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ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ  

&  ΤΕΧΝΟΗΘΙΚΗΣ 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 

2021 
 

 

1. Πεπραγμένα
 

Η παρούσα έκθεση καλύπτει την δράση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & 

Τεχνοηθικής (ΕΕΒΤ) για το διάστημα Απριλίου – Δεκεμβρίου 2021. Η έκθεση 

προσαρμόζεται στη ρύθμιση του νέου ν. 4780/2021, ώστε να δημοσιοποιηθούν οι 

δραστηριότητες της Επιτροπής κατά τους πρώτους 8 μήνες από την ίδρυσή της. 

Οι επόμενες εκθέσεις θα είναι ετήσιες, όπως ορίζει ο νόμος. 

 

1.1. Γενικά 

 

 

1.1.1. Αρμοδιότητες 

 

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & 

Τεχνοηθικής ιδρύθηκε με τον 

ν.4780/2021 και αντικατέστησε την 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 

επεκτείνοντας σημαντικά το πεδίο 

ενδιαφέροντος στο οποίο 

δραστηριοποιείτο η τελευταία. Η 

ΕΕΒΤ ασκεί αποκλειστικά 

συμβουλευτικές αρμοδιότητες, 

απευθυνόμενη, είτε με δική της 

πρωτοβουλία είτε εφόσον της 

ζητηθεί, προς οποιοδήποτε όργανο 

της Πολιτείας. 

Αποστολή της είναι η ανάδειξη της 

στενής σύνδεσης των εφαρμογών 

των νέων τεχνολογιών με τις 

σύγχρονες κοινωνικές αξίες. 

Αναγκαία στοιχεία αυτής της 

αποστολής είναι τόσο η έγκυρη 

ενημέρωση των πολιτών, όσο και η 

κατάλληλη υποστήριξη των 

συναφών κρατικών πολιτικών.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 

παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα 

ηθικά, κοινωνικά και νομικά 

ζητήματα που προκύπτουν με 

εντεινόμενο ρυθμό από τη διαρκή 

εξέλιξη στους τομείς, ιδίως, της 

βιολογίας, της βιοτεχνολογίας, της 

ιατρικής και της γενετικής, καθώς και 

των νέων τεχνολογιών, όπως της 

τεχνητής νοημοσύνης, των 

προηγμένων αλγορίθμων και της 

ρομποτικής. Για τα ζητήματα αυτά, η 
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ΕΕΒΤ εκδίδει Γνώμες, Εκθέσεις ή 

Συστάσεις, ενώ συνεργάζεται, επίσης, 

με αρμόδιους φορείς στη χώρα μας 

και διατυπώνει προτάσεις για τη 

θέσπιση νομοθεσίας ή τη λήψη άλλων 

μέτρων πολιτικής από την πλευρά 

της Πολιτείας.  

Η Επιτροπή επικοινωνεί σε διεθνές 

επίπεδο με τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς 

οργανισμούς, ομόλογές της 

επιτροπές κ.λπ., μεριμνώντας για την 

ενεργό συμμετοχή της χώρας μας 

στον προβληματισμό και στη λήψη 

αποφάσεων στα διεθνή fora. 

Εξασφαλίζει, εξ άλλου, με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, κατάλληλη 

ενημέρωση για τις εξελίξεις που 

αφορούν το αντικείμενό της στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Οι αρμοδιότητες αυτές, καθώς και οι 

άλλοι όροι λειτουργίας της Επιτροπής 

προβλέπονται στον ιδρυτικό της 

νόμο. Η οικονομική και διοικητική 

υποστήριξή της εξασφαλίζεται από 

την Προεδρία της Κυβέρνησης. 
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1.1.2. Σύνθεση 

 

Η Επιτροπή συγκροτείται από δεκατρείς  (13) επιστήμονες, οι οποίοι ορίζονται με 

απόφαση του Πρωθυπουργού. Η σύνθεσή της έχει ως εξής: 

 

Πρόεδρος: 

Ευτυχία Βαγενά, Καθηγήτρια Βιοηθικής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας της Ζυρίχης. 

 

Αντιπρόεδρος:  

Χαράλαμπος Τσέκερης, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού 

Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. 

 

Μέλη: 

Σέργιος Θεοδωρίδης, Ομ. Καθηγητής Μηχανικής Μάθησης και Επεξεργασίας Δεδομένων 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 

Κων/νος Καρπούζης, Διευθυντής Ερευνών στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Ιωάννης Κομπατσιάρης, Ερευνητής Α’ και Αναπλ. Διευθυντής στο Ινστιτούτο 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 

Ισμήνη Κριάρη, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Αν. Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Δημήτριος Σκαλτσάς, Εκτελεστικός Διευθυντής Intelligencia. 

Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Σύγχρονης Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Από 3 Μαρτίου 2022 και με το υπ’αρ. 191 ΥΟΔΔ ΦΕΚ /3.3.2022 ορίσθηκαν και τα εξής 2 

νέα μέλη στην Επιτροπή. 

Nικόλαος Μοσχονάς, Ομότιμος Καθηγητής Γενικής Βιολογίας-Μοριακής Γενετικής, 

Ιατρική  Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 



 

 

1.1.3. Στελέχωση 

 

 

Η Επιτροπή στελεχώνεται από δύο 

Επιστημονικούς Συνεργάτες και τη 

Γραμματεία.  

Οι επιστημονικοί συνεργάτες 

επικουρούν την Επιτροπή με 

προετοιμασία εισηγήσεων και με 

επιστημονικές έρευνες που τους 

αναθέτει η Επιτροπή. Επίσης 

οργανώνουν αρχείο κειμένων και 

επιστημονικών μελετών και 

εργάζονται για την έκδοση εντύπων, 

περιοδικών ή μη, που περιέχουν τις 

δραστηριότητες της Επιτροπής και 

άλλη ύλη σχετική με τη βιοηθική. 

Επιστημονικοί Συνεργάτες της 

Επιτροπής είναι ο Δρ. Νομικής Τάκης 

Βιδάλης και η Δρ. Γενετικής Βασιλική 

Μολλάκη.  

Η Γραμματεία είναι αρμόδια για την 

προετοιμασία των συνεδριάσεων της 

Επιτροπής καθώς και τη 

γραμματειακή υποστήριξη του 

Προέδρου και των μελών της. Εκτελεί 

επίσης διοικητικές εργασίες, ρυθμίζει 

την επικοινωνία με άλλες δημόσιες 

αρχές και φορείς καθώς και 

επιτροπές στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό που δραστηριοποιούνται 

σε συναφείς τομείς. Της Γραμματείας 

προΐσταται η Μαριάννα 

Δρακοπούλου, Νομικός. 

 

1.2. Δραστηριότητα  

1.2.1. Κείμενα της Επιτροπής 

 

Κατά την περίοδο αυτή, η ΕΕΒΤ επεξεργάσθηκε και δημοσίευσε ύστερα από 

ερωτήματα της Κυβέρνησης δύο επείγουσες Συστάσεις σε σχέση με την εξέλιξη της 

πανδημίας του COVID-19. Για τις Συστάσεις αυτές, η Επιτροπή συνεργάσθηκε με 

την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων COVID-19 (η οποία είχε συγκροτηθεί από την ΕΕΒ, 

συνεχίζει δε τη λειτουργία της και μετά την ίδρυση της ΕΕΒΤ, ενισχυμένη με νέα 

μέλη).   
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Α. Σύσταση «Για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε ορισμένες 

επαγγελματικές ομάδες στον χώρο της υγείας» 

Με τη Σύσταση αυτή, η Επιτροπή 

εξέτασε το ζήτημα της δυνατότητας 

πρόβλεψης υποχρεωτικού 

εμβολιασμού του υγειονομικού 

προσωπικού σε νοσηλευτικές 

μονάδες του δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα), καθώς και των 

εργαζομένων σε δομές περίθαλψης 

ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένων, 

ατόμων με χρόνιες παθήσεις ή 

ατόμων με αναπηρία).  

Η Σύσταση εξέθεσε τα διαθέσιμα 

επίσημα δεδομένα για το εύρος των 

εμβολιασμών κατά του COVID-19, 

τόσο από την διεθνή όσο και από  

την εγχώρια εμπειρία, όπως αυτά 

συγκεντρώθηκαν από εκτενή 

επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας, αλλά και από τις 

ακροάσεις ειδικών και εκπροσώπων 

φορέων που διενήργησε για το θέμα. 

Διευκρίνισε επίσης την έννοια της 

«υποχρεωτικότητας» διακρίνοντας 

την από αθέμιτες περιπτώσεις 

καταναγκασμού και ανέλυσε τόσο 

τις βασικές ηθικές αρχές που διέπουν 

το πρόβλημα όσο και το συναφές 

πλαίσιο του ισχύοντος δικαίου. 

Εκκινώντας από την παραδοχή ότι ο 

υποχρεωτικός εμβολιασμός ως 

παρεμβατική ιατρική πράξη, μόνον σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις είναι 

δυνατόν να επιβληθεί, εν όψει της 

αρχής της αυτονομίας, η Επιτροπή 

διαμόρφωσε μια πρόταση 

«κλιμακούμενης πρωτοβουλίας» της 

Πολιτείας. Η κλιμάκωση αναφέρεται 

σε τρία στάδια: α) στοχευμένης 

ενημέρωσης με σκοπό τον εκούσιο 

εμβολιασμό, β) πρόβλεψης μέτρων 

ενθάρρυνσης /αποθάρρυνσης με τον 

ίδιο στόχο και γ) πρόβλεψη 

υποχρεωτικότητας, ως έσχατης 

επιλογής, με κριτήρια προτεραιότητας 

μεταξύ των υπόχρεων, ανάλογα με 

τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού σε 

ευπαθή πληθυσμό. 

Καταλήγοντας, η Σύσταση τονίζει 

την ανάγκη εναρμόνισης της 

άσκησης των ατομικών δικαιωμάτων 

με την επίδειξη κοινωνικής ευθύνης 

από μέρους των υποκειμένων τους, 

θεωρώντας ότι η σύνθεση μεταξύ των 

δύο αυτών ηθικών απαιτήσεων είναι 

δυνατή και μάλιστα επιβεβλημένη. 
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Η Σύσταση αυτή αντιμετώπισε το 

ζήτημα του καθορισμού κριτηρίων 

για την προτεραιότητα ασθενών στα 

διαθέσιμα σκευάσματα 

μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά 

του COVID-19, εν όψει του 

περιορισμένου αριθμού τους. 

Εν προκειμένω, η Επιτροπή εντόπισε 

το πρόβλημα στα περιστατικά όπου η 

ιατρική αξιολόγηση δεν οδηγεί σε 

βέβαιη προτεραιοποίηση μεταξύ 

ασθενών, καθώς ο κίνδυνος που 

αντιμετωπίζουν είναι ίσος. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, είναι αναγκαίο να 

ορισθούν κριτήρια προτεραιότητας με 

βάση ηθικές αξιολογήσεις.  

Εν όψει των ηθικών αρχών που 

πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, η 

Επιτροπή τονίζει ότι προτεραιότητα 

πρέπει να δίνεται σε όσους 

διατρέχουν ύψιστο κίνδυνο σοβαρής 

νόσου και όπου υπάρχει πραγματική 

προσδοκία ωφέλειας για την υγεία 

του προσώπου από τη συγκεκριμένη 

θεραπεία (να μην χορηγείται, δηλαδή, 

αυτή ως μέσο «προφύλαξης μετά 

από έκθεση»). Σημειώνει επιπρόσθετα 

ότι ο κίνδυνος αξιολογείται ως προς 

τη σοβαρότητα και την αμεσότητα 

λόγω υποκείμενων νόσων και 

προτείνει την προσθήκη  δεικτών 

εκτίμησης και αριθμητικών τιμών 

στους παράγοντες κινδύνου. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί 

σημαντικό να λαμβάνονται υπ’ όψη 

για την προτεραιότητα κοινωνικοί και 

οικονομικοί παράγοντες που 

δυνητικά καθιστούν ορισμένες 

κατηγορίες ασθενών ιδιαίτερα 

ευάλωτες. 

Κατά τη Σύσταση, πρέπει να 

ακολουθούνται διαδικασίες 

διαβούλευσης με ενώσεις ασθενών 

και επιστημονικές εταιρείες, 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια των 

κριτηρίων προτεραιοποίησης. Τέλος, 

προτείνεται η συγκρότηση ειδικού 

κεντρικού οργάνου για την 

αξιολόγηση αιτημάτων διάθεσης της 

θεραπείας και επισημαίνεται η 

ανάγκη να υπάρξει ίση πρόσβαση 

από όλες τις περιοχές της χώρας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Σύσταση «Για το ζήτημα της προτεραιότητας στη διάθεση θεραπευτικών 

μέσων κατά του κορωνοϊού (μονοκλωνικά αντισώματα)» 
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1.2.2. Κυριότερες συνεργασίες 

Επιβεβαιώθηκε η διάθεση να εξακολουθήσει η συνεργασία της ΕΕΒΤ με το 

Εργαστήριο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, με την 

υπογραφή σχετικού μνημονίου. Αντικείμενο της συνεργασίας αυτής είναι κυρίως η 

ο ρόλος των επιστημονικών συνεργατών στην διοργάνωση του ετήσιου 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου. 

Η ΕΕΒΤ δια του Αντιπροέδρου της υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που περιλαμβάνει την κοινή 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, καθώς και την υποστήριξη 

της τεχνολογικής λειτουργίας της Επιτροπής από εξειδικευμένο προσωπικό του 

ΠΑΔΑ. 

 

1.2.3. Εκπροσωπήσεις 

Η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις: 

 

19-20 Μαΐου 2021: 27th NEC Forum που διοργανώθηκε διαδικτυακά από την 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Βιοεπιστήμης της Πορτογαλίας στο πλαίσιο της 

Προεδρίας που είχε η χώρα κατά το α’ εξάμηνο του 2021, με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την Επιτροπή εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Καθηγητής 

και μέλος της Επιτροπής, Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, ο οποίος συμμετείχε με 

εισήγηση με τίτλο: “Environmental ethics and the question of inter-generation 

justice: Its origins and ethical foundation”, ενώ συμμετείχαν στο Forum και οι: o 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χαράλαμπος Τσέκερης, η Επιστημονική 

Συνεργάτιδα Δρ. Βασιλική Μολλάκη, ο Επιστημονικός Συνεργάτης Δρ. Τάκης 

Βιδάλης και η Γραμματέας της  Επιτροπής, Μαριάννα Δρακοπούλου. 

 

15 Ιουνίου 2021: Ημερίδα της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, με 

θέμα: «Η ψηφιοποίηση της εργασίας και οι συνέπειές της». Στην ημερίδα 

συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Τσέκερης με εισήγηση με τίτλο «Ηθικά 

ζητήματα που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της εργασίας και την εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών». 

  

31 Αυγούστου 2021: Κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής, της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 

Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με θέμα: «Συζήτηση επί της 

Ετήσιας Έκθεσης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής». Στην 

συνεδρίαση αυτή, κατόπιν πρόσκλησης, την Επιτροπή εκπροσώπησαν η 

Πρόεδρος κα Έφη Βαγενά, ο Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Τσέκερης καθώς και 

η πρώην Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής κα Ελένη Ρεθυμιωτάκη.  
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23-24 Σεπτεμβρίου 2021: 12th Session of the Intergovernmental Bioethics 

Committee (IGBG) που διοργάνωσε η UNESCO. Την Επιτροπή εκπροσώπησε το 

μέλος κα Ισμήνη Κριάρη, ως observer, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. 

 

19 Οκτωβρίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής. Διεθνές συνέδριο που 

συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Κλιμάκιο της Διεθνούς Έδρας Βιοηθικής (ICB), το 

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. και το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο της Κύπρου, με θέμα: «Επίκαιρη Συναίνεση». Την Επιτροπή 

εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Τσέκερης, ο οποίος απηύθυνε 

χαιρετισμό. 

 

13-14 Νοεμβρίου 2021:  Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ελλάδος 

(Internet Governance Forum- IGF Greece), που διοργάνωσε το Ινστιτούτο για το 

Ίντερνετ και τη Δίκαιη Κοινωνία, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, του Δήμου Αθηναίων και των Ηνωμένων Εθνών. Την πρώτη 

ημέρα του φόρουμ, 13 Νοεμβρίου, την Επιτροπή εκπροσώπησε: ο Αντιπρόεδρος κ. 

Χαράλαμπος Τσέκερης, με εισήγησή του στη θεματική: «Πολυφωνία στο 

Διαδίκτυο»,  το μέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Καρπούζης που συντόνισε 

την συζήτηση με το ίδιο θέμα και το μέλος κα Σταυρούλα Τσινόρεμα, με εισήγησή 

της στη θεματική: «Τεχνητή Νοημοσύνη». Την δεύτερη ημέρα του φόρουμ, 14 

Νοεμβρίου, την Επιτροπή εκπροσώπησε το μέλος της Επιτροπής κα Ισμήνη 

Κριάρη, που ανέλαβε τον συντονισμό της συζήτησης. 

 

18-19 Νοεμβρίου 2021:  28th Meeting of the National Ethics Councils (NEC) Forum 

που διοργανώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Ιατρικής Δεοντολογίας της 

Σλοβενίας, (Slovenian National Medical Ethics Committee), υπό την αιγίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την Επιτροπή εκπροσώπησε η Πρόεδρος κα Έφη 

Βαγενά, με εισήγησή της στη θεματική: «National Bioethics Commissions: quo 

vadis?». 

 

23 Νοεμβρίου 2021: ΙΣΝ Διάλογοι για την Υγεία, που διοργάνωσε το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος. Την Επιτροπή εκπροσώπησε η Πρόεδρος κα Έφη Βαγενά. 

 

2-3 Δεκεμβρίου 2021: 28th Session of the International Bioethics Committee of 

Unesco (IBC) & 12th Ordinary Session of the World Commission on the Ethics of 

Scientific Knowledge and Technology (COMEST) που διοργάνωσε η UNESCO. 

Στην Σύνοδο εκπροσώπησε την Επιτροπή το μέλος,  Ομ. Καθηγήτρια κα Ισμήνη 

Κριάρη. 
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6 Δεκεμβρίου 2021: Σύνοδος Κορυφής που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (WHO Pandemic Ethics & Policy Summit), με θέμα: «Equitable 

access, solidarity, and global health justice: Bridging the gap between ethics and 

decision making in pandemics». Την Επιτροπή εκπροσώπησε η Πρόεδρος κα Έφη 

Βαγενά, με εισήγησή της στη θεματική: «Ethics Informed Policy Making: The Route 

Forward». 

 

14-15 Δεκεμβρίου 2021: Διαδικτυακό Συνέδριο του Ινστιτούτου Γκαίτε της Αθήνας, 

με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη: προκλήσεις και προοπτικές». Την Επιτροπή 

εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Τσέκερης, με εισήγηση στη 

θεματική: «3 Σενάρια για το 2050: Το μέλλον της εργασίας και της τεχνολογίας».   

 

  

1.2.4. Παρουσία στα ΜΜE 

17 Απριλίου 2021: Συνέντευξη της Επιστημονικής Συνεργάτιδας Βασιλικής 

Μολλάκη στη δημοσιογράφο Κατερίνα Χριστοφιλίδου στο κεντρικό Δελτίο 

Ειδήσεων της ΕΡΤ1, με θέμα τη «Δημιουργία χιμαιρικού εμβρύου πιθήκου-

ανθρώπου».  

 

14 Μαΐου 2021: Δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum 2021. 

Στην ειδική συνεδρία με τίτλο: «Technology, Ethics and the Future of Humanity», 

συμμετείχαν η Πρόεδρος Καθηγήτρια Έφη Βαγενά και το μέλος της Επιτροπής, ο 

Ομότιμος Καθηγητής Σέργιος Θεοδωρίδης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο 

Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Τσέκερης. 

 

19 Μαΐου 2021: Συνέντευξη του Αντιπροέδρου Χαράλαμπου Τσέκερη (από κοινού 

με τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας Γιάννη Μαστρογεωργίου) στη 

δημοσιογράφο Βίκυ Φλέσσα, στο πλαίσιο της εκπομπής της «ΣΤΑ ΑΚΡΑ» στην 

ΕΡΤ2. Η δημοσιογράφος έθεσε μια σειρά ερωτημάτων περί τεχνοηθικής στον 

Αντιπρόεδρο, σε σύνδεση με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις 

(ολόκληρη η συνέντευξη τηρείται και είναι διαθέσιμη στο ψηφιακό αρχείο της 

ertflix). 
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2. Προγραμματισμός δράσεων 
 

Για το επόμενο έτος, η Επιτροπή παραμένει σε εγρήγορση, παρατηρώντας τις 

δυναμικές εξελίξεις της πανδημίας και των γεωπολιτικών δρωμένων στην Ευρώπη 

για τυχόν επείγοντα θέματα βιοηθικής και τεχνοηθικής σημασίας. Στο άμεσο 

μέλλον η Επιτροπή έχει προγραμματίσει: 

- Την ολοκλήρωση Σύστασης για τα δικαιώματα ασθενών με άνοια. 

- Tην ολοκλήρωση Σύστασης για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στην περίοδο 

της πανδημίας. 

- Την ολοκλήρωση της υπό επεξεργασία Γνώμης για τη χρήση ανθρώπινου 

βιολογικού στην έρευνα και τις βιοτράπεζες. 

- Την επεξεργασία Γνώμης για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην 

ιατρική.  

- Την επεξεργασία Γνώμης για βιοιατρική έρευνα σε πληθυσμούς Ρομά. 

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022 


