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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σε αυτή  την εργασία αναλύονται τα στοιχεία που αφορούν τον τομέα υγείας στην Κύπρο 

και ο τρόπος οργάνωσης του. Επίσης γίνεται συνοπτική παρουσίαση του Γενικού 

Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) της Κύπρου που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου το 2019.  

Στην συνέχεια εξετάζονται εμπειρικά και οικονομετρικά οι παράγοντες που επηρέασαν τη 

δαπάνη του νοικοκυριού στην Κύπρο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από το δείγμα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 

2015/2016.   

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης κατέδειξαν ότι η συνολική δαπάνη της 

οικογένειας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κύπρο εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ο αρχηγός της οικογένειας, το φύλο 

του αρχηγού, ο τόπος διαμονής της οικογένειας, ο αριθμός των μελών με βάση την ηλικία 

τους και ο τύπος της ασφαλιστικής κάλυψης που έχουν. 

  



iii 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ........................................................................................................................................... ii 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ............................................................................................................. iii 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ........................................................................................................................iv 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ............................................................................................................ v 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ................................................................................................................vi 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ........................................................................................................................................ vii 

1.  Εισαγωγή......................................................................................................................................... 1 

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας ....................................................................................................... 4 

3.  Οι δαπάνες υγείας στην Κύπρο ..................................................................................................... 10 

4. Κύρια χαρακτηριστικά του τομέα υγείας της Κύπρου πριν την από εφαρμογή του ΓεΣΥ ................ 19 

5.  ΓεΣΥ ............................................................................................................................................... 22 

5.1.  Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΓεΣΥ ....................................................................................... 23 

5.1.1. Δικαιούχοι ΓεΣΥ ........................................................................................................... 23 

5.1.2. Χρηματοδότηση ΓεΣΥ .................................................................................................. 23 

5.1.3. Θεσμός του Προσωπικού Ιατρού ................................................................................. 25 

5.1.4. Αμοιβές παροχέων υπηρεσιών υγείας .......................................................................... 26 

6. Εμπειρική στατιστική και οικονομετρική ανάλυση ......................................................................... 29 

6.1. Περιγραφή του δείγματος ....................................................................................................... 30 

6.2.  Σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών και έλεγχοι υποθέσεων ....................................................... 36 

6.3. Οικονομετρική ανάλυση .......................................................................................................... 43 

7.  Συμπεράσματα - Επίλογος ............................................................................................................. 51 

8. Βιβλιογραφία ................................................................................................................................. 55 



iv 
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Πίνακας 1: Πηγές χρηματοδότησης της υγείας στην Κύπρο ανά έτος την περίοδο 2013-

2017 ...................................................................................................................................... 14 

Πίνακας 2: Ποσοστό χρηματοδότησης του τομέα υγείας από το Κράτος και τους ιδιώτες 

στις χώρες της ΕΕ ................................................................................................................. 16 

Πίνακας 3: Ποσοστό τρεχουσών και συνολικών δαπανών υγείας στο ΑΕΠ στην Κύπρο 

ανά έτος ................................................................................................................................ 17 

Πίνακας 4: Ποσοστό εισφοράς ανά εισφορέα του ΓεΣΥ.................................................... 25 

Πίνακας 5: Περιγραφή του δείγματος ................................................................................. 32 

Πίνακας 6: Αριθμός μελών οικογένειας με ηλικία 0 -5 χρονών ......................................... 33 

Πίνακας 7: Αριθμός μελών οικογένειας με ηλικία 6 -10 χρονών ....................................... 33 

Πίνακας 8: Αριθμός μελών οικογένειας με ηλικία 11-60 χρονών ...................................... 33 

Πίνακας 9: Αριθμός μελών οικογένειας με ηλικία 61-74 χρονών ...................................... 34 

Πίνακας 10: Αριθμός μελών οικογένειας με ηλικία 75 χρονών και άνω ............................ 34 

Πίνακας 11: Ηλικιακή κατανομή του Αρχηγού της οικογένειας ........................................ 34 

Πίνακας 12: Τύπος ασφαλιστικής κάλυψης του Αρχηγού της οικογένειας ....................... 35 

Πίνακας 13: Ύψος ετήσιας οικογενειακής δαπάνης υγείας ................................................ 36 

Πίνακας 14: Ηλικία αρχηγού και ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας .......................... 37 

Πίνακας 15: Φύλο αρχηγού και ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας ............................ 38 

Πίνακας 16: Τόπος διαμονής και ετήσιας δαπάνη υγείας της οικογένειας ......................... 39 

Πίνακας 17: Τύπος ασφάλισης του αρχηγού της οικογένειας και ετήσια δαπάνη υγείας της 

οικογένειας ........................................................................................................................... 41 

Πίνακας 18: Αριθμός μελών και  ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας .......................... 42 

Πίνακας 19: Αποτελέσματα εκτίμησης του οικονομετρικού μοντέλου ............................. 49 

Πίνακας 20: Αποτελέσματα εκτίμησης οικονομετρικού μοντέλου .................................... 50 

 

 

 



v 
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

Διάγραμμα 1: Συνολικές δαπάνες υγείας στην Κύπρο την περίοδο 2007-2017 ................. 11 

Διάγραμμα 2: Δαπάνες  υγείας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Κύπρο τα έτη 

2007-2017............................................................................................................................. 12 

Διάγραμμα 3: Κεφαλαιουχικές δαπάνες από το δημόσιο και από τους ιδιώτες στον τομέα 

της υγείας στην Κύπρο τα έτη 2007-2016 ........................................................................... 18 

 

  

  



vi 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Βεβαιώνω ότι η παρούσα εργασία είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε από εμένα για την 

απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(ΜΒΑ) του European University Cyprus. 

Όλες οι πηγές στις οποίες ανέτρεξα και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την ολοκλήρωση 

της εργασίας αναφέρεται ρητά. 

 

 

 

Φεβρουάριος, 2020 

Φιλιώ Θεοδώρου 

 

  



vii 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Με την περάτωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

τον καθηγητή μου Δρ. Πόλυς Βότσης  για την εμπιστοσύνη που µου έδειξε στην εκπόνηση 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για όλες τις 

υποδείξεις και συμβουλές του, καθώς για την προθυμία και για τις γνώσεις που αποκόμισα 

καθ’ όλη την διάρκεια των φοιτητικών µου χρόνων. 

Ιδιαίτερα θερμές ευχαριστίες θέλω να δώσω στην οικογένεια µου, στους φίλους μου αλλά 

και στους συμφοιτητές μου για την συνεχείς συμπαράσταση τους, για τις πολύτιμές 

συμβουλές τους και για όλα όσα µου έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια της ζωής µου 

αλλά και των σπουδών µου. 

 

 



1 
 

1.  Εισαγωγή 

Η υγεία αποτελεί ίσως το πιο πολύτιμο αγαθό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος και η 

διασφάλιση της αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων των ανθρώπων αλλά και 

όσων ασκούν πολιτικές. Σε μια χώρα δεν μπορεί να θεωρείται ότι υπάρχει ψηλό επίπεδο 

ευημερίας όταν οι άνθρωποι που την αποτελούν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα 

υγείας. Επιπρόσθετα, σε μια χώρα δεν μπορεί να θεωρείται ότι υπάρχει ψηλό επίπεδο 

ευημερίας όταν τυχόν προβλήματα υγείας δεν αντιμετωπίζονται όσο το δυνατό πιο  

αποτελεσματικά και με τις πιο σύγχρονες μεθόδους θεραπείας.  

Είναι αυτονόητο όμως ότι η υιοθέτηση των πιο σύγχρονων ιατρικών πρακτικών στον τομέα 

της υγείας και η οργάνωση ενός αποτελεσματικού συστήματος υγείας συνεπάγονται 

οικονομικό κόστος το οποίο καλούνται να πληρώσουν το κράτος και οι πολίτες του. 

Αναμφίβολα, όταν οι πολίτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι θα είναι υγιείς. Το πόσο πληρώνουν και πως πληρώνουν όμως διαφέρει 

από χώρα σε χώρα και από πολίτη σε πολίτη.  

Οι έρευνες που έχουν γίνει προκειμένου να εντοπίσουν τους παράγοντες που καθορίζουν τις 

παρατηρούμενες διαφορές στις δαπάνες υγείας, τόσο ανάμεσα στις χώρες όσο και στους 

πολίτες εντός μιας χώρας είναι αρκετές. Για παράδειγμα, με βάση αρκετές μελέτες, οι 

πλούσιες χώρες δαπανούν περισσότερα χρήματα στον τομέα της υγείας. Το ίδιο ισχύει και 

για τους πολίτες. Οι πιο οικονομικά ευκατάστατοι μπορούν να δαπανούν περισσότερο απ’ 

ότι οι φτωχοί. Οι πιο πλούσιοι μπορούν να πληρώνουν προληπτικά περισσότερο για 

παράδειγμα σε ασφάλειες υγείας αλλά και εκ των υστερών για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Επομένως, ένας από 
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τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δαπάνη υγεία είναι το εισόδημα. Υπάρχουν βέβαια και 

άλλοι παράγοντες, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία.  

Οι στόχοι της έρευνας αυτής είναι κυρίως τρεις. Ο πρώτος είναι να γίνει μια ανάλυση του 

τομέα της υγείας στην Κύπρο. Η ανάλυση αφορά τόσο την παρουσίαση των στοιχείων αλλά 

και του τρόπου οργάνωσης του. Ο δεύτερος στόχος είναι να γίνει συνοπτική παρουσίαση 

του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) της Κύπρου που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 

του τρέχοντος έτους (2019). Ο τρίτος στόχος είναι να γίνει εμπειρική και οικονομετρική 

ανάλυση προκειμένου να διαφανούν οι παράγοντες που επηρέασαν τη δαπάνη του 

νοικοκυριού στην Κύπρο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιείται το δείγμα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016 και με 

βάση αυτό το δείγμα εκτιμάται πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. 

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας που ακολουθεί είναι ότι (α) το ΓεΣΥ αποτελεί μια 

σημαντική καινοτομία του τρόπου οργάνωσης του τομέα υπηρεσιών στην Κύπρο σε σχέση 

με το πως ήταν οργανωμένος στο παρελθόν (β) οι δημόσιες δαπάνες υγείας στην Κύπρο 

υπολείπονταν ως ποσοστό του ΑΕΠ των αντίστοιχων δαπανών σε άλλες χώρες της ΕΕ (γ) Η 

Κύπρος αποτελούσε μια χώρα όπου η ιδιωτική δαπάνη υγείας ξεπερνούσε τη δημόσια και 

αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που δεν εμφανίζεται σε άλλες χώρες της ΕΕ και (δ)  οι κυριότεροι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη δαπάνη της οικογένειας στην Κύπρο για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη είναι το οικογενειακό εισόδημα,  ο αριθμός των παιδιών και ηλικιωμένων που 

την αποτελούν, ο τύπος ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του αρχηγού της οικογένειας, ο τόπος 

διαμονής και το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού της οικογένειας. 

Η δομή της εργασίας έχει ως ακολούθως. Στην επόμενη ενότητα ακολουθεί σύντομη 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Ακολούθως, γίνεται ανάλυση των στοιχείων που 
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αφορούν τις δαπάνες υγείας στην Κύπρο. Εν συνέχεια, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά 

του τομέα υγείας στην Κύπρο και στο ΓεΣΥ. Ακολουθεί η εμπειρική ανάλυση και η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από αυτήν. Στο τέλος παρουσιάζονται τα κύρια 

συμπεράσματα. 
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2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

Οι Αντρέου και συνεργάτες (2010) παρουσιάζουν αναλυτικά δεδομένα για τις δαπάνες 

υγείας στην Κύπρο για την περίοδο 1998-2007 και εξετάζουν οικονομετρικά τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις δαπάνες υγείας των νοικοκυριών στην Κύπρο, δίνοντας 

έμφαση κυρίως στο είδος της ασφάλισης υγείας που έχουν τα νοικοκυριά. 

Στηριζόμενοι στα δεδομένα για τις δαπάνες υγείας στην Κύπρο, οι Αντρέου και συνεργάτες 

(2007) αναφέρουν ότι οι συνολικές δαπάνες υγείας στη Κύπρο το έτος 2007 ήταν 

μεγαλύτερες σε σχέση με το 1998 αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ, παραμένουν σταθερές και 

χωρίς αξιόλογες μεταβολές τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συνολικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμαίνονταν γύρω στο 6% την περίοδο 

1998-2007.  

Το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Κύπρο την περίοδο 1998 έως 

2007 αφορούσε τις δαπάνες για φυσιοθεραπείες (physicians) και για οδοντίατρους (dentists) 

ενώ οι δαπάνες για φάρμακα και ιατρικά προϊόντα αποτελούσαν το δεύτερο μεγαλύτερο 

κομμάτι των συνολικών ιδιωτικών δαπανών υγείας. Το μικρότερο μέρος των ιδιωτικών 

δαπανών υγείας αφορούσαν τις δαπάνες για ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.  

Επιπρόσθετα, την περίοδο 1998-2007 η Κύπρος είχε ως ποσοστό του ΑΕΠ περισσότερες 

ιδιωτικές δαπάνες υγείας απ’ ότι δημόσιες δαπάνες υγείας.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat, σε όλες τις χώρες της ΕΕ οι δημόσιες δαπάνες υγείας  ξεπερνούν της ιδιωτικές και 

οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας ξεπερνούν τις δημόσιες μόνο στην Κύπρο και τις ΗΠΑ. Το 

ποσοστό των δημόσιων δαπανών υγείας στην Κύπρο το 2006 ως προς τις συνολικές δαπάνες 

ήταν 44%. Στις ΗΠΑ ήταν 45% (Αντρέου και συνεργάτες, 2010, σελίδα 10).  Επίσης, με 
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βάση τα στοιχεία της Eurostat,  οι κατά κεφαλή δαπάνες υγείας στην Κύπρο το έτος 2006 

ήταν 1362 ευρώ (Αντρέου και συνεργάτες, 2010, σελίδα 10).  

Οι Αντρέου και συνεργάτες (2010) εξέτασαν επίσης τους παράγοντες που επηρέασαν το 

ύψος των δαπανών υγείας των νοικοκυριών στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό, έκαναν 

οικονομετρική και στατιστική ανάλυση χρησιμοποιώντας δεδομένα από την έρευνα 

οικογενειακών προϋπολογισμών (Family expenditure survey)  του 1996 και του 2003.  Από 

την έρευνα τους προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι 

τα ακόλουθα:  

 Το επίπεδο εκπαίδευσης  και η ηλικία του αρχηγού της οικογένειας επηρεάζουν το 

ύψος των οικογενειακών δαπανών υγείας.  

 Το μέγεθος της οικογένειας επηρεάζει του ύψος των συνολικών δαπανών υγείας της 

οικογένειας.  

 Το οικογενειακό εισόδημα επίσης επηρεάζει του ύψος των συνολικών δαπανών 

υγείας μιας οικογένειας.  

Πιο συγκεκριμένα, οι Αντρέου και συνεργάτες (2010) βρίσκουν ότι οι οικογένειες των 

οποίων ο αρχηγός έχει τριτοβάθμια ή δευτεροβάθμια  δαπανούν λιγότερο από εκείνες των 

οποίων ο αρχηγός έχει πιο χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης κατά 0,8% και 0,4% του 

εισοδήματος, αντίστοιχα. Επίσης, ένα επιπρόσθετο μέλος στην οικογένεια αυξάνει τις 

δαπάνες υγείας της οικογένειας κατά 0,4% του οικογενειακού εισοδήματος σε σχέση με τις 

οικογένειες που έχουν μέλη από 11 ετών έως 60 ετών  όταν το επιπρόσθετο μέλος στην 

οικογένεια αφορά παιδί που είναι κάτω των πέντε ετών τότε οι δαπάνες της οικογένειας για 

την υγεία αυξάνονται κατά, μέσο όρο, 1,2% του οικογενειακού εισοδήματος.  Αν από την 

άλλη μια οικογένεια έχει μέλος που είναι άνω των 75 ετών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
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της δαπάνης υγείας της οικογένειας σε σχέση με τις οικογένειες που έχουν μέλη από 11 ετών 

έως 60 ετών κατά 1%.  

Επιπρόσθετα, οι Αντρέου και συνεργάτες (2010) δείχνουν ότι η επίδραση του οικογενειακού 

εισοδήματος στη συνολική δαπάνη υγείας της οικογένειας είναι θετική, δηλαδή,  η αύξηση 

του οικογενειακού εισοδήματος αυξάνει τη συνολική δαπάνη υγείας της  οικογένειας.  

Ωστόσο, όπως σημειώνεται στη συγκεκριμένη έρευνα, η συνολική δαπάνη υγείας αυξάνεται 

μεν αλλά με φθίνοντα ρυθμό όταν αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα.  Με διαφορετικά 

λόγια, η αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος οδηγεί αρχικά σε σημαντική αύξηση των 

οικογενειακών δαπανών υγείας ενώ η περαιτέρω αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος 

αυξάνει μεν και άλλο τις συνολικές δαπάνες υγείας, αλλά σε μικρότερο βαθμό απ’ την 

αύξηση που προέκυψε από την αρχική αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος.   

Από την άλλη, η συνολική οικογενειακή δαπάνη υγείας παρουσιάζει αρχικά μείωση όσο 

αυξάνεται η ηλικία του αρχηγού της οικογένειας (μέχρι την ηλικία των 40 ετών) ενώ στη  

συνέχεια αυξάνεται, αρχικά ελαφρώς (μέχρι και την ηλικία των 50 ετών) και στη συνέχεια 

πιο έντονα, κυρίως όταν η ηλικία του αρχηγού της οικογένειας ξεπεράσει τα 70  έτη.   

Όσο αφορά τη σχέση μεταξύ της συνολικής δαπάνης υγείας και του είδους της ιατρικής 

κάλυψης που έχει ο αρχηγός της οικογένειας ή και άλλα μέλη της, οι Αντρέου και 

συνεργάτες (2010) σημειώνουν ότι  η οικογένεια με αρχηγό που έχει προσωπική ιατρική 

κάλυψη δαπανά 1,12% του εισοδήματος της περισσότερο σε σχέση με την οικογένεια που ο 

αρχηγός της δεν έχει οποιαδήποτε ιατρική κάλυψη ενώ οι συνολικές δαπάνες υγείας των 

νοικοκυριών που ο αρχηγός τους έχει άλλου είδους ασφάλιση υγείας από την ιδιωτική 

προσωπική ασφάλιση υγείας δεν διαφέρουν από τις δαπάνες της οικογένειας που ο αρχηγός 

της δεν έχει κάποιου είδους ασφάλιση υγείας.  
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Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τα νοικοκυριά που πληρώνουν μόνο από την τσέπη τους για 

την υγειονομική τους περίθαλψη (πληρώνουν για ασφαλιστική κάλυψη ή πληρώνουν από 

την τσέπη τους τα ιατρικά έξοδα), οι δαπάνες για την υγεία αυξάνονται ανάλογα με το 

μέγεθος των νοικοκυριών. 

Οι Πασιουρτίδου και συνεργάτες (2006) εξέτασαν με τη χρήση οικονομετρικών και 

στατιστικών μεθόδων τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που επιδρούν στις δαπάνες 

του νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πιο συγκεκριμένα, οι Πασιουρτίδου 

και συνεργάτες (2006) εξετάζουν την ενδεχόμενη επίδραση που έχουν διάφορα 

χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και του αρχηγού του πάνω στη συνολική δαπάνη για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Ιδιαίτερα, εξετάστηκε η επίδραση που έχουν στην δαπάνη υγείας των νοικοκυριών  το είδος 

της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης που έχει ο αρχηγός της οικογένειας, το επίπεδο 

εκπαίδευσης του αρχηγού, η ηλικία του αρχηγού, το κατά πόσο ο αρχηγός της οικογένειας 

εργάζεται ή είναι συνταξιούχος/α, η ηλικία του αρχηγού, ο τόπος διαμονής, ο αριθμός των 

παιδιών με βάση την ηλικία τους και η συνολική δαπάνη του νοικοκυριού.  

Τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν για να εκτιμήσουν τα οικονομετρικά μοντέλα ήταν αυτά 

από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 1997 και 2003.  Με βάση τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους, διαπιστώθηκε ότι όσο ψηλότερη είναι η βαθμίδα 

εκπαίδευσης που έχει ο αρχηγός της οικογένειας τόσο χαμηλότερη είναι η δαπάνη για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά των οποίων ο αρχηγός δεν έχει πάει σχολείο δαπανούν, κατά 

μέσο όρο και με δεδομένους όλους τους άλλους παράγοντες, 33% περισσότερα από τις 
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οικογένειες όπου ο αρχηγός έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, 

οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δαπανούν περισσότερα για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη σε σχέση με τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.  Τα νοικοκυριά με αρχηγό 

συνταξιούχο δαπανούν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με δεδομένους όλους τους 

άλλους παράγοντες, 69% περισσότερα σε σχέση με τις οικογένειες όπου ο αρχηγός τους 

εργάζεται. Tα νοικοκυριά με αρχηγό άνω των 65 ετών έχουν δαπάνη για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη αρκετά πιο ψηλή -κατά 29%- από τα νοικοκυριά που έχουν αρχηγό με ηλικία 

κάτω των 35 ετών.  

Επιπρόσθετα, η δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυξάνεται κατά 30% όταν τα 

μέλη της οικογένειας κάτω των δύο ετών αυξηθούν κατά ένα κατά 12% όταν η αύξηση του 

μέλους της οικογένειας αφορά άτομο άνω των 65 ετών, κατά 8% όταν η οικογένεια αυξηθεί 

κατά μια γυναίκα και 36% η οικογένεια αυξηθεί με άτομο που λαμβάνει επίδομα ασθενείας. 

Επίσης, όσο αφορά την επίδραση που έχει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης στην 

οικογενειακή δαπάνη υγείας, οι Πασιουρτίδου και συνεργάτες (2006) βρήκαν ότι τα 

νοικοκυριά με αρχηγό που έχουν προσωπική κάλυψη ή προσωπική και ταυτόχρονα κρατική 

κάλυψη δαπανούν περισσότερα για λόγους υγείας κατά 47% και 32% αντίστοιχα σε σχέση 

με τα νοικοκυριά των οποίων ο αρχηγός δεν έχει κάλυψη. 

Τέλος, οι Πασιουρτίδη και συνεργάτες (2006) έδειξαν ότι η δαπάνη για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη είναι ανελαστική.  Με διαφορετικά λόγια, η ποσοστιαία αύξηση της συνολικής 

δαπάνης του νοικοκυριού κατά 1% οδηγεί σε μικρότερη ποσοστιαία αύξηση της δαπάνης 

υγείας.  
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H Πιττοκοπίτου και συνεργάτες (2017) μελέτησαν την κατανομή και την προέλευση των 

ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Κύπρο με απώτερο στόχο να δουν αν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των νοικοκυριών στην Κύπρο και του 

ποσού των χρημάτων που ξοδεύουν για σκοπούς υγείας, είτε πρόκειται για δαπάνες υγείας 

στην επίσημη οικονομία είτε στην ανεπίσημη (informal economy).  

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποίησαν δείγμα το οποίο προέκυψε μετά τη συμπλήρωση 

κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων από 400 νοικοκυριά στην Κύπρο. Από την 

ανάλυση που έκαναν στη συγκεκριμένη έρευνα, προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα: 

 Η χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τον 

αριθμό των μελών της οικογένειας αλλά και από το μηνιαίο καθαρό οικογενειακό 

εισόδημα.  

 Οι συνολικές πληρωμές των νοικοκυριών προς τους παρόχους ιδιωτικής υγείας 

επηρεάζεται από το είδος ασφαλιστικής κάλυψης του ατόμου.  

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων, όπως η ηλικία, το επίπεδο 

εκπαίδευσης, ο τόπος διαμονής και το φύλο δεν έχουν στατιστικά σημαντική σχέση 

με το ύψος της δωροδοκίας των γιατρών και του ποσού που δίνουν τα άτομα για 

«φακελάκια». 
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3.  Οι δαπάνες υγείας στην Κύπρο 

Την περίοδο 1977-2003 οι συνολικές δαπάνες υγείας στην Κύπρο παρουσίασαν αυξητική 

τάση. Κυρίως όμως μετά το 2001, όπου αυξάνονταν με μεγαλύτερο ρυθμό.  Επίσης,  οι 

συνολικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίαζαν, με εξαίρεση τις χρονιές 1997 

και 1998,  μια αυξητική τάση (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου).  

Την ίδια περίοδο, οι δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό της συνολικής κρατικής δαπάνης 

κυμαίνονταν μεταξύ 5 έως 7%. Με άλλα λόγια, για κάθε 100 ευρώ που δαπανούσε το 

κυπριακό κράτος, 5 έως 7 ευρώ αφορούσαν δαπάνες στον τομέα της υγείας.  

Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Κύπρος παρουσίαζε (Eurostat):   

(α) χαμηλό ποσοστό συνολικών δαπανών υγείας στο ΑΕΠ 

(β) χαμηλό ποσοστό δημόσιων δαπανών υγείας στο ΑΕΠ 

(γ) χαμηλή κατά κεφαλή δημόσια δαπάνη υγείας και  

(δ) μεγάλο ποσοστό των δαπανών υγείας αφορά τον ιδιωτικό τομέα.  

Οι συνολικές (δημόσιες +ιδιωτικές) δαπάνες υγείας στην Κύπρο είχαν αυξητική τάση τη 

περίοδο 2007 έως το 2011. Από το 2011 έως το 2014 παρουσίασαν μείωση.  Απ’ εκεί και 

πέρα, η αρνητική τάση αντιστράφηκε και παρουσιάστηκαν διαδοχικές αυξήσεις μέχρι το 

έτος 2017. Το 2016 η συνολική δαπάνη υγείας στην Κύπρο ήταν 1255,2 εκατομμύρια ευρώ 

και το έτος 2017 1313,1 εκατομμύρια ευρώ (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου).  
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Διάγραμμα 1: Συνολικές δαπάνες υγείας στην Κύπρο την περίοδο 2007-2017  

 

                      Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Στατιστικές Υγείας και Νοσοκομείων 2017 

Tην περίοδο 2007-2017, η ιδιωτική δαπάνη υγείας ξεπερνούσε τη δημόσια δαπάνη υγείας. 

Αυτό ίσχυε για όλες τις χρονιές. Η δημόσια δαπάνη υγείας παρουσίασε αυξητική τάση από 

το 2007 έως το 2011. Από το 2011 έως το 2014 είχε πτωτική τάση και από το 2014 έως το 

2017 παρουσίασε πάλι αυξητική τάση.  

Η ιδιωτική δαπάνη υγείας παρουσίασε αυξητική τάση από το 2007 έως το 2012, πτωτική 

τάση από το 2012 έως το 2014 και από εκείνο το σημείο έως το 2017 παρουσίασε αυξητική 

τάση.  Η ιδιωτική δαπάνη υγείας το 2017 ανήλθε στα 753,4 εκατομμύρια ευρώ ενώ η 

δημόσια δαπάνη υγείας, στα 559,67 εκατομμύρια ευρώ (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου).  
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Διάγραμμα 2: Δαπάνες  υγείας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Κύπρο τα έτη 

2007-2017       

 

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Στατιστικές Υγείας και Νοσοκομείων 2017 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται πόσα πλήρωσε ο κάθε φορέας στην υγεία τα έτη 

2013 έως το 2017. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το έτος 2017 το 42,6% των τρεχουσών 

δαπανών1 για την υγεία πληρώθηκαν από τα κρατικά συστήματα χρηματοδότησης.   

Από την άλλη, για το ίδιο έτος, δηλαδή το 2017, διαπιστώνεται ότι οι άμεσες πληρωμές από 

τα νοικοκυριά (Household out – of- pocket  payments) στην Κύπρο έχουν το πιο μεγάλο 

μερίδιο στη χρηματοδότηση της υγείας, με ποσοστό 44,7% (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου).  

Όσο αφορά τα εθελοντικά συστήματα2, κατέχουν μερίδιο στη χρηματοδότηση ίσο με 12,7%. 

                                                           
1 Τρέχουσα δαπάνη υγείας= Συνολική δαπάνη υγείας – Κεφαλαιουχική δαπάνη υγείας. 
 Οι Τρέχουσες δαπάνες δημόσιου τομέα περιλαμβάνουν τα εξής: Αμοιβές υπαλλήλων, Κοινωνικές εισφορές 
και παροχές, Ενδιάμεση ανάλωση και Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις. Οι Τρέχουσες δαπάνες ιδιωτικού 
τομέα περιλαμβάνουν:  
Α. Ιδιωτική κατανάλωση των νοικοκυριών 
Ιατρικά και φαρμακευτικέ προϊόντα 
Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός 
Υπηρεσίες ιατρών, οδοντιάτρων και συναφών επαγγελμάτων  
Νοσοκομειακή περίθαλψη 
 
Β. Ιδιωτική κατανάλωση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
 
2 Αυτά περιλαμβάνουν εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας [Voluntary health insurance schemes], 
συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα [financing schemes of non -profit institutions 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Δημόσιος Τομέας 443 503.2 541.9 583.7 610.98 590.54 576.03 521.62 511.64 528.96 559.67

Ιδιωτικός Τομέας 540.7 591 614 627.88 689.56 712.69 675.93 671.88 696.33 726.25 753.43
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Ανάλογη είναι και η εικόνα για τα έτη πριν το 2017.  Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό των 

τρεχουσών δαπανών υγείας στην Κύπρο αφορά πληρωμές που έγιναν άμεσα από τα 

νοικοκυριά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
serving households], συστήματα χρηματοδότησης από επιχειρήσεις [enterprise financing schemes]  και 
συστήματα χρηματοδότησης από το εξωτερικό [rest of the world]). 
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Πίνακας 1: Πηγές χρηματοδότησης της υγείας στην Κύπρο ανά έτος την περίοδο 2013-2017 

Συστήματα Χρηματοδότησης 2013 2014 2015 2016 2017p 

 

All HF 

 

Συστήματα χρηματοδότησης– 

ΣΥΝΟΛΟ 

1251.96 1193.50 1207.97 1255.20 1313.10 

HF.1 

Κρατικά συστήματα και 

υποχρεωτικά ανταποδοτικά 

συστήματα ασφάλισης υγείας 

και υποχρεωτικοί ιατρικοί 

αποταμιευτικοί λογαριασμοί 

576.03 521.62 511.64 528.96 559.67 

HF.2.1 
Εθελοντικά συστήματα 

ασφάλισης υγείας 
120.06 124.07 140.70 144.75 152.40 

HF.2.2 
Συστήματα χρηματοδότησης 

από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 
10.83 8.68 10.95 13.56 14.82 

HF.2.3 
Συστήματα χρηματοδότησης 

από επιχειρήσεις 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HF.3 
Άμεσες πληρωμές από τα 

νοικοκυριά 
539.48 534.07 535.64 567.93 586.21 

HF.4 

Συστήματα χρηματοδότησης 

από τον λοιπό κόσμο (μη 

μόνιμοι κάτοικοι) 

5.56 5.06 9.04 … … 

 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Στατιστικές Υγείας και Νοσοκομείων 2017 

 ... μη διαθέσιμα στοιχεία  

Σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, οι άμεσες δαπάνες υγείας ως ποσοστό των τρεχουσών 

δαπανών υγείας των νοικοκυριών στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα ψηλό. Συγκεκριμένα,  το έτος 

2016, η Βουλγαρία είχε το πιο ψηλό ποσοστό τρεχουσών δαπανών υγείας που 
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χρηματοδοτούνταν άμεσα από τα νοικοκυριά, με 47,96%. Η Κύπρος βρισκόταν στη δεύτερη 

θέση όσο αφορά το συγκεκριμένο ποσοστό, με 45,2% (Εurostat).  

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία φανερώνουν ότι από όλες τις χώρες της ΕΕ μόνο στην Κύπρο το 

ποσοστό των τρεχουσών δαπανών υγείας που χρηματοδοτείται άμεσα από τα νοικοκυριά 

ξεπερνά το ποσοστό των τρεχουσών δαπανών υγείας που χρηματοδοτείται από τα κρατικά 

συστήματα και ανταποδοτικά συστήματα υγείας και υποχρεωτικούς ιατρικούς 

αποταμιευτικούς λογαριασμούς. 
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Πίνακας 2: Ποσοστό χρηματοδότησης του τομέα υγείας από το Κράτος και τους ιδιώτες στις 

χώρες της ΕΕ 

 

Ποσοστό τρεχουσών δαπανών υγείας που 

χρηματοδοτείται από τα κρατικά 

συστήματα και ανταποδοτικά συστήματα 

υγείας και υποχρεωτικούς ιατρικούς 

αποταμιευτικούς λογαριασμούς 

Ποσοστό  τρεχουσών δαπανών υγείας 

που χρηματοδοτείται άμεσα από τα 

νοικοκυριά 

Χώρα Έτος Έτος 
 2015 2016 2015 2016 

Βέλγιο 78.4 78.81 16.46 15.86 
Βουλγαρία 51.09 50.77 47.67 47.96 

Τσεχία 83.45 81.98 13.71 15.02 
Δανία 84.18 84.12 13.67 13.71 

Γερμανία 84.3 84.6 12.69 12.41 
Εστονία 75.62 75.66 22.77 22.69 
Ιρλανδία 71.19 72.07 13.58 12.99 
Ελλάδα 58.28 61.35 36.16 34.34 
Ισπανία 71.28 71.24 23.78 23.83 
Γαλλία 76.58 82.9 9.76 9.76 

Κροατία 78.4 78.45 15.51 15.36 
Ιταλία 74.59 74.46 23.14 23.11 

Κύπρος 42.36 42.2 44.34 45.2 

Λετονία 57.04 54.63 42.07 44.56 
Λιθουανία 67.14 66.9 31.84 32.34 

Λουξεμβούργο 81.77 80.93 11 11.24 
Ουγγαρία 66.86 66.24 28.88 29.7 

Μάλτα 60.57  37.47  

Ολλανδία 81.03 80.98 11.62 11.45 
Αυστρία 74.12 74.12 19.01 18.92 
Πολωνία 69.99 69.85 23.25 22.94 

Πορτογαλία 66.17 66.35 27.73 27.75 
Ρουμανία 78.03 78.33 21.28 20.75 
Σλοβενία 71.74 72.68 12.5 12 
Σλοβακία 79.72 80.69 18.44 17.89 

Φινλανδία 75.11 74.66 19.73 20.35 
Σουηδία 83.34 83.51 15.49 15.24 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

79.58 79.53 14.93 15.12 

Eurostat 

Το ποσοστό της τρέχουσας δαπάνης υγείας στο ΑΕΠ στην Κύπρο την περίοδο 2007-2017 

κυμαινόταν από το 5,6% έως το 6,9%, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που 
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παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  Το έτος 2017, το ποσοστό της τρέχουσας 

δαπάνης υγείας στο ΑΕΠ ήταν 6,68% του ΑΕΠ (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου).  

 

Πίνακας 3: Ποσοστό τρεχουσών και συνολικών δαπανών υγείας στο ΑΕΠ στην Κύπρο ανά 

έτος 

Έτος Ποσοστό Τρεχουσών 

δαπανών υγείας στο 

ΑΕΠ 

Ποσοστό Συνολικών 

δαπανών υγείας στο 

ΑΕΠ 

2017 6.68 ... 

2016 6.79 6.94 

2015 6.81 6.94 

2014 6.78 6.93 

2013 6.90 7.04 

2012 6.69 6.80 

2011 6.59 6.87 

2010 6.28 6.44 

2009 6.20 6.40 

2008 5.80 5.90 

2007 5.60 5.80 

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Στατιστικές Υγείας και Νοσοκομείων 2017 

Σημείωση: … Μη διαθέσιμα στοιχεία 
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Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες3 υγείας στην Κύπρο το 2016 ανήλθαν συνολικά στα 27,5 εκ. 

ευρώ.  Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαιουχικών δαπανών προήλθε από τον ιδιωτικό 

τομέα. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3, η δαπάνη του ιδιωτικού τομέα 

για κεφαλαιουχικά αγαθά το έτος 2016 ανήλθε στα 14,2 εκ. ευρώ. Από την άλλη, η δημόσια 

κεφαλαιουχική δαπάνη στον τομέα της υγείας στην Κύπρο το 2016 ήταν 13,3 εκ. ευρώ.  

Επιπρόσθετα, από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον διάγραμμα 3, φαίνεται ότι στις 

περισσότερες χρονιές της περιόδου 2007-2016 η ιδιωτική κεφαλαιουχική δαπάνη στον τομέα 

της υγείας ξεπερνούσε την αντίστοιχη δημόσια. Από την άλλη, η δημόσια κεφαλαιουχική 

δαπάνη ξεπερνούσε την αντίστοιχη ιδιωτική τα έτη 2012, 2013 και 2014. Το έτος 2011, η 

διαφορά μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας κεφαλαιουχικής δαπάνης ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.  

Διάγραμμα 3: Κεφαλαιουχικές δαπάνες από το δημόσιο και από τους ιδιώτες στον τομέα 

της υγείας στην Κύπρο τα έτη 2007-2016 

 

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Στατιστικές Υγείας και Νοσοκομείων 2017 

  

                                                           
3 Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υγείας περιλαμβάνουν δαπάνες για κτίρια, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα 
έπιπλα και σκεύη. 
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4. Κύρια χαρακτηριστικά του τομέα υγείας της Κύπρου πριν την από 

εφαρμογή του ΓεΣΥ 

Το σύστημα υγείας στην Κύπρο μέχρι πρότινος,  δηλαδή μέχρι πριν μερικούς μήνες όπου 

τέθηκε σε εφαρμογή το ΓεΣΥ, αποτελούνταν κυρίως από δύο παράλληλους τομείς παροχής 

υπηρεσιών, τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα (Πιττοκοπίτου και συνεργάτες, 2017).  Η 

διαχείριση του δημόσιου τομέα υπηρεσιών υγείας γινόταν κατά βάση από το Υπουργείο 

υγείας της Κύπρου και η χρηματοδότηση του προερχόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και τη γενική φορολόγηση.  

To 2017 η Κύπρος διέθετε συνολικά 2968 νοσοκομειακές κλίνες. Η πλειοψηφία αυτών 

λειτουργούσε στο δημόσιο τομέα (1562 κλίνες) ενώ στον ιδιωτικό τομέα λειτουργούσαν 

1406 κλίνες (Στατιστικές υγείας και νοσοκομείων, 2017). 4 

Το έτος 2016 στην Κύπρο υπήρχαν 3220 Ιατροί και το 2017 3338. Στο δημόσιο τομέα 

εργαζόντουσαν 943 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων. Με βάση τα στοιχεία, η πλειοψηφία των 

Ιατρών το 2017  εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα 

εργαζόταν το 71,7% του συνολικού αριθμού Ιατρών στην Κύπρο (2395 Ιατροί).  Πιο 

συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα εργαζόντουσαν το έτος 2017 887 οδοντίατροι έναντι  41 

στο δημόσιο τομέα. (Στατιστικές υγείας και νοσοκομείων, 2017).  

                                                           
4 Στους αριθμούς αυτούς δεν περιλαμβάνουν οι κλίνες των Πρώτων Βοηθειών, της Αιμοκάθαρσης και της 
Θαλασσαιμίας. 
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Επιπρόσθετα, κατά το 2017 εργαζόντουσαν στο δημόσιο τομέα 3387 νοσοκόμοι και 

νοσοκόμες διάφορων βαθμίδων έναντι 1344 στον ιδιωτικό τομέα. (Στατιστικές υγείας και 

νοσοκομείων, 2017, σελίδα 12).  

Σε σχέση με τη τρέχουσα δαπάνη υγείας ανά πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, κατά το 

2017 στην Κύπρο, ποσοστό 45,8% των τρέχουσων δαπανών αφορούσε τα νοσοκομεία, 

25,3% τα εξωτερικά ιατρεία και 16,3% προμηθευτές ιατρικών προϊόντων(Στατιστικές υγείας 

και νοσοκομείων, 2017, σελίδα 14). 

Το σύστημα υγείας της Κύπρου πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ πρόσφερε καθολική 

δωρεάν κρατική περίθαλψη ή µμειωμένου κόστους κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

σε ένα αρκετά µμεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, ίσο με 85%-90% (Golna και συνεργάτες, 

2004).  Με βάση τους Golna και συνεργάτες (2004), ο δημόσιος τομέας υγείας της Κύπρου 

υπήρχε λειτουργούσε αποτελεσματικά επειδή η χρηματοδότηση του από κρατικούς πόρους 

δημιουργούσε αντικίνητρο για βελτίωση της αποδοτικότητας και συγκράτησης του κόστους.  

Ένας  από τους λόγους του διογκωμένου ιδιωτικού τομέα υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο 

ήταν  η ανεπαρκής ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα (π.χ. υπήρχε 

μεγάλο διάστημα αναμονής) που είχε ως αποτέλεσμα άτομα που είχαν δικαίωμα δωρεάν ή 

μειωμένης τιμής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία να 

απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα αυτός να επεκτείνεται διαρκώς ( 

Πασιουρτίδου και συνεργάτες, 2006, σελίδες 27-28). 

Εξάλλου, όπως δείχνουν και τα στοιχεία που αφορούν τις κρατικές δαπάνες υγείας, που 

παρουσιάστηκαν πιο πάνω, διαπιστώνεται ότι οι κρατικές δαπάνες υγείας στην Κύπρο είναι 
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λιγότερες από τις ιδιωτικές δαπάνες και αυτό ισχύει για τις περισσότερες χρονιές ενώ 

υπολείπονται των αντίστοιχων δαπανών στο ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τις άλλες χώρες 

της ΕΕ (Eurostat). 
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5.  ΓεΣΥ  

Από την 1η Ιουνίου του 2019 τέθηκε σε εφαρμογή  η πρώτη φάση του νέου συστήματος 

οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, του Γενικού Σύστηματος Υγείας (ΓεΣΥ).  

Το ΓεΣΥ θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιουνίου του 2020 καθώς μέχρι τότε στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους θα περιλαμβάνεται και η ενδονοσοκομειακή 

περίθαλψη.  

Το ΓεΣΥ αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της υγείας στην Κύπρο καθώς, 

όπως θα γίνει κατανοητό και αμέσως πιο κάτω, με αυτό αλλάζουν πολλά πράγματα ως προς 

τον τρόπο οργάνωσης  του τομέα της υγείας στην Κύπρο. Υπεύθυνος φορέας για την 

εφαρμογή τη διαχείριση και την εποπτεία του ΓεΣΥ είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

(ΟΑΥ). Ο ΟΑΥ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διοικείται από 13 μελής 

Διοικητικό Συμβούλιο.    

Μια από τις βασικές αρμοδιότητες του ΟΑΥ είναι να διαχειρίζεται το Ταμείο Ασφάλισης 

Υγείας. Επίσης, οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας θα συμβάλλονται με τον ΟΑΥ, σε 

περίπτωση που επιθυμούν να αποτελούν μέρος του ΓεΣΥ.  

Το κόστος που συνεπάγεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων του ΓεΣΥ θα 

καλύπτεται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.  Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ οι 

μισθωτοί, οι εργοδότες και το Κράτος θα είναι οι βασικότεροι χρηματοδότες του. Υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις, οι πολίτες θα είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν το ποσό που 

απαιτείται για να καλυφθεί αυτό το κόστος (σ.σ. υπάρχει ετήσια οροφή συμπληρωμών).     
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5.1.  Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΓεΣΥ 

5.1.1. Δικαιούχοι ΓεΣΥ 

Δικαιούχοι του ΓεΣΥ είναι όλοι οι Κύπριοι πολίτες. Επίσης, δικαιούχοι είναι  οι Ευρωπαίοι 

πολίτες που διαμένουν και εργάζονται ή έχουν αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην 

Κύπρο και οι πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις πρόνοιες που καθορίζονται από την 

κυπριακή νομοθεσία.  Τέλος, δικαιούχοι του ΓεΣΥ είναι οι εξαρτώμενοι όλων των πιο πάνω 

δικαιούχων.  

Κατά συνέπεια,  το ύψος του εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο για να είναι κάποιος/α 

δικαιούχος στο ΓεΣΥ και θα παρέχονται ισότιμες υπηρεσίες σε όλους του δικαιούχους με 

βάση τις ανάγκες και όχι με βάση τα εισοδήματα τους. Με διαφορετικά λόγια, πρόσβαση 

του ΓεΣΥ έχουν ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν εισόδημα, όπως είναι οι  άνεργοι  και οι 

λήπτες δημόσιων βοηθημάτων.   

5.1.2. Χρηματοδότηση ΓεΣΥ 

Η χρηματοδότηση του ΓεΣΥ θα προέρχεται κυρίως από τρεις πηγές.  Θα χρηματοδοτείται 

από τους μισθωτούς, τους εργοδότες και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εισφορές των 

μισθωτών και τον εργοδοτών υπολογίζονται ως ένα ποσοστό επί των αποδοχών του 

ακαθάριστου μηνιαίου μισθού που λαμβάνει ο κάθε μισθωτός.  Επομένως, οι συνεισφορές 

δεν καθορίζονται με βάση τις ανάγκες  που έχει ένας δικαιούχος για υπηρεσίες υγείας.  

Εισφορές στο ΓεΣΥ είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι αυτοτελώς εργαζόμενοι,  οι 

συνταξιούχοι, οι εισοδηματίες αλλά και οι αξιωματούχοι (ΓεΣΥ, 2019). 
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Για να υπάρχει υπευθυνότητα στη  χρήση των υπηρεσιών υγείας από τους δικαιούχους, και 

να ελεγχθούν φαινόμενα κατάχρησης, υπάρχουν προκαθορισμένα ποσά τα οποία οι 

δικαιούχοι πρέπει να καταβάλλουν στους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Αυτά τα ποσά 

αφορούν συμπληρωμές οι οποίες είναι επιπρόσθετες και πέραν των μηνιαίων συνεισφορών 

των εργαζομένων.  Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν οροφές όσο αφορά τις 

συμπληρωμές που οι δικαιούχοι πολίτες του ΓεΣΥ πρέπει να καταβάλλουν στους πάροχους 

υπηρεσιών υγείας.  Για παράδειγμα, για το «γενικό πληθυσμό» υπάρχει η ετήσια οροφή των 

300 ευρώ (ΓεΣΥ 2019). Με άλλα λόγια, το μέγιστο ποσό συμπληρωμών για ένα άτομο δεν 

μπορεί να ξεπερνά τα 300 ευρώ ανά έτος.  Ο υπολογισμός της εισφοράς του κάθε εισφορέα 

παρουσιάζεται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί.  
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Πίνακας 4: Ποσοστό εισφοράς ανά εισφορέα του ΓεΣΥ 

 

Εισφορέας 

Πρώτη φάση 

εφαρμογής του ΓεΣΥ 

(Από 1/3/2019-

29/2/2020) 

Πλήρης 

εφαρμογή 

(Από 1/3/2020) 

Εξήγηση 

 Ποσοστό εισφοράς  

Μισθωτός (δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα) 
1,70% 2,65% Επί των αποδοχών του 

-Εργοδότης 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Κράτους ως εργοδότη) 

1,85% 2,90% 
επί των αποδοχών κάθε μισθωτού 

του 

Κράτος 1,65% 4,70% 

επί των αποδοχών των μισθωτών, 

των αυτοεργοδοτούμενων, 

αξιωματούχων και επί των 

συντάξεων 

Αυτοτελώς εργαζόμενος 2,55% 4,00% επί των αποδοχών του 

Συνταξιούχος 1,70% 2,65% επί της  σύνταξης του 

Εισοδηματίας (π.χ. τόκοι, 

μερίσματα, ενοίκια) 
1,70% 2,65% επί του εισοδήματός του 

Αξιωματούχος 1,70% 2,65% επί των αποδοχών του 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

 

5.1.3. Θεσμός του Προσωπικού Ιατρού 

Όλοι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ πρέπει πρώτα να επιλέξουν ένα Προσωπικό Ιατρό και να 

εγγραφούν στον κατάλογο του. Για τα παιδιά, ο προσωπικός Ιατρός είναι ο Παιδίατρος και  

επιλέγεται από τον Κηδεμόνα τους (ΓεΣΥ, 2019). 
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Όταν ο δικαιούχος ασθενήσει πρέπει πρώτα να επισκεφτεί το Προσωπικό του Ιατρό για να 

του παρέχει τις κατάλληλες λύσεις-θεραπείες στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.  Στην 

περίπτωση που ο Προσωπικός Ιατρός κρίνει ότι χρειάζονται και άλλες, πιο εξειδικευμένες 

υπηρεσίες, τότε  θα δώσει παραπεμπτικό στον ασθενή στο οποίο θα αναγράφεται η 

ειδικότητα του Ιατρού που πρέπει να επισκεφτεί.  Το ΓεΣΥ παρέχει το δικαίωμα στον κάθε 

δικαιούχο να αλλάζει τον Προσωπικό του Ιατρό κάθε έξι μήνες.  

5.1.4. Αμοιβές παροχέων υπηρεσιών υγείας 

Οι παροχείς υπηρεσιών υγείας θα πληρώνονται μηνιαίως από τον ΟΑΥ για τις υπηρεσίες 

που θα προσφέρουν.  Ο τρόπος αμοιβής των παροχέων υγείας δεν είναι ο ίδιος για όλους 

τους παροχείς υγείας και διαφέρει ανάλογα με τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται και από 

το κατά πόσο αφορούν  εξωνοσοκομειακές ή ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες (ΓεΣΥ, 2019; 

OAY 2019). 

Η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Προσωπικοί 

Ιατροί, οι Ειδικοί Ιατροί (όπως είναι π.χ. οι καρδιολόγοι), τα Εργαστήρια, οι Φαρμακοποιοί 

και η αγορά φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και φαρμάκων.   

Η μέθοδος αμοιβής των πιο πάνω έχει ως ακολούθως: 

Οι Προσωπικοί Ιατροί θα αμείβονται με ένα ποσό για κάθε δικαιούχο που έχουν 

εγγεγραμμένο στον κατάλογο τους.  Το ποσό που αντιστοιχεί για κάθε δικαιούχο εξαρτάται 

από την ηλικία του δικαιούχου.  Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο μεγάλη είναι η ηλικία του 

δικαιούχου τόσο πιο ψηλή  θα είναι και η αμοιβή του Προσωπικού Ιατρού.  Επομένως, η 
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αμοιβή του Προσωπικού Ιατρού δεν θα εξαρτάται από τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και 

ούτε π.χ. από τον αριθμό επισκέψεων του δικαιούχου.  

Επίσης, για ορισμένες πολύ συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες οι Προσωπικοί Ιατροί θα 

αμείβονται ανά υπηρεσία.  Οι αμοιβές σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπολογίζονται με 

διαφορετικό τρόπο,  ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχουν.  Πιο συγκεκριμένα, οι  αμοιβές 

ανά υπηρεσία θα υπολογίζονται στη βάση (α) σταθερής τιμής και (β) τιμής μονάδας.   

Η τιμή μονάδας για μια υπηρεσία θα υπολογίζεται μηνιαίως και θα λαμβάνει υπόψη το 

μηνιαίο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς επίσης και τις συνολικές 

απαιτήσεις που θα υποβάλλουν οι παροχείς υγείας στον ΟΑΥ για τη συγκεκριμένη υπηρεσία 

σε ένα μήνα.  

Επομένως, η μηνιαία αμοιβή του Προσωπικού Ιατρού για ορισμένες Ιατρικές Υπηρεσίες θα 

υπολογίζεται στη βάση του αριθμού μονάδων του και της τιμής μονάδας που ισχύει για τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία το συγκεκριμένο μήνα.   

Όσο αφορά τους Ειδικούς Ιατρούς θα αμείβονται ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας και 

τα Εργαστήρια θα αμείβονται ανά εργαστηριακή εξέταση ή στη βάση τιμής μονάδας. Οι 

Φαρμακοποιοί θα αμείβονται ανά πακέτο στη βάση τιμής μονάδας.  Όσο αφορά τα φάρμακα, 

τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τα αναλώσιμα ήδη,  θα υπάρχει αποζημίωση ανά 

προϊόν στη βάση σταθερής τιμής.  

Σχετικά με την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, η εφαρμογή της οποίας θα αρχίσει την 1η 

Ιουνίου του 2020,  θα υπάρχει αμοιβή ανά περιστατικό νοσηλείας στη βάση τιμή μονάδας. 

Για τα τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και για τα ασθενοφόρα θα 
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υπάρχει αμοιβή ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας.  Για  τους οδοντίατρους η αμοιβή 

θα είναι ανά υπηρεσία ενώ για τα Κέντρα ιατρικής αποκατάστασης & κέντρα 

ανακουφιστικής φροντίδας υγείας θα υπάρχει αμοιβή ανά ημέρα και ανά υπηρεσία (OAY, 

2019).    
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6. Εμπειρική στατιστική και οικονομετρική ανάλυση 

Η εμπειρική ανάλυση που ακολουθεί στην ενότητα αυτή βασίζεται σε δεδομένα της Έρευνας 

Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) 2015/2016.  Η ΕΟΠ πραγματοποιείται από την 

Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, κάθε πέντε χρόνια περίπου. Ο τρόπος και η μέθοδος 

συλλογής στοιχείων της ΕΟΠ βασίζεται σε συστάσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή 

Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). 

Τα δεδομένα της ΕΟΠ περιέχουν σημαντικές πληροφορίες όσο αφορά τις δαπάνες των 

νοικοκυριών στην Κύπρο και συγκεκριμένα σε ποιους τομείς αγαθών και υπηρεσιών 

δαπανούν οι Κύπριοι το εισόδημα τους.  Επίσης, η ΕΟΠ περιέχει σημαντικά στοιχεία όσο 

αφορά την κατανομή και το ύψος του εισοδήματος των νοικοκυριών .  

Για να προκύψουν τα στοιχεία της ΕΟΠ γίνεται συλλογή στοιχείων απ’ όλες τις «ελεύθερες» 

επαρχίες της Κύπρου και οι συνεντεύξεις αφορούν τα ιδιωτικά νοικοκυριά και τα μέλη τους.  

Το δείγμα που επιλέγεται είναι αντιπροσωπευτικό και βασίζεται στην απογραφή πληθυσμού 

που έγινε το 2011. Το δείγμα περιλαμβάνει 4.500 νοικοκυριά, απ’ όλες τις «ελεύθερες» 

επαρχίες αλλά τελικά στην έρευνα συμμετείχαν 2.876 νοικοκυριά. Σε αυτά τα νοικοκυριά, 

διέμεναν συνολικά 7.856 άτομα.  

Η συλλογή των στοιχείων της ΕΟΠ 2015/2016 διήρκησε 12 μήνες και συγκεκριμένα από 

τον Ιούλιο 2015 έως τον Ιούνιο 2016. Τα στοιχεία συλλέγηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις. 

Κάποια βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την ΕΟΠ 2015/2016 και που αφορούν 

την έρευνα αυτή είναι τα ακόλουθα:  

 Το ετήσιο καθαρό εισόδημα ενός νοικοκυριού στην Κύπρο ήταν, κατά μέσο όρο, 

€33.047 ( Έρευνες Εσόδων και Εξόδων Νοικοκυριών, 2018).  
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 Η καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού στην Κύπρο για το 2015/2016 ήταν κατά 

μέσο όρο €31.206. 

 Το 25,5% των δαπανών που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά στην Κύπρο αφορούν 

τη στέγαση. Για τα είδη διατροφής τα νοικοκυριά στην Κύπρο αφιερώνουν κατά 

μέσο όρο το 15,3% των συνολικών τους δαπανών.  

 Το 5,2% της συνολικής δαπάνης του νοικοκυριού στην Κύπρο πηγαίνει στον τομέα 

της υγείας  (Έρευνες Εσόδων και Εξόδων Νοικοκυριών, 2018, σελίδα 17).  

 Η μέση ετήσια δαπάνη υγείας ενός νοικοκυριού στην Κύπρο το 2015/2016 ήταν 1614 

ευρώ  (Έρευνες Εσόδων και Εξόδων Νοικοκυριών, 2018, σελίδα 18).  

 

6.1. Περιγραφή του δείγματος 

Το δείγμα που χρησιμοποιείται στην έρευνα αυτή είναι από την ΕΟΠ 2015/2016 και 

αποτελείται, όπως έχει λεχθεί πιο πάνω, από 2876 οικογένειες. Στον πίνακα 5, 

παρουσιάζονται βασικές στατιστικές πληροφορίες για το δείγμα αυτό.  Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η κάθε οικογένεια αποτελείται από τον «Αρχηγό» της.  

Από τις 2876 οικογένειες στο δείγμα, το 63% έχει Αρχηγό που είναι άντρας ενώ το υπόλοιπο 

37% έχει Αρχηγό γυναίκα.  Ο μέσος όρος της ηλικίας που έχουν οι Αρχηγοί όλων των 

οικογενειών είναι 55,25 έτη. Ο μικρότερος αρχηγός έχει ηλικία 20 έτη και ο πιο μεγάλος 96.  

Όσο αφορά την κατανομή μα βάση το επίπεδο εκπαίδευσης των Αρχηγών στο δείγμα, το 

25% των Αρχηγών ολοκλήρωσαν μέχρι και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 51% δήλωσε 

ότι ολοκλήρωσε μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το υπόλοιπο 24% ολοκλήρωσε 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση.   
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Επιπρόσθετα, τα νοικοκυριά που αποτελούν το δείγμα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

το 32% δήλωσε ότι διαμένει σε αγροτική περιοχή. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε 914 

νοικοκυριά. Ο μέσος αριθμός μελών της οικογένειας στο δείγμα είναι 2,7 μέλη. Τα ελάχιστα 

μέλη που διαθέτει μια οικογένεια είναι ένα και ο μέγιστος αριθμός μελών 12. Συγκεκριμένα, 

υπάρχει μια οικογένεια στο δείγμα που αποτελείται από 12 μέλη.  

Όσο αφορά τη μέση ετήσια συνολική δαπάνη της οικογένειας στην Κύπρο, με βάση τα 

δεδομένα της ΕΟΠ 2015/2016,  ανήλθε στις €31.615,2 ανά οικογένεια. Εναλλακτικά, κάθε 

οικογένεια δαπανά €2.634,6 κάθε μήνα.  Η οικογένεια με τη μέγιστη συνολική ετήσια 

δαπάνη δήλωσε ότι δαπάνησε €199.905. Δηλαδή, δαπανούσε συνολικά €16.658,75 κάθε 

μήνα.  

Με βάση την ανάλυση του δείγματος, προκύπτει ότι η μέση ετήσια δαπάνης της οικογένειας 

στον τομέα της υγείας στην Κύπρο το 2015/2016 ήταν €1.697,4.  Εναλλακτικά, η μηνιαία 

δαπάνη της οικογένειας στην Κύπρο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη την περίοδο Ιούλιος 

2015- Ιούνιος 2016 ήταν €141,45. 
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Πίνακας 5: Περιγραφή του δείγματος 

Μεταβλητή 
Αριθμός 

Παρατηρήσεων 
Μέση 
τιμή 

Τυπική 
απόκλιση 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Ηλικία, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης τους Αρχηγού 

Φύλο (Άνδρας=1) 2876 0.63 0.48 0 1 

Ηλικία 2876 55.25 16.50 20 96 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2876 0.25 0.43 0 1 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2876 0.51 0.50 0 1 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 2876 0.24 0.43 0 1 

Χαρακτηριστικά νοικοκυριού 

Τόπος διαμονής:  
Αγροτική Περιοχή 

2876 0.32 0.47 0 1 

Μέγεθος  2876 2.7 1.4 1 12 

Συνολική Δαπάνη  2876 31615.2 21085.9 1767.1 199905 

Δαπάνη Υγείας 2876 1697.4 2508.2 0 29550 
 

Στους πίνακες 6 έως 10 παρουσιάζονται ο μέσος αριθμός μελών της οικογένειας με βάση 

την ηλικία τους. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι οι περισσότερες 

οικογένειες δεν έχουν μέλη με ηλικία από 0 έως 5 ετών. Συγκεκριμένα, 2540 οικογένειες 

από τις 2876 δεν έχουν μέλη ηλικίας από 0 έως 5 ετών. Επίσης, μόνο 6 οικογένειες έχουν 3 

μέλη από 0 έως 5 ετών.  Οι περισσότερες οικογένειες που έχουν μέλη σε αυτή την ηλικιακή 

ομάδα έχουν μόνο ένα μέλος.  

Τα ίδια ισχύουν και για το μέσο αριθμό των μελών που έχουν ηλικία 6 έως 10 έτη. Οι 

περισσότερες οικογένειες δεν έχουν μέλη σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ενώ από αυτές που 

έχουν, οι περισσότερες έχουν μόνο ένα μέλος.  

Όσο αφορά τον μέσο αριθμό μελών της οικογένειας με ηλικία από 11 έως 60 έτη, 

διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες οικογένειες έχουν μέλη σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. 

Συγκεκριμένα, μόνο 760 οικογένειες στο δείγμα δεν έχουν ούτε ένα μέλος σε αυτή την 
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ευρεία ηλικιακή κατηγορία. Τριακόσιες εξήντα πέντε οικογένειες έχουν 3 μέλη στην 

οικογένεια με ηλικία από 11 έως 60 έτη και 485 οικογένειες έχουν περισσότερα από 3 μέλη 

με ηλικία 11 έως 60 έτη (βλ. πίνακα 8).  

Από τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον πίνακα 9 σχετικά με τον αριθμό των μελών που 

έχουν ηλικία 61 έως 75 έτη στην οικογένεια, διαπιστώνεται ότι 405 οικογένειες έχουν δύο 

μέλη με ηλικία και ότι καμία οικογένεια δεν έχει 3 μέλη σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.  

Από την άλλη, μόνο 110 οικογένειας έχουν δύο μέλη που είναι άνω των 75 ετών (βλ. πίνακα 

10). 

Πίνακας 6: Αριθμός μελών οικογένειας με ηλικία 0 -5 χρονών 

Μέλη οικογένειας με ηλικία 0-5  Συχνότητα (# οικογενειών) 

0 2540 

1 263 

2 67 

3 6 

 

Πίνακας 7: Αριθμός μελών οικογένειας με ηλικία 6 -10 χρονών 

Μέλη οικογένειας με ηλικία 6-10  Συχνότητα (# οικογενειών) 

0 2524 

1 285 

2 62 

3 5 

 

Πίνακας 8: Αριθμός μελών οικογένειας με ηλικία 11-60 χρονών 

Μέλη οικογένειας με ηλικία 11-60 Συχνότητα (# οικογενειών) 

0 760 

1 588 

2 678 

3 365 

>3 485 
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Πίνακας 9: Αριθμός μελών οικογένειας με ηλικία 61-74 χρονών 

 Mέλη οικογένειας με ηλικία 61-74  Συχνότητα (# οικογενειών) 

0 1955 

1 516 

2 405 

>3 0 

 

Πίνακας 10: Αριθμός μελών οικογένειας με ηλικία 75 χρονών και άνω 

Μέλη οικογένειας με ηλικία 75+  Συχνότητα (# οικογενειών) 

0 2417 

1 349 

2 110 

>3 0 

 

Στον πίνακα 11 παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανομή του Αρχηγού της οικογένειας. Όπως 

έχει αναφερθεί προηγουμένως, η μέση ηλικία του Αρχηγού στο δείγμα είναι 55,25 έτη. Από 

τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον πίνακα 7, φαίνεται πιο ξεκάθαρα ότι οι περισσότεροι  

Αρχηγοί έχουν ηλικία άνω των 50 ετών. Συγκεκριμένα, 1758 Αρχηγοί (61,1%) δήλωσαν 

ηλικία μεγαλύτερη ή ίση των 50 ετών και οι υπόλοιποι 1118 ( 38,9%) ηλικία κάτω των 50 

ετών.  

Πίνακας 11: Ηλικιακή κατανομή του Αρχηγού της οικογένειας 

Hλικία Αρχηγού Συχνότητα (# οικογενειών) 

20-29 141 

30-39 467 

40-49 510 

50-59 592 

60-69 524 

>=70 642 

>=50 1758 

<50 1118 
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H ανάλυση των στοιχείων με βάση την ιατρική ασφαλιστική κάλυψη του Αρχηγού της 

οικογένειας παρουσιάζεται στον πίνακα 12. Από αυτή την ανάλυση, προκύπτει αμέσως το 

συμπέρασμα ότι το συντριπτικό ποσοστό των Αρχηγών έχει κάποιου είδους κάλυψη. 

Συγκεκριμένα, μόνο οι Αρχηγοί 286 οικογενειών (9,94% στο δείγμα) δήλωσε ότι δεν έχει 

καμία κάλυψη. 

Από την άλλη, η πλειοψηφία δήλωσε ότι έχει κάλυψη από το Κράτος, δηλαδή κρατική 

κάλυψη.  Προσωπική κάλυψη, δήλωσε ότι έχει μόνο το 6,64% των Αρχηγών ενώ κάλυψη 

από τον εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα έχει μόνο το 3,62%.  Ένα ποσοστό της τάξης του 

17,66% δήλωσε ότι έχει κάλυψη που αποτελεί ένα συνδυασμό κρατικής, προσωπικής ή/και 

κάλυψης από τον εργοδότη του ιδιωτικού τομέα. 

Πίνακας 12: Τύπος ασφαλιστικής κάλυψης του Αρχηγού της οικογένειας 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Τύπος ασφαλιστικής κάλυψης του αρχηγού   

 Καμία 286 9.94% 

 Κρατική 1.787 62.13% 

Προσωπική 191 6.64% 

Από εργοδότη ιδιωτικού τομέα 104 3.62% 

Συνδυασμός 2,3 &4 508 17,66% 

Σύνολο 2.876 100% 

 

Με βάση τα δεδομένα στο δείγμα, 1550 νοικοκυριά δαπανούν ετήσια για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λιγότερο από 1000 ευρώ. Αυτά τα νοικοκυριά αποτελούν 

και την πλειοψηφία, όπως φαίνεται και από τα δεδομένα που περιέχει ο πίνακας 13. Από την 

άλλη, 344 νοικοκυριά, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 11,96% δαπανούν ετήσια για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από 1000 έως 1500 ευρώ ενώ 982 νοικοκυριά  (34,14%) 

δαπανούν πέραν και άνω των 1500 ευρώ ετησίως για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  
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Πίνακας 13: Ύψος ετήσιας οικογενειακής δαπάνης υγείας  

Δαπάνη υγείας (σε ευρώ) Συχνότητα (# νοικοκυριών) Ποσοστό 

<1000 1550 53,89% 

1000-1499 344 11,96% 

1500+ 982 34,14% 

 

 

6.2.  Σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών και έλεγχοι υποθέσεων  

Στην ανάλυση που ακολουθεί, εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων μεταβλητών 

και κατά πόσο αυτές είναι στατιστικά σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχονται οι σχέσεις 

μεταξύ των ακόλουθων ζευγών από μεταβλητές: 

1. Ηλικία Αρχηγού – Ετήσια δαπάνη  υγείας της οικογένειας.  

2. Φύλο Αρχηγού – Ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας.  

3. Τόπος διαμονής της οικογένειας – Ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας.  

4. Τύπος ασφαλιστικής κάλυψης του Αρχηγού – Ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας.  

5. Αριθμός μελών νοικοκυριού – Ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας.  
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Έλεγχος υπόθεσης 1  

Η υπόθεση 1 διατυπώνεται ως ακολούθως:  

H0: δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ηλικίας του αρχηγού της 

οικογένειας και της ετήσιας οικογενειακής δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

H0: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ηλικίας του αρχηγού της οικογένειας 

και της ετήσιας οικογενειακής δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Ο έλεγχος της υπόθεσης γίνεται με τη στατιστική ελέγχου Pearson Chi_Squared. H μηδενική 

υπόθεση απορρίπτεται αν το p-value είναι μικρότερο από 10%, 5% ή 1%.  Στον αμέσως πιο 

κάτω πίνακα, παρουσιάζεται η κατανομή της ετήσιας δαπάνης της οικογένειας και της 

ηλικίας του αρχηγού, όταν η ηλικία του αρχηγού διαχωρίζεται σε 2 κατηγορίες (άνω και 

κάτω των 50 ετών) και όταν η ετήσια δαπάνη υγείας διαχωρίζεται σε 3 κατηγορίες: (α) κάτω 

των €1000, (β) €1000-€1500 και (γ) €1500+Κάτω από τον πίνακα παρουσιάζεται η τιμή της 

στατιστικής ελέγχου Pearson Chi_Squared και το p- value.  

Από τον έλεγχο που έγινε και με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαπιστώνεται ότι 

δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και κατά συνέπεια δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της ηλικίας του αρχηγού και της ετήσιας οικογενειακής δαπάνης 

για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Πίνακας 14: Ηλικία αρχηγού και ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας 
 

Ετήσια Δαπάνη υγείας της οικογένειας 
 

Ηλικία Αρχηγού < €1000 €1000-€1499 €1500+ Σύνολο 

<50 963 201 594 1758 

>=50 587 143 388 1118 

Σύνολο 1550 344 982 2876 

Pearson chi2(2) =   1.8761   Pr = 0.391  
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Έλεγχος υπόθεσης 2  

Η υπόθεση που ελέγχεται σε αυτό το σημείο είναι η εξής:  

H0: δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου που έχει ο αρχηγός της 

οικογένειας και της ετήσιας οικογενειακής δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

H0: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου που έχει ο αρχηγός της 

οικογένειας και της ετήσιας οικογενειακής δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Η διαδικασία ελέγχου της υπόθεσης είναι όμοια με αυτήν που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο 

της υπόθεσης 1. Στον πίνακα 15 παρουσιάζεται η από κοινού κατανομή των μεταβλητών 

φύλο  και ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας.  

Το αποτέλεσμα του ελέγχου που έγινε δείχνει ότι απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση σε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%. Δηλαδή, το φύλο του αρχηγού συνδέεται με την 

ετήσια δαπάνη της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αυτό το αποτέλεσμα 

ισχύει  μόνο σε επίπεδο σημαντικότητας 10%.  

Από την άλλη, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% ή 1%, η μηδενική υπόθεση δεν 

απορρίπτεται και οι δύο μεταβλητές, φύλο και ετήσια δαπάνης της οικογένειας για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν συνδέονται μεταξύ τους σε αυτά τα επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας. 

Πίνακας 15: Φύλο αρχηγού και ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας 
 

Ετήσια Δαπάνη υγείας της οικογένειας 
 

Φύλο αρχηγού < €1000 €1000-€1499 €1500+ Σύνολο 

Γυναίκα 597 137 341 1075 

Άνδρας 953 207 641 1801 

Σύνολο 1550 344 982 2876 

Pearson chi2(2) =   4.6909   Pr = 0.096 
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Έλεγχος υπόθεσης 3 

Η υπόθεση που ελέγχεται σε αυτό το σημείο είναι η εξής:  

H0: δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του τόπου διαμονής της οικογένειας 

και της ετήσιας οικογενειακής δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

H0: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του τόπου διαμονής της οικογένειας και 

της ετήσιας οικογενειακής δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Με βάση το αποτέλεσμα αυτού το ελέγχου, η μηδενική υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί 

και επομένως δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του τόπου που 

μένει μια οικογένεια και του πόσο δαπανά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

 

Πίνακας 16: Τόπος διαμονής και ετήσιας δαπάνη υγείας της οικογένειας 

Ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας 

Τόπος διαμονής της οικογένειας < €1000 €1000-€1499 €1500+ Σύνολο 

Πόλη 1035 241 686 1962 

Αγροτική περιοχή 515 103 296 914 

Σύνολο 1550 344 982 2876 

Pearson chi2(2) =   3.2450   Pr = 0.197 
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Έλεγχος υπόθεσης 4 

Η επόμενη υπόθεση που ελέγχεται είναι η ακόλουθη:  

H0: δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του τύπου της ασφάλισης υγείας που 

έχει ο Αρχηγός της οικογένειας και της ετήσιας οικογενειακής δαπάνης για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

H0: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του τύπου της ασφάλισης υγείας που έχει 

ο Αρχηγός της οικογένειας και της ετήσιας οικογενειακής δαπάνης για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη 

Στον πίνακα 17, παρουσιάζεται η κατανομή του τύπου ασφάλισης που έχει ο αρχηγός της 

οικογένειας και της ετήσιας δαπάνης υγείας της οικογένειας.  Από τα στοιχεία στον πίνακα 

13 φαίνεται ότι από τα 1550 νοικοκυριά που δαπανούν λιγότερο από €1000 ανά έτος για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα 1004 από αυτά, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 

64,7%, έχουν κρατική κάλυψη. Επιπρόσθετα, από αυτούς που έχουν κρατική κάλυψη, 1787 

Αρχηγοί, το 56,1%  (1004 αρχηγοί) δαπανά λιγότερο από €1000 ανά έτος για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και το 32,4% (579 αρχηγοί) δαπανά άνω των €1500.  

Από την άλλη, από αυτούς που έχουν προσωπική κάλυψη,  δηλαδή από τους 191 αρχηγούς,  

48% (δηλαδή 92 αρχηγοί) δαπανά κάτω των €1000 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

39,2% (75 αρχηγοί) άνω των 1500 ευρώ. Δηλαδή, από αυτούς που έχουν προσωπική κάλυψη 

ένα πιο μεγάλο ποσοστό δαπανά πέραν των 1500 ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 

όσων έχουν κρατική κάλυψη.  

Επιπρόσθετα, από εκείνους που δεν έχουν κάποια ασφάλιση υγείας (286 αρχηγοί), το 

ποσοστό που δαπανούν πέραν των 1500 ευρώ είναι ακόμη πιο μικρό σε σχέση με το 
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αντίστοιχο ποσοστό εκείνων που έχουν προσωπική κάλυψη. Αυτό το ποσοστό είναι ίσο με  

28,32% ([81/286] *100%).  

Από το αποτέλεσμα του ελέγχου που έγινε για να διαφανεί αν ο τύπος της ασφάλισης υγείας 

του αρχηγού συνδέεται με την ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας, προκύπτει ότι 

πράγματι οι δύο αυτές μεταβλητές συνδέονται μεταξύ τους. Επομένως, η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται και η απόρριψη γίνεται σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%.  

 

Πίνακας 17: Τύπος ασφάλισης του αρχηγού της οικογένειας και ετήσια δαπάνη υγείας της 

οικογένειας 

Ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας 

Τύπος της ασφάλισης υγείας του αρχηγού < €1000 €1000-€1499 €1500+ Σύνολο 

1.  Καμία 181 24 81 286 

2.  Κρατική 1004 204 579 1787 

3. Προσωπική 92 24 75 191 

4. Από εργοδότη ιδιωτικού τομέα 48 18 38 104 

5.  Συνδυασμός 2,3 &4 225 74 209 508 

Σύνολο 1550 344 982 2876 

Pearson chi2(8) = 39.7066   Pr = 0.000 

 

Έλεγχος υπόθεσης 5 

Τέλος, ελέγχεται η πιο κάτω υπόθεση:  

H0: δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του αριθμού των μελών της 

οικογένειας και της ετήσιας οικογενειακής δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
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H0: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του αριθμού των μελών της οικογένειας 

και της ετήσιας οικογενειακής δαπάνης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Το p-value του ελέγχου της πιο πάνω υπόθεση είναι μηδέν και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι πρέπει να απορριφθεί η πιο πάνω μηδενική υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται 

σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%. Με απλά λόγια, ο αριθμός των μελών της 

οικογένειας και η ετήσια οικογενειακή δαπάνη συνδέονται μεταξύ τους και αυτή η σχέση 

είναι στατιστικά σημαντική στο 1%.  

 

Πίνακας 18: Αριθμός μελών και  ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας 

 Ετήσια δαπάνη υγείας της οικογένειας  

Μέλη νοικοκυριού < €1000 €1000-€1499 €1500+ Σύνολο 

1 394 51 101 546 

2 524 115 328 967 

3 266 79 207 552 

4 227 65 192 484 

5 105 25 96 226 

6 27 8 39 74 

7 3 0 11 14 

8 3 1 5 9 

9 1 0 1 2 

10 0 0 1 1 

11 0 0 0 0 

12 0 0 1 1 

Σύνολο 1550 344 982 2876 

Pearson chi2(20) = 130.8645   Pr = 0.000 
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6.3. Οικονομετρική ανάλυση 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της οικονομετρικής  ανάλυσης και η 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών. Στόχος της οικονομετρικής ανάλυσης είναι η εξέταση 

των παραγόντων που επηρεάζουν τη δαπάνη των νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. Για το σκοπό αυτό εκτιμάται το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης με τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.  

Το μοντέλο που εκτιμάται έχει την ακόλουθη γραμμική  μορφή.  

Yi=β0+βk Xik+ εi 

Όπου β0 είναι η σταθερά της εξίσωσης και βk είναι ο συντελεστής της ανεξάρτητης 

μεταβλητής Χi. 

To Y αναφέρεται στην εξαρτημένη μεταβλητή. Η εξαρτημένη μεταβλητή στο πιο πάνω 

μοντέλο είναι ο λογάριθμος της ετήσιας δαπάνης της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη.  Οι μεταβλητές Χ είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Το k συμβολίζει τον αριθμό 

των ανεξάρτητων μεταβλητών και το i είναι η παρατήρηση για την οικογένεια i. Οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται, ανάλογα με την παλινδρόμηση που 

εκτιμάται, είναι οι ακόλουθες:  

1. Λογάριθμος ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος 

2. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ψευδομεταβλητή) 

3. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ψευδομεταβλητή) 

4. Αγροτική περιοχή (Ψευδομεταβλητή) 

5. Φύλο (άντρας) (Ψευδομεταβλητή) 

6. Ηλικία Αρχηγού <50  (Ψευδομεταβλητή) 
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7. Μέλη ηλικίας 0-5   

8. Μέλη ηλικίας 6-10 

9. Μέλη ηλικίας 61-74 

10. Μέλη  ηλικίας 75+ 

11. Αρχηγός με κρατική κάλυψη  (Ψευδομεταβλητή) 

12. Αρχηγός με προσωπική κάλυψη  (Ψευδομεταβλητή) 

13. Αρχηγός με κάλυψη από εργοδότη  (Ψευδομεταβλητή) 

14. Αρχηγός με κάλυψη από συνδυασμό (Ψευδομεταβλητή) 

Το εi είναι ο όρος σφάλματος στην παλινδρόμηση και περιλαμβάνει τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής Υi  πέραν των ανεξάρτητων μεταβλητών 

Χ που περιλαμβάνονται στο μοντέλο. Σύμφωνα με  τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, 

οι υποθέσεις που αφορούν το όρο σφάλματος εi είναι ότι έχει μέσο όρο μηδέν, ότι έχει 

σταθερή διακύμανση και ότι δεν συνδέεται με τις μεταβλητές Χ (Χρήστου, 2011).  

Ο στόχος από την εκτίμηση της παλινδρόμησης είναι να εκτιμηθούν οι συντελεστές β. Οι 

εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στους δύο πίνακες που ακολουθούν προέκυψαν από τη 

χρήση του προγράμματος software SPSS 24.  

Στον πίνακα 19 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων τριών παλινδρομήσεων. 

Στον πίνακα 20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις άλλων δύο 

παλινδρομήσεων. Σε κάθε παλινδρόμηση η εξαρτημένη μεταβλητή Υ είναι η ίδια, δηλαδή ο 

λογάριθμος της ετήσιας δαπάνης της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό 

που διαφέρει σε κάθε παλινδρόμηση είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται. Στην παλινδρόμηση 1  χρησιμοποιείται μια ανεξάρτητη μεταβλητή Χ 

μόνο, στην παλινδρόμηση 2 χρησιμοποιούνται 3 ανεξάρτητες μεταβλητές Χ και στην 
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παλινδρόμηση 3 χρησιμοποιούνται 6 ανεξάρτητες μεταβλητές. Στην παλινδρόμηση 4 

χρησιμοποιούνται 10 ανεξάρτητες μεταβλητές και στην παλινδρόμηση 6 χρησιμοποιούνται 

14.  

Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων, προκύπτουν τα ακόλουθα κύρια συμπεράσματα.  

Το εισόδημα του νοικοκυριού είναι σε όλες τις παλινδρομήσεις στατιστικά σημαντική 

μεταβλητή. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζει πράγματι το ύψος της εξαρτημένης μεταβλητής, 

δηλαδή της ετήσιας δαπάνης της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το 

πρόσημο του συντελεστή της είναι θετικό. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όσο ανεβαίνει 

το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, η ετήσια δαπάνη της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη αυξάνεται. Η εκτίμηση του συντελεστή β της μεταβλητής εισόδημα ξεπερνάει τη 

μονάδα και αυτό ισχύει για όλες τις παλινδρομήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η ελαστικότητα της 

δαπάνης υγείας ως προς το εισόδημα ξεπερνά τη μονάδα και αυτό σημαίνει ότι το αγαθό 

υγεία μπορεί να θεωρηθεί ως αγαθό πολυτελείας. Όταν αυξάνεται το εισόδημα κατά 1% 

αυξάνεται η δαπάνη για την υγεία πέραν του 1%.   

Με βάση τις εκτιμήσεις, το επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού της οικογένειας επηρεάζει την 

ετήσια δαπάνη της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό ισχύει σε όλες τις 

παλινδρομήσεις γιατί σε όλες τις περιπτώσεις οι μεταβλητές που αναφέρονται στο επίπεδο 

της εκπαίδευσης είναι στατιστικά σημαντικές. Το πρόσημο β της μεταβλητής δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι αρνητικό όπως επίσης και της μεταβλητής τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό 

σημαίνει ότι οι αρχηγοί των οικογενειών που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση έχουν μικρότερη οικογενειακή δαπάνη υγείας σε σχέση με τις οικογένειες των 

οποίων ο αρχηγός έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ότι οι αρχηγοί των 

οικογενειών που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν επίσης μικρότερη 
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ετήσια οικογενειακή δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεδομένων όλων των 

άλλων παραγόντων.  

Επίσης, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι αρχηγοί που έχουν ολοκληρώσει την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ακόμη λιγότερη δαπάνη υγείας σε σχέση με αυτούς που 

έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια απ’ ότι οι αρχηγοί οικογενειών που έχουν 

ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με διαφορετικά λόγια, όσο αυξάνεται το 

επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού της οικογένειας μειώνεται η ετήσια οικογενειακή δαπάνη 

για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με δεδομένους όλους τους άλλους παράγοντες.  

Η μεταβλητή που αναφέρεται στον τόπο διαμονής της οικογένειας είναι επίσης στατιστικά 

σημαντική και κατά συνέπεια επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή. Το πρόσημο της 

μεταβλητής Αγροτική περιοχή είναι αρνητικό. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες που μένουν 

σε αγροτικές περιοχές δαπανούν λιγότερα σε ένα έτος για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε 

σχέση με τις οικογένειες που διαμένουν στις πόλεις. 

Όσο αφορά την επίδραση που έχει το  φύλο του αρχηγού της οικογένειας στην ετήσια δαπάνη 

της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φαίνεται ότι πράγματι το φύλο την 

επηρεάζει γιατί η μεταβλητή φύλο είναι στατιστικά σημαντική στις παλινδρομήσεις όπου 

χρησιμοποιείται ως ανεξάρτητη μεταβλητή. Αυτό που δείχνει η εκτίμηση του συντελεστή β 

της μεταβλητής β είναι ότι οι οικογένειες που έχουν αρχηγό που είναι άντρας δαπανούν 

λιγότερο από τις οικογένειες που έχουν γυναίκα. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει επειδή το 

πρόσημο της μεταβλητής φύλο είναι αρνητικό.  

Η ηλικία του αρχηγού επηρεάζει την ετήσια δαπάνη της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική  

περίθαλψη μόνο στην παλινδρόμηση 3. Στις παλινδρομήσεις 4 και 5 η μεταβλητή αυτή δεν 
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είναι στατιστικά σημαντική. Το πρόσημο του συντελεστή της μεταβλητής ηλικία <50 είναι 

αρνητικό, πράγμα που σημαίνει ότι με δεδομένους όλους του άλλους παράγοντες οι 

οικογένειες που έχουν αρχηγό με ηλικία κάτω των 50 ετών έχουν μικρότερη ετήσια 

οικογενειακή δαπάνη σε σχέση με τις οικογένειες των οποίων ο αρχηγός έχει ηλικία που 

είναι μεγαλύτερη ή ίση τα 50 έτη.  

Από τα αποτελέσματα της εκτίμησης των οικονομετρικών μοντέλων προκύπτει ότι ο 

αριθμός των μελών της οικογένειας, ανάλογα με την ηλικία τους, επηρεάζει την εξαρτημένη 

μεταβλητή.  Συγκεκριμένα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές  

 Μέλη ηλικίας 0-5 

 Μέλη ηλικίας 6-10 

 Μέλη ηλικίας 61-74 

 Μέλη  ηλικίας 75+ 

που χρησιμοποιούνται στις παλινδρομήσεις  4 και 5, είναι στατιστικά σημαντικές και έχουν 

πρόσημο θετικό. Από αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει ότι όσο αυξάνονται τα μέλη που είναι 

παιδιά και ηλικιωμένοι, η ετήσια δαπάνη της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

αυξάνεται.  Κυρίως όμως, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 16, διαπιστώνεται ότι η αύξηση στην δαπάνη υγείας είναι πιο μεγάλη όταν σε μια 

οικογένεια υπάρχουν μικρά παιδιά κάτω των πέντε ετών και ηλικιωμένοι που είναι 75 ετών 

και άνω.  

Στην τελευταία παλινδρόμηση, δηλαδή στην παλινδρόμηση 6, χρησιμοποιούνται ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές ο τύπος της ασφάλισης του αρχηγού της οικογένειας. 

Χρησιμοποιούνται 4 ψευδομεταβλητές, μια για κάθε τύπο ασφάλισης. Στο μοντέλο δεν 



48 
 

περιλαμβάνεται η μεταβλητή καμία ασφάλιση. Επομένως, τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν για κάθε μια από τις 4 μεταβλητές που αφορούν τον τύπο ασφάλισης 

συγκρίνονται με όσους αρχηγούς δεν έχουν ασφάλιση.  

Καταρχάς, από τις 4 μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τον τύπο ασφάλισης, μόνο δύο 

είναι στατιστικά σημαντικές. Η μεταβλητή Αρχηγός με κρατική κάλυψη και η μεταβλητή 

αρχηγός με κάλυψη που είναι συνδυασμός.   Οι  άλλες δύο μεταβλητές, αρχηγός με 

προσωπική κάλυψη και αρχηγός με κάλυψη από εργοδότη ιδιωτικού τομέα δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές.  

Το πρόσημο του συντελεστή της μεταβλητής Αρχηγός με κρατική κάλυψη είναι αρνητικό 

ενώ το πρόσημο της μεταβλητής Αρχηγός με κάλυψη που είναι συνδυασμός είναι αρνητικός. 

Άρα, όσοι αρχηγοί έχουν  κρατική κάλυψη, οι οικογένειες τους δαπανούν λιγότερα για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε σχέση με όσους δεν έχουν καμία κάλυψη, δεδομένων 

όλων των άλλων παραγόντων.  Από την άλλη, όταν ο Αρχηγός της οικογένειας έχει κάλυψη 

ως αποτέλεσμα συνδυασμών τότε δαπανά περισσότερα σε σχέση με τα άτομα που δεν έχουν 

καμία κάλυψη ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  
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Πίνακας 19: Αποτελέσματα εκτίμησης του οικονομετρικού μοντέλου  

Μεταβλητή Παλινδρόμηση 1 Παλινδρόμηση 2 Παλινδρόμηση 3 

    

Εισόδημα 1.30*** 1.29*** 1.21*** 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  -.683*** -.612*** 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση  -1.05*** -.978*** 

Αγροτική περιοχή   -.165** 

Φύλο (άντρας)   -.187*** 

Ηλικία Αρχηγού <50   -.245*** 

    

N 2876 2876 2876 

R_sq 0,24 0,32 0,38 

Υπολογισμοί στην SPSS. To ένα * υποδηλοί ότι η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική στο 10%. Τα ** 

υποδηλούν ότι η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική στο 5% και τα *** ότι η μεταβλητή είναι 

στατιστικά σημαντική στο 1%.  
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Πίνακας 20: Αποτελέσματα εκτίμησης οικονομετρικού μοντέλου 

Μεταβλητή Παλινδρόμηση 4 Παλινδρόμηση 5 

Εισόδημα 1.21*** 1.20*** 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση -.305*** -0.255** 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση -.762*** -0.68*** 

Αγροτική περιοχή -0.137* -0.135* 

Φύλο (άντρας) -.302*** -0.276*** 

Ηλικία Αρχηγού <50 -0.03 0.136 

 Μέλη ηλικίας 0-5 .644*** 0.626*** 

Μέλη ηλικίας 6-10 .206** 0.189** 

Μέλη ηλικίας 61-74 .449*** 0.412*** 

Μέλη  ηλικίας 75+ .87*** 0.815*** 

Αρχηγός με κρατική κάλυψη  -0.049*** 

Αρχηγός με προσωπική κάλυψη  0.076 

Αρχηγός με κάλυψη από εργοδότη ιδιωτικού τομέα  0.035 

Αρχηγός με κάλυψη που είναι συνδυασμός  0.0369** 

N 2876 2876 

R_sq 0.413 0.454 

Υπολογισμοί στην SPSS. To ένα * υποδηλοί ότι η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική στο 10%. Τα ** 

υποδηλούν ότι η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική στο 5% και τα *** ότι η μεταβλητή είναι 

στατιστικά σημαντική στο 1%.  
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7.  Συμπεράσματα - Επίλογος 

Σε αυτή την ερευνητική εργασία παρουσιάστηκαν τα κύρια στοιχεία που αφορούν το τομέα 

υγείας στην Κύπρο, αναλύθηκαν οι βασικοί πυλώνες που αποτελούν το νέο σύστημα υγείας 

στην Κύπρο που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου του 2019 και εκτιμήθηκε το 

οικονομετρικό μοντέλο προκειμένου να διαπιστωθεί πως καθορίζουν και πόσο διάφοροι 

παράγοντες το ύψος της δαπάνης υγείας της οικογένειας στην Κύπρο.   

Το σύστημα υγείας στην Κύπρο πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ αποτελούνταν κυρίως 

από δύο τομείς, το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Η ανάλυση των συνολικών 

δαπανών υγείας των νοικοκυριών στην Κύπρο δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό της 

τρέχουσας δαπάνης  για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προερχόταν από άμεσες πληρωμές 

από τα νοικοκυριά. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία του 2016 η Κύπρος ήταν η 2η χώρα στην 

ΕΕ με το ψηλότερο ποσοστό άμεσων πληρωμών από τα νοικοκυριά. Επιπρόσθετα, η Κύπρος 

αποτελούσε το 2017 τη μοναδική χώρα στην ΕΕ όπου το ποσοστό των τρεχουσών δαπανών 

υγείας που χρηματοδοτείται άμεσα από τα νοικοκυριά ξεπερνά το ποσοστό από τα κρατικά 

συστήματα και ανταποδοτικά συστήματα υγείας και υποχρεωτικούς ιατρικούς 

αποταμιευτικούς λογαριασμούς.  Και αυτά τα δεδομένα ίσχυαν όταν το πιο μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού στην Κύπρο είχε δωρεάν ή με μειωμένη χρέωση πρόσβαση στα δημόσια 

νοσηλευτήρια.  

Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ αλλάζουν αρκετά πράγματα όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

θα είναι οργανωμένος ο τομέας υγείας στην Κύπρο καθώς οι εργαζόμενοι, το κράτος και οι 

εισοδηματίες θα προσφέρουν ένα ποσοστό του μισθού τους κάθε μήνα αλλά την ίδια στιγμή 

θα έχουν πρόσβαση στον Προσωπικό του Ιατρό αλλά και σε άλλους Ιατρούς χωρίς να 
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πληρώνουν. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους δικαιούχους του ΓεΣΥ δεν θα είναι με 

βάση το εισόδημα τους.  Το κατά πόσο το ΓεΣΥ θα πετύχει ή όχι είναι κάτι που θα διαφανεί 

στο άμεσο μέλλον καθώς είναι πολύ νωρίς για να κριθεί. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια 

καινοτομία.  

Η οικονομετρική ανάλυση που έγινε στην έρευνα αυτή έδειξε ότι η συνολική δαπάνη της 

οικογένειας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως 

το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ο αρχηγός της οικογένειας, το φύλο του αρχηγού, ο τόπος 

διαμονής της οικογένειας, ο αριθμός των μελών με βάση την ηλικία τους και ο τύπος της 

ασφαλιστικής κάλυψης που έχουν.  

 Με βάση τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης που έγινε, οι οικογένειες που 

έχουν αρχηγό με ψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, με δεδομένους όλους τους άλλους 

παράγοντες, δαπανούν λιγότερο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης όταν ο αρχηγός 

της οικογένειας είναι γυναίκα τότε με δεδομένους όλους τους άλλους παράγοντες, η 

οικογένεια δαπανά κατά μέσο όρο περισσότερα σε σχέση με την περίπτωση όπου ο αρχηγός 

είναι άντρας. Οι οικογένειες που διαμένουν στις αγροτικές περιοχές, με δεδομένους όλους 

τους άλλους παράγοντες, δαπανούν λιγότερο από τις οικογένειες που μένουν στις πόλεις. 

Όταν τα μέλη των οικογενειών που έχουν ηλικία κάτω των 10 και άνω των 75 αυξάνονται 

τότε η δαπάνη της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επίσης αυξάνεται.  

Όσο αφορά την επίδραση που η κάλυψη από την ασφάλιση που έχει ή δεν έχει ο αρχηγός 

της οικογένειας στην δαπάνης της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

διαφάνηκε, με βάση τα αποτελέσματα, ότι η κρατική κάλυψη αλλά και όταν η κάλυψη 

προέρχεται από συνδυασμό ιδιωτικής και κρατικής κάλυψης τότε επηρεάζουν τη δαπάνη 

υγείας της οικογένειας σε σύγκριση με την περίπτωση όπου οι αρχηγοί των οικογενειών δεν 
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έχουν καμία κάλυψη. Με βάση τα αποτελέσματα, η κρατική κάλυψη οδηγεί σε μειωμένη 

δαπάνη υγείας σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν καμία κάλυψη ενώ όταν υπάρχει 

συνδυασμός καλύψεων τότε οδηγεί σε αυξημένη δαπάνη, συγκρίνοντας πάντα με τις 

οικογένειες όπου ο αρχηγός δεν έχει καμία κάλυψη. 

Το πιο πάνω αποτέλεσμα δεν συμβαδίζει πλήρως με αυτό των Ανδρέου και συνεργατών 

(2010) καθώς αυτοί οι συγγραφείς δεν είχαν βρει στατιστικά σημαντική διαφορά στη δαπάνη 

της οικογένειας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μεταξύ των οικογενειών που ο αρχηγός 

τους έχει κρατική κάλυψη και αυτών που δεν έχει καμία κάλυψη. Το αποτέλεσμα αυτό που 

βρήκαν ήταν «εις βάρος» των δημόσιων νοσηλευτηρίων καθώς η δαπάνη αυτών που είχαν 

κρατική κάλυψη δεν ήταν πιο χαμηλή από εκείνων που δεν είχαν καμία κάλυψη.  

Σε αυτή την έρευνα όμως, προέκυψε ότι η δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 

οικογενειών που έχουν αρχηγό με κρατική κάλυψη, με δεδομένους όλους τους άλλους 

παράγοντες, είναι μειωμένη σε σχέση με εκείνη όσων δεν έχουν καμία κάλυψη. Η διαφορά 

με αυτό το αποτέλεσμα σε σχέση με εκείνο των Ανδρέου και συνεργατών (2010) βασίζεται 

κατά πάσα πιθανότητα στο ότι σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιείται πιο πρόσφατο δείγμα 

που αφορά την περίοδο Ιούλιος 2015-Ιούνιος 2016. Αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος όπου 

η Κύπρος ήταν σε οικονομική κρίση. Κατά συνέπεια, όσοι είχαν κάλυψη κρατική, κατά τη 

διάρκεια της κρίσης πολύ πιθανό να έκαναν χρήση του δικαιώματος που είχαν για δωρεάν 

πρόσβαση στα δημόσια νοσηλευτήρια και να μείωσαν το ύψος των άμεσων πληρωμών που 

έκαναν για λόγους υγείας.  

Μια μελλοντική έρευνα σχετική με το θέμα που εξετάστηκε σε αυτή την εργασία, 

αναμφίβολα, θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πως θα διαμορφωθούν οι δαπάνες των 

νοικοκυριών στην Κύπρο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην εποχή του ΓεΣΥ.  Γιατί, 
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όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι 

δικαιούχοι του ΓεΣΥ και επομένως έχουν πλέον ιατρική κάλυψη.  Από την άλλη όμως, δεν 

έχουν ενταχθεί όλοι οι παροχείς υγείας στο ΓεΣΥ και κατά συνέπεια παράλληλα με το ΓεΣΥ 

θα λειτουργεί και ένας ιδιωτικός τομές που δεν είναι και μικρός σε μέγεθος. 

Επομένως, δεδομένου ότι όλα τα νοικοκυριά που αποτελούνται από πολίτες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας θα έχουν πλήρη κάλυψη λόγω του ΓεΣΥ θα έχει ενδιαφέρον σε μια μελλοντική 

έρευνα να αναλυθεί η δαπάνη υγείας των νοικοκυριών στην Κύπρο προς τους παροχείς 

υγείας που θα είναι εκτός ΓεΣΥ. 
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