
 

Θεσσαλονίκη, 23 Νοεµβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Σάββατο 12 Δεκεµβρίου (10:00-19:00), το Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης στη Δηµόσια 

Υγεία, την Πολιτική Υγείας & την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΚΕΠΥ), σε συνεργασία µε το 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δηµόσια Υγεία και την Πολιτική Υγείας του Τµήµατος 

Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει διαδικτυακή ηµερίδα 

µε τίτλο «Πανδηµία COVID-19: οι σύγχρονες απειλές Δηµόσιας Υγείας και οι κοινωνικο-

οικονοµικές τους προεκτάσεις». 

Σκοπός της ηµερίδας είναι η επιδηµιολογική περιγραφή και ανάλυση της πανδηµίας 

στην Ελλάδα και διεθνώς· η χαρτογράφηση των πολιτικών αντιµετώπισής της· η 

ανίχνευση των επιπτώσεών της σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο· και η ανάδειξη 

ε ιδ ικότερων πτυχών της , όπως το αποτύπωµά της στα δ ικα ιώµατα , 

συµπεριλαµβανόµενων και των δικαιωµάτων των προσφύγων.  

Η διεθνής οπτική και η διεπιστηµονική προσέγγιση, µέριµνες που αποτυπώνονται 

στις µέχρι σήµερα παρεµβάσεις του ΚΕΠΥ και τις συνέργειες στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δηµόσια Υγεία – Πολιτική Υγείας», 

αντανακλώνται επίσης στις θεµατικές και τη σύνθεση των πέντε συνεδριών. Η ηµερίδα θα 

ξεκινήσει µε την παρέµβαση της Καθηγήτριας Επιδηµιολογίας στο Πανεπιστήµιο Groningen 

της Ολλανδίας, Valentina Gallo, ενώ στην τρίτη συνεδρία, ο οµότιµος καθηγητής του 

Τµήµατος Κοινωνιολογίας του New Mexico των ΗΠΑ, Howard Waitzkin, θα δώσει διάλεξη 

µε θέµα την πολιτική οικονοµία της πανδηµίας (οι διαλέξεις αυτές  θα γίνουν στα 
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αγγλικά). Επιπλέον, στην ηµερίδα θα συµµετάσχουν ειδικοί επιστήµονες από τα πεδία της 

Κοινωνικής Ιατρικής, της Επιδηµιολογίας, της Πολιτικής Υγείας, της Πολιτικής Οικονοµίας, 

της Κοινωνικής Πολιτικής και του Δηµοσίου Δικαίου. 

Συµµετέχουν (αλφαβητικά): Valentina Gallo, Howard Waitzkin, Απόστολος Βεΐζης, 

Δηµήτρης Κιβωτίδης, Ηλίας Κονδύλης, Χρήστος Λάσκος, Σταύρος Μαυρουδέας, Αλέξης 

Μπένος, Χρήστος Παπαθεοδώρου, Δηµήτρης Παπαµιχαήλ, Χριστίνα Παρασκευοπούλου, 

Μαρία Πετµεζίδου, Αφροδίτη Ρέτζιου, Πάνος Χατζηπροκοπίου. 

Για την παρακολούθηση της ηµερίδας: Οι ενδιαφερόµενοι/ες χρειάζεται να 

συµπληρώσουν τη σχετική φόρµα [διαθέσιµη εδώ: bit.ly/1212covid19 ] . Ο σύνδεσµος 

(link) για την παρακολούθηση της ηµερίδας θα σταλεί σε όλες/όλους τους/τις 

εγγεγραµµένους/ες τις επόµενες ηµέρες.  

Επισυνάπτονται η αφίσα και το πρόγραµµα της ηµερίδας. 

Παρακαλούµε για την κάλυψη. 

Λίγα λόγια για το ΚΕΠΥ 

To Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης στην Δηµόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την 

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας [ΚΕΠΥ], δηµιουργήθηκε για να στηρίξει την ανεξάρτητη 

κριτική έρευνα και εκπαίδευση στα αντίστοιχα επιστηµονικά πεδία. Προσεγγίζοντας την 

υγεία ως κοινωνικό δικαίωµα, φιλοδοξεί να αναδείξει µέσα από επιστηµονικές έρευνες τα 

αδιέξοδα και τις κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας και ιδιωτικοποίησης των 

δοµών κοινωνικής πρόνοιας και των υπηρεσιών υγείας, που διευρύνουν, µε γεωµετρική 

πρόοδο, τις κοινωνικές ανισότητες. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε  

• την ιστοσελίδα του ΚΕΠΥ [https://healthpolicycenter.gr/]  

• και τη σελίδα µας στο facebook [ΚΕΠΥ - Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης στην 

Πολιτική Υγείας]
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