
Ηθικοί Κανόνες και Κώδικες που διέπουν  

την Εταιρική Έρευνα και Ανάπτυξη 

 

Το µη ηθικό δεν είναι κατ΄ ανάγκη παράνοµο.  Για να καταστεί µια πράξη ή µια παράλειψη 

που δεν είναι ηθικά αποδεκτή παράνοµη θα πρέπει να θεσµοθετηθεί µέσα από ένα νοµικό 

κανόνα ή µέσα από κώδικες δεοντολογίας που θα είναι δεσµευτικοί για ορισµένα άτοµα ή 

οµάδες επαγγελµατιών ή επιστηµόνων. 

 

Καθώς το επιστηµονικό πεδίο αλλάζει ραγδαία µε συνεχής αναθεωρήσεις και νέες 

ανακαλύψεις, η ανάγκη για συχνό και συνεχή εκσυγχρονισµό και αναθεώρηση των 

κωδίκων ηθικής και δεοντολογίας αλλά και της νοµοθεσίας γίνεται όλο και πιο επιτακτική. 

 

Ε.Ε και ηθική 

 

Η Ε.Ε και τα κράτη µέλη της είναι πολύ ευαισθητοποιηµένα σε θέµατα ηθικής τα οποία 

πηγάζουν από την έρευνα.  Γι΄ αυτό έχουν θεσπίσει ένα ευρύ και περιεκτικό ηθικό πλαίσιο 

µε παγκόσµια αποδεκτές αξίες, πλαίσιο το οποίο έχει ως στόχο την µεγιστοποίηση του 

οφέλους από την επιστηµονική έρευνα µε ταυτόχρονη προστασία των δικαιωµάτων των 

πολιτών. 

 

Όλα τα ερευνητικά προγράµµατα τα οποία χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε θα πρέπει να 

συνάδουν µε αυστηρούς ηθικούς κώδικες και κανόνες όπως θεσπίζονται µέσα από 

κοινοτικές οδηγίες και όργανα καθώς επίσης µέσα από διεθνείς συµβάσεις και διακηρύξεις.  

Πιο κάτω θα αναφέρω τις πηγές των ηθικών κανόνων και κωδικών που διέπουν την έρευνα 

που χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. 

 

1. Η Ευρωπαϊκή Οµάδα για Θέµατα Ηθικής στην Επιστήµη και την Ηθική  Η οµάδα 

αυτή αποτελείται από 15 ειδήµονες οι οποίοι διορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σκοπός τους είναι να εξετάσουν ηθικά ερωτήµατα / διλήµµατα  τα οποία πηγάζουν από τις 

επιστήµες και την νέα τεχνολογία και να εκδώσουν γνώµες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για την ετοιµασία και εφαρµογή Κοινοτικών Νόµων και πολιτικών. Τα µέλη της οµάδας 

αυτής προέρχονται από ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών κατευθύνσεων (βιολογία, 

ιατρική, φαρµακολογία, νοµική, θεολογία, φιλοσοφία). 
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Μέσα από τους προαναφερθέντες κώδικες, τµήµατα και οµάδες, η Ε.Ε και πιο 

συγκεκριµένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι ερευνητικές 

δραστηριότητες θα συνάδουν µε τις θεµελιώδη ηθικές αρχές αλλά επίσης να αναπτύξει / 

βελτιώσει την ενηµέρωση του ερευνητικού κοινού και την υιοθέτηση και εφαρµογή ηθικής 

στην έρευνα η οποία να σέβεται τον άνθρωπο και τα θεµελιώδη δικαιώµατα του. 

 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεµβαίνει και αξιολογεί ηθικά 

ερευνητικές προτάσεις οι οποίες εγείρουν ευαίσθητα ηθικά διλήµµατα ή οι οποίες δεν 

χειρίζονται ορθά  τα ηθικά διλήµµατα που προκύπτουν. Σκοπός της αξιολόγησης αυτής 

είναι να διασφαλιστεί ότι η Ε.Ε. δεν χρηµατοδοτεί έρευνα η οποία πιθανόν να παραβιάζει 

θεµελιώδης ηθικές αρχές.  

Ως ευαίσθητα ηθικά θέµατα, θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα οποία 

αφορούν: 

• ανήλικα άτοµα και άλλα άτοµα τα οποία δεν είναι σε θέση να δώσουν την 

συγκατάθεση τους 

• χρήση ανθρώπινων ιστών 

• χρήση γενετικών και άλλων ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 

• χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών 

 

3. Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2001/20/ΕC  Υιοθετήθηκε το 2001 και αφορά την εφαρµογή 

καλής κλινικής πρακτικής στις κλινικές δοκιµές ιατρικών προϊόντων. Κύριος στόχος της 

οδηγίας αυτής είναι να καθορίσει τις αρχές για προστασία των υποκειµένων της έρευνας µε 

ιδιαίτερες πρόνοιες για παιδιά και ενήλικες ανίκανους να δώσουν την συγκατάθεση τους. Η 

οδηγία αυτή ισχύει σε όλες τις κλινικές έρευνες που διεξάγονται τόσο στην Ε.Ε. όσο και σε 

τρίτες χώρες. 

 

4. Το Ευρωπαϊκό Τµήµα για Αξιολόγηση Ιατρικών Προϊόντων (European Agency for 

the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)    Ιδρύθηκε το 1993 από την Ε.Ε. µε 

κύριο ρόλο την έκδοση γνωµών στην βάση των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει 

την παραχώρηση ή όχι έγκρισης για προώθηση ιατρικών προϊόντων στην αγορά. Το Τµήµα 

αυτό αξιολογεί τόσο την αποτελεσµατικότητα, ασφάλεια και κόστος ενός ιατρικού 

προϊόντος όσο και κατά πόσον αυτό συνάδει µε τους κανόνες Καλής Κλινικής Πρακτικής, 

την παροχή ενηµερωµένης συγκατάθεσης και την έγκριση ηθικών επιτροπών. Το Τµήµα 
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αυτό µπορεί επίσης να άρει την έγκριση προώθησης αγοράς που έχουν παράσχει τα ίδια τα 

Κράτη Μέλη για ένα προϊόν. 

 

5. Το Συµβούλιο της Ευρώπης µε την Σύµβαση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 

θεµελιώδεις της ελευθερίας η οποία υιοθετήθηκε το 1950 και είναι δεσµευτική για τα 41 

κράτη µέλη τα οποία την έχουν υπογράψει – επικυρώσει και τη Σύµβαση για την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου σε σχέση µε 

την εφαρµογή της βιολογίας και της ιατρικής» γνωστή ως η Σύµβαση των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και Βιοϊατρικής η οποία υπογράφηκε στο Oviedo το 1997 και τα πρόσθετα 

πρωτόκολλα της αποτελούν το πρώτο διεθνές δεσµευτικό νοµικό κείµενο µε το οποίο 

θεσπίζονται σε νόµο κανόνες βιοηθικής. 

 

6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε απόφαση του το 2002 για θέσπιση ενός συγκεκριµένου 

προγράµµατος για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη έθεσε θεµελιώδης ηθικές αρχές οι 

οποίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από κάθε ερευνητικό πρόγραµµα.  

Αυτές οι αρχές περιλαµβάνουν την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 

ανθρώπινης ζωής όπως επίσης την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος σύµφωνα 

µε τους Κοινοτικούς Νόµους και τις σχετικές συµβάσεις και κώδικες πρακτικής.  

Τα πιο πάνω έχουν ενσωµατωθεί στο 6
ο
 Πρόγραµµα Πλαίσιο  της Ε.Ε, το οποίο θέτει 

συγκεκριµένους ηθικούς κώδικες µε τους οποίους µία ερευνητική πρόταση  πρέπει να 

συνάδει. Επίσης, γίνεται ξεκάθαρο, ότι το Πρόγραµµα αυτό της Ε.Ε. δεν θα χρηµατοδοτεί 

έρευνα η οποία θα έχει σαν στόχο: 

1. την ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς 

2. την αλλοίωση της γενετικής κληρονοµιάς του ανθρώπου η οποία θα καθιστά 

τις όποιες αλλαγές κληρονοµικές 

3. την δηµιουργία ανθρώπινων εµβρύων µε µοναδικό σκοπό την έρευνα. 

 

7. Η ∆ιακήρυξη Ελσίνκι από τον Παγκόσµιο Ιατρικό Σύλλογο (World Medical 

Association Declaration of Helsinki) 

Η διακήρυξη του Ελσίνκι υιοθετήθηκε το 1964 και τροποποιήθηκε για τελευταία φορά 

το 2000. Η διακήρυξη αυτή θέτει τις ηθικές αρχές  που θα πρέπει να γίνονται σεβαστές 

από τους ιατρούς όταν διεξάγουν ιατρική έρευνα µε ανθρώπους ή ανθρώπινο υλικό.  

Ένα από τα κύρια άρθρα της ∆ιακήρυξης αυτής είναι ότι κανένα εθνικό, νοµικό ή 

θεσµικό αίτηµα δεν µπορεί να µειώσει ή να εξαλείψει οποιαδήποτε από τις πρόνοιες 
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της, σε σχέση µε την προστασία των ανθρωπίνων υποκειµένων που συµµετέχουν σε 

έρευνα. 

Ανάµεσα στις βασικές αρχές της ∆ιακήρυξης αυτής είναι: 

1. το καθήκον του ιατρού σε µια ιατρική έρευνα να διασφαλίσει την ζωή, υγεία, 

ιδιωτική ζωή και αξιοπρέπεια των ανθρώπινων υποκειµένων της έρευνας του.  

2. ο σχεδιασµός και εφαρµογή πειραµατικών διαδικασιών µε την χρήση 

ανθρώπινων υποκειµένων θα πρέπει να παρατίθεται ξεκάθαρα σ’ ένα  

ερευνητικό πρωτόκολλο, το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται σε ανεξάρτητη 

επιτροπή βιοηθικής για αξιολόγηση.  

3. οποιαδήποτε έρευνα µε ανθρώπινα υποκείµενα διεξάγεται µόνο όταν 

αποδειχθεί ότι η έρευνα αυτή θα έχει οφέλη για τα άτοµα του πληθυσµού της 

έρευνας 

4. γίνεται ειδική πρόνοια για λήψη ενηµερωµένης συγκατάθεσης από τους 

συµµετέχοντες σ’ ένα ερευνητικό πρόγραµµα, µε ιδιαίτερη έµφαση σε άτοµα 

που δεν είναι σε θέση να δώσουν την συγκατάθεση τους (ανήλικοι, άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες) 

 

Ρόλος Φαρµακευτικών Εταιρειών 

 

Στις ηµέρες µας παρατηρείται µια αυξητική τάση στις κλινικές δοκιµές στα φάρµακα 

ανθρώπινης χρήσης.  Τόσο η ΕΕ όσο και διεθνείς οργανισµοί αλλά και οι ίδιες οι 

φαρµακοβιοµηχανίες χρηµατοδοτούν σηµαντικά ποσά για την έρευνα σε νέα φάρµακα 

αλλά και για την παρακολούθηση φαρµάκων που έχουν ήδη τεθεί στην αγορά.  Στην 

διαδικασία αυτή οι φαρµακευτικές εταιρείες έχουν ένα σηµαντικό ρόλο να 

διαδραµατίσουν.  Ταυτόχρονα όµως ηθικοί προβληµατισµοί προκύπτουν από: 

• Τη σύγκρουση ανάµεσα στο στόχο για µεγιστοποίηση του κέρδους των 

φαρµακευτικών εταιρειών και των ηθικών απαιτήσεων της επιστηµονικής έρευνας 

και ιατρικής, ιδιαίτερα σε σχέση µε το θέµα της ασφάλειας 

• Τις ηθικές δικλείδες για  διεξαγωγή έρευνας µε ανθρώπινα υποκείµενα όπως τα 

παιδιά, οι φυλακισµένοι, άτοµα τα οποία δεν µπορούν να δώσουν ενηµερωµένη 

συγκατάθεση 

• Το δικαίωµα του ασθενή να λάβει µέρος σε δοκιµές φαρµάκων που δίνουν την 

ελπίδα για βελτίωση ή και θεραπεία 

• Τα επιστηµονικά και ηθικά διλήµµατα σε σχέση µε βλαστικά κύτταρα. 
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Η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ηθικής τόνισε ότι «Οι ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν 

ανθρώπινα υποκείµενα δεν µπορούν να είναι αποκλειστικά µια οικονοµική δραστηριότητα 

η οποία να υπόκειται στους όρους της αγοράς. Η υγεία θα πρέπει να θεωρείται δηµόσιο 

αγαθό και όχι απλό προϊόν / εµπόρευµα» 

 

Κατάσταση στην Ε.Ε σε θέµατα βιοτεχνολογίας 

Τον Μάιο του 2006 δηµοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα του Ευρωβαροµέτρου 

(Ευρωπαίοι πολίτες και Βιοτεχνολογία το 2005) όπου συµµετείχαν 25.000 άτοµα (περίπου 

1.000 από κάθε κράτος µέλος), εξετάστηκαν οι απόψεις των ευρωπαίων πολιτών 

αναφορικά µε την βιοτεχνολογία και συγκεκριµένα θέµατα της – έρευνα βλαστικών 

κυττάρων, συνύπαρξη γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων µε συµβατικά και οργανικά 

προϊόντα, χρήση γενετικών πληροφοριών, νανοτεχνολογία και φαρµακογενετική. 

 Σύµφωνα µε αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες παρουσιάζονται πιο αισιόδοξοι σε σχέση 

µε την τεχνολογία, πιο ενηµερωµένοι και µε µεγαλύτερη εµπιστοσύνη προς το σύστηµα της 

βιοτεχνολογίας. Εντούτοις, η πλειοψηφία θα ήθελε να δίδεται µεγαλύτερη έµφαση στις 

ηθικές πτυχές της επιστήµης και της τεχνολογίας, και στις απόψεις του κοινού, κατά την 

λήψη αποφάσεων από τις κυβερνήσεις. Ακόµη, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάχθηκε 

υπέρ της ιατρικής (red) και βιοµηχανικής (white) βιοτεχνολογίας ενώ γενικά ήταν εναντίων 

της γεωργικής (green) βιοτεχνολογίας. 

 Συνεπώς, η κοινή γνώµη σε όλη την Ευρώπη έχει  όλο και αυξανόµενο ενδιαφέρον 

για θέµατα βιοτεχνολογίας. 

Η βιοτεχνολογία αναπτύχθηκε στην Ευρώπη την δεκαετία του 1980 κυρίως µέσα 

από µεγάλες εταιρείες, σε αντίθεση µε τις Η.Π.Α. Ο τοµέας των µικρών εταιρειών στην 

Ευρώπη άρχισε να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. 

Στο τέλος του 2004 η βιοµηχανία βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη αποτελείτο από: 

• 2.150 εταιρίες  

• Εργοδοτούσε περίπου 96.500 άτοµα 

• ∆απανήθηκαν €7.6 δις σε έρευνα 

• Πραγµατοποιήθηκαν €21.5 δις έσοδα 

• Συστάθηκαν 119 νέες εταιρείες 

•  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει το Στρατηγικό Σχέδιο «Life Sciences and 

Biotechnology” 2002 -2010 ώστε να µεγιστοποιήσει την συµβολή της σύγχρονης 
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βιοτεχνολογίας στην επίτευξη των κύριων Ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων όπως 

διαµορφώθηκαν στην Λισσαβόνα. 

 Το στρατηγικό αυτό σχέδιο κινείται γύρω από 5 βασικές δράσεις: 

1. Η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτοµερή 

κοινωνικό διάλογο. 

2. Η βιοτεχνολογία θα πρέπει να αναπτυχθεί τρόπο υπεύθυνο και να συνάδει µε τις 

ηθικές αξίες και κοινωνικούς στόχους. 

3. Η ενηµερωµένη επιλογή των πολιτών θα διευκολύνει τις εφαρµογές που 

επηρεάζονται από την προσφορά ζήτησης. 

4. ∆ηµιουργία επιστηµονικής εποπτικής ρυθµιστικής αρχής  ώστε να αυξηθεί η 

εµπιστοσύνη του κοινού. 

5. Σεβασµός προς τις βασικές ρυθµιστικές αρχές και νοµικές υποχρεώσεις ώστε να 

διαφυλαχθεί η κοινή αγορά της Ένωσης και οι διεθνείς της υποχρεώσεις. 

  

 

Ρόλος EuropaBio (European Association for Bio-industries) στην προσπάθεια 

ανάπτυξης ηθικών κανόνων 

Το ΕuropaBio είναι η πολιτική φωνή της βιοτεχνολογικής βιοµηχανίας στην Ε.Ε. Τα µέλη 

του ΕuropaBio ασχολούνται µε έρευνα, ανάπτυξη, δοκιµή, κατασκευή και 

εµπορευµατοποίηση προϊόντων και διαδικασιών βιοτεχνολογίας. 

Η βιοτεχνολογία σύµφωνα µε την ΕuropaBio είναι ένας νέος τοµέας ο οποίος:  

• Παρέχει νέους τρόπους θεραπείας και πρόληψης ασθενειών 

• ∆ιατηρεί την υπόσχεση για καλύτερες και πιο καθαρές βιοµηχανικές διαδικασίες 

καθώς  

• Βοηθά την ανάπτυξη µιας πιο ουσιαστικής γεωργίας 

 

Το EuropaBio έχει διαχωρίσει την βιοτεχνολογία σε τρεις υποκατηγορίες:  

1. white biotech  - industrial 

2. red biotech - healthcare 

3. green biotech – agriculture 

 

Το EuropaBio είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένο σε θέµατα ηθικής στην εφαρµογή της 

βιοτεχνολογίας. Ως εκ τούτου έχει προβεί στην σύσταση µίας οµάδας εργασίας σε θέµατα 
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ηθικής «Ethics Working Group” το οποίο παρακολουθεί τις ηθικές πτυχές της 

βιοτεχνολογίας και των εφαρµογών της. 

 

Επίσης, το Europabio έχει προβεί στην σύσταση του “Χάρτη Κύριων Ηθικών Αξιών” -  

«Core Ethical Values Charter” ο οποίος υιοθετείται από όλα τα µέλη. 

Οι κύριες αρχές που υιοθετούνται από το Europabio στον Χάρτη αυτό είναι: 

 

Γενικές Ηθικές Αρχές: 

1. ∆έσµευση στην χρήση της βιοτεχνολογίας και των προοπτικών της για βελτίωση 

της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. 

2. ∆ίδεται προτεραιότητα στην διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος κατά την διάρκεια επιστηµονικών ερευνών. 

3. Πλήρης σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων 

4. ∆ηµοσιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά µε την βιοτεχνολογία µε 

ίση έµφαση στα οφέλη και τους κινδύνους. 

5. Εµπλοκή σε διάλογο µε τους φορείς και άτοµα που εξετάζουν τις ηθικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας 

6. Σεβασµός προς τα ζώα και τα δικαιώµατα τους 

7. Στήριξη της διατήρησης της βιολογικής διαφορετικότητας 

8. Εναντίωση στην χρήση της βιοτεχνολογίας για κατασκευή όπλων 

9. Στήριξη της ανταλλαγής βιοτεχνολογίας ανάµεσα στις αναπτυγµένες και τις 

αναπτυσσόµενες χώρες. 

 

Ηθικές Αρχές αναφορικά µε την φροντίδα υγείας 

1. Σεβασµός των ηθικών κωδίκων των επαγγελµατιών υγείας 

2. Σεβασµός στην προστασία του ιατρικού απορρήτου 

3. Εναντίωση στην δηµοσίευση  ιατρικών πληροφοριών χωρίς την ενηµερωµένη  

συγκατάθεση του ασθενή 

4. Λήψη ενηµερωµένης συγκατάθεσης από όλα τα άτοµα που συµµετέχουν στα 

ερευνητικά προγράµµατα 

5. Εναντίωση στην εφαρµογή της κλωνοποίησης 

6. Εναντίωση στην εφαρµογή της «human germ line gene therapy” 

7. Υπέρ της πρόσβασης  σε συµβούλους  για γενετικά τεστ. 
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Γεωργία, Τρόφιµα και Περιβάλλον 

1. Στήριξη στην ποιότητα φαγητού και γεωργικών προϊόντων 

2. Προώθηση ικανοποιητικής και ουσιώδης γεωργίας και στήριξη νέων 

βιοτεχνολογικών βελτιώσεων. 

3. Προώθηση διαφανών διαδικασιών για µεταφορά πληροφοριών για προϊόντα ώστε 

να βελτιωθεί η επιλογή του καταναλωτή. 

4. Υποστήριξη ανάπτυξης bioremediation και καθαρότερων βιοµηχανικών και 

δηµοτικών διαδικασιών µέσα από την βιοτεχνολογία. 

 

Ρόλος EFB (European Federation of Biotechnology) στην προσπάθεια ανάπτυξης 

ηθικών κανόνων 

 

Ο οργανισµός αυτός ιδρύθηκε το 1978, µε κύριο στόχο την προώθηση ασφαλούς και ηθικά 

αποδεκτής βιοτεχνολογίας για καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων. 

Ένας άλλος στόχος του EFB είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ ακαδηµαϊκών και 

βιοµηχανικών ερευνητών στην Ευρώπη για να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την 

βιοτεχνολογική έρευνα στην κοινωνία. 

Το EFB πραγµατοποιεί κάθε 2 χρόνια το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βιοτεχνολογίας στο οποίο 

συµµετέχουν πέραν των 1.000 ατόµων. 

Επίσης, το EFB, διατηρεί καλές σχέσεις µε την Γενική ∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Ανάπτυξης. 

 

Το EFB έχει προβεί στην σύσταση διαφόρων οµάδων δράσης: 

1. αντίληψη του κοινού για την βιοτεχνολογία 

2. ασφάλεια στην βιοτεχνολογία 

3. διεθνείς σχέσεις 

4. καινοτοµίες 

5. ευρωπαϊκή δράση σε διεθνή θέµατα life sciences 

6. εκπαίδευση και κινητικότητα 

 

Το EFB προβαίνει στην σύσταση Συµβουλίων Ηθικής για διάφορα θέµατα που 

εξετάζει. Για παράδειγµα, για το θέµα της Νανοτεχνολογίας δηµιουργήθηκε 

Συµβούλιο Ηθικής, το οποίο αποτελείτο από 12 ευρωπαίους ειδήµονες από διάφορα 

επιστηµονικά πεδία (ανθρωπιστικές επιστήµες, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, νοµική, 
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θεολογία). Σκοπός του συµβουλίου αυτού είναι η ενηµέρωση των επιστηµόνων για 

ηθικές επιπτώσεις της εργασίας τους. Επίσης, συµβουλεύει τους επιστήµονες για 

µελλοντικά ηθικά διλήµµατα που πιθανόν να προκύψουν στο µέλλον. 

 

ΚΥΠΡΟΣ 

 

Στην Κύπρο, µε βάση τον Νόµο Ν.150 (Ι)/2001 Ο περί Βιοηθικής (Ίδρυση και 

Λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, συστάθηκε η ΕΕΒΚ. Η ΕΕΒΚ είναι 

ανεξάρτητο σώµα το οποίο δεν υπόκειται στο διοικητικό έλεγχο οποιουδήποτε υπουργείου, 

ανεξάρτητου λειτουργού, τµήµατος ή υπηρεσίας. 

Η ΕΕΒΚ αποτελείται από 13 µέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο 

για τετραετή θητεία. 

Η αποστολή της ΕΕΒΚ σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) του Νόµου 150(Ι)/2001 είναι η 

διαρκής παρακολούθηση, έρευνα, συστηµατική ανάλυση και αξιολόγηση των θεµάτων και 

προβληµάτων που σχετίζονται µε την επιστηµονική έρευνα, πρόοδο και εφαρµογή των 

επιστηµών της βιοτεχνολογίας, της βιολογίας, της ιατρικής, της γενετικής και της 

φαρµακευτικής καθώς επίσης την ανθρώπινη παρέµβαση στη βιολογική διαδικασία και 

στον ανθρώπινο γονότυπο και τη διερεύνηση των ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών, 

ανθρωπιστικών και νοµικών διαστάσεων τους. 

 Στις  31/5/2005 τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονιστικές ∆ιοικητικές Πράξεις (Κ.∆.Π. 

175/2005) που αφορούν «το ∆ιάταγµα περί Κωδίκων Πρακτικής (Σύσταση και Λειτουργία 

Επιτροπής Βιοηθικής για τον Έλεγχο της Βιοϊατρικής στην Κύπρο)». 

 Σύµφωνα µε το πιο πάνω ∆ιάταγµα και µε βάση την εξουσία που χορηγείται στην 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) από τον νόµο 150 (Ι)/2001 η ΕΕΒΚ 

προχώρησε στην σύσταση δύο Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης: 

1. Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας 

2. Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε Σχέση µε την 

Κλινική Έρευνα στα Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης. 

 

Οι Επιτροπές αυτές αποτελούνται από 9 µέλη έκαστη, τα οποία διορίζονται από την 

ΕΕΒΚ για διετή θητεία. Οι επιτροπές αυτές είναι υπεύθυνες να ελέγχουν τα 

προτεινόµενα προγράµµατα πριν από την έναρξη τους και να βεβαιώνονται ότι θα 

τύχουν σχετικής έγκρισης. 
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Η σύµβαση του Οβιέδο έχει κυρωθεί και από την Κύπρο µε τον Κυρωτικό Νόµο 31 

(ΙΙΙ) του 2001 « Νόµος που προνοεί για την κύρωση της σύµβασης για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου αναφορικά µε την εφαρµογή 

της βιολογίας και ιατρικής και για την κύρωση του πρωτοκόλλου και για διάφορα θέµατα 

συναφή µε την εφαρµογή της σύµβασης και του πρωτοκόλλου». [Πρόσθετο πρωτόκολλο 

που απαγορεύει την ανθρώπινη κλωνοποίηση.] 

Παράλληλα η Κυπριακή Νοµοθεσία έχει εναρµονισθεί µε την ευρωπαϊκή οδηγία για την 

καλή κλινική πρακτική στα φάρµακα ανθρώπινης φύσης µε την θέσπιση των Κανονισµών 

Κ.∆.Π. 452/2004 (Περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Κανονισµοί). Από την 7.1.2005 

ισχύει ο Νόµος 1(Ι)/2005 που προνοεί για την κατοχύρωση και την προστασία των 

δικαιωµάτων των ασθενών και περί συναφών θεµάτων. 

 

Το έντυπο ΕΕΒΚ 02 που αφορά την Αίτηση για Έγκριση Προγράµµατος από την ΕΕΒΚ, 

έχει υιοθετήσει τις αρχές που περιλαµβάνονται στα πιο πάνω νοµοθετήµατα για προστασία 

των ανθρώπινων υποκειµένων στην έρευνα όπως φαίνεται και στο πίνακα που βλέπετε 

τώρα (slide µε extract  από ΕΕΒΚ 02) 

 

Να δοθούν απαντήσεις κατά πόσο το Πρόγραµµα εµπεριέχει τα εξής θέµατα:  

Θέµα ΝΑΙ ΟΧΙ 

Συµµετοχή ανθρώπων   

Συµµετοχή ατόµων µε ειδικές ανάγκες που δεν µπορούν να δώσουν 

από µόνα τους την συναίνεση τους 

  

Συµµετοχή ατόµων µεταξύ 16- 18 ετών   

Συµµετοχή ατόµων κάτω των 16 ετών   

Συµµετοχή ενηλίκων εθελοντών   

Συµµετοχή ειδικής οµάδας ασθενών   

   

Χρήση οποιονδήποτε ανθρώπινων βιολογικών δειγµάτων   

Χρήση ανθρώπινου γενετικού υλικού   

Χρήση βλαστικών κυττάρων   

Χρήση βλαστικών κυττάρων από ανθρώπινα έµβρυα   

Χρήση βλαστικών κυττάρων από ανθρώπους   

Χρήση εµβρυϊκού ιστού   

Χρήση ανθρώπινων εµβρύων   

Χρήση ανθρώπινων ωαρίων   

Χρήση ανθρώπινων σπερµατικών κυττάρων   

   

Χρήση φαρµακευτικής αγωγής   

Χρήση εικονικών φαρµάκων (placebo)   

Γνωστές παρενέργειες φαρµάκων που θα χρησιµοποιηθούν   
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∆ιαχείριση προσωπικών δεδοµένων   

∆ιαχείριση ιατρικών δεδοµένων   

∆ιαχείριση βιοχηµικών δεδοµένων   

∆ιαχείριση γενετικών δεδοµένων   

∆ιαχείριση δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν ανώνυµα   

   

Ανθρώπινη κλωνοποίηση   

Προσπάθεια ανθρώπινης κλωνοποίησης για αναπαραγωγή    

∆ηµιουργία ανθρώπινων εµβρύων (όλα τα στάδια)   

Επέµβαση για µόνιµη αλλοίωση στο ανθρώπινο γονιδίωµα (αλλοίωση 

που θα κληροδοτείται)   

  

   

Χρήση ζώων   

∆ηµιουργία ή χρήση διαγονιδιακών οργανισµών   

Χρήση βλαστικών κυττάρων από ζώα   

Επέµβαση για µόνιµη αλλοίωση σε γονιδίωµα ζώου (αλλοίωση που θα 

κληροδοτείται) 

  

   

Χρήση γενετικά τροποποιηµένων µικροοργανισµών/οργανισµών   

Χρήση γενετικά τροποποιηµένων φυτών   

Γενετική τροποποίηση µικροοργανισµών ή/και φυτών   

Απελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά τροποποιηµένων 

µικροοργανισµών ή/και οργανισµών ή/και φυτών 

  

 

Η ΕΕΒΚ έχει εκδώσει διάφορες γνώµες : 

1. Προεµφυτευτική Γενετική ∆ιάγνωση Εµβρύου 

2. Αρχείο ∆οτών Μακάρειου Νοσοκοµείου 

3. Φύλαξη αίµατος οµφάλιου λώρου σε ιδιωτικές κερδοσκοπικές τράπεζες 

4. Μεταµοσχεύσεις οργάνων ανθρώπινης προέλευσης 

5. Επιλογή Φύλου µε την µέθοδο της Προεµφυτευτικής Γενετικής ∆ιάγνωσης  

(PGD) 

 

Επίσης, η ΕΕΒΚ εκδίδει δελτία τύπου αναφορικά µε τρέχοντα θέµατα που προκύπτουν. 

Αυτά περιλαµβάνουν: 

1. Ανακοίνωση για κλωνοποίηση 

2. Ανακοίνωση για προεµφυτευτική διάγνωση για την επιλογή του φύλου του παιδιού 

που θα γεννηθεί. 

 

Τόσο η ΕΕΒΚ όσο και οι Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων στην 

Βιοϊατρική έρευνα στον άνθρωπο και κλινική έρευνα µε φάρµακα ανθρώπινης χρήσης 
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έχουν αξιολογήσει βιοηθικά σειρά από τέτοιες ερευνητικές προτάσεις που αγγίζουν ένα 

ευρύ φάσµα και καλύπτουν διάφορες βιοτεχνολογικές, γενετικές και κλινικές δοκιµές. 

 

Η βιοηθική αξιολόγηση γίνεται µε γνώµονα θεµελιώδεις αρχές και αξίες που 

αναγνωρίζονται από τα Ευρωπαϊκά όργανα, ευρωπαϊκές οδηγίες και διεθνείς συµβάσεις και 

κώδικες δεοντολογίας καθώς επίσης µε γνώµονα τις αρχές και αξίες στις οποίες η Κύπρος 

δίδει θεµελιώδη σηµασία για το αποδεκτό ή µη της διεξαγωγής µιας τέτοιας έρευνας ή 

δοκιµής στον άνθρωπο.  Η ΕΕΒΚ µε τις γνώµες της αλλά και µε κατευθυντήριο γνώµονα 

τους κώδικες πρακτικής προσπαθεί να αντικρίσει µε ορθότητα και επάρκεια την 

βιοτεχνολογική έρευνα στο πεδίο της έρευνας στον άνθρωπο. 

 

Πρόσθετα η Κύπρος συµµετέχει µέσω της Προέδρου της ΕΕΒΚ στο Forum των Εθνικών 

Επιτροπών Βιοηθικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο πραγµατοποιείται ανά εξάµηνο σε 

κοινές συνεδριάσεις µε την Οµάδα Ευρωπαϊκής Ηθικής της ΕΕ όπου κατατίθεται η 

δραστηριότητα και οι πρωτοβουλίες της ΕΕΒΚ σε τρέχοντα θέµατα βιοηθικής που 

απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Παράλληλα µε το πιο πάνω Forum δραστηριοποιείται, από το 1992 η Μόνιµη ∆ιάσκεψη 

των Εθνικών Επιτροπών Βιοηθικής των Χωρών Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης η 

COMETH. 

 

Η Κύπρος µετέχει µε την Πρόεδρο της ΕΕΒΚ η οποία σήµερα είναι και η αντιπρόεδρος της 

COMETH. 

Σκοπός της COMETH είναι η ανάπτυξη δεσµών συνεργασίας ανταλλαγής απόψεων και η 

δηµιουργία µιας συνοχής στις βιοηθικές αρχές που διέπουν την έρευνα η οποία δεν 

περιορίζεται στα στενά σύνορα κάθε χώρας αλλά διεξάγεται πολυκεντρικά µε κέντρα σε 

περισσότερες από µια χώρα.  

 

       Ρένα Βραχίµη Πετρίδου 

   Ανώτερη ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας  

και Πρόεδρος της Ε.Ε.Β.Κ 

Λευκωσία, 14/11/2006 

                     ΡΒΠ/ΓΝ 


