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Η σηµερινή πρόσκληση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) προς 

τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) δεν στοχεύει στην απλή αναφορά των 

αρµοδιοτήτων της όπως αυτές προβλέπονται στο σχετικό περί Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Εθνικής Επιτροπής Νόµο ή σε άλλους Κυρωτικούς, Εναρµονιστικούς 

και Εθνικούς Νόµους. 

 

Ούτε θα αποτελέσει αυτή η διάσκεψη µόνο µια απαρίθµηση των δραστηριοτήτων 

που κάλυψαν το χρονικό διάστηµα Αύγουστος 2009-Ιούλιος 2010.  Αυτά ήδη τα 

έχουµε καλύψει µέσα από την ετήσια έκθεση, για το πιο πάνω χρονικό διάστηµα, 

αντίγραφο της οποίας µπορούµε να σας διαθέσουµε τώρα.  Η Ετήσια Έκθεση θα 

είναι επίσης δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής αµέσως µετά τη 

διάσκεψη αυτή. 

 

Σας προσκαλέσαµε σήµερα για να µοιραστούµε µαζί σας και µε το κοινό το οποίο 

ενηµερώνεται από εσάς, µια αναδροµή στα οκτώ χρόνια που υπάρχει και 

λειτουργεί η ΕΕΒΚ. 

 

Η ΕΕΒΚ ιδρύθηκε µε το σχετικό νόµο το 2001 (Ν.150(1)/2001) και στελεχώθηκε 

µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου τον Ιούλιο του 2002.  Τα Μέλη, 

συµπεριλαµβανοµένης της Προέδρου, είναι 13 και η θητεία τους τετραετής, µε 

δικαίωµα επαναδιορισµού. 
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Η σύνθεση της είναι πολυθεµατική.  Τα Μέλη της προέρχονται από διάφορα 

επιστηµονικά πεδία γιατί µόνον έτσι θα µπορούσε να ασκήσει την πολυσύνθετη 

αρµοδιότητα της που είναι η µελέτη και ανάλυση των ηθικών, δεοντολογικών, 

κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νοµικών προβληµάτων που απορρέουν από τη 

χρήση της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, βιολογίας, ιατρικής, γενετικής και 

φαρµακευτικής. 

 

Μια Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής έχει ρόλο και καθήκον να διαγνώσει και να κάνει 

αναφορά στα εντυπωσιακά επιτεύγµατα της βιοϊατρικής και βιοτεχνολογίας.  Να 

αντιληφθεί επίσης τον ενθουσιασµό και την αισιοδοξία που µας δηµιουργούν για 

τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής µας.  Ταυτόχρονα όµως, έχει 

καθήκον να εντοπίσει όχι µόνον πόσο δηµιουργική είναι η παρατηρούµενη 

πρόοδος της Επιστήµης αλλά και πόσο είναι διεισδυτική και παρεµβατική  στον 

άνθρωπο και να µελετήσει και αναλύσει ποιες είναι οι προεκτάσεις και οι 

συνέπειες αυτών των διεισδύσεων και παρεµβάσεων, στον άνθρωπο, στην 

κοινωνία, στο περιβάλλον.  Ποιες σταθερές αρχές και ποιες αξίες µπορούν 

αυτές οι παρεµβάσεις να παραβλάψουν µε µη αναστρέψιµο τρόπο. 

 

Στο επίκεντρο αυτών των σταθερών είναι η αρχή του σεβασµού της ακεραιότητας 

και αξιοπρέπειας του ατόµου.  Στη διαφύλαξη αυτής της αρχής στοχεύει και η 

Σύµβαση του Οβιέδο την οποία κύρωσε το 2001 µε νοµοθεσία η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία (Ν.31(ΙΙΙ)2001).  Η Σύµβαση αυτή διατυπώνει µε νοµικούς όρους την 

ανάγκη για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε σχέση µε τη φύση του 

ανθρώπου ως σώµατος και ως υγείας που κινδυνεύει να υποστεί βλάβες από την 
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παροχή υπηρεσιών υγείας είτε µε τη µορφή κλινικής θεραπείας είτε µε τη µορφή 

κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας.  Ο άνθρωπος όµως δεν είναι µόνον σώµα 

και υγεία.  Ο άνθρωπος ως σωµατική και ψυχική οντότητα αποτελείται από 

µια ολότητα στην οποία η επιστήµη επεµβαίνει µε τις συνθήκες, εφαρµογές 

και καταστάσεις που δηµιουργεί και επηρεάζει τη συγκρότηση του σαν 

ατόµου ή σαν µέλους της κοινωνίας. 

 

Τέτοιες παρεµβάσεις συνεπάγονται για παράδειγµα οι χρήσεις των εµβρυικών 

βλαστοκυττάρων, οι προγεννητικοί και προεµφυτευτικοί έλεγχοι, οι ερευνητικές 

εφαρµογές και επεµβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωµα, ο εγκεφαλικός θάνατος, οι 

µεταµοσχεύσεις, η ετερόλογη γονιµοποίηση, η παρένθετη µητρότητα, η 

κλωνοποίηση, οι επεµβάσεις για αφαίρεση βιολογικού υλικού από ασθενή και 

υγιή άτοµα για σκοπούς γενετικών και βιοϊατρικών ερευνών, οι κλινικές δοκιµές 

φαρµάκων, η χρήση της νανοτεχνολογίας, οι πληροφορίες, οι υποσχέσεις και 

ελπίδες που συνεχώς κατακλύζουν τον σύγχρονο άνθρωπο και του δηµιουργούν 

ηθικά διλήµµατα και προβληµατισµούς που πολλές φορές είναι δύσκολο να τα 

αξιολογήσει και να κατανοήσει ενσυνείδητα ποιες αποφάσεις του θα είναι και 

πραγµατικά χρήσιµες για τη ζωή, την υγεία και την ευηµερία του. 

 

Μέσα σ΄ αυτή την πραγµατικότητα καταδεικνύεται η χρησιµότητα µιας ΕΕΒ.  

Σκοπός και αποστολή της είναι η αναζήτηση και ανάλυση της πάλης του ατόµου 

και της κοινωνίας µε τα επιτεύγµατα της. Μιάς πάλης που την ψηλαφούµε µέσα 

από τον προβληµατισµό και το δίληµµα που αναδύεται απο τις εφαρµογές των 

επιτευγµάτων της σύγχρονης επιστήµης. Με εργαλεία όχι µόνον την 

επιστηµονική γνώση αλλά και τη γνώση της ηθικής και τους κανόνες 
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δεοντολογίας που διέπουν τα διάφορα επιστηµονικά πεδία, επιτυγχάνεται η 

διάγνωση των βιοηθικών διληµµάτων και η ανάπτυξη βιοηθικού διαλόγου και 

αρχών.  Οι αρχές αυτές πρέπει να έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο σαν πρόσωπο 

µοναδικό που η προστασία της αυτονοµίας, της ακεραιότητας, της αξιοπρέπειας 

του και της ανθρώπινης υπόστασης του σαν ολότητας θα πρέπει να τίθενται 

υπεράνω του µονοµερούς συµφέροντος της Επιστήµης ή των κοινωνικών 

συµφερόντων και κοινωνικών σχηµατισµών. 

 

Τα πιο πάνω αποτέλεσαν το θεµέλιο λίθο µε τον οποίο στερεώσαµε και 

οικοδοµήσαµε το θεσµό της ΕΕΒ, στην Κύπρο. 

Το εγχείρηµα δεν ήταν καθόλου εύκολο.  Ο θεσµός ήταν για τα δεδοµένα της 

χώρας µας κάτι εντελώς καινούργιο. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της 

Επιτροπής αντιµετωπίσαµε, εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και περιστάσεις. 

Παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε, επειδή πιστέψαµε στο θεσµό, µε 

υποµονή και άοκνες προσπάθειες κατορθώσαµε να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί 

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία όπως και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη και σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες.   

Μέσα στις πιο  πάνω συνθήκες εργαστήκαµε µε µεθοδικότητα και 

επιστηµονικότητα και εκδώσαµε Γνώµες σε θέµατα που απαιτούσαν την εποχή 

εκείνη άµεσο χειρισµό: 

 

• 14.4.2003:  ∆ώσαµε γνώµη αναφορικά µε ορισµένα ερωτήµατα και 

διλήµµατα που αναφύονται από τη χρησιµοποίηση οργάνων από 

πτωµατικούς δότες οι οποίοι δεν δήλωσαν ενόσω ήταν στη ζωή ότι 
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επιθυµούν να γίνουν δότες µετά θάνατον. [Το θέµα αυτό εκκρεµούσε στην 

Βουλή των Αντιπροσώπων]. 

 

• 20.10.2003:  Γνώµη που αφορούσε τα βιοηθικά διλήµµατα από τη χρήση 

της Προεµφυτευτικής Γενετικής Εξέτασης (Π.Γ.Ε) για επιλογή 

ιστοσυµβατού εµβρύου, για σκοπούς µεταµοσχεύσεων. [Τέθηκε σχετικό 

ερώτηµα απο το Υπουργείο Υγείας]. 

  

• Νοέµβριος 2004: Γνώµη σε σχέση µε βιοηθικά ερωτήµατα που 

προκύπτουν από τη φύλαξη αίµατος οµφάλιου λώρου σε ιδιωτικές-

κερδοσκοπικές τράπεζες. [Το θέµα αυτό απασχολούσε έντονα τους νέους 

γονείς].  

 

Παρενθεντικά αναφέρω ότι το θέµα αυτό ρυθµίστηκε νοµοθετικά το 2007 

(Ν.187(Ι)/2007) για σκοπούς εναρµόνισης µε την ΕΕ, στο πλαίσιο της 

γενικότερης νοµοθεσίας για τα Πρότυπα Ασφάλειας και Υγείας στη συλλογή, 

φύλαξη και χρήση ιστών και κυττάρων ανθρώπινης προέλευσης, για κλινική 

εφαρµογή.  Η ΕΕΒΚ µε την εµπειρία και τις γνώσεις της, που είχε αποκοµίσει 

από τη µελέτη για την έκδοση της πιο πάνω Γνώµης, βοήθησε σηµαντικά το 

Υπουργείο Υγείας στην ορθή επεξεργασία των διατάξεων του νόµου αυτού. 

 

• 19.7.2006: Γνώµη που αναδεικνύει τα βιοηθικά διλήµµατα και τα 

προβλήµατα από τη µη συνεργασία των διαφόρων αρχείων δοτών που 

υπήρχαν στην Κύπρο. 
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Καταθέσαµε όλες τις πιο πάνω Γνώµες στο Υπουργικό Συµβούλιο, στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, τον Παγκύπριο Ιατρικό και Παγκύπριο ∆ικηγορικό Σύλλογο 

και κληθήκαµε κατ΄ επανάληψη από τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Υγείας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για να αναλύσουµε και να αναπτύξουµε βιοηθικά 

µέσα στο πλαίσιο της αρµοδιότητας µας τα πιο πάνω θέµατα, µε την ευκαιρία 

συζήτησης προβληµάτων που αναφύονταν στους τοµείς αυτούς. 

 

• Από το Μάρτιο του 2005 η ΕΕΒΚ άρχισε τη σε βάθος µελέτη και ανάλυση 

των βιοηθικών διληµµάτων, ερωτηµάτων και προβληµάτων που ενδέχεται 

να δηµιουργούν στον άνθρωπο και στην κοινωνία οι διάφορες βιοϊατρικές 

και βιοτεχνολογικές εφαρµογές που προσφέρονται στις διαδικασίες για την 

Ιατρικά Υποβοηθούµενη Ανθρώπινη Αναπαραγωγή. 

 

Για τους σκοπούς της έκδοσης της Γνώµης αυτής η Επιτροπή συγκάλεσε, 

στις 18.12.2004, σε δηµόσιο διάλογο τους διάφορους εµπλεκόµενους 

φορείς και στη συνέχεια, στις 24.1.2005, διοργάνωσε επιστηµονικό 

συνέδριο. 

 

Η Γνώµη για την ΙΥΑΑ ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2007 και αποτελείται από 

ένα κείµενο 122 σελίδων στο οποίο περιλαµβάνονται πολλές επί µέρους Γνώµες 

σε διάφορα θέµατα και κεφάλαια που σχετίζονται µε την ΙΥΑΑ. 

 

Από τον Οκτώβριο 2002 η ΕΕΒΚ για να µπορέσει να ασκήσει την πρόσθετη 

αρµοδιότητα της, για βιοηθική αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων στον τοµέα 

της υγείας, που της εναποθέτουν ο σχετικός περί ίδρυσης της νόµος, η Σύµβαση 
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του Οβιέδο και σειρά άλλων εναρµονιστικών και εθνικών νοµοθεσιών σύνταξε 

τους «Κώδικες Πρακτικής για τη Σύσταση και Λειτουργία Επιτροπών Βιηθικής για 

τη Βιοηθική Αξιολόγηση της Βιοϊατρικής Έρευνας στην Κύπρο». 

 

Οι Κώδικες αυτοί κατατέθηκαν από την ΕΕΒΚ στο Υπουργείο Υγείας και ο 

Υπουργός Υγείας τους εξέδωσε µε ∆ιάταγµα του, που κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων το Μάρτιο του 2005 (Κ∆Π 175/2005). 

 

Με τους κώδικες αυτούς η ΕΕΒΚ στόχευσε στην εδραίωση και εµπέδωση 

συστήµατος βιοηθικής αξιολόγησης στην επιστηµονική έρευνα στον τοµέα της 

υγείας, η οποία πρέπει να γίνεται από πολυθεµατική ανεξάρτητη Επιτροπή µε 

βάση διαφανή διαδικασία και αντικειµενικά κριτήρια. 

 

Η βιοηθική αξιολόγηση έχει στόχο να συµβάλει στην προστασία των 

συµµετεχόντων στην έρευνα και στην πρόοδο της επιστήµης και καλής 

πρακτικής µέσα σε πλαίσια επιστηµονικής σύνεσης και σεβασµού των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 

Η ΕΕΒΚ µέχρι το Νοέµβριο του 2005 αξιολόγησε η ίδια περί τις 19 ερευνητικές 

προτάσεις στον τοµέα της υγείας.  Αυτές οι αξιολογήσεις ήταν οι πρώτες 

ανεξάρτητες βιοηθικές αξιολογήσεις Επιστηµονικών-Ερευνητικών προτάσεων 

που πραγµατοποιήθηκαν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε βάση δοµηµένη 

διαδικασία.  Το Νοέµβριο του 2005 µε την έκδοση των πιο πάνω Κωδίκων 

διόρισε δύο εννιαµελής Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης (ΕΒΑ) οι οποίες από 

το Μάϊο του 2008 έγιναν τρεις.  Οι ΕΒΑ καλύπτουν τις κλινικές µελέτες στα 
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φάρµακα ανθρώπινης χρήσης, καθώς επίσης την βιοϊατρική έρευνα και την 

έρευνα στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.  Η βιοηθική αξιολόγηση της έρευνας 

στους πιο πάνω τοµείς επιβάλλεται από τη Σύµβαση του Οβιέδο και από άλλους 

εναρµονιστικούς µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο Νόµους.  Το Νοέµβριο του 2005 η 

ΕΕΒΚ διοργάνωσε το πρώτο εκπαιδευτικό σεµινάριο για κατάρτιση των Μελών 

των ΕΒΑ.  Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκε µε την ΟΥΝΕΣΚΟ, την Παγκόσµια 

Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ), την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και τον ∆ιεθνή 

Σύνδεσµο για το Ιατρικό ∆ίκαιο και την Ηθική. 

 

Η ΕΕΒΚ εκχώρησε την πρωτοβάθµια αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων 

στις ΕΒΑ, διαφύλαξε την δευτεροβάθµια αξιολόγηση να γίνεται από την ίδια και 

παράλληλα παρακολουθεί, βοηθά και εποπτεύει τη λειτουργία τους.  Από το 

2006 µέχρι σήµερα οι πιο πάνω επιτροπές αξιολόγησαν συνολικά γύρω στις 160 

ερευνητικές προτάσεις που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα στους τοµείς 

αρµοδιότητας τους.  Θα δώσω σε λίγο το λόγο στους Προέδρους των Επιτροπών 

αυτών να αναφερθούν στο έργο τους αναλυτικότερα. 

 

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε απόφαση του τέλος Ιουλίου 2006 µε επαναδιόρισε 

ως Πρόεδρο της ΕΕΒΚ µαζί µε ορισµένα από τα Μέλη που συµµετείχαν στην 

πρώτη θητεία και συµπλήρωσε τη σύνθεση της Επιτροπής µε νέα Μέλη. 

 

Ταυτόχρονα ευγενώς παραχωρήθηκε, στην Επιτροπή από τον κο Πέτρο Κληρίδη 

(Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας), γραφείο στη Νοµική Υπηρεσία χωρίς να 

υπάρχει εκ µέρους του οποιαδήποτε νοµική υποχρέωση.   Με την ευκαιρία αυτή 

τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως και δηµόσια. Το 2009 το Υπουργείο Υγείας 
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παραχώρησε στην ΕΕΒΚ εργασιακό χώρο  στο Κέντρο Υγείας της Έγκωµης. Τον 

Σεπτέµβριο του 2006 αποσπάσθηκαν για τις βασικές ανάγκες λειτουργίας της 

επιτροπής µία λειτουργός και µία γραφέας.   

 

∆έν υπάρχει αντιµισθία ούτε της Προέδρου ούτε των Μελών της ΕΕΒΚ και των 

Προέδρων και των Μελών των ΕΒΑ. Η µόνη αµοιβή  είναι 55 ευρώ ανά συνεδρία. 

 

Οι τακτικές συνεδρίες των πιο πάνω Επιτροπών συγκαλούνται µία φορά τον 

µήνα (συγκαλούνται και έκτακτες) και διαρκούν περίπου 4 ώρες η κάθε µια. 

Απαιτείται προετοιµασία πολλών ωρών προηγουµένως διότι όλα τα Μέλη της 

ΕΕΒΚ και των Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης πραγµατοποιούν πρωτογενή 

εργασία µε επιστηµονική µελέτη και έρευνα. Για όλα τα θέµατα δηµιουργούνται 

απο τα Μέλη των πιο πάνω επιτροπών οµάδες εργασίας για πιό γρήγορη 

διεκπεραίωση των θεµάτων που µας απασχολούν.  

 

Η νέα θητεία της ΕΕΒΚ που άρχισε τον Αύγουστο του 2006 ξεκίνησε µέσα σε 

κάπως πιο θετικές συνθήκες από ότι στην πρώτη τετραετία, χωρίς βεβαίως να 

λείπουν οι πρακτικές δυσκολίες – υποστελέχωση και µή επαρκής γραφειακός 

χώρος. Η ΕΕΒΚ όµως συνέχισε να εργάζεται µε τρόπο µεθοδικό εκτελώντας τα 

καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της.  

Από τον Αύγουστο του 2006 µέχρι σήµερα η ΕΕΒΚ εξέδωσε 12 Γνώµες ως 

ακολούθως: 

 

• 12.9.2006 Ανθρώπινη Κλωνοποίηση. 

• 1.11.2006 Π.Γ.∆ για επιλογή του φύλου του εµβρύου. 
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• 5.3.2007 Ιατρικά Υποβοηθούµενη Ανθρώπινη Αναπαραγωγή. 

• 22.1.2008 Σύναψη ιδιωτικών ασφαλιστικών συµβολαίων ζωής και  

  υγείας και προγνωστικές ιατρικές πληροφορίες υγείας. 

• 24.3.2008 Στίγµα Μεσογειακής Αναιµίας – Πολιτικός Γάµος –   

  προγαµιαίο πιστοποιητικό. 

• 3.4.2008 Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί. 

• 1.7.2008 Ανακουφιστική Φροντίδα στους ασθενείς τελικού σταδίου και 

  ανίατα πάσχοντες. 

 

Σηµειώνεται ότι προηγήθηκε επιστηµονική ηµερίδα για την 

προετοιµασία της Γνώµης αυτής. 

 

• 12.5.2009 Η χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην ιατρική πράξη. 

• 23.6.2009 Η δηµιουργία και η χρήση βιοτραπεζών και αρχείων   

  βιολογικών δειγµάτων ανθρώπινης προέλευσης για σκοπούς 

  έρευνας. 

• 1.12.2009 Λήψη συνειδητής συγκατάθεσης από ενήλικες για σκοπούς  

  διάγνωσης, θεραπείας και έρευνας. 

• 25.5.2010  Λήψη συνειδητής συγκατάθεσης από ανηλίκους για   

  συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα. 

• 6.7.2010  Φαρµακευτικός ευνουχισµός σε σεξουαλικώς    

  αδικοπραγούντα άτοµα σαν υποκατάστατο ή σαν µείωση της 

  ποινής φυλάκισης ή για την απελευθέρωση τους. 
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Η ΕΕΒΚ αποφάσισε να εκδώσει Γνώµες στα θέµατα της συγκατάθεσης σε 

ενηλίκους και ανηλίκους και στο θέµα των βιοτραπεζών και αρχείων βιολογικού 

υλικού µε σκοπό να δώσει κατευθυντήριες βιοηθικές αρχές τόσον στους 

επιστήµονες ερευνητές όσον και στις Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής προστασία της ζωής,  υγείας και ευηµερίας του 

ατόµου αλλά και σεβασµός της αξιοπρέπειας του κατά τη συµµετοχή του σε 

ερευνητικά προγράµµατα και αφ΄ ετέρου να δίνονται τα απαραίτητα εχέγγυα για 

δεοντολογικά ορθή επιστηµονική έρευνα, πράγµα που προστατεύει το κύρος του 

ερευνητή και την αξιοπιστία της έρευνας. Η Γνώµη για τη συγκατάθεση ενηλίκων 

θα δώσει πρόσθετα ένα βοήθηµα στους γιατρούς και άλλους λειτουργούς στο 

πεδίο της ανθρώπινης υγείας, να αναπτύξουν Κώδικες ή Κανονισµούς θέτοντας 

τα όρια των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων όλων των Μερών (Ιατρών-Ασθενών-

Συγγενών ή Αντιπροσώπων των Ασθενών) που εµπλέκονται στη διαδικασία της 

διάγνωσης και θεραπείας. 

 

Στο σύνολο τους και οι 12 Γνώµες που εκδόθηκαν κατά την παρούσα θητεία της 

ΕΕΒΚ στόχευσαν στην ενηµέρωση, στον προβληµατισµό και τη συµµετοχή της 

κοινωνίας των πολιτών στο βιοηθικό διάλογο και ταυτόχρονα είχαν σκοπό, µετά 

από ενδελεχή επιστηµονική µελέτη και ανάλυση των βιοηθικών διληµµάτων να 

χαράξουν αρχές που θα βοηθήσουν τους αρµόδιους Πολιτειακούς, 

Επιστηµονικούς και Κοινωνικούς Φορείς να διαµορφώσουν την κατάλληλη 

πολιτική ,επαγγελµατική και κοινωνική βούληση για λήψη κατάλληλων µέτρων  ή 

για θέσπιση νοµοθεσίας.   
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Όλες οι πιο πάνω Γνώµες θα µπορούσαν να αποτελέσουν βοηθητικό 

εργαλείο για την ανάπτυξη του Βιοϊατρικού ∆ικαίου στη χώρα µας. 

 

Η ΕΕΒΚ πέραν από την έκδοση Γνωµών και την Βιοηθική Αξιολόγηση των 

επιστηµονικών ερευνητικών προτάσεων στο πεδίο της υγείας µετέχει σε 

ερευνητικά προγράµµατα βιοηθικής.  Αυτά είναι: 

 

• Πρόγραµµα PRIVILEDGE µε θέµα «Privacy in Law, Ethics 

and Genetic Data» µε κύριο ερευνητικό κέντρο το Πανεπιστήµιο του             

Sheffield. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η έκδοση σύστασης για το 

ρυθµιστικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για προώθηση της 

καλύτερης δυνατής σχέσης ανάµεσα στην έρευνα στην οποία 

χρησιµοποιούνται βιοτράπεζες και τράπεζες γενετικών δεδοµένων και 

των ηθικών συµφερόντων που εγείρονται αναφορικά µε την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής.  

 Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

άρχισε το 2002.  

• Πρόγραµµα EUREC µε θέµα «European Network and 

Initiative for Research Ethics Committees» το οποίο χρηµατοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του προγράµµατος αυτού είναι η 

προστασία των ανθρώπων που συµµετέχουν σε έρευνες και η 

προώθηση συνδέσµων ανάµεσα στις διάφορες Εθνικές Επιτροπές 

Βιοηθικής για ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων.  

• Πρόγραµµα Euro Gentest µε θέµα την ανάπτυξη της 

αναγκαίας υποδοµής, εργαλείων, κατευθυντήριων γραµµών και 
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διαδικασιών για εναρµόνιση των γενετικών εξετάσεων στην Ευρώπη. Στα 

πλαίσια του προγράµµατος µε τη συνεργασία της ΕΕΒΚ η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εξέδωσε το βιβλιαράκι «Patient´s Rights in the EU – Cyprus» 

Αρ. 10.  

•  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 

από σπάνιες µορφές αναιµίας και τον τρόπο διαχείρισης τους από τις 

διάφορες χώρες. 

 

Αναπτύξαµε επίσης το διάλογο µε την επιστηµονική κοινότητα της Κύπρου και 

του εξωτερικού αλλά και το ευρύτερο κοινό µε τη διοργάνωση επιστηµονικών 

συνεδρίων, σεµιναρίων και ηµερίδων.  Τα Μέλη της ΕΕΒΚ και των ΕΒΑ δίδουν 

παράλληλα διαλέξεις σε συνέδρια και ηµερίδες που διοργανώνονται από 

διάφορους Επιστηµονικούς Φορείς.   

 

Η ΕΕΒΚ προετοίµασε για την 28.9.2010 επιστηµονική ηµερίδα κατάρτισης σε 

σχέση µε τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά τη βιοηθική αξιολόγηση των 

ερευνητικών προγραµµάτων, σε θέµατα υγείας, που χρηµατοδοτούνται από το 7ο 

Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαικής Επιτροπής.  Στην ηµερίδα αυτή ο 

∆ιευθυντής του Τµήµατος Βιοηθικής Αξιολόγησης της ΕΕ για το 7ο Πρόγραµµα 

Πλαίσιο θα δώσει διαλέξεις. Θα κληθούν να παρακολουθήσουν την ηµερίδα αυτή 

Κύπριοι Επιστήµονες-Ερευνητές στο πεδίο της υγείας και τα Μέλη της ΕΕΒΚ και 

των ΕΒΑ. 
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Η ΕΕΒΚ συνεργάζεται και διεξάγει διάλογο σε θέµατα της αρµοδιότητας της µε 

Υπουργεία, άλλες κρατικές υπηρεσίες, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και φορείς 

του ευρύτερου δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.  ∆ηµιούργησε επίσης 

ιστοσελίδα (www.bioethics.gov.cy) για επικοινωνία µε κάθε πολίτη.  Η 

επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας µας για το χρονικό διάστηµα από 1.8.2009 έως 

31.5.2010 ήταν κατά µέσο µηνιαίο όρο 908 άτοµα. 

 

∆ηµιούργησε δίκτυο συνεργασίας µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς, (ΟΥΝΕΣΚΟ, Π.Ο.Υ), 

µε την ΕΕ, το Συµβούλιο της Ευρώπης και Εθνικές Επιτροπές των Χωρών-

Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ε.Ε., των ΗΠΑ και Καναδά, 

Αυστραλίας, Ισραήλ κ.ά.   

 

Η Πρόεδρος της ΕΕΒΚ εξελέγηκε Πρόεδρος της ∆ιαρκούς ∆ιάσκεψης των 

Εθνικών Επιτροπών Βιοηθικής των Χωρών-Μελών του Συµβουλίου της 

Ευρώπης από το Μάϊο του 2007-2011.  Παράλληλα είναι Μέλος του Forum των 

Προέδρων των Εθνικών Επιτροπών Βιοηθικής των Χωρών-Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το οποίο και θα φιλοξενήσει το 2012 στην Κύπρο 

κατα την διάρκεια της Προεδρίας της Ε.Ε απο την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  

  

Πολύ πρόσφατα νέοι επιστήµονες ζήτησαν να πραγµατοποιήσουν πρακτική 

άσκηση στην ΕΕΒΚ ή να διεξάγουν ερευνητικά προγράµµατα βιοηθικής µε τη 

βοήθεια και καθοδήγηση της Επιτροπής.  Η ΕΕΒΚ στην συνεδρία της 6ης Ιουλίου  

2010 τοποθετήθηκε θετικά στα αιτήµατα αυτά. 
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Αυτή τη στιγµή το θεσµό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου υπηρετούµε 

συνολικά 40 άτοµα προερχόµενα απο διάφορες επιστήµες και ειδικότητες. 

Στελεχώνουµε την ΕΕΒΚ 13 Μέλη και τις τρεις Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης 

από 9 Μέλη η κάθε µια. 

 

Η προσφορά όλων µας είναι προσφορά αγάπης στον άνθρωπο και συνάµα 

πίστη στο θεσµό της Βιοηθικής. Χωρίς απαιτήσεις υπηρετούµε το θεσµό, µε 

τα ελάχιστα µέσα που µας παραχωρήθηκαν. Σήµερα όµως νοιώθουµε ότι 

έχουµε δικαίωµα να ζητήσουµε δηµόσια, σαν µοναδική αναγνώριση και 

ανταµοιβή για την προσφορά µας αυτή, όπως η Πολιτεία συνεχίσει πιο 

δυναµικά να υποστηρίζει και προστατεύει την Επιτροπή σαν ένα κατ΄ 

εξοχήν επιστηµονικό σώµα, του οποίου τα Μέλη που θα το στελεχώνουν 

να είναι πάντοτε ανεπηρέαστα, αντικειµενικά και ανεξάρτητα από 

επαγγελµατικά ή άλλα συµφέροντα. Ο περί Ίδρυσης και Λειτουργίας της 

Επιτροπής Νόµος προνοεί όπως τα Μέλη της υπηρετούν τον θεσµό µε την 

ατοµική τους ιδιότητα και εποµένως όχι σαν εκπρόσωποι οποιουδήποτε 

σχηµατισµού κοινωνικού, επαγγελµατικού ή άλλου.  

  

Η ΕΕΒΚ έχει ήδη µια πορεία οχτώ χρόνων.  Σαν η πρώτη Πρόεδρος της ΕΕΒΚ 

προσπάθησα να καταθέσω σε αδρές γραµµές αυτήν την πορεία γιατί το ένοιωθα 

σαν χρέος απέναντι στους συνεργάτες µου Μέλη της ΕΕΒΚ που στάθηκαν από 

την αρχή µαζί µου, µε πίστη και επιµονή στην αξία του έργου που κληθήκαµε να 

επιτελέσουµε παρά τις πολλές δυσκολίες, που όπως προανέφερα 

αντιµετωπίσαµε καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας µας. 
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Σήµερα δικαιωνόµαστε για την υποµονή που επιδείξαµε.  Είµαστε περήφανοι για 

την προσφορά µας προς την κοινωνία γιατί ταπεινά πιστεύω ότι ο θεσµός της 

Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής θεµελιώθηκε και καταξιώθηκε από το Κράτος και 

την Κοινωνία.   

 

Όραµα µας είναι να δούµε να εµπλουτίζεται η αποστολή της ΕΕΒΚ µε 

περισσότερη επικοινωνία µε το κοινό και µε τους αρµόδιους για την εκπαίδευση 

φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η βούληση 

για παροχή παιδείας και περαιτέρω ευαισθητοποίησης στους πολίτες στα θέµατα 

βιοϊατρικής ηθικής.  Είναι απαραίτητο ο κάθε ένας από µας να γνωρίζει ότι η 

Επιστήµη είναι και χρήσιµη και απαραίτητη για την πρόοδο του ανθρώπου αρκεί 

οι Επιστήµονες να γνωρίζουν τα όρια τους και οι πολίτες να αποδέχονται τις 

διάφορες εφαρµογές και υπηρεσίες των βιοϊατρικών και βιοτεχνολογικών 

επιστηµών µε σύνεση και υπευθυνότητα απέναντι στον ίδιο τον εαυτό τους αλλά 

και µε σεβασµό στου συνανθρώπους τους και στις µελλοντικές γενιές. 

 

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. 

 

Η ΕΕΒΚ για να συνεχίσει την ανοδική της πορεία εισηγούµαστε όπως ενισχυθεί 

µε επιστηµονικούς συνεργάτες οι οποίοι θα υποστηρίζουν και θα βοηθούν τα 

Μέλη της στο πραγµατικά πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο έργο τους. Παράλληλα 

το σύστηµα βιοηθικής αξιολόγησης και παρακολούθησης της ερευνητικής 
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δραστηριότητας στον τοµέα της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος θα 

πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να ενισχυθεί.  

 

Η παρουσία, σήµερα εδώ µαζί µας, του αξιότιµου Γενικού ∆ιευθυντή του 

Υπουργείου Υγείας ο οποίος εκπροσωπεί τον έντιµο Υπουργό Υγείας αποτελεί 

την συνέχεια και την απόδειξη της συνεργασίας που είχαµε τόσο µε τον ίδιο όσο 

και µε τα διάφορα τµήµατα του Υπουργείου στο οποίο προίσταται.   

 

Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είχατε την ευγενή καλοσύνη να 

παραστείτε και να απευθύνετε χαιρετισµό στη δηµοσιογραφική µας διάσκεψη.  

Παρακαλώ διαβιβάστε τις θερµές ευχαριστίες µου στον κύριο Υπουργό στο 

πρόσωπο του οποίου  η ΕΕΒΚ βρήκε ένα βοηθό και συµπαραστάτη.  Θερµά 

ευχαριστώ και εκ µέρους όλων των Μελών της ΕΕΒΚ και των ΕΒΑ.   

 

Ευχαριστώ επίσης τόσο τον Εξοχότατο Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας όσο και τα 

Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου για τη βοήθεια και συµπαράσταση που είχαµε 

εκ µέρους τους µέχρι σήµερα. Ευχαριστίες απευθύνω επίσης στον Πρόεδρο και 

τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις ευκαιρίες που έδωσαν στην 

Επιτροπή να εκφράσει ενώπιον της απόψεις, στα θέµατα της αρµοδιότητας της.  

Ευχαριστώ επίσης τον Γενικό Εισαγγελέα για την βοήθεια που µου πρόσφερε σε 

όλα τα χρόνια της θητείας µου στην ΕΕΒΚ.  

 

Ευχαριστώ θερµά επίσης όλους εσάς τους συνεργάτες µου Μέλη της ΕΕΒΚ και 

των ΕΒΑ.  Χωρίς την προσφορά σας και τη συµπαράσταση σας γνωρίζω πολύ 

καλά ότι ποτέ δεν θα επιτυγχάναµε αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο, δηλαδή την 
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εδραίωση και αναγνώριση του θεσµού της Βιοηθικής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  

Στα χρόνια της συνεργασίας µας αναπτύχθηκε εκτίµηση, φιλία και 

συναδελφωσύνη.  Πάντα θα µας συνδέει το γεγονός ότι για το υπόλοιπο της 

διαδροµής µας στη ζωή και στη σταδιοδροµία µας θα κουβαλούµε το βάρος και 

την ευθύνη της ορθής επιτέλεσης του σκοπού του θεσµού που µαζί 

οικοδοµήσαµε. 

 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω µε όλη µου τη ψυχή τη διοικητική λειτουργό και τη 

γραφέα της ΕΕΒΚ γιατί µε εξαιρετική επάρκεια και ευσυνειδησία διεκπεραιώνουν 

ένα ιδιαίτερα φορτωµένο ηµερήσιο πρόγραµµα προσφέροντας τις υπηρεσίες που 

καλύπτει η Γραµµατεία της ΕΕΒΚ προς τους ερευνητές, το κοινό και προς τα 

Μέλη της ΕΕΒΚ και των ΕΒΑ.   

 

                                                                         Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου, 

                                                                                    Πρόεδρος, 

                                                                Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου. 

 

 

 

Λευκωσία 12 Ιουλίου, 2010. 

 

 

 

ΡΒΠ/Χρ.Σ 


