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Αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων 
 

Από τον Αύγουστο του 2009 µέχρι σήµερα, η Επιτροπή αξιολόγησε συνολικά 
7  ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες αφορούσαν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών 
θεµάτων όπως το παιδικό άσθµα, την νεφρική ανεπάρκεια, τον καρκίνο του µαστού, 
του εντέρου και του προστάτη, τον αυτισµό και τις νόσους του Crohns και ελκώδη 
κολίτιδα. 

 
  Οι πλείστες από αυτές έχουν εγκριθεί µετά από υποβολή επιπρόσθετων 
στοιχείων ή/και µετά από βελτιώσεις που ζητήθηκαν από τους ερευνητές.   
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι ερευνητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν, 
αξιολογήθηκαν µέσα στα χρονικά πλαίσια που προβλέπονται από τους σχετικούς 
Κώδικες Πρακτικής (Κ.∆.Π. 175/2005) και οι αποφάσεις που λήφθηκαν από την 
Επιτροπή µέχρι σήµερα ήταν οµόφωνες ή κατά πλειοψηφία.  
 

Οι πλείστες των προτάσεων που αξιολογήθηκαν αφορούσαν γενετικές µελέτες 
και σε δύο από αυτές έγινε χρήση νέων τεχνολογιών µελέτης του DNA, µέθοδοι οι 
οποίες µπορούν να δώσουν ουσιώδεις πληροφορίες, ορισµένες από τις οποίες πιθανόν 
να µην είχαν προβλεφθεί όταν εδίδετο η συνειδητή συγκατάθεση από τον ασθενή. 
Την επιτροπή απασχόλησε και προβληµάτισε η διαχείριση πληροφοριών που µπορεί 
να ληφθούν, πώς θα διαµορφωθούν στο έντυπο συγκατάθεσης, πως θα ερµηνευτούν 
και πώς θα δοθούν στην οικογένεια. 
  

 Εφόσον ο βασικός στόχος µας είναι η προστασία του ατόµου του οποίου τα 
βιολογικά υλικά αφαιρούνται, αποθηκεύονται ή χρησιµοποιούνται για έρευνα,  

Και γνωρίζοντας ότι η έρευνα στα βιολογικά προϊόντα πρέπει να γίνεται 
ελεύθερα και βασισµένη σε κανονισµούς και άλλες νοµικές διατάξεις που 
επιβεβαιώνουν   την προστασία του ατόµου, 

Και δίδοντας έµφαση στο γεγονός ότι τα συµφέροντα και η ευηµερία του 
ατόµου του οποίου αφαιρούνται τα βιολογικά υλικά πρέπει να προηγούνται της των 
δικαιωµάτων της κοινωνίας και της έρευνας, 

Και λαµβάνοντας υπόψη ότι ειδική προστασία πρέπει να δίδεται σε άτοµα που 
µπορεί να είναι αδύνατα (τρωτά) στο πλαίσιο της έρευνας, 

Και αναγνωρίζοντας ότι κάθε άτοµο είναι ελεύθερο να αποφασίσει αν θα 
λάβει ή όχι µέρος σε µία έρευνα και κανείς δεν πρέπει να τον εξαναγκάσει, 

Λαµβάνουµε τέτοιες αποφάσεις όσες είναι απαραίτητες για να 
προστατεύσουµε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια  και τα δικαιώµατα των ατόµων 
όσων αφορά την χρήση των βιολογικών του προϊόντων για έρευνα.  

 
 
 



 
Άλλες δραστηριότητες της Επιτροπής  

Πέραν  της αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων, εκπρόσωπος της Επιτροπής 
Βιοηθικής Αξιολόγησης συµµετείχε µαζί µε εκπροσώπους των άλλων επιτροπών και 
της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής στην προετοιµασία σχεδίου γνώµης για την 
δηµιουργία/χρήση βιοτραπεζών και αρχείων βιολογικών δειγµάτων για σκοπούς 
έρευνας.  

Άλλωστε πιστεύουµε  ότι οι βιοτράπεζες σε ένα νησί  µικρό όπως είναι η 
Κύπρος δεν πρέπει να µονοπωλούνται από µικρές οµάδες επιστηµόνων. 
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