
Απόφαση Πρωθυπουργού, αριθ. Υ439, ΦΕΚ Β’ 1224 /6.10.2000 
 

Κανονισµός της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 
 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
Έχοντας υπόψη :  
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ν. 2667/1998 (ΦΕΚ 281 Α΄). 
2. Την από 29.9.2000 πρόταση σχεδίου Κανονισµού της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. 
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε :  
 

Άρθρο 1 
 

1. Eκδίδουµε τον Κανονισµό λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, το κείµενο του 
οποίου έχει ως εξής : 
 
 

KANONIΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

 
1. Σκοπός 

 
Ο σκοπός της Επιτροπής είναι αυτός που αναφέρεται στην παρ. 4 άρθρου 10 του ν. 2667/98 
(ΦΕΚ Α΄281). 
 

2. Πρόεδρος 
 
2.1 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή ενώπιον κάθε αρχής, αλλοδαπής ή ηµεδαπής καθώς 
και ενώπιον των αντιστοίχων Εθνικών Επιτροπών Βιοηθικής, των διεθνών κυβερνητικών 
οργανισµών και των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή 
απουσιάζει, εκπροσωπεί την Επιτροπή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. 
2.2 Ο Πρόεδρος µπορεί να εξουσιοδοτήσει µέλος της Επιτροπής να τον εκπροσωπήσει για 
συγκεκριµένο θέµα ιδίως σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, διασκέψεις και συναντήσεις. 
2.3 Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Επιτροπής, προεδρεύει 
των συνεδριάσεων και  υπογράφει, µαζί  µε τον εκτελούντα χρέη γραµµατέως, τα σχετικά 
πρακτικά. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, τον αναπληρώνει στα 
καθήκοντα του παρόντος άρθρου ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. 
2.4 Ο Πρόεδρος ύστερα από απόφαση της Επιτροπής ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας καλεί σε ακρόαση 
ενώπιον της Επιτροπής πρόσωπα που θα διευκολύνουν το έργο µε τις προσωπικές τους 
εµπειρίες ή απόψεις. Η πρόσκληση γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο. 
2.5 Ο Πρόεδρος συντονίζει την εργασία των επιστηµονικών συνεργατών και επιβλέπει τη 
λειτουργία της Γραµµατείας της Επιτροπής. 
 

3. Λειτουργία της Επιτροπής 
 
3.1 Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο µήνες και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου ή αίτηση τριών τουλάχιστον µελών της. Η πρόσκληση γίνεται µε οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο. Οι προσκλήσεις σε τακτική συνεδρίαση απευθύνονται µε ευθύνη του 
Γραµµατέως στα µέλη τουλάχιστον 8 ηµέρες προ της συνεδρίασης. Για τις έκτακτες 
συνεδριάσεις η προθεσµία περιορίζεται στις 3 ηµέρες. 
3.2 Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα µισά συν 1 µέλη της στη 
συγκεκριµένη συνεδρίαση και µεταξύ των παρόντων περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο 
Αναπληρωτής Πρόεδρος. 
3.3 Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών της που 
έχουν δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
3.4 Για κάθε απόφαση καταγράφεται η πλειοψηφία και οι µειοψηφούντες απόψεις. 



3.5 Τα πρακτικά τηρούνται µε ευθύνη του Προέδρου από τον Γραµµατέα της Επιτροπής ή, σε 
περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος του τελευταίου, από υπάλληλο της Γραµµατείας. Αν η 
Επιτροπή κρίνει ότι για συγκεκριµένο θέµα πρέπει να συζητήσει και αποφασίσει χωρίς την 
παρουσία γραµµατέα, τα πρακτικά τηρούνται από ένα από τα µέλη της. 
3.6 Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν είναι δηµόσιες. 
3.7 Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός από τις περιπτώσεις προσωπικών θεµάτων των µελών της 
Επιτροπής, οπότε είναι µυστική. 
3.8 Η Επιτροπή µε απόφασή της, στις αρχές κάθε εξαµήνου, καθορίζει τις θεµατικές 
προτεραιότητές της. Θέµατα που έχουν επείγοντα χαρακτήρα ή εξαιρετική σοβαρότητα µπορούν 
να προστίθενται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου ή να προτάσσεται η συζήτησή τους. 
 

4. Ετήσια Έκθεση 
 
4.1 Η Επιτροπή συντάσσει ετήσια Έκθεση, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 
του ν. 2667/98. 
4.2 Η Επιτροπή δίνει στη δηµοσιότητα την ετήσια Έκθεση µετά την υποβολή της στον 
Πρωθυπουργό και στη Βουλή. 
 

5. Πλαισίωση της Επιτροπής 
 
5.1 Η επιστηµονική πλαισίωση της Επιτροπής γίνεται από τους επιστηµονικούς συνεργάτες που 
επικουρούν την Επιτροπή µε προετοιµασία εισηγήσεων και µε επιστηµονικές έρευνες πάνω σε 
θέµατα που τους αναθέτει η Επιτροπή. 
Οι επιστηµονικοί συνεργάτες οργανώνουν αρχείο κειµένων και επιστηµονικών µελετών και 
εργάζονται για την έκδοση εντύπων, περιοδικών ή µη, που θα περιέχουν τη δράση της 
Επιτροπής και άλλη ύλη σχετική µε τη Βιοηθική. 
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους οι επιστηµονικοί συνεργάτες που έχουν την ειδικότητα του 
νοµικού παρέχουν υπηρεσίες στην Επιτροπή και ως Νοµικοί Σύµβουλοι. Οι ανωτέρω διατηρούν 
και µετά την πρόσληψή τους το δικαίωµα άσκησης δικηγορίας. 
5.2 Η Γραµµατεία της Επιτροπής συντίθεται από ένα γραµµατέα και τρία πρόσωπα 
γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης, διοριζόµενα και αµειβόµενα κατά το άρθρο 18 του ν. 
2667/98. Ο Γραµµατέας διευθύνει το έργο της Γραµµατείας. Ο Πρόεδρος επιβλέπει τη 
λειτουργία της. Η οργάνωση της Γραµµατείας και τα ειδικότερα θέµατα της λειτουργίας  της 
ρυθµίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. 
 

6. Τροποποίηση του Κανονισµού 
 
6.1 Η τροποποίηση του Κανονισµού γίνεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού ύστερα από 
εισήγηση της Επιτροπής. 
 

Άρθρο 2 
 
 Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2000 
 
 
 
 
 
 
 


