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Πιεζσζκός
O πιεζπζκόο ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρεη ην Κξάηνο ππνινγίδεηαη ζε 864.200 ζην ηέινο ηνπ 2017, ζε
ζύγθξηζε κε 854.800 ζην ηέινο ηνπ 2016, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 1,1%.
Σν πνζνζηό ησλ παηδηώλ ειηθίαο θάησ ησλ 15 ρξόλσλ ππνινγίζηεθε ζε 16,2% ην 2017 θαη ην πνζνζηό
ησλ ειηθησκέλσλ πξνζώπσλ ειηθίαο 65 ρξόλσλ θαη πάλσ ζε 15,9% ζε ζύγθξηζε κε 22,3% θαη 11,3%
αληίζηνηρα ην 2000. εκεηώζεθε δειαδή ζηαδηαθή αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ ειηθησκέλσλ θαη κείσζε
ηνπ πνζνζηνύ ησλ παηδηώλ, ελδεηθηηθά ηεο ηάζεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ.
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Γελλεηηθόηεηα
Tν 2017 ν αξηζκόο ησλ γελλήζεσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρεη ην Κξάηνο κεηώζεθε ζηηο 9.229 από 9.455
ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν θαη ην αθαζάξηζην πνζνζηό γελλεηηθόηεηαο ππνινγίζηεθε ζην 10,7 γηα θάζε
1.000 θαηνίθνπο. Σν 2017 ην ζπλνιηθό πνζνζηό γνληκόηεηαο κεηώζεθε ζην 1,32 ζε ζύγθξηζε κε 1,37 ην
2016. Σν ζπλνιηθό πνζνζηό γνληκόηεηαο ειαηηώζεθε ζηαδηαθά θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, από 2,46 πνπ
ήηαλ ην πην ςειό ζηελ πεξίνδν 1982-1985. Από ην 1995 ην ζπλνιηθό πνζνζηό γνληκόηεηαο είλαη πην
ρακειό από ην 2,10 – πνζνζηό πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αλαπιήξσζε ηνπ πιεζπζκνύ.

H κέζε ειηθία ηεο κεηέξαο θαηά ηε γέλλεζε ηνπ πξώηνπ ηεο παηδηνύ ήηαλ 29,2 ρξόληα ελώ ε κέζε
ειηθία γηα όιεο ηηο γελλήζεηο ηνπ 2017 αλεμάξηεηα από ηε ζεηξά γελλήζεσο ησλ παηδηώλ ήηαλ 30,8
ρξόληα.
Θλεζηκόηεηα
O αξηζκόο ησλ ζαλάησλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρεη ην Κξάηνο ήηαλ 5.996 ην 2017 θαη ην αληίζηνηρν
αθαζάξηζην πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο ήηαλ 7,0 ζάλαηνη γηα θάζε 1.000 θαηνίθνπο.
H κέζε δηάξθεηα δσήο θαηά ηε γέλλεζε γηα ην 2017 ππνινγίζηεθε ζε 80,0 ρξόληα γηα ηνπο άληξεο θαη
84,1 ρξόληα γηα ηηο γπλαίθεο ζε ζύγθξηζε κε 80,3 ρξόληα γηα ηνπο άληξεο θαη 84,7 ρξόληα γηα ηηο
γπλαίθεο γηα ην 2016.
H βξεθηθή ζλεζηκόηεηα έρεη θηάζεη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα θαη ππνινγίδεηαη ζε 1,3 ζαλάηνπο βξεθώλ
ζε θάζε 1.000 γελλήζεηο θαηά ην 2017.
Γάκοη θαη Δηαδύγηα
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ γάκσλ ην 2017 κεηώζεθε ζηνπο 13.062 από 13.558 ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν.
Οη εθθιεζηαζηηθνί γάκνη παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2016 (3.942 ζε ζύγθξηζε κε 3.926 ην 2016)
θαη νη πνιηηηθνί γάκνη κεηώζεθαλ από 9.632 ην 2016 ζε 9.120 ην 2017. Όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα
ρξόληα, έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο πνιηηηθώλ γάκσλ ηειέζηεθε από κε θαηνίθνπο Κύπξνπ. πγθεθξηκέλα,
από ην ζύλνιν ησλ 9.120 πνιηηηθώλ γάκσλ πνπ ηειέζηεθαλ, κόλν 1.940 ήηαλ γάκνη κεηαμύ θαηνίθσλ
Κύπξνπ. Έηζη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ γάκσλ ησλ θαηνίθσλ Κύπξνπ αλήιζε ζε 5.882.
Tν 2017 ν αξηζκόο ησλ δηαδπγίσλ έθηαζε ηα 1.932 θαη ην αθαζάξηζην πνζνζηό δηαδεπθηηθόηεηαο 2,25
γηα θάζε 1.000 θαηνίθνπο.
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Μεηαλάζηεσζε
Η θαζαξή κεηαλάζηεπζε ζηελ Κύπξν ήηαλ ζεηηθή από ην 1983 κέρξη ην 2011. Καηά ηελ πεξίνδν 20122015 παξαηεξήζεθε αξλεηηθή θαζαξή κεηαλάζηεπζε, ελώ από ην 2016 ε θαζαξή κεηαλάζηεπζε γίλεηαη
θαη πάιη ζεηηθή. Σν 2017 ππνινγίζηεθε ζε 6.201.
Ο αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ πξνο ηελ Κύπξν (Κππξίσλ επαλαπαηξηδόκελσλ θαη μέλσλ πνπ έξρνληαη γηα
εγθαηάζηαζε ή πξνζσξηλή απαζρόιεζε πέξαλ ηνπ 1 ρξόλνπ) ήηαλ 21.306 θαηά ην 2017 από 17.391
πνπ ήηαλ ην 2016.
Ο αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ από ηελ Κύπξν (Κππξίσλ θαη μέλσλ πνπ έρνπλ κείλεη ζηελ Κύπξν
ηνπιάρηζηνλ έλα ρξόλν) ππνινγίδεηαη ζε 15.105 γηα ην 2017 ζε ζύγθξηζε κε 14.892 ην 2016.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Ορηζκοί
Aθαζάρηζηα ποζοζηά γελλεηηθόηεηας, ζλεζηκόηεηας θαη δηαδεσθηηθόηεηας – Είλαη αληίζηνηρα νη
αξηζκνί ησλ γελλήζεσλ, ζαλάησλ θαη δηαδπγίσλ γηα θάζε 1.000 θαηνίθνπο.
σλοιηθό ποζοζηό γοληκόηεηας – Ο αξηζκόο ησλ παηδηώλ πνπ ζα είρε κηα γπλαίθα αλ αθνινπζνύζε ηα
εηδηθά πνζνζηά γνληκόηεηαο ελόο ρξόλνπ θαη επηδνύζε κέρξη ην ηέινο ηεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο,
δειαδή ηα 50 ρξόληα.
Εηδηθά θαηά ειηθία ποζοζηά γοληκόηεηας – Ο αξηζκόο ησλ γελλήζεσλ πνπ είραλ νη γπλαίθεο κηαο
νκάδαο ειηθηώλ ζε έλα ρξόλν, δηά ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ γπλαηθώλ απηήο ηεο νκάδαο ειηθηώλ.
Προζδοθώκελε δηάρθεηα δφής ζηε γέλλεζε – Δείρλεη πόζα ρξόληα αλακέλεηαη λα δήζεη έλα
λενγέλλεην, αλ ε ζλεζηκόηεηα ζηηο δηάθνξεο ειηθίεο παξακείλεη ζην επίπεδν ηεο πεξηόδνπ γηα ην νπνίν
ππνινγίζηεθε ε δηάξθεηα δσήο.
Ποζοζηό βρεθηθής ζλεζηκόηεηας – Ο αξηζκόο ησλ ζαλάησλ βξεθώλ ειηθίαο θάησ ηνπ ελόο ρξόλνπ
γηα θάζε 1.000 γελλήζεηο ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ.
Καζαρή κεηαλάζηεσζε - Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ πξνζώπσλ πνπ έξρνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζηε ρώξα
θαη ησλ κεηαλαζηώλ πξνο ην εμσηεξηθό.

Πεγές ηοητείφλ θαη Κάισυε
Σα ζηοητεία Πιεζσζκού ζηεξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ Απνγξαθώλ θαη ελεκεξώλνληαη θάζε
ρξόλν ζύκθσλα κε ηηο γελλήζεηο, ηνπο ζαλάηνπο θαη ηε κεηαλάζηεπζε.
Σα ζηοητεία Γελλήζεφλ βαζίδνληαη ζηηο ιεμηαξρηθέο θαηαρσξήζεηο θαη αθνξνύλ ηηο γελλήζεηο πνπ
έγηλαλ ηνλ ρξόλν αλαθνξάο θαη θαηαρσξήζεθαλ κέρξη θαη ηνλ Μάην ηνπ επόκελνπ ρξόλνπ.
Tα ζηοητεία Θαλάηφλ βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο ιεμηαξρηθέο θαηαρσξήζεηο θαη αθνξνύλ ηνπο ζαλάηνπο
θαηά ηνλ ρξόλν αλαθνξάο, νη νπνίνη θαηαρσξήζεθαλ κέρξη θαη ηνλ Μάην ηνπ επόκελνπ ρξόλνπ.
Tα ζηοητεία γηα Γάκοσς ζπιιέγνληαη από ην πξνζσπηθό ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο απεπζείαο από ηηο
θαηαρσξήζεηο ησλ έληεθα εθθιεζηαζηηθώλ πεξηθεξεηώλ θαζώο θαη ηελ Αξκεληθή, Μαξσληηηθή θαη
Καζνιηθή Εθθιεζία. ηνηρεία γηα ηνπο πνιηηηθνύο γάκνπο ζπγθεληξώλνληαη από ην Τπνπξγείν
Εζσηεξηθώλ.
Tα ζηοητεία γηα Δηαδύγηα ζπιιέγνληαη από ηα νηθνγελεηαθά δηθαζηήξηα.
Σα ζηοητεία γηα ηε Μεηαλάζηεσζε βαζίδνληαη ζηελ Έξεπλα Σαμηδησηώλ, θαζώο θαη ζε δηνηθεηηθέο ή
άιιεο πεγέο δηαζέζηκεο πξνο ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία.

Για περισσότερες πληρουορίες:
Ιζηόηνπνο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ππόζεκα Πιεζπζκόο
Επικοινωνία
Λνπθία Μαθξή: Σει:+35722602150, Ηι. Σαρ.: lmakri@cystat.mof.gov.cy
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