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Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα 

του σεβασµού των ηθικών αξιών στη σύγχρονη βιολογική έρευνα. Σε σειρά 

προηγούµενων εισηγήσεων, η Επιτροπή έχει ασχοληθεί µε τη δεοντολογία της 

έρευνας σε επί µέρους τοµείς (βλαστοκύτταρα, κλινικές δοκιµές, µεταχείριση ζώων 

στην έρευνα), επισηµαίνοντας τις σοβαρές επιπτώσεις της ανάπτυξης των βιολογικών 

εφαρµογών στις αξίες της σύγχρονης κοινωνίας. Η παρούσα γνώµη αναδεικνύει µια 

διάσταση κοινή σε όλους τους τοµείς της βιολογικής έρευνας, αυτήν που αφορά την 

ηθική της «διαδικασίας» της τελευταίας.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διάσταση αυτή είναι κρίσιµη και πρέπει να αποτελέσει 

αντικείµενο προβληµατισµού τόσο της επιστηµονικής µας κοινότητας όσο και της 

Πολιτείας,  εν όψει µάλιστα και της εφαρµογής του νέου εθνικού θεσµικού πλαισίου 

για την έρευνα (ν. 3653/2008). 

 

Ι. Γενικά 

 

Α. Ο εντοπισµός των προβληµάτων 

 

Οι συνθήκες διεξαγωγής της σύγχρονης έρευνας, εν γένει,  έχουν διαφοροποιηθεί 

σηµαντικά σε σχέση µε ό,τι ίσχυε σε παλαιότερες εποχές. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

της έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες είναι α) η ανάπτυξή της στο πλαίσιο της 

ερευνητικής οµάδας, των µεγάλων µονάδων και των διεθνών δικτύων συνεργασίας 

και β) η στενή σύνδεσή της µε την οικονοµία.  

1. Η ερευνητική δραστηριότητα σήµερα δεν στηρίζεται  στην ατοµική δραστηριότητα 

µεµονωµένων επιστηµόνων. Η παραγωγή νέας γνώσης απαιτεί σύνθετη οργάνωση 

και συντονισµό συλλογικών προσπαθειών, ερευνητικό περιβάλλον που εξασφαλίζει 

υποδοµές υψηλής ποιότητας και αντίστοιχους πόρους, καθώς και διεθνή συνεργασία. 



2. Η σύγχρονη οικονοµία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την καινοτοµία, εποµένως 

συνδέεται στενά µε την ερευνητική δραστηριότητα, ιδίως στο πεδίο των νέων 

τεχνολογιών. Η έρευνα, έτσι, προσανατολίζεται συνήθως προς την αγορά, 

εξοικειώνεται µε τον τρόπο λειτουργίας του ανταγωνισµού και, σε µεγάλο βαθµό, 

προσαρµόζει ανάλογα τις προτεραιότητές της. Συχνά οι σύγχρονες ερευνητικές 

µονάδες λειτουργούν ως αυτοτελείς οικονοµικοί φορείς, χωρίς να εξαρτώνται 

αποφασιστικά από δηµόσια χρηµατοδότηση, και ενδιαφέρονται πρωτίστως για την 

εφαρµοσµένη έρευνα, σύµφωνα µε τις ανάγκες της οικονοµίας. 

Αυτή η «βιοµηχανική» οργάνωση της σύγχρονης έρευνας επηρεάζει άµεσα τον τρόπο 

διενέργειας και ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιβάλλοντας συχνά 

περιοριστικούς όρους στην ελευθερία των ερευνητών, όπως: 

- αποµάκρυνση από τη βασική έρευνα, εν όψει της προτεραιότητας εµπορικά 

εκµεταλλεύσιµων εφαρµογών 

- έντονο ανταγωνισµό µεταξύ των ερευνητικών µονάδων 

- υπερβολική εξάρτηση από τον χρηµατοδότη 

- ανάγκη ενασχόλησης µε την προσέλκυση πόρων και τη διοίκηση της 

ερευνητικής µονάδας, εις βάρος συχνά του επιστηµονικού ενδιαφέροντος 

 

Β. Ειδικά:  η έρευνα στις βιολογικές επιστήµες 

 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι παραπάνω γενικές επισηµάνσεις για τις συνθήκες της 

σύγχρονης έρευνας έχουν ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά την έρευνα στις βιολογικές 

επιστήµες. Τούτο, διότι α) η ιδιωτική χρηµατοδότηση αναλαµβάνει σηµαντικό βάρος 

των σχετικών επενδύσεων σε διεθνή κλίµακα και β) οι επιπτώσεις σε βασικά αγαθά 

(προστασία της αξίας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, της υγείας, της ιδιωτικής 

ζωής) είναι άµεσες.  

Φαινόµενα που κατά καιρούς παρατηρούνται, όπως π.χ. ο αποκλεισµός χρήσιµης 

έρευνας για σπάνιες ασθένειες ή για ασθένειες που πλήττουν κυρίως τον Τρίτο 

Κόσµο, η αποσιώπηση αρνητικών αποτελεσµάτων, η «κατασκευή» αποτελεσµάτων 

αρεστών στο χρηµατοδότη αποδεικνύουν την ιδιαίτερη ανάγκη θωράκισης της 

ανεξαρτησίας ειδικά της βιολογικής έρευνας. 
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Γ. Η έρευνα ως αγαθό και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της 

 

Για την Επιτροπή, η επιστηµονική έρευνα συνιστά δηµόσιο αγαθό, καθώς προάγει 

την κατανόηση του κόσµου που µας περιβάλλει, συµβάλλοντας έτσι στο «ευ ζην» του 

συνόλου. Ταυτόχρονα, όµως, αποτελεί και αντικείµενο θεµελιώδους δικαιώµατος, 

αναπόσπαστο στοιχείο ελευθερίας εκείνου που τη διενεργεί. Οι δύο αυτές διαστάσεις 

συνδέονται άρρηκτα. 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι οι εγγυήσεις της ανεξαρτησίας της 

έρευνας είναι κυρίως δύο: 

1. Ο έλεγχος της δεοντολογίας από την ίδια την κοινότητα των ερευνητών, στο 

πλαίσιο διαδικασιών αυτορρύθµισης, καθώς πρώτοι οι ερευνητές έχουν άµεσο 

συµφέρον από τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των δραστηριοτήτων τους. 

Οποιαδήποτε «έξωθεν» ρύθµιση πρέπει να λαµβάνει υπόψη αυτό το περιθώριο 

αυτονοµίας, ώστε να µην αποβαίνει γραφειοκρατική. 

2. Η Πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει επαρκείς δηµόσιους πόρους για τη διενέργεια 

ανεξάρτητης έρευνας, ώστε να µη συνδέεται αναγκαστικά κάθε ερευνητική 

πρωτοβουλία µε συγκυριακές οικονοµικές προτεραιότητες, που συχνά λειτουργούν 

όχι προς όφελος, αλλά εις βάρος της καινοτοµίας.  

Οι εγγυήσεις αυτές χρειάζεται να καθιερωθούν µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες.   

 

ΙΙ. Προτάσεις 

 

Με βάση όσα προηγήθηκαν, και µε δεδοµένο το νέο θεσµικό πλαίσιο για την έρευνα 

στη χώρα µας, η Επιτροπή  προτείνει: 

 

 Προς την Πολιτεία 

 

α) Την πρόβλεψη συγκεκριµένων όρων διασφάλισης της δεοντολογίας της έρευνας 

στις συµβάσεις των ερευνητικών φορέων µε το Κράτος για την εκπόνηση 

ερευνητικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους.  

Με τους εν λόγω όρους, ο ανάδοχος της έρευνας θα δεσµεύεται ιδίως να ελέγχει την 

ακρίβεια και να δηµοσιοποιεί το σύνολο των αποτελεσµάτων, να αποτυπώνει την 

πραγµατική συµβολή κάθε ερευνητή (στις σχετικές δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά 
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περιοδικά, στις ανακοινώσεις σε συνέδρια, καθώς και στις εκθέσεις πεπραγµένων της 

ερευνητικής µονάδας) και να ελέγχει την τήρηση των αρχών δεοντολογίας.  

β) Την υποστήριξη της βασικής έρευνας, κατά την κατανοµή των εθνικών κονδυλίων 

από τον αρµόδιο φορέα   

 

Προς την ερευνητική  κοινότητα 

 

α) Την εκπόνηση κώδικα δεοντολογίας της έρευνας από τις ερευνητικές µονάδες των 

βιολογικών επιστηµών. Βασικά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπίζει ο κώδικας 

αυτός (και µε πρόβλεψη πειθαρχικών κυρώσεων) είναι, ενδεικτικά, η κατασκευή 

αποτελεσµάτων, η κλοπή δεδοµένων, η παραβίαση αρχών της βιοηθικής  (π.χ. της 

αυτονοµίας, του «ωφελέειν ή µη βλάπτειν», της ηθικής µεταχείρισης των 

πειραµατόζωων κλπ). Η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει, σχετικά, ένα 

υπόδειγµα αρχών.  

β) Την ανάληψη πρωτοβουλιών εξοικείωσης των ερευνητών µε τη δεοντολογία της 

έρευνας, στον τοµέα δραστηριοποίησής τους.   

γ) Την εξασφάλιση της διαφάνειας ως προς την προέλευση των άµεσων και έµµεσων 

πόρων που στηρίζουν την ερευνητική δραστηριότητα και γενικότερα τη λειτουργία 

των ερευνητικών ιδρυµάτων. 


