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1. Εισαγωγή  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογία υπολογισμού και τα 

αποτελέσματα συνθετικών δεικτών ανθρώπινης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα. 

Η εργασία βασίζεται στα ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος «Χωρικές ανισότητες 

εισοδήματος, ανάπτυξης και φτώχειας στην Ελλάδα» που χρηματοδοτήθηκε από το 

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στα πλαίσια του προγράμματος Μελέτες 2011 

(Καλογήρου κ.ά., 2011). Το ερευνητικό πρόγραμμα διερεύνησε τα παραπάνω φαινόμενα με 

γεωγραφική αναφορά τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ελλάδας όπως αυτοί 

διαμορφώνονται σήμερα σύμφωνα με τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κατέληξε σε ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα μέρος των οποίο παρουσιάζονται εδώ.  

 

2. Θεωρητικό Πλαίσιο και Δεδομένα  

2.1. Η Ανάπτυξη: Δείκτες Ανάπτυξης / Ευημερίας 

Το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού, το επίπεδο ανάπτυξης και οι εν γένει 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (Socio-Economic Conditions) μιας χώρας ή μιας είναι 

πολυδιάστατα φαινόμενα. Τα φαινόμενα αυτά συνήθως περιγράφονται και προσδιορίζονται 

συνδυαστικά με τη βοήθεια πολλών επιμέρους μεταβλητών και δεικτών που ο καθένας από 

αυτούς προσδίδει ποσοτικά μιας διαφορετικής απόχρωσης  πληροφόρηση για τις εκ των 

πραγμάτων πολλές πλευρές, ιδιαιτερότητες και όψεις του θέματος και περιλαμβάνουν 

κοινωνικές, οικονομικές, υγειονομικές, οικολογικές και άλλες δομές του περιβάλλοντος στο 

οποίο τα άτομα ζουν και το οποίο βιώνουν.  

Στις αρχές του 1990 ο Πακιστανός Οικονομολόγος Mahbub au Hag (1995) πρότεινε μία 

σειρά από συνθετικούς δείκτες  με σκοπό τη μέτρηση και συγκριτική επισκόπηση των μέσων 

επιπέδων διαβίωσης των πληθυσμών σε επίπεδο χώρας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

(UNDP 1977, 2006, 2007, 2011) ο πιο γνωστός και καθιερωμένος δείκτης για διεθνείς (δια-
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κρατικές) συγκρίσεις των επιπέδων κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης είναι ο Δείκτης 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index, HDI). Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα 

συνθετικό-συγκεντρωτικό περιγραφικό μέτρο που βασίζεται στις μέσες επιδόσεις σε τρεις 

επιμέρους όψεις κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και συνθηκών που επικρατούν σε κάθε 

χώρα. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη (α) η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση, 

(β) το επίπεδο βασικής εκπαίδευσης του πληθυσμού, και (γ) το κατά κεφαλήν εγχώριο 

προϊόν. Τα μέτρα αυτά εκφράζονται υπό τη μορφή γραμμικών μετασχηματισμών (όπως 

προαναφέραμε) και συνδυάζονται μεταξύ τους με μία σχέση που στηρίζεται στον υπολογισμό 

του απλού αριθμητικού μέσου.  

Η ακριβής διατύπωση του προτεινόμενου από τα Ηνωμένα Έθνη δείκτη για τα έτη 2007/2008 

(UNDP 2007) έχει ως εξής. Υπολογίζονται κατ’ αρχήν οι επιμέρους δείκτες: 

 

 

 

όπου ALI = Adult Literacy Index και GER = Gross Enrolment Ratio. 

Στη συνέχεια, με βάση τους ανωτέρω δείκτες υπολογίζεται τελικά ο συνθετικός δείκτης του 

Human Development Index (HDI) που έχει τη μορφή: 

 

Οι τιμές του δείκτη HDI θεωρητικά κυμαίνονται από 0 έως 1, και οι χώρες έχουν  

ταξινομηθεί συγκριτικά σε τρεις κατηγορίες (τάξεις): 

• Χώρες χαμηλής ανάπτυξης (με χαμηλές τιμές HDI : 0 – 0,449) 

• Χώρες μεσαίας ανάπτυξης (με μεσαίες τιμές HDI : 0,450 – 0,699) 

• Χώρες υψηλής ανάπτυξης (με υψηλές τιμές HDI : 0,700 ή μεγαλύτερες) 

Ο HDI είναι απλός δείκτης με σαφή μεθοδολογία. Πέτυχε το βασικό του στόχο να 

αποσυνδέσει την ανθρώπινη ανάπτυξη από την εξέλιξη αποκλειστικά του ΑΕΠ, 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον παραμέτρους όπως αυτές της εκπαίδευσης και του 

προσδόκιμου ζωής. Καθιερώθηκε γρήγορα και είχε παγκόσμια επιρροή και εμβέλεια.  

Είκοσι χρόνια από την υιοθέτηση του HDI, ομάδα οικονομολόγων υπό τον Νομπελίστα Α. 

Sen πρότεινε μια νέα τροποποιημένη μέθοδο υπολογισμού του δείκτη που μετονομάστηκε σε 

ΙΑHDI (Inequality Adjusted Human Development Index). Στόχος είναι η καλύτερη ανάδειξη 
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των ανισοτήτων, κυρίως όσον αφορά στην εκπαίδευση και την υγεία. Ο τροποποιημένος 

αυτός δείκτης υπολογίστηκε πρώτη φορά το 2010 και αντιμετωπίζει τη βασικότερη κριτική 

σχετικά με τη γραμμικότητα της σχέσης μεταξύ των τριών παραμέτρων.   

Με βάση την Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ το 2011 (UNDP, 2011) ο Δείκτης 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index, HDI) υπολογίζεται ως εξής: 

 

όπου  

Life Expectancy Index (ΙLife):  

Education Index (ΙEducation):  

Mean Years of Schooling Index (MYSI):  

Expected Years of Schooling Index (EYSI):  

Income Index (ΙIncome):  

Στην νέα μέτρηση ο δείκτης MYSI αφορά ενήλικες 25 ετών και άνω και ο δείκτης EYSI 

αφορά παιδιά στη ηλικία εισόδου στο σχολείο (UNDP, 2011). Στο άρθρο αυτό έχει 

υιοθετηθεί ο παραπάνω δείκτης με τη σχετική προσαρμογή με βάση τη διαθεσιμότητα 

δεδομένων σε επίπεδο Δήμου. 

 

2.2. Δεδομένα 

Τα δεδομένα αφορούν το έτος 2001 και η πηγή τους είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(Απογραφή Πληθυσμού του 2001 και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 2001) και η Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα που 

αποκτήθηκε το 2001 και δηλώθηκε το 2002). Τα δεδομένα που αφορούν στο προσδόκιμο 

ζωής κατά τη γέννηση (e0

 

) έχουν εκτιμηθεί από τους συγγραφείς κατασκευάζοντας για 

πρώτη φορά  πίνακες επιβίωσης σε επίπεδο δήμου. Το λεπτομερέστερο ως τώρα γεωγραφικό 

επίπεδο στο οποίο είχαν κατασκευαστεί πίνακες επιβίωσης του πληθυσμού της Ελλάδας ήταν 

σε επίπεδο νομού (Κοτσυφάκης και Τσίμπος, 2010). 
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3. Μεθοδολογία 

3.1. Συνθετικός Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) 

Στην Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2011 αναφέρεται ότι ο Δείκτης 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης μπορεί να επιμεριστεί και να υπολογιστεί για διαφορετικές ομάδες 

πληθυσμού ή γεωγραφικές περιοχές μιας χώρας. Η μελέτη μας ακολουθεί τη λογική της 

προσέγγισης αυτής για την Ελλάδα σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου. Στόχος μας είναι η 

ιεράρχηση και συγκριτική αποτύπωση των επιπέδων ανάπτυξης, διαβίωσης και φτώχειας 

μεταξύ περιοχών με βάση τις υπάρχουσες στατιστικές πληροφορίες του έτους 2001. Πιο 

συγκεκριμένα, ο δείκτης HDI και παραλλαγές αυτού έχουν υπολογιστεί για τις 13 

Περιφέρειες και τους 325 Καλλικράτειους Δήμους της χώρας με σκοπό να αναδείξουν τις 

ανισότητες στο επίπεδο ανάπτυξης εσωτερικά της χώρας.  

Ο υπολογισμός του συνθετικού δείκτη HDI είναι ελαφρά τροποποιημένος (ως προς τις 

ελάχιστες και μέγιστες τιμές των τοπικών δεικτών) και προσαρμοσμένος στα Ελληνικά 

δεδομένα όπως αυτά προκύπτουν είτε από εκτιμήσεις (για την περίπτωση του προσδόκιμου 

επιβίωσης κατά τη γέννηση) είτε από τα επίσημα απογραφικά και οικονομικά στοιχεία για το 

έτος 2001. Η διαδικασία των εκτιμήσεων έχει ως εξής. 

Κατ’ αρχήν υπολογίζονται οι πιο κάτω δείκτες σε επίπεδο περιφέρειας: 

• Life Expectancy Index (ΙLife): δείκτης προσδοκώμενης ζωής κατά τη γέννηση (και για 
τα δύο φύλα μαζί): 

 
• Income Index (ΙIncome): κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) το 2001: 

 
• Mean Years of Schooling Index (MYSI): μέσα έτη εκπαίδευσης του πληθυσμού 

(MYS): 

 
Έπειτα υπολογίζονται οι πιο κάτω δείκτες σε επίπεδο δήμου: 

• Life Expectancy Index (ΙLife): δείκτης προσδοκώμενης ζωής κατά τη γέννηση (και για 
τα δύο φύλα μαζί): 

 
• Income Index (ΙIncome): μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα σε ευρώ: 
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• Mean Years of Schooling Index (MYSI): μέσα έτη εκπαίδευσης του πληθυσμού 
(MYS): 

 
Στη συνέχεια υπολογίζεται για κάθε Περιφέρεια και για κάθε Καλλικράτειο Δήμο ο 

συνθετικός δείκτες ανάπτυξης, και συγκεκριμένα: 

 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η μεθοδολογική προσέγγιση έχει επηρεαστεί από τη 

διαθεσιμότητα οικονομικών δεδομένων (κατά κεφαλή ΑΕΠ) σε λεπτομερές γεωγραφικό 

επίπεδο. Εξαιτίας της έλλειψης αυτής, στο δείκτη ΙIncome

 

 το κατά κεφαλή ΑΕΠ 

αντικαταστάθηκε με το μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Το τελευταίο έχει υπολογιστεί 

με βάση διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο ταχυδρομικού κώδικα (Kalogirou, 2010). Ωστόσο 

υπόκειται σε περιορισμούς που ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποεκτίμηση του επίπεδου 

ανθρώπινης ανάπτυξης σε ορισμένες περιοχές της χώρας κάτι βέβαια που δεν είναι δυνατό να 

εκτιμηθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μέσο δηλωθέν εισόδημα είναι συνήθως 

χαμηλότερο του πραγματικού ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος εξαιτίας της 

παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα (μη έκδοση παραστατικών αμοιβής, 

απόκρυψη εισοδημάτων κατά τη φορολογική δήλωση), η έκταση των οποίων διαφέρει 

χωρικά και είναι μάλλον αδύνατο να εκτιμηθεί σε τοπικό επίπεδο.  

4. Αποτελέσματα  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι δείκτες ανάπτυξης που υπολογίστηκαν με βάση το 

Συνθετικό Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου. 

 

4.1. Αποτελέσματα ανάλυσης σε επίπεδο περιφέρειας 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών ανάπτυξης σε επίπεδο περιφέρειας στην 

Ελλάδα καθώς και η κατάταξη των περιφερειών από αυτή με την υψηλότερη τιμή στο δείκτη 

ανάπτυξης προς τη χαμηλότερη. Η πιο ανεπτυγμένη περιφέρεια με βάση το Δείκτη 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι η Περιφέρεια Αττικής ενώ η λιγότερο ανεπτυγμένη 

είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης έχει τη χειρότερη επίδοση στο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση 

(76,34 έτη), στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (10.250,00 Ευρώ) και στα μέσα έτη εκπαίδευσης του 
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πληθυσμού (7,27 έτη). Η Περιφέρεια Αττικής έχει την καλύτερη επίδοση στα μέσα έτη 

εκπαίδευσης του πληθυσμού (9,41 έτη). 

Πίνακας 1: Δείκτες ανάπτυξης σε επίπεδο περιφέρειας στην Ελλάδα 

Κωδικός 
NUTS II Περιφέρεια HDI Κατάταξη βάσει 

καλύτερου HDIg 

GR11 
g 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 0,00 13 
GR12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,45 4 
GR13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,32 9 
GR14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,25 11 
GR21 ΗΠΕΙΡΟΣ 0,28 10 
GR22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0,38 7 
GR23 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 0,19 12 
GR24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 0,44 6 
GR25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 0,38 8 
GR30 ΑΤΤΙΚΗ 0,83 1 
GR41 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0,45 5 
GR42 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0,61 2 
GR43 ΚΡΗΤΗ 0,56 3 

 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 
4.2. Αποτελέσματα ανάλυσης σε επίπεδο Δήμου Καλλικράτη 

Οι τιμές των δεικτών ανάπτυξης σε επίπεδο δήμου είναι αναμενόμενες μιας και επηρεάζονται 

σημαντικά από το επίπεδο εκπαίδευσης και το μέσο εισόδημα. Ο Χάρτης 1 παρουσιάζει την  

χωρική κατανομή των τιμών του δείκτη HDIg. Τα διαστήματα τιμών για τις χρωματικές 

ομάδες υπολογίστηκαν ώστε σε κάθε μία από τις πέντε ομάδες να αντιστοιχεί το 20% του 

πληθυσμού. Με σκούρο μπλε εμφανίζονται οι δήμοι όπου κατοικεί το 20% του πληθυσμού 

της Ελλάδας με το υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης με βάση το δείκτη HDIg

 

 και με ανοιχτό 

γαλάζιο οι δήμοι όπου το κατοικεί το 20% του πληθυσμού με το χαμηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης. Ακραίες χαμηλές τιμές του επιπέδου ανθρώπινης ανάπτυξης εμφανίζουν οι δήμοι 

Χάλκης, Λειψών, Αγαθονησίου, Μύκης, Αρριάνων, Μαρώνειας-Σαπών και Τοπειρού και 

ακραίες υψηλές τιμές (υψηλό επίπεδο ανάπτυξης) μεταξύ άλλων οι δήμοι Φιλοθέης – 

Ψυχικού, Παπάγου – Χολαργού, Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής, Αλίμου, Διόνυσου, 

Βριλησσίων και Πεντέλης. 
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Χάρτης 1: Συνθετικός Δείκτης Ανάπτυξης HDIg 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης είναι κυρίως χαρακτηριστικό των 

αστικών κέντρων που παραδοσιακά παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο εισοδήματος και 

εκπαίδευσης, το 20% του πληθυσμού με το υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης κατοικεί σε μικρό 

αριθμό δήμων της Αττικής και Θεσσαλονίκης και κυρίως σε προαστιακούς δήμους. Ωστόσο, 

το 20% των Ελλήνων με το χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης κατοικεί σε μεγάλο αριθμό 

δήμων που εντοπίζονται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 

Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης. 
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5. Συμπεράσματα  

Η πιο ανεπτυγμένη περιφέρεια με βάση το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι η 

Περιφέρεια Αττικής ενώ η λιγότερο ανεπτυγμένη είναι η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Οι τιμές του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης σε επίπεδο δήμου είναι 

αναμενόμενες μιας και επηρεάζονται σημαντικά από το επίπεδο εκπαίδευσης και το μέσο 

δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Το χαμηλότερο ΔΑΑ παρουσιάζουν οι δήμοι Χάλκης με 

πολύ χαμηλό προσδόκιμο ζωής, Λειψών και Αγαθονησίου με πολύ χαμηλό εισόδημα, καθώς 

και Μύκης, Αρριάνων, και Τοπειρού με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Το υψηλότερο 

ΔΑΑ παρουσιάζουν οι δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού, Παπάγου – Χολαργού, Κηφισιάς, Αγίας 

Παρασκευής, Αλίμου, Διόνυσου όλοι κυρίως λόγω πολύ υψηλού μέσου δηλωθέντος 

εισοδήματος, ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και σχετικά υψηλού προσδόκιμου 

ζωής.  

 

Το άρθρο αυτό προσπαθεί να ενημερώσει την επιστημονική κοινότητα και να εφοδιάσει τους 

ασκούντες κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με 

μεθοδολογικά εργαλεία και εμπειρικά ευρήματα για τον βαθμό ανάπτυξης του πληθυσμού 

στις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ελλάδας. Οι αιρετοί της νέας αρχιτεκτονικής της 

αυτοδιοίκησης  (Πρόγραμμα Καλλικράτης) έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις 

κατάλληλες πολιτικές για την αύξηση ή διατήρηση του επιπέδου ανθρώπινης ανάπτυξης στην 

περιοχή τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
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