
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η παρούσα  έκθεση ετοιµάστηκε σύµφωνα µε 
την πρόνοια του άρθρου 26 του Περί 
Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής 
Επιτροπής) Νόµoυ του 2001 (Ν. 150 (Ι)/2001) 
και υποβάλλεται προς τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας, µε αντίγραφο στους Υπουργούς 
Υγείας και Οικονοµικών και στα Μέλη της  
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας. 
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Μήνυµα του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, 

∆ρα. Μιχάλη Ν. Βωνιάτη 
 
 
 

 

Συµπληρώσαµε ακόµη ένα χρόνο πλούσιας και σηµαντικής 
εργασίας στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ). Η χρονική περίοδος που 
καλύπτει η ετήσια έκθεση της ΕΕΒΚ δεν συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος, αλλά µε 
τις δραστηριότητες και το έργο της Επιτροπής που ξεκίνησαν την 1η Αυγούστου 
2012 µέχρι και την 31η Ιουλίου 2013. Τούτο είναι αποτέλεσµα των προηγούµενων 
ετήσιων εκθέσεων της Επιτροπής που ακολούθησαν την ίδια ετήσια χρονική 
περίοδο. 
Η Επιτροπή έχει συµπληρώσει ήδη 12 χρόνια ζωής, και συνέχισε να είναι ο θεσµός 
και φορέας προαγωγής της ιατρικής και βιοϊατρικής έρευνας, καθώς και σύµµαχος 
του απλού πολίτη στην προάσπιση της σωµατικής και ψυχικής του υγείας από 
παρενέργειες που δυνατό να επισυµβούν από ανεξέλεκτη ιατρική και βιοϊατρική 
έρευνα, όπως και στην προάσπιση της αυτονοµίας του και των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων. Όµως ο κυριότερος πυλώνας προσφοράς της Επιτροπής έγκειται στη 
µελέτη βιοηθικών προβληµάτων που έχουν άµεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, στην 
έγκαιρη και έγκυρη έκδοση και δηµιοσίευση γνωµών, που σε πολλές περιπτώσεις 
γίνονται βάση ή ακόµη και έναυσµα για την ανάπτυξη και προώθηση σχετικής 
νοµοθεσίας προς όφελος των πολιτών. 
 
Η υπό εξέταση χρονιά χαρακτηρίστηκε από τη διοργάνωση και διεξαγωγή στην 
Κύπρο του 18ου Ευρωπαϊκού Φορουµ των Εθνικών Συµβουλίων Ηθικής, τον 
Οκτώβριο του 2012, στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου, την ενίσχυση και επέκταση της συνεργασίας µας µε το Υπουργείο 
Παιδείας, τη συµµετοχή του Προέδρου στο ∆ιεθνές Συνέδριο των Εθνικών 
Συµβουλίων Ηθικής που έγινε στην Τήνιδα της Τηνυσίας, και την έκδοση γνώµης 
σχετικά µε την µεταφορά του αρχείου (βιοτράπεζας) εκτός Κύπρου για την 
διαπίστωση της ταυτότητας των πεσόντων και αγνοουµένων κατά την Τούρκικη 
Εισβολή. Η ΕΕΒΚ συνέχισε επίσης να προσφέρει τις υπηρεσίες γνωµοδότησης και 
αξιολόγησης ερευνητικών προγραµµάτων στην ιατρική, στη βιοϊατρική, στις 
κοινωνικές επιστήµες και σε θέµατα παιδείας. Αυτό που χαρακτηρίζει και πάλιν την 
υπό εξέταση χρονιά, είναι ο αυξηµένος αριθµός ερευνητικών προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στην Επιτροπή τόσο για γνωµοδότηση όσο και για αξιολόγηση. 
Επιπρόσθετα, συνεχίσαµε να προσφέρουµε τη συµβολή µας στην τελική 
διαµόρφωση του Νόµου «Περί αφαιρέσεων και µεταµοσχεύσεων των οργάνων 
ανθρώπινης προέλευσης Νόµος του 2012», που ψήφισε σε νόµο η Βουλή των 
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Αντιπροσώπων τον ∆εκέµβριο 2012, όπως και στη συνέχιση της επεξεργασίας του 
προτεινόµενου Νοµοσχεδίου «Περί της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Ανθρώπινης 
Αναπαραγωγής Νόµου».  
 
Με απόλυτη ικανοποίηση, µπορώ να πω πως η ΕΕΒΚ µε την προθυµία και τη 
σκληρή δουλειά που επέδειξαν όλα τα µέλη της, αλλά και µε την καθ’ όλα 
επαγγελµατική στήριξη από τα δύο µόνιµα µέλη του γραφείου µας, κατόρθωσε να 
ανταποκριθεί πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις και προκλήσεις. Ταυτόχρονα, παρ’ 
όλες τις δυσκολίες στη στέγαση και στελέχωση του γραφείου µας η ΕΕΒΚ µπόρεσε 
να τις αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά και να αντεπεξέλθει σε όλες τις διοικητικές και 
οργανωτικές ανάγκες, αλλά και να συνεργαστεί στενά µε το Ίδρυµα Προώθησης 
Έρευνας, τον Ακαδηµαϊκό κόσµο, την Εισαγγελία, το Υπουργείο Υγείας, το 
Υπουργείο Παιδείας και άλλους σχετικούς φορείς. 
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλα τα µέλη της ΕΕΒΚ αλλά και των 
τριών Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης, γιατί το έργο που παρουσιάζεται σε αυτή 
την ετήσια έκθεση είναι ιδιαίτερα δικό τους έργο. Επίσης ειδικές ευχαριστίες εκφράζω 
προς τους δύο Αντιπροέδρους της χρονιάς, τον κύριο Γεώργιο Παπαντωνίου και 
τον Καθηγητή Κωνσταντίνο ∆έλτα, που µε αντικατέστησαν επάξια στις περιπτώσεις 
απουσίας µου. Τις ευχαριστίες µου πάντοτε για τα δύο µόνιµα στελέχη του γραφείου 
της ΕΕΒΚ που πάντοτε υπερβάλλουν εαυτό για να ανταποκριθούν στις ανάγκες µας. 
       
 

∆ρ Μιχάλης Ν. Βωνιάτης 
             Πρόεδρος ΕΕΒΚ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                  
                                                                                                                                            Σελίδα 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1. Ίδρυση ΕΕΒΚ 6

2. Αρµοδιότητες ΕΕΒΚ 6

3. Σύσταση επιτροπών βιοηθικής αξιολόγησης ερευνητικών πρωτοκόλλων 9

  

II. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΕΒΚ 

1. Στελέχωση 10

2. Κτιριακές Εγκαταστάσεις 10

3. Ιστοσελίδα 11

  

III. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

1. Μέλη 13

2. Έργο και δραστηριότητες 14

3. Στόχοι και Μέλλον της ΕΕΒΚ 19

  

IV. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. Μέλη 23

2. Έργο και δραστηριότητες 24

  

V.
  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Μέλη 26

2. Έργο και δραστηριότητες 27

  

VI. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Μέλη 29

2. Έργο και δραστηριότητες 30

  



 6

    

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Ίδρυση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου 
 
Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) ιδρύθηκε το 2001, σύµφωνα µε τον Περί 
Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής) Νόµο του 2001 (Ν.150 
(Ι)/2001). Ο Νόµος αυτός τροποποιήθηκε µε τον Νόµο 53 (Ι) /2010 και µε ηµεροµηνία έναρξης της 
ισχύος του την 18η Ιουνίου 2010. 
 
Η ΕΕΒΚ είναι ανεξάρτητο σώµα το οποίο δεν υπόκειται στο διοικητικό έλεγχο οποιουδήποτε 
υπουργείου, ανεξάρτητου λειτουργού, τµήµατος ή υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος και τα 12 µέλη της 
ΕΕΒΚ διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο για θητεία τεσσάρων ετών, µε δικαίωµα 
επαναδιορισµού.  
 
Τα Μέλη της ΕΕΒΚ για την περίοδο 14/07/2011 έως 13/07/2015 διορίστηκαν µε απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας  14/07/2011, η οποία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 21/10/2011.  
 
 
2. Αρµοδιότητες Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου 
 
2.1.  Ο σκοπός ίδρυσης και  η αποστολή της ΕΕΒΚ σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) και (2) του Νόµου 

Περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόµος του 2001 
(Ν.150(1)/2001) είναι ως ακολούθως: 
«Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, αποστολή της οποίας 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 και γενετικής, και της 
φαρµακευτικής, καθώς επίσης µε την ανθρώπινη παρέµβαση στη βιολογική διαδικασία και 
στον ανθρώπινο γονότυπο και τη διερεύνηση των ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών, 
ανθρωπιστικών και νοµικών διαστάσεων τους». 
 

2.2.  Σύµφωνα µε το άρθρο 15(1) του Νόµου 150(Ι)/2001 µετά και την τροποποίηση του το 2010 
(Ν.53(Ι)/2010) η ΕΕΒΚ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
(α) «Ερευνά, µελετά, αναλύει και αξιολογεί συστηµατικά, από βιοηθικής απόψεως, θέµατα 
και προβλήµατα που προκύπτουν: 

  (ι) από την επιστηµονική πρόοδο και την εφαρµογή της στους τοµείς της 
βιοτεχνολογίας, βιολογίας, ιατρικής, γενετικής και φαρµακευτικής ή 

(ιι) γενικά από την ιατρική φροντίδα, και 
(ιιι) την ανθρώπινη παρέµβαση στη βιολογική διαδικασία και στον ανθρώπινο 

γονότυπο 
 

(β) παρέχει συµβουλές και εκδίδει γνωµατεύσεις σ` οποιοδήποτε αρµόδιο πρόσωπο ή 
όργανο τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα καθώς επίσης και στο ευρύτερο 
κοινό επί βιοηθικών θεµάτων και προβληµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του 
εδαφίου (1) του άρθρου αυτού. 
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(γ) εξετάζει κάθε ηθικό, δεοντολογικό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό ή νοµικό ζήτηµα σχετικό 
µε: 

                  (ι)  τις επιστηµονικές εξελίξεις και την εφαρµογή τους, ιδίως, στη βιοτεχνολογία, 
βιολογία, ιατρική, γενετική, ιατρική φροντίδα, και  

    (ιι)  την ανθρώπινη παρέµβαση στη βιολογική διαδικασία και στον ανθρώπινο 
γονότυπο, 

 
(δ) συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και παρεµφερή όργανα και µεριµνά για την 
συµµετοχή της Κύπρου σε διεθνείς εκδηλώσεις σχετικές µε τη µελέτη και την έρευνα στους 
πιο πάνω τοµείς, 

 
(ε) ενηµερώνει τους πολίτες µε κάθε πρόσφορο µέσο για βιοηθικά θέµατα και προβλήµατα 
που αφορούν την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας, βιολογίας, ιατρικής και γενετικής καθώς και 
τις συνέπειες των εφαρµογών τους και δηµοσιεύει τα πορίσµατα επί των µελετών, ερευνών 
και γνωµοδοτήσεων της πάνω στα θέµατα αυτά, 

 
(στ) µελετά και ερευνά θέµατα βιοηθικής µε βάση την αρχή της συνετούς αποφυγής και την 
προαγωγή της υγείας, 

 
(ζ) παρακολουθεί και φροντίζει για την εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων ή άλλων 
διεθνών υποχρεώσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που σχετίζονται µε θέµατα βιοηθικής, 

 
(η) 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, 

 
(θ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα που ο παρών ή άλλος Νόµος ή Σύµβαση ήθελε 
παραχωρήσει σ’ αυτή, 

 
(ι) προβαίνει σε ίδρυση ταµείου αν κρίνει αυτό σκόπιµο προς επιτέλεση των σκοπών της, 

 
(ια) ασκεί τις αρµοδιότητες που απαριθµούνται στο άρθρο 16 σχετικά µε τη σύσταση 
επιτροπών ηθικής, 

 
(ιβ) προβαίνει στη σύσταση υποεπιτροπών όπως προνοεί το άρθρο 17, 

 
(ιγ) διατηρεί αρχείο βιοηθικής µε όλες τις αποφάσεις, τις προτάσεις και τα προγράµµατα 
που υποβάλλονται για γνωµάτευση, 

 
(ιδ) δηµιουργεί σύστηµα ελέγχου βιοηθικής και δεοντολογίας, που στο εξής θα καλείται 
σύστηµα βιοηθικής αξιολόγησης, εποπτείας και παρακολούθησης, το οποίο  θα συµβάλλει 
θετικά στη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας στη βιοϊατρική και βιοτεχνολογία, µέσα σε σωστά 
βιοηθικά και δεοντολογικά πλαίσια, 

 
(ιε) προβαίνει στον καθορισµό τελών βιοηθικής αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων 
που υποβάλλονται στην Επιτροπή για βιοηθική αξιολόγηση, τα οποία εγκρίνονται µε 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Υγείας, 
 
(ιστ) µετακαλεί πρόσωπα που, λόγω προσόντων και πείρας, µπορούν να βοηθήσουν την 
Επιτροπή στην άσκηση των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων της. 
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2.3 Πρόσθετα µε τις πιο πάνω αρµοδιότητες, Ο Περί της Σύµβασης για την Προστασία των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά µε την Εφαρµογή 
της Βιολογίας και Ιατρικής (Κυρωτικός) και Άλλες Συναφείς µε την Εφαρµογή της Σύµβασης, 
∆ιατάξεις Νόµος του 2001 (Ν. 31 (III) / 2001), στο άρθρο 16, προνοεί πως έρευνα πάνω σε 
πρόσωπο δύναται να αναληφθεί µόνο εάν η ερευνητική µελέτη, ανάµεσα σε άλλες 
προϋποθέσεις, έχει εγκριθεί από το αρµόδιο σώµα µετά από ανεξάρτητη εξέταση της 
επιστηµονικής της αξίας, συµπεριλαµβανοµένης αξιολόγησης της σηµασίας του στόχου της 
έρευνας και πολυθεµατικής αναθεώρησης της ηθικής αποδοχής της. Ως αρµόδιο σώµα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κυρωτικού Νόµου, ορίζεται η ΕΕΒΚ ή οποιοδήποτε άλλο σώµα 
ή επιτροπή στην οποία η ΕΕΒΚ ήθελε εκχωρήσει τις εξουσίες αυτές. 

 
2.4 Σύµφωνα µε τους «Περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική Πρακτική) 

Κανονισµούς του 2004» (Κ.∆.Π. 452/2004), µια κλινική δοκιµή διεξάγεται µόνο εφόσον, 
ανάµεσα σε άλλα, η ΕΕΒΚ και το Συµβούλιο Φαρµάκων συµφωνούν ότι τα αναµενόµενα 
οφέλη, από πλευράς θεραπευτικής και δηµόσιας υγείας, υπερτερούν των κινδύνων, και 
συνεχίζεται µόνο εφόσον ελέγχεται διαρκώς η συµµόρφωση της προς αυτήν την απαίτηση και 
το Συµβούλιο Φαρµάκων δεν κοινοποιήσει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις (Κανονισµός 11.4).  
 
Σε σχέση µε τις κλινικές δοκιµές σε ανηλίκους, ο κανονισµός 12 (η) απαιτεί όπως το 
πρωτόκολλο έχει εγκριθεί από την ΕΕΒΚ, αφού έχει ληφθεί υπόψη η συµβουλή ειδικών για 
κλινικά, δεοντολογικά και ψυχοκοινωνικά προβλήµατα του τοµέα της παιδιατρικής. 
 
 Στις δε περιπτώσεις ενηλίκων, ανίκανων να δώσουν εν επιγνώσει ελεύθερη συναίνεση, ο 
κανονισµός 13 (ζ) απαιτεί την έγκριση του πρωτοκόλλου από την ΕΕΒΚ, αφού πρώτα της 
παρασχεθεί συµβουλευτική υποστήριξη για κλινικά, δεοντολογικά, και ψυχοκοινωνικά 
προβλήµατα του τοµέα της σχετικής ασθένειας και της συγκεκριµένης οµάδας ασθενών.   
 
Σύµφωνα δε µε τις πρόνοιες του Κανονισµού 14, η ΕΕΒΚ γνωµοδοτεί πριν από την έναρξη 
κάθε κλινικής δοκιµής για την οποία ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση γνωµοδότησης 
λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στον συγκεκριµένο 
κανονισµό. 
 
 Η ΕΕΒΚ επιφορτίζεται µε πρόσθετες αρµοδιότητες σύµφωνα µε τους κανονισµούς 15 έως 23 
σε σχέση µε την παρακολούθηση ερευνητικών προγραµµάτων (πρόοδος µελέτης, 
ανεπιθύµητες µη αναµενόµενες ενέργειες κ.α.). 
 

2.5 Η εναρµονιστική µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο νοµοθεσία  “Περί των Βασικών Απαιτήσεων 
(Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) Κανονισµοί του 2003 έως 2009” αναθέτουν στην ΕΕΒΚ την 
αρµοδιότητα να αξιολογεί βιοηθικά και να δίδει την έγκριση της για διεξαγωγή κλινικών 
δοκιµών σε ανθρώπους µε τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

 
2.6 Η επίσης εναρµονιστική νοµοθεσία “Περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ενεργά Εµφυτεύσιµα 

Ιατρικά Βοηθήµατα) Κανονισµοί του 2003 έως 2009”, επιφορτίζει την ΕΕΒΚ µε την 
αρµοδιότητα για βιοηθική αξιολόγηση και έγκριση κλινικών δοκιµών σε ανθρώπους µε τη 
χρήση εµφυτεύσιµων ιατρικών βοηθηµάτων. 

 
2.7 Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (∆ωρεά, Προµήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, 

Συντήρηση, Αποθήκευση και ∆ιανοµή) Ανθρωπίνων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων 
Προϊόντων Νόµος του 2007 (Ν. 187 (Ι)/2007), επίσης αναθέτει στην ΕΕΒΚ σχετικές 
αρµοδιότητες. 
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3. Σύσταση Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων  
 

Η ΕΕΒΚ συνέταξε τους Κώδικες Πρακτικής µε τίτλο «∆ιάταγµα περί Κωδίκων Πρακτικής 
(Σύσταση και Λειτουργία Επιτροπής Βιοηθικής για τον Έλεγχο της Βιοϊατρικής στην Κύπρο)»,  
Κ.∆.Π. 175/2005, οι οποίοι εκδόθηκαν µε ∆ιάταγµα του Υπουργού Υγείας στις 31/3/2005. Με τους 
Κώδικες εγκαθιδρύθηκε ένα ενιαίο, εθνικό σύστηµα βιοηθικού ελέγχου για την ερευνητική 
δραστηριότητα στην Κύπρο.    

 
Σύµφωνα µε το πιο πάνω ∆ιάταγµα και µε βάση την εξουσία που της  χορηγείται από το Νόµο 
150(Ι)/2001 και το Νόµο 53(Ι)/2010, η ΕΕΒΚ διόρισε τις ακόλουθες τρεις πολυθεµατικές 
εννεαµελής Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης (ΕΒΑ): 
  
 (ι)  Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε σχέση µε τη Βιοϊατρική 

Έρευνα  στον Άνθρωπο,   
 (ιι)  Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε  σχέση µε την Κλινική 

Έρευνα στα Φάρµακα Ανθρώπινης  Χρήσης,  και 
(ιιι) Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε σχέση µε τη Βιοϊατρική 

Έρευνα  στον Άνθρωπο και την Κλινική Έρευνα στα Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης. 
 

Τα µέλη της παρούσας σύνθεσης των ΕΒΑ διορίστηκαν κατά τη συνεδρίαση της ΕΕΒΚ 
ηµεροµηνίας 01/11/2011 για θητεία δύο ετών, από την 01/12/2011 µέχρι τις 30/11/2013.  
 
Η ΕΕΒΚ έχει εκχωρήσει στις ΕΒΑ την αρµοδιότητα της για αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων 
που αφορούν την βιοϊατρική έρευνα, κλινικές δοκιµές στα φάρµακα ανθρώπινης χρήσης και 
οποιαδήποτε άλλη έρευνα σε θέµατα υγείας που εµπίπτει στις αρµοδιότητες της.   

 
Η ΕΕΒΚ εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο των ΕΒΑ, ενώ ταυτόχρονα ασκεί 
δευτεροβάθµιο έλεγχο  επί των αποφάσεων τους. Σύµφωνα µε τους Κώδικες Πρακτικής (Κ.∆.Π. 
175/2005) η ΕΕΒΚ έχει το δικαίωµα για πλήρη έλεγχο των ΕΒΑ καθώς επίσης και αναθεώρησης 
οποιασδήποτε απόφασης  που δίδεται από ΕΒΑ, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης από 
κάποιο ενδιαφερόµενο άτοµο. Σε περίπτωση δε που υπάρχει διαφωνία µεταξύ κάποιου αιτητή και 
µιας ΕΒΑ, η ΕΕΒΚ µπορεί να αναλάβει και ρόλο µεσολαβητή για να λυθεί τυχόν διαφορά που 
υπάρχει. Οι αποφάσεις   που λαµβάνει η ΕΕΒΚ είναι δεσµευτικές και τελικές για όλους. 
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II. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΕΒΚ 
 
 

1. Στελέχωση 
 
Η ΕΕΒΚ στελεχώνεται από µια µόνιµη διοικητικό λειτουργό και από µια έκτακτη γραφέα. Η 
παρούσα στελέχωση της ΕΕΒΚ από απόψεως διοικητικού και επιστηµονικού προσωπικού κρίνεται 
αριθµητικά ανεπαρκής. Η διοικητικός λειτουργός και η γραφέας παρέχουν γραµµατειακή και 
διοικητική υποστήριξη τόσο στην ΕΕΒΚ όσο και στις τρεις ΕΒΑ.  
 
Μεταξύ άλλων, η διοικητικός λειτουργός µε την καθοδήγηση και εποπτεία του Προέδρου της 
ΕΕΒΚ:  
 

• διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία της ΕΕΒΚ µε τους ερευνητές (τόσο 
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό), µε τις διεθνείς επιτροπές ηθικής και διεθνείς 
οργανισµούς, 

• έχει ευθύνη για συνεχή ενηµέρωση της ιστοσελίδας της ΕΕΒΚ, 
• έχει ευθύνη τήρησης και συνεχούς ενηµέρωσης των ερευνητικών µητρώων όλων των 

ερευνητικών προτάσεων που κατατίθενται για βιοηθική αξιολόγηση, 
• έχει ευθύνη τήρησης πρακτικών στις συνεδριάσεις της ΕΕΒΚ και διεκπεραίωση των 

αποφάσεων που λαµβάνονται.  
 
Λόγω του πολύ περιορισµένου προϋπολογισµού της ΕΕΒΚ, δεν είναι εφικτή η απασχόληση 
εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού, γεγονός το οποίο παρεµποδίζει την ορθολογιστική 
ανάπτυξη της στα διάφορα πεδία αρµοδιότητας της. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα 
Μέλη της δεν έχουν το απαραίτητο υποστηρικτικό προσωπικό για την εκ µέρους τους συγγραφική 
και ακαδηµαϊκή έρευνα των πολύπλευρων και διεπιστηµονικών ερωτηµάτων που απασχολούν τη 
βιοηθική αξιολόγηση και ανάλυση των διαφόρων εφαρµογών των βιοεπιστηµών στον άνθρωπο.  
 
Πρόσθετα µε τα πιο πάνω, η ΕΕΒΚ εάν ήταν ορθά στελεχωµένη, θα µπορούσε µε την 
εξειδικευµένη της γνώση να συνεισφέρει προς το Υπουργείο Υγείας στην ανάπτυξη του 
απαραίτητου βιοϊατρικού δικαίου. 

 
 

2. Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής Νόµου) 
του 2001 (Ν.150(1)/2001), στην Επιτροπή παρέχεται στέγη και ο αναγκαίος για την διεκπεραίωση 
των εργασιών της εξοπλισµός.  
 
Σύµφωνα µε επιστολή των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας προς την ΕΕΒΚ, ηµεροµηνίας 11/12/2006, κρίθηκε αναγκαία η επέκταση του Κέντρου 
Υγείας Έγκωµης µε επιπλέον όροφο για τη στέγαση της ΕΕΒΚ όπως και άλλων επιτροπών. Ως εκ 
τούτου, από τις 14/05/2009 η ΕΕΒΚ στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κέντρου Υγείας Έγκωµης όπου 
της παραχωρήθηκαν για σκοπούς στέγασης δύο γραφεία κανονικού µεγέθους και ένα µικρό 
γραφείο το οποίο χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος και χώρος φύλαξης του εξοπλισµού της 
(φωτοτυπική, τηλεοµοιότυπο κ.ο.κ.).  
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3. Ιστοσελίδα 
 
Στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ (www.bioethics.gov.cy) το ενδιαφερόµενο κοινό µπορεί να βρει 
χρήσιµες πληροφορίες για τη δοµή και λειτουργία της ΕΕΒΚ και των ΕΒΑ.  Επίσης, στην 
ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ είναι διαθέσιµα όλα τα έντυπα και οι οδηγίες για υποβολή αίτησης προς την 
Επιτροπή για βιοηθική αξιολόγηση ερευνητικού προγράµµατος, καθώς επίσης για υποβολή αίτησης 
γνωµοδότησης κατά πόσον µια ερευνητική πρόταση χρήζει ή όχι ολοκληρωµένης βιοηθικής 
αξιολόγησης.  
 
Όλες οι Γνώµες που έχει εκδώσει η ΕΕΒΚ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της όπως επίσης έχει 
περιληφθεί σχετική εθνική νοµοθεσία, διεθνείς συµβάσεις, πρωτόκολλα, συστάσεις και άλλες 
κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς 
οργανισµούς που ασχολούνται µε θέµατα βιοηθικής.  
 
Πρόσθετα, στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ είναι διαθέσιµος κατάλογος µε τις αποφάσεις των ΕΒΑ για 
όλα τα ερευνητικά προγράµµατα που έχουν υποβληθεί για βιοηθική αξιολογηση και έγκριση στην 
Επιτροπή, έτσι ώστε να µπορεί να ενηµερώνεται το κοινό για τα ερευνητικά προγράµµατα που 
έχουν εγκριθεί ή που έχουν απορριφθεί από την Επιτροπή.  
 
 Επίσης, στην ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί κατάλογος µε όλα τα ερευνητικά προγράµµατα που έχουν 
υποβληθεί στην ΕΕΒΚ για γνωµοδότηση κατά πόσον χρήζουν ή όχι βιοηθικής αξιολόγησης. 
Απώτερος σκοπός της δηµοσιοποίησης του καταλόγου µε αυτές τις ερευνητικές προτάσεις είναι η 
αποφυγή επανάληψης ερευνητικών προγραµµάτων στον ίδιο ευάλωτο πληθυσµό.  
 
Η ΕΕΒΚ αξιολογώντας ως πολύ σηµαντικό το δηµόσιο διάλογο σε θέµατα βιοηθικής, προχώρησε 
στην ανάρτηση σχετικών ερωτηµατολογίων  στην ιστοσελίδα της. Οι ερωτήσεις είναι κλειστού 
τύπου και πολλαπλής επιλογής. Η ΕΕΒΚ µέσα από τα ερωτηµατολόγια στοχεύει µεταξύ άλλων, 
στη διαπίστωση του βαθµού γνώσης και του προβληµατισµού των πολιτών σε ζητήµατα που 
εγείρουν βιοηθικούς προβληµατισµούς µέσα από τις εφαρµογές της βιοϊατρικής και της 
βιοτεχνολογίας. Η Επιτροπή δεν σχολιάζει τις απόψεις που εκφράζονται, αλλά τις αξιοποιεί, έτσι 
ώστε να εντοπίζει πιθανά κενά, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση του έργου της και την παρέµβαση 
της όπου χρειάζεται, µε έκδοση γνωµών και τη διοργάνωση  εκδηλώσεων διαφώτισης του κοινού. 
 
Κατά την χρονική περίοδο 01/08/2012 – 31/07/2013, την ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ επισκέφθηκαν κατά 
µέσο µηνιαίο όρο 784 άτοµα. Οι κυριότερες χώρες επισκεπτών στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ ήταν 
από την Κύπρο, τις ΗΠΑ, την Ελλάδα και την Ολλανδία. Αναλυτικά, ο αριθµός επισκεπτών ανά 
µήνα ήταν ως ακολούθως:  

Επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας της ΕΕΒΚ
01/08/2012-31/07/2013
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III.  ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
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1. Μέλη 
 
Τα Μέλη της ΕΕΒΚ τα οποία διορίστηκαν µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 
14/07/2011 για τετραετή θητεία (14/07/2011 – 13/07/2015) είναι τα ακόλουθα:  
 

∆ρ Μιχάλης Βωνιάτης, Πρόεδρος  
Ιατρός Πνευµονολόγος, Επιδηµιολόγος (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
κ. Άθως Μάτσας, Μέλος   
Νοµικός (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, Μέλος    
Παιδίατρος (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
κ. Γεώργιος Παπαντωνίου, Μέλος   
∆ικηγόρος (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
∆ρ Ελένη Καλοκαιρινού, Μέλος   
Επίκουρος Καθηγήτρια Φιλοσοφίας (Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας) (Παραιτήθηκε στις 
03/01/2012) 
 
∆ρ Ιάσονας Λαµπριανού, Μέλος  
Λέκτορας Μεθοδολογίας, Ποσοτικής Έρευνας (Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
∆ρ Ιωάννης Μπέκος, Μέλος  
Ειδικός Επιστήµονας (Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
Καθ. Κωνσταντίνος ∆έλτας, Μέλος   
Καθηγητής Γενετικής (Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
∆ρ Κωνσταντίνος Φελλάς, Μέλος   
(Ιδιωτικός Τοµέας) (Παραιτήθηκε στις 18/01/2012) 
 
Καθ. Μάριος Καριόλου, Μέλος   
Καθηγητής  (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
∆ρ Μάριος Λιασίδης, Μέλος  
Ιατρός Γυναικολόγος (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
κ. Σεµέλη Βύζακου, Μέλος   
Κλινική Ψυχολόγος (∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
κ. Χρίστος Ανδρέου, Μέλος   
Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ( Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
∆ρ Άρης Κωνσταντινίδης, Μέλος  
Επίκουρος Καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου και ∆ικαίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
(Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας)  
 
κ. Χριστίνα Λοΐζου, Μέλος 
Κοινωνιολόγος (Ιδιωτικός Τοµέας) 
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Σηµειώνεται ότι η κα Χριστίνα Λοϊζου και ο ∆ρ Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης διορίστηκαν µε 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 20/03/2012 σε αντικατάσταση των 
παραιτηθέντων µελών (ως ανωτέρω αναφέρεται).  
 
 
 
2. Έργο και δραστηριότητες που επιτέλεσε η ΕΕΒΚ 
 
2.1  Συνεδρίες ΕΕΒΚ 
 

Για την περίοδο 01/08/2012 – 31/07/2013 η ΕΕΒΚ πραγµατοποίησε 12 τακτές  
συνεδριάσεις. 

 
2.2 Γνώµες και γνωµοδοτήσεις τις οποίες εξέδωσε η  ΕΕΒΚ 
 

Η ΕΕΒΚ στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για  έρευνα, µελέτη, ανάλυση και βιοηθική 
αξιολόγηση θεµάτων και προβληµάτων που προκύπτουν από την επιστηµονική πρόοδο και 
την εφαρµογή της στους τοµείς της βιοτεχνολογίας, βιολογίας, ιατρικής, γενετικής και 
φαρµακευτικής, από την ιατρική φροντίδα, και από την ανθρώπινη παρέµβαση στη 
βιολογική διαδικασία και στον ανθρώπινο γονότυπο, µελέτησε και εξέδωσε τις ακόλουθες 
γνώµες: 
 
2.2.1 Γνώµες  
 
Στη χρονική περίοδο που καλύπτει η παρούσα έκθεση, η ΕΕΒΚ εξέδωσε µόνο µια γνώµη 
που αφορούσε τη µεταφορά του αρχείου γενετικών δεδοµένων των συγγενών αγνοουµένων 
και πεσόντων στα πλαίσια του προγράµµατος ταυτοποίησης λειψάνων αγνοουµένων και 
πεσόντων κατά τη τουρκική εισβολή.  
Λόγω του µεγάλου όγκου τρεχόντων θεµάτων  τα οποία έχριζαν άµεσου χειρισµού, δεν 
παρασχεθεί ικανοποιητικός χρόνος για έκδοση περισσότερων γνωµών.  Πρόσθετα, 
σηµαντικός χρόνος αφιερώθηκε στη διοργάνωση του 18ου NEC Forum στο πλαίσιο της 
Κυπριακής Προεδρίας όπως αναφέρεται στη συνέχεια. 

 
  

2.2.2 Γνωµατεύσεις 
 

Η ΕΕΒΚ στη διάρκεια της περιόδου 01/08/2012-31/07/2013, στα πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων της για παροχή συµβουλών και έκδοση γνωµατεύσεων σ` οποιοδήποτε 
αρµόδιο πρόσωπο ή όργανο τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα καθώς επίσης 
και στο ευρύτερο κοινό επί βιοηθικών θεµάτων και προβληµάτων, ανταποκρίθηκε άµεσα σε 
ερωτήµατα που τέθηκαν τόσο από το ευρύ κοινό όσο και από µέλη της επιστηµονικής 
ερευνητικής κοινότητας.  
 
Τα περισσότερα ερωτήµατα αφορούσαν την παροχή πληροφοριών για την ΕΕΒΚ και τη 
διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων για βιοηθική αξιολόγηση, καθώς και τις 
πρόνοιες της νοµοθεσίας που αφορά τις µεταµοσχεύσεις οργάνων και την ιατρικώς 
υποβοηθούµενη ανθρώπινη αναπαραγωγή. 
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2.2.3 Γνωµοδοτήσεις επί ερευνητικών προγραµµάτων  
 
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΕΕΒΚ που της ανατίθενται από τον Περί Βιοηθικής 
Νόµο του 2001 έως 2010, τον Κυρωτικό Νόµο της Σύµβασης του Οβιέδο, τον Περί 
Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόµο, τους Κώδικες Πρακτικής για τη Βιοϊατρική Έρευνα 
στην Κύπρο και γενικά µε βάση τις άλλες νοµοθεσίες που αναθέτουν αρµοδιότητα στην 
ΕΕΒΚ για βιοηθικό έλεγχο, o Πρόεδρος της ΕΕΒΚ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από 
την ολοµέλεια της ΕΕΒΚ, κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/08/2012-31/07/2013, εξέτασε 
το αίτηµα περίπου 133  ερευνητών, κατά πόσον εκ πρώτης όψεως οι ερευνητικές τους 
προτάσεις έχρηζαν ή όχι ολοκληρωµένης βιοηθικής αξιολόγησης.  
 
Επιπρόσθετα από τις πιο πάνω αιτήσεις για γνωµοδοτήσεις, την περίοδο που καλύπτει η 
παρούσα έκθεση υποβλήθηκαν για γνωµοδότηση επιπλέον 33 προτάσεις που αφορούσαν 
εργασίες προπτυχιακών φοιτητών ιατρικής σχολής και οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο 
πιο πάνω σύνολο.  
 
Οι ερευνητικές αυτές προτάσεις αφορούσαν κυρίως την χρήση ερωτηµατολογίων οι οποίες 
στις πλείστες περιπτώσεις δεν επενέβαιναν στην ψυχολογία ευάλωτων οµάδων ή/και δεν 
συνιστούσαν επέµβαση στον άνθρωπο για λήψη βιολογικού υλικού ή χορήγηση 
φαρµακευτικού σκευάσµατος. 
 

 
2.3  ∆ιαλέξεις στην Κύπρο 

 
Η ΕΕΒΚ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ανάµεσα σε άλλα, έχει αρµοδιότητα να 
ενηµερώνει τους πολίτες µε κάθε πρόσφορο µέσο για βιοηθικά θέµατα και προβλήµατα που 
αφορούν την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας, βιολογίας, ιατρικής και γενετικής, καθώς και τις 
συνέπειες των εφαρµογών τους, και δηµοσιεύει τα πορίσµατα επί των µελετών, ερευνών και 
γνωµοδοτήσεων της πάνω στα θέµατα αυτά.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ΕΕΒΚ έδωσαν διαλέξεις και συνεντεύξεις, 
στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, σε συνέδρια επιστηµονικών φορέων, συνδέσµων και 
οργανώσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 
ως ακολούθως: 
 
2.3.1. Οµιλία του Προέδρου της ΕΕΒΚ, ∆ρα Μιχάλη Βωνιάτη, στις 12/10/2012 στο 

Ξενοδοχείο Χίλτον σε διάλεξη που διοργάνωσε το Κωνστάντειον Κέντρο Έρευνας 
και Μελέτης Εγκληµατολογίας και ∆ικανικών Επιστηµών, µε θέµα «Χηµικός 
Ευνουχισµός η ψυχιατρική – η ποινή». 

 
2.3.2. Οµιλία του Προέδρου της ΕΕΒΚ, ∆ρα Μιχάλη Βωνιάτη, στο Λύκειο Εθνοµάρτυρα 

Κυπριανού στο Στρόβολο, σε µαθητές Γ΄Λυκείου στις 27/11/2012, µε θέµα 
«Βιοηθικη στην Κύπρο σήµερα». 

 
2.3.3. Στις 21/01/2013 δόθηκε οµιλία από τον Πρόεδρο της ΕΕΒΚ σε µαθητές στο Λύκειο 

Αγίας Φυλάξεως στη Λεµεσό, µε θέµα «Ηθική στην Εκπαίδευση και Θέµατα 
Ηθικής». 

 
2.3.4. Στις 23/02/2013 η ΕΕΒΚ συµµετείχε στο 6ο Μαθητικό Ιατρικό Συνέδριο στη 

Λεµεσό µε οµιλία του Προέδρου της, µε θέµα  «Σύγχρονα Βιοηθικά ∆ιλήµµατα». 
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2.3.5. Στις 12/04/2013 στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης των διακριθέντων µαθητών και 
καθηγητών του διαγωνισµού «Έρευνα από Μαθητές 2013» στο Πανεπιστήµιο 
Λευκωσίας, δόθηκε οµιλία από τον Πρόεδρο της ΕΕΒΚ, µε θέµα «Η σηµασία της 
ηθικής στην έρευνα». 

 
2.3.6. Στις 20/06/2013 ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ απεύθυνε χαιρετισµό στο Λ∆΄ Θεολογικό 

Συνέδριο στη Λεµεσό, το οποίο διοργανώθηκε από την Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων 
Θεολόγων. Το θέµα του συνεδρίου ήταν «Σύγχρονοι Εκκλησιαστικοί και 
Κοινωνικοί Προβληµατισµοί: Καύση Νεκρών, Σύµφωνο Ελεύθερης Συµβίωσης». 

  
 
2.4  ∆ηµοσιεύσεις 

 
Ενεργώντας στα πλαίσια της αρµοδιότητας της για συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και 
παρεµφερή όργανα, και δηµοσίευση των µελετών, ερευνών και γνωµοδοτήσεων της, η 
ΕΕΒΚ κατά την διάρκεια της περιόδου 01/08/2012-31/07/2013,  προχώρησε στις 
14/11/2012 σε δηµοσίευση άρθρου στο περιοδικό «Ethically Speaking N° 17», αναφορικά 
µε την ΕΕΒΚ.  
 
Το περιοδικό εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Οµάδα Ηθικής στην Επιστήµη και στις Νέες 
Τεχνολογίες (European Group on Ethics in Science and New Technologies) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 
 

2.5 Συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια 
 

Η ΕΕΒΚ µε βάση την εθνική νοµοθεσία είναι το αρµόδιο όργανο για την προώθηση της 
συµµετοχής της Κύπρου σε διεθνείς εκδηλώσεις σχετικές µε τη µελέτη και την έρευνα 
στους τοµείς της βιοτεχνολογίας, βιολογίας, ιατρικής  και γενετικής. Στο πλαίσιο αυτό κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 01/08/2012-31/07/2013, συµµετείχε στα ακόλουθα διεθνή 
συνέδρια: 

 
2.5.1 Στις 18-19/06/2013 ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ συµµετείχε στο 19ο NEC Forum που 
πραγµατοποιήθηκε στο ∆ουβλίνο. 

 
2.5.2 Στις 26-28/09/12, ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ συµµετείχε στο 9ο Global Summit που 
πραγµατοποιήθηκε στη Τυνησία. 

 
2.6 Συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και επιτροπές βιοηθικής 

 
Η ΕΕΒΚ προωθώντας τη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και παρεµφερή όργανα 
εκπροσωπείται  στα ακόλουθα διεθνή βήµατα και οργανισµούς: 

 
2.6.1 Ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ συµµετέχει στις συναντήσεις των Προέδρων των 

Εθνικών Επιτροπών Ηθικής των χωρών µελών της Ε.Ε. (NECs Forum).  
 

2.6.2  Ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ εκπροσωπεί την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και την Εθνική 
Επιτροπή Βιοηθικής στις ∆ιασκέψεις της UNESCO σε θέµατα που άπτονται των 
αρµοδιοτήτων της. 
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2.6.3 Συµµετοχή της ΕΕΒΚ µέσω του Προέδρου της στο πρόγραµµα µε θέµα 
Determining the Ethical and Legal Interest in Privacy and Data Protection for 
Research Involving the Use of Genetic Databases and Bio-banks 
(PRIVILEGED). Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και σ’ αυτό συµµετέχουν 32 οργανισµοί από την Ε.Ε, τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο, καθώς και τρεις χώρες µη µέλη της Ε.Ε (Ισραήλ, Ιαπωνία και 
Ταϊβάν). Στόχος του προγράµµατος αυτού είναι ο εντοπισµός ηθικών και 
νοµικών ζητηµάτων που άπτονται της ιδιωτικής ζωής και προστασίας δεδοµένων 
των ατόµων που συµµετέχουν σε έρευνα, µε τη χρήση τραπεζών γενετικών 
δεδοµένων και βιοτραπεζών. 

 
2.6.4 Συµµετοχή της ΕΕΒΚ µέσω του Προέδρου της στο πρόγραµµα µε θέµα 

European Network of Research  Ethics Committees (EUREC). Το EUREC είναι 
ένα δίκτυο εθνικών επιτροπών βιοηθικής της Ε.Ε. Στόχος είναι η ανάπτυξη 
υψηλών προδιαγραφών στις κλινικές δοκιµές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
προστασία των ατόµων που συµµετέχουν σε αυτές. 

 
2.6.5 Συµµετοχή της ΕΕΒΚ µέσω του Προέδρου της στο πρόγραµµα EURO  

GENTEST. Μέσα από µια σειρά πρωτοβουλιών το EuroGentest ενθαρρύνει την 
εναρµόνιση των προτύπων και της πρακτικής που ακολουθείται στην Ε.Ε 
αναφορικά µε τους πέντε κύριους τοµείς των γενετικών εξετάσεων: ∆ιαχείριση 
Ποιότητας, Βάσεις ∆εδοµένων, ∆ηµόσια Υγεία, Νέες Τεχνολογίες και 
Εκπαίδευση. Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού και µε την συµβολή της 
ΕΕΒΚ, εκδόθηκε ένα µικρό βιβλιαράκι αναφορικά µε τα δικαιώµατα των 
ασθενών στην Κύπρο.  

 
2.6.6  Συµµετοχή της ΕΕΒΚ  στο Πρόγραµµα ENERCA – European Network for Rare 

and Congenital Anaemias, το οποίο χρηµατοδοτείται από το 7ο Πρόγραµµα 
Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός του προγράµµατος αυτού είναι ο 
εντοπισµός των νοµικών και ηθικών ζητηµάτων που προκύπτουν κατά τη 
διαχείριση, από τις διάφορες χώρες, σπάνιων µορφών αναιµίας. 

 
 

2.7 Συνεργασία µε την Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας 
 
Στα πλαίσια της αρµοδιότητας της για παρακολούθηση και εφαρµογή των διεθνών 
συµβάσεων ή άλλων διεθνών υποχρεώσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που σχετίζονται 
µε θέµατα βιοηθικής, η ΕΕΒΚ εκπροσωπήθηκε µετά από σχετική πρόσκληση, σε αριθµό 
συνεδριάσεων διαφόρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όπου και κατέθεσε τις απόψεις της 
κυρίως επί των πιο κάτω θεµάτων: 
 

2.7.1  Νοµοσχέδιο για ρύθµιση της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Ανθρώπινης 
Αναπαραγωγής. 

 
2.7.2 Τροποποίηση Νοµοθεσίας για Μεταµοσχεύσεις. 

 
2.7.3 Αναγκαιότητα νοµοθετικής ρύθµισης της ίδρυσης και λειτουργίας 

Βιοτραπεζών. 
 
2.7.4 Αναγκαιότητα ρύθµισης της καταστροφής γενετικού υλικού µετά από νόµιµη 

δειγµατοληψία. 
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Στις 22 Μαΐου 2013 αντιπροσωπεία της ΕΕΒΚ υπό τον Πρόεδρο της, συναντήθηκαν µε τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Γιάννακη Οµήρου, για επίδοση της Ετήσιας 
Έκθεσης της ΕΕΒΚ για τη περίοδο που έληξε στις 31/07/2012. 

 
2.8 Συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας 

 
Η ΕΕΒΚ µετά από σχετική πρόσκληση, εκπροσωπήθηκε σε αριθµό συσκέψεων στο 
Υπουργείο Υγείας, για συζήτηση νοµοσχεδίων βιοϊατρικού περιεχοµένου, τροποποιήσεων 
στην υφιστάµενη νοµοθεσία, καθώς και άλλων θεµάτων που προκύπτουν από τις εφαρµογές 
της σύγχρονης βιοτεχνολογίας και ιατρικής, στα πλαίσια της αρµοδιότητας της για 
παρακολούθηση και εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων ή άλλων διεθνών υποχρεώσεων της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που σχετίζονται µε θέµατα βιοηθικής: 

 
2.8.1 Κύρωση Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του Οβιέδο για την 

Βιοϊατρική Έρευνα. 
 
2.8.2 Νοµοσχέδιο Μεταµοσχεύσεων και συµµετοχή στο Συµβούλιο Μεταµοσχεύσεων. 

 
2.8.3 Νοµοσχέδιο για την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Ανθρώπινη Αναπαραγωγή. 

 
Στο πλαίσιο συνεργασίας µε το Υπουργείο Υγείας, πραγµατοποιήθηκαν και συναντήσεις για 
επίλυση των χρόνιων προβληµάτων στέγασης και ανθρώπινου δυναµικού που αντιµετωπίζει 
η ΕΕΒΚ. Τα προβλήµατα αυτά συζητήθηκαν κατ΄ επανάληψη τόσο µε τον ίδιο τον 
Υπουργό Υγείας, όσο και µε αρµόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, έτσι ώστε να 
γίνει κατανοητό το πολύπλευρο και εκτενές έργο που επιτελεί η ΕΕΒΚ.  

 
Στις 13 Ιουνίου 2013 αντιπροσωπεία της ΕΕΒΚ υπό τον Πρόεδρο της, συναντήθηκαν µε τον 
Έντιµο Υπουργό Υγείας, ∆ρα Πέτρο Πετρίδη, για επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΕΒΚ 
για τη περίοδο που έληξε στις 31/07/2012. 
 

2.9 Συνεργασία µε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
 
 
2.9.1 ∆ιοργάνωση 18ου Φόρουµ των Ευρωπαϊκών Εθνικών Επιτροπών Ηθικής  
 

Η ΕΕΒΚ σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Έρευνα και Καινοτοµίες, 
διοργάνωσε  από τις 4 έως 5 Οκτωβρίου 2012, το 18ο Φόρουµ των Ευρωπαϊκών Εθνικών 
Επιτροπών Ηθικής στη Λευκωσία, κάτω από την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µε ιδιαίτερη επιτυχία.  
 
Στο Φόρουµ συµµετείχαν περίπου 60 εκπρόσωποι των Εθνικών Συµβουλίων Ηθικής από τα 
27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και εκπρόσωποι από τη Νορβηγία, 
την Ελβετία,  τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.  
 
Τα κύρια θέµατα που συζητήθηκαν αφορούσαν την σύγχρονη Τεχνολογία Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας, την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτοµίες και την Ηθική και Παιδεία. Η ΕΕΒΚ 
παρουσίασε το έργο της και αναφέρθηκε επίσης στα τρέχοντα επίκαιρα βιοηθικά ζητήµατα 
που αφορούν την Πληροφορική Επικοινωνία και Ηθική (Information Communication and 
Ethics). 
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Στη διάρκεια της δεύτερης ηµέρας, στο πλαίσιο συζήτησης του θέµατος  «Ηθική και 
Εκπαίδευση», στο Φόρουµ έλαβαν επίσης µέρος και µικρές οµάδες µαθητών από τρία 
Κυπριακά σχολεία και ένα σχολείο από την Αθήνα, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε µια 
ζωντανή συζήτηση µε τη βοήθεια προσκεκληµένων συντονιστών, µε σκοπό τον 
προβληµατισµό και τη δηµιουργία σχολικών δραστηριοτήτων µε θέµα τη σηµασία της ηθικής 
και παιδείας σε ερευνητικές δραστηριότητες.  

 
Στην αρχή έγινε παρουσίαση στην αγγλική γλώσσα ενός βίντεο µε αποσπάσµατα από 
θεατρική παράσταση µαθητών µε θέµα την ηθική στην εκπαίδευση, από τον καθηγητή De 
Cástro, Πρόεδρο Εθνικού Συµβουλίου Ηθικής των Φιλιππίνων. 

 
Στην συνέχεια ακολούθησε διάλογος  και συζήτηση (debate) στην αγγλική γλώσσα από τους 
Κύπριους και Ελλαδίτες µαθητές που συµµετείχαν στην συνάντηση µε ιδιαίτερη έµφαση στη 
συζήτηση των ακόλουθων θεµάτων:  
 

(i) ηθικά διλήµµατα που προκύπτουν από την συµµετοχή ανηλίκων σε ερευνητικά 
προγράµµατα 
(ii) εµπειρίες και ηθικοί προβληµατισµοί µαθητών ως υπεύθυνων ερευνητών 

 
Στο τέλος της συνάντησης ζητήθηκε από τις οµάδες των µαθητών και τους καθηγητές που 
συµµετείχαν να καταλήξουν σε προτάσεις για τον τρόπο εισαγωγής των θεµάτων ηθικής στο 
σχολικό πρόγραµµα και συγκεκριµένα στο πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία 
της Κύπρου και της Ελλάδας. 
 
 

2.9.2 Φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Οµάδας Ηθικής  (European Group of Ethics – EGE) 
 
Παράλληλα µε τις εργασίες του 18ου Φόρουµ των Ευρωπαϊκών Εθνικών Συµβουλίων Ηθικής, 
συνεδρίασε επί 3 ηµέρες (από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2012), η οµάδα εργασίας της  Ευρωπαϊκής 
Οµάδας Ηθικής η οποία επεξεργαζόταν το θέµα Ενέργεια και Ηθική. Η Ευρωπαϊκή Οµάδα 
Ηθικής είναι το ανεξάρτητο σώµα το οποίο συµβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέµατα 
ηθικής στην επιστήµη και νέα τεχνολογία (ethics in science and new technologies), σε 
συνάρτηση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Η Ευρωπαϊκή Οµάδα Ηθικής είχε συνάντηση 
εργασίας µε την ΕΕΒΚ και παρουσίασε  την εργασία της στο θέµα Ηθική – Τεχνολογία  
Πληροφορικής και Επικοινωνίας, την πρώτη ηµέρα των εργασιών του Φόρουµ.  

 
 
3. Στόχοι και Μέλλον της ΕΕΒΚ 
 

Η ΕΕΒΚ στα πρώτα δώδεκα χρόνια λειτουργίας της που συµπληρώθηκαν στις 31.07.2013, 
εργάστηκε µε απόλυτη συνείδηση για τις δυσκολίες που είχε να αντιµετωπίσει. Γνώριζε ότι 
έθετε τις βάσεις για ένα θεσµό που ήταν άγνωστος αλλά πολύ σηµαντικός για πολλούς 
αποδέκτες. 

 
Επίκεντρο της αρµοδιότητας της ΕΕΒΚ είναι ο άνθρωπος, η ακεραιότητα και η αξιοπρέπεια 
του, στη σχέση του µε τις εφαρµογές των επιστηµών του βίου, δηλαδή ιατρική, βιολογία, 
γενετική, βιοτεχνολογία και τις συναφείς µε αυτές επιστήµες. Από την άλλη πλευρά, η 
επιστηµονική έρευνα είναι στοιχείο άρρηκτα συνυφασµένο µε την δηµιουργικότητα που 
ενυπάρχει στην ανθρώπινη φύση.  

 
Η ΕΕΒΚ σεβόµενη τους δύο αυτούς πυλώνες της ζωής και της ύπαρξης των ανθρώπων, 
χάραζε την πορεία της. Εξέδωσε Γνώµες και αξιολόγησε βιοηθικά ερευνητικές προτάσεις 
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στους τοµείς των βιοεπιστηµών, αναδεικνύοντας τα προβλήµατα και τα διλήµµατα που 
αναφύονται στον άνθρωπο από τις εφαρµογές των βιοεπιστηµών σ’αυτόν. 

 
Μέσα από αυτήν την εργασία, η ΕΕΒΚ προσπάθησε να εµπεδωθεί η αρχή της συνετούς 
αποφυγής µη αναστρέψιµων καταστάσεων από τις εφαρµογές ή την έρευνα στις 
βιοεπιστήµες, και ταυτόχρονα ο σεβασµός του ανθρώπου και των θεµελιωδών του 
δικαιωµάτων. Ταυτόχρονα, ανέδειξε βιοηθικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις πρόνοιες 
του βιοϊατρικού δικαίου, το οποίο πρέπει να αρχίσει να διαµορφώνεται και να αναπτύσσεται 
και στην χώρα µας. 

 
Παράλληλα, εντόπισε τη µεγάλη αναγκαιότητα για πληροφόρηση των πολιτών στα 
προβλήµατα και ηθικά διλήµµατα που συνοδεύουν την σύγχρονη βιοτεχνολογική ανάπτυξη, 
έτσι ώστε να µπορούν να ασκούν αποτελεσµατικά την αυτονοµία τους σε κάθε περίπτωση 
που καλούνται να συγκατατεθούν σε µια ιατρική εφαρµογή που τους αφορά, ή σε µια έρευνα 
στην οποία θα συµµετάσχουν. 

 
Ταυτόχρονα επισηµάνθηκε πόσο αναγκαίο είναι να συµπεριληφθούν τα θέµατα βιοηθικής στο 
πρόγραµµα διδασκαλίας στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Αυτό θα βοηθήσει έτσι 
ώστε οι µελλοντικοί πολίτες, οποιαδήποτε έπαλξη και να υπηρετούν στο κοινωνικό ή 
επαγγελµατικό περιβάλλον, να είναι δεοντολογικά ορθά καταρτισµένοι και γνώστες των 
αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν τις  βιοεπιστήµες. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσουµε 
να έχουµε συνειδητοποιηµένους και προβληµατισµένους πολίτες και επιστήµονες, οι οποίοι 
θα εφαρµόζουν την αρχή ότι η επιστήµη θα πρέπει να συνοδεύεται από αρετή για να µην 
γίνεται πανουργία. 

 
Έχουν τεθεί οι βάσεις για συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας για εισαγωγή της ηθικής 
στην εκπαίδευση, θέµα το οποίο απασχόλησε  και το 18ο NEC Forum. 

 
Η ΕΕΒΚ εγκαθίδρυσε το σύστηµα βιοηθικής αξιολόγησης µε τους Κώδικες και τις Επιτροπές 
Βιοηθικής Αξιολόγησης. Το σύστηµα αυτό ενισχύεται µε τον Τροποποιητικό Νόµο 53 (Ι) του 
2010 στον οποίο εισάγεται πρόνοια για διαδικασία όχι µόνο της βιοηθικής αξιολόγησης αλλά 
και της παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων 
που τίθενται στα πλαίσια της  αξιολόγησης αυτής. 

 
Μηχανισµοί ελέγχου θα πρέπει όµως να δηµιουργηθούν έτσι ώστε βιοτράπεζες και κέντρα 
στα οποία διεξάγεται έρευνα, όπως είναι τα νοσηλευτήρια, να υπάρχουν επιτροπές έρευνας 
και δεοντολογίας οι οποίες θα βοηθήσουν την καλύτερη εµπέδωση και εφαρµογή των 
βιοηθικών αρχών και των σχετικών νοµοθεσιών βιοϊατρικού δικαίου που υπάρχουν ή που θα 
θεσµοθετηθούν. 

 
Η ΕΕΒΚ αναφέροντας τα πιο πάνω θέλει να υπογραµµίσει ότι η αποστολή της θα πρέπει να 
εµπλουτιστεί, τα χρόνια που ακολουθούν µε περισσότερη επικοινωνία µε το κοινό και µε τους 
αρµόδιους για την εκπαίδευση φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, έτσι ώστε να 
δηµιουργηθεί η βούληση για παροχή Παιδείας στους πολίτες στα θέµατα βιοϊατρικής ηθικής. 

 
Πρόσθετα, η ΕΕΒΚ θα πρέπει σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια που λειτουργούν στην 
Κύπρο, να διεξάγει έρευνα για να διακριβωθούν τα επίπεδα γνώσης και ενηµέρωσης των 
πολιτών στα διάφορα θέµατα βιοηθικής που αναφύονται από την εφαρµογή των 
βιοεπιστηµών στον άνθρωπο. 
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Η ΕΕΒΚ απέδειξε στα λίγα χρόνια λειτουργίας της ότι έχει τη βούληση, την υποµονή και την 
επιµονή να ασκήσει τα καθήκοντα της, µε ελάχιστους οικονοµικούς πόρους και ελάχιστο 
ανθρώπινο δυναµικό που στελεχώνει το Γραφείο της. 

 
Η Πολιτεία απέδειξε την πολιτική της βούληση και την απόφαση της για την αναγκαιότητα 
και χρησιµότητα του θεσµού που αντιπροσωπεύει η ΕΕΒΚ µε την Κύρωση της Σύµβασης του 
Οβιέδο (Νόµος 31 (ΙΙΙ) του 2001) και την ψήφιση του σχετικού περί Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου Νόµου (Ν. 150(I) /2001). 

 
Είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί στην ΕΕΒΚ η απαιτούµενη ενίσχυση σε επιστηµονικό 
προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τα Μέλη της ΕΕΒΚ στην υλοποίηση των αρµοδιοτήτων 
τους χάριν του δηµοσίου συµφέροντος.  

 
Στους άµεσους στόχους της ΕΕΒΚ είναι: 
 
 η αναθεώρηση των Κωδίκων Πρακτικής για την βιοϊατρική έρευνα  και των σχετικών 
εντύπων, έτσι ώστε να είναι πιο εύχρηστα και κατανοητά από τους χρήστες. Για 
παράδειγµα, η Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας έχει εισηγηθεί την 
τροποποίηση του εντύπου συγκατάθεσης ΕΕΒΚ03 για τρεις διαφορετικούς ερευνητικούς 
τοµείς που αφορούν την έρευνα για τον άνθρωπο. Ειδικότερα, για την έρευνα που αφορά 
την ανθρώπινη γενετική, ένα τέτοιο έντυπο θα ζητά ξεχωριστή συγκατάθεση για τη χρήση 
βιολογικού υλικού και δεδοµένων ασθενών ή/και υγιών εθελοντών σε µελλοντικές έρευνες, 
θα ενηµερώνει  για τον τρόπο  επεξεργασίας δεδοµένων, τη φύλαξη,  την πρόσβαση (από 
ποιους και πως), και άλλα θέµατα για τα οποία οι συµµετέχοντες έχουν το δικαίωµα να 
γνωρίζουν την κάθε λεπτοµέρεια, ώστε η συγκατάθεση τους να βασίζεται πάνω στην 
κατάλληλη ενηµέρωση. 

 
 η έκδοση γνώµης σε σχέση µε τη χρήση προσωπικών δεδοµένων από κρατικό αρχείο για 
ερευνητικούς σκοπούς. 

 
 η ανάδειξη των βιοηθικών διληµµάτων που προκύπτουν από την τροποποίηση της 
νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων αναφορικά µε τη χρήση προσωπικών δεδοµένων 
για ερευνητικούς σκοπούς. 

 
 η έκδοση γνώµης σε σχέση µε τα βιοηθικά ζητήµατα που προκύπτουν από 
επαναλαµβανόµενα ερευνητικά προγράµµατα στον ίδιο ευάλωτο πληθυσµό. 
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IV. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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1. Μέλη 
 

Τα Μέλη της Επιτροπής Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας τα οποία 
διορίστηκαν µε απόφαση της ΕΕΒΚ για θητεία από 01/12/2011 – 30/11/2013, είναι τα 
ακόλουθα:  
 
 
 
∆ρ Σταυρούλλα Ξενοφώντος, Πρόεδρος 
Μοριακός Βιολόγος και Γενετιστής (Ιδιωτικός  Τοµέας)  
 
 
κ. Αντριανή Σακκά, Μέλος  
Πτυχιούχος Φιλοσοφίας και Κλασικών Σπουδών και Μεταπτυχιακό στη Βιοηθική 
(Ιδιωτικός Τοµέας ) 

∆ρ Αντώνης Λόντος, Μέλος 
Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών  
(Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
 
∆ρ Κώστας Κωνσταντίνου, Μέλος 
Λέκτορας Κοινωνιολογίας της Υγείας, (Ιδιωτικός Τοµέας)   
 
 
κ. Λουκία Σιακαλλή, Μέλος   
∆ικηγόρος και Μεταπτυχιακό στο ∆ίκαιο Βιοτεχνολογίας και Ηθικής (Ιδιωτικός Τοµέας)  
 
 
∆ρ Μάριος Τρυφωνίδης, Μέλος 
Ιατρός Ορθοπεδικός, Χειρούργος, Τραυµατολόγος (∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
 
∆ρ Νίκος Ροδοσθένους, Μέλος 
Θεολόγος (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
 
∆ρ  Σοφία Φρακάλα - Κυθρεώτη, Μέλος  
Ιατρός Γυναικολόγος (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
 
∆ρ Χρήστος Μπέκος, Μέλος  
Αγγειοχειρούργος (∆ηµόσιος Τοµέας) 
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 2. Έργο και δραστηριότητες 
 
2.1 Συνεδριάσεις 
 

Η Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας πραγµατοποίησε 12 συνεδρίες 
την περίοδο 01/08/2012 – 31/07/2013. 
 

 
2.2 Αριθµός ερευνητικών πρωτοκόλλων που αξιολογήθηκαν 
 

Η Επιτροπή την περίοδο 01/08/2012 – 31/07/2013 αξιολόγησε 8 ερευνητικά πρωτόκολλα. 
 
2.3 Κύριοι τοµείς έρευνας 
 

Τα ερευνητικά πρωτόκολλα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης 
Βιοϊατρικής Έρευνας για βιοηθική αξιολόγηση, είχαν ως κύριους τοµείς έρευνας τα 
ακόλουθα θέµατα:  

  
• Καρκίνος  
• Θαλασσαιµία 
• Νόσος Gaucher 
• Ανακουφιστική φροντίδα 
• Βία στην οικογένεια 
• Κατάχρηση ουσιών και ψυχικές διαταραχές 
• Πρωτοπαθής δυσκινησία των κροσσών 

 
 
2.4 Κύρια βιοηθικά διλήµµατα 
 
Τα κύρια βιοηθικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η Επιτροπή κατά τη βιοηθική αξιολόγηση 
ερευνητικών πρωτοκόλλων ήταν τα ακόλουθα: 
 

• Μη ικανοποιητική επιστηµονική αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοκόλλων, µε 
αποτέλεσµα την ύπαρξη βιοηθικών διληµµάτων. 

• Μη ύπαρξη λειτουργών λήψης και διαχείρισης παραπόνων από ασθενείς σε ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια, ως υπάρχει στα κρατικά. 

• Στο έντυπο συγκατάθεσης ασθενούς, δεν δίδονται συνήθως όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες σε απλή και κατανοητή για τον ασθενή γλώσσα, ούτε υπάρχουν 
πρόνοιες για υπογραφή και από τους δυο γονείς ή τον έχοντα τη γονική µέριµνα σε 
περιπτώσεις ανηλίκων, µε αποτέλεσµα η Επιτροπή να ζητεί συνεχώς διορθώσεις επί 
του εντύπου αυτού.  

• Στρατολόγηση ασθενών µε τρόπο που να διασφαλίζεται ο σεβασµός και η 
προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

• Συµµετοχή ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ανηλίκων σε ερευνητικά προγράµµατα. 
• Συλλογή βιολογικού υλικού από Κύπριους ασθενείς και εθελοντές και αποστολή του 

σε ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό για επεξεργασία και φύλαξη. 
• Χρήση βιολογικού υλικού και δεδοµένων ασθενών ή/και υγιών εθελοντών σε 

µελλοντικές έρευνες. 
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V. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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1. Μέλη 
 

Τα Μέλη της Επιτροπής Βιοηθικής Αξιολόγησης Κλινικής Έρευνας στα Φάρµακα 
Ανθρώπινης Χρήσης τα οποία διορίστηκαν µε απόφαση της ΕΕΒΚ για θητεία από 
01/12/2011 – 30/11/2013, είναι τα ακόλουθα:  
 
 
 
∆ρ Σοφία Κυρατζή, Πρόεδρος 
Ιατρός Μικροβιολόγος, Βιοπαθολόγος (∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
 
∆ρ Αλεξία Παναγίδου, Μέλος 
Ιατρός Νεφρολόγος (∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
 
∆ρ Αφροδίτη Ελισσαίου - Ξενοφώντος, Μέλος 
Ιατρός Γυναικολόγος (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
 
κ. Έλενα Κλεάνθους, Μέλος 
Νοσηλευτικός Λειτουργός, Ειδικός Επιστήµονας και Μεταπτυχιακό στη Βιοηθική και 
Ιατρικό ∆ίκαιο (Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
 
κ. Ελένη Αθανασούλια, Μέλος 
Πτυχιούχος Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Μεταπτυχιακό στη Βιοηθική 
(∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
 
∆ρ Μάριος Βρυωνίδης, Μέλος 
Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας (Ιδιωτικός  Τοµέας) 
 
 
κ. Μύρια Βασιλείου, Μέλος (∆ιορίστηκε την 01/02/2012) 
Νοµικός, (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
 
κ. Ξένια Αβερκίου, Μέλος  
Κλινική ∆ιαιτολόγος (Ιδιωτικός Τοµέας)  
 
 
∆ρ Χρίστος Πέτρου, Μέλος  
Φαρµακοποιός (∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
 
κ. Κύπρος Ιωαννίδης, Μέλος  (Παραιτήθηκε στις 30/01/2012) 
 
 
κ. Μιχάλης Κατσουνωτός, Μέλος  (Παραιτήθηκε στις 24/02/2012) 
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2. Έργο και δραστηριότητες 
 
2.1 Συνεδριάσεις 
 

Η Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Κλινικής  Έρευνας πραγµατοποίησε 9 συνεδρίες την 
περίοδο 01/08/2012 – 31/07/2013. 

 
 
2.2 Αριθµός ερευνητικών πρωτοκόλλων που αξιολογήθηκαν 

 
Η Επιτροπή την περίοδο 01/08/2012 – 31/07/2013 αξιολόγησε 7 ερευνητικά πρωτόκολλα.  

 
2.3 Κύριοι τοµείς έρευνας 
 

Τα ερευνητικά πρωτόκολλα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης 
Κλινικής Έρευνας στα Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης για βιοηθική αξιολόγηση, είχαν ως 
κύριους τοµείς έρευνας τα ακόλουθα θέµατα:  

 
• Καρκίνος του πνεύµονα 
• Κολο-ορθικός καρκίνος 
•  Ρευµατοειδής αρθρίτιδα 
• Κλινική δοκιµή ή/και σύγκριση αποτελεσµατικότητας φαρµακευτικών 

σκευασµάτων 
 
 
2.4 Κύρια βιοηθικά διλήµµατα 

 
Τα πλείστα ερευνητικά πρωτόκολλα που αξιολογήθηκαν αφορούσαν την σύγκριση των 
υφιστάµενων θεραπειών κυρίως για διάφορες µορφές καρκίνου για διαπίστωση του πιο 
αποτελεσµατικού φαρµακευτικού σκευάσµατος, όπως επίσης την κλινική δοκιµή νέου 
φαρµακευτικού σκευάσµατος. 
 
Την Επιτροπή απασχόλησε και προβληµάτισε η διαχείριση του µεγάλου όγκου 
πληροφοριών που µπορεί να δοθούν στους συµµετέχοντες, πως θα διαµορφωθούν τα έντυπα 
συγκατάθεσης και πως θα ερµηνευθούν οι πληροφορίες από τον ασθενή, ο οποίος λόγω της 
σοβαρότητας της νόσου του, βρίσκεται στις πλείστες περιπτώσεις σε πολύ ευάλωτη ψυχική 
κατάσταση. 
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VI.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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1. Μέλη  
 

Τα Μέλη της Επιτροπής Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας στον Άνθρωπο 
και Κλινικής Έρευνας στα Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης τα οποία διορίστηκαν µε 
σχετική απόφαση της ΕΕΒΚ για θητεία από 01/12/2011 – 30/11/2013, είναι τα 
ακόλουθα: 
 
 
∆ρ Ιωάννης Χριστοδούλου, Πρόεδρος 
Λέκτορας Φιλοσοφίας (Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας)  
 
 
∆ρ Βάσος Νεοκλέους, Μέλος  
Γενετιστής, Μοριακός Βιολόγος (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
 
∆ρ Βάσω Παπαβασιλείου, Μέλος  
Παιδίατρος (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
 
∆ρ Έλενα Φιλίππου, Μέλος  
Επίκουρος Καθηγήτρια ∆ιατροφής / ∆ιαιτολογίας (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
 
κ. Έφη Βουρκίδου - Λιασίδη, Μέλος 
∆ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος (Ιδιωτικός Τοµέας) 
 
 
∆ρ Λουκάς ∆αµιανού, Μέλος 
Ιατρός Νεφρολόγος (∆ηµόσιος Τοµέας) 
 
 
π.  Νικόλαος Χριστοδούλου, Μέλος  
Ιερέας, Θεολόγος Εκπαιδευτικός (∆ηµόσιος Τοµέας)  
 
 
κ. Ρίτα Πανταζή, Μέλος (∆ιορίστηκε στις 06/11/2012)  
Ανώτερος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών (Αφυπηρέτησε από τη ∆ηµόσια 
Υπηρεσία στις 30/11/2012) 
 
 
κ. Φρειδερίκη Τερζιάν, Μέλος  
Βιολόγος (∆ηµόσιος Τοµέας)  
 
 
κ. Χριστιάνα Λιασίδου, Μέλος (Παραιτήθηκε στις 16/10/2012) 
Εκπαιδευτικός (∆ηµόσιος Τοµέας)   
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2. Έργο και δραστηριότητες  
 
2.1 Συνεδριάσεις 

 
Η Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας στον Άνθρωπο και Κλινικής 
Έρευνας στα Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης, πραγµατοποίησε 7 συνεδρίες την περίοδο 
01/08/2012 – 31/07/2013.   
 
 
 

2.2 Αριθµός ερευνητικών πρωτοκόλλων που αξιολογήθηκαν 
 
Η Επιτροπή την περίοδο 01/08/2012 – 31/07/2013 αξιολόγησε 13 ερευνητικά πρωτόκολλα. 

 
2.3 Κύριοι τοµείς έρευνας 

 
Τα ερευνητικά πρωτόκολλα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης 
Βιοϊατρικής Έρευνας και Κλινικών ∆οκιµών στα Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης, είχαν ως 
κύριους τοµείς έρευνας τα ακόλουθα θέµατα: 

 
• Σύνδροµο Down 
• ∆ιατροφικές συνήθειες παιδιών 
• Χρόνια Αποφρακτική  Πνευµονοπάθεια 
• Μη παρεµβατική προγεννητική διάγνωση 
• Πολλαπλή σκλήρυνση 
• ∆ιαβήτης Τύπου Ι 
• Ελκώδης Κολίτιδα 
• Ασθενείς σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

 
 
2.4 Κύρια βιοηθικά διλήµµατα 
 

Τα κύρια βιοηθικά διλήµµατα που αντιµετώπισε η Επιτροπή κατά τη βιοηθική αξιολόγηση 
ερευνητικών προτάσεων αφορούσαν κυρίως το έντυπο συγκατάθεσης , τη µεθοδολογία της 
έρευνας, τον τρόπο προσέγγισης των συµµετεχόντων και  τη διαχείριση των δεδοµένων των 
συµµετεχόντων. 


