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Η Ένωση Βιοτεχνολογίας Ελλάδος

Γενικές Αρχές
εκπροσωπεί στην Ελλάδα την EuropaBio μέσω

Δεσμευόμαστε για την εφαρμογή των

της BIONOVA, την Ευρωπαϊκή Ένωση

δυνατοτήτων της βιοτεχνολογίας για τη βελτίωση

Εταιριών Βιοτεχνολογίας, που έχει ως μέλη της

της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής.

40 εταιρίες με παγκόσμια δραστηριότητα και 25

Δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία, την

Εθνικές Ενώσεις (που μιλούν εκ μέρους 2000

ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) που

όταν κάνουμε έρευνα, αναπτύσσουμε,

δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη,

κατασκευάζουμε και διανέμουμε τα προϊόντα και

πειραματικό έλεγχο, παρασκευή, προώθηση,

τις υπηρεσίες μας.

πωλήσεις και διανομή βιοτεχνολογικών

Αναπτύσσουμε και χρησιμοποιούμε τη

προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της

βιοτεχνολογία με πλήρη σεβασμό στην

υγείας, της γεωργίας, των τροφίμων και του

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα

περιβάλλοντος.

δικαιώματα.
Επικοινωνούμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες

Η βιομηχανία βιοτεχνολογίας αναγνωρίζει την

για τη βιοτεχνολογία και τα προϊόντα και τις

ευθύνη της να ενθαρρύνει, μέσω του διαλόγου,

υπηρεσίες της με ισορροπημένο τρόπο,

την καλλίτερη αμοιβαία κατανόηση των ηθικών

επισημαίνοντας τόσο τα οφέλη όσο και τους

ενστάσεων. Αυτές οι ενστάσεις περιλαμβάνουν

κινδύνους.

κάθε πολιτισμική ή θρησκευτική πτυχή, σχετική

Συμμετέχουμε στο διάλογο με όλους τους

με τη βιοτεχνολογία, πιθανό περιβαλλοντικό

ενδιαφερόμενους σχετικά με τις ηθικές και

αντίκτυπο και την πληρότητα των κανονισμών.

κοινωνικές επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας.
Μεταχειριζόμαστε τα ζώα με σεβασμό και, όταν

Αυτές οι Βασικές Ηθικές Αξίες απευθύνονται

είναι δυνατόν, περιορίζουμε τη χρήση τους στην

στους καταναλωτές, τους ασθενείς, την αγροτική

έρευνα. Αποφεύγουμε κάθε δυσανάλογη χρήση

κοινότητα, τους πολιτικούς, τους νομοθέτες, τα

των ζώων στην έρευνά μας και διατηρούμε τα

ΜΜΕ, τις οργανώσεις και άλλους που επιθυμούν

υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης.

να γνωρίζουν τις κεντρικές ηθικές αξίες που

Υποστηρίζουμε τη διατήρηση της βιο –

ενισχύουν την εργασία μας. Όλα τα μέλη μας

ποικιλότητας.

μοιράζονται αυτές της Βασικές Ηθικές Αξίες.

Αντιτιθέμαστε στη χρήση βιοτεχνολογίας για να
την παραγωγή κάθε είδους όπλων και δεν θα

Από τη στιγμή που η βιοτεχνολογία είναι

αναπτύξουμε ή θα παράγουμε βιολογικά όπλα.

καινοτόμος και ραγδαία αναπτυσσόμενος

Υποστηρίζουμε την ανταλλαγή βιοτεχνολογίας

τομέας, αυτές οι Βασικές Ηθικές Αξίες

ανάμεσα σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες

δύναται να τροποποιηθούν στο μέλλον για

χώρες σεβόμενοι τις πολιτιστικές αξίες κάθε

να αντιμετωπίσουν νέα θέματα και νέες

χώρας.

προκλήσεις.
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Υγεία

Γεωργία, Τρόφιμα και Περιβάλλον

Σεβόμαστε τους ηθικούς κώδικες των

Υποστηρίζουμε βελτιώσεις στην ποιότητα των

επαγγελματιών υγείας που διαγιγνώσκουν και

τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων, με

θεραπεύουν ασθένειες, και που

στόχο να ενδυναμώσουμε την παγκόσμια

συνταγογραφούν, διανέμουν και χρησιμοποιούν

επάρκεια τροφίμων και συνεπώς τη διατροφή

τα προϊόντα μας ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών

ανθρώπων και ζώων.

μας στην έρευνα την ανάπτυξη ή την θεραπεία

Προωθούμε την αποτελεσματική και βιώσιμη

των ασθενών.

γεωργία και υποστηρίζουμε τις νέες

Υποστηρίζουμε την προστασία της

βιοτεχνολογικές εξελίξεις, που προσφέρουν

εμπιστευτικότητας των ιατρικών πληροφοριών,

πρόσθετες ευκαιρίες σε αγρότες να

συμπεριλαμβανομένων των γενετικών

προστατεύσουν ή να βελτιώσουν τη γη τους και

πληροφοριών.

να χρησιμοποιήσουν τους φυσικούς πόρους

Αντιτιθέμαστε στη χρήση ή δημοσιοποίηση

περισσότερο αποτελεσματικά.

ιατρικών πληροφοριών, χωρίς πρότερη

Υποστηρίζουμε τη διαφανή πληροφόρηση για τα

συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, ή σε κάθε

προϊόντα για να προωθήσουμε την καλλίτερη

χρήση ή δημοσιοποίηση που δύναται να

επιλογή του πληροφορημένου καταναλωτή.

οδηγήσει σε μισαλλοδοξία ή στιγματισμό.

Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη της

Διαβεβαιώνουμε ότι, μέσα στα όρια των

βιοαποκατάστασης και καθαρότερες

ευθυνών μας, ότι εξασφαλίζουμε τη

βιομηχανικές και δημοτικές διαδικασίες μέσω

συγκατάθεση όλων των ατόμων που

της βιοτεχνολογίας.

συμμετέχουν στα ερευνητικά μας προγράμματα,

Δεν υποστηρίζουμε τις μεθόδους προϊοντικής

υφίστανται γενετικές εξετάσεις ή λαμβάνουν

γενετικής παρέμβασης οι οποίες αποδεδειγμένα

ιατρική θεραπεία. Όταν τα άτομα αυτά δεν είναι

επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία ή / και

σε θέση να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, αυτή

διαταράσσουν την ισορροπία των

αποκτάται από τους νομίμους εκπροσώπους

οικοσυστημάτων και της τροφικής αλυσίδας.

τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
διατάξεις.
Δεν χρησιμοποιούμε είτε υποστηρίζουμε τη
χρήση τεχνολογιών κλωνοποίησης για την
αναπαραγωγή ανθρώπων.
Υποστηρίζουμε την προσβασιμότητα σε
συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον γενετικό
έλεγχο.
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Όλα τα μέλη της Ένωσης Βιοτεχνολογίας Ελλάδος συμφωνούν με αυτές τις Βασικές
Ηθικές Αξίες.
Οι εταιρίες – μέλη δεν θα υποστηρίζουν άλλες θέσεις από αυτές της Ένωσης, εκτός
αν αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της EuropaBio.
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