
ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.01

Ποιες οι συνέπειες της εργασιακής σιωπής 

(employee silence) στο νοσηλευτικό 

προσωπικό. Η περίπτωση του Γενικού 

Νοσοκομείου Λεμεσού

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νοσηλευτικό προσωπικό Γενικού Νοσοκομείου 

Λεμεσού
Δεν χρήζει

2016.01.02
The use of mobile games in education: The 

case o f Elm City Stories
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Παιδιά ηλικίας 13-16 ετών Δεν χρήζει

2016.01.03
Γνώσεις και στάσεις των επαγγελματιών υγείας 

για την αυτοεξέταση του μαστού στην Κύπρο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Επαγγελματίες Υγείας Δεν χρήζει

2016.01.04
Γνώσεις και στάσεις των φοιτητών στην Κύπρο 

για το HIV και το AIDS
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Φοιτητές ιδιωτικών και δημόσιων πανεπιστημίων Δεν χρήζει

2016.01.05

Γνώσεις και στάσεις των Κυπρίων για την 

προστασία από τον ήλιο και τον καρκίνο του 

δέρματος (μελάνωμα)

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Υγιείς ενήλικες εθελοντές Δεν χρήζει

2016.01.06

Το φαινόμενο της παρενόχλησης Mobbing στο 

χώρο εργασίας ανάμεσα στους νοσηλευτές 

ψυχικής υγείας

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας Δεν χρήζει

2016.01.07

Διερεύνηση των ψυχολογικών επιπτώσεων 

του νοσηλευτικού προσωπικού των Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας στα Νοσοκομεία της 

Κύπρου

Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηρακλείου
Νοσηλευτικό προσωπικό των Μ.Ε.Θ. στα Γενικά 

Νοσοκομεία της Κύπρου
Δεν χρήζει

2016.01.08

Ποιότητα ζωής ασθενών μετά από διαδερμική 

εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) στην 

Κύπρο

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε διαδερμική 

εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) και υγιείς 

εθελοντές από τον γενικό πληθυσμό

Δεν χρήζει

2016.01.09
Orientation sensitivity to emotional expressions

UCLAN Cyprus Φοιτητές ηλικίας 18 - 30 ετών Δεν χρήζει



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 
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ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.10

Ιστορικά στερεότυπα και διομαδικές σχέσεις: 

πειραματική διερεύνηση εκαπαιδευτικών 

παρεμβάσεων
Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαθητές β΄ τάξης λυκείου δημόσιων σχολείων Δεν χρήζει

2016.01.11

Σύγκριση έκκεντρης άσκησης vs έκκεντρη 

άσκηση με υπτιασμό των εκτεινόντων μυών 

του αγκώνα σε υγιή πληθυσμό

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Φοιτητές από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Δεν χρήζει

2016.01.12

Η έμμεση επαφή ως μέσω μείωσης της 

προκατάληψης απέναντι στους 

Τουρκοκύπριους εφήβους

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μαθητές πρώτης τάξης Λυκείου ηλικίας 16-17 

ετών
Δεν χρήζει

2016.01.13 Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν 

την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία 

των ΤΕΠ

Πανεπιστήμιο Frederick

Διευθυντές ΤΕΠ Γ.Ν. Λεμεσού, Πάφου και 

Αμμοχώστου, εκπρόσωποι από πρωτοβάθμια 

φροντίδα, εκπρόσωποι ασθενών από ευπαθείς 

ομάδες και ασθενείς που έκαναν χρήση των 

υπηρεσιών των ΤΕΠ 

Δεν χρήζει

2016.01.14
The Paradigm of "We can remember it for 

you!" The Assessment of Trans-generational 

transmission of war trauma for Cyprus 

(1963/1974): A modified emotional stroop study

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι από τον γενικό 

πληθυσμό
Δεν χρήζει

2016.01.15 E-cigarette: Λύκος με προβιά προβάτου; Πανεπιστήμιο Κύπρου Φοιτητές Δεν χρήζει

2016.01.16

Considering trauma: clinical challenges in the 

treatment of patients with substance use 

disorders

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ενήλικα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με κάποια 

διαταραχή χρήση ουσιών και λαμβάνουν θεραπεία
ΧΡΗΖΕΙ

2016.01.17

Διερεύνηση του βαθμού ανταποκρισιμότητας 

(responsiveness) των δευτεροβάθμιων 

υπηρεσιών υγείας (ΔΦΥ) του Γενικού 

Νοσοκομείου Αμμοχώστου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στο Γενικό 

Νοσοκομείο Αμμοχώστου κατά το 2014
Δεν χρήζει

2016.01.18

Formation of prejudice and national identity: 

The role of cognitive development and ingroup 

and intergroup relations in children and 

adolescents

Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαθητές ηλικίας 7-8, 10-11, 13-14 και 16-17 ετών Δεν χρήζει

2016.01.19

Διερεύνηση της κατανομής του χρόνου των 

νοσηλευτών σε παθολογικά τμήματα 

νοσηλευτηρίων της Κύπρου: μια μελέτη 

χρόνου-κίνησης

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νοσηλευτές που εργάζονται σε παθολογικά 

τμήματα δημόσιων νοσηλευτηριων
Δεν χρήζει



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 
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ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.20

Διερεύνηση της στάσης των επαγγελματιών 

φροντίδας υγείας αναφορικά με θέματα 

ασφάλειας των ασθενών που νοσηλεύονται σε 

χειρουργικά τμήματα και στις εντατικές 

μονάδες

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επαγγελματίες φροντίδας υγείας που εργάζονται 

στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Δεν χρήζει

2016.01.21
The effect of resilience on well-being and 

depression during elderly
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Individuals aged 65 and over living either in 

nursing homes and their homes
Δεν χρήζει

2016.01.22

Ο βαθμός εργασιακής ικανότητας των 

νοσηλευτών που εργάζονται στο Νοσοκομείο 

Λεμεσού, και οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νοσηλευτές που εργάζονται στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λεμεσού
Δεν χρήζει

2016.01.23

Συσχέτιση ποιότητας ζωής με θεραπευτικά 

χαρακτηριστικά σε ασθενείς με πρωτοπαθή 

δυσκινησία των κροσσών: μια προοπτική 

έρευνα παρατήρησης κλινικής πρακτικής στην 

Κύπρο

Πανεπιστήμιο Frederick
Παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από την 

πρωτοπαθή δυσκινησία των κροσσών 
Δεν χρήζει

2016.01.24

Ο ιατρικός τουρισμός ως μια καινοτόμα λύση 

για οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου: η 

περίπτωση της υποβοηθούμενης 

εξωσωματικής γονιμοποιήσης

Πανεπιστήμιο Frederick

ΜΕΡΟΣ Α΄: Άτομα που θεωρούνται ειδικοί 

(experts) στο θέμα του ιατρικού τουρισμού και του 

τουρισμού εξωσωματικής γονιμοποίησης στη 

βάση επαγγελματικής τους θέσης και εμπειρίας 

στο θέμα

ΜΕΡΟΣ Β΄: Ο Ιατρικός Τουρισμός ως μια 

καινοτόμα λύση για οικονομική ανάπτυξη της 

Κύπρου: Η περίπτωση της υποβοηθούμενης 

εξωσωματικής γονιμοποίησης

Δεν χρήζει (το πρώτο μέρος)

Δεν χρήζει (το δεύτερο 

μέρος)

2016.01.25
Λόγοι που οδηγούν στον τερματισμό μιας 

σχέσης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ενήλικες από τον γενικό πληθυσμό Δεν χρήζει

2016.01.26

The effect of overweight and obesity during 

adolescence on later adult romantic 

relationships

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Υγιείς εθελοντές ηλικίας 18 - 35 ετών Δεν χρήζει

2016.01.27

Μελέτη των μηχανισμών σηματοδότησης που 

προωθούν τη μετάσταση του καρκίνου του 

μαστού μέσω του IL13Rα2

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υφιστάμενες εμπορικά διαθέσιμες καρκινικές 

κυτταρικές σειρές και πειράματα με πειραματόζωα
Δεν χρήζει
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2016.01.28

Τεχνολογία και Φιλαναγνωσία: Πώς να 

κερδίσουμε τα αγόρια ως αναγνώστες και 

παραγωγούς δημιουργικού λόγου

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μαθητές και εκπαιδευτικοί Δεν χρήζει

2016.01.29

The MedWeight Cyprus: Μελέτη των 

συμπεριφορών ατόμων που έχασαν βάρος και 

διατηρούν μέρος της απώλειας αυτής

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-65 ετών οι οποίοι 

υπήρξαν υπέρβαροι και εκούσια έχασαν 

τουλάχιστον το 10% από το αρχικό σωματικό τους 

βάρος

Δεν χρήζει

2016.01.30
The effects of Anger and Sadness Rumination 

on Self-Esteem
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Δεν χρήζει

2016.01.31
Διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών, των 

δασκάλων και των γονέων για το παιχνίδι
Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Παιδιά ηλικίας 4-5 ετών από ιδιωτικά νηπιαγωγεία, 

γονείς και νηπιαγωγοί
Δεν χρήζει

2016.01.32

Η μελέτη της ικανοποιήσης των ασθενών στα 

δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και 

θεραπευτήρια της Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε διάφορα ιδιωτικά και 

δημόσια νοσοκομεία
Δεν χρήζει

2016.01.33

Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος 

παρακολούθησης και υποβοήθησης 

καθημερινών δραστηριοτήτων ηλικιωμένων σε 

έξυπνο σπίτι

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Άτομα άνω των 65 ετών και οι φροντιστές τους Δεν χρήζει

2016.01.34

Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των 

ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου 

από τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες 

υγείας

Πανεπιστήμιο Frederick Ασθενείς από το Γενικό Νοσοκομείου Πάφου Δεν χρήζει

2016.01.35

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας και 

επιστημολογικής κατανόησης σε διάφορους 

τομείς

Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus Παιδιά Ε΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου Δεν χρήζει

2016.01.36

Παράγοντες ανθεκτικότητας και κινδύνου που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη μετατραυματικού 

στρες στους αστυνομικούς της Κύπρου

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Αστυνομικοί από διάφορα τμήματα της 

αστυνομικής δύναμης
Δεν χρήζει
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2015.01.37

Short research projects to be carried out by 

medical students of the St George`s Medical 

School at the University of Nicosia

St George`s Medical School at the 

University of Nicosia

SSC-CY-1

► Evaluating the knowledge of primary 

healthcare patients in Nicosia on the 

prevention of Diabetes (Type 2)

Patients with diabetes mellitus Δεν χρήζει

SSC-CY-2
► Stigmatizing opinions of training health 

professionals
 Training doctors (medical students) Δεν χρήζει

SSC-CY-3

► An assessment of public knowledge on the 

risk factors and prevention of Alzheimer`s 

Disease

Individuals from the General Public Δεν χρήζει

SSC-CY-4
►General Anaesthesia and Patient Anxiety: A 

questionnaire survey

Adult patients to undergo elective day surgery with 

general anaesthesia
Δεν χρήζει

SSC-CY-5
►The usefulness of Direct-to-Consumer 

Genomic Testing
Practioners Δεν χρήζει

SSC-CY-6
►The prevalence of risk factors in patients 

that present with Idiopathic Nephrolithiasis
Patients diagnosed with kidney stones Δεν χρήζει

SSC-CY-7

►Patient´s satisfaction of the rehabilitation 

process after PCL/ACL surgery in 

orthopaedics

Patients that have gone through the rehabilitation 

process after an ACL or PCL reconstruction 

surgery

Δεν χρήζει

SSC-CY-8
►Peri-Operative patient satisfaction at 

Apollonian Private Hospital

Patients who recentrly had an operation requiring 

general anaesthesia
Δεν χρήζει

SSC-CY-9

►Evaluation of Accessibility and Availability of 

Health Services amongst audlt asylum seakers 

and subsidiaries of International Protection at 

the Kofinou Reception Centre in Kofinou, 

Larnaca, Cyprus

Adult asylum seekers in Kofinou Reception Center Δεν χρήζει

SSC-CY-10

►Evaluating awareness and perceptions of 

Autism Spectrum Disorders in Cypriot high 

school students

High school students Δεν χρήζει

SSC-CY-11

►Alternative Medicine Use among 

Rheumatology Outpatients: a questionnaire 

based study

Rheumatology Outpatients Δεν χρήζει

SSC-CY-12
►Onset of visual loss on awakening in 

patients with retinal vein occlusion

Anonymous patients notes for patients with retinal 

vein occlusion
Δεν χρήζει

SSC-CY-13

►Public usage and perception of 

Complementary and Aternative Medicine 

(CAM) in Cyprus: a questionnaire survey

Individuals from the General Public who are using 

or used CAM therapies
Δεν χρήζει

SSC-CY-14
►Effectiveness of combined LABA/ICS 

therapy in respiratory diseases

Anonymous notes/databases of patients with 

respiratory diseases
Δεν χρήζει
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SSC-CY-15
►Socioeconomic determinants of alcohol use 

and Binge drinking
Anonymous patients notes/databases Δεν χρήζει

SSC-CY-16
►The public´s knowledge and attitudes 

towardsthe HPV vaccine
Mothers of 9 to 26 year old girls Δεν χρήζει

SSC-CY-17

► Assessment of general patient satisfaction 

with Hospital Services in Apollonian hospital, 

Nicosia, Cyprus (surgery wards)

Patients in surgery wards and outpatients Δεν χρήζει

SSC-CY-18

►Public knowledge and attitudes towards 

Cigarette Smoking: a questionnaire survey in 

general practice

Δεν χρήζει

SSC-CY-19

►Outcome measures of breast reconstruction 

following mastectomy: a questionnaire survey 

in patients following surgery

Women who underwent mastectomy and breast 

reconstruction
Δεν χρήζει

SSC-CY-20 ►

SSC-CY-21

►The use of Phototherapy in the treatment of 

skin conditions such as Psoriasis, Mycosis 

Fungoides and Vitiligo

Anonymous patients notes/databases Δεν χρήζει

2016.01.38

Διερεύνηση του επιπέδου των γνώσεων του 

Διαβητικού Ασθενούς ή του Φροντιστή του για 

την επιπλοκή που αφορά στο Διαβητικό Πόδι

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή οι φροντιστές 

τους
Δεν χρήζει

2016.01.39 Food allergies in the Cypriot population Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Υγιείς εθελοντές ηλικίας 18-30 ετών από διάφορα 

ακαδημαϊκά ιδρύματα
Δεν χρήζει

2016.01.40

Παράγοντες που επηρεάζουν τον 

επαγγελματισμό του νοσηλευτικού 

προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας

Πανεπιστήμιο Frederick

Νοσηλευτικό Προσωπικό Γ.Ν. Λευκωσίας

Δεν χρήζει

2016.01.41

Διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και 

συμπεριφορών φοιτητών σχετικά με τα 

αντιβιοτικά και εκτίμηση της ορθολογικής 

χρήσης 

Πανεπιστήμιο Frederick Φοιτητικός Πληθυσμός Πανεπιστήμιου Φρέντερικ Δεν χρήζει

2016.01.42
Επίπτωση των αλληλεπιδράσεων φαρμάκων – 

φαρμάκων και σχετικών παραγόντων κινδύνου 

σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον

Πανεπιστήμιο Frederick Ασθενείς με νόσο του Parkinson Δεν χρήζει

2016.01.43

Μητρικός Θηλασμός και Πλεονεκτήματα για τη 

Σωματική και Ψυχική Υγεία της Γυναίκας: 

Μελέτη Περίπτωσης Μαιευτηρίου Γενικού 

Νοσοκομείου Λεμεσού

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πρωτογενής ποιοτική έρευνα Δεν χρήζει
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2016.01.44
Investigation of Drug Adherence in 

Thalassaemic Patients in Cyprus
TIF Thalassaemic patients in Cyprus Δεν χρήζει

2016.01.45
Αξιολόγηση του επιπέδου της στοματικής 

υγείας των πολιτών της Κύπρου
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες Μαθητές δημοτικών και γυμνασίων Δεν χρήζει

2016.01.46

Επιδημιολογική διερεύνηση Γνώσεων Στάσεων 

και Συμπεριφοράς του Γυναικείου Πληθυσμού 

σχετικά με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων 

(HPV) και η αποδοχή τους έναντι στον 

εμβολιασμό

Πανεπιστήμιο Frederick 100 Γυναίκες 18-65 χρόνων Δεν χρήζει

2016.01.47

Διερεύνηση επαγγελματικής εξουθένωσης 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν σε δημόσιο 

νοσοκομείο και ιδιωτική κλινική στην Κύπρο 

Πανεπιστήμιο Frederick Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Δεν χρήζει

2016.01.48

Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον 

χώρο της υγείας με έμφαση στο γενικό 

νοσοκομείο Λεμεσού

MIM

Πρωτογενής ποιοτική έρευνα 

Δεν χρήζει

2016.01.49

Διερεύνηση της έκτασης των κοινωνικών 

ανισοτήτων στην υγεία στην πόλη και επαρχία 

της Λεμεσού

ΤΕΠΑΚ 400 άτομα από την επαρχια Λεμεσού Δεν χρήζει

2016.01.50

Assessment, Diagnosis and Treatment of 

Children and Adolescents with Autism: An 

international survey

ΤΕΠΑΚ

Children and adolescents with Autism

Δεν χρήζει

2016.01.51

Science Literacy among Science and non-

Science majors studying at the University of 

Nicosia, Cyprus

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας  200 φοιτητές Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δεν χρήζει

2016.01.52 Word Order in Greek Πανεπιστήμιο Κύπρου 100  ενήλικες από το γενικό πληθυσμό Δεν χρήζει

2016.01.53
Ικανοποίηση ασθενών από τις Δημόσιες 

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες της Κύπρου
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες Ασθενείς/επισκέπτες Δημόσιων Νοσοκομείων Δεν χρήζει



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.54
Γνώσεις και Αντιλήψεις για το HIV/AIDS στην 

Κύπρο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας  Γενικό πληθυσμό Δεν χρήζει

2016.01.55

Επιδημιολογική εργασία για την αξιολόγηση 

της συχνότητας της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας (ΔΑ) και των 

επιπτώσεων της στον κυπριακό πληθυσμό

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Διαβητικοί Ασθενείς Δεν χρήζει

2016.01.56

Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής παιδιών με 

εγκεφαλική παράλυση στην Κύπρο και οι 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Παιδιά με ΕΠ 4-18 ετών ΧΡΗΖΕΙ

2016.01.57

Στυλ ηγεσίας, οργανωσιακή δέσμευση και 

εργασιακή ικανοποίηση του Ιατρικού 

προσωπικού στα Δημόσια Νοσηλευτήρια και 

Κέντρα Υγείας της Κύπρου

ΤΕΠΑΚ Ιατρικό Προσωπικό Δεν χρήζει

2016.01.58

Η στάθμιση του ερωτηματολογίου ηθικού 

κλίματος και η αξιολόγηση του ηθικού κλίματος 

ανάμεσα σε νοσηλευτές που εργάζονται σε 

ογκολογικά και αιματολογικά τμήματα

ΤΕΠΑΚ Νοσηλευτές Δεν χρήζει

2016.01.59

Η άποψη των εφήβων για τη γονική 

παρέμβαση σε θέματα επαγγελματικών 

επιλογών

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τελειόφοιτοι μαθητές Ιδαλίου Δεν χρήζει

2016.01.60
Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για πρόληψη των 

ουσιών εξάρτησης
ΕΚΤΕΠΝ Εθνοφρουροί Δεν χρήζει

2016.01.61

Γνώσεις και Στάσεις των νοσηλευτών απέναντι 

στην πρόληψη κατακλίσεων σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικών και δημόσιων 

νοσηλευτηρίων της Κύπρου

ΤΕΠΑΚ Νοσηλευτές ΜΕΘ Δεν χρήζει

2016.01.62
Οι συμπεριφορές φροντίδας των νοσηλευτών 

και η ικανοποίηση των ασθενών από αυτές 

στα ογκολογικά και αιματολογικά τμήματα

ΤΕΠΑΚ Νοσηλευτές και Ασθενείς Δεν χρήζει

2016.01.63 Το Σχολείο σε Κίνηση! Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαθητές Δεν χρήζει



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.64

Forgiveness and Self Forgiveness’s 

relationship with Life Satisfaction of university 

students in Cyprus while taking into 

consideration how this relationship is 

influenced by Culture and Personality

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Φοιτητές Πανεπιστημίων στην Κυπρο Δεν χρήζει

2016.01.65 Gender Issues in Education Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus Μαθητές Γυμνασίου Δεν χρήζει

2016.01.66
The nutritional knowledge and dietary habits of 

adolescent athletes in Cyprus
Chester Univercity

Έφηβοι αθλητές
Δεν χρήζει

2016.01.67 International study on nosocomial pneumonia 

in intensive care (pneumo-INSPIRE)

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ιατρικοί Φάκελοι ΚΕΘ-ΓΝΛ 

Δεν χρήζει

2016.01.68

Οστεοδυστροφία και Καρδιοαγγειακά 

νοσήματα σε ασθενείς της αιμοκάθαρσης: 

αναδρομική μελέτη

ΤΕΠΑΚ Ασθενείς αιμοκάθαρσης Λεμεσού Δεν χρήζει

2016.01.69

Μελέτη καταγραφής των αντιλήψεων των 

αιμοδοτών σχετικά με την εθελοντική 

αιμοδοσία. Καθορισμός των παραγόντων που 

επηρεάζουν την προσέλκυση των αιμοδοτών 

και των κινήτρων που τους ωθούν για 

αιμοδοσία

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αιμοδότες Δεν χρήζει

2016.01.70
Συμμόρφωση ασθενών με ιδιοπαθή 

φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ) στην 

υποδοριαβιολογική θεραπεία Adalimumab

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ασθενείς με νόσο Crohn ή ελώδη κολίτιδα
Λήφθηκε ενημέρωση ότι 

δεν θα διεξαχθεί η μελέτη

2016.01.71

Η ποιότητα ζωής των νοσηλευτών του Γενικού 

Νοσοκομείου Λεμεσού και η απουσία από την 

εργασία λόγω ασθένειας

Πανεπιστήμιο Frederick Νοσηλευτές Δεν χρήζει

2016.01.72

Σύγκριση απόψεων του νοσηλευτικού 

προσωπικού και ασθενών για την ποιότητα της 

παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε ένα 

ιδιωτικό νοσοκομείο της Κύπρου

Πανεπιστήμιο Frederick Νοσηλευτές και ασθενείς Αρεταίειο Νοσοκομείο Δεν χρήζει

2016.01.73

Σχέση και επικοινωνία ιατρού και ασθενή: 

αντίληψη, κατανόηση και εφαρμογή ιατρικών 

οδηγιών στις δημόσιες υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η 

περίπτωση των Γενικών Νοσοκομείων  

Λευκωσίας και Λάρνακας

Πανεπιστήμιο Frederick Ιατροί και Ασθενείς Δεν χρήζει



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.74

Κοινωνική στήριξη και σχετιζόμενη με τη 

θεραπεία ποιότητα ζωής σε ασθενείς με 

καρκίνο του παχέος εντέρου

ΤΕΠΑΚ Ασθενείς Δεν χρήζει

2016.01.75
Προηγμένη νοσηλευτική φροντίδα ογκολογίας

ΤΕΠΑΚ Ασθενείς ΧΡΗΖΕΙ

2016.01.76
Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική 

Καρδιολογική Νοσηλευτική
ΤΕΠΑΚ Νοσηλευτές Δεν χρήζει

2016.01.77

Φροντίδα για τους φροντιστές: Εκτίμηση των 

αναγκών των κύριων φροντιστών ασθενών με 

μεταστατικό καρκίνο σε ομάδες εστιασμένης 

συζήτησης

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Φροντιστές ασθενών

Δεν χρήζει

2016.01.78

An international Phase 4 field study for 

analyzing the psychometric properties of the 

updated module on assessing quality of life of 

patients with lung cancer (EORTC QLQ-LC29)

Πανεπιστήμιο Regensburg Ασθενείς του ογκολογικού τμήματος Γ.Ν.Λ. Δεν χρήζει

2016.01.79
Ποιότητα ζωής και εργασία στους 

επαγγελματικούς συμβούλους: συναισθήματα 

ελπίδας, αισιοδοξίας και νοήματος ζωής

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επαγγελματικοί  Σύμβουλοι Δεν χρήζει

2016.01.80
Η επίδραση της βαρηκοΐας στην ποιότητα 

ζωής ενηλίκων
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ενήλικες Ασθενείς Δεν χρήζει

2016.01.81

Απόψεις των αποφοίτων συμβούλων 

επαγγελματικού προσανατολισμού των 

τεσσάρων πανεπιστημίων της Κύπρου σχετικά 

με την ετοιμότητα τους να διαχειριστούν 

πελάτες

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Απόφοιτοι Σύμβουλοι Δεν χρήζει

2016.01.82
Οργανωσιακή κουλτούρα σε ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας, περιπτωσιακή μελέτη

Μ.Ι.Δ Προσωπικό Γ.Ν.Λ Δεν χρήζει

2016.01.83
Πρόληψη χημικής φλεβίτιδας έγχυσης, μη 

χημειο-θεραπευτικών φαρμάκων
ΤΕΠΑΚ Ασθενείς Δεν χρήζει

2016.01.84
Decision making in ant-VEGF clinics by 

qualified nurses
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Προσωπικό σε ιδιωτικό Οφθαλμολογικό Κέντρο  Δεν χρήζει

2016.01.85
Parents´ meaning on their children’s intellectual 

disability
Πανεπιστήμιο Κύπρου Γονείς και παιδιά ΧΡΗΖΕΙ



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.86

Σκιαγράφηση των διαφορετικών 

προσωπικοτήτων των ατόμων με διαταραχές 

αλκοολισμού και η σημασία τους στην 

διακύμανση του χρόνου και κόστους 

εσωτερικής τους νοσηλείας

Μ.Ι.Δ Ασθενείς ΧΡΗΖΕΙ

2016.01.87
Evaluation of the psychometric properties of 

the Greek version of ALMA (Gr-ALMA)
ΤΕΠΑΚ Ασθενείς Δεν χρήζει

2016.01.88

Άτομα με ψυχική νόσο στην αγορά εργασίας 

και στερεότυπα που ενδέχεται να έχουν 

εργοδότες και υπάλληλοι

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εργοδότες και Υπάλληλοι Δεν χρήζει

2016.01.89

Μελέτη και ανάπτυξη ηλεκτρονικού φακέλου 

ασθενή κατάλληλου για την Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας στην Κύπρο

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γιατροί Δεν χρήζει

2016.01.90
Training Health care teams in intercultural 

communication and patient safety
ΤΕΠΑΚ Επαγγελματίες Υγείας Δεν χρήζει

2016.01.91
Μεθοδολογικές επιδράσεις σε ερωτηματολόγια 

αυτοαναφορών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δείγμα φοιτητών και ενήλικες από τον γενικό 

πληθυσμό
Δεν χρήζει

2016.01.92
Προηγμένη νοσηλευτική και φροντίδα υγείας 

στην κοινότητα
ΤΕΠΑΚ Συγγενείς ασθενών με άνοια Δεν χρήζει

2016.01.93

Διερεύνηση των απόψεων των νοσηλευτών 

κατ’ οίκον φροντίδας υγείας επαρχίας Λεμεσού 

για διοικητικές παραμέτρους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών: Μια ποιοτική 

προσέγγιση

Πανεπιστήμιο Frederick Κοινοτικοί νοσηλευτές επαρχίας Λεμεσού Δεν χρήζει

2016.01.94
Risk factors for voice disorders in university 

professors in Cyprus
ΤΕΠΑΚ Καθηγητές Πανεπιστημίων Δεν χρήζει

2016.01.95
Προηγμένη και Επείγουσα Εντατική 

Καρδιολογική Νοσηλεία
ΤΕΠΑΚ

Νοσηλευτές από δημόσια και ιδιωτικά 

νοσηλευτήρια
Δεν χρήζει

2016.01.96
Διερεύνηση της ενσυναίσθησης των φοιτητών 

της νοσηλευτικής, και άλλων επιστημών υγείας 

στην Κυπριακή Δημοκρατία

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Φοιτητές Κλάδων Επιστημών Υγείας ΤΕΠΑΚ και 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Δεν χρήζει

2016.01.97

Διερεύνηση γνώσεων και πρακτικών των 

νοσηλευτών σχετικά με την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση των ελκών από πίεση στην 

κοινότητα

Πανεπιστήμιο Frederick Κοινοτικοί νοσηλευτές Δεν χρήζει



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.98

Τα προβλήματα και οι ανάγκες για 

μηχανογράφηση της υγείας στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λεμεσού

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νοσηλευτές Γ.Ν. Λεμεσού Δεν χρήζει

2016.01.99

Exploration of Identity formation processes of 

four generations in Cyprus; geography or 

nationhood?

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Γενικός Πληθυσμός Δεν χρήζει

2016.01.100

COMPASS : Industry perspectives on critical 

responsibility issues, success factors, and 

barriers for adoption of Responsible Research 

and Innovation (RRI) in SMEs

Πανεπιστήμιο UCLan Ηγετικά Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δεν χρήζει

2016.01.101

Η φροντίδα σε κρίση: Οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης στο ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα Κρήτης
Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό Γ.Ν. Λευκωσίας Δεν χρήζει

2016.01.102
Η ικανοποίηση καρδιολογικών και ογκολογικών 

ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Πανεπιστήμιο Frederick Ασθενείς στο Γ.Ν. Λεμεσού Δεν χρήζει

2016.01.103

Η επίδραση του μασάζ ως μέσο θεραπείας για 

τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και τη 

μείωση του άγχους σε γυναίκες με καρκίνο του 

μαστού με το τέλος του κύκλου θεραπείων.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γυναίκες με καρκίνο του μαστού ΧΡΗΖΕΙ

2016.01.104

Χρησιμοποίηση μίας κλίμακας αξιολόγησης του 

θωρακικού πόνου για διαστρωμάτωση του 

κινδύνου σε ασθενείς που παρουσιάζονται στα 

ΤΕΠ με πόνο στο στήθος

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ασθενείς που παρουσιάζονται στα ΤΕΠ με πόνο 

στο στήθος
Δεν χρήζει

2016.01.105

Διαταραχές του ύπνου σε νεοδιαγνωσμένους 

ασθενείς με κακοήθεια προστάτη και μαστού 

που υποβάλλονται σε θεραπεία σε σχέση με 

την ποιότητα ζωής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ασθενείς με κακοήθεια μαστού και προστάτη Δεν χρήζει

2016.01.106
Κοινωνική στήριξη στη διαχείριση ασθενών με 

καρδιακή ανεπάρκεια και σακχαρώδη διαβήτη
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και σακχαρώδη 

διαβήτη
Δεν χρήζει

2016.01.107
An experimental study on factors motivating 

action against illegal bird trapping in Cyprus
Πανεπιστήμιο Κύπρου Φοιτητές Πανεπιστημίο Κύπρου Δεν χρήζει



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.108
Συγχρονική μελέτη (cross sectional) παθήσεων 

αρθρίτιδας / ρευματισμού στην Κύπρο
Υπουργείο Υγείας Ασθενείς με ρευματικές παθήσεις Δεν χρήζει

2016.01.109

Sensing and predictive treatment of frailty and 

associated co-morbidities using advanced 

personalized models and advanced 

interventions

Όμιλος  ΜΑΤΕΡΙΑ Εθελοντές άνω των 70 ετών Δεν χρήζει

2016.01.110

Διατραχές του ύπνου σε νεοδιαγνωσμένους 

ασθενείς με κακοήθεια προστάτη και μαστού 

που υποβάλλονται σε θεραπεία σε σχέση με 

την ποιότητα ζωής

Πανεπιστήμιο Frederick Ιατροί και νοσηλευτές Δεν χρήζει

2016.01.111 Facebook and mental health Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Υγιείς εθελοντές άνω των 18 ετών Δεν χρήζει

2016.01.112
Κυκλικό ωράριο και διαταραχές ύπνου στους 

νοσηλευτές ψυχικής υγείας Κύπρου
Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας Δεν χρήζει

2016.01.113

Οι απόψεις των εφήβων για την επίδραση των 

γονιών τους στη λήψη επαγγελματικής 

απόφασης

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έφηβοι ηλικιας 16-17 ετών σε λύκεια της επαρχίας 

Λεμεσού
Δεν χρήζει

2016.01.114

A prospective evaluation of natRiuretic pEptide 

based reFerral of CHF patients on pRimary 

care -PREFER

Novartis Pharma Services Inc Ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια Χρήζει

2016.01.115
Patient Reported Outcomes (PROs) survey 

regarding Deferasirox treatment
Novartis Pharma Services Inc Ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Deferasirox Δεν χρήζει

2016.01.116
Public health prevention programme for 

cardiovascular disease in Cyprus

Kαρδιολόγοι (2 από ιδιωτικό τομέα και 1 

από δημόσιο τομέα) σε συνεργασία με το 

Kingston London University

Υγιείς εθελοντές ηλικίας 30-65 ετών

Δεν χρήζει νοουμένου ότι 

πρόκειται για μη 

παρεμβατική μελέτη 

καταγραφής δεδομένων από 

υφιστάμενες ιατρικές πράξεις 

και δεν θα γίνουν επιπλέον 

παρεμβάσεις ειδικά για τους 

σκοπούς της μελέτης



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.117

Μελέτη καταγραφής νόσου για την προοπτική 

παρατήρηση των θεραπευτικών σχημάτων και 

των εκβάσεων τους σε ασθενείς με HER2- 

θετικό ανεγχείρητο τοπικά προχωρημένο ή 

μεταστατικό καρκίνο του μαστού

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Ασθενείς με HER 2 θετικό ανεγχείρητο τοπικά 

προχωρημένο/μεταστατικό καρκίνο του μαστού

Δεν χρήζει νοουμένου ότι 

πρόκειται για μελέτη 

παρατήρησης και 

καταγραφής δεδομένων 

χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή 

στη συνήθη ιατρική 

παρακολούθηση και 

θεραπεία

2016.01.118

Διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και της 

συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου των 

φοιτητών/τριών πανεπιστημίων της 

Δημοκρατίας της Κύπρου ως προς τον HIV και 

τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Φοιτητές/τριες Πανεπιστημίων της Κύπρου Δεν χρήζει

2016.01.119

Αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων της 

γωνιομέτρησης των στροφών της 

γληνοβραχίονας άρθρωσης με τη χρήση του 

απλού γωνιομέτρου, σε ασθενείς με σύνδρομο 

υπακρωμιακής προστριβής

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ασθενείς με σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Δεν χρήζει

2016.01.120
Πως η οικονομική κατάσταση επηρεάζει την 

παροχή φροντίδας σε ιδιωτική κλινική
Πανεπιστήμιο Frederick Ασθενείς σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα Δεν χρήζει

2016.01.121

Επίπεδο υγείας των ασθενών με ΧΑΠ στην 

κοινότητα και αξιολόγηση των γνώσεων 

αυτοδιαχείρισης της νόσου

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ασθενείς με ΧΑΠ Δεν χρήζει

2016.01.122

Development of an EORTC quality of life 

questionnaire for patients with pancreatic 

neuroendocrine tumours: Phases 1-3

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Ασθενείς με νευροενδοκρινή καρκίνο παγκρέατος Δεν χρήζει 

2016.01.123

Γνώσεις και στάσεις φοιτητριών 

πανεπιστημίων στην Λεμεσό για τον ιό των 

ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φοιτήτριες ηλικίας 18-25 που φοιτούν σε 

πανεπιστήμια στην επαρχία Λεμεσού
Δεν χρήζει 

2016.01.124

Ποιότητα ζωής ηλικιωμένων ασθενών μετά 

από  διαδερμική αντικατάσταση αορτικής 

βαλβίδας (TAVI) στην Κύπρο

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Ασθενείς οι οποίοι θα υποβληθούν σε TAVI στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στο χρονικό 

διάστημα 1η Μαρτίου μέχρι 1η Αυγούστου 2017.

Δεν χρήζει 



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.125

Επαγγελματική προσαρμοστικότητα, 

αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη και 

συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης σε μια 

περίοδο έντονης κοινωνικο-οικονομικής 

αστάθειας: Διερεύνηση σε δείγμα Κυπρίων 

τελειοφοίτων μαθητών Λυκείου

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Μαθητές που φοιτούν στην Γ΄ τάξη Λυκείου Δεν χρήζει 

2016.01.126

Πως επηρεάζεται η λειτουργικότητα του 

παιδιού με καρκίνο από την αντίληψη που έχει 

για την ασθένεια του

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Παιδιά ηλικίας 6 μέχρι 13 ετών που έχουν 

διαγνωστεί με καρκίνο και λαμβάνουν θεραπεία
Χρήζει

2016.01.127

Μελέτη για εξακρίβωση των αναγκών 

αποκατάστασης σε επιζώντες καρκινοπαθείς 

στην Κύπρο

University of Westminster
Ενήλικες ασθενείς με καρκίνο που έχουν 

ολοκληρώσει τις θεραπείες τους
Δεν χρήζει 

2016.01.128

Οι απόψεις των εργοθεραπευτών της Κύπρου 

για το ρόλο τους σε παιδιά με αυτισμό: 

ποιοτική έρευνα στην Κύπρο

Cardiff University
Εργοθεραπευτές που εργάζονται με παιδιά με 

αυτισμό
Δεν χρήζει 

2016.01.129
Προσωπικότητα, ποιότητα ζωής και ψυχωτικά 

συμπτώματα σε νέους
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Νέοι από τον γενικό πληθυσμό ηλικίας 18-25 ετών Χρήζει

2016.01.130

Η συναισθηματική νοημοσύνη και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

αναγνωρίζουν την προδιάθεση για χρήση 

ουσιών

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Χρήστες ουσιών (μαριχουάνα, κοκαϊνη, 

παραισθησιογόνες ουσίες και οπιούχες ουσίες) και 

φοιτητές Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου χωρίς 

ιστορικό χρήσης ουσιών

Χρήζει

2016.01.131

Μελέτη εκτίμησης της επίπτωσης των 

περιστατικών κρίσιμης ισχαιμίας στη Λευκωσία 

και η συσχέτιση της με αθηρωματικούς 

παράγοντες κινδύνου

Πανεπιστήμιο Frederick
Ασθενείς στους οποίους έχει διαγνωστεί κρίσιμη 

ισχαιμία
Δεν χρήζει 

2016.01.132

The differences in defence mechanisms style 

across adulthood: A cross-sectional study in a 

Cypriot Population

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Ενήλικες από γενικό πληθυσμό ηλικίας 18 έως 80 

ετών
Δεν χρήζει 

2016.01.133
Self-Esteem, Depression, Trait anxiety and 

sleep in male students of Cyprus Universities
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Φοιτητές Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Δεν χρήζει 

2016.01.134
Η σημασία της συμβουλευτικής διαδικασίας 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Άτομα που λαμβάνουν συμβουλευτική 

επαγγελματικού προσανατολισμού
Δεν χρήζει 

2016.01.135
Overt and covert narcissists: Differences in 

defense and personality
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Φοιτητές Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Δεν χρήζει 



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.136 Holistic Investigation of Greek  Πανεπιστήμιο Κύπρου Άτομα από γενικό πληθυσμό Δεν χρήζει 

2016.01.137

Η συσχέτιση ανάμεσα στις ικανότητες 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

και τους τύπους προσκόλλησης και ο ρόλος 

τους στην ανάπτυξη αλεξιθυμικών 

χαρακτηριστικών. Μια έρευνα στον γενικό, μη-

κλινικό  πληθυσμό της Κύπρου

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Άτομα από γενικό πληθυσμό Δεν χρήζει 

2016.01.138

Character strengths and their relation to mental 

health and happiness: A study focused on the 

well-being

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Φοιτητές Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Δεν χρήζει 

2016.01.139

Η μελέτη της σχέσης μεταξύ των στυλ  

προσκόλλησης και της ικανοποίησης στις 

ρομαντικές σχέσεις

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Άτομα από γενικό πληθυσμό Δεν χρήζει 

2016.01.140

Ο ρόλος της συναισθηματικής προσκόλλησης 

των ανθρώπων στα κατοικίδια ζώα τους όταν 

οι ιδιοκτήτες βιώνουν καταστάσεις άγχους και 

έντασης: Συσχετίζοντας τον βαθμό 

προσκόλλησης, τα στοιχεία προσωπικότητας 

και τα επίπεδα άγχους και έντασης

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων Δεν χρήζει 

2016.01.141
Διερεύνηση των επιπτώσεων του διαζυγίου 

στα παιδιά και στους γονείς
Πανεπιστήμιο Frederick διαζευγμένα πρόσωπα που έχουν παιδιά Δεν χρήζει 

2016.01.142

Η επίδραση της επιμοφωσης στην ικανότητα 

των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να ανιχνεύουν αποτελεσματικά 

μαθητέςκαι μαθήτριες με κινητικές μαθησιακές 

δυσκολίες

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Εκπαιδευτικοί και παιδιά δημοτικού (α, β, γ. τάξη) Χρήζει

2016.01.143

Η αυτοεκτίμηση των Κυπρίων και μεταναστών 

μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου και ο τρόπος λήψης 

επαγγελματικής απόφασης

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Μαθητές Γ τάξης Γυμνασίου σε σχολεία της 

Λευκωσίας
Δεν χρήζει 

2016.01.144

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος στις γνώσεις και 

δεξιότητες νοσηλευτικών λειτουργών του 

Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου στη βασική 

καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νοσηλευτικοί λειτουργοί του Γενικού Νοσοκομείου 

Αμμοχώστου
Δεν χρήζει 



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.145

The influence of attachment styles and 

satisfaction in romantic relationships on 

attitudes towards sexting behaviors in Cypriot 

University students

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Φοιτητές Πανεπιστημίων ηλικίας 18-29 ετών Δεν χρήζει 

2016.01.146
Πρόγραμμα στήριξης ασθενών με καρδιακή 

ανεπάρκεια (i-care)
Novartis

Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που λαμβάνουν 

θεραπεία  με Entresto
Δεν χρήζει 

2016.01.147

Η πληροφοριακή παιδεία στην εκπαίδευση: 

δεξιότητες, στάσεις και αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Απόφοιτοι παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής 

εκπαίδευσης, ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου

Δεν χρήζει 

2016.01.148

Διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων 

στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού στην 

Κύπρο - Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού 

ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας.

Πανεπιστήμιο Frederick Γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού Δεν χρήζει 

2016.01.149

Οι επιπτώσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης στους επαγγελματίες υγείας στο 

πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών 

μεταβολών

Πανεπιστήμιο Frederick Επαγγελματίες υγείας σε δημόσια νοσηλευτήρια Δεν χρήζει 

2016.01.150

Ανάπτυξη αλγόριθμου διαλογής για την 

δευτεροβάθμια πρόληψη του σακχαρώδη 

διαβήτη και επιπλοκών του

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κάτοικοι Δήμου Αραδίππου Δεν χρήζει 

2016.01.151

The relationship of ehealth literacy with self-

efficacy, coping and caregiving attitudes 

among carers of people with dementia

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Φροντιστές ατόμων με άνοια Δεν χρήζει 

2016.01.152
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο 

Σύστημα Υγείας της Κύπρου
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άτομα από τον γενικό πληθυσμό άνω των 16 

ετών 
Δεν χρήζει 

2016.01.153

Τα κίνητρα, οι ανταμοιβές και η πρόθεση των 

νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου 

Λευκωσίας για αποχώρηση από τον χώρο 

εργασίας τους

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νοσηλευτές που εργάζονται στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας
Δεν χρήζει 

2016.01.154
Προσδιοριστές, κίνητρα και γνώσεις των 

εθελοντών αιμοδοτών στη Λευκωσία
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εθελοντές αιμοδότες και μέλη πληθυσμού που δεν 

έχουν αιμοδοτήσει ποτέ.
Δεν χρήζει 

2016.01.155

Οι γνώσεις των νοσηλευτών στις Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας και Τμημάτων 

Επειγόντων Περιστατικών σχετικά με την 

παλμική οξυμετρία στην Κύπρο

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νοσηλευτές που εργάζονται σε Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας και σε Τμήματα Επειγόντων 

Περιστατικών σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία

Δεν χρήζει 



ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 

ΧΡΗΖΕΙ Ή ΌΧΙ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2016.01.156

Η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων 

των ηλικιωμένων σε σχέση με τις συμ-

πληρωμές στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Άτομα άνω των 65 ετών που είναι χρήστες της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του 

Τμήματος Πρώτων Βοηθειών

Δεν χρήζει 

2016.01.157

Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων 

της εργασιακής σιωπής (employee silence) 

στους φυσιοθεραπευτές των δημόσιων 

νοσηλευτηρίων της Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Προσωπικό φυσιοθεραπείας των νοσηλευτηρίων 

της Κύπρου
Δεν χρήζει 

2016.01.158

Δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας και 

αυτοαποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό 

σταδιοδρομίας σε ανέργους και εργαζόμενους 

στην Κύπρο

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Εργαζόμενοι και άνεργοι από τη Δημόσια 

Υπηρεσία Απασχόλησης
Δεν χρήζει 


