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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέµα: Επιλογή Φύλου µε την µέθοδο της  

Προεµφυτικής Γενετικής ∆ιάγνωσης  (PGD) 

 

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου µε βάση τη πρόσφατη 

δηµοσίευση του άρθρου της εφηµερίδας «The Local» στο διαδίκτυο µε θέµα 

«Swedes go to Cyprus to choose sex of babies», το οποίο αναφέρει ότι, 

ζευγάρια από τη Σουηδία έρχονται στην Κύπρο για να υποβληθούν σε 

Προεµφυτευτική Γενετική ∆ιάγνωση (Pre-implantation Genetic Diagnosis – 

PGD) για επιλογή φύλου του εµβρύου, επιθυµεί να πληροφορήσει το κοινό για 

τα ακόλουθα: 

2. Με τη µέθοδο PGD, τα ωάρια γονιµοποιούνται εξωσωµατικά σε 

δοκιµαστικό σωλήνα. Προς εµφύτευση στη µήτρα επιλέγεται µε ειδική µοριακή 

ανάλυση το έµβρυο που έχει το επιθυµητό φύλο. 

 3. Όσον αφορά στο θέµα της επιλογής του φύλου του εµβρύου µε την 

πιο πάνω αναφερόµενη µέθοδο η νοµοθετική κατάσταση στην Κύπρο είναι η 

ακόλουθη:  

Ο νόµος 31 (ΙΙΙ) / 2001 µε τον οποίο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει 

κυρώσει τη Σύµβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων  

∆ικαιωµάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά µε 

την Εφαρµογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Σύµβαση του Οβιέδο) 

στο άρθρο 4 αυτού προβλέπει ότι οι απαγορευµένες πράξεις ή 

παραλείψεις της Σύµβασης συνιστούν αδικήµατα δυνάµει του 

παρόντος Νόµου τα οποία κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες και 

τιµωρούνται ανάλογα.  Παράβαση του άρθρου 14 της Σύµβασης 
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συνιστά αδίκηµα που τιµωρείται µε φυλάκιση  µέχρι δύο έτη ή 

χρηµατική ποινή µέχρι £5.000 ή / και µε τις δύο αυτές ποινές. 

 Το άρθρο, 14 της Σύµβασης του Οβιέδο προνοεί ότι «η 

χρησιµοποίηση τεχνικών, για τεκνοποίηση µε ιατρική βοήθεια δεν 

επιτρέπεται για την επιλογή φύλου παιδιού που θα γεννηθεί στο µέλλον, 

εκτός όπου µε αυτό τον τρόπο αποφεύγεται σοβαρή κληρονοµική 

νόσος που σχετίζεται µε το φύλο». 

 4.  Από την πρόνοια του άρθρου 14 της Σύµβασης του Οβιέδο, 

εξάγεται η απόλυτη νοµοθετική απαγόρευση της επιλογής του φύλου του 

παιδιού που θα γεννηθεί µε βάση κοινωνικά κριτήρια. 

 5. Πέραν όµως από την νοµοθετική απαγόρευση η Εθνική Επιτροπή 

Βιοηθικής Κύπρου κρίνει ωφέλιµο να επισύρει την προσοχή του κοινού στα 

βιοηθικά διλήµµατα και προβλήµατα που απορρέουν από την επιλογή φύλου 

του παιδιού που θα γεννηθεί στο µέλλον για κοινωνικούς λόγους και όχι για 

ιατρικούς (βλέπε εξαιρέσεις του άρθρου 14 της Σύµβασης του Οβιέδο). 

 Κατά τη Γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου για την 

απαγόρευση πρόσβασης στις τεχνικές επιλογής φύλου, όταν δεν συντρέχει 

κίνδυνος για την υγεία του παιδιού που θα γεννηθεί, προκύπτουν τα πιο κάτω 

βιοηθικά διλήµµατα: 

 (α) η ευηµερία των παιδιών και των οικογενειών τους λόγω του 

κινδύνου που υπάρχει:  

• τα παιδιά που επιλέγηκαν να κυοφορηθούν και να γεννηθούν µόνο µε 

βάση το φύλο τους, πιθανώς να επηρεασθούν ψυχολογικά όταν 

µάθουν ότι όταν ήταν ακόµη έµβρυα επιλέγηκαν να έρθουν στον 

κόσµο µε τον τρόπο αυτό 

• υπάρχει η πιθανότητα οι γονείς να χειρίζονται τα παιδιά αυτά µε 

κάποια προκατάληψη και να τα ωθούν να εκπληρώσουν τις δικές τους 

προσδοκίες, πράγµα που αφαιρεί από την ελευθερία και αξιοπρέπεια 

που δικαιούται να απολαµβάνει το κάθε άτοµο. 

• υπάρχει η πιθανότητα υποβάθµισης των άλλων παιδιών στην 

οικογένεια έναντι του επιλεγµένου µε βάση το φύλο του παιδιού. 

• υπάρχουν ανησυχίες για τις συνέπειες που θα έχει στην συµπεριφορά 

των γονέων µια αποτυχία στην επιλογή του φύλου του παιδιού που θα 

γεννηθεί, λόγω µη εκπλήρωσης των προσδοκιών τους. 
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(β) Η εκτεταµένη εφαρµογή της µεθόδου ως συνήθους πρακτικής 

περικλείει τον κίνδυνο επηρεασµού στο µέλλον της αναλογίας των δύο 

φύλων σε ένα πληθυσµό. Τέτοια ανισόρροπη κατανοµή των φύλων 

µπορεί να  οδηγήσει σε δυσµενείς διακρίσεις έναντι του ενός ή του άλλου 

φύλου µε ανάλογες επιπτώσεις σε όλους τους τοµείς της ζωής του ατόµου 

αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.  

 

      (γ) Θα πρέπει να δηµιουργούµε κοινωνία στην οποία οι γονείς θα 

προσδίδουν αξία στο παιδί τους από τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά και 

προτερήµατα και όχι από το φύλο του. 

 

     (δ)  Η επιλογή των εµβρύων  βάση του φύλου τους in vitro µε την µέθοδο 

PGD οδηγεί στην καταστροφή των υπολοίπων εµβρύων και µετατρέπει τη 

ζωή σε προϊόν κατανάλωσης και στην προαγωγή της ιδέας ότι υπάρχει 

«λάθος» φύλο. 

 

     (ε)  Η επιλογή του φύλου των παιδιών που θα γεννηθούν ανοίγει τον 

δρόµο στην ευγονική, πρακτική που τραυµατίζει την ακεραιότητα, 

µοναδικότητα και ελευθερία του ατόµου. 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 


