
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ  

(ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)  

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

150(Ι) του 2001. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιοηθικής (Ίδρυση 

και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Βιοηθικής (Ίδρυση και 

Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόμο του 2001 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βιοηθικής (Ίδρυση 

και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόμοι του 2001 και 2010. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού, με άνω και 

κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 

  

 «Νοείται ότι η εκ μέρους προσώπου άμεση ή έμμεση 

ενασχόληση με επιστημονική έρευνα στους τομείς της 

βιοτεχνολογίας, της βιολογίας, της ιατρικής, της γενετικής,  της 

φαρμακευτικής και της ανθρώπινης παρέμβασης στη βιολογική 

διαδικασία και στον ανθρώπινο γονότυπο, καθώς και με την 

έρευνα σε ανθρώπινο βιολογικό υλικό, ιστούς και κύτταρα, 

αποτελεί ασυμβίβαστη ενασχόληση με τις αρμοδιότητες του 

προέδρου της Επιτροπής και, επομένως, νομικό κώλυμα για το 

διορισμό του προσώπου αυτού ως προέδρου της Επιτροπής.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 9: 

  

 «Διάρκεια 

θητείας  

μελών της  

Επιτροπής. 

9.-(1) Η διάρκεια της θητείας των μελών της 

Επιτροπής είναι τετραετής, με δικαίωμα 

επαναδιορισμού. 

 (2)  Πρόσωπα που υπηρέτησαν ως μέλη της 

Επιτροπής στο παρελθόν, δύνανται να 
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επαναδιορισθούν.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 15  

του βασικού 

 νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 

(ιγ) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ιδ), (ιε) και (ιστ): 

  

 «(ιδ) δημιουργεί σύστημα ελέγχου βιοηθικής και 

δεοντολογίας, που στο εξής θα καλείται “σύστημα 

βιοηθικής αξιολόγησης, εποπτείας και 

παρακολούθησης”, το οποίο θα συμβάλλει θετικά 

στη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας στη βιοϊατρική και 

βιοτεχνολογία, μέσα σε σωστά βιοηθικά και 

δεοντολογικά πλαίσια· 

  

 (ιε) προβαίνει στον καθορισμό τελών βιοηθικής 

αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που 

υποβάλλονται στην Επιτροπή για βιοηθική 

αξιολόγηση, τα οποία εγκρίνονται με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου μετά από σχετική 

πρόταση του Υπουργού· 

  

 (ιστ)  μετακαλεί πρόσωπα που, λόγω προσόντων και 

πείρας, μπορούν να βοηθήσουν την Επιτροπή στην 

άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της.». 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέων άρθρων. 

5.    Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 16 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 16Α και 16Β: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Επιτροπές βιοηθικής 

 αξιολόγησης. 

 

 

16Α.-(1) Η Επιτροπή, μέσα στα πλαίσια 

της δημιουργίας συστήματος βιοηθικής 

αξιολόγησης, δύναται να προβαίνει στην 

ίδρυση επιτροπών βιοηθικής 

αξιολόγησης, στις οποίες εκχωρεί 

αρμοδιότητες που της παρέχει ο παρών ή 

οποιοσδήποτε άλλος Νόμος: 

 

Νοείται ότι η Επιτροπή μπορεί να 
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καταργήσει οποιαδήποτε επιτροπή 

βιοηθικής αξιολόγησης που έχει ιδρύσει ή 

να περιορίσει ή  και να αφαιρέσει τις 

αρμοδιότητες που της έχει εκχωρήσει, 

εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

  (2)  Πριν από την ίδρυση οποιασδήποτε 

επιτροπής βιοηθικής αξιολόγησης, 

δυνάμει του εδαφίου (1), η Επιτροπή 

υποβάλλει, μέσω του Υπουργού, αίτημα 

προς το Υπουργικό Συμβούλιο για 

έγκριση της ίδρυσης τέτοιας επιτροπής: 

   

  

 

 

... (Ι) του 2010. 

Νοείται ότι οι υπάρχουσες και 

λειτουργούσες τρεις (3) επιτροπές 

βιοηθικής αξιολόγησης κατά το χρόνο 

έναρξης της ισχύος του περί Βιοηθικής 

(Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής 

Επιτροπής) (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2010, θεωρούνται ότι ιδρύθηκαν και 

λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του εν λόγω Νόμου. 

  

  (3) Μετά την υπό του Υπουργικού 

Συμβουλίου έγκριση της ίδρυσης 

οποιασδήποτε επιτροπής βιοηθικής 

αξιολόγησης, δυνάμει του εδαφίου (2), η 

Επιτροπή διορίζει τα μέλη της. 

  

  (4)  Οι επιτροπές βιοηθικής αξιολόγησης 

είναι ανεξάρτητες, πολυθεματικές και 

πολυφωνικές. 

  

Κώδικες 

πρακτικής 

επιτροπών 

βιοηθικής 

αξιολόγησης. 

16Β.-(1) Ο ρόλος, οι όροι, οι προϋποθέσεις 

διορισμού και η διαδικασία, τα αξιώματα 

των μελών των επιτροπών βιοηθικής 

αξιολόγησης, η συγκρότηση, η σύνθεση 

και λειτουργία των επιτροπών βιοηθικής 

αξιολόγησης, καθώς επίσης η διαδικασία 

υποβολής αίτησης για βιοηθική αξιολόγηση 
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ερευνητικής πρότασης, η διαδικασία 

βιοηθικής αξιολόγησης και η 

παρακολούθηση και/ή εποπτεία και 

έλεγχος για την τήρηση των όρων και 

προϋποθέσεων που τίθενται στα πλαίσια 

της βιοηθικής αξιολόγησης ρυθμίζονται με 

κώδικες πρακτικής που εκδίδονται με 

διάταγμα του Υπουργού δυνάμει του 

άρθρου 18. 

  

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

31.03.2005. 

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση 

διατάγματος, δυνάμει και του παρόντος 

άρθρου, ως ανωτέρω, οι κώδικες 

πρακτικής που εκδόθηκαν με το περί 

Κωδικών Πρακτικής (Σύσταση και 

Λειτουργία Επιτροπών Βιοηθικής για τον 

Έλεγχο της Βιοϊατρικής στην Κύπρο) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 18 

θεωρούνται ότι εκδόθηκαν σύμφωνα με τις 

πρόνοιες και του παρόντος άρθρου. 

  

 (2) Ο πρόεδρος και τα μέλη κάθε 

επιτροπής βιοηθικής αξιολόγησης 

λαμβάνουν αποζημίωση που καθορίζεται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο.». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ.Φακ.: 23.01.051.084-2010 

ΔΠ/ΕΜΧ 
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