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Ο προσδιορισμός της κατάστασης υγείας του πληθυσμού:  

προσδόκιμο επιβίωσης και προσδόκιμο υγείας στην Ελλάδα 
 

Χρήστος Μπάγκαβος 

 

Περίληψη Η εργασία στοχεύει στην αποτύπωση της κατάστασης υγείας του πληθυσμού στην 
Ελλάδα καθώς και στην ανάδειξη των διαφορών που ανακύπτουν κατά φύλο και γεωγραφική 
ενότητα. Οι εκτιμήσεις για την κατάσταση υγείας προκύπτουν από την επεξεργασία 
στατιστικών δεδομένων που προέκυψαν από εξειδικευμένη εμπειρική έρευνα που 
διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για πρώτη φορά στην Ελλάδα (Εθνική 
Έρευνα Υγείας, 2009). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φανερώνουν ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στο προσδόκιμο υγείας τόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών όσο 
και μεταξύ γεωγραφικών περιφερειών.  
 
Λέξεις Κλειδιά Κατάσταση υγείας, προσδόκιμο επιβίωσης, προσδόκιμο υγείας, φύλο, 
περιφερειακή διάσταση.  
 

1. Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια, σε διεθνές επίπεδο, εντείνεται το επιστημονικό αλλά και το 

πολιτικό ενδιαφέρον στον τομέα της υγείας. Ειδικότερα στις ανεπτυγμένες χώρες, το 

γεγονός ότι τα άτομα που ζουν σε αυτές απολαμβάνουν πολύ υψηλά επίπεδα μέσης 

διάρκειας ζωής, τείνει να μετατοπίσει το ενδιαφέρον από τα επίπεδα θνησιμότητας 

του πληθυσμού στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού. Πλέον ο όρος προσδόκιμο 

υγείας, ο οποίος αναφέρεται στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού, συνοδεύει όλο 

και συχνότερα τον όρο προσδόκιμο επιβίωσης, ο οποίος αποτελεί τον πιο κλασικό 

δείκτη μέτρησης της θνησιμότητας. 

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το προσδόκιμο υγείας αποτυπώνεται και στο πλήθος των 

μελετών που αφορούν στην κατάσταση υγείας σε διάφορες χώρες. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τις αναλύσεις που έχουν γίνει για το Βέλγιο (Van Oyen, Tafforeau, and 

Roelands 1996), τη Φινλανδία (Valkonen, Sihvonen, and Lahelma 1997), τη Μεγάλη 

Βρετανία (Kelly, Baker, and Gupta 2000), την Αυστρία (Doblhammer and Kytir 

2001), τη Γερμανία (Brückner 1997), την Ολλανδία (Perenboom et al. 2002), την 

Εσθονία (Altmets et al. 2010) και την Ιαπωνία (Yong and Saito 2009). Αποτυπώνεται 

επίσης στο γεγονός ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες συγκριτικές αναλύσεις, η 

πλειονότητα των οποίων αφορά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Jagger et al. 
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2008a; Khoman and Weale 2007; Lievre et al. 2007). Παράλληλα πληθαίνουν οι 

μελέτες και οι αναφορές μεθοδολογικού χαρακτήρα (EHEMU, 2007; Eurostat 2012a, 

2012b; Jagger et al. 2008b; Robine and Ritchie 1991; Robine et al. 2003; WHO, 

1984) οι οποίες έρχονται να προστεθούν σε πολύ σημαντικές παλαιότερες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις (Sullivan 1971) οι οποίες και εμπλουτίζονται.  

 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι πλέον υπάρχουν φορείς (δίκτυα) σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με ζητήματα που άπτονται του 

προσδόκιμου υγείας του πληθυσμού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα 

θα πρέπει να αναφερθεί το EHEMU1 [(European Health Expectancy Monitoring Unit, 

(http://www.ehemu.eu/)] που έχει, μεταξύ των άλλων, αναπτύξει βάση στατιστικών 

συγκριτικών δεδομένων για το προσδόκιμο υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και το REVES [(Réseau Espérance de Vie En Santé, 

(http://reves.site.ined.fr/en/home/)]. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι πλέον, στη βάση 

στατιστικών δεδομένων της Eurostat υπάρχει ξεχωριστή ενότητα η οποία αναφέρεται 

στα ζητήματα αυτά (Eurostat 2012c).  

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο αριθμός των μελετών είναι περιορισμένος (Bagavos 

2011; Μπάγκαβος 2012) και πολύ συχνά πρόκειται για μελέτες που εκπονούνται στο 

πλαίσιο του προβληματισμού σχετικά με το προσδόκιμο υγείας στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EHEMU 2010, 2009, 2008). Το παρόν άρθρο στοχεύει να 

καλύψει, έστω και μερικώς, αυτό το κενό δίνοντας για πρώτη φορά έμφαση στην 

περιφερειακή διάσταση των εξελίξεων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται τα 

στοιχεία της Εθνικής Έρευνας Υγείας 2009, η οποία διενεργήθηκε από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011a).  

 

Προκειμένου να αποτυπώσουμε την κατάσταση υγείας του πληθυσμού, με ένα τρόπο 

εύχρηστο ο οποίος θα επιτρέπει αξιόπιστες συγκρίσεις, στο κείμενο που ακολουθεί 

γίνεται ευρεία χρήση της έννοιας προσδόκιμο υγείας. Το προσδόκιμο υγείας είναι 

ένας συνθετικός δείκτης, μια γενίκευση του προσδόκιμου επιβίωσης, για τον 

υπολογισμό του οποίου λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες για την κατάσταση υγείας 
                                                            
1 Ο συγκεκριμένος φορέας-δίκτυο έχει μετεξελιχτεί σε EHLEIS (European Health and Life Expectancy 

Information System). Eurohex Database and Information System (online 
http://www.eurohex.eu/IS/). 
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των ατόμων. Επικεντρώνεται περισσότερο στην ανάδειξη της ποιότητας ζωής, αφού 

αναφέρεται σε επιβίωση με καλή κατάσταση υγείας, παρά στην ποσότητα η οποία 

προσμετράτε από το προσδόκιμο επιβίωσης.  

 

Το άρθρο στοχεύει στην αποτύπωση της κατάστασης υγείας του πληθυσμού στην 

Ελλάδα το 2009, με βάση τα αποτελέσματα μιας εξειδικευμένης εμπειρικής έρευνας 

που διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

(Εθνική Έρευνα Υγείας). Στοχεύει επίσης στην ανάδειξη των διαφορών που 

ανακύπτουν κατά φύλο και γεωγραφική ενότητα. Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής. Η 

ενότητα 2 αναφέρεται στα δεδομένα και στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Στη 

συνέχεια (ενότητα 3) παρατίθενται τα σημαντικότερα αποτελέσματα τα οποία 

προέκυψαν για την κατάσταση υγείας του πληθυσμού (ανεξαρτήτως φύλου, κατά 

φύλο και κατά γεωγραφική ενότητα). Τα βασικότερα συμπεράσματα της εργασίας 

παρουσιάζονται στην ενότητα 4.  

 

2. Δεδομένα και μεθοδολογία 
 

Στην παρούσα μελέτη η κατάσταση υγείας του πληθυσμού αποτυπώνεται μέσα από 

τη χρήση του προσδόκιμου υγείας (health expectancy). Το προσδόκιμο υγείας είναι 

ένας συνθετικός δείκτης της υγείας ενός ατόμου, μια γενίκευση του προσδόκιμου 

επιβίωσης, η οποία εμπεριέχει πληροφορίες αναφορικά με το εύρος των καταστάσεων 

κακής υγείας (ill health), (Van Oyen, Tafforeau, and Roelands 1996, Robine and 

Ritchie 1991, Eurostat 2012c). Η έμφαση δίνεται στην ποιότητα της διάρκειας ζωής 

με καλή υγεία και όχι μόνο στην ποσότητα της διάρκειας ζωής η οποία προσμετράτε 

από το προσδόκιμο επιβίωσης.  

 

Αν και ο υπολογισμός του προσδόκιμου υγείας μπορεί να γίνει μέσω μιας ποικιλίας 

των διαφορετικών διαστάσεων της έννοιας τη υγείας, συνήθως επιλέγονται τρείς 

βασικοί τρόποι υπολογισμού (EHEMU 2011). Ο πρώτος βασίζεται σε μια γενική και 

υποκειμενική γνώμη των ατόμων για την κατάσταση της υγείας τους (πολύ καλή, 

καλή, μέτρια, κακή, πολύ κακή), ο δεύτερος στα πιθανά χρόνια προβλήματα υγείας τα 

οποία αντιμετωπίζουν τα άτομα (ναι, όχι) και ο τρίτος στο βαθμό περιορισμού 
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κάποιας δραστηριότητας (έντονα περιορισμένος, περιορισμένος, καθόλου 

περιορισμένος).  

 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείτε ο τρίτος τρόπος και η ορολογία που 

χρησιμοποιείται για τους δείκτες οι οποίοι υπολογίζονται είναι Έτη Υγιούς Επιβίωσης 

(ΕΥΕ) (Healthy Life Years, HLY). Ο δείκτης αυτός μετρά τα έτη ζωής τα οποία 

αναμένεται ότι θα ζήσει ένα άτομο μιας συγκεκριμένης ηλικίας χωρίς σοβαρά ή 

λιγότερο σοβαρά προβλήματα υγείας.   

 

Προκειμένου να υπολογιστεί ο δείκτης του προσδόκιμου υγείας απαιτούνται δύο 

σειρές δεδομένων: τα κατά ηλικία ποσοστά του πληθυσμού σε υγιή ή ασθενής 

κατάσταση υγείας και οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας, όπως αυτοί 

προκύπτουν από τους ετήσιους πίνακες επιβίωσης. Ως ένας ειδικός δείκτης του 

προσδόκιμου υγείας, ο δείκτης των Ετών Υγιούς Επιβίωσης βασίζεται στις 

απαντήσεις που δίνονται για το ερώτημα που αφορά στο βαθμό του περιορισμού 

δραστηριοτήτων λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι ερωτώμενοι.  

 

Τα δεδομένα σχετικά με την περιορισμένη δραστηριότητα των ατόμων προέρχονται 

από την Εθνική Έρευνα Υγείας, η οποία διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή το 2009. Η συγκεκριμένη έρευνα, η οποία βασίστηκε στην μεθοδολογία που 

ακολουθείται από τη Eurostat, παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση υγείας του 

πληθυσμού μέσα από ένα δείγμα ατόμων ηλικία 15 ετών και άνω σε εθνικό επίπεδο. 

Για τις ανάγκες της έρευνας ερωτήθηκαν 6172 άτομα εκ των οποίων 2412 άνδρες και 

3760 γυναίκες. Η έρευνα δεν περιλαμβάνει άτομα που ζουν σε συλλογικά νοικοκυριά. 

Παρόλα αυτά, θεωρείται ότι ο πληθυσμός που ζει σε ιδιωτικά νοικοκυριά, και τα 

οποία καλύπτονται από την έρευνα αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του 

συνολικού πληθυσμού. Άλλωστε, υπολογισμοί που έχουν γίνει από τη Eurostat, 

δείχνουν ότι ο αποκλεισμός των ατόμων που ζουν σε συλλογικά νοικοκυριά δεν 

επηρεάζει παρά πολύ οριακά τις εκτιμήσεις αναφορικά με τα Έτη Υγιούς Επιβίωσης 

(Eurostat 2012c). Αυτό προκύπτει και από εκτιμήσεις που αφορούν μεμονωμένες 

χώρες, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο (EHEMU 2007).      

 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις στο εξής 

ερώτημα: «Καθ’όλη τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών και περισσότερο, λόγω 
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κάποιου προβλήματος υγείας, έχετε περιορίσει κάποιες από τις δραστηριότητές σας ή 

έχετε δυσκολευτεί σε αυτές;». Μόλις 7 άτομα (3 άνδρες και 2 γυναίκες) απάντησαν 

«Δεν γνωρίζω» ή «Δεν απαντώ» (Πίνακας 1). Για τα άτομα που απάντησαν «Ναι, 

πάρα πολύ» ή «Ναι, αλλά όχι πάρα πολύ» θεωρείται ότι η κατάσταση της υγείας τους 

είναι κακή. Με άλλα λόγια, η «μη-υγιής» («unhealthy») κατάσταση καθορίζεται από 

την ύπαρξη κάποιου προβλήματος υγείας που περιόριζε τις δραστηριότητες των 

ατόμων τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες πριν από τη διενέργεια διεξαγωγής της 

έρευνας. Τέλος, σε καλή κατάσταση υγείας βρίσκονται όσοι απάντησαν «Όχι, 

καθόλου».  

 
Πίνακας 1. Περιορισμένη δραστηριότητα κατά φύλο, Ελλάδα, 2009 

 
Γενικός πληθυσμός 

 
Αδρά δεδομένα 

Ένταση 
(Ποσοστά επιπολασμού) 

 (%) 

 Μη-σταθμισμένα Σταθμισμένα Σταθμισμένη 

 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυν. 

Πάρα πολύ  779 236 543 826615 338248 488367 8,9 7,5 10,3 

Όχι πάρα πολύ 1086 302 784 1289933   476591   813342 13,9 10,5 17,1 

Καθόλου  4300 1871 2429 7185477 3723355 3462122 77,2 82,0 72,6 

          

Σύνολο 6165 2409 3756 9302025 4538194 4763831    

          

Δεν ξέρω  4 1 3 2150 270 1880    

Δεν απαντώ  3 2 1 1759 1300 459    

          

Σύνολο 6172 2412 3760 9305934 4539764 4766170    
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται στα στοιχεία της Εθνικής Έρευνας Υγείας, 2009, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 
Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στο προαναφερόμενο ερώτημα υπολογίστηκε η 

ένταση του φαινομένου. Η ένταση ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που έχει 

κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο (στην περίπτωσή μας το έτος 2009). 

Με τον τρόπο αυτό και με βάση τις απαντήσεις που προέκυψαν από το δείγμα, 

υπολογίστηκαν τα ποσοστά ή δείκτες επιπολασμού (prevalence rates). Τα ποσοστά 

που προέκυψαν από το δείγμα σταθμίστηκαν με βάση τα χαρακτηριστικά του 

δείγματος προκειμένου να εκφράζουν το συνολικό πληθυσμό. Με τον τρόπο αυτό 

προέκυψαν (Πίνακας 1) οι σταθμισμένοι δείκτες (ποσοστά) επιπολασμού του 

φαινομένου (weighted prevalence rates).  
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Για τον υπολογισμό των δεικτών που αφορούν στο προσδόκιμο υγείας, 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Sullivan (Sullivan 1971; EHEMU 2007), η οποία 

συνδυάζει τα ποσοστά που αφορούν στην κατάσταση υγείας (prevalence rates) με τα 

δεδομένα που σχετίζονται με τη θνησιμότητα του πληθυσμού2. Με βάση τα στοιχεία 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σχετικά με τον αριθμό των θανάτων και το μέσο 

πληθυσμό κατά ηλικία και φύλο το έτος 2009 (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011b, 2001c), 

υπολογίστηκαν οι πίνακες επιβίωσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για άνδρες 

και γυναίκες. Προκειμένου να αποφευχθούν υπό/υπέρ εκτιμήσεις των επιπέδων 

θνησιμότητας λόγω του χαμηλού αριθμού θανάτων σε συγκεκριμένες ηλικίες και 

περιφέρειες, υπολογίστηκαν συνεπτυγμένοι πίνακες επιβίωσης με τα τυπικά ηλικιακά 

διαστήματα (κάτω του ενός έτους, από 1 έως 4 ετών, 5 έως 9 κλπ.). Η υψηλότερη 

ηλικιακή ομάδα είναι 85 ετών και άνω. Αυτή η επιλογή είναι συμβατή με τη μέθοδο 

Sullivan αφού η εκτίμηση του δείκτη των Ετών Υγιούς Επιβίωσης δεν επηρεάζεται 

αισθητά από το μέγεθος των διαφόρων ηλικιακών ομάδων (EHEMU, 2007). Επειδή 

το δείγμα που προέκυψε για την κατάσταση υγείας του πληθυσμού αφορά σε άτομα 

ηλικίας 15 ετών και άνω, χρειάζονται κάποιες επιπλέον υποθέσεις για τα πιο νεαρά 

άτομα. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της Eurostat, υποθέσαμε ότι τα ποσοστά 

που αφορούν στην κατάσταση υγείας στις ηλικιακές ομάδες 1-4, 5-9 και 10-14 ετών 

ήταν στο μισό των αντίστοιχων ποσοστών στις ηλικίες 15-19 ετών (Eurostat 2011a; 

EHEMU 2007). Επιπλέον, ήταν μηδέν (0) για την ηλικία 0-1 έτους.   

 

Η μέθοδος Sullivan, η οποία επιτρέπει τον υπολογισμό των δεικτών προσδόκιμου 

υγείας, επιτρέπει τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των ετών όπως και του 

ποσοστού σε έτη για τις τρεις διαφορετικές καταστάσεις υγείας (πολύ περιορισμένη 

δραστηριότητα, περιορισμένη δραστηριότητα και καθόλου περιορισμένη 

δραστηριότητα). Βασίζεται στην τρέχουσα κατάσταση υγείας των ατόμων 

χρησιμοποιώντας στοιχεία για το τρέχον επίπεδο θνησιμότητας καθώς και για το 

βαθμό περιορισμού ή δυσκολίας στην άσκηση δραστηριοτήτων. Αρχικά υπολογίζεται 

το προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή ο αριθμός των ετών που προσδοκά ότι θα ζήσει 

κάποιο άτομο μιας συγκεκριμένης ηλικίας. Στη συνέχεια, με βάση τα ποσοστά που 

αφορούν στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού (ποσοστά επιπολασμού, prevalence 
                                                            
2 Για μια αναλυτική περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των Ετών Υγιούς Επιβίωσης καθώς και του 
αντίστοιχου πίνακα με τη μέθοδο Sullivan βλέπε EHEMU 2007; Μπάγκαβος 2012 καθώς και τον 
ιστότοπο του EHEMU. Για τον τρόπο υπολογισμού του προσδόκιμου επιβίωσης βλέπε Παπαδάκης και 
Τσίμπος 2004.  
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rates), υπολογίζονται οι δείκτες για το προσδόκιμο υγείας. Με τον τρόπο αυτό 

μπορούμε να κατανείμουμε τον αριθμό των προσδοκώμενων ετών ζωής (προσδόκιμο 

επιβίωσης) ενός ατόμου συγκεκριμένης ηλικίας και σε ένα συγκεκριμένο έτος, σε 

διάρκεια ζωής με καλή, κακή ή πολύ κακή υγεία (προσδόκιμο υγείας).  

 

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίστηκαν συνεπτυγμένοι πίνακες επιβίωσης και 

πίνακες υγιούς επιβίωσης σε εθνικό επίπεδο αλλά και για γεωγραφικές ενότητες 

(επίπεδο NUTS3_1 και NUTS_2). Χρησιμοποιώντας τον τυπικό διαχωρισμό των 

γεωγραφικών ενοτήτων για την Ελλάδα οι πίνακες υπολογίστηκαν σε εθνικό επίπεδο 

(GR-Ελλάδα), σε επίπεδο NUTS_1 (GR1-Βόρεια Ελλάδα, GR2- Κεντρική Ελλάδα, 

GR3-Αττική, GR4-Νησιά Αιγαίου, Κρήτη), και σε επίπεδο NUTS_2 (GR11-

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, GR12-Κεντρική Μακεδονία, GR13-Δυτική 

Μακεδονία, GR14-Θεσσαλία, GR21-Ήπειρος, GR22-Ιόνια Νησιά, GR23- Δυτική 

Ελλάδα, GR24- Στερεά Ελλάδα, GR25-Πελοππόνησος, GR41-Βόρειο Αιγαίο, GR42- 

Νότιο Αιγαίο, GR43-Κρήτη). 

3. Αποτελέσματα - Η κατάσταση υγείας του πληθυσμού 
 

Το 2009 στην Ελλάδα, σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό των ατόμων που ζούσε χωρίς 

κανένα περιορισμό στην άσκηση δραστηριοτήτων ήταν 77,2% (Πίνακας 1).  Η 

διαφορά μεταξύ των φύλων είναι αισθητή αφού τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 82.0% για 

τους άνδρες και 72.6% για τις γυναίκες. Τα ποσοστά των ατόμων χωρίς κανένα 

περιορισμό ή δυσκολία στην άσκηση δραστηριοτήτων (καλή κατάσταση υγείας) 

παρουσιάζουν γεωγραφικές διαφοροποιήσεις (Πίνακας 2).  

 

Σε επίπεδο NUTS_1 τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 74,6% (Βόρεια Ελλάδα) και 

80,5% (Αττική) και σε επίπεδο NUTS_2 μεταξύ 68,4% (Δυτική Ελλάδα) και 85,0% 

(Ιόνια Νησιά). Τα αντίστοιχα μεγέθη για τους άνδρες είναι 67,4% (Ήπειρος) και 

88,0% (Θεσσαλία) και για τις γυναίκες 64,0% (Βόρεια Ελλάδα) και 81,3% 

(Πελοπόννησος). Γενικά, οι άνδρες φαίνεται ότι βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση 

υγείας από ότι οι γυναίκες, ενώ οι διαφορές που παρατηρούνται σε περιφερειακό 

επίπεδο είναι πιο σημαντικές από αυτές που παρατηρούνται σε εθνικό επίπεδο.  

                                                            
3 NUTS: Nomenclature of Territorial Units for Statistics 
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Πίνακας 2. Σταθμισμένα ποσοστά ατόμων (prevalence rates) (%) χωρίς περιορισμό δραστηριοτήτων 
(καλή κατάσταση υγείας) κατά φύλο και γεωγραφική ενότητα, Ελλάδα, 2009. 

 
 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

 Επίπεδο NUTS_1  

GR1-Βόρεια Ελλάδα* 74,6 80,1 70,1 

GR2- Κεντρική Ελλάδα 75,7 79,3 73,0 

GR3-Αττική 80,5 84,8 75,3 

GR4-Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 75,9 80,5 70,7 

 Επίπεδο NUTS_2  

GR11-Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 74,7 79,0 71,3 

GR12-Κεντρική Μακεδονία 73,4 77,0 70,2 

GR13-Δυτική Μακεδονία 73,6 85,6 67,3 

GR14-Θεσσαλία 78,2 88,0 70,4 

GR21-Ήπειρος 71,3 67,4 73,8 

GR22-Ιόνια Νησιά 85,0 93,8 76,3 

GR23- Δυτική Ελλάδα 68,4 74,1 64,0 

GR24- Στερεά Ελλάδα 74,9 77,8 72,8 

GR25-Πελοππόνησος 83,2 86,1 81,3 

GR41-Βόρειο Αιγαίο 73,3 74,3 72,2 

GR42- Νότιο Αιγαίο 81,2 85,4 77,4 

GR43-Κρήτη 74,4 80,5 66,4 
*Στους Πίνακες που ακολουθούν οι γεωγραφικές ενότητες αναφέρονται μόνο με τη 
συντόμευσή τους. 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται στα στοιχεία της Εθνικής Έρευνας Υγείας, 2009, 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 

Στον Πίνακα 3, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών που αφορούν 

στο συνολικό προσδόκιμο επιβίωσης στη γέννηση, στο προσδόκιμο υγείας με πολύ 

περιορισμένη, περιορισμένη και καθόλου περιορισμένη δυνατότητα άσκησης 

δραστηριοτήτων, καθώς και στο ποσοστό της διάρκειας ζωής σε καθεμιά από τις 

τρεις αυτές καταστάσεις ανεξαρτήτως φύλου. Όπως προκύπτει, ένα βρέφος που 

γεννήθηκε στην Ελλάδα το έτος 2009, αναμένεται ότι θα ζήσει 80,2 χρόνια εκ των 

οποίων τα 7 με πάρα πολύ περιορισμένη δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων (πολύ 

κακή υγεία), τα 10 με περιορισμένη δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων (κακή 

υγεία) και τα 63,2 έτη χωρίς κανένα περιορισμό στην άσκηση δραστηριοτήτων (καλή 

υγεία). Με άλλα λόγια αναμένεται ότι θα ζήσει περίπου τα τέσσερα πέμπτα του βίου 

του (78,8%) χωρίς κανένα περιορισμό δραστηριοτήτων και στο υπόλοιπο ένα πέμπτο 

(21,2) θα έχει πολύ περιορισμένη ή περιορισμένη δυνατότητα άσκησης 

δραστηριοτήτων.  
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Εάν λάβουμε υπόψη μας την περιφερειακή διάσταση, αξίζει να σταθούμε σε δύο 

αποτελέσματα. Το πρώτο συνδέεται με το γεγονός ότι οι διαφορές στο προσδόκιμο 

επιβίωσης και στο προσδόκιμο υγείας δεν είναι μονοσήμαντες. Για παράδειγμα σε 

επίπεδο NUTS_2, το χαμηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης συναντάται στην Ανατολική 

Μακεδονία, Θράκη (78,7 έτη) και το υψηλότερο στην Ήπειρο (82,2 έτη). Παρόλα 

αυτά, οι δύο αυτές περιοχές κατέχουν μια ενδιάμεση θέση με βάση το προσδόκιμο 

υγείας (Έτη Υγιούς Επιβίωσης 63,4 και 65,3 αντίστοιχα) για το οποίο οι ακραίες 

τιμές παρατηρούνται στη Δυτική Ελλάδα (57,5 έτη) και στα Ιόνια Νησιά (69,2 έτη). 

Το δεύτερο αποτέλεσμα αφορά στο γεγονός ότι οι διαφορές που παρατηρούνται 

μεταξύ των γεωγραφικών ενοτήτων είναι πιο σημαντικές για το προσδόκιμο υγείας 

από ότι για το προσδόκιμο επιβίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η μέγιστη 

διαφορά μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών σχετικά με τα Έτη Υγιούς Επιβίωσης 

είναι 11,7 έτη (24,4%) η αντίστοιχη διαφορά για το προσδόκιμο επιβίωσης είναι 3,5 

έτη (4,5%).    

 

Στους Πίνακες 4 και 5 περιέχονται τα αποτελέσματα των αντίστοιχων υπολογισμών 

για άνδρες και γυναίκες. Γενικά τα δύο προαναφερόμενα ευρύματα εντοπίζονται και 

στην περίπτωση των ανδρών και των γυναικών. Το 2009, ένα αγόρι που γεννήθηκε 

στην Ελλάδα είχε ένα προσδόκιμο επιβίωσης 77,8 έτη και αναμένεται ότι θα ζήσει 

χωρίς κανένα περιορισμό στην άσκηση δραστηριοτήτων κατά μέσο όρο για 64 χρόνια 

(82,3%), με κάποιους περιορισμούς για 7,8 χρόνια (10,1%) και για τα υπόλοιπα 5,9 

χρόνια (7,6%) με πολύ σημαντικούς περιορισμούς. Οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις 

είναι ιδιαίτερα έντονες. Η μέγιστη διαφορά στο προσδόκιμο επιβίωσης σε επίπεδο 

NUTS_2 είναι 3,1 έτη (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη vs Ήπειρος) ενώ στα Έτη 

Υγιούς Επιβίωσης είναι 4 φορές υψηλότερη (12,5 έτη, Δυτική Ελλάδα vs Νότιο 

Αιγαίο).  

 

Κατά τον ίδιο τρόπο, ένα κορίτσι που γεννήθηκε στην Ελλάδα το 2009, αναμένεται 

ότι θα ζήσει 82,6 έτη εκ των οποίων τα 62,4 χρόνια (75,5%) θα είναι με καλή υγεία, 

τα 12,2 έτη (14,7%) με κακή υγεία και τα υπόλοιπα 8,1 έτη (9,8%) με πολύ κακή 

υγεία. Και στην περίπτωση των γυναικών οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις είναι πιο 

έντονες για τα Έτη Υγιούς Επιβίωσης (11,9 έτη) από ότι για το προσδόκιμο 

επιβίωσης (4 έτη).  



Πίνακας 3. Προσδόκιμο επιβίωσης (ΠΕ) και προσδόκιμο υγείας (ΠΥ) στη γέννηση, ανεξαρτήτως φύλου, με βάση το βαθμό περιορισμένης 
δραστηριότητας κατά γεωγραφική ενότητα, Ελλάδα, 2009.  

 ΠΕ ΠΥ Λόγος ΠΥ/ΠΕ 

  Πάρα πολύ Όχι πάρα πολύ Πάρα πολύ ή Όχι πάρα 
πολύ Καθόλου* Καθόλου 

  Έτη (99% ΔΕ) Έτη (99% ΔΕ) Έτη (99% ΔΕ) Έτη (99% ΔΕ) (%) (99% ΔΕ) 
GR-Total 80.2 7.0 (6.6-7.4) 10.0 (9.5-10.5) 17.0 (16.5-17.5) 63.2 (62.7-63.7) 78.8 (78.3-79.3) 

Επίπεδο NUTS_1 
GR1 79.7 8.0 (7.3-8.7) 10.7 (9.8-11.6) 18.7 (17.8-19.6) 61.1 (60.2-62.0) 76.6 (75.7-77.5) 
GR2 80.7 5.6 (4.9-6.3) 11.1 (10.1-12.1) 16.7 (15.6-17.8) 64.0 (62.9-65.1) 79.3 (78.2-80.4) 
GR3 80.3 6.6 (5.9-7.3) 9.0 (8.2-9.8) 15.6 (14.7-16.5) 64.7 (63.8-65.6) 80.5 (79.6-81.4) 
GR4 80.7 8.3 (7.1-9.5) 8.8 (7.4-10.2) 17.1 (15.5-18.7) 63.6 (62.0-65.2) 78.8 (77.2-80.4) 

Επίπεδο NUTS_2 
GR11 78.7 6.2 (4.7-7.7) 9.1 (7.3-10.9) 15.3 (13.2-17.4) 63.4 (61.3-65.5) 80.5 (78.4-82.6) 
GR12 80.1 9.2 (8.2-10.2) 11.2 (10.0-12.4) 20.4 (19.1-21.7) 59.6 (58.3-60.9) 74.5 (73.2-75.8) 
GR13 80.1 5.7 (3.6-7.8) 12.6 (9.4-15.8) 18.3 (15.1-21.5) 61.8 (58.6-65.0) 77.2 (74.0-80.4) 
GR14 79.7 6.9 (5.5-8.3) 10.0 (8.1-11.9) 16.9 (15.0-18.8) 62.8 (60.9-64.7) 78.8 (76.9-80.7) 
GR21 82.2 6.4 (4.6-8.2) 10.5 (8.1-12.9) 16.9 (14.1-19.7) 65.3 (62.5-68.1) 79.5 (76.7-82.3) 
GR22 81.2 :  :  12.0 (9.2-14.8) 69.2 (66.4-72.0) 85.2 (82.4-88.0) 
GR23 80.4 8.9 (7.3-10.5) 14.0 (11.8-16.2) 22.9 (20.7-25.1) 57.5 (55.3-59.7) 71.5 (69.3-73.7) 
GR24 80.6 3.7 (2.4-5.0) 10.3 (8.3-12.3) 14.0 (11.9-16.1) 66.6 (64.5-68.7) 82.6 (80.5-84.7) 
GR25 80.2 4.3 (3.2-5.4) 7.4 (5.8-9.0) 11.7 (10.0-13.4) 68.5 (66.8-70.2) 85.4 (83.7-87.1) 
GR41 80.4 :  :  15.4 (12.4-18.4) 64.9 (61.9-67.9) 80.8 (77.8-83.8) 
GR42 80.8 :  :  14.3 (11.7-16.9) 66.5 (63.9-69.1) 82.4 (79.8-85.0) 
GR43 80.9 9.4 (7.7-11.1) 9.2 (7.3-11.1) 18.6 (16.4-20.8) 62.4 (60.2-64.6) 77.1 (74.9-79.3) 
Διευκρινήσεις: * Έτη Υγιούς Επιβίωσης (ΕΥΕ), ΔΕ: Διάστημα Εμπιστοσύνης 
: Μικροί αριθμοί 
Σημείωση: Το άθροισμα του προσδόκιμου υγείας για τις τρείς διαφορετικές κατηγορίες μπορεί να μην ισούται με το προσδόκιμο επιβίωσης λόγω των στρογγυλοποιήσεων.  
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται στα στοιχεία της Εθνικής Έρευνας Υγείας, 2009, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Πίνακας 4. Προσδόκιμο επιβίωσης (ΠΕ) και προσδόκιμο υγείας (ΠΥ) στη γέννηση, με βάση το βαθμό περιορισμένης δραστηριότητας κατά γεωγραφική ενότητα, 

Ελλάδα, 2009. Άνδρες. 
 ΠΕ ΠΥ Λόγος ΠΥ/ΠΕ 

  Πάρα πολύ Όχι πάρα πολύ Πάρα πολύ ή Όχι πάρα 
πολύ Καθόλου* Καθόλου 

  Έτη (99% ΔΕ) Έτη (99% ΔΕ) Έτη (99% ΔΕ) Έτη (99% ΔΕ) (%) (99% ΔΕ) 
GR-Total 77.8 5.9 (5.3-6.5) 7.8 (7.1-8.5) 13.7 (12.9-14.5) 64.0 (63.2-64.8) 82.3 (81.5-83.1) 

Επίπεδο NUTS_1 
GR1 77.4 6.6 (5.4-7.8) 8.3 (7.0-9.6) 14.9 (13.4-16.4) 62.5 (61.0-64.0) 80.7 (79.2-82.2) 
GR2 78.3 :  :  15.0 (13.0-17.0) 63.3 (61.3-65.3) 80.9 (78.9-82.9) 
GR3 78.0 5.6 (4.7-6.5) 6.9 (5.8-8.0) 12.5 (11.2-13.8) 65.5 (64.2-66.8) 84.0 (82.7-85.3) 
GR4 78.4 :  :  13.9 (11.8-16.0) 64.5 (62.4-66.6) 82.3 (80.2-84.4) 

Επίπεδο NUTS_2 
GR11 76.1 :  :  13.3**  62.8 (59.9-65.7) 82.5 (79.6-85.4) 
GR12 77.8 8.7 (7.1-10.3) 8.6 (6.9-10.3) 17.3 (15.2-19.4) 60.5 (58.4-62.6) 77.8 (75.7-79.9) 
GR13 78.0 :  :  :  :  :  
GR14 77.3 :  :  11.1**  66.2 (63.0-69.4) 85.5 (82.3-88.7) 
GR21 79.2 :  :  :  :  :  
GR22 79.2 :  :  :  :  :  
GR23 78.0 :  :  19.9**  58.1 (54.3-61.9) 74.6 (70.8-78.4) 
GR24 78.3 :  :  11.2**  67.2 (64.6-69.8) 85.7 (83.1-88.3) 
GR25 77.7 :  :  9.3**  68.5 (66.3-70.7) 88.1 (85.9-90.3) 
GR41 77.7 :  :  :  :  :  
GR42 78.9 :  :  8.3**  70.6 (66.5-74.7) 89.5 (85.4-93.6) 
GR43 78.5 :  :  15.7**  62.8 (59.8-65.8) 80.0 (77.0-83.0) 
Διευκρινήσεις: * Έτη Υγιούς Επιβίωσης (ΕΥΕ), ** Διαφορά μεταξύ ΠΕ και ΠΥ, ΔΕ: Διάστημα Εμπιστοσύνης,  
: Μικροί αριθμοί  
Σημείωση: Το άθροισμα του προσδόκιμου υγείας για τις τρείς διαφορετικές κατηγορίες μπορεί να μην ισούται με το προσδόκιμο επιβίωσης λόγω των στρογγυλοποιήσεων.  
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται στα στοιχεία της Εθνικής Έρευνας Υγείας, 2009, ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Πίνακας 5. Προσδόκιμο επιβίωσης (ΠΕ) και προσδόκιμο υγείας (ΠΥ) στη γέννηση, με βάση το βαθμό περιορισμένης δραστηριότητας κατά γεωγραφική ενότητα, 

Ελλάδα, 2009. Γυναίκες. 
 ΠΕ ΠΥ Λόγος ΠΥ/ΠΕ 

  Πάρα πολύ Όχι πάρα πολύ Πάρα πολύ ή Όχι πάρα 
πολύ Καθόλου* Καθόλου 

  Έτη (99% ΔΕ) Έτη (99% ΔΕ) Έτη (99% ΔΕ) Έτη (99% ΔΕ) (%) (99% ΔΕ) 
GR-Total 82.6 8.1 (7.6-8.6) 12.2 (11.6-12.8) 20.3 (19.6-21.0) 62.4 (61.7-63.1) 75.5 (74.8-76.2) 

Επίπεδο NUTS_1 
GR1 82.1 9.0 (8.1-9.9) 12.8 (11.7-13.9) 21.8 (20.7-22.9) 60.3 (59.2-61.4) 73.4 (72.3-74.5) 
GR2 83.3 6.3 (5.4-7.2) 12.6 (11.3-13.9) 18.9 (17.5-20.3) 64.4 (63.0-65.8) 77.4 (76.0-78.8) 
GR3 82.7 7.8 (6.8-8.8) 11.7 (10.6-12.8) 19.5 (18.3-20.7) 63.1 (61.9-64.3) 76.4 (75.2-77.6) 
GR4 83.2 11.0 (9.2-12.8) 9.9 (7.9-11.9) 20.9 (18.7-23.1) 62.4 (60.2-64.6) 75.0 (72.8-77.2) 

Επίπεδο NUTS_2 
GR11 81.2 :  :  17.4 (14.5-20.3) 63.8 (60.9-66.7) 78.5 (75.6-81.4) 
GR12 82.4 9.5 (8.2-10.8) 13.5 (12.0-15.0) 23.0 (21.6-24.4) 59.3 (57.9-60.7) 72.0 (70.6-73.4) 
GR13 82.3 :  :  24.8**  57.5 (53.4-61.6) 69.9 (65.8-74.0) 
GR14 82.1 :  :  23.8 (20.8-26.8) 58.3 (55.3-61.3) 71.0 (68.0-74.0) 
GR21 85.2 :  :  17.2**  68.0 (64.6-71.4) 79.8 (76.4-83.2) 
GR22 83.4 :  :  :  :  :  
GR23 83.0 :  :  26.2 (23.5-28.9) 56.8 (54.1-59.5) 68.5 (65.8-71.2) 
GR24 83.1 :  :  16.3 (13.8-18.8) 66.7 (64.2-69.2) 80.4 (77.9-82.9) 
GR25 82.8 :  :  14.1 (11.6-16.6) 68.7 (66.2-71.2) 83.1 (80.6-85.6) 
GR41 83.2 :  :  :  :  :  
GR42 82.8 :  :  19.8**  63.0 (59.1-66.9) 76.1 (72.2-80.0) 
GR43 83.5 :  :  22.3 (18.7-25.9) 61.2 (57.6-64.8) 73.4 (69.8-77.0) 
Διευκρινήσεις: * Έτη Υγιούς Επιβίωσης (ΕΥΕ), ** Διαφορά μεταξύ ΠΕ και ΠΥ, ΔΕ: Διάστημα Εμπιστοσύνης,  
: Μικροί αριθμοί  
Σημείωση: Το άθροισμα του προσδόκιμου υγείας για τις τρείς διαφορετικές κατηγορίες μπορεί να μην ισούται με το προσδόκιμο επιβίωσης λόγω των στρογγυλοποιήσεων.  
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται στα στοιχεία της Εθνικής Έρευνας Υγείας, 2009, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 



 
 

Συνολικά, σε περιφερειακό επίπεδο δεν φαίνεται να υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ 

του επιπέδου που παρατηρείται αναφορικά με το προσδόκιμο επιβίωσης και το 

προσδόκιμο υγείας στη γέννηση. Γενικά, η κατάσταση υγείας δεν αντικατοπτρίζεται 

στις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο προσδόκιμο επιβίωσης. Επιπλέον, δεν μπορεί 

να υποστηριχθεί ότι το προσδόκιμο επιβίωσης αντικατοπτρίζει την κατάσταση υγείας 

του πληθυσμού που ζει στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. 

 

Η σύγκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών φανερώνει ότι, αν και οι γυναίκες ζουν 

περισσότερα χρόνια, επιβιώνουν για μεγαλύτερο διάστημα από τους άνδρες σε 

κατάσταση κακής ή πολύ κακής υγείας (Διάγραμμα 1). Στην πραγματικότητα, οι 

διαφορές μεταξύ των φύλων αναφορικά με το προσδόκιμο επιβίωσης, συρρικνώνονται 

όσο προχωρούμε στις υψηλότερες ηλικίες, ενώ οι διαφορές στο προσδόκιμο υγείας 

παραμένουν σχεδόν σταθερές προς όφελος των ανδρών (περίπου στα 3 έτη) μεταξύ 

των ηλικιών 20 και 59 ετών και αρχίζουν να μειώνονται από την ηλικία των 60 ετών 

και άνω. Αυτό ισχύει και σε περιφερειακό επίπεδο με εξαίρεση τις περιοχές Ανατολική 

Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησος και Ήπειρος (επίπεδο NUTS_2) καθώς και την 

Κεντρική Ελλάδα (επίπεδο NUTS_1).      

 
Διάγραμμα 1. Διαφορές ανδρών και γυναικών στο Προσδόκιμο Επιβίωσης (ΠΕ) και στα Έτη Υγιούς 

Επιβίωσης (ΕΥΕ) ανά ηλικιακή ομάδα (Γυναίκες vs Άνδρες). Ελλάδα, 2009. 
 

 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται στα στοιχεία της Εθνικής Έρευνας Υγείας, 2009, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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4. Συμπεράσματα 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η αποτύπωση της κατάστασης υγείας του 

πληθυσμού στην Ελλάδα το 2009, με βάση τα αποτελέσματα μιας εξειδικευμένης 

εμπειρικής έρευνας που διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα (Εθνική Έρευνα Υγείας). Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκαν οι 

διαφορές που ανακύπτουν κατά φύλο και γεωγραφική ενότητα. Από τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης προέκυψε ότι το 2009, το προσδόκιμο επιβίωσης στη γέννηση στην 

Ελλάδα, ανεξαρτήτως φύλου, ήταν 80,2 έτη ενώ τα έτη υγιούς επιβίωσης ήταν 63,2 

έτη. Δηλαδή, ένα βρέφος που γεννήθηκε στην Ελλάδα το 2009 έχει μπροστά του 80,2 

έτη ζωής και τα 63,2 από αυτά (78,8%) αναμένεται ότι θα τα ζήσει χωρίς κανένα 

περιορισμό στην άσκηση δραστηριοτήτων.  

 

Τόσο από την άποψη της θνησιμότητας, αλλά κυρίως από τη σκοπιά της κατάσταση 

υγείας, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις κατά φύλο και γεωγραφική 

ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τα προσδόκιμα επιβίωσης των γυναικών είναι 

υψηλότερα από αυτά των ανδρών (82,6 vs 77,8 έτη στη γέννηση), οι άνδρες ζουν 

περισσότερα χρόνια με καλή υγεία από ότι οι γυναίκες (64 vs 62,4 έτη στη γέννηση). 

Συνεπώς, οι άνδρες ζουν μεγαλύτερο μέρος του βίου τους χωρίς προβλήματα στην 

άσκηση δραστηριοτήτων από ότι οι γυναίκες (82,3% vs 75,5%). Σε περιφερειακό 

επίπεδο, ανεξαρτήτως φύλου, οι έντονες διαφορές αποτυπώνονται στο γεγονός ότι η 

μέση διάρκεια ζωής στη γέννηση ποικίλει μεταξύ 78,7 και 82,2 έτη, ενώ το 

προσδόκιμο υγείας χωρίς κανένα περιορισμό των ατόμων στην άσκηση 

δραστηριοτήτων διαφοροποιείται ακόμη περισσότερο αφού είναι μεταξύ 57,5 και 69,2 

έτη.  

 

Οι διαφοροποιήσεις οι οποίες παρατηρούνται κατά φύλο και γεωγραφική ενότητα 

οδηγούν σε δύο βασικά ευρήματα. Αρχικά, οι διαφορές, μεταξύ φύλων και 

γεωγραφικών ενοτήτων αναφορικά με το προσδόκιμο επιβίωσης και το προσδόκιμο 

υγείας δεν είναι μονοσήμαντες. Δηλαδή, εκεί όπου συναντάται το υψηλότερο (ή το 

χαμηλότερο) επίπεδο προσδόκιμου επιβίωσης δεν παρατηρείται απαραίτητα το 

υψηλότερο (ή το χαμηλότερο) επίπεδο προσδόκιμου υγείας. Το δεύτερο εύρημα αφορά 

στο γεγονός ότι, οι διαφοροποιήσεις είναι πολύ πιο έντονες για το προσδόκιμο υγείας 

από ότι είναι για το προσδόκιμο επιβίωσης. Τα δύο αυτά ευρήματα οδηγούν στο 
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συμπέρασμα ότι, δεν φαίνεται να υπάρχει σταθερά μια πολύ στενή σχέση μεταξύ του 

επιπέδου που παρατηρείται για το προσδόκιμο επιβίωσης και αυτού που αφορά στο 

προσδόκιμο υγείας στη γέννηση. Γενικά, η κατάσταση υγείας του πληθυσμού δεν 

αντικατοπτρίζεται πάντοτε στις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο προσδόκιμο 

επιβίωσης και συνεπώς απαιτείται η εκτίμηση δεικτών που αφορούν στο προσδόκιμο 

υγείας.  

 

Έχοντας δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης υγείας του πληθυσμού στην 

Ελλάδα, εύλογα τίθεται το ερώτημα της περαιτέρω ανάλυσης που αφορά στους 

παράγοντες που συνδέονται με τις παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ φύλων, 

και γεωγραφικών ενοτήτων. Από την άποψη αυτή, θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει 

περαιτέρω ανάλυση προκειμένου οι διαφορές στα επίπεδα των ετών υγιούς επιβίωσης 

να συνδυαστούν με τις παθήσεις από τις οποίες πάσχουν τα άτομα, με τη φυσική τους 

κατάσταση και με το βαθμό αυτοεξυπηρέτησης βασικών και άλλων αναγκών. Θα 

μπορούσαν επίσης να συνδυαστούν με το εύρος της χρήσης των υφιστάμενων 

υπηρεσιών υγείας και συγκεκριμένα με τη συχνότητα επίσκεψης και νοσηλείας σε 

νοσοκομείο, τη χρήση εξω-νοσοκομειακών υπηρεσιών, τη συχνότητα χρήσης 

φαρμάκων καθώς και το βαθμό ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.    
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