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πικού που υπηρετεί στα ΚΕΠ Δήμου Κύμης-Αλιβε-
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1704 (1)
Ρυθμίσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβο-

ηθούμενης Αναπαραγωγής για την παρένθετη 

μητρότητα. 

 ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το εδ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005 

σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές 

αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομε-
ρειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο ν. 3305/2005, 
οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

2. Το εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005, 
σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. καταρτίζει τον ειδικό 
κώδικα δεοντολογίας για τα θέματα που σχετίζονται με 
την Ι.Υ.Α. και ελέγχει την τήρησή του.

3. Το άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα και τη Βιοϊατρική (ν. 2619/1998 - Α’ 132).

4. Την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3305/2005.
5. Την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3305/2005, σύμφω-

να με το οποίο με απόφαση της Αρχής ρυθμίζεται κάθε 
θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου, όπως ζητή-
ματα σχετικά με την προσφυγή σε παρένθετη μητέρα, 
ήτοι τον τρόπο και τη διαδικασία ανεύρεσης παρένθετης 
μητέρας από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

6. Την απόφαση της 5ης/10.02.2022, Συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

7. Την απόφαση της 11ης/24.03.2022 Συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

8. Την απόφαση της 27ης/15.07.2022 Συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

9. Την απόφαση της 32ης/25.08.2022 Συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Προϋποθέσεις για την παρένθετη μητρότητα

1. Προϋποθέσεις για την παρένθετη μητρότητα ορίζο-
νται: 1) Ηλικία άνω των είκοσι πέντε (25) ετών και μέχρι 
πενήντα τεσσάρων (54) ετών. Για τις γυναίκες ηλικίας 50 
ετών και μίας ημέρας μέχρι 54 ετών και 0 ημέρες απαι-
τείται κατ’ εξαίρεση σχετική άδεια της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 2) Να μην 
έχει υποβληθεί σε περισσότερες από δύο καισαρικές 
τομές.

2. Δεν υφίσταται χρονικός ή ποσοτικός περιορισμός 
ως προς τον αριθμό των εμβρυομεταφορών στις οποίες 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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πρόκειται να υποβληθεί η υποψήφια κυοφόρος με την 
ίδια ή διαφορετική δικαστική απόφαση.

3. Για την απόδειξη της από το άρθρο 8 του ν. 3089/2002 
προβλεπόμενης κατοικίας, ήτοι του κέντρου των βιοτι-
κών σχέσεων, ή της προσωρινής διαμονής της αιτούσας 
ή εκείνης που θα κυοφορήσει το τέκνο, αρκεί οποιοδή-
ποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ακόμη και υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου μέρους.

Άρθρο 2 
Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεων 
στην περίπτωση παρένθετης μητρότητας.

1. Στη γυναίκα που κυοφορεί και γεννά για λογαριασμό 
άλλης καταβάλλονται οι δαπάνες που απαιτούνται για 
την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον το-
κετό και την λοχεία εφόσον αυτές δεν καλύπτονται από 
τον ασφαλιστικό φορέα της. Το ύψος του καταβλητέου 
ποσού προκύπτει από τις αποδείξεις, που έχουν εκδοθεί 
κατά τον προβλεπόμενο από τη φορολογική νομοθεσία 
τύπο. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται μόνο αν έχει χο-
ρηγηθεί η απαιτούμενη δικαστική άδεια.

2. Στη γυναίκα που κυοφορεί για λογαριασμό άλλης 
καταβάλλεται αποζημίωση για αποχή από την εργασία 
της, αναγκαία για την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυ-
οφορία, τον τοκετό και τη λοχεία. Αν η κυοφόρος γυναίκα 
εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αποζημίωση 
οφείλεται μόνο αν κατά τη διάρκεια της ως άνω αποχής 
από την εργασία της δεν της καταβλήθηκαν, για οποιον-
δήποτε λόγο, μισθός ή ημερομίσθια. Το ύψος της αποζη-
μίωσης προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση της κυοφόρου 
γυναίκας, στην οποία προσδιορίζεται ο χρόνος αποχής 
από την εργασία και η απώλεια εισοδήματος. Αν η κυο-
φόρος είναι άνεργη, το ποσό της αποζημίωσης καλύπτει 
την αμοιβή που με βάση την επαγγελματική κατάρτισή 
της θα εισέπραττε, αν εργαζόταν. Σε κάθε περίπτωση, 
η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
10.000 ευρώ. Η αποζημίωση οφείλεται μόνο αν έχει χο-
ρηγηθεί η απαιτούμενη από το νόμο δικαστική άδεια.

3. Στη γυναίκα που κυοφορεί για λογαριασμό άλλης 
καταβάλλεται αποζημίωση για σωματική καταπόνηση 
ύψους 10.000 ευρώ για μονήρη κύηση και 15.000 ευρώ για 
πολύδυμη κύηση. Η αποζημίωση οφείλεται μόνο αν έχει 
χορηγηθεί η απαιτούμενη από το νόμο δικαστική άδεια.

4. Κατ’ αναλογική εφαρμογή του εδαφίου γ της παρ. 5 
του άρθρου 8 του ν. 3305/2005, όπως ισχύει, για την 
ανεύρεση δοτών γεννητικού υλικού και την καταβολή 
δαπανών και αποζημιώσεως σε αυτούς, τα πρόσωπα 
που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο μέσω παρένθετης 
μητρότητας δύναται να προσφεύγουν στις ΜΙΥΑ για την 
ανεύρευση κυοφόρου. Επίσης, αναλόγως, η καταβολή 
των δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρ-
μακευτικές δαπάνες, οι δαπάνες για την υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή, οι αμοιβές των γιατρών, οι δαπάνες για 
την παρακολούθηση της κύησης, του τοκετού και της 
λοχείας, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη) καθώς και 
των αποζημιώσεων δύναται να γίνεται προς την κυοφό-
ρο από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της 
Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στους 
οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια 

από τα πρόσωπα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο 
μέσω της παρένθετης μητρότητας, επί τη βάσει αντίστοι-
χων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από 
τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποια-
δήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση. Οι ως άνω 
αποδείξεις (παραστατικά) παραμένουν υποχρεωτικά 
στο αρχείο των ιατρών ή των Μονάδων Ι.Υ.Α. ή Τραπε-
ζών Κρυοσυντήρησης και γνωστοποιούνται μόνο στις 
αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους 
ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη 
διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυ-
νομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση.

Άρθρο 3 
Δημόσια προβολή μεθόδου παρένθετης 
μητρότητας

Επιτρέπεται σε ιατρούς και άλλα πρόσωπα που μετέ-
χουν στην παροχή υπηρεσίας ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής καθώς και σε Μονάδες Ιατρικώς Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης 
η δημόσια προβολή της παροχής υπηρεσιών ιατρικώς 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και για την μέθοδο της 
παρένθετης μητρότητας, τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 24 του Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Άρθρο 4 
Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Δεο-
ντολογίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής.

2. Καταργούνται τα άρθρα 2 και 4 της υπ’ αρ. 36/2008 
απόφασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής (Β’ 670).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 1679 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 1 και κατάργηση του 

άρθρου 3 της υπ’ αρ. 36/2008 απόφασης της Εθνι-

κής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-

γωγής (Β’ 670). 

 ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαι-

ώματα και τη Βιοϊατρική (ν. 2619/1998 - Α’ 132).
2. Την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3305/2005 (Α’ 17).
3. Το εδ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005 

σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές 
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αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομε-
ρειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο ν. 3305/2005, οι 
οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την υπ’ αρ. 7ης/24.02.2022 απόφαση της Συνεδρί-
ασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ια-
τρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 1 και κατάργηση του 
άρθρου 3 της υπό στοιχεία 36/2008 ΕΑΙΥΑ ΦΕΚ 670/
Β/16.04.2008 αποφάσεως ως εξής:

Άρθρο 1: «Στον δότη και στη δότρια γαμετών καταβάλ-
λονται οι ιατρικές, εργαστηριακές και νοσηλευτικές δα-
πάνες, πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών καθώς 
και οι δαπάνες που διενεργούνται εντός της ελληνικής 
επικράτειας για μετακίνηση και διαμονή. Επίσης, στον 
δότη και στην δότρια γαμετών καταβάλλεται αποζημίω-
ση για βιολογική καταπόνηση. Στον δότη και στην δότρια 
γαμετών καταβάλλεται επίσης αποζημίωση για αποχή 
από την εργασία τους που οφείλεται στην προετοιμασία 
για την λήψη γαμετών. Το ύψος της αποζημίωσης προ-
κύπτει από υπεύθυνη δήλωση του δότη ή της δότριας. 
Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται οι ημέρες αποχής 
από την εργασία και η εκτιμώμενη απώλεια εισοδήματος 
αν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους ή το ποσό που 
περικόπηκε από την αμοιβή του εργαζόμενου με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Το συνολικό ποσό αποζημίωσης 
κατά τα ανωτέρω για το δότη σπέρματος δεν επιτρέπεται 
να είναι κατώτερο από το ποσό των 400,00 ευρώ και 
ανώτερο από το ποσό των 700,00 ευρώ. Αντίστοιχα το 
συνολικό ποσό αποζημίωσης κατά τα ανωτέρω για την 
δότρια ωαρίων δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο από 
το ποσό των 2.200,00 ευρώ και ανώτερο από το ποσό 
των 3.000,00, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης 
για βιολογική καταπόνηση, η οποία ορίζεται στο ποσό 
των 1.700,00 ευρώ».

Άρθρο 3: καταργείται
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ 

Ι

   (3) 
 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δή-

μου Τρικκαίων .

 Με την υπ’ αρ. 236/27-09-2022 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Τρικκαίων Ν.Τρικάλων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 280 του ν. 3852/2010, το 
άρθρο 41 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), τα άρθρα 28 και 
28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47) όπως το τελευταίο προ-
στέθηκε με το άρθρο 24 του ν.4368/2016 (Α’ 21), της 
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του ν.4483/2019 
(Α’ 107), την υπ’ αρ. 92801/31.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094) 

απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη 
απαλλαγή του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα 
καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και ορισμός ασκούντος 
καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» και την υπ’ αρ. 29520/
30. 06.2022 αίτηση της υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, 
αυξάνεται το ωραρίο εργασίας της Μαρίας Τσίνα του 
Νικολάου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., κατηγορίας ΔΕ, ει-
δικότητας Διοικητικών, από είκοσι (20) ώρες σε σαράντα 
(40) ώρες εβδομαδιαίως, λόγω των αυξημένων υπηρε-
σιακών αναγκών λειτουργίας του τμήματος Φροντίδας 
Παιδικής Ηλικίας που προέκυψαν από την ίδρυση των 
νέων βρεφικών σταθμών και βρεφικών τμημάτων του 
Δήμου Τρικκαίων. 

(Αρ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικ-
καίων, Ε.Α.: 1988/23-9-2022).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας: 137362/17-10-2022).

  Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

    Αριθμ. Δ.Δ. 3601 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου, υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Έδρας της Πε-

ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επει-

γουσών αναγκών.

  Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 159, 282 και 253 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Α’ 237).

3. Τα άρθρα 7 και 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

5. Tην υπό στοιχεία Δ.Δ.οικ. 8096/28.12.2017 (Β’ 4755) 
απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Δ.οικ 3928/08.06.2018 
(Β’ 2530) απόφαση.

6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12.01.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορι-


