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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

 

Ίδρυση ΕΕΒΚ 

 
 

Η ΕΕΒΚ ιδρύθηκε µε τον Περί 

Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία 

Εθνικής Επιτροπής) Νόµο του 2001 

(Ν.150 (Ι)/2001). 

 

Το άρθρο 2 του Νόµου αναφέρει ότι 

«Βιοηθική» σηµαίνει τη µελέτη των 

ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών, 

ανθρωπιστικών και νοµικών 

προβληµάτων που απορρέουν από τη 

χρήση της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, 

βιολογίας, ιατρικής, γενετικής και 

φαρµακευτικής αλλά κυρίως 

προκαλούνται από την ανθρώπινη  

 

 

 

παρέµβαση στη βιολογική διαδικασία 

και στον ανθρώπινο γονότυπο. 

 

Η ΕΕΒΚ είναι ανεξάρτητο σώµα το 

οποίο δεν υπόκειται στον διοικητικό 

έλεγχο οποιουδήποτε υπουργείου, 

ανεξάρτητου λειτουργού, τµήµατος ή 

υπηρεσίας. 

 

Η Σύµβαση για την προστασία των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της 

Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά  
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µε την εφαρµογή της βιολογίας και της  

ιατρικής (συνοπτικά αναφέρεται στο 

εξής σαν «Σύµβαση του Οβιέδο») 

αποτελεί Σύµβαση για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα σε σχέση µε την φύση του 

ανθρώπου ως σώµατος και ως  υγεία που 

κινδυνεύει να υποστεί βλάβες από το 

αναπόφευκτα αυτονόητο, δηλαδή από 

την παροχή υπηρεσιών υγείας.  

 

Η σύµβαση αυτή θέτει τις βάσεις 

βιοηθικών αρχών σε σχέση µε την 

παροχή υπηρεσιών υγείας είτε υπό την 

µορφή της εφαρµοσµένης κλινικής 

θεραπείας είτε υπό την µορφή της 

κλινικής έρευνας. 

 

Παράλληλα καλεί τα Κράτη Μέλη να 

δηµιουργήσουν µε κατάλληλη 

νοµοθεσία την απαιτούµενη θεσµική και 

κανονιστική υποδοµή έτσι ώστε να 

υπάρχει  εφαρµογή και περαιτέρω 

ανάπτυξη των βιοηθικών αρχών που θα 

στοχεύουν στην αποτελεσµατική 

προστασία του ανθρώπου. 

 

Η Σύµβαση του Οβιέδο εγκρίθηκε από 

τον Κοινοβούλιο του Συµβουλίου της 

Ευρώπης το 1997 και κυρώθηκε από την 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε τον σχετικό 

Νόµο που προνοεί για την Κύρωση της 

Σύµβασης για την Προστασία των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της 

Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά 

µε την εφαρµογή της  βιολογίας και 

ιατρικής και για την κύρωση του 

πρωτοκόλλου που απαγορεύει την  

ανθρώπινη κλωνοποίηση και για 

διάφορα θέµατα συναφή µε την 

εφαρµογή της σύµβασης και του 

πρωτοκόλλου (Ν.31(ΙΙΙ)/2001). 

 

Στο άρθρο 16 της Σύµβασης αυτής 

αναφέρεται ρητά ότι µια εκ των 

προϋποθέσεων για την διεξαγωγή 

έρευνας πάνω σε πρόσωπο είναι «η 

ερευνητική µελέτη να έχει εγκριθεί από  

το αρµόδιο σώµα µετά από ανεξάρτητη 

εξέταση της επιστηµονικής της αξίας,  

συµπεριλαµβανοµένης αξιολόγησης της 

σηµασίας, του στόχου της έρευνας και 

πολυθεµατικής αξιολόγησης της ηθικής 

αποδοχής της». 

 

Ο Κυρωτικός Νόµος της Σύµβασης 

αυτής ορίζει ότι αρµόδιο σώµα που 

αναφέρεται στο άρθρο 16 είναι η Εθνική 

Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) ή 

οποιοδήποτε άλλο σώµα ή Επιτροπή 

στην οποία αυτή εκχωρεί τις πιο πάνω 

αρµοδιότητες της. 
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Στελέχωση ΕΕΒΚ 
 

 

Η ΕΕΒΚ στελεχώνεται από µία (1) 

µόνιµη διοικητική λειτουργό και από µία 

(1) έκτακτη γραφέα. Η διοικητική 

λειτουργός είναι αρµόδια για την 

προετοιµασία των συνεδριάσεων της 

Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, για την 

γραµµατειακή και διοικητική  

υποστήριξη της ΕΕΒΚ στην εκτέλεση 

των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της.  

Ρυθµίζει την επικοινωνία µε άλλες 

υπηρεσίες και τµήµατα τόσο του 

ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα, 

καθώς και µε διεθνείς φορείς. 

 Η γραφέας τηρεί το αρχείο της ΕΕΒΚ 

και των Επιτροπών Βιοηθικής 

Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας και 

κλινικών µελετών και υποστηρίζει 

γραφειακά τις Επιτροπές Βιοηθικής 

Αξιολόγησης.  

 

∆οµή ΕΕΒΚ  
 

 

Απαρτίζεται από 13 Μέλη 

περιλαµβανοµένους και της Προέδρου 

τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο για θητεία 4 ετών. 

 

Η ΕΕΒΚ είναι πολυθεµατική επιτροπή, 

η οποία, σύµφωνα µε τον Ν.150  

 

 

(Ι)/2001, αποτελείται από άτοµα που 

προέρχονται από το χώρο των 

ανθρωπιστικών, νοµικών και 

κοινωνικών επιστηµών (4 άτοµα), 

ιατρικών και βιολογικών επιστηµών     

(4 άτοµα), από οποιαδήποτε άλλη 

επιστήµη ή επάγγελµα ή που έχουν 

διακριθεί σε οποιοδήποτε τοµέα ή 

δραστηριότητα για την προσφορά τους 

(4 άτοµα). Ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ 

επιλέγεται από οποιαδήποτε από τις 

κατηγορίες επιστηµόνων που 

αναφέρονται πιο πάνω. 

 

 

Σύνθεση ΕΕΒΚ 31/07/2006-

30/07/2010 
 

 

1. κα. Ρένα Βραχίµη Πετρίδου,                 

Πρόεδρος 

Ανώτερη ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας  

 

2. κος. Άγγελος Ευσταθίου, Μέλος  

Καθηγητής Χηµείας, Πανεπιστήµιο 

Κύπρου  

 

3. κος. Ανδρέας ∆ηµητρίου, Μέλος  

Ιδιώτης Ιατρός  
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4.κα Ελένη Καλοκαιρινού, Μέλος  

Επίκουρος Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, 

Πανεπιστήµιο Κύπρου  

 

5. κος. Ευάγγελος Αναστασίου, Μέλος  

Κυβερνητικός Ιατρός  

 

6. κος. Κωνσταντίνος ∆έλτας, Μέλος  

Kαθηγητής Γενετικής, Πανεπιστήµιο 

Κύπρου  

 

7. κα. Ιουλιέττα Καλλή-Λαούρη, Μέλος  

Παιδοψυχίατρος  

 

8. κα Μαρία ∆ηµητρίου, Μέλος  

Ανώτερη Λέκτορας, Σχολή Επιστηµών 

Υγείας ΤΕΠΑΚ  

 

9. κος. Μάριος Καριόλου, Μέλος  

∆ιδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας  

 

10. πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, Μέλος  

Παιδίατρος, Ιερέας  

 

11. κα. Σεµέλη Βύζακου, Μέλος  

Κλινική Ψυχολόγος  

 

12. κος Σταύρος Ολύµπιος, Μέλος  

Θεολόγος  

 

13. κος. Χρίστος Ηλιάδης, Μέλος  

Κοινωνιολόγος  

 

 

Αρµοδιότητες ΕΕΒΚ 

 
 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Νόµου 

150(I)/2001, η Επιτροπή: 

1. Ερευνά, µελετά, αναλύει και 

αξιολογεί συστηµατικά, από 

βιοηθικής άποψης, θέµατα και 

προβλήµατα που προκύπτουν από:  

• την επιστηµονική πρόοδο και την 

εφαρµογή της στους τοµείς της 

βιοτεχνολογίας, βιολογίας, 

ιατρικής, γενετικής και 

φαρµακευτικής, ή 

• γενικά από την ιατρική φροντίδα, 

και 

• την ανθρώπινη παρέµβαση στην 

βιολογική διαδικασία και στον 

ανθρώπινο γονότυπο. 

 

2. παρέχει συµβουλές και εκδίδει 

γνωµατεύσεις σε οποιοδήποτε 

αρµόδιο πρόσωπο ή όργανο επί 

βιοηθικών θεµάτων και 

προβληµάτων. 
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3. εξετάζει κάθε ηθικό, 

δεοντολογικό, κοινωνικό, 

ανθρωπιστικό ή νοµικό ζήτηµα 

σχετικό µε: 

• τις επιστηµονικές εξελίξεις και 

την εφαρµογή τους, και  

• την ανθρώπινη παρέµβαση στη 

βιολογική διαδικασία και στον 

ανθρώπινο γονότυπο. 

 

4. συνεργάζεται µε διεθνείς      

 οργανισµούς και παρεµφερή  

 όργανα όπου εκπροσωπεί την 

 Κύπρο. 

 

5. ενηµερώνει τους πολίτες µε κάθε 

προσφερόµενο µέσο για 

βιοηθικά θέµατα και 

προβλήµατα. 

 

6. µελετά και ερευνά θέµατα 

βιοηθικής µε βάση την αρχή της  

συνετούς αποφυγής και την 

προαγωγή της υγείας. 

 

7. παρακολουθεί και φροντίζει για 

την εφαρµογή διεθνών 

συµβάσεων ή άλλων διεθνών 

υποχρεώσεων της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας που σχετίζονται µε 

θέµατα βιοηθικής. 

8. καλεί επιστήµονες εγνωσµένου 

κύρους από την Κύπρο ή το 

εξωτερικό για την εξέταση 

εξειδικευµένων θεµάτων 

σχετικών µε το αντικείµενο τους, 

ορίζοντας τα θέµατα για τα οποία 

καλούνται να εκθέσουν τις 

απόψεις τους. 

 

9. ασκεί τις αρµοδιότητες της 

σχετικά µε την σύσταση 

επιτροπών βιοηθικής. 

 

Κώδικες Πρακτικής  

(Κ.∆.Π. 175/2005) 

 

Η ΕΕΒΚ για την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων της για  βιοηθική 

αξιολόγηση βιοϊατρικής και κλινικής 

έρευνας, που πηγάζουν από τον Περί 

Ίδρυσης Επιτροπής Βιοηθικής Νόµο, 

την Σύµβαση του Οβιέδο και τους 

Κανονισµούς για την Καλή Κλινική 

Πρακτική στα Φάρµακα Ανθρώπινης 

Χρήσης εξέδωσε τους “Κώδικες 

Πρακτικής για τη σύσταση και 

λειτουργία επιτροπών βιοηθικής για 

την βιοηθική αξιολόγηση της 

βιοϊατρικής έρευνας στην Κύπρο”, 

(Κ∆Π 175/2005) οι οποίοι τέθηκαν 

σε ισχύ στις 31/05/2005.  
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Τα δεοντολογικά και επιστηµονικά 

κριτήρια για τη διενέργεια 

βιοϊατρικών ερευνών σε ανθρώπους 

έχουν διαµορφωθεί και καθιερωθεί 

σε διεθνείς Κώδικες Πρακτικής, 

περιλαµβανοµένης της ∆ιακήρυξης 

του Ελσίνκι, των ∆ιεθνών Κωδίκων 

∆εοντολογίας για Βιοιατρική 

Έρευνα αναφορικά µε ανθρώπους, 

και των Κωδίκων για Καλή Κλινική 

Πρακτική της Παγκόσµιας 

Οργάνωσης Υγείας. 

Σκοπός των Κ∆Π175/2005 είναι η 

συµβολή στην ανάπτυξη σωστής 

µεθοδολογίας για τον βιοηθικό και 

δεοντολογικό έλεγχο της βιοϊατρικής 

έρευνας στην Κύπρο. 

 

Για τους σκοπούς των Κωδίκων 

αυτών, η βιοιατρική έρευνα 

περιλαµβάνει έρευνα: 

 (1) µε φάρµακα,  

      (2) µε ιατρικές συσκευές,  

 (3) µε ακτινοβολία για ιατρικούς 

       σκοπούς,  

 (4) µε χρήση ιατρικών µητρώων, 

      (5) σε χειρουργικές διαδικασίες,  

 (6) σε βιολογικά δείγµατα,  

 (7) σε γενετικά δείγµατα  

Επίσης περιλαµβάνει γενετικές 

εξετάσεις, ψυχολογικές ή 

ψυχιατρικές έρευνες και 

οποιαδήποτε άλλη έρευνα στην 

οποία διαπιστώνονται ότι γίνεται 

επέµβαση στον ψυχοσωµατικό 

κόσµο του ανθρώπου. 

 

Επιτροπές Βιοηθικής 

Αξιολόγησης Ερευνητικών 

Πρωτόκολλων 

 

Με βάση το πιο πάνω ∆ιάταγµα και 

µε βάση την εξουσία που χορηγείται 

στην ΕΕΒΚ από τον Νόµο 

150(I)/2001 Ο Περί Βιοηθικής 

(Ίδρυση και λειτουργία Εθνικής 

Επιτροπής) Νόµος, η ΕΕΒΚ 

προχώρησε στην σύσταση τριών 

Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης:  

 

Α) Την Επιτροπή Βιοηθικής 

Αξιολόγησης Ερευνητικών 

Πρωτοκόλλων σε Σχέση µε την 

Κλινική Έρευνα στα Φάρµακα 

Ανθρώπινης Χρήσης. 

 

Β) Την Επιτροπή Βιοηθικής 

Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας, 

και 

 

Γ) Την Επιτροπή Βιοηθικής 

Αξιολόγησης Ερευνητικών 
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Πρωτοκόλλων Βιοϊατρικής Έρευνας 

και Κλινικής Έρευνας στα Φάρµακα 

Ανθρώπινης Χρήσης. 

 

Η ΕΕΒΚ εποπτεύει, κατευθύνει και 

συντονίζει το έργο των πιο πάνω 

Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης.  

 

Η διάρκεια της θητείας των Μελών 

των Επιτροπών Βιοηθικής 

Αξιολόγησης είναι διετής. 

 

Ο ρόλος των Επιτροπών Βιοηθικής 

Αξιολόγησης µε βάση τους Κώδικες 

Πρακτικής (Κ∆Π 175/2005) είναι:  

1) Συµβολή στην κατοχύρωση της 

αξιοπρέπειας των δικαιωµάτων, της 

ασφάλειας και της ευηµερίας όλων 

όσων µετέχουν ή δυνατό να 

µετάσχουν σε έρευνες. 

2) Άσκηση ανεξάρτητου, επαρκούς  

και έγκαιρου έλεγχου της 

δεοντολογίας των προτεινόµενων 

προγραµµάτων. 

 

3) Έλεγχος των προτεινόµενων 

προγραµµάτων πριν από την έναρξη 

τους και την βεβαίωση ότι θα τύχουν 

σχετικής έγκρισης. 

 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

28/11/2007-27/11/2009 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

∆ΟΚΙΜΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

1. κος. Κωνσταντίνος Φελλάς – 

Πρόεδρος, Κοινωνιολόγος 

2.  κα. Αγγελική Λαουτάρη – 

Μέλος, Εκπαιδευτικός  

3. κα. Αικατερίνη ∆ηµολιού – 

Μέλος, Βιοχηµικός/Βιολόγος 

4. κα. ∆ήµητρα-Έµυ 

Παπαστεφάνου - Μέλος, 

∆ικηγόρος  

5. κα. Έλενα Κκολού – Μέλος, 

 Φαρµακοποιός  

6. κος. Κωνσταντίνος Κυριακίδης -

 Μέλος, Πτυχιούχος

 Μηχανολογίας και Θεολογίας 

7. κος. Μιχαήλ Πέτρου – Μέλος,  

 Ιατρός 

8. κος. Σίµων Μαλάς – Μέλος, 

 Κλινικός Ογκολόγος 
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9.  κα. Χριστιάνα Κούτα -  

 Μέλος, Σχολή Επιστηµών Υγείας 

 ΤΕΠΑΚ  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

1. κος, Κλεόπας Κλεόπα – 

Πρόεδρος, Νευρολόγος  

2. κος. Αθανάσιος Κορφιώτης – 

Μέλος,   ∆ικηγόρος 

3. κος. Ανδρέας Προκοπίου – 

Μέλος, Στοµατογναθοχειρούργος 

4.  κα. ∆ήµητρα Γεωργίου – Μέλος, 

Γενετιστής 

5.  κα. Ευριδίκη Παπασταύρου – 

Μέλος, Λέκτορας Σχολή 

Επιστηµών Υγείας ΤΕΠΑΚ  

6. κος. Ιωάννης Πασχαλίδης – 

Μέλος, Επικ. Καθ. Χηµείας, 

Πανεπιστήµιο Κύπρου 

7. κος. Λουκάς Νικολάου -  Μέλος, 

Βιολόγος 

8. κος. Πάρις Κλεάνθους – Μέλος, 

Λέκτορας 

9. κος. Στέλιος Γεωργιάδης – 

Μέλος, Ιδιώτης Κλινικός 

Ψυχολόγος - Νευροψυχολόγος 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

1. κος. Ανδρέας Χατζησάββας – 

Πρόεδρος, Γενετιστής 

2. κα. Άννα Παφίτου – Μέλος, 

Φαρµακοποιός 

3. πατήρ Αναστάσιος Ισαάκ – 

Μέλος, Ιερέας - Εκπαιδευτικός 

Βιολογία           

4. κος. Γεώργιος Ορφανός – 

Μέλος, Ιατρός Παθολόγος 

Ογκολόγος 

5. κος. Θεόδωρος Κυπριανού – 

Μέλος,  Πνευµονολόγος 

Εντατικολόγος 

6. κος. Ιωάννης Μπέκος -  Μέλος, 

Ειδικός Επιστήµονας, 

Πανεπιστήµιο Κύπρου  

7. κα. Λούλλα Θεοδώρου – Μέλος, 

Αφυπηρετήσασα ∆ιευθύντρια 

Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευηµερίας  

8. κος. Μιχάλης Μούρος –  Μέλος,  

 ∆ικηγόρος 
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9.  κα. Ροδοθέα Σταυρινού – Μέλος,  

 Πρώτη Νοσηλευτική Λειτουργός 

 

Έντυπα αιτήσεων και 

παρακολούθησης 

(περιλαµβάνονται ως 

παράρτηµα στους Κώδικες και 

διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της 

ΕΕΒΚ): 

 

• ΕΕΒΚ 02 Υποβολή αίτησης για 

έγκριση προγράµµατος 

 

• ΕΕΒΚ 03 Έντυπα Συγκατάθεσης 

 

•  ΕΕΒΚ 04 Έντυπο Απόφασης 

Επιτροπής Βιοηθικής 

Αξιολόγησης  

 

•  ΕΕΒΚ 05 Έντυπο 

Παρακολούθησης 

Προγράµµατος από Επιτροπή 

Βιοηθικής 

 

•  ΕΕΒΚ 06 Έντυπο Αναφοράς για 

την Ολοκλήρωση Προγράµµατος 

Έρευνας 

 

•  ΕΕΒΚ 07 Έντυπο Αίτησης για 

Παράταση Προγράµµατος 

Έρευνας 

 

•  ΕΕΒΚ 08 Έντυπο Αναφοράς 

Μη-Προγραµµατισµένης 

∆ιακοπής Προγράµµατος 

Έρευνας 

 

•  ΕΕΒΚ 09 Έντυπο Αναφοράς 

Έκτακτου Περιστατικού 

 

•   ΕΕΒΚ 10 Αίτηση για 

∆ιαφοροποίηση Ερευνητικού 

Πρωτοκόλλου 

 

Γνώµες Επιτροπής  

 

1. Γνώµη ΕΕΒΚ σε σχέση µε τις 

Μεταµοσχεύσεις Οργάνων 

Ανθρώπινης Προέλευσης 

(14/04/2003) 

 

2. Γνώµη ΕΕΒΚ σε σχέση µε την 

Προεµφυτευτική Γενετική 

∆ιάγνωση Εµβρύου(20/10/2003) 

 

3. Γνώµη ΕΕΒΚ σε σχέση µε 

βιοηθικά ερωτήµατα που 

προκύπτουν από την φύλαξη 

αίµατος οµφάλιου λώρου σε 
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ιδιωτικές κερδοσκοπικές 

τράπεζες (27/09/2004) 

 

4. Γνώµη ΕΕΒΚ µε θέµα: Αρχείο 

∆οτών Μακάρειου Νοσοκοµείου 

(19/07/2006) 

 

5. Γνώµη ΕΕΒΚ σε σχέση µε την 

Επιλογή Φύλου του παιδιού που 

θα γεννηθεί, µε την µέθοδο ΠΓ∆ 

(01/11/2006) 

 

6. Γνώµη της ΕΕΒΚ σε σχέση µε 

την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη 

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή 

(ΙΥΑΑ) - (05/03/2007) 

 

7. Γνώµη ΕΕΒΚ για Προγνωστικές 

ιατρικές πληροφορίες υγείας 

σχετικά µε τη σύναψη ιδιωτικών 

ασφαλιστικών συµβολαίων ζωής 

και υγείας (22/01/2008) 

 

8. Γνώµη ΕΕΒΚ σε σχέση µε το 

Προγαµιαίο Πιστοποιητικό για 

το στίγµα της Μεσογειακής 

Αναιµίας για σκοπούς πολιτικού 

γάµου (24/03/2008) 

 

 

 

 

9. Γνώµη ΕΕΒΚ σε σχέση µε τους 

Γενετικά Τροποποιηµένους 

Οργανισµούς (ΓΤΟ) – 

(03/04/2008) 

 

10. Γνώµη ΕΕΒΚ «Ανακουφιστική 

Φροντίδα: µια σύνθετη 

προσφορά του ιατροκοινωνικού 

συστήµατος προς τον άνθρωπο» 

(01/07/2008)  

 

 

Ιστοσελίδα ΕΕΒΚ  

 
 

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ στο 

www.bioethics.gov.cy  τα 

ενδιαφερόµενα άτοµα µπορούν να 

βρουν πληροφορίες για την ΕΕΒΚ 

και τις Επιτροπές Βιοηθικής 

Αξιολόγησης. (Νοµοθεσία, Γνώµες, 

Έντυπα, ∆ιάλογος µε τους Πολίτες 

µέσα από ερωτηµατολόγιο, κ.α.). 

 

 

 

 

 

 

Γραµµατεία 

Εθνικής Επιτροπής  Βιοηθικής 

11 Ιουλίου 2008 
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