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Γενετικές εξετάσεις στην εργοδότηση και ασφάλεια υγείας.  

Σύγκρουση συµφερόντων; 

 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες στην προσπάθεια τους να αξιολογήσουν το επίπεδο 

κινδύνου ενός υποψήφιου για σκοπούς ασφάλισης του, χρησιµοποιούν διάφορες 

µεθόδους οι οποίες εγείρουν  διαφορετικού βαθµού βιοηθικά διλήµµατα. Τέτοιες µέθοδοι 

περιλαµβάνουν: 

1. πρόβλεψη και πρόγνωση µε βάση το ιατρικό ιστορικό του ατόµου , µέσα 

από τις απαντήσεις που δίνει σε συγκεκριµένες ερωτήσεις. 

2. πρόβλεψη και πρόγνωση µε βάση ιατρικές εξετάσεις, µέσα από ένα 

γενικό check up 

3. πρόβλεψη µε βάση το οικογενειακό ιστορικό όπου το υποψήφιο άτοµο για 

ασφάλιση καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις σε σχέση µε την εµφάνιση 

συγκεκριµένων ασθενειών στην οικογένεια του. 

4. πρόβλεψη µε βάση τον τρόπο ζωής του υποψήφιου ατόµου και άλλων 

εξωγενών παραγόντων, όπως το επάγγελµα, οι διατροφικές συνήθειες και 

οι περιβαλλοντικές συνθήκες, παράγοντες οι οποίοι πιθανόν να συνδέονται 

περισσότερο µε την εµφάνιση µιας συγκεκριµένης ασθένειας. 
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5. πρόβλεψη µε την χρήση γενετικής διάγνωσης. 

Με την µέθοδο αυτή το άτοµο που είναι υποψήφιο για ασφάλιση αξιολογείται µε 

βάση τα αποτελέσµατα γενετικών εξετάσεων. 

 

Σε µια τέτοια περίπτωση οι ασφαλιστικές εταιρείες απαιτούν όπως το άτοµο  

αποκαλύψει τα αποτελέσµατα γενετικών εξετάσεων που έτυχε να κάνει προηγουµένως ή 

επιβάλλουν όπως το άτοµο αυτό διεξάγει γενετικές εξετάσεις πριν συνάψει ένα 

ασφαλιστικό συµβόλαιο.  Σκοπός της µεθόδου αυτής είναι η  επιλογή για ασφάλιση 

ατόµων µε χαµηλά επίπεδα κινδύνου να αναπτύξει στο µέλλον γενετικές ανωµαλίες διότι 

µε την γενετική εξέταση παρέχεται αυτή η δυνατότητα διάγνωσης [για την ύπαρξη ή µη 

της πιθανότητας το άτοµο αυτό να αναπτύξει στο µέλλον τέτοιες γενετικές ασθένειες].  

 

Όσον αφορά τους εργοδότες, αυτοί επιθυµούν να έχουν την πληροφόρηση που 

παρέχουν τέτοιες γενετικές εξετάσεις ώστε σε περιπτώσεις που η εργασία που θα 

προσφερθεί στο άτοµο είναι ανθυγιεινή (π.χ παρουσία τοξικών, χηµικών, καρκινογόνων 

ή άλλων ουσιών) να µπορούν να επιλέγουν τα άτοµα τα οποία δεν έχουν πιθανότητα, , 

ανάπτυξης µιας γενετικής ασθένειας στην οποία κάποια άλλα άτοµα λόγω γενετικής 

προδιάθεσης  είναι πιο ευπαθή όταν εκτίθενται στις συγκεκριµένες ανθυγιεινές συνθήκες.  

 

 Οι εργοδότες, επίσης ζητούν τα αποτελέσµατα γενετικών εξετάσεων µε σκοπό να 

γνωρίζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης στο µέλλον γενετικών ασθενειών από υποψήφιους. 

Με τον τρόπο αυτό, οι εργοδότες επιδιώκουν την πρόβλεψη των πιθανών επιπέδων 

απουσιών του εργαζόµενου λόγω ασθένειας ή χαµηλότερης παραγωγικότητας κάτι που 

τους δίνει την δυνατότητα πρόβλεψης του τρόπου που θα µπορούσε σε περίπτωση 

πρόσληψης του το άτοµο αυτό να επηρεάσει την κερδοφορία της επιχείρησης. 

 

 

 Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη έχω την γνώµη ότι θα ήταν χρήσιµο να αναφέρω 

τις αρχές που έχουν διακηρυχθεί  σε διεθνείς συµβάσεις και διακηρύξεις και αφορούν τον 
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σεβασµό και την προστασία των δικαιωµάτων και βασικών ελευθεριών του ατόµου, σε 

συνάρτηση µε τις εφαρµογές και την πρόοδο της γενετικής επιστήµης. 

 

 

1ον  :  H διεθνής διακήρυξη ανθρώπινων γενετικών δεδοµένων της UNESCO (2003 

International Declaration on Human Genetic Data), αναγνωρίζοντας ότι οι γενετικές 

πληροφορίες αποτελούν µέρος των ιατρικών πληροφοριών όπως επίσης ότι µπορούν 

να επηρεάσουν σηµαντικά την οικογένεια του ατόµου, ζητεί από τα Κράτη, την λήψη 

µέτρων ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθερίων κατά την 

συλλογή, επεξεργασία, χρήση και φύλαξη ανθρώπινων γενετικών πληροφοριών, στα 

πλαίσια της ισότητας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. 

 

 Επιπρόσθετα, η διακήρυξη αναφέρει στο άρθρο 3 ότι η ταυτότητα του ατόµου δεν 

θα πρέπει να υποβιβάζεται στα γενετικά χαρακτηριστικά, αφού η ταυτότητα του κάθε 

ατόµου αποτελείται από ένα πολύπλοκο σύµπλεγµα εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 

και προσωπικών παραγόντων όπως συναισθηµατικούς, κοινωνικούς, πνευµατικούς και 

πολιτισµικούς δεσµούς µε άλλα άτοµα και ως εκ’ τούτου προσδίδεται στην ταυτότητα του 

κάθε ατόµου µια διάσταση ελευθερίας. 

 

 Επίσης, η διεθνής διακήρυξη ανθρωπίνων γενετικών δεδοµένων, αναφέρει ρητά 

ότι η συλλογή, επεξεργασία, χρήση και φύλαξη γενετικών δεδοµένων επιτρέπεται: 

1. για διαγνωστικούς και ιατρικούς λόγους, 

2. για ιατρική και επιστηµονική έρευνα, 

3. για δικανική ιατρική καθώς και για αστικές, ποινικές και άλλες νοµικές διαδικασίες 

4. ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος να συνάδει µε τις πρόνοιες της 

παρούσας διακήρυξης και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

 

Η διακήρυξη αυτή καθιστά σαφές ότι θα πρέπει να δοθούν σαφής, επαρκής και 

κατάλληλες πληροφορίες προς το επηρεαζόµενο άτοµο µε συγκεκριµένη αναφορά 

στον σκοπό χρήσης των γενετικών του πληροφοριών, και θα πρέπει να ληφθεί η  

ελεύθερη, ενηµερωµένη και ξεκάθαρη συναίνεση του, πριν ληφθεί οποιαδήποτε 

γενετική πληροφορία. 
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 Το άρθρο 14 της διακήρυξης, ρητά απαγορεύει την διάθεση γενετικών 

πληροφοριών σε τρίτα άτοµα, και συγκεκριµένα σε εργοδότες, ασφαλιστικές 

εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και άλλους φορείς ακόµη και στην οικογένεια του 

ατόµου εκτός σε περιπτώσεις σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος  όπως ρητά 

αναφέρονται στην νοµοθεσία και σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα.  ∆ιάθεση τέτοιων γενετικών πληροφοριών µπορεί να γίνεται µόνον µε  

την προηγούµενη ελεύθερη ενηµερωµένη συγκατάθεση του επηρεαζόµενου ατόµου 

και θα προστατεύεται ως πληροφορία εµπιστευτικής φύσης. 

 

2ον: (α) Το άρθρο 11 της Σύµβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου σε σχέση µε την εφαρµογή 

της Βιολογίας και Ιατρικής (Σύµβαση Οβιέδο) την οποία η Κύπρος έχει κυρώσει 

µε νοµοθεσία από το 2001, ρητά απαγορεύει την δυσµενή διάκριση κατά 

οποιουδήποτε ατόµου µε βάση την γενετική του κληρονοµιά. 

 

    (β)  Το άρθρο 12 της Σύµβασης του Οβιέδο αναφέρει ότι «εξετάσεις που είναι 

προβλεπτικές γενετικών ασθενειών µπορούν να γίνονται µόνον για σκοπούς υγείας» 

(“tests which are predictive of genetic diseases ….may be performed only for health 

purposes”).  

 

Το  Συµβούλιο της Ευρώπης έχει προβεί στην σύσταση επιτροπής εργασίας για 

δηµιουργία πρόσθετου πρωτοκόλλου στην Σύµβαση του Οβιέδο το οποίο θα εξετάζει 

τις µη-ιατρικές εφαρµογές γενετικών εξετάσεων, µε συγκεκριµένη αναφορά στην 

χρήση για σκοπούς εργοδότησης και ασφάλισης.  Οι εργασίες της οµάδας αυτής δεν 

έχουν προχωρήσει.  Προχωρεί προς το παρόν στις εργασίες της η οµάδα για την 

σύνταξη πρόσθετων πρωτοκόλλων για τις ιατρικές εφαρµογές γενετικών εξετάσεων. 

 

4ον :  Παράλληλα το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει ήδη προβεί στην έκδοση 

συστάσεων σε σχέση µε την λήψη και χρήση γενετικών πληροφοριών. Οι αρχές 6 και 

8 της σύστασης (89)2 του 1992 σε σχέση µε τις γενετικές εξετάσεις, αναφέρουν ρητά 

ότι η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών γενετικών δεδοµένων επιτρέπεται µόνο 

για σκοπούς ιατρικής περίθαλψης, διάγνωσης και πρόληψης. Παρόµοιες αρχές 

περιλαµβάνονται και στην σύσταση αρ. (97) 5 του 1997. 
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Απαγορεύσεις για την χρήση γενετικών εξετάσεων για σκοπούς ασφάλισης ή 

εργοδότησης, συναντούµε στις νοµοθεσίες του Ηνωµένου Βασιλείου, της  ∆ανίας, 

της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της  Γερµανίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας, της 

Εσθονίας, του Βελγίου και των Ηνωµένων Πολιτειών. 

 

 Στην Γαλλία, το 2002 τροποποιήθηκε ο ποινικός και ο αστικός κώδικας µε 

προσθήκη απαγόρευσης διάκρισης µε βάση τα γενετικά χαρακτηριστικά του ατόµου 

ή µε βάση προγνωστικές γενετικές εξετάσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο τον 

εντοπισµό γενετικής προδιάθεσης για ασθένεια η οποία δεν έχει εκδηλωθεί ακόµη. Ο 

εργατικός κώδικας (άρθρα 122-45), απαγορεύει ρητά την χρήση οποιωνδήποτε 

γενετικών χαρακτηριστικών κάποιου υποψηφίου για σκοπούς εργοδότησης, 

ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας. 

 

 Στην Σουηδία η νοµοθεσία απαιτεί όπως οι γενετικές εξετάσεις λαµβάνουν 

χώραν µόνο για ιατρικούς σκοπούς ή για ερευνητικούς σκοπούς. 

 

 Στην Γερµανία, παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριµένη νοµοθεσία σε θέµατα 

χρήσης αποτελεσµάτων γενετικών εξετάσεων για σκοπούς ασφάλισης, ο Γερµανικός 

Σύνδεσµος Ασφαλιστών, προέβηκε σε δέσµευση ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα 

ζητούν την διεξαγωγή προγνωστικών γενετικών εξετάσεων από υποψήφιους 

ασφαλιζοµένους πριν την σύναψη ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Εξαίρεση θα 

αποτελούν αιτήσεις για σύναψη ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε πολύ σηµαντικά 

ποσά.  

 

∆εν υπάρχει επίσης νοµοθετική ρύθµιση αναφορικά µε την χρήση 

αποτελεσµάτων γενετικών εξετάσεων από εργοδότες. 

 

 Στο Ηνωµένο Βασίλειο,  το 2001 επιτεύχθηκε µορατόριουµ στην χρήση 

γενετικών εξετάσεων από ασφαλιστικές εταιρείες, για περίοδο 5 ετών. Με βάση το 

µορατόριουµ αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρείες µπορούν να ζητήσουν αποτελέσµατα 

προγνωστικών γενετικών εξετάσεων µόνο εάν (α) οι εξετάσεις αυτές έχουν εγκριθεί 

από την Επιτροπή Γενετικής και Ασφάλειας (β) εάν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι 

για κάλυψη ζωής ύψους £500.000 στερλινών ή £300.000 στερλινών σε περίπτωση 

ασφάλισης υγείας. Το µορατόριουµ ίσχυε µέχρι το τέλος του 2006, ενώ σύµφωνα µε 



 6 

ανακοίνωση της Επιτροπής Γενετικής και Ασφάλειας κατά τον Μάρτιο του 2007 δεν 

εκκρεµούσαν ενώπιον της οποιεσδήποτε αιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες για 

χρήση γενετικών εξετάσεων.   

 

Η Επιτροπή Ανθρώπινης Γενετικής (Human Genetics Commission) εξέδωσε 

κατευθυντήριες γραµµές σε σχέση µε τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την χρήση 

γενετικών πληροφοριών από τους εργοδότες. Ανάµεσα σε άλλα περιλαµβάνονται: 

• απαγόρευση χρήσης γενετικών εξετάσεων ως µέσο πρόγνωσης 

µελλοντικών ασθενειών ή µελλοντικού χρόνου απουσίας από την εργασία 

• οι εργοδότες δεν επιτρέπεται να επιµείνουν στο αίτηµα τους να τους 

κοινοποιούνται αποτελέσµατα προηγούµενων γενετικών εξετάσεων του 

εργαζοµένου ή υποψήφιου εργαζοµένου 

• γενετικές εξετάσεις επιτρέπονται µόνο στην περίπτωση που τέτοιες 

εξετάσεις θα δώσουν πληροφόρηση εάν υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης 

µιας γενετικής ασθένειας η οποία θα έθετε σε κίνδυνο είτε το ίδιο το 

άτοµο, είτε το εργασιακό περιβάλλον του ατόµου στο σύνολο του. 

 

 Στην Αυστρία, η σχετική νοµοθεσία (Gentechnology Act,1994),  ρητά 

απαγορεύει την χρήση γενετικών εξετάσεων και γενετικών πληροφοριών για 

σκοπούς ασφάλισης υγείας όπως επίσης και από εργοδότες. Παρόµοιες 

απαγορεύσεις περιλαµβάνει και η νοµοθεσία της Εσθονίας. 

 

 Στο Βέλγιο, µε βάση βασιλικά διατάγµατα, απαγορεύεται η χρήση γενετικών 

πληροφοριών από ασφαλιστικές εταιρείες και εργοδότες.  Η απαγόρευση ισχύει τόσο 

για ιδιωτικές όσο και για δηµόσιες ασφαλιστικές εταιρείες.  

 

 Η νοµοθεσία στην ∆ανία, απαγορεύει την λήψη και χρήση αποτελεσµάτων 

γενετικών εξετάσεων προγνωστικής φύσης από ασφαλιστικές εταιρείες.  

 

Σε σχέση µε την χρήση γενετικών εξετάσεων από εργοδότες, η νοµοθεσία 

απαγορεύει στους εργοδότες να ζητήσουν τέτοια πληροφόρηση. Όταν όµως η φύση 

της εργασίας είναι τέτοια που θέτει σε κίνδυνο άτοµα µε καθορισµένη γενετική 

προδιάθεση, οι εργοδότες µπορούν να ζητήσουν γενετικές εξετάσεις αλλά, τα 
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αποτελέσµατα µπορούν να αποκαλυφθούν µόνο στον υποψήφιο για την εργασία, όχι 

στον εργοδότη. 

 

 Περιορισµούς στην συλλογή και επεξεργασία γενετικών δεδοµένων στον 

εργασιακό χώρο συναντάµε και στις νοµοθεσίες της Ολλανδίας, του 

Λουξεµβούργου και της Ελλάδας. 

 

 Στην Ιταλία, σύµφωνα µε τον νόµο προστασίας δεδοµένων, γενετικά δεδοµένα 

µπορούν να επεξεργαστούν µόνο υπό τις συνθήκες που αναφέρονται σε µια ad hoc 

αρχή και υπό την έγκριση εθνικής αρχής επίβλεψης. Γενετικές εξετάσεις µπορούν να 

διεξαχθούν µόνο στην περίπτωση που χρήση τους θα προστάτευε την σωµατική 

ακεραιότητα ή υγεία του ατόµου, ή τρίτου µέρους ή τους κοινωνικού συνόλου, µετά 

φυσικά από γραπτή συγκατάθεση του ατόµου. Σε περίπτωση που δεν έχει δώσει την 

συγκατάθεση του το ενδιαφερόµενο άτοµο, απαιτείται η έγκριση της εθνικής αρχής 

προστασίας δεδοµένων. 

 

 Στην Φιλανδία, παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριµένη πρόνοια στην νοµοθεσία 

για την λήψη και χρήση γενετικών πληροφοριών από ασφαλιστικές εταιρείες, 

εντούτοις, κάτι τέτοιο απαγορεύεται µέσα από µια ανεπίσηµη συµφωνία µε τις 

ασφαλιστικές εταιρείες.  

 

Η χρήση γενετικών εξετάσεων από εργοδότες απαγορεύεται µέσα από 

συγκεκριµένη νοµοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον χώρο εργασίας 

(Act on Protection of Privacy in Working Life,2004) όπου αναφέρεται ότι ο εργοδότης 

δεν επιτρέπεται  να απαιτήσει από  τον υπάλληλο να συµµετέχει σε γενετικές 

εξετάσεις κατά τη διαδικασία της πρόσληψης ή κατά τη διάρκεια της εργοδότησης 

του και επίσης δεν έχει κανένα δικαίωµα να λάβει γνώση κατά πόσον ο υπάλληλος 

έχει ή δεν έχει συµµετάσχει ξανά σε τέτοιες εξετάσεις ( “the employer is not permitted 

to require the employee to take part in genetic testing during recruitment or during 

the employment relationship and no right to know whether or not the employee has 

ever taken part in such testing”) 

  

 Στις Η.Π.Α υιοθετήθηκε από την Βουλή στις 25/04/2007 ένας νέος νόµος ο 

οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις µε βάση τα αποτελέσµατα των γενετικών 
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εξετάσεων του κάθε ατόµου. Έτσι, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα έχουν το 

δικαίωµα να αρνηθούν σε πολίτες την ασφάλιση τους, λόγω των αποτελεσµάτων 

γενετικών εξετάσεων που δείχνουν προδιάθεση για κάποια ασθένεια. 

 

 

Βιοηθικά ∆ιλήµµατα: 

 

1. Σεβασµός θεµελιωδών αρχών: 

Η πιθανότητα χρήσης γενετικών πληροφοριών από ασφαλιστικές εταιρείες 

δηµιουργεί τον κίνδυνο παραβίασης θεµελιωδών αρχών και δικαιωµάτων του 

ανθρώπου, όπως είναι ο σεβασµός της ανθρώπινης ελευθερίας, η µη-δυσµενής 

διάκρισης, και η µη εκµετάλλευσης.  

 

2. Θέµα εµπιστευτικότητας προσωπικών δεδοµένων: 

Μέσα από τις γενετικές εξετάσεις λαµβάνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.  

Η διάθεση αυτών των δεδοµένων θα πρέπει να κατοχυρώνεται µε επαρκή µέσα 

ώστε να τηρείται η εµπιστευτικότητα. Τα γενετικά αυτά αποτελέσµατα γίνονται 

πρώτα γνωστά στον ιατρό που ζητεί αυτές τις εξετάσεις.  Εγείρεται όµως το θέµα 

του ιατρικού απορρήτου.   ∆ικαιούται ο ιατρός να κοινοποιήσει τα δεδοµένα αυτά 

σε τρίτα άτοµα, όπως είναι µια ασφαλιστική εταιρεία ή ο εργοδότης;  Τι γίνεται µε 

την ανεξαρτησία του ιατρικού επαγγέλµατος και µε το ιατρικό απόρρητό; Οι 

γενετικές αυτές πληροφορίες αποτελούν καθαρά περιουσία του εξεταζόµενου 

ατόµου.  Σύµφωνα µε εθνικές νοµοθεσίες ορισµένων Κρατών-Μελών της ΕΕ 

γενετικά δεδοµένα αποτελούν ευαίσθητα δεδοµένα. 

 

Σε επίπεδο νοµοθεσίας στα Κράτη Μέλη της  Ε.Ε. παρατηρείται µια 

διαφοροποίηση ανάµεσα τους και στον τρόπο µε τον οποίο χειρίζονται το θέµα 

αυτό. Σε αρκετά κράτη µέλη  έχουν υιοθετηθεί νοµοθεσίες οι οποίες ρητά 

κατατάσσουν τα γενετικά δεδοµένα ως ευαίσθητα δεδοµένα στους Νόµους περί 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, και παρέχουν  όλες τις ασφαλιστικές 

δικλείδες και όλους τους αναγκαίους περιορισµούς. Υπάρχουν όµως και άλλα 

κράτη µέλη στα οποία το θέµα της επεξεργασίας γενετικών δεδοµένων δεν 

ρυθµίζεται επακριβώς µε συγκεκριµένη νοµοθεσία.  
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Στην Κύπρο στο νόµο Περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(προστασία του ατόµου) (αρ. 13821)/200 ο ορισµός «ευαίσθητα δεδοµένα» 

περιλαµβάνει και τα δεδοµένα που αφορούν την υγεία.  Ο ορισµός αυτός είναι 

κατά την γνώµη µου ασαφής και δεν ξεκαθαρίζει αν περιλαµβάνει και τα γενετικά 

δεδοµένα. 

 

3. Αξιοπιστία γενετικών εξετάσεων: 

Ένα σηµαντικό ερώτηµα που εγείρεται από την χρήση αποτελεσµάτων γενετικών 

εξετάσεων για σκοπούς ασφάλισης και εργοδότησης είναι η αξιοπιστία µιας 

τέτοιας εξέτασης, η σχετικότητα της και η προβλεπτική της αξία. Εποµένως θα 

πρέπει να εξεταστεί αν είναι δίκαιο ή άδικο να βασίζεται η θετική ή αρνητική 

απόφαση για ασφάλιση, ή εργοδότηση κάποιου ατόµου µε βάση τα 

αποτελέσµατα τέτοιων γενετικών εξετάσεων. 

 

Σύµφωνα µε το European Group on Ethics in Science and New Technologies, 

(Γνώµη Αρ. 18), για να καθοριστεί η αξιοπιστία µιας γενετικής εξέτασης θα 

πρέπει πρώτα να αποδειχθεί: 

• η σχετικότητα της µε την προστασία της υγείας των εργαζοµένων 

• η σταθερότητα και η ακρίβεια των µετρήσεων των εξετάσεων 

• το επίπεδο προγνωστικότητας της εξέτασης 

 

Η συσχέτιση των γενετικών εξετάσεων µε τον εντοπισµό προδιάθεσης για 

συγκεκριµένη ασθένεια στο µέλλον για προστασία της υγείας των εργαζοµένων, 

κατά µία άποψη, στο παρόν στάδιο έχει µόνο µια θεωρητική βάση.  Υπάρχει 

όµως και η αντίθετη άποψη ότι η συσχέτιση έγκειται στην διάγνωση πιθανού 

κινδύνου γενετικής βλάβης σ΄ ένα εργαζόµενο σαν αποτέλεσµα της έκθεσης του 

σε συγκεκριµένο εργασιακό χώρο. 

 

Η σταθερότητα και ακρίβεια των µετρήσεων των γενετικών εξετάσεων είναι πολύ 

µεγάλης σηµασίας καθώς τα αποτελέσµατα των εξετάσεων αυτών έχουν 

σοβαρές επιπτώσεις στο ενδιαφερόµενο άτοµο.  Συνεπώς, είναι σηµαντικό να 

υπάρχουν καλές εργαστηριακές πρακτικές οι οποίες να ελέγχονται σε συνεχή 

βάση, και να γίνεται συνεχής καταγραφή και τεκµηρίωση όλων των διαδικασιών 

και του αποτελέσµατος. 
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Το επίπεδο προγνωστικότητας µιας γενετικής εξέτασης θα πρέπει επίσης να 

ληφθεί υπόψη.  Στο παρόν στάδιο χρειάζεται η επιστηµονική µαρτυρία κατά 

πόσον είναι δυνατόν  να προβλεφθεί µε απόλυτη ακρίβεια, µέσα από την χρήση 

γενετικών εξετάσεων, αν µια ασθένεια θα εκδηλωθεί ή όχι.  Οι γενετικές εξετάσεις 

που θα διαγνώσουν την προδιάθεση µπορούν να διαγνώσουν και την εκδήλωση 

της ασθένειας;  ∆εν εξαρτάται η εκδήλωση της ασθένειας και από άλλους 

παράγοντες όπως ο τρόπος ζωής του ατόµου, οι διατροφικές του συνήθειες, το 

περιβάλλον εργασίας και διαµονής του; 

  

4. ∆υσµενής διάκριση µέσα από την χρήση αποτελεσµάτων γενετικών 

εξετάσεων: 

Τα αποτελέσµατα  γενετικών εξετάσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για θετική 

ή αρνητική επιλογή ατόµων ως κατάλληλα ή µη κατάλληλα να τύχουν ασφάλισης 

ή εργοδότησης. Τα άτοµα τα οποία θα εντοπιστούν ότι στο µέλλον πιθανόν να 

αναπτύξουν κάποια ασθένεια είτε δεν θα γίνουν αποδεκτά για ασφάλιση, είτε θα 

κληθούν να καταβάλουν ένα πολύ αυξηµένο ασφάλιστρο. Ένας τέτοιος χειρισµός 

εκ πρώτης όψεως καταπατεί θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα και βρίσκεται σε 

αντίθεση µε διεθνείς διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες 

αφού αποτελεί σοβαρή µορφή δυσµενούς διάκρισης για δύο κυρίους λόγους: 

• άτοµα τα οποία στο παρόν στάδιο είναι υγιή, κατατάσσονται σε 

διαφορετική οµάδα κινδύνου από ότι άλλα υγιή άτοµα, και εξισώνονται 

µε άτοµα τα οποία ήδη ασθενούν, µε µοναδικό κριτήριο την 

πιθανότητα ανάπτυξης µιας ασθένειας στο µέλλον µε βάση τα 

αποτελέσµατα γενετικών εξετάσεων. 

• θεωρείται άδικο, να µειονεκτούν άτοµα µε βάση τα γενετικά τους 

χαρακτηριστικά, εφ΄ όσον για τα χαρακτηριστικά αυτά δεν έχουν 

κανένα έλεγχο. 

 

5. Στιγµατισµός και καταρράκωση της αυτοεκτίµησης 

Τα άτοµα τα οποία θα διαγνωστεί ότι έχουν την πιθανότητα να αναπτύξουν µια 

γενετική ανωµαλία στο µέλλον, πιθανόν να στιγµατιστούν και να αντιµετωπίσουν 

τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού. Κάτι τέτοιο, µπορεί να επηρεάσει όχι µόνο 

τα άτοµα αυτά, αλλά και τις οικογένειες τους. Επιπρόσθετα, η γνώση ότι το άτοµο 
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στο µέλλον πιθανόν να αναπτύξει µια γενετική ασθένεια, µπορεί, όπως και µια 

διάγνωση υφιστάµενης ασθένειας, να καταστρέψει τους φυσιολογικούς ρυθµούς 

ζωής του ατόµου, τον τρόπο ζωής του καθώς και την αυτοεκτίµηση του. 

 

6. Καταπάτηση δικαιώµατος για αυτοκαθορισµό της πληροφόρησης του 

ατόµου και του δικαιώµατος στην άγνοια 

Τα αποτελέσµατα γενετικών εξετάσεων τα οποία θα καταδεικνύουν την 

πιθανότητα ανάπτυξης µιας γενετικής ανωµαλίας στο µέλλον, πολύ πιθανόν να 

αποτελέσουν ένα δυσβάστακτο βάρος για το άτοµο και πιθανόν να είναι µια 

πληροφόρηση την οποία θα προτιµούσε να µην είχε λάβει.  Μια τέτοια 

πληροφόρηση µπορεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής του ατόµου καθώς και το 

όραµα και τα σχέδια του για την ζωή του, αφού θα ζει περιµένοντας ότι κάποια 

στιγµή θα αναπτύξει µια γενετική ανωµαλία. Ποιος θα ήθελε να ξέρει το µέλλον 

του; Ποιος θα ήθελε να ξέρει ότι στο µέλλον θα αναπτύξει µια ασθένεια η οποία 

πιθανόν να είναι και ανίατη; Πολλοί είναι αυτοί που δεν θα ήθελαν να ξέρουν όλα 

όσα θα µπορούσαν να ξέρουν µε βάση την πρόοδο της επιστήµης  και θα ήθελαν 

να ζουν στην άγνοια τους. Η επιθυµία αυτή του ατόµου και το δικαίωµα του να 

προγραµµατίζει και να οργανώνει την ζωή του µε βάση την άγνοια του αυτή, θα 

πρέπει να γίνεται σεβαστή. 

 

  

Όσον αφορά την Κυπριακή πραγµατικότητα ο Περί ασφαλιστικών εταιρειών 

νόµος δεν προβλέπει οτιδήποτε που να επιτρέπει ή να απαγορεύει την 

διεξαγωγή γενετικών εξετάσεων σαν όρο της σύναψης ασφαλιστικού συµβολαίου 

µε οποιοδήποτε άτοµο.  

 

 Στον τοµέα της εργοδότησης για µόνιµο προσωπικό στον κρατικό τοµέα (Ε∆Υ 

και ΕΕΥ) µε βάση τις σχετικές νοµοθεσίες απαιτείται όπως  κυβερνητικός ιατρικός 

λειτουργός πιστοποιήσει ότι ο υποψήφιος για διορισµό είναι κατάλληλος από 

πλευράς υγείας για την συγκεκριµένη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που 

συµπεριλαµβάνει και ακτινογράφηση θώρακα.  Η πρακτική που ακολουθείται 

είναι ότι γίνεται µόνον ακτινογράφηση θώρακα. 
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Στον ιδιωτικό τοµέα για ορισµένες κατηγορίες εργασιών απαιτείται µε βάση 

ειδικές νοµοθεσίες η πιστοποίηση της υγείας του ατόµου για να κριθεί από 

πλευράς υγείας σαν κατάλληλο για την θέση.  Παράλληλα οι υπηρεσίες δηµόσιας 

υγείας του Υπουργείου Υγείας µε σχετική νοµοθεσία απαιτούν την υποβολή του 

υποψηφίου για εργασία σε ιατρικές εξετάσεις µε σκοπό τον αποκλεισµό 

εργοδότησης στις επισιτιστικές υπηρεσίες ατόµων που πάσχουν από λοιµώδεις 

νόσους. Στις νοµοθεσίες αυτές δεν υπάρχει ρητή αναφορά υπέρ ή κατά των 

γενετικών εξετάσεων. 

 

 

Η Σύµβαση του Οβιέδο στο άρθρο 12 προβλέπει ότι «εξετάσεις που είναι 

προβλεπτικές γενετικών ασθενειών µπορούν να γίνονται µόνο για σκοπούς 

υγείας». Ποια είναι όµως η πραγµατική ερµηνεία του όρου αυτού; 

 

Η αντίληψη που εκ πρώτης όψεως δηµιουργείται από την πιο πάνω αναφορά σε 

«σκοπό υγείας» είναι ότι η γενετική εξέταση θα γίνεται µόνο για σκοπούς 

θεραπείας του ατόµου που υποβάλλετε σε µια τέτοια εξέταση.  

 

Η γενετική εξέταση όµως  δίνει µια πιθανολογούµενη πρόγνωση αλλά στις 

πλείστες περιπτώσεις δεν υπάρχει  δυνατότητα παροχής θεραπείας. 

 

Για αυτό θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο ορισµός «σκοπός υγείας» 

περιλαµβάνει  και την εξασφάλιση των πληροφοριών για γενετική προδιάθεση 

ενός ατόµου µε σκοπό την προστασία  της υγείας του από το εργασιακό του 

περιβάλλον ή µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής του 

περίθαλψης; 

 

Άλλα ερωτήµατα που προκύπτουν και χρειάζονται διευκρίνιση είναι αν ένα άτοµο 

έχει προβεί σε γενετικές εξετάσεις για δικούς του σκοπούς, τις πληροφορίες που 

κατέχει από αυτές τις εξετάσεις θα πρέπει να τις δώσει στην ασφαλιστική εταιρεία 

ή στον εργοδότη σαν πληροφορίες που αφορούν την υγεία του;  Σε περίπτωση 

που τις αποκρύψει αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα του συµβολαίου; 
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Επειδή, το όλο θέµα περιέχει πολλές πτυχές βιοηθικές, νοµικές, κοινωνικές 

ακόµα και οικονοµικές η ΕΕΒΚ έχει περιλάβει το θέµα «Γενετικές Εξετάσεις στην 

ασφάλιση και εργοδότηση» στα θέµατα που θα εκδώσει σχετική «Γνώµη». Η 

συζήτηση στο θέµα αυτό δεν έχει ακόµη αρχίσει αλλά  πιστεύω ότι µέσα στα 

πλαίσια του διαλόγου που θα διεξαχθεί η συνδροµή σας µε την αποστολή 

απόψεων που τυγχάνει να  έχετε στο θέµα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµες. 

 

 

 

 

 

  

 


