
ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) ΒΑΓΕΝΑ 

 

Η Ευτυχία (Έφη) Βαγενά, Καθηγήτρια Βιοηθικής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΤΗ) της Ζυρίχης και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 

Βιοηθικής και Τεχνοηθικής της Ελλάδας, αναγορεύθηκε Επίτιμη Διδάκτορας του 

Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022.   

 

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο 

Πρόεδρος του «Κύκλου Ιδεών» Καθηγητής Συνταγματικού Δίκαιου και πρώην 

Υπουργός, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Μεσογαίας και 

Λαυρεωτικής Νικόλαος και μέλη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. 

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του 

Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου.  



 

 

 



 

Στις προσφωνήσεις τους, ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής 

αναφέρθηκε στην προσωπικότητα της κ. Βαγενά και τη διεθνή ακαδημαϊκή της 

παρουσία, η Κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, Καθηγήτρια Ελπίδα Πάβη 

εστίασε στην διασύνδεση του πεδίου της Βιοηθικής και Τεχνοηθικής με τις Πολιτικές 

Δημόσιας Υγείας και ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κουλιεράκης, αναφέρθηκε στην παράδοση της 

πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στην Βιοηθική και το Δίκαιο Υγείας, γνωστικά 

πεδία που συνεχίζει να υπηρετεί το Τμήμα. 

Το ακαδημαϊκό έργο της κ. Βαγενά παρουσίασε η Καθηγήτρια Βιοηθικής στη Δημόσια 

Υγεία, του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, κ. Τίνα Γκαράνη-Παπαδάτου.  



 

Της αναγόρευσης ακολούθησε η αντιφώνηση της κ. Βαγενά, η οποία ανέλυσε από 

την πλευρά της Βιοηθικής την «ψηφιακή πανδημία» με την εκτεταμένη χρήση 

ψηφιακών εφαρμογών στη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 και αναφέρθηκε σε 

τρεις προκλήσεις: α) την εύρεση της βέλτιστης ισορροπίας ανάμεσα στο δίπολο της 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και της χρήσης αυτών των εφαρμογών αποφεύγοντας 

την πόλωση,  β) τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην πρόσβαση στα δεδομένα 

ανάμεσα σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και γ) το «Big Tech» που 

χαρακτηρίζει την ισχύ των πολύ μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών πληροφορικής, οι 

οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψηφιακή επιδημιολογία, την ιατρική έρευνα 

και περίθαλψη και διαχειρίζονται ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων ενός δημόσιου 

αγαθού όπως η υγεία. 

 


