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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Η ΕΕΒΚ µε βάση τα όσα έχουν δηµοσιευθεί πρόσφατα στον ηµερήσιο 

τύπο αναφορικά µε τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που προσφέρει 

εγγεγραµµένη στην Κύπρο ιδιωτική εταιρεία, επιθυµεί να πληροφορήσει το κοινό 

για τα ακόλουθα: 

 

(α)  Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς αποτελεί µία 

βιοτεχνολογική – γενετική µέθοδο η οποία βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο 

και δεν υιοθετείται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, το Συµβούλιο της 

Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την UNESCO και από οµάδες 

επιστηµονικών εταιρειών και διακεκριµένων επιστηµόνων.  Η κλωνοποίηση 

στα ζώα απέδειξε ότι το κλωνοποιηµένο έµβρυο είναι θνησιγενές όπως και 

το κλωνοποιηµένο ζώο όταν καταφέρει να γεννηθεί.  Τούτο συµβαίνει διότι 

φέρει πολλαπλά γενετικά και επιγενετικά προβλήµατα υγείας.  Επιπλέον η 

δηµιουργία ανθρωπίνου όντος µε τεχνικά µέσα αφαιρεί από την ελευθερία 

και ακεραιότητα αυτού του ανθρωπίνου όντος. 
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(β) Υπάρχει ο κίνδυνος, η δηµιουργία κλωνοποιηµένου ανθρώπινου εµβρύου για 

χρήση των βλαστικών του κυττάρων για σκοπούς έρευνας ή άλλους 

«θεραπευτικούς» σκοπούς, να µετατρέπει το ανθρώπινο έµβρυο σε 

αποθήκη «εξαρτηµάτων» µε µοναδικό σκοπό της δηµιουργίας του τη 

χρησιµοποίησή του για εξαγωγή βλαστοκυττάρων για ερευνητικούς 

σκοπούς. 

 

2. Τα πιο πάνω επιστηµονικά και βιοηθικά προβλήµατα οδήγησαν στην 

απαγόρευση της ανθρώπινης κλωνοποίησης και στην απαγόρευση της 

δηµιουργίας ανθρώπινου εµβρύου in vitro µε µοναδικό σκοπό την έρευνα.  

Σχετικά µε τα πιο πάνω είναι το άρθρο 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και 

το άρθρο 18 της Σύµβασης του Οβιέδο, που κυρώθηκαν από την Κυπριακή 

∆ηµοκρατία µε τον νόµο 31(ΙΙΙ)/2001. 

 

3. Παραβίαση των πιο πάνω άρθρων αποτελεί αδίκηµα που τιµωρείται µε 

φυλάκιση µέχρι 5 έτη ή µε χρηµατική ποινή µέχρι δέκα χιλιάδες λίρες ή και 

µε τις δύο αυτές ποινές. 

 

4. Η ΕΕΒΚ επιθυµεί επίσης να ενηµερώσει το κοινό ότι η κλωνοποίηση 

ανθρωπίνου όντος είτε για αναπαραγωγικούς σκοπούς είτε για σκοπούς 

έρευνας αφορούν θέµατα τα οποία, πρόσθετα µε το γεγονός ότι είναι δια 

νόµου απαγορευµένες ενέργειες, βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο και καµιά 

εγγύηση για την αποτελεσµατικότητά τους υπάρχει.   

 

Εποµένως δεν πρέπει το κοινό να παραπληροφορείται για την 

αποτελεσµατικότητα και ωφέλεια των µεθόδων αυτών. 
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5. Για την διεξαγωγή βιοϊατρικής ή κλινικής έρευνας στον άνθρωπο η ισχύουσα 

στην Κύπρο νοµοθεσία προβλέπει ότι απαιτείται προηγούµενη βιοηθική 

αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 

Κύπρου ή άλλο αρµόδιο σώµα στο οποίο θα εκχωρήσει η Επιτροπή αυτή 

την αρµοδιότητά της. 

 

Μέχρι στιγµής δεν έχει κατατεθεί ενώπιόν της για βιοηθική αξιολόγηση 

ερευνητική πρόταση που να αφορά τα πιο πάνω θέµατα.   

 

 

 

 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου 
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