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Με τον υπ’ αριθµ. 4958/2022 - ΦΕΚ 142/Α/21-7-2022 νέο νόµο εισάγονται οι αναγκαίες ρυθµίσεις για την 
υποβοηθούµενη αναπαραγωγή προκειµένου η χώρα µας να προσαρµόσει την νοµοθεσία της στα 
τεράστια άλµατα που έχει επιτύχει η ιατρική επιστήµη τα τελευταία έτη. Ο νόµος µε τις ευεργετικές διατάξεις 
του εκσυγχρονίζει το θεσµικό πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζει τα δικαιώµατα της γυναίκας και αποκαθιστά αδικίες ετών.

Αύξηση του ηλικιακού ορίου των γυναικών που επιθυµούν να υποβληθούν σε 
µεθόδους ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής
Πλέον το ανώτερο ηλικιακό όριο τροποποιείται από το 50ο έτος, που ίσχυε, στο 54ο (54 ετών και 0 ηµερών). 
Προϋπόθεση οι υποψήφιες γυναίκες ηλικίας 50-54 ετών να πάρουν ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή 
Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής για να προχωρήσουν στη διαδικασία αφού προσκοµίσουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού για κοινωνικούς λόγους 
Με το νέο νόµο παρέχεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού, ζυγωτών και 
γονιµοποιηµένων ωαρίων όχι µόνο για ιατρικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους και συγκεκριµένα για 
τη διατήρηση της γονιµότητας («κοινωνική κρυοσυντήρηση»). 

Κρυοσυντήρηση αγονιµοποίητου γεννητικού υλικού 
Θεσµοθέτηση του δικαιώµατος κρυοσυντήρησης αγονιµοποίητου γεννητικού υλικού (ωαρίων ή 
σπέρµατος), αλλά όχι γονιµοποιηµένων ωαρίων (δηλαδή εµβρύων), χωρίς τη συναίνεση του/της 
συζύγου ή του προσώπου µε το οποίο έχει συναφθεί σύµφωνο συµβίωσης ή του/της συντρόφου.

Απελευθέρωση γενετικού υλικού που κρυοσυντηρήθηκε εντός γάµου 
Σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάµου, διάστασης, λήξης ή καταγγελίας του συµφώνου 
συµβίωσης και λήξης της ελεύθερης ένωσης, το µη γονιµοποιηµένο γεννητικό υλικό (γαµέτες) δεν 
καταστρέφεται, αλλά διατηρείται και χρησιµοποιείται από αυτόν στον οποίο ανήκει.

Αλλαγές για τη δωρεά γενετικού υλικού
∆υνατότητα δωρεάς γενετικού υλικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
ληπτών κατά τον κρίσιµο χρόνο της δωρεάς. Αντίστοιχα 
δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού από 
τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης, χωρίς σύνδεση µε 
συγκεκριµένο/ους λήπτη/ες. Τέλος, καθιέρωση του 
δικαιώµατος του δότη ή της δότριας να αποφασίζει για την 
ανωνυµία τους. Έτσι, τα πρόσωπα που προσφέρουν 
γαµέτες ή γονιµοποιηµένα ωάρια έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν αν θα είναι επώνυµα ή ανώνυµα ή αν η 
ταυτότητά του θα γνωστοποιείται στο παιδί µετά την 
ενηλικίωσή του. 

Αν επιλέξουν την ανωνυµία, οι ιατρικές πληροφορίες που 
τους αφορούν τηρούνται σε απόρρητο αρχείο, χωρίς 
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ένδειξη της ταυτότητάς τους. Πρόσβαση στο αρχείο του ανώνυµου δότη επιτρέπεται µόνο στο παιδί και 
µόνο για λόγους που αφορούν την υγεία του. Η επιλογή ανώνυµου ή επώνυµου δότη γίνεται από το 
υποβοηθούµενο πρόσωπο και, σε περίπτωση γάµου ή συµφώνου συµβίωσης ή ελεύθερης ένωσης, 
απαιτείται η σύµπραξη του/της συζύγου ή του/της συντρόφου.

Ίδρυση Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής για χρήση 
αποκλειστικά από οροθετικά HIV άτοµα
Ίδρυση Μονάδας για την εξυπηρέτηση προσώπων οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής 
ανεπάρκειας (HIV-AIDS) στο Αττικό Νοσοκοµείο. Η βιβλιογραφία είναι πλέον επαρκής όσον αφορά την 
ασφάλεια εφαρµογής διαδικασιών υποβοηθούµενης αναπαραγωγής στα άτοµα µε ΗΙV. Ήταν µια 
διαπιστωµένη αναγκαιότητα εδώ και αρκετά χρόνια και πλέον µε τον νέο νόµο εµπράκτως εφαρµόζεται ο 
ρόλος της επιστήµης, που είναι να δίνει ίσες ευκαιρίες και δικαιώµατα στους ανθρώπους. Το Αττικό 
Νοσοκοµείο είναι το πλέον κατάλληλο εκ της στελέχωσης και των εγκαταστάσεών του για να φιλοξενήσει 
και να υποστηρίξει τη νέα Μονάδα. 

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής
Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής είναι ο αρµόδιος κρατικός φορέας που 
εισηγείται σχετικά µε τους  επιστηµονικούς, νοµικούς και δεοντολογικούς όρους της παροχής υπηρεσιών 
ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και ελέγχει την τήρησή τους. Σκοπός της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής είναι η διασφάλιση της υγείας των πολιτών και η συνδροµή 
στο έργο των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, που λειτουργούν όπως ορίζει το 
ελληνικό και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ώστε οι γυναίκες και τα ζευγάρια, που επιθυµούν να 
αποκτήσουν παιδί, να λαµβάνουν υπηρεσίες ασφαλείς και αξιόπιστες. Αρµοδιότητα της Αρχής, µεταξύ 
άλλων, είναι να εισηγείται προς το Υπουργείο Υγείας την τροποποίηση των σχετικών µε την 
υποβοηθούµενη αναπαραγωγή διατάξεων. Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής 
είναι επιφορτισµένη µε την αδειοδότηση και εποπτεία των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) ή αλλιώς κέντρων εξωσωµατικής και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης (ΤΚ), εκεί 
όπου γυναίκες ή άντρες αλλά και ζευγάρια µπορούν να διατηρήσουν σε κρυοσυντήρηση γενετικό υλικό 
(ωάρια, ωοθηκικό ιστό, σπέρµα ή/και έµβρυα). Η Αρχή πραγµατοποιεί ελέγχους στις ΜΙΥΑ, κάνει 
συστάσεις, συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία της εφαρµογής των µεθόδων ιατρικώς υποβοηθούµενης 
αναπαραγωγής και γενικά χαρτογραφεί και κυρίως διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του πεδίου της 
ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής στη χώρα µας.
 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, εισηγήθηκε στον 
Υπουργό Υγείας την τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου, που διέπει την ιατρικώς 
υποβοηθούµενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα, µε στόχο την διευκόλυνση ακόµη περισσότερων 
προσώπων στην απόκτηση ενός παιδιού. Ο νέος νόµος 4958/2022 «Μεταρρυθµίσεις στην 
ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις», είναι πλέον γεγονός 
εκσυγχρονίζοντας  το πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, Εισάγει καινοτόµες 
αλλαγές στην εφαρµογή των µεθόδων ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, µε πολλαπλά 
οφέλη για τα υποβοηθούµενα πρόσωπα, τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής 
και τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης. 


