
Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας  και Κλινικής Έρευνας 
στα Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης 

 

Η Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας στον Άνθρωπο και 

Κλινικής Έρευνας στα Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης όπως όλες οι επιτροπές 

βιοηθικής έχει δυο κύριους στόχους: 

1) τη συµβολή στην κατοχύρωση της αξιοπρέπειας των δικαιωµάτων, της 

ασφάλειας και της ευηµερίας όλων όσων µετέχουν ή δυνατό να µετάσχουν σε 

έρευνες. 

2) την άσκηση ανεξάρτητου, επαρκούς και έγκαιρου ελέγχου της δεοντολογίας 

των προτεινόµενων προγραµµάτων. 

 
Η Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας στον Άνθρωπο και 

Κλινικής Έρευνας στα Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης δηµιουργήθηκε τον Μάρτιο 

του 2008, λόγω του αυξηµένου αριθµού ερευνητικών πρωτοκόλλων που 

υποβάλλονταν στις υφιστάµενες 2 επιτροπές. Η Επιτροπή αυτή είναι η µόνη από τις 3 

η οποία αξιολογεί ερευνητικά πρωτόκολλα τόσο στον τοµέα της βιοϊατρικής έρευνας 

στον άνθρωπο όσο και στον τοµέα της κλινικής έρευνας στα φάρµακα ανθρώπινης 

χρήσης.  

 
Για την περίοδο 03/2008 µε 11/2009,  η Επιτροπή απαρτιζόταν από τους: Ανδρέα 

Χατζησάββα (Πρόεδρος), Θεόδωρο Κυπριανού (Αντιπρόεδρος), Άννα Παφίτου 

(Γραµµατέας), πατήρ Αναστάσιο Ισαάκ  (Μέλος),  , Γεώργιο Ορφανό (Μέλος), 

Ιωάννη Μπέκο (Μέλος),  Λούλλα Θεοδώρου (Μέλος),  Μιχάλη Μούρο (Μέλος),  

Ροδοθέα Σταυρινού (Μέλος)  

 

Τον 11/2009 η ΕΕΒΚ αποφάσισε την επέκταση της θητείας της Επιτροπής για άλλα 2 

χρόνια. Η σύσταση της Επιτροπής παρέµεινε η ίδια µε εξαίρεση τους Γιώργο Ορφανό 

και Ιωάννη Μπέκο οι οποίοι αποχώρησαν από την Επιτροπή και αντικαταστάθηκαν 

από τους Ιωάννη Χριστοδούλου και Λούκα ∆αµιανού αντίστοιχα.  

 
Από την ηµεροµηνία σύστασης της τον Μάρτιο του 2008 µέχρι σήµερα η Επιτροπή 

έχει αξιολογήσει συνολικά 22 ερευνητικά πρωτόκολλα. Από αυτά τα  18 αφορούσαν 

Βιοϊατρική Έρευνα στον Άνθρωπο,  3 Κλινική Έρευνα στα Φάρµακα Ανθρώπινης 

Χρήσης και 1 Φαρµακογενετική. Οι κυριότεροι τοµείς έρευνας που απασχόλησαν την 



Επιτροπή ήταν οι πολυνευροπάθειες, οι νευρογνωστικές µελέτες, το ελικοβακτηρίδιο, 

οι λοιµώδεις νόσοι (HIV,HCV, HBV), οι καρκίνοι καθώς και η ενδηµία της 

µαλάριας.  

 
Η Επιτροπή αξιολόγησε όλα τα πρωτόκολλα που υποβλήθηκαν ενώπιον της, στο 

προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα της σχετικής νοµοθεσίας χωρίς να υπάρξει 

οποιαδήποτε καθυστέρηση από µέρους της.  

 

Στο σηµείο αυτό υπό την ιδιότητα µου ως Πρόεδρος της Επιτροπής θα ήθελα να 

ευχαριστήσω και δηµοσιά όλους τους νυν αλλά και τέως συνεργάτες µου στην 

Επιτροπή για την άψογη συνεργασία και το έργο που επιτέλεσαν. Επίσης θα ήθελα να 

ευχαριστήσω όλα τα µέλη της ΕΕΒΚ, την ∆ιοικητικό Λειτουργό της ΕΕΒΚ καθώς 

επίσης και την Γραµµατεία της ΕΕΒΚ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Πρόεδρο της 

ΕΕΒΚ κα Ρένα Πετρίδου που όποτε την χρειαστήκαµε ήταν πάντα δίπλα µας.  
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