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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Καθηγητής κ. Νικόλαος Βραχνής την Δευτέρα 6 

Φεβρουαρίου 2023, ενημέρωσε για τις επικείμενες συναντήσεις, που διοργανώνει η 

Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Υγείας σε Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, με θέμα «Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή: Νέες συνθήκες, Περισσότερες επιλογές!». Οι δύο πρώτες 

συναντήσεις απευθύνονται στο ευρύ κοινό και σε υγειονομικούς και θα 

πραγματοποιηθούν: 

1)  Η πρώτη στις 8 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στο Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, και  

2) Η δεύτερη στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην Λέσχη 

Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.  

 

Στις εκδηλώσεις αυτές θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος 

Πλεύρης και θα συντονίζει τη συζήτηση η δημοσιογράφος κ. Ελένη Τσαγκά. 
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Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Καθηγητής κ. Νικόλαος Βραχνής, η Βουλευτής  

και εισηγήτρια του ν. 4958/2022 κ. Έλενα Ράπτη και η κ. Χριστίνα Μπόμπα, 

Ψηφιακός Δημιουργός και Επιχειρηματίας, ως πρόσωπο που βίωσε την εμπειρία της 

Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.  

 

«Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ανταποκρινόμενη στις εκ 

του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις της, έθεσε υψηλά στις προτεραιότητές της 

και κατάφερε να υλοποιήσει την τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Δοτών και Δοτριών 

Γεννητικού Υλικού. Πρόκειται για το ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο όλες οι μονάδες 

ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και οι τράπεζες κρυοσυντήρησης 

καταχωρούν τα ταυτοποιητικά και ιατρικά δεδομένα των δοτών και δοτριών 

γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωαρίων, τα οποία διαβιβάζονται στην Εθνική 

Αρχή σε πραγματικό χρόνο. Η ομαλή και αδιάκοπη λειτουργία του εν λόγω μητρώου, 

για πρώτη φορά υπό την παρούσα σύνθεση της Εθνικής Αρχής, εξασφαλίζει την 

ιχνηλασιμότητα του γεννητικού υλικού από τον δότη στον λήπτη, αλλά και 

συμβάλλει στην ενάσκηση του εποπτικού ρόλου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής», δήλωσε ο Αν. Καθηγητής και Πρόεδρος της 

Εθνικής Αρχής ΙΥΑ, κ. Νικόλαος Βραχνής κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου. 

 

Σε συνέχεια της εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής προς το Υπουργείο Υγείας και της ψήφισης του Ν. 4958/2022, 

αναμένεται να εκκινηθεί  η διαδικασία ίδρυσης δημόσιας Μονάδας Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για οροθετικά άτομα στο γενικό πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο «Αττικόν». Η Εθνική Αρχή ευελπιστεί να σταθεί αρωγός του Υπουργείου 

Υγείας σε ό,τι αφορά την στελέχωση, τον εξοπλισμό και τον εν γένει σχεδιασμό για 

την άμεση συγκρότηση και την ομαλή λειτουργία της εν λόγω Μονάδας ΙΥΑ. Όπως 

τόνισε ο Πρόεδρος  της Εθνικής Αρχής ΙΥΑ, κ. Νικόλαος Βραχνής «Η συμβολή της 

ΕΑΙΥΑ σε αυτό το μεγαλεπήβολο, αλλά αναγκαίο, έργο της πολιτείας θα είναι καίρια, 

με μοναδικό στόχο την ίση αντιμετώπιση των ατόμων που πάσχουν από τον ιό της 



ανθρώπινης ανοσοεπάρκειας (HIV) στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής». 

 

Ο Πρόεδρος της Αρχής κ. Βραχνής ενημέρωσε τους παριστάμενους δημοσιογράφους 

ότι «η Εθνική Αρχή έλαβε αίτημα  εφαρμογής μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής παρένθετης μητρότητας από μοναχικό άνδρα, στον οποίο έχει 

χορηγηθεί δικαστική άδεια. Το δικαστήριο επικαλούμενο την αρχή της ισότητας του 

άρθρου 4 του Συντάγματος εφαρμόζει αναλογικά τις διατάξεις για την παρένθετη 

μητρότητα στην περίπτωση του μοναχικού άνδρα και κρίνει δεκτή την αίτησή του 

για μεταφορά στο σώμα της κυοφόρου γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς αυτή, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προϋπόθεση ιατρικής αδυναμίας απόκτησης τέκνου με 

φυσικό τρόπο του αιτούντος. Πρόκειται για ένα ζήτημα, το οποίο απασχολεί 

ιδιαίτερα την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.»  

 

Σε άλλο σημείο, ο Πρόεδρος της Αρχής, καθ. Ν. Βραχνής, αναφερόμενος στην 

ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, επεσήμανε την ανάγκη που επιτάσσει η 

κλιματική αλλαγή για εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής και σε αυτόν 

τον τομέα μέσω της  βελτιστοποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

εργαστηρίων των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με eco-

friendly κριτήρια. «Η ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση για υπηρεσίες ιατρικώς 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής συνεπάγεται αύξηση των υποδομών αλλά και 

αύξηση του όγκου των αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται στον τομέα 

αυτό, καθώς και στην αλυσίδα των συνεργαζόμενων μονάδων παραγωγής των 

υλικών. Παρά το γεγονός αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο δεν έχουν παρθεί οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να εξετάσουμε πόσο 

φιλικός ή όχι είναι ο τομέας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προς το 

περιβάλλον. Η επόμενη κίνηση που έρχεται ως φυσικό επακόλουθο είναι ποιες 

παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής για να καταστεί πιο φιλικός προς το περιβάλλον.» 

 

 



Λίγα λόγια για την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι ο αρμόδιος κρατικός 

φορέας που εισηγείται σχετικά με τους επιστημονικούς, νομικούς και 

δεοντολογικούς όρους της παροχής υπηρεσιών ιατρικώς υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής και ελέγχει την τήρησή τους. Σκοπός της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι η διασφάλιση της υγείας των πολιτών και η 

συνδρομή στο έργο των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, που 

λειτουργούν όπως ορίζει το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ώστε οι 

γυναίκες και τα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί να λαμβάνουν 

υπηρεσίες ασφαλείς και αξιόπιστες.  

Αρμοδιότητα της Αρχής, μεταξύ άλλων, είναι να εισηγείται προς το Υπουργείο Υγείας 

την τροποποίηση των σχετικών με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή διατάξεων. Η 

Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι επιφορτισμένη με την 

αδειοδότηση και εποπτεία των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

(ΜΙΥΑ) ή αλλιώς κέντρων εξωσωματικής και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης (ΤΚ), 

εκεί όπου γυναίκες ή άντρες αλλά και ζευγάρια μπορούν να διατηρήσουν σε 

κρυοσυντήρηση γενετικό υλικό (ωάρια, ωοθηκικό ιστό, σπέρμα ή/και έμβρυα). Η 

Αρχή πραγματοποιεί ελέγχους στις ΜΙΥΑ, κάνει συστάσεις, συγκεντρώνει στατιστικά 

στοιχεία της εφαρμογής των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και 

γενικά χαρτογραφεί και κυρίως διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του πεδίου της 

ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 

εισηγήθηκε στον Υπουργό Υγείας την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που 

διέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα με στόχο την 

διευκόλυνση ακόμη περισσότερων προσώπων στην απόκτηση ενός παιδιού. Ο νέος 

νόμος 4958/2022 «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 

και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», είναι πλέον γεγονός, εκσυγχρονίζοντας το πλαίσιο 

της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εισάγει καινοτόμες αλλαγές στην 

εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με πολλαπλά 

οφέλη για τα υποβοηθούμενα πρόσωπα, τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής και τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης. 


