
    ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Αριθμ. Υ 13 
Ορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 
και Τεχνοηθικής. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 32 του ν. 4780/2021 «Εθνική Αρχή Προ-

σβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοη-
θικής» (Α’ 30), ιδίως δε τις παρ. 2 και 3 αυτού.

2. Την από 7.4.2021 διατύπωση θετικής γνώμης της 
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής των Ελλήνων για τον διορισμό της Ευτυχίας Βα-
γενά στη θέση της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής 
Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

3. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτά-
κη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας 
Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118), απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός μελών και θητεία

1. Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής απο-
τελείται από:

α) Την Ευτυχία Βαγενά του Ξενοφώντα, Καθηγήτρια 
Βιοηθικής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τε-
χνολογίας της Ζυρίχης (ΑΔΤ ΑΝ 884866), ως Πρόεδρο,

β) τον Χαράλαμπο Τσέκερη του Νικολάου, Ερευνητή 
στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέ-
ντρου Κοινωνικών Ερευνών, (ΑΔΤ ΑΚ 660025), ως Αντι-
πρόεδρο,

γ) τον Σέργιο Θεοδωρίδη του Ανέστη (ΑΔΤ AK 162319), 
Ομότιμο Καθηγητή Μηχανικής Μάθησης και Eπεξεργασί-
ας Δεδομένων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ως μέλος,

δ) τον Ευάγγελο Καρκαλέτση του Αλέξανδρου (ΑΔΤ
ΑΒ 536061), Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυ-
σικών Επιστημών «Δημόκριτος», ως μέλος,

ε) τον Κωνσταντίνο Καρπούζη του Χρήστου (ΑΔΤ
ΑΚ 693156), Διευθυντή Ερευνών στο Ερευνητικό Πανεπι-

στημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπο-
λογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως μέλος,

στ) τον Ιωάννη Κομπατσιάρη του Θωμά (ΑΔΤ
ΑΗ 184622), Ερευνητή Α’ Βαθμίδας και Αναπληρωτή Δι-
ευθυντή στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης, ως μέλος,

ζ) την Ισμήνη Κριάρη του Αριστείδου (Αρ. Διαβ.
ΑΝ 1084175), καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών, ως μέλος,

η) την Ευγενία Πρεβεδούρου του Βασιλείου (ΑΔΤ
ΑΝ 534612), Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στη Νομική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
ως μέλος,

θ) τον Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη του Δαμιανού (ΑΔΤ 
ΑΜ 136710), Αναπληρωτή Καθηγητή Εφαρμοσμένης 
Ηθικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ως μέλος,

ι) τον Δημήτριο Σκαλτσά του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ
ΑΜ 576688), Εκτελεστικό Διευθυντή της Ιntelligencia, 
τεχνολογικής εταιρείας παροχής καινοτόμων εφαρμο-
γών τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη νέων φαρ-
μάκων, ως μέλος, και

ια) τη Σταυρούλα Τσινόρεμα του Φωτίου (ΑΔΤ
Ν 481363), Καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσο-
φίας και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως μέλος.

2. Η θητεία των μελών της παρ. 1 είναι τετραετής και 
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2021

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

15 Απριλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 298

1297

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1298 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 298/15.04.2021

*14002981504210002*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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