
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ  
1. Σχολή: Φιλοσοφική   
2. Τμήμα: Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών  
4. Ιδρυτικό ΦΕK 1968/10-09-2009, τεύχος Β’ 
5. Διευθύντρια : Σταυρούλα Τσινόρεμα,  
Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας, 
Βιοηθικής, Τμήμα ΦΚΣ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Βιοηθικής - ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  (2010-2020) 
 

Το Εργαστήριο λειτουργεί από  2003, με αρχική χρηματοδότηση 30.000 
ευρώ από το Πρόγραμμα ΕΤΠΑ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Διαχειρίστηκε επίσης το 
Πρόγραμμα του Διιδρυματικού ΠΜΣ Βιοηθική, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με 
χρηματοδότηση από ΕΕ 75% και  εθνικούς πόρους 25% (κατηγορία 
πράξεων 2.2.3.α ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους 
(ΥΠΕΠΘ/ΕΥΔ), και προϋπολογισμό  508.288,17 ευρώ (2003-2008).  
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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Αποστολή- Στόχοι 
 

Υποβοήθηση της έρευνας στη Βιοηθική. Κάλυψη ερευνητικών 
αναγκών Διιδρυματικού ΠΜΣ «Βιοηθική» και Τμήματος ΦΚΣ.  
•Ενίσχυση της σταθερής σύνδεσης της έρευνας με την 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση, οργάνωση εργαστηριακών 
μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων. 
•Εδραίωση εκτεταμένου δικτύου διεθνών συνεργασιών με 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα  ημεδαπής και 
αλλοδαπής.  
•Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, 
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.  
•Σύνδεση με τοπική κοινωνία, συνεργασία με τοπικούς και 
περιφερειακούς φορείς, διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων. 
•Υποβοήθηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.  
 
 
 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δράσεις  (που έχουν υλοποιηθεί μέχρι 10/2020): 

  Διαχείριση ανταγωνιστικών ερευνητικών Προγραμμάτων:  15+ 
(ενδεικτικά: Ι.ELSI για Biobanking and Biomolecular Resources Research 
Infrastructure BBMRI-Greece. ΙΙ. HERCULES: Medical Genetics and 
Biomedical Informatics Infrastructure in support of early diagnosis, 
monitoring and treatment of children with neurological disorders in 
Greece. Project Number EL0073) 

  Οργάνωση (και συνδιοργάνωση)   Διεθνών Θερινών Σχολείων: 7 

 Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών ημεδαπής και αλλοδαπής: 64 

  Επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες: 16 

  Ετήσια Επιστημονικά Συνέδρια- Retreats ΔΠΜΣ «Βιοηθική»: 10  

  Ανακοινώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών του σε επιστημονικά συνέδρια 
εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης: 90+ 

   Συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών του σε Θερινά Σχολεία στην 
αλλοδαπή:  10 (Θερινά Σχολεία) 

   Ημερίδες μεταπτυχιακών φοιτητών: 17 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 

Δημοσιεύσεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 60+   

  Αυτοτελείς δημοσιεύσεις- μονογραφίες 
μεταπτυχιακών φοιτητών: 4 

  Δημοσιεύσεις μελών του Εργαστηρίου: 
άρθρα/κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους/πρακτικά 
συνεδρίων: 190+ 

Βιβλία/Μονογραφίες: 15+ 
Επιμέλειες συλλογικών τόμων/ μεταφράσεις 

βιβλίων:  8 

4 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

                          Στελέχωση 
• Μέλη Εργαστηρίου 

              13 μέλη ΔΕΠ   

• Συνεργαζόμενα μέλη  

               8  μέλη ΔΕΠ  

• Research Fellows  

              1 μετα-διδακτορική ερευνήτρια 

              2  διδάκτορες  

              3 υποψ. διδάκτορες 

• Μεταπτυχιακοί φοιτητές 8  
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 
 
 
 

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Εργαστηρίου για την επόμενη πενταετία 
 • Ερευνητική ενσωμάτωση νέων και αναδυόμενων πεδίων της Βιοηθικής 

(ηθική της επιστήμης των δεδομένων, ηθική της ΤΝ, ηθική των μηχανών, 
νευρο-ηθική, gene-ethics) και  σύνδεσή τους με πρακτικά κοινωνικά 
ζητήματα, εξασφαλίζοντας την αναγκαία υποδομή. Υποστήριξη 
δημοσιεύσεων & άλλων δράσεων στους παραπάνω τομείς αιχμής. 

• Περαιτέρω ενίσχυση της οργανικής σύνδεσης της έρευνας με την 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης δράσεων υποστηρικτικών 
του ΔΠΜΣ Βιοηθική &  άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

• Ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων σχετικών με  ηθικο-κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, με έμφαση στην ηθική της 
δημόσιας υγείας και την ηθική της κλινικής έρευνας.  

• Θεσμικές πρωτοβουλίες & παρεμβάσεις για θέματα περιβαλλοντικής 
πολιτικής,  πολιτικών υγείας και βιο-ιατρικής έρευνας.  

• Διεύρυνση  του δικτύου συνεργασιών με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 
Κέντρα, ενίσχυση  διεπιστημονικών δράσεων. 

• Τόνωση της δημόσιας παρουσίας του Εργαστηρίου, διάχυση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, ενίσχυση σχέσεων  με τοπική κοινωνία. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

1. Σχολή: Φιλοσοφική   

2. Τμήμα: Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών  

4. Ιδρυτικό ΦΕK 1968/10-09-2009, τεύχος Β’ 

5. Διευθύντρια : Σταυρούλα Τσινόρεμα,  Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας, 

Βιοηθικής, Τμήμα ΦΚΣ 

Το Εργαστήριο λειτουργεί από το 2003, με αρχική χρηματοδότηση, κατόπιν ανταγωνιστικής 

αξιολόγησης, 30.000 ευρώ από  Πρόγραμμα ΕΤΠΑ ,  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Απέκτησε θεσμική 

υπόσταση το 2009.   

Αποστολή- Στόχοι 

 Υποβοήθηση της έρευνας στη Βιοηθική, διεξαγωγή ερευνητικών έργων. Κάλυψη 

ερευνητικών αναγκών ΔΠΜΣ «Βιοηθική» και Τμήματος ΦΚΣ, σε θέματα που 

εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Βιοηθικής. 

• Ενίσχυση της σταθερής σύνδεσης της έρευνας με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, 

οργάνωση μεταπτυχιακών εργαστηριακών μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων. 

• Εδραίωση εκτεταμένου δικτύου διεθνών συνεργασιών με Πανεπιστήμια και 

Ερευνητικά Κέντρα  ημεδαπής και αλλοδαπής.  

• Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων 

επιστημονικών εκδηλώσεων.  

• Σύνδεση με τοπική κοινωνία, διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων με στόχο τη 

δημόσια κατανόηση των βιοεπιστημών, για, και με, την κοινωνία. 

• Υποβοήθηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων,  πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 

αναγνωρισμένων επιστημόνων.  

• Διεξαγωγή έρευνας στη διδακτική της Βιοηθικής.  

Δράσεις: 

  Διεξαγωγή ερευνητικών Προγραμμάτων  (ενδεικτικά: ELSI για Biobanking and 
Biomolecular Resources Research Infrastructure BBMRI-Gr. Εφαρμογή ιατρικής 
γενετικής και ανάπτυξη βιοϊατρικής πληροφορικής υποδομής στην πρώιμη 
διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία παιδικών νευρολογικών διαταραχών στην 
Ελλάδα, Hercules-Bioethics). 

 Οργάνωση (και συνδιοργάνωση)   Διεθνών Θερινών Σχολείων 

 Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών  

 Επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες 



   Επιστημονικά Συνέδρια- Retreats ΔΠΜΣ «Βιοηθική»  

 Ανακοινώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών του σε επιστημονικά συνέδρια εκτός 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

 συμμετοχές μεταπτυχιακών φοιτητών του σε Διεθνή Θερινά Σχολεία 

 Ημερίδες μεταπτυχιακών φοιτητών 

 Ημερίδες δημόσιας υποστήριξης διπλωματικών εργασιών  

  Δημοσιεύσεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά,    αυτοτελείς 
δημοσιεύσεις- μονογραφίες μεταπτυχιακών 

 

  

 


