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BIOETHICAL EVALUATION-

WHY NEEDED? (1/2)

1. TO PROMOTE:

– DIGNITY

– RIGHTS

– SAFETY

– WELL-BEING



BIOETHICAL EVALUATION-

WHY NEEDED? (2/2)

2. THE BIOETHICAL EVALUATION

WOULD SAFEGUARD:

–VALIDITY OF THE DATA

–QUALITY PLACED ON THE

RESEARCH TOOLS

–TRUST BY THE SCIENTIFIC

COMMUNITY & GENERAL PUBLIC



Legal Framework (1/2)

•Τhe Law providing for the Establishment and

Function of the National Bioethics Committee

(Laws 2001 until 2010)

•The Law Providing for the Ratification of the

Oviedo Convention on the Protection of

Human Rights and Dignity of the Human

Being with regard to the Application of

Biology and Medicine: Convention on

Human Rights and Biomedicine (N. 31

(III)/2001).



Legal Framework (2/2)

According to the Law, the mission of CNBC
“ …is the constant monitoring, survey,
systematic analysis and evaluation of the
issues and problems that relate to the
scientific research, progress and
implementation of the sciences of
biotechnology, biology, medicine, genetics
and pharmaceutics as well as to the human
intervention on the biological procedure and
the human genotype and the investigation of
their moral, ethical, social, humanistic and
legal dimensions”.



Legal Framework (2/2)

• ARTICLE 16:

– CNBC is also the designated by Law
body, to perform the bioethical review of
all research protocols involving human
subjects in Cyprus (both biomedical and
clinical research)

– CNBC needs to properly substantiate and
document its decision

– The CNBC has the power to withdraw its
earlier approval on the grounds of
malpractices



CNBC Composition (1/3)

– CNBC is an independent body and is not
subject to the administrative control of any
ministry, independent officer, department or
service and has the powers provided by the
present or any other Law.
CNBC has 13 members, including the chairperson.
Members came from a variety of professions and
disciplines:

 at least four members must come from humanities
and social sciences

four from medical and biological sciences, and,

 four members must be from any other science or
profession or be distinguished for their contribution in
any area of activity in the science and the society.



CNBC Composition (2/3)

Members of CNBC are appointed by the Council of Ministers of the
Republic of Cyprus for a four-year term.

The current term of office is for four-years, from the 14th of July 2015 to
13th July 2019:

1. Prof Constantinos N. Phellas, Chairman

2. Dr Andrie Panayiotou, Member

3. Dr Aristotelis Constantinides, Member

4. Dr Christina Karaoli, Member

5. Dr George Efstathiou, Member

6. Reverend Georgios Zenonos, Member

7. Dr Ioannis Bekos, Member

8. Dr Kleopas Kleopa, Member

9. Dr Kyriakos Felekkis, Member

10. Dr Marios Cariolou, Member

11. Dr Panagiotis Altanis, Member

12. Dr Sotiris Michaleas, Member

13. Mrs Zoe Kyriakides, Member



CNBC Composition (3/3)

SECRETARIAT

1.κα. Γιώτα Νικολάου- Διοικητική Λειτουργός

2.κα. Ιωάννα Πέππου- Γραφέας

www. bioethics.gov.cy



CNBC`s Collaborations

CNBC cooperates both with national and international

bodies:

 Nationally CNBC has a very good cooperation with

the House of Representatives as well as with

Ministries (especially the Ministry of Health) and other

Governmental Bodies mainly for the drafting of new

legislation and for the introduction of the subject of

ethics in schools

 Internationally CNBC participates to the National

Ethics Committees (NECs) Forum and other

international and European Organisations, like

UNESCO and WHO



CNBC & Society

Among the main tasks of CNBC is the issuance of opinions on various
matters raising ethical concerns.

The five most recent opinions issued by CNBC are the following:

1.Γνώμη αναφορικά με βιοηθικό πλαίσιο για τη συμμετοχή πολιτών σε
εκστρατείες προαγωγής υγείας (09/07/2015)

2.Καύση νεκρών (09/07/2015)

3.Γνώμη αναφορικά με τυχαία ή μη αναμενόμενα ευρήματα που
προκύπτουν από γενετικές αναλύσεις με τεχνολογίες αλληλούχισης
επόμενης γενεάς (Next Generation Sequencing) (09/07/2015)

4.Γνώμη σχετικά με την πρόσβαση για σκοπούς έρευνας σε ευαίσθητα
δεδομένα που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο (01/07/2014).

5.Γνώμη σε σχέση με τα βιοηθικά ζητήματα που προκύπτουν από
ερευνητικά προγράμματα σε ευάλωτες ομάδες και σε ομάδες με
ιδιαιτερότητες (10/06/2014).

All opinions issued by CNBC are available at its website:
www.bioethics.gov.cy

http://www.bioethics.gov.cy/


Review Ethics Committees (1/2)

 CNBC has adopted with very few changes the World Health
Organization “Operational Guidelines for ethics committees that
review biomedical research” as the basis of the guidelines for
ethics committees reviewing biomedical research involving
human subjects in Cyprus, which were enacted on 31.3.2005
(Κ.Δ.Π. 175/2005).

 In accordance with these guidelines and with the authority
conferred on it by Law No.150 (I)/2001 the Committee set up the
following three Review Bioethics Committees:

•The Review Bioethics Committee for Biomedical Research on
Human Beings and their biological substances,

•The Review Bioethics Committee for the Clinical Trials on
Medicinal Products of Human Use, and

• The Review Bioethics Committee for Biomedical Research on
Human Being and their Biological Substances and the Clinical
Trials on Medicinal Products of Human Use.



Review Ethics Committees (2/2)

• Review Bioethics Committees review protocols relating to:

•biomedical research on human beings and their biological
substances

•clinical trials on medicinal products for human use, and,

•research on medical devices applied to human beings

• The Role of the Review Bioethics Committees is to:

•Safeguard the dignity, rights, safety and well-being of all actual
or potential research participants

•Provide independent, competent and timely review of the ethical
aspects of proposed studies

•Review research proposal before the research begins

• CNBC appoints the Members of the Review Bioethics
Committees (nine members each committee) and monitors,
directs, coordinates, their work and review their decisions.



Bioethical Review of Research Proposals (1/4)

Review and approval of research protocols by CNBC can be done

via the following two different ways:

(a) Application on whether the proposal needs to be submitted to

CNBC for full bioethical review (screening process),

and,

(b) Application for complete bioethical review

Both procedures are fully explained in the website of the

Committee (www.bioethics.gov.cy).

http://www.bioethics.gov.cy/


Bioethical Review of Research Proposals (2/4)

(a) Application on whether the proposal needs to be submitted to CNBC

for full bioethical review (screening process)

• Proposals from students (undergraduate, master, PhDs) or from scientists in the field of
social sciences

• Use of questionnaires and/or focus groups

• No use of human biological material

What is needed?

Copy of:

 the receipt of payment of the submission fee (50 euros payable to the Ministry of Health)

 the research proposal

tools to be used (e.g., questionnaire)

Timeline for review:

Usually examined within a week or two

Documents can be submitted either by post or by email (cnbc@bioethics.gov.cy).

mailto:cnbc@bioethics.gov.cy


Bioethical Review of Research Proposals (3/4)

(b)  Application for complete bioethical review

What is needed?

–Copy of the receipt of payment (submission fee 50 euros payable to the
Ministry of Health)

–Application Form (EEBK 02)

–Consent Form (EEBK 03) in the native language of the participants

–Research protocol

–Tools to be used (questionnaire)

–Funding agreement

–Budget of the research project

–Insurance Contract (if applicable)

• All forms are available at the Committee's website

• Documents must be submitted in two hard copies and one copy in the form of:
1)Email OR 2) CD-R OR 3) USB



Bioethical Review of Research Proposals (4/4)

The revised fees applicable since the 1st of February 2013 as follows:

Application on whether the proposal needs to be submitted to CNBC for full bioethical review
(screening process) €50

 Biomedical research by Undergraduate students €100

Biomedical research by Postgraduate students (Masters) €200

Biomedical research by Postgraduate students (PhD/ doctors doing their specialties) €250

Biomedical research with the use of existing anonymized biological samples of human origin
€250

Biomedical research with the participation of humans (patients or healthy volunteers) €350

Clinical Trials with the use of medicinal products for human use €800

In all cases, a submission fee of 50 euros is paid along with the filing of the proposal and the
balance is payable upon completion of the bioethical review procedure.

The principal investigator is notified by the Secretariat of the Committee.



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (1/12)

1. Προσόντα επιστημονικού προσωπικού

2. Αναγνωρισμένη επιστημονική μέθοδος συλλογής στοιχείων

3. Λεκτική διατύπωση ερωτηματολογίων - χρήση έγκριτων
εργαλείων

4. Μέθοδος δειγματοληψίας – στρατολόγησης δείγματος

5. Πλήρως ενημερωμένο έντυπο συγκατάθεσης

6. Επιστημονικές Μέθοδοι Ανάλυσης στοιχείων

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητα

8. Χώρος διεξαγωγής της έρευνας

9. Υπηρεσία παραπόνων

10. Όφελος για την κοινωνία και για την επιστήμη



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (2/12)

 1. Επιστημονικό Προσωπικό

 Κατάλληλα προσόντα για τη συγκεκριμένη έρευνα

– Βιοηθικό ζήτημα:

•Συλλογή των δεδομένων (ευαίσθητες για το άτομο
πληροφορίες)

•Επομένως θα πρέπει στην πρόταση να αποδεικνύουμε
την καταλληλότητα των προσόντων των ερευνητών

•Στην περίπτωση που θα πρέπει οι ερευνητές να
εκπαιδευτούν αυτό πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (3/12)

• 2) Συλλογή Δεδομένων

– Διεθνώς αποδεκτές ερευνητικές μεθόδους των
επιστημών

– Μεθοδολογία

– Επιστημονική Ομάδα

– Βιοηθικό ζήτημα:

•Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

•Προστασία του ατόμου από τυχόν έκθεση του σε
κινδύνους από την εφαρμογή της ερευνητικής μεθόδου



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (4/12)

• 3) Κατασκευή Ερωτηματολογίων

– Η λεκτική διατύπωση των ερωτηματολογίων έχει
ιδιαίτερη σημασία, ιδίως στην περίπτωση που
συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες

– Βιοηθικό ζήτημα:

•Ένα προβληματικό λεκτικό, ενδεχόμενα να προκαλέσει
αναστάτωση ή αμηχανία στο άτομο που συμμετέχει
στην έρευνα

•Το ερωτηματολόγιο είναι καλό να περιλαμβάνεται στην
πρόταση

• Πιλοτική δοκιμασία του ερωτηματολογίου

•Χρονική περίοδος της πιλοτικής δοκιμασίας



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (5/12)

• 3Β) Στην περίπτωση χρήσης εργαλείων που είναι διεθνώς

αναγνωρισμένα, αυτά θα πρέπει να μεταφράζονται και να

προσαρμόζονται στα κυπριακά δεδομένα

– Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σχετική άδεια από τους κατόχους

Πνευματικής Ιδιοκτησίας των συγκεκριμένων εργαλείων

– Βιοηθικό ζήτημα:

•Η μη προσαρμογή διεθνών εργαλείων στα κυπριακά δεδομένα,

ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα κατανόησης και

δυσκολία στη διεξαγωγή της έρευνας

•Η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

•Η κακή μετάφραση από τη ξένη γλώσσα στα ελληνικά



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (6/12)

• 4) Δειγματοληψία

– Προστασία προσωπικών δεδομένων

– Π.χ. στην περίπτωση ασθενών, τα ονόματα πρέπει

να παρέχονται από το/ την θεράποντα ιατρό ή από

τους σχετικούς Συνδέσμους – μετά από συνεννόηση

τους και τη συγκατάθεση του ίδιου του ατόμου

– Βιοηθικό ζήτημα:

•Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

•Το ίδιο το άτομο μπορεί να μην γνωρίζει ότι πάσχει

από τη συγκεκριμένη πάθηση



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (7/12)

• 5) Έντυπο Συγκατάθεσης

– Τα έντυπα συγκατάθεσης υπάρχουν στην

ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ

– Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το ερευνητικό

πρόγραμμα

– Υποβάλλονται μαζί με την πρόταση προς

αξιολόγηση

– Βιοηθικό ζήτημα:

• Η επαρκής πληροφόρηση είναι ανθρώπινο

δικαίωμα του συμμετέχοντος και υποχρέωση

του ερευνητή. Η μη επαρκής πληροφόρηση

συνιστά παραπλάνηση. 25



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (8/12)

• 6) Ανάλυση Στοιχείων

– Πλήρης σεβασμό της ανωνυμίας και των
προσωπικών δεδομένων

– Βιοηθικό ζήτημα:

• Οι συμμετέχοντες είτε να εκτεθούν, είτε
να φωτογραφίζονται, είτε ακόμη και να
στιγματίζονται (π.χ. ασθενείς με AIDS)

• Η μέθοδος ανάλυσης των στοιχείων
πρέπει να περιγράφεται με τρόπο που να
δείχνει ότι αυτά διασφαλίζονται

26



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (9/12)

• 7) Ανωνυμία & Εμπιστευτηκότητα

– Ο σεβασμός και η προστασία προσωπικών δεδομένων

αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στη διεξαγωγή της έρευνας,

από τη διεξαγωγή της έρευνας μέχρι τη φύλαξη των

δεδομένων

– Σε όλα τα στάδια της έρευνας, ακόμη και μετά το πέρας

της, θα πρέπει να διασφαλίζονται τα προσωπικά

δεδομένα και αυτό θα πρέπει να περιγράφεται στην

πρόταση

– Βιοηθικό ζήτημα:

• Κοινωνικός Στιγματισμός

• Κίνδυνος να εκθέσουμε συμμετέχοντες

• Η συγκατάθεση των ατόμων που συμμετείχαν, σε

οποιαδήποτε μελλοντική έρευνα
27



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (10/12)

• 8) Χώρος διεξαγωγής της έρευνας

– Είναι καλό - όπου αυτό είναι δυνατόν - να γίνεται

περιγραφή του χώρου και των συνθηκών κάτω από τις

οποίες θα γίνεται η συλλογή στοιχείων

– Βιοηθικό ζήτημα:

• Η συλλογή στοιχείων πρέπει να σέβεται απόλυτα το

άτομο που συμμετέχει.

• Στην περίπτωση που λαμβάνουμε ευαίσθητες

πληροφορίες, το άτομο πρέπει να είναι μόνο του, τόσο

για να μην ακούν άλλοι, όσο και για να είναι όσο το

δυνατόν μικρότερη η πιθανότητα ψεύδους

• Στην περίπτωση παιδιών πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι

είναι σε γνώση των γονέων και απαραίτητη και η γονική

συναίνεση

28



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (11/12)

• 9) Υπηρεσία παραπόνων

– Νομοθεσία που να αφορά τα κρατικά νοσηλευτήρια, αυτή

δυστυχώς δεν καλύπτει άλλους χώρους

– Καλό θα ήταν στις προτάσεις και κυρίως στα έντυπα

συγκατάθεσης, να παρέχεται όνομα και στοιχεία

επικοινωνίας ενός ατόμου ανεξάρτητου από την

ερευνητική ομάδα, που να είναι σε θέση να χειριστεί

οποιαδήποτε παράπονα εκ μέρους των συμμετεχόντων

στην έρευνα

– Βιοηθικό ζήτημα:

• Δικαίωμα των συμμετεχόντων να διαμαρτυρηθούν σε

περίπτωση παραπόνου

• ενώ η ερευνητική ομάδα στερείται του δικαιώματος να

προβεί σε κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, τόσο στην

ίδια την έρευνα, όσο και σε μελλοντικές έρευνες
29
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• 10) Επιστημονικό και Κοινωνικό Όφελος

– Θεμιτό να καταδεικνύεται το όφελος που
θα προκύπτει για την κοινωνία και την
επιστημονική κοινότητα

– Βιοηθικό ζήτημα:

• Οι έρευνες δε διεξάγονται μόνο για το
όφελος του ερευνητή (π.χ. για τη
διατριβή του, ή για την αποκόμιση
οικονομικού οφέλους), αλλά και για το
καλώς νοούμενο συμφέρον της
κοινωνίας και της επιστημονικής
κοινότητας

30



ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (1/11)

Read the guideline in the website:

Life would be so much easier for the: 1)

Applicants, 2) CNBC’s Secretariat and 3)

CNBC’s Reviewers

If the guidelines are properly followed and

applied …



1) Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να υποβάλλεται το 
έντυπο αίτησης ΕΕΒΚ 02;

(Λεπτομέρειες περιέχονται στην ανακοίνωση της ΕΕΒΚ
«Γλώσσα Αλληλογραφίας» ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου
2008)

(1.1) Γλώσσα Αλληλογραφίας

Από ελληνόφωνα άτομα θα γίνεται αποδεκτή
αλληλογραφία μόνο στην ελληνική γλώσσα, ενώ από
άτομα των οποίων η μητρική γλώσσα είναι άλλη από την
ελληνική, θα γίνεται αποδεκτή αλληλογραφία και στην
αγγλική γλώσσα.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (2/11)



(1.2) Υποβολή ερευνητικών προτάσεων για βιοηθική αξιολόγηση

(α) Το ερευνητικό πρωτόκολλο για βιοϊατρική έρευνα δύναται να
υποβληθεί στην ΕΕΒΚ είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική
γλώσσα. Για ερευνητικές προτάσεις που αφορούν κλινική έρευνα,
το ερευνητικό πρωτόκολλο θα πρέπει να υποβάλλεται στην
ελληνική γλώσσα.

(β) Το έντυπο αίτησης για βιοηθική αξιολόγηση (Έντυπο ΕΕΒΚ02)
θα πρέπει να υποβάλλεται στην ίδια γλώσσα στην οποία έχει
υποβληθεί το ερευνητικό πρωτόκολλο, όπως αναφέρεται στο
σημείο (α) πιο πάνω.

(γ) Το έντυπο συγκατάθεσης (Έντυπο ΕΕΒΚ 03) θα πρέπει να
υποβάλλεται στη μορφή που περιέχεται στους Κώδικες που
εξέδωσε η ΕΕΒΚ (ΚΔΠ 175/2005) και να δίδεται στους
συμμετέχοντες στην έρευνα για σκοπούς λήψης συγκατάθεσης
στην μητρική τους γλώσσα.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (3/11)



2. Στη σελίδα 2 του εντύπου αίτησης ΕΕΒΚ 02 στο πεδίο
«Επιτροπή Βιοηθικής στην οποία υποβάλλεται το πρόγραμμα για
έγκριση», το όνομα ποιας Επιτροπής πρέπει να αναγράφεται;

Απάντηση:

Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να αναγράφεται «Εθνική Επιτροπή
Βιοηθικής Κύπρου», διότι η κατανομή των ερευνητικών προτάσεων
γίνεται εκ περιτροπής από την Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής (ΕΕΒΚ) στις τρεις επιτροπές βιοηθικής αξιολόγησης ανάλογα
με το κύριο αντικείμενο τους (βιοϊατρική ή κλινική έρευνα).
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3. Στις σελίδες 4 και 15 του εντύπου αίτησης ΕΕΒΚ 02 στα πεδία:
«Δήλωση για μη συγκρουόμενα συμφέροντα» και «Υπεύθυνη
δήλωση από τους ερευνητές του Προγράμματος ότι τα έντυπα
πληροφόρησης και συναίνεσης, που επισυνάπτονται με την
αίτηση, είναι δεσμευτικά για ΟΛΟΥΣ», θα πρέπει να υπάρχει
πρωτότυπη υπογραφή από όλους τους ερευνητές που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Απάντηση:

Για τα μέλη της ερευνητικής ομάδας τα οποία διαμένουν
μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία , στα πιο πάνω πεδία
θα πρέπει να υπάρχει πρωτότυπη υπογραφή. Για τους
ερευνητές που διαμένουν στο εξωτερικό, η ΕΕΒΚ
αποδέχεται τις υπογραφές τους μέσω τηλεομοιότυπου.
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4. Στη σελίδα 6 του εντύπου αίτησης ΕΕΒΚ 02 στο πεδίο «Να
περιγραφούν οι διαδικασίες με τις οποίες οι συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα (ασθενείς ή/και εθελοντές) θα μπορούν να υποβάλουν
παράπονα ή καταγγελίες» τι θα πρέπει να αναγράφεται;

Απάντηση:

Για ερευνητικά προγράμματα στα οποία ο φορέας του επιστημονικού 
υπεύθυνου  είναι ιδιωτικής φύσεως:

•Στο πεδίο αυτό ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να δίδει τα πλήρη
στοιχεία ενός ανεξάρτητου από την ερευνητική ομάδα ατόμου το οποίο
θα πρέπει μέσω ενυπόγραφης δήλωσης να βεβαιώνει ότι έχει λάβει
γνώμη της συγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης και ότι συναινεί να
λαμβάνει και να διαχειρίζεται παράπονα συμμετεχόντων. Συνήθως, είναι
ο διοικητικά προϊστάμενος του επιστημονικού υπεύθυνου ή ο υπεύθυνος
έρευνας του φορέα στον οποίο διεξάγεται το ερευνητικό πρόγραμμα.
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Για ερευνητικά προγράμματα στα οποία ο φορέας του 
επιστημονικού υπεύθυνου είναι κρατικής φύσεως:

•Σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 22 του Νόμου που Προνοεί
για την Κατοχύρωση και την Προστασία των Δικαιωμάτων των
Ασθενών και Περι Συναφών Θεμάτων (Ν.1 (Ι)/2005) σε κάθε
κρατικό νοσηλευτήριο θα πρέπει να υπάρχει ο θεσμός του
Λειτουργού Δικαιωμάτων των Ασθενών. Συνεπώς στις
περιπτώσεις όπου το ερευνητικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε
κρατικό νοσηλευτήριο, στο πεδίο αυτό θα πρέπει να δίδονται τα
πλήρη στοιχεία του Λειτουργού Δικαιωμάτων των Ασθενών.

•Σημειώνεται ότι για όλες τις περιπτώσεις, τα πλήρη στοιχεία του
ανεξάρτητου ατόμου θα πρέπει να περιλαμβάνονται και στο
έντυπο συγκατάθεσης ΕΕΒΚ 03.
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5. Στη σελίδα 16 του εντύπου αίτησης ΕΕΒΚ 02 στο πεδίο
«Διασφάλιση προστασίας Δεδομένων που αφορούν τα Άτομα
που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα», ποιο το νόημα των όρων
«διοικητικοί», «τεχνικοί» και «φυσικοί μηχανισμοί»;

Απάντηση:

Στο πεδίο αυτό ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να δώσει
αναλυτική περιγραφή των μηχανισμών που θα τεθούν σε
εφαρμογή κατά την διεξαγωγή του ερευνητικού προγράμματος για
προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
όπως προνοείται και από τη σχετική νομοθεσία ( Ο Περι
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Προστασία
του Ατόμου, Νόμος Ν. 138 (Ι)/2001).
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• Διοικητικοί μηχανισμοί αναφέρονται ανάμεσα σε άλλα στο ποια άτομα
της ερευνητικής ομάδας θα συλλέγουν ποιες πληροφορίες, κατά πόσον
θα υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης και αν ναι, κατά πόσον θα υπάρχει
διαβάθμιση με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης ανάλογα με το κάθε
μέλος της ερευνητικής ομάδας.

•Οι τεχνικοί μηχανισμοί αναφέρονται κυρίως στο κατά πόσον τα
δεδομένα που συλλέγονται θα τηρούνται ανώνυμα, ποια μέλη της
ερευνητικής ομάδας θα έχουν πρόσβαση στην ταυτοποίηση ονόματος με
κωδικό συμμετέχοντα, κατά πόσον έχουν τεθεί ξεκάθαρες διαδικασίες
καταστροφής των δειγμάτων και δεδομένων που θα έχουν συλλεγεί μέσα
από το ερευνητικό πρωτόκολλο.

•Οι φυσικοί μηχανισμοί αφορούν κυρίως την φυσική ασφάλεια του υλικού
και των δεδομένων που θα συλλεγούν (πως και που θα γίνει η φύλαξη,
κατά πόσον ο χώρος θα κλειδώνει, ποια άτομα θα έχουν πρόσβαση κ.α).
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6. Ποια η έννοια του όρου «ασφαλιστήριο συμβόλαιο»;

Απάντηση:

•Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11 άρθρο 8, των
Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων ΚΔΠ 452/2004, Οι
Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική
Πρακτική) Κανονισμοί, «κάθε ερευνητής, κύριος
ερευνητής και ανάδοχος εκδίδει και διατηρεί σε ισχύ
τέτοιο ασφαλιστήριο, που αφορά ευθύνη έναντι
συμμετέχοντος για ανεπιθύμητο συμβάν ή σοβαρό
ανεπιθύμητο συμβάν».
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• Η νομοθεσία δεν ορίζει συγκεκριμένο ποσό
ασφάλισης ανά συμμετέχοντα. Η αρμόδια επιτροπή
βιοηθικής αξιολόγησης, εξετάζει την κάθε περίπτωση
ξεχωριστά έτσι ώστε να αποφασίσει εάν το ποσό
ασφάλισης κρίνεται ικανοποιητικό, δεδομένων των
κινδύνων και πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που
εμπερικλείει το ερευνητικό πρόγραμμα.

•Ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει μαζί με την
κατάθεση της ερευνητικής πρότασης, να καταθέτει και
πιστό αντίγραφο του υπογεγραμμένου ασφαλιστήριου
συμβολαίου.
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1. Αναθεώρηση των Κωδίκων Πρακτικής για τη

Λειτουργία των Επιτροπών Βιοηθικής

Αξιολόγησης (ΕΒΑ)

2. Νέα στελέχωση των ΕΒΑ (τριετής θητεία)

3. Έκδοση καινούργιων γνωμών

4. Εκπαίδευση φορέων του δημόσιου και

ιδιωτικού τομέα

5. Συνεργασίες με πανεπιστήμια

6. Ενημέρωση των πολιτών

7. Θέματα βιοηθικής στο πρόγραμμα

διδασκαλίας



CONCLUDING REMARKS (1/4)

1. BIOETHICAL EVALUATION IS NEEDED:

1. TO PROTECT THE RIGHTS OF THE

PARTICIPANTS

2. TO SAFEGUARD THE DIGNITY OF THE

PARTICIPANTS

3. TO STRENGTHEN THE VALIDITY OF THE

DATA

4. TO ΜΑΧΙΜΙΖΕ THE CREDIBILITY OF THE

PROJECT’S FINDINGS/RESULTS

5. TO PROMOTE RESEARCH



CONCLUDING REMARKS (2/4)

1. BIOETHICAL EVALUATION IS NOT DONE IN

ORDER :

1. TO HINDER THE RESEARCHER’S WORK

2. TO MAKE LIFE DIFFICULT FOR THE

RESEARCHER

3. TO CONTROL THE RESEARCHER

4. TO REJECT A RESEARCHER’S WORK



CONCLUDING REMARKS (3/4)

• A BIG PLEA:

– HELP US TO HELP YOU

– TREAT OTHERS HOW YOU WANT TO

BE TREATED

– IF IN DOUBT ASK

– RESPECT THE PARTICIPANTS

– SHOW GRADITUDE TO THE

PARTICIPANTS

– KEEP THE TIME LIMITS



CONCLUDING REMARKS (4/4)

NB

START THINKING ABOUT THE 

BIOETHICAL DIMENSION OF 

YOUR RESEARCH FROM THE 

ONSET (DAY ONE) OF YOUR 

RESEARCH PROJECT 



Thank you for your attention

Contact Details (CNBC)

Email: cnbc@bioethics.gov.cy

Fax: 22353878

Tel: 22809038  / 22809039  

Website: www.bioethics.gov.cy

mailto:cnbc@bioethics.gov.cy
http://www.bioethics.gov.cy/

