
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Η Ακαδημία Δικανικής Ιατρικής και Συναφών Επιστημών (ΑΔΙΣΕ), είναι ένας φορέας ο 
οποίος δημιουργήθηκε πριν από επτά χρόνια, από επιστήμονες που προέρχονται από 
ποικίλους κλάδους της ιατρικής, της νομικής, της φαρμακευτικής, της χημείας, αλλά και 
άλλων επιστημών που μας συνδέει το κοινό ενδιαφέρον για τις επιστήμες υγείας και την 
εφαρμογή τους στο νόμο. Ως επιστημονική εταιρεία, η ΑΔΙΣΕ έχει δεσμευτεί να προωθήσει 
την εκπαίδευση και να αναδείξει σύγχρονες αρχές και κανόνες συνεργασίας ανάμεσα στους 
ειδικούς που ενδιαφέρονται για το αντικείμενό της. Έχουμε προτάξει την έννοια της 
εκπαίδευσης, αφού οι περισσότεροι από εμάς έχουν μακρά εμπειρία και απασχόληση σε 
ακαδημαϊκά ιδρύματα, έτσι ώστε είναι κοινή μας πεποίθηση ότι η παιδεία και η 
πολυδύναμη συνεργασία είναι αναγκαιότητες στη σύγχρονη λειτουργία των δικανικών 
επιστημών. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας απαιτείται η συμμετοχή ειδικών, οι οποίοι 
έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και τη μακρά εμπειρία ώστε να μεταφράζουν τις 
γνώσεις σε εφαρμοσμένη πρακτική. Προς αυτήν την κατεύθυνση είμαστε σταθερά 
εστιασμένοι.

Πριν από ένα χρόνο η ΑΔΙΣΕ αναπτύχθηκε σημαντικά, εγγράφοντας μεγάλο αριθμό νέων 
μελών τόσο σε ηλικία όσο και σε διάθεση να εργασθούν στο αντικείμενο των επιστημών 
υγείας και του νόμου. Η ανανέωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση νέων ιδεών 
και νέων αντικειμένων συμβατών με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χώρο της 
υγείας.  Η νέες γνώσεις στη βιολογία, στις νευροεπιστήμες και  η συνεχής ανάπτυξη 
έξυπνων μηχανών έχει οδηγήσει διεθνώς στον επαναπροσδιορισμό θεμελιωδών 
κοινωνικών αντιλήψεων περί νόσων, αλλά και εννοιών όπως αυτές της βούλησης και της 
συνείδησης. 

Με βάση αυτούς τους κεντρικούς άξονες, σας καλωσορίζουμε στο 4ο Συνέδριο της 
Ακαδημίας Δικανικής Ιατρικής και Συναφών Επιστημών, το οποίο προσπαθεί να αναδείξει 
τους βασικούς μας στόχους: Δικανική Εκπαίδευση και Κοινωνικό Προβληματισμό. Τα 
αποτελέσματα θα δείξουν και αυτή τη χρονιά, αν το καταφέραμε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Γιώργος Αρ. Αλεβιζόπουλος

Πρόεδρος του Συνεδρίου
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