
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Δξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΔΛ.ΙΓ.Δ.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΓΔΠ θαη Δξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 
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Τίηινο Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ: «Γεκνγξαθηθά Πξνηάγκαηα  

ζηελ Έξεπλα θαη Πξαθηηθή ζηελ Διιάδα » 

 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 166340,00 € 

 

Γηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 30 κήλεο 

 

 

Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Βύξσλ Κνηδακάλεο 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: DIRAP 

 

Δπηζηεκνληθή Πεξηνρή: Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Διιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 

Σπλεξγαδόκελνη Φνξείο: Παλ/κηα Παηξώλ, Αηγαίνπ, 

Φαξνθόπεην, Γεκνθξίηεην, Πάληεην, Κξήηεο 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  

(ππν θαηαζθεπή): x-demography.gr  
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Σύλνςε Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Τν έξγν «Δεκνγξαθηθά Πξνηάγκαηα ζηελ Έξεπλα θαη Πξαθηηθή ζηελ Ειιάδα » έρεη ζαλ ζηόρν: 

(η) ηε δηεμαγσγή δεκνγξαθηθήο έξεπλαο πςειήο πνηόηεηαο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ 

ηόζν από ηελ επξύηεξε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, όζν θαη από ηνπο επηθνξηηζκέλνπο  γηα ην ζρεδηαζκό ηεο νηθνλνκηθήο & 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζε εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν. 

ηη) ηε δεκηνπξγία κηαο, κηαο δηθηπαθήο ππνδνκήο (Web Portal) ππνζηεξηθηήο ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο 

δεκνγξαθηθήο έξεπλαο κέζσ ηεο δηάζεζεο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα  η)αμηόπηζησλ δεδνκέλσλ, κεηαδηδόκελσλ θαη 

αλαιύζεσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνλ πιεζπζκό θαη ζηηο ζπληζηώζεο πνπ ηνλ πξνζδηνξίδνπλ, θαη ηη) δηαδηθηπαθώλ 

εξγαιείσλ γηα ηελ αλάιπζή ηνπο, αλαγθαίν ππόβαζξν γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζην πεδίν απηό. 

ηη) ηελ επξύηαηε δπλαηή δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε ζηνρεπκέλεο νκάδεο (επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, 

έρνληεο ηελ επζύλε δηακόξθσζεο πνιηηηθώλ, θνηλσλία ησλ πνιηηώλ). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνηείλνληαη εηδηθόηεξα: 

η) Η αλάιπζε ησλ κεηαπνιεκηθώλ εμειίμεσλ (δεκνγξαθηθέο ζπληζηώζεο θαη δνκέο) ζε εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν 

(κε έκθαζε ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαη ε δεκηνπξγία ζελαξίσλ πξνβνιώλ. 

ηη) Η ζπλεξγαζία δεκνγξάθσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλεηώλ ζε πεδία εθηόο ηεο δεκνγξαθίαο (ζηαηηζηηθή, ηεο 

πιεξνθνξηθή, Χαξηνγξαθηθή Οπηηθνπνίεζεο, ΓΣΠ.) γηα ηελ δεκηνπξγία Web Portal πνπ ζα πεξηέρεη ηεθκεξησκέλε 

ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη αιγνξίζκνπο θαη ιεηηνπξγίεο αλάθηεζεο θαη νπηηθνπνηεκέλεο παξνπζίαζεο ησλ 

αλαιύζεσλ. Η πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο απηνύ ηνπ έξγνπ ζα απνηειέζεη ην ππόβαζξν ηόζν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνύζαο  έξεπλαο, όζν θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηεο (κέζσ ηεο αμηνπνίεζήο ηνπ από ηξίηνπο). 

ηηη) Η επξύηεξε δπλαηή δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο νκάδεο- ζηόρνπο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο. Η δηάρπζε ζα πεξηιακβάλεη αθελόο κελ αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα, άξζξα, εκεξίδεο, έθδνζε 

ζπιινγηθνύ ηόκνπ, ςεθηαθό Δεκνγξαθηθό Άηιαληα, αθεηέξνπ δε ηελ δεκηνπξγία πιηθνύ πξνζαξκνζκέλνπ ηόζν ζηνπο 

έρνληεο ηελ επζύλε δηακόξθσζεο πνιηηηθώλ θαη ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ (ςεθηαθά δειηία, ςεθηαθέο ζεκαηηθέο 

εθζέζεηο, ζεκαηηθά εθιατθεπκέλα θείκελα θαη εθιατθεπκέλν νπηηθό-αθνπζηηθό πιηθό απεπζπλόκελα ζε έλα επξύηεξν θνηλό 

θαη ηδίσο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ζηα έληππα θαη ςεθηαθά ΜΜΕ). 
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Πξσηνηππία ηνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Παξ' όιε ηελ νμύηεηα κε ηελ νπνία ηίζεηαη ην δεκνγξαθηθό πξόβιεκα ηεο ρώξαο, ε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ζηελ 

Ειιάδα βξίζθεηαη ζε αλαληηζηνηρία κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο. Αλ θαη ε κηθξή δεκνγξαθηθή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ηεο 

ρώξαο καο είλαη ελεξγή, νη πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο επηθεληξώλνληαη θαηά θύξην ιόγν ζε κηα από ηηο ζπληζηώζεο ηεο 

δεκνγξαθηθήο αλάιπζεο (ζλεζηκόηεηα, γνληκόηεηα, γακειηόηεηα, γήξαλζε θ.ά.) ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππόςε ηηο πνιιαπιέο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηνπο ελώ εθιείπνπλ πιήξσο θείκελα επηζηεκνληθήο εθιαΐθεπζεο απεπζπλόκελα ηόζν ζην επξύηεξν 

θνηλό, όζν θαη ζε όζνπο επηζπκνύλ λα ιάβνπλ ππόςε ηε ζπληζηακέλε  "πιεζπζκόο" ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθώλ ζε όια ηα πθηζηάκελα δηνηθεηηθά επίπεδα θαη πεδία (ηνκεαθά θαη κε). 

Ταπηόρξνλα, νη επηρεηξνύκελεο πξνζεγγίζεηο ζε εζληθό επίπεδν κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ αλεπαξθείο, ζην βαζκό πνπ 

ππνθξύπηνπλ ηηο έληνλεο γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ειάρηζηεο είλαη νη αλαιύζεηο πνπ ελζσκαηώλνπλ ηε ρσξηθή 

δηάζηαζε ησλ δεκνγξαθηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη. Τα θελά απηό επηρεηξείηαη ελ κέξεη λα θαιπθζνύλ από ην 

πξνηεηλόκελν έξγν. 

Τν ελδηαθέξνλ θαη ε πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο έγθεηηαη ζην όηη, ζηεξηδόκελε ηαπηόρξνλα ζε 

πξν ππάξρνληα έξγα, πξνηείλεη κηα νινθιεξσκέλε ζεώξεζε ησλ πιεζπζκηαθώλ/δεκνγξαθηθώλ αλαθαηαηάμεσλ θαη 

πξννπηηθώλ ζε εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θαηλνηόκσλ εξγαιείσλ, κεζόδσλ θαη ηερληθώλ. Σην 

πιαίζην απηό, ην πξνηεηλόκελν έξγν πξνζβιέπεη -έθηνο από ηελ επξύηεξε δπλαηή δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο-, λα δεκηνπξγήζεη θαη αλνηρηέο ππνδνκέο νη όπνηεο αμηνπνηνύκελεο από ηξίηνπο ζα δώζνπλ κηα 

ώζεζε ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο δεκνγξαθηθήο έξεπλαο θαη παηδείαο ζηελ Ειιάδα. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 

Με ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ απηνύ  

1) ζα δηαζέηνπκε κηα πιήξε αλάιπζε ησλ κεηαπνιεκηθώλ δεκνγξαθηθώλ καο εμειίμεσλ ζε εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν σο θαη. 

επηθαηξνπνηεκέλα ζελάξηα πξνβνιώλ ζηνλ νξίδνληα ηνπ 2050, θαη, εηδηθόηεξα, απαληήζεηο ζε επηκέξνπο βαζηθά εξσηήκαηα, όπσο 

πνηεο/πνηα είλαη: 

• νη αδξέο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο (δεκνγξαθηθέο ζπληζηώζεο) ζε εζληθό επίπεδν κεηαπνιεκηθά, θαη σο πξνο ηη δηαθνξνπνηείηαη ε 

Ειιάδα από ηηο άιιεο - θαη πνηεο - αλεπηπγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο;  

• ε εμέιημε (η) ηεο δνκήο ηνπ πιεζπζκνύ (Ειιήλσλ θαη αιινδαπώλ) αλά ειηθία θαζώο θαη (ηη) ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο ζηελ 

Ειιάδα; Πνηεο νη κέρξη ηώξα επηπηώζεηο ηεο; Πσο επεξέαζε ηελ δεκνγξαθηθή γήξαλζε ε πνξεία εθάζηεο εθ ησλ ηξηώλ βαζηθώλ 

δεκνγξαθηθώλ ζπληζησζώλ (ζλεζηκόηεηα, γνληκόηεηα, κεηαλάζηεπζε);  

• νη ακθίδξνκεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δεκνγξαθηθέο ζπληζηώζεο ; 

• νη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο (πιήζνο, ζπληζηώζεο θαη δνκέο) ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν; (Αλάδεημε ρσξηθώλ πξνηύπσλ / κνηίβσλ)  

• νη επηπηώζεηο ηεο πξόζθαηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο ζηηο δεκνγξαθηθέο / ζπληζηώζεο:;  

• νη δεκνγξαθηθέο επηπηώζεηο ησλ πξόζθαησλ (2015-2019) πξνζθπγηθώλ ξεπκάησλ;  

• ε αλακελόκελε εμέιημε (2020-2050) ησλ βαζηθώλ δεκνγξαθηθώλ ζπληζησζώλ θαη εηδηθόηεξα πνηα ε αλακελόκελε εμέιημε ηεο 

γνληκόηεηαο (δηαρσξηζκόο Ειιήλσλ/αιινδαπώλ); Πνηα ηα αλακελόκελα επίπεδα δηαθύκαλζήο ηεο; Πνηεο νη δπλαηέο πνιηηηθέο 

παξέκβαζεο ζην πεδίν απηό; 

• ε αλακελόκελε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνύ καο; Πσο αλακέλεηαη λα κεηαβιεζεί ην πιήζνο θαη ε θαηαλνκή ηνπ αλά ειηθία, ηδηαίηεξα δε ν 

πιεζπζκόο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, εξγάζηκεο ειηθίαο, ειηθησκέλσλ θαη «ππεξειίθσλ»; 

2) Θα έρεη γίλεη κηα επξύηαηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηαπηόρξνλα ζα έρεη δεκηνπξγεζεί θαη έλα επλντθόηεξν πεξηβάιινλ γηα 

ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμή ηεο έξεπλαο ζην πεδίν απηό κέζσ  

• Τεο πξνβνιήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηόζν ζην δηθηπαθό ηόπν όζν θαη κε ειεθηξνληθέο απνζηνιέο ζε νκάδεο-ζηόρνπο 

(επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, πξόζσπα/θνξείο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο ή επεξεάδνπλ άκεζα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, έληππα θαη 

ειεθηξνληθά ΜΜΕ, εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα) 

• Τεο δηάζεζεο δεκνγξαθηθήο πιεξνθόξεζεο κέζσ web εθαξκνγήο πνπ ζα δίδεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο όζσλ 

θνξέσλ εθθξάζνπλ ην ελδηαθέξνλ λα πξνβάινπλ πιήξε δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληόο ηνπο αληινύκελα 

online /real time από ηνλ δηαθνκηζηή θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ.  

• Τεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο online δεκνγξαθηθώλ εξγαιείσλ (δηαδηθηπαθό ινγηζκηθό πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζεηξά δεκνγξαθηθώλ 

εξγαιείσλ ειεύζεξα δηαζέζηκσλ. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Σεκαληηθή 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

23.07.2019 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Λ. Σπγγξνύ 185 & Σάξδεσλ 2 

ΤΚ. 17121, Νέα Σκύξλε, Ειιάδα 

210 64 12 410, 420 

communication@elidek.gr 

www.elidek.gr 

 


