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Βιογραφικό Σημείωμα 

 
Η Ευαγγελία Νένα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής με έμφαση στην Κοινωνική Ιατρική 

του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Αποφοίτησε από το Τμήμα 

Ιατρικής; του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (2001) και έλαβε το διδακτορικό της 

δίπλωμα από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) το 2008 και τον τίτλο 

ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας το 2010. Δίδαξε στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας 

Θράκης (πρώην ΤΕΙ Καβάλας) ως επιστημονικός συνεργάτης τα μαθήματα Επιδημιολογία και Υγιεινή 

και Ασφάλεια στην Εργασία. Συμμετέχει στη διδασκαλία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 

Ιατρικής ΔΠΘ των μαθημάτων Υγιεινή, Κοινωνική Ιατρική και Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία και 

στη διδασκαλία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) που οργανώνονται από το 

Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ: Υγιεινή και ασφάλεια της Εργασίας, Ιατρική του Ύπνου, Κλινική Φαρμακολογία. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την κοινωνική ιατρική, την υγιεινή και ασφάλεια 

στην εργασία, και τις διαταραχές ύπνου ως πρόβλημα δημόσιας υγείας. Έχει συγγράψει κεφάλαια σε 5 

ιατρικά βιβλία και έχει δημοσιεύσει >30 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που 

περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων PubMed. Είναι κριτής σε 9 επιστημονικά περιοδικά, έχει > 100 

ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά συνέδρια και υπήρξε 18 φορές προσκεκλημένη ομιλήτρια 

σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια.  
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