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ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΒΑ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ενόψει της λήξης της θητείας των µελών των Επιτροπών Βιοηθικής 
Αξιολόγησης (ΕΒΑ) στις 30 Νοεµβρίου 2015 - στις οποίες η Εθνική Επιτροπή 
Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) έχει εκχωρήσει την αρµοδιότητα για βιοηθική 
αξιολόγηση και έγκριση ερευνητικών προγραµµάτων -  η ΕΕΒΚ δέχεται αιτήσεις 
από ενδιαφερόµενα άτοµα. Τα νέα µέλη θα διοριστούν για θητεία  τριών 
χρόνων, από 01/12/2015 – 30/11/2018. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προέρχονται από ένα ευρύ φάσµα επιστηµών 
(ιατρικές – βιολογικές επιστήµες, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, 
νοµική επιστήµη, οποιαδήποτε άλλη επιστήµη ή επάγγελµα ή το κοινωνικό 
σύνολο).  

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Κ.∆.Π. 175/2005), ο σκοπός µιας ΕΒΑ στον 
έλεγχο της βιοϊατρικής έρευνας είναι να συµβάλει στην κατοχύρωση της 
αξιοπρέπειας, των δικαιωµάτων, της ασφάλειας και της ευηµερίας όλων όσων 
µετέχουν ή δυνατό να µετάσχουν σε έρευνες. Ο σκοπός αυτός επεκτείνεται και 
σε όλα τα άλλα είδη έρευνας που ενέχουν παρέµβαση στον άνθρωπο, όπως 
κλινικές δοκιµές σε φάρµακα ανθρώπινης χρήσης. 

Tα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των µελών περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

(α) παρουσία σε συνεδρίαση µια φορά το µήνα (απογευµατινές ώρες στα 
γραφεία της ΕΕΒΚ) εκτός εάν παραστεί έκτακτη ανάγκη για πιο τακτές 
συνεδριάσεις, 

(β) οι υποψήφιοι για διορισµό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πέραν των 2-3 
ωρών που θα απαιτείται η παρουσία τους στις συνεδριάσεις, θα πρέπει να 
αφιερώνουν και σηµαντικό χρόνο πριν την συνεδρίαση για µελέτη των 
ερευνητικών προγραµµάτων που θα υποβάλλονται για έγκριση.  

Υποψηφιότητες θα γίνονται αποδεκτές µέχρι την 28η Σεπτεµβρίου, 2015.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών 
βιοηθικής έρευνας στην Κύπρο (Κ.∆.Π. 175/2005) θα βρείτε στην ιστοσελίδα της 
ΕΕΒΚ  www.bioethics.gov.cy  (σύνδεσµος: Κώδικες Πρακτικής). Επίσης, 
ενηµέρωση για τη δοµή και το έργο των ΕΒΑ είναι διαθέσιµη στην ετήσια έκθεση 
της ΕΕΒΚ στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ (σύνδεσµος: Ετήσιες Εκθέσεις). 
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