
  Η Ελπίδα Πάβη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Οδοντιατρική στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Diploma (PGDip) στα Οικονομικά 

της Υγείας από το Πανεπιστήμιο York της Βρετανίας, έχει κάνει Master Δημόσιας 

Υγείας (MPH) στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και Διδακτορικό (PhD) στο ίδιο 

Πανεπιστήμιο στο πεδίο της Επιδημιολογίας και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας με 

έμφαση στις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. 

  Έχει εργαστεί στα Πανεπιστήμια της Γλασκόβης και του Dundee της Σκωτίας, στο 

Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (Αθήνα), στο Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και από το 2003 εργαζόταν στην Εθνική Σχολή Δημό-

σιας Υγείας μέχρι την ένταξη αυτής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως Τμήμα 

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας το 2019, στο οποίο είναι Καθηγήτρια και ιδρυτικό μέλος 

και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας-LabHTA (2021-

2024). Είναι Κοσμήτορας της Σχολής Δημόσιας Υγείας (2019-2023). 

Το διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο της εμπίπτει στα πεδία των κοινωνικών ανι-

σοτήτων στην υγεία, τα οικονομικά της υγείας και την πολιτική υγείας και Δημόσιας Υγείας.

Έχει συμμετάσχει ως Επιστημονική Υπεύθυνη και κύρια ερευνήτρια σε 54 προγράμματα 

με χρηματοδότηση από δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς, εθνικά και ευρωπαϊκά, 

που σχετίζονται με την πρόληψη και προαγωγή υγείας, τις εκβάσεις υγείας (Patient 

Reported Outcomes-PROs), τις ανισότητες στην υγεία, την οικονομική αξιολόγηση και 

αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας. 

Διαθέτει εκτεταμένο διοικητικό έργο από το 2002 έως σήμερα τόσο σε Δ.Σ. ΝΠΔΔ 

όπως η Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Αθηνών «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΤΕΕ Α’ 

κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου 

(ΟΠΑΔ), και το Ινστιτούτο Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος, Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας, όσο και σε διοίκηση της εκπαίδευσης (Διευθύντρια Σπουδών ΠΜΣ, συντονί-

στρια εξωτερικής αξιολόγησης ΠΜΣ). Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών του ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ για δύο θητείες, και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της πρώην 

ΕΣΔΥ. Έχει διατελέσει μέλος πολυάριθμων θεσμικών επιτροπών (ενδεικτικώς Council 

of European Chief Dental Officers-Chair 2004-06, Εθνικό Συμβούλιο Στοματικής 

Υγείας, Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Συμβούλιο 

Επιλογής Ιατρών Δημόσιας Υγείας). 

Η κ. Πάβη έχει δημοσιεύσει 37 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει υπάρξει 

μέλος συγγραφικής ομάδας σε 13 βιβλία και διαθέτει 69 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέ-

δρια. Έχει διατελέσει μέλος πολλών επιτροπών προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων.
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