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Ζητήματα Ευθύνης και Δικαιωμάτων 

στις Σύγχρονες Εφαρμογές της Βιοϊατρικής 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται:  

- σε επαγγελματίες νομικούς (δικηγόρους, δικαστές, 
στελέχη της Διοίκησης), που αντιμετωπίζουν νομικά 
ζητήματα ιατρικής ευθύνης, κλινικής έρευνας, 
εφαρμογών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
οργάνωσης εργαστηρίων, επεξεργασίας ευαίσθητων 
δεδομένων υγείας κ.λπ. 

- σε κλινικούς ιατρούς, βιολόγους, άλλους 
επαγγελματίες Υγείας, επαγγελματίες ερευνητικών 
οργανισμών, διοικητικούς υπαλλήλους νοσοκομείων, 
κλινικών και ερευνητικών κέντρων, που 
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη νομοθεσία που 
αφορά το αντικείμενό τους. 

- σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) 
Νομικής, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών 
Επιστημών, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές 
γνώσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο της σύγχρονης 
Βιοϊατρικής. 

- σε δημοσιογράφους ή σπουδαστές δημοσιογραφικών 
σχολών, που ενδιαφέρονται να καλύψουν με 
εγκυρότητα επιστημονικά θέματα. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των βασικών 
κατευθύνσεων του σύγχρονου δικαίου (νομοθεσίας, 
νομολογίας), όπως και των κανόνων δεοντολογίας και 
ορθής πρακτικής σε ορισμένους από τους κυριότερους 
τομείς εφαρμογών της Βιοϊατρικής. Η έντονη παραγωγή 
κανόνων δικαίου και κατευθυντήριων οδηγιών των 
τελευταίων δεκαετιών σε όλα τα επίπεδα (διεθνές δίκαιο, 
δίκαιο ΕΕ, εθνικά δίκαια) παραμένει ακόμη άγνωστη, 
όσο και αν το ενδιαφέρον για την ηθική διάσταση της 
Βιοϊατρικής (Βιοηθική) είναι έντονο. Αυτό το κενό 
γνώσης ως προς δεσμευτικούς κανόνες που έχουν 
θεσπισθεί και παράγουν συγκεκριμένα έννομα 
αποτελέσματα, αποσκοπεί να καλύψει η θεματολογία 
του σεμιναρίου. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

• Εισαγωγή: Το θεμελιώδες δικαίωμα στην Υγεία και το 

δίκαιο της Βιοϊατρικής 

• Κλινικές δοκιμές φαρμάκων  

• Προγεννητικές εξετάσεις και ευγονική  

• Παρένθετη μητρότητα  

• Τεχνητή υποστήριξη της ζωής  

• Τροποποίηση ανθρώπινου γονιδιώματος (ιδίως η 

τεχνολογία CrisprCas9)  

• Ευρεσιτεχνίες στη βιοτεχνολογία  

• Κανόνες πειραματισμού σε ζώα εργαστηρίου  

• Εμπορικά γενετικά τεστ (DTC) και βιοτράπεζες  

• Μεταμοσχεύσεις  

• Ασφάλεια βιοϊατρικών εργαστηρίων 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:   

➢ Τ. Βιδάλης (συντονιστής), Δρ. Ν., Επιστ. συνεργάτης 

Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 

➢ Δ. Βούρτσης, MSc Biotechnology Law 

➢ Τ. Γκαράνη – Παπαδάτου, Καθηγήτρια ΠΑΔΑ 

➢ Κ. Κηπουρίδου, Δρ. Ν. 

➢ Ν. Κωστομητσόπουλος, Δρ. Iατρικής, Κύριος 

Ερευνητής ΙΙΒΕΑΑ,  

➢ Λ. Λεφάκης, Δρ. Ν. 

➢ Μ. Μηλαπίδου, Δρ. Ν. 

➢ Β. Μολλάκη, Δρ. Γενετικής., Επιστ. συνεργάτης 

Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 

➢ Κ. Νεοφύτου, Δρ. Ν. 

➢ Χ. Σερμιέ, LL.M. 
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Ημερομηνίες διεξαγωγής:  

✓ 20.10.20: Το θεμελιώδες δικαίωμα στην Υγεία και το 

Δίκαιο της Βιοιατρικής (Τ. Γκαράνη – Παπαδάτου, 

Καθηγήτρια ΠΑΔΑ – Τ. Βιδάλης, Επιστ. συν. ΕΕΒ) 

✓ 27.10.20: Κλινικές δοκιμές φαρμάκων (Τ. Βιδάλης) 

✓ 3.11.20: Προγεννητικές εξετάσεις και ευγονική (Μ. 

Μηλαπίδου, Δρ.Ν.)  

✓ 10.11.20: Ασφάλεια βιοιατρικών εργαστηρίων (Δ. 

Βούρτσης, MSc Biotecnology Law – Τ. Βιδάλης) 

✓ 17.11.20: Κανόνες πειραματισμού σε ζώα εργαστηρίου 

(Ν. Κωστομητσόπουλος, Ειδ. Λειτ. Επιστημ. Α’ 

ΙΙΒΕΑΑ – Τ. Βιδάλης) 

✓ 24.11.20: Παρένθετη μητρότητα (Κ. Νεοφύτου, Δρ. Ν.)  

✓ 1.12.20: Ευρεσιτεχνίες στη βιοτεχνολογία (Λ. Λεφάκης, 

Δρ. Ν.)  

✓ 8.12.20:  Εμπορικά γενετικά τεστ (DTC) και 

βιοτράπεζες (Β. Μολλάκη, Επιστ. συν. ΕΕΒ - Τ. 

Βιδάλης)  

✓ 15.12.20: Μεταμοσχεύσεις (Κ. Κηπουρίδου, Δρ. Ν.) 

✓ 22.12.20: Τροποποίηση ανθρώπινου γονιδιώματος 

(ιδίως η τεχνολογία CrisprCas9) (Β. Μολλάκη, Επιστ. 

συν. ΕΕΒ - Τ. Βιδάλης)  

✓ 29.12.20: Τεχνητή υποστήριξη της ζωής (Χ. Σερμιέ, 

LLM, MSc Βιοηθικής - Τ. Βιδάλης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-18:00 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 270 € 
Για νομικά πρόσωπα: 370 €  
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του 
Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars/) 

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 
αντιτίμου: 15/10/20 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 5/10/20, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικά φάκελο με 
το υλικό κάθε θέματος. 
 
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 

E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 

https://www.cecl.gr/katigoria-seminaria/2008/05/08/seminars/
https://www.cecl.gr/katigoria-seminaria/2008/05/08/seminars/
mailto:seminars@cecl.gr
http://www.cecl.gr/

