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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4876 

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της 
δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

  Πίνακας Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 1 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για 
το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

Άρθρο 2 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη διενέρ-
γεια εμβολιασμών - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 52Α 
του ν. 4764/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-
ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩ-
ΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 3 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου ιατρών και της δυνατότητας άμεσης 
πρόσληψης ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 4 Παράταση πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, 
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

Άρθρο 5 Παράταση μετακίνησης υγειονομικού προ-
σωπικού

Άρθρο 6 Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
54 του ν. 4690/2020

Άρθρο 7 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης 
συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευ-
τικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού 
από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Άρθρο 8 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθο-
ρισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών

Άρθρο 9 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστά-
σεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων 

ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 10 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω 
κορωνοϊού

Άρθρο 11 Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής 
άδειας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου Υγείας και των εποπτευομένων φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 12 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και 
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 
διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορω-
νοϊού COVID -19

Άρθρο 13 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρό-
σληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 14 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπε-
ρωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 15 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού 
προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Άρθρο 16 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την 
εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο 17 Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη 
των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 4375/2016

Άρθρο 18 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για 
υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη ανα-
γκών εστίασης και σίτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 19 Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 20 Παράταση της διενέργειας μοριακού ελέγ-
χου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους 
υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρθρο 21 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκι-
μασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της 
υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μη-
τρώο Ασθενών COVID -19
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Άρθρο 22 Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών τα-
χέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ 
βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του 
ν. 4796/2021

Άρθρο 23 Παράταση της ρύθμισης περί επιπλέον ση-
μείων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου 
της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέ-
ριμνα

Άρθρο 24 Παράταση της ισχύος διαδικασίας χορήγη-
σης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νο-
σούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες 
ιατρούς

Άρθρο 25 Παράταση της ισχύος διαδικασίας αποστο-
λής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που 
βρίσκονται σε περιορισμό

Άρθρο 26 Παράταση της εισαγωγής μετουσιωμένης αι-
θυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς 
σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

Άρθρο 27 Παράταση της δυνατότητας μετατροπής 
χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 28 Παράταση της δυνατότητας αναγκαστικής 
διάθεσης χώρων

Άρθρο 29 Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θερα-
πευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυ-
ψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση 
του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση του άρθρου 
πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021

Άρθρο 30 Παράταση της επίταξης ειδικού νοσοκο-
μειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και 
φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης 
τού προς επίταξη εξοπλισμού

Άρθρο 31 Παράταση της χρήσης αεροσκαφών για τη 
διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Άρθρο 32 Παράταση της χρήσης πλωτών μέσων για 
τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

Άρθρο 33 Παράταση των ρυθμίσεων ζητημάτων δημο-
σίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19

Άρθρο 34 Παράταση της διάθεσης ειδικού εξοπλι-
σμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών 
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας 
υγείας

Άρθρο 35 Παράταση της διαδικασίας αποδοχής δω-
ρεών

Άρθρο 36 Παράταση δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., 
Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μο-
νάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες κοινωφελούς σκοπού

Άρθρο 37 Παράταση ρύθμισης για τις συμβάσεις δο-
μών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Άρθρο 38 Κατάρτιση και τροποποίηση οργανισμών 
νοσοκομείων - Τροποποίηση του άρθρου ογδοηκοστού 
δεύτερου του ν. 4812/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 39 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρε-

σιών υγείας

Άρθρο 40 Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευ-
τών - Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότη-
τας και εξειδίκευσης - Τροποποίηση των παρ. 1, 11, 12, 
13 και 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020

Άρθρο 41 Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών 
ειδικοτήτων  - Συντονιστές εκπαίδευσης  - Απονομή 
τίτλου ειδικότητας - Τροποποίηση του άρθρου 59 του 
ν. 4690/2020

Άρθρο 42 Υποβολή πορισμάτων των Υποεπιτροπών 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ε.Δ.Υ.) - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 10 του 
ν. 4675/2020

Άρθρο 43 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Τροποποίηση των 
άρθρων 19, 21 και 24 του ν. 3305/2005

Άρθρο 44 Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επι-
στροφής - Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 
περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) 
ειδικά για τα έτη 2020 και 2021

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογού-
ντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές 
από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης 
Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη - Προσθήκη παρ. 7 Ε στην 
παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013

Άρθρο 46 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερ-
μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες - Τροποποίηση 
της περ. 47 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 και 
της παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020

Άρθρο 47 Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου 
δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα - Τροποποίηση 
του άρθρου 300 του ν. 4738/2020

Άρθρο 48 Παράταση της αναστολής καταβολής στο 
Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις 
Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση του 
άρθρου 30 του ν. 3846/2010

Άρθρο 49 Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινή-
των, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που 
συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022

Άρθρο 50 Κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών 
με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής - Τροποποίηση του άρ-
θρου 15 του ν. 4172/2013

Άρθρο 51 Παράταση της προθεσμίας εξέτασης των 
αιτήσεων και έκδοσης αποφάσεων για την υπαγωγή στο 
άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της παρ. 69 
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 52 Μεταβολή χρόνου έναρξης ισχύος του άρ-
θρου 48Α του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της περ. α’ 
της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019

Άρθρο 53 Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας 
τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022 - Τροπο-
ποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001

Άρθρο 54 Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολο-
γικών Διαφορών - Τροποποίηση του άρθρου 16 του 
ν. 4714/2020

5



 T  11892 Τεύχος A’ 251/23.12.2021

Δημόσιας Υγείας της οικείας Υ.Πε. ανάλογα με τον φο-
ρέα προέλευσης, ορίζονται οι συντονιστές εκπαίδευ-
σης των ειδικευόμενων νοσηλευτών με τριετή θητεία 
ανά Υγειονομική Περιφέρεια, για την εποπτεία και τον 
συντονισμό της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσής 
τους. Με την ίδια ή όμοια απόφαση που εκδίδεται μετά 
από εισήγηση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 
ορίζονται οι αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης 
των ειδικευομένων νοσηλευτών με τριετή θητεία ανά 
εκπαιδευτική μονάδα. Ο συντονιστής εκπαίδευσης 
είναι νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ, ελλείψει ΠΕ, κάτοχος συ-
ναφούς διδακτορικού διπλώματος ή συναφούς μετα-
πτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή τίτλου συναφούς ειδι-
κότητας, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος 
και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκομεία ή τα κέντρα 
υγείας ή την Υ.Πε. Κάθε συντονιστής εκπαίδευσης ελέγ-
χει την εφαρμογή της θεωρητικής και κλινικής εκπαί-
δευσης των ειδικευομένων, εγκρίνει το πρόγραμμα 
εναλλαγής των ειδικευομένων στους χώρους παρο-
χής της ειδικότητας, κατανέμει τους ειδικευόμενους 
με απόφασή του στους χώρους άσκησής τους, εκδίδει 
πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης και ορίζει 
τους εκπαιδευτές της ειδικότητας σε κάθε χώρο, όπου 
εκπαιδεύονται, μετά από γνώμη του προϊστάμενου 
της νοσηλευτικής υπηρεσίας του αντίστοιχου νοσοκο-
μείου ή του προϊσταμένου της διεύθυνσης δημόσιας 
υγείας της οικείας Υ.Πε. αντίστοιχα. Ο αναπληρωτής 
συντονιστής εκπαίδευσης κατέχει τα ίδια προσόντα 
με αυτά του συντονιστή εκπαίδευσης και επικουρεί 
το έργο του συντονιστή εκπαίδευσης στο επίπεδο 
που του αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που ελλείπουν 
νοσηλευτές με τα προβλεπόμενα προσόντα, δύναται 
να ορισθεί συντονιστής εκπαίδευσης ή αναπληρωτής 
συντονιστής εκπαίδευσης, νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ, ελλεί-
ψει ΠΕ, με συνολική πενταετή προϋπηρεσία σε τμήμα-
τα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας. Προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντά τους στη συγκεκριμένη 
θέση, ο συντονιστής εκπαίδευσης απαλλάσσεται από 
τα κύρια καθήκοντά του για δύο (2) ημέρες την εβδο-
μάδα και ο αναπληρωτής συντονιστής εκπαίδευσης 
απαλλάσσεται από τα κύρια καθήκοντά του για μία (1) 
ημέρα την εβδομάδα.».

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 4690/2020 τροπο-
ποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς το αντικείμενο της 
εξουσιοδότησης, προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο 
και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορι-
κών, έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και γίνονται με το 
σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε όλο 
το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοι-
χης ειδικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
συστήνονται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευ-
όμενων Νοσηλευτών ανά ειδικότητα με τριετή θητεία 
και έδρα το Υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία δε-
ξαμενής τράπεζας θεμάτων, καθώς και τριμελείς επι-
τροπές διενέργειας εξετάσεων ανά ειδικότητα και ανά 
Υ.ΠΕ. για τη διενέργεια των προφορικών εξετάσεων 
με έδρα την έδρα της οικείας Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η ιδιότητα 

των μελών των ανωτέρω επιτροπών και το έργο τους, 
προσδιορίζονται η διαδικασία των εξετάσεων και ο 
τρόπος διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας των 
εξεταζόμενων με αναφορά στο γραπτό και προφο-
ρικό σκέλος της εξέτασής τους, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εξεταστική 
διαδικασία. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευ-
ομένων Νοσηλευτών και οι τριμελείς επιτροπές διε-
νέργειας εξετάσεων συγκροτούνται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας.».

Άρθρο 42
Υποβολή πορισμάτων των Υποεπιτροπών της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ε.Δ.Υ.) - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 
10 του ν. 4675/2020

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 του 
ν. 4675/2020 (Α’ 54) τροποποιείται, έτσι ώστε η κάθε Υπο-
επιτροπή της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας 
Υγείας να υποβάλει τα πορίσματά της απευθείας μόνο 
στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, και η παρ. 5 δι-
αμορφώνεται ως εξής:

«5. Τα μέλη από (α) έως και (ια) της παρ. 3 συνιστούν 
την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ε.Δ.Υ., ενώ το σύνολο 
των μελών αποτελεί την Ολομέλεια. Με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρό-
εδρος, οι οποίοι προέρχονται από την Εκτελεστική 
Επιτροπή, καθώς και τα μέλη. Ο Αντιπρόεδρος ανα-
πληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, απου-
σιάζει ή ελλείπει. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Υγείας μετά από γνώμη της Ε.Ε.Δ.Υ. δύναται 
να συγκροτούνται Υποεπιτροπές της Ε.Ε.Δ.Υ. σε ειδικά 
θεματικά αντικείμενα, λόγω της ιδιαίτερης επιστημο-
νικής τεχνογνωσίας που απαιτείται στις συγκεκριμένες 
θεματικές. Οι Υποεπιτροπές της Ε.Ε.Δ.Υ. αποτελούνται 
από τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Σε αυτές προεδρεύει 
ένα (1) μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που ορίζεται 
ως Πρόεδρος με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα, 
που συστήνει την Υποεπιτροπή της Ε.Ε.Δ.Υ. Ο Πρόεδρος 
της Υποεπιτροπής υποβάλλει τα πορίσματα της Υποε-
πιτροπής απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 
Υγείας.».

Άρθρο 43
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - 
Τροποποίηση των άρθρων 19, 21 και 24 του 
ν. 3305/2005

1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3305/2005 (Α’ 17) τρο-
ποποιείται, προκειμένου να προσαρμοσθεί στην κατάρ-
γηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και να προσδιορισθεί 
κατόπιν τούτου η θέση του Εποπτικού Συμβουλίου της 
Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-
γής (Αρχής), και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Αρχή αποτελεί αυτοτελή διοικητική υπηρεσία, 
που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, με δικό 
της προϋπολογισμό και δική της γραμματεία, υπόκειται 
στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας. Το 
Εποπτικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό, 

6



 T  11893Τεύχος A’ 251/23.12.2021

επιστημονικό και εκτελεστικό όργανο της Αρχής. Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, έπειτα από γνώμη του 
Εποπτικού Συμβουλίου, δύνανται να εξειδικεύονται οι 
αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Αναπαραγωγής, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 20, να καθορίζονται οι λε-
πτομέρειες λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, η 
γραμματειακή του υποστήριξη και κάθε άλλο αναγκαίο 
ειδικότερο ζήτημα.».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005 προ-
στίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«2. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται Κα-
θηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή 
μη, είτε στο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού δικαίου 
είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολο-
γίας, με πείρα σε θέματα αναπαραγωγικής υγείας. Στον 
Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής περιέρ-
χεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της 
Αρχής. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) κα-
λείται και μετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του Εποπτικού 
Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι αναπληρωματικό μέλος, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου όταν παρίσταται το αντίστοιχο 
τακτικό μέλος.».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005, περί της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Αρχής, καταργείται.

4. Στην παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005 καταρ-
γείται το πρώτο εδάφιο και τροποποιείται το δεύτερο 
εδάφιο, προκειμένου να προσαρμοσθεί στην κατάργηση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Αρχής και να επέλθουν 
νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 9 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«9. Στο Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής περιέρχονται 
το αρχείο, καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της 
Αρχής, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 20.».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3305/2005 τρο-
ποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την αναφορά στο 
Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής και τον χρόνο έναρξης 
της καταβολής των αποδοχών του Προέδρου και των 
μελών του, γίνονται προσαρμογές στην κατάργηση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Αρχής και η παρ. 2 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας καθορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές του Προ-
έδρου και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της 
Αρχής, καθώς και η αποζημίωσή τους για κάθε συνεδρί-
αση στην οποία συμμετέχουν, η καταβολή των οποίων 
άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
συγκρότησης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Στον 
αναπληρωτή του Προέδρου και στα αναπληρωματικά 
μέλη καταβάλλεται το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των 
αποδοχών του Προέδρου και των τακτικών μελών αντί-
στοιχα, εφόσον κατά βεβαίωση του Προέδρου, κατά 
τη διάρκεια του μηνός, έλαβαν μέρος σε συνεδριάσεις 
της Αρχής ή προσέφεραν άλλη υπηρεσία. Οι διατάξεις 
για τις δαπάνες κινήσεως των μετακινούμενων προσώ-
πων με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας, 
που ισχύουν κάθε φορά, έχουν εφαρμογή και για τη 

μετακίνηση του Προέδρου και του αναπληρωτή του, 
καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής από τον τόπο 
κατοικίας τους στην έδρα της Αρχής για συμμετοχή 
σε συνεδριάσεις και άλλη προσφορά υπηρεσιών στην 
Αρχή και για τη μετακίνησή τους σε τόπο διαφορετικό 
από τον τόπο κατοικίας τους για την εκτέλεση υπηρεσί-
ας στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Οι 
ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τη μετακίνηση των 
υπαλλήλων της Γραμματείας της Αρχής. Ο Πρόεδρος 
εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης. Η ισχύς της 
παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης συγκρότησης του τρέχοντος Εποπτικού Συμ-
βουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής.».

Άρθρο 44
Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης 
επιστροφής - Τροποποίηση του άρθρου 25 του 
ν. 4549/2018 περί του μηχανισμού αυτόματης 
επιστροφής (clawback) ειδικά για τα έτη 2020 
και 2021

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 
(Α’ 105) προστίθενται τρία νέα εδάφια για την αύξηση 
του επιτρεπόμενου ορίου δαπανών υγείας του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), 
πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτό- 
ματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του 
ν. 4172/2013 (Α’ 167), ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, και 
για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέ-
κυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) 
του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), της κατ’ εξουσι-
οδότηση εκδοθείσας υπό στοιχεία Γ5/63587/2015 από-
φασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 1803) και του άρθρου 
100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), εφαρμόζεται και στα έτη 
2019 έως 2025. Αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για 
την πρώτη εφαρμογή του παρόντος είναι το 2018, και 
για καθένα από τα επόμενα έτη το εκάστοτε προηγού-
μενο έτος. Για το έτος 2019, η κατανομή των ορίων της 
φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμα-
κευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της 
δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτι-
κής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. 
Παπαγεωργίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας.

Ειδικά για τα έτη 2020-2022, τα όρια δαπανών του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν ως εξής:

α) Φαρμακευτική δαπάνη ύψους 2.088 εκατομμυρί-
ων ευρώ, εκ των οποίων ογδόντα επτά εκατομμυρια 
(87.000.000) ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα υψη-
λού κόστους του καταλόγου 1 Α της παρ. 2 του άρθρου 
12 του ν. 3816/2010) και 2.001 εκατομμύρια ευρώ για τη 
λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

β) Δαπάνη υπηρεσιών υγείας ύψους 1.553 εκατομμυ-
ρίων ευρώ.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β’: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟ-

ΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗ-

ΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 3305/2005

Άρθρο 3 Ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής 
του υποβοηθούμενου προσώπου - Τροποποίηση παρ. 1 
άρθρου 4 ν. 3305/2005

Άρθρο 4 Τροποποίηση καθεστώτος κρυοσυντήρη-
σης γεννητικού υλικού, ζυγωτών και γονιμοποιημένων 
ωαρίων  - Τροποποίηση παρ.  1, 3, 6 και 7 άρθρου 7 
ν. 3305/2005

Άρθρο 5 Διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων ωα-
ρίων - Καταβολή δαπανών στους δότες - Πληροφορίες 
για τους δότες - Τροποποίηση παρ. 1, 5 και 6 άρθρου 8 
ν. 3305/2005

Άρθρο 6 Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος - Τροπο-
ποίηση άρθρων 2, 3, 10 και 27 ν. 3305/2005

Άρθρο 7 Παρένθετη μητέρα - Προσθήκη παρ. 5 στο 
άρθρο 13 ν. 3305/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ 
ΟΓΔΟΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣ-
ΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 8 Προϋποθέσεις ιατρικής υποβοήθησης στην 
ανθρώπινη αναπαραγωγή - Τροποποίηση άρθρου 1455 
Α.Κ.

Άρθρο 9 Συναίνεση στην ιατρική υποβοήθηση στην αν-
θρώπινη αναπαραγωγή - Τροποποίηση άρθρου 1456 Α.Κ.

Άρθρο 10 Αναπαραγωγικό υλικό που δεν χρησιμοποι-
είται για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή - 
Τροποποίηση άρθρου 1459 Α.Κ.

Άρθρο 11 Ανωνυμοποίηση ή γνωστοποίηση πληρο-
φοριών τρίτου δότη - Επιλογή ανώνυμου ή επώνυμου 
τρίτου δότη από το υποβοηθούμενο πρόσωπο - Τρο-
ποποίηση άρθρου 1460 Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥ-
ΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 12 Τήρηση αρχείου χορηγούμενων αδειών και 
αποτελεσμάτων διενεργούμενων προεμφυτευτικών γε-
νετικών ελέγχων - Προσθήκη περ. ε’ στην παρ. 2 άρθρου 
20 ν. 3305/2005

Άρθρο 13 Στελέχωση της Γραμματείας της Εθνικής Αρ-
χής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Αντικα-
τάσταση παρ. 3 άρθρου 25 ν. 3305/2005

Άρθρο 14 Πόροι της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής - Προσθήκη άρθρου 25Α στον 
ν. 3305/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕ-
ΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Άρθρο 15 Ίδρυση Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αποκλει-
στικά για την εξυπηρέτηση προσώπων οροθετικών στον 
ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπαρκείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟ-
ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 16 Αυτόνομες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής χωρίς ίδιες υποδομές εισόδου και 
εγκαταστάσεων - Τροποποίηση άρθρου 44 ν. 4633/2019

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΟΥ ΑΝΗ-
ΛΙΚΩΝ ΙΝΤΕΡΣΕΞ ΑΤΟΜΩΝ

Άρθρο 17 Προϋποθέσεις για αλλαγή χαρακτηριστικών 
φύλου ανήλικων ίντερσεξ ατόμων

Άρθρο 18 Διεπιστημονική επιτροπή
Άρθρο 19 Διόρθωση καταχωρισμένου φύλου
Άρθρο 20 Κύρωση
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
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Άρθρο 21 Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβου-
λευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων - Τροπο-
ποίηση παρ. 2 άρθρου 58 ν. 4139/2013

Άρθρο 22 Προϋποθέσεις μετακίνησης προσωπικού 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας - Τροποποίηση άρθρου 15 
ν. 2716/1999

Άρθρο 23 Δυνατότητα μετάθεσης προσωπικού στο 
Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» - Τροποποίηση παρ. 12 
άρθρου 6 ν. 4052/2012

Άρθρο 24 Πόροι του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προ-
μηθειών Υγείας» - Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 
5 ν. 4865/2021

Άρθρο 25 Διαδικασία απόσπασης ή μεταφοράς προ-
σωπικού στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την 
επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» - 
Τροποποίηση παρ. 3 και 5 άρθρου 17 ν. 4865/2021

Άρθρο 26 Έγκριση προμηθειών ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού

Άρθρο 27 Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού - Τροποποίηση άρ-
θρου 79 ν. 4915/2022

Άρθρο 28 Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπι-
κού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας» - Τροπο-
ποίηση παρ. 2 άρθρου 2 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 
ν. 4336/2015 και περ. α) παρ. 3 άρθρου 3 υποπαρ. Δ.9 
παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Άρθρο 29 Άσκηση για την απόκτηση τίτλου ειδικότη-
τας στην αναισθησιολογία μετά από διακοπή άσκησης 
για την απόκτηση τίτλου άλλης ιατρικής ειδικότητας

Άρθρο 30 Καθορισμός της ειδικότητας Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής - Τροποποίηση παρ. β.2 
άρθρου 29 ν. 3209/2009

Άρθρο 31 Συγκρότηση και λειτουργία Εθνικής Επιτρο-
πής για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις - Τροποποίηση 
περ. α) παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4213/2013

Άρθρο 32 Τροποποίηση του σκοπού της ανώνυμης 
εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επω-
νυμία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσο-
κομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» - Προσθήκη 
παρ. 1Β στο άρθρο 3 του Καταστατικού (άρθρο δέκατο 
ν. 4286/2014)

Άρθρο 33 Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επι-
στροφής - Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4549/2018

Άρθρο 34 Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτό-
ματης επιστροφής (clawback) των παρόχων υγείας του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Τρο-
ποποίηση άρθρου 100 ν. 4172/2013

Άρθρο 35 Προτεραιότητα είσπραξης απαιτήσεων του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που 
προέρχονται από τον μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακω-
τού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και τον μηχανισμό 
αυτόματης επιστροφής (clawback)

Άρθρο 36 Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προ-
ληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του 
Τραχήλου της Μήτρας»

Άρθρο 37 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσο-
κομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονο-

μικών Περιφερειών, των Κέντρων Υγείας, των στρατιω-
τικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού - Τροποποίηση άρθρου 25 
ν. 4494/2017

Άρθρο 38 Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό - Τρο-
ποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 5 ν. 4238/2014

Άρθρο 39 Παράταση διάρκειας αποσπάσεων στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 40 Παράταση θητείας Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 41 Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρ-
ρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που 
αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙ-
ΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 43 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 44 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του Μέρους Β’ είναι η διαμόρφωση ενός 
δικαιικού πλαισίου ικανού να ανταποκριθεί στις σύγ-
χρονες κοινωνικές απαιτήσεις για ιατρική υποβοήθηση 
στην τεκνοποιία, η προάσπιση των δικαιωμάτων των γυ-
ναικών, αλλά και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως 
οι οροθετικοί, που προσφεύγουν σε μεθόδους ιατρικώς 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, και, επικουρικά, η 
συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 
υπογεννητικότητας στη χώρα μέσω της υποστήριξης 
και διευκόλυνσης του πληθυσμού στη διαδικασία της 
ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σύμφωνα 
με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, τον σύγχρονο 
τρόπο ζωής και τις σημερινές συνθήκες διαβίωσης, κα-
θώς και η ενίσχυση της οικονομίας μέσω του ιατρικού 
τουρισμού.

2. Σκοπός του Μέρους Γ’ είναι η θέσπιση ενός νομικού 
πλαισίου ικανού να διασφαλίσει θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων και να εξασφαλίσει 
την ομαλή ανάπτυξη του φύλου τους και της προσωπι-
κότητάς τους, περιβάλλοντάς τα με ένα προστατευτικό 
πλαίσιο κατά την ευάλωτη περίοδο της ανηλικότητάς 
τους.

3. Σκοπός του Μέρους Δ’ είναι η ρύθμιση ζητημάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και η επίλυση 
προβλημάτων που σχετίζονται με την άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων αυτών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

1. Αντικείμενο του Μέρους Β’ είναι:
α) η αύξηση του ηλικιακού ορίου των γυναικών που 

δύνανται να προσφύγουν σε ιατρικώς υποβοηθούμενη 
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αναπαραγωγή από το πεντηκοστό (50ό) στο πεντηκοστό 
τέταρτο έτος (54ο) της ηλικίας τους,

β) η δυνατότητα κρυοσυντήρησης γεννητικού υλι-
κού, ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων και για 
κοινωνικούς λόγους, και η κατάργηση του ανώτατου 
ορίου των είκοσι (20) ετών όσον αφορά τη διάρκειά 
της,

γ) το δικαίωμα του ατόμου να καταθέτει μη γονιμο-
ποιημένο γεννητικό υλικό για κρυοσυντήρηση χωρίς 
τη συναίνεση του ή της συζύγου ή του προσώπου με 
το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης ή του ή 
της συντρόφου, καθώς και για ελεύθερη χρήση του σε 
περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου, διάστασης, 
λήξης ή καταγγελίας του συμφώνου συμβίωσης ή λήξης 
της ελεύθερης ένωσής του,

δ) η ρητή πρόβλεψη ότι η διάθεση γεννητικού υλικού 
για τη δημιουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης ανεξάρ-
τητα από την ύπαρξη ληπτών κατά τον χρόνο της διάθε-
σης δεν αποτελεί απαγορευμένη διάθεση,

ε) η δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητι-
κού υλικού δότη ή δότριας από Τράπεζα Κρυοσυντήρη-
σης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη 
χρονική περίοδο,

στ) η δυνατότητα του δότη ή της δότριας να αποφασί-
ζει ο ίδιος ή η ίδια για την ανωνυμία του ή της,

ζ) η αντικατάσταση του όρου «προεμφυτευτική γενετι-
κή διάγνωση» από τον όρο «προεμφυτευτικός γενετικός 
έλεγχος»,

η) η τήρηση αρχείου για την καταχώριση των αδειών 
που χορηγεί η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α.) και των αποτελεσμάτων των 
προεμφυτευτικών γενετικών ελέγχων,

θ) ο καθορισμός των πόρων της Ε.Α.Ι.Υ.Α.,
ι) η ίδρυση Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-

παραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση προσώπων ορο-
θετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανε-
πάρκειας,

ια) η κατάργηση της υποχρέωσης των Μ.Ι.Υ.Α., οι οποί-
ες εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός των κτιριακών 
εγκαταστάσεων ιδιωτικής κλινικής, να διαθέτουν ίδιες 
υποδομές εισόδου και εγκαταστάσεων.

2. Αντικείμενο του Μέρους Γ’ είναι η διασφάλιση του 
σεβασμού της προσωπικότητας των ίντερσεξ ατόμων και 
του δικαιώματός τους στον σωματικό αυτοκαθορισμό, 
καθώς και η ρύθμιση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες 
κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η παρέμβαση στα χαρακτηρι-
στικά φύλου των ανηλίκων ίντερσεξ ατόμων.

3. Αντικείμενο του Μέρους Δ’ είναι η ρύθμιση ζητημά-
των αναφορικά με την ανάπτυξη, την εποπτεία και τον 
έλεγχο συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέ-
ντρων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες, 
τη μετακίνηση προσωπικού μεταξύ Μονάδων Ψυχικής 
Υγείας, τις θέσεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο 
«Παπαγεωργίου» την απόσπαση και μεταφορά προσω-
πικού στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 
και τις μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του 
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - 
ΤΡOΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 3305/2005

Άρθρο 3
Ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του 
υποβοηθούμενου προσώπου - Τροποποίηση 
παρ. 1 άρθρου 4 ν. 3305/2005

Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), 
περί των προϋποθέσεων εφαρμογής των μεθόδων της 
ιατρικώς υποβοηθουμένης αναπαραγωγής, επέρχονται 
οι εξής τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποι-
είται, ως προς την ηλικία που ορίζεται ως ηλικία φυσικής 
ικανότητας αναπαραγωγής, αν το υποβοηθούμενο πρό-
σωπο είναι γυναίκα, β) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, και 
η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι μέθοδοι Ι.Υ.Α. εφαρμόζονται σε ενήλικα πρόσω-
πα μέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής 
του υποβοηθούμενου προσώπου. Σε περίπτωση που το 
υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, ως ηλικία φυ-
σικής ικανότητας αναπαραγωγής νοείται το πεντηκοστό 
τέταρτο έτος (54 έτη και 0 ημέρες). Σε γυναίκες ηλικίας 
πενήντα ετών και μίας ημέρας (50 έτη και 1 ημέρα) μέχρι 
πενήντα τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) δύναται 
να εφαρμοσθεί μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης ανα-
παραγωγής μόνο μετά από σχετική άδεια της Αρχής. Η 
εφαρμογή τους σε ανήλικα πρόσωπα επιτρέπεται κατ’ 
εξαίρεση λόγω σοβαρού νοσήματος που επισύρει κίν-
δυνο στειρότητας, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
τεκνοποίησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι 
όροι του άρθρου 7.»

Άρθρο 4
Τροποποίηση καθεστώτος κρυοσυντήρησης 
γεννητικού υλικού, ζυγωτών και 
γονιμοποιημένων ωαρίων - Τροποποίηση 
παρ. 1, 3, 6 και 7 άρθρου 7 ν. 3305/2005

Στο άρθρο 7 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), περί της κρυοσυ-
ντήρησης γεννητικού υλικού, ζυγωτών και γονιμοποιη-
μένων ωαρίων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η παρ. 1 τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται η δυ-
νατότητα κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού, ζυγωτών 
και γονιμοποιημένων ωαρίων και για τη διατήρηση της 
γονιμότητας, και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού, ζυγωτών 
και γονιμοποιημένων ωαρίων εφαρμόζεται είτε για τη 
διαφύλαξη και τη μελλοντική χρήση τους σε μεθόδους 
Ι.Υ.Α. είτε για τη διατήρηση της γονιμότητας («κρυοσυ-
ντήρηση για κοινωνικούς λόγους»), είτε για ερευνητικούς 
και θεραπευτικούς σκοπούς.»

β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 τροποποιείται, ώστε να 
μην προβλέπεται ανώτατο όριο παράτασης της διάρκειας 
της κρυοσυντήρησης, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
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«3. Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης καθορίζεται ως 
εξής:

α. Σπέρμα και ορχικός ιστός: αν το σπέρμα έχει κα-
τατεθεί από τρίτο δότη, μέχρι δέκα (10) έτη, ενώ αν 
το σπέρμα ή ο ορχικός ιστός έχει κατατεθεί μόνο για 
μελλοντική προσωπική χρήση στο πλαίσιο εφαρμογής 
μεθόδων Ι.Υ.Α., μέχρι πέντε (5) έτη.

β. Ωάρια και ωοθηκικός ιστός: πέντε (5) έτη.
γ. Ζυγώτες και γονιμοποιημένα ωάρια: πέντε (5) έτη.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η διάρκεια της κρυοσυ-

ντήρησης μπορεί να παρατείνεται για πέντε (5) έτη 
κάθε φορά με έγγραφη αίτηση των δικαιούμενων, 
σύμφωνα με την παρ. 6, χωρίς ανώτατο όριο παρά-
τασης.»

γ) Στην παρ. 6 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιή-
σεις: γα) προστίθενται νέο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, 
γβ) το παλαιό πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε μόνο 
για την κρυοσυντήρηση ζυγωτών και γονιμοποιημέ-
νων ωαρίων να απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των 
προσώπων που τα καταθέτουν, γγ) το παλαιό δεύτε-
ρο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να καταλαμβάνει και 
τους συμβαλλόμενους σε σύμφωνο συμβίωσης, γδ) 
το παλαιό έβδομο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να μην 
απαιτείται για τον ή τη σύντροφο ή την άγαμη γυναί-
κα ειδικό έγγραφο δήλωσης της βούλησής τους για 
την τύχη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού, 
των ζυγωτών και των γονιμοποιημένων ωαρίων, γε) 
προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 6 δια-
μορφώνεται ως εξής:

«6. Η κρυοσυντήρηση μη γονιμοποιημένου γεν-
νητικού υλικού (γαμετών) πραγματοποιείται κατόπιν 
έγγραφης συναίνεσης του προσώπου που το καταθέ-
τει, σύμφωνα με το άρθρο 1456 Α.Κ.. Αν πρόκειται για 
ζεύγος, δεν απαιτείται η συναίνεση του ή της συζύγου 
ή του προσώπου με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο 
συμβίωσης ή του ή της συντρόφου. Η κρυοσυντήρηση 
ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων πραγματοποιεί-
ται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των προσώπων που 
τα καταθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 1456 Α.Κ.. Αν 
πρόκειται για ζεύγος, απαιτείται η συναίνεση και των 
δύο συζύγων ή συμβαλλόμενων σε σύμφωνο συμβίω-
σης ή συντρόφων. Αν τα πρόσωπα είναι ανήλικα συναι-
νούν και οι δύο γονείς, έστω και αν μόνον ο ένας έχει 
την επιμέλεια του ανηλίκου. Αν δεν υπάρχουν γονείς 
ή έχουν εκπέσει και οι δύο από τη γονική μέριμνα, η 
συναίνεση παρέχεται από τον επίτροπο, ύστερα από 
άδεια του εποπτικού συμβουλίου. Ο ανήλικος που έχει 
συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος (15ο) της ηλικίας 
του συναινεί και ο ίδιος στην κρυοσυντήρηση. Η συ-
ναίνεση δίδεται ύστερα από λεπτομερή ενημέρωση 
σύμφωνα με το άρθρο 5 και οπωσδήποτε πριν από την 
έναρξη του κύκλου θεραπείας. Με το ίδιο έγγραφο, τα 
εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τη βούλησή 
τους για την τύχη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού 
υλικού, των ζυγωτών και των γονιμοποιημένων ωαρίων 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1459 Α.Κ.. Η δήλωση για την 
τύχη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού, των 
ζυγωτών και των γονιμοποιημένων ωαρίων τροποποι-
είται με τον ίδιο τύπο.»

δ) Στην παρ. 7 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: δα) 
η ισχύουσα διάταξη τροποποιείται, ώστε να αφορά όχι 
στο γεννητικό υλικό αλλά μόνο στους ζυγώτες και τα 
γονιμοποιημένα ωάρια, και να καταλαμβάνει και τις πε-
ριπτώσεις λήξης ή καταγγελίας του συμφώνου συμβίω-
σης, δβ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 
διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω κοινή δήλωση, καθώς 
και σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη χρησιμοποίη-
σή τους, διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου, διάστασης, 
λήξης ή καταγγελίας του συμφώνου συμβίωσης, λήξης 
της ελεύθερης ένωσης ή θανάτου με την επιφύλαξη του 
άρθρου 1457 Α.Κ., οι ζυγώτες και τα γονιμοποιημένα ωά-
ρια διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς 
ή θεραπευτικούς σκοπούς ή καταστρέφονται, σύμφωνα 
με τους όρους του άρθρου 1459 Α.Κ. ύστερα από από-
φαση της Αρχής, κατόπιν αιτήσεως της Τράπεζας Κρυ-
οσυντήρησης. Σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του 
γάμου, διάστασης, λήξης ή καταγγελίας του συμφώνου 
συμβίωσης και λήξης της ελεύθερης ένωσης, το μη γο-
νιμοποιημένο γεννητικό υλικό (γαμέτες) δεν καταστρέ-
φεται, αλλά διατηρείται και χρησιμοποιείται από αυτόν 
στον οποίο ανήκει.»

Άρθρο 5
Διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων 
ωαρίων - Καταβολή δαπανών στους δότες - 
Πληροφορίες για τους δότες - Τροποποίηση 
παρ. 1, 5 και 6 άρθρου 8 ν. 3305/2005

Στο άρθρο 8 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), περί της διάθεσης 
γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων, επέρχονται οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στην παρ. 1 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η 
παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται η διάθεση γαμετών και γονιμοποι-
ημένων ωαρίων με οποιοδήποτε αντάλλαγμα προς τον 
δότη. Η απαγόρευση διάθεσης με αντάλλαγμα γεννη-
τικού υλικού δεν αφορά στις νόμιμες διαδικασίες που 
αναφέρονται στη δωρεά, στην προμήθεια, στον έλεγχο, 
στην επεξεργασία, στη συντήρηση, στην αποθήκευση, 
στη διανομή, στην εισαγωγή και την εξαγωγή ανθρώπι-
νων ιστών και κυττάρων, για τις οποίες οι Μονάδες Ι.Υ.Α. 
ή Τράπεζες Κρυοσυντήρησης έχουν λάβει ειδική άδεια 
από την Aρχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου 
να υπάρχει η δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης 
γεννητικού υλικού δότη ή δότριας από Τράπεζα Κρυο-
συντήρησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών τη 
δεδομένη χρονική περίοδο.»

β) Στην παρ. 5 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιή-
σεις: βα) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε τα ποσά 
των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λήψη και 
κρυοσυντήρηση των γαμετών να καταβάλλονται στους 
δότες όχι από τους λήπτες αλλά από τους ιατρούς ή τους 
νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ιατρικώς Υποβο-
ηθούμενης Αναπαραγωγής ή της Τράπεζας Κρυοσυντή-
ρησης, στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται 
στη συνέχεια από τους λήπτες, και ως εκ τούτου η λήψη 
και κρυοσυντήρηση γαμετών να μην εξαρτάται από την 
ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο, και ββ) 
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το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται 
και στις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης, και η παρ. 5 δια-
μορφώνεται ως εξής:

«5. Δεν συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή των δαπανών 
που είναι απαραίτητες για τη λήψη και την κρυοσυντή-
ρηση των γαμετών.

Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται:
α. οι ιατρικές, εργαστηριακές, φαρμακευτικές και νο-

σηλευτικές δαπάνες πριν, κατά και μετά τη λήψη των 
γαμετών,

β. τα έξοδα της μετακίνησης και διαμονής του δότη,
γ. κάθε θετική ζημία του δότη εξαιτίας αποχής από 

την εργασία του, καθώς και οι αμοιβές για εξαρτημένη 
εργασία που ο υποψήφιος δότης στερήθηκε εξαιτίας 
της απουσίας του για την προετοιμασία και πραγμα-
τοποίηση της λήψης των γαμετών, καθώς και απο-
ζημίωση για τη βιολογική καταπόνησή του. Το ύψος 
των καλυπτόμενων δαπανών και της αποζημιώσεως 
καθορίζεται με απόφαση της Αρχής. Η καταβολή των 
παραπάνω δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι φαρμακευτικές, καθώς και των αποζημιώσεων γί-
νεται προς τους δότες από τους ιατρούς ή τους νόμι-
μους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας 
Κρυοσυντήρησης, στους οποίους τα εν λόγω ποσά 
καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, επί τη 
βάσει αντίστοιχων αποδείξεων (παραστατικών), που 
εκδίδονται από τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, 
χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση. 
Οι ως άνω αποδείξεις (παραστατικά) παραμένουν υπο-
χρεωτικά στο αρχείο των ιατρών ή των Μονάδων Ι.Υ.Α. 
ή Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και γνωστοποιούνται 
μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές 
και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται 
ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση 
ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια 
ανάκριση.»

γ) Στην παρ. 6 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η 
παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τον τρίτο 
δότη σύμφωνα με το άρθρο 1460 παρ. 1 εδ. β’ Α.Κ., 
φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα και σε κωδικο-
ποιημένη μορφή στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης και 
στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών του άρθρου 20 
παρ. 2γ. Πληροφορίες που αφορούν στην ταυτότητα 
του τρίτου δότη δύνανται κατ’ επιλογή του να είναι 
ανώνυμες ή να είναι επώνυμες ή να γνωστοποιούνται 
μόνο στο τέκνο μετά από την ενηλικίωσή του, αν το 
τελευταίο το αιτηθεί.»

Άρθρο 6
Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος - 
Τροποποίηση άρθρων 2, 3, 10 και 27 
ν. 3305/2005

1. Η περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3305/2005 
(Α’ 17), περί των μεθόδων και τεχνικών της ιατρικώς 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τροποποιείται, ώστε 
αντί του όρου «προεμφυτευτική γενετική διάγνωση» 
να χρησιμοποιείται ο όρος «προεμφυτευτικός γενετι-
κός έλεγχος», και η περ. στ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«στ. ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος.»
2. Η περ. 15 του άρθρου 3 του ν. 3305/2005, περί των 

ορισμών που ισχύουν για την εφαρμογή του νόμου 
αυτού, τροποποιείται, ώστε αντί του όρου «προεμφυ-
τευτική γενετική διάγνωση» να χρησιμοποιείται ο όρος 
«προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος», και η περ. 15 δι-
αμορφώνεται ως εξής:

«15. Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος: η αφαίρε-
ση επεμβατικά με μικροχειρισμό πολικών σωματίων ή 
κυττάρων του γονιμοποιημένου ωαρίου προ της με-
ταφοράς, προκειμένου αυτά να αναλυθούν γενετικά.»

3. Στο άρθρο 10 του ν. 3305/2005, περί της προεμφυ-
τευτικής γενετικής διάγνωσης, τροποποιούνται ο τίτλος 
και το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, ώστε αντί του όρου 
«προεμφυτευτική γενετική διάγνωση» να χρησιμοποι-
είται ο όρος «προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος», και 
το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10
Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος

1. Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος διενεργείται 
με τη συναίνεση των ενδιαφερόμενων προσώπων και με 
άδεια της Αρχής, για να διαγνωσθεί αν τα γονιμοποιη-
μένα ωάρια είναι φορείς γενετικών ανωμαλιών, ώστε να 
αποτραπεί η μεταφορά τους στη μήτρα. Η εν λόγω άδεια 
χορηγείται, αφού διαπιστωθεί ότι η Μ.Ι.Υ.Α. διαθέτει την 
αναγκαία τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
ή συνεργάζεται με αντίστοιχη μονάδα ή εργαστήριο, το 
οποίο πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.

2. Πριν από την εφαρμογή της μεθόδου είναι υποχρε-
ωτική η παροχή γενετικής συμβουλευτικής στα ενδια-
φερόμενα πρόσωπα.»

4. Η παρ. 17 του άρθρου 27 του ν. 3305/2005, περί των 
διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτω-
ση διενέργειας προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης 
κατά παράβαση των όρων του άρθρου 10, τροποποι-
είται, ώστε αντί του όρου «προεμφυτευτική γενετική 
διάγνωση» να χρησιμοποιείται ο όρος «προεμφυτευ-
τικός γενετικός έλεγχος» και η παρ. 17 του άρθρου 27 
διαμορφώνεται ως εξής:

«17. Η διενέργεια προεμφυτευτικού γενετικού ελέγ-
χου κατά παράβαση των όρων του άρθρου 10, τιμω-
ρείται με πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000,00) 
έως τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ και προσω-
ρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Μ.Ι.Υ.Α. επί 
ένα έτος. Αν η παράβαση τελεσθεί εκ νέου, επιβάλ-
λεται οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 
Μ.Ι.Υ.Α..»

Άρθρο 7
Παρένθετη μητέρα - Προσθήκη παρ. 5 στο 
άρθρο 13 ν. 3305/2005

Στο άρθρο 13 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), περί της παρέν-
θετης μητρότητας, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Με απόφαση της Αρχής ρυθμίζεται κάθε θέμα σχε-
τικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως ζητήματα 
σχετικά με την προσφυγή σε παρένθετη μητέρα, ήτοι τον 
τρόπο και τη διαδικασία ανεύρεσης παρένθετης μητέρας 
από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ 
ΟΓΔΟΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις ιατρικής υποβοήθησης στην 
ανθρώπινη αναπαραγωγή - Τροποποίηση 
άρθρου 1455 Α.Κ.

Στο άρθρο 1455 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), περί της 
ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο 
τροποποιείται, ώστε η ιατρική υποβοήθηση να επιτρέ-
πεται όχι μόνο για την αντιμετώπιση της αδυναμίας 
απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για την αποφυγή 
μετάδοσης στο τέκνο σοβαρής ασθένειας, αλλά και για 
τη διατήρηση της γονιμότητας, ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη ιατρικής αναγκαιότητας, β) προστίθεται νέο 
πέμπτο εδάφιο, και το άρθρο 1455 Α.Κ. διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Άρθρο 1455
Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαρα-

γωγή (τεχνητή γονιμοποίηση) επιτρέπεται μόνο για να 
αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυ-
σικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο 
σοβαρής ασθένειας ή για να διατηρείται η γονιμότητα, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ιατρικής αναγκαιότητας. Η 
υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται μέχρι την ηλικία φυσι-
κής ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούμενου 
προσώπου. Η ανθρώπινη αναπαραγωγή με τη μέθοδο 
της κλωνοποίησης απαγορεύεται. Επιλογή του φύλου 
του τέκνου δεν είναι επιτρεπτή, εκτός αν πρόκειται να 
αποφευχθεί σοβαρή κληρονομική νόσος που συνδέεται 
με το φύλο. Δωρεά γεννητικού υλικού μεταξύ συγγε-
νών είναι επιτρεπτή μόνο μεταξύ συγγενών σε πλάγια 
γραμμή.»

Άρθρο 9
Συναίνεση στην ιατρική υποβοήθηση στην 
ανθρώπινη αναπαραγωγή - Τροποποίηση 
άρθρου 1456 Α.Κ.

Στο άρθρο 1456 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), περί της 
συναίνεσης των προσώπων που επιθυμούν να αποκτή-
σουν τέκνο με ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγω-
γή, προστίθενται νέο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και 
έβδομο εδάφιο και το άρθρο 1456 Α.Κ. διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Άρθρο 1456
Κάθε ιατρική πράξη που αποβλέπει στην υποβοήθη-

ση της ανθρώπινης αναπαραγωγής, σύμφωνα με τους 
όρους του προηγούμενου άρθρου, διενεργείται με την 
έγγραφη συναίνεση των προσώπων που επιθυμούν να 
αποκτήσουν τέκνο. Αν η υποβοήθηση αφορά άγαμη 
γυναίκα, η συναίνεση αυτής και, εφόσον συντρέχει πε-
ρίπτωση ελεύθερης ένωσης, του άνδρα με τον οποίο 
συζεί παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ειδι-

κά η κρυοσυντήρηση μη γονιμοποιημένου γεννητικού 
υλικού (γαμετών) πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης 
συναίνεσης του προσώπου που το καταθέτει. Αν πρό-
κειται για ζεύγος, δεν απαιτείται η συναίνεση του ή της 
συζύγου ή του προσώπου με το οποίο έχει συναφθεί 
σύμφωνο συμβίωσης ή του ή της συντρόφου. Η κρυ-
οσυντήρηση ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων 
πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των 
προσώπων που τα καταθέτουν. Αν πρόκειται για ζεύγος, 
απαιτείται η συναίνεση και των δύο συζύγων ή συμ-
βαλλόμενων σε σύμφωνο συμβίωσης ή συντρόφων. 
Με το ίδιο έγγραφο, τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να 
δηλώσουν τη βούλησή τους για την τύχη του κρυοσυ-
ντηρημένου γεννητικού υλικού, των ζυγωτών και των 
γονιμοποιημένων ωαρίων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
1459. Η συναίνεση ανακαλείται με τον ίδιο τύπο μέχρι 
τη μεταφορά των γαμετών ή των γονιμοποιημένων 
ωαρίων στο γυναικείο σώμα. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 1457, η συναίνεση θεωρείται ότι ανακλήθηκε, 
αν ένα από τα πρόσωπα που είχαν συναινέσει πέθανε 
πριν από τη μεταφορά.»

Άρθρο 10
Αναπαραγωγικό υλικό που δεν χρησιμοποιείται 
για την ιατρικώς υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή - Τροποποίηση άρθρου 1459 
Α.Κ.

Στο άρθρο 1459 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), περί 
του αναπαραγωγικού υλικού που δεν χρησιμοποιεί-
ται για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδά-
φιο τροποποιείται, ώστε να αφορά μόνο στους κρυ-
οσυντηρημένους γαμέτες που ανήκουν σε πρόσωπα 
που προσφεύγουν σε τεχνητή γονιμοποίηση, για τους 
οποίους τα πρόσωπα αποφασίζουν με ατομική, και όχι 
κοινή, έγγραφη δήλωση, β) προστίθενται νέο δεύτερο 
και τρίτο εδάφιο, γ) το παλαιό δεύτερο εδάφιο τροπο-
ποιείται, ώστε να αναφέρεται μόνο σε γονιμοποιημένα 
ωάρια, και όχι σε γαμέτες, και το άρθρο 1459 Α.Κ. δια-
μορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1459
Τα πρόσωπα που προσφεύγουν σε τεχνητή γονιμο-

ποίηση αποφασίζουν με ατομική έγγραφη δήλωσή 
τους προς τον ιατρό ή τον υπεύθυνο του ιατρικού κέ-
ντρου, που γίνεται πριν από την έναρξη της σχετικής 
διαδικασίας, ότι οι κρυοσυντηρημένοι γαμέτες που 
τους ανήκουν αλλά δε θα τους χρειασθούν για να τε-
κνοποιήσουν:

α) θα διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα, κατά προτεραιό-
τητα σε άλλα πρόσωπα, που θα επιλέξει ο ιατρός ή το 
ιατρικό κέντρο,

β) θα χρησιμοποιηθούν χωρίς αντάλλαγμα για ερευ-
νητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς,

γ) θα καταστραφούν.
Προκειμένου για κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημέ-

να ωάρια, τα πρόσωπα που προσφεύγουν σε τεχνητή 
γονιμοποίηση αποφασίζουν με κοινή έγγραφη δήλω-
σή τους προς τον ιατρό ή τον υπεύθυνο του ιατρικού 
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κέντρου, που γίνεται πριν από την έναρξη της σχετικής 
διαδικασίας. Η δήλωση για την τύχη του κρυοσυντηρη-
μένου γεννητικού υλικού, των ζυγωτών και των γονι-
μοποιημένων ωαρίων τροποποιείται με τον ίδιο τύπο. 
Αν δεν υπάρχει κοινή δήλωση των ενδιαφερόμενων 
προσώπων τα γονιμοποιημένα ωάρια διατηρούνται 
για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη δημιουρ-
γία τους και μετά την πάροδο του χρόνου αυτού είτε 
χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς 
σκοπούς είτε καταστρέφονται. Τα μη κρυοσυντηρη-
μένα γονιμοποιημένα ωάρια καταστρέφονται μετά τη 
συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από τη γονιμο-
ποίηση. Ο τυχόν ενδιάμεσος χρόνος κρυοσυντήρησής 
τους δεν υπολογίζεται.»

Άρθρο 11 
Ανωνυμοποίηση ή γνωστοποίηση 
πληροφοριών τρίτου δότη - Επιλογή 
ανώνυμου ή επώνυμου τρίτου δότη από το 
υποβοηθούμενο πρόσωπο - Τροποποίηση 
άρθρου 1460 Α.Κ.

Στο άρθρο 1460 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), περί μη 
γνωστοποίησης της ταυτότητας του δότη, των γονέων 
και του τέκνου, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) 
το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε τα τρίτα πρό-
σωπα που προσφέρουν γαμέτες ή γονιμοποιημένα 
ωάρια να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν η ταυτό-
τητά τους να είναι ανώνυμη ή να είναι επώνυμη ή να 
γνωστοποιείται στο τέκνο μετά από την ενηλικίωσή 
του, αν το τελευταίο το αιτηθεί, β) το δεύτερο εδάφιο 
τροποποιείται, ώστε να αφορά στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες το τρίτο πρόσωπο επιλέξει η ταυτότητά 
του να είναι ανώνυμη, γ) μετά από το τρίτο εδάφιο 
προστίθενται νέο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, δ) το 
τελευταίο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται 
και σε τρίτες δότριες, και το άρθρο 1460 Α.Κ. διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1460
Η ταυτότητα των τρίτων προσώπων που έχουν προ-

σφέρει τους γαμέτες ή τα γονιμοποιημένα ωάρια δύνα-
ται, κατ’ επιλογή των προσώπων αυτών, να είναι ανώνυμη 
ή να είναι επώνυμη, ή να γνωστοποιείται στο τέκνο μετά 
από την ενηλικίωσή του, αν το τελευταίο το αιτηθεί. Αν το 
τρίτο πρόσωπο επιλέξει η ταυτότητά του να είναι ανώνυ-
μη, οι ιατρικές πληροφορίες που το αφορούν τηρούνται 
σε απόρρητο αρχείο χωρίς ένδειξη της ταυτότητάς του. 
Πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται μόνο στο τέκνο 
και για λόγους σχετικούς με την υγεία του. Δεν είναι δυ-
νατή η ίδρυση πατρότητας ή μητρότητας με τον τρίτο 
δότη ή την τρίτη δότρια, ούτε η γένεση στο πρόσωπό 
τους των σχετικών υποχρεώσεων. Η επιλογή ανώνυμου 
ή επώνυμου τρίτου δότη ή τρίτης δότριας γίνεται από 
το υποβοηθούμενο πρόσωπο και σε περίπτωση γάμου, 
συμφώνου συμβίωσης ή ελεύθερης ένωσης από αμφό-
τερους τους συζύγους ή συντρόφους. Η ταυτότητα του 
τέκνου, καθώς και των γονέων του δε γνωστοποιείται 
στους τρίτους δότες ή στις τρίτες δότριες γαμετών ή 
γονιμοποιημένων ωαρίων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 12
Τήρηση αρχείου χορηγούμενων αδειών 
και αποτελεσμάτων διενεργούμενων 
προεμφυτευτικών γενετικών ελέγχων - 
Προσθήκη περ. ε’ στην παρ. 2 άρθρου 20 
ν. 3305/2005

Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), 
περί των μητρώων και αρχείων που τηρεί η Εθνική Αρχή 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, προστίθεται 
περ. ε’ ως εξής:

«ε. Αρχείο των αδειών που χορηγούνται από την Αρχή, 
σύμφωνα με τον παρόντα, καθώς και των αποτελεσμά-
των των προεμφυτευτικών γενετικών ελέγχων που διε-
νεργούνται από τις Μ.Ι.Υ.Α. που διαθέτουν την αναγκαία 
τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ή συνερ-
γάζονται με αντίστοιχη μονάδα ή εργαστήριο, το οποίο 
πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.»

Άρθρο 13
Στελέχωση της Γραμματείας της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - 
Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 25 ν. 3305/2005

1. Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), 
περί της στελέχωσης της Γραμματείας της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. α) Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού της 
Γραμματείας της Αρχής, που προβλέπονται στο π.δ. 
10/2009 (Α’ 21), περί οργάνωσης της Γραμματείας της 
Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής κατά κλάδους, ειδικότητες, τμήματα και προσό-
ντα, διενεργείται σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6). 
Η προκήρυξη εκδίδεται από το Ανώτατο Συμβούλιο 
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), μετά από εισήγηση 
της Αρχής. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια 
που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι 
αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της αντι-
κειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Στην επιτροπή 
επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. μετέχουν τουλάχιστον o Πρό-
εδρος και ένα (1) τακτικό μέλος του Εποπτικού Συμ-
βουλίου της Αρχής. Μετά από εισήγηση της Αρχής 
προς το Α.Σ.Ε.Π., η προκήρυξη δύναται να προβλέπει 
στάδιο γραπτής δοκιμασίας. Για την επιλογή του ειδι-
κού επιστημονικού προσωπικού, μετά από εισήγηση 
της Αρχής προς το Α.Σ.Ε.Π., η συνέντευξη δύναται να 
καθίσταται υποχρεωτική.

β) Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Γραμματείας 
της Αρχής που δεν καλύπτονται από προσωπικό που 
υπηρετεί σε αυτή, η Αρχή δύναται να προσφεύγει σε 
διαδικασίες ανάθεσης, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 
(Α’ 147).»

2. α) Οι δαπάνες για υπηρεσίες που έχουν παρασχε-
θεί για τη γραμματειακή υποστήριξη της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής δύναται να 
πληρωθούν σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
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του Υπουργείου Υγείας (ειδικός φορέας 1015-401), στον 
οποίο υπάρχουν σχετικές εγγεγραμμένες πιστώσεις.

β) Δαπάνες της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής, που πραγματοποιήθηκαν κατά 
τα έτη 2018 έως και 2020 και δεν έχουν πληρωθεί, είναι 
νόμιμες και δύναται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ια-
τρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Άρθρο 14
Πόροι της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Προσθήκη 
άρθρου 25Α στον ν. 3305/2005

Στο τέλος του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 3305/2005 (Α’ 17), 
περί της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής, προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:

«Άρθρο 25Α
Πόροι της Αρχής

1. Η Αρχή δύναται να δέχεται δωρεές και επιχορηγή-
σεις από ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών 
κοινωφελών ιδρυμάτων, εξαιρουμένων των Μονάδων 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τραπε-
ζών Κρυοσυντήρησης, καθώς και των προσώπων που 
ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες σε αυτές κατά τον 
χρόνο που τις ασκούν, και να συνάπτει προς τούτο συμ-
βάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέ-
λεσης έργων για την υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών 
αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες, σύμφωνα 
με το άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 (Α’ 185).

2. Η Αρχή δύναται να αιτείται και να λαμβάνει επι-
χορηγήσεις - επιδοτήσεις από το Εταιρικό Σύμφωνο 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης και άλλες κρατικές επιχο-
ρηγήσεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

Άρθρο 15
Ίδρυση Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση 
προσώπων οροθετικών στον ιό της 
ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπαρκείας

Ιδρύεται, εγκαθίσταται και λειτουργεί στη Γ’ Μαιευτι-
κή και Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, με ειδικό εργαστήριο, 
αποκλειστικά για την υποβολή προσώπων οροθετικών 
στον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπαρκείας σε 
ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του ν. 3305/2005 (Α’ 17) και την υπό στοιχεία 
οικ. 2/15.11.2007 απόφαση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Β’ 170/2008).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 16
Αυτόνομες Μονάδες Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής χωρίς 
ίδιες υποδομές εισόδου και εγκαταστάσεων - 
Τροποποίηση άρθρου 44 ν. 4633/2019

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 44 του ν. 4633/2019 
(Α’ 161), περί των αυτόνομων Μονάδων Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), τροποποιείται, 
ώστε Μ.Ι.Υ.Α., οι οποίες εγκαθίστανται και λειτουργούν 
εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιωτικής κλινικής 
βάσει σχέσεως μίσθωσης χώρου, εφόσον αυτές δεν δη-
μιουργούνται με επένδυση της ιδιωτικής κλινικής και 
λειτουργούν ανεξαρτήτως αυτής, να αποτελούν αυτό-
νομες Μ.Ι.Υ.Α. χωρίς να απαιτείται να διαθέτουν ίδιες 
υποδομές εισόδου και εγκαταστάσεων, και το άρθρο 
44 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 44
Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)

Κατά την αληθινή έννοια των διατάξεων του άρθρου 
16 του ν. 3305/2005 (Α’ 17) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, καθώς και του π.δ. 10/2016 (Α’ 20) που εκδόθη-
κε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου αυτού, 
αυτόνομες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) αποτελούν και οι Μονάδες οι 
οποίες εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων ιδιωτικής κλινικής βάσει σχέ-
σεως μίσθωσης χώρου, εφόσον οι Μονάδες αυτές δεν 
δημιουργούνται με επένδυση της ιδιωτικής κλινικής και 
λειτουργούν ανεξαρτήτως αυτής. Στις περιπτώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(Μ.Ι.Υ.Α.) χορηγείται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 
οποίο φέρει την ευθύνη για την πλήρωση των απαιτού-
μενων όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας της Μο-
νάδας, συμβάλλεται στο μισθωτήριο και διαθέτει τα 
τιμολόγια του εξοπλισμού.»

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΟΥ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΤΕΡΣΕΞ ΑΤΟΜΩΝ

Άρθρο 17
Προϋποθέσεις για αλλαγή χαρακτηριστικών 
φύλου ανήλικων ίντερσεξ ατόμων

1. Ανήλικο ίντερσεξ άτομο που έχει συμπληρώσει 
το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του δύναται 
να υποβληθεί σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες, όπως 
χειρουργική ή ορμονική, για την ολική ή μερική αλλα-
γή των χαρακτηριστικών φύλου, ήτοι των χρωμοσωμι-
κών, γονιδιακών και ανατομικών χαρακτηριστικών του 
προσώπου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή 
χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, και 
δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η μυϊκή μάζα, η ανά-
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12 του ν. 4440/2016, και για ένα (1) έτος από αυτή. Η 
παράταση της απόσπασης διενεργείται, κατά παρέκ-
κλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποσπάσεων, 
με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου 
Υγείας, κατόπιν σχετικής αίτησης του αποσπασμένου 
υπαλλήλου.

Άρθρο 40
Παράταση θητείας Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας

Η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που συ-
γκροτήθηκε με την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.33401/ 
13.5.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Υγείας με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών 
στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)» (ΑΔΑ: 6ΒΗΛ-
465ΦΥΟ-ΧΜΦ), η οποία είχε ήδη παραταθεί με το άρθρο 
40 του ν. 4937/2022 (Α’ 106), παρατείνεται από τη λήξη 
της έως την 30ή.9.2022.

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 41
Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων 
κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που 
αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021

Για τους δασικούς χάρτες, η ανάρτηση των οποίων 
υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, η προθεσμία υπο-
βολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), παρατείνεται από 
τη λήξη της έως την 31η Ιουλίου 2022.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται 
η σύνθεση, η θητεία και η ανανέωσή της, η έδρα και ο 
τρόπος λειτουργίας της διεπιστημονικής επιτροπής του 
άρθρου 18, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτημάτων 
σε αυτή.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οι-
κονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της 
διεπιστημονικής επιτροπής του άρθρου 18.

Άρθρο 43
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η ισχύς του άρθρου 3 καταλαμβάνει το σύνολο των 
γυναικών που συμπληρώνουν την ηλικία των πενήντα 
τεσσάρων ετών (54 έτη και 0 ημέρες) κατά τη διάρκεια 
του έτους 2022.

2. Η ισχύς της περ. δ) του άρθρου 4 καταλαμβάνει και 
τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κρυοσυντηρήσεις γεννητικού υλικού.

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

17



 T  5060 Τεύχος A’ 142/21.07.2022

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01001422107220020*

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

2 Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2 και 4 του 
άρθρου 24 του «Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνι-
κής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής» (B’ 293/2017).

3 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας σε υφιστάμενα όργανα.

4 Ένταξη μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σε Τμήματα 
του Πανεπιστημίου Πατρών βάσει του π.δ. 52/2022.

5 Ένταξη πρώην μόνιμων εκπαιδευτικών της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέ-
σεις Ε.ΔΙ.Π. Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 106426/Ν1 (1)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.  682/1977 (Α’  244), σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής … 2013-2016» (Α’ 222), όπως 
τροποποιήθηκαν από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις» (Α’ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 
πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013» (Α’ 107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου.. και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 8), το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορι-
κών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 118) και το 
άρθρο 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την Ελληνό-
γλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 1 σε 
συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του 
ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 
υπουργική απόφαση (Β’ 1584).

6. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31).
7. Την υπό στοιχεία 27290/Ν1/11-3-2022 αίτηση της 

ενδιαφερόμενης για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολεί-
ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/11473/29-7-2022 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Το π.δ. 2/2021 (Α’ 2).
10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2022-2023, χορηγούμε στην ΤΑΡ-
ΚΑΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι πέντε 
(25) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΝΕΡΟ-
ΜΠΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΕΣ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αθη-
νάς 47 στο Αιγάλεω Αττικής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. 1680 (2)
Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2 και 4 του 
άρθρου 24 του «Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνι-
κής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής» (B’ 293/2017). 

 ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο γ της παρ.  1 του άρθρου 20 του 

ν. 3305/2005 σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. καταρ-
τίζει τον ειδικό κώδικα δεοντολογίας για τα θέματα που 
σχετίζονται με την Ι.Υ.Α. και ελέγχει την τήρηση του.

2. Το εδάφιο 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 Κυβερνήσεως.

3. Την απόφαση της 16ης/28.04.2022 Συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

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

Την τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2 και 4 του 
άρθρου 24 του Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ως εξής:

«Άρθρο 24 Δημόσια Προβολή, Περιορισμοί, Απαγόρευση
…
2. Απαγορεύεται κάθε δημόσια προβολή των δεδομέ-

νων της λειτουργίας της επαγγελματικής
-μη επιστημονικής - δραστηριότητας προσώπων ή 

Μονάδων Ι.Υ.Α. ή Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, όπως 
αναφορά σε ποσοστά επιτυχίας μεθόδων ιατρικώς υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής και σε αριθμούς κύκλων 
ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κάθε εί-
δους συγκριτικές αναφορές.

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 (όπως μέθοδοι ιατρι-
κώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κρυοσυντήρηση 
γαμετών, παρένθετη μητέρα, δωρεά γενετικού υλικού).

Ως προς την απαγόρευση χρήσης των Μέσων Μα-
ζικής Ενημέρωσης για διαφήμιση των Μ.Ι.Υ.Α. ισχύουν 
αναλογικά οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 17, 
των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 10 και των παρ.  2, 3, 4 του 
άρθρου 18 του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντο-

λογίας), των άρθρων 3, 4 και 6 ν. 2328/1995 περί Κώδικα 
Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλί-
ου Ραδιοτηλεόρασης, των άρθρων 2, 3 και της παρ. 3 του 
άρθρου 9 του ν. 1730/1987 περί Κώδικα Δεοντολογίας 
Ραδιοτηλεοπτικών Διαφημίσεων, των άρθρων 9 και 9α-
9θ του ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών 
και των άρθρων 1 και 3 του ν. 146/1914 περί αθέμιτου 
ανταγωνισμού. Παράβαση των διατάξεων αυτών συνε-
πάγεται αυτομάτως και παράβαση του παρόντος Κώδικα 
Δεοντολογίας με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 27 του 
ν. 3305/2005 περί Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής, διοικητικές κυρώσεις.

…
4. Κάθε δραστηριότητα προώθησης και δημόσιας 

προβολής (διαφήμισης) για την υποστήριξη της δωρεάς 
κυττάρων (σπέρμα και ωάρια) επιτρέπεται στο πλαίσιο 
πάντοτε του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της απα-
γόρευσης ανταλλάγματος για τη δωρεά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2022 

 Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 25 (3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας σε υφιστάμενα όργανα. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο ιθ’ της παρ.  1 του άρθρου 15 του 

ν. 4957/2022 (Α’ 141).
2. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 66 του ν. 4950/2022 (Α’ 128).
3. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
4. Το π.δ. 310/1999 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρε-

σιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (Α’ 284).
5. Την υπό στοιχεία 134183/Ζ1/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 468) δι-

απιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

6. Την ανάγκη αποκέντρωσης για την ταχύτερη διεκ-
περαίωση των διοικητικών υποθέσεων του Ιδρύματος.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη, εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε στους/στις παρακάτω προϊσταμένους/

ες των οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου μας το δι-
καίωμα για την υπογραφή των παρακάτω πράξεων, αποφά-
σεων και λοιπών εγγράφων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα:

ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ/Η ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

1. Της πράξης-βεβαίωσης παρά πόδας των αποφά-
σεων αναλήψεων υποχρεώσεων, ανακλήσεων και ανα-
τροπών αυτών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τμήμα Β’ Οικονομι-

κού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Μεσσηνίας.

2 Καταχώριση των δοτών/δοτριών γεννητικού υλι-
κού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης 
Καταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και διακίνηση 
εντός της ελληνικής επικράτειας γεννητικού υλι-
κού δότη/δότριας.

3 Έγκριση της υπ’  αρ. 49/2022 απόφασης της Μη-
τροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) που 
αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
επί της Επαρχιακής οδού 4 στα πλαίσια του έργου: 
«Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών, ρείθρων, 
τάφρων και συντήρηση φρεατίων στο Επαρχια-
κό και εθνικό δίκτυο, αρμοδιότητας Μ.Ε.Θ., έτους 
2019-2021».

4 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 78/2022 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών στα πλαίσια του 
έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Σερρών έτους 
2020-2021».

5 Έγκριση του Τροποποιημένου Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών 
και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6643 (1)   
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τμήμα Β’ Οικονομι-
κού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Μεσσηνίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτά-

σεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 46),

β) τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

γ) τον ν. 4270/2014 «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ) το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

στ) το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

2. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονο-
μική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού» (Β’ 3240).
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3. Την υπ’ αρ. 2/53983/0026/27.06.2019 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώ-
πινων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών 
δαπανών» (Β’ 2726).

4. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28.03.2019 
υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Δι-
ευθυντών Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) και 
το άρθρο 375 του ν. 4957/2022 «Παράταση της θητείας 
και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών 
Εκπαίδευσης» (Α’ 141).

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στο Τμήμα Β’ Οικονομικού της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας τον έλεγχο, 
εκκαθάριση και την έκδοση των χρηματικών ενταλμά-
των για την πληρωμή των δαπανών της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

H ισχύς της παρούσας άρχεται από την υπαγωγή των 
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που αποτελούν ειδικούς φορείς στον 
προϋπολογισμό του, στις διατάξεις που αφορούν στην 
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητι-
κών Δαπανών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

    Αριθμ. 1705 (2)
Καταχώριση των δοτών/δοτριών γεννητικού υλι-
κού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης 
Καταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και διακίνηση 
εντός της ελληνικής επικράτειας γεννητικού υλι-
κού δότη/δότριας. 

 ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ.  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 λεπτομερειακών θεμάτων, στα οποία αναφέρεται ο 
ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

2. Τις περ.  α’, γ’, δ’ της παρ.  2 του άρθρου  20 του 
ν. 3305/2005, σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. τηρεί 
Μητρώο αδειών λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. και Τραπεζών Κρυ-
οσυντήρησης, αρχείο απόρρητων ιατρικών στοιχείων 
των δοτών γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωα-

ρίων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 και άκρως 
απόρρητα αρχεία που περιέχουν τα στοιχεία ταυτότητας 
δοτών γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωαρίων.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ.  2 του άρθρου  9 του 
ν. 3305/ 2005, σύμφωνα με το οποίο τα τέκνα που προ-
έρχονται από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνουν τα δέκα, εκτός αν πρόκειται 
για γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος το οποίο έχει ήδη 
αποκτήσει τέκνο από γαμέτες του εν λόγω δότη.

4. Το άρθρο  15 του ν.  3305/2005, σύμφωνα με το 
οποίο, η διακίνηση ανθρώπινου γεννητικού υλικού και 
γονιμοποιημένων ωαρίων και των βιολογικών συστα-
τικών και παραγώγων τους πρέπει να γίνεται υπό συν-
θήκες οι οποίες εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα του 
υλικού, από τον δότη έως το λήπτη και το αντίστροφο. 
Τα σχετικά στοιχεία τηρούνται από τις Μ.Ι.Υ.Α. και τις Τρά-
πεζες Κρυοσυντήρησης σε ειδικό αρχείο, σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 16 και την παρ. 7 του άρθρου 17 
και διαβιβάζονται στο τμήμα Μητρώων και αρχείων της 
Αρχής.

5. Την απόφαση της 28ης/21.07.2022 συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

6. Την απόφαση της 31ης/11.08.2022 συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

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

Άρθρο 1
Υποχρεωτικά στοιχεία ταυτότητας 
των δοτών γεννητικού υλικού.

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγρα-
φής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής καταχωρούνται υποχρεωτικά κατ’ 
ελάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας των δοτών γεννητικού 
υλικού ως εξής:

I. Για όσους δότες/δότριες διαθέτουν ΑΜΚΑ, τα στοι-
χεία όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ΑΜΚΑ, 
ημ/νία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμό ταυτότητας.

II. Για όσους δότες/δότριες ξένης ιθαγένειας δεν δι-
αθέτουν ΑΜΚΑ, τα στοιχεία όνομα, επώνυμο, πατρώ-
νυμο, Μητρώνυμο, ημ/νία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμό  
διαβατηρίου.

III. Για τα δείγματα εξωτερικού, τα στοιχεία διεθνής 
κωδικός δείγματος, χώρα προέλευσης, τράπεζα προ-
έλευσης, είδος δείγματος και αριθμός vials (παγιετών) 
κρυοσυντηρημένου σπέρματος ή αριθμός ωαρίων.

Άρθρο 2
Υποχρεωτικά ιατρικά στοιχεία 
των δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού.

1. Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Κα-
ταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής καταχωρούνται υποχρεωτικά 
τα στοιχεία της εκάστοτε επίσκεψης του δότη/δότριας, 
όπως αυτά απαιτούνται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό 
Μητρώο αναλόγως του τύπου επίσκεψης.
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2. Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Κατα-
γραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής καταχωρούνται υποχρεωτικά τα 
στοιχεία της εκάστοτε χρήσης του γεννητικού υλικού, 
όπως αυτά απαιτούνται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό 
Μητρώο αναλόγως του τύπου χρήσης.

Άρθρο 3
Ταυτοποίηση δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού 
και καταμέτρηση γεννητικού υλικού 
και των παραγώγων του.

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγρα-
φής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής η ταυτοποίηση των δοτών/δοτριών γεννη-
τικού υλικού, καθώς και η καταμέτρηση του δωρηθέντος 
γεννητικού τους υλικού, των γονιμοποιημένων ωαρίων 
(κρυοσυντηρημένων ή εμφυτευμένων) των κυήσεων εν 
εξελίξει, των γεννηθέντων τέκνων και το σύνολο των δύο 
τελευταίων που προέρχονται από αυτό, γίνεται ως εξής:

I. Για όσους δότες/δότριες διαθέτουν ΑΜΚΑ, με βάση 
τον ΑΜΚΑ.

II. Για όσους δότες/δότριες ξένης ιθαγένειας δεν διαθέ-
τουν ΑΜΚΑ, με βάση τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, 
πατρώνυμο και ημ/νία γέννησης.

III. Για τα δείγματα του εξωτερικού με βάση τον κωδικό 
δείγματος.

Άρθρο 4
Υποχρεωτικά στοιχεία ταυτότητας 
των ληπτών γεννητικού υλικού

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγρα-
φής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής καταχωρούνται υποχρεωτικά κατ’ 
ελάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας των ληπτών γεννητι-
κού υλικού ως εξής:

i. Για όσους λήπτες διαθέτουν ΑΜΚΑ, τα στοιχεία όνο-
μα, επώνυμο, πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ΑΜΚΑ, ημ/νία 
γέννησης, ιθαγένεια, αριθμό ταυτότητας.

ii. Για όσους λήπτες ξένης ιθαγένειας δεν διαθέτουν 
ΑΜΚΑ, τα στοιχεία όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, Μητρώ-
νυμο, ημ/νία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμό διαβατηρίου.

Άρθρο 5
Διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας 
του γεννητικού υλικού των δοτών/δοτριών

1. Κάθε φορά που διακινείται γεννητικό υλικό, η δωρεά 
του οποίου έγινε σε Μονάδα Ι.Υ.Α. ή Τράπεζα Κρυοσυ-
ντήρησης εντός Ελλάδος, προς άλλη Μονάδα Ι.Υ.Α. ή 
Τράπεζα Κρυοσυντήρησης εντός Ελλάδος, εκτός από 
τον κωδικό που λαμβάνει το γεννητικό υλικό, η Μονάδα 
Ι.Υ.Α. ή η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης οφείλει να αποστέλ-
λει και τα υποχρεωτικά στοιχεία ταυτότητας των δοτών/
δοτριών γεννητικού υλικού, όπως αυτά αναφέρονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

2. Η Μονάδα Ι.Υ.Α. ή η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης που 
λαμβάνει γεννητικό υλικό όπως περιγράφεται στην προ-
ηγούμενη παράγραφο οφείλει να καταχωρεί εκ νέου στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποιημένης Καταγραφής 
Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής τα υποχρεωτικά στοιχεία ταυτότητας 

των δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού, καθώς και τα 
υποχρεωτικά στοιχεία της εκάστοτε χρήσης του. Κατό-
πιν της καταχώρισης, η Μονάδα Ι.Υ.Α. οφείλει πριν την 
διενέργεια της εμβρυομεταφοράς να ελέγχει τις κυήσεις 
εν εξελίξει, τα γεννηθέντα τέκνα και το σύνολό τους, που 
προέρχονται από τον δότη/δότρια του οποίου το γεν-
νητικό υλικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, όπως αυτά 
διαμορφώνονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Κωδικοποι-
ημένης Καταγραφής Δοτών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, και όταν το ως άνω 
σύνολο είναι δέκα (10), να επικοινωνεί εγγράφως με την 
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ 

I

     Αριθμ. 221837 (3)
Έγκριση της υπ’ αρ. 49/2022 απόφασης της Μη-
τροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) που 
αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
επί της Επαρχιακής οδού 4 στα πλαίσια του έρ-
γου: «Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών, ρεί-
θρων, τάφρων και συντήρηση φρεατίων στο 
Επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, αρμοδιότητας 
Μ.Ε.Θ., έτους 2019-2021».  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235).

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» (Α’ 50) και αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

5. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργά-
νων των Ο.Τ.Α. που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

6. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 εγκύκλιο 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

7. Την υπ’  αρ. 54218/11.07.2013 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Ρυθμίσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοη-

θούμενης Αναπαραγωγής για την παρένθετη μη-
τρότητα.

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).

3 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δή-
μου Τρικκαίων.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου, υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Έδρας της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για 
την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγου-
σών αναγκών.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-
πικού που υπηρετεί στα ΚΕΠ Δήμου Κύμης-Αλιβε-
ρίου, για τον μήνα Ιανουάριο 2022.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-
πικού που υπηρετεί στα ΚΕΠ Δήμου Κύμης-Αλιβε-
ρίου, για τον μήνα Φεβρουάριο 2022.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-
πικού που υπηρετεί στα ΚΕΠ Δήμου Κύμης-Αλιβε-
ρίου, για τον μήνα Μάρτιο 2022.

 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 
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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-
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των υπ’ αρ. 978/2017 (Β’ 4875) και 
179/2018 (Β’  1511) αποφάσεων της Εθνικής Αρ-
χής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
αναφορικά με τα κριτήρια διενέργειας Προεμφυ-
τευτικού Γενετικού Ελέγχου.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έτους 
2023.

3 Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού του 
Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για το Α’ 
Εξάμηνο του 2023.

4 Υπερωριακή Απασχόληση του προσωπικού του 
Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών για 
το έτος 2023.

5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2954 (1)
   Τροποποίηση των υπ’ αρ. 978/2017 (Β’ 4875) και 

179/2018 (Β’ 1511) αποφάσεων της Εθνικής Αρ-

χής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

αναφορικά με τα κριτήρια διενέργειας Προεμ-

φυτευτικού Γενετικού Ελέγχου.

  ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 του ν. 3305/2005 (Α’ 17).
2. Τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αρ. 73/24.1.2017 (Β’ 293) απόφαση.

3. Το εδ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005 
σύμφωνα με το οποίο η Αρχή ΙΥΑ 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.

4. Την απόφαση της 16ης/28.04.2022 Συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

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

Την Τροποποίηση των υπ’ αρ. 978/2017 (Β’ 4875) και 
179/2018 (Β’ 1511) αποφάσεων της Εθνικής Αρχής Ια-
τρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αναφορικά 
με τα κριτήρια διενέργειας Προεμφυτευτικού Γενετικού 
Ελέγχου:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Ο Προεμφυτευτικός Γενετικός ‘Ελεγχος (ΠΓΕ  - 
Preimplantation Genetic Testing, PGT) πραγματοποι-
είται σε γονιμοποιημένα ωάρια που προκύπτουν από 
εξωσωματική γονιμοποίηση πριν τη μεταφορά τους για 
εμφύτευση στη μήτρα και έναρξη της κύησης. Αποτελεί 
διαγνωστική διαδικασία με σκοπό να διαπιστώσει εάν 
ένα γονιμοποιημένο ωάριο πάσχει από συγκεκριμένο 
μονογονιδιακό ή χρωμοσωματικό γενετικό νόσημα για 
το οποίο οι γονείς βρίσκονται σε κίνδυνο να το κληρο-
δοτήσουν στους απογόνους τους. Στον ΠΓE περιλαμβά-
νονται o Προεμφυτευτικός Γενετικός ‘Ελεγχος για Μονο-
γονιδιακά νοσήματα (Preimplantation Genetic Testing 
for Monogenic disorders - PGT-M ή ΠΓΕ-Μ), o Προεμ-
φυτευτικός Γενετικός ‘Ελεγχος για δομικές χρωμοσω-
ματικές αναδιατάξεις (Preimplantation Genetic Testing 
for Structural Rearrangements - PGT-SR ή ΠΓΕ-Δ) και o 
Προεμφυτευτικός Γενετικός ‘Ελεγχος για Ανευπλοειδίες 
(PreimplantationGeneticTestingforAneuploidies - PGT-A 
ή ΠΓΕ-Α). Μια επιπλέον εφαρμογή της ΠΓΕ αποτελεί ο 
έλεγχος ιστοσυμβατότητας εμβρύων (ΠΓΕ-HLA) με ή 
χωρίς παράλληλη διάγνωση μονογονιδιακού νοσήματος.

Άρθρο 2
Ενδείξεις εφαρμογής

1. Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος για έλεγχο Μο-
νογονιδιακών Νοσημάτων (PGT-M ή ΠΓΕ-Μ) και δομι-
κών χρωμοσωματικών αναδιατάξεων (PGT-SR ή ΠΓΕ-Δ) 
δύναται να εφαρμοστεί σε ζευγάρια που είναι φορείς 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γενετικών διαταραχών και σύμφωνα με την τρέχουσα 
επιστημονική γνώση, κινδυνεύουν να αποκτήσουν τέκνο 
που μπορεί να πάσχει από νόσημα που επιβαρύνει την ποι-
ότητα της ζωής, προκαλεί γνωσιακή ή σωματική δυσλει-
τουργία ή απαιτεί χειρουργικές ή ιατρικές παρεμβάσεις.

Στις διαταραχές περιλαμβάνονται αυτές που προκα-
λούν:

α) Φυλοσύνδετο μονογονιδιακό νόσημα π.χ. αιμορρο-
φιλία, σύνδρομο εύθραυστου Χ, μυικές δυστροφίες κ.ά. 
(PGT-M ή ΠΓΕ-Μ).

β) Αυτοσωματικό υπολειπόμενο ή επικρατές μονογονι-
διακό νόσημα, πχ κυστική ίνωση, β- μεσογειακή αναιμία, 
δρεπανοκυτταρική αναιμία, νόσος Tay-Sachs, νωτιαία 
μυική ατροφία, πολυκυστική νόσος των νεφρών, νευ-
ροινωμάτωση κ.ά. (PGT-M ή ΠΓΕ-Μ).

γ) Νοσήματα όψιμης εμφάνισης, όπως κληρονομικός 
καρκίνος, νόσος Huntington κ.ά. (PGT-M ή ΠΓΕ- Μ).

δ) Συγγενείς ανωμαλίες ή ενδομήτριο θάνατο, που 
μπορούν να προκληθούν από:

i) μικροδιπλασιασμοί ή μικροελλείματα χρωμοσωμά-
των (PGT-A ή ΠΓΕ-Α),

ii) δομικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες κ.ά. (PGT-SR 
ή ΠΓΕ-Δ).

2. Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος για την επιλογή 
γονιμοποιημένων ωαρίων ιστοσυμβατών με ήδη πάσχον 
παιδί, έτσι ώστε ο/η αδελφός/ή του πάσχοντος που θα 
γεννηθεί να αποτελέσει δότη για μεταμόσχευση βλαστι-
κών πλακουντιακών κυττάρων ή μυελού των οστών στο 
πάσχον παιδί της οικογένειας (ταυτοποίηση HLA - HLA 
typing, ΠΓΕ-HLA). Αν το νόσημα του πάσχοντος είναι κλη-
ρονομικό γενετικό νόσημα, η ταυτοποίηση HLA γίνεται 
ταυτόχρονα με την ανάλυση του γενετικού νοσήματος 
(PGT-M ή ΠΓΕ-Μ).

3. Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος για τον έλεγχο 
ανευπλοειδιών (PGT-A ή ΠΓΕ-Α) δύναται να εφαρμοστεί 
σε ζευγάρια που πληρούν τουλάχιστον μια από τις ακό-
λουθες προϋποθέσεις:

α) δύο ή περισσότερες αποβολές πρώτου τριμήνου, 
άγνωστης αιτιολογίας,

β) προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία της υποψήφι-
ας μητέρας (40 ετών και άνω) και μόνο στην περίπτωση 
πουθα χρησιμοποιηθούν δικά της ωάρια,

γ) τρεις ή περισσότερους αποτυχημένους κύκλους 
εξωσωματικής γονιμοποίησης,

δ) δομικές ανωμαλίες (PGT-SR ή ΠΓΕ-Δ) ή ανωμαλίες 
των χρωμοσωμάτων του φύλου στον καρυότυπο (π.χ 
σύνδρομο Klinefelter, Turner κ.α) (PGT-A ή ΠΓΕ-Α) σε ένα 
από τα μέλη του ζευγαριού.

Άρθρο 3
Ενημέρωση, συναίνεση και αδειοδότηση 
για την εφαρμογή ΠΓΕ

1. Πριν την εφαρμογή της ΠΓΕ είναι υποχρεωτική η 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων προσώπων και η πα-
ροχή συμβουλευτικής από τη Μ.Ι.Υ.Α. σχετικά με τη δια-
δικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και από το 
εργαστήριο ΠΓΕ σχετικά με τη γενετική ανάλυση.

2. Η ΠΓΕ διενεργείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης 
των ενδιαφερόμενων προσώπων κατά τους όρους των 
άρθρων 1456 ΑΚ και 5 του ν. 3305/2005.

3. Η ΠΓΕ διενεργείται μετά από άδεια που χορηγείται 
από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής και συμμετέχουν εμπειρογνώμονες Γενετι-
στές όπως ορίζεται από την παρ 7 του άρθρου 21 του 
ν. 3305/2005. Η αίτηση για αδειοδότηση, υποβάλλεται 
από τη Μ.Ι.Υ.Α., κατόπιν άδειας του ζευγαριού, ή από το 
ζευγάρι βάσει οδηγιών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
της Αρχής.

4. Κάθε περιστατικό ΠΓΕ καταχωρείται σε βάση δεδο-
μένων της Αρχής, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από 
Μ.Ι.Υ.Α και εργαστήρια ΠΓΕ, για τα οποία έχει επιβεβαι-
ωθεί από την Ε.Α.Ι.Υ.Α. ότι πληρούν τις προδιαγραφές δι-
ενέργειας ΠΓΕ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 και 10 
του παρόντος. Στη βάση δεδομένων θα καταγράφονται 
λεπτομερώς η αιτία διενέργειας ΠΓΕ, η εφαρμογή των 
μεθόδων για ΠΓΕ, τα νοσήματα, με τα αντίστοιχα γονίδια 
ή χρωμοσωματικές δομικές ανωμαλίες, μικροελλείματα 
και μικροδιπλασιασμούς, που φέρουν τα ζευγάρια.

Άρθρο 4
Εργαστήρια Προεμφυτευτικού 
Γενετικού Ελέγχου (ΠΓΕ)

1. Τα εργαστήρια ΠΓΕ στεγάζονται σε ανεξάρτητους 
χώρους εντός Μ.Ι.Υ.Α. ή λειτουργούν εκτός της Μ.Ι.Υ.Α. 
και συνεργάζονται επιστημονικά μαζί της.

2. Τα εργαστήρια ΠΓΕ λειτουργούν με τις αποφάσεις της 
Ε.Α.Ι.Υ.Α. καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε διαδι-
κασίες ελέγχου ποιότητας και προγράμματα εξωτερικού 
ποιοτικού ελέγχου, όπως ορίζονται από διεθνείς οργανι-
σμούς, κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα διεθνών 
και επιστημονικών εταιρειών, τους κανόνες της ΕΕ.

3. Τα εργαστήρια ΠΓΕ εφαρμόζουν σύστημα ποιότητας 
και το επικαιροποιούν. Η πιστοποίηση γίνεται με βάση 
το πρότυπο ISO 15189 για την υπηρεσία του Προεμφυ-
τευτικού Γενετικού Ελέγχου Την πιστοποίηση διενεργούν 
οι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
φορείς.

4. Τα εργαστήρια ΠΓΕ λειτουργούν με άδεια της 
Ε.Α.Ι.Υ.Α., η οποία ελέγχει αν πληρούνται οι νόμιμες προ-
ϋποθέσεις. Η άδεια λειτουργίας των εργαστηρίων ΠΓΕ 
ισχύει για τρία (3) έτη και ανανεώνεται κάθε φορά για 
ίσο χρόνο, αν διαπιστωθεί από την Αρχή ότι τηρούνται οι 
όροι λειτουργίας. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Εργαστηρίου Προεμφυτευτικού Γενετικού 
Ελέγχου (ΠΓΕ) απαιτείται η καταβολή παραβόλου ποσού 
3.000 ευρώ και για την ανανέωση της άδειας ποσού 1500 
ευρώ. Από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου έκ-
δοσης άδειας και λειτουργίας και ανανέωσης της άδειας 
εξαιρούνται: α) τα δημόσιο νοσοκομεία και πανεπιστη-
μιακές κλινικές και β) τα Εργαστήρια Προεμφυτευτικού 
Γενετικού Ελέγχου (ΠΓΕ) που λειτουργούν εντός Μ.Ι.Υ.Α.

Άρθρο 5
Κτηριακές εγκαταστάσεις 
και περιβαλλοντικές συνθήκες

1. Οι χώροι των εργαστηρίων ΠΓΕ είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένοι ώστε να διευκολύνεται η εκτέλεση της 
εργασίας και να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχό-
μενων υπηρεσιών, η υγεία και η ασφάλεια του προσω-
πικού, των ασθενών και των επισκεπτών.
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2. Οι χώροι των εργαστηρίων ΠΓΕ πρέπει να πληρούν 
τις εξής προϋποθέσεις:

Α. να περιλαμβάνουν τις πηγές ενέργειας, φωτισμού, 
αερισμού, το θόρυβο, το νερό, τη διάθεση των αποβλή-
των και των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών

Β. να περιέχουν συσκευές ασφαλείας για έκτακτη ανά-
γκη, συστήματα ενδοεπικοινωνίας και συναγερμού για 
ψυκτικούς θαλάμους και καταψύκτες

Γ. να εξασφαλίζουν την ελεγχόμενη πρόσβαση στα συ-
στήματα που επηρεάζουν την ποιότητα των εξετάσεων, 
την ασφάλεια, τις ιατρικές πληροφορίες και τα δείγματα 
των ασθενών.

3. Οι χώροι αποθήκευσης και οι συνθήκες φύλαξης θα 
πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Α. να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των κλινικών 
δειγμάτων, των αντιδραστηρίων και των αναλώσιμων 
υλικών, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση.

Β. να εξασφαλίζεται η διάθεση των επικίνδυνων απο-
βλήτων, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Τα εργαστηριακά τμήματα πρέπει να είναι διαχω-
ρισμένα ανάλογα με τις δραστηριότητες τους. Ειδικό-
τερα πρέπει να εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός των προ 
και μετά την PCR διαδικασιών ώστε ο χειρισμός του 
αρχικού γενετικού υλικού πριν την ενίσχυση να γίνεται 
σε ανεξάρτητο χώρο και η αντίδραση PCR, καθώς και 
τα υπόλοιπα στάδια της διάγνωσης να γίνεται σε άλλο 
χώρο του εργαστηρίου. Επιπλέον, ο αρχικός χειρισμός 
των δειγμάτων πρέπει να γίνεται σε θάλαμο νηματικής 
ροής. Η ροή εργασίας πρέπει να είναι μονόδρομη ώστε 
να αποφεύγεται η επαφή των ενισχυμένων προιόντων 
με το χώρο πριν την ενίσχυση. Ο κάθε χώρος πρέπει να 
διαθέτει τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά για τις αντιδρά-
σεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν και τα αναλώσιμα 
προ της ενίσχυσης πρέπει να φυλάσσονται μακριά από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή DNA.

5. Οι διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά 
την ορθή εργαστηριακή πρακτική όσοναφορά στις δια-
δικασίες ανάλυσης των δειγμάτων, στην ασφαλή χρήση 
του εξοπλισμού, στη χρήση των μέσων ατομικής προ-
στασίας (εργαστηριακά ενδύματα, γάντια, γυαλιά κ.λπ.), 
στην ασφαλή χρήση χημικών ουσιών και αντιδραστηρί-
ων καθώς και στην εφαρμογή των προγραμμάτων απο-
λύμανσης και αποστείρωσης με την ολοκλήρωση του κύ-
κλου εργασίας στο τέλος της ημέρας και της εβδομάδας.

Άρθρο 6
Στελέχωση των εργαστηρίων

Τα εργαστήρια ΠΓΕ απασχολούν επαρκές προσωπικό 
για την κάλυψη των αναγκών των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών.

Άρθρο 7
Προσόντα - Αρμοδιότητες 
και Ευθύνη Προσωπικού

1. Η ΠΓΕ πραγματοποιείται από ομάδα τουλάχιστον 
τριών επιστημόνων βιοιατρικών επιστημών. Ένα άτομο 
είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της διαδικασίας, την 
επικοινωνία με το ζευγάρι και τη Μ.Ι.Υ.Α. που πραγμα-
τοποιεί τη βιοψία και τουλάχιστον δυο εξειδικευμένοι 
επιστήμονες είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση όλων των 
εργαστηριακών μεθόδων.

2. Οι επιστήμονες βιοιοατρικών επιστημών έχουν τα 
ακόλουθα προσόντα:

Α. Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στα γνωστικά πε-
δία ιατρικής, βιολογίας και των συναφών επιστημών ή 
γενετικής - μοριακής βιολογίας.

Β. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην εφαρ-
μογή της ΠΓΕ που αποδεικνύεται από την κατοχή διδα-
κτορικής διατριβής ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Γ. Τουλάχιστον διετή εμπειρία σε εξειδικευμένα στην 
ΠΓΕ κέντρα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στην εξειδικευ-
μένη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για ΠΓΕ και που 
περιλαμβάνει γενετική διάγνωση σε δείγματα ενός μόνο 
ή μερικών (5-10) κυττάρων.

3. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου θα πρέπει να διαθέ-
τει επταετή εμπειρία στην ΠΓΕ και επιπλέον ερευνητική 
δραστηριότητα αποδεικνυόμενη με επιστημονικές ερ-
γασίες - ανακοινώσεις στο γνωστικό πεδίο της ΠΓΕ.

4. Το πάσης φύσεως προσωπικό πρέπει να έχει πα-
ρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης όσον αφορά 
στις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας (ΤΔΛ), στις 
μεθόδους ανάλυσης, στη λειτουργία οργάνων, στην κα-
ταγραφή δειγμάτων, στην προστασία προσωπικών δεδο-
μένων, στα μέτρα ασφαλείας, στη διασφάλιση ποιότητας 
και στην αρχειοθέτηση και διαχείριση παραπόνων.

Η αποτελεσματικότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευ-
σης επανεξετάζεται και ανανεώνεται από τον υπεύθυνο 
ετησίως, βάσει του προτύπου πιστοποίησης ISO 15189.

Άρθρο 8
Εξοπλισμός εργαστηρίων

1. Το εργαστήριο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
σε συσκευές και όργανα, αναλώσιμα υλικά, αντιδραστή-
ρια, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που απαιτού-
νται για την παροχή των υπηρεσιών και τη διασφάλιση 
της ποιότητας των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

2. Ο χειρισμός του εργαστηριακού εξοπλισμού δι-
ενεργείται από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό. Το εργαστήριο εφαρμόζει τυποποιημένες 
διαδικασίες για τον ασφαλή χειρισμό, τη μεταφορά, την 
αποθήκευση και τη χρήση του εξοπλισμού.

3. Το εργαστήριο εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία 
για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας, τη βαθμονόμηση και 
την ιχνηλασιμότητα των μετρικών στοιχείων του εξο-
πλισμού.

4. Το εργαστήριο εφαρμόζει τεκμηριωμένο πρόγραμ-
μα συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού, και διατηρεί 
αρχεία για κάθε στοιχείο του εξοπλισμού που συμβάλλει 
στην απόδοση των εξετάσεων. Ένα πρόσωπο αναφοράς 
είναι υπεύθυνο για θέματα τεχνολογίας, επίβλεψης και 
επικοινωνίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

5. Το εργαστήριο διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία 
για την παραλαβή, αποθήκευση, απογραφή των αντι-
δραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, καθώς και οδηγίες 
χρήσης αυτών. Επιπλέον, διαθέτει σύστημα καταγραφής 
ανεπιθύμητων συμβάντων και ατυχημάτων καθώς και 
κάθε άλλη διαδικασία που συμβάλλει στην απόδοση 
των εξετάσεων.

6. Σε περίπτωση αστοχίας του εξοπλισμού, το εργαστή-
ριο διαθέτει εναλλακτικές διαδικασίες όπως back-up για 
το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και συμβάσεις 
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παροχής υπηρεσιών για την έγκαιρη επισκευή ή αντικα-
τάσταση ή εξωτερική ανάθεση των εξετάσεων.

Άρθρο 9
Μεταφορά γεννητικού υλικού για διενέργεια

1. Οι Μ.Ι.Υ.Α. και τα εργαστήρια ΠΓE συνάπτουν σύμ-
βαση για τη διενέργεια ΠΓΕ με την οποία καθορίζεται 
κάθε σχετική λεπτομέρεια όσον αφορά τη μεταφορά 
των δειγμάτων, ιδίως την εφαρμογή ενός εργαστηριακού 
πρωτοκόλλου που αφορά τη συλλογή, προετοιμασία και 
αποστολή των δειγμάτων και τον ορισμό υπευθύνου για 
όλα τα στάδια της διαδικασίας μεταφοράς.

2. Το εργαστήριο ΠΓΕ επικυρώνει τα πρωτόκολλα που 
χρησιμοποιούνται για το χρόνο μεταφοράς και εξασφα-
λίζει ότι η διαδικασία και το υλικό μεταφοράς των δειγ-
μάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την κυτταρική μορφολογία 
ή την ακεραιότητα του DNA.

3. Οι Μ.Ι.Υ.Α. αναθέτουν σε εμβρυολόγο ή επιστημονι-
κό προσωπικό εξειδικευμένο για την εκτέλεση της βιοψί-
ας, της προετοιμασίας του υλικού βιοψίας και την προε-
τοιμασία για αποστολή των δειγμάτων στο κέντρο ΠΓΕ.

4. Οι Μ.Ι.Υ.Α και τα εργαστήρια ΠΓΕ εφαρμόζουν σύ-
στημα καταγραφής για τη συλλογή και μελέτη των στοι-
χείων της ΠΓΕ, και την μετέπειτα παρακολούθηση των 
παιδιών που γεννιούνται μετά από ΠΓΕ. Για την συλλογή 
και καταγραφή των στοιχείων ορίζεται υπεύθυνος τόσο 
στη Μ.Ι.Υ.Α όσο και στο εργαστήριο ΠΓΕ.

Άρθρο 10
Εργαστήριο Εμβρυολογίας Μ.Ι.Υ.Α.

1. Η Μ.Ι.Υ.Α. που προσφέρει υπηρεσίες ΠΓΕ συνεργάζε-
ται επιστημονικά με εργαστήριο ΠΓΕ, το οποίο λειτουργεί 
βάσει του άρθρου 4 του παρόντος. Διαθέτει τον απαραί-
τητο εξοπλισμό και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσω-
πικό για τη βιοψία πολικού σωματίου και τα έμβρυα της 
τρίτης ή πέμπτης ημέρας μετά τη γονιμοποίηση.

2. Η βιοψία και η μεταφορά των δειγμάτων βιοψίας 
στα σωληνάρια προς ανάλυση πραγματοποιείται σε 
χώρο που προορίζεται αποκλειστικά για τις συγκεκρι-
μένες διαδικασίες και βρίσκεται είτε μέσα στο εργα-
στήριο εμβρυολογίας είτε σε άλλο δωμάτιο προκει-
μένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης. 
Η μεταφορά των δειγμάτων βιοψίας στα σωληνάρια 
προς ανάλυση πραγματοποιείται σε θάλαμο νηματικής 
ροής που προορίζεται αποκλειστικά για αυτή τη χρή-
ση και αποστειρώνεται με υπεριώδη ακτινοβολία. Ο 
καθαρισμός του χώρου γίνεται τακτικά και κατάλληλα 
ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή επιμόλυνσης από 
νουκλεινικά οξέα.

3. Οι εμβρυολόγοι ή το εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό που εκτελούν και ασχολούνται με τη βιοψία 
ωαρίων/γονιμοποιημένων ωαρίων/εμβρύων και μετα-
φορά δειγμάτων βιοψίας στα σωληνάρια προς ανάλυση, 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει αποδεδειγμένη εκπαίδευ-
ση και εξειδίκευση στις παραπάνω διαδικασίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ

    Αριθμ. απόφ. Β 42 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 

έτους 2023.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για τη 

εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (A’ 5).

2. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (ν. 3528/
2007, Α’ 26).

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 παροχή 
οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β’ του ν. 4354/2015.

5. Την από Δ 1472/28-11-2022 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά 
με την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων στον υπό 
έγκριση προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2023. 
Η πίστωση έχει προβλεφθεί στον Κ.Α.E: 0200 η οποία 
είναι ικανή να καλύψει την δαπάνη της ως άνω υπερω-
ριακής απασχόλησης.

6. Τον αριθμό των είκοσι έξι (26) υπηρετούντων υπαλ-
λήλων στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

7. Τις ανάγκες που δημιουργούνται για την απασχόλη-
ση του προσωπικού καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού 
τους ωραρίου.

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα είναι έως του ποσού των 31.000 ευρώ 
πλέον εργοδοτικής εισφοράς και θα βαρύνει τον υπό 
έγκριση προϋπολογισμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
οικ. έτους 2023, δίχως να είναι απαραίτητη και αναγκαία 
η εξάντληση του ορίου υπερωριακής απασχόλησης ανά 
μήνα.

9. Την από 24-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αποφασίζουμε:

Από 1/1/2023 μέχρι 31/12/2023 υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή στους κάτωθι υπαλλήλους:

1) δεκαοκτώ (18) τακτικούς υπαλλήλους, 2) δύο (2) 
υπαλλήλους με σχέση Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου και 3) έξι (6) υπαλλήλους με σχέση Ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 
Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατό είκοσι 
(120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους 
και άλλες εκατό είκοσι (120) κατά το δεύτερο.

Οι παραπάνω εργασίες θα βεβαιώνονται από τον καθ’ 
ύλη αρμόδιο Προϊστάμενο Διοικητικού του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και θα υπογράφονται από τον Γενικό 
Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η βεβαίωση 
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