέιγην (BE) 10,6 4,2 0,445 11,1 1,177 84,7 8,978 

Βνπιγαξία (BG) 7,7 24,7 1,902 59,2 4,558 16,0 1,232 

Σζέρηθε Γεκνθξαηία (CZ) 10,3 5,0 0,515 83,5 8,601 11,5 1,185 

Γαλία (DK) 5,4 42,9 2,317 27,8 1,501 29,3 1,582 

Γεξκαλία (DE) 82,3 13,2 10,864 29,0 23,867 57,8 47,569 

Δζζνλία (EE) 1,3 10,5 0,137 76,7 0,997 12,8 0,166 

Ηξιαλδία (IE) 4,3 72,0 3,096     28,0 1,204 

Διιάδα (EL) 11,2 36,6 4,099 27,4 3,069 36,0 4,032 

Ηζπαλία (ES) 44,5 13,5 6,008 38,0 16,910 48,5 21,583 

Γαιιία (FR) 61,5 16,8 10,332 53,7 33,026 29,6 18,204 

Ηηαιία (IT) 59,1 9,3 5,496 36,7 21,690 54,1 31,973 

Κχπξνο (CY) 0,8     100,0 0,800     

Λεηνλία (LV) 2,3 39,3 0,904 29,0 0,667 31,7 0,729 

Ληζνπαλία (LT) 3,4 19,7 0,670 55,3 1,880 25,0 0,850 

Λνπμεκβνχξγν (LU) 0,5     100,0 0,500     

Οπγγαξία (HU) 10,1 41,3 4,171 41,9 4,232 16,9 1,707 

Μάιηα (MT) 0,4         100,0 0,400 

Κάησ Υψξεο (NL) 16,4 1,3 0,213 15,9 2,608 82,9 13,596 

Απζηξία (AT) 8,3 45,8 3,801 30,8 2,556 23,3 1,934 

Πνισλία (PL) 38,1 46,3 17,640 31,1 11,849 22,6 8,611 

Πνξηνγαιία (PT) 10,6 21,0 2,226 26,7 2,830 52,2 5,533 

Ρνπκαλία (RO) 21,6 40,8 8,813 50,2 10,843 9,0 1,944 

ινβελία (SI) 2,0 57,5 1,150 42,5 0,850     

ινβαθία (SK) 5,4 25,3 1,366 63,5 3,429 11,2 0,605 

Φηλιαλδία (FI) 5,3 52,9 2,804 21,1 1,118 25,9 1,373 

νπεδία (SE) 9,1 49,2 4,477 29,8 2,712 21,0 1,911 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (UK) 60,9 2,0 1,218 28,4 17,296 69,6 42,386 

ΔΔ-27 495,1 19,1 94,664 36,3 179,565 44,3 219,287 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 58), Eurostat θαη ηδία επεμεξγαζία 
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Πίλαθαο Α 3 Πιεζπζκηαθή ππθλφηεηαο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε NUTS-3 επίπεδν, θάηνηθνη/km
2
, 2006 

 

Υώξεο PR SR PU 

Βέιγην (BE) 59,1 185,7 539,0 

Βνπιγαξία (BG) 46,9 66,0 915,4 

Σζέρηθε Γεκνθξαηία (CZ) 76,5 122,3 2443,1 

Γαλία (DK) 75,4 148,3 807,0 

Γεξκαλία (DE) 83,4 152,2 683,6 

Δζζνλία (EE) 15,5 33,2 51,2 

Ηξιαλδία (IE) 45,5   1299,1 

Διιάδα (EL) 42,2 100,5 1055,5 

Ηζπαλία (ES) 26,0 82,4 293,0 

Γαιιία (FR) 34,8 113,9 66,9 

Ηηαιία (IT) 68,8 152,9 427,8 

Κχπξνο (CY)   83,5   

Λεηνλία (LV) 25,7 24,6 2832,0 

Ληζνπαλία (LT) 32,6 57,4 90,0 

Λνπμεκβνχξγν (LU)   182,8   

Οπγγαξία (HU) 77,1 109,4 3232,0 

Μάιηα (MT)     1281,1 

Κάησ Υψξεο (NL) 185,3 219,0 650,4 

Απζηξία (AT) 58,1 152,1 1766,7 

Πνισλία (PL) 78,3 154,6 1059,1 

Πνξηνγαιία (PT) 34,7 141,5 696,9 

Ρνπκαλία (RO) 70,0 104,3 8458,9 

ινβελία (SI) 81,5 142,8   

ινβαθία (SK) 86,4 109,7 294,8 

Φηλιαλδία (FI) 10,3 39,2 214,5 

νπεδία (SE) 12,1 77,5 292,1 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (UK) 20,9 130,3 798,4 

ΔΔ-27 40,8 113,4 561,3 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 62) 
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Πίλαθαο Α 4 Έθηαζε (km
2
) θαη εδαθηθή θάιπςε (%) γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ 

Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, 2006 

 

Υώξεο Έθηαζε 

% 

Γεωξγ. 

πεξηνρ. 

Έθηαζε 

γεωξγηθώλ 

πεξηνρώλ 

% 

Γαζώλ 

Γαζηθή 

έθηαζε 

% 

Φπζηθ. 

πεξηνρ. 

Έθηαζε 

θπζηθώλ 

πεξηνρώλ 

% 

Σερλεη. 

πεξηνρ. 

Έθηαζε 

ηερλεηώλ 

πεξηνρώλ 

Διιάδα 131.957,0 40,2 53.046,7 17,9 23.620,3 38,6 50.935,4 2,2 2.903,1 

Ηζπαλία 505.987,0 50,1 253.499,5 18,0 91.077,7 29,1 147.242,2 2,0 10.119,7 

Ηηαιία 301.336,0 52,2 157.297,4 26,0 78.347,4 15,7 47.309,8 5,0 15.066,8 

Πνξηνγαιία 92.117,5 46,9 43.203,1 22,3 20.542,2 25,5 23.490,0 3,5 3.224,1 

ΕΕ-27 4.403.617,4 46,7 2.056.489,3 30,2 1.329.892,5 15,7 691.367,9 4,4 193.759,2 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2010 (ζει: 84), Eurostat θαη ηδία επεμεξγαζία 

 

 

Πίλαθαο Α 5 Υξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή έθηαζε (km
2
) θαη θαηαλνκή ηεο ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο (%) γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη 

ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, 2007 

 

Υψξεο 

Υξεζηκνπ. 

γεσξγηθή 

έθηαζε 

% Αξφζηκε γε 
% Μφληκεο 

θαιιηέξγεηεο 

% Μφληκνη 

βνζθφηνπνη 

Διιάδα 40.762,3 52,0 27,6 20,1 

Ηζπαλία 248.925,2 47,7 17,5 34,7 

Ηηαιία 127.442,0 54,4 18,2 27,1 

Πνξηνγαιία 34.729,4 31,0 17,2 51,3 

ΔΔ-27 1.724.850,5 60,5 6,4 32,9 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 90, 92)  

 

 

Πίλαθαο Α 6 Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (δηο. €) θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε [ΑΔΠ (pps)/ θεθαιήλ 

(ΔΔ-27=100)] γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη 

ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε NUTS-3 επίπεδν, 2005 (κέζνο φξνο ησλ εηψλ 2004, 

2005, 2006) 

 

Υψξεο 
Καηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ 
*PR *SR *PU 

Διιάδα 199 71 78 127 

Ηζπαλία 909 83 95 113 

Ηηαιία 1.428 85 93 116 

Πνξηνγαιία 149 60 65 88 

ΔΔ-27 11.035 69 84 126 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Europe in Figures, Eurostat Yearbook 2009 (ζει: 74) θαη *Rural 

Development in the European Union, Statistical and Economic Information, Report 

2009 (ζει: 66)  
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Πίλαθαο Α 7 Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (εθαηνκκχξηα €) θαη θαηαλνκή ηεο (%) γηα 

ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

ζε NUTS-3 επίπεδν, 2006 

 

Υψξεο 
*Αθαζάξηζηε 

Πξνζηηζέκελε Αμία 
%PR %SR %PU 

Διιάδα 6.536 27,9 22,7 49,4 

Ηζπαλία 22.159 11,1 35,3 53,6 

Ηηαιία 24.986 7,6 32,7 59,7 

Πνξηνγαιία 2.726 16,7 22,9 60,4 

ΔΔ-27 143.445 12,8 30,1 57,2 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 58) θαη  

*http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2007/table_en/2012.pdf 

 

 

Πίλαθαο Α 8 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ 

Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε NUTS-3 επίπεδν, 2006 

 

Υψξεο %PR %SR %PU 

Διιάδα 34,5 28,1 37,3 

Ηζπαλία 12,1 36,3 51,6 

Ηηαιία 8,2 34,3 57,5 

Πνξηνγαιία 20,7 26,8 52,5 

ΔΔ-27 19,2 35,4 45,4 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 58) 

 

 

Πίλαθαο Α 9 Γνκή ηεο νηθνλνκίαο (% ηεο ΑΠΑ αλά θιάδν) γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, 

ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε βάζε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε NUTS-3 επίπεδν, 2006 

 

Υψξεο 

PR SR PU 

% α' 

γελή 

ηνκέα 

% β' 

γελή 

ηνκέα 

% γ' 

γελή 

ηνκέα 

% α' 

γελή 

ηνκέα 

% β' 

γελή 

ηνκέα 

% γ' 

γελή 

ηνκέα 

% α' 

γελή 

ηνκέα 

% β' 

γελή 

ηνκέα 

% γ' 

γελή 

ηνκέα 

Διιάδα 9,8 30,7 59,5 4,9 26,0 69,1 0,5 13,2 86,4 

Ηζπαλία 8,7 29,1 62,2 3,9 31,6 64,5 1,0 29,1 69,9 

Ηηαιία 4,1 24,8 71,1 3,3 26,9 69,8 1,2 27,0 71,8 

Πνξηνγαιία 7,6 27,3 65,1 4,6 27,2 68,2 0,8 22,4 76,8 

ΔΔ-27 5,0 31,5 63,5 2,7 28,8 68,5 0,6 23,3 76,1 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 70)  

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2007/table_en/2012.pdf
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Πίλαθαο Α 10 Μεηαβνιή ηεο δνκήο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ 

Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε βάζε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε NUTS-3 επίπεδν, γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2006 

Υψξεο 

PR SR PU 

% α' 

γελή 

ηνκέα 

% β' 

γελή 

ηνκέα 

% γ' 

γελή 

ηνκέα 

% α' 

γελή 

ηνκέα 

% β' 

γελή 

ηνκέα 

% γ' 

γελή 

ηνκέα 

% α' 

γελή 

ηνκέα 

% β' 

γελή 

ηνκέα 

% γ' 

γελή 

ηνκέα 

Διιάδα -4,3 2,9 1,4 -3,0 3,3 -0,3 -0,2 -2,0 2,3 

Ηζπαλία -4,3 2,2 2,1 -2,0 0,8 1,2 -0,5 0,5 0,1 

Ηηαιία -0,8 -1,3 2,1 -0,9 -1,2 2,1 -0,4 -1,3 1,7 

Πνξηνγαιία -3,4 -0,8 4,4 -1,7 -3,5 5,3 -0,1 -4,1 4,1 

ΔΔ-27 -1,7 -0,7 2,3 -0,9 -1,3 2,3 -0,2 -2,1 2,3 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 71)  

 

Πίλαθαο Α 11 Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ (απφιπηε ηηκή), κέζν θπζηθφ κέγεζνο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ (εθηάξηα) θαη θαηαλνκή ηνπ θπζηθνχ κεγέζνπο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ (%) γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ 

Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, 2007 

 

Υψξεο 
Αξηζκφο 

εθκ/ζεσλ 

Μέζν 

θπζηθφ 

κέγεζνο 

εθκ/ζεσλ 

Καηαλνκή θπζηθνχ κεγέζνπο εθκεηαιιεχζεσλ 

% εθκεη. 

< 5 εθηάξ. 

% εθκεη. 

≥ 5 - <50 

εθηάξ. 

% εθκεη. 

≥ 50 εθηάξ. 

Διιάδα 860.150 4,7 76,2 23,0 0,8 

Ηζπαλία 1.043.910 23,9 52,8 37,5 9,7 

Ηηαιία 1.679.440 7,6 73,3 24,3 2,4 

Πνξηνγαιία 275.080 12,6 72,6 23,9 3,6 

ΔΔ-27 13.700.400 12,6 70,4 24,5 5,1 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 92, 96)  

 

Πίλαθαο Α 12 Μέζν νηθνλνκηθφ κέγεζνο εθκεηαιιεχζεσλ (ΔΜΜ
1
) θαη θαηαλνκή ηνπ (%) 

γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, 2007 

 

Υψξεο 

Μέζν νηθνλνκηθφ 

κέγεζνο 

εθκεηαιιεχζεσλ 

Καηαλνκή νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο εθκεηαιιεχζεσλ 

% εθκεη.  

< 2 ΔΜΜ 

% εθκεη.  

≥ 2 - <100 

ΔΜΜ 

% εθκεη. 

 ≥ 100 ΔΜΜ 

Διιάδα 7,2 34,0 65,8 0,2 

Ηζπαλία 20,6 21,1 75,6 3,3 

Ηηαιία 14,9 33,8 63,8 2,4 

Πνξηνγαιία 6,6 57,5 41,7 0,8 

ΔΔ-27 11,3 60,8 36,9 2,2 
1
Δπξσπατθή κνλάδα κεγέζνπο 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 98)  
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Πίλαθαο Α 13 πλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ εθκεηαιιεχζεσλ (1.000 ΔΜΔ
1
), κφληκν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ εθκεηαιιεχζεσλ (%), πιήξνπο απαζρφιεζεο κφληκν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ εθκεηαιιεχζεσλ (%), γπλαηθείν κφληκν εξγαηηθφ δπλακηθφ 

εθκεηαιιεχζεσλ (%), νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ εθκεηαιιεχζεσλ (%), 

γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, 2007 

 

Υψξεο 

*πλνιηθφ 

εξγαηηθφ 

δπλακηθφ 

εθκεηαιιεχζεσλ
2 

Μφληκν 

εξγαηηθφ 

δπλακηθφ 

εθκεη.
 

Πιήξνπο 

απαζρφιεζεο 

κφληκν 

εξγαηηθφ 

δπλακηθφ 

εθκεη.
 

Γπλαηθείν 

κφληκν 

εξγαηηθφ 

δπλακηθφ 

εθκεη. 

Οηθνγελεηαθφ 

εξγαηηθφ 

δπλακηθφ 

εθκεη. 

Διιάδα 568.710 86 22 29 82 

Ηζπαλία 967.680 82 42 20 65 

Ηηαιία 1.302.180 90 37 30 84 

Πνξηνγαιία 338.040 93 35 41 82 

ΔΔ-27 11.693.120 92 34 34 78 
1
Δηήζηα κνλάδα εξγαζίαο (ΔΜΔ). 

2
Σα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηνπο θαηφρνπο, αθφκα θαη φηαλ δελ εξγάδεηαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε, ελψ νη ζχδπγνη ππνινγίδνληαη κφλν αλ αζθνχλ γεσξγηθέο εξγαζίεο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε. 

Πεγή: * Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 92) θαη Δπξσπατθή Έλσζε, Europe in 

Figures, Eurostat Yearbook 2010 (ζει: 435) 

 

Πίλαθαο Α 14 Κάηνρνο εθκεηάιιεπζεο πνπ είλαη θπζηθφ πξφζσπν (ρηιηάδεο), θάηνρνο 

εθκεηάιιεπζεο <35 εηψλ (ρηιηάδεο) θαη θαηαλνκή ηνπ (%), θάηνρνο 

εθκεηάιιεπζεο ≥65 εηψλ (ρηιηάδεο) θαη θαηαλνκή ηνπ (%) θαη ειηθηαθή δνκή 

ζηε γεσξγία (ιφγνο: αγξφηεο <35 εηψλ / >55 εηψλ) γηα ηελ Διιάδα, ηελ 

Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, 

2007 

 

Υψξεο 

Κάηνρνο 

εθκεηάι. 

πνπ είλαη 

θπζηθφ 

πξφζσπν 

Κάηνρνο 

εθκεηάιιεπζεο 

<35 εηψλ 

% ηνπ 

ζπλνιηθνχ 

Κάηνρνο 

εθκεηάιιεπζεο 

≥65 εηψλ 

% ηνπ 

ζπλνιηθνχ 

*Ζιηθηαθή 

δνκή ζηε 

γεσξγία 

 

Διιάδα 860 60 7,0 321 37,3 0,12 

Ηζπαλία 988 44 4,5 361 36,5 0,07 

Ηηαιία 1.664 49 2,9 741 44,5 0,04 

Πνξηνγαιία 269 5 1,9 130 48,3 0,03 

ΔΔ-27 13.441 823 6,1 4.584 34,1 0,11 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Europe in Figures, Eurostat Yearbook 2010 (ζει: 435) θαη * 

Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 106) 
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Πίλαθαο Α 15 Γνκή απαζρφιεζεο, γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ 

Πνξηνγαιία θαη ηελ ΔΔ-27, κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ζε NUTS-3 επίπεδν, 2006 

 

Υψξεο 

% PR % SR % PU 

% α'  

γελή  

ηνκέα 

% β'  

γελή  

ηνκέα 

% γ'  

γελή  

ηνκέα 

% α'  

γελή  

ηνκέα 

% β'  

γελή  

ηνκέα 

% γ'  

γελή  

ηνκέα 

% α'  

γελή  

ηνκέα 

% β'  

γελή  

ηνκέα 

% γ'  

γελή  

ηνκέα 

Διιάδα 23,9 19,2 56,9 12,3 20,3 67,4 0,6 20,0 79,4 

Ηζπαλία 12,2 28,5 59,3 6,2 30,8 62,9 1,9 27,8 70,3 

Ηηαιία 8,2 27,0 64,8 6,4 28,3 65,1 2,2 28,8 69,0 

Πνξηνγαιία 29,6 22,5 47,9 15,0 32,6 52,4 3,2 29,2 67,6 

ΔΔ-27 16,0 28,3 55,7 8,2 29,5 62,3 1,5 23,7 74,8 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 72)  

 

 

 

 

Πίλαθαο Α 16 Μεηαβνιή ηεο δνκήο ηεο απαζρφιεζεο, γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ 

Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ ΔΔ-27, κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε NUTS-3 επίπεδν, 2000-2006 

 

Υψξεο 

% PR % SR % PU 

% α' 

γελή 

ηνκέα 

% β' 

γελή 

ηνκέα 

% γ' 

γελή 

ηνκέα 

% α' 

γελή 

ηνκέα 

% β' 

γελή 

ηνκέα 

% γ' 

γελή 

ηνκέα 

% α' 

γελή 

ηνκέα 

% β' 

γελή 

ηνκέα 

% γ' 

γελή 

ηνκέα 

Διιάδα -8,4 0,6 7,8 -4,4 0,4 4,0 -0,7 -0,8 1,4 

Ηζπαλία -4,7 1,0 3,7 -2,0 -0,2 2,2 -0,5 -2,0 2,4 

Ηηαιία -2,0 -0,3 2,4 -0,5 -0,6 1,2 -0,3 -0,8 1,1 

Πνξηνγαιία -0,4 -3,1 3,5 -2,9 -2,8 5,7 -0,1 -5,4 5,5 

ΔΔ-27 -6,6 1,1 5,5 -3,7 -0,3 4,0 -0,2 -2,3 2,5 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 73)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Πίλαθαο Α 17 Δμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Ν. Δπξψπεο (ζε ρηιηάδεο θαηνίθσλ) θαη θαηαλνκή ηνπο (%), 1950-2050 

 

Έηε 
πλνιηθφο 

Πιεζπζκφο 

Αγξνηηθφο 

Πιεζπζκφο 

% Αγξνηηθφο 

Πιεζπζκφο 

Αζηηθφο 

Πιεζπζκφο 

% Αζηηθφο 

Πιεζπζκφο 

1950 91.084 45.610 50% 45.474 50% 

1955 94.408 44.896 48% 49.512 52% 

1960 97.847 44.149 45% 53.697 55% 

1965 101.718 42.466 42% 59.252 58% 

1970 105.074 40.189 38% 64.885 62% 

1975 109.269 39.336 36% 69.932 64% 

1980 113.370 38.702 34% 74.669 66% 

1985 114.958 38.286 33% 76.673 67% 

1990 115.714 37.831 33% 77.885 67% 

1995 117.375 37.706 32% 79.668 68% 

2000 119.123 37.543 32% 81.582 68% 

2005 123.671 37.960 31% 85.713 69% 

2010 126.080 37.415 30% 88.664 70% 

2015 127.079 36.116 28% 90.962 72% 

2020 127.110 34.227 27% 92.884 73% 

2025 126.650 31.946 25% 94.705 75% 

2030 125.987 29.541 23% 96.445 77% 

2035 125.260 27.252 22% 98.008 78% 

2040 124.427 25.076 20% 99.351 80% 

2045 123.313 22.986 19% 100.327 81% 

2050 121.801 20.972 17% 100.828 83% 

Πεγή: Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηδία επεμεξγαζία (http://esa.un.org/unup) 
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Πίλαθαο Α 18 Δμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο (ζε 

ρηιηάδεο θαηνίθσλ) θαη θαηαλνκή ηνπο (%), 1950-2050 

 

Έηε 
πλνιηθφο 

Πιεζπζκφο 

Αγξνηηθφο 

Πιεζπζκφο 

% Αγξνηηθφο 

Πιεζπζκφο 

Αζηηθφο 

Πιεζπζκφο 

% Αζηηθφο 

Πιεζπζκφο 

1950 7.566 4.741 63% 2.825 37% 

1955 7.966 4.775 60% 3.191 40% 

1960 8.334 4.759 57% 3.574 43% 

1965 8.551 4.487 52% 4.064 48% 

1970 8.793 4.176 47% 4.617 53% 

1975 9.047 4.043 45% 5.003 55% 

1980 9.643 4.076 42% 5.567 58% 

1985 9.934 4.129 42% 5.806 58% 

1990 10.161 4.182 41% 5.979 59% 

1995 10.656 4.338 41% 6.317 59% 

2000 10.975 4.419 40% 6.556 60% 

2005 11.100 4.400 40% 6.700 60% 

2010 11.215 4.327 39% 6.888 61% 

2015 11.273 4.184 37% 7.089 63% 

2020 11.274 3.974 35% 7.301 65% 

2025 11.236 3.710 33% 7.527 67% 

2030 11.179 3.432 31% 7.746 69% 

2035 11.111 3.165 28% 7.946 72% 

2040 11.031 2.908 26% 8.123 74% 

2045 10.932 2.662 24% 8.270 76% 

2050 10.808 2.425 22% 8.382 78% 

Πεγή: Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηδία επεμεξγαζία (http://esa.un.org/unup) 
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Πίλαθαο Α 19 Δμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Ηζπαλίαο (ζε 

ρηιηάδεο θαηνίθσλ) θαη θαηαλνκή ηνπο (%), 1950-2050 

 

Έηε 
πλνιηθφο 

Πιεζπζκφο 

Αγξνηηθφο 

Πιεζπζκφο 

% Αγξνηηθφο 

Πιεζπζκφο 

Αζηηθφο 

Πιεζπζκφο 

% Αζηηθφο 

Πιεζπζκφο 

1950 28.009 13.467 48% 14.542 52% 

1955 29.199 13.366 46% 15.833 54% 

1960 30.455 13.228 43% 17.228 57% 

1965 32.056 12.413 39% 19.643 61% 

1970 33.779 11.472 34% 22.307 66% 

1975 35.688 10.860 30% 24.828 70% 

1980 37.527 10.212 27% 27.315 73% 

1985 38.420 9.907 26% 28.513 74% 

1990 38.851 9.576 25% 29.275 75% 

1995 39.388 9.510 24% 29.878 76% 

2000 40.229 9.550 24% 30.680 76% 

2005 43.397 10.103 23% 33.295 77% 

2010 45.108 10.196 23% 34.912 77% 

2015 46.000 9.989 22% 36.010 78% 

2020 46.445 9.584 21% 36.861 79% 

2025 46.623 9.039 19% 37.584 81% 

2030 46.682 8.440 18% 38.242 82% 

2035 46.735 7.870 17% 38.865 83% 

2040 46.776 7.330 16% 39.446 84% 

2045 46.699 6.803 15% 39.896 85% 

2050 46.401 6.278 14% 40.123 86% 

Πεγή: Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηδία επεμεξγαζία (http://esa.un.org/unup) 
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Πίλαθαο Α 20 Δμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Ηηαιίαο (ζε 

ρηιηάδεο θαηνίθσλ) θαη θαηαλνκή ηνπο (%), 1950-2050 

 

Έηε 
πλνιηθφο 

Πιεζπζκφο 

Αγξνηηθφο 

Πιεζπζκφο 

% Αγξνηηθφο 

Πιεζπζκφο 

Αζηηθφο 

Πιεζπζκφο 

% Αζηηθφο 

Πιεζπζκφο 

1950 47.104 21.619 46% 25.485 54% 

1955 48.633 20.983 43% 27.650 57% 

1960 50.200 20.401 41% 29.799 59% 

1965 52.112 19.885 38% 32.228 62% 

1970 53.822 19.229 36% 34.593 64% 

1975 55.441 19.048 34% 36.393 66% 

1980 56.434 18.826 33% 37.608 67% 

1985 56.593 18.774 33% 37.819 67% 

1990 56.719 18.873 33% 37.847 67% 

1995 57.301 18.954 33% 38.347 67% 

2000 57.692 18.910 33% 38.782 67% 

2005 58.646 18.995 32% 39.652 68% 

2010 59.032 18.677 32% 40.354 68% 

2015 59.001 18.013 31% 40.988 69% 

2020 58.601 17.043 29% 41.558 71% 

2025 58.079 15.874 27% 42.205 73% 

2030 57.519 14.638 25% 42.881 75% 

2035 56.929 13.465 24% 43.464 76% 

2040 56.277 12.351 22% 43.926 78% 

2045 55.506 11.285 20% 44.221 80% 

2050 54.610 10.270 19% 44.340 81% 

Πεγή: Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηδία επεμεξγαζία (http://esa.un.org/unup) 
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Πίλαθαο Α 21 Δμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ, αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πνξηνγαιίαο 

(ζε ρηιηάδεο θαηνίθσλ) θαη θαηαλνκή ηνπο (%), 1950-2050 

 

Έηε 
πλνιηθφο 

Πιεζπζκφο 

Αγξνηηθφο 

Πιεζπζκφο 

% Αγξνηηθφο 

Πιεζπζκφο 

Αζηηθφο 

Πιεζπζκφο 

% Αζηηθφο 

Πιεζπζκφο 

1950 8.405 5.783 69% 2.622 31% 

1955 8.610 5.772 67% 2.838 33% 

1960 8.858 5.761 65% 3.096 35% 

1965 8.999 5.681 63% 3.317 37% 

1970 8.680 5.312 61% 3.368 39% 

1975 9.093 5.385 59% 3.708 41% 

1980 9.766 5.588 57% 4.179 43% 

1985 10.011 5.476 55% 4.535 45% 

1990 9.983 5.200 52% 4.784 48% 

1995 10.030 4.904 49% 5.126 51% 

2000 10.227 4.664 46% 5.564 54% 

2005 10.528 4.462 42% 6.066 58% 

2010 10.725 4.215 39% 6.510 61% 

2015 10.805 3.930 36% 6.875 64% 

2020 10.790 3.626 34% 7.164 66% 

2025 10.712 3.323 31% 7.389 69% 

2030 10.607 3.031 29% 7.576 71% 

2035 10.485 2.752 26% 7.733 74% 

2040 10.343 2.487 24% 7.856 76% 

2045 10.176 2.236 22% 7.940 78% 

2050 9.982 1.999 20% 7.983 80% 

Πεγή: Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηδία επεμεξγαζία (http://esa.un.org/unup) 
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Πίλαθαο Α 22 Πιεζπζκφο ειηθίαο 0-14 εηψλ θαη θαηαλνκή ηνπ (%) γηα ηελ Διιάδα, ηελ 

Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε 

βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, 

2007 

 

Υψξεο Πιεζπζκφο %PR PR %SR SR %PU PU 

Διιάδα  11.171.740 14,5 1.619.902 14,7 1.642.246 13,8 1.541.700 

Ηζπαλία  44.474.631 14,9 6.626.720 14,5 6.448.821 14,5 6.448.821 

Ηηαιία  59.131.287 13,0 7.687.067 13,9 8.219.249 14,4 8.514.905 

Πνξηνγαιία 10.599.095 13,4 1.420.279 15,5 1.642.860 15,9 1.685.256 

ΔΔ-27 495.291.931 16,1 79.742.001 15,6 77.265.541 15,9 78.751.417 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 64), Eurostat θαη ηδία επεμεξγαζία 

 

 

Πίλαθαο Α 23 Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 0-14 εηψλ γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, 

ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε βάζε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2007 

 

Υψξεο PR SR PU 

Διιάδα  -1,6 -0,2 1,8 

Ηζπαλία  -1,7 2,3 -0,6 

Ηηαιία  -1,2 -0,9 2,0 

Πνξηνγαιία -0,4 1,3 -0,9 

ΔΔ-27 -2,5 1,1 1,4 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 64), Eurostat θαη ηδία επεμεξγαζία 

 

 

Πίλαθαο Α 24 Πιεζπζκφο ειηθίαο 15-64 εηψλ θαη θαηαλνκή ηνπ (%) γηα ηελ Διιάδα, ηελ 

Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε 

βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, 

2007 

 

Υψξεο Πιεζπζκφο %PR PR %SR SR %PU PU 

Διιάδα  11.171.740 65,5 7.317.490 66,2 7.395.692 69,7 7.786.703 

Ηζπαλία  44.474.631 66,6 29.620.104 68,8 30.598.546 69,2 30.776.445 

Ηηαιία  59.131.287 67,0 39.617.962 65,4 38.671.862 66,5 39.322.306 

Πνξηνγαιία 10.599.095 66,1 7.006.002 69,1 7.323.975 69,1 7.323.975 

ΔΔ-27 495.291.931 67,6 334.817.345 67,4 333.826.761 67,9 336.303.221 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 64), Eurostat θαη ηδία επεμεξγαζία 
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Πίλαθαο Α 25 Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, 

ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε βάζε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2007 

 

Υψξεο PR SR PU 

Διιάδα  -1,2 -1,7 3,0 

Ηζπαλία  -1,0 0,9 0,1 

Ηηαιία  -0,4 -1,3 1,7 

Πνξηνγαιία -1,3 1,5 -0,1 

ΔΔ-27 -1,6 0,1 1,5 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 64), Eurostat θαη ηδία επεμεξγαζία 

 

 

Πίλαθαο Α 26 Πιεζπζκφο ειηθίαο >65 εηψλ θαη θαηαλνκή ηνπ (%) γηα ηελ Διιάδα, ηελ 

Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε 

βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, 

2007 

 

Υψξεο Πιεζπζκφο %PR PR %SR SR %PU PU 

Διιάδα  11.171.740 20,1 2.245.520 19,1 2.133.802 16,5 1.843.337 

Ηζπαλία 44.474.631 18,5 8.227.807 16,8 7.471.738 16,3 7.249.365 

Ηηαιία  59.131.287 20,1 11.885.389 20,7 12.240.176 19,1 11.294.076 

Πνξηνγαιία  10.599.095 20,5 2.172.814 15,4 1.632.261 15,0 1.589.864 

ΔΔ-27 495.291.931 16,4 81.227.877 17,1 84.694.920 16,2 80.237.293 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 64), Eurostat θαη ηδία επεμεξγαζία 

 

 

Πίλαθαο Α 27 Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο >65 εηψλ γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, 

ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27, κε βάζε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε επίπεδν NUTS-2, γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2007 

 

Υψξεο PR SR PU 

Διιάδα  -0,8 -1,1 1,9 

Ηζπαλία  0,4 -0,2 -0,2 

Ηηαιία  0,0 -2,0 2,0 

Πνξηνγαιία 0,4 -0,7 0,4 

ΔΔ-27 -1,0 -0,5 1,5 

Πεγή: Δπξσπατθή Έλσζε, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 64), Eurostat θαη ηδία επεμεξγαζία 
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Υάξηεο 1 Υψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο 

 

Πεγή: European Commission, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 θαη ηδία επεμεξγαζία 

 

Υάξηεο 2 Πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα (θάηνηθνη/ km
2
) ζε επίπεδν NUTS 3 γηα ηα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ- 27, 2006 

 
Πεγή: European Commission, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 56) θαη ηδία επεμεξγαζία 
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Υάξηεο 3 Δξγαηηθφ δπλακηθφ (ΔΜΔ) ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο 

Πνξηνγαιίαο, ζε επίπεδν NUTS-3, 2007 

 

Πεγή: European Commission, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 95) θαη ηδία επεμεξγαζία 

 

Υάξηεο 4 Ζιηθηαθή δνκή ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη 

ηεο Πνξηνγαιίαο, ζε επίπεδν NUTS-2, 2007 

 

Πεγή: European Commission, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 107) θαη ηδία επεμεξγαζία 
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Υάξηεο 5 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο 

Πνξηνγαιίαο, ζε επίπεδν NUTS-2, 2007 

 

Πεγή: European Commission, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 75) θαη ηδία επεμεξγαζία 

 

Υάξηεο 6 Μεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο 

θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, ζε επίπεδν NUTS-2, γηα ηελ πεξίνδν 2000-2007 

 

Πεγή: European Commission, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 75) θαη ηδία επεμεξγαζία 
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Υάξηεο 7 Πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, 

ζε επίπεδν NUTS-2, 2007 

 

Πεγή: European Commission, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 77) θαη ηδία επεμεξγαζία 

 

Υάξηεο 8 Μεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο 

Πνξηνγαιίαο, ζε επίπεδν NUTS-2, γηα ηελ πεξίνδν 2000-2007 

 

Πεγή: European Commission, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 79) θαη ηδία επεμεξγαζία 
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Υάξηεο 9 Πνζνζηφ καθξνρξφληαο αλεξγίαο ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο 

Πνξηνγαιίαο, ζε επίπεδν NUTS-2, 2008 

 

Πεγή: European Commission, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 81) θαη ηδία επεμεξγαζία 

 
Υάξηεο 10 Μεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ καθξνρξφληαο αλεξγίαο ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο 

Ηηαιίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, ζε επίπεδν NUTS-2, γηα ηελ πεξίνδν 2003-2008 

 

Πεγή: European Commission, Rural Development in the European Union, Statistical and 

Economic Information, Report 2009 (ζει: 83) θαη ηδία επεμεξγαζία 


