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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΚΛΟΓΗ ΡΕΝΑΣ ΒΡΑΧΙΜΗ ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ 

ΤΗΣ COMETH 

 

Η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη των Εθνικών Επιτροπών Βιοηθικής των 

Κρατών-Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης (COMETH) συστάθηκε το 

1992. Σ’ αυτή συµµετέχουν οι  Εθνικές Επιτροπές Βιοηθικής των Κρατών-

Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης.   

 

Σκοπός της COMETH είναι η προώθηση της συνεργασίας ανάµεσα 

στις Εθνικές Επιτροπές Βιοηθικής, η παροχή βοήθειας σε χώρες οι οποίες 

επιθυµούν να προβούν στην σύσταση επιτροπών βιοηθικής καθώς επίσης 

η προώθηση της δηµόσιας συζήτησης αναφορικά µε βιοηθικά θέµατα τα 

οποία προκύπτουν από τις εφαρµογές της βιολογίας, της ιατρικής, της 

βιοτεχνολογίας και της δηµόσιας υγείας. 

 

Από την ηµεροµηνία σύστασης της η COMETH διοργάνωσε µέχρι 

σήµερα 9 συνέδρια στα οποία συζητήθηκαν θέµατα βιοϊατρικής και 

βιοτεχνολογίας που ήγειραν σοβαρούς βιοηθικούς προβληµατισµούς. Στα 

συνέδρια αυτά παραχωρείται πάντοτε χρόνος για ανταλλαγή εµπειριών και 

πληροφοριών σε σχέση µε την λειτουργία των Εθνικών Επιτροπών 

Βιοηθικής.  

 

 

 



 

 

Τα συνέδρια της COMETH που έγιναν µέχρι σήµερα κατά 

χρονολογική σειρά είναι τα ακόλουθα: 

 

- 1ο συνέδριο, Μαδρίτη (Ισπανία, 1992) (Σύσταση COMETH) 

- 2ο συνέδριο, Στοκχόλµη (Σουηδία, 1994) 

- 3ο συνέδριο, Παρίσι (Γαλλία 1998) µε κύριο θέµα «Ηθικές 

πτυχές των συλλογικών επιλογών υγείας» 

- 4ο συνέδριο , Πόρτο (Πορτογαλία, 1998) ανάµεσα στα κύρια 

θέµατα ήταν τα «Αµφιλεγόµενα ηθικά ζητήµατα στον τοµέα της 

διεθνούς βιοϊατρικής έρευνας» 

- 5ο συνέδριο, Στρασβούργο (Συµβούλιο της Ευρώπης, 2000), 

κύριος άξονας εργασιών «Επιστήµη, Επικοινωνία και Κοινωνία» 

- 6ο συνέδριο, Πάφος (Κύπρος ,2001), «Γενετική και Κοινωνία: 

∆υνατότητες και Κίνδυνοι» 

- 7ο συνέδριο, Στρασβούργο (Συµβούλιο της Ευρώπης, 2003), 

«Νέες ηθικές προκλήσεις: Εκπαίδευση στη Βιοηθική και 

Βιοτράπεζες» 

- 8ο συνέδριο, Ντουπροβνικ, (Κροατία, 2005), µε κύριο θέµα 

«Αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις των µεταβαλλόµενων 

κοινωνιών» 

- 9ο συνέδριο, Βερολίνο, (Γερµανία, 2007), µε κύριο θέµα 

«Βιοηθική σε µια δηµοκρατική κοινωνία»  

 

 Κατά την διάρκεια του 9ου  συνεδρίου της COMETH το οποίο 

διοργανώθηκε στο Βερολίνο στις 23 Μαΐου 2007 και στο οποίο 

συµµετείχαν Πρόεδροι και Μέλη Εθνικών Επιτροπών Βιοηθικής από 38 

Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, διεξήχθηκαν εκλογές για 

ανάδειξη του νέου Συµβουλίου της COMETH για διετή θητεία.   

 

Πρόεδρος της COMETH εξελέγη οµόφωνα η κυρία Ρένα Βραχίµη 

Πετρίδου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου. 

 



Η κυρία Πετρίδου διαδέχθηκε τον κύριο Daniel Tarschys της 

Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής της Σουηδίας και  πρώην Γενικό Γραµµατέα 

του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

 

Τα άλλα µέλη του Συµβουλίου είναι:  Jean – Claude Ameisen 

(Γαλλία), Givi Javashvili (Γεωργία), Rudofl Teuwsen (Γερµανία), László 

Szönyi (Ουγγαρία), Paula Martinho da Silva (Πορτογαλία), Christoph 

Rehmann – Sutter (Ελβετία). 

 
 
 Η κυρία Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου, µε την ιδιότητα της  Προέδρου της 

COMETH για τα επόµενα δύο χρόνια προγραµµατίζει ήδη µε την 

συνεργασία των υπολοίπων Μελών του Συµβουλίου της COMETH καθώς 

επίσης µε την συνεργασία της Γραµµατείας του Τµήµατος Βιοηθικής του 

Συµβουλίου της Ευρώπης διάφορες δραστηριότητες όπως είναι η 

συνεργασία µε την UNESCO και την Π.Ο.Υ για την διοργάνωση του 

Παγκοσµίου Συνεδρίου Βιοηθικής (Global Summit) το οποίο θα διεξαχθεί 

στο Παρίσι το 2008. 

 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου 


