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 Το μέλλον του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα υπό την επίδραση 

των Δημογραφικών και Κοινωνικοοικονομικών Εξελίξεων

 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και 

Κοινωνικής Προστασίας 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής



Η σημερινή ομιλία μου αφιερώνεται στη μνήμη 

του εξαίρετου οικογενειακού φίλου και 

συνεργάτη Λυκούργο Λιαρόπουλο

αφιερώνεται στον Πρώτο                  

Οικονομολόγο της Υγείας 

στην Ελλάδα 



Το μέλλον κοιτάζει το παρελθόν

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 

ενυπάρχει στον άνθρωπο ο φόβος για τον 
θάνατο και 

η ενδόμυχη επιθυμία να ζήσει και 

να «απολαύσει τη ζωή μέχρι και την τελευταία 
στιγμή».

Ιδιαίτερα στην αρχαιότητα, θεωρούσαν ότι «η ζωή 
είναι θείο δώρο που πρέπει να το εκτιμούν και να 
το αγαπούν» 

 (Σκουμπουρδή Α., 2006).1



Από τον Μύθο στην Πρόδρομη 

Επιστημονική Παρατήρηση

Διαφαίνεται δε τούτο, στην αρχέγονη διαπάλη της 

ανθρώπινης σκέψης 

που εναλλάσσονταν μεταξύ μεταφυσικών και 

προεπιστημονικών φιλοσοφικών αντιλήψεων. 

Η επικυριαρχία των εν λόγω αντιλήψεων, 

διήλθε από τον μύθο μέχρι και τη θεμελίωση στην 

παρατήρηση των φυσικών αιτιών της αρρώστιας. 



Τα έντονα αυτά ιδεολογικά χαρακτηριστικά τα 
συναντάμε στον μύθο για τον Ασκληπιό όπου,

 η θεραπευτική αποτελεσματικότητά του που 
βασίζονταν στην πραγματική πρακτική ιατρική, 

αποτέλεσε την αιτία 

«να κατακεραυνωθεί, επειδή ο Άδης παραπονέθηκε 
στον Δία ότι ο κάτω κόσμος κινδύνευε να 
ερημώσει» 

(Λαμπρινουδάκης Β.Κ., 2007 ).2



Αντίθετα, 

η προεπιστημονική και φιλοσοφική λογική του 

Ιπποκράτη, του Δημόκριτου και του 

Επίκουρου,

 θεμελιώθηκε στην προσέγγιση 

της φθαρτότητας της ψυχής και του νου ως 

συμπτωματολογία αποκλειστικά της ύλης.



Ολιστικές Αναζητήσεις

 Σήμερα η επιστημονική κοινότητα 

 επιχειρεί να προσεγγίσει τα ζητήματα με τις ίδιες αντιθέσεις, 

 από τη μία των τεχνοκρατικών μονομερών μη πλουραλιστικών 

απόψεων και 

 από την άλλη, των ολιστικών αναζητήσεων 

ως επεξηγηματική μεθοδολογία της πολυπλοκότητας των 

ζητημάτων που μας απασχολούν, 

 εκκινώντας όμως από τις ίδιες αρχέγονες σκέψεις να «ζήσουμε-

απολαύσουμε μέχρι τελευταίας ευκαιρίας».



Οι σύγχρονες προσεγγίσεις αποκαλούν την 
τελευταία διάσταση ως προσδόκιμο ζωής με 
καλή υγεία και

 κυριαρχεί η επιθυμητή πολιτική να μην είμαστε 
«άτιμοι», 

όπως και οι Αθηναίοι πριν 2500 χρόνια 

ως προς την φροντίδα των ηλικιωμένων με 
αξιοπρέπεια. 



Υπενθυμίζεται ότι,

«ο Σόλων προέβλεπε αυστηρές ποινές μέχρι και 

εξορία εάν παρέβαιναν την εν λόγω κοινωνική 

και οικογενειακή υποχρέωση»

(Σκουμπουρδή Α., 2006).1



Άλλες εποχές;

Ίδιες όμως διαχρονικές αγωνίες και 

προβληματισμοί.



Το υπό εξέταση θέμα, επικεντρώνει την 

μελετητική του αναγκαιότητα

στη διερεύνηση 

 των δυνατοτήτων αντιμετώπισης των μεταβαλλόμενων αναγκών 
υγείας 

 τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, 

υπό τους οικονομικούς περιορισμούς, 

 τις κοινωνικές και τις δημογραφικές εξελίξεις, 

καθώς και τις δυνατότητες του Συστήματος Υγείας να παρέχει τις 
κατάλληλες υπηρεσίες, αγαθά και προγράμματα για την 
προστασία της υγείας του πληθυσμού.



Διαφαίνεται έτσι, 

ότι η παρούσα προσέγγιση περιλαμβάνει 

την εκτίμηση, 

τόσο της υγείας γενικότερα, 

όσο και του Συστήματος Υγείας ειδικότερα,

σε μία μελλοντική προβολή των επόμενων 

δεκαετιών.



Όπως ό τίτλος ορίζει, 

δύο είναι οι μεταβλητές που θα 
αναλυθούν. 

Από τη μία, οι Δημογραφικές και 
συνακόλουθα οι επιδημιολογικές εξελίξεις

 και 

από την άλλη, οι Κοινωνικοοικονομικές και 

οι προκύπτουσες πολιτισμικές εξελίξεις.



Γενικά Ερωτήματα

Ποιο είναι όμως το εννοιολογικό εύρος των εν λόγω 
μεταβλητών,

 ποιο είναι το βαθύτερο αιτιολογικό τους πλαίσιο, 

ποιες είναι οι άλλες εξαρτημένες αλληλοεπιδρώμενες 
μεταβλητές και οι στατιστικές προβλέψεις και

 πως θα επηρεάσουν το Σύστημα Υγείας και 

κυρίως την υγεία του ελληνικού πληθυσμού;

 Ποια μπορεί να είναι η οικονομική και κοινωνική πολιτική 
και η πολιτική υγείας ώστε να δούμε το μέλλον και τις 
εξελίξεις υπό το πρίσμα της αισιοδοξίας και του 
ρεαλισμού;



Θεμελιώδη ερωτήματα 

που αναδύονται από την αλληλεπίδραση 

των δημογραφικών και 
κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων.



Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις από τις 

δημογραφικές εξελίξεις όπως για παράδειγμα,

η μείωση του γενικού πληθυσμού, 

η αύξηση των ατόμων ηλικίας 65+ και 

ιδιαίτερα των ατόμων άνω των 80 ετών, 

η αύξηση του δείκτη εξάρτησης 

και 

η αύξηση του προσδόκιμου ζωής; 



Διεύρυνση της Δημογραφικής Οπτικής

Οι δημογραφικές εξελίξεις αφορούν μόνο 
τους εθνικούς δείκτες

 ή 

πρέπει να εκτιμηθούν οι διεθνείς εξελίξεις και 

τα πιθανά μεταναστευτικά σενάρια 

που θα επηρεάσουν τα δομικά πληθυσμιακά 
χαρακτηριστικά  

της χώρας;



Δημογραφικές Εξελίξεις και Μετανάστευση

Προβλέπονται πράγματι ραγδαίες πληθυσμιακές εξελίξεις 

σε παγκόσμιο επίπεδο;

Ποια οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά 

φαινόμενα επικρατούν στις λιγότερες αναπτυγμένες χώρες 

που μέχρι το  2070 θα έχουν αυξηθεί πληθυσμιακά από 1 

δις σε 2,5 δις, έναντι της Ευρώπης που προβλέπεται να 

παρουσιάσει μείωση από 747 εκ. σε 667 εκ.; 



Επιτάχυνση των Μεταναστευτικών 

Ανακατατατάξεων

 Πληθυσμιακή αύξηση, 

 χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης, 

 ανισότητες, 

 απομείωση δημοκρατικής λειτουργίας, 

 περιβαλλοντικοί παράγοντες, 

 αυξημένη παιδική θνησιμότητα, 

 υψηλή ανεργία,

 απουσία προσφοράς δημοσίων αγαθών  

 αδυναμία δικαιότερης αναδιανομής του παγκόσμιου πλούτου

 και συνειδητοποίηση της καταναλωτικής μειονεξίας μέσω των ΜΜΕ και 
της διαδικτυακής επικοινωνίας στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, 

 θα επιταχύνουν τις μεταναστευτικές πιέσεις.



Ένα διαφορετικό Επιδημιολογικό Πρότυπο

Πως πρέπει να αναδιοργανωθεί το Σύστημα Υγείας από 

την πιθανή αλλαγή του επιδημιολογικού προτύπου 

λόγω των ανωτέρω δημογραφικών εξελίξεων, 

ποια θα είναι τα πιθανά ποσοτικά στοιχεία του 

επιπολασμού και της επίπτωσης νοσήματος και πως θα 

διαμορφωθούν οι νέες ανάγκες υγείας;



Δημογραφικές Εξελίξεις και Κοινωνικό-

οικονομικοί δείκτες

Οι δημογραφικές εξελίξεις επηρεάζουν μόνο τις 
ανάγκες υγείας ή επιδρούν και σε άλλους 
κοινωνικοοικονομικούς δείκτες; 

Θα επηρεάσουν την απασχόληση, την 
παραγωγικότητα, θα μειώσουν τις παραγωγικές 
δυνάμεις και την ανάπτυξη και πως η τελευταία θα 
διαμορφώσει το νέο πλέγμα του συνόλου των 
κοινωνικοοικονομικών δεικτών που αποτελούν 
ουσιώδεις αιτιολογικούς προσδιοριστές διαμόρφωσης 
της υγείας του πληθυσμού αλλά και του Συστήματος 
Υγείας; 



Η Ανάπτυξη

θα επηρεάσει και πως 

το Σύστημα εκπαίδευσης, 

το μορφωτικό επίπεδο και 

συνακόλουθα 

τις πολιτικές πρόληψης;



Δαπάνες για Έρευνα και 

Επιστημονική Ωρίμανση

Θα επιδράσει και με ποιόν τρόπο 

η πιθανή αύξηση των δαπανών για έρευνα 
και ανάπτυξη 

στην επιστημονική ωρίμανση και τον 
μετασχηματισμό της γνώσης 

σε έξυπνα μέσα παραγωγής 

που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος;



Τεχνολογική Καινοτομία

Θα επιφέρει η παραγόμενη τεχνολογική 
καινοτομία 

π.χ. της τήξης του ατόμου, 

ενεργειακή επανάσταση που θα δημιουργήσει 
αλυσιδωτές και πολλαπλασιαστικές συνέπειες 

στην παραγωγική διαδικασία, 

την περιβαλλοντική ουδετερότητα και 

την οικολογική ισορροπία;



Ένα Διαφορετικό Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Θα οδηγήσουν οι δημογραφικές εξελίξεις στο σενάριο 

της μείωσης του εργατικού δυναμικού, αλλά παράλληλα 

η ανάπτυξη και τα νέα εκπαιδευτικά μοντέλα 

θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις 

για ένα ανθρώπινο κεφάλαιο με υψηλή τεχνογνωσία, 

περισσότερες δεξιότητες και

 ίσως με περισσότερη βιωματική κουλτούρα και κριτική 

σκέψη; 



Βιωματική κουλτούρα, τρόπος ζωής και 

πολιτικές πρόληψης

Οι νέες αυτές δυνατότητες του ανθρώπινου 
κεφαλαίου,

 δύνανται να συντελέσουν και να επηρεάσουν 

τον τρόπο ζωής και γενικότερα 

να διαμορφώσουν ευνοϊκότερες συνθήκες 

αφομοίωσης στο εφαρμοσμένο πεδίο των 
πολιτικών πρόληψης;



Ο Αλληλοεπιδρώμενος Κύκλος της 

Κοινωνικής Λειτουργίας

Τι αλήθεια θα συμβεί όταν 

δημιουργηθεί ένας αλληλοεπιδρώμενος κύκλος κοινωνικής 
λειτουργίας μεταξύ 

βελτίωσης του περιβάλλοντος, του τρόπου ζωής-
πρόληψης και 

ενός Συστήματος Υγείας που θα παρέχει τα αποτελέσματα 
της επιστημονικής ωρίμανσης της βιοτεχνολογικής και 
ρομποτικής καινοτομίας και της απομακρυσμένης 
ηλεκτρονικής παρέμβασης; (Σχήμα 1).



Σχήμα 1. 

Πανόραμα των Παραγόμενων και 

Αλληλοεπιδρώμενων  Μεταβλητών από τις 
Δημογραφικές και Κοινωνικοοικονομικές Εξελίξεις
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Νέες Κοινωνικές Συνθήκες και Νέα 

πολεοδομικά χαρακτηριστικά

 Η κοινωνική απομόνωση, η αύξηση των διαβιούντων μοναχικά 

ατόμων, οι ραγδαίες δομικές αλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις και 

η γήρανση του πληθυσμού, θα αποτελέσουν αρνητικές μεταβλητές 

για παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας 

 ή 

 θα συνθέσουν τον αιτιολογικό πυρήνα για πολεοδομικό 

επανασχεδιασμό των πόλεων και την οικιστική αρχιτεκτονική, που σε 

συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας θα μπορούσαν να 

οικοδομήσουν νέες κοινωνικές συνθήκες και ανασχεδιασμό των 

μορφών περίθαλψης και φροντίδας;



Σχεδιαστικό όραμα και Μεταβαλλόμενες 

Ανάγκες Υγείας

Θα μπορέσουν οι οικονομολόγοι της υγείας και 

οι κοινωνικοί σχεδιαστές των Συστημάτων Υγείας 

να συλλάβουν την οργανωτική αλλαγή για 

κάλυψη των μεταβαλλόμενων αυτών αναγκών 

υγείας;



Ασθένεια και Μετατεχνολογικό Σύστημα Υγείας

 Η Παχυσαρκία, ο Διαβήτης, η Υπέρταση, οι Καρδιοαγγειακές 

νόσοι, οι Νεοπλασίες, οι εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας, οι ψυχικές 

και οι μεταδιδόμενες ασθένειες 

 διαφαίνεται ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο υπό το πρίσμα

 των δομικών αλλαγών που θα συντελεστούν 

 στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, 

 τον οικογενειακό μετασχηματισμό, 

 τον τρόπο ζωής και 

 το μετατεχνολογικό Σύστημα Υγείας. 



Αναθεωρητική-Πολυδιάστατη Σκέψη 

Πολιτικής

Οι πολιτισμικές 

και περιβαλλοντικές αλλαγές 

θα συναθροιστούν για να αποτελέσουν 

τον πυρήνα της αναθεωρητικής πολυδιάστατης 

σκέψης των πολιτικών υγείας. 



Ανάλυση Δημογραφικών και Κοινωνικό-

οικονομικών Εξελίξεων

Εν συνεχεία, αναλύονται κατά συστηματικό τρόπο  οι 

δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που μπορεί 

κανείς να δει αναλυτικά, στους πίνακες 1,2,& 3 που 

παρουσιάζουν τις προβλέψεις 37 δεικτών μέχρι  το 2050 και 

2060. 

Στο αναλυτικό κείμενο των πρακτικών παρουσιάζονται όλοι 

οι πίνακες από τους οποίους έχουμε εξάγει τα ερμηνευτικά 

συμπεράσματα και που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε 

αφαιρώντας τη δυσκολία του περιορισμένου χρόνου.



Οικονομική Μεγέθυνση και Ανάπτυξη

Από την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων των 

πινάκων 

διαπιστώνεται η σχέση των δημογραφικών, 

επιδημιολογικών και κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων

και 

πως η οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη 

παρουσιάζει μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ: 



Αμφίδρομες και παράλληλα Ελπιδοφόρες 

Σχέσεις

 Έρευνας-Επιστήμης και Περιβάλλοντος,

 Τεχνολογίας και Συνθηκών Εργασίας, 

Οικονομικής βελτιστοποίησης και Δικτύων Μεταφορών, 

 Τεχνολογικής Καινοτομίας και Ιατρικής, 

 Ανάπτυξης, Μορφωτικού επιπέδου και Τρόπου Ζωής, 

Οικονομικής Βελτιστοποίησης, Δημόσιων Οικονομικών και 
Προσφοράς Υγειονομικών Υπηρεσιών, 

 Ανάπτυξης-Δαπανών Κοινωνικής Προστασίας, Ανισοτήτων και 

Προσβασιμότητας, 



Οικονομική Βελτιστοποίηση και 
Κοινωνικοοικονομικοί Δείκτες,  

 Την αμφίδρομη σχέση των νέων μοντέλων Οικονομικής 

Βελτιστοποίησης που θα συμπεριλαμβάνουν  την μελέτη 

των Κοινωνικοοικονομικών δεικτών, όπως: 

 το Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI),

 το Δείκτης Καλύτερης Ζωής (Better Life Index) και 

 το Δείκτης της Παγκόσμιας Ευτυχίας (World Happiness 

Index). 



Πέρα από την Οικονομική 

Βελτιστοποίηση το μέλλον της υγείας

Οι τελευταίοι δείκτες έχουν αυξημένη 

σημασία και ενσωματώνονται στην 

ανάλυση γιατί 

οι δείκτες οικονομικής βελτιστοποίησης δεν 

επαρκούν να εκτιμηθεί κατά ολιστικό 

τρόπο  η πορεία της βελτίωσης της υγείας 

και της ποιότητας ζωής ενός πληθυσμού, 



Σταχυολογημένες κοινωνικοοικονομικές 

προβολές 

Α. Το ΑΕΠ θα αυξάνει με μέσο ρυθμό μεταβολής της 

τάξης του 1,5% μέχρι το 2060 λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές επαναλαμβανόμενες κυκλικές διακυμάνσεις, οι 

οποίες έχουν πλέον μειώσει τη διάρκεια εμφάνισής τους 

πρώτον, από την ενίσχυση της αβεβαιότητας των 

διεθνών χρηματοπιστωτικών αναταράξεων και 

δεύτερον, από τους προκύπτοντες κλυδωνισμούς των 

γεωπολιτικών διεκδικήσεων.



Β. Ο δείκτης HDI

από 0,875 που ανέρχονταν το 2018,

 θα προσεγγίσει το 0,930 το 2060. 

Τούτο θα αποτελέσει την εξισορρόπηση των 

πολυπολιτισμικών μεταβολών από τις 

μεταναστευτικές εισροές και την κοινωνική συνοχή 

και θα εξασφαλίσει αυξημένο επίπεδο ισότητας.



Γ. Ο δείκτης Gini

θα μειωθεί από 0,340 που ήταν το 2018 

στο 0,280 το 2060. 

Το εν λόγω πιθανό σενάριο εξαρτάται από 

το εάν θα επιτευχθούν οι προβλέψεις στις 

κατωτέρω μεταβλητές:



 Γ.1. Η απασχόληση στις ηλικίες 20-64 ετών 

 θα ανέλθει από 58% το 2018 σε 70% το 2050 και το 2060 σε 75%, 

ως επιβεβλημένη εξέλιξη αντιμετώπισης και εξισορρόπησης της 

σημαντικής αύξησης του ηλικιακά μετατοπισμένου δείκτη 

εξάρτησης (0-19+70+/20-64) 

 από 54,9%(2018) σε 85,9% το 2060.

 Γ.2. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη 

 από το χαμηλό ποσοστό του 1,2% το 2018, σε 3% το 2050 και 

3,5% το 2060.



Συμπερασματικά

Δημογραφικά και Κοινωνικό-οικονομικά Σενάρια και 
Ανασχεδιασμός του Συστήματος Υγείας 

Τα ανωτέρω δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά 

σενάρια θα συμβάλουν στον πλήρη ανασχεδιασμό του 

Συστήματος Υγείας της χώρας επιτυγχάνοντας έτσι:



Τι πρόκειται να Επιτευχθεί

✓τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας,

✓την εφαρμογή μοντέλων βιοεπαγρύπνησης και 

βιοασφάλειας,

✓την αξιοποίηση της νανοϊατρικής, της ρομποτικής, της 

τεχνητής νοημοσύνης και της βιογενετικής, στη 

διάγνωση, στο φάρμακο, στις παρεμβατικές ιατρικές 

πράξεις ,στις ανοσοθεραπείες, κ.ά.,

✓τη μεγιστοποίηση της εξ αποστάσεως φροντίδας,



✓την πλήρη εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
φακέλου της κατ’ οίκον και μακροχρόνιας 
φροντίδας,

✓την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δικτύων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

✓την αξιοποίηση των έξυπνων συσκευών στη 
διάγνωση και την εξ αποστάσεως 
παρακολούθηση των ασθενών,



Αποτρεπτή Θνησιμότητα και 

Συμπεριφορικές Αλλαγές

 και παράλληλα

✓ τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 

✓ του περιβάλλοντος, 

✓ των υποδομών, 

✓ της ηλεκτρικής και ουδέτερης ενεργειακά μετακίνησης,

✓ καθώς και 

✓ τη βελτίωση της χρήσης γης (έδαφος, δάση, θάλασσα, ύδατα) 

✓ Προς το σκοπό της μείωσης της αποτρεπτής θνησιμότητας από 

20-70 ετών και των συμπεριφορικών αλλαγών.



Η Εφικτότητα των Πολιτικών

Παρουσιάζει όμως η εν λόγω πρόβλεψη 

του πλήρη ανασχεδιασμού του 

Συστήματος Υγείας 

ικανοποιητικό βαθμό εφικτότητας και 

επίτευξης των τιθέμενων στόχων;



Η Προϋπόθεση των Μείζονων 

Κοινωνικό-οικονομικών Εξελίξεων

Ναι, 

εφόσον μεταβούμε σε μείζονα 

εναλλακτικά μοντέλα 

κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης που θα 

επικεντρώνονται σε:



Βασικές Αρχές της Οικονομίας του 

Μέλλοντος 1

❑ εκτεταμένες επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο, 

❑ παροχή ποιοτικών δημοσίων αγαθών και 
υπηρεσιών, 

❑ αναστροφή κοινωνικό-πολιτισμικών 
αντιλήψεων για την τεχνολογική εργασία, 

❑ βιώσιμη και αειφόρο οικονομία, 

❑ παραγωγική συνέργεια, 



Βασικές Αρχές της Οικονομίας του 

Μέλλοντος 2

❑ ελεγχόμενες εισροές οικονομικών 
μεταναστών, 

❑ δικαιότερη ανακατανομή των οικονομικών 
πόρων 

❑ θεσμική ολοκλήρωση της ΕΕ 

θα συναποτελέσουν τον έλικα εκκίνησης μίας 
ουσιαστικής ανθρώπινης ανάπτυξης»

(Σούλης Σ., 2015, επ. Σαρρής Μ.),11 (Σχήμα 2).



Σχήμα 2. 

Η Συνέργεια της Εκπαίδευσης, 

των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών της Οικονομίας, 

της Επιχειρηματικότητας, 

της Αειφόρου Ανάπτυξης και
του Πολιτισμού



Σχήμα 2. Η Συνέργεια της Εκπαίδευσης, των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών της Οικονομίας, 

της Επιχειρηματικότητας, της Αειφόρου Ανάπτυξης και του Πολιτισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Σούλης Σ., επ. Σαρρής Μ, (2015).11 



Ανταγωνιστικότητα και Σεβασμός στις 

Ατομικές και Κοινωνικές Ανάγκες

Πράγματι, η ανάπτυξη της οικονομίας του 

μέλλοντος μπορεί να εξασφαλίσει τη σχέση 

τόσο της ανταγωνιστικότητας 

όσο και το σεβασμό στις ατομικές και 

συλλογικές ανάγκες και περικλείει μία 

ολιστική συνδυαστική προσέγγιση μίας 

διαφορετικής οικονομικής σκέψης.



Οικονομική Αποτελεσματικότητα κα Ισότητα

στις ίδιες διαδρομικές γραμμές

Οι μείζονες αυτές αλλαγές που εξασφαλίζουν την 

οικονομική αποτελεσματικότητα, τον 
ανταγωνισμό και την ισότητα,, 

αλλά παράλληλα και το σεβασμό στις ατομικές 

και κοινωνικές ανάγκες, απαιτούν τη λειτουργία 

του έλικα βελτίωσης των κοινωνικό-πολιτισμικών 

δεικτών όπως αυτός της παγκόσμιας ευτυχίας 

(Σχήμα 3).



Σχήμα 3:

Ο Έλικας Παραγωγής 

της Παγκόσμιας Ευτυχίας 
και Ανάπτυξης



Σχήμα 3: Ο Έλικας Παραγωγής της Παγκόσμιας Ευτυχίας και Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Σούλης Σ., επ. Σαρρής Μ, (2015).11 



Το Θεμελιώδες Μεθοδολογικό Ζήτημα της 

Πολυδιάστατης Εθνικής και Υπερεθνικής 

Προσέγγισης θεωρείται

Η Άρρηκτη Σχέση της Ανάπτυξης και της 

Βελτίωσης του Συστήματος Υγείας

βασικό πλέον αξίωμα των πολιτικών υγείας



Η Προϋπόθεση Δομικών Κοινωνικών 

Αναδιαρθρώσεων που ενσωματώνει τη

Μετάβαση από το Υπερκαταναλωτικό Μοντέλο 

στην Αειφόρο Προληπτική Συμπεριφορά και 

Ανάπτυξη της Κοινωνικής Συλλογικότητας 

δεν πρέπει να αποτελεί υπερβατικό στόχο των 

πολιτικών υγείας



Είναι Εύκολο να διανύσουμε με υψηλό βαθμό 

εφικτότητας το δρόμο της Πολιτικής Υγείας του 

Μέλλοντος;

Όχι, εάν δεν

Εναρμονίσουμε τη σχέση 

του Μετατεχνολογικού Ανθρώπου της Ψηφιακής 

Εγωκεντρικότητας

με τη μεγιστοποίηση της Ικανοποίησης  των 
Κοινωνικό-πολιτισμικών Αναγκών του


