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3Η ΓΝΩΜΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΙΑΣΡΙΚΩ ΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Οι ραγδαίεσ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία ζχουν αναδείξει τθν ανάγκθ για ουςιαςτικζσ 

αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία για τθν Λατρικϊσ Υποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι (ΛΥΑ). Μια 

νομοκεςία που ιταν πραγματικά πρωτοποριακι για τθν εποχι που δθμιουργικθκε. 

Τα μζλθ του Εργαςτθρίου Μελζτθσ Λατρικοφ Δικαίου και Βιοθκικισ τθσ Νομικισ 

Σχολισ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ1-κατόπιν ενδελεχϊν 

                                                           
1
 Το Εργαςτιριο Μελζτθσ Λατρικοφ Δικαίου και Βιοθκικισ τθσ Νομικισ Σχολισ ΑΠΚ 

(medlawlab.web.auth.gr) ιδρφκθκε με τθν 2920/22-12-2015 απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του ΑΠΚ, θ 

οποία δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 5/Β’/8-1-2016. Σκοπόσ ίδρυςθσ του Εργαςτθρίου είναι ειδικότερα θ 

προϊκθςθ τθσ διεπιςτθμονικισ ζρευνασ των νομικϊν και θκικϊν ηθτθμάτων που δθμιουργοφν οι 

εφαρμογζσ τθσ ιατρικισ επιςτιμθσκαι οι ραγδαίεσ εξελίξεισ τθσ βιοϊατρικισ, με τθν διερεφνθςθ 

κεμάτων όπωσ: μεταμοςχεφςεισ, ιατρικι ευκφνθ και δεοντολογία, αρχι και τζλοσ τθσ ανκρϊπινθσ 

ηωισ, τεχνθτι διακοπι τθσ κφθςθσ, ζννοια του κανάτου, ευκαναςία, διακικεσ ηωισ, ιατρικϊσ 

υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι, αιςκθτικζσ επεμβάςεισ, αλλαγι φφλου, εμπορία οργάνων, γενετικζσ 

εξετάςεισ, γονιδιακι κεραπεία, κλωνοποίθςθ, αντιμετϊπιςθ του πόνου των αςκενϊν, ζρευνα ςτα 

βλαςτοκφτταρα, επιλογι φφλου, γενετικά τροποποιθμζνοι οργανιςμοί, κλινικζσ μελζτεσ, ανάλυςθ 

DNA κ.α.Το Εργαςτιριο ςτοχεφει ςτθν προςζγγιςθ του κάκε ηθτιματοσ με τρόπο διεπιςτθμονικό, 

ςυνδυάηοντασ τα πορίςματα τθσ Νομικισ και τθσ Λατρικισ επιςτιμθσ με τθ Βιοθκικι, ζτςι ϊςτε να 

φωτίηονται όλεσ οι όψεισ κρίςιμων ηθτθμάτων που απαςχολοφν όχι μόνο τθν επιςτθμονικι 

κοινότθτα, αλλά και τθν κακθμερινι ηωι. 

Το Εργαςτιριο ζχει ωσ αποςτολι: 

- τθν κάλυψθ ερευνθτικϊν και διδακτικϊν αναγκϊν των ςχολϊν και τμθμάτων του ΑΠΚ, αλλά και 

άλλων ελλθνικϊν και αλλοδαπϊν ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων ι κζντρων ερευνϊν, ςε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο ςτο ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο του ιατρικοφ δικαίου. 

- τθ διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν διαλζξεων, θμερίδων, ςεμιναρίων, κερινϊν μακθμάτων, ςυνεδρίων 

και άλλων επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων κακϊσ και τθν πραγματοποίθςθ δθμοςιεφςεων και 

εκδόςεων. 

- τθ ςυνεργαςία με διεκνείσ οργανιςμοφσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και άλλουσ επιςτθμονικοφσ και 

κοινωνικοφσ φορείσ τθσ θμεδαπισ και τθσ αλλοδαπισ, ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθ μελζτθ και υποβολι 
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ςυηθτιςεων –κατζλθξαν ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ 10θσ Δεκεμβρίου 2019 ςτισ 

ακόλουκεσ προτάςεισ τροποποίθςθσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ:  

1. Η ιατρική αναγκαιότητα ωσ απαραίτητη προχπόθεςη για την προςφυγή ςε 

μεθόδουσ ΙΤΑ 

Α. Ιατρικι αναγκαιότθτα και κρυοςυντιρθςθ γεννθτικοφ υλικοφ 

Ομόφωνα τα μζλθ του Εργαςτθρίου κατζλθξαν ςτθ κζςθ ότι θ φπαρξθ ιατρικοφ 

λόγου δεν κα πρζπει να αποτελεί προχπόκεςθ για τθν κρυοςυντήρηςη γεννητικοφ 

υλικοφ. Θ κρυοςυντιρθςθ κα πρζπει να γίνεται ελεφκερα, χωρίσ προχποκζςεισ. 

Μόνο για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ κα μποροφςε να 

δικαιολογθκεί θ επιβολι επιπλζον όρων, μεταξφ των οποίων και τθσ ιατρικισ 

αναγκαιότθτασ, προσ αποφυγι τθσ υπζρμετρθσ οικονομικισ επιβάρυνςθσ των 

αςφαλιςτικϊν φορζων. 

Ομόφωνα κρίκθκε ωςτόςο αναγκαίο να επαναπροςδιοριςτεί ο μζγιςτοσ χρόνοσ 

διατιρθςθσ του κρυοςυντθρθμζνου γεννθτικοφ υλικοφ, ςε ςυνάρτθςθ και με τθν 

θλικία των υποβοθκοφμενων ατόμων. 

Κατά τον κ. Τροκάνα απαιτοφνται επιπρόςκετα οι ακόλουκεσ νομοκετικζσ 

παρεμβάςεισ ωσ προσ (α) τισ επιμζρουσ παραμζτρουσ τθσ παροχισ ςυναίνεςθσ ςτθν 

κρυοςυντιρθςθ (π.χ. αποςφνδεςθ από το γενικό πλαίςιο ςυναίνεςθσ τθσ ΑΚ 1456 

ωσ αποτζλεςμα τθσ αποςφνδεςθσ από τθν ιατρικι αναγκαιότθτα και άρα ενιαίο 

απλό ζγγραφο ςε κάκε περίπτωςθ, κεςμοκζτθςθ μονομεροφσ ανάκλθςθσ, 

κακαρότερθ ρφκμιςθ για ανθλίκουσ και ζγγαμουσ ανθλίκουσ) και (β) το ςυναφζσ 

                                                                                                                                                                      
προτάςεων χάραξθσ πολιτικισ και εναλλακτικϊν μεκόδων αντιμετϊπιςθσ ηθτθμάτων που εμπίπτουν 

ςτο ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο του ιατρικοφ δικαίου. 

- τθ ςφνταξθ γνωμοδοτιςεων και πραγματογνωμοςυνϊν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο π.δ. 

159/1984 (τεφχοσ Αϋ, αρικμ. 53). 

- τθν ανάλθψθ ςυμβουλευτικϊν ζργων και μελετϊν 

- τθ διατιρθςθ ιςτοςελίδασ και τθν ζκδοςθ θλεκτρονικοφ περιοδικοφ. 

Το προςωπικό του Εργαςτθρίου (ςυνολικά 41 μζλθ) απαρτίηεται από κακθγθτζσ, λζκτορεσ και μζλθ 

του Ειδικοφ και Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (ΕΕΔΛΠ) από τα Τμιματα Νομικισ, Λατρικισ, 

Φαρμακευτικισ, Οδοντιατρικισ και Κεολογίασ, επιςκζπτεσ ι ςυνεργαηόμενουσ κακθγθτζσ άλλων ΑΕΛ 

τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, δικαςτικοφσ λειτουργοφσ, όπωσ και εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ και 

μεταδιδακτορικοφσ ερευνθτζσ, διδάκτορεσ, υποψιφιουσ διδάκτορεσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. 
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ηιτθμα του επιτρεπτοφ ι μθ τθσ χριςθσ νωπϊν ωαρίων (άρκρο 8 παρ. 9 Ν. 

3305/2005), πρακτικι που εφαρμόηεται ςιμερα ςε γκρίηα ηϊνθ δικαίου. 

Β. Κρυοςυντιρθςθ ωαρίων 

Στον νόμο 3305/2005 δεν αναφζρεται θ δυνατότθτα κρυοςυντιρθςθσ ωαρίων, 

κακϊσ εκείνθ τθν εποχι θ διαδικαςία αυτι δεν ιταν εφικτι, ενϊ ιδθ, με τθν εξζλιξθ 

τθσ τεχνολογίασ, θ κρυοςυντιρθςθ ωαρίων αποτελεί μια από τισ ςυνικεισ πράξεισ 

κρυοςυντιρθςθσ. Είναι επομζνωσ αναγκαία θ ρθτι αναφορά του νομοκζτθ ςε αυτι 

και να προςδιοριςτεί ο τρόποσ πραγματοποίθςισ τθσ.  

Γ. Ομόλογθ τεχνθτι γονιμοποίθςθ 

Ομόφωνα τα μζλθ του Εργαςτθρίου υποςτθρίηουν ότι θ ομόλογθ τεχνθτι 

γονιμοποίηςη πρζπει επίςθσ να επιτρζπεται ακόμα και χωρίσ τθ ςυνδρομι κάποιου 

ιατρικοφ λόγου, αφενόσ ωσ λογικό επακόλουκο του επιτρεπτοφ τθσ 

κρυoςυντιρθςθσ χωρίσ ιατρικό λόγο που προτείνεται, αφετζρου δε λόγω και τθσ 

πραγματικισ αδυναμίασ απόδειξθσ φπαρξθσ ιατρικοφ λόγου για τθν αδυναμία 

τεκνοποίθςθσ, εφόςον ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ αρκεί θ βεβαίωςθ του ηευγαριοφ ότι 

επί ζνα ζτοσ προςπακοφςε να αποκτιςει παιδί με φυςιολογικό τρόπο και δεν τα 

κατάφερε.  

Κατ’ αντιςτοιχία, ελεφκερθ κα πρζπει να είναι και θ χριςθ γεννθτικοφ υλικοφ δότθ 

από μόνα άτομα, τα οποία ζτςι δε κα χρειάηεται να αποδείξουν τθν φπαρξθ 

ιατρικοφ λόγου αδυναμίασ τεκνοποίθςθσ.Οι κ.κ. Φουντεδάκθ Κ. και Παπαδοποφλου 

Λ. διευκρινίηουν ότι ωσ ομόλογθ νοείται και θ τεχνθτι γονιμοποίθςθ γυναίκασ με 

δικό τθσ ωάριο και ςπζρμα δότθ. 

Δ. Προεμφυτευτικι διάγνωςθ 

Κατά τθν πλειοψθφοφςα κζςθ των μελϊν του Εργαςτθρίου, θ προεμφυτευτικι 

διάγνωςθ (Preimplantation Genetic Testing – PGT», με εξειδίκευςθ «PGT-A» για τισ 

Ανευπλοειδίεσ» και «PGT-M» για τα Μονογονιδιακά νοςιματα που μεταφράηεται 

«Προεμφυτευτικόσ Γενετικόσ Ζλεγχοσ - ΠΓΕ» και ΠΓΕ-Α και ΠΓΕ-Μ, αντίςτοιχα) κα 

πρζπει επίςθσ να απελευκερωκεί και να γίνεται χωρίσ προχποκζςεισ και χωρίσ 

άδεια από τθν ΕΑΛΥΑ (προσ αποφυγι των τεράςτιων ηθτθμάτων γραφειοκρατίασ 
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που ζχουν ανακφψει), με τα ενδιαφερόμενα άτομα να αναλαμβάνουν το κόςτοσ τθσ 

και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ότανδεν ςυντρζχει κάποιοσ ιατρικόσ λόγοσ. Τζλοσ, κα 

πρζπει να παραμείνει απαγορευμζνθ θ χριςθ τθσ για ευγονικζσ πρακτικζσ, όπωσ 

και για τθν επιλογι φφλου για κοινωνικοφσ λόγουσ. Μειοψηφοφν οι κ.κ. Σαρδζλθ Χ. 

και Βαςιλείου Μ.,οι οποίεσ κεωροφν ότι θ προεμφυτευτικι διάγνωςθ κα πρζπει να 

γίνεται αποκλειςτικά και μόνο για ιατρικοφσ λόγουσ. 

Ε. Ετερόλογθ τεχνθτι γονιμοποίθςθ 

Αναφορικά με τθν ετερόλογθ τεχνθτι γονιμοποίθςθ κατά πλειοψθφία προκρίνεται 

θ κζςθ ότι αυτι κα πρζπει να επιτρζπεταιςτα ηευγάρια ακόμα και χωρίσ τθ 

ςυνδρομι ιατρικοφ λόγου, αλλά ενδεχομζνωσ υπό προχποκζςεισ (π.χ. εξάντλθςθ 

του κρυοςυντθρθμζνου γεννθτικοφ υλικοφ τουσ). Μειοψθφοφν οι κ.κ. Φουντεδάκθ 

Κ., Κοτηάμπαςθ Α., Χατηθπαφλου – Λίτινα Δ., Κοβάτςθ Λ. και Τροκάνασ Κ. 

Στ. Παρζνκετθ μθτρότθτα 

Ομόφωνα τα μζλθ του Εργαςτθρίου καταλιγουν ςτθ κζςθ ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ 

παρζνθετησ μητρότητασ ο ιατρικόσ λόγοσ -κατά βάςθ θ αδυναμία κυοφορίασ από 

τθ γυναίκα που επικυμεί να αποκτιςει παιδί- κα πρζπει να παραμείνει ωσ 

προχπόκεςθ του επιτρεπτοφ τθσ μεκόδου.Προτείνεται,επίςθσ, να κακιερωκεί θ 

υποχρεωτικι αςφάλιςθ ηωισ τθσ παρζνκετθσ μθτζρασ, με κάλυψθ των 

αςφαλίςτρων από τουσ κοινωνικοφσ γονείσ, προκειμζνου να υπάρχει μια 

εξαςφάλιςθ για τθν οικογζνειά τθσ ςε περίπτωςθ που θ κφθςθ δεν εξελίςςεται 

ομαλά. Τζλοσ, αναφζρεται ότι κα πρζπει να ρυκμιςτεί ο τρόποσ εφρεςθσ τθσ 

παρζνκετθσ μθτζρασ από τα ενδιαφερόμενα ηευγάρια (ΜΚΟ; Διαδικτυακά 

Chatrooms;) και να τροποποιθκεί το ςχετικό άρκρο 26, παρ. 8 του ν. 3305/2005). 

Σε ό τι αφορά τθν παρζνκετθ μθτζρα, κατά πλειοψθφία τα μζλθ του Εργαςτθρίου 

δζχονται ότι αυτι κα πρζπει να είναι θλικίασ είκοςι πζντε (25) ζωσ ςαράντα πζντε 

(45) ετϊν, να ζχει ιδθ δικά τθσ παιδιά, ενϊ παράλλθλα δεν είναι υποχρεωτικό να 

κατοικεί ςτθν Ελλάδα. Στο ςθμείο αυτό διατυπϊκθκαν οι παρακάτω απόψεισ – 

παρατθριςεισ τθσ μειοψηφίασ: O κ. Τροκάνασ εκφράηει επιφυλάξεισ μιπωσ θ 

κακιζρωςθ του προτεινόμενου θλικιακοφ εφρουσ για τθν κυοφόρο υπονομεφςει τον 

αλτρουιςτικό χαρακτιρα τθσ μεκόδου, ςτο μζτρο που το προτεινόμενο ανϊτατο 
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θλικιακό όριο για τθν κυοφόρο μπορεί να μθν μπορεί να καλφψει τισ περιπτϊςεισ 

όπου θ μθτζρα τθσ υποψιφιασ κοινωνικισ μθτζρασ αναλαμβάνει το ρόλο τθσ 

κυοφόρου. Θ κ. Παπαδοποφλου Λ. (α) κεωρεί ότι θ χριςθ του όρου «παρζνκετθ 

μθτζρα» δεν είναι ορκι, κακϊσ πρόκειται για «παρζνκετθ κυοφόρο» ι απλϊσ 

«παρζνκετθ» με εξάλειψθ του ουςιαςτικοφ. Θ κ. Βαςιλείου Μ. κεωρεί ότι πρζπει θ 

παρζνκετθ να είναι μόνιμθ κάτοικοσ Ελλάδασ για να αποφευχκοφν οι περιπτϊςεισ 

trafficking, με μόνθ εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ ςτθν οποία θ παρζνκετθ μθτζρα είναι 

ςυγγενισ των ατόμων που επικυμοφν να αποκτιςουν το παιδί, είτε αυτά είναι 

κάτοικοι Ελλάδασ είτε όχι. Θ κ. Χατηθπαυλου – Λίτινα Δ. επίςθσ κεωρεί ότι θ 

παρζνκετθ μθτζρα κα πρζπει να ζχει τθν κατοικία τθσ ςτθν Ελλάδα. Θ κ. 

Κοτηάμπαςθ Α. μειοψθφεί ςε όλα τα ηθτιματα τθσ παρζνκετθσ μθτρότθτασ, κακϊσ 

πιςτεφει ςτθν τελολογικι ςυςτολι τθσ ΑΚ 1458 και κεωρεί ότι είναι απαραίτθτο και 

θ αιτοφςα και θ παρζνκετθ να ζχουν τθν κατοικία του ςτθν Ελλάδα. 

 

2. Ποιοι δικαιοφνται να προςφεφγουν ςε μεθόδουσ ΙΤΑ 

Τα μζλθ του Εργαςτθρίου ομόφωνα κατζλθξαν ςτθν κζςθ ότι κα πρζπει να 

διευκρινιςτεί ςτον νόμο με απόλυτθ ςαφινεια ποια πρόςωπα ζχουν δικαίωμα 

προςφυγισ ςε μεκόδουσ ΛΥΑ. Ορκά ζχει παρατθρθκεί ότι το ηιτθμα είναι 

ιδεολογικό και θ παρζλευςθ επαρκοφσ χρόνου από τθν πρϊτθ ρφκμιςθ τθσ 

υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ ζχει αναδείξει τθν ανιςότθτα που υπάρχει ςτθν 

αντιμετϊπιςθ οικογενειακϊν ςχθμάτων τα οποία δεν φαίνεται να ζχουν ουςιϊδεισ 

διαφορζσ μεταξφ τουσ.  

Α. Οι μόνοι άνδρεσ 

Θ ιατρικι υποβοικθςθ επιτρζπεται ρθτά ςτα ζγγαμα ηευγάρια και ςτα ηευγάρια 

ανδρϊν και γυναικϊν που ηουν χωρίσ γάμο (με ι χωρίσ ςφμφωνο ςυμβίωςθσ), 

κακϊσ και ςτθν άγαμθ μόνθ γυναίκα, επιλογι με τθν οποία ο νομοκζτθσ δείχνει ότι 

δεν είναι πάντωσ αντίκετοσ ςτισ μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ. Ωςτόςο, δεν 

προβλζπεται δυνατότθτα προςφυγισ μόνου άνδρα ςτθν υποβοθκοφμενθ 

αναπαραγωγι. Θ αναλογικι εφαρμογι των ςχετικϊν για τισ μόνεσ γυναίκεσ 

διατάξεων δεν γίνεται από όλουσ αποδεκτι, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι θ ςτζρθςθ τθσ 
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δυνατότθτασ απόκτθςθσ βιολογικοφ τζκνου από μόνο άνδρα δεν μπορεί να βρει 

επαρκι τεκμθρίωςθ, ενόψει τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ. Κατά πλειοψθφία, για 

τον λόγο αυτό, τα μζλθ του Εργαςτθρίου προκρίνουν τθ κζςθ ότι θ πρόςβαςθ ςτισ 

μεκόδουσ ΛΥΑ πρζπει να επιτρζπεται και ςτουσ μόνουσ άντρεσ, το δε όριο θλικίασ 

πρζπει να είναι ςτα πενιντα (50) ζτθ και για τα δυο φφλα. 

Μειοψηφοφν θ κ. Κοβάτςθ Λ. (ςυνολικά ωσ προσ τθ δυνατότθτα προςφυγισ του 

άντρα ςτθν ΛΥΑ) και ο κ. Τροκάνασ Κ. ωσ προσ τθν κακιζρωςθ ανϊτατου θλικιακοφ 

ορίου. Θ κ. Κοτηάμπαςθ Α. μειοψθφεί ωσ προσ τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ του 

μόνου άνδρα ςτθ μζκοδο τθσ παρζνκετθσ μθτρότθτασ. Ο κ. Ταρλατηισ Β. ςθμειϊνει 

ςχετικά με το όριο θλικίασ των ανδρϊν, ότι κα μποροφςε να δεχτεί για λόγουσ 

ιςότθτασ των δφο φφλων το όριο των πενιντα (50) ετϊν, όμωσ κεωρεί ότι κα είναι 

οξφμωρο να απαγορεφεται θ απόκτθςθ τζκνου με ΛΥΑ ςε άνδρεσ άνω των πενιντα 

(50) ετϊν, όταν μποροφν να τεκνοποιιςουν με φυςικό τρόπο μζχρι πολφ 

μεγαλφτερθ θλικία. Για τθν θλικία των γυναικϊν, πιςτεφει, όπωσ άλλωςτε είχε 

υποςτθρίξει και ςτο αρχικό ςχζδιο του νόμου 3305/2005, ότι, με βάςθ το ανϊτερο 

όριο θλικίασ τθσ κλιμακτθρίου για τισ Ελλθνίδεσ κακϊσ και τθ ςθμαντικι αφξθςθ του 

προςδόκιμου επιβίωςθσ, το όριο θλικίασ για πρόςβαςθ ςτισ μεκόδουσ ΛΥΑ κα 

μποροφςε να ανεβεί ςτα πενιντα τρία (53) ζωσ πενιντα πζντε (55) ζτθ.Κατά τον κ. 

Τροκάνα, θ μθ κακιζρωςθ ενόσ ανϊτατου ορίου θλικίασ για τον άνδρα δεν 

αντίκειται ςτθ ςυνταγματικι αρχι τθσ ιςότθτασ, ςτο μζτρο που αυτι επιβάλλει όχι 

μόνο ίςθ μεταχείριςθ όμοιων καταςτάςεων, αλλά διαφορετικι μεταχείριςθ 

ανόμοιων καταςτάςεων (εν προκειμζνω τθν αναπαραγωγικι ικανότθτα των 

γυναικϊν ςε ςχζςθ με εκείνθ των ανδρϊν), ενϊ αντίκετα θ κακιζρωςθ ενόσ 

ανϊτατου ορίου θλικίασ για τουσ άνδρεσ ςυνιςτά ζναν αδικαιολόγθτο περιοριςμό 

ςτο δικαίωμα τουσ ςτθν τεχνθτι αναπαραγωγι.     

Β.Τα ομόφυλα ηευγάρια 

Ανάλογο πρόβλθμα ζχει δθμιουργθκεί ςχετικά με τα ομόφυλα ηευγάρια, κυρίωσ 

από τθ ςτιγμι που ο Ζλλθνασ νομοκζτθσ, υπό τθν πίεςθ του Ευρωπαϊκοφ 

Δικαςτθρίου, αναγνϊριςε τθ δυνατότθτα νόμιμθσ ζνωςισ τουσ με ςφμφωνο 

ςυμβίωςθσ. Στθν πράξθ ιδθ πολλά παιδιά μεγαλϊνουν ςε ομόφυλα ηευγάρια 

γυναικϊν. Από τθν άλλθ πλευρά, δεν μπορεί να παραβλζπει κανείσ τισ πολφ 
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ςθμαντικζσ μελζτεσ που ζχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια ςε παιδιά ομόφυλων 

ηευγαριϊν ςε άλλεσ χϊρεσ, από τισ οποίεσ προκφπτει ότι τα παιδιά αυτά δεν 

εμφανίηουν ιδιαιτερότθτεσ ζναντι εκείνων που μεγαλϊνουν ςε οικογζνειεσ 

ετερόφυλων προςϊπων ι ςε μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ. Οφτε μπορεί να αγνοεί 

νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που ζχουν ιδθ υιοκετθκεί ςε άλλεσ χϊρεσ. Τα ςτοιχεία αυτά 

κα πρζπει επομζνωσ να αξιολογθκοφν μετά από μια διεξοδικι ςυηιτθςθ.  

Στθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι, πάντωσ, και δεδομζνου ότι για μια τζτοια 

επιτρεπτικι ρφκμιςθ κα επιβαλλόταν θ πλιρθσ αλλαγι του ΑΚ ςτον τομζα του 

οικογενειακοφ δικαίου και του δικαίου τθσ ςυγγζνειασ, τα μζλθ του Εργαςτθρίου 

περιορίηονται ςτο να εκφράςουν ομόφωνα τθν προτροπι και ευχι τουσ για μια 

τζτοια νομοκετικι ρφκμιςθ που κα επζτρεπε τθν πρόςβαςθ ςτισ μεκόδουσ ΛΥΑ και 

από αυτά τα ηευγάρια. Ταυτόχρονα, επιςθμαίνουν ότι, εάν, πάντωσ, προβλεφκεί ο 

πολιτικόσ γάμοσ και για τα ηευγάρια αυτά, θ πρόςβαςθ ςτθν ΛΥΑ κα πρζπει να 

κεωρείται δεδομζνθ. 

 

3. Εξζταςη γενετικϊν νοςημάτων 

Τα μζλθ του Εργαςτθρίου ομόφωνα κεωροφν ότι χρειάηονται νζεσ διατάξεισ που κα 

προςδιορίηουν τον τρόπο οργάνωςθσ τθσ εξζταςθσ για γενετικά νοςιματα όλων των 

προςϊπων που υποβάλλονται ςε διαδικαςία ιατρικϊσ υποβοθκοφμενθσ 

αναπαραγωγισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα προβλιματα που ζχουν ανακφψει ςτθν 

πράξθ ι ζχουν επιςθμανκεί από τθ κεωρία. Κυρίωσ κα πρζπει να προςδιοριςτοφν 

με ςαφινεια τα νοςιματα που εξετάηονται, ο τρόποσ με τον οποίο ενθμερϊνονται 

οι ενδιαφερόμενοι και άλλεσ λεπτομζρειεσ, οι οποίεσ κα ρυκμιςτοφν βζβαια όχι 

ςτον νόμο αλλά ςτον Κϊδικα Δεοντολογίασ. 

Τα μζλθ του Εργαςτθρίου ομόφωνα κρίνουν ςκόπιμθ τθ δθμιουργία ενόσ 

καταλόγου ςτα πρότυπα τθσ HFEA του Θνωμζνου Βαςιλείου ωσ προσ τα γονιδιακά 

νοςιματα. 
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4. Εθνικό Μητρϊο Δοτϊν 

Απολφτωσ επιτακτικι κρίνεται από όλα τα μζλθ του Εργαςτθρίου θ δθμιουργία και 

λειτουργία του Εκνικοφ Μθτρϊου Δοτϊν γεννθτικοφ υλικοφ προκειμζνου να 

αποςαφθνιςτοφν πλζον με αςφάλεια τα κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθ ςυχνότθτα 

χριςθσ υλικοφ από τον ίδιο δότθ. Κεωρείται απολφτωσ αναγκαία και θ δθμιουργία 

Εκνικοφ Μθτρϊου Κφκλων ΛΥΑ με on-line καταχϊρθςθ κάκε δραςτθριότθτασ ςε 

πραγματικό χρόνο, ϊςτε να προκφπτουν αξιόπιςτα εκνικά αποτελζςματα και 

ςτατιςτικά δεδομζνα. 

Μζχρι ςιμερα από τθ διατφπωςθ του νόμου ειδικότερα δεν προκφπτει με ςαφινεια 

πόςεσ φορζσ είναι δυνατι θ χριςθ γεννθτικοφ υλικοφ του ίδιου δότθ. Κατά μία 

εκδοχι, το γεννθτικό υλικό του ίδιου δότθ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

παραπάνω από δζκα φορζσ. Κατά το γράμμα του νόμου όμωσ, τα τζκνα που 

προζρχονται από γαμζτεσ του ίδιου τρίτου δότθ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνουν τα 

δζκα, διατφπωςθ που επιτρζπει τθν υποςτιριξθ τθσ άποψθσ ότι, όςο ακόμα δεν 

ζχουν γεννθκεί δζκα τζκνα, οι γαμζτεσ του ίδιου τρίτου δότθ μποροφν να 

χρθςιμοποιοφνται χωρίσ περιοριςμό.  

Αυτό που προτείνεται είναι να τροποποιθκεί θ νομοκεςία ϊςτε να προβλζπει ότι 

επιτρζπονται μζχρι δζκα (10) εγκυμοςφνεσ (και όχι γεννιςεισ) ανά δότθ, γιατί οι 

Μονάδεσ ΛΥΑ μζχρι αυτό το ςθμείο μποροφν να ελζγξουν.Είναι εντοφτοισ ςθμαντικό 

ανάλογθ πρόβλεψθ – ίςωσ με μεγαλφτερο αρικμό κυιςεων – να γίνει και για 

ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εφόςον είναι γνωςτό ότι μεγάλεσ ποςότθτεσ 

ςπζρματοσ ειςάγονται από ςυγκεκριμζνεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, γεγονόσ που αυξάνει 

τουσ κινδφνουσ μετάδοςθσ πικανϊν αςκενειϊν του ενόσ δότθ, όπωσ ςυνζβθ ςχετικά 

πρόςφατα, όταν αποκαλφφκθκε ότι από ζναν δότθ, φορζα ςοβαρισ πάκθςθσ είχαν 

γεννθκεί εκατό (100) παιδιά με τθν ίδια πάκθςθ (ενϊ ο αρικμόσ των κυιςεων με 

ςπζρμα του ίδιου δότθ μπορεί να ιταν πολφ μεγαλφτεροσ). 

Ο κ. Ταρλατηισ Β. διαφωνεί με τθ κζςθ αυτι για τουσ εξισ λόγουσ: (1) Κα πρζπει 

αρχικά να κακοριςτεί αν εννοοφνται δζκα (10) παιδιά ανά δότθ για ολόκλθρθ τθ 

χϊρα ι για τισ μεγάλεσ πόλεισ (Ακινα και Κεςςαλονίκθ) με αναλογικι μείωςθ ςτισ 

μικρότερεσ ι για τισ ευρφτερεσ γεωγραφικζσ περιφζρειεσ. Ουςιαςτικά, πρόκειται 

για δζκα (10) οικογζνειεσ, δεδομζνου ότι επιτρζπεται θ γζννθςθ νζου τζκνου από 
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τον ίδιο δότθ (ν. 3305/2005, άρκρο 9, παρ. 2). Υπάρχει ςχετικι επιδθμιολογικι 

βιβλιογραφία πάνω ςτθν εκτίμθςθ του κινδφνου αιμομιξίασ. (2) Κα πρζπει να 

διευκρινιςτεί ότι ςτα δζκα (10) παιδιά ανά δότθ δεν περιλαμβάνονται τα παιδιά 

που γεννιοφνται ςε ηευγάρια από το εξωτερικό («αναπαραγωγικόσ τουριςμόσ»). (3) 

Δεν ςυμφωνεί επίςθσ με μια πικανι αξιοποίθςθ του όρου «χριςεισ» γιατί θ χριςθ 

δεν ιςοδυναμεί με εγκυμοςφνθ και πολφ περιςςότερο με τθ γζννθςθ παιδιοφ. Αν 

λάβουμε υπόψθ μασ ότι τα μεςοςτακμικά ποςοςτά εγκυμοςφνθσ από ςπζρμα δότθ 

είναι περίπου 15% και από ωάρια δότριασ περίπου 40-45% (τα ποςοςτά γζννθςθσ 

ηϊντοσ παιδιοφ είναι ακόμθ χαμθλότερα γιατί υπάρχουν απϊλειεσ τθσ κφθςθσ), θ 

υιοκζτθςθ αυτοφ του κανόνα κα ςθμάνει ςθμαντικι αφξθςθ του αρικμοφ των 

δοτϊν και δοτριϊν που κα απαιτοφνται προκειμζνου να καλφψουν τισ ανάγκεσ. Και 

για μεν το ςπζρμα δότθ αυτό πικανόν να μθν αποτελζςει ςοβαρό πρόβλθμα, 

εφόςον ςυνεχίςει να γίνεται ειςαγωγι δειγμάτων ςπζρματοσ από τράπεηεσ τθσ ΕΕ, 

για τα ωάρια όμωσ αναμζνεται να αυξιςει ςθμαντικά των αρικμό των δοτριϊν που 

κα χρειάηονται. Μία λφςθ κα μποροφςε να είναι θ ειςαγωγι κρυοςυντθρθμζνων 

ωαρίων από τθν Λςπανία, θ οποία όμωσ φαίνεται να απαιτεί ειδικι ρφκμιςθ. 

Επιπλζον, Λταλοί ςυνάδελφοι που τα χρθςιμοποιοφν ζχουν αναφζρει ότι δεν είναι 

ικανοποιθμζνοι από τα αποτελζςματα. Συμπεραςματικά, προτείνει ο αρικμόσ δζκα 

(10) να αναφζρεται ςε παιδιά (όχι ςε εγκυμοςφνεσ οφτε φυςικά ςε «χριςεισ»), τα 

οποία κα καταχωροφνται με ευκφνθ των Μονάδων ΛΥΑ και κα παρακολουκοφνται 

από τθν Αρχι. Όταν επιτευχκεί θ δζκατθ (10θ) εγκυμοςφνθ από τον/τθν ίδιο(α) 

δότθ/δότρια, το ςφςτθμα τθσ Αρχισ κα ενθμερϊνει άμεςα όλεσ τισ Μονάδεσ για 

προςωρινι αναςτολι του/τθσ ςυγκεκριμζνου(θσ) δότθ/δότριασ μζχρι τθ γζννθςθ 

του παιδιοφ, οπότε και κα οριςτικοποιείται θ αναςτολι, ενϊ, αν δεν επιτευχκεί θ 

γζννθςθ ηϊντοσ παιδιοφ, τότε ανακαλείται θ αναςτολι κι επιτρζπεται ακόμα μία 

γζννθςθ.  

 

5. Ανωνυμία δοτϊν 

Ζνα άλλο κζμα που απ’ ό,τι φαίνεται κα δθμιουργιςει ςειρά ηθτθμάτων ςτο 

προςεχζσ μζλλον είναι θ υπάρχουςα νομοκεςία για τθν ανωνυμία των δοτϊν. Ιδθ 

υπιρχαν αντιρριςεισ για τθ κζςπιςι τθσ ενόψει του δικαιϊματοσ του παιδιοφ να 
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μάκει τουσ βιολογικοφσ του γεννιτορεσ. Τϊρα προβλθματίηει επιπλζον αν ζχει 

νόθμα θ ανωνυμία, ενόψει των δυνατοτιτων που προςφζρει το διαδίκτυο.Τα μζχρι 

τϊρα δεδομζνα δείχνουν, βζβαια, ότι, ςτο μζτρο που, πάντωσ, δεν μπορεί να 

κεςπιςτεί μια «υποχρζωςθ αποκάλυψθσ» για τουσ γονείσ, αλλά εναπόκειται ςτθ 

διακριτικι τουσ ευχζρεια να ενθμερϊςουν το παιδί τουσ για τθ δωρεά γεννθτικοφ 

υλικοφ, δεν είναι τόςο αυξθμζνα τα ποςοςτά εκείνων που πράγματι αποκαλφπτουν 

ςτα παιδιά τουσ τθ γενετικι τουσ καταγωγι. Ωςτόςο, θ ραγδαία εξάπλωςθ των τεςτ 

γονιδιακοφ ελζγχου είναι πολφ πικανόν να ανατρζψει τα δεδομζνα αυτά ςτο πολφ 

κοντινό μζλλον. 

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ κατά πλειοψθφία τα μζλθ του Εργαςτθρίου προκρίνουν τθν 

κακιζρωςθ ενόσ μικτοφ ςυςτιματοσ: να υπάρχουν επϊνυμοι και ανϊνυμοι δωρθτζσ 

και να επιλζγουν αντίςτοιχα οι γονείσ ό,τι επικυμοφν. Σε κάκε περίπτωςθ οι δότεσ 

κα πρζπει να ενθμερϊνονται για τθν πικανότθτα μελλοντικισ αποκάλυψθσ τθσ 

ταυτότθτάσ τουσ ςτα παιδιά που κα γεννθκοφν από το γεννθτικό τουσ υλικό. Σε 

καμιά περίπτωςθ, βζβαια, θ αποκάλυψθ τθσ ταυτότθτασ δεν κα ςυνεπάγεται 

ίδρυςθ ςυγγζνειασ μεταξφ του δότθ και του παιδιοφ. 

Μειοψηφοφν ςτο ςθμείο αυτό οι κ.κ. Φουντεδάκθ Κ., Βαςιλείου Μ. και ο κ. 

Τροκάνασ (υπζρ τθσ διατιρθςθσ τθσ ανωνυμίασ ωσ ζχει). Κατά τον κ. Τροκάνα, είναι 

πολφ πρϊιμο θ Ελλάδα να υιοκετιςει τθ Σφςταςθ 2156 (2019) με τίτλο “Don 

anonyme de sperme et d’ovocytes: trouver un équilibre entre les droits des parents, 

des donneurs et des enfants”, τθν οποία θ Κοινοβουλευτικι Συνζλευςθ του 

Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ εξζδωςε ςτισ 12 Απριλίου 2019, όταν δεν ζχει 

αποκρυςταλλωκεί ακόμα μία ομοιόμορφθ νομοκετικι τάςθ μεταξφ των Κρατϊν-

Μελϊν.  

Θ κ. Ηερβογιάννθ Ε. μειοψθφεί (υπζρ τθσ πλιρουσ κατάργθςθσ τθσ ανωνυμίασ). 

Ομοίωσ και επίςθσ κατά πλειοψθφία προτείνεται να καταςτεί επιτρεπτι η δωρεά 

γεννητικοφ υλικοφ από ςυγγενείσ. Μειοψηφοφν οι κ.κ. Βαςιλείου Μ., Κθπουρίδου 

Κ., Ταρλατηισ Β., Μθλαπίδου Μ., Κοβάτςθ Λ., Φουντεδάκθ Κ., Τροκάνασ Κ.  
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Από τθν κ. Παπαδοποφλου Λ. προτάκθκε επιπλζον θ δθμιουργία ςχετικοφ μθτρϊου 

ςτθν ΕΑΛΥΑ (χωρίσ αναδρομικι ιςχφ) ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε 

αυτό ςτο μζλλον από τα ενδιαφερόμενα άτομα.  

 

6. Μεταθανάτια γονιμοποίηςη 

Οι διατάξεισ για τθ μετακανάτια γονιμοποίθςθ κα χρειάηονταν και αυτζσ οριςμζνεσ 

βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ. Ειδικότερα, θ διάταξθ για τθ μετακανάτια γονιμοποίθςθ 

(άρκρο 1457 ΑΚ) είναι προςανατολιςμζνθ ςτθ ςυνθκζςτερθ περίπτωςθ που 

πεκαίνει ο άνδρασ και είναι θ γυναίκα που κζλει να ζχει ζνα παιδί από αυτόν. Δεν 

καλφπτει όμωσ και τθν περίπτωςθ που ςυμβαίνει το αντίκετο, όταν δθλαδι αυτι 

που πεκαίνει είναι θ γυναίκα, οπότε ερμηνευτικά μόνο υποςτθρίηεται ότι θ ςχετικι 

διάταξθ κα πρζπει, αναλογικά εφαρμοηόμενθ, να καλφψει και τον άνδρα που 

επικυμεί να αποκτιςει τζκνο χρθςιμοποιϊντασ το κρυοςυντθρθμζνο ωάριο τθσ 

γυναίκασ.  

Κατά πλειοψθφία τα μζλθ του Εργαςτθρίου προτείνουν να υπάρξει ρθτι 

νομοκετικι ρφκμιςθ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. 

Μειοψηφεί θ κ. Φουντεδάκθ Κ., που κεωρεί ότι θ απάντθςθ ςυνάγεται χωρίσ 

πρόβλθμα ερμθνευτικά, ενϊ θ κ. Κοτηάμπαςθ Α. κεωρεί ότι δε κα πρζπει να ιςχφει 

και για τθν περίπτωςθ του άντρα που επιβιϊνει τθσ γυναίκασ του. Kατά τον κ. 

Τροκάνα, ο αςτικόσ νομοκζτθσ κα πρζπει (α) να τοποκετθκεί επί του επιτρεπτοφ ι 

μθ τθσ μετακανάτιασ ετερόλογης γονιμοποίθςθσ (είτε υπζρ είτε κατά), κακόςον θ 

ελλθνικι κεωρία είναι διχαςμζνθ και το ηιτθμα ζχει ςοβαρότατεσ ςυνζπειεσ για τθ 

κεμελίωςθ τθσ ςυγγζνειασ του παιδιοφ που κα γεννθκεί, (β) να προβλζπει ςτθν ΑΚ 

1457 §1 β τθν παροχι τθσ ςυναίνεςθσ του αποκανόντοσ άνδρα με διακικθ (χωρίσ 

περιοριςμό ωσ προσ το είδοσ αυτισ) ωσ ιςοδφναμθσ του ςυμβολαιογραφικοφ 

εγγράφου (λφςθ που άλλωςτε προβλζπεται ιδθ ςτθν ΑΚ 1476 εδ. α για τθν εκοφςια 

αναγνϊριςθ του εκτόσ γάμου γεννθμζνου τζκνου), με δεδομζνο ότι ιδθ ανζκυψαν 

αρκετζσ περιπτϊςεισ παροχισ ςυναίνεςθσ με ιδιόγραφεσ διακικεσ, ςτισ οποίεσ 

παρά το νομοκετικό κενό τα δικαςτιρια εξζδωςαν δικαιοπολιτικά ορκζσ αποφάςεισ 

αλλά με μθ πειςτικζσ αιτιολογίεσ (Μονομελοφς Πρωτοδικείου Αθηνών 5146/2007, 
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Μονομελοφς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 4318/2014, Πολυμελοφς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης 15344/2017, Εφετείου Αθηνών 5887/2018).   

 

7. Γονιδιακή Θεραπεία 

Τα μζλθ του Εργαςτθρίου ομόφωνα κεωροφν ότι απαιτοφνται νζεσ ρυκμίςεισ για το 

περιεχόμενο και τα όρια τθσ γονιδιακισ κεραπείασ.Το ελλθνικό κεςμικό πλαίςιο 

επιτρζπει κατ’ αρχιν παρεμβάςεισ που οδθγοφν ςτθν τροποποίθςθ του 

γονιδιϊματοσ για προλθπτικοφσ, διαγνωςτικοφσ και κεραπευτικοφσ ςκοποφσ. Σε 

καμία περίπτωςθ όμωσ θ τροποποίθςθ δεν μπορεί να μεταφζρεται ςτο γονιδίωμα 

τθσ επόμενθσ γενεάσ. Εντοφτοισ, παρά τθν παραπάνω ςαφι τοποκζτθςθ του Ζλλθνα 

νομοκζτθ θ διαρκισ εξζλιξθ τθσ γενετικισ τεχνολογίασ και των δυνατοτιτων 

εφαρμογισ τθσ πιζηει, όπωσ παρατθρικθκε, προσ τθν ελαςτικοποίθςθ του 

νομοκετικοφ πλαιςίου μζςω τθσ ειςαγωγισ εξαιρζςεων, ειδικά για τθ γζννθςθ 

παιδιϊν με γενετικό υλικό τριϊν διαφορετικϊν ατόμων, μετά από τθν 

αντικατάςταςθ των μιτοχονδρίων ςτο γενετικό υλικό τθσ μθτζρασ, προκειμζνου να 

αποφευχκεί θ μετάδοςθ ςτο παιδί κάποιου γενετικοφ νοςιματοσ. 

Τα μζλθ του Εργαςτθρίου κατά πλειοψθφία κεωροφν ότι θ γονιδιακι κεραπεία με 

μεταμόςχευςθ μιτοχονδρίων δεν είναι δυνατό να επιτραπεί ςτθν παροφςα φάςθ, 

κακϊσ τροποποιεί το γονιδίωμα των απογόνων, κάτι που απαγορεφεται από τθ 

Συνκικθ του Οβιζδο. 

Ωσ προσ τθ κζςθ αυτι μειοψηφεί θ κ. Σαρδζλθ Χ., ενϊ επιφυλάξεισ διατυπϊνουν 

και οι κ.κ. Συμεωνίδου – Καςτανίδου Ε., Ταρλατηισ Β, Παπαδοποφλου Λ., και 

Μθλαπίδου Μ. για τθν απολυτότθτα αυτισ τθσ κζςθσ, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθν 

αποφυγι των μιτοχονδριακϊν νοςθμάτων κακϊσ και με τθν απαραίτθτθ ζρευνα 

ςτον τομζα αυτό.  

 

8. Επεξεργαςία μεγάλου όγκου δεδομζνων υγείασ 

Θ ςυγκζντρωςθ μεγάλου όγκου προςωπικϊν δεδομζνων ςε Μονάδεσ Λατρικϊσ 

Υποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ και Κζντρα Κρυοςυντιρθςθσ αποτελεί ζναν ακόμα 
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τομζα που χρειάηεται να μελετθκεί. Θ επεξεργαςία μεγάλων ςυλλογϊν δεδομζνων 

παρζχει ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ για τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν υγείασ, αλλά και 

γεννά ςθμαντικά ηθτιματα ςχετικά με τον τρόπο ςυλλογισ και διατιρθςισ τουσ. Στο 

πλαίςιο αυτό χρειάηεται να μελετθκεί θ διαδικαςία παροχισ τθσ ςυναίνεςθσ ι θ 

πικανι ανωνυμοποίθςθ των δεδομζνων, θ δθμιουργία ι ενεργοποίθςθ Επιτροπϊν 

Δεοντολογίασ τθσ Ζρευνασ ςε εκπαιδευτικοφσ και ερευνθτικοφσ φορείσ που 

χρθςιμοποιοφν μεγάλα δεδομζνα υγείασ, θ κατάρτιςθ κωδίκων δεοντολογίασ από 

τισ Επιτροπζσ αυτζσ για τθ ςυλλογι, πρόςβαςθ, διαχείριςθ και επεξεργαςία των 

μεγάλων δεδομζνων υγείασ, ειδικά μάλιςτα ςτον χϊρο τθσ ιατρικϊσ 

υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ, όπου τα δεδομζνα δεν αφοροφν μόνο τα 

πρόςωπα από τα οποία προζρχεται το γεννθτικό υλικό, αλλά και το παιδί που 

γεννιζται. Στο πλαίςιο αυτό τα μζλθ του Εργαςτθρίου ομόφωνα καταλιγουν ότι κα 

πρζπει επιπλζον να ορίηεται το είδοσ τθσ ζρευνασ ςτθν οποία κα χρθςιμοποιθκεί το 

πλεονάηον γεννθτικό υλικό από τα ίδια τα πρόςωπα. 

 

9. Ποινικοί κανόνεσ ςτον χϊρο τησ ΙΤΑ 

Ομόφωνα τα μζλθ του Εργαςτθρίου προτείνουν να επανεξεταςτοφν με ιδιαίτερθ 

προςοχι οι ποινικζσ διατάξεισ του νόμου 3305/2005, που ςχετίηονται με 

παραβιάςεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν ιατρικϊσ υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι. Θ 

ποινικι επιςτιμθ ζχει καταδείξει με ευκρίνεια ότι οι προβλεπόμενεσ ςτισ διατάξεισ 

αυτζσ ποινικζσ κυρϊςεισ είναι εξαιρετικά υψθλζσ ςυγκρινόμενεσ με ποινζσ που 

απειλοφνται για ςθμαντικά βαρφτερα αδικιματα. Οι υπερβολικζσ αυτζσ ποινζσ 

μποροφν ίςωσ να εξθγθκοφν αν λάβει κανείσ υπόψθ του το κοινωνικό πλαίςιο μζςα 

ςτο οποίο κρίκθκαν αναγκαίεσ όταν προβλζφκθκαν. Ωςτόςο, ςιμερα, με τθ 

διάδοςθ των τεχνικϊν τθσ ιατρικϊσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ, θ διατιρθςι 

τουσ φαίνεται αδικαιολόγθτθ. Κα χρειαηόταν επομζνωσ ζνασ εξορκολογιςμόσ των 

ςυγκεκριμζνων ποινικϊν κυρϊςεων, ςτο μζτρο που επιβάλλει θ αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ.  
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10. Διοικητικζσ κυρϊςεισ 

Αντίςτοιχα, χρειάηεται ουςιαςτικι αναμόρφωςθ των διοικθτικϊν κυρϊςεων, που δε 

φαίνεται να ζχουν καμία εςωτερικι ςυνοχι.Στο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο 

απειλοφνται ςυχνά αυςτθρζσ πεικαρχικζσ κυρϊςεισ για τυπικζσ παραβάςεισ τθσ 

νομοκεςίασ, ενϊ ςοβαρζσ παραβάςεισ, όπωσ λ.χ. θ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ, 

αντιμετωπίηονται με πολφ ελαφρζσ κυρϊςεισ ι μζνουν παντελϊσ ατιμϊρθτεσ. Το 

κεςμικό αυτό πλαίςιο κα πρζπει πλζον να εξορκολογιςτεί, κυρίωσ μάλιςτα αν λάβει 

κανείσ υπόψθ του ότι ςυχνά ςτθν πράξθ μια πεικαρχικι κφρωςθ που κα επιβλθκεί 

και κα εκτελεςτεί εμφανίηεται πολφ πιο αποτελεςματικι από μια ποινικι κφρωςθ.  

 

11. Άδειεσ λειτουργίασ ΜΙΤΑ 

Τροποποίθςθ κρίκθκε ότι χρειάηεται και το νομοκετικό πλαίςιο που αναφζρεται 

ςτθν αδειοδότθςθ των ΜΛΥΑ. Σιμερα, θ ανανζωςθ των αδειϊν κεωρείται αναγκαία 

κάκε τρία (3) ζτθ, ρφκμιςθ που φαίνεται να ςυναρτοφνταν, όταν κεςπίςτθκε, με τθν 

αβεβαιότθτα που επικρατοφςε ωσ προσ τθν ΛΥΑ.  

Ιδθ όμωσ ςιμερα, μετά τθ διαμόρφωςθ και λειτουργία μθχανιςμϊν ελζγχου τθσ 

δραςτθριότθτασ των ΜΛΥΑ, θ ανανζωςθ τθσ άδειασ μπορεί, κατά τθν ομόφωνθ 

γνϊμθ των μελϊν του Εργαςτθρίου, να γίνεται ανά πζντε (5) και όχι ανά τρία (3) 

ζτθ. 


