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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

 
 

Διαδικαςία ζγκριςησ αίτηςησ για διεξαγωγή επιςτημονικήσ ζρευνασ   

1. Υποβολι αίτθςθσ από τον ενδιαφερόμενο μζςω του ζντυπου Αίτηςη για  άδεια 

διεξαγωγήσ ερευνών. Η αίτθςθ παραδίνεται ςτο γραφείο τθσ Γραμματζα τθσ 

Επιτροπισ, κα Ειρινθ Γεωργίου, Λειτουργό Υπθρεςιϊν Υγείασ, αρ. τθλεφϊνου 

22605738, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εμπιςτευτικότθτα του επιςτθμονικοφ αντικειμζνου 

τθσ ζρευνασ. Δίνεται Βεβαίωςη παραλαβήσ  αίτηςησ ερευνητικήσ πρόταςησ ςτθν 

οποία  αναγράφεται ο αρικμόσ του πρωτοκόλλου.  

Σθμειϊνεται ότι προχπόκεςθ για τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ αποτελεί θ  επιςφναψθ 

όλων των απαραίτθτων βεβαιϊςεων/δικαιολογθτικϊν όπωσ αναγράφονται ςτθν 

αίτθςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ αίτθςθ δεν παραλαμβάνεται. 

2. Ανάλογα με το κζμα τθσ ζρευνασ θ αίτθςθ παραπζμπεται ςε όλα τα μζλθ τθσ 

Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του αρμόδιου Τμιματοσ /Υπθρεςίασ του ΥΥ για ενθμζρωςθ 

και απόψεισ από τον εκπρόςωπο του αρμόδιου τμιματοσ. H τελικι απόφαςθ  

λαμβάνεται από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι Προϊκθςθσ Ερευνϊν. 

3. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ςυνεδριάηουν ανά δίμθνο (ι μθνιαία ςε περίπτωςθ αυξθμζνου 

αρικμοφ αιτιςεων)  για αξιολόγθςθ των αιτιςεων. Η απόφαςθ τθσ επιτροπισ 

αποτυπϊνεται ςτο ειδικό ζντυπο Απόφαςη Αξιολόγηςησ Αίτηςησ.   

4. Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ κοινοποιείται γραπτϊσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ εντόσ δυο 

μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  

4 α) Σε περίπτωςθ ζγκριςθσ ςτθν επιςτολι αναφζρεται ότι θ ζρευνα κα 

παρακολουκείται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα όπωσ όριςε θ επιτροπι. Απαιτείται 

από τον ερευνθτι υποβολι ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ όπωσ ςυμπλθρϊνει το ςχετικό ζντυπο 

Παρακολοφθηςη Ζρευνασ από την Επιςτημονική Επιτροπή Προώθηςησ Ερευνών ςτο 

οποίο αναφζρεται θ εξζλιξθ και το ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται θ εργαςίασ. (Σε 

περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ αποςτολισ του ζντυπου παρακολοφκθςθσ, πζρα του μθνόσ,  

το Γραφείο του Γραμματζα τθσ Επιτροπισ κα αποςτζλλει ςχετικι γραπτι υπενκφμιςθ). 
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Η κακυςτζρθςθ ςτθν αποςτολι επιςτολι του ςχετικοφ εντφπου ςυνεπάγεται τθν 

αναςτολι τθσ ζγκριςθσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ  

4 β) ςε περίπτωςθ που θ επιτροπι κρίνει αναγκαίο ότι απαιτοφνται επιπλζον ςτοιχεία 

/διευκρινιςεισ θ επιτροπι ζχει το δικαίωμα να τα ηθτιςει γραπτά ι προφορικά 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

5. Σθμειϊνεται ότι είναι ςτθν αρμοδιότθτα τθσ επιτροπισ να αναςτείλει τθν άδεια 

διεξαγωγισ ζρευνασ εάν και εφόςον παρατθρθκεί ότι δεν τθροφνται οι κανονιςμοί. 

6. Τθρείται θλεκτρονικό αρχείο των αιτιςεων, από τθν Γραμματεία τθσ Επιτροπισ που 

περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν ζρευνα  τθν πρόοδο που επιτελείται 

και τα αποτελζςματα που εξάγονται. 

7. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ : 

 α) ο ερευνθτισ παραδίδει αντίγραφα ςε θλεκτρονικι και ςε ζντυπθ μορφι που κα 

φυλάςςονται/ καταχωροφνται  ςτο αρχείο τθσ Επιτροπισ.   

β) δίνει τθν γραπτι ςυγκατάκεςθ του Για τθν Διαχείριςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ 

από το Υπουργείο Υγείασ. 

γ)  παραδίδει περίλθψθ τθσ ζρευνασ ςε ςυγκεκριμζνθ μορφι κακϊσ και  τα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ  τα οποία κα αναρτοφνται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ 

δ) (εφόςον ο ερευνθτισ το επικυμεί ςε ςυνεννόθςθ με τθν επιτροπι ) κα γίνεται 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ςε ενδιαφερόμενουσ λειτουργοφσ του Υπουργείου 

Υγείασ. 

  

  

 

 


