
  

Newsletter 2ο 

 

Σας καλωσορίζουμε στο 2ο τεύχος του 

ενημερωτικού δελτίου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και 

Τεχνοηθικής το οποίο περιλαμβάνει νέα του δευτέρου εξαμήνου του 
2022 για το έργο και τις δράσεις της Επιτροπής.  

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής (ΕΕΒΤ) δημιουργήθηκε 

σε μια κρίσιμη στιγμή, εν μέσω μιας επικίνδυνης πανδημίας, με 

πολυδιάστατες βιοηθικές και τεχνοηθικές προκλήσεις μπροστά μας και 

με πολλές από τις ελπίδες μας να εναποτίθενται στη σύγκλιση των 
βιοεπιστημών και της τεχνολογίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμαστε να προβληματιστούμε και να 

γνωμοδοτήσουμε επί δύσκολων και πολύπλοκων θεμάτων για τα οποία 

δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να 

συμβάλλει στη συλλογική μας σκέψη, και τελικά στον τρόπο με τον 

οποίο θα ανταποκριθεί η Ελληνική κοινωνία στις παρούσες 

προκλήσεις αλλά και στο πως θα προετοιμαστεί για τις μελλοντικές. 

Ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2023! 

Έφη Βαγενά 

Καθηγήτρια Βιοηθικής-ETH Zurich 

Συνέδρια - Ημερίδες 

29th NEC Forum, Παρίσι, 12-13 Μαΐου 2022 
 

Η Εθνική Συμβουλευτική 

Επιτροπή Βιοηθικής της Γαλλίας 

(Comité Consultatif National 

d'Éthique), διοργάνωσε το 29o  

NEC Forum που 

πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι 12 και 13 Μαΐου 2022, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας 

που είχε η Γαλλία το α΄ εξάμηνο του 2022. 
  

Την Επιτροπή εκπροσώπησε το μέλος της Επιτροπής και καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης 

Φιλοσοφίας και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Σταυρούλα Τσινόρεμα, με θέμα της 

εισήγησής της: 

https://bioethics.gr/
https://bioethics.gr/


 

«Data driven research in clinical ethics and public health ethics – Ethical challenges with  spe

cial emphasis on public health emergencies». 
  

  

1st Pop AI Stakeholder Policy Lab, 25 Μαΐου 2022 

Στο πρώτο Policy Lab που διοργάνωσε η Ελληνική 

Αστυνομία του έργου POP AI (HORIZON 2020) και 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 25 Μαΐου, 

συμμετείχε το μέλος της Επιτροπής και Διευθυντής 

του Ινστιτούτου Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 

Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», 

Ευάγγελος Καρκαλέτσης,   

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου  παρουσιάστηκαν δυο 

υποθέσεις εργασίας:   

Πρώτον, η δυνατότητα χρήσης από την ελληνική 

αστυνομία συστήματος πρόβλεψης, έρευνας και 

ανίχνευσης, με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, για τη 

βελτίωση της αστυνόμευσης και την αντιμετώπιση 

της εγκληματικότητας, αξιοποιώντας δεδομένα εγκληματικότητα και 

δεύτερον, η δυνατότητα χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης από την Ελληνική Αστυνομία 

συστήματος πρόβλεψης επικίνδυνης οδήγησης, για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων 

ατυχημάτων, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας σε 

πραγματικό χρόνο. 

  

2ο συνέδριο QUO VADIS AI?, Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022 

Υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της 

Δημοκρατίας κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, 

πραγματοποιήθηκε το συνέδριο «QUO VADIS 

AI?» στις 17 Ιουνίου στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο 

Divani Caravel με την συμμετοχή καταξιωμένων 

Ελλήνων και διεθνών εισηγητών. 

Διοργανώθηκε, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Δημοσίου Δικαίου (EPLO), το Ινστιτούτο για το 

Δίκαιο της Ιδιωτικότητας, τα Προσωπικά 

Δεδομένα και την Τεχνολογία και το Ινστιτούτο 

για την Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να προκαλέσει τον διεπιστημονικό 

προβληματισμό και διάλογο μεταξύ ειδικών στο δίκαιο, στην "ψηφιακή ηθική" και στις Τεχνολογίες 

Τεχνητής Νοημοσύνης, παραγόντων της αγοράς και προσώπων/φορέων που συνδιαμορφώνουν τις σχετικές 

πολιτικές στον δημόσιο τομέα. 

Ο Ιωάννης Κομπατσιάρης, μέλος της Επιτροπής και ερευνητής Α' Βαθμίδας και Διευθυντής στο Ινστιτούτο 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 

εκπροσώπησε την Επιτροπή συμμετέχοντας στην θεματική ενότητα "Τεχνητή Δικαιοσύνη, Επιτήρηση και 

Δικαιώματα" με εισήγηση του που αφορούσε στις προκλήσεις που προκύπτουν από τη μεροληψία (bias) στις 

εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) με έμφαση στην αναγνώριση προσώπων και τις σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις από χρήση συνθετικού περιεχομένου κατασκευασμένου με τη βοήθεια ΤΝ (deepfakes) 

στην παραπληροφόρηση, κάνοντας παράλληλα μνεία στην πρόσφατη Σύσταση της Επιτροπής που αφορούσε 

στην παραπληροφόρηση και την Covid-19.  

https://bioethics.gr/api/files/download/1421/%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20INFODEMIC%20%CE%95%CE%95%CE%92%CE%A4.pdf?attachment=false
https://bioethics.gr/api/files/download/1421/%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20INFODEMIC%20%CE%95%CE%95%CE%92%CE%A4.pdf?attachment=false
https://www.nb.org/blog/post/quo-vadis-ai-poio-mello-me-thn-texnith-noymosynh


1η Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα Fact-Checking, Αθήνα, 4 

Ιουλίου 2022 
Στις 4 Ιουλίου 2022 η Επιτροπή συμμετείχε στην 1η Διεθνή 

Επιστημονική Ημερίδα Fact-Checking στην Ελλάδα με 

θέμα: «Αντιμετωπίζοντας την Παραπληροφόρηση: Η 

συμβολή των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων» 

εκπροσωπούμενη από τον Αντιπρόεδρο κ. Χαράλαμπο 

Τσέκερη. 

Η ημερίδα διοργανώθηκε από κοινού από το Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Τμήμα Επικοινωνίας και 

ΜΜΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνα και Καινοτομίας και 

το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" και έλαβε χώρα 

διαδικτυακά στο Αμφιθέατρο "Ιωάννης Δρακόπουλος" 

του ΕΚΠΑ. 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής απηύθυνε χαιρετισμό κατά 

την έναρξη των εργασιών της ημερίδας, αναφερόμενος στο 

φαινόμενο της παραπληροφόρησης το οποίο έχει πάρει 

ανησυχητικές διαστάσεις σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου 

διαλόγου και στην ανάγκη για την λήψη μέτρων περιορισμού του. 

Ειδική μνεία έκανε στην σχετική Σύσταση της Επιτροπής αναφορικά με την αντιμετώπιση της 

παραπληροφόρησης κατά την υγειονομική κρίση της Covid-19. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην εικόνα. 

 

2η Επιστημονική Διημερίδα του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2022 

Την 1η Οκτωβρίου 2022, ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών 

της σχολής κοινωνικών επιστημών 

του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, διοργάνωσε την 

2η υβριδική επιστημονική 

διημερίδα, με θέμα: «Ηθική & 

Δεοντολογία στη Δημόσια 

Διοίκηση: Προοπτικές & 

Αναγκαιότητα». 

Στη διημερίδα αυτή, την Επιτροπή εκπροσώπησε η Ευγενία Πρεβεδούρου, μέλος της 

Επιτροπής και Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με θέμα εισήγησής 

της: «Ο ρόλος των Επιτροπών Βιοηθικής για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων». 

Για να παρακολουθήσετε στην συζήτηση πατήστε στην εικόνα. 

  

  

https://bioethics.gr/announcements/h-epitroph-sthn-1h-die8nh-episthmonikh-hmerida-fact-checking-3078
https://www.youtube.com/watch?v=sqQO9vSQ3bc


Ημερίδα "Βιοηθικές προκλήσεις στην σύγχρονη έρευνα", του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 19 Οκτωβρίου 

2022 

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της έρευνας του ΑΠΘ διοργάνωσε στις 19 Οκτωβρίου 

2022 ημερίδα με θέμα: «Βιοηθικές προκλήσεις στη σύγχρονη έρευνα» στην οποία συμμετείχε 

το μέλος της Επιτροπής και Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του 

ΑΠΘ, Ευγενία Πρεβεδούρου εκπροσωπώντας την Επιτροπή. 

  

Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής, Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 

Βιοηθικής, 19 Οκτωβρίου 2022 διοργανώθηκε υβριδικά 

διεθνές συνέδριο με θέμα: «Κοινωνική Ευθύνη και Υγεία». 

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Κλιμάκιο 

της Διεθνούς Έδρας Βιοηθικής (ICB), το Εργαστήριο 

Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, την Εθνική 

Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής, το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Ακαδημία Θεολογικών 

Σπουδών Βόλου και το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, 

Τεχνοηθικής και Δικαίου. 

Το θέμα του εορτασμού «Κοινωνική Ευθύνη και Υγεία», 

εμπνέεται τόσο από το άρθρο 14 της Οικουμενικής 

Διακήρυξης για τη Βιοηθική και τα 

Ανθρώπινα  Δικαιώματα (UDBHR) όσο και από τη σημασία 

των υπεύθυνων συμπεριφορών των ατόμων προς τις 

κοινωνίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. 

Το αίσθημα ευθύνης των ατόμων απέναντι στις κοινωνίες τους διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 

στην πρόληψη της εξάπλωσης και της αποδοχής του εμβολιασμού στην πανδημία Covid-19. 

Παρατηρήθηκε σε όλο τον κόσμο ότι οι υπεύθυνες συμπεριφορές των ατόμων βοήθησαν στον 

περιορισμό της νόσου και αντίστροφα. 

Στο συνέδριο αυτό απηύθυνε χαιρετισμό το μέλος της Επιτροπής και Καθηγήτρια Σύγχρονης, 

Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σταυρούλα Τσινόρεμα. 

 

Ενημερωτική Διάλεξη για Θέματα Βιοηθικής σε Σχολείο, 

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2022 
Στις 3 Νοεμβρίου 2022, το 5ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Αθηνών, προσκάλεσε τον 

επιστημονικό συνεργάτη της Επιτροπής, Δρ. Νομικής, Τάκη Βιδάλη, προκειμένου να 

ενημερώσει τους μαθητές που παρακολουθούν ειδικότητες υγείας (νοσηλευτική, ιατρικών 

βιολογικών εργαστηρίων, φαρμακείου), για θέματα Βιοηθικής και να λύσει τυχόν απορίες τους. 

  



30th NEC Forum, Prague, Czech Republic, 8-9 Νοεμβρίου 2022 

(διαδικτυακά) 
Το 30ο NEC Forum (National Ethics Councils), διοργανώθηκε από την Εθνική Συμβουλευτική 

Επιτροπή Βιοηθικής της Τσεχίας, και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 8-9 Νοεμβρίου 

2022, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Τσεχίας, κατά το β’ εξάμηνο του 2022.  Στο 

συνέδριο, εκπροσώπησαν την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής της Ελλάδας, η 

Ισμήνη Κριάρη μέλος της και Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο και συμμετείχε επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής Μαριάννα Δρακοπούλου.   

Ακολουθεί ο σύνδεσμος του συνεδρίου: https://czech-
presidency.consilium.europa.eu/en/events/30th-nec-forum/ 

Κοινοβουλευτική παρουσία  

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής (Απρίλιος – 

Δεκέμβριος 2021) 

ενώπιον Επιτροπών της Βουλής, 22 Ιουνίου 2022 
Μετά από σχετική πρόσκληση από τις δύο 

ειδικές μόνιμες Επιτροπές της Βουλής (Ειδική 

Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, 

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας 

και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) η 

Πρόεδρος Έφη Βαγενά και ο 

Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Τσέκερης 

εκπροσώπησαν την  Επιτροπή παρουσιάζοντας 

την Ετήσια Έκθεσή της. 

Στην Έκθεση περιγράφονται και αναλύονται 

τα πεπραγμένα της Επιτροπής για το διάστημα 

από τον Απρίλιο 2021 έως και τον Δεκέμβριο 

2021.  

  

Συζήτηση του σχεδίου νόμου για την Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή  στη Βουλή, 12 Ιουλίου 2022 

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 

που έλαβε η Επιτροπή προκειμένου να συμμετάσχει στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του 

Υπουργείου Υγείας «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», 

απέστειλε γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις για το σχέδιο νόμου. 

  

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/30th-nec-forum/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/30th-nec-forum/
https://bioethics.gr/news-142/paroysiash-ethsias-ek8eshs-pepragmenwn-3076


Συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης  «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και 

άλλες διατάξεις» στη Βουλή, 19 Ιουλίου 2022 

Στη σχετική πρόσκληση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για να 

συμμετάσχει η Επιτροπή στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, η Επιτροπή ευχαρίστησε για τη πρόσκληση και ενημέρωσε ότι στο προσεχές 

μέλλον θα εκφράσει τις απόψεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και άρα δεν 

εκπροσωπήθηκε στη συζήτηση ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής. 

Παρουσία στα Μ.Μ.E. 

Τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι Open, Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 

2022 

Στις 26 Οκτωβρίου του 2022, στην τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού Open, «Μέρα μεσημέρι 

με την Μάριον Μιχελιδάκη»,  ο επιστημονικός συνεργάτης της Επιτροπής, Δρ. Νομικής Τάκης 

Βιδάλης παραχώρησε συνέντευξη, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τη δημοσιογράφο, για το 

πρόβλημα των χιλιάδων γονιμοποιημένων ωαρίων που υπάρχουν στις «αποθήκες» των 

σχετικών κέντρων γονιμότητας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της συνέντευξης ο Δρ. Τ. Βιδάλης, 

ερωτήθηκε σχετικά με τα προβλήματα βιοηθικής που προκύπτουν για τα ζευγάρια που 

επιθυμούν να αποκτήσουν τα γονιμοποιημένα ωάρια αυτά. 

Ακολουθεί η συνέντευξη στο 28ό λ. της εκπομπής : 

https://www.tvopen.gr/watch/141567/merameshmerimethmarion262f102f2022 (28:00) 

Διεύρυνση Ομάδας Εμπειρογνωμώνων 

για την Covid-19 
Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής εκτιμώντας τη συμβολή της Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων στο έργο της Επιτροπής και η οποία είχε αρχικά συσταθεί τον Μάρτιο του 

2022, ανανέωσε τη συνέχιση της λειτουργίας της για θέματα πανδημίας, επεκτείνοντας όμως 

τις θεματικές και σε άλλα κρίσιμα θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 

Επιτροπής. 

Παράλληλα εμπλούτισε τη σύνθεσή της με έγκριτους επιστήμονες και άλλων γνωστικών 

πεδίων έτσι ώστε να σήμερα να αποτελείται συνολικά από τους :  

Μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων από Μάρτιο 2020 - 
σήμερα (αλφαβητικά) 

Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας 

και Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας 

Υγείας, Παν/μιο Δυτικής Αττικής. 

https://www.tvopen.gr/watch/141567/merameshmerimethmarion262f102f2022


Παναγιώτης Βιδάλης, Δρ. Νομικής, Επιστημονικός Συνεργάτης 

Επιτροπής Βιοηθικής  

Χαράλαμπος Γώγος, Καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας, 

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Παν/μιο Πατρών. 

Νίκος Δέδες, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ασθενών. 

Ειρήνη Κυριακάκη, Ειδική Επιστήμονας του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Βασιλική Μολλάκη, Δρ. Γενετικής, Επιστημονική Συνεργάτης Επιτροπής 

Βιοηθικής  

Τάκης Παναγιωτόπουλος, Oμότιμος Καθηγητής Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Υγείας. 

Παναγιώτα Τουλούμη, Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας 

Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. 

Προσθήκη νέων μελών από 1 Ιουλίου 2021 - σήμερα: 

Χριστίνα Δάλλα, Αν. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας - Ψυχοφαρμακολογίας 

ΕΚΠΑ. 

Χρυσάνθη Σαρδέλη, Αν. Καθηγήτρια φαρμακολογίας- κλινικής 

φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ. 

Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Παν/μιο 

Πελοποννήσου. 

Νικόλαος Χριστοδούλου, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή 

Παν/μιο Θεσσαλίας. 

Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, Παν/μιο Κρήτης. (Ο καθηγητής Χ. Λιονής παρέμεινε μέλος της 



Ομάδας έως τον Μάρτιο του 2022, οπότε και ορίσθηκε νέο μέλος στην 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής) 

Προσθήκη νέους μέλους από τον Σεπτέμβριο 2022 - σήμερα 

Γεώργιος -Σπυρίδων Ανυφαντής, Αν. Καθηγητής Εμβρυολογίας, Toμέας 

Μορφολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας. 

Εκπαίδευση - Επιμόρφωση 

ΣΤ’ Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Φεβρουάριος-Μάιος 

2023 
H Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής 

και το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου 

και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

προσφέρουν για έκτη συνεχή χρονιά μια 

εξαιρετική ευκαιρία γνωριμίας με το αντικείμενο 

της σύγχρονης Βιοηθικής και, πλέον, με αυτό της 

Τεχνοηθικής. 

Συνδιοργανώνουν και για το έτος 2023 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που θα 

καλύψει ένα μεγάλο εύρος σημαντικών θεμάτων, 

όπως Εισαγωγή στη Βιοηθική, Εισαγωγή στην 

Τεχνοηθική, Διακοπή της Κύησης, Ηθική στη 

Ρομποτική, Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης, 

Βιοτράπεζες, Γενετική Ταυτοποίηση, Μετα-

γονιδιωματική, Γενετική και Νανοτεχνολογία, 

Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, κ.λπ. 

Για περισσότερες πληροφορίες και προεγγραφές πατήστε εδώ. 

  

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη Βιοηθική & 

την Τεχνοηθική 
Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, 

σε συνέχεια της διεξαγωγής του 1ου Πανελληνίου 

Μαθητικού Διαγωνισμού για την Βιοηθική και 

Τεχνοηθική που διοργάνωσε το 2020 και ο οποίος 

έτυχε ευρείας αποδοχής και ανταπόκρισης από τα 

σχολεία της χώρας, ανακοινώνει την διεξαγωγή 

του 2ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού με 

θέμα "Αναζητώντας την ηθική Τεχνο-Επιστήμη." 

Πιστή στην δέσμευσή της και με την συνεργασία 

του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και 

Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), η 

https://bioethics.gr/api/files/download/2243/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A3%CE%95%CE%9C%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%95%CE%92%CE%A4_%CE%91%CE%A0%CE%98_2023_%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7.pdf?attachment=false


Επιτροπή καλεί τους μαθητές όλων των δημοσίων και ιδιωτικών Λυκείων να πάρουν μέρος 

στον Διαγωνισμό, δίνοντάς τους την ευκαιρία να προβληματιστούν δημιουργικά πάνω σε 

διάφορα θέματα ηθικής που εγείρει η σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. 

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση και τις λεπτομέρειες για την συμμετοχή στον 

διαγωνισμό εδώ.   

«Κάνε την πρακτική σου άσκηση στην Επιτροπή» 

 
Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα 3μηνης πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου 

της σε φοιτητές (μεταπτυχιακούς, κατά προτεραιότητα) που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τη 

βιοηθική, από σχολές και τμήματα τόσο των θετικών, όσο και των θεωρητικών επιστημών. 

Μάθε περισσότερα εδώ και έλα να κάνεις την πρακτική σου στην Επιτροπή. 

e-Journal ΒΙΟΗΘΙΚΑ 
 

Το ηλεκτρονικό περιοδικό «ΒΙΟΗΘΙΚΑ» αποτελεί το 

πρώτο e-journal για την Βιοηθική και Τεχνοηθική 

στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. 

Δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό ενός βήματος 

διαλόγου και προβληματισμού στα θέματα αυτά.  

Σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τη δημοσίευση του πρώτου 

τεύχους, τον Μάρτιο του 2015, και ενώ έχει ήδη μεταβεί 

στις υποδομές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, 

η Επιτροπή συνεχίζει την φιλόδοξη προσπάθεια της 

ηλεκτρονικής, ανοικτής πρόσβασης, της εξαμηνιαίας 

έκδοσής του.  

Σκοπός του περιοδικού εξακολουθεί να είναι η 

δημιουργία νέας γνώσης και ενός ανοιχτού 

διεπιστημονικού  φόρουμ  διαλόγου  και  έρευνας, 

καθώς  και  η  ενημέρωση  και  η  ανταλλαγή 

απόψεων   και   επιχειρημάτων   μεταξύ   των 

επιστημόνων  όλων  των  κλάδων  με  ιδιαίτερο 

θεωρητικό ή πρακτικό ενδιαφέρον για θέματα που 

αφορούν πλέον τόσο στη βιοηθική όσο και στην 

τεχνοηθική.  

https://bioethics.gr/api/files/download/2239/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD%202023.pdf?attachment=false
https://bioethics.gr/news-142/stages-94
http://bioethics.comweb.gr/lt.php?tid=fh5TVAAADgBXBB0EUQwOGlIAUg8eUQsHAhxTBQZSBFQFUARVVFZLUlEAUlIABlQaXwhUAR4EDwABHApSUwcZBFQBUAcGAw4OAwBSHlAMAARSCQZeHlYIAlYcBgBQARleDwBUHFYNAABUUAFWA1ZVBQ


Ο 8ος τόμος (2ο τεύχος) του Περιοδικού είναι ήδη διαθέσιμος και περιέχει άρθρα επιστημόνων 

ευγνωσμένου κύρους πάνω σε κρίσμα και επίκαιρα θέματα Βιοηθικής και Τεχνοηθικής όπως ο 

εμβολιασμός για την Covid-19, οι μεταμοσχεύσεις οργάνων, η ευθανασία κ.α. 

Διαβάστε αναλυτικά το περιεχόμενό του εδώ. 

 

Ακολουθήστε μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

   

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής 

Νεοφύτου Βάμβα 6, Τ.Κ. 10674, Αθήνα 

Τηλ : + 30 210 88 47 700 

Email : secretariat@bioethics.gr 

   

Μπορείτε να απεγγραφείτε από την λίστα παραληπτών εδώ 

Για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου πατήστε εδώ  

Για να προωθήσετε αυτό το μήνυμα, μην χρησιμοποιήσετε το κουμπί προώθησης της εφαρμογής email σας, γιατί αυτό το μήνυμα 
δημιουργήθηκε ειδικά για εσάς. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε τη σελίδα προώθησης στο σύστημα ενημερωτικών δελτίων μας.  
Για να αλλάξετε τα στοιχεία σας και να επιλέξετε σε ποιες λίστες θα εγγραφείτε, επισκεφτείτε την προσωπική σας σελίδα προτιμήσεων. 
Ή μπορείτε να εξαιρεθείτε πλήρως  από όλες τις μελλοντικές αποστολές. 
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