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Προσδόκιμο ζωής (ΠΖ) και Έτη Υγιούς Ζωής (ΕΥΖ) στις ηλικίες 0, 16, 50 και 65 στην Ελλάδα,  
κατά φύλο  

 
    

Βασικά σημεία: 

 Το 2015, το προσδόκιμο ζωής (ΠΖ) κατά τη γέννηση ήταν 78,5 έτη για τους άνδρες και 83,7 έτη για τις 
γυναίκες, ενώ το προσδόκιμο ζωής χωρίς περιορισμούς δραστηριότητας (Έτη Υγιούς Ζωής) ήταν 63,9 έτη για 
τους άνδρες και 64,1 έτη για τις γυναίκες. 

 Στην ηλικία των 16 το ΠΖ ήταν 62,9 έτη για τους άνδρες και 68,2 έτη για τις γυναίκες (δηλαδή, 5,3 έτη 
περισσότερο). Ωστόσο, ενώ κατά τη γέννηση τα ΕΥΖ ήταν περισσότερα για τις γυναίκες σε σύγκριση με τους 
άνδρες, καθώς η ηλικία αυξάνεται, τα ΕΥΖ για τις γυναίκες μειώνονται σε σύγκριση με τους άνδρες (7,5  για 
τις γυναίκες και 7,9 για τους άνδρες στην ηλικία των 65 ετών). 

 Οι  γυναίκες αναμένεται να ζήσουν περισσότερα έτη από τους άνδρες, αλλά περνούν μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής τους με κακή υγεία. 

 Πιο συγκεκριμένα, κατά τη γέννηση, οι γυναίκες αναμένεται να περάσουν το 76,7% της υπολειπόμενης ζωής 
τους χωρίς περιορισμούς δραστηριότητας (που αντιστοιχεί στα Προσδοκώμενα ΕΥΖ), ενώ οι άνδρες κατά τη 
γέννηση αναμένεται να περάσουν το 81,5% της υπολειπόμενης ζωής τους χωρίς περιορισμούς 
δραστηριότητας. 

 Στην ηλικία  των 50 ετών οι γυναίκες αναμένεται να περάσουν το 51,7% της υπολειπόμενης ζωής τους χωρίς 
περιορισμούς δραστηριότητας ενώ οι άνδρες της ίδιας ηλικίας αναμένεται να περάσουν το 59,3% της 
υπολειπόμενης ζωής τους χωρίς περιορισμούς δραστηριότητας. 

 Στην ηλικία  των 65 ετών οι γυναίκες αναμένεται να περάσουν το 35,5% της υπολειπόμενης ζωής τους χωρίς 
περιορισμούς δραστηριότητας ενώ οι άνδρες της ίδιας ηλικίας αναμένεται να περάσουν το 43,0% της 
υπολειπόμενης ζωής τους χωρίς περιορισμούς δραστηριότητας. 

Γυναίκες Ηλικία ΠΖ ΕΥΖ % ΕΥΖ/ΠΖ Άνδρες Ηλικία ΠΖ ΕΥΖ 
% 

ΕΥΖ/ΠΖ 

 0+ 83,7 64,1 76,7  0+ 78,5 63,9 0+ 

16+ 68,2 49,8 72,2 16+ 62,9 49,5 16+ 

50+ 34,9 18,0 51,7 50+ 30,6 18,1 50+ 

65+ 21,3 7,5 35,5 65+ 18,5 7,9 65+ 
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