
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδήλωση: Η ζωή μας μετά την πανδημία και ο ρόλος του Βασικού Εισοδήματος 

 

Αθήνα, 6 Μαΐου 2021 

Η Πρωτοβουλία για το Βασικό Εισόδημα ξεκινώντας έναν κύκλο διαλόγων για το βασικό εισόδημα 

διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Η ζωή μας μετά την πανδημία και ο ρόλος του Βασικού 

Εισοδήματος» την Τρίτη 11 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. 

Πώς θα ήταν η ζωή μας αν είχαμε ένα τακτικό εισόδημα το οποίο θα ήταν καθολικό, χωρίς προϋποθέσεις 

και επαρκές για τη διαβίωσή μας; 

Το Καθολικό Βασικό Εισόδημα είναι μια ιδέα που απασχολεί τον δημόσιο διάλογο όλο και περισσότερο τα 

τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα, με το ξέσπασμα της πανδημίας καθώς μπαίνουμε για ακόμη μια φορά σε μια 

περίοδο κρίσης, η αναζήτηση νέων λύσεων φαίνεται επιτακτική. Το βασικό εισόδημα βρίσκεται στο 

επίκεντρο ζητημάτων όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η εργασιακή ανασφάλεια, οι μεγάλες οικονομικές 

ανισότητες, η ελευθερία επιλογών, το ανθρώπινο δικαίωμα στα προς το ζην. 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για Βασικό Εισόδημα Άνευ Όρων, η οποία ξεκίνησε τον 

Σεπτέμβριο του 2020, ανοίγουμε τη συζήτηση στην Ελλάδα με ένα κύκλο διαλόγων για το βασικό εισόδημα. 

Στην πρώτη αυτή διαδικτυακή εκδήλωση συζητάμε την αναγκαιότητα του βασικού εισοδήματος, το θέμα 

της εργασίας, την αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων και την υλοποίησή του στην Ελλάδα. 

 

Ομιλήτριες - Ομιλητές: 

Κωνσταντίνος Δημουλάς, Αναπληρωτής καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Γιατί χρειαζόμαστε το βασικό εισόδημα στην Ελλάδα σήμερα; 
 
Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Από το ελάχιστο στο βασικό εισόδημα: μια χρήσιμη ουτοπία για την εργασία 
 
Μαρία Στρατηγάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Βασικό εισόδημα και (αν)ισότητες φύλου 
 
Δημήτρης Καρέλλας, Πολιτικός επιστήμονας, πρώην Γ.Γ. Πρόνοιας/ Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Μια πρόταση για βασικό εισόδημα στην Ελλάδα 
 
Όλγα Πατεράκη, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για Βασικό Εισόδημα Άνευ Όρων, Ελλάδα 
Διεκδικώντας το βασικό εισόδημα στην Ευρώπη 
 
Συντονισμός: Μαριανέλλα Κλώκα, Διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Pressenza 

Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

 

https://sign.eci-ubi.eu/


 

Υποστηρίζουν το διάλογο: 

Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου 

Εργαστήριο Ανάλυσης Κοινωνικών Δεδομένων και Πληροφορικής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ 

 

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Facebook. 

 

Επικοινωνία: basicincome2020gr@gmail.com | +30 6973949040 

https://www.facebook.com/events/520592735764754/

