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Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και Εθνικής 
Επιτροπής Βιοηθικής  
 
[προηγείται το Κεφάλαιο Α' (άρθρα 1 - 10), που αφορά τη σύσταση της Εθνικής 
Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου]  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 
 

Άρθρο 10 
Σύσταση και αποστολή 

 
1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.  
2. Η Επιτροπή υποστηρίζεται ως προς τη στελέχωση και την υποδοµή της από τη 
Γενική Γραµµατεία του Υπουργικού Συµβουλίου και εντάσσεται στον 
προϋπολογισµό της υπηρεσίας αυτής.  
3. Η Επιτροπή έχει δική της γραµµατεία. Της γραµµατείας προΐσταται ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής.  
4. Η Επιτροπή αποτελεί συµβουλευτικό όργανο της Πολιτείας και έχει ως αποστολή 
τη διαρκή παρακολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε τις εφαρµογές των 
βιολογικών επιστηµών και τη διερεύνηση των ηθικών, κοινωνικών και νοµικών 
διαστάσεων και επιπτώσεών τους.  
Η Επιτροπή έχει τις εξής ιδίως αρµοδιότητες :  
α) Εξετάζει κάθε ηθικό, κοινωνικό ή νοµικό ζήτηµα σχετικό µε τις εξελίξεις, ιδίως 
στη Βιολογία, τη Βιοτεχνολογία, την Ιατρική και τη Γενετική.  
β) ∆ιατυπώνει, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία, προτάσεις συνολικής 
πολιτικής και συγκεκριµένων ενεργειών για ειδικά προβλήµατα σε αυτά τα θέµατα.  
γ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς κα παρεµφερή όργανα, µεριµνά δε για τη 
συµµετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς εκδηλώσεις σχετικές µε την έρευνα στους 
τοµείς ενδιαφέροντός της.  
δ) Ενηµερώνει τους πολίτες µε κάθε πρόσφορο µέσο για θέµατα που αφορούν την 
εξέλιξη των βιολογικών επιστηµών και τις συνέπειες των εφαρµογών τους.  
 

Άρθρο 11 
Η Επιτροπή κατευθύνει και συντονίζει το έργο των επιτροπών και των οργάνων 
συναφούς αντικειµένου, που δραστηριοποιούνται στους τοµείς ευθύνης, ιδίως των 
Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και 
Υγείας και Πρόνοιας.  
 

Άρθρο 12 
Σύνθεση Επιτροπής 

 
1. Η Επιτροπή απαρτίζεται από :  
α) Τέσσερις (4) επιστήµονες εγνωσµένου κύρους που καλύπτουν τις περιοχές της 
Βιολογίας, της Γενετικής, της Ιατρικής και της Βιοτεχνολογίας.  
β) Πέντε (5) επιστήµονες εγνωσµένου κύρους, εκ των οποίων δύο προέρχονται 
από τη Νοµική Επιστήµη και ανά ένας από τη Φιλοσοφία, την Κοινωνιολογία και τη 
Θεολογία. Από τους νοµικούς επιστήµονες ο ένας καλύπτει το ∆ηµόσιο ∆ίκαιο ή το 
∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και ο άλλος το Ιδιωτικό ∆ίκαιο.  
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως ορίζονται ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και τα µέλη της 
Επιτροπής.  
3. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι πενταετής.  



 
Άρθρο 13 

Πρόσκληση ειδικών επιστηµόνων 
 
Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλεί επιστήµονες εγνωσµένου κύρους από την Ελλάδα 
ή την αλλοδαπή για την εξέταση εξειδικευµένων θεµάτων σχετικών µε το 
αντικείµενό τους, ορίζοντας το θέµα για το οποίο καλούνται να εκθέσουν τις 
απόψεις τους.  
 

Άρθρο 14 
Ανάθεση εξειδικευµένων µελετών 

 
1. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
µπορεί κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής να αναθέτει µε σύµβαση έργου την 
εκπόνηση εξειδικευµένων µελετών για τους σκοπούς της σε επιστηµονικές οµάδες 
εργασίας.  
2. Οι οµάδες εργασίας µετά το τέλος της σχετικής µελέτης υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή, όπου καταγράφονται τεκµηριωµένα οι απόψεις και οι θέσεις στις 
οποίες κατέληξαν. Η έκθεση δηµοσιοποιείται µετά από απόφαση της Επιτροπής.  
 

Άρθρο 15 
Λειτουργία της Επιτροπής 

 
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) µήνες ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση δύο (2) 
τουλάχιστον µελών της. Τα µέλη προσκαλούνται από τον Πρόεδρο µε 
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. 
2. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον : α) παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία 
των µελών της και β) µεταξύ των παρόντων µελών περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή 
ο αναπληρωτής του. 
3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονοµικών καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών 
διατάξεων, η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής. 
5. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καταρτίζεται ο Κανονισµός της Επιτροπής. 
Με τον Κανονισµό ρυθµίζονται ιδίως ζητήµατα που συνέχονται µε τη λειτουργία 
της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση του 
Πρωθυπουργού, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής, µπορεί να τροποποιείται ο 
Κανονισµός. 
6. Η Επιτροπή υποβάλλει έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους έκθεση στον 
Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στους αρχηγούς των κοµµάτων που 
εκπροσωπούνται στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
 

Άρθρο 16 
Συνδροµή δηµοσίων υπηρεσιών 

 
Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή µπορεί να ζητά από τις 
δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και από ιδιώτες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή 
οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο. Ο Πρόεδρος µπορεί να λαµβάνει γνώση εγγράφων 
και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Οι δηµόσιες υπηρεσίες 
οφείλουν να διευκολύνουν το έργο της Επιτροπής.  
 

Άρθρο 17 
Επιστηµονικοί Συνεργάτες 

 



1. Συνιστώνται δύο (2) θέσεις επιστηµονικού προσωπικού, κατά την έννοια της 
παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
διάρκειας πέντε (5) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται.  
Η πλήρωση των θέσεων πραγµατοποιείται ύστερα από δηµόσια πρόσκληση της 
Επιτροπής για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η επιλογή µεταξύ των υποψηφίων γίνεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 
2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.2527/1997, από πέντε (5) 
µέλη της Επιτροπής, τα οποία ορίζονται από τον πρόεδρό της.  
2. Οι επιστηµονικοί συνεργάτες επικουρούν την Επιτροπή.  
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης καθορίζονται οι 
αποδοχές των επιστηµονικών συνεργατών κατά παρέκκλιση των ισχυουσών 
διατάξεων περί αποδοχών ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.  
 

Άρθρο 18 
 
1. Συνιστώνται µία (1) θέση γραµµατέα και τρεις (3) θέσεις γραµµατειακής και 
τεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής.  
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και ∆ικαιοσύνης 
ρυθµίζονται :  
α) Η κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα κατανοµή των θέσεων της παρ.1, 
καθώς και τα θέµατα οργάνωσης της γραµµατείας και τεχνικής υποστήριξης της 
Επιτροπής.  
β) Η πλήρωση των θέσεων της παρ. 1, που µπορεί να γίνει και µε διάθεση ή 
απόσπαση δηµοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. ή εργαζοµένων µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου στο ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. ή τα 
Ν.Π.Ι.∆. οποιασδήποτε µορφής που τελούν υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του 
Κράτους.  
γ) Κάθε θέµα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση και τις αποδοχές αυτού του 
προσωπικού.  
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
και του κατά περίπτωση συναρµοδίου Υπουργού επιτρέπεται να αποσπάται ως 
γραµµατέας της Επιτροπής υπάλληλος Υπουργείου ή Ν.Π.∆.∆. µε βαθµό Α' ή Β' της 
κατηγορίας ΠΕ, τον οποίο προτείνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.  
4. Ως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 1, η Επιτροπή 
επιτρέπεται να απασχολεί υπαλλήλους και να χρησιµοποιεί τεχνική υποστήριξη που 
της διαθέτουν τα Υπουργεία Ανάπτυξης και ∆ικαιοσύνης, σύµφωνα µε αποφάσεις 
των αρµόδιων Υπουργών.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
 

Τελική διάταξη 
Άρθρο 19 

 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.  
 
 

Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 1998 


