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ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (1/2) 

 

1. ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ: 

– ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 

– ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

– ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

– ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

όσων μετέχουν σε ερευνητικά 

προγράμματα (ασθενείς ή/και υγιείς 

εθελοντές) 

 

 

  



ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (2/2) 

 

2. Η βιοηθική αξιολόγηση θα διασφαλίσει 

την: 

– εγκυρότητα των αποτελεσμάτων 

–ποιότητα των ερευνητικών 

εργαλείων 

– εμπιστοσύνη της επιστημονικής 

κοινότητας και του κοινού  

 



Νομικό Πλαίσιο (1/2) 

 
• Ο περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία της 
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής) Νόμος Ν.150 
(Ι)/2001 και τροποποιητικός Νόμος του 2010. 

 

• Κύρωση της Σύμβασης του Οβιέδο από την 
Κυπριακή Δημοκρατία με τον Κυρωτικό Νόμο 31 
(ΙΙΙ) του 2001 «Νόμος που προνοεί για την 
κύρωση της σύμβασης για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας του ανθρώπου αναφορικά με την 
εφαρμογή της βιολογίας και ιατρικής και για την 
κύρωση του πρωτοκόλλου και για διάφορα θέματα 
συναφή με την εφαρμογή της σύμβασης και του 
πρωτοκόλλου». 

 

 



Νομικό Πλαίσιο (2/2) 

 

Αποστολή της ΕΕΒΚ σύμφωνα με το άρθρο 3 (1) 
του Νόμου 150 (Ι)/2001 είναι: η διαρκής 
παρακολούθηση, έρευνα, συστηματική ανάλυση 
και αξιολόγηση των θεμάτων και προβλημάτων 
που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, 
πρόοδο και εφαρμογή των επιστημών της 
βιοτεχνολογίας, της βιολογίας, της ιατρικής, της 
γενετικής και της φαρμακευτικής καθώς επίσης 
την ανθρώπινη παρέμβαση στη βιολογική 
διαδικασία και στον ανθρώπινο γονότυπο και τη 
διερεύνηση των ηθικών, δεοντολογικών, 
κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νομικών 
διαστάσεων τους. 



Νομικό Πλαίσιο (2/2) 

 
• Άρθρο 16: 

–Η ΕΕΒΚ είναι το νενομισμένο σώμα από 
τον Νόμο να πραγματοποιεί την βιοηθική 
αξιολόγηση όλων των ερευνητικών 
προτάσεων στις οποίες συμμετέχουν 
ανθρώπινα υποκείμενα στην Κύπρο (τόσο 
βιοϊατρική όσο και κλινική έρευνα) 

–Η ΕΕΒΚ θα πρέπει να τεκμηριώνει την 
απόφαση της 

–Η ΕΕΒΚ έχει την εξουσία να τερματίσει 
προηγούμενη έγκριση της όταν 
διαπιστώνονται κακές πρακτικές από την 
ερευνητική ομάδα 

 



Σύνθεση ΕΕΒΚ (1/3) 

• Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) είναι 
ανεξάρτητο σώμα και δεν υπόκειται στον έλεγχο 
οποιουδήποτε υπουργείου, ανεξάρτητου λειτουργού, 
τμήματος ή υπηρεσίας 

 

• Είναι πολυθεματική επιτροπή, καθότι σύμφωνα με τον 
Νόμο   αποτελείται από άτομα που προέρχονται από: 

  το χώρο των ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών 
 επιστημών (4 άτομα)  

    ιατρικών και βιολογικών επιστημών (4 άτομα) 

  από οποιαδήποτε άλλη επιστήμη ή επάγγελμα ή που   
έχουν διακριθεί σε οποιοδήποτε τομέα ή δραστηριότητα 
για την προσφορά τους (4 άτομα)   

 Ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ επιλέγεται από οποιαδήποτε από 
τις κατηγορίες επιστημόνων που αναφέρονται πιο πάνω  



Σύνθεση ΕΕΒΚ (2/3) 

Αποτελείται από 13 μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο για τετραετή θητεία. 

 

Τα παρόντα μέλη της ΕΕΒΚ με θητεία για την περίοδο 14 Ιουλίου 
2014 μέχρι 13 Ιουλίου 2019  είναι τα ακόλουθα: 

1. Καθ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς,  Πρόεδρος 

2. Δρ Άντρη Παναγιώτου, Μέλος 

3. Δρ Αριστοτέλης Κωνσταντίνίδης, Μέλος 

4. Δρ Γιώργος Ευσταθίου, Μέλος 

5. π. Γεώργιος Ζήνωνος, Μέλος 

6. κα.  Ζωή Κυριακίδου, Μέλος 

7. Δρ Ιωάννης Μπέκος, Μέλος 

8. Δρ Κλεόπας Κλεόπα, Μέλος 

9. Δρ Κυριάκος Φελέκκης, Μέλος 

10. Δρ  Μάριος Καριόλου, Μέλος 

11. Δρ  Παναγιώτης Αλτάνης, Μέλος 

12. Δρ  Σωτήρης Μιχαλέας, Μέλος 

13. Δρ Χριστίνα Καραολή, Μέλος 

 



Σύνθεση ΕΕΒΚ(3/3) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

1.κα. Γιώτα Νικολάου- Διοικητικός Λειτουργός 

 

2.κα. Ιωάννα Πέππου- Γραφέας 

 



Επιτροπές Βιοηθικής 

Αξιολόγησης (1/3) 
  Η ΕΕΒΚ έχει υιοθετήσει με πολύ λίγες αλλαγές τις 
Κατευθυντήριες Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για 
τις επιτροπές βιοηθικής που αξιολογούν βιοϊατρική έρευνα, ως 
την βάση για του Κώδικες Πρακτικής (Σύσταση και Λειτουργία 
Επιτροπών Βιοηθικής για τον Έλεγχο της Βιοϊατρικής στην 
Κύπρο) στις 31.3.2005 (Κ.Δ.Π. 175/2005). 
 

 Σύμφωνα με τους Κώδικες Πρακτικής και με βάση την εξουσία που 

χορηγείται στην ΕΕΒΚ από τον Νόμο 150 (Ι)/2001 η ΕΕΒΚ προχώρησε στην 

σύσταση τριών Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης: 

• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας 

• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε Σχέση με την 

Κλινική Έρευνα στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης 

• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας και Ερευνητικών 

Πρωτοκόλλων σε Σχέση με την Κλινική Έρευνα στα Φάρμακα Ανθρώπινης 

Χρήσης. 

 



Επιτροπές Βιοηθικής 

Αξιολογησης(2/3) 
Οι ΕΒΑ αξιολογούν ερευνητικά προγράμματα σε 

σχέση με: 

• βιοϊατρική έρευνα σε ανθρώπινα υποκείμενα και σε 
βιολογικές τους ουσίες   

• κλινική έρευνα σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, 
και, 

• έρευνα σε ιατροτεχονολογικές συσκευές σε 
ανθρώπινα υποκείμενα 

 

Για τους σκοπούς των Κωδίκων Πρακτικής (ΚΔΠ 
175/2005) η "βιοϊατρική έρευνα περιλαμβάνει έρευνα 
με φάρμακα, ιατρικές συσκευές, ακτινοβολία για 
ιατρικούς σκοπούς, χειρουργικές διαδικασίες, 
ιατρικά μητρώα και βιολογικά δείγματα, καθώς και 
επιδημιολογικές, γενετικές, κοινωνικές και 
ψυχολογικές έρευνες". 

 

 



Επιτροπές Βιοηθικής 

Αξιολογησης(3/3) 
 

Ο ρόλος των Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης είναι: 

• Διασφάλιση της αξιοπρέπειας, δικαιωμάτων, ασφάλειας και 
ευημερίας όλων όσων μετέχουν ή δύναται να μετέχουν σε 
έρευνες  

• Παροχή ανεξάρτητης, αξιόπιστης και έγκαιρης αξιολόγησης 
των ηθικών πτυχών των προτεινόμενων ερευνών  

• Μελέτη των ερευνητικών προτάσεων πριν την έναρξη της 
έρευνας  

 

Η ΕΕΒΚ διορίζει τα Μέλη των Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης 
(9 μέλη σε κάθε ΕΒΑ).  Οι ΕΒΑ βρίσκονται κάτω από την άμεση 
ευθύνη και εποπτεία της ΕΕΒΚ η οποία παρακολουθεί, 
συντονίζει και επιβλέπει τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι 
ΕΒΑ. Η ΕΕΒΚ έχει επίσης δικαίωμα ανατροπής οποιασδήποτε 
απόφασης που λαμβάνουν οι ΕΒΑ είτε αυτεπάγγελτα είτε 
κατόπιν αίτησης από ενδιαφερόμενο άτομο 

 



Βιοηθική Αξιολόγηση Ερευνητικών 

Προτάσεων(1/4) 

Η βιοηθική αξιολόγηση και έγκριση ερευνητικών προτάσεων από 

την ΕΕΒΚ μπορεί να γίνει με ένα από τους ακόλουθους δύο 

τρόπους: 
 

(α) Αξιολόγηση αίτησης κατά πόσον μια ερευνητική πρόταση 

χρειάζεται ή όχι να υποβληθεί για πλήρη βιοηθική αξιολόγηση 

(Αίτηση Γνωμοδότησης) 

και, 

(β) Αίτηση για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγηση 

 

Και οι δύο διαδικασίες επεξηγούνται πλήρως στην ιστοσελίδα 

της  Επιτροπής(www.bioethics.gov.cy).  

 

http://www.bioethics.gov.cy/
http://www.bioethics.gov.cy/
http://www.bioethics.gov.cy/
http://www.bioethics.gov.cy/
http://www.bioethics.gov.cy/
http://www.bioethics.gov.cy/
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Βιοηθική Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων 

(2/4) 

(α) Αξιολόγηση αίτησης κατά πόσον μια ερευνητική πρόταση χρειάζεται ή όχι να 

υποβληθεί για πλήρη βιοηθική αξιολόγηση (Αίτηση Γνωμοδότησης) 

 
•Προτάσεις από φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού) στο 
χώρο των κοινωνικών επιστημών 

•Χρήση ερωτηματολογίων ή/και ομάδων εστίασης (focus groups)  

•Μη χρήση ανθρώπινων βιολογικών δειγμάτων 

 

Τι χρειάζεται; 

Αντίγραφο:  

 απόδειξης πληρωμής τέλους υποβολής (50 ευρώ πληρωτέο στο Υπουργείο Υγείας) 

ερευνητικής πρότασης 

 εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν (για παράδειγμα ερωτηματολόγιων) 

 

Χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης: 

Συνήθως μια – δύο εβδομάδες 

 

Τα έγγραφα μπορούν να σταλούν στην ΕΕΒΚ είτε ταχυδρομικώς είτε  μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (cnbc@bioethics.gov.cy).  
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Βιοηθική Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων 

(3/4) 

(β)  Αίτηση για Πλήρη Βιοηθική Αξιολόγηση 

 

Τι χρειάζεται; 

 αντίγραφο απόδειξης πληρωμής τέλους υποβολής (50 ευρώ πληρωτέο στο 
Υπουργείο Υγείας) 

  έντυπο αίτησης  (EEBK 02) 

  έντυπο συγκατάθεσης (EEBK 03) στη μητρική γλώσσα των συμμετεχόντων 

  ερευνητικό πρωτόκολλο 

  εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν (για παράδειγμα ερωτηματολόγια)   

   συμφωνία χρηματοδότησης 

 προϋπολογισμός  

 ασφαλιστήριο συμβόλαιο (όπου ισχύει) 

 

•Όλα τα έντυπα και σχετική καθοδήγηση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ 

 

•Τα έντυπα πρέπει να υποβάλλονται σε  δύο έντυπα αντίγραφα και σε ένα 
ηλεκτρονικό αντίγραφο  στην μορφή:  1)Email  ή  2) CD-R ή  3) USB 

 
 



Βιοηθική Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων 

(4/4) 

Τα αναθεωρημένα τέλη που ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2013  

 

Αίτηση κατά πόσον μια ερευνητική πρόταση χρειάζεται ή όχι να υποβληθεί για πλήρη βιοηθική 
αξιολόγηση (Αίτηση Γνωμοδότησης), €50 

 

 Βιοϊατρική έρευνα από προπτυχιακούς φοιτητές €100 

 

Βιοϊατρική έρευνα από μεταπτυχιακούς φοιτητές (Masters) €200 

 

Βιοϊατρική έρευνα από μεταπτυχιακούς φοιτητές (PhD/ ειδικευόμενοι ιατροί ) €250 

 

Βιοϊατρική έρευνα με χρήση υφιστάμενων ανωνυμοποιημένων βιολογικών δειγμάτων 
ανθρώπινης προέλευσης  €250 

 

Βιοϊατρική έρευνα με συμμετοχή ανθρώπων (ασθενείς ή υγιείς εθελοντές) €350 

 

Κλινικές δοκιμές σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης €800 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, το τέλος υποβολής 50 ευρώ καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της 
αίτησης και το υπόλοιπο ανάλογα με την περίπτωση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας βιοηθικής αξιολόγησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο ο οποίος ενημερώνεται 
σχετικά από την Γραμματεία της ΕΕΒΚ. 

  

 

 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΗΘΙΚΕΣ 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. Ανάλυση δεδομένων 

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων και 
εμπιστευτικότητα 

8. Χώρος διεξαγωγής της έρευνας 

9. Υπηρεσία παραπόνων  

10.Όφελος προς την κοινωνία και προς την επιστήμη 
 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΒΙΟΗΘΙΚΕΣ 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 & ΒΙΟΗΘΙΚΕΣ 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 & ΒΙΟΗΘΙΚΕΣ 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 & ΒΙΟΗΘΙΚΕΣ 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 & ΒΙΟΗΘΙΚΕΣ 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  
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• 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. 
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• 6) Ανάλυση Δεδομένων 

– 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 

 
25 
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• 7) Ανωνυμία & Εμπιστευτικότητα 
– 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 26 
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• 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 
27 
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• 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 28 
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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 

29 



ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (1/11) 



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. 
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(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. 
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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. 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (5/11) 



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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ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΒΚ 

1. Ολοκλήρωση της Αναθεώρησης των 

Κωδίκων Πρακτικής για τη Λειτουργία των 

Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης (ΕΒΑ)  

2. Έκδοση καινούργιων γνωμών  

3. Εκπαίδευση φορέων του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα 

4.  Συνεργασίες με πανεπιστήμια 

5. Ενημέρωση των πολιτών 

6. Θέματα βιοηθικής στο πρόγραμμα 

διδασκαλίας 

 

  



Καταληκτικά σχόλια (1/4) 

1. Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

& ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

2. ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ  

3.    ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 



Καταληκτικά σχόλια (2/4) 

1. Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 

ΝΑ: 

1. ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

2. ΔΥΣΚΟΛΕΨΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

3. ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

4.ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ Ή ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ    

 ΕΡΕΥΝΑ 

 

 



 Καταληκτικά σχόλια (3/4) 

• ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΜΟΥ: 

– Βοηθείστε μας για να σας στηρίξουμε 

–  Επίσκεψη στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ 

– Σεβασμός και ευγνωμοσύνη στους 

συμμετέχοντες 

– Μην διστάσετε να μας ρωτήσετε 

– Χρονικά πλαίσια να τηρούνται 

 
 

 

 

 



Καταληκτικά σχόλια (4/4) 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

 

ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΒΙΟΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ 

ΜΕΡΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΑΣ 
 

 

 

 

 



Σας ευχαριστώ για την 

προσοχή σας 

Στοιχεία Επικοινωνίας (ΕΕΒΚ) 
 

Email: cnbc@bioethics.gov.cy 

phellas.c@unic.ac.cy 

 

Τηλεομοιότυπο: 22353878 

 

Τηλ: 22809038  / 22809039   

 

Ιστοσελίδα: www.bioethics.gov.cy  
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