
                                                                                 
 
 
 

 

 
 

THE INTERNATIONAL CHAIR IN BIOETHICS (ICB) 

Η Διεκνισ Ζδρα Βιοθκικισ (International Chair in Bioethics) είναι ζνασ παγκόςμιοσ οργανιςμόσ 

με ζτοσ ίδρυςθσ το 2001. Αποςτολι τθσ ICB είναι να υπθρετεί τθν ανκρωπότθτα 

προςπακϊντασ να επιτφχει τα υψθλότερα διεκνι πρότυπα ςτθ Βιοθκικι, τθν Ιατρικι Ηκικι 

και τθν Εκπαίδευςθ ςτο Δίκαιο τθσ Υγείασ. Η ICB είναι ζνασ ανεξάρτθτοσ οργανιςμόσ που 

βαςίηεται ςε ζνα παγκόςμιο δίκτυο ςιμερα με περιςςότερα από 240 κλιμάκια ςε πζντε 

θπείρουσ. Παράλλθλα θ ICB παρζχει ζνα φόρουμ για τα μζλθ τθσ με ςτόχο να επικοινωνοφν 

ελεφκερα, να ςυνεργάηονται ενεργά, να επιτυγχάνουν ςυναίνεςθ για υψθλά πρότυπα 

Βιοθκικισ, Ιατρικισ Δεοντολογίασ και Εκπαίδευςθσ ςτο Δίκαιο τθσ Υγείασ. Η ICB διευκφνει 

Επαγγελματικά Τμιματα και Διεκνζσ Φόρουμ Δαςκάλων (IFT) με περιςςότερα από 1200 μζλθ. 

Υπό αυτό το πρίςμα κεςπίςτθκε το 2015 και θ Παγκόςμια Ημζρα Βιοθκικισ (World Bioethics 

Day) και θ θμερομθνία που επιλζχκθκε είναι θ 19θ Οκτωβρίου.  

Τα πρϊτα 20 ζτθ ο οργανιςμόσ λειτουργοφςε υπό τθν αιγίδα τθσ UNESCO (Haifa) ενϊ πλζον 

αποτελεί και επίςθμα Cooperative Center τθσ Παγκόςμιασ Ιατρικισ Ζνωςθσ (World Medical 

Association). Η WMA από τθν πλευρά τθσ ζχει μια μακρόχρονθ ιςτορία ςυνεργαςίασ με τθν ICB 

θ οποία και ζχει εξελιχκεί ςθμαντικά ςε διεκνζσ επίπεδο, ιδιαίτερα μζςω τθσ ςυνεργαςίασ ςτο 

Διεκνζσ Συνζδριο Βιοθκικισ και, πιο πρόςφατα, ςτο Τμιμα Εκπαίδευςθσ Online 

δραςτθριοτιτων τθσ ICB. 

Το Ελλθνικό Κλιμάκιο, το οποίο εκπροςωπεί τθ χϊρα μασ ςτθν ICB, ιδρφκθκε τον Αφγουςτο 

του 2015, ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και ςυγκεκριμζνα ςτο 

Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Φιλοςοφίασ, και ςτόχοσ του είναι θ προαγωγι του διαλόγου γφρω 

από τθ Βιοθκικι ςτθ χϊρα μασ και θ πλαιςίωςθ επιςτθμονικϊν, αλλά και κοινωνικϊν δράςεων 

που αφοροφν ςτα ηθτιματα Βιοθκικισ, ςε ςτενι ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ και κεςμοφσ. 

 

 

 



                                                                                 
 
 
 

 

 
 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗ – ΔΙΕΘΝΕ ΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και ΥΓΕΙΑ» 

Το κζμα του εορταςμοφ για το 2022 είναι «Κοινωνική Ευθύνη και Υγεία». Το κζμα αυτό 

εμπνζεται τόςο από το άρκρο 14 τθσ Οικουμενικισ Διακιρυξθσ για τθ Βιοθκικι και τα 

Ανκρϊπινα  Δικαιϊματα (UDBHR) όςο και από τθ ςθμαςία των υπεφκυνων ςυμπεριφορϊν των 

ατόμων προσ τισ κοινωνίεσ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ Covid-19. Το αίςκθμα 

ευκφνθσ των ατόμων απζναντι ςτισ κοινωνίεσ τουσ διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

πρόλθψθ τθσ εξάπλωςθσ και τθσ αποδοχισ του εμβολιαςμοφ ςτθν πανδθμία Covid-19. 

Παρατθρικθκε ςε όλο τον κόςμο ότι οι υπεφκυνεσ ςυμπεριφορζσ των ατόμων βοικθςαν ςτον 

περιοριςμό τθσ νόςου και αντίςτροφα. 

Ο εορταςμόσ διοργανϊνεται ςε υβριδικι μορφι (online/livestreaming/in-person) ςτισ 19 

Οκτωβρίου 2022, από Το Ελλθνικό Κλιμάκιο International Chair in Bioethics (WMA Cooperative 

Center) και το Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Φιλοςοφίασ Ε.Κ.Π.Α., θ Εκνικι Επιτροπι Βιοθκικισ 

& Τεχνοθκικισ το Ανοικτό Πανεπιςτιμιο Κφπρου θ Ακαδθμία Θεολογικϊν Σπουδϊν Βόλου το 

Ευρωπαϊκό Εργαςτιριο Βιοθκικισ, Τεχνοθκικισ και Δικαίου και το  Ερευνθτικό Κζντρο 

Βιοπολιτικισ του Παντείου Πανεπιςτθμίου. Το ςυνζδριο κα μεταδοκεί και ςε live streaming 

από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και τθν  BCI Media BROADCAST 

CANADIAN &  INTERNATIONAL TV NETWORK. 

Στο ςυνζδριο το οποίο κα διεξαχκεί ςτο αμφικζατρο τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ Φιλοςοφικισ ςχολισ 

του Εκνικοφ & Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (9:00πμ – 2:30μμ) κα ςυμμετάςχουν 

ςθμαίνοντεσ επιςτιμονεσ από διάφορουσ κλάδουσ, από τθν Ελλάδα, τθν Κφπρο και το 

εξωτερικό, οι οποίοι κα αναλφςουν από τθν ιδιαίτερθ ςκοπιά τουσ τα εν λόγω βιοθκικά 

ηθτιματα. Μεταξφ άλλων κα ςυμμετάςχουν οι Prof. VOJIN RAKIC International Chair in 

Bioethics (WMA Cooperating Centre), Bioethics Day Department Steering Committee. Dr. JULIA 

TAINIJOKI-SEYER Advocacy and Medical Advisor WMA, Representative to the UN organisations. 

Prof. ROBERTO ANDORNO, Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine, University of 

Zurich. Dr. CHELOUCHE TESSA, Co-Head of Bioethics and the Holocaust Dpt. International Chair 

in Bioethics (WMA Cooperating Centre). 

https://www.int-chair-bioethics.org/
https://www.int-chair-bioethics.org/
http://www.philosophylab.philosophy.uoa.gr/
http://www.bioethics.gr/
http://www.bioethics.gr/
http://www.ouc.ac.cy/
https://www.acadimia.org/
https://bioethics.panteion.gr/
https://centerofbiopolitics.com/
https://centerofbiopolitics.com/
https://youtu.be/X_HWWnDei34
https://www.bcimediainc.com/
https://www.bcimediainc.com/

