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ΠΡΟΦΙΛ
Ονομάζομαι Αθανάσιος Παναγιώτου,του Κωνσταντίνου και της Μαρίας.Γεννήθηκα στη Αθήνα στις
30 Απριλίου 1988.Είμαι υποψήφιος στο διαγωνισμό υποψηφίων Δικηγόρων του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών του Σεπτεμβρίου 2013.Ενδιαφέρομαι έντονα για ζητήματα Ιατρικού Δικαίου όπως
η ιατρική αμέλεια και η συγκριτική μελέτη της στη νομοθεσία και νομολογία διαφορετικών κρατών,η
συναίνεση του ασθενούς και τα συναφή νομικά ζητήματα,το νομοθετικό πλαίσιο των
μεταμοσχεύσεων,ο πειθαρχικός έλεγχος των ιατρών και η σχετική με αυτόν νομοθεσία,η ιατρική
δεοντολογία,το νομικό πλαίσιο τέλεσης ιατρικών πράξεων σε ψυχικά διαταραγμένους ασθενείς κλπ.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Οκτ 2011-Ιουν 2012:Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας στην Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση
Υποστηρίξεως Στρατού(ΑΣΔΥΣ).Ειδικότερα απασχολήθηκα στη Διεύθυνση Μέριμνας
Προσωπικού,στο Τμήμα Δικαστικών Πράξεων,από το οποίο έλαβα και βεβαίωση παροχής εργασίας
κατά την απόλυσή μου.
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Δεκ 2011 – Σεπτ 2012:Δικηγορικό γραφείο “Αντωνόπουλος και Συνεργάτες”
Ασκούμενος Δικηγόρος

!

Δεκ 2011:Εγγραφή στα Μητρώα Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2012-13: Queen Mary University of London: Master of Laws(LLM)στην ειδίκευση του Ιατρικού
Δικαίου: Βαθμός High Merit (69/100) , Λίαν Καλώς
Μαθήματα:
-Γενική Θεωρία Ιατρικού Δικαίου*: Distinction (70/100), ΆΆριστα
-Δίκαιο Ψυχικής Υγείας: Merit (66/100), Λίαν Καλώς
-Δίκαιο Ιατρικής Αμέλειας: Merit (64/100), Λίαν Καλώς
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας:Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων κατανομής πόρων στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας της Αγγλίας: Distiction (76/100), ΆΆριστα
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2006 – 2011:Νομική Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο Λίαν
Καλώς,βαθμός πτυχίου 7,51/10).
Sep ‘03 – Jun ‘06:

!

Λύκειο Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (PIERCE COLLEGE-AMERICAN

COLLEGE OF GREECE),Βαθμός απολυτηρίου 19 και 7/10,Άριστα.

!

* Θεμελιώδη νομικά ζητήματα σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις των επαγγελμάτων υγείας,την
ιατρική αμέλεια,την κατανομή των πόρων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου,τη
συναίνεση του ασθενούς,το ιατρικό απόρρητο,τις κλινικές έρευνες,τη φαρμακευτική νομοθεσία,την
τεχνητή διακοπή της κυήσεως,τη νομική ευθύνη του ιατρού για γεγονότα πριν τη γέννηση,τη
μεταμόσχευση οργάνων,την έρευνα σε έμβρυα και βλαστοκύτταρα,την ιατρικώς υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή,την ευθανασία και τις αποφάσεις για το το τέλος της ζωής.
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Προπτυχιακές Εργασίες:
*2009:»Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο» στο πλαίσιο
του μαθήματος του Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
*2011:»Η γνήσια διοίκηση αλλοτρίων» στο πλαίσιο της παρακολούθησης του Σεμιναρίου Αστικού
Δικαίου που αποτελεί μάθημα ελεύθερης επιλογής Η’ εξαμήνου.
Μεταπτυχιακές Εργασίες-Παρουσιάσεις:
2013 (Μάρτιος):“Θα ήταν καλύτερο να υπάρχουν κριτήρια βασισμένα στη διανοητική ικανότητα για
την παροχή υποχρεωτικής θεραπείας σε ψυχιατρικούς ασθενείς;”: Παρουσίαση στο πλαίσιο του
μαθήματος του Δικαίου Ψυχικής Υγείας και της ανάλυσης της σχετικής με το θέμα Αγγλικής
Νομοθεσίας(Mental Health Act 2007)
2013 (Οκτώβριος 2012-Μαρτιος 2013): Προφορικές παρουσιάσεις (σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων)
σημαντικών δικαστικών αποφάσεων ιατρικής αμέλειας στο πλαίσιο του μαθήματος του Δικαίου της
Ιατρικής Αμέλειας.Κάθε μία από τις αποφάσεις αυτές έχει δημιουργήσει σημαντικό νομικό
προηγούμενο και σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο ζήτημα ιατρικής αμέλειας όπως το πρότυπο της
ιατρικής πρακτικής/φροντίδας, την παραβίαση του καθήκοντος φροντίδας από τον ιατρό,τον αιτιώδη
σύνδεσμο και την πιθανότητα ύπαρξης νομικής ευθύνης του ιατρού σε περίπτωση πλημμελούς
ενημέρωσης του ασθενούς πριν την τέλεση της ιατρικής πράξης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
2013:”Σύγχρονες εξελίξεις στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης”:σεμινάριο της ΈΈνωσης Ελλήνων
Δημοσιολόγων που έλαβε χώρα στο κτίριο τυ Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
2013: Συνέδριο με κεντρικό θέμα “Ευρωπαικό Δίκαιο της Υγείας και Ασφάλεια των Ασθενών” που
διοργανώθηκε από την Ευρωπαική ΈΈνωση Δικαίου της Υγείας και από το Κέντρο Βιοιατρικού
Δικαίου του Πανεπιστημίου της Κοίμπρα.ΈΈλαβε χώρα στην πόλη Κοίμπρα της
Πορτογαλίας.Υποθέματα συνεδρίου: Προληπτικό περιβάλλον και μέτρα, Αντίδραση του ασθενούς σε
περίπτωση ιατρικής αμέλειας/Αποζημίωση Ασθενών,Μαθαίνοντας από τα ιατρικά λάθη.
2013: “Παλιές αγορές, νέες αγορές: Το Δίκαιο της Υγείας μετά τo νόμο του 2012” ημερίδα που
διοργανώθηκε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Sheffield και είχε ως θέμα τις πιθανές
επιπτώσεις που θα έχει στο Δίκαιο της Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου ο νέος νόμος για την παροχή
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
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2013: ELSA( European Law Students’ Association) ΈΈνωση Ευρωπαίων Φοιτητών Νομικής Διεθνές
Πρόγραμμα Τελικό Συνέδριο:Δίκαιο της Υγείας (κεντρικό θέμα του τριετούς προγράμματος)
Επιμέρους θέματα-ενότητες συνεδρίου:Φαρμακευτικό Δίκαιο,Δίκαιο Κοσμητικής Ιατρικής,Δίκαιο
Ιατρικής Αμέλειας

!

2013:Ομιλία με θέμα “Η υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή:εξέλιξη στο νόμο και στη
νομολογία σε ευρωπαικό επίπεδο”που διοργανώθηκε από το Institute of Advanced Legal
Studies(IALS) του Λονδίνου σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Τμήμα
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Perugia(Ιταλία)
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2013:Παρακολούθηση διάλεξης με θέμα της υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και με τίτλο “Η
προοπτική του παραλαμβάνοντος γονέα” που έλαβε χώρα στις 24 Ιανουαρίου στο University College
London's Anatomy Building.

2012: 2ο Νομικό Δυνέδριο της ΈΈνωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών με
τίτλο”Επιτάχυνση της δικαιοσύνης:Μύθος ή Πραγματικότητα;”,Αράχωβα Βοιωτίας
2011: Νομική Ημερίδα με τίτλο “Δημοσιονομική πολιτική και Συνταγματική σκοπιμότητα”,Αίθουσα
Σαριπόλων,Νομικλη Σχολή Αθηνων.

!
!
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2011: Νομική Συνέδριο με τίτλο”Νομική και Ποινική προσέγγιση των ανηλίκων”,Ιωάννινα.
2010: Νομική ημερίδα με τίτλο “Δίκαιο και Μετανάστευση”,Ξενοδοχείο Divani Caravel
2010: Νομική ημερίδα με τίτλο “Ποινική Δικαιοσύνη και Σωφρονιστικό Σύστημα”,Αίθουσα
Οικονομίδου,Νομική Σχολη Αθηνών

!
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2009: Νομικό Συνέδριο “Δίκαιο και ΊΊντερνετ”
2009: Εκδήλωση για την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών,Αίθουσα Οικονομίδου,Νομική
Σχολή Αθηνών

!
!
!
!
!
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2009: Νομική Ημερίδα με τίτλο “Περιβάλλον και Δίκαιο”,Ξενοδοχείο Novotel.
2008: Ημερίδα με τίτλο “Αστική και Ποινική ευθύνη των δημοσίων προσώπων”
2008: Νομικό Συνέδριο με τίτλο “Δίκαιο και Ιατρική”,Καλαμάτα
2007: Νομική ημερίδα με τίτλο “Σύγχρονες μορφές εγκλήματος”
2007: Σεμινάριο με τίτλο “Μετα τη Νομικη,τι;”,Αίθουσα Οικονομίδου της Νομικής Σχολής Αθηνών.
2 0 0 6 : Νομική ημερίδα για την Αναθεώρηση του Συντάγματος , Εμ π ορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών

!
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ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
English (ΆΆριστη Γνώση) – IELTS (Overall Score:7.0/9.0,Listening:7.5/9.0,Reading:7.5/9.0,Writing:
7.0/9.0,Speaking:6.5/9.0)
(Αύγουστος 2012), CPE Certificate of Proficiency in English (June 2004)

!
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French (Αρκετά καλή γνώση) – DELF B2
Ιούλιος 2006: Βραβείο Προέδρου Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος που απονέμεται στον απόφοιτο
που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέσο όρο στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας κατά τη διάρκεια της
εξαετούς φοίτησης στο Κολλέγιο (μέσος όρος 18,78/20).	


!

2005: Συγχαρητήρια επιστολή από τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών για την
επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό γαλλικής ορθογραφίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 13
Δεκεμβρίου 2005.

!
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ιανουάριος 2007: Βράβευση από τη Νομαρχία Φθιώτιδας για την εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω Πανελληνίων εξετάσεων με γενικό βαθμό
πρόσβασης 19,05/20.

2 0 0 3 – 2 0 0 6 : Υποτροφία στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος για άριστη επίδοση στην Α’,Β’και
Γ’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου.	


!

Ι ο ύ λ ι ο ς 2 0 0 6 : Tίτλος Valedictorian που απονέμεται στον απόφοιτο που συγκέντρωσε τη
μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την τελευταία τάξη του Ενιαίου Λυκείου.

!
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
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2013:Μέλος της Βρετανικής Ιατρονομικής ΈΈνωσης (Medico-Legal Society)
2013:Μέλος της Παγκόσμιας ΈΈνωσης Ιατρικού Δικαίου (WAML,World Association of Medical Law)
2013:Μέλος της Ευρωπαικης ΈΈνωσης Δικαίου της Υγείας (EAHL,European Association of Health
Law)

!
!
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
!

2013: Συμμετοχή σε έκθεση φωτογραφίας για την συγκέντρωση εσόδων για τον οργανισμό One, two…
tree!, έναν οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασχολέιται με τη διδασκαλία της Αγγλικής
Γλώσσας σε σχολεία της Λατινικής Αμερικής.
2003-4: Συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος “Νεανική Επιχειρηματικότητα” που
διοργανώθηκε απο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
2005: συμμετοχή σε διαγωνισμό γαλλικής ορθογραφίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

