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1. Εισαγωγή 
 
Η πρόοδος  στον τομέα της υγείας και οι εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη, 

ιδιαίτερα η ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας, δίνουν τη δυνατότητα παράτασης της 
ζωής και αύξησης της προοπτικής επιβίωσης. Η μετατροπή αυτών που εθεωρούντο 
ως οξείες ή καλπάζουσες ασθένειες σε χρόνια ή αργής εξέλιξης νοσήματα, εγείρει 
περίπλοκες καταστάσεις και χωρίς καμία αμφιβολία επαναπροσδιορίζει το διάλογο 
για το τέλος της ζωής και το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις σε 
καταστάσεις τέλους της ζωής. 
 

Ένα από τα πολλά βιοηθικά ζητήματα που εγείρονται στο πλαίσιο των πιο πάνω, 
είναι αυτό της ευθανασίας, που απασχολεί την ανθρωπότητα από αρχαιοτάτων 
χρόνων. Πρόκειται για πολυδιάστατο, πολύπλευρο, αμφιλεγόμενο και 
συναισθηματικά φορτισμένο θέμα με θέσεις που αντανακλούν ένα ιστορικά 
μεταβλητό, ευρύτατο και συχνά αντικρουόμενο πεδίο φιλοσοφικών στοχασμών, 
κοσμοθεωριών και κοινωνικών στάσεων και αντιλήψεων. 

Το τέλος της ζωής και τα σημαντικά ζητήματα τα οποία εγείρει σε σχέση με την 
αξιοπρέπεια του ατόμου είναι ένα από τα τρέχοντα μελήματα των κρατών-μελών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης1, παρά τις διαφορές ως προς τις πολιτισμικές και 
κοινωνικές προσεγγίσεις. Οι αρχές που έχουν καθιερωθεί από τη σύμβαση και την 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών2 και 
ειδικότερα από τη σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
την αξιοπρέπεια του ατόμου αναφορικά με τις εφαρμογές της βιολογίας και της 
ιατρικής3, διαμορφώνουν ένα ηθικό και νομικό πλαίσιο αναφοράς μέσα από το οποίο 
τα κράτη-μέλη προσπαθούν να βρουν κοινές, εναρμονισμένες απαντήσεις στα 
ερωτήματα που εγείρονται στην κοινωνία, με σκοπό να διασφαλίσουν την προστασία 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

Οι διατάξεις αυτές, βασισμένες σε κοινές αξίες, μπορούν να εφαρμοστούν σε 
καταστάσεις του τέλους της ζωής οι οποίες αντιμετωπίζονται μέσω ιατρικής 
φροντίδας και μέσω των συστημάτων υγείας, ορισμένες δε από αυτές παρέχουν 
άμεσες απαντήσεις στις καταστάσεις αυτές (βλ. για παράδειγμα το άρθρο 9 της 
Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική, το οποίο αναφέρεται στις 
προηγούμενες εκφρασθείσες επιθυμίες του ασθενή).  

Η παρούσα γνώμη αφορά αποκλειστικά την ευθανασία που παρέχεται σε 
ασθενείς από ιατρό και προκαλεί τον πλέον ανώδυνο θάνατο. 
 

                                                           
1 Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος έχει 47 

κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο ρόλος του  συνίσταται στην εξασφάλιση και προώθηση των ιδανικών και των αρχών 

που αποτελούν την κοινή κληρονομιά των κρατών-μελών: δημοκρατία, ανθρώπινα 

δικαιώματα και κράτος δικαίου 
2 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ETS Νο.5. 
3 Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική (ETS 164), υιοθετήθηκε το 

1996 και άνοιξε προς υπογραφή στο Οβιέδο της Ισπανίας το 1997 (Oviedo 

Convention). 
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2. Σκοπός 
 
Το θέμα της ευθανασίας συνδέεται με ένα ευρύ πεδίο δεοντολογικών ζητημάτων 

και φιλοσοφικών προσεγγίσεων και αναμένεται να ενθαρρύνει ένα εκτεταμένο 
κοινωνικό διάλογο. Πρόσφατα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αποφάσισε αυτεπάγγελτα όπως ανοίξει τη συζήτηση για την ευθανασία στην 
Κυπριακή Δημοκρατία. Το θέμα έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον τίτλο, «Ευθανασία και η ανάγκη ενημέρωσης και 
έναρξης κοινωνικού διαλόγου στην Κυπριακή Δημοκρατία», και κρίνεται ως υψίστης 
σημασίας. Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου αποφάσισε όπως συμβάλει 
ουσιαστικά και εποικοδομητικά σε αυτό το διάλογο, εκδίδοντας την παρούσα Γνώμη 
που απευθύνεται σε όλους τους φορείς, οργανισμούς και πρόσωπα που 
συμμετέχουν. 
 

Σκοπός της παρούσας Γνώμης είναι η βιοηθική εξέταση του θέματος της 
ευθανασίας λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, τις τοπικές κοινωνικές τάσεις και 
αντιλήψεις έναντι των βασικών αρχών της δεοντολογίας.  
 
 
3. Ορισμοί 

 
Διαχρονικά έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί για την ευθανασία και τις πτυχές 

της. Οι ορισμοί αυτοί έτυχαν και τυγχάνουν εκτενούς αμφισβήτησης και 
αναθεώρησης. Παρόλο που σκοπός της παρούσας Γνώμης δεν είναι να προβεί σε 
ιστορική αναδρομή και ανάλυση των ορισμών που προτάθηκαν κατά καιρούς, είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι από τη δημόσια και παγκόσμια πραγματεία, ιστορικά 
καταδεικνύεται ότι οι διάφορες κοινωνίες και σχολές σκέψης συχνά δεν συμφωνούν 
στον καθορισμό, ούτε στη νοηματοδότηση και οριοθέτηση των διαφόρων πτυχών της 
ευθανασίας, ακόμα και σε επίπεδο ορισμών. Για τους σκοπούς της παρούσας 
Γνώμης, θα χρησιμοποιηθούν ως ορισμοί εργασίας οι πιο κάτω ορισμοί που 
εκτιμάται ότι στο παρόν στάδιο τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής, παρά το ότι είναι 
δυνατό να υπάρχουν και άλλοι ορισμοί. 

 
3.1. Ευθανασία  

 
Ως ευθανασία ορίζεται o θάνατος που προκύπτει από την πρόθεση ενός 

προσώπου να θανατώσει άλλο πρόσωπο, με τη χρήση των πλέον ήπιων και εύκολων 
διαθέσιμων μέσων, που αποσκοπεί αποκλειστικά στο βέλτιστο συμφέρον του 
προσώπου που αποβιώνει. 
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3.2. Εκούσια ευθανασία/Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 
 
Ως εκούσια ευθανασία (επίσης, εθελοντική ευθανασία) ορίζεται ο ενεργός 

τερματισμός της ζωής ενός ανθρώπου μετά από αίτημα του ιδίου, με σκοπό την 
ανακούφισή του από τον πόνο και την κακουχία. Κύριο χαρακτηριστικό της εκούσιας 
ευθανασίας είναι ότι διενεργείται εθελοντικά με τη ρητή εκδήλωση της επιθυμίας και 
συναίνεσης από τον ίδιο τον ασθενή. Την ενέργεια της θανάτωσης  επιτελεί πρόσωπο 
άλλο από τον ασθενή (π.χ. γιατρός μέσω χορήγησης θανατηφόρων σκευασμάτων). 

 
Στην περίπτωση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, αν και είναι επίσης 

εθελοντική από πλευράς ασθενούς, η ενέργεια της θανάτωσης επιτελείται από τον 
ίδιο τον ασθενή με τη βοήθεια άλλου προσώπου (π.χ. συνταγογράφηση 
σκευασμάτων που επιφέρουν το θάνατο). 

 
 

3.3. Μη εκούσια ευθανασία 
 
Ως μη εκούσια ευθανασία ή μη εθελοντική ευθανασία  ορίζεται η ευθανασία 

που διενεργείται όταν η ρητή συναίνεση του ασθενή δεν είναι διαθέσιμη ή 
εικαζόμενη ή με βάση προγενέστερες οδηγίες του ιδίου (π.χ. εν ζωή διαθήκη), όπως 
στις περιπτώσεις που ο ασθενής έχει περιέλθει ή βρίσκεται σε μη αναστρέψιμο κώμα.  
 
 
3.4. Ακούσια ευθανασία  

 
Ως ακούσια ευθανασία ορίζεται η ευθανασία που διενεργείται σε περιπτώσεις 

που ο ασθενής αν και ικανός, δεν έδωσε τη συναίνεσή του λόγω του ότι δεν επιθυμεί 
το θάνατο του ή διότι δε ρωτήθηκε. Η ακούσια ευθανασία συνιστά δολοφονία και  
ομοιάζει σε πρακτικές που εφαρμόστηκαν στη ναζιστική Γερμανία. 

 
 
3.5. Ενεργητική και παθητική ευθανασία 

 
Η εκούσια και η μη εκούσια ευθανασία υποδιαιρούνται σε ενεργητική και 

παθητική ευθανασία. Στην ενεργητική ευθανασία γίνεται χρήση ουσιών ή ενεργειών 
που επιφέρουν το θάνατο ενώ στην παθητική ευθανασία γίνεται θεληματικά 
παρακράτηση/διακοπή των θεραπειών/μέσων που είναι απαραίτητες για τη 
διατήρηση της ζωής. 
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3.6 Κλινικός Θάνατος  

 Είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία εμπίπτει ο ασθενής όταν για διάφορους 

λόγους παύει να λειτουργεί το καρδιο-αναπνευστικό του σύστημα. Ανάλογα με την 

περίπτωση, την παθογένεση, την ηλικία, την γενική κατάσταση του οργανισμού και 

φυσικά την απαραίτητη κρίση του ιατρικού προσωπικού, μπορούν σε εξειδικευμένα 

κυρίως κέντρα να προβούν σε επαναφορά ανάνηψη - επαναφορά στη ζωή 

(resuscitation, reanimation). Εννοείται φυσικά ότι ο χρόνος ανάλογα πάντοτε με την 

περίπτωση είναι περιορισμένος και δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα μερικά λεπτά. 

 Αν δηλαδή σε μερικά λεπτά ο ασθενής δεν επαναφέρει τις αισθήσεις του, δεν  

λειτουργήσουν η καρδία και οι πνεύμονές του, κυρίως ο εγκέφαλος και τα νεφρά που 

είναι πιο απαιτητικά όργανα στο οξυγόνο υπόκεινται σε μη αναστρέψιμη ισχαιμική 

βλάβη, οπότε επέρχεται ο εγκεφαλικός θάνατος. Σε περίπτωση που 

επαναλειτουργήσει το καρδιοαναπνευστικό σύστημα, μπορεί να ανακτήσει μερικώς 

ο εγκέφαλος της λειτουργία του, συνήθως στο επίπεδο του στελέχους που είναι 

ανθεκτικότερο σε ισχαιμία, με αποτέλεσμα να μπορεί να επιβιώσει ο ασθενής αλλά 

με σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη των ανώτερων λειτουργιών του εγκεφάλου 

που, κάτι που περιγράφεται και σαν μόνιμη φυτική κατάσταση. Δηλαδή, οι ζωτικές 

λειτουργίες του εγκεφαλικού στελέχους που υποστηρίζουν το καρδιοαναπνευστικό 

σύστημα συνεχίζουν να λειτουργούν και με κατάλληλη φροντίδα το άτομο μπορεί να 

επιβιώσει ακόμα και για χρόνια. Άτομο σε μόνιμη φυτική κατάσταση μπορεί να 

παρουσιάζει κάποιο βαθμό αφύπνισης, ακόμα και να ανοίγει τα μάτια, αλλά δεν 

επικοινωνεί με το περιβάλλον και δεν ανταποκρίνεται. Μπορεί όμως να αναπνέει 

χωρίς υποστήριξη.  

  

3.7 Εγκεφαλικός  Θάνατος 

  Θεωρείται η κατάσταση εκείνη στην οποία υπάρχει μη αναστρέψιμη και 

μόνιμη βλάβη ολόκληρου του εγκεφάλου περιλαμβανομένου του εγκεφαλικού 

στελέχους και απώλεια όλων των εγκεφαλικών λειτουργιών περιλαμβανομένων 

αυτών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής . Το στέλεχος είναι το 

σημαντικό για τη ζωή μέρος του εγκεφάλου, όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα 

κέντρα ελέγχου της λειτουργίας των ζωτικών μας οργάνων και συστημάτων, πχ. τα 

κέντρα για τον έλεγχο του αναπνευστικού και κυκλοφοριακού συστήματος.  Για να 

πραγματοποιηθεί η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου θα πρέπει να πληρούνται 

συγκεκριμένα  ιατρικά κριτήρια και πρωτόκολλα. Εφόσον επέλθει ο εγκεφαλικός 

θάνατος, το άτομο δεν έχει πλέον δυνατότητα επιβίωσης και θεωρείται και νομικά 

νεκρό.   
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4. Ιατρική Δεοντολογία 
  

 
4.1 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας στην Κυπριακή Δημοκρατία 

 
Στην Κυπριακή Δημοκρατία η ιατρική δεοντολογία ρυθμίζεται από τους περί 

Ιατρικής Επαγγελματικής Δεοντολογίας Κανονισμούς (ΚΔΠ 100/1991) (στο εξής «οι 
Κανονισμοί»), οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία 
και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου. Η παράγραφος 51 των Κανονισμών η οποία 
αναφέρεται στο ρόλο του γιατρού στα τελευταία στάδια της ζωής πριν τον 
επερχόμενο θάνατο, προνοεί ρητά ότι «Η ενεργητική από μέρους του ιατρού 
επιτάχυνση του θανάτου δεν επιτρέπεται με κανένα μέσο». Στο αξίωμα αυτό πέραν 
της ιατρικής ηθικής είναι θεμελιωμένη η εμπιστοσύνη ιατρού-ασθενούς. 

 
 
 

4.2. Ο Όρκος του Ιπποκράτη 
 
Ο όρκος του Ιπποκράτη, παρόλο που δεν εντάσσεται κανονιστικά στον κυπριακό 

κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, εξακολουθεί να αποτελεί διαχρονικά κείμενο που οι 
ιατροί θεωρούν δεσμευτικό ως προς την πρακτική τους. Ο όρκος σαφώς απορρίπτει 
κατηγορηματικά την παροχή ευθανασίας αναφέροντας, «Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ 
φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε» (Δεν 
θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω 
μια τέτοια υπόδειξη. 

 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η χρονική περίοδος καθώς και οι περιστάσεις 

κατά τις οποίες συντάχθηκε ο Όρκος, αφού ήταν πολύ διαφορετικές από τις 
σύγχρονες. Για παράδειγμα, η εξέλιξη της τεχνολογίας στην εποχή μας παρέχει μέσα 
με τα οποία η ζωή σε πολλές περιπτώσεις δύναται να παραταθεί και συχνά χωρίς 
χρονικά όρια όπως στην περίπτωση μόνιμης φυτικής κατάστασης. 
 
5. Νομικές πτυχές 

 
5.1 Κυπριακή νομοθεσία 
 

Στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπάρχει νομοθεσία που να ρυθμίζει ρητά την 
ευθανασία. Επιπρόσθετα, μέχρι στιγμής το θέμα δεν έχει εξετασθεί ούτε από 
Κυπριακά ούτε από Διεθνή Δικαστήρια σε σχέση με Κύπριους αιτητές. Εκκρεμεί, εξ΄ 
όσων γνωρίζουμε κατά τη συγγραφή της παρούσας Γνώμης, ποινική υπόθεση στο 
Κακουργιοδικείο, η οποία πιθανόν να αποτελέσει την πρώτη υπόθεση στα χρονικά 
της Κυπριακής δικαιοσύνης για τέτοιας φύσης ζήτημα. 

 
Το Κυπριακό Σύνταγμα ( άρθρο 7) προνοεί ότι «έκαστος έχει το δικαίωμα ζωής και 

σωματικής ακεραιότητας» ενώ μόνο υπό τρεις καταγεγραμμένες περιπτώσεις δεν 
θεωρεί την αποστέρηση της ζωής ως συνταγματική παραβίαση όταν αυτή προέρχεται 
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από τη χρήση της απόλυτα αναγκαίας βίας, ούτε και όπως ο Νόμος ορίζει. Οι τρεις 
περιπτώσεις οι οποίες ρητά καταγράφονται είναι: 

 
i. επί αμύνης προσώπου ή περιουσίας προς αποτροπήν αναλόγου και άλλως 

αναποτρέπτου και ανεπανορθώτου κακού,  
 

ii. προς διενέργειαν συλλήψεως ή προς παρεμπόδισιν αποδράσεως 
προσώπου νομίμως κρατουμένου,  

 
iii. επί πράξεως γενομένης προς σκοπόν καταστολής ταραχών ή στάσεως.  

 
Αναφορά γίνεται στον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο ( ΚΕΦ 154) στο αδίκημα της 

συνενοχής σε αυτοκτονία άλλου προσώπου ( άρθρο 218) το οποίο είναι και ακριβής 
αντιγραφή του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα ( άρθρου 301) και προβλέπει ότι «Αυτός, 
που εκ προθέσεως πείθει άλλο σε αυτοκτονία, αν αυτή διαπράχτηκε ή έγινε απόπειρα 
της, καθώς και εκείνος που βοηθά κατά τη διάρκεια της, είναι ένοχος κακουργήματος 
και υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων». 

 
Η μόνη αναφορά στον όρο της ευθανασίας γίνεται στον Κώδικα Ιατρικής 

Δεοντολογίας. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπει την ενεργητική ευθανασία ενώ 
αποδέχεται την μη-εκούσια παθητική ευθανασία σε περίπτωση εγκεφαλικού 
θανάτου υπό προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται ρητά και εφόσον υπάρχει 
γραπτή συγκατάθεση δύο ξεχωριστών ιατρών (ΚΔΠ 308/89). 
 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ο κοινωνικός διάλογος για 
το θέμα της ευθανασίας, ο οποίος είναι δυνατό να οδηγήσει στη διαπίστωση 
πραγματικής ανάγκης για ειδική νομοθέτηση. Υπό αυτό το φως, είναι απαραίτητο 
όπως οι βιοηθικές πτυχές της ευθανασίας προσμετρηθούν και ληφθούν υπόψη ώστε 
να συμβάλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων τα οποία να αντανακλούν και 
να απεικονίζουν τις βασικές αρχές τους σε συνάρτηση με το αξιακό σύστημα της 
κυπριακής κοινωνίας (ή του κυπριακού πληθυσμού). 

 
 

5.2. Νομοθεσία σε άλλες χώρες 
 
Όπως είναι αναμενόμενο, δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση στις νομοθεσίες σε 

παγκόσμιο επίπεδο εφόσον η ευθανασία συνιστά ένα πολύπλοκο ζήτημα που αφορά 
την κάθε κοινωνία και τις αξίες της ξεχωριστά. Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες 
υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την ευθανασία περιλαμβάνουν την 
Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. 
Με πιο πρόσφατη χώρα η οποία έχει επιτρέψει την ευθανασία να είναι η Ισπανία τον 
Ιούνιο του 2021, η ευθανασία είναι επιπρόσθετα επιτρεπτή σε αρκετές πολιτείες των 
ΗΠΑ, ενώ έχει νομιμοποιηθεί και στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Νότια Κορέα και 
στην Κολομβία.   

 
Χώρες στις οποίες απαγορεύεται η ευθανασία ή/και δεν υφίσταται ρητό νομικό 

πλαίσιο που να τη ρυθμίζει περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την 
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Ελλάδα, την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία (στην οποία το Ανώτατο 
Δικαστήριο της χώρας εμπόδισε τη προώθησή της ως αντισυνταγματική), την 
Ουγγαρία, τη Φινλανδία και την Ιαπωνία. 

 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται μια αυξητική 

τάση στη νομιμοποίηση ορισμένων πτυχών της ευθανασίας. Ωστόσο, στις πλείστες 
χώρες η ενεργητική ευθανασία εξακολουθεί να συνιστά αξιόποινη πράξη. 

 
5.3. Διεθνείς Συμβάσεις 

 
Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών απορρέει από διεθνείς Συμβάσεις 

κυρίως της ΕΣΔΑ και άλλες νομικές πράξεις που αποσκοπούν στην προστασία του 
δικαιώματος στη ζωή, το δικαίωμα σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας και 
ασφάλειας, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και αξιοπρεπούς μεταχείρισης 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας, το δικαίωμα προστασίας της υγείας με κατάλληλα 
μέτρα πρόληψης ασθενειών και φροντίδας υγείας. 

 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι πιο σημαντικές Συμβάσεις οι οποίες δυνατό να 

προσμετρήσουν στο θέμα της ευθανασίας.  
 
 
5.3.1. Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας του ατόµου σε σχέση µε τις εφαρµογές της 
βιολογίας και της ιατρικής: Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη 
Βιοϊατρική – Σύμβαση  Oviedo 
 

Η Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της 
Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής, 
γνωστή και ως Σύμβαση του Oviedo υπογράφτηκε το 1997 και κυρώθηκε από την 
Κυπριακή Δημοκρατία στις 30 Σεπτεμβρίου 1998. Ο σχετικός κυρωτικός Νόμος 
δημοσιεύθηκε το 2001. Η Σύμβαση έχει σκοπό την κατοχύρωση της προστασίας των 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της 
βιολογίας και της ιατρικής. Αν και στη Σύμβαση δεν υπάρχουν ρητές πρόνοιες για την 
ευθανασία, θα πρέπει να σημειωθούν οι πιο κάτω διατάξεις: 

 
i. Άρθρο 2(1): Το συμφέρον και η ευημερία του ατόμου έχουν 
προβάδισμα έναντι του συμφέροντος της κοινωνίας ή της επιστήμης. 
Συνεπάγεται ότι, δεν επιτρέπεται να γίνονται υπολογισμοί οικονομικής 
φύσης για τη συνέχιση ή διακοπή μιας θεραπείας. 

 
ii. Άρθρο 5: Προβλέπεται η συγκατάθεση του ασθενή κατόπιν 
ενημέρωσης για οποιαδήποτε επέμβαση καθώς και το δικαίωμα απόσυρσης 
αυτής. 

 
iii. Άρθρα 6(1) και 6(3): Αναφορικά με άτομα που δεν είναι σε θέση να 
δώσουν συγκατάθεση για μια ιατρική παρέμβαση, αυτές δύνανται να 
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διενεργηθούν μόνο εάν προσδίδουν (ή συνοδεύονται από)άμεσο όφελος 
και μετά την άδεια νόμιμου εκπρόσωπου τους ή άλλης αρχής.  

 
iv. Άρθρο 9: Προβλέπεται όπως λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες 
εκφρασθείσες επιθυμίες του ασθενή όταν δεν είναι σε θέση να τις εκφράσει 
(π.χ. σε περίπτωση που περιέλθει σε κώμα). 

 
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, αν και η Σύμβαση είναι εκ πρώτης όψεως 

αρνητική σε ό,τι αφορά την ενεργητική ευθανασία και την υποβοηθούμενη 
αυτοκτονία, είναι πιο διαλλακτική όσον αφορά την παθητική ευθανασία εφόσον 
αποδέχεται την άρνηση του ασθενή να υποβληθεί σε οποιαδήποτε θεραπεία. 
 

Στο πλαίσιο της Σύμβασης του Οβιέδο εκδόθηκε το 1999 η Σύσταση 1418 του 
Parliamentary Assembly του Συμβουλίου της Ευρώπης προς την Επιτροπή Υπουργών 
(Committee of Ministers) όπως ενθαρρύνουν τα κράτη να σεβαστούν και να 
προστατεύσουν την αξιοπρέπεια των πολύ σοβαρά ασθενών ή αυτών κοντά στο 
θάνατο σε όλες τις πτυχές «terminally ill or dying persons in all respects» 
καταγράφοντας αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να γίνεται. Η ΕΕΒΚ 
υιοθετεί τις συστάσεις αυτές οι οποίες παρατίθενται στο τέλος της παρούσας Γνώμης.  

 
 
5.3.2.  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και των Θεμελιωδών Ελευθεριών 
 
 Η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το 1962 με 
σχετικό κυρωτικό Νόμο. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων της Σύμβασης γίνεται 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Παρά το γεγονός 
ότι η Σύμβαση κατοχυρώνει το δικαίωμα στη ζωή [Άρθρο 2(1)], καθώς και 
απαγορεύει την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση (Άρθρο 3), δεν 
πραγματεύεται το ζήτημα της ευθανασίας και δεν έχει σαφή θέση ως προς το 
δικαίωμα ενός ανθρώπου να αποφασίσει για το θάνατο του.   
 
 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχει δώσει, μέσα 
από αποφάσεις του, ευρύ περιθώριο εκτίμησης «wide margin of appreciation» στα 
Κράτη, αφού αναγνώρισε τη μεγάλη απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των κρατών-
μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το δικαίωμα του προσώπου να 
επιλέξει τον τρόπο και χρόνο τερματισμού της ζωής του, και ως εκ τούτου αυτό 
καταγράφεται ως τακτικό σχόλιο στις αποφάσεις του. Παρά το γεγονός ότι η 
υποβοηθούμενη αυτοκτονία έχει αποποινικοποιηθεί σε μερικά κράτη- μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, τα περισσότερα από αυτά φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα στην προστασία του δικαιώματος της ζωής, παρά στον τερματισμό της. 
Παραπέμπουμε στις πιο γνωστές αποφάσεις του Δικαστηρίου Pretty v. the United 
Kingdom 29 April 2002 (Chamber judgment) Lambert and Others v. France 5 June 2015 
(Grand Chamber). 
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6. Αρχές Βιοηθικής 
 
 Οι αρχές βιοηθικής που σχετίζονται με το ζήτημα της ευθανασίας είναι η αρχή 
της ωφελιμότητας, η αρχή της μη βλάβης, η αρχή της αυτονομίας και η αρχή του 
δικαίου. 
 
 Η αρχή της ωφελιμότητας στηρίζεται στην υποχρέωση των επαγγελματιών 
υγείας να λειτουργούν με γνώμονα το μέγιστο συμφέρον του ασθενή 
μεγιστοποιώντας το όφελος και ελαχιστοποιώντας τη βλάβη. Στην περίπτωση της 
ευθανασίας, αν και υφίσταται το επιχείρημα ότι ο ιατροί θα πρέπει να συντηρούν τη 
ζωή ανεξαρτήτως κόστους, εγείρεται το ερώτημα κατά πόσο η ευθανασία συνιστά 
ωφέλιμη ή ευσπλαχνική πράξη σε περιπτώσεις ασθενών με ανίατες νόσους που 
βιώνουν δυσβάστακτο πόνο προς το τέλος της ζωής τους και ζητούν τη θανάτωσή 
τους μέσω ενεργητικής ευθανασίας. Το ουσιαστικό ερώτημα που τίθεται σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι κατά πόσο θεωρείται ωφέλιμο να αφεθεί ο ασθενής να 
ολοκληρώσει επώδυνα και αναξιοπρεπώς τον κύκλο της ζωής του ή να του 
παρασχεθεί βοήθεια να την τερματίσει αποφεύγοντας τον πόνο.   
 
 Η αρχή της μη βλάβης βασίζεται στη διασφάλιση ότι οι επαγγελματίες υγείας 
προβαίνουν σε δράσεις οι οποίες δεν προκαλούν βλάβη, είτε από αμέλεια, είτε από 
παράλειψη. Προκύπτει συνεπώς το ερώτημα κατά πόσο η παράταση της ζωής 
συνιστά πράξη βιοηθικά αποδεκτή, σε ποιες περιπτώσεις και ποια είναι τα όρια της 
ως προς τη βλάβη που δυνατό να προκαλέσει. Θα πρέπει να προσμετρηθεί και το 
ερώτημα κατά πόσο η συλλήβδην διατήρηση της ζωής συνιστά παράταση αυτής ή 
παράταση της πορείας προς το θάνατο, γεγονός που συνιστά συχνά επώδυνη βλάβη 
σε βάρος του ασθενή. 
 
 Η αρχή της αυτονομίας καθορίζει ότι εναπόκειται στον κάθε ασθενή να 
επιλέξει ο ίδιος, ελεύθερα και με επίγνωση, κατά πόσο θα υποβληθεί σε μια ιατρική 
παρέμβαση. Στην περίπτωση που ασθενείς επιζητούν την ευθανασία (που σε αυτή 
την περίπτωση είναι ενεργητική ή παθητική σε περίπτωση προγενέστερης 
εκδήλωσης αυτής της επιθυμίας), θα πρέπει να διασφαλίζεται σαφώς ότι η επιλογή 
τους αυτή γίνεται ελεύθερα και με επίγνωση και υπάρχει η συναισθηματική και 
νοητική επάρκεια να αντιληφθούν σε αποδεκτό βαθμό τις επιπτώσεις. Προκύπτει 
συνεπώς το ερώτημα σε ποιο βαθμό θα πρέπει να διασφαλίζεται ο αποδεκτός 
βαθμός άσκησης της πραγματικής αυτονομίας με πλήρη συναίσθηση, με βάση την 
εμπιστευτικότητα καθώς και τη διατύπωση/αποτύπωση της αλήθειας χωρίς έξωθεν 
πιέσεις ή άλλες καταστάσεις που δυνατό να επηρεάσουν αυτή τη βούληση όπως η 
κατάθλιψη ή η παροδικά έντονη συναισθηματική φόρτιση. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη επίσης, ότι ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά τις συνέπειες μιας νόσου 
όπως ο πόνος, την έλευση του θανάτου και ευρύτερα την ποιότητα ζωής και συνεπώς 
θα πρέπει να προσμετρούνται και οι ατομικές συνθήκες και αντιλήψεις. 
 
 Η αρχή του δικαίου προϋποθέτει ότι όλοι οι πολίτες τυγχάνουν δίκαιης 
αντιμετώπισης. Με βάση αυτή την αρχή, μπορεί να προταθεί ότι δε συνιστά δίκαιη 
αντιμετώπιση, τόσο των ασθενών όσο και των οικείων τους, η άρνηση της παροχής 
της επιλογής της ευθανασίας εφόσον αυτή η άρνηση παρατείνει τον δυσβάσταχτο 
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πόνο, καθώς και τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύουν την πορεία προς το 
τέλος της ζωής. Η αρχή του δικαίου μπορεί να έχει αυτή την εφαρμογή νοουμένου 
ότι τηρούνται οι αρχές της ωφελιμότητας, της μη-βλάβης και ειδικότερα, έχει 
διασφαλισθεί με αποδεκτή επάρκεια, η αρχή της αυτονομίας. 
 
 
7. Aνακουφιστική Φροντίδα 

 Το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στην ποιοτικη ́ φροντίδα υγείας 
κατοχυρώνεται στο Άρθρο 3 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη 
Βιοϊατρική. Ισότητα σημαίνει κυρίως την απουσία διακριτικής μεταχείρισης, μαζί με 
την αξίωση του κάθε ατόμου να μπορεί να λαμβάνει, στην πράξη, τη διαθέσιμη 
φροντίδα. Η αρχη ́αυτη ́σημαίνει ότι οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να κατανεμ́ονται όσο 
το δυνατόν πιο δίκαια. Σήμερα γίνεται ευρεώς αποδεκτό ότι η ανακουφιστική 
φροντίδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φροντίδας υγείας, όπως επιβεβαιώνεται 
από τη Σύσταση (2003)24 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την οργάνωση της ανακουφιστικης́ φροντίδας. Σε αυτό το πλαίσιο, εναπόκειται στην 
εκάστοτε κυβέρνηση να εγγυηθεί ισότιμη πρόσβαση σε παρόμοια φροντίδα για 
οποιονδήποτε το απαιτεί η κατάσταση της υγείας του.  

 Η εισηγητική έκθεση της Σύστασης τονίζει επίσης ότι «οι ιατροί δεν είναι 
υποχρεωμένοι να συνεχίζουν την εφαρμογη ́ θεραπειών οι οποίες είναι 
αποδεδειγμένα μάταιες και ιδιαίτερα επαχθείς για τον ασθενή» και οτ́ι ο ασθενης́ 
μπορεί να αρνηθεί τέτοια θεραπεία. Ο σκοπός συνεπώς της ανακουφιστικής 
φροντίδας είναι να παρεχ́ει στους ασθενείς την καλύτερη δυνατή ποιοτ́ητα ζωης́. 
Στους τελευταίους πρεπ́ει να προσφέρεται ενεργητικη ́ φροντίδα με στόχο την 
ανακούφιση του πόνου και τον έλεγχο των λοιπών συμπτωμάτων και να τους 
παρέχεται ακόμη η αναγκαία υποστήριξη για να αντιμετωπίζουν τα ψυχολογικά και 
κοινωνικά τους προβλήματα καθώς και, όπου χρειάζεται, πνευματική υποστήριξη. Η 
παροχη ́υποστήριξης στα μέλη της οικογένειας τα οποία βρίσκονται συχνά κάτω απο ́
συνθηκ́ες μεγάλου ψυχολογικού άγχους είναι επίσης βοηθητικη.́  

 Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλησ́εις που εγείρουν τα ζητήματα 
του τέλους της ζωής, μια από τις κύριες προτεραιότητες είναι αναμφίβολα η 
διεύρυνση της πρόσβασης στην ανακουφιστική φροντίδα, ανεξαρ́τητα από τον τρόπο 
με τον οποίο είναι αυτη ́ οργανωμένη (ειδικευμένες υπηρεσίες η ́ ειδικές κλίνες σε 
ιδρύματα, στο σπίτι κλπ). Πρέπει να γίνουν σημαντικά βημ́ατα τουλάχιστον προς την 
ενθάρρυνση μιας ανακουφιστικης́ προσέγγισης από τους λειτουργούς υγείας στο 
πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας έτσι ώστε ο πόνος του κάθε ατόμου να 
αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά χωρίς διακρίσεις και - πέρα και πάνω από την 
ανακουφιστική φροντίδα - να επιδεικνύεται ο απαραίτητος σεβασμός στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στο δικαίωμα κάθε ατόμου να επιλέξει το μέρος και 
τις συνθήκες του τέλους της ζωής του.  
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8. Συμπεράσματα  
 

Οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες δίδουν μεγάλη έμφαση στη διαδικασία της ζωής, 
αρνούμενες συχνά τη θλίψη, τον πόνο και την οδύνη που προκαλούνται από την 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα του θανάτου. Η επιστημονική εξέλιξη έχει προτάξει σε 
μεγάλο βαθμό νέες θεραπείες για νόσους που ήταν θανατηφόρες στο παρελθόν 
επεκτείνοντας έτσι το προσδόκιμο επιβίωσης των ανθρώπων. Επιπρόσθετα, η εξέλιξη 
παρέχει μέσα, με τα οποία η ζωή, σε πολλές περιπτώσεις, δύναται να παραταθεί και 
συχνά χωρίς χρονικά όρια όπως στην περίπτωση που επέρχεται μόνιμη φυτική 
κατάσταση. Η διαχρονική επιδίωξη της επέκτασης της ζωής συχνά δεν λαμβάνει 
υπόψη το αναπόδραστο του θανάτου, γεγονός που αναδεικνύεται εμφατικά και 
επίμονα όταν προκύπτει η πραγματεία για την αποδοχή και συμφιλίωση με αυτόν, 
όπως το ζήτημα της ευθανασίας. 
 
 Ως ασφαλέστερο συμπέρασμα, μπορεί να εξαχθεί ότι δεν είναι αποδεκτή η 
εφαρμογή της ακούσιας ευθανασίας και ότι το υφιστάμενο σύστημα είναι γενικά 
δεκτικό στην εφαρμογή της μη εκούσιας ευθανασίας ειδικά σε περιπτώσεις μόνιμης 
φυτικής κατάστασης. Ωστόσο, θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι, η ευθανασία, σε 
καμία περίπτωση, δεν μπορεί να αποτελεί υποκατάστατο για την αποτελεσματική 
ανακουφιστική φροντίδα, την οποία και χρειάζεται να προσφέρει το Κράτος. 
 
 Στην περίπτωση της εκούσιας ενεργητικής ευθανασίας, προκύπτει γενικά ότι, 
αυτή είναι αποδεκτή με βάση το τρέχον αξιακό υπόβαθρο της κοινωνίας για 
περιπτώσεις ανίατων επώδυνων ασθενειών με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης ή/και 
για ασθενείς με ισχυρό και προοδευτικό εκφυλισμό της ποιότητας ζωής. Θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ότι η κάθε περίπτωση δυνατό να έχει ειδικότερες συνθήκες που θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη και συχνά οι γενικές συνθήκες, τάσεις και αντιλήψεις δεν 
εφαρμόζονται, ωστόσο καθίσταται αναγκαία η οριοθέτηση της εφαρμογής της 
ευθανασίας (π.χ. σε ποιες περιπτώσεις, το όριο ηλικίας κάτω από ποιες συνθήκες 
από ποιους και πότε) ώστε να αποφεύγεται η τυχόν καταχρηστική άσκηση και η 
επέκταση της πρακτικής έξω από τα όρια που θέτει η βιοηθική καθώς και η 
γενικότερη κοινωνική ηθική. 
 
 Σε περίπτωση που μια κοινωνία είναι γενικά δεκτική στην εφαρμογή της 
ευθανασίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες που να 
αποσκοπούν στο ότι τηρούνται οι βασικές αρχές βιοηθικής όπως αυτές 
διατυπώνονται πιο πάνω και οι επαγγελματίες υγείας που θα κληθούν από τους 
ασθενείς να την εφαρμόσουν, έχουν την απαραίτητη ηθική και νομική κάλυψη και 
γνώση καθώς και το δικαίωμα της επιλογής κατά πόσο επιθυμούν συμμετοχή σε 
αυτές τις διαδικασίες. Θα πρέπει να διασαφηνισθούν και ειδικότερα παρεμφερή 
θέματα, όπως η τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλες επιπτώσεις οικονομικής φύσης, 
ασθενών που εκφράζουν την επιθυμία να υποβληθούν σε ευθανασία αλλά και η 
διασφάλιση της ορθής απόφασης από τους εμπλεκόμενους προς αποφυγή 
κερδοσκοπίας σε βάρος του πάσχοντα. 
 
 Το Κράτος χρειάζεται να ικανοποιεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και να 
προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών σε 
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τελικό στάδιο, τους οποίους έχει υποχρέωση να προστατεύει όπως όλους τους 
άλλους πολίτες. Επιπρόσθετα, χρειάζεται το Κράτος να παρέχει την απαραίτητη 
νομική και κοινωνική προστασία έναντι των πιο κάτω ειδικών κινδύνων και φόβων 
τους οποίους μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ανίατο άρρωστο ή ετοιμοθάνατο άτομο, 
και ειδικότερα: 
 

i. να ζει με αβάστακτα και αφόρητα συμπτώματα,  
 

ii. να πεθαίνει μόνος και παραμελημένος 
 

iii. να πεθαίνει υπό τον φόβο ότι θα γίνει κοινωνικό βάρος 
 

iv. για περιορισμό του έννομου αγαθού της ζωής εξαιτίας της 
απουσίας παροχής κοινωνικής φροντίδας 
  

v. για πιθανό περιορισμό της θεραπείας για ανεπαρκής παροχή 
κονδυλίων και πόρων για επαρκή υποστηρικτική περίθαλψη 
οικονομικούς λόγους. 

 
Χρειάζεται μέσα από τη νομοθεσία να προβλέπονται έμπρακτα μέτρα στα 

οποία να είναι υπόχρεο προς τήρηση το ίδιο το Κράτος, για παροχή ανακουφιστικής 
φροντίδας στον ασθενή και ικανοποιητική και ίση πρόσβαση σε όλους τους 
πάσχοντες, και πρόνοιες με τις οποίες το Κράτος να μεριμνά ώστε η οικογένεια να 
ενθαρρύνεται στην παροχή βοήθειας προς τον ασθενή με τρόπο που δύναται και να 
υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην απόφαση για 
ευθανασία. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει διασφάλιση της κατάλληλης ιατρικής 
φροντίδας και του τρόπου χειρισμού της κατάστασης και του πάσχοντα ασθενή από 
τον ιατρό, ιατρικό προσωπικό και παραϊατρικό προσωπικό αλλά και την οικογένειά 
του, και εξαιρετικά καλή πληροφόρηση/γνώση και παροχή εκπαίδευσης των πιο 
πάνω για το θέμα, να δοθεί ικανοποιητική κοινωνική έμφαση στην ανακουφιστική 
θεραπεία και στη στήριξη των ασθενών ώστε να γνωρίζουν για αυτή. 
 
 Επίσης πρέπει να διασφαλίζονται μέσα από τη νομοθεσία και το Κράτος η 
λήψη απόφασης του ασθενή με ελεύθερη βούλησή του και απαλλαγμένη από 
εξωτερικούς παράγοντες, η παρακολούθηση της διαδικασίας από το χρόνο λήψης της 
απόφασης μέχρι και τον τερματισμό της ζωής. Ο σεβασμός της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας πρέπει να τηρείται καθ' όλο το χρόνο της διαδικασίας και αυτό πρέπει 
να διασφαλίζει η ιατρική πράξη, ενώ πρέπει να δίδεται έμφαση στην προηγουμένως 
εκφρασθείσα οδηγία ή "εν ζωή διαθήκη" (living will) του ασθενή και να υπάρχει 
συνεχής έλεγχος της νομιμότητάς της υπό το πρίσμα παραγόντων όπως του χρόνου, 
αλλαγής απόφασης, ικανότητας προς δικαιοπραξία, τα οποία επιτρέπουν αυτή να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον κρίσιμο χρόνο. 
 
 Η δημιουργία ή ενίσχυση ενός ανεξάρτητου φορέα στήριξης των ασθενών που 
μπορεί να ανάγεται και σε φορέα του «συνηγόρου του ασθενή», είναι ένας ακόμα 
πιθανός τρόπος διασφάλισης της ορθής απόφασης από το πρόσωπο που επιθυμεί 
τον τερματισμό της ζωής του. 
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 Η καλή συνεργασία Νομοθετικής και Εκτελεστικής εξουσίας επιβάλλεται με 
σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού νομικού πλαισίου και ενός μηχανισμού στον 
οποίο ο ασθενής να αισθάνεται ασφαλής και προστατευμένος να λάβει την απόφαση 
για τερματισμό του πιο σοβαρού των εννόμων αγαθών, αυτού της ζωής, με 
ευθανασία. Το τυχόν πλαίσιο που θα δημιουργηθεί θα πρέπει επίσης, να περιέχει τη 
δυνατότητα επανεξέτασης εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν. Η απόφαση του 
ασθενούς πρέπει να συνεπικουρείται από την ασφάλεια που παρέχει η πολιτεία και 
η δυνατότητά του να διασφαλίζεται με νομικές διαδικασίες γνωστές εκ των προτέρων 
σε αυτόν. 
 
 
9. Θέση της ΕΕΒΚ 

 Η θέση της ΕΕΒΚ είναι ότι κατ’ αρχήν πρέπει να εξαντλούνται όλα τα 
περιθώρια και η σύγχρονη ιατρική και φαρμακευτική τεχνολογία για προσφορά 
αποτελεσματικής ανακουφιστικής φροντίδας προς ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν 
και βιώνουν πόνο και κακουχία κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης που δεν 
επιδέχεται θεραπεία.  

 Σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις όπου ο βίος καθίσταται αβίωτος, και στην 
απουσία θεραπείας ο ασθενής επιλέγει, ενώ τελεί σε πλήρη συνείδηση, τον 
τερματισμό της ζωής του με ευ θάνατον, η ανθρώπινη ευσπλαχνία και συμπόνοια 
ενδείκνυται να είναι έτοιμη να προσφέρει αυτή την έσχατη ιατρική επιλογή υπό 
προϋποθέσεις, μόνο ως εκούσια ή μη-εκούσια ευθανασία. Ανάλογα με την 
περίπτωση μπορεί να επιλεγεί η ενεργητική ή παθητική ευθανασία. Η ΕΕΒΚ σε καμία 
περίπτωση δεν συμφωνεί με την εφαρμογή ακούσιας ευθανασίας. 

 Επειδή δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί με γενικούς κανόνες η κάθε ξεχωριστή 
περίπτωση και επειδή αποδίδουμε απόλυτο σεβασμό στην αυτονομία και την 
αξιοπρέπεια του κάθε ασθενούς, η ΕΕΒΚ θεωρεί ότι κάθε περίπτωση πρέπει να 
τυγχάνει διακριτής ενδελεχούς μελέτης και αξιολόγησης  από ομάδα ειδικών που θα 
περιλαμβάνει ιατρό, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό ή άλλους ειδήμονες, ώστε να 
διασφαλίζει ότι θα παρθεί η ορθή απόφαση, νοουμένου ότι σε περίπτωση 
εφαρμογής της ευθανασίας δεν θα υπάρχει επιστροφή. 

 Ενώ είναι αδύνατον να είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες, κατά την μελέτη 
της κάθε περίπτωσης, ενδείκνυται να λαμβάνονται υπόψη δεδομένα που αφορούν 
όχι μόνο στο άτομο μεμονωμένα, αλλά και στην ευρύτερη οικογενειακή και 
οικονομική κατάσταση, την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, κ.λπ. Νοείται ότι κατά 
την κύρωση και εφαρμογή της ευθανασίας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα νομικά 
μέτρα και να ετοιμάζονται ανάλογα νομικά έγγραφα, ώστε να προστατεύονται οι 
εμπλεκόμενοι ιατροί ή άλλοι επαγγελματίες υγείας. Τέλος, η ΕΕΒΚ εισηγείται όπως 
γίνουν ενέργειες για μεταφορά εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης από 
άλλες χώρες που εφαρμόζουν πρωτόκολλα ευθανασίας ώστε να εκπαιδευθούν 
αναλόγως οι διάφοροι εκπρόσωποι εμπλεκομένων φορέων στον καλύτερο δυνατό 
χειρισμό τέτοιων περιστατικών. 
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Η παρούσα Γνώμη  εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα πιο κάτω αναφερόμενα Μέλη 

της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (με αλφαβητική σειρά), τα οποία ήταν  

παρόντα κατά τη συνεδρίαση της, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2022: 

 

Κωνσταντίνος Φελλάς Πρόεδρος 

Ιωάννης Κκολός (Οκτώβριος 2021 – Μάρτιος 2022) Αντιπρόεδρος 

Αναστασία Νικολοπούλου Μέλος 

Άντρη Παναγιώτου  Μέλος 

Αντώνης Φαρμακάς Μέλος 

Γεώργιος Παπαντωνίου Μέλος 

Κλεόπας Κλεόπα Μέλος 

Κυριάκος Φελέκκης Μέλος 

Κωνσταντίνα Καπνίση Χριστοδούλου Μέλος 

Κωσταντίνος Δέλτας Μέλος 

Μάριος Καριόλου Μέλος 

Χριστίνα Λοϊζου Μέλος 

 


