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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ 

ΕΕΒΚ – 11 Ιουλίου 2008 

Οµιλία Πρόεδρου ΕΕΒΚ κυρίας Ρένας Βραχίµη-Πετρίδου 

 
 

Τον ∆εκέµβριο του 2001 τίθεται σε ισχύ ο Περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία 

Εθνικής Επιτροπής) Νόµος του 2001. 

 

2. Κατά κύριον λόγο οι αρµοδιότητες που ανατίθενται στη Εθνική Επιτροπή 

Βιοηθικής µε τον πιο πάνω νόµο είναι: 

  η µελέτη των ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και  

  νοµικών προβληµάτων που απορρέουν από τη χρήση της σύγχρονης  

  βιοτεχνολογίας, βιολογίας, ιατρικής, γενετικής και φαρµακευτικής. 

 

3. Σκοπός της ύπαρξης και αποστολής της ΕΕΒΚ είναι: 

• η ανάπτυξη βιοηθικών αρχών και έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών και 

συστάσεων που στοχεύουν στην αποτελεσµατική προστασία του ανθρώπου από 

τις εφαρµογές της βιοτεχνολογίας και βιοϊατρικής.  

 

• η έκδοση Γνωµών και συµβουλευτικών υποδείξεων που απευθύνονται προς τους 

αρµόδιους Πολιτειακούς και Κοινωνικούς Φορείς και αφορούν ζητήµατα που 
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εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας της ΕΕΒΚ. Σκοπός των Γνωµών αυτών είναι 

να βοηθήσει τους πιο πάνω Φορείς στην διαµόρφωση της κατάλληλης πολιτικής 

ή κοινωνικής βούλησης σε θέµατα που οι εφαρµογές της βιοτεχνολογίας και 

βιοϊατρικής προκαλούν διλήµµατα και προβλήµατα που χρήζουν πολιτειακής 

αντιµετώπισης και λήψης αποφάσεων και παράλληλα απαιτούν την κοινωνική 

αφύπνιση και συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον βιοηθικό διάλογο.  

 

•  η παρακολούθηση της εφαρµογής  διεθνών συµβάσεων και κοινοτικής 

νοµοθεσίας που εµπίπτει στο πεδίο αρµοδιότητας της ΕΕΒΚ. Kατά κύριον 

λόγον αναφέρω την εφαρµογή της Σύµβασης για την Προστασία των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου Αναφορικά µε 

την Εφαρµογή της Βιολογίας και της Ιατρικής (που στη συνέχεια θα αναφέρεται 

συνοπτικά σαν Σύµβαση του Οβιέδο), των Κανονισµών περί Φαρµάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών), (Ορθή 

Κλινική Πρακτική) του 2001 έως 2004 (Κ∆Π 452/2004) και των Κανονισµών 

που αφορούν έρευνα στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κ∆Π 598/2003).  

 

Η Σύµβαση του Οβιέδο αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε 

σχέση µε τη φύση του ανθρώπου ως σώµατος και ως υγεία που κινδυνεύει να 

υποστεί βλάβες από την παροχή υπηρεσιών υγείας είτε µε την µορφή κλινικής 

θεραπείας είτε µε την µορφή κλινικής έρευνας.  

 

Με τη Σύµβαση αυτή καθιερώνεται η απαίτηση για βιοηθική πολυθεµατική 

αξιολόγηση από αρµόδιο σώµα κάθε βιοϊατρικής και κλινικής µελέτης στον 

άνθρωπο. Ο κυρωτικός νόµος της Σύµβασης όρισε ότι αυτό το αρµόδιο σώµα είναι 

η ΕΕΒΚ η οποία ιδρύεται και λειτουργεί µε βάση τον περί Βιοηθικής Νόµο που 

ανάφερα πιο πάνω.  
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Οι περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Κανονισµοί του 2001-2004 (Κ∆Π 

452/2004) αποτελούν εναρµόνιση της οµώνυµης (ως άνω) Κοινοτικής Οδηγίας 

2001/20 η οποία σκοπό έχει την προσέγγιση µεταξύ των Κρατών –Μελών της 

νοµοθεσίας και της διοικητικής υποδοµής όσον αφορά την ορθή κλινική πρακτική 

κατά τις κλινικές δοκιµές στα φάρµακα που προορίζονται για τον άνθρωπο. Στην 

Κοινοτική οδηγία προϋπόθεση για έναρξη κλινικής δοκιµής στα φάρµακα αυτά 

είναι µεταξύ άλλων η προηγούµενη θετική βιοηθική αξιολόγηση της δοκιµής αυτής.  

 

Με τους σχετικούς Κανονισµούς Κ∆Π 452/2004 που ισχύουν στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία η αρµοδιότητα αυτή ανατίθεται στην ΕΕΒΚ.  

 

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα) Κανονισµοί  του 

2003 (Κ∆Π 598/2003) που αποτελούν επίσης εναρµονιστικό νοµοθέτηµα 

εναποθέτουν στην ΕΕΒΚ την βιοηθική αξιολόγηση της κλινικής έρευνας σε 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

 

• Παράλληλα, µε βάση διατάξεις διαφόρων άλλων νοµοθεσιών της 

 Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και διεθνών κατευθυντηρίων γραµµών η ΕΕΒΚ 

 ερευνά, αναλύει και γνωµατεύει αναφορικά µε την βιοηθική αποδοχή 

 βιοϊατρικής έρευνας µε την χρήση βιολογικού υλικού, κυττάρων και 

 ιστών ανθρώπινης προέλευσης.  

 

4.  Η ΕΕΒΚ η οποία λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2002 έχει να 

 παρουσιάσει στα έξη χρόνια λειτουργίας της την ακόλουθη δράση και 

 έργο. 

 

4.1. Έχει εκδώσει δέκα Γνώµες. Αυτές αφορούν βιοηθικά διλήµµατα και 

έντονους προβληµατισµούς για τις επιπτώσεις που οι εφαρµογές της 

βιοτεχνολογίας και βιοϊατρικής µπορούν να έχουν στην αυτονοµία, την 

προσωπική ταυτότητα, την µοναδικότητα, την ηθική ισότητα, την 
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αξιοπρέπεια, την ποιότητα της ζωής και τον σεβασµό που οφείλεται στο 

άτοµο ως φορέα ανθρώπινων δικαιωµάτων.  

   

  Τις Γνώµες αυτές η ΕΕΒΚ τις έχει εκδώσει είτε ενεργώντας αυτεπάγγελτα 

είτε κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Υγείας ή άλλων κρατικών υπηρεσιών. 

Αναφέρω στη συνέχεια τους τίτλους αυτών των δέκα Γνωµών εκ των οποίων οι 

τελευταίες τέσσερεις εκδόθηκαν από τον Σεπτέµβριο του 2007 µέχρι την 1 Ιουλίου 

2008.  

 

• Γνώµη Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής σε σχέση µε βιοηθικά ερωτήµατα που 

προκύπτουν από την φύλαξη αίµατος οµφάλιου λώρου σε ιδιωτικές –

κερδοσκοπικές τράπεζες.  

 

• Γνώµη σε σχέση µε την συνεργασία των διαφόρων αρχείων δοτών που 

υπάρχουν στην Κύπρο.  

 

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

 

• Χρήση ΠΓ∆ για επιλογή ιστοσυµβατού εµβρύου µε ασθενή αδελφό.  

 

• 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.  

 

• Γνώµη της ΕΕΒΚ σε σχέση µε την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Ανθρώπινη 

Αναπαραγωγή (ΙΥΑΑ).  

 

• Γνώµη της ΕΕΒΚ σε σχέση µε προγνωστικές ιατρικές πληροφορίες υγείας 

σχετικά µε τη σύναψη ιδιωτικών ασφαλιστικών συµβολαίων ζωής και υγείας.  
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• Γνώµη της ΕΕΒΚ σε σχέση µε την πιθανότητα επέκτασης της προγαµιαίας 

εξέτασης για τη θαλασσαιµία στον πολιτικό γάµο.  

 

• Γνώµη της ΕΕΒΚ σε σχέση µε τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς.  

 

• Γνώµη της ΕΕΒΚ σε σχέση µε την Ανακουφιστική Φροντίδα.  

 

Η πιο µεγάλη σε έκταση Γνώµη (122 σελίδες) αφορά την Ιατρικά 

Υποβοηθούµενη Ανθρώπινη Αναπαραγωγή η οποία εκδόθηκε τον Μάρτιο του 

2007 και καλύπτει πάρα πολλά επί µέρους θέµατα.  

 

4.2. Έχει συντάξει τους «Κώδικες Πρακτικής για τη Σύσταση και Λειτουργία 

Επιτροπών Βιοηθικής για την Βιοηθική Αξιολόγηση της Βιοϊατρικής 

Έρευνας στη Κύπρο» οι οποίοι εκδόθηκαν µε ∆ιάταγµα του Υπουργού 

Υγείας τον Μάρτιο του 2005 (Κ∆Π 175/2005).  

 

Με τους  κώδικες αυτούς η ΕΕΒΚ στόχευσε στην εδραίωση του θεσµού της 

βιοηθικής αξιολόγησης στην έρευνα η οποία πρέπει να γίνεται µε βάση διαδικασία 

και κριτήρια διαφανή και αντικειµενικά . Η εδραίωση του θεσµού αυτού θα 

συµβάλει στην προστασία των συµµετεχόντων στην έρευνα και στην πρόοδο της 

επιστήµης µέσα σε πλαίσια σύνεσης και σεβασµού πανανθρώπινων αξιών και 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

 

4.3. Για την εκτέλεση του καθήκοντος της για βιοηθική αξιολόγηση της  

  βιοϊατρικής  έρευνας η ΕΕΒΚ βοηθείται από τον Νοέµβριο του 2007  

  από δύο εννεαµελής Επιτροπές Βιοηθικής Αξιολόγησης.  

 

Τις Επιτροπές αυτές ίδρυσε η ΕΕΒΚ και στη συνέχεια τους εκχώρησε την 

πρωτοβάθµια βιοηθική αξιολόγηση της έρευνας. Από τον Μάιο του 2008 

προστέθηκε ακόµα µια Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης λόγω του συνεχώς 

αυξανόµενου όγκου αιτήσεων για βιοηθική αξιολόγηση βιοϊατρικής και κλινικής  
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έρευνας. Η προσφορά των Επιτροπών αυτών είναι καίριας και αποφασιστικής  

σηµασίας όσον αφορά τη γρήγορη και µε επάρκεια εκτέλεση των αρµοδιοτήτων 

της ΕΕΒΚ στο πεδίο της αξιολόγησης της επιστηµονικής έρευνας.  

 

Πράγµατι µέσα στα δυόµιση χρόνια λειτουργίας των Επιτροπών Βιοηθικής 

Αξιολόγησης µε γρήγορους ρυθµούς και µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται 

από τους Kώδικες και τις σχετικές νοµοθεσίες έχουν συνολικά αξιολογηθεί: 

 

• το 2005 19 ερευνητικά πρωτόκολλα 

• το 2006 43 ερευνητικά πρωτόκολλα 

• το 2007 46 ερευνητικά πρωτόκολλα 

• το 2008 µέχρι σήµερα 11 ερευνητικά πρωτόκολλα  

 

Κύριοι τοµείς έρευνας είναι:  

 

• Σακχαρώδης διαβήτης  

• Καρκίνος (γυναικολογικός, µαστού, κολοορθικός, πνεύµονα, παχέως 

 εντέρου, Μη Hodgkin λέµφωµα) 

• Κατά πλάκα σκλήρυνση 

• Ανωµαλίες στο χρωµόσωµα Χ 

• Καρδιακές παθήσεις και έµφραγµα µυοκαρδίου  

• Β – θαλασσαιµία  

• Παιδικό άσθµα  

• Γενετικά και νευρολογικά σύνδροµα 

• Οξεία µέση ωτίτιδα 

• Φυσική κατάσταση παιδιών 

• Μιτοχονδριακές εγκεφαλοµυοπάθειες 

• Φυµατίωση  

• Κροταφική επιληψία  

• Νεφρική ανεπάρκεια  
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• Κατάθλιψη  

• Ιδιοπαθή θροµβοκυτταραιµία  

• Χρόνια µυελογενή λευχαιµία  

 

4.4. Παράλληλα µε όλα τα πιο πάνω η ΕΕΒΚ στοχεύει: 

•  Στην ανάπτυξη του διαλόγου µε την επιστηµονική κοινότητα της 

Κύπρου και του εξωτερικού αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου. Γι’ αυτό διοργανώνει κατά διαστήµατα, επιστηµονικά 

συνέδρια και εκπαιδευτικά σεµινάρια. Παράλληλα συµµετέχει µε 

οµιλίες και παρουσιάσεις σε επιστηµονικά συνέδρια και ηµερίδες που 

διοργανώνονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό σε θέµατα της 

αρµοδιότητας της.  

•  Η ΕΕΒΚ πριν από την έκδοση Γνώµης, αν το κρίνει απαραίτητο, 

διοργανώνει επιστηµονική ηµερίδα η οποία στοχεύει στην συλλογή 

απόψεων και παρατηρήσεων από εµπειρογνώµονες στα θέµατα που 

καλείται να µελετήσει, αναλύσει και εκφέρει Γνώµη. Η τελευταία 

επιστηµονική ηµερίδα που διοργάνωσε η ΕΕΒΚ µέσα σ΄ αυτά τα 

πλαίσια ήταν στις 12.01.2008 µε θέµα «Ανακουφιστική Φροντίδα 

στους ανίατα ασθενείς και ασθενείς µε ασθένεια τελικού σταδίου». 

• Η ΕΕΒΚ συνεργάζεται και διεξάγει διάλογο σε θέµατα της 

αρµοδιότητας της µε Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες, µε 

την Βουλή των Αντιπροσώπων, το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας, το 

Συµβούλιο Φαρµάκων καθώς επίσης µε φορείς και οργανισµούς οι 

οποίοι αποτελούν παράγοντες που έχουν ρόλο και λόγο στα πεδία των 

επιστήµων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Επιτροπής.  

• Η ΕΕΒΚ στην προσπάθεια της να επεκτείνει τον δηµόσιο διάλογο µε 

την κοινωνία των πολιτών (ερευνητών και µη) δηµιούργησε 

ιστοσελίδα (www.bioethics.gov.cy) στην οποία τα ενδιαφερόµενα 

άτοµα ή φορείς µπορούν να βρουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 

την ΕΕΒΚ και το έργο της. Πρόσφατα η ΕΕΒΚ πρόσθεσε στην 

ιστοσελίδα αυτή ένα νέο θέµα µε τίτλο « Πείτε µας τη Γνώµη σας» 
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όπου προσκαλεί τους πολίτες να συµπληρώσουν ένα 

ερωτηµατολόγιο. Από τις απαντήσεις η ΕΕΒΚ θα καθοδηγηθεί στην 

έκδοση Γνωµών σε θέµατα που οι Πολίτες αντιµετωπίζουν έντονα ή 

σοβαρά βιοηθικά διλήµµατα 

 

4.5.   Η ΕΕΒΚ ανάπτυξε το δίκτυο συνεργασίας της µε την                       

Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συµβούλιο της Ευρώπης, την UNESCO, την 

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) , µε διάφορες Εθνικές Επιτροπές 

Βιοηθικής τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες Ηπείρους καθώς επίσης 

µε το Ευρωπαϊκό Forum για την καλή κλινική πρακτική στην έρευνα µε 

υποκείµενο τον άνθρωπο.  

 

4.6   Η ΕΕΒΚ µετέχει µαζί µε άλλες Εθνικές Επιτροπές Βιοηθικής Χωρών  

 Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ερευνητικά προγράµµατα που  

  αφορούν θέµατα βιοηθικής όπως:  

•  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 2008.  

• 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.  
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• Πρόγραµµα Euro Gentest µε θέµα την ανάπτυξη της αναγκαίας 

υποδοµής, εργαλείων, κατευθυντήριων γραµµών και 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.  

 

 Η Πρόεδρος και τα Μέλη της ΕΕΒΚ και των Επιτροπών Βιοηθικής 

 Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας και Κλινικών ∆οκιµών στον άνθρωπο 

 µετέχουν σε Forum´s, σε Επιτροπές και οµάδες εργασίας των πιο πάνω σωµάτων 

και Οργανισµών καθώς επίσης και στα πιο πάνω ερευνητικά προγράµµατα τα 

οποία επισκοπούν Εθνικές και ∆ιεθνείς νοµοθεσίες που αφορούν  θέµατα  

βιοϊατρικής ηθικής, επεξεργάζονται και συντάσσουν διεθνείς 

 κατευθυντήριες γραµµές και  συστάσεις καθώς επίσης διεθνή νοµικά 

 κείµενα που αφορούν την διατύπωση αρχών βιοηθικού περιεχοµένου που πρέπει 

 να διασφαλίζονται κατά τις εφαρµογές της βιοϊατρικής και βιοτεχνολογίας.  

 

 Ένα τέτοιο Φόρουµ είναι η ∆ιαρκής ∆ιάσκεψη των Επιτροπών Βιοηθικής των 

 Χωρών –Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης (COMETH) της οποίας έχω την 

 τιµή να προεδρεύω µετά την οµόφωνη εκλογή µου στο Βερολίνο από τους 

 αντιπροσώπους των χωρών αυτών, τον Μάρτιο του 2007 για θητεία δύο ετών. 

 

5. Επιδίωξη της ΕΕΒΚ είναι η διαρκής βελτίωση και ανοδική πορεία των 

υπηρεσιών που προσφέρει έτσι ώστε να γίνει η γέφυρα µεταξύ επιστηµονικής 

προόδου και διασφάλισης του ατόµου ως φορέα αναπαλλοτρίωτων αξιών και 

δικαιωµάτων.  

 

 Στην επιδίωξη αυτή πιστεύω ακράδαντα ότι µεγάλο και αποφασιστικό ρόλο 

 µπορούν να διαδραµατίσουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Η προσφορά από 

 τα Μ.Μ.Ε. του αναγκαίου βήµατος προς την ΕΕΒΚ για να επικοινωνήσει µε τους 

 πολίτες του τόπου µας πληροφορώντας τους και συζητώντας µαζί τους θέµατα 
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 βιοηθικού προβληµατισµού θα αποτελέσει τεράστια προσφορά προς την 

 Κοινωνία. Γιατί η Κοινωνία σαν σύνολο ατόµων είναι ο δέκτης των εφαρµογών 

 που η βιοτεχνολογία και η βιοϊατρική προσφέρουν. Ένας δέκτης που στις 

 περισσότερες φορές αποδέχεται ή δεν αποδέχεται αυτές τις εφαρµογές χωρίς 

 γνώση και χωρίς επαρκή πληροφόρηση για τα οφέλη και τις βλάβες, υλικές  

 και ηθικές, που αυτές συνεπάγονται.  

 

Παράλληλα όµως προσκαλώ το Υπουργείο Παιδείας και όλα τα ιδιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να 

εισαγάγουν στην εκπαίδευση που παρέχουν το θέµα της βιοηθικής στους τοµείς 

της  επιστήµης και της έρευνας προετοιµάζοντας έτσι τους µελλοντικούς πολίτες 

του τόπου µας για ηθική αντιµετώπιση, είτε σαν απλοί πολίτες είτε σαν 

επιστήµονες ερευνητές, των προκλήσεων που συνοδεύουν την ραγδαία 

επιστηµονική ανάπτυξη και τις εφαρµογές της.  

 

6. Κλείνοντας αυτή την ενηµέρωση θα ήθελα να ευχαριστήσω τον έντιµο Υπουργό 

 Υγείας για την σηµερινή του παρουσία και στήριξη της ΕΕΒΚ και του έργου της.  

 

 Ευχαριστώ επίσης όλα τα Μέλη της ΕΕΒΚ, τους Προέδρους και τα Μέλη των 

 Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης της Έρευνας για την εξαίρετη εργασία που 

 προσφέρουν στην εκτέλεση των σκοπών και αρµοδιοτήτων της ΕΕΒΚ και την 

 αγαστή συνεργασία τους µαζί µου και µε όλους τους φορείς µε τους οποίους 

 συνεργαζόµαστε.  

  

 Εκ µέρους της ΕΕΒΚ και των Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης εκφράζω ένα  

 µεγάλο ευχαριστώ στην ∆ιοικητική Λειτουργό της ΕΕΒΚ κα Παναγιώτα 

 Νικολάου και τη Γραφέα κα Μαρίνα Χαραλάµπους για τις εξαίρετες υπηρεσίες 

 και την βοήθεια που µας προσφέρουν και καθιστούν δυνατή την υλοποίηση των   

 αποφάσεων µας και την διεκπεραίωση των εργασιών της Γραµµατείας της ΕΕΒΚ.  
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 Ευχαριστώ τέλος όλους εσάς τους δηµοσιογράφους που µε την παρουσία σας 

 καταστήσατε δυνατή την πραγµατοποίηση αυτής της δηµοσιογραφικής 

 διάσκεψης.  

 

 

 

 

 

       Ρένα Βραχίµη – Πετρίδου 

             Πρόεδρος ΕΕΒΚ  


