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Ίδρυση ΕΕΒΚ

• Ο Περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής
Επιτροπής) Νόµος του 2001 (Ν.150 (Ι)/2001)

• «Βιοηθική» σηµαίνει τη µελέτη των ηθικών, 
δεοντολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νοµικών
προβληµάτων που απορρέουν από τη χρήση της
σύγχρονης βιοτεχνολογίας, βιολογίας, ιατρικής, γενετικής
και φαρµακευτικής αλλά κυρίως προκαλούνται από την
ανθρώπινη παρέµβαση στη βιολογική διαδικασία και
στον ανθρώπινο γονότυπο µε βάση την αρχή της
συνετής αποφυγής και την προαγωγή της υγείας.
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Ίδρυση ΕΕΒΚ

• Ανεξάρτητο σώµα το οποίο δεν υπόκειται

στον διοικητικό έλεγχο οποιουδήποτε

υπουργείου, ανεξάρτητου λειτουργού, 

τµήµατος ή υπηρεσίας
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Σύνθεση ΕΕΒΚ

• Απαρτίζεται από 13 µέλη τα οποία διορίζονται από το
Υπουργικό Συµβούλιο για θητεία 4 ετών

• Η ΕΕΒΚ είναι µια πολυθεµατική επιτροπή . Σύµφωνα µε
τον Ν.150 (Ι)/2001 η ΕΕΒΚ αποτελείται τουλάχιστον από
άτοµα που προέρχονται από το χώρο των
ανθρωπιστικών, νοµικών και κοινωνικών επιστηµών (4 
άτοµα), ιατρικών και βιολογικών επιστηµών (4 άτοµα). 
Επίσης, από οποιαδήποτε άλλη επιστήµη ή επάγγελµα ή
που έχουν διακριθεί σε οποιοδήποτε τοµέα ή
δραστηριότητα για την προσφορά τους (4 άτοµα)

- ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ επιλέγεται από οποιαδήποτε
από τις κατηγορίες επιστηµόνων που αναφέρονται πιο
πάνω.
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΕΒΚ

Η Επιτροπή:

1. Ερευνά, µελετά, αναλύει και αξιολογεί
συστηµατικά, από βιοηθικής άποψης, θέµατα
και προβλήµατα που προκύπτουν από: 

• την επιστηµονική πρόοδο και την εφαρµογή
της στους τοµείς της βιοτεχνολογίας, βιολογίας, 
ιατρικής γενετικής και φαρµακευτικής, ή

• γενικά από την ιατρική φροντίδα και

• την ανθρώπινη παρέµβαση στην βιολογική
διαδικασία και στον ανθρώπινο γονότυπο.
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΕΒΚ

2. παρέχει συµβουλές και εκδίδει

γνωµατεύσεις σε οποιοδήποτε αρµόδιο

πρόσωπο ή όργανο επί βιοηθικών

θεµάτων και προβληµάτων
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΕΒΚ

3. εξετάζει κάθε ηθικό, δεοντολογικό, 

κοινωνικό, ανθρωπιστικό ή νοµικό

ζήτηµα σχετικό µε:

• τις επιστηµονικές εξελίξεις και την

εφαρµογή τους

• την ανθρώπινη παρέµβαση στη

βιολογική διαδικασία και στον ανθρώπινο

γονότυπο
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΕΒΚ

4. συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς

και παρεµφερή όργανα όπου

εκπροσωπεί την Κύπρο

5. ενηµερώνει τους πολίτες µε κάθε

προσφερόµενο µέσο για βιοηθικά θέµατα

και προβλήµατα
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΕΒΚ

6. µελετά και ερευνά θέµατα βιοηθικής µε
βάση την αρχή της συνετούς αποφυγής
και την προαγωγή της υγείας

7. παρακολουθεί και φροντίζει για την
εφαρµογή διεθνών συµβάσεων ή άλλων
διεθνών υποχρεώσεων της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας που σχετίζονται µε θέµατα
βιοηθικής
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ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΕΒΚ

8. 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

9. ασκεί τις αρµοδιότητες της σχετικά µε

την σύσταση επιτροπών ηθικής
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Ίδρυση ΕΕΒΚ

• Σύµβαση του Οβιέδο (1997) η οποία κυρώθηκε µε τον Νόµο 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
που απαγορεύει την ανθρώπινη κλωνοποίηση και για διάφορα θέµατα
συναφή µε την εφαρµογή της σύµβασης και του πρωτοκόλλου
(Ν.31(ΙΙΙ)/2001).

• Στο άρθρο 16 της Σύµβασης αναφέρεται ρητά ότι µια εκ των
προϋποθέσεων για την διεξαγωγή έρευνας πάνω σε πρόσωπο είναι όπως
«η ερευνητική µελέτη έχει εγκριθεί από το αρµόδιο σώµα µετά από
ανεξάρτητη εξέταση της επιστηµονικής της αξίας, συµπεριλαµβανοµένης
αξιολόγησης της σηµασίας του στόχου της έρευνας και πολυθεµατικής
αξιολόγησης της ηθικής αποδοχής της».

• Ο Κυρωτικός νόµος της Σύµβασης αυτής ορίζει ότι αρµόδιο σώµα που
αναφέρεται στο άρθρο 16 είναι η ΕΕΒΚ ή οποιοδήποτε άλλο σώµα ή
Επιτροπή στην οποία αυτή εκχωρεί τις πιο πάνω αρµοδιότητες της αυτές.
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Ίδρυση ΕΕΒΚ

• Η Σύµβαση του Οβιέδο αποτελεί Σύµβαση για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα σε σχέση µε την φύση του ανθρώπου ως σώµατος και
υγείας που κινδυνεύει να υποστεί βλάβες από το αναπόφευκτα
αυτονόητο, την παροχή υπηρεσιών υγείας. Η σύµβαση αυτή θέτει
τις βάσεις βιοηθικών αρχών σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών
υγείας είτε υπό την µορφή της εφαρµοσµένης κλινικής θεραπείας
είτε υπό την µορφή της κλινικής έρευνας.

• Καλεί όµως παράλληλα τα Κράτη Μέλη να δηµιουργήσουν µε
κατάλληλη νοµοθεσία την απαιτούµενη θεσµική και κανονιστική
υποδοµή έτσι ώστε να υπάρχει εφαρµογή και περαιτέρω ανάπτυξη
των βιοηθικών αρχών που θα στοχεύουν στην αποτελεσµατική
προστασία του ανθρώπου.



13

13

Ίδρυση ΕΕΒΚ

• Παράλληλα µέσα στα πλαίσια της Ε.Ε και µε βάση την
αρχή της επικουρικότητας είναι ευθύνη των Κρατών
Μελών να δηµιουργούν την απαραίτητη νοµοθεσία και
θεσµική υποδοµή έτσι ώστε να µπορούν να
προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην
επικράτεια τους. 

• Το ενδιαφέρον της ΕΕ σ’ ότι αφορά την συνύπαρξη της
βιοηθικής στην ερευνητική πρακτική είναι οι απαιτήσεις
για βιοηθική αξιολόγηση των προγραµµάτων που
υποβάλλονται για χρηµατοδότηση µέσα στα πλαίσια του
προγράµµατος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την έρευνα.
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Ίδρυση ΕΕΒΚ

• Οι Περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προµήθειας και Τιµών) Νόµοι του 2001 έως 2004  Κανονισµοί
(Κ.∆.Π 452/2004) για σκοπούς εναρµόνισης µε την Κοινοτική
Οδηγία 2001/20/ΕΚ.

• Στο άρθρο 11, εδάφιο 4 αναφέρεται ότι «µια κλινική δοκιµή αρχίζει
µόνο όταν η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και το Συµβούλιο
Φαρµάκων συµφωνούν ότι τα προσδοκώµενα ωφελήµατα, από
πλευράς θεραπευτικής και δηµόσιας υγείας, υπερτερούν των
κινδύνων, και συνεχίζεται µόνον εφόσον ελέγχεται διαρκώς η
συµµόρφωσή της προς αυτήν την απαίτηση και το Συµβούλιο
Φαρµάκων δεν κοινοποιήσει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις»

• Επίσης στο άρθρο 14 (1) αναφέρεται ότι η ΕΕΒΚ γνωµοδοτεί πριν
από την έναρξη κάθε κλινικής δοκιµής για την οποία ο ανάδοχος
υποβάλλει αίτηση γνωµοδότησης.
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Ίδρυση ΕΕΒΚ

• Η ΕΕΒΚ για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της

για βιοηθική αξιολόγηση βιοϊατρικής και κλινικής

έρευνας, που πηγάζουν από τον Περί Ίδρυσης

Επιτροπής Βιοηθικής Νόµο, την Σύµβαση του

Οβιέδο και τους Κανονισµούς για την Καλή

Κλινική Πρακτική στα Φάρµακα Ανθρώπινης

Χρήσης εξέδωσε τους “Κώδικες Πρακτικής για τη

σύσταση και λειτουργία επιτροπών βιοηθικής για

την βιοηθική αξιολόγηση της βιοϊατρικής έρευνας

στην Κύπρο”.
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∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων για

Βιοηθική Αξιολόγηση

• Η διαδικασία ορίζεται στο ∆ιάταγµα περί

Κωδίκων Πρακτικής (Σύσταση και

Λειτουργία Επιτροπής Βιοηθικής για τον

Έλεγχο της Βιοϊατρικής στην Κύπρο), Κ∆Π

175/2005.

• Λεπτοµερείς οδηγίες και όλα τα αναγκαία

έντυπα περιέχονται στην ιστοσελίδα της

ΕΕΒΚ, στο www.bioethics.gov.cy
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Αρχές που διέπουν την βιοϊατρική

έρευνα
1. Το συµφέρον και η ευηµερία των µετεχόντων στην

έρευνα πρέπει να προέχει του συµφέροντος της
κοινωνίας ή της επιστήµης. (σε περίπτωση
σύγκρουσης µεταξύ τους)

• Κάθε χώρα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των
ατόµων που µετέχουν σε έρευνα.  

• Προτεραιότητα της ανθρώπινης ελευθερίας στην
έρευνα δικαιολογείται από το δικαίωµα της
ανθρωπότητας στην γνώση, στην ευηµερία και στην
υγεία.  Η ελευθερία όµως αυτή δεν είναι απόλυτη, 
περιορίζεται από τα θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα.
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Αρχές που διέπουν την βιοϊατρική

έρευνα
2. Έρευνα σε ανθρώπους διεξάγεται εάν δεν υπάρχουν

υπαλλακτικές λύσεις συγκρίσιµης
αποτελεσµατικότητας και λιγότερο επεµβατικές
(Computer modeling, έρευνα σε ζώα).

3. Η έρευνα δεν πρέπει να περιέχει δυσανάλογους
κινδύνους και βάρη στον άνθρωπο από τα
αναµενόµενα οφέλη.  Η κάθε περίπτωση εξετάζεται
ξεχωριστά (π.χ προχωρηµένος καρκίνος, εφαρµογή
νέας θεραπείας σε κλινικές δοκιµές, αποδεκτός
µεγαλύτερος κίνδυνος.  Αντίθετα δεν είναι δεκτός σε
ελαφριά µόλυνση). 

• Στην έρευνα ενυπάρχει και το φυσικό, κοινωνικό βάρος
καθώς επίσης ο ψυχολογικός κίνδυνος ή βάρος τα
οποία αποτελούν στοιχεία αξιολόγησης. 
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Αρχές που διέπουν την βιοϊατρική

έρευνα
4. Πρόσθετα αν η έρευνα δεν δύναται να παρέχει αποτελέσµατα

άµεσης ωφέλειας στην υγεία του µετέχοντα στην έρευνα, η έρευνα
αυτή µπορεί να γίνει µόνο αν περιέχει αποδεκτό κίνδυνο και βάρος
στον µετέχοντα.  Η επιτροπή βιοηθικής αξιολογεί αυτόν τον κίνδυνο, 
αλλά και ο µετέχων, ο οποίος µπορεί να αποσύρει την συγκατάθεσή
του.  

• Στην περίπτωση που ο µετέχων στην έρευνα είναι πρόσωπο που
δεν µπορεί να δώσει συγκατάθεση δεν επιτρέπεται για χάριν της
αύξησης την αναµενόµενης ωφέλειας από την έρευνα να αυξηθεί το
ελάχιστο επίπεδο κινδύνου ή βάρους.

• Επίσης πρόσωπα που δεν είναι ικανά να δώσουν συγκατάθεση
επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η συµµετοχή τους σε έρευνα, παρόλο
που δεν θα έχει άµεση ωφέλεια στην υγεία τους, µόνον αν η έρευνα
θα οδηγήσει σε αποτελέσµατα που πιθανόν να ωφελήσουν το ίδιο ή
άτοµα που βρίσκονται στην ηλικία του ή έχουν την ίδια ασθένεια ή
βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.
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Αρχές που διέπουν την βιοϊατρική

έρευνα
5. Η έρευνα µπορεί να διεξαχθεί εάν το ερευνητικό

πρόγραµµα έχει εγκριθεί από το αρµόδιο σώµα µετά
από ανεξάρτητη εξέταση της επιστηµονικής του αξίας
περιλαµβανοµένης της σπουδαιότητας, του σκοπού της
έρευνας και έχει αξιολογηθεί από πολυθεµατική
επιτροπή βιοηθικής για την δεοντολογική – ηθική του
αποδεκτότητα.  

• Η βιοηθική αξιολόγηση του ερευνητικού προγράµµατος
είναι αναγκαία για την προστασία της αξιοπρέπειας, των
δικαιωµάτων, της ασφάλειας και της ευηµερίας των
µετεχόντων στην έρευνα.
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Αρχές που διέπουν την βιοϊατρική

έρευνα
6. Η βιοηθική αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από

ανεξάρτητη/ες επιτροπή/ες που δεν υπόκειται σε
εξωτερικές επιδράσεις.  Τα Μέλη των επιτροπών
βιοηθικής θα πρέπει να δηλώνουν όλες τις περιστάσεις
που µπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση
συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε
αξιολόγηση ενός προγράµµατος για το οποίο έχουν
τέτοια σύγκρουση συµφερόντων. 

Η βιοηθικά αποδεκτή βιοϊατρική έρευνα προάγει τα
επιστηµονικά επιτεύγµατα και συνεισφέρει στην
ευηµερία των ατόµων και της ολότητας της κοινωνίας.

• Είναι απαραίτητο το ανθρώπινο σώµα και τα µέρη του
να χρησιµοποιούνται µε σεβασµό.
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Αρχές που διέπουν την βιοϊατρική

έρευνα
7. Κεντρικό στοιχείο στη βιοηθικά ορθή διεξαγωγή της

βιοϊατρικής έρευνας που χρησιµοποιεί ανθρώπους ή
βιολογικό υλικό είναι η «πληροφορηµένη
συγκατάθεση».  Είναι µια διαδικασία που αρχίζει από
την πρώτη-πρώτη επικοινωνία του ερευνητή µε τον
µετέχοντα στην έρευνα µέχρι το τέλος της ανάµειξης του
στην έρευνα.

• Το πρόσωπο που θα µετάσχει σε έρευνα πρέπει να
λάβει επαρκή πληροφόρηση σε καταληπτή γι΄ αυτό
γλώσσα.  Η πληροφόρηση πρέπει να είναι γραπτή.

• Η Πληροφόρηση πρέπει να καλύπτει τον σκοπό, µε
γονικό τρόπο τον σχεδιασµό, τους πιθανούς κινδύνους
και ωφέλειες από το ερευνητικό πρόγραµµα και να
περιλαµβάνει την γνώµη της επιτροπής βιοηθικής. 
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Αρχές που διέπουν την βιοϊατρική

έρευνα
8. Ειδικότερα πριν ζητηθεί η συγκατάθεση θα πρέπει το

άτοµο να πληροφορείται:

• την φύση, την διάρκεια της διαδικασίας της έρευνας και
το βάρος που αναλαµβάνει ο µετέχοντας στην έρευνα

• τις διαθέσιµες προληπτικές, διαγνωστικές και
θεραπευτικές διαδικασίες

• τις διευθετήσεις για αντιµετώπιση αρνητικών
αποτελεσµάτων ή των ανησυχιών των µετεχόντων.

• τις διευθετήσεις για σεβασµό της ιδιωτικής ζωής και της
εµπιστευτικότητας των προσωπικών δεδοµένων

• τις διευθετήσεις για να µπορεί ο µετέχων να λαµβάνει
πληροφορίες που τον αφορούν και προέρχονται από την
έρευνα.
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Αρχές που διέπουν την βιοϊατρική

έρευνα

9. Κάθε έρευνα πρέπει:

(α)  Να είναι δικαιολογηµένη επιστηµονικά

(β) Να πληρεί τα γενικώς αποδεκτά κριτήρια

επιστηµονικής ποιότητας

(γ) Να διεξάγεται µε βάση τις σχετικές

επαγγελµατικές υποχρεώσεις και

επαγγελµατικά επίπεδα, κάτω από την

εποπτεία προσοντούχων (σε σχέση µε το

αντικείµενο της έρευνας) ερευνητών.
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Αρχές που διέπουν την βιοϊατρική

έρευνα
10.Πιο έντονη είναι η ανάγκη για βιοηθική αξιολόγηση στις

πολυκεντρικές έρευνες. Πρέπει να διασφαλίζεται η
προστασία των προσώπων που µετέχουν.

• Η έρευνα δεν γνωρίζει πια σύνορα. Από µονοκεντρικές
και εθνικές οι έρευνες έγιναν πολυκεντρικές και
πολυεθνικές. 

• Τα πρόσωπα που µετέχουν προέρχονται από
αναπτυγµένες αλλά και από αναπτυσσόµενες χώρες.

• Οι έρευνες από ατοµικές γίνονται οικογενειακές ή
αφορούν µεγάλες κοινωνικές οµάδες

• Από ποσοτική η έρευνα γίνεται ποιοτική.
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Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης

Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

• Με βάση τους «Κώδικες Πρακτικής για τη
σύσταση και λειτουργία Επιτροπών Βιοηθικής
για τον έλεγχο της Βιοϊατρικής Έρευνας στην
Κύπρο» (Κ∆Π 175/2005) η ΕΕΒΚ προέβηκε
στην σύσταση δύο επιτροπών βιοηθικής
αξιολόγησης:

1. Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής
Έρευνας

2. Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Κλινικής
Έρευνας στα Φάρµακα Ανθρώπινης Χρήσης.
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Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης

Ερευνητικών Πρωτοκόλλων
• Η κάθε επιτροπή βιοηθικής αξιολόγησης απαρτίζεται

από 9 Μέλη.

• Σύµφωνα µε τους Κώδικες Πρακτικής (Κ.∆.Π 175/2005) 
οι επιτροπές βιοηθικής θα πρέπει να περιλαµβάνουν:

- 4 πρόσωπα από τον χώρο των ιατρικών και βιολογικών
επιστηµών

- 2 πρόσωπα από τον χώρο των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστηµών

- 1 πρόσωπο από την νοµική επιστήµη

- 2 πρόσωπα από οποιαδήποτε άλλη επιστήµη ή
επάγγελµα ή το κοινωνικό σύνολο
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Χρονικό Πλαίσιο Αξιολόγησης

• Με βάση τους Κώδικες Πρακτικής (Κ.∆.Π

175/2005),από την ηµέρα καταχώρησης

µιας αίτησης, δίδεται χρονικό περιθώριο

40 ηµερών στην Επιτροπή Βιοϊατρικής και

60 ηµερών στην Επιτροπή Κλινικής

Έρευνας στα Φάρµακα για αξιολόγηση

ερευνητικών πρωτοκόλλων.
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Αξιολόγηση Ερευνητικών

Πρωτοκόλλων

Ερευνητικά Πρωτόκολλα που κατατέθηκαν

και αξιολογήθηκαν

• 2005: 19 ερευνητικά πρωτόκολλα

• 2006: 43 ερευνητικά πρωτόκολλα

• 2007: µέχρι 31/05/2007 22 ερευνητικά

πρωτόκολλα
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Κύριοι τοµείς έρευνας

2005

• Καρκίνος (παχέως εντέρου, ορθού, 

µαστού)

• Ανάλυση γενετικών πολυµορφισµών

• Θαλασσαιµία (υπερφόρτωση σιδήρου)

• Πολλαπλή σκλήρυνση

• Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
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Κύριοι τοµείς έρευνας

2006

• Καρκίνος (γυναικολογικός, προστάτη, ορθού, µαστού, µη
Hodgkin λέµφωµα)

• Καρδιοπάθειες, έµφραγµα µυοκαρδίου

• Κατά πλάκα σκλήρυνση

• Άγχος, κατάθλιψη

• ∆ιερεύνηση γενετικών, νευρολογικών συνδρόµων και
ανωµαλιών µε Γενετικές Εξετάσεις

• Β Θαλασσαιµία

• Παιδικό άσθµα

• Εγκεφαλική δραστηριότητα
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Κύριοι τοµείς έρευνας

2007

• Καρκίνος (παχέως εντέρου)

• Καρδιαγγειακά νοσήµατα

• Άγχος

• ∆ιερεύνηση γενετικών, νευρολογικών
συνδρόµων και ανωµαλιών µε DNA

• Β Θαλασσαιµία

• Άσθµα

• Μιτοχονδριακές εγκεφαλοµυοπάθειες

• Φυµατίωση
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Αριθµός Ερευνητικών

Πρωτοκόλλων που αξιολογήθηκαν

από Επιτροπή Βιοηθικής

Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας

• 2005: 2 ερευνητικά πρωτόκολλα

• 2006: 23 ερευνητικά πρωτόκολλα

• 2007: µέχρι 31/05/2007 9 ερευνητικά

πρωτόκολλα
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Αριθµός Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

που αξιολογήθηκαν από Επιτροπή

Βιοηθικής Αξιολόγησης Κλινικής

Έρευνας στα Φάρµακα Ανθρώπινης

• 2005: 1 ερευνητικό πρωτόκολλο

• 2006: 15 ερευνητικά πρωτόκολλα

• 2007: µέχρι 31/05/2007 9 ερευνητικά

πρωτόκολλα
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Γνώµες ΕΕΒΚ

• Γνώµη Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής σε σχέση µε βιοηθικά
ερωτήµατα που προκύπτουν από την φύλαξη αίµατος οµφάλιου
λώρου σε ιδιωτικές-κερδοσκοπικές τράπεζες

Η ΕΕΒΚ στην γνώµη αυτή δεν προτείνει την απαγόρευση ίδρυσης
και λειτουργίας τέτοιων τραπεζών, αλλά επισύρει την προσοχή του
κοινού στο ότι οι υπηρεσίες που αγοράζουν έχουν στατιστικά
απειροελάχιστες πιθανότητες να υλοποιηθούν, ή ακόµη υπάρχει και
η πιθανότητα να µην µπορούν να παρασχεθούν. 

Επίσης η ΕΕΒΚ ανάµεσα σε άλλα εισηγείται:

• τη λειτουργία των τραπεζών αυτών µε βάση αυστηρούς όρους και
προϋποθέσεις

• τη θεσµοθέτηση αυστηρού ελέγχου και εποπτείας των τραπεζών
αυτών

• τη τήρηση υψηλών επιπέδων ποιότητας, ορθής και υγιεινής λήψης, 
µεταφοράς και φύλαξης του αίµατος

• τη διασφάλιση των πελατών σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας
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Γνώµες ΕΕΒΚ

Γνώµη σε σχέση µε την συνεργασία των διαφόρων αρχείων
δοτών που υπάρχουν στην Κύπρο.

• Η ΕΕΒΚ στην γνώµη αυτή εκφράζει την άποψη ότι για
την πληρέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχονται από την ύπαρξη των διαφόρων αρχείων
δοτών µυελού των οστών και για την γρηγορότερη και
καλύτερη παροχή φροντίδας στους ασθενείς, απαιτείται
η σύσταση ανεξαρτήτου οργάνου που θα έχει την ευθύνη
συντονιστικού ρόλου και θα αποτελεί το σύνδεσµο
µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων µερών
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Γνώµες ΕΕΒΚ

Επιλογή φύλου µε την µέθοδο Προεµφυτευτικής Γενετικής ∆ιάγνωσης
(Π.Γ.∆)

• Αφορµή για την γνώµη αυτή αποτέλεσε άρθρο που δηµοσιεύτηκε
στο διαδίκτυο το οποίο ανέφερε ότι, ζευγάρια από την Σουηδία
έρχονται στην Κύπρο για να υποβληθούν σε Π.Γ.∆ για επιλογή
φύλου του εµβρύου

• Το άρθρο 14 της Σύµβασης του Οβιέδο προνοεί ότι «η
χρησιµοποίηση τεχνικών, για τεκνοποίηση µε ιατρική βοήθεια δεν
επιτρέπεται για την επιλογή φύλου παιδιού που θα γεννηθεί στο
µέλλον, εκτός όπου µε αυτό τον τρόπο αποφεύγεται σοβαρή
κληρονοµική νόσος που σχετίζεται µε το φύλο»

• Επίσης η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου επισύρει την
προσοχή του κοινού στα βιοηθικά διλήµµατα και προβλήµατα που
απορρέουν από την επιλογή φύλου του παιδιού, που θα γεννηθεί
στο µέλλον, για κοινωνικούς λόγους και όχι για ιατρικούς
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Γνώµες ΕΕΒΚ

Χρήση ΠΓ∆ για επιλογή ιστοσυµβατού εµβρύου µε
ασθενές αδελφό

• Στην Γνώµη αυτή αναδεικνύονται τα διάφορα βιοηθικά
διλήµµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτή. 
Ιδιαίτερα από τα πιο κάτω βασικά στοιχεία που
ενυπάρχουν στην διαδικασία αυτή:

1. Τεχνητή γονιµοποίηση σε γυναίκα που δεν
αντιµετωπίζει πρόβληµα στειρότητας ή υπογονιµότητας

2. Χρήση της Π.Γ.∆ για αρνητική επιλογή εµβρύου

3. Χρήση της Π.Γ.∆ για θετική επιλογή εµβρύου µε
συγκεκριµένα γενετικά χαρακτηριστικά
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Γνώµες ΕΕΒΚ

Γνώµη σε σχέση µε την πρόταση νόµου που κατατέθηκε
από βουλευτές στην βουλή των αντιπροσώπων για
τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόµου περί
Αφαιρέσεων και Μεταµοσχεύσεων Βιολογικών ουσιών
Ανθρώπινης Προέλευσης από πτωµατικούς δότες

• Με την προτεινόµενη τροπολογία άλλαζε εντελώς η
φιλοσοφία του άρθρου 9 προτάσσοντας το δικαίωµα
αφαίρεσης οργάνων από τον νεκρό µε τρόπο που
υποβάθµιζε την εκούσια προσφορά του βιολογικού
υλικού ή των οργάνων του νεκρού από την οικογένεια
και καθιστούσε την σιωπή του ατόµου, ενόσω ήταν στη
ζωή, προϋπόθεση για την µετά τον θάνατό του αφαίρεση
από το σώµα του αυτών των οργάνων. Η σιωπή δεν
σηµαίνει συγκατάθεση. Απλά δηµιουργεί αµφιβολία.
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Γνώµες ΕΕΒΚ

• Σύµφωνα µε την Γνώµη της ΕΕΒΚ «η περιστασιακή και αποσπασµατική
αλλαγή της φιλοσοφίας του νόµου αυτού καθ’ όσον αφορά τον τρόπο
απόκτησης οργάνων από νεκρό δότη ενδέχεται να δηµιουργήσει φόβο και
καχυποψία ανάµεσα στους πολίτες, σχετικά µε την αξιοπιστία του όλου
συστήµατος.  Σκοπός πρέπει να είναι η ενθάρρυνση και καλλιέργεια ενός
αλτρουϊστικού πνεύµατος για προσφορά στον συνάνθρωπο και όχι η
πρόκληση έλλειψης εµπιστοσύνης και το αίσθηµα της παραβίασης της
ελευθερίας της συνείδησης του ατόµου και της αθέµιτης ηθικά, δεοντολογικά
και κοινωνικά επέµβασης του κράτους στην ελευθερία αυτή.  Το σύστηµα
µεταµοσχεύσεων και η όλη θεσµοθέτησή του πρέπει να είναι καθ’ όλα
αξιόπιστη και διαφανής ώστε να εξυπηρετεί σωστά και ουσιαστικά τον
λήπτη του µοσχεύµατος».

• Η ΕΕΒΚ πρόσθεσε ότι απαιτείται προώθηση της κατάλληλης εκπαίδευσης
και πληροφόρησης των πολιτών στο όλο θέµα, η οποία θα εξυπηρετήσει
πιο αποτελεσµατικά την διάθεση οργάνων και ιστών ανθρώπινης
προέλευσης για σκοπούς µεταµόσχευσης.

• Πρόσθετα εισηγήθηκε σειρά τροποποιήσεων της νοµοθεσίας για τις
µεταµοσχεύσεις ιστών και οργάνων ανθρώπινης προέλευσης µε σκοπό τον
εκσυγχρονισµό της και την κάλυψη των κενών που υπέδειξε.
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Γνώµες ΕΕΒΚ

Γνώµη της ΕΕΒΚ σε σχέση µε την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (ΙΥΑΑ)

• Η ΕΕΒΚ έκδωσε την Γνώµη αυτή µετά από αίτηµα του
Υπουργείου Υγείας. Η Γνώµη αυτή θα αποτελέσει
συµβουλευτικό εργαλείο για την εκτελεστική εξουσία για
την σύνταξη του σχετικού νοµοσχεδίου που θα ρυθµίζει
την ΙΥΑΑ στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

• Η Γνώµη αυτή είναι 122 σελίδες και ασχολείται µε τους
βιοηθικούς προβληµατισµούς και διλήµµατα που
πηγάζουν από την χρήση των διαφόρων βιοτεχνολογιών
και γενετικών µεθόδων στην ΙΥΑΑ.


