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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ

 

ΕΕΒΚ 21.1.04.03 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Aρ. Τηλ.: 22-889227   

Αρ. Φαξ.: 22-665080                            5 Μαρτίου 2007 

 

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ 

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΕΒΚ)  

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

 ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΙΥΑΑ) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

             Σελίδα 

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΥΑΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

3. ΠΡΟΟΙΜΙΟ:  

ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 

� ΑΠΟΨΗ Α΄  

� ΑΠΟΨΗ  Β΄ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 

� ΑΠΟΨΗ Α΄  

� ΑΠΟΨΗ  Β΄ 

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

6. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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7.  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΥΑΑ 

8. ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΠΟΥ  ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ  ΜΕ ΤΗΝ  ΙΥΑΑ 

9. ∆ΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΥΑΑ 

10. Ι∆ΡΥΣΗ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

11. Ί∆ΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ 

12. ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

13. ΠΟΤΕ ΘΑ   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΙΥΑΑ 

14. ΗΛΙΚΙΑΚΟ  ΟΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΥΑΑ 

15. ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΥΑΑ 

(1) ΕΤΕΡΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 

(2) ΜΟΝΗΡΕΣ ΑΓΑΜΟ  ΑΤΟΜΟ 

� ΑΠΟΨΗ Α’ 

� ΑΠΟΨΗ Β’ 

(3) ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 

16. ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗ/ΦΕΡΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ) 

� ΑΠΟΨΗ Α΄   

� ΑΠΟΨΗ Β΄   

17. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

18. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ/ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΥΑΑ 

19. ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΙΥΑΑ 

20. ΕΠΩΝΥΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ∆ΩΡΕΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ, ΩΑΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΥ 

20.1 ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ) 

20.2 ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΟΥ  ΩΑΡΙΟΥ (ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ) 
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21. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑ ∆ΟΤΗ/∆ΟΤΡΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ/ΩΑΡΙΟΥ 

� ΑΠΟΨΗ Α’ 

� ΑΠΟΨΗ Β’ 

22. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΜΒΡΥΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΥΑΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΓ∆ 

1. ΚΥΟΦΟΡΙΑ ΕΜΒΡΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΕΣ 

2. ∆ΩΡΕΑ ΕΜΒΡΥΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΤΕΚΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ (‘ΥΙΟΘΕΣΙΑ’) 

3. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΜΒΡΥΩΝ 

• ΑΠΟΨΗ Α’ 

• ΑΠΟΨΗ B’ 

4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

23. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ή ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΟΤΕΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ, ΩΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ 

24. ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ 

24.1 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ 

24.2 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΑΜΕΤΩΝ 

25. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΑΜΕΤΩΝ, 

ΕΜΒΡΥΩΝ KAI ΦΕΡΟΥΣΑΣ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

26. Η ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ (ΠΓ∆) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΙΥΑΑ 

26.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΓ∆ 

26.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ                                                                                                       

26.3 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΓ∆ 

26.4 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΗ ΥΓΙΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΓ∆ 
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• ΑΠΟΨΗ Α’ 

• ΑΠΟΨΗ B’ 

 

27. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ  

• ΑΠΟΨΗ Α’ 

• ΑΠΟΨΗ B’ 

28. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ IN VITRO 

(ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΑ) 
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

1.1 Σκοπός έκδοσης της Γνώµης για ΙΥΑΑ 

Η δυνατότητα υποβοήθησης υπογόνιµων ή µη γόνιµων ζευγαριών για 

τεκνοποιϊα µέσω της ΙΥΑΑ και ειδικά µέσω της εξωσωµατικής (in-vitro) δηµιουργίας 

εµβρύων, τα οποία στην συνέχεια εµφυτεύονται στην µήτρα της γυναίκας για 

κυοφορία, εφαρµόζεται στην Κύπρο τα τελευταία είκοσι χρόνια. 

 

 Κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα 

κριτήρια µε βάση τα οποία θα µπορούσε να τυγχάνει εφαρµογής η µέθοδος της 

ΙΥΑΑ δεν ρυθµίστηκαν στην Κύπρο µε νοµοθεσία. 

 

 Η ραγδαία όµως ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας και της γενετικής 

δηµιούργησαν πολλές δυνατότητες για χρησιµοποίηση της µεθόδου αυτής και ειδικά 

των εξωσωµατικά δηµιουργουµένων εµβρύων για σκοπούς άλλους από την ιατρική 

υποβοήθηση για τεκνοποιϊα ενός υπογόνιµου ή µη γόνιµου ζευγαριού. 

 

 Οι χρήσεις αυτές εγείρουν πολλά ερωτήµατα και βιοηθικά διλήµµατα ως προς 

την αποδοχή τους καθώς επίσης ως προς το κατά πόσον η ΙΥΑΑ χρησιµοποιείται 

καταχρηστικά. 

 

 Το Υπουργείο Υγείας έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω ζήτησε από την ΕΕΒΚ 

να εκδώσει  «Γνώµη για την ΙΥΑΑ» στην οποία να αναδεικνύονται τα ερωτήµατα και 

βιοηθικά διλήµµατα από τις εφαρµογές της ΙΥΑΑ. 

  

 Η Γνώµη αυτή θα αποτελέσει για την εκτελεστική εξουσία συµβουλευτικό 

εργαλείο για την εκ µέρους της σύνταξη του σχετικού νοµοσχεδίου που θα ρυθµίζει 

την ΙΥΑΑ στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 
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1.2 Η ΕΕΒΚ εγκαινίασε τη συζήτηση για την έκδοση Γνώµης σε σχέση µε την 

ΙΥΑΑ στις 24.5.2004.Η συζήτηση συνεχίστηκε στις 20.9.2004. Από τις δύο πιο πάνω 

συνεδρίες προέκυψε ότι θα ήταν ορθότερο πριν από την έκδοση της Γνώµης να 

προηγηθεί µία ∆ηµόσια Ακρόαση στην οποία να κληθούν να εκφράσουν απόψεις οι 

επιστήµονες που ασχολούνται µε την εφαρµογή των µεθόδων της ΙΥΑΑ. 

Προσκλήθηκαν και συµµετείχαν οι ακόλουθοι φορείς: 

 

•  Υπουργείο Υγείας, 

• Γυναικολογική Εταιρεία,  

• Σύνδεσµος ∆ιευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων,  

• Σύνδεσµος Υπογόνιµων Ζευγαριών,  

• Εταιρεία Ανθρώπινης Γενετικής Κύπρου, 

• Εργαστηριακοί Εµβρυολόγοι, και 

• Ενδοκρινολόγοι 

 

Τέθηκαν συγκεκριµένες ερωτήσεις που αφορούσαν τα ακόλουθα: 

 

(1)Υπάρχουν Τράπεζες σπέρµατος;   

(α) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι όροι για να είναι κάποιος 

δότης σπέρµατος;   

(β) Ποιος ιατρικός ή γενετικός έλεγχος γίνεται πριν γίνει κάποιος δότης;  Ποια 

προσωπικά δεδοµένα φυλάσσονται και πώς αρχειοθετούνται;   

(γ) Υπό ποιες προϋποθέσεις αυτά τα δεδοµένα µπορούν να δοθούν στο παιδί 

που θα γεννηθεί;  Εισαγωγή σπέρµατος – ποιες διαδικασίες τηρούνται; 

 

(2) ∆ωρεά ή / και πώληση ωαρίων. 

 Πώς εξασφαλίζονται τέτοια ωάρια;  Προϋποθέσεις, όροι, κριτήρια.  Ποιες 

πληροφορίες δίδονται;  Πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδοµένα της δότριας 

ωαρίου και υπό ποιες προϋποθέσεις παραχωρούνται στο παιδί που θα γεννηθεί; 
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(3) Προεµφυτευτική γενετική διάγνωση.  Ποιοι οι συνήθεις έλεγχοι;  Για ποιες 

ασθένειες;  Ποσοστά ακρίβειας αποτελεσµάτων;  Συχνότητα λάθους στη 

διάγνωση; 

 

(4) Φέρουσα ή Υποκατάστατη µητέρα.  Σε ποιες γενετικές εξετάσεις ή άλλες 

εξετάσεις υπόκειται µία γυναίκα που αναλαµβάνει τέτοιο ρόλο, τόσο πριν όσο και 

µετά την εµφύτευση του εµβρύου; 

 

(5) Γενετικές ή άλλες εξετάσεις στις οποίες υπόκειται το εξωσωµατικά 

γονιµοποιηµένο έµβρυο τόσο πριν όσο και µετά την εµφύτευσή του. 

 

(6) Γενετικές εξετάσεις στις οποίες υπόκεινται τα ζευγάρια τα οποία θα υποβληθούν 

στη διαδικασία της εξωσωµατικής γονιµοποίησης πριν αρχίσει η διαδικασία αυτή. 

 

(7) Ποια η συµβουλευτική διαδικασία που ακολουθείται πριν και µετά τις γενετικές 

εξετάσεις; 

 

(8) Υπάρχουν κρυοσυντηρηµένα έµβρυα και πώς αυτά χρησιµοποιούνται ή ποια 

είναι γενικά η τύχη τους; 

 

(9) Ποιος ο αριθµός των ωαρίων που γονιµοποιούνται και ποιος ο αριθµός των 

εµβρύων που εµφυτεύονται;  

 

Η ∆ηµόσια Ακρόαση πραγµατοποιήθηκε στις 18.12.2004. Το βασικό 

συµπέρασµα που προήλθε από την ∆ηµόσια αυτή Ακρόαση ήταν η κοινή 

διαπίστωση ότι πράγµατι είναι ένας τοµέας που χρήζει νοµοθετικής ρύθµισης. 

Απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήµατα δε δόθηκαν από τους φορείς που 

προσκλήθηκαν. 

 

Στις 24.1.2005, η ΕΕΒΚ αποφάσισε να διερευνήσει περαιτέρω το θέµα µε µία 

ηµερίδα που οργανώθηκε µε προσκεκληµένους διακεκριµένους καθηγητές 



 8/122 

Πανεπιστηµίων από την Ελλάδα οι οποίοι παρουσίασαν τους νοµικούς, ιατρικούς, 

φιλοσοφικούς και κοινωνικούς προβληµατισµούς και τις προσεγγίσεις τους στην 

σχετική νοµοθεσία που πρόσφατα έχει ψηφιστεί στην Ελλάδα. Ο τίτλος της ηµερίδας 

ήταν:« Ιατρικά Υποβοηθούµενη Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» (ΙΥΑΑ). 

 

H ΕΕΒΚ ασχολήθηκε και πάλι µε το θέµα της Γνώµης στις συνεδρίες της µε 

ηµεροµηνίες 21.3.2005, 27.2.2006, 3.4.2006. , 10.05.2006, 23.05.2006, 05.06.2006, 

19.06.2006 και 17.07.2006.  

 

Τα νέα µέλη της ΕΕΒΚ, τα οποία διορίστηκαν στις 31.07.2006, είχαν την 

ευκαιρία να µελετήσουν όλο το υπάρχον υλικό αναφορικά µε την ΙΥΑΑ και να 

τοποθετηθούν. Η ΕΕΒΚ σε συνεδρίασή της στις 31.10.2006 προέβη στην σύσταση 

µιας εξαµελούς  ad hoc επιτροπής στην οποία ανατέθηκε η ετοιµασία Σχεδίου 

Γνώµης για την ΙΥΑΑ. Η ad hoc επιτροπή πραγµατοποίησε συνεδριάσεις στις 

10.11.2006, 13.11.2006, 20.11.2006 και 29.11.2006 κατά τις οποίες ετοίµασε ένα 

προσχέδιο γνώµης για την ΙΥΑΑ το οποίο κοινοποιήθηκε στα µέλη στις 29.11.2006 

και τέθηκε ενώπιον της ολοµέλειας της ΕΕΒΚ στις 06.12.2006. Το προσχέδιο 

Γνώµης για την ΙΥΑΑ που ετοιµάστηκε µε βάση τις συζητήσεις στις πιο πάνω 

αναφερόµενες συνεδρίες της ΕΕΒΚ, συζητήθηκε και πάλιν στις συνεδρίες µε 

ηµεροµηνίες 06.12.2006, 04.01.2007, 16.01.2007, 06.02.2007 και 22.02.2007. 

 

Στις πιο πάνω συνεδρίες της, η ΕΕΒΚ µελέτησε και εµβάθυνε διεξοδικά στο 

θέµα της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Για το σκοπό 

αυτό το όλο θέµα εξετάστηκε πολυθεµατικά και πολυτοµεακά λαµβάνοντας υπόψη 

όλες τις παραµέτρους που το αφορούν. 

 

Το αποτέλεσµα όλων των πιο πάνω συζητήσεων περιλήφθηκε στη Γνώµη 

αυτή που εγκρίθηκε από την ΕΕΒΚ κατά την συνεδρίαση της µε ηµεροµηνία 5 

Μαρτίου 2007. 
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Κατά την συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντα τα ακόλουθα Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου, Πρόεδρος  

2. Μάριος Καριόλου, Αντιπρόεδρος 

3. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, Μέλος 

4. Σταύρος Ολύµπιος, Μέλος 

5. Άγγελος Ευσταθίου, Μέλος 

6. Μαρία ∆ηµητρίου,  Μέλος 

7. Χρίστος Ηλιάδης, Μέλος 

8. Κωνσταντίνος ∆έλτας, Μέλος 

9. Ανδρέας ∆ηµητρίου , Μέλος 

10. Σεµέλη Βύζακου, Μέλος 

11. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη, Μέλος 

12. Ευάγγελος Αναστασίου, Μέλος 

 

Το Μέλος  κα. Ελένη Καλοκαιρινού, η οποία απουσίαζε (δικαιολογηµένα) από 

την συνεδρία αυτή, απέστειλε γραπτώς (σε κλειστό φάκελο) τις τοποθετήσεις της επί 

του κειµένου της Γνώµης που τέθηκε για έγκριση. Η ΕΕΒΚ ενέκρινε όπως οι 

τοποθετήσεις αυτές ληφθούν υπ’ όψη  κατά την διαδικασία έγκρισης της Γνώµης. 

 

 Στη Γνώµη αυτή επισυνάπτονται το Γλωσσάριο ως Παράρτηµα Ι και η Γνώµη 

“Επιλογή Φύλου µε την µέθοδο της Προεµφυτευτικής Γενετικής ∆ιάγνωσης” της 

ΕΕΒΚ µε ηµεροµηνία 1 Νοεµβρίου 2006, ως Παράρτηµα ΙΙ. Τα Παραρτήµατα αυτά 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Γνώµης για την ΙΥΑΑ. 

 

 

2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΥΑΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ. 
 

Η απόκτηση παιδιών θεωρείται Θείο δώρο, αφού, κατά την ορθόδοξο 

χριστιανική ηθική, η δηµιουργία ενός ανθρώπου είναι αποτέλεσµα ( είναι συν-

δηµιουργία ) συνεργία Θεού και ανθρώπων. Στην εκκλησία του Νόµου (προ-

χριστιανική εποχή) η ατεκνία θεωρείτο όνειδος. Στην εκκλησία της Χάριτος (µετά 
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Χριστό) η ατεκνία παύει να θεωρείται όνειδος και ατιµία αφού πλέον κύριος στόχος 

και σκοπός του γάµου θεωρείται η ολοκλήρωση των δύο προσώπων, ο αγιασµός 

και η κατά χάριν θέωση. Η απόκτηση τέκνων θεωρείται µεν ευλογία από το Θεό όχι 

όµως και απαραίτητη προϋπόθεση για την ευτυχία και την εκπλήρωση των στόχων 

και σκοπών του γάµου. Έχοντας κατά νουν τα βασικά αυτά στοιχεία από πλευράς 

ορθοδόξου χριστιανικής ηθικής, θα λέγαµε ότι η εναγώνια προσπάθεια εκ µέρους 

ενός ζεύγους για απόκτηση παιδιών µε οποιοδήποτε διαθέσιµο τρόπο 

(συµπεριλαµβανοµένης της IYAA) είναι απόλυτα σεβαστή αλλά σίγουρα δεν 

αποτελεί τη µοναδική πηγή χαράς ή το µοναδικό στοιχείο αρµονίας του ζεύγους . 

Παρά ταύτα λαµβάνοντας υπόψη την έντονη επιθυµία του ζεύγους, για 

απόκτηση παιδιών, θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή η προσφυγή στη µέθοδο ΙΥΑΑ, 

αφού όµως έχει προηγηθεί η πλήρης ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων ζευγαριών 

για όλα τα διλήµµατα, τους προβληµατισµούς και τις θέσεις της ορθοδόξου 

χριστιανικής ηθικής. 

Μερικές θέσεις περιληπτικά είναι: 

i. Η έναρξη της ζωής κάποιου ατόµου αρχίζει µε τη 

γονιµοποίηση. Έτσι, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή η καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο και λόγο καταστροφή δηµιουργούµενων 

εµβρύων. 

ii. Η απόκτηση παιδιού πρέπει να γίνεται µέσα στο πλαίσιο του 

γάµου. ∆εν µπορεί να γίνει αποδεκτή θεσµοθέτηση 

παιδοποιίας για άτοµα που ζούν σε µια οµοφυλοφιλική ή 

ελεύθερη σχέση ή σε µονήρη άτοµα. 

iii. Το αποκτώµενο παιδί πρέπει να προέρχεται από 

γονιµοποίηση γαµετών που λαµβάνονται από το ίδιο το ζεύγος. 

∆εν µπορεί να γίνει αποδεκτή η δωρεά γαµετών, αφού θα 

παρεισφρύσει στην έγγαµο σχέση των δύο νέων τρίτο ή 

τέταρτο άτοµο. 

iv. Το δηµιουργούµενο έµβρυο θα πρέπει να κυοφορείται από την 

ίδια τη µητέρα. Η χρήση φέρουσας ή υποκατάστατης µήτρας 

δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα, στο δηµιουργούµενο 
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άνθρωπο, στη κυοφορούσα, στη νοµική ή κοινωνική µητέρα 

και γενικά στο θεσµό της οικογένειας. 

v. Η δηµιουργία παιδιών έξω από την οικογένεια (δωρεά 

γαµετών, φέρουσα, υποκατάστατη µήτρα, ελεύθερη συµβίωση, 

µονήρη άτοµα, οµοφυλόφιλα άτοµα κτλ) δηµιουργεί τέτοια 

προβλήµατα που ουσιαστικά πλήττεται ο θεσµός της 

οικογένειας. Η αποδυνάµωση του θεσµού αυτού, συνεπάγεται 

αναντίρρητα δηµιουργία τεράστιων προβληµάτων στην 

κοινωνία, αφού η οικογένεια, αναντίλεκτα, αποτελεί το 

συστατικό κύτταρο της κοινωνίας. 

 

Τις θέσεις αυτές, ως βασικά στοιχεία από την ορθόδοξο χριστιανική ηθική, τις 

ασπαζόµαστε απόλυτα, τα 5 πιο κάτω αναφερόµενα Μέλη της ΕΕΒΚ. Το γεγονός 

όµως αυτό δεν αποτέλεσε ανυπέρβλητο εµπόδιο στο να συµµετάσχουµε στη 

λεπτοµερή συζήτηση για την ανάδειξη των προβληµάτων που προκύπτουν από την 

εφαρµογή της ΙΥΑΑ και την πρόταση ιδεών για την πρόκληση των ελασσόνων 

δυνατών προβληµάτων από την εφαρµογή της σε περίπτωση που γίνουν αποδεκτές  

από τον  νοµοθέτη εφαρµογές για τις οποίες δεν συµφωνούµε. 

1. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος  

2. Ρένα Πετρίδου-Βραχίµη  

3. Άγγελος Ευσταθίου  

4. Μαρία ∆ηµητρίου  

5. Σταύρος Ολύµπιος  
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3. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

(α) Ηθική Υπόσταση του Εµβρύου 

Όσον αφορά την ηθική υπόσταση του εµβρύου, οι απόψεις ποικίλουν 

ανάλογα µε την προσέγγιση που επιχειρεί κάποιος. Τα ερωτήµατα που τίθενται 

έχουν τεθεί τουλάχιστον εδώ και αρκετές δεκαετίες, και δεν έχουν ακόµα απαντηθεί 

µε σαφήνεια: Τι είναι η ζωή; Πότε αρχίζει; Τι είναι Άνθρωπος; ∆ιαφοροποιείται η 

υπόσταση της ζωής σε βιολογικά στάδια; Αν ναι, αυτή η διαφοροποίηση επιφέρει 

διαφορετική αντίκρυση και βαθµό νοµικής προστασίας; 

 

Οι απαντήσεις, ακόµα και στο αυστηρά νοµικό και επιστηµονικό επίπεδο, 

κάθε άλλο παρά είναι οµόφωνες. Όπως η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) τονίζει: 

 

«Υπάρχει σηµαντική διαφορά στην υπάρχουσα νοµολογία µεταξύ των χωρών – 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το πότε αρχίζει η ζωή, και σε 

σχέση µε τον ορισµό της «προσωπικότητας». Ως αποτέλεσµα, δεν υπάρχει  

οµόφωνος ορισµός, ούτε νοµικός, ούτε επιστηµονικός, σχετικά µε το πότε αρχίζει 

η ζωή1»  

 

…. και περαιτέρω: 

 

«∆εν υπάρχει επί του παρόντος νοµικός ορισµός του τι είναι ανθρώπινο έµβρυο 

(Βέλγιο, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, 

Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία). Μεταξύ των χωρών των οποίων η νοµολογία 

καθορίζει το έµβρυο, οι υπάρχοντες ορισµοί διαφέρουν σηµαντικά από τη µια 

χώρα στην άλλη2»  

                                                 
1
 Opinion No. 12 «Ethical Aspects of Research Involving the Use of Human Embryo in the context of 

the 5
th
 Framework  Program”, par. 1.13.  The European Group on Ethics in  Sciences and 

Technologies to the European Commission. 
 
2
 Opinion No. 12, παρ. 1.17. 
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∆εδοµένης της διαφορετικότητας των προσεγγίσεων,  η ΕΕΒΚ αποφασίζει να 

καταγράψει στο προοίµιο αυτό τις ακόλουθες δύο προσεγγίσεις οι οποίες 

υποστηρίχθηκαν από τα Μέλη της:  

 

ΑΠΟΨΗ Α΄ 

 Ο άνθρωπος αποτελεί τον πλέον εξελιγµένο οργανισµό επί της γης. Τι είναι 

όµως ζωή; Στο ερώτηµα αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Η ύπαρξη της ζωής 

διαπιστώνεται από τις εκδηλώσεις λειτουργίας της. Έτσι κάθε τι που παρουσιάζει 

κίνηση, µεταβολισµό, αύξηση, πολλαπλασιασµό κτλ. θεωρείται ζωντανός 

οργανισµός. Η στιγµή έναρξης της ζωής γενικά δεν µπορεί να είναι επακριβώς 

γνωστή. Η ακριβής στιγµή έναρξης της ζωής ενός συγκεκριµένου οργανισµού είναι 

δυνατό να γίνει γνωστή. Στον άνθρωπο η ακριβής στιγµή έναρξης της ζωής του είναι 

η στιγµή σύλληψής του, η στιγµή δηλαδή της γονιµοποίησης του ωαρίου από το 

σπερµατοζωάριο. Η στιγµή αυτή µαζί µε τη στιγµή του θανάτου του είναι οι δύο 

σηµαντικότερες και πλέον καθοριστικές στιγµές της ζωής και της ιστορίας ενός 

έκαστου προσώπου. Η όλη διαδικασία και οι µεταβολές που υφίσταται το ζυγωτό (το 

προϊόν δηλαδή της γονιµοποίησης του ωαρίου από το σπερµατοζωάριο ) στη 

πορεία του από τη γονιµοποίηση µέχρι το θάνατο του συνιστά τη διαδικασία εξέλιξης. 

Για λόγους καθαρά συνεννόησης µεταξύ των επιστηµόνων η διαδικασία της εξέλιξης 

χωρίστηκε σε στάδια. Ως αποτέλεσµα αυτού διακρίνουµε τα στάδια της εµβρυικής 

ζωής, του νεογνού, βρέφους, παιδιού, εφήβου, ενήλικα κ.ο.κ. Η σταδιοποίηση όµως 

αυτή δεν µπορεί να εξυπηρετήσει κανένα άλλο σκοπό από τη χρήση της ορολογίας 

για λόγους καθαρά συνεννόησης. 

Κατ’ επέκταση δεν µπορεί να διαβαθµιστεί η αξία της ζωής ανάλογα µε το 

στάδιο εξέλιξης ενός έκαστου ανθρώπινου οργανισµού. ∆εν µπορούµε δηλαδή να 

αποδώσουµε µεγαλύτερη ηθική αξία σε ένα ενήλικα από ότι σε ένα νεογνό ή σε ένα 

έµβρυο. Και τούτο γιατί απλούστατα ο κάθε οργανισµός θα µπορούσε να θεωρηθεί 

σχετικά τέλειος ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται. 
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Με τις πιο πάνω καθαρά ιατρικές απόψεις συµφωνεί απόλυτα και η 

θεολογία της Ορθοδόξου εκκλησίας, αφού θεωρεί ως αρχή της ζωής τη 

στιγµή ακριβώς της σύλληψης του ανθρώπου. 

 

 Το νέο ον (έµβρυο)  αντανακλά και εµπεριέχει το ηθικό και πνευµατικό νόηµα 

της προσωπικότητας. Από τη σύλληψη και έπειτα, η ζωή στη µήτρα αντιπροσωπεύει 

ανθρώπινη ύπαρξη. Το έµβρυο είναι πιο πολύ αυτό που θα γίνει, από αυτό που 

είναι τώρα, γιατί έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε τέλειο άνθρωπο. Ποιος µπορεί 

να αντιπαρατεθεί σε ένα έµβρυο, που η γέννηση της ζωής του σηµαδεύει και την 

αρχή ή τουλάχιστον την προοπτική της αιώνιας ψυχής του;  

 

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες υπάρχει µια αδιάκοπη συνέχεια στην 

ανάπτυξη του εµβρύου, από το σχηµατισµό του ζυγωτού και την εµφύτευση µέχρι 

την ολοκλήρωση του νευρικού συστήµατος και τη γέννηση. Σε κανένα σηµείο αυτής 

της ανάπτυξης δεν µπορεί να πει κανείς «εδώ αρχίζει η ζωή» παρά µόνο στη αρχή 

της. Από τη στιγµή που αποµακρύνουµε την αρχή της ανθρώπινης ζωής από τη 

σύλληψη, τόσο µεγαλύτερο γίνεται το παράθυρο για την έκτρωση, την παιδοκτονία 

και άλλες τεχνολογικές επεµβάσεις πάνω σε έµβρυα. 

 

Σε κάθε έµβρυο µαζί µε τα διάφορα σωµατικά χαρακτηριστικά ενυπάρχει και η 

ψυχή του µε την οποία θα περάσει από τη φθορά στην  αφθαρσία. Αρχή ζωής 

σηµαίνει και αρχή ψυχής. Σύµφωνα µε τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης, η ψυχή δεν 

εγκαθίσταται στο σώµα αλλά συγγεννάται µε αυτό. Η αρχή της ζωής είναι η αρχή της 

αιωνιότητας για το συγκεκριµένο πρόσωπο, ενώ ο θάνατος το τέλος της 

προσωρινότητας. 

 

Το έµβρυο έχει 3 βασικά δικαιώµατα:   

1. Της ταυτότητας. Είναι δηλαδή τέλειος άνθρωπος,  

2. Της ζωής. Ο σκοπός της ύπαρξης του είναι να ζήσει και να αναπτυχθεί 

και 
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3. Της αιωνιότητας. Έχει δηλαδή ψυχή και µπορεί να ζήσει σε κοινωνία 

µε άλλους ανθρώπους καθώς και µε το Θεό.  

 

Γι’ αυτό και σε όλες τις νοµοθεσίες των προηγµένων χωρών υπάρχουν 

πρόνοιες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του εµβρύου. Και εφ’ όσον τα 

βρέφη και τα µικρά παιδιά τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας και σεβασµού από τις 

σύγχρονες κοινωνίες λόγω της αδυναµίας τους να αυτοπροστατευθούν πόσο 

µάλλον τα έµβρυα in-vitro τα οποία είναι εντελώς απροστάτευτα. 

 

 Κατά συνέπεια, από την σύλληψη του το ζυγωτό  αρχίζει να ζει και να 

εξελίσσεται ψυχοσωµατικά σε µία ενιαία ψυχοσωµατική οντότητα στην  πορεία προς 

την τελείωση, τη σωµατική, την ψυχική και την πνευµατική.  

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω πιστεύουµε ότι η κάθε νοµοθεσία και η κάθε 

ενέργεια από οποιοδήποτε θα πρέπει να διασφαλίζει το δώρο της ζωής του 

ανεξάρτητα µε το στάδιο εξέλιξης στο οποίο ευρίσκεται, δηλαδή από τη στιγµή της 

γονιµοποίησης µέχρι τη στιγµή του φυσικού θανάτου. 

 

Την άποψη αυτή  υιοθετούν τα 6 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου,  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

 

 

ΑΠΟΨΗ Β΄:  

Το ερώτηµα αυτό απετέλεσε ανέκαθεν ένα από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα τόσο για τις ανθρωπιστικές όσο και τις θετικές επιστήµες. ‘Έγινε δε 

περισσότερο επιτακτικό κυρίως από τότε που οι ιατρικές τεχνολογίες κατέστησαν 
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δυνατές τις επεµβάσεις στις διάφορες µορφές της ανθρώπινης ζωής από τη 

σύλληψη µέχρι τη γέννηση. ‘Όπως έχει άλλωστε καταδείξει και η συζήτηση για τις 

εκτρώσεις, δεν µπορεί να καθορισθεί σαφώς πότε το έµβρυο εντάσσεται στην 

κοινότητα των υποκειµένων-φορέων δικαιωµάτων και, κατά συνέπεια, από ποια 

στιγµή και µετά οφείλεται σεβασµός στην αξιοπρέπειά του, κατά το πρότυπο «της 

αξιοπρέπειας» που οφείλουµε στα ηθικά πρόσωπα.3 Κάτω από το φως, εποµένως, 

των νέων ιατρικών τεχνολογιών το πρόβληµα της υπόστασης του εµβρύου τίθεται 

πιο επιτακτικό. Ειδικότερα, τρεις είναι οι σπουδαιότερες θεωρίες που έχουν 

εκφρασθεί σχετικά µε αυτό:   

 

1. Το γονιµοποιηµένο ωάριο/ έµβρυο δεν είναι ισοδύναµο µε το ανθρώπινο ον.  

Σύµφωνα µε τη Βιολογική Επιστήµη, ένα γονιµοποιηµένο ωάριο περνά από 

διαφορετικές εξελικτικές φάσεις οι οποίες του προσδίδουν διαφορετική οντότητα.  

Όµως, όπως υποστηρίζει ο John Harris, δεν µπορούµε να πούµε ακριβώς πότε 

αρχίζει η ζωή ενός συγκεκριµένου δυνητικά εξελισσόµενου ανθρώπου. 4  Αυτό 

καθίσταται σαφέστερο αν λάβουµε υπόψη µας τα ακόλουθα.   

i Πολύ συχνά το γονιµοποιηµένο ωάριο εξελίσσεται σε όγκο, επιβλαβή και 

επικίνδυνο για την υγεία της µητέρας και αποβάλλεται από µόνο του από τον 

οργανισµό της γυναίκας (αυτόµατη αποβολή).  

ii Το γονιµοποιηµένο ωάριο πολλαπλασιάζεται και εξελίσσεται σταδιακά σε 

δύο συστατικά, το εµβρυόπλασµα και το τροφόπλασµα.  Tο µεν πρώτο εξελίσσεται 

σε έµβρυο, ενώ το δεύτερο γίνεται εξωεµβρυϊκές µεµβράνες, πλακούντας και 

οµφάλιος λώρος. Kι αυτά είναι ακριβώς τα συστατικά που µέχρι πρότινος 

απορρίπτονταν µε τη γέννηση.   Θα ήταν σφάλµα εποµένως να θεωρούµε ότι το 

γονιµοποιηµένο ωάριο είναι άνθρωπος ή νέο άτοµο.   

iii Tέλος, δεν µπορούµε να πούµε ότι µε τη σύλληψη έχουµε ένα νέο άτοµο. 

Tο γονιµοποιηµένο ωάριο ανά πάσα στιγµή, µέχρι δύο εβδοµάδες µετά τη σύλληψη, 

µπορεί να διαχωρισθεί στα δύο, τρία, τέσσερα, κι έτσι έχουµε όχι ένα αλλά δύο, τρία, 

                                                 
3
 Jurgen Habermas, The Future of Human Nature, Polity Press 2003  

4
 John Harris, “Embryos and hedgehogs: on the moral status of the embryo” , A. Dyson και J. Harris 

(επιµ.),   Experiments on Embryos, Routledge, London, New York 1990, σσ. 65-81  
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τέσσερα νέα άτοµα.   ∆εν τίθεται λοιπόν θέµα οντολογικής «µοναδικότητας» απλά 

και µόνο επειδή έχει επισυµβεί η γονιµοποίηση.  

 

Στο ίδιο µήκος κύµατος, σηµειώνεται ότι ο εξελικτικός βιολόγος Douglas 

Melton   «(…)δεν πιστεύει  ότι τα κύτταρα µιας βλαστοκύστης είναι ανθρώπινο όν,  

χωρίς να έχουν νεύρα, καρδιά, πνεύµονες, εγκέφαλο, αισθήσεις, ή οποιαδήποτε 

ευαισθησία»5. 

 

Την ίδια άποψη συµµερίζεται και ο καθηγητής Γενετικής Σταµάτης Αλλαχιώτης: 

 

 «(…) δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα απλό κριτήριο από µόνο του όπως λ.χ. 

ο φαινότυπος, η αυτοσυνειδησία, η δυνατότητα έκφρασης αναγκών και 

επιθυµιών ή ακόµα και το αίσθηµα του πόνου δεν µπορεί να είναι 

αποφασιστικά επιβεβαιωτικό της συνείδησης, η απουσία όλων τους από το 

πρώιµο έµβρυο υποστηρίζει την άποψη ότι δεν είναι το ανθρώπινο έµβρυο 

ένα πραγµατικό ανθρώπινο όν…είναι κάτι διαφορετικό που όµως χρειάζεται 

το σεβασµό µας επειδή µπορεί να γίνει σαν εµάς».6  

 

2. Το γονιµοποιηµένο ωάριο/έµβρυο δεν είναι ισοδύναµο µε πρόσωπο 

Το ότι κάποιος/α είναι πρόσωπο προϋποθέτει ότι διαθέτει κάποιες φυσικές, 

ψυχολογικές και πνευµατικές ιδιότητες ή χαρακτηριστικά, τα οποία του επιτρέπουν 

να ενεργεί µε αυτόν ή µε εκείνο τον τρόπο. Έτσι κάποιος που είναι πρόσωπο έχει 

αυτοσυνειδησία, αίσθηση του εαυτού του και των άλλων,  έχει αίσθηση της 

ελευθερίας και της αυτονοµίας του, έχει επίγνωση των επιλογών και των πράξεών 

του, τα οποία προφανώς δεν διαθέτει το γονιµοποιηµένο ωάριο.  

 

Εν ολίγοις, «πρόσωπο» γίνεται κανείς µέσα στο χρόνο, µε τη συµµετοχή του 

στο κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον και γίγνεσθαι, πράγµα που προφανώς δεν 

                                                 
5
 “Debating the Moral Status of the Embryo”. Harvard Magazine July-Aug. 2004  

6
  Σταµάτης Ν. Αλαχιώτης, “Βιοηθική – Αναφορά στους γενετικούς και τεχνολογικούς νεωτερισµούς”,  

Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 95. 
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συµβαίνει µε το γονιµοποιηµένο ωάριο. Aντίθετα, όπως υποστηρίζει ο νοµικός 

Tάκης Bιδάλης, θα ήταν πιο φυσικό να αντιµετωπίζουµε τις διάφορες προγεννητικές 

εκφράσεις της ζωής όχι ως υποκείµενα αλλά ως αντικείµενα του δικαίου, που δεν 

καλύπτονται από τον όρο "ανθρώπινο ον". 7  

 

Η άποψη όσων ασπάζονται  τη θέση ότι το γονιµοποιηµένο ωάριο αποτελεί 

ήδη ανθρώπινο όν, και ότι πρέπει να απολαµβάνει την ίδια προστασία όπως ένα 

πρόσωπο, εκπορεύεται από την αντίληψη περί απόλυτης ηθικής ισοδυναµίας 

µεταξύ ενός γονιµοποιηµένου ωαρίου – εµβρύου και ενός ανθρώπινου όντος - 

προσώπου. Ο καθηγητής  Michael Sandel συνοψίζει  το πρόβληµα από το οποίο 

πάσχει ο πιο πάνω συλλογισµός ως εξής: 

 

«Το κύριο πρόβληµα σχετικά µε την άποψη περί ηθικής ισοδυναµίας του 

ανθρώπινου εµβρύου [σ.σ. µε το ανθρώπινο όν] είναι η υπόθεση ότι το 

ηθικό σύµπαν είναι διχασµένο µε δυαδικούς όρους (…) ότι υπάρχουν µόνο 

δύο τρόποι να θεωρήσει κάποιος την ηθική υπόσταση του εµβρύου – είτε 

σαν αντικείµενο που  υπόκειται σε ανεξέλεγκτη χρήση, είτε σαν πλήρες 

ανθρώπινο όν άξιο σεβασµού σαν τέτοιο. Βλέποντας την ανθρώπινη ζωή 

από την εξελικτική προοπτική (…) δεν βλέπω µια ‘φωτεινή γραµµή’, µια 

βιολογικά καθοριστική στιγµή από την οποία µια τέτοια ζωή αποκτά την 

ηθική υπόσταση ενός προσώπου. Η διαδικασία είναι σταδιακή.»8 

 

3. Το γονιµοποιηµένο ωάριο/έµβρυο δεν είναι δυνάµει ανθρώπινο ον.  

Κάποιοι επιστρατεύουν επίσης και το επιχείρηµα της δυνητικότητας 

εκτιµώντας ότι αφού από τη στιγµή της σύλληψης το έµβρυο έχει τη  δυνητική 

ικανότητα να εξελιχθεί σε πλήρες ανθρώπινο όν, θα πρέπει  να τυγχάνει και 

πλήρους σεβασµού ως εάν να ήταν ήδη ανθρώπινο όν.  Η ανωτέρω θέση φαίνεται 

να πάσχει διότι µε τον ίδιο συλλογισµό θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι, αφού ο 

κάθε άνθρωπος που γεννήθηκε, είναι βιολογικά προγραµµατισµένος να πεθάνει, θα 

                                                 
7
 Τάκης Βιδάλης, “Zωή χωρίς πρόσωπο: το Σύνταγµα και η χρήση του ανθρώπινου γενετικού υλικού”, 

Σάκκουλας, Aθήνα 2003  
8
  “Debating the Moral Status of the Embryo”. Harvard Magazine July-Aug. 2004  
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έπρεπε να αντιµετωπίζεται σαν ήδη νεκρός. Όπως και ο καθηγητής Michael Sandel 

σηµειώνει:  

« Το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι υπήρξαν κάποτε βλαστοκύστες, δεν σηµαίνει ότι 

όλες οι βλαστοκύστες είναι άνθρωποι.»9. 

 Εάν όµως γίνει θεωρητικά αποδεκτή η συλλογιστική της δυνητικότητας, τότε 

αυτή θα πρέπει αναγκαστικά να επεκταθεί εξίσου και προς το τέλος και προς την 

αρχή της ζωής. Αν το γονιµοποιηµένο ωάριο είναι δυνητικά ένα ολοκληρωµένο 

ανθρώπινο όν -  πρόσωπο και εποµένως οφείλουµε να το προστατεύσουµε κι έτσι 

να το βοηθήσουµε να πραγµατώσει την ανθρώπινη δυνητικότητά του, τότε το ίδιο θα 

πρέπει να ισχύει και για το σπερµατοζωάριο και το ωάριο (γαµέτες). Γιατί να µην 

ισχυρισθούµε εξίσου ότι είναι δυνάµει πρόσωπο και το σπερµατοζωάριο και το 

ωάριο που δεν έχουν ενωθεί ακόµα µεταξύ τους10;  Αφού απαραίτητη προϋπόθεση 

για την γονιµοποίηση είναι η ύπαρξη αυτών καθαυτών των γαµετών 

(σπερµατοζωάριο και ωάριο) που αποτελούν τα αρχικά «συστατικά» µέρη του 

γονιµοποιηµένου ωαρίου, γιατί δεν θεωρείται αρχή της ζωής η δηµιουργία των 

γαµετών, που επίσης διαθέτουν «ζωτική φύση» και σε τέτοια περίπτωση, γιατί δεν 

θεωρείται απαράδεκτη η καταστροφή των γαµετών; Είναι προφανές πόσο αδιέξοδη 

µπορεί να είναι µια συζήτηση σχετικά µε την «δυνάµει ανθρώπινη υπόσταση» αλλά 

και µε την «αρχή της ζωής».. 

 

Καταληκτική θέση όλων των πιο πάνω, ακόµα και µε τη συνδροµή της 

βιολογικής επιστήµης, είναι ότι υπάρχει σαφής οντολογική διαφορά µεταξύ ενός 

γονιµοποιηµένου ωαρίου – εµβρύου και  µεταξύ ενός γεννηθέντος ατόµου.  Το 

γονιµοποιηµένο ωάριο, δεν µπορεί να θεωρείται ως ανθρώπινο όν, και ως εκ τούτου 

δεν  µπορεί να είναι ηθικά ισοδύναµο µε το ανθρώπινο όν. Το γεγονός ότι το έµβρυο 

µπορεί να εξελιχθεί σε ανθρώπινο όν, δε σηµαίνει ότι µπορεί να αντιµετωπίζεται  ως 

εάν  να  είναι ήδη  ανθρώπινο όν.  

 

                                                 
9
 “Debating the Moral Status of the Embryo”. Harvard Magazine July-Aug. 2004 pp. 41 
10
 John Harris, Embryos and hedgehogs: on the moral status of the embryo  στο Anthony Dyson και    

John Harris (επιµ.),   Experiments on Embryos, Routledge London – New York 1990, σσ. 65-81 
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Ταυτόχρονα όµως, η βιολογική φύση του εµβρύου, η δυνατότητα του να  

εξελίσσεται σε ανθρώπινο όν, επιβάλλουν τον αναγκαίο σεβασµό ως προς την 

αντιµετώπισή του στις διάφορες εκφάνσεις του. Είναι για τον λόγο αυτό που 

διάφορες έννοµες τάξεις ορίζουν διαφορετικούς βαθµούς προστασίας, προσδίδοντας 

σταδιακά αυξανόµενη ηθική αξία και προστασία στο έµβρυο και οριοθετώντας το 

πεδίο της πρακτικής αντιµετώπισης του εµβρύου µέσα από διάφορες βιοϊατρικές 

εφαρµογές που µας έχουν φέρει τα νέα πεδία επιστηµονικής γνώσης, ανακόπτοντας 

έτσι τις απεριόριστες και χωρίς έλεγχο καταχρηστικές εφαρµογές. 

 

Η εξελικτική θεώρηση, προσδίδει σταδιακά αυξανόµενη ηθική αξία στο 

έµβρυο, ανάλογα µε το στάδιο βιολογικής εξέλιξης. Η σταδιακά αυξανόµενη ηθική 

αξία του εµβρύου και η συνεπακόλουθη προστασία του   φτάνει στο σηµείο εκείνο 

που ισοδυναµεί  µε την ηθική αξία του ανθρώπινου όντος, για κάποιους στο στάδιο 

της βιωσιµότητας (περί τον έκτο µήνα της εγκυµοσύνης), και για κάποιους άλλους 

µετά τη γέννηση. 

 

Η συζήτηση επικεντρώνεται λοιπόν στην ηθική αξιολόγηση των διαφορετικών 

σταδίων εξέλιξης της ζωής, και του βαθµού της προστασίας που η Πολιτεία 

προσδίδει σε αυτά, µια και το θέµα της ηθικής υπόστασης είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένο µε αυτό της νοµικής υπόστασης. 

 

Την άποψη αυτή  υιοθετούν τα 7 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. ∆ηµητρίου Ανδρέας 

5. Σεµέλη Βύζακου 

6. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

7. Ευάγγελος Αναστασίου  
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(β) Νοµική Υπόσταση του Εµβρύου 

 

ΑΠΟΨΗ Α: 

Η νοµοθεσία που διατρέχει τα θέµατα που αφορούν την ΙΥΑΑ στις διάφορες 

χώρες κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, δείχνει ότι ο νοµοθέτης όπου 

ρύθµισε το θέµα δεν έµεινε αδιάφορος στην αναγκαιότητα για προστασία του 

εµβρύου που δηµιουργείται στα πλαίσια της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, 

ανεξάρτητα από το αν προσέδωσε στο έµβρυο αυτό νοµική προσωπικότητα ή όχι. 

 

Για σκοπούς καλύτερης προστασίας ο νοµοθέτης δεν περιορίζεται σε 

πρόνοιες που αφορούν το έµβρυο  in-vitro που θα κυοφορηθεί, αλλά και στο πόσα 

έµβρυα θα πρέπει να γονιµοποιούνται και από πού να προέρχονται οι γαµέτες, 

δίδοντας σηµασία στην υγεία και ευηµερία του παιδιού.  

 

Ο αριθµός εµβρύων τα οποία επιτρέπεται να γονιµοποιηθούν σε κάθε κύκλο 

θεραπείας στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες περιορίζεται µεταξύ 2-3 (Ελβετία, 

Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, ∆ανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Σουηδία). 

 

Όσον αφορά τα πλεονάζοντα έµβρυα, όπου αυτό επιτρέπεται, ο νοµοθέτης 

έχει προνοήσει για την φύλαξή τους µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα 

και υγεία του εµβρύου. Σε κάποιες χώρες η φύλαξη πλεοναζόντων εµβρύων ορίζεται 

στα 5 χρόνια, όπως στη Γαλλία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Σε κάποιες άλλες χώρες επιτρέπεται για µικρότερο χρονικό διάστηµα, όπως στη 

Τσεχία και Σουηδία για 1 χρόνο, στη ∆ανία για 2 χρόνια ενώ στη Νορβηγία για 3 

χρόνια. Υπάρχουν και χώρες οι οποίες δεν επιτρέπουν την φύλαξη εµβρύων όπως η 

Ελβετία, όπου  η φύλαξη εµβρύων επιτρέπεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για 

µεταγενέστερη εµφύτευση στη γυναίκα, αφού µε βάση την νοµοθεσία επιτρέπεται η 

γονιµοποίηση τόσων εµβρύων όσων θα εµφυτευτούν και συνεπώς δε θα πρέπει να 

υπάρχει πλεονασµός και την Ιταλία όπου η κρυοσυντήρηση εµβρύου για 

οποιοδήποτε λόγο απαγορεύεται. 
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 Η φύλαξη των πλεοναζόντων εµβρύων γίνεται, όµως, υπό συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις τις οποίες έχει θέσει ο νοµοθέτης, έτσι ώστε να προστατεύσει το 

έµβρυο. Συγκεκριµένα, στην Ισλανδία, η φύλαξη µπορεί να γίνει µόνο για µελλοντική 

χρήση από τους δότες των γαµετών ή από το ίδιο το ζευγάρι.  

 

 Στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες, η δωρεά ωαρίων ή και εµβρύων 

απαγορεύεται. Συγκεκριµένα, στη Νορβηγία, την Ιταλία, την Ελβετία και την Αυστρία, 

απαγορεύεται η δωρεά ωαρίων ή και εµβρύων. Στη ∆ανία, την Ισλανδία και τη 

Σλοβενία απαγορεύεται η δωρεά εµβρύων. Η Γερµανία απαγορεύει την δωρεά 

εµβρύων εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει πλεονασµός. 

 

 Ο νοµοθέτης στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες έχει ρυθµίσει και το θέµα της 

χρήσης πλεοναζόντων εµβρύων για έρευνα.  Υπάρχουν χώρες στις οποίες  η έρευνα 

σε έµβρυα απαγορεύεται (Γερµανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ελβετία), ενώ σε άλλες 

επιτρέπεται µόνο µετά από λήψη άδειας από το Υπουργείο Υγείας  ή από άλλη 

αρµόδια κρατική αρχή (Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισλανδία, Σλοβακία). Εκεί όπου 

επιτρέπεται, ο νοµοθέτης έχει επίσης θέσει ασφαλιστικές δικλείδες για προστασία 

του εµβρύου. Στη Γαλλία για παράδειγµα, η έρευνα επιτρέπεται µόνο για ιατρικούς 

λόγους και δε θα πρέπει να είναι ζηµιογόνα για το έµβρυο. Στην Ισπανία, απαιτείται 

η γραπτή ενηµερωµένη συγκατάθεση των γονέων, µετά από λεπτοµερή επεξήγηση 

του σκοπού και των επιπτώσεων της έρευνας.  

 

Το έµβρυο στην ΙΥΑΑ δηµιουργείται µε την προοπτική να γεννηθεί άνθρωπος 

και όχι  για να αποτελέσει αντικείµενο έρευνας. 

 

Οποιεσδήποτε πρόνοιες υπάρχουν για τη διαχείριση πλεοναζόντων εµβρύων 

που δε θα χρησιµοποιηθούν για ιατρική υποβοήθηση υπογόνιµων  ζευγαριών, 

αφορούν διατάξεις που τίθενται κατ’ εξαίρεση και µόνον, διότι κάποια έµβρυα, 

πιθανόν για κάποιους εξειδικευµένους ιατρικούς λόγους, θα πλεονάσουν. 
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Ο Ποινικός Κώδικάς της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχει ως κανόνα την 

προστασία του εµβρύου in-vivo και η εξαίρεση (εκτρώσεις σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις) δεν αποτελεί αλλαγή της φιλοσοφίας αυτής αλλά ένα συµβιβασµό (βλ. 

Ποινικό Κώδικα Κεφ. 154, άρθρα 167-169Α). 

 

Το άρθρο 18 (2)  της Σύµβασης του Οβιέδο ρητά απαγορεύει τη δηµιουργία 

ανθρώπινων εµβρύων για σκοπούς  έρευνας.  Στις περιπτώσεις που η εθνική 

νοµοθεσία θα επέτρεπε έρευνα στα έµβρυα in-vitro που δηµιουργήθηκαν στο 

πλαίσιο διαδικασίας υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής, το άρθρο 18 (1) 

της Σύµβασης απαιτεί όπως ο νοµοθέτης προβλέψει για την επαρκή προστασία του 

εµβρύου. Πολλοί διερωτώνται πώς θα προστατευθεί το έµβρυο το οποίο θα δοθεί 

για έρευνα εφ’ όσον εξ ορισµού η τύχη του είναι να διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη για 

τους σκοπούς της έρευνας; ∆εν είναι όµως η πρόνοια αυτή ουτοπική. Η πραγµατική 

έννοια και φιλοσοφία της πρόνοιας αυτής είναι  ότι η Σύµβαση δε θέλει µε κανένα 

τρόπο το έµβρυο in-vitro να αποτελέσει αντικείµενο  εκµετάλλευσης  και η χρήση της 

µεθόδου γονιµοποίησης in-vitro να µην   συγκαλύπτει τον πραγµατικό σκοπό της 

δηµιουργίας του εµβρύου αυτού. Το άρθρο 18 (1) της Σύµβασης υπενθυµίζει ότι θα 

πρέπει να υπάρχει πάντοτε η αντίληψη ότι το in-vitro έµβρυο δεν παύει να αποτελεί 

δηµιουργία µε την οποία αρχίζει η ζωή µε όλες τις δυνατότητες να εξελιχθεί, εφόσον 

προστατευθεί, σε άνθρωπο.  

 

Αποστολή του άρθρου 18 είναι να δώσει ισχυρό µήνυµα σε όλα τα 

συµβαλλόµενα Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης ότι στο in-vitro έµβρυο 

οφείλεται προστασία έναντι της εκµετάλλευσης και της κατάχρησής του, λόγω της 

αδυναµίας του να αυτοπροστατευθεί. Στην περίπτωση αυτή η Σύµβαση καλεί τον 

εθνικό νοµοθέτη να θεσπίσει ειδικά την προστασία του εµβρύου in-vitro εφ’ όσον το 

έµβρυο αυτό δεν απολαµβάνει της προστασίας της µητέρας του ούτε κατά το 

ελάχιστο που απολαµβάνει αυτήν την προστασία το in-vivo κυοφορούµενο έµβρυο. 

Η απαίτηση για θέσπιση από τον εθνικό νοµοθέτη µηχανισµών επαρκούς 

προστασίας για το in-vitro έµβρυο θέτει αυτόµατα την ανάγκη για θέσπιση 

διαδικασιών και κριτηρίων για τον αριθµό των δηµιουργηµένων εµβρύων in-vitro, 
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έτσι ώστε η διαδικασία αυτή να µην οδηγεί σε εξευτελισµό του εµβρύου µε την 

αχρείαστη δηµιουργία πλεοναζόντων εµβρύων τα οποία θα οδηγούν στην τεχνητή 

«ανάγκη» για καταστροφή τους µε απώτερο σκοπό τη διάθεση τους στην έρευνα. 

 

Η Σύµβαση του Οβιέδο είναι θεµελιωµένη στο σεβασµό των αρχών της 

ηθικής και των ανθρώπινων δικαιωµάτων του ανθρώπινου όντος. Στο ανθρώπινο 

αυτό όν µέσα στην έννοια της Σύµβασης περιλήφθηκε και το in-vitro έµβρυο για το 

οποίο απαιτείται όπως η εθνική νοµοθεσία του αποδώσει επαρκή προστασία από 

την εκµετάλλευσή του για σκοπούς έρευνας. 

 

Εποµένως ο νοµοθέτης θα πρέπει να έχει πρωταρχικό σκοπό για το 

ανθρώπινο  έµβρυο που δηµιουργείται  in-vitro για σκοπούς υποβοήθησης 

υπογόνιµων ζευγαριών να του παρέχει επαρκή προστασία έτσι ώστε να µπορεί να 

εξελιχθεί σε  ανθρώπινη ζωή. 

 

Ο πλεονασµός εµβρύων σε αυτή την διαδικασία δεν πρέπει και δεν µπορεί να 

είναι  άµεσα ή έµµεσα αυτοσκοπός. Εποµένως, ο νοµοθέτης θα πρέπει να φροντίσει 

να τεθούν οι ασφαλιστικές δικλείδες για τις σωστές  επιστηµονικά και ιατρικά 

διαδικασίες της in-vitro δηµιουργίας εµβρύου έτσι ώστε η πρόνοια του άρθρου 7 του 

Κυρωτικού νόµου της Σύµβασης του Οβιέδο µε αριθµό 31(ΙΙΙ)/2001 να ικανοποιείται: 

Άρθρο 7: (1)  Η έρευνα σε έµβρυα in vitro που αναφέρεται στο άρθρο 18 

της Σύµβασης απαγορεύεται εκτός όπου νόµος ή κανονισµοί 

που διασφαλίζουν την προστασία του εµβρύου το επιτρέπουν. 

(2) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνιστά 

αδίκηµα της κατηγορίας Α. 

 

Ένας τρόπος προστασίας είναι να παρέχονται οι µηχανισµοί έτσι ώστε να 

διαπιστώνεται ότι τα έµβρυα τα οποία δηµιουργήθηκαν in-vitro, έχουν δηµιουργηθεί  

µε βάση σωστές και ιατρικά απαραίτητες διαδικασίες. 
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 Σηµειώνεται ότι σήµερα µε βάση τα άρθρα 18 της Σύµβασης και 7 του 

Κυρωτικού νόµου, η έρευνα στο έµβρυο συνιστά αδίκηµα στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία το οποίο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 5 χρόνια ή/και µε χρηµατική 

ποινή µέχρι Λ.Κ 10 χιλιάδες. 

 

 

Την άποψη αυτή  υιοθετούν τα 6 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

 

 

 

Πηγές: 

1. Συµβούλιο της Ευρώπης, Έκθεση CDBI/INF (98) 8 “Medically assisted 

procreation and the protection of the human embryo. Comparative study on 

the situation in 39 states”  

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/bioethics/texts_and_docum

ents/CDBI-INF(98)8PMA.pdf. 

2. Σύµβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 

αξιοπρέπειας του ανθρώπου αναφορικά µε την εφαρµογή της βιολογίας και 

ιατρικής (Σύµβαση του Οβιέδο),  

3. Κυρωτικός Νόµος 31(ΙΙΙ)/2001 που προνοεί για την κύρωση της σύµβασης για 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου αναφορικά µε την εφαρµογή της βιολογίας και ιατρικής και για την 

κύρωση του πρωτοκόλλου και για διάφορα θέµατα συναφή µε την εφαρµογή 

της σύµβασης και του πρωτοκόλλου. 

4. Ποινικός Κώδικας Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Κεφ. 154) 
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ΑΠΟΨΗ Β:  

Απόλυτα συνυφασµένος µε  τους προβληµατισµούς για µια κοσµική αντίληψη 

της ηθική υπόστασης  του εµβρύου είναι και τρόπος που η θεσµοθετηµένη Πολιτεία 

αντιµετωπίζει νοµικά το έµβρυο, σε µια σειρά από συναρτώµενα θέµατα όπως είναι  

π.χ. οι αµβλώσεις ή ακόµα και η χρήση πρωίµων εµβρύων για ερευνητικούς 

σκοπούς, θέµατα που εξετάζονται στο κεφάλαιο περί της νοµικής υπόστασης του 

εµβρύου.  

 

Είναι αποδεκτό και ο νοµοθέτης αναγνωρίζει ως µια κρίσιµη τοµή στη 

συνέχεια των διαφόρων φάσεων της ζωής, τον τοκετό: από την στιγµή της γέννησής 

του, ο άνθρωπος αποκτά µια καινούργια ιδιότητα, γίνεται πρόσωπο, δηλαδή µπορεί 

να είναι πια φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.   

 

2.1 Το παράδειγµα των αµβλώσεων 

Το παράδειγµα των αµβλώσεων, δεδοµένου ότι ρυθµίζει τα της απώλειας 

προγεννητικών µορφών ζωής, είναι θέµα απόλυτα συναφές, ως προς την κατάδειξη 

της αντίληψης της Κυπριακής Πολιτείας περί της ηθικής αξίας και της ιεραρχηµένης 

νοµικής προστασίας των  προγεννητικών µορφών ζωής.   Ο Κυπριακός Ποινικός 

Κώδικας αποδέχεται λοιπόν και ρυθµίζει τις αµβλώσεις κάτω από ένα ευρύ φάσµα 

συνθηκών πέραν του βιασµού (α. 169Α α-β). Σύµφωνα λοιπόν µε την τροποποίηση 

του άρθρου 16911, οι αµβλώσεις θεωρούνται νόµιµες όταν συντρέχουν οι ακόλουθες 

συνθήκες: 

(α) σε περίπτωση βιασµού, (α. 169Α (α)) και  

(β) «..ότι αν εξακολουθούσε η εγκυµοσύνη η ζωή της εγκύου θα τίθετο σε κίνδυνο 

ή θα προκαλείτο φυσική, πνευµατική ή ψυχική της βλάβη ή οποιουδήποτε 

τέκνου της που υπάρχει, µεγαλύτερη από εκείνη παρά αν δεν τερµατιζόταν η 

εγκυµοσύνη ή ότι υπάρχει ουσιώδης κίνδυνος ότι αν γεννιόταν το τέκνο θα 

                                                 
11
 Ποινικός Κώδικας, άρθρο 169Α: «Παρά τις διατάξεις των άρθρων 167, 168 και 169 κανένα 

πρόσωπο δεν θα θεωρείται ένοχο των αδικηµάτων που προβλέπονται από αυτά, όταν η 
εγκυµοσύνη τερµατίζεται από ιατρό εγγεγραµµένο σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Εγγραφής 
Ιατρών Νόµου» 
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έπασχε από τέτοιες φυσικές ή ψυχικές ανωµαλίες ώστε να είναι σοβαρά 

ανάπηρο» (α. 169Α (β) ).  

 

Επιγραµµατικά λοιπόν, τα πιο πάνω άρθρα του ΚΠΚ προνοούν τον τερµατισµό 

της εγκυµοσύνης σε συγκεκριµένες περιπτώσεις µε έκδηλες σαφείς παραδοχές  και 

νοµιµοποιήσεις  που άπτονται άµεσα της ηθικής υπόστασης του εµβρύου του 

οποίου η απώλεια (µέσω της άµβλωσης) είναι κοινωνικο–ηθικά αποδεκτή: 

 

• Το πρώτο συµπέρασµα είναι ότι η άµεση προτεραιότητα  του νοµοθέτη σε 

περιπτώσεις βιασµού είναι έκδηλα και ορθότατα η προστασία της εγκύου 

(συµπεριλαµβανοµένης και της προστασίας της ψυχικής της υγείας) και όχι του 

εµβρύου (έστω και αν αυτό είναι απόλυτα υγιές).  

• Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονιστεί ότι  νοµιµοποιείται  η προσδοκία για 

γέννηση υγιούς τέκνου (και γίνεται έτσι αποδεκτή η καταστροφή του µη υγιούς – 

σοβαρά πάσχοντος εµβρύου), αφήνοντας εµµέσως πλην σαφώς τους άµεσα  

ενδιαφερόµενους να προσδιορίσουν  τι θεωρούν ως «σοβαρή ασθένεια». 

•  Τα πιο πάνω άρθρα του ποινικού κώδικα δεν  αναφέρονται καθόλου στο 

επιτρεπτό ανώτατο χρόνο ηλικίας του εµβρύου για διακοπή της κύησης, 

παρακάµπτοντας έτσι εντελώς το θέµα της «αρχής της ζωής». 

• Το συµφέρον του προς γέννηση  τέκνου ακόµα και αν το έµβρυο είναι απόλυτα 

υγιές, εξαρτάται από το συµφέρον υπαρχόντων προσώπων (της κυοφορούσας 

αλλά  ακόµα και των υπαρχόντων τέκνων αυτής στους οποίους ενδεχοµένως η 

συνέχιση της εγκυµοσύνης να προκαλούσε σοβαρή φυσική, πνευµατική ή ψυχική 

βλάβη). Υπάρχει δηλαδή ιεράρχηση της ανάγκης προστασίας µεταξύ προσώπων 

και εµβρύου. 

• Τα σχετικά άρθρα του Κυπριακού Ποινικού Κώδικα  σαφέστατα υποδηλώνουν 

την διαφορά στον βαθµό νοµικής προστασίας πριν και µετά την γέννηση. 
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Είναι επίσης προφανές µέσα από το συναφές παράδειγµα των αµβλώσεων, ότι 

για την Κυπριακή νοµοθεσία, όπως και για την νοµοθεσία του συνόλου σχεδόν των 

χωρών – µελών12 της Ε.Ε. ότι το έµβρυο, τυγχάνει µεν νοµικής προστασίας, όχι 

όµως στον ίδιο βαθµό που προσδίδεται στα ανθρώπινα όντα µετά την γέννησή τους, 

όταν καθίστανται πλέον πρόσωπα νοµικού δικαίου. 

 

Προσδίδεται δηλαδή ιεραρχηµένη σχετική νοµική προστασία κατά την διάρκεια 

των διαφόρων προγεννητικών σταδίων της εξέλιξης της ζωής µε σηµείο καµπής 

εκείνο της γέννησης. 

 

Πλείστες όσες εθνικές νοµοθεσίες (Ευρωπαϊκή Ένωση, Β. Αµερική κ.ά.) 

ρυθµίζουν το θέµα των αµβλώσεων, µε διαφορετικό σκεπτικό η κάθε µια και παρά 

την προσφυγή σε επιστηµονική γνώση (βιολογία), διάφορες νοµολογίες καθορίζουν 

διαφορετικό χρονικό σηµείο ως προς την έναρξη της ζωής, ή την απαρχή της 

βιωσιµότητας του εµβρύου. Το καθοριστικό αξιολογικό σηµείο συνίσταται στο 

γεγονός ότι πέρα από την αυστηρότητα ή ελαστικότητα ως προς το χρονικό σηµείο 

επιτρεπτότητας της άµβλωσης, τα ήθη των περισσότερων κοινωνιών αποδέχονται 

την απώλεια εµβρύων. 

 

Περαιτέρω, ο ίδιος ο Κυπριακός Ποινικός Κώδικας καθορίζει ως κρίσιµη την 

στιγµή µετά την γέννηση οπόταν αναφέρεται πλέον ρητά ότι:  

«Πρόσωπο που δύναται να φονευθεί θεωρείται εκείνο που εξέρχεται ζωντανό 

από το µητρικό σώµα πλήρως, ανεξάρτητα αν ανάπνευσε ή όχι και ανεξάρτητα 

αν έχει κοπεί ο οµφάλιος λώρος ή όχι».13  (Ποινικός Κώδικας α. 212 – σ.σ. 

υπογράµµιση σύνταξης).  

 

Είναι λοιπόν εµφανές ότι και για τον Κυπριακό Ποινικό Κώδικα, πρόσωπο 

θεωρείται αυτό που γεννήθηκε ζωντανό, και πολύ περισσότερο δολοφονία 

                                                 
12
 Εξαίρεση αποτελεί η Καθολική Ιρλανδία, όπου παρέχεται ισοδύναµη νοµική προστασία στο έµβρυο 

όπως ακριβώς και στην  µητέρα. 
 
13
 Ποινικός Κώδικας, άρθρο 212. 
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προσώπου, θεωρείται µόνο αν επισυµβεί µετά την γέννηση, η οποία σαφέστατα 

θεωρείται το καθοριστικό σηµείο καµπής. 

 

Τα σχετικά άρθρα του Κυπριακού Ποινικού Κώδικα , ακολουθώντας την  ίδια  

φιλοσοφία των περισσότερων δυτικών κοινωνιών,  σαφέστατα υποδηλώνουν την 

διαφορά στον βαθµό νοµικής προστασίας πριν και µετά την γέννηση. Προσδίδεται 

δηλαδή διαβαθµισµένη νοµική προστασία του εµβρύου µε σηµείο καµπής εκείνο της 

γέννησης. 

 

 

2.2 Το παράδειγµα της έρευνας σε υπεράριθµα έµβρυα in-vitro και πρώιµα εµβρυϊκά 

βλαστικά κύτταρα 

Συναφές επίσης µε το θέµα της ηθικής υπόστασης του εµβρύου και της 

νοµικής προστασίας που τυγχάνει, είναι και το θέµα της χρήσης πολυδύναµων 

εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων (ηλικίας µέχρι 14 ηµερών) για πειραµατικούς και 

θεραπευτικούς σκοπούς από τα έµβρυα που «πλεονάζουν» (δεν αποτελούν πλέον 

µέρος προγράµµατος τεκνοποιϊας) σε διαδικασίες ΙΥΑΑ (για περισσότερες 

λεπτοµέρειες βλ. σχετικό κεφάλαιο). 

 

Αυτά τα πλεονάζοντα έµβρυα που δηµιουργήθηκαν in vitro, µπορούν – 

κατόπιν ενηµέρωσης και συνειδητής συγκατάθεσης του υποβοηθούµενου ζεύγους, 

(και νοουµένου ότι ο εθνικός νοµοθέτης το επιτρέπει) να χρησιµοποιηθούν για 

πειραµατικούς και θεραπευτικούς σκοπούς: δεδοµένου ότι τα βλαστικά αυτά κύτταρα 

είναι ακόµα αδιαφοροποίητα ή ’πολυδύναµα’ , µπορούν µε κατάλληλους ερεθισµούς, 

να εξελιχθούν για τη δηµιουργία ιστών και οργάνων για µεταµόσχευση µε λυµένο το 

πρόβληµα της ιστοσυµβατότητας, ή για την καλύτερη κατανόηση και θεραπεία 

σοβαρών ασθενειών. Αυτό είναι από τη µια πλευρά το προσδοκόµενο όφελος, από 

την άλλη εισέρχεται όµως το θέµα του κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι ηθικό ή όχι και 

πως κάτι τέτοιο οροθετείται νοµικά. 
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∆εδοµένης της αδυναµίας συµφωνίας ως προς την ηθική υπόσταση του 

εµβρύου µεταξύ των χωρών-µελών της Ε.Ε.  επαφίεται στον εθνικό νοµοθέτη να 

κρίνει ανάλογα, και για τον λόγο αυτό, το άρθρο 18.1 της Σύµβασης του Οβιέδο 

επιτρέπει την υπό όρους έρευνα σε έµβρυα που δηµιουργούνται in-vitro  νοουµένου 

ότι αυτό συνάδει µε την εθνική νοµοθεσία, και ότι σε τέτοια περίπτωση «παρέχεται 

επαρκής προστασία στο έµβρυο» (άρθρο 18.1) δηλαδή υιοθετείται  νοµοθεσία που 

θα προσδιορίζει τις συνθήκες και τους περιορισµούς που διέπουν τέτοια έρευνα, και 

θα απαγορεύει  τη δηµιουργία ανθρωπίνων εµβρύων ειδικά για ερευνητικούς 

σκοπούς.  

 

Η σαφής και ρητή απαγόρευση  ισχύει µόνο για την περίπτωση  που τα εν λόγω 

έµβρυα δηµιουργούνται ειδικά  και αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας (Άρθρο 18 (2) 

Σύµβασης του Οβιέδο)  

 

«(…)η  δηµιουργία εµβρύων µε γαµέτες που δόθηκαν µε στόχο την 

προµήθεια εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων µε σκοπό την έρευνα είναι 

ηθικά ανεπίτρεπτη, τη στιγµή που τα πλεονάζοντα έµβρυα (σ.σ. από 

διαδικασίες ΙΥΑΑ) αποτελούν έτοιµη εναλλακτική πηγή»14. 

 

Από όλα τα πιο πάνω εξυπακούεται ότι κάτω από κάποιες προϋποθέσεις και 

σχετικές (αυστηρές) νοµοθετικές ρυθµίσεις, µπορεί να γίνεται από τον εθνικό 

νοµοθέτη, αποδεκτή η διαχείριση και η χρήση εµβρύων που δηµιουργήθηκαν in-vitro 

και δεν αποτελούν πλέον µέρος προγράµµατος τεκνοποιϊας («υπεράριθµα» έµβρυα) 

µε κατάληξη άλλη από εκείνη της γέννησης (π.χ. έρευνα και  θεραπείες) νοουµένου 

ότι τα κοινωνικά ήθη αποδέχονται µια τέτοια κατάληξη.  

 

                                                 
14
 Opinion No. 15 «Ethical Aspects of Human Stem Cell research and Use” (Nov. 2000),         par. 2.7, 

p.16.  The European Group on Ethics in  Sciences and Technologies to the European Commission. 
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Έρευνα σε έµβρυα και σε εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα επιτρέπεται σήµερα δια 

νόµου σε δεκαπέντε (αρ. 15) χώρες της Ε.Ε15. – µε πιο πρόσφατες ρυθµίσεις εκείνες 

της Τσεχίας και της Πορτογαλίας. Όλες οι εν λόγω νοµοθεσίες προβλέπουν µεταξύ 

άλλων ότι τέτοια έρευνα είναι δυνατή  απαρέγκλιτα µόνο κατόπιν ενηµέρωσης και 

συνειδητής συγκατάθεσης του υποβοηθούµενου ζεύγους. Αξιοσηµείωτο είναι και το 

γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται µεταξύ των 15 εκείνων χωρών όπου η έρευνα 

σε υπεράριθµα έµβρυα από διαδικασίες ΙΥΑΑ επιτρέπεται δια νόµου (ο σχετικά 

πρόσφατος Ελληνικός νόµος σχετικά µε την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Ανθρώπινη 

Αναπαραγωγή (ν. 3089/2002) επιτρέπει την διάθεση των «πλεοναζόντων» από 

διαδικασίες ΙΥΑΑ εµβρύων  για ερευνητικούς σκοπούς. 

 

Νοείται ότι η Ε.Ε αναγνωρίζουσα την εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας 

αφήνει τη ρύθµιση της προστασίας του εµβρύου που δηµιουργείται in-vitro, στον 

εθνικό νοµοθέτη του κάθε Κράτους-Μέλους. 

 

Τα όσα η νοµική αντίκρυση του εµβρύου αποδέχεται µέσα από το παράδειγµα 

των αµβλώσεων ή της έρευνας σε εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα είναι δηλωτικά των 

κοινωνικών αντιλήψεων που κρατούν για την ηθική και τη νοµική  υπόσταση του 

εµβρύου. Το συµπέρασµα είναι ότι  τα ήθη των περισσότερων κοινωνιών 

αποδέχονται  είτε την απώλεια εµβρύων, είτε την κατάληξη τους σε σκοπούς άλλους 

πλην της γέννησης. Με τον αναγκαίο σεβασµό προς το έµβρυο λόγω της βιολογικά 

εξελίξιµης  ιδιότητας του, χωρίς δογµατικές ή µεταφυσικές θεωρήσεις, και σε 

συνάφεια µε παγκόσµιες και  ευρέως διαδεδοµένες κοινωνικές και επιστηµονικές 

αντιλήψεις, καλούµαστε να οριοθετήσουµε το πεδίο των πρακτικών απαντήσεων σε 

ερωτήµατα που η κοινωνία αντιµετωπίζει, και εν πολλοίς εφαρµόζει ήδη δικιές της 

λύσεις, ώστε η Πολιτεία να προβεί στις αναγκαίες κανονιστικές ρυθµίσεις.  

                                                 

15
 “Survey on opinions from National Ethics Committees or similar bodies, public debate and 

national legislation in relation to human embryonic stem cell research and use – Vol. I” July 

2004 – European Commission, Directorate General: Research. 

 



 32/122

 

Αναφέροντας τα πιο πάνω υπενθυµίζεται ότι ο εθνικός νοµοθέτης ήδη 

τοποθετήθηκε υπέρ της προστασίας του εµβρύου που δηµιουργείται in-vitro µε το 

άρθρο 7 του Κυρωτικού Νόµου 31 (ΙΙΙ)/2001 µε τον οποίο κυρώθηκε η Σύµβαση του 

Οβιέδο. 

 

Ο καθηγητής Νοµικής και Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Βιοηθικής 

Γιώργος Κουµάντος παραθέτει πιο συνοπτικά τις πιο πάνω απόψεις: 

 

«Οι κανόνες δικαίου δεν έγιναν για να λύνουν µεταφυσικά προβλήµατα, ή 

έστω, προβλήµατα µε µεταφυσική φόρτιση. Θα πρόσθετα ότι οι κανόνες του 

δικαίου δεν είναι ανάγκη να ξεκινούν από νοµικές έννοιες ή νοµικούς 

χαρακτηρισµούς – αυτό έκανε η παλαιά εννοιοκρατούµενη νοµική επιστήµη κι 

είχε προκαλέσει έντονη κατακραυγή. Οι νοµικοί κανόνες αρκεί να στηρίζονται 

στην διαπίστωση κάποιων κοινωνικών αναγκών και να θέτουν κάποιους 

κοινωνικά παραδεκτούς σκοπούς και µέσα για την αντιµετώπιση των αναγκών 

αυτών»16.  

 

Την άποψη αυτή  υιοθετούν τα 7 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

5. Σεµέλη Βύζακου 

6. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

7. Ευάγγελος Αναστασίου  

 

 

 

 

                                                 
16
  Γιώργος Κουµάντος «Προβλήµατα Βιοηθικής» - Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2003. 
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4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με τον όρο ΙΥΑΑ εννοούµε οποιαδήποτε µέθοδο που περιλαµβάνει χειρισµούς ή 

παρεµβάσεις στους ανθρώπινους γαµέτες (ωάριο και σπερµατοζωάριο) ώστε να 

ξεπερασθεί πρόβληµα τεκµηριωµένης υπογονιµότητας και να επιτευχθεί 

τεκνοποίηση.  Στην ΙΥΑΑ δεν περιλαµβάνεται η χορηγία φαρµακευτικής αγωγής 

για in-vivo θεραπεία των αναπαραγωγικών αδένων ή γονάδων (ωοθήκες και 

όρχεις). 

• Η ερευνητική/ θεραπευτική κλωνοποίηση δεν αποτελεί θέµα συζήτησης για 

τους σκοπούς αυτής της Γνώµης. 

•  Με τον όρο έµβρυο εννοούµε το γονιµοποιηµένο, είτε φυσικά είτε τεχνητά, 

ωάριο (ζυγωτό). 

• Στειρότητα και ατεκνία. Στειρότητα ή µερική στειρότητα είναι η αδυναµία 

επίτευξης επιθυµητής σύλληψης, από ένα ζευγάρι, µετά από µία περίοδο 

αρκετών µηνών µη προστατευµένης συνουσίας. Η στειρότητα µπορεί να 

διακριθεί σε Πρωτεύουσα και ∆ευτερεύουσα. Πρωτεύουσα θεωρείται όταν δεν 

έχει ποτέ επιτευχθεί εγκυµοσύνη από το ζευγάρι, ενώ ∆ευτερεύουσα όταν 

προϋπήρχε εγκυµοσύνη. Αριθµός µελετών δείχνουν ότι περίπου 6-10% των 

ζευγαριών δεν µπορούν να τεκνοποιήσουν. Επίσης, ένα ποσοστό 10-12% 

των ζευγαριών αποκτούν λιγότερα παιδιά από αυτά που επιθυµούν. Τέλος, 

σε πολύ γενικές γραµµές οι µελέτες καταγράφουν ότι ένα ποσοστό 15-20% 

έγγαµων ζευγαριών αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα γονιµότητας. Οι 

παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε προβλήµατα γονιµότητας είναι 

πάρα πολλοί συµπεριλαµβανοµένων κοινωνικοπολιτικών παραγόντων, 

σεξουαλικά µεταδιδόµενων νόσων και άλλων ιατρικών προβληµάτων και 

δυσλειτουργιών. 

• Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τις διάφορες µεθόδους της ιατρικώς 

υποβοηθούµενης ανθρώπινης αναπαραγωγής απασχολούν πολλούς 

ανθρώπους του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 

• Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τις διαφορετικές µεθόδους, έτσι ώστε να µην 

υπάρχει το ενδεχόµενο, λόγω έλλειψης σωστής ενηµέρωσης και γνώσης, να 
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οδηγηθούµε είτε στη γενική καταδίκη τους είτε στην χωρίς προβληµατισµό 

καθολική αποδοχή τους. 

• Ορισµένα από τα βιοηθικά διλήµµατα που δηµιουργούνται από την ιατρικώς 

υποβοηθούµενη ανθρώπινη αναπαραγωγή είναι: 

1) Η δηµιουργία περισσότερων εµβρύων από όσα τελικά εµφυτεύονται 

2) Η κατάψυξη, φύλαξη ή η καταστροφή των εµβρύων, ή ακόµα η χρήση τους 

για θεραπευτικούς/πειραµατικούς σκοπούς. 

3) Η συµµετοχή τρίτου ατόµου στη διαδικασία µε τη χρήση σπέρµατος ή ωαρίου, 

καθώς επίσης και η χρήση γαµετικών κυττάρων (σπέρµα, ωάριο) από 

τράπεζες 

4) Εφαρµογή των µεθόδων ιατρικώς υποβοηθούµενης ανθρώπινης 

αναπαραγωγής σε ιδιάζουσες κοινωνικές καταστάσεις (ζευγάρια σε ελεύθερη 

συµβίωση, µονήρη άγαµα άτοµα, οµοφυλόφιλα ζευγάρια, υπερήλικες γονείς) 

5) Μεταθανάτια Γονιµοποίηση 

6) Χρήση Ξένης Μήτρας (υποκατάστατη Μητέρα ή Φέρουσα Μητέρα) 

 

 

 

5.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
Στην προσπάθεια εντοπισµού του µεγέθους του προβλήµατος της 

υπογονιµότητας και στειρότητας στη Κύπρο, φάνηκε, δυστυχώς, ότι δεν υπάρχει 

κάποιο αρχείο καταχωρήσεως αυτών των περιπτώσεων, µε αποτέλεσµα να µην 

µπορεί να εκτιµηθεί σωστά το πρόβληµα. 

  

∆υστυχώς, ούτε τα κέντρα που χρησιµοποιούν  µεθόδους ΙΥΑΑ δεν τηρούν 

τέτοιο αρχείο ούτε υπάρχει ένα κέντρο αναφοράς όπου να συγκεντρώνονται τέτοια 

στοιχεία παρ’ όλο που η Γυναικολογική Εταιρεία  φαίνεται ότι εντόπισε το πρόβληµα. 

 

Έτσι, µη έχοντας άλλη επιλογή, έγινε προσπάθεια εντοπισµού  στοιχείων που να 

έχουν σχέση µε το πρόβληµα όπως:  
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• Ο αριθµός των γεννήσεων στη Κύπρο 

• Το ποσοστό γονιµότητας και 

• Ο αριθµός ζευγαριών που επιδοτήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για 

σκοπούς  εξωσωµατικής γονιµοποίησης.  

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Υπηρεσίας Επιδότησης Υπογόνιµων Ζευγαριών για 

σκοπούς εξωσωµατικής γονιµοποιήσης του Υπουργείου Υγείας, από το 2002 που η 

πιο πάνω υπηρεσία άρχισε τη λειτουργία της, µέχρι το τέλος του 2005, έχουν 

επιδοτηθεί 1450 ζευγάρια. Να σηµειωθεί ότι κάθε ζευγάρι, δικαιούται επιδότησης για 

εξωσωµατική γονιµοποίηση µόνο µία φορά. 

 

Από τον Ιανουάριο του 2006 που άρχισε η χρονιαία καταχώρηση των 

περιπτώσεων επιδότησης µέχρι σήµερα, δηλαδή στις 11 ∆εκεµβρίου του 2006, η 

Υπηρεσία έχει επιδοτήσει 303 ζευγάρια.  

 

Αυτά τα στοιχεία όπως είναι φυσικό,  δεν µπορούν να ερµηνευτούν ως στοιχεία 

για τις περιπτώσεις υπογονιµότητας ή στειρότητας, γιατί  υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που δεν µπορούν να αξιολογηθούν, όπως για παράδειγµα η επαρκής 

ενηµέρωση των δικαιούχων και πόσοι από αυτούς έχουν αποταθεί για επιδότηση. 

 

Από την ετήσια ∆ηµογραφική Έκθεση για το 2005 του Τµήµατος Στατιστικής και 

Ερευνών του Υπουργείου Οικονοµικών, φαίνεται ότι τα στοιχεία  για το ποσοστό 

γονιµότητας στη Κύπρο και συγκεκριµένα σχετικά µε τον πληθυσµό που ελέγχει το 

Κράτος, τα τελευταία χρόνια, είναι τα ακόλουθα: 

 

Γεννητικότητα: 

• Το 2005 ο αριθµός των γεννήσεων στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος, 

µειώθηκε στις 8.243 από 8.309 τον προηγούµενο χρόνο και το ακαθάριστο 

ποσοστό γεννητικότητας υπολογίστηκε στο 10,9 για κάθε 1000 κατοίκους. 
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Γονιµότητα: 

 

Χρόνος Συνολικό ποσοστό 

γονιµότητας  

Γενικό ποσοστό γονιµότητας  

1990 2,42 73,54 

2000 1,64 46,91 

2001 1,57 44,74 

2002 1,49 42,54 

2003 1,50 42,72 

2004 1,49 42,58 

2005 1,42 40,98 

 

 

Όροι που χρησιµοποιήθηκαν: 

• Συνολικό ποσοστό γονιµότητας δίνει τον αριθµό των παιδιών που θα είχε µια 

γυναίκα αν ακολουθούσε τα ειδικά ποσοστά γονιµότητας ενός χρόνου και 

επιζούσε µέχρι το τέλος της αναπαραγωγικής της ηλικίας, δηλαδή τα 

50κοστά της γενέθλια. Να σηµειωθεί ότι το ποσοστό γονιµότητας που 

χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσµού είναι 2,10. 

• Γενικό ποσοστό γονιµότητας είναι ο αριθµός των γεννήσεων για κάθε 1000 

γυναίκες στις αναπαραγωγικές ηλικίες των 15-49 χρόνων. 

 

Το συνολικό ποσοστό γονιµότητας, που φανερώνει την αναπαραγωγική 

συµπεριφορά, ανεπηρέαστα από αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσµού κατά ηλικία, 

δείχνει συνέχιση της σταδιακής µείωσης της γεννητικότητας. 

 

Το συνολικό ποσοστό γονιµότητας το 2005 υπολογίστηκε σε 1,42. Ελαττώθηκε 

δηλαδή από 2,46 που ήταν το ψηλότερο ποσοστό στην περίοδο 1982-1985, και 

συνέχισε να µειώνεται ακόµα περισσότερο, καταλήγοντας στα 1,48 για την περίοδο 

2002-2005.  
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Από το 1996 το συνολικό ποσοστό γονιµότητας είναι πιο χαµηλό από το 2,10 

ποσοστό που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσµού. 

 

Από τα πιο πάνω στοιχεία διαφαίνεται η µείωση της γεννητικότητας και του 

προβλήµατος που προκύπτει στην αναπλήρωση του πληθυσµού. ∆υστυχώς όµως 

δεν µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε το θέµα της υπογονιµότητας 

και στειρότητας, καθότι δεν έχουν αξιολογηθεί άλλοι παράγοντες που οδηγούν τα 

ζευγάρια στην επιλογή να περιορίσουν των αριθµό των παιδιών που επιλέγουν να 

αποκτήσουν. Μπορεί δηλαδή η µείωση των γεννήσεων να οφείλεται σε ενσυνείδητη 

επιλογή των ζευγαριών για οικονοµικούς ή κοινωνικούς λόγους. 

 

Συµπερασµατικά, µε βάση όλα τα πιο πάνω, φαίνεται ότι όντως η αναπλήρωση 

του πληθυσµού στη Κύπρο ακολουθεί πτωτική πορεία. Όµως, δεν µπορεί να 

ενοχοποιηθεί η υπογονιµότητα ή η στειρότητα ως αιτίες του προβλήµατος. Συνεπώς, 

εγείρεται το θέµα της δηµιουργίας σοβαρών και πολλαπλών επιπτώσεων   από την 

χωρίς περιορισµούς εφαρµογή των µεθόδων της Ι.Υ.Α.Α, που αφορούν την υγεία, 

την ισορροπία αξιών, θρησκευτικών, κοινωνικών και ηθικών προεκτάσεων.   

 

Πηγές: 

Υπηρεσία Επιδότησης Υπογόνιµων Ζευγαριών / Υπουργείο Υγείας 

Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών / Υπουργείο Οικονοµικών (2005) Ετήσια 

∆ηµογραφική Έκθεση για το 2005  

www.mof.gov.cy/mof/cystat 
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6. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

1. Τεχνητή Σπερµατέγχυση (artificial insemination). Με την µέθοδο αυτή 

τοποθετείται  ανδρικό σπέρµα στον κόλπο της γυναίκας λίγο πριν την 

ωορρηξία µε σκοπό την επίτευξη της σύλληψης. Μπορεί να υπάρξουν: 

(α) Οµόλογη σπερµατέγχυση: χρησιµοποιείται είτε νωπό είτε   

κατεψυγµένο σπέρµα του συζύγου 

(β) Ετερόλογη σπερµατέγχυση: χρησιµοποιείται είτε νωπό είτε 

κατεψυγµένο σπέρµα που προέρχεται από δότη-άνδρα έξω από τη σχέση 

του γάµου 

 (γ) Σπερµατέγχυση µε τη χρήση σπέρµατος από Τράπεζα Σπέρµατος: 

κατά κάποιο τρόπο η χρήση τράπεζας σπέρµατος µπορεί να αποτελεί 

επέκταση τόσο της οµόλογης όσο και της ετερόλογης σπερµατέγχυσης. 

Αρχικά, οι τράπεζες σπέρµατος δηµιουργήθηκαν για την φύλαξη 

σπέρµατος από άνδρες που υποβάλλονταν σε χηµειοθεραπεία ή άλλες 

ιατρικές θεραπείες που επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρµατος. Με την 

πάροδο του χρόνου δηµιουργήθηκαν οι τράπεζες σπέρµατος µε 

εµπορικούς σκοπούς για να καλύψουν τις ανάγκες που δηµιουργήθηκαν 

λόγω της εφαρµογής της ΙΥΑΑ.  

 

 

2. Εξωσωµατική γονιµοποίηση (In Vitro Fertilization) Η δυνατότητα να 

επιτευχθεί γονιµοποίηση των ωαρίων εκτός του σώµατος. Για πρώτη 

φορά η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε για τη σύλληψη και µετέπειτα 

γέννηση της Louise BROWN το 1978. Σε γενικές γραµµές η µέθοδος αυτή 

απαιτεί τη λήψη σπέρµατος από τον άνδρα και ωαρίων από τη γυναίκα, τη 

γονιµοποίηση των ωαρίων εξωσωµατικά σε καθαρά εργαστηριακό 

περιβάλλον και τη µεταφορά των εµβρύων στη µήτρα της γυναίκας για 

φυσιολογική πλέον κυοφορία. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις 

εξωσωµατικής γονιµοποίησης, όπως: 



 39/122

(α) Οµόλογη εξωσωµατική γονιµοποίηση: το σπέρµα/ωάριο λαµβάνεται 

από τον/την σύζυγο (δηλ. σπέρµα συζύγου-ωάριο συζύγου). 

 (β) Ετερόλογη εξωσωµατική γονιµοποίηση: το σπέρµα/ωάριο λαµβάνεται 

από συγκεκριµένο(η) δότ(η)/(τρια) ή τράπεζα σπέρµατος/ωαρίων (δηλ. 

σπέρµα δότη-ωοκύτταρο συζύγου ή σπέρµα δότη-ωοκύτταρο δότριας). 

Στη µέθοδο της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, επειδή στις περισσότερες 

περιπτώσεις προκαλείται ωορρηξία και λαµβάνονται αρκετά ωοκύτταρα, 

δηµιουργούνται εξωσωµατικά (in-vitro) ένας σηµαντικός αριθµός εµβρύων. 

Είναι πολύ πιθανόν τα έµβρυα αυτά να µην τοποθετηθούν όλα στη µήτρα. 

Έτσι είναι αναγκαίο µερικά από αυτά να καταψυχθούν για µελλοντική 

εµβρυοµεταφορά.  

Η κατάψυξη εµβρύων προσφέρει ορισµένα πλεονεκτήµατα για τη γυναίκα 

που προσπαθεί να κυοφορήσει:  

(α) χρήση περιορισµένου αριθµού εµβρύων ανά κύκλο προσπάθειας, 

αφήνοντας έτσι «εφεδρικά» έµβρυα σε περίπτωση αποτυχίας,  

(β) µειώνεται η ταλαιπωρία για τη γυναίκα λόγω του ότι µειώνεται ο αριθµός 

των λαπαροσκοπήσεων και υπερήχων που πιθανώς να χρειάζεται να γίνουν, 

και  

(γ) αποφεύγονται κίνδυνοι πολύδυµης εγκυµοσύνης µε την τοποθέτηση όλων 

των εµβρύων που δηµιουργούνται εξωσωµατικά. 

 

3. Ενδοσαλπιγγική µεταφορά των γαµετών (Gamete intrafallopian tube 

transfer ή  GIFT). Υποβοηθούµενη ενδοσωµατική γονιµοποίηση (in-vivo). 

Συλλέγονται από τον ιατρό σπέρµα και ωάρια (γαµέτες). Οι γαµέτες 

µεταφέρονται µε λαπαροσκόπηση στις σάλπιγγες, κοντά στις ωοθήκες, για 

να γίνει εκεί η γονιµοποίηση. 

 

4. Μεταφορά του Ζυγωτού στις Σάλπιγγες (Zygote  Intrafallopian Tube 

Transfer ή ZIFT). Γίνεται εξωσωµατική γονιµοποίηση στο εργαστήριο και 

µετά από 24 ώρες τοποθετείται το µονοκύτταρο ζυγωτό (γονιµοποιηµένο 

ωάριο) στις σάλπιγγες. 
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5. Μεταφορά του προ-πυρηνικού γαµέτη στις σάλπιγγες (Pro-nuclear Stage 

Tubal Transfer ή PROST). Παραλλαγή, µε µικρή διαφορά, της µεθόδου 

ZIFT. Λαµβάνονται σπέρµα και ωοκύτταρα και η γονιµοποίηση γίνεται 

εξωσωµατικά στο εργαστήριο, τοποθετείται το γονιµοποιηµένο ωάριο στις 

σάλπιγγες πριν δηµιουργηθεί, σε αυτό, πυρήνας. 

 

6. Συλλογή ωαρίου και ενδοµήτρια γονιµοποίηση (Natural Cycle Retrival 

Intravaginal Fertilization ή NORIF). Το ωάριο συλλέγεται κατά τη διάρκεια 

του φυσικού κύκλου της ωορρηξίας της γυναίκας χωρίς τη χορήγηση 

ορµονών. Μετά τη συλλογή του, τοποθετείται σε ειδικό φιαλίδιο µαζί µε 

σπέρµα. Το φιαλίδιο τοποθετείται στη µήτρα για 48 ώρες για τη 

γονιµοποίηση στο φυσικό περιβάλλον της µήτρας. Το φιαλίδιο, µε το 

πέρας των 48 ωρών, αποβάλλεται και το σχηµατιζόµενο έµβρυο 

µεταφέρεται από µόνο του στη µήτρα. 

 

7. Υποζωνική Σπερµατέγχυση (Subzonal Insemination ή SUZI). Με 

µικροένεση εισάγονται 5-10 σπερµατοζωάρια στον περιλεκιθικό χώρο του 

ωαρίου για να γίνει εξωσωµατική γονιµοποίηση. 

 

8. Ενδοκυτταροπλασµατική έγχυση σπέρµατος (Intracytoplasmic Sperm 

Injection ή ICSI). Συλλέγονται σπέρµα και ωάρια. Με µικροχειρουργική 

διαδικασία επιλέγεται ένα και µόνο  σπέρµα (το οποίο µπορεί να είναι και 

ακίνητο) που εισάγεται µε µικροένεση απευθείας στο ωάριο για 

εξωσωµατική γονιµοποίηση. 

 

9. Λήψη πρώιµων σπερµατοζωαρίων από τους όρχεις. Με µικροβιοψία 

αφαιρούνται από τους όρχεις µικροσκοπικά κύτταρα (σπερµατίδες) που 

περιέχουν πυρήνα µε όλες τις γενετικές πληροφορίες του πατέρα. Οι 

σπερµατίδες αποτελούν πρώιµα σπερµατοζωάρια. Μετά από κατάλληλη 

επεξεργασία στο εργαστήριο, ο πυρήνας των κυττάρων αυτών 
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τοποθετείται στο ωάριο για να γονιµοποιηθεί εξωσωµατικά. Κάποιες 

χώρες (π.χ. Αγγλία, Η.Π.Α), λόγω της ανάπτυξης της µεθόδου αυτής, 

υιοθέτησαν την αρχή της κατάψυξης ορχικού ιστού. 

7. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΗΣ ΙΥΑΑ 

Οι κύριες ιατρικές επιπλοκές ή/και επιπτώσεις που µπορούν να παρατηρηθούν από 

την εφαρµογή της ΙΥΑΑ είναι: 

 

• Πολύδυµη Εγκυµοσύνη (∆ίδυµα 20%, Τρίδυµα 5%) 

• Σύνδροµο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (Συνολικά 5-10%,  Σοβαρά 1%) 

• Υπάρχει µία ασαφής σχέση µε καρκίνο ωοθηκών. 

• Επιπλοκές ωοληψίας (Τραύµα αγγείου, εντέρου και πιθανές λοιµώξεις). 

 

Τα τελευταία 20 χρόνια, λόγω της εφαρµογής των µεθόδων της ΙΥΑΑ, 

διπλασιάστηκαν οι δίδυµες και υπερτετραπλασιάστηκαν οι τρίδυµες εγκυµοσύνες.  Η 

µητρική θνησιµότητα στη δίδυµη εγκυµοσύνη αυξάνεται κατά 3 φορές και ακόµη 

περισσότερο αυξάνεται στη τρίδυµη εγκυµοσύνη.  Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι 

στην τρίδυµη εγκυµοσύνη η περιγεννητική θνησιµότητα αυξάνεται κατά 9 φορές και 

η εγκεφαλική παράλυση κατά 16 φορές. Στις πολύδυµες εγκυµοσύνες, το οικονοµικό 

κόστος στην οικογένεια και την κοινωνία είναι 100 έως 200 φορές µεγαλύτερο από 

τη µονήρη εγκυµοσύνη. 

 

8. ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΠΟΥ  ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ  

ΜΕ ΤΗΝ  ΙΥΑΑ 

«Ο περί της Σύµβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της 

Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά µε την Εφαρµογή της Βιολογίας και 

Ιατρικής (Κυρωτικός) και Άλλες Συναφείς µε την Εφαρµογή της Σύµβασης ∆ιατάξεις» 



 42/122

Νόµος 31(ΙΙΙ)/2001 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας καταγράφει τα εξής που έχουν ή 

µπορεί να έχουν σχέση µε την ΙΥΑΑ: 

Κεφάλαιο IV  

Άρθρο 12 - Προβλεπτικές γενετικές δοκιµές 

 

∆οκιµές που είναι προβλεπτικές γενετικών νόσων ή έχουν σκοπό είτε να 

αναγνωρίσουν το υποκείµενο ως φορέα γονιδίου που είναι υπεύθυνο για µια νόσο ή 

να εντοπίσουν γενετική προδιάθεση ή ευπάθεια σε νόσο, δύνανται να διεξάγονται 

µόνο για σκοπούς υγείας ή για επιστηµονική έρευνα που σχετίζεται µε σκοπούς 

υγείας, και µε την επιφύλαξη κατάλληλης συµβουλευτικής αγωγής για θέµατα 

γενετικής. 

 

Κεφάλαιο IV  

Άρθρο 13 - Επεµβάσεις στο ανθρώπινο σύµπλεγµα γονιδίων (human genome) 

 

Επέµβαση που αποσκοπεί στην αλλαγή του ανθρώπινου συµπλέγµατος γονιδίων 

δύναται να αναληφθεί για προληπτικούς, διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς 

και µόνο αν στόχος της δεν είναι η εισαγωγή οποιασδήποτε µετατροπής στο 

ανθρώπινο σύµπλεγµα γονιδίων οποιωνδήποτε απογόνων. 

 

Κεφάλαιο IV  

Άρθρο 14 - Μη επιλογή φύλου 

 

Η χρησιµοποίηση τεχνικών για τεκνοποίηση µε ιατρική βοήθεια δεν επιτρέπεται για 

την επιλογή του φύλου παιδιού που θα γεννηθεί στο µέλλον, εκτός όπου µε αυτό τον 

τρόπο αποφεύγεται σοβαρή κληρονοµική νόσος που σχετίζεται µε το φύλο. 

 

Κεφάλαιο V 

Άρθρο 18 - Έρευνα σε έµβρυα in-vitro 
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1.  Όπου νόµος επιτρέπει έρευνα πάνω σε έµβρυα in vitro, θα διασφαλίσει επαρκή 

προστασία για το έµβρυο. 

2.  Η δηµιουργία ανθρώπινων εµβρύων για σκοπούς έρευνας απαγορεύεται. 

 

 

Κεφάλαιο VII 

Άρθρο 21 - Απαγόρευση οικονοµικού κέρδους 

 

Το ανθρώπινο σώµα και τα µέρη του, ως τέτοια, δεν αποφέρουν οικονοµικό κέρδος. 

 

Το Άρθρο 1 του Επιπρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για την Προστασία των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά µε την 

Εφαρµογή της Βιολογίας και Ιατρικής, για την Απαγόρευση της Κλωνοποίησης 

Ανθρωπίνων όντων αναφέρει ότι: 

 

«Οποιαδήποτε επέµβαση η οποία αποσκοπεί στη δηµιουργία ανθρώπινου όντος 

γενετικά όµοιου µε άλλο ανθρώπινο ον που ζει ή είναι νεκρό απαγορεύεται». 

 

9. ∆ΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΙΥΑΑ 

Το Υπουργείο Υγείας µαζί µε την Αρχή ΙΥΑΑ θα πρέπει να µελετήσουν, να 

καθορίσουν και να δηµοσιοποιήσουν τις διάφορες οικονοµικές δαπάνες που 

αφορούν την ΙΥΑΑ. Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να εκδίδει τις άδειες των 

ιατρικών κέντρων που προβαίνουν σε ιατρική υποβοήθηση της ανθρώπινης 

αναπαραγωγής και, επίσης, να έχει και την εποπτεία τους.   
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10. Ι∆ΡΥΣΗ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

10.1 Εισαγωγή: 

Η παροχή υπηρεσιών ΙΥΑΑ άπτεται ζητηµάτων που έχουν βιοηθικές 

προεκτάσεις και συχνά προκύπτουν προβλήµατα λόγω του ότι ο έλεγχος των 

διαδικασιών για διάθεση γαµετών (σπέρµατος και ωαρίων) και εµφύτευση εµβρύων 

δυνατόν να είναι διαβλητός. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία όταν ληφθεί υπόψη ότι 

οι χρήστες τέτοιων υπηρεσιών είναι συχνά ψυχολογικά ευάλωτοι. Γι’ αυτό κρίνεται 

χρήσιµη ή απαραίτητη η ίδρυση ειδικής ξεχωριστής Εποπτικής Αρχής ΙΥΑΑ. Επίσης 

κρίνεται χρήσιµη η µελέτη της περίπτωσης δηµιουργίας Εθνικού Φορέα 

Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων (νοουµένου ότι τέτοιος φορέας θα γίνει 

αποδεκτός από τον εθνικό νοµοθέτη)  που θα συνεργάζεται στενά µε την Αρχή ΙΥΑΑ.  

 

Η Εποπτική Αρχή ΙΥΑΑ  (Αρχή ΙΥΑΑ) θα έχει ρόλο επόπτευσης, ρύθµισης και 

ελέγχου της λειτουργίας των κέντρων παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε την 

ΙΥΑΑ. Θα διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που θα διορίζεται και εποπτεύεται από 

το Υπουργείο Υγείας. Σ’ αυτό θα συµµετέχουν ex officio και οι εκάστοτε Πρόεδροι 

της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου και της Εταιρείας Ανθρώπινης Γενετικής 

Κύπρου. Θα στελεχώνεται από αριθµό λειτουργών µε εξειδικευµένα προσόντα 

σχετικά µε τον ρόλο της Αρχής ΙΥΑΑ.  Επίσης, για να µπορεί να εξυπηρετεί 

καλύτερα τα ενδιαφερόµενα ζευγάρια, θα διατηρεί Αρχείο µε ονόµατα και 

διευθύνσεις προσοντούχων ειδικών επιστηµόνων υποστηρικτικών ειδικοτήτων, 

όπως ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, γενετιστών, µαιών, κληρικών και δικηγόρων, έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα για ορθή, πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση και 

συµβουλευτική προκειµένου να δώσουν την ενσυνείδητη συγκατάθεση τους για 

οποιαδήποτε µελλοντική απόφαση ή ενέργεια τους σε σχέση µε ΙΥΑΑ. 

 

Για να µπορεί να εποπτεύει αποτελεσµατικά, η Αρχή θα διαθέτει, διατηρεί και 

ανανεώνει λεπτοµερές αρχείο των υφισταµένων κέντρων παροχής υπηρεσιών ΙΥΑΑ. 

Τα κέντρα αυτά θα είναι υπόλογα προς το Υπουργείο Υγείας µέσω της Αρχής ΙΥΑΑ 

η οποία θα φροντίζει να διατηρεί λεπτοµέρειες των εργασιών των κέντρων ΙΥΑΑ, 
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όπως αριθµό κύκλων εξωσωµατικής γονιµοποίησης που επιτελούν και µε ποιους επί 

µέρους τρόπους ή τεχνολογίες, αριθµό επιτυχιών σε εγκυµοσύνες και αριθµό 

επιτυχιών σε γέννηση παιδιών µε µεθόδους ΙΥΑΑ. Η Αρχή θα έχει µηχανισµούς και 

δικαίωµα ελέγχου της υποδοµής και των εργασιών των κέντρων ΙΥΑΑ τα οποία θα 

λαµβάνουν άδεια λειτουργίας εφόσον διαπιστευθούν ως κατάλληλα, από το 

Υπουργείο Υγείας ή  την Εποπτική Αρχή ΙΥΑΑ, εφόσον της εκχωρηθεί τέτοια 

εξουσία. Κάθε ενδιαφερόµενο άτοµο για ΙΥΑΑ θα δικαιούται να προσφεύγει στην 

Αρχή ΙΥΑΑ είτε για παροχή συµβουλών και καθοδήγησης ως προς τις διαδικασίες ή 

για να καταγγείλει παράπονα που έχει αναφορικά µε τη λειτουργία κάποιου κέντρου. 

 

Η Αρχή θα κοινοποιεί σε όλες τις γυναικολογικές κλινικές τακτικά 

ενηµερωµένους καταλόγους τόσο των εγκεκριµένων ειδικών συµβούλων όσο και 

των εγκεκριµένων κέντρων παροχής υπηρεσιών ΙΥΑΑ, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να 

είναι άµεσα προσβάσιµες στους ενδιαφερόµενους. 

 

Η Αρχή, σε συνεργασία µε τον Εθνικό Φορέα Κρυοσυντήρησης Γαµετών και 

Εµβρύων, θα επιλαµβάνεται ζητηµάτων που αφορούν: 

 

1. Στρατολόγηση και τήρηση αρχείου δοτών γαµετών 

2. Αρχειοθέτηση, διαχείριση, φύλαξη και διάθεση γαµετών και γονιµοποιηµένων 

ωαρίων 

3. Τήρηση αρχείου για τα άτοµα που υποβάλλονται σε ΙΥΑΑ και τα αποτελέσµατα 

της θεραπευτικής αγωγής που λαµβάνουν 

4. Τήρηση αρχείου των παιδιών που γεννώνται µε µεθόδους ΙΥΑΑ 

5. Ενδεχόµενη καταστροφή ή διάθεση γαµετών και εµβρύων, εφόσον βέβαια θα 

υπάρχει η προηγούµενη έγκριση των δικαιούχων. Σχετική πρόνοια περί τούτου θα 

πρέπει να υπάρχει στο Συµβόλαιο που υπογράφεται εξαρχής µεταξύ του Κέντρου 

παροχής υπηρεσιών ΙΥΑΑ και του ενδιαφερόµενου ατόµου ή ζευγαριού, και εφόσον 

έχει προηγηθεί ενηµέρωση και ενσυνείδητη ενυπόγραφη συναίνεση.  
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Η Αρχή ΙΥΑΑ θα πρέπει να φροντίσει να ετοιµάσει κατάλληλα ενηµερωτικά 

έντυπα σε εκλαϊκευµένη γλώσσα όπου θα παρατίθενται γενικές πληροφορίες 

αναφορικά µε τα προβλήµατα της υπογονιµότητας και τις εναλλακτικές µεθόδους 

τεκνοποίησης µέσω ΙΥΑΑ στην Κύπρο. Ταυτόχρονα η Αρχή IYA θα εισηγείται 

αλλαγές στην Νοµοθεσία που αφορούν την ΙΥΑΑ, θα εκδίδει Κανονισµούς, 

Πρωτόκολλα, Κώδικες Πρακτικής και οτιδήποτε άλλο το οποίο θα έχει σαν στόχο την 

προώθηση της ορθής πρακτικής στον τοµέα της ΙΥΑΑ στην Κύπρο από τα Κέντρα 

ΙΥΑΑ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των υπηρεσιών αυτών και η µη 

εκµετάλλευση της κατηγορίας των ενδιαφεροµένων ατόµων που θα προσφεύγουν 

στη ΙΥΑΑ, οι οποίοι συνήθως είναι ψυχολογικά ευάλωτοι. Το κάθε Κέντρο θα πρέπει 

να διασφαλίσει ότι διαθέτει από ιατρικής άποψης την τεχνογνωσία και την υποδοµή 

για να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. 

 

Θα είναι έργο της Αρχής ΙΥΑΑ η διασφάλιση και η εποπτεία όλων των πιο 

πάνω. 

 

Η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται και να είναι σε επικοινωνία µε τα Κέντρα 

παροχής υπηρεσιών ΙΥΑΑ ώστε να τα βοηθά στην καλύτερη διεκπεραίωση του 

έργου τους, διασφαλίζοντας υψηλές προδιαγραφές. Αν κάποια από τα υφιστάµενα 

Κέντρα παροχής υπηρεσιών ΙΥΑΑ δεν πληρούν κάποια συγκεκριµένη πρόνοια που 

θα προβλέπει η Αρχή, θα µπορούν να ενθαρρυνθούν µέσα στο πλαίσιο µιας 

περιόδου χάριτος για να εκπληρώσουν αυτή την πρόνοια, διαφορετικά θα αίρεται η 

άδεια λειτουργίας τους. 

 

10.2 Πού και Πότε απευθύνονται τα ζευγάρια που χρήζουν υπηρεσιών ΙΥΑΑ 

 

Άποψη Α: 

Μετά τη διάγνωση του προβλήµατος υπογονιµότητας όλα τα ζευγάρια θα 

απευθύνονται στην Εποπτική Αρχή ΙΥΑΑ, όπου θα τους δίνεται ένας Αριθµός 

Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου τον οποίο θα χρησιµοποιήσουν για όλες τις υπόλοιπες 

διαδικασίες που θα ακολουθήσουν µέχρι το θετικό (τεκνοποίηση) ή αρνητικό (µη 
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τεκνοποίηση) αποτέλεσµα της θεραπευτικής αγωγής τους. Στη συνέχεια, η Αρχή 

ΙΥΑΑ θα ζητά από όλα ανεξαιρέτως τα άτοµα που θα αποφασίσουν να υποβληθούν 

σε ΙΥΑΑ, να περάσουν από µία συνέντευξη συµβουλευτικού χαρακτήρα µε 

κατάλληλους ή/και πιστοποιηµένους ή/και εκπαιδευµένους Συµβούλους 

(ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, πνευµατικούς/κληρικούς, κτλ) που θα επιλέγουν οι 

ίδιοι. Οι Σύµβουλοι αυτοί θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι των Κέντρων ΙΥΑΑ. Ο 

κύριος ρόλος των Συµβούλων θα είναι να διαπιστώνουν τις ανάγκες και τυχόν 

προβληµατισµούς των ζευγαριών που επιθυµούν να τεκνοποιήσουν µε ΙΥΑΑ έτσι 

ώστε να τους προσφέρουν, εάν χρειάζεται και εφόσον ζητηθεί, στήριξη κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας που θα ακολουθήσει. Επίσης, θα τους πληροφορούν για τα 

δικαιώµατά τους και τι θα πρέπει να ζητούν να µάθουν σχετικά µε τις διαδικασίες 

που θα ακολουθηθούν, τις πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες και τα βιοηθικά 

διλήµµατα που προκύπτουν έτσι ώστε η συγκατάθεση που θα δίδουν να είναι 

ενσυνείδητη, ελεύθερη και µετά από πλήρη ενηµέρωση. Μετά από την πιο πάνω 

συνέντευξη, τα άτοµα θα µπορούν να επιλέγουν ελεύθερα οποιοδήποτε 

πιστοποιηµένο Κέντρο ΙΥΑΑ (από κατάλογο που θα τους προµηθεύει η Αρχή ΙΥΑΑ) 

για τις περαιτέρω διαδικασίες που θα ακολουθήσουν και θα έχουν σαν στόχο την 

τεκνοποίηση. Νοείται ότι η Αρχή θα µεριµνήσει ώστε να παρέχεται σχετική βεβαίωση. 

 

Από την στιγµή που ένα Κέντρο ΙΥΑΑ θα αποφασίζει να προχωρήσει σε 

οποιοδήποτε πρωτόκολλο ΙΥΑΑ θα πρέπει να εκδίδει «έντυπο εφαρµογής ΙΥΑΑ» (µε 

τον Αριθµό Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου που δόθηκε από την Αρχή ΙΥΑΑ στους 

ενδιαφερόµενους) προς τους ενδιαφερόµενους, προς τον Εθνικό Φορέα 

Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων και την Αρχή ΙΥΑΑ. Τα Κέντρα ΙΥΑΑ θα 

πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τους κύκλους θεραπείας ανά περιστατικό 

θεραπευτικού πρωτοκόλλου υπογραµµένο από τα άτοµα που υπόκεινται στη 

θεραπεία. Επίσης, θα πρέπει, µετά από κάθε διαφορετικό κύκλο θεραπείας, να 

γίνεται αναφορά στην Αρχή ΙΥΑΑ και στον Εθνικό Φορέα Κρυοσυντήρησης Γαµετών 

και Εµβρύων, κατά πόσον γεννήθηκε ή όχι ένα παιδί. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία θα 

περιλαµβάνονται στον κατάλογο των πιστοποιηµένων/εγγεγραµµένων Κέντρων 
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ΙΥΑΑ που θα διατίθεται προς όλους τους ενδιαφερόµενους για ΙΥΑΑ από την Αρχή 

της ΙΥΑΑ. 

 

Την άποψη αυτή  υιοθετούν τα 6 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3. Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

 

 

 

Άποψη Β 

Μετά τη διάγνωση του προβλήµατος υπογονιµότητας τα ζευγάρια θα έχουν το 

δικαίωµα να απευθυνθούν σε κάποιο Κέντρο ΙΥΑΑ σύµφωνα µε την προτίµησή τους. 

Αν επιθυµούν θα µπορούν να απευθυνθούν στην Αρχή ΙΥΑΑ για συµβουλές 

αναφορικά µε το τι επιλογές έχουν για θεραπείες ή για να επιλέξουν το κατάλληλο 

Κέντρο ΙΥΑΑ ανάµεσα στα εγκεκριµένα Κέντρα ΙΥΑΑ, τα οποία τυγχάνουν 

πιστοποίησης και έγκρισης από την Αρχή. Νοείται ότι όταν αποφασίσουν σε ποιο 

Κέντρο ΙΥΑΑ θα καταφύγουν για θεραπεία θα πρέπει πρώτα, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες και τους κανονισµούς λειτουργίας που θα έχει εκδώσει η Αρχή, να τύχουν 

πλήρους ενηµέρωσης από οµάδα ειδικών, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει 

οπωσδήποτε και ψυχολόγο, µεταξύ άλλων. Η επιλογή της πιο κατάλληλης αγωγής 

και θεραπείας θα γίνει µετά από συζήτηση µε τον γυναικολόγο της µέλλουσας 

µητέρας και τη συµβουλευτική παρέµβαση άλλων µελών της οµάδας, όπως πχ του 

ενδοκρινολόγου ή εµβρυολόγου, ή γενετιστού. Η ενηµέρωση αυτή θα περιλαµβάνει 

ζητήµατα που αφορούν τους πιθανούς κινδύνους, πιθανές επιπλοκές και 

παρενέργειες, βιοηθικά διλήµµατα, κτλ. Σε περίπτωση ανάγκης για δωρεά γαµετών 

θα γίνει διαβούλευση µεταξύ των εµπλεκοµένων ώστε να διασφαλισθεί η ανωνυµία 

του δότη. Με την έκδοση Αριθµού Πρωτόκόλλου από την Αρχή και σε συνεννόηση 
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µε τον Εθνικό Φορέα Κρυοσυντήρησης Γαµετών θα κρατείται αρχείο αναφορικά µε 

το πόσες φορές χρησιµοποιείται το σπέρµα του ίδιου δότη για τεκνοποίηση. Μετά 

την ορθή και πλήρη ενηµέρωση σύµφωνα µε το τι θα προβλέπουν οι κανονισµοί της 

Αρχής, το ζευγάρι και ο υπεύθυνος γιατρός θα υπογράφουν ειδικό έντυπο στο οποίο 

θα πιστοποιείται ότι έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγµένη διαδικασία. 

 

Με το τέλος ενός έκαστου κύκλου θεραπείας, είτε µε θετικό είτε µε αρνητικό 

αποτέλεσµα, ο γιατρός θα ετοιµάζει ειδική αναφορά η οποία θα αρχειοθετείται από 

την Αρχή και τον Εθνικό Φορέα Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων. 

 

Την άποψη αυτή  υιοθετούν τα 7 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. Ανδρέας ∆ηµητρίου 

5. Σεµέλη Βύζακου 

6. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

7. Ευάγγελος Αναστασίου  

 

 

 

11.Ι∆ΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ 

 

Η ΕΕΒΚ, νοουµένου ότι ο Εθνικός νοµοθέτης αποφασίσει να υιοθετήσει την 

ΙΥΑΑ µε χρήση γαµετών τρίτων προσώπων ή την κρυοσυντήρηση γαµετών ή 

εµβρύων, έχει την άποψη ότι θα είναι αναγκαία η δηµιουργία Εθνικού Φορέα 

Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων (ΕΦΚΡΥ) κάτω από την εποπτεία του 

Υπουργείου Υγείας.  Αυτός ο Εθνικός Φορέας θα έχει την ευθύνη για την 

στρατολόγηση δοτών και την αρχειοθέτηση, διαχείριση, συντήρηση, διάθεση 

σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων στην Κύπρο.  Ο Φορέας θα πρέπει να 

δηµιουργήσει αρχείο δοτών και ληπτών.  Μετά από απόφαση του Υπουργείου 
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Υγείας, στον Εθνικό Φορέα Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων θα µπορούν να 

εντάσσονται τόσο ιδιωτικοί όσο και Κυβερνητικοί Φορείς εφόσον πληρούν τις 

προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/23/EC 

(και συναφών τροποποιήσεων της Οδηγίας αυτής).  Στην περίπτωση που υπάρχουν 

πέραν του ενός Φορέα, ένας Φορέας (θα υποδεικνύεται από το Υπουργείο Υγείας) 

θα έχει την ευθύνη του συντονισµού και της Κεντρικής Αρχειοθέτησης όλων των 

στοιχείων που θα κατέχουν οποιοιδήποτε άλλοι πιστοποιηµένοι/εγκεκριµένοι Φορείς.  

 

Όλα τα Κέντρα ΙΥΑΑ τα οποία θα έχουν στην διάθεσή τους σπέρµα, ωάρια 

και έµβρυα θα τα αποστέλλουν για κρυοσυντήρηση ή/και καταστροφή στον Εθνικό 

Φορέα Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων µετά από ενυπόγραφη ενηµέρωση 

(προκειµένου για καταστροφή σπέρµατος και ωαρίων) ή συγκατάθεση (προκειµένου 

για κρυοσυντήρηση γαµετών ή/και εµβρύων) των δοτών.  Σηµειώνεται ότι ο Εθνικός 

Φορέας Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων θα έχει την ευθύνη να διαφυλάσσει 

επ’ αόριστο µέρος των γαµετών που θα χρησιµοποιούνται στην ΙΥΑΑ για 

περιπτώσεις όπου θα χρειάζεται να γίνεται επιβεβαίωση του γενετικού υλικού που 

διατέθηκε για τεκνοποίηση µε ΙΥΑΑ.  Οι γαµέτες ή/και τα έµβρυα τα οποία θα 

αποστέλλονται από Κέντρα ΙΥΑΑ στον Εθνικό Φορέα Κρυοσυντήρησης Γαµετών και 

Εµβρύων θα αρχειοθετούνται σε διαφορετικό αρχείο από αυτό το οποίο θα έχει ο 

Εθνικός Φορέας για την αρχειοθέτηση γαµετών και εµβρύων που θα περισυλλέγει ο 

Φορέας αποκλειστικά από δικές του προσπάθειες.     

 

Ο Εθνικός Φορέας Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων θα συνεργάζεται 

πολύ στενά µε το Υπουργείο Υγείας και την Αρχή ΙΥΑΑ και θα δίδει προς την Αρχή 

χρήσιµα στοιχεία (π.χ. στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό των ΙΥΑΑ στην Κύπρο, 

µέσο όρο κύκλων θεραπείας, ποσοστό επιτυχίας, κτλ.) που θα υποβοηθούν το έργο 

της. 

 

Ο Φορέας αυτός θα µπορεί να είναι είτε εντελώς ανεξάρτητος θεσµικά, είτε 

κάτω από ένα µεγάλο κρατικό νοσοκοµείο. 
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Η νοµοθεσία θα πρέπει να καθορίζει ανώτατο χρονικό διάστηµα 

κρυοσυντήρησης γαµετών και εµβρύων. 

 

12. ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Πριν την προσφυγή και σε κάθε φάση της εφαρµογής των τεχνικών της 

τεκνοποίησης µε ΙΥΑΑ ο γιατρός και άλλα πρόσωπα που εµπλέκονται στην 

εφαρµογή της ΙΥΑΑ θα πρέπει να πληροφορούν µε λεπτοµέρεια τα άτοµα που 

καταφεύγουν σε χρήση της ΙΥΑΑ αναφορικά µε τις µεθόδους, για τα ηθικά 

προβλήµατα και για τις πιθανές επακόλουθες ιατρικές και ψυχολογικές επιδράσεις 

µετά από την εφαρµογή των ιδίων των τεχνικών, για την ενδεχόµενη επιτυχία και για 

τους ενδεχοµένους κινδύνους που προέρχονται από τους ίδιους παράγοντες, καθώς 

επίσης για τις σχετικές νοµικές συνέπειες για τη γυναίκα, τον άντρα και το 

νεογέννητο.  Η ενηµέρωση αυτή πρέπει να καλύπτει επίσης τις κοινωνικές, ηθικές, 

νοµικές και οικονοµικές συνέπειες της εφαρµογής των µεθόδων ΙΥΑΑ. Επίσης θα 

δίνεται το δικαίωµα της ενηµερωµένης συνειδητής συγκατάθεσης για όλη την 

διαδικασία που θα λάβει χώρα κατά τη συγκεκριµένη ΙΥΑΑ, τις γενετικές και 

βιοτεχνολογικές µεθόδους που θα εφαρµοσθούν και τις ανάγκες που µπορούν να 

προκύψουν, µε βάση τα επιτρεπόµενα από τον σχετικό νόµο, όπως η διαχείριση 

πλεοναζόντων εµβρύων και η τύχη τους όπως η διάθεσή τους για υιοθεσία, για 

καταστροφή ή για έρευνα, νοουµένου ότι κάτι τέτοιο θα επιτρέπεται από το 

νοµοθέτη.   

Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία ενηµερωµένης 

συνειδητής συγκατάθεσης και ως προς τις πιθανές επιλογές όπως: 

(α) η αποφυγή δηµιουργίας πλεοναζόντων εµβρύων 

(β) αποφυγή πολύδυµων κυήσεων και αποφυγή «εµβρυϊκής ελάττωσης» κατά την 

κυοφορία 
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(γ) αποφυγή χρήσης ξένων γαµετών 

(δ) αποφυγή κάθε άλλης βιοτεχνολογικής µεθόδου η οποία δεν είναι αποδεκτή  από 

το ζευγάρι ή/και από τη µέλλουσα µητέρα. 

  Στα άτοµα αυτά, θα πρέπει να παρέχεται η επιλογή, όπου αυτό είναι εφικτό, 

να καταφεύγουν σε διαδικασίες υιοθεσίας ή εναλλακτικές λύσεις για τεκνοποίηση µε 

ιατρική παρακολούθηση.  Οι πληροφορίες για την ΙΥΑΑ θα πρέπει να παρέχονται µε 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διαβεβαιώνεται ότι υπάρχει πλήρης συνεννόηση και η 

συγκατάθεση εκφράζει την ενσυνείδητη θέληση του ζευγαριού να καταφύγει στην 

ΙΥΑΑ µέσα στα πλαίσια που εκ των προτέρων καθορίζονται.  

Γι’ αυτό η ΕΕΒΚ εισηγείται οµόφωνα όπως στη διαδικασία αυτή θα 

πρέπει απαραίτητα να παρέχεται µη καθοδηγητική συµβουλευτική που θα 

γίνεται µε βάση συγκεκριµένο πρωτόκολλο το οποίο θα ετοιµάζει η Αρχή. 

 

13. ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΙΥΑΑ 

Oι τεχνικές της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής 

(ΙΥΑΑ) είναι τεχνικές οι οποίες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για ιατρικώς 

ενδεδειγµένους λόγους σε περιπτώσεις αδυναµίας φυσιολογικής τεκνοποίησης, 

λόγω υπογονιµότητας ή στειρότητας.  Εφ’ όσον η ΙΥΑΑ είναι µία τεχνική που θέλει 

ιατρική αποδοχή θα πρέπει η οποιαδήποτε Νοµοθεσία να τοποθετήσει όλες τις 

απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για την ορθολογιστική χρήση των πιο πάνω 

µεθόδων.  Η ΙΥΑΑ πρέπει να αποτελεί λύση ανάγκης και όχι επιλογής λόγω 

εξωγενών παραγόντων π.χ. διατήρηση σιλουέτας, µη επιβάρυνση καριέρας κτλ.  

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να απαγορεύονται ρητά τυχόν ευγονικές επιδιώξεις, ή/και η 

επιλογή φύλου, πλην των περιπτώσεων εκείνων που υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης 

κληρονοµικής νόσου που σχετίζεται µε το φύλο. 
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Είναι γνωστό ότι, µε την εφαρµογή των τεχνολογιών της ΙΥΑΑ, υπάρχει ο 

κίνδυνος µετάδοσης κάποιων ασθενειών γι΄ αυτό και θα πρέπει να διενεργούνται οι 

αναγκαίες εξετάσεις και αναλύσεις που να περιορίζουν ή και να αποκλείουν ένα 

τέτοιο ενδεχόµενο.  Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει και προβληµατισµός κατά πόσο 

η ΙΥΑΑ θα πρέπει να χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις ατόµων που πάσχουν από 

ανίατες µεταδοτικές ασθένειες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να υπάρχει έντονος 

προβληµατισµός κατά πόσο το δικαίωµα ενός ενήλικα για τεκνοποίηση είναι ή δεν 

είναι υπέρτερο του συµφέροντος του παιδιού που θα γεννηθεί στο οποίο θα πρέπει 

να διαφυλάσσεται η δυνατότητα ανάπτυξης της προσωπικότητας µέσα σε συνθήκες 

ασφάλειας και ευηµερίας. 

Από βιοηθική άποψη η ΙΥΑΑ θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή όταν το δικαίωµα 

και η ελευθερία των ενηλίκων για ανάπτυξη της προσωπικότητας τους ασκείται µε 

υπευθυνότητα και σεβασµό προς την νέα προσωπικότητα που επιθυµούν να 

φέρουν στον κόσµο. Ο νοµοθέτης καλείται να προστατεύσει το παιδί που θα 

γεννηθεί ως το ασθενέστερο µέρος έτσι ώστε να διασφαλισθεί η υγεία του, η 

ανάπτυξή του και η ευηµερία του, θέτοντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές 

δικλείδες ασφάλειας µέσα στα πλαίσια της αναγκαιότητας και αναλογικότητας. 

Στο θέµα αυτό υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των Μελών της ΕΕΒΚ. 

 

14. ΗΛΙΚΙΑΚΟ  ΟΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΥΑΑ 

Είναι ιατρικά γνωστό ότι αυξανόµενης της ηλικίας της γυναίκας και ιδιαίτερα 

µετά την ηλικία των 40 ετών αυξάνεται ο κίνδυνος να γεννηθεί παιδί µε 

χρωµοσωµικές ανωµαλίες.  Πρόσθετα µε τα προβλήµατα που παρουσιάζονται για τη 

γυναίκα, υπάρχει και ο κίνδυνος όσον αφορά την ηλικία του δότη σπέρµατος.  Οι πιο 

πολλές Νοµοθεσίες, ορίζουν το ηλικιακό όριο του δότη µέχρι την ηλικία των σαράντα 

(40) ετών. 
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Πρόσθετα όµως από τα προβλήµατα στην ΙΥΑΑ µε τη χρήση γεννητικού 

υλικού µεγάλου σε ηλικία ζεύγους, η ΕΕΒΚ αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή ως προς το 

ρόλο που θα διαδραµατίσει η ηλικία των γονέων σε σχέση πάντα µε πιθανά 

κοινωνικά, ιατρικά, συναισθηµατικά ή και οικονοµικά προβλήµατα του παιδιού µέσα 

στη σχέση των γονέων του ή µέσα στην οικογένεια. 

 

 Το ανθρώπινο δικαίωµα της απόκτησης παιδιού δε θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται µονοµερώς αλλά πάντοτε σε συνάρτηση µε τα δικαιώµατα του 

παιδιού που θα γεννηθεί.  Κάθε παιδί έχει δικαίωµα και είναι προς το συµφέρον του 

να µεγαλώσει σε οικογένεια χωρίς µεγάλο ηλικιακό χάσµα.   

 

           Η µεγάλη διαφορά στην ηλικία µεταξύ γονιού και παιδιού αυξάνει τις 

δυνατότητες δηµιουργίας προβληµάτων στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

παιδιού.  Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο, το παιδί που θα γεννηθεί µε ΙΥΑΑ από 

µεγάλης ηλικίας γονείς, να στερηθεί τους γονείς του λόγω θανάτου ή ασθενειών σε 

στάδιο που δε θα είναι έτοιµο να απεξαρτηθεί από την προστασία και στήριξη των 

γονέων.  

 

 Οι πιο πάνω αναφορές και σχολιασµός των προβληµάτων που δυνατόν να 

προκύψουν από οικογένειες µε υπερήλικους γονείς µε συναφή προβλήµατα υγείας, 

οδηγεί την ΕΕΒΚ στην γνώµη ότι οι µέθοδοι της ΙΥΑΑ θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µε ελεγχόµενο τρόπο και να µην οδηγούν σε κατάχρηση της 

βιοτεχνολογίας στον τοµέα αυτό.  Έτσι, η χρήση των µεθόδων της ΙΥΑΑ θα πρέπει 

να περιορίζεται και να χρησιµοποιείται όπου υπάρχει αποδεδειγµένη βιολογική 

ανάγκη για την αντιµετώπιση παθολογικής κατάστασης.  Η χρήση της ΙΥΑΑ δεν είναι 

θέµα προσωπικών επιλογών και προτιµήσεων, αλλά είναι καταφυγή σ΄ αυτή ως 

λύσης ανάγκης.  Εποµένως, ως λύση ανάγκης δε θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 

χρήση της ΙΥΑΑ σε µεγάλες ηλικίες.  Ειδικά, όσον αφορά στη γυναίκα, αυτή θα 

πρέπει να υποβοηθείται για τεκνοποίηση µε ΙΥΑΑ σε ηλικία που είναι εντός της 

βιολογικής ηλικίας που, µε βάση την ιατρική επιστήµη, θα µπορούσε φυσιολογικά να 
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τεκνοποιήσει.  Παράλληλα θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ηλικία του βιολογικού 

πατέρα.  

 

Η γνώµη αυτή βασίζεται, όχι µόνο στην ανάγκη να ισοζυγιστούν τα 

δικαιώµατα της απόκτησης παιδιού µε τα δικαιώµατα του µέλλοντος να γεννηθεί 

παιδιού, εξεταζόµενα από την κοινωνική οπτική γωνία, αλλά  υπάρχει παράλληλα η 

ανάγκη να προστατευθεί η υγεία της γυναίκας η οποία θα επιβαρυνθεί µε τις 

διάφορες ορµονοθεραπείες για τους σκοπούς της εφαρµογής της ΙΥΑΑ, αλλά και να 

διασφαλισθεί κατά το µέτρο του ιατρικά δυνατού η υγεία του µέλλοντος να γεννηθεί 

παιδιού.  Τούτο διότι είναι ιατρικά γνωστό ότι αυξανοµένης της ηλικίας της γυναίκας 

αυξάνεται ο κίνδυνος να γεννηθεί παιδί µε χρωµοσωµικές ανωµαλίες.  Το ίδιο µπορεί 

να συµβεί αν ο βιολογικός πατέρας είναι µεγάλης ηλικίας.  

 

Εφ’ όσον η ιατρική επιστήµη δίδει αυτήν την πληροφορία, είναι τουλάχιστον 

δεοντολογικά, απαράδεκτο να ενθαρρύνεται η χρήση της ΙΥΑΑ σε άτοµα µε ηλικίες 

που αυξάνουν τους κινδύνους και την επιβάρυνση της υγείας της µητέρας και του 

παιδιού.  Ανεξέλεγκτη και κακή χρήση εποµένως των µεθόδων της ΙΥΑΑ δύναται να 

επιφέρει: 

(α) αύξηση της επιβάρυνσης της ατοµικής υγείας και σταδιακή αύξηση της 

επιβάρυνσης της ∆ηµόσιας Υγείας και των οικονοµικών πόρων που διατίθενται για 

τον τοµέα αυτό, µε διατάραξη της δυνατότητας παροχής ίσων ευκαιριών στην 

πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα. 

(β) αύξηση των κοινωνικής προέλευσης επιπτώσεων στην ψυχοσωµατική 

ανάπτυξη του µέλλοντος να γεννηθεί παιδιού.   

 

Στο θέµα αυτό υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των Μελών της ΕΕΒΚ. 
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15. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΥΑΑ 

 

1. Ετερόφυλα ζευγάρια 

Τα άτοµα που µπορούν να καταφεύγουν σε ΙΥΑΑ είναι τα ζευγάρια που 

διατηρούν έγγαµη ετεροφυλική σχέση η οποία να είναι θεσµοθετηµένη µε πολιτικό ή 

εκκλησιαστικό γάµο.  Η δέσµευση αυτή του ζευγαριού µε πολιτικό ή εκκλησιαστικό 

γάµο αποτελεί µία επιπρόσθετη απόδειξη της προϋπάρχουσας θέλησης του 

ζευγαριού να δηµιουργήσει οικογένεια, την οποία να στηρίζει οικονοµικά και 

ψυχοκοινωνικά .  Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος ότι γεννιούνται και παιδιά εκτός 

τέτοιων θεσµοθετηµένων σχέσεων.  Αυτές όµως οι περιπτώσεις θα πρέπει να 

διακρίνονται από τη µελετηµένη και προγραµµατισµένη τεκνοποίηση µε χρήση της 

βιοτεχνολογίας, της οποίας η χρήση για τη δηµιουργία νέων ανθρώπων δεν πρέπει 

να οδηγεί σε κατάχρησή της ή εκµετάλλευσή της. 

 

Για τα πιο πάνω τα Μέλη της ΕΕΒΚ τοποθετούνται οµόφωνα. 

 

 

Στην περίπτωση της χρήσης της ΙΥΑΑ από ετερόφυλα άγαµα ζευγάρια η 

ΕΕΒΚ έχει τις εξής απόψεις: 

 

ΑΠΟΨΗ Α: 

Όσον αφορά  τη δυνατότητα χρήσης της ΙΥΑΑ από ετερόφυλα ζευγάρια που 

διατηρούν σταθερή ελεύθερη σχέση, αναφέρονται τα ακόλουθα. Το κράτος κατ’ αρχή  

δεν µπορεί να επέµβει στις σχέσεις του ζεύγους και να του απαγορεύσει τη 

τεκνογονία εφ’ όσον η σύλληψη είναι φυσιολογική χωρίς την παρέµβαση δηλαδή 

ΙΥΑΑ. Ως εκ τούτου και η γέννηση παιδιού εκτός γάµου (θρησκευτικού ή πολιτικού) 

των γονέων του δεν αποτελεί αδίκηµα. Ο νοµοθέτης, παράλληλα, προβλέπει τη 

δυνατότητα αναγνώρισης του παιδιού αυτού από τον πατέρα. Είναι εντελώς όµως 

διαφορετικό θέµα η τεκνογονία από ένα τέτοιο ζευγάρι µε τη βοήθεια της ΙΥΑΑ. Ρητή 

αναγνώριση από το νοµοθέτη της τεκνογονίας µε ΙΥΑΑ από ζευγάρια που ζουν σε 

ελεύθερη συµβίωση δηµιουργεί αυτόµατα ένα νέο κοινωνικό δεδοµένο, νοµοθετικά 
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κατοχυρωµένο. Ταυτόχρονα όµως το κράτος θα είναι υποχρεωµένο µετά από τέτοια 

νοµοθετική κατοχύρωση να µεριµνήσει για τη µελλοντική ευηµερία του παιδιού  που 

θα γεννηθεί και γι’ αυτό θα πρέπει να  προβεί σε σειρά νοµοθετικών προνοιών που 

θα κατοχυρώνουν το παιδί. Όπως π.χ θα προαπαιτείται συµβολαιογραφική πράξη 

εκ µέρους του άνδρα µε την οποία να αναγνωρίζεται νοµικά το παιδί που θα 

γεννηθεί, και µε την οποία θα λαµβάνονται όλες οι νοµικές και άλλες υποχρεώσεις 

από τους κατά νόµο γονείς δηλ. το υποβοηθούµενο ζεύγος, το οποίο ζει στα πλαίσια 

ελεύθερης συµβιωτικής σχέσης. 

 

 Το συµφέρον του παιδιού απαιτεί πρόσθετα µε τη νοµική του κατοχύρωση και 

την οικονοµική του κατοχύρωση όπως ακριβώς κατοχυρώνεται ένα παιδί που 

γεννιέται από έγγαµο ζευγάρι.  Αυτή η κατοχύρωση αφορά και τα κληρονοµικά 

δικαιώµατα του παιδιού έναντι του βιολογικού ή νοµικού (ανάλογα µε την περίπτωση) 

πατέρα.   

 

 Σίγουρα, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι όλες οι σχέσεις µπορούν 

κάποια στιγµή να λυθούν είτε είναι έγγαµη σχέση είτε είναι ελεύθερη.  Σηµειώνεται 

όµως ότι, όσον αφορά το παιδί που γεννιέται από µία έγγαµη σχέση, ο νοµοθέτης το 

έχει ήδη κατοχυρώσει µε την αναγνώριση της νοµιµότητας της σχέσης αυτής, γι’ 

αυτό και η συµβολαιογραφική νοµική αναγνώριση και λήψη ευθυνών από τους κατά 

νόµο γονείς που ζουν σε ελεύθερη συµβιωτική σχέση, είναι σε τέτοια περίπτωση 

επιβεβληµένη. 

 

Η δια νόµου ρύθµιση της χρήσης της ΙΥΑΑ σε ετερόφυλα ζευγάρια που 

διατηρούν ελεύθερη σχέση µε βάση όλα τα πιο πάνω προκύπτει ότι αποτελεί έµµεση 

νοµική αναγνώριση της ελεύθερης συµβίωσης. Περαιτέρω, η θεσµοθέτηση της ΙΥΑΑ 

σε τέτοια συµβίωση ανοίγει νέες κοινωνικές δοµές που απαιτούν αυξηµένη ανάγκη 

για διασφάλιση του συµφέροντος του παιδιού που θα γεννηθεί µε ενισχυµένη 

οικονοµική βοήθεια και άλλες κοινωνικές παροχές. Παράλληλα απαιτείται η 

διασφάλιση του γονέα που θα αναλαµβάνει τη φροντίδα και την επιµέλεια του 

παιδιού σε περίπτωση λύσης της σχέσης. 
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Από τις πιο πάνω διαπιστώσεις καταδεικνύεται ότι η χρήση της ΙΥΑΑ σε 

ετερόφυλα ζευγάρια που διατηρούν ελεύθερη σχέση δηµιουργεί δεοντολογικά 

ερωτήµατα ως προς την κοινωνική αναγκαιότητά της που πρέπει να 

αντιπαραβάλλεται µε τους κοινωνικούς κινδύνους που δηµιουργεί και τα εχέγγυα 

που πρέπει το κράτος να παράσχει αποδεχόµενο µία τέτοια ρύθµιση. 

 

 Η ΕΕΒΚ εισηγείται την µη αποδοχή άµεσα ή έµµεσα µε νοµοθετικές 

ρυθµίσεις της τεκνογονίας µε ΙΥΑΑ σε ζευγάρια που διατηρούν ελεύθερη συµβιωτική 

σχέση. 

 

Την άποψη αυτή  υιοθετούν τα 6 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

 

 

ΑΠΟΨΗ Β: 

 Η Κυπριακή Πολιτεία σήµερα αναγνωρίζει και προστατεύει ισότιµα τα παιδιά 

που γεννώνται εκτός γάµου, τερµατίζοντας έτσι δεκαετίες κοινωνικού στιγµατισµού.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι καµιά κοινωνία δεν είναι στατική, ότι τα κοινωνικά 

ήθη εξελίσσονται διαρκώς, προάγοντας ταυτόχρονα το σεβασµό των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και την καταδίκη του κοινωνικού στιγµατισµού και των διακρίσεων, 

προτείνουµε όπως η ΙΥΑΑ καλύπτει και τα ανύπαντρα ετεροφυλικά ζευγάρια που 

έχουν σταθερή συµβιωτική σχέση, (λαµβάνοντας όλα τα µέτρα που θα διασφαλίζουν 

τα νοµικά/οικονοµικά/κοινωνικά δικαιώµατα του παιδιού), πράγµα που (σύµφωνα µε 
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µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 1998) είναι νοµικά κατοχυρωµένο σε 

τουλάχιστον δέκα οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. 

 

 

Την άποψη αυτή  υιοθετούν τα 7 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

5. Σεµέλη Βύζακου 

6. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

7. Ευάγγελος Αναστασίου  

 
 

 

2. Μονήρες άγαµο άτοµο 

 

ΑΠΟΨΗ A: 

Σχετικά µε τα µονήρη άτοµα και την ΙΥΑΑ παρατηρείται ότι το δικαίωµα του 

µονήρους ατόµου δε θα πρέπει να αποκλεισθεί sui generis, έστω και αν ο κανόνας 

θα πρέπει να είναι η χρήση της ΙΥΑΑ για απόκτηση τέκνου από ζεύγος µε δύο γονείς.  

Θα πρέπει όµως, κατ΄ εξαίρεση, κάτι τέτοιο να γίνει αποδεκτό µέσα στα πλαίσια της 

µη µοιρολατρικής αποδοχής της δυστυχίας. Εφ’ όσο λοιπόν συντρέχουν κάποιοι 

ειδικοί λόγοι (ανικανότητα γάµου ή συµβίωσης, ή συνεύρεσης) προβλήµατα που 

έστω και αν είναι δύσκολο αν όχι αδύνατον να αποδειχθούν, και κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες, αυτή η µέσω ΙΥΑΑ απόκτηση τέκνου να επιτρέπεται και για 

µονήρες άγαµο άτοµο αλλά µόνο κατόπιν δικαστικής άδειας  εφ’ όσον πεισθεί το 

∆ικαστήριο ότι συντρέχουν σοβαροί ειδικοί λόγοι (διευκρινιστικά αναφέρεται ότι η 

περίπτωση αυτή δεν ταυτίζεται µε τη µεταθανάτια γονιµοποίηση).  Προς υποστήριξη 

της πιο πάνω θέσης το άρθρο 7(1) του Νόµου Περί Υιοθεσίας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας (Ν. 19(Ι)/1995), προβλέπει ότι: «∆ιάταγµα υιοθεσίας µπορεί να εκδοθεί 

και έπειτα από αίτηση ενός µόνο προσώπου που δεν είναι έγγαµο, αν το ∆ικαστήριο 
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ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι». Ο παραλληλισµός αυτός γίνεται για να 

υποδειχθεί ότι γίνεται ηθικά και νοµικά αποδεκτό ότι, κάτω από κάποιες συνθήκες 

και νοουµένου ότι τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις, το µονήρες άτοµο µπορεί να 

αναλάβει ευθύνες γονικής φροντίδας. 

 

Την άποψη αυτή  υιοθετούν τα 7 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

5. Σεµέλη Βύζακου 

6. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

7. Ευάγγελος Αναστασίου  

 

 

 

ΑΠΟΨΗ Β’:   

Ενθαρρύνοντας τη χρησιµοποίηση της ΙΥΑΑ από µονήρη άγαµα άτοµα, 

µπορεί να ενθαρρύνουµε ταυτόχρονα τη δηµιουργία της Μονήρους Οικογένειας, µε 

όλες τις κοινωνικές προεκτάσεις, εφ’ όσον η βιοτεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα 

της παρένθετης µητρότητας.  Το µονήρες άτοµο δεν στερείται αξιοπρέπειας και 

εντιµότητας. Νοµοθετική αποδοχή όµως της χρήσης της ΙΥΑΑ από µονήρη άτοµα 

(άνδρες ή γυναίκες) µπορεί να τύχει εκµετάλλευσης από οµοφυλόφιλα άτοµα τα 

οποία θα εµφανίζονται ως µονήρη άτοµα.  Σε τέτοια περίπτωση δε θα είναι δυνατός 

ο δια της νοµοθεσίας έλεγχος και η προστασία του παιδιού από τον ενδεχόµενο 

ή/και αυξανόµενο κίνδυνο να γίνει θύµα από την καταχρηστική χρήση της 

βιοτεχνολογίας.  ∆ηλαδή το παιδί να γίνει θύµα της ΙΥΑΑ. Σαν απόρροια των πιο 

πάνω, θεωρείται ότι δε θα πρέπει να επιτρέπεται σε µονήρη άτοµα να αποκτούν 

τέκνα µέσα από διαδικασία ΙΥΑΑ. 
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 Η οποιαδήποτε εισήγηση ότι µπορεί ο νοµοθέτης να επιτρέψει την ΙΥΑΑ σε 

µονήρη άτοµα κατόπιν δικαστικής άδειας, περιέχει ηθικά ανεπίτρεπτες παραµέτρους 

εφ’ όσον, πιθανόν, να οδηγήσει σε εξευτελισµό της προσωπικότητας του µονήρους 

ατόµου το οποίο καλείται να αποδείξει την ανικανότητα γάµου ή συµβίωσης ή 

συνεύρεσης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, όσον αφορά τον παραλληλισµό µε την 

υιοθεσία παιδιού που ήδη είναι γεννηµένο, οι ηθικές και νοµικές παράµετροι που 

εξετάζονται είναι σε εντελώς διαφορετική βάση και διακρίνονται σαφώς από την 

προγραµµατισµένη και προµελετηµένη τεκνογονία µε ΙΥΑΑ.  

 

Την άποψη αυτή  υιοθετούν τα 6 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

 

3. Οµοφυλόφιλα ζευγάρια 

Θα πρέπει ρητά και άµεσα να απαγορευθεί νοµοθετικά η χρησιµοποίηση της 

ΙΥΑΑ από τα οµοφυλόφιλα ζευγάρια.  Η ΙΥΑΑ δεν είναι βιοηθικά και δεοντολογικά 

ορθό να χρησιµοποιείται για κάλυψη αδυναµίας τεκνοποίησης που µοναδικό λόγο 

έχει την οµοφυλοφιλική επιλογή του ατόµου. Η τοποθέτηση αυτή απορρέει από τη 

γενική θέση αρχής ότι η καταφυγή στις µεθόδους ΙΥΑΑ αποτελεί λύση ανάγκης και 

όχι επιλογής, και γίνεται αφού δεν υπάρχει δυνατότητα φυσιολογικής τεκνοποίησης 

για καθαρά ιατρικούς λόγους (δηλ. τα υποβοηθούµενα άτοµα έχουν τη δυνητική 

βιολογική ικανότητα να τεκνοποιήσουν φυσιολογικά, πλην όµως αδυνατούν για 

ιατρικούς λόγους). Στην περίπτωση των  οµοφυλόφιλων ζευγαριών εξ αντικειµένου 

δεν υπάρχει τέτοια δυνητική βιολογική ικανότητα τουλάχιστον όχι µέσα στο πλαίσιο 

της σχέσης που τα άτοµα αυτά εν προκειµένω επέλεξαν. 

Στο θέµα αυτό υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των Μελών της ΕΕΒΚ. 
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16. ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗ/ΦΕΡΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ) 

 

16.1 Εκφράζεται η ανησυχία, η χρήση ξένης µήτρας για σκοπούς ΙΥΑΑ να τύχει 

τέτοιας εκµετάλλευσης που να καταλήγει σε εκούσια ατεκνία. 

 

Παράλληλα όµως διατυπώνεται η έγνοια ότι, στην περίπτωση που θα 

απαγορευθεί εντελώς στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία η χρήση της εν λόγω µεθόδου, µία 

γυναίκα θα καταφεύγει σε χώρες όπου δεν υπάρχει νοµοθετικός περιορισµός µε 

αποτέλεσµα το φαινόµενο του «ιατρικού τουρισµού”. Πρόσθετα τίθεται το ερώτηµα, 

σε περίπτωση που στην Κύπρο θα απαγορεύεται η χρήση φέρουσας µητέρας, τι 

νοµικό καθεστώς θα έχει το παιδί που θα γεννηθεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από 

φέρουσα µητέρα και στη συνέχεια το παιδί αυτό θα µεταφερθεί στην Κύπρο από 

τους κοινωνικούς του γονείς; 

 

Στην Ελληνική νοµοθεσία: (Νόµος Υπ΄αριθ.3089 (ΦΕΚ  Α 327 /23 -12-2002) µε 

τίτλο: Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή, όπου το άρθρο 1464 

προβλέπει ότι: “Σε περίπτωση τεχνητής γονιµοποίησης, αν η κυοφορία έγινε από 

άλλη γυναίκα, υπό τους όρους του άρθρου 1458, µητέρα του τέκνου τεκµαίρεται η 

γυναίκα στην οποία δόθηκε  η σχετική δικαστική άδεια. Το τεκµήριο αυτό 

ανατρέπεται, µε αγωγή προσβολής της µητρότητας που ασκείται µέσα σε προθεσµία 

έξι µηνών από τον τοκετό, είτε από την τεκµαιρόµενη µητέρα είτε από την κυοφόρο 

µητέρα εφόσον αποδειχθεί ότι το τέκνο κατάγεται βιολογικά από την τελευταία. Η 

προσβολή γίνεται από την δικαιούµενη γυναίκα αυτοπροσώπως ή από ειδικό 

πληρεξούσιό της ή ύστερα από άδεια του δικαστηρίου από τον νόµιµο αντιπρόσωπο 

της. Με την αµετάκλητη δικαστική απόφαση που δέχεται την αγωγή το τέκνο έχει 

αναδροµικά από την γέννηση του µητέρα την γυναίκα που το κυοφόρησε».  

 

Συµπληρώνεται ότι ο Ελληνικός Νόµος  3089/2002 διαλαµβάνει τις πιο κάτω 

προϋποθέσεις, υιοθετώντας την αποδοχή της παρένθετης µητέρας, για σκοπούς 

µεταξύ άλλων, της αποφυγής του «αναπαραγωγικού τουρισµού»: 
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i. Την ιατρικά διαπιστωµένη αδυναµία κυοφορίας της γυναίκας που 

ενδιαφέρεται να αποκτήσει παιδί. 

ii. Την κατάλληλη υγεία της γυναίκας που πρόκειται να κυοφορήσει. 

iii. Τη συµφωνία των ενδιαφεροµένων προσώπων, δηλαδή της γυναίκας που 

θέλει να αποκτήσει παιδί, της γυναίκας που πρόκειται να κυοφορήσει, καθώς 

και των συζύγων ή συντρόφων αυτών σε περίπτωση που αυτές είναι 

παντρεµένες ή συµβιούν. 

iv. Τη γονιµοποίηση  in vitro ωαρίου που δεν προέρχεται από τη µέλλουσα να 

κυοφορήσει. 

v. Την έλλειψη κάθε οικονοµικού ανταλλάγµατος 

vi. Τη µόνιµη κατοικία των δύο γυναικών στην Ελλάδα. 

vii. Τη δικαστική άδεια για να διαπιστωθεί η συνδροµή όσων προϋποθέσεων 

µπορούν να διαπιστωθούν. 

 

16.2 Όσον αφορά την υποκατάστατη µητρότητα (όπου η γυναίκα κυοφορεί µε 

δικό της ωάριο), η κυρία Ισµήνη  Κατράνη-Κριάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοικήσεως του Παντείου Πανεπιστηµίου, αναφορικά µε το 

δικαίωµα αποκτήσεως απογόνων, σε συνέδριο της ΕΕΒΚ, ανέφερε τα εξής:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

«Στις Ηνωµένες Πολιτείες το δικαίωµα αποκτήσεως απογόνων συνάγεται από το 

δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, στο οποίο δίνεται όµως ένα ιδιαιτέρως 

ευρύ περιεχόµενο, που καταλήγει στην αποδοχή όλων των µεθόδων αναπαραγωγής, 

συµπεριλαµβανοµένης και της προσφυγής στην υποκατάστατη µητέρα: στην 

περίπτωση αυτή η αδυναµία συλλήψεως και κυοφορίας της γυναίκας παρακάµπτεται 

µέσω της γονιµοποιήσεως ωαρίων τρίτης γυναίκας και εν συνεχεία κυοφορίας τους 

από αυτήν, µε σκοπό την παράδοσή τους, µετά τη γέννηση, στον άνδρα, από τον 

οποίο προέρχεται το σπέρµα και τη σύζυγό του. Στην Ευρώπη συµφωνίες αυτού του 

τύπου αντίκεινται στα χρηστά ήθη, διότι η σύµβαση γεννήσεως ενός παιδιού µε 

σκοπό την µετέπειτα «παράδοση» του για υιοθεσία στην σύζυγο του πατέρα, µε 

ταυτόχρονη αποξένωσή του από τη φυσική του µητέρα µετατρέπει το παιδί  σε 

«παραδοτέο εµπόρευµα» και τη φυσική µητέρα σε «παραγωγό». Σε αντίθεση µε την 
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πορνεία, η γυναίκα στην περίπτωση αυτή δεν εκποιεί µόνο τις αναπαραγωγικές τις 

υπηρεσίες αλλά και το ίδιο το παιδί, του οποίου είναι η φυσική µητέρα. 

 

Αν και η συζήτηση στο Συµβούλιο της Ευρώπης για τη δηµιουργία 

Συστάσεως σχετικά µε τις µεθόδους υποβοηθούµενης αναπαραγωγής δεν απέδωσε, 

λόγω των µεγάλων αποκλίσεων µεταξύ των κρατών σχετικά µε τις αρχές που θα 

έπρεπε να τις διέπουν, τα κυριότερα στοιχεία της «Ευρωπαϊκής αντιλήψεως» 

διατυπώνονται στο σχέδιο Συστάσεως του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1987 και 

στο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 1989 σχετικά µε την τεχνητή 

γονιµοποίηση in-vivo και in- vitro. Στα κείµενα αυτά εκφράζεται η προτροπή προς 

τον εθνικό νοµοθέτη να λάβει εγκαίρως µέτρα, ούτως ώστε να επιτρέπεται η 

προσφυγή στις νέες µεθόδους βάσει των γενικών αρχών προστασίας των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι 

λόγω των νέων δυνατοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος. Ειδικότερα αναφέρεται η 

ευθύνη της κοινωνίας έναντι των µελλοντικών γενεών, η ανάγκη προστασίας των 

γυναικών έναντι οιασδήποτε µορφής εκµετάλλευσης και πιθανότητας 

εµπορευµατοποιήσεως του γυναικείου σώµατος, η προστασία της οικογένειας ως 

βασικού κοινωνικού κυττάρου, η ανάγκη προστασίας των παιδιών και η ανάγκη 

προστασίας του εµβρύου, Επισηµαίνεται δε, ότι οι θεραπείες αυτές οφείλουν να 

αποσκοπούν στην καταπολέµηση της ακούσιας ατεκνίας και να µην µετατρέπονται 

σε εναλλακτικές µεθόδους αναπαραγωγής». (Κριάρη-Μάρτιος 2005, Λευκωσία- 

Συνέδριο ΕΕΒΚ για την ΙΥΑΑ). 

 

Λαµβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη η ΕΕΒΚ οµόφωνα εισηγείται την 

νοµοθετική απαγόρευση της χρήσης ξένης µήτρας µε υποκατάστατη 

µητρότητα δηλαδή που κυοφορεί το δικό της ωάριο. 
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16.3.1 Στην περίπτωση χρήσης Φέρουσας/Παρένθετης µητρότητας (γυναίκα 

που κυοφορεί παιδί µε ξένο ωάριο) στην ΙΥΑΑ η ΕΕΒΚ έχει τις εξής απόψεις:  

 

ΑΠΟΨΗ Α΄:  

 Η χρήση Φέρουσας/Παρένθετης µητρότητας προσκρούει στην αντίληψη σε 

ό,τι αφορά την ελευθερία του ατόµου.  ∆ηµιουργείται ένα νέο είδος δουλείας και 

εµπορευµατοποίησης του ανθρώπου.  ∆ίδονται ίσως κίνητρα σε άτοµα που είναι 

οικονοµικά υποδεέστερα να προσφέρουν υπηρεσία µε το να φέρνουν στον κόσµο 

ένα παιδί.  Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να δηµιουργηθεί ένα διαφορετικό είδος 

εκµετάλλευσης της γυναίκας.  Στην περίπτωση της υποκατάστατης µητέρας 

αναγνωρίσθηκε το γεγονός ότι αυτή, λόγω των «βιολογικών δεσµών» που 

δηµιουργούνται µεταξύ της και του παιδιού που κυοφορεί, µπορεί να έχει το 

δικαίωµα να επιλέξει να κρατήσει το παιδί που θα γεννηθεί.  Ταυτόχρονα, πρέπει να 

αναγνωρισθεί ότι τα αισθήµατα της γυναίκας που είτε φέρει ένα παιδί µε το δικό της 

ωάριο ή το κυοφορήσει µε ξένους γαµέτες είναι τα ίδια σε σχέση µε τον αποχωρισµό 

της από το παιδί που θα γεννηθεί.  Επιπρόσθετα, υπάρχει ο µεγάλος κίνδυνος να 

δηµιουργηθούν και ενδο-οικογενειακά προβλήµατα (κληρονοµικά, νοµικά, κοινωνικά 

προβλήµατα), ιδιαίτερα εάν η φέρουσα µητέρα είναι συγγενικό πρόσωπο προς το 

ζευγάρι που προσφεύγει στην χρήση της ΙΥΑΑ. Με την χρήση της υποκατάστατης 

µητέρας υπάρχει αφ’ ενός καταπάτηση της ακεραιότητας της συζυγικής ενότητας και 

αφ’ ετέρου καταπάτηση του δικαιώµατος του παιδιού να γεννηθεί στην φυσική του 

οικογένεια και από την φυσική του οικογένεια.  

Υπέρ της απαγόρευσης του θεσµού της φέρουσας/παρένθετης µητρότητας 

τάσσονται τα 7 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

7. Ιουλιέττα Καλλή-Λαούρη 
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ΑΠΟΨΗ Β’:  

Αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της µεθόδου λόγω του συνδέσµου που 

δηµιουργείται µεταξύ της Φέρουσας µητέρας µε το παιδί που γεννιέται.  Στην Κύπρο 

παρατηρείται το φαινόµενο ότι µία οικογένεια µπορεί να δώσει, για διάφορους 

λόγους, ένα από τα παιδιά της σε µία άλλη οικογένεια για να το µεγαλώσει.  Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, η κοινωνική σύνδεση υπάρχει µε την κοινωνική µητέρα ή την 

κοινωνική οικογένεια.  Η σύνδεση της οικογένειας στην Κυπριακή κοινωνία σήµερα 

είναι τέτοια που µπορεί να ξεπεράσει τυχόν προβλήµατα ενδο-οικογενειακής φύσης 

που µπορεί να προκύψουν από τη χρήση του θεσµού της Φέρουσας µητρότητας.  

Πέραν τούτου, θεωρείται ότι η τυχόν απαγόρευση της παρένθετης 

µητρότητας/φέρουσας µητέρας αποτελεί δυσµενή διάκριση προς την γυναίκα, αφού 

ο µεν άνδρας που αδυνατεί να τεκνοποιήσει, υποβοηθείται µε δωρεά σπέρµατος, 

ενώ η γυναίκα που αδυνατεί να κυοφορήσει, µένει αβοήθητη.  Ταυτόχρονα, ο 

άνδρας που διαθέτει υγιές σπέρµα θα στερηθεί του δικαιώµατος τεκνοποίησης 

τέκνου γενετικά συγγενούς του.  Ως εκ τούτου υποστηρίζεται η άποψη ότι ο 

Νοµοθέτης θα πρέπει να βάλει τέτοια εχέγγυα έτσι ώστε να επιτρέπεται ο θεσµός 

της Φέρουσας µητέρας αλλά να αποφευχθεί η εµπορευµατική εκµετάλλευση των 

γυναικών.  Κάτω από πολύ αυστηρούς όρους, η χρήση της Φέρουσας/Παρένθετης 

µητρότητας θα πρέπει να επιτρέπεται όταν η Φέρουσα µητέρα είναι Κύπρια και 

κατόπιν δικαστικής άδειας. 

 

Την άποψη αυτή  υιοθετούν τα 5 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Ανδρέας ∆ηµητρίου 

4. Σεµέλη Βύζακου 

5. Ευάγγελος Αναστασίου  

 

Αποχή: Κωνσταντίνος ∆έλτας 
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16.3.2 Όλα τα Μέλη της ΕΕΒΚ συµφωνούν ότι, εάν η µέθοδος της Φέρουσας 

µητέρας επιτραπεί µέσω δικαστικής άδειας, η άδεια θα πρέπει να δίνεται µόνο εφ’ 

όσον αποδειχθεί ιατρικά από οµάδα ιατρών ότι υπάρχει πρόβληµα κυοφορίας στη 

σύζυγο και είναι η µόνη ενδεδειγµένη οδός για απόκτηση παιδιού από εκείνη και το 

σύζυγό της.  Επίσης, οµόφωνα σηµειώνεται, πάλιν, ότι η τυχόν προσφυγή σε 

µεθόδους ΙΥΑΑ είναι λύση ανάγκης και όχι επιλογής.  Αν µπορεί να κυοφορήσει η 

µελλοντική µητέρα τότε δεν θα µπορεί να προσφύγει στην µέθοδο της φέρουσας 

µητέρας (π.χ. για λόγους διατήρησης της σιλουέτας της, κ.α.). ∆εν θα δίνεται 

οποιαδήποτε οικονοµική αµοιβή αλλά θα προβλεφθεί ρητά ότι το ενδιαφερόµενο 

ζευγάρι θα στηρίξει ιατρικά την Φέρουσα µητέρα, χωρίς αυτό να θεωρείται 

οικονοµική αµοιβή. 

 

 Σε περίπτωση που θα υιοθετηθεί η τεχνική αυτή και στην απουσία µεγάλων 

επιστηµονικών µελετών µε στόχο να διαπιστωθούν τυχόν µακροχρόνια προβλήµατα 

που µπορεί να προκύπτουν από την τεχνική της φέρουσας µητέρας, ο ρόλος του 

ψυχολόγου και του σύµβουλου, πρέπει να θεωρείται πολύ σηµαντικός τόσο για την 

φέρουσα µητέρα όσο και για τα άλλα εµπλεκόµενα άτοµα που συνάπτουν 

συµφωνίες µέσα στα πλαίσια της τεχνικής της φέρουσας µητέρας. 

 

 Ο νοµοθέτης θα πρέπει να εγκύψει και στα ιδιαίτερα κοινωνικά, ψυχολογικά 

και άλλα προβλήµατα που πιθανόν να προκύψουν από την εφαρµογή της µεθόδου 

αυτής. 

 

 

17. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 

ΚΥΚΛΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Πρέπει να µη δηµιουργείται µεγάλος αριθµός εµβρύων για να µη 

δηµιουργούνται πλεονάσµατα που ενδεχόµενα θα οδηγηθούν µετά στην 

καταστροφή. Ο αριθµός των εµβρύων που δηµιουργούνται σε κάθε θεραπεία ΙΥΑΑ 

θα αναφέρεται και θα αιτιολογείται από το ειδικό κέντρο εµβρυολογίας, µε βάση την 
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ηλικία και το ιατρικό ιστορικό της γυναίκας που θα κυοφορήσει. Ο νοµοθέτης όµως 

µπορεί να θέσει τον ελάχιστο και µέγιστο αριθµό εµβρύων που εν πάσει περιπτώσει 

θα µπορούν να δηµιουργηθούν.  

 

Κατά την χρήση φαρµάκων για πρόκληση ωορρηξίας, πρέπει να 

ακολουθούνται δοκιµασµένα πρωτόκολλα θεραπείας για αποφυγή επιπλοκών και 

πολύδυµης εγκυµοσύνης.  Για γυναίκες µέχρι και 40 ετών, σύµφωνα µε τις πιο 

πρόσφατες οδηγίες, που δίδονται από αρµόδια σώµατα του εξωτερικού (π.χ. HFEA 

Αγγλίας), κατά την εφαρµογή της ΙΥΑΑ θα είναι σωστό να µεταφέρεται στη µήτρα 

ένα έµβρυο.  Στόχος η αποφυγή της «εµβρυϊκής ελάττωσης» κατά την τεκνογονία. 

Λαµβανοµένων υπόψη των ιατρικών λόγων που συνηγορούν προς τούτο, η 

µεταφορά δύο-τριών εµβρύων µπορεί να επιτρέπεται σε γυναίκες πέραν των 40 

ετών.  Η Αρχή ΙΥΑΑ θα µπορεί να ρυθµίσει τον ακριβή αριθµών εµβρύων που 

µπορεί να µεταφερθούν σε άλλες οµάδες γυναικών µε ιδιαιτερότητες ανάλογα µε τις 

συγκεκριµένες ιατρικές τους ενδείξεις και την ηλικία τους.  Σε περίπτωση που θα 

γίνει νοµοθετικά αποδεκτή η δωρεά ωαρίων ή εµβρύων τα παραπάνω όρια ηλικίας 

αφορούν στη δότρια των ωαρίων/εµβρύων. 

 

Η δηµιουργία εµβρύων στο πλαίσιο νέου κύκλου θεραπείας δεν επιτρέπεται 

προ της εξαντλήσεως των υπαρχόντων κρυοσυντηρηµένων εµβρύων, εφ’ όσον ο 

αριθµός τους είναι επαρκής. 

Στο θέµα αυτό υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των Μελών της ΕΕΒΚ. 

 

 

18. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ/ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΥΑΑ 

Η χρησιµοποίηση γαµετών από δωρητές για να δώσουν απογόνους σε 

άτεκνα ζευγάρια, πέραν της  ελλοχεύουσας εµπορευµατοποίησης, αποτελεί και ένα 

είδος καταπάτησης της ακεραιότητας της συζυγικής ένωσης και του δικαιώµατος του 

παιδιού να γεννηθεί στην φυσική του οικογένεια και από την φυσική του οικογένεια. 
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Τα βιοηθικά και νοµικά προβλήµατα από τη χρήση ξένων γαµετών στην ΙΥΑΑ 

φαίνονται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι σε µια νοµοθεσία που θα ρυθµίζει το θέµα 

ο/η δότης/δότρια σπέρµατος/ωαρίων δε θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να 

διεκδικήσει την πατρότητα/µητρότητα παιδιού που προκύπτει από τη χρήση του 

σπέρµατος/ωαρίου του/της µέσω εξετάσεων γενετικού υλικού.  Ο νοµικός 

πατέρας/µητέρα θα πρέπει να διασφαλίζονται µε τη νοµοθεσία όπως γίνεται στην 

περίπτωση της υιοθεσίας. Βεβαίως, πρέπει να ισχύει και το αντίστροφο, ότι δηλαδή 

παιδιά τα οποία προκύπτουν δεν µπορούν να έχουν οποιαδήποτε νοµικά 

δικαιώµατα έναντι των βιολογικών τους γονέων.  Ταυτόχρονα, η ΕΕΒΚ αναγνωρίζει 

ότι η συνέπεια αυτού είναι ότι το παιδί στερείται βασικών δικαιωµάτων του να 

γνωρίζει ποιος είναι ο/η βιολογικός/βιολογική πατέρας/ µητέρας του/της. Τούτο όµως 

δηµιουργεί στέρηση του δικαιώµατος του παιδιού σε περίπτωση ασθένειας να 

µπορεί να προσφύγει, για σκοπούς θεραπείας που απαιτεί ιστοσυµβατό δότη, στους 

βιολογικούς του γονείς. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα δικαιούται ένα παιδί 

που γεννήθηκε µε µεθόδους τεχνολογικής υποστήριξης της ανθρώπινης 

αναπαραγωγής, να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν το βιολογικό του 

πατέρα ή τη βιολογική του µητέρα (ή και τους δύο, αν γεννήθηκε από δωρεά 

εµβρύου) θα πρέπει να τύχουν ενδελεχούς συζήτησης και διερεύνησης ώστε να µην 

δηµιουργούνται προϋποθέσεις για µεταχρονονοληγηµένες τραγωδίες και 

ψυχολογικούς τραυµατισµούς, κάτι το οποίο αντίκειται προς την ηθική και 

δεοντολογική εφαρµογή των σύγχρονων τεχνολογιών. 

 

Βεβαίως, κάτω από κάποιες συνθήκες το παιδί θα µπορεί να έχει πρόσβαση 

σε στοιχεία που θα διατηρεί η Εθνική Τράπεζα Κρυοσυντήρησης µετά από 

γνωµάτευση και της Αρχής ΙΥΑΑ. Κάθε περίπτωση να µελετάται εξατοµικευµένα 

εξαιτίας της πιθανότητας κάποιας νόσου. 

 

Η χρήση ετερόλογης γονιµοποίησης (ξένοι γαµέτες) από τους υποστηριχτές 

της βρίσκει ερείσµατα αποδοχής της στο γεγονός ότι βοηθά το ζευγάρι να αναπτύξει 

την προσωπικότητά του.  

 



 70/122

Όσοι όµως υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη ότι δηλαδή η ΙΥΑΑ θα πρέπει 

να γίνεται µε οµόλογη γονιµοποίηση στηρίζουν την άποψη τους στο ότι η ετερόλογη 

γονιµοποίηση: 

(α) παρεµβαίνει τρίτο πρόσωπο στη διαδικασία γονιµοποίησης, 

(β) δεν αποτελεί πράξη αγάπης, κατανόησης και αποδοχής της αδυναµίας του ενός 

εκ των συζύγων 

(γ) προάγει τον εγωισµό και πνίγει τον αλτρουϊσµό και την επιθυµία για υιοθεσία 

παιδιού 

(δ)  υποβαθµίζει τους κινδύνους µετάδοσης ασθενειών στο παιδί που θα γεννηθεί 

που δεν έφεραν οι κοινωνικοί του γονείς 

(ε) αδιαφορεί για τα κοινωνικά, ψυχολογικά και ιατρικά προβλήµατα του παιδιού και 

την εν γένει ευηµερία του, διότι προµελετηµένα, προγραµµατισµένα και εκ των 

προτέρων στερεί το παιδί του δικαιώµατος που έχει να γνωρίσει τους βιολογικούς 

του γονείς. 

 

19. ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΙΥΑΑ 

 

Εκφράζεται η άποψη ότι η προγραµµατισµένη δηµιουργία ενός εµβρύου για 

τη γέννηση ενός παιδιού που θα είναι χωρίς έναν από τους γονείς του θεωρείται 

δεοντολογικά και βιοηθικά λανθασµένη.  Η ιατρική έχει ως στόχο της την προαγωγή 

του καλού και της ευηµερίας, να ωφελεί και να µην βλάπτει.  Στην περίπτωση της 

µεταθανάτιας ΙΥΑΑ, µία ιατρική πράξη, χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία εξ 

υπαρχής και προγραµµατισµένα ενός παιδιού που δε θα έχει είτε τον πατέρα είτε την 

µητέρα του. Εξεταζόµενη η µεταθανάτια γονιµοποίηση µέσα από το πρίσµα της 

βιοηθικής αλλά και της νοµικής δεν βρίσκει τέτοια δικαιολογητικά που να ανατρέπουν 

τον ουσιαστικό σκοπό της επιθυµίας για τεκνοποίηση. Ο σκοπός αυτός δεν είναι 

άλλος από την επιθυµία του ζευγαριού που είναι µαζί και απολαµβάνει τη συζυγική 

θαλπωρή να ολοκληρώσει την οικογενειακή του ευτυχία µε την παρουσία παιδιών. 

Στη µεταθανάτια γονιµοποίηση απουσιάζει εντελώς αυτό το σκηνικό και έχουµε 

αντίθετα µια µακάβρια εικόνα που δεν είναι καθόλου προς όφελος της ψυχολογίας  
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του παιδιού που θα γεννηθεί και ενδεχόµενα κάποια στιγµή θα γνωρίσει κάτω από 

ποιες συνθήκες λήφθηκε γεννητικό υλικό από τον γονέα του. 

 

Η µεταθανάτια γονιµοποίηση διαφέρει ουσιαστικά και δεν συγκρίνεται µε το 

γεγονός της γέννησης παιδιού που κυοφορείτο ή που δηµιουργήθηκε in-vitro όταν 

ήταν υγιής (όχι ετοιµοθάνατος) και εν ζωή ο γονέας του και στην πορεία αυτός ο 

γονέας απεβίωσε ξαφνικά. 

 

Αποδοχή της µεταθανάτιας γονιµοποίησης περιέχει και τον κίνδυνο 

εκµετάλλευσης της µεθόδου για κληρονοµικούς ή άλλους λόγους που ενδέχεται να 

δηµιουργήσουν οικογενειακά ή κοινωνικά δράµατα τα οποία δε θα λειτουργήσουν 

προς το συµφέρον και/ή την ευηµερία του παιδιού που θα γεννηθεί. 

 

 Ορισµένα Μέλη της ΕΕΒΚ εισηγούνται ότι, αν ο νοµοθέτης επιτρέπει την 

µεταθανάτια γονιµοποίηση,  τότε θα πρέπει να απαιτείται δικαστική άδεια µετά από 

αξιολόγηση κάθε περίπτωσης από την ΑΙΥ και  µόνο εφ’ όσο συντρέχουν ειδικοί 

λόγοι. 

 

Στην περίπτωση που η ΙΥΑΑ θα εφαρµοσθεί µεταθανάτια, θα πρέπει να 

διενεργείται µετά την πάροδο κάποιων µηνών (Ελλάδα: 6 µήνες) και πριν από τη 

συµπλήρωση κάποιων χρόνων (Ελλάδα: 2 έτη) από το θάνατο του άνδρα/της 

γυναίκας. 

 

 Η µεταθανάτια χρησιµοποίηση κρυοσυντηρηµένων γαµετών που 

λήφθηκαν εν ζωή του ενός ή και των δύο µερών, διότι υπήρχε υποψία 

κινδύνου θανατηφόρας έκβασης µιας ασθένειας, για µεταθανάτια χρήση, θα 

πρέπει να απαγορεύεται κατά την άποψη των 9 πιο κάτω Μελών της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  
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5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

7. Σεµέλη Βύζακου 

8. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

9. Ευάγγελος Αναστασίου 

 

 

Η µεταθανάτια χρησιµοποίηση κρυοσυντηρηµένων γαµετών που 

λήφθηκαν εν ζωή του ενός ή και των δύο µερών, διότι υπήρχε υποψία 

κινδύνου θανατηφόρας έκβασης µιας ασθένειας, για µεταθανάτια χρήση θα 

πρέπει να επιτρέπεται κατά την άποψη των 3 πιο κάτω Μελών της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

 

Αποχή: Κωνσταντίνος ∆έλτας 

 

 

Η λήψη γαµετών από ετοιµοθάνατους ή νεκρούς για σκοπούς 

µεταθανάτιας γονιµοποίησης κατά την άποψη των 12 πιο κάτω Μελών της 

ΕΕΒΚ δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε µε δικαστική άδεια, αλλά ούτε διότι 

θα συντρέχουν ειδικοί λόγοι. 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

7. Σεµέλη Βύζακου 

8. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

9. Ευάγγελος Αναστασίου  
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10. Χρίστος Ηλιάδης 

11. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

12. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

 

Αποχή: Ελένη Καλοκαιρινού 

 

 

 

20. ΕΠΩΝΥΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ∆ΩΡΕΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ, ΩΑΡΙΟΥ και 

ΕΜΒΡΥΟΥ 

 

Παρ’ όλο που η ετερόλογη γονιµοποίηση και η δωρεά εµβρύου δεν 

υποστηρίζεται από τα 6 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ:  

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

 

Εν τούτοις η ΕΕΒΚ έχει ασχοληθεί µε τα βιοηθικά και νοµικά προβλήµατα που 

δηµιουργούν οι διαδικασίες αυτές µε σκοπό να τα αναδείξει και να προβληµατίσει 

τον αναγνώστη. 

 

Ο δότης σπέρµατος δεν είναι ποτέ ανώνυµος ως προς τη τράπεζα σπέρµατος. 

Τα στοιχεία όλων των δοτών σπέρµατος θα πρέπει να διατηρούνται κωδικοποιηµένα 

και να φυλάσσονται δεόντως σε τράπεζα σπέρµατος, ανεξάρτητα από το αν το 

σπέρµα έχει χρησιµοποιηθεί ή όχι για σκοπούς ΙΥΑΑ. Για σκοπούς αποφυγής 

µετάδοσης ασθενειών, θα πρέπει ο δότης να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις  γι’ 

αυτό και θα πρέπει να απαγορεύεται η χρήση νωπού σπέρµατος, προτού αυτό 

εξετασθεί ιατρικά και εργαστηριακά για αριθµό ασθενειών που θα καθορισθούν εκ 
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των προτέρων. Ο αριθµός και το είδος των ασθενειών είναι δυνατόν να 

τροποποιηθεί µε βάση νέες εξελίξεις ή αποτελέσµατα ερευνών στον τοµέα της 

γενετικής και βιοτεχνολογίας. 

 

Οι δότες σπέρµατος/ωαρίου µπορεί να παραµείνουν είτε ανώνυµοι, είτε 

επώνυµοι ως προς το παιδί που έχει γεννηθεί . Η επιχειρηµατολογία υπέρ της µη 

αποκάλυψης στο παιδί της ταυτότητας του βιολογικού του πατέρα ή της µητέρας 

(δηλ. του δότη/τριας σπέρµατος ή ωαρίου) θεωρεί ότι αυτό είναι σωστό, γιατί 

αποκλείει τη δηµιουργία δυσάρεστων καταστάσεων (διατάραξη των σχέσεων του 

παιδιού µε τον κατά νόµο πατέρα, ψυχικά τραύµατα, εκβιασµούς κτλ), πρόνοια που 

εξάλλου  υιοθετείται και από άλλες ξένες νοµοθεσίες. Η εντελώς αποξενωµένη 

συµβολή του βιολογικού πατέρα - δότη σπέρµατος, δε δηµιουργεί κανένα ηθικό 

έρεισµα για αποκάλυψη της ταυτότητάς του προς το παιδί, µε το οποίο δεν έχει 

καµία απολύτως ψυχική ή άλλη σύνδεση πλην της καθαρά «τεχνικής» συµβολής του 

στη διαδικασία της ΙΥΑΑ.  

∆εν µπορούµε όµως να αποκλείσουµε την πιθανότητα ότι ένα παιδί, όταν 

ενηλικιωθεί, να θελήσει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν το 

δότη/τρια. Από χώρα σε χώρα ο καθορισµός της ηλικίας και η δυνατότητα 

πρόσβασης διαφέρει. Στην Αγγλία για παράδειγµα, το παιδί µπορεί να έχει 

πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν το δότη όταν γίνει 18 ετών. 

 

Η ανωνυµία δηµιουργεί αυξηµένο κίνδυνο να στερηθεί το παιδί δυνατότητας 

λήψης προληπτικών ή θεραπευτικών µέσων, λόγω έλλειψης γνώσης, σε περίπτωση 

που εκδηλωθεί γενετική ασθένεια στο δότη σπέρµατος ή στη δότρια ωαρίου ή στη 

φέρουσα µητέρα (που κυοφόρησε το παιδί αυτό). Γι’ αυτό και θα πρέπει καταρχή  να 

προστατεύονται τα προς γέννηση τέκνα, µε τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων 

κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων των δοτών,  ώστε να 

αποκλεισθούν µεταδοτικές ή κληρονοµικές ασθένειες στους βιολογικούς απογόνους 

των δοτών/τριών, όπως κατ’ αναλογία συµβαίνει στις διαδικασίες αιµοδοσίας για την 

αποφυγή µεταδοτικών νοσηµάτων από τους αιµοδότες στους µεταγγιζόµενους. Για 

το λόγο αυτό θα πρέπει ν’ απαγορεύεται η χρησιµοποίηση νωπού σπέρµατος για 
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σκοπούς ΙΥΑΑ. Αναφέροντας τα πιο πάνω θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι δεν είναι 

δυνατός ο εντοπισµός κάθε γενετικής ασθένειας του δότη/τριας. Εποµένως, το παιδί 

που θα γεννηθεί µε ετερόλογη γονιµοποίηση δεν απαλλάσσεται από τον κίνδυνο να 

κληρονοµήσει άγνωστες γενετικές ασθένειες των βιολογικών του γονιών. 

 

Ταυτόχρονα, σε περίπτωση τήρησης της αρχής της  ανωνυµίας του δότη, και 

παρ’ όλα τα προληπτικά µέτρα αποφυγής µετάδοσης κληρονοµικών ασθενειών, θα 

πρέπει να υπάρχει η ρητή πρόνοια που να επιτρέπει την παραβίαση αυτής της 

ανωνυµίας σε περίπτωση ιατρικής ανάγκης. 

 

Βεβαίως, κάτω από κάποιες συνθήκες το παιδί θα µπορεί να έχει πρόσβαση 

σε στοιχεία που θα διατηρεί η Εθνική Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, µετά από 

γνωµάτευση και της Αρχής ΙΥΑΑ. Κάθε περίπτωση να µελετάται εξατοµικευµένα 

εξαιτίας της πιθανότητας κάποιας νόσου. 

Η ετερόλογη γονιµοποίηση (χρήση ξένων γαµετών) από τους υποστηριχτές 

της βρίσκει ερείσµατα αποδοχής της στο γεγονός ότι βοηθά το ζευγάρι να αναπτύξει 

την προσωπικότητά του.  

 

Όσοι όµως υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή η ΙΥΑΑ θα πρέπει 

να γίνεται µε οµόλογη γονιµοποίηση στηρίζουν την άποψη τους στο ότι η ετερόλογη 

γονιµοποίηση: 

(α) παρεµβαίνει τρίτο πρόσωπο στη διαδικασία γονιµοποίησης 

(β) δεν αποτελεί πράξη αγάπης, κατανόησης και αποδοχής της αδυναµίας του ενός 

εκ των συζύγων 

(γ) προάγει τον εγωισµό και πνίγει τον αλτρουϊσµό και την επιθυµία για υιοθεσία 

παιδιού 

(δ)  υποβαθµίζει τους κινδύνους µετάδοσης ασθενειών στο παιδί που θα γεννηθεί 

που δεν έφεραν οι κοινωνικοί του γονείς 

(ε) αδιαφορεί για τα κοινωνικά, ψυχολογικά και ιατρικά προβλήµατα του παιδιού και 

την εν γένει ευηµερία του λόγω του ότι προµελετηµένα και εκ των προτέρων 
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προγραµµατισµένα στερείται του δικαιώµατος να γνωρίσει τους βιολογικούς του 

γονείς. 

 

20.1.ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (Ετερόλογη Γονιµοποίηση) 

Η διάθεση σπέρµατος για ετερόλογη γονιµοποίηση έχει σκοπό την 

υποβοήθηση στην απόκτηση τέκνου µε µεθόδους ΙΥΑΑ. Γι’ αυτό στην περίπτωση 

που ο νοµοθέτης υιοθετήσει τη διαδικασία αυτή θα πρέπει η διάθεση να γίνεται  µετά 

από συµπλήρωση κατάλληλου εντύπου και ενυπόγραφης συγκατάθεσης από το 

δότη,  µε σκοπό να αποφεύγονται οι γενετικές ανωµαλίες. Οι δότες πρέπει να είναι 

νεαροί σε ηλικία (Benshusan and Shenker, 1993).  Η δωρεά σπέρµατος, έχει 

περιορισµένο όριο ηλικίας µόνο σε µερικές χώρες της Ευρώπης, όπως είναι το 

Βέλγιο, η Κροατία, η Τσεχία, η ∆ανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, το Ισραήλ, η 

Ολλανδία, η Πολωνία, η Ουκρανία και η Αγγλία.  Ο περιορισµός στο όριο ηλικίας 

κυµαίνεται µεταξύ 30 ετών στο Ισραήλ και µέχρι 55 στην Γαλλία.   

Στην Ελλάδα, οι δότες µπορεί να είναι είτε άγαµοι είτε έγγαµοι άνω των 21 

ετών.  Σε περίπτωση που οι δότες είναι έγγαµοι ή συζούν σε ελεύθερη ένωση, θα 

πρέπει να απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση της συζύγου ή συντρόφου. 

 

Οι απόλυτα απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τους δότες θα 

πρέπει να φυλάσσονται µε απόλυτη µυστικότητα και σε κωδικοποιηµένη µορφή στον 

Εθνικό Φορέα Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων σε αρχείο δοτών και ληπτών 

που θα πρέπει να δηµιουργηθεί.  Οι πληροφορίες που θα ζητούνται και θα 

περισυλλέγονται από τους δότες πρέπει να είναι ελάχιστες και οι απόλυτα αναγκαίες, 

έτσι ώστε να αποκλείουν την δυνατότητα χρήσης τους για ευγονικούς σκοπούς.  Οι 

λήπτες ή/και τέκνα που προκύπτουν µετά από την ΙΥΑΑ, κάτω από απόλυτα 

δικαιολογηµένες ιατρικές ή άλλες περιστάσεις που τυχόν να προκύψουν, θα 

µπορούν να έχουν πληροφόρηση για ιατρικά δεδοµένα που αφορούν το δότη µετά 

από σχετική αίτηση και έγκριση από την Αρχή της ΙΥΑΑ.  Η Αρχή ΙΥΑΑ, σε 

περίπτωση έγκρισης της αίτησης, θα ενηµερώνει τον Εθνικό Φορέα 

Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων ως προς ποιες πληροφορίες θα δίνονται 

στους αιτητές.     
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Οι δότες θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικώς σε κλινικό και 

εργαστηριακό έλεγχο, τον οποίο θα καθορίζει η Αρχή ΙΥΑΑ.  ∆ε θα πρέπει να 

γίνονται δεκτοί δότες που πάσχουν από κληρονοµικά, γενετικά ή µεταδοτικά 

νοσήµατα, ή είναι γνωστό ότι είναι υγιείς φορείς σοβαρών κληρονοµικών ασθενειών 

των οποίων η συχνότητα στην Κύπρο είναι τέτοια που να δηµιουργεί σηµαντικά 

αυξηµένη πιθανότητα γέννησης παιδιού µε σοβαρή κληρονοµική νόσο.  Όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι δότες θα πρέπει να διερευνώνται για αριθµό 

ασθενειών που θα καθορισθούν εκ των προτέρων. Ο αριθµός και το είδος των 

ασθενειών είναι δυνατό να τροποποιηθεί µε βάση νέες εξελίξεις ή αποτελέσµατα 

ερευνών στον τοµέα της γενετικής και βιοτεχνολογίας ή και µε βάση ιδιαιτερότητες 

που αφορούν στον κυπριακό πληθυσµό. Η χρήση νωπού σπέρµατος από δότη, 

δηλαδή χωρίς τον προηγούµενο ιατρικό και εργαστηριακό έλεγχο, δεν πρέπει να 

επιτρέπεται σε καµία περίπτωση. 

 

Από όλες τις πιο πάνω απαιτήσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ετερόλογη 

γονιµοποίηση επιφέρει αναγκαστικά τη διεξαγωγή ενός µεγάλου αριθµού εξετάσεων 

γενετικών και άλλων του δότη πράγµα που για να είναι ηθικά και νοµικά αποδεκτό 

θα πρέπει να γίνεται µετά από κατάλληλη µη καθοδηγητική γενετική συµβουλευτική 

προς το δότη, ο οποίος θα προχωρεί στη συνέχεια στην διάθεση σπέρµατος µε 

βάση την έγγραφη ελεύθερη και ενσυνείδητη ενηµερωµένη συγκατάθεσή του. 

 

Υπέρ της χρήσης ξένου σπέρµατος για ετερόλογη γονιµοποίηση τάσσονται τα 

7 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1.  Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

5. Σεµέλη Βύζακου 

6. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

7. Ευάγγελος Αναστασίου  
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Εναντίον της χρήσης ξένου σπέρµατος για ετερόλογη γονιµοποίηση 

τάσσονται τα 6 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ:  

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

 

 

20.2. ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΟΥ ΩΑΡΙΟΥ (ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ 

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ) 

Η διάθεση ωαρίων για ετερόλογη γονιµοποίηση έχει σκοπό την υποβοήθηση 

στην απόκτηση τέκνου µε µεθόδους ΙΥΑΑ. Γι’ αυτό, σε περίπτωση που ο νοµοθέτης 

επιτρέψει την διαδικασία αυτή, θα πρέπει η διάθεση να γίνεται  µετά από 

συµπλήρωση κατάλληλου εντύπου και ενυπόγραφης συγκατάθεσης από τη δότρια.  

Οι δότριες µπορεί να είναι είτε άγαµες είτε έγγαµες άνω των 21 ετών.  Σε περίπτωση 

που οι δότριες είναι έγγαµες ή συζούν σε ελεύθερη ένωση, θα πρέπει να απαιτείται 

και η έγγραφη συναίνεση του συζύγου ή συντρόφου. Ας σηµειωθεί ότι η αλήθεια 

περί της µη ύπαρξης συντρόφου είναι δύσκολο να εξασφαλισθεί. 

 

 Επειδή ορισµένες µελέτες έχουν συσχετίσει την εκδήλωση καρκίνου µε τον 

αριθµό των κύκλων ορµονοθεραπείας που γίνονται στη ΙΥΑΑ, καµία γυναίκα δε θα 

πρέπει να υποβάλλεται σε περισσότερους από ένα κύκλο ορµονοθεραπείας για να 

ληφθούν από αυτήν ωάρια.     
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Οι απόλυτα απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τις δότριες θα 

πρέπει να φυλάσσονται µε απόλυτη µυστικότητα και σε κωδικοποιηµένη µορφή στον 

Εθνικό Φορέα Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων σε αρχείο δοτών και ληπτών 

που θα πρέπει να δηµιουργηθεί.  Οι πληροφορίες που θα ζητούνται και θα 

περισυλλέγονται από τις δότριες πρέπει να είναι ελάχιστες και οι απόλυτα αναγκαίες 

έτσι ώστε να αποκλείουν τη δυνατότητα χρήσης τους για ευγονικούς σκοπούς.  Οι 

λήπτες ή/και τέκνα που προκύπτουν µετά από την ΙΥΑΑ, κάτω από απόλυτα 

δικαιολογηµένες ιατρικές ή άλλες περιστάσεις που τυχόν να προκύψουν, θα 

µπορούν να έχουν πληροφόρηση για ιατρικά δεδοµένα που αφορούν τη δότρια µετά 

από σχετική αίτηση και έγκριση από την Αρχή της ΙΥΑΑ.  Η Αρχή ΙΥΑΑ, σε 

περίπτωση έγκρισης της αίτησης, θα ενηµερώνει τον Εθνικό Φορέα 

Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων ως προς ποιες πληροφορίες θα δίνονται 

στους αιτητές.     

 

Οι δότριες θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικώς σε κλινικό και 

εργαστηριακό έλεγχο, τον οποίο θα καθορίζει η Αρχή ΙΥΑΑ.  ∆ε θα πρέπει να 

γίνονται δεκτές δότριες που πάσχουν από κληρονοµικά, γενετικά ή µεταδοτικά 

νοσήµατα.  Όπως και στην περίπτωση του σπέρµατος, η χρήση νωπού ωαρίου  

από δότρια δεν πρέπει να επιτρέπεται σε καµία περίπτωση. Οι δότριες ωαρίων θα 

πρέπει να υποβάλλονται στην ίδια διερεύνηση για την υγεία τους και για την 

παρουσία γονιδίων υπεύθυνων για σοβαρές κληρονοµικές ασθένειες όπως και οι 

δότες σπέρµατος, επιπροσθέτως δε για γονίδια που εδράζονται στο Χ-χρωµόσωµα 

και στο µιτοχονδριακό DNA, ώστε να αποφεύγονται ασθένειες που επηρεάζουν ως 

επί το πλείστον άτοµα του άρρενος φύλου ή µεταδίδονται αποκλειστικά από τις 

γυναίκες. Τέτοιες περιπτώσεις διερεύνησης πιθανότατα θα προκύπτουν µόνο µετά 

από την ορθή προεργασία και λήψη ιστορικού από τον ειδικό γιατρό ή και γενετιστή 

της οµάδος ειδικών που θα επιλαµβάνονται της επιλογής και έγκρισης των δοτών. 

Όπως στην δωρεά σπέρµατος έτσι και στην δωρεά ωαρίου η δότρια δε θα υπόκειται 

σε γενετικές εξετάσεις παρά µόνον µετά από κατάλληλη  µη καθοδηγητική γενετική 

συµβουλή και την παροχή έγγραφης ελεύθερης ενσυνείδητης και ενηµερωµένης 

συγκατάθεσής της. 
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Υπέρ της χρήσης ξένου ωαρίου για ετερόλογη γονιµοποίηση τάσσονται τα 7 

πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1.  Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

5. Σεµέλη Βύζακου 

6. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

7. Ευάγγελος Αναστασίου  

 

 

Εναντίον της χρήσης ξένου ωαρίου για ετερόλογη γονιµοποίηση τάσσονται τα 

6 πιο κάτω Μέλη της ΕΕΒΚ:  

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

 

 

21.ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑ ∆ΟΤΗ/∆ΟΤΡΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ/ΩΑΡΙΟΥ 

 

21.1 Χωρίς να επηρεάζονται οι απόψεις που εκφράστηκαν αναφορικά µε την 

αποδοχή ή µη της ετερόλογης γονιµοποίησης, η ΕΕΒΚ προχωρεί περαιτέρω στην 

ακόλουθη συζήτηση:  νοουµένου ότι ο νοµοθέτης θα υιοθετήσει την ετερόλογη 

γονιµοποίηση, ο αριθµός των παιδιών που µπορεί να γεννηθούν από τον ίδιο δότη, 

θα πρέπει να περιορίζεται µε σκοπό να µειωθεί ο κίνδυνος αιµοµιξιών και η διάδοση 

κληρονοµικών ασθενειών.  Σε µερικές χώρες ο αριθµός των παιδιών που µπορούν 
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να γεννηθούν από τον ίδιο δότη περιορίζεται.  Στην Αγγλία και την Ελλάδα, από ένα 

δότη µπορούν να γεννηθούν µέχρι και 10 παιδιά.  Στο Ισραήλ ο αριθµός των 

παιδιών που µπορούν να γεννηθούν από τον ίδιο δότη είναι 7 (ΗFEA 199Ο;  Mor-

Yossef and Shenker, 1995). 

 

 

21.2   Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη εκφράζονται οι πιο κάτω απόψεις: 

 

ΑΠΟΨΗ Α’:  

Εκφράζεται η άποψη ότι λόγω του µικρού πληθυσµού της Κύπρου, τα τέκνα που 

προέρχονται από γαµέτες του ίδιου δότη/δότριας δε θα είναι σωστό να υπερβαίνουν 

το ένα, εκτός εάν πρόκειται για γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος το οποίο έχει ήδη 

αποκτήσει τέκνο από γαµέτες του/της εν λόγω δότη/δότριας.  Με απόφαση της 

Αρχής ΙΥΑΑ ο αριθµός των τέκνων που προέρχονται από τον/την ίδιο/ίδια 

δότη/δότρια µπορεί να αυξηθεί νοουµένου ότι ληφθούν κατάλληλες πρόνοιες έτσι 

ώστε να αποκαλύπτεται στις διαδοχικές οικογένειες το γεγονός ότι έχουν αποκτήσει 

τέκνα από τον/την ίδιο/ιδια δότη/δότρια. 

 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 9 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

7. Σεµέλη Βύζακου 

8. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

9. Ευάγγελος Αναστασίου  
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ΑΠΟΨΗ Β’:  

Η επιφύλαξη ότι µε την ανωνυµία διατρέχουµε τον κίνδυνο να γνωρισθούν τυχαία και 

παντρευτούν µελλοντικά τα παιδιά που προέρχονται από τον ίδιο δότη σπέρµατος, 

αποτελεί µια πιθανότητα τόσο απειροελάχιστη και αποµακρυσµένη που είναι 

αποδεκτή σαν κίνδυνος. Οι ίδιες θεωρητικά πιθανότητες αιµοµικτικού γάµου 

υπάρχουν και για αδέρφια από διαφορετικές εξώγαµες σχέσεις, ή ακόµα και από 

αδέρφια υιοθετηµένα από διαφορετικές  οικογένειες. Για να διασκεδασθούν όµως 

τυχόν ανησυχίες για αυξηµένους κινδύνους αιµοµιξίας, αποφασίζεται ότι αν και ο 

αριθµός των τέκνων που προέρχονται από γαµέτες του ίδιου/της ιδίας δότη/δότριας 

δεν πρέπει να καθορισθούν από την ΕΕΒΚ, αλλά, λαµβανοµένων υπόψη των 

µικρών πληθυσµιακών µεγεθών, θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για ελαχιστοποίηση 

των πιθανών µελλοντικών κινδύνων αιµοµιξίας, µε τον σηµαντικό περιορισµό τέκνων 

που µπορούν να προκύψουν από τον ίδιο δότη (άνδρα ή γυναίκα). Σε τέτοια 

περίπτωση, για αποφυγή των έστω και ελάχιστων κινδύνων αιµοµιξίας, και 

δεδοµένου του µικρού πληθυσµιακού µεγέθους, θα µπορούσε ο αριθµός των τέκνων 

από τον ίδιο δότη, να περιορισθεί τουλάχιστον στα δύο τέκνα (πέραν της 

περίπτωσης γέννησης τέκνων από το ίδιο υποβοηθούµενο ζεύγος). 

 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 3 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

 

ΑΠΟΧΗ: Κωνσταντίνος ∆έλτας 
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22.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΜΒΡΥΩΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΥΑΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΓ∆ 

 

22.1   Εισαγωγή Α΄: 

Η ΙΥΑΑ ως µέθοδος που στοχεύει στην υποβοήθηση υπογόνιµου ζευγαριού 

να τεκνοποιήσει θα πρέπει να ρυθµιστεί µε τέτοιο τρόπο που το έµβρυο που 

δηµιουργείται κατά κύριο λόγο in-vitro να µην θεωρείται ότι αποτελεί την ευκαιρία για 

πειράµατα ή για εµπορευµατοποίησή τους. Γι’ αυτό ο νοµοθέτης όσον αφορά την 

ΙΥΑΑ µε in-vitro δηµιουργία εµβρύων θα πρέπει να θέσει ασφαλιστικές δικλείδες για 

την αποφυγή δηµιουργίας πλεοναζόντων εµβρύων τα οποία στη συνέχεια θα 

καταστραφούν ή θα χρησιµοποιηθούν σε πειράµατα είτε θα τύχουν 

εµπορευµατοποίησης. Το έµβρυο in-vitro θα πρέπει να προστατευθεί από τον 

νοµοθέτη, διότι ένα έµβρυο φυσιολογικά έχει όλες τις βιολογικές προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη του σε άνθρωπο. ∆εν υπάρχει χρονικό  σηµείο µετά 

τη σύλληψη που το έµβρυο να θεωρείται ως αντικείµενο πειραµατισµού ή άλλης 

διαδικασίας η οποία θα ήταν δόκιµη ή νόµιµη σε ένα γεννηµένο παιδί. 

 

Τα πιο πάνω υποστηρίζονται από  τα ακόλουθα 7  Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

7. Ανδρέας ∆ηµητρίου 

 

 

Εισαγωγή B΄: 

Καµιά ασφαλιστική δικλείδα δεν µπορεί να εγγυηθεί µε τρόπο απόλυτο ότι δεν θα 

υπάρχουν υπεράριθµα έµβρυα in vitro τα οποία σε κάποιο στάδιο πιθανόν να µην 

αποτελούν πλέον µέρος προγράµµατος τεκνοποιϊας, γι΄ αυτό και η Πολιτεία θα 
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πρέπει να µελετήσει τις εναλλακτικές επιλογές που σε τέτοια περίπτωση θα τίθενται . 

Το έµβρυο που χαρακτηρίζεται ως «υπεράριθµο» από διαδικασία ΙΥΑ έχει µεν 

δυνητικά όλα τα προσόντα για να αναπτυχθεί σε άνθρωπο, αλλά  δεν είναι ήδη 

ανθρώπινο όν (άρα ούτε και ηθικά ισοδύναµο του ανθρώπινου όντος – βλ. άποψη 

Β΄σχετικά µε την νοµική και ηθική υπόσταση του εµβρύου). Πέραν όµως τούτου, 

αφού ως υπεράριθµο δεν αποτελεί πλέον µέρος προγράµµατος τεκνοποιϊας, 

υπογραµµίζεται ότι υπό αυτές τις περιστάσεις δεν πρόκειται ποτέ να εξελιχθεί σε 

άνθρωπο. Οι επισηµάνσεις αυτές υποβάλλουν τη µελέτη των εναλλακτικών 

επιλογών που  εκ των πραγµάτων τίθενται σχετικά µε την διαχείριση των 

υπεράριθµων εµβρύων. 

 

Τα πιο πάνω υποστηρίζονται από  τα ακόλουθα 6  Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. Σεµέλη Βύζακου 

5. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

6. Ευάγγελος Αναστασίου  

 

 

 

22.2  Η Επιτροπή  σηµειώνει περαιτέρω τα ακόλουθα: σε περίπτωση που ο 

νοµοθέτης ρυθµίσει µε τέτοιο τρόπο την ΙΥΑΑ και την Προεµφυτευτική Γενετική 

∆ιάγνωση (ΠΓ∆) έτσι που να δηµιουργείται πλεόνασµα ανθρωπίνων εµβρύων, οι 

γονείς θα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για την τύχη τους, αφού βεβαίως 

τύχουν της κατάλληλης µη καθοδηγητικής συµβουλευτικής και µε υπευθυνότητα και 

συνείδηση αποφασίζουν.  Όπως έχει ήδη σηµειωθεί σε άλλα σηµεία της Γνώµης, 

εναπόκειται στη συνείδηση του καθενός ανάλογα µε το πώς συλλαµβάνει την ηθική 

υπόσταση του εµβρύου η επιλογή που θα κάνει για την τύχη των εµβρύων που 

τυχόν θα πλεονάσουν.   
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22.3  Ένα ζευγάρι προτού προχωρήσει µε τη διαδικασία της ΙΥΑΑ ή/και της ΠΓ∆ θα 

πρέπει όπως ήδη έχει αναφερθεί στην τελευταία παράγραφο να δώσει την 

ενσυνείδητη και ενηµερωµένη συγκατάθεσή του για τις νόµιµες δυνατότητες που του 

παρέχονται στα πλαίσια της ΙΥΑΑ.  Οι διάφορες επιλογές που υπάρχουν για τα 

έµβρυα που «πλεονάζουν» από την εφαρµογή της ΙΥΑΑ ή/και της ΠΓ∆, νοουµένου 

ότι κάτι τέτοιο θα επιτραπεί νοµοθετικά, είναι οι εξής:  

  

22.3.1  Κυοφορία εµβρύων από το ίδιο το ζευγάρι για µελλοντικές 

εγκυµοσύνες: 

 Τα έµβρυα που δηµιουργήθηκαν µε ΙΥΑΑ θα κυοφορηθούν σταδιακά από το ίδιο το 

ζευγάρι. 

 

Υπέρ του πιο πάνω τρόπου διαχείρισης  πλεοναζόντων εµβρύων τάσσονται 

τα ακόλουθα 12 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

7. Ελένη Καλοκαιρινού 

8. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

9. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

10. Σεµέλη Βύζακου 

11. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

12. Ευάγγελος Αναστασίου  

 

ΑΠΟΧΗ: Χρίστος Ηλιάδης 
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22.3.2  ∆ωρεά εµβρύων σε άλλα άτεκνα ζευγάρια (‘υιοθεσία’): 

 Υπάρχει οµοφωνία στο γεγονός ότι η δωρεά πλεοναζόντων εµβρύων προς 

υιοθεσία από άλλα ζευγάρια, θα πρέπει να αποτελεί µια από τις πιθανές επιλογές 

του αρχικού υποβοηθούµενου ζεύγους. Η δωρεά αυτή θα πρέπει να γίνεται κατόπιν 

ενηµερωµένης συναίνεσης και των δύο ενδιαφεροµένων ζευγαριών, και ρητά θα 

πρέπει να αποκλείει αµφίδροµα την ύπαρξη οποιωνδήποτε νοµικών, οικονοµικών ή 

άλλων υποχρεώσεων που να απορρέουν από αυτή την δωρεά,  

 

 

22.3.3  Καταστροφή εµβρύων: 

 Η καταστροφή των πλεοναζόντων εµβρύων αποτελεί µια από τις πιθανές 

εναλλακτικές λύσεις. Θεωρείται ότι η εις το διηνεκές κρυοσυντήρηση ισοδυναµεί µε 

καταστροφή.  Βεβαίως, στο θέµα της καταστροφής εµβρύων υπάρχουν διαφορετικές 

απόψεις από τα µέλη της ΕΕΒΚ.  Οι τοποθετήσεις στο θέµα αυτό εξαρτώνται βασικά 

από τη θεώρηση του καθενός σε σχέση µε την ηθική υπόσταση του εµβρύου.   

 

Σε σχέση µε τη καταστροφή εµβρύων διατυπώνονται οι πιο κάτω απόψεις: 

 

ΑΠΟΨΗ Α’:   

Θεωρείται ότι η καταστροφή εµβρύων είναι ανεπίτρεπτη.  Τα έµβρυα 

δηµιουργούνται για να εξελιχθούν σε πλήρεις ανθρώπους.  Ως εκ τούτου, τα έµβρυα 

θα πρέπει να εµφυτευθούν και να γεννηθούν από τους γονείς.  Εάν για οποιοδήποτε 

λόγο δεν είναι δυνατό να εµφυτευθούν στην µητέρα, τότε αυτά θα πρέπει να 

δωρίζονται σε άλλα ζευγάρια για σκοπούς υιοθεσίας.  

 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 5 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου 

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3. Σταύρος Ολύµπιος,  

4. Άγγελος Ευσταθίου  

5. Μαρία ∆ηµητρίου   
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ΑΠΟΨΗ Β’:  

Η καταστροφή εµβρύων θα πρέπει να αποτελεί µια εκ των εναλλακτικών  

λύσεων σε ότι αφορά τα πλεονάζοντα έµβρυα από τη διαδικασία ΙΥΑΑ. Η 

αντιµετώπιση των υπεράριθµων εµβρύων εξαρτάται απόλυτα από το ποια είναι η 

φιλοσοφία της ζωής του κάθε ατόµου και πώς δεοντολογικά βλέπει την ηθική 

υπόσταση του εµβρύου. 

  

Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για καταστροφή των 

εµβρύων, η οποία να αποτελεί επίσης εναλλακτική λύση για το υποβοηθούµενο 

ζεύγος, κατόπιν ενσυνείδητης συγκατάθεσης µετά από σωστή πληροφόρηση.  Θα 

πρέπει να υπάρχουν επαρκείς  εποπτικοί µηχανισµοί ώστε να πραγµατοποιείται 

όντως η καταστροφή, και να µην διατίθενται διαφορετικά και πέραν των ρητά 

εκπεφρασµένων επιθυµιών του υποβοηθούµενου ζεύγους. 

 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 5 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Χρίστος Ηλιάδης 

2. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

3. Σεµέλη Βύζακου 

4. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

5. Ευάγγελος Αναστασίου  

 

ΑΠΟΧΗ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

3. Σεµέλη Βύζακου 
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 22.3.4 Χρησιµοποίηση εµβρύων για ερευνητικούς-θεραπευτικούς σκοπούς: 

 

ΑΠΟΨΗ Α: 

 Η χρήση των πλεοναζόντων εµβρύων για ερευνητικούς/θεραπευτικούς σκοπούς 

µπορεί ενδεχοµένως να αποτελεί επίσης εναλλακτική λύση.  

 

Εδώ είναι αναγκαίο το άνοιγµα µιας παρένθεσης για σκοπούς κατανόησης 

του θέµατος που προκύπτει: Τις πρώτες δεκατέσσερις ηµέρες µετά την 

γονιµοποίηση του ωαρίου, τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού ονοµάζονται 

βλαστοκύτταρα και µπορούν να εξελιχθούν σε όργανα και ιστούς αναγκαίους για τη 

ζωή του ανθρώπου. Το σηµαντικό είναι ότι τις πρώτες αυτές δεκατέσσερις µέρες 

µετά τη γονιµοποίηση,  είναι αδιαφοροποίητα και µπορούν να µετεξελιχθούν σε κάθε 

είδους όργανο ή ιστό, για αυτό και ονοµάζονται πολυδύναµα.  

 

Το ηθικό πρόβληµα που τίθεται, είναι αν είναι ηθικά αποδεκτή και νοµικά 

επιτρεπτή, η χρησιµοποίηση πολυδύναµων βλαστοκυττάρων, κατά αρχή σε 

πειράµατα για τη θεραπευτική αξιοποίησή τους αργότερα δε, για την παραγωγή των 

ιστών και οργάνων που θα θεράπευαν ασθένειες και θα έσωζαν ανθρώπινες ζωές. 

Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι από τα µέχρι τώρα πειράµατα σε 

βλαστοκύτταρα, γεννιούνται βάσιµες ελπίδες σχετικά µε τη δυνατότητα παραγωγής 

ιστών και οργάνων που θα θεράπευαν χρόνιες ή βασανιστικές ασθένειες, καθώς και 

επίλυση του προβλήµατος της επάρκειας µοσχευµάτων για µεταµοσχεύσεις, ή και 

της ιστοσυµβατότητας των οργάνων που προέρχονται από κλωνοποίηση και µε τα 

οποία θα παραµεριζόταν το θέµα της ιστοσυµβατότητας και θα εξασφαλίζονταν 

µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχούς µεταµόσχευσης, και ίασης17. 

 

Τα Μέλη της ΕΕΒΚ τα οποία τάσσονται υπέρ αυτής της άποψης, 

υποστηρίζουν ότι η απόφασή τους να τοποθετηθούν υπέρ της χρησιµοποίησης 

εµβρύων για πειραµατικούς-θεραπευτικούς σκοπούς σίγουρα γίνεται µε πόνο ψυχής, 

                                                 
17

 Για το ίδιο θέµα βλέπε επίσης παρ. 11 του παρόντος (Προγεννητική ∆ιάγνωση), όπως και 
(«Βιοηθική», Σ. Ν. Αλαχιώτης σελ. 98)  
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υπερτερεί όµως ο υπολογισµός του πιθανού οφέλους που µπορεί να προκύψει στο 

κοινωνικό σύνολο από αυτού του είδους την προσφορά (βάσιµες ελπίδες µε τα µέχρι 

τώρα αποτελέσµατα ερευνών τόσο για δηµιουργία ιστοσυµβατών µοσχευµάτων και 

θεραπεία ασθενειών που θα έσωζαν ανθρώπινες ζωές) .  Σηµειώνεται ότι, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι σήµερα, δεν έχει καθαρή τοποθέτηση πάνω στο θέµα 

αυτό (δηλ. την παραχώρηση εµβρύων για πειραµατικούς/θεραπευτικούς σκοπούς), 

επιτρέποντας την πειραµατική/θεραπευτική χρήση εµβρυικών βλάστοκυττάρων µόνο  

σε περίπτωση που αυτό συνάδει µε την εθνική νοµοθεσία (π.χ. Σουηδία, Βρετανία) 

και µόνο αν τα έµβρυα δεν έχουν παραχθεί ειδικά για σκοπούς έρευνας, αλλά  να 

είναι πλεονάζοντα από διαδικασία ΙΥΑΑ. 

 

Η κριτική ως προς την «ωφελιµιστική» θεώρηση της άποψης αυτής εδράζεται 

και πάλι στην διαφορετικότητα των προσεγγίσεων ως προς την ηθική υπόσταση του 

εµβρύου («ανθρώπινο όν» για τους µεν, «προγεννητική µορφή ζωής» και όχι 

«πρόσωπο» για τους δε) καθώς και ως προς το τι θεωρείται «όφελος» (η διατήρηση 

ενός εµβρύου - ενός ζυγωτού λίγων µόνο ηµερών ή η πιθανότητα να σωθούν 

ανθρώπινες ζωές – τι είναι τελικά ποιο ηθικό;). Εξάλλου, µε τον ίδιο τρόπο θα 

πρέπει να θεωρηθούν ως «ωφελιµιστικές» προσεγγίσεις, τόσο η δωρεά 

πλεοναζόντων εµβρύων σε άλλα άτεκνα ζευγάρια, όσο και η µεταµόσχευση 

οργάνων (από ζωντανούς ή πτωµατικούς δότες), αφού και στις δύο περιπτώσεις, ο 

δότης χρησιµοποιείται επίσης  ως  «µηχανή ανταλλακτικών» προς όφελος τρίτων. 

 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 7 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. ∆ηµητρίου Ανδρέας 

5. Σεµέλη Βύζακου 

6. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

7. Ευάγγελος Αναστασίου  
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ΑΠΟΨΗ Β’ :  

Από την άλλη πλευρά, ορισµένα προβλήµατα σε σχέση µε τη διαχείριση των 

εµβρύων στην ΙΥΑΑ µπορεί να ξεκινούν από το γεγονός ότι το έµβρυο µπορεί να 

δηµιουργηθεί και εξωσωµατικά (in vitro), οπότε δεν υπάρχει ο σύνδεσµος του 

εµβρύου µε τη µητέρα.  Έτσι, είναι πιο εύκολο το δίληµµα της καταστροφής του 

εµβρύου να ξεπεραστεί, διότι δεν υπάρχει εκείνη η σύνδεση.  Όµως, δεν είναι από 

αυτή την άποψη που ίσως θα πρέπει να βλέπουµε την τύχη των εµβρύων που 

δηµιουργούνται εξωσωµατικά.  Το βιοηθικό δίληµµα θα πρέπει να επικεντρωθεί στο 

κατά πόσο θα µπορεί η χρήση της ΙΥΑΑ, µε δηµιουργία εµβρύων εξωσωµατικά (in 

vitro), να οδηγήσει το έµβρυο να χρησιµοποιείται ως εργαλείο για άλλους σκοπούς 

που δεν εξυπηρετούν το ίδιο το έµβρυο.  Με µία ωφελιµιστική προσέγγιση, από την 

στιγµή που θα τεθούν εναλλακτικές λύσεις για το έµβρυο, που δεν εξυπηρετούν το 

ίδιο το έµβρυο (µε κάποια λύση που θα το διατηρήσει στη ζωή), τότε θα µπορούσε 

να διατεθεί σε εκείνους που ασχολούνται µε τον πειραµατισµό και τη λεγόµενη 

µελλοντική χρήση των εµβρύων για «θεραπευτικούς σκοπούς».  Αποδοχή της 

θεµελιώδους αρχής ότι δεν πρέπει να καταργούµε µια ζωή προκειµένου να ζήσει 

κάποια άλλη ζωή µας οδηγεί στο δεδοµένο ότι µία ενέργεια θα πρέπει να γίνεται 

προς όφελος του εµβρύου και όχι για το όφελος τρίτων.  Η ωφελιµιστική θεωρία 

µπορεί να ανοίξει το δρόµο για τη δηµιουργία και µετατροπή τους σε φάρµακο.  Με 

αυτό τον τρόπο ανοίγονται νέα βιοηθικά διλήµµατα και νέοι κίνδυνοι για 

χρησιµοποίηση του εµβρύου εξωσωµατικά (in vitro) για σκοπούς που δεν το 

αφορούν.  

 

 Σε ότι αφορά το Νόµο 31 (ΙΙΙ) 2001, Κεφάλαιο V, Άρθρο 18.1, ο Νοµοθέτης 

συµβατά πλέον µε το Άρθρο 18.1 και το άρθρο 7 του Κυρωτικού Νόµου 31 (ΙΙΙ)/2001, 

εάν και εφόσον ήθελε επιτρέψει έρευνα στα έµβρυα, θα πρέπει να τους παράσχει και 

επαρκή προστασία (ορθή ερµηνεία του άρθρου 18 (1) είναι ότι η έρευνα που 

αναφέρεται σε αυτό  είναι εκείνη που γίνεται πάνω στο ίδιο το έµβρυο για εντοπισµό 

ασθενειών και ο νοµοθέτης θα πρέπει να τοποθετήσει ασφαλιστικές δικλείδες για να 

µη γίνεται κατάχρηση της έρευνας πάνω σε έµβρυα.   
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Βεβαίως, ανεξάρτητα µε την απόφαση του Νοµοθέτη, παραµένει  το βιοηθικό 

δίληµµα ότι το έµβρυο που δηµιουργείται εξωσωµατικά (in-vitro) δεν µπορεί να 

τυγχάνει ελαστικότερης µεταχείρισης από το in vivo, για µόνο το λογο ότι στερείται 

της σωµατικής σύνδεσης µε τη γυναίκα που το κυοφορεί  και εποµένως της άµεσης 

εξάρτησης και προστασίας του από αυτήν. 

 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 6 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3. Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

 

22.4 Κατάληξη στις εναλλακτικές επιλογές σχετικά µε τη διαχείριση των 

πλεοναζόντων εµβρύων που δηµιουργούνται in-vitro: 

 

Καταγράφεται οµόφωνα ότι είναι σηµαντικό, κατά τη συµβουλευτική αγωγή  και 

πληροφόρηση που θα δίνεται σε άτοµα που θα προσφεύγουν στις µεθόδους της 

ΙΥΑΑ ή/και της ΠΓ∆, να παρουσιάζονται τα βιοηθικά προβλήµατα όπως επίσης και 

τα αδιέξοδα στα οποία µπορούν να οδηγούν  οι επιλογές οι οποίες υπάρχουν 

αναφορικά µε τη διαχείριση των  πλεοναζόντων εµβρύων που δηµιουργούνται in-

vitro. 

 

23.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ή ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΟΤΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ, 

ΩΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ 

 

Αποτελεί βασική αρχή ότι απαγορεύεται η αποκόµιση οικονοµικού οφέλους 

από τη διάθεση µερών του ανθρωπίνου σώµατος στα οποία συγκαταλέγονται τα 

ωάρια και το σπέρµα. Πρόσθετα, το έµβρυο, ως φορέας ζωής, δεν µπορεί να 
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τυγχάνει εµπορευµατοποίησης εφ’ όσον κάτι τέτοιο οδηγεί στον πλήρη εξευτελισµό 

της ζωής. Στη συζήτηση του θέµατος αυτού η ΕΕΒΚ έλαβε υπόψη άλλες νοµοθεσίες 

που προνοούν την απαγόρευση οποιουδήποτε «ανταλλάγµατος» προς τους δότες 

σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων.  

 

 Η ΕΕΒΚ κρίνει ότι, εάν η ρύθµιση του θέµατος του «ανταλλάγµατος» ή της 

«αποζηµίωσης» προς τον δότη είναι πολύ αυστηρή, τότε υπάρχει η πιθανότητα η 

διαδικασία αυτή να οδηγηθεί σε λαθρεµπόριο σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων.  

Από την άλλη πλευρά, εάν η ρύθµιση είναι χαλαρή, τότε µπορεί να οδηγηθούµε σε 

εµπόριο σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων πράγµα το οποίο είναι ηθικά αλλά και 

νοµικά ανεπίτρεπτο.  Γι’ αυτό  θα πρέπει να εξευρεθεί διαφανής, ορθολογιστική, 

εύλογη και ισοζυγισµένη κάλυψη στοιχειωδών εξόδων στο/στη δότη/τρια. Για κάθε 

επιτρεπόµενη δωρεά µε βάση την Εθνική Νοµοθεσία υπεύθυνος για την 

στρατολόγηση δοτών και την αρχειοθέτηση, διαχείριση, συντήρηση, διάθεση 

σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων θα είναι ανεξάρτητος Εθνικός Φορέας προς τον 

οποίο θα απευθύνονται όλα τα εγγεγραµµένα από την Πολιτεία Κέντρα ΙΥΑΑ.  

 

24.ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ 

Νοούµενου ότι θα επιτραπεί νοµοθετικά η κρυοσυντήρηση γαµετών και 

εµβρύων για συγκεκριµένους και περιοριστικούς στην νοµοθεσία αναφερόµενους 

σκοπούς, η κρυοσυντήρηση αυτή θα πραγµατοποιείται κατόπιν έγγραφης 

συναίνεσης των προσώπων που τα καταθέτουν η οποία θα δίνεται µετά από τη 

δέουσα πληροφόρηση και συµβουλευτική.  Αν πρόκειται για ζεύγος, θα πρέπει να 

απαιτείται η συναίνεση και των δύο συζύγων ή συντρόφων ανάλογα µε την κάθε 

περίπτωση. 

 

Πριν από την έναρξη κύκλου θεραπείας ΙΥΑΑ, θα πρέπει να δίνεται από όλα 

τα εµπλεκόµενα µέρη η συναίνεση για τυχόν κρυοσυντήρηση ύστερα από λεπτοµερή 

ενηµέρωση. 
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24.1.ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ 

 

Η διάρκεια της Κρυοσυντήρησης καθορίζεται ως εξής:  

 

(1)  Σπέρµα και ορχικός ιστός:  

Αν το σπέρµα έχει κατατεθεί από τρίτο δότη, µέχρι δέκα (10) έτη, ενώ αν το 

σπέρµα ή ο ορχικός ιστός έχει κατατεθεί µόνο για µελλοντική προσωπική χρήση στα 

πλαίσια εφαρµογής µεθόδων ΙΥΑΑ µέχρι πέντε (5) έτη.   

 

 Αν τα πρόσωπα είναι ανήλικα συναινούν και οι δύο γονείς, έστω και άν 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 το εκάστοτε κατά νόµο 

αρµόδιο όργανο.  Ο ανήλικος που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της 

ηλικίας του συναινεί και ο ίδιος στην κρυοσυντήρηση.  

 

(2)  Ωάρια και ωοθηκικός ιστός:  

Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα της 

τεχνολογίας για τη διατήρηση της βιωσιµότητας του κρυοσυντηρηµένου ωαρίου ή/και 

ωοθηκικού ιστού.  

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις (1) και (2) η διάρκεια κρυοσυντήρησης µπορεί να 

παραταθεί µε έγγραφη αίτηση των δικαιούχων προς τον Εθνικό Φορέα 

Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων.  

 

 

(3) Έµβρυα:  

Πέντε (5) έτη µε δυνατότητα παράτασης µόνο για άλλα πέντε (5) έτη. Για την 

παράταση της διάρκειας φύλαξης απαιτείται κοινή έγγραφη αίτηση των συζύγων 

προς τον Εθνικό Φορέα Κρυοσυντήρησης Γαµετών και Εµβρύων.   
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Σε περίπτωση που ένα ζεύγος δε θα χρησιµοποιήσει κρυοσυντηρηµένους 

γαµέτες ή/και έµβρυα, είτε λόγω διαζυγίου ή  ακύρωσης του γάµου ή διάστασης 

(λήξης της ελεύθερης ένωσης) θα έχουν την τύχη που το ζευγάρι θα αποφασίσει. Σε 

περίπτωση διαφωνίας η  Αρχή  ΙΥΑΑ θα λαµβάνει την απόφαση για την τύχη τους 

(δωρεά ή καταστροφή) και θα ενηµερώνει σχετικά το ζευγάρι. 

  Για την κρυοσυντήρηση το ζευγάρι κατόπιν ενηµερωµένης συνειδητής 

συγκατάθεσης υπογράφει σχετικό συµβόλαιο µε τον φορέα κρυοσυντήρησης σε 

σχέση µε την τύχη των εµβρύων. Σε περίπτωση διαφωνίας τον τελευταίο λόγο θα 

έχει η Αρχή ΙΥΑΑ. 

 

24.2.ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΑΜΕΤΩΝ 

 

Μετά την πάροδο των παραπάνω προθεσµιών οι γαµέτες θα µπορούν είτε να 

διατεθούν για ερευνητικούς σκοπούς, όχι όµως για δηµιουργία εµβρύων, είτε να 

καταστραφούν (οι δότες/δότριες θα µπορούν να δηλώνουν την προτίµησή τους κατά 

την ώρα που δωρίζουν τους γαµέτες) µε σαφείς διαδικασίες.     

 

25. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΑΜΕΤΩΝ, ΕΜΒΡΥΩΝ, 

ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 

Πρέπει να µην επιτρέπεται σε κανένα άτοµο να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε 

διαδικασία, να πραγµατοποιεί, να οργανώνει ή να διαφηµίζει την 

εµπορευµατοποίηση των γαµετών ή/και των εµβρύων ή/και τη χρήση της φέρουσας 

ή υποκατάστατης  µητέρας  
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26. Η ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ (ΠΓ∆)ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΥΑΑ 

 

26.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (ΠΓ∆) 
 

Οποιαδήποτε µέθοδος που περιλαµβάνει χειρισµούς ή παρεµβάσεις στο 

ωάριο ή και κυρίως στο έµβρυο (βιοψία εµβρύου), πριν την εµβρυοµεταφορά και 

εµφύτευση στην µήτρα, µε στόχο να αποφευχθεί γέννηση παιδιού µε σοβαρή 

γενετική  νόσο της οποίας είναι φορείς οι γονείς ή οι δότες ή από την οποία νοσεί 

τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς ή να γεννηθεί παιδί µε συγκεκριµένα 

γενετικά πρότυπα.  Ο κύκλος της ΠΓ∆ είναι ακριβώς ο ίδιος µε εκείνο της 

Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης, µε τη µόνη εξαίρεση ότι η βιοψία των εµβρύων 

πραγµατοποιείται, συνήθως, την 3 ηµέρα, όταν το έµβρυο βρίσκεται στο στάδιο 8 

κυττάρων.  Μετά το τέλος της γενετικής διάγνωσης, µόνο τα επιλεγµένα έµβρυα 

µεταφέρονται στη γυναίκα. 

 

 

 

26.2  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ 
 

Η Προεµφυτευτική Γενετική ∆ιάγνωση είναι η επεµβατική αφαίρεση, µε 

µικροχειρισµό είτε πολικών σωµατίων είτε κυττάρων από το έµβρυο προ της 

εµφύτευσής του στην µήτρα προκειµένου αυτά να αναλυθούν γενετικά.   

 

ΠΓ∆ µε ανάλυση των πολικών σωµατίων πριν τη γονιµοποίηση:  

Η αφαίρεση πολικών σωµατίων προσφέρει το πλεονέκτηµα ότι το ωάριο δεν έχει 

περάσει το στάδιο της γονιµοποίησης.  Έτσι, σε περίπτωση τυχόν απόρριψης των 

ωαρίων που θα εντοπισθούν ότι φέρουν ένα µεταλλαγµένο γονίδιο στο γενετικό τους 

υλικό, αυτή η απόρριψη δε θα συνοδεύεται µε τα βιοηθικά διλήµµατα που 

συνοδεύουν την καταστροφή ανθρώπινων εµβρύων.  Σηµειώνεται ότι η µέθοδος 

αυτή µπορεί να εφαρµοσθεί σε περιπτώσεις όπου µία ασθένεια κληροδοτείται µε 

υπολειπόµενο χαρακτήρα (π.χ. β-θαλασσαιµία) ή σε περιπτώσεις που η µητέρα και 
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όχι ο πατέρας πάσχει µε κληρονοµική ασθένεια η οποία ακολουθεί αυτοσωµατικό 

τρόπο κληρονόµησης. 

 

ΠΓ∆ µε βιοψία κυττάρων από έµβρυο: 

Η µέθοδος αυτή είναι η πλέον διαδεδοµένη και εφαρµόζεται µετά τη γονιµοποίηση 

ενός ωαρίου από ένα σπερµατοζωάριο.  Από το έµβρυο που δηµιουργείται 

αφαιρείται ένα εµβρυϊκό κύτταρο που εξετάζεται γενετικά για τον πιθανό εντοπισµό 

ενός νοσήµατος.  Η µέθοδος αυτή καταλήγει σε βιοηθικά διλήµµατα, αφού από την 

εφαρµογή της µπορεί να επιβάλλεται η απόρριψη είτε υγιών είτε ασθενών εµβρύων.  

Η ΠΓ∆ µε βιοψία κυττάρων από έµβρυα περιγράφεται µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια 

πιο κάτω, αφού είναι και η πλέον διαδεδοµένη από τις δύο εναλλακτικές µεθόδους. 

Η ΕΕΒΚ υποστηρίζει ότι κατά την µη καθοδηγητική γενετική συµβουλευτική, που θα 

πρέπει απαραιτήτως να παρασχεθεί σε ένα ζευγάρι που θα καταφύγει στην ΠΓ∆, θα 

πρέπει να του επεξηγούνται τα υπέρ και τα κατά και των δύο εναλλακτικών µεθόδων 

ΠΓ∆ εφ’ όσον αυτές µπορούν να εφαρµοσθούν στην περίπτωσή τους. 

 

Οι βασικές αρχές της ΠΓ∆ µε βιοψία εµβρυικού κυττάρου περιλαµβάνουν τα εξής: 

 

1. Αποµόνωση ενός κυττάρου από το έµβρυο µετά από εξωσωµατική 

γονιµοποίηση. 

2. Μοριακή διάγνωση του νοσήµατος στο DNA του κυττάρου (µεθοδολογία 

PCR ή FISH). 

3. Μεταφορά και εµφύτευση των υγιών εµβρύων. 

 

Η διαδικασία της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, η βιοψία του εµβρύου για την 

αποµόνωση του βλαστοκυττάρου και η εµβρυοµεταφορά αποτελούν στάδια της 

µεθόδου που γίνονται σε κέντρα υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, µε κατάλληλο 

εξοπλισµό και εξειδικευµένο προσωπικό. 
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Η βιοψία του εµβρύου γίνεται την τρίτη ηµέρα της αυλάκωσης του 

γονιµοποιηµένου ωαρίου όπου το έµβρυο βρίσκεται στο στάδιο των 8-10 κυττάρων 

και δεν επηρεάζεται η βιωσιµότητά του. 

 

Η µοριακή διάγνωση αποτελεί το δυσκολότερο στάδιο της µεθόδου, δεδοµένου 

ότι πρέπει να εξασφαλισθεί διάγνωση στο DNA του ενός κυττάρου µε απόλυτη 

ακρίβεια και σε χρονικό διάστηµα µέχρι 24 ώρες, διατηρώντας την προοπτική 

συνέχισης της κύησης χωρίς επιπτώσεις στη βιωσιµότητα του εµβρύου. 

Η µοριακή διάγνωση περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

1. Λύση των βλαστοκυττάρων που λήφθηκαν από τη βιοψία για την εξαγωγή 

πυρηνικού DNA. 

2. Πολλαπλασιασµό του DNA του υπό έλεγχο τµήµατος του γονιδίου µε 

πρωτόκολλο διπλής αντίδρασης της πολυµεράσης (PCR) µε εσωτερικούς 

εκκινητές (nested PCR). 

3. Μοριακή ανάλυση για τη διαπίστωση παρουσίας ή απουσίας γενετικής 

ανωµαλίας. 

4. Μετά τη µοριακή διάγνωση ακολουθεί η µεταφορά και η εµφύτευση των 

εµβρύων που αποδείχθηκαν φυσιολογικά και η παρακολούθηση της εγκύου. 

 

Μέχρι σήµερα, σε όλες τις περιπτώσεις επιτυχούς διάγνωσης και εγκυµοσύνης, 

το αποτέλεσµα επιβεβαιώνεται µε την κλασική Προγεννητική ∆ιάγνωση που γίνεται, 

συνήθως, µετά την 11η εβδοµάδα της κύησης.  

 

Τα τελευταία χρόνια η Προεµφυτευτική Γενετική ∆ιάγνωση άρχισε, δυστυχώς, να 

χρησιµοποιείται και για την επιλογή του φύλου από τους γονείς χωρίς να υπάρχουν 

ιατρικοί λόγοι (Fertility and Sterility, Sep.2006).  Έτσι, είναι απαραίτητο να 

καθορισθούν οι προϋποθέσεις και οι ενδείξεις εφαρµογής της, για να αποφευχθούν 

στο µέλλον υπερβολές και άστοχοι χειρισµοί στη χρήση αυτής της επιστηµονικής 

µεθόδου. 

 



 98/122

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η Προεµφυτευτική Γενετική 

∆ιάγνωση είναι στενά συνδεδεµένη µε την Ενδοκυτταροπλασµική έγχυση(ένεση)  

σπέρµατος (Intra Cytoplasmic Sperm Injection ή ICSI) για την αποφυγή επιµόλυνσης 

του DNA.  Στην ICSI, συλλέγονται σπέρµα και ωάρια.  Με µικροχειρουργική 

διαδικασία επιλέγεται ένα και µόνο σπέρµα (το οποίο µπορεί να είναι και ακίνητο) 

που εισάγεται µε µικροένεση απευθείας στο ωάριο για εξωσωµατική γονιµοποίηση.  

Σηµειώνεται ότι η µέθοδος ICSI δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την 

γονιµοποίηση ωαρίων µε πρώιµα σπερµατικά κύτταρα (σπερµατίδες), αφού η 

µέθοδος αυτή βρίσκεται ακόµη σε καθαρά ερευνητικό στάδιο.  Οι κίνδυνοι που έχουν 

επισηµανθεί από τη χρήση της ICSI είναι (1) εκείνοι που είναι συνδεδεµένοι µε την 

µέθοδο, και (2) εκείνοι που είναι συνδεδεµένοι µε το βιολογικό υλικό που εισάγεται 

σε έναν ωάριο.  Σε ότι αφορά την πρώτη κατηγορία κινδύνων αφορά την εισαγωγή 

ξένου υλικού µέσα στο ωάριο. 

      

Ορισµένες από τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες γίνεται αποδεκτή, σε 

ορισµένες χώρες, η χρήση της Προεµφυτευτικής Γενετικής ∆ιάγνωσης είναι: 

1. Ζευγάρια µε προβλήµατα υπογονιµότητας που ταυτόχρονα αντιµετωπίζουν 

υψηλό κίνδυνο γενετικού νοσήµατος. 

2. Ζευγάρια µε κίνδυνο γενετικού νοσήµατος που προβάλουν ηθικούς 

ενδοιασµούς για διακοπή µίας εγκυµοσύνης. 

3. Γυναίκες µε γενετικό νόσηµα και ιστορικό επανειληµµένων διακοπών κύησης 

στα πλαίσια προγράµµατος πρόληψης του γενετικού νοσήµατος, 

4. Περιπτώσεις γυναικών µε σοβαρά κληρονοµικά νοσήµατα όπως µεσογειακή 

αναιµία ή ινοκυστική νόσο, όπου η διακοπή της κύησης, και η επανάληψη της 

διαδικασίας είναι δυνατόν να επιβαρύνει την κατάστασή τους, 

5. Περιπτώσεις γυναικών µε σοβαρά κληρονοµικά νοσήµατα όπως µεσογειακή 

αναιµία ή ινοκυστική νόσο που παρουσιάζουν προβλήµατα γονιµότητας και 

συχνά καταφεύγουν σε µεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, 

6. Σε ζευγάρια µε υπογονιµότητα λόγω ανδρικής στειρότητας. 
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Σύµφωνα µε την διεθνή επιστηµονική πρακτική η Προεµφυτευτική Γενετική 

∆ιάγνωση για κληρονοµικές µονογονιδιακές ασθένειες µπορεί να γίνει εκεί όπου: 

 

1. Η γενετική ανωµαλία που προκαλεί την ασθένεια έχει εντοπισθεί σε έναν, 

τουλάχιστον, γονέα. 

 

2. Υπάρχει τουλάχιστον 25% πιθανότητα από µία εγκυµοσύνη να προκύψει 

έµβρυο µε την κληρονοµική ασθένεια, 

 

3. Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος κληρονόµησης σοβαρής ασθένειας [Σοβαρή 

ασθένεια να εκτιµάται από: (α) την άποψη του ζεύγους που ζητά την 

Προεµφυτευτική Γενετική ∆ιάγνωση, (β) το ιστορικό των προσπαθειών 

αναπαραγωγής του ζεύγους, (γ) ο βαθµός πόνου/ταλαιπωρίας που µπορεί 

να προκληθεί από την ασθένεια, (δ) η ύπαρξη αποτελεσµατικής θεραπείας ή 

αντιµετώπισης της ασθένειας τώρα και στο µέλλον, (ε) ο ρυθµός εξέλιξης της 

ασθένειας, (ζ) ο βαθµός που µπορεί µία ασθένεια να επηρεάσει την νοητική 

κατάσταση ενός ατόµου, (η) οι δυνατότητες κοινωνικής στήριξης των ατόµων 

µε µία ασθένεια, (θ) οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα ζευγάρι ζητά την 

Προεµφυτευτική Γενετική ∆ιάγνωση], 

 

4. Η επιλογή της προγεννητικής διάγνωσης δεν είναι αποδεκτή από το ζευγάρι 

για λόγους ιατρικούς, ηθικούς, θρησκευτικούς, ψυχολογικούς, κ.ά.  

 

5. Πρόσθετα, µε βάση το άρθρο 14 της Σύµβασης του Οβιέδο, απαγορεύεται η 

χρήση της Προεµφυτευτικής Γενετικής ∆ιάγνωσης για τον 

προσδιορισµό/επιλογή του φύλου όταν δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι.  

∆ηλαδή, η Προεµφυτευτική Γενετική ∆ιάγνωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

τον προσδιορισµό του φύλου σε περιπτώσεις όπου στόχος της είναι να 

αποφευχθεί σοβαρή κληρονοµική φυλοσύνδετη ασθένεια στο παιδί που θα 

γεννηθεί.. 
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26.3  ΒΙΟΗΘΙΚΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΓ∆  
 
26.3.1 Η εφαρµογή της ΠΓ∆ δηµιουργεί πολλά βιοηθικά διλήµµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων: 

  

1. Παρέµβαση στον παράγοντα τύχη και δηµιουργία προϋποθέσεων για 

ευγονική: 

Όλα τα Μέλη της ΕΕΒΚ αναγνωρίζουν ότι η εφαρµογή της προεµφυτευτικής 

γενετικής διάγνωσης στα πλαίσια της ΙΥΑΑ καθοδηγητικά και επεµβατικά 

καθορίζει ποια έµβρυα θα εµφυτευθούν για να κυοφορηθούν και ποια όχι. Τούτο 

επίσης, δηµιουργεί τις δυνατότητες ευγονικής και επιλογής φύλου, απόρριψης και 

καταστροφής υγιών εµβρύων για σκοπούς αλλότριους από την καθ´ αυτό ανάγκη 

απόκτησης απογόνων και δηµιουργίας περισσοτέρων εµβρύων in-vitro και 

εποµένως περισσοτέρων πλεονασµάτων τέτοιων εµβρύων.  

 

 

2. Αυξανόµενη χρήση της ΠΓ∆: 

Όλα τα Μέλη της ΕΕΒΚ αναγνωρίζουν ότι οι συνεχείς εξελίξεις στον τοµέα της 

γενετικής δηµιουργούν ολοένα αυξανόµενες ανάγκες για ΠΓ∆ εφόσον συνεχώς 

θα αυξάνονται οι γενετικές ασθένειες για τις οποίες θα µπορεί να γίνεται 

διάγνωση στο έµβρυο in-vitro πριν αυτό εµφυτευθεί. Γι’ αυτό θα πρέπει να 

τηρείται η διάταξη του άρθρου 18 (1) της Σύµβασης του Οβιέδο σύµφωνα µε την 

οποία το έµβρυο πρέπει να προστατεύεται επαρκώς όταν ο νόµος επιτρέπει 

έρευνα σ’ αυτό.  

 

 

3. Χρήση µεθόδου ΠΓ∆ για δηµιουργία ιστοσυµβατού δότη: 

Ο νοµοθέτης δεν θα πρέπει να επιτρέψει δηµιουργία εµβρύων in-vitro µε 

πρωταρχικό ή και µοναδικό σκοπό να βρεθεί ιστοσυµβατό έµβρυο µε ασθενή 

αδελφό ή αδελφή του. Η ΙΥΑΑ θα πρέπει να έχει πρωταρχικό σκοπό την 
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υποβοήθηση του υπογόνιµου ζευγαριού να αποκτήσει απογόνους και όχι για την 

δηµιουργία ιστοσυµβατών δοτών.  

 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 9 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

7. Σεµέλη Βύζακου 

8. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

9. Ευάγγελος Αναστασίου  

 

4. Χρήση µεθόδου ΠΓ∆ µε πρωταρχικό σκοπό την δηµιουργία 

ιστοσυµβατού δότη: 

Η δηµιουργία ιστοσυµβατού παιδιού  µε πρωταρχικό σκοπό να σώσει µε 

µεταµόσχευση αδερφάκι που ασθενεί σοβαρά, µπορεί να είναι ηθικά αποδεκτή και 

νοµικά επιτρεπτή.  Τέτοιες περιπτώσεις έχουν ήδη τύχει εφαρµογής στο εξωτερικό. 

 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 4 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Χρίστος Ηλιάδης 

2. Ελένη Καλοκαιρινού 

3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. Ανδρέας ∆ηµητρίου 

 

5. ∆ηµιουργία εντύπωσης για ύπαρξη «λάθος ζωής» 

Η ευρεία και ανεξέλεγκτη χρήση της ΠΓ∆ ενδεχοµένως να οδηγεί στην  

υποβάθµιση του ασθενούς και να µειώνει την αντοχή των γονέων να δεχθούν τις 

συνέπειες ανωµαλιών που µπορεί να φέρει το παιδί που θα γεννηθεί. Έτσι 

δηµιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει «λάθος ζωή» η οποία αν γεννηθεί είναι 



 102/122 

κατακριτέα. Κάτι τέτοιο όµως αλλοιώνει επικίνδυνα τις αξίες της ζωής, την 

εκτίµηση των ανθρώπων µε τα λάθη, ασθένειες ή αδυναµίες τους. 

 

 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 11 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

Μάριος Καριόλου,  

Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

Σταύρος Ολύµπιος,  

Άγγελος Ευσταθίου  

Μαρία ∆ηµητρίου   

Σεµέλη Βύζακου 

Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

Ευάγγελος Αναστασίου  

Κωνσταντίνος ∆έλτας 

Ανδρέας ∆ηµητρίου  

 

ΑΠΟΧΗ:  

1. Χρίστος Ηλιάδης 

2. Ελένη Καλοκαιρινού 

 

 

6. Κόστος ΠΓ∆ 

(α) Τα ακόλουθα 11 Μέλη της ΕΕΒΚ οµόφωνα αναγνωρίζουν ότι η ΠΓ∆ δεν 

µπορεί και δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική δια νόµου. Λαµβανοµένης υπ’ όψη 

της πιο πάνω παραµέτρου δηµιουργείται πρόσθετο βιοηθικό ερώτηµα λόγω της 

ανισότητας η οποία δηµιουργείται µεταξύ των ζευγαριών τα οποία έχουν την 

οικονοµική δυνατότητα να πληρώσουν το σχετικά µεγάλο κόστος της ΙΥΑΑ και 

στη συνέχεια της ΠΓ∆ και των ζευγαριών που δεν έχουν τέτοια οικονοµική 

δυνατότητα. Ο προβληµατισµός αυτός δηµιουργεί την ανάγκη για ρύθµιση από 

τον νόµο των επιτρεποµένων εφαρµογών της ΠΓ∆ οι οποίες δυνατόν να 
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επιδοτούνται από το Κράτος. Βασικό κριτήριο θα µπορούσε να αποτελέσει το 

βεβαρηµένο κληρονοµικό-γενετικό ιστορικό του ζευγαριού και οι πολλαπλές 

αποβολές. Πάντοτε όµως η ΠΓ∆ θα είναι θέµα επιλογής του ζευγαριού και όχι δια 

νόµου επιβολής. 

 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 11 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

7. Σεµέλη Βύζακου 

8. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

9. Ευάγγελος Αναστασίου  

10. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

11. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

 

ΑΠΟΧΗ:  

1. Χρίστος Ηλιάδης 

2. Ελένη Καλοκαιρινού 

 

(β) Τα Μέλη της ΕΕΒΚ οµόφωνα υποστηρίζουν ότι λόγω του υψηλού κόστους 

της Προεµφυτευτικής Γενετικής ∆ιάγνωσης, πρέπει να θεωρείται ότι δεν είναι ηθικά 

αποδεκτό αυτή η εξειδικευµένη γενετική εξέταση να είναι διαθέσιµη µόνο σε εκείνους 

που έχουν τους οικονοµικούς πόρους για να πληρώσουν την εξέταση.  Έτσι, µε 

τυχών αποδοχή της Προεµφυτευτικής Γενετικής ∆ιάγνωσης, θα πρέπει να γίνουν 

όλες οι κατάλληλες διευθετήσεις έτσι ώστε η εξέταση αυτή να µπορεί να προσφερθεί 

σε όλους τους Κύπριους που µπορεί να την έχουν ανάγκη. 
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     7. Αποφυγή ανάγκης µελλοντικής έκτρωσης: 

Όλα τα Μέλη της ΕΕΒΚ αναγνωρίζουν ότι η ΠΓ∆ είναι µια χρήσιµη µέθοδος για 

ζευγάρια µε σοβαρές κληρονοµικές ή γενετικές ανωµαλίες, έτσι ώστε να αποφευχθεί 

η ανάγκη για πιθανή µελλοντική έκτρωση. 

 

 

8. Αποδοχή της ΠΓ∆ για τον εντοπισµό ασθενειών 

Η άποψη που εκφράστηκε από την Συµβουλευτική Επιτροπή Βιοηθικής του 

Συµβουλίου της Ευρώπης και η οποία υποστηρίζει την εξέταση κάθε περίπτωσης 

ξεχωριστά στη βάση της αντίληψης ότι το τι αποτελεί σοβαρή ασθένεια θα διαφέρει 

ανάλογα µε τα άτοµα, όπως θα διαφέρουν και η ικανότητα και προθυµία τους να 

αποδεχθούν και να διαχειριστούν διάφορες ασθένειες φαίνεται να είναι η πιο 

ευέλικτη προσέγγιση. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα για πιο εξατοµικευµένες 

προσεγγίσεις αναφορικά µε το ζεύγος. Υπάρχει όµως η πιθανότητα, τα 

αποτελέσµατα να επικριθούν σαν αυθαίρετα.  

 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 2  Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Χρίστος Ηλιάδης 

2. Ελένη Καλοκαιρινού 

  

   9. Η ΕΕΒΚ οµόφωνα τοποθετείται ενάντια στη χρήση της Προεµφυτευτικής 

Γενετικής ∆ιάγνωσης για την επιλογή εµβρύων µε γενετική ασθένεια ή µε την ίδια 

γενετική ασθένεια που µπορεί να παρατηρείται σε έναν, τουλάχιστον, από τους δύο 

γονείς . 

 

 

26.3.2  Γι’ όλα τα πιο πάνω, υποστηρίζεται ότι η ΠΓ∆ για κανένα λόγο δεν µπορεί και 

δεν πρέπει να είναι αναγκαστική.  Σε καµία περίπτωση η ΠΓ∆ δεν θα πρέπει να 

προωθείται σαν υποχρεωτική µέθοδος ελέγχου της υγείας των εµβρύων in-vitro. 
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Στα άτοµα που θα προσφεύγουν στην ΠΓ∆ θα πρέπει να επεξηγούνται οι 

εναλλακτικές µέθοδοι της ΠΓ∆.  Επίσης, µετά από κατάλληλη µη καθοδηγητική 

γενετική συµβουλευτική, θα πρέπει να γνωρίζουν και να είναι έτοιµα να 

αντιµετωπίσουν τα διάφορα πιθανά ηθικά διλήµµατα ενώπιον των οποίων µπορεί να 

βρεθούν από την εφαρµογή της ΠΓ∆.   

 

 Εναπόκειται δε στην ελευθερία του ατόµου να δώσει την γραπτή 

ενηµερωµένη συγκατάθεση του. 

 

 Για τους σκοπούς αυτής της Γνώµης επισυνάπτεται σαν Παράρτηµα ΙΙ η 

Γνώµη της ΕΕΒΚ µε τίτλο «Επιλογή Φύλου µε την µέθοδο της Προεµφυτευτικής 

Γενετικής ∆ιάγνωσης  (PGD)» που δόθηκε την 1η Νοεµβρίου 2006. 

 

26.4 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΗ ΥΓΙΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ  
 

Καταγράφεται η άποψη ότι σε σχέση µε την ΠΓ∆, από την στιγµή που ένα 

ζευγάρι αποφασίσει να καταφύγει στη µέθοδο αυτήν τότε σηµαίνει ότι θα πρέπει να 

είναι έτοιµο, µετά από την κατάλληλη γενετική συµβουλευτική, να δεχθεί το γεγονός 

ότι µέσω της ανάλυσης θα επιλέξει τα υγιή έµβρυα και θα απορρίψει τα ασθενή.  

Από την άλλη πλευρά, τα έµβρυα που εντοπίζονται, κατά την ΠΓ∆, ότι έχουν µία 

γενετική ασθένεια ούτως η άλλως δε θα τα θέλει ίσως κανένας για να κυοφορηθούν.   

 

ΑΠΟΨΗ Α’:  

Θεωρείται ότι ο εντοπισµός ασθενών εµβρύων µέσα από διαδικασίες ΠΓ∆, 

θεµιτά οδηγεί στην επιλογή δύο από τις εναλλακτικές λύσεις όπως αυτές επίσης 

προσφέρονται και για τα πλεονάζοντα έµβρυα από διαδικασία ΙΥΑΑ, δηλ. είτε την 

καταστροφή (υπενθυµίζεται ότι η στο διηνεκές κρυοσυντήρηση ισοδυναµεί µε 

καταστροφή), είτε στη διάθεση για ερευνητικούς σκοπούς. 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 6 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 
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3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. Ανδρέας ∆ηµητρίου  

5. Σεµέλη Βύζακου 

6. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

 

ΑΠΟΨΗ Β’  

Το έµβρυο είναι ενιαία ψυχοσωµατική οντότητα, έστω και αν έχει 

δηµιουργηθεί in vitro (εξωσωµατικά).  

 

Η χρήση και προαγωγή της Π.Γ.∆   οδηγεί  αναπόφευκτα στην καταστροφή 

των ασθενών εµβρύων κάτι που ηθικά και δεοντολογικά εγείρει σοβαρά διλήµµατα. 

Γι΄ αυτό ο νοµοθέτης δεν πρέπει να ενθαρρύνει την χρήση της και να καλέσει του 

γονείς να αποφασίσουν ελεύθερα και µε υπευθυνότητα έναντι της ζωής που 

δηµιουργήθηκε  in-vitro. 

Υπέρ της άποψης αυτής τάσσονται τα ακόλουθα 7 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος, 

3.  Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου,  

4. Σταύρος Ολύµπιος,  

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

7. Ευάγγελος Αναστασίου  

 

27.ΈΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ  

 

Για το θέµα της αποδοχής ή όχι από τον νοµοθέτη της έρευνας σε ανθρώπινα 

έµβρυα εκφράστηκαν από την ΕΕΒΚ οι ακόλουθες απόψεις: 

 

ΑΠΟΨΗ Α’: 

Σήµερα δίνονται πολλές υποσχέσεις προς τους ασθενείς σε σχέση µε την πιθανή 

µελλοντική χρήση των βλαστοκυττάρων για θεραπεία κάποιων ασθενειών.  Με 
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ανάλογο τρόπο, πριν από αρκετά χρόνια υπήρχε µία έντονη προώθηση της 

γονιδιακής θεραπείας που στο τέλος απέτυχε να εκπληρώσει τις προσδοκίες 

πολλών ανθρώπων που έπασχαν από διάφορες ασθένειες.  Η έντονη προβολή για 

την πιθανή µελλοντική χρήση µίας νέας τεχνολογίας όπως η θεραπευτική ή 

ερευνητική κλωνοποίηση για τη θεραπεία ασθενειών που αποσκοπεί στην 

χαλάρωση κάποιων απαγορευτικών µέτρων, που έχουν σχέση µε την προστασία 

του εµβρύου, µπορεί να θεωρηθεί και ανήθικη, εάν στο τέλος δεν επιφέρει τα οφέλη 

τα οποία υπόσχεται προς τους ασθενείς. 

Κανείς δεν αρνείται ότι η επίτευξη προόδου στον τοµέα της Βιολογίας και της 

Ιατρικής του ανθρώπου πρέπει να προέρχεται µέσα από ένα ορθολογιστικό 

πειραµατισµό.  Αυτός ο πειραµατισµός όµως, ιδιαίτερα σε τοµείς που είναι 

ευαίσθητοι (π.χ. κλωνοποίηση σε όλες της τις µορφές, εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα, κ.ά.) 

θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συγκρατηµένη αισιοδοξία και να στηρίζεται 

πάντοτε σε επιστηµονικές υποθέσεις και ευρήµατα που θα τεκµηριώνονται παρά σε 

υποσχέσεις µε στόχο να επιστρατεύσουν, ανήθικα, τον ανθρώπινο πόνο για να 

πετύχουν ίσως: (1) χαλάρωση των µέτρων για την ορθή πρακτική της έρευνας στον 

άνθρωπο, (2) µία ερευνητική χρηµατοδότηση, (3) επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, (4) 

δόξα, και (5) οικονοµικά οφέλη.  ∆υστυχώς, υπάρχουν αρκετά τέτοια παραδείγµατα 

που έχουν συγκλονίσει, πρόσφατα, την επιστηµονική κοινότητα (π.χ. καθηγητές 

εξαίρετων Πανεπιστηµίων που παραποιούσαν τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους, 

κτλ.).  Εξίσου σηµαντικό είναι να θυµόµαστε ότι τα σηµαντικά επιτεύγµατα (που 

κανείς δεν αρνείται ότι είναι σηµαντικά και προσφέρουν επιστηµονική γνώση) που 

παρατηρούνται µε τη χρήση µοντέλων ζώων, τις περισσότερες φορές, δεν µπορούν 

να εφαρµοσθούν στον άνθρωπο.  Έτσι, η επιστήµη θα πρέπει να προχωρεί µε 

σεµνότητα, σύνεση και ορθολογιστική εκτίµηση των συµπερασµάτων µέχρι την 

ηµέρα που η θεραπευτική τους προοπτική στον άνθρωπο θα είναι πιο κοντά στην 

πραγµατικότητα.  Σε περίπτωση που ο Νοµοθέτης θα επιτρέψει την έρευνα πάνω σε 

πλεονάζοντα έµβρυα που θα προέρχονται από την ΙΥΑΑ, τότε θα πρέπει να 

διασφαλίσει την διεξαγωγή ορθολογιστικής και στοχευόµενης έρευνας έναντι 

έρευνας χάριν απλού πειραµατισµού που µπορεί να προσφέρει κάτι στο µέλλον ή 

όχι.   Τέλος, η µελλοντική αξία της έρευνας σε ανθρώπινα έµβρυα και 
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βλαστοκύτταρα σίγουρα πρέπει να εκτιµάται πάντοτε µέσα σε σωστά επιστηµονικά 

πλαίσια που να διασφαλίζουν, µε το µεγαλύτερο δυνατό τρόπο, τη µεγιστοποίηση 

των πιθανών ωφεληµάτων και να αποκλείουν την κατάχρηση της από οποιονδήποτε.       

       

Με την άποψη αυτή συµφωνούν τα ακόλουθα 6 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Μάριος Καριόλου,  

2. Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου, 

3. Σεµέλη Βύζακου 

4. Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη 

5. Άγγελος Ευσταθίου  

6. Μαρία ∆ηµητρίου   

 

ΑΠΟΧΗ: 

1. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος  

2. Σταύρος Ολύµπιος,  

 

ΑΠΟΨΗ Β’  

Η  Επιστήµη µπορεί να προχωρήσει µόνο µέσα από τη δοκιµασία του 

πειραµατισµού όπως το έκανε για εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες χρόνια µέχρι τώρα γι’ 

αυτό και η επίκληση άλλων µεθόδων (π.χ. γονιδιακή θεραπεία) που µέσα από τη 

δοκιµασία και τον πειραµατισµό αποδείχθηκαν κατώτερες των προσδοκιών,  δεν 

ευσταθούν. Η ανθρωπότητα µπορεί να διαπιστώσει εάν µία νέα τεχνολογία θα φέρει 

τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µόνο µετά από την ύπαρξη της δυνατότητας 

πειραµατισµού και προσπάθειας.  Ακόµη όµως και εάν υπάρχει ο φόβος διάψευσης 

των οποιονδήποτε ενθαρρυντικών προσδοκιών που υπάρχουν αυτή την στιγµή, η 

διάψευση ή όχι δεν θα φανεί µόνο µέσα από µία πιθανή πειραµατική εφαρµογή της.  

Η επιστήµη θα µπορέσει να απορρίψει ή να αποδεχθεί την οποιαδήποτε νέα µέθοδο 

µόνο µέσα από σωστή και ορθολογιστική προσπάθεια εφαρµογής της.          

 

Αν η επίκληση των προσδοκιών (θεραπείες ασθενειών) µπορεί να θεωρηθεί 

ως ανήθικη (αν τελικά αποδειχθεί µη παραγωγική µέσα από την εφαρµογή και τον 
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πειραµατισµό), θα πρέπει επίσης να θεωρείται ανήθικη η απαγόρευση της 

διερεύνησης πολλά υποσχόµενων ερευνητικών προσπαθειών που σκοπό έχουν να 

σώσουν ανθρώπινες ζωές.   

       

Με την άποψη αυτή συµφωνούν τα ακόλουθα 5 Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ελένη Καλοκαιρινού 

2. Χρίστος Ηλιάδης 

3. Κωνσταντίνος ∆έλτας 

4. Ανδρέας ∆ηµητρίου 

5. Ευάγγελος Αναστασίου  

 

ΑΠΟΨΗ Γ’: 

Πέραν των δύο πιο πάνω απόψεων, µια άλλη πιθανή προσφερόµενη οδός 

είναι η ενθάρρυνση σε ερευνητικές δραστηριότητες που προσφέρουν εναλλακτικές 

µεθόδους στον πειραµατισµό µε βλαστοκύτταρα που δεν εµπεριέχουν το στοιχείο 

της καταστροφής ανθρώπινων εµβρύων (π.χ. βλαστικά κύτταρα από αίµα του 

οµφάλιου λώρου ή από ενήλικα κύτταρα). Η επιφύλαξη σε αυτή την περίπτωση είναι 

ότι η χρήση τέτοιων βλαστικών κυττάρων που προέρχονται από οµφάλιο λώρο έχει 

εξαιρετικά περιορισµένη αποδοτικότητα και ωφελιµότητα (διαφορετικά δε θα υπήρχε 

καν πεδίο συζήτησης, αφού υπάρχει αφθονία προµήθειας τέτοιων βλαστικών 

κυττάρων οµφάλιου λώρου).       

                        

Με την άποψη αυτή συµφωνούν όλα τα Μέλη της ΕΕΒΚ. 

 

28. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ in vitro 

(εξωσωµατικά) 

Η ΕΕΒΚ οµόφωνα υποστηρίζει ότι δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να 

δηµιουργούνται επί σκοπώ περισσότερα έµβρυα από εκείνα που είναι άκρως 

απαραίτητα για µία διαδικασία της ΙΥΑΑ ή/και της ΠΓ∆.  ∆εν πρέπει µε κανένα τρόπο 

να εξευτελίζεται η διαδικασία ούτε να τυγχάνει κατάχρησης ή εκµετάλλευσης. 



 110/122 

     

Η ΕΕΒΚ µε σαφήνεια υποστηρίζει ότι δε θα πρέπει ποτέ να δοθούν µηνύµατα 

προς την κοινωνία µας ότι το έµβρυο που δηµιουργείται in vitro είναι υποβαθµισµένη 

δηµιουργία.  Θα πρέπει µε πολύ φειδώ και µε πολλές ασφαλιστικές δικλείδες, ο 

Νοµοθέτης, αν θα επιτρέψει την έρευνα στο έµβρυο, να την επιτρέψει τηρουµένων 

όλων των παραµέτρων που δε θα υποβαθµίσουν ή θα εξευτελίσουν την αξία του 

εµβρύου in vitro.  

 

Την έκδοση της Γνώµης αυτής υπογράφουν όλα (δεκατρία) τα Μέλη της ΕΕΒΚ: 

1. Ρένα Βραχίµη-Πετρίδου   Πρόεδρος 

2. Μάριος Καριόλου   Αντιπρόεδρος 

3. Πατήρ Γεώργιος Ζήνωνος  Μέλος 

4. Άγγελος Ευσταθίου    Μέλος 

5. Ανδρέας ∆ηµητρίου   Μέλος 

6. Ελένη  Καλοκαιρινού  Μέλος 

7. Ευάγγελος Αναστασίου  Μέλος 

8. Ιουλιέττα Καλλή-Λαούρη  Μέλος 

9. Κωνσταντίνος ∆έλτας  Μέλος 

10. Μαρία ∆ηµητρίου   Μέλος 

11. Σεµέλη Βύζακου   Μέλος 

12. Σταύρος Ολύµπιος   Μέλος 

13. Χρίστος Ηλιάδης   Μέλος 

 

 

 

 

Λευκωσία, 5 Μαρτίου 2007 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
 

Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης 
Αποτελεί κύρια µέθοδο των βιολογικών επιστηµών µε την οποία επιτυγχάνεται η 
ενίσχυση ή ο πολλαπλασιασµός µικρού τµήµατος γενετικού υλικού.  Στα Αγγλικά η 
µέθοδος είναι γνωστή σαν «PCR» από τα αρχικά των Αγγλικών λέξεων 
«Polymerase Chain Reaction». 
 
Αρχή ΙΥΑΑ 
Πολυθεµατική Αρχή στην Κύπρο για τα θέµατα της ΙΥΑΑ η οποία να είναι αξιόπιστη 
και υπεύθυνη.  Η Αρχή θα βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.  
Με την σειρά της, θα ελέγχει και θα εποπτεύει τα Κέντρα ΙΥΑΑ στην Κύπρο. Θα 
εισηγείται αλλαγές στην Νοµοθεσία που αφορούν την ΙΥΑΑ, θα εκδίδει Κανονισµούς, 
Πρωτόκολλα, Κώδικες Πρακτικής και οτιδήποτε άλλο το οποίο θα έχει σαν στόχο την 
προώθηση της ορθής πρακτικής στον τοµέα της ΙΥΑΑ στην Κύπρο.  Τέλος, θα κρατά 
λεπτοµερή αρχεία σε σχέση µε την εφαρµογή της ΙΥΑΑ στον Κυπριακό χώρο. 
 
Βλαστοκύστη 
Στάδιο του εµβρύου, 5-6 ηµέρες µετά την γονιµοποίηση, που χαρακτηρίζεται από τη 
συσσώρευση υγρού µεταξύ των κυττάρων που σχηµατίζουν µία κοιλότητα 
(βλαστοκήλη).  Στο στάδιο αυτό το έµβρυο αποτελείται από 60-120 κύτταρα, τα 
οποία σχηµατίζουν δύο διακριτές οµάδες. Μία εξωτερική στοιβάδα κυττάρων, την 
έξω κυτταρική µάζα (η τροφοβλάστη) από την οποία θα σχηµατισθεί ο πλακούντας, 
και µία έσω κυτταρική µάζα (η εµβρυοβλάστη) από την οποία θα σχηµατισθεί το 
κυρίως έµβρυο. 
 
Γαµέτες 
Το σπερµατοζωάριο του άνδρα και το ωάριο (ωοκύτταρο) της γυναίκας.  Κάθε 
γαµέτης έχει 23 χρωµοσώµατα σε αντίθεση µε τα σωµατικά κύτταρα που έχουν 46 
χρωµοσώµατα. 
 
Γενετική Ανωµαλία ή Μετάλλαξη 
Αλλαγές στο γενετικό υλικό που µπορεί να προκαλέσουν µία δυσλειτουργία ή 
ασθένεια στα άτοµα που τις φέρουν. 
 
Γενετικό Υλικό - Πυρηνικό 
Πολυµερές µακροµόριο που αποτελείται από χιλιάδες ζευγάρια νουκλεοτίδια 
δεσοξυριβόζης και αποτελεί την βάση της κληρονοµικότητας.  Βρίσκεται στον 
πυρήνα των κυττάρων και οργανώνεται στα χρωµοσώµατα.  Στον άνθρωπο, 
υπάρχουν 46 χρωµοσώµατα, 23 κληρονοµούνται από τον ένα και 23 από τον άλλο 



 112/122 

γονέα.  Σε φυσιολογικές καταστάσεις, ο αριθµός των χρωµοσωµάτων για κάθε 
σωµατικό κύτταρο του ιδίου ατόµου είναι πάντοτε ο ίδιος.  Στα Αγγλικά είναι γνωστό 
σαν DNA (Deoxyribonucleic Acid ή στα Ελληνικά δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ). 
 
Γενετικό Υλικό – Μιτοχονδριακό 
Πολυµερές κυκλικό µόριο που αποτελείται από χιλιάδες ζευγάρια νουκλεοτίδια 
δεσοξυριβόζης.  Βρίσκεται σε µεγάλους αριθµούς στα οργανίδια των κυττάρων που 
ονοµάζονται µιτοχόνδρια.  Στον άνθρωπο, το µιτοχονδριακό γενετικό υλικό 
κληροδοτείται στα παιδιά µόνο από την µητέρα.  Στα Αγγλικά γράφεται σαν mtDNA 
(mitochondrial DNA). 
 
Γονίδια – στον άνθρωπο 
Τµήµατα ή γενετικοί τόποι στο ανθρώπινο γονιδίωµα, που κληρονοµούνται από τη 
µια γενιά στην άλλη και κωδικοποιούν πληροφορίες για την παραγωγή πρωτεϊνών.  
Τα γονίδια ρυθµίζουν την λειτουργία των κυττάρων και καθορίζουν τα φαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά (διακριτά γνωρίσµατα ή/και άλλα µετρήσιµα χαρακτηριστικά) των 
ανθρώπων.  Σήµερα, είναι γνωστό ότι υπάρχουν περίπου 30.000 γονίδια. 
 
Γονιδίωµα – ανθρώπινο 
Όρος που χρησιµοποιείται για να καταδείξει το σύνολο του ανθρώπινου γενετικού 
υλικού µε τα γονίδια του.    
  
Γονιµοποίηση 
Η διεργασία συγχώνευσης των γαµετών που αρχίζει µε τη διείσδυση ή την εισαγωγή 
του σπερµατοζωαρίου στο ωάριο και ολοκληρώνεται µε τη δηµιουργία του ζυγώτη. 
 
ΕΕΒΚ 
Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου τα 13 µέλη της οποίας διορίζονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο.  
 
Έµβρυο - Ανθρώπινο 
Το προϊόν της γονιµοποίησης ενός ωαρίου ή της µεταφοράς πυρήνα σωµατικού 
κυττάρου σε ένα ωάριο ή ενός ενεργοποιηµένου ωαρίου που εξελίσσεται 
φυσιολογικά από το στάδιο του ζυγώτη και µετέπειτα, τόσο in vitro όσο και in vivo, 
και έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί σε άνθρωπο. 
 
Εµβρυϊκά Βλαστικά Κύτταρα 
Κύτταρα που εντοπίζονται στην έσω κυτταρική µάζα του εµβρύου στο στάδιο της 
βλαστοκύστης.  Τα εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα έχουν την ικανότητα, κάτω από 
κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας σε εργαστήρια, να πολλαπλασιάζονται και να 
διαφοροποιούνται (εξελίσσονται) σε διαφόρους ιστούς ενός οργανισµού.  ∆ηλαδή, 
υπάρχει η δυνατότητα καθοδήγησης των κυττάρων αυτών, µε κατάλληλη καλλιέργεια, 
έτσι ώστε να διαφοροποιηθούν σε αιµοποιητικά κύτταρα, νευρώνες, ηπατοκύτταρα, 
κύτταρα του µυοκαρδίου, κ.α. 
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Ετερόλογη Εξωσωµατική Γονιµοποίηση 
Το σπέρµα/ωάριο λαµβάνεται από συγκεκριµένο(η) δότ(η)/(τρια) ή τράπεζα 
σπέρµατος/ωαρίων (δηλ. σπέρµα δότη-ωάριο συζύγου ή σπέρµα δότη-ωάριο 
δότριας). 
 
Ετερόλογη Σπερµατέγχυση 
Κατά την τεχνική σπερµατέγχυση χρησιµοποιείται είτε νωπό είτε κατεψυγµένο 
σπέρµα που προέρχεται από δότη-άνδρα έξω από τη σχέση του γάµου. 
 
 
Εξωσωµατική Γονιµοποίηση 
Η γονιµοποίηση ωαρίων εκτός του σώµατος (in vitro).      
 
Ζυγώτης 
Νέο κύτταρο, µε εµφανείς τους δύο προπυρήνες,  που σχηµατίζεται µε την 
συνένωση του ωαρίου µε το σπερµατοζωάριο. 
 
Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Ανθρώπινη Αναπαραγωγή  
Οποιαδήποτε µέθοδος που περιλαµβάνει χειρισµούς ή παρεµβάσεις στους γαµέτες 
(ωάριο και σπερµατοζωάριο) ώστε να ξεπερασθεί πρόβληµα τεκµηριωµένης 
υπογονιµότητας και να επιτευχθεί τεκνοποίηση.  Στην ΙΥΑΑ δεν περιλαµβάνεται η 
χορηγία φαρµακευτικής αγωγής για, in vivo, θεραπεία των αναπαραγωγικών αδένων 
ή γονάδων (ωοθήκες και όρχεις). 
 
Ιστοσυµβατότητα 
Σύστηµα ιστοσυµβατότητας, θεωρείται εξ ορισµού, οι πρωτεϊνικές οµάδες που 
βρίσκονται πάνω στις µεµβράνες των εµπύρηνων κυττάρων των θηλαστικών που 
καθορίζουν την αντιγονική τους έκφραση. Τα αντιγόνα αυτά (Human Leucocyte 
Antigen-HLA) κληρονοµούνται, µε τη µορφή απλοτύπου, από κάθε γονέα.    
 
ΙΥΑΑ 
Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Ανθρώπινη Αναπαραγωγή. 
 
Κέντρα ΙΥΑΑ 
Κέντρα τα οποία θα είναι επαρκώς εξοπλισµένα, επανδρωµένα και πιστοποιηµένα 
για να εφαρµόζουν µεθόδους ΙΥΑΑ. 
 
Κλωνοποίηση - Αναπαραγωγική 
∆ηµιουργία εµβρύων µέσω µεταφοράς πυρήνων σωµατικών κυττάρων του ατόµου 
που πρόκειται να κλωνοποιηθεί σε ωάρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας.  
Τα έµβρυα, που δηµιουργούνται, τοποθετούνται στην µήτρα γυναικών για να 
αναπτυχθούν, in vivo, σε ετεροχρονισµένους ανθρώπινους κλώνους του ατόµου 
από το οποίο προέρχονται τα σωµατικά κύτταρα.   
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Κλωνοποίηση – Θεραπευτική ή Ερευνητική 
∆ηµιουργία εµβρύων µέσω µεταφοράς πυρήνων σωµατικών κυττάρων ενός ατόµου 
σε ωάρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας.  Τα έµβρυα που δηµιουργούνται, 
αφήνονται να αναπτυχθούν στο εργαστήριο, in vitro, µέχρι το στάδιο της 
βλαστοκύστης, οπότε και καταστρέφονται για να αποµονωθούν από αυτά τα 
εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα. 
 
Κύτταρο - Ανθρώπινο 
Η πιο µικρή µονάδα ζωής που συχνά εµπερικλείει το γενετικό ή κληρονοµικό υλικό 
του ανθρώπου.  Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται από πολλά διαφορετικά είδη 
κυττάρων. 
 
 
Κύτταρο – Ανθρώπινο - σωµατικό 
Όλα τα κύτταρα εκτός των γενετικών κυττάρων ή γαµέτων.  Έχουν διπλοειδή αριθµό 
χρωµοσωµάτων.  ∆ηλαδή, κάθε σωµατικό κύτταρο έχει 23 ζεύγη ή 46 
χρωµοσώµατα. 
 
Κύτταρο – Ανθρώπινο - γενετικό 
Το σπερµατοζωάριο του άνδρα και το ωάριο (ωοκύτταρο) της γυναίκας.  Έχουν 
απλοειδή αριθµό χρωµοσωµάτων.  ∆ηλαδή, κάθε γενετικό κύτταρο έχει 23 
χρωµοσώµατα. 
 
Μορίδιο 
Στάδιο του εµβρύου.  Το αρχικό κύτταρο, δηλαδή το ζυγωτό, διαιρείται πολλές φορές 
ώσπου εξελίσσεται σε µια συµπαγή οµάδα κυττάρων που ονοµάζεται µορίδιο.  Στην 
συνέχεια, το µορίδιο εξελίσσεται στη βλαστοκύστη. 
 
Οµόλογη σπερµατέγχυση 
Κατά την τεχνική σπερµατέγχυση χρησιµοποιείται είτε νωπό είτε κατεψυγµένο 
σπέρµα του συζύγου. 
 
Οµόλογη Εξωσωµατική Γονιµοποίηση 
Το σπέρµα/ωάριο λαµβάνεται από τον/την σύζυγο (δηλ. σπέρµα συζύγου-ωάριο 
συζύγου). 
 
Παρένθετη ή Φέρουσα Μητρότητα 
Η γυναίκα που δανείζει την µήτρα της για να κυοφορήσει έµβρυο που προήλθε από 
ωάριο άλλης γυναίκας. 
     
Πλεονάζοντα ή Υπεράριθµα Έµβρυα 
Έµβρυα που έχουν δηµιουργηθεί για να εµφυτευθούν στη µήτρα, εντούτοις δεν 
χρησιµοποιούνται και αποτελούν υπόλοιπο των µεθόδων της ΙΥΑΑ. 
 
Πολύδυµες κυήσεις 
Κυήσεις στις οποίες αναπτύσσονται 2 ή περισσότερα έµβρυα. 
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Προεµφυτευτική Γενετική ∆ιάγνωση (ΠΓ∆) 
Οποιαδήποτε µέθοδος που περιλαµβάνει χειρισµούς ή παρεµβάσεις στο ωάριο ή και 
κυρίως στο έµβρυο (βιοψία εµβρύου) µε στόχο να αποφευχθεί γέννηση παιδιού µε 
σοβαρή γενετική  νόσο την οποία φέρει, τουλάχιστον, ο ένας από τους δύο γονείς ή 
να γεννηθεί παιδί µε συγκεκριµένα γενετικά πρότυπα.  Ο κύκλος της ΠΓ∆ είναι 
ακριβώς ο ίδιος µε εκείνον της Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης, µε τη µόνη εξαίρεση 
ότι η βιοψία των εµβρύων πραγµατοποιείται, συνήθως, την 3 ηµέρα όταν το έµβρυο 
βρίσκεται στο στάδιο 8 κυττάρων.  Μετά το τέλος της γενετικής διάγνωσης, µόνο τα 
επιλεγµένα έµβρυα µεταφέρονται στην γυναίκα. 
 
Σπερµατίδες 
Πρώιµα σπερµατοζωάρια που δηµιουργούνται στον ορχικό ιστό. 
 
 
Συµβουλευτική Υπηρεσία 
Ειδική υπηρεσία συµβουλευτικής που παρέχει ουδέτερη/αµερόληπτη βοήθεια στα 
άτοµα που προσφεύγουν στη ΙΥΑΑ έτσι ώστε να καταλάβουν πλήρως τις συνέπειες 
και τα πιθανά αποτελέσµατα της θεραπείας, να βρουν συναισθηµατική υποστήριξη 
και να αντεπεξέλθουν στο άγχος της θεραπείας.  Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από 
ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα. 
 
Συµβουλευτική Υπηρεσία – Γενετική 
Η παροχή ουδέτερων/αµερόληπτων εξειδικευµένων γενετικών συµβουλών που 
θεωρούνται σαν βασική προϋπόθεση για ορισµένες γενετικές εξετάσεις.    
 
Τεχνητή Σπερµατέγχυση 
Μέθοδος ΙΥΑΑ κατά την οποία τοποθετείται  ανδρικό σπέρµα στον κόλπο της 
γυναίκας λίγο πριν την ωορρηξία µε σκοπό την επίτευξη της σύλληψης. 
 
Συγκατάθεση ή Συναίνεση µε Επίγνωση για Μεθόδους ΙΥΑΑ 
Συγκατάθεση ή συναίνεση που πρέπει να δίδεται ελεύθερα, γραπτώς και µε 
επίγνωση µετά από ουδέτερη/αντικειµενική ενηµέρωση για οποιαδήποτε διαδικασία 
ΙΥΑΑ που θα ακολουθηθεί και την εµπειρία αυτών που θα την υλοποιήσουν, τις 
πιθανές επιπτώσεις και τα πιθανά αποτελέσµατα της όπως επίσης και πιθανές 
άλλες επιλογές που µπορεί να υπάρχουν.     
 
Υποκατάστατη Μητέρα 
Η γυναίκα που δανείζει την µήτρα της για να κυοφορήσει έµβρυο που προήλθε από 
δικό της ωάριο.  ∆ηλαδή, λαµβάνει από το σύζυγο άλλης γυναίκας το σπέρµα και 
προσφέρει το ωάριο της ή λαµβάνει σπέρµα δότη και προσφέρει το ωάριο της, 
κυοφορεί και παραδίδει το παιδί µετά από την γέννησή του. 
 
Φαινότυπος ή Φαινοτυπικά Χαρακτηριστικά 
Γνωρίσµατα ή/και άλλα µετρήσιµα χαρακτηριστικά στον άνθρωπο όπως το χρώµα 
των µατιών, το ύψος, κ.τ.λ.  Τα γνωρίσµατα µπορεί να είναι ορατά ή για την 
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αναγνώρισή τους µπορεί να απαιτούνται εξειδικευµένες εξετάσεις.  Ο φαινότυπος 
είναι το αποτέλεσµα της έκφρασης των γονιδίων σε ένα δεδοµένο περιβάλλον.  
 
Φέρουσα ή Παρένθετη Μητρότητα 
Η γυναίκα που δανείζει την µήτρα της για να κυοφορήσει έµβρυο που προήλθε από 
ωάριο άλλης γυναίκας. 
 
Χρωµοσώµατα 
Φέρουν τις κληρονοµικές πληροφορίες και ρυθµίζουν τις λειτουργίες των κυττάρων.  
Σε φυσιολογικές καταστάσεις, στον άνθρωπο υπάρχουν 46 χρωµοσώµατα, 23 
κληρονοµούνται από τον ένα και 23 από τον άλλο γονέα. 
 
Χρωµοσώµατα – Αυτοσώµατα ή Αυτόσωµα 
Όλα τα χρωµοσώµατα εκτός των φυλετικών χρωµοσωµάτων.  Στον άνθρωπο 
υπάρχουν 22 ζεύγη ή 44 αυτοσωµατικά χρωµοσώµατα.  
 
 
Χρωµοσώµατα – Φυλετικά 
Χρωµοσώµατα που καθορίζουν το φύλο.  Στον άνθρωπο το φύλο καθορίζεται από 
το 23 ζεύγος χρωµοσωµάτων.  Οι γυναίκες έχουν µορφολογικά όµοια χρωµοσώµατα 
Χ.  Οι άνδρες έχουν τα ετεροµορφικά χρωµοσώµατα Χ και Υ (δηλαδή το 
χρωµόσωµα Υ, σε φυσιολογικές καταστάσεις, καθορίζει το ανδρικό φύλο). 
  

 

 

ΑΓΓΛΙΚΟ/ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
 

Artificial Insemination 
Αγγλική ορολογία που µεταφράζεται στα Ελληνικά σαν: «Τεχνητή Σπερµατέγχυση». 
 
DNA (Deoxyribonucleic Acid) 
Πολυµερές µακροµόριο που αποτελείται από χιλιάδες ζευγάρια νουκλεοτίδια 
δεσοξυριβόζης και αποτελεί την βάση της κληρονοµικότητας.  Βρίσκεται στον 
πυρήνα των κυττάρων και οργανώνεται στα χρωµοσώµατα.  Στον άνθρωπο, 
υπάρχουν 46 χρωµοσώµατα, 23 κληρονοµούνται από τον ένα και 23 από τον άλλο 
γονέα.  Σε φυσιολογικές καταστάσεις, ο αριθµός των χρωµοσωµάτων για κάθε 
σωµατικό κύτταρο του ιδίου ατόµου είναι πάντοτε ο ίδιος.  Στα Ελληνικά το DNA 
µεταφράζεται σε «δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ». 
 
FISH 
Τα αρχικά των Αγγλικών λέξεων «Fluorescence in situ Hybridization».  
Εργαστηριακή (κυτταρογενετική) µέθοδος που χρησιµοποιεί υβριδισµό in situ µε 
δείκτες σεσηµασµένους µε διαφορετικού χρώµατος φθορίζουσες ουσίες για τα 
διάφορα χρωµοσώµατα έτσι ώστε να εντοπίζονται γενετικές ανωµαλίες. 
 
GIFT 
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Συντοµογραφία των Αγγλικών λέξεων «Gamete Ιntrafallopian Tube Transfer» που 
χρησιµοποιείται για µέθοδο ΙΥΑΑ όπου συλλέγονται από τον ιατρό σπέρµα και 
ωάρια (γαµέτες) που µεταφέρονται µε λαπαροσκόπηση στις σάλπιγγες, κοντά στις 
ωοθήκες, για να γίνει εκεί η γονιµοποίηση. 
 
 
HFEA 
Τα αρχικά των Αγγλικών λέξεων «Ηuman Fertilization and Embryo Authority».  Η 
ανεξάρτητη δηµόσια διοικητική αρχή στο Ηνωµένο Βασίλειο που ρυθµίζει την 
λειτουργία και διαπιστεύει µονάδες ή επαγγελµατίες που ασχολούνται µε την ΙΥΑΑ.  
Επίσης, διατηρεί µία βάση δεδοµένων µε τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη 
θεραπέια της υπογονιµότητας στην Αγγλία. 
 
HLA 
Τα αρχικά των Αγγλικών λέξεων «Human Leucocyte Antigen».  Χρησιµοποιείται ο 
όρος για το σύστηµα ιστοσυµβατότητας.  Σύστηµα ιστοσυµβατότητας, θεωρείται εξ 
ορισµού, οι πρωτεϊνικές οµάδες που βρίσκονται πάνω στις µεµβράνες των 
εµπύρηνων κυττάρων των θηλαστικών που καθορίζουν την αντιγονική τους 
έκφραση. Τα αντιγόνα αυτά (Human Leucocyte Antigen-HLA) κληρονοµούνται, µε τη 
µορφή απλοτύπου, από κάθε γονέα.    
 
ICSI 
Συντοµογραφία των Αγγλικών λέξεων «Intracytoplasmic Sperm Injection» που 
χρησιµοποιείται για µέθοδο ΙΥΑΑ όπου συλλέγονται σπέρµα και ωάρια. Με 
µικροχειρουργική διαδικασία επιλέγεται ένα και µόνο  σπέρµα (το οποίο µπορεί να 
είναι και ακίνητο) που εισάγεται µε µικροένεση απευθείας στο ωάριο για 
εξωσωµατική γονιµοποίηση. 
 
In vitro 
Κάτι που γίνεται έξω από ένα ζωντανό οργανισµό.  
 
In vivo 
Κάτι που γίνεται µέσα σε ένα ζωντανό οργανισµό. 
 
IVF 
Τα αρχικά των Αγγλικών λέξεων «In Vitro Fertilization» που στα ελληνικά µπορεί να 
µεταφρασθεί σε «εξωσωµατική γονιµοποίηση» ή «γονιµοποίηση στο εργαστήριο». Η 
IVF αποτελεί κύρια µέθοδο Ιατρικώς Υποβοηθούµενης  Ανθρώπινης Αναπαραγωγής 
(ΙΥΑΑ). 
 
NORIF 
Συντοµογραφία των Αγγλικών λέξεων «Natural Cycle Oocyte Retrival Intravaginal 
Fertilization» που χρησιµοποιείται για µέθοδο ΙΥΑΑ όπου ένα ωάριο συλλέγεται κατά 
τη διάρκεια του φυσικού κύκλου της ωορρηξίας της γυναίκας χωρίς τη χορήγηση 
ορµονών. Μετά την συλλογή του, τοποθετείται σε ειδικό φιαλίδιο µαζί µε σπέρµα. Το 
φιαλίδιο τοποθετείται στη µήτρα για 48 ώρες για την γονιµοποίηση στο φυσικό 
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περιβάλλον της µήτρας. Το φιαλίδιο, µε το πέρας των 48 ωρών, αποβάλλεται και το 
σχηµατιζόµενο έµβρυο µεταφέρεται από µόνο του στην µήτρα. 
 
 
 
 
PCR 
Τα αρχικά των Αγγλικών λέξεων «Polymerase Chain Reaction» που στα ελληνικά 
µεταφράζεται σε «Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης».  Η PCR αποτελεί κύρια 
µέθοδο των βιολογικών επιστηµών µε την οποία επιτυγχάνεται η ενίσχυση ή ο 
πολλαπλασιασµός µικρού τµήµατος γενετικού υλικού. 
 
PROST 
Συντοµογραφία των Αγγλικών λέξεων «Pro-nuclear Stage Transfer» που 
χρησιµοποιείται για µέθοδο ΙΥΑΑ όπου η γονιµοποίηση ωαρίου γίνεται εξωσωµατικά 
στο εργαστήριο και τοποθετείται το γονιµοποιηµένο ωάριο στις σάλπιγγες πριν 
δηµιουργηθεί, σε αυτό, πυρήνας. 
 
SUZI 
Συντοµογραφία των Αγγλικών λέξεων «Subzonal Insemination» που χρησιµοποιείται 
για µέθοδο ΙΥΑΑ όπου µε µικροένεση εισάγονται 5-10 σπερµατοζωάρια στον 
περιλεκιθικό χώρο του ωαρίου για να γίνει εξωσωµατική γονιµοποίηση. 
 
ZIFT 
Συντοµογραφία των Αγγλικών λέξεων «Zygote  Intrafallopian Tube Transfer» που 
χρησιµοποιείται για µέθοδο ΙΥΑΑ όπου γίνεται εξωσωµατική γονιµοποίηση στο 
εργαστήριο και µετά από 24 ώρες τοποθετείται το µονοκύτταρο ζυγωτό 
(γονιµοποιηµένο ωάριο) στις σάλπιγγες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ

 
 

ΕΕΒΚ 21.1.04.03 (2) 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
      Οδός Απελλή 1, ΄Αγιοι Οµολογητές  
          1403 Λευκωσία, Κύπρος  

Aρ. Τηλ.: 22-889227  
Αρ. Φαξ.: 22-665080                                      1 Νοεµβρίου , 2006 
   

 
  ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Θέµα: Επιλογή Φύλου µε την µέθοδο της  

Προεµφυτευτικής Γενετικής ∆ιάγνωσης  (PGD) 

 

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, κατά την συνεδρίαση της µε 

ηµεροµηνία 31.10.2006 και µε αφορµή άρθρο που δηµοσιεύτηκε στο διαδίκτυο το 

οποίο αναφέρει ότι, ζευγάρια από την Σουηδία έρχονται στην Κύπρο για να 

υποβληθούν σε Προεµφυτευτική Γενετική ∆ιάγνωση (Pre-implantation Genetic 

Diagnosis – PGD) για επιλογή φύλου του εµβρύου, έχει εκδώσει την πιο κάτω 

γνώµη: 

 

2. Με την µέθοδο PGD, τα ωάρια γονιµοποιούνται σε δοκιµαστικό σωλήνα. 

Πριν εµφυτευτούν στην µήτρα, επιλέγεται το έµβρυο που ανήκει στο φύλο που 

επιζητεί το ζευγάρι για το παιδί του. 
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 3. Όσον αφορά το θέµα της επιλογής του φύλου του εµβρύου µε την πιο 

πάνω αναφερόµενη µέθοδο η νοµοθετική κατάσταση στην Κύπρο είναι η ακόλουθη:  

Ο νόµος 31 (ΙΙΙ) / 2001 µε τον οποίο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει 

κυρώσει την Σύµβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων  

∆ικαιωµάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά µε την 

Εφαρµογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Σύµβαση του Οβιέδο) στο άρθρο 

4 αυτού προβλέπει ότι οι απαγορευµένες πράξεις ή παραλείψεις της 

Σύµβασης συνιστούν αδικήµατα δυνάµει του παρόντος Νόµου τα οποία 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες και τιµωρούνται ανάλογα.  Παράβαση 

του άρθρου 14 της Σύµβασης συνιστά αδίκηµα που τιµωρείται µε 

φυλάκιση  µέχρι δύο έτη ή χρηµατική ποινή µέχρι £5.000 ή / και µε τις 

δύο αυτές ποινές. 

 

 Το άρθρο, 14 της Σύµβασης του Οβιέδο προνοεί ότι «η χρησιµοποίηση 

τεχνικών, για τεκνοποίηση µε ιατρική βοήθεια δεν επιτρέπεται για την επιλογή 

φύλου παιδιού που θα γεννηθεί στο µέλλον, εκτός όπου µε αυτό τον τρόπο 

αποφεύγεται σοβαρή κληρονοµική νόσος που σχετίζεται µε το φύλο». 

 

 4.  Από την πρόνοια του άρθρου 14 της Σύµβασης του Οβιέδο, εξάγεται η 

απόλυτη νοµοθετική απαγόρευση της επιλογής του φύλου του µέλλοντος να 

γεννηθεί παιδιού µε βάση κοινωνικά κριτήρια. 

 

 5. Πέραν όµως από την νοµοθετική απαγόρευση η Εθνική Επιτροπή 

Βιοηθικής Κύπρου κρίνει ωφέλιµο να επισύρει την προσοχή του κοινού στα βιοηθικά 

διλήµµατα και προβλήµατα που απορρέουν από την επιλογή φύλου του παιδιού που 

θα γεννηθεί στο µέλλον για κοινωνικούς λόγους και όχι για ιατρικούς (βλέπε 

εξαιρέσεις του άρθρου 14 της Σύµβασης του Οβιέδο); 

 

 Κατά την Γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου για την 

απαγόρευση πρόσβασης στις τεχνικές επιλογής φύλου, όταν δεν συντρέχει κίνδυνος 
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για την υγεία του µέλλοντος να γεννηθεί παιδιού, προκύπτουν τα πιο κάτω βιοηθικά 

διλήµµατα: 

 (α) η ευηµερία των παιδιών και των οικογενειών τους λόγω του κινδύνου που 

υπάρχει:  

• τα παιδιά που επιλέγηκαν να κυοφορηθούν και να γεννηθούν µόνο µε βάση 

το φύλο τους, πιθανώς να επηρεασθούν ψυχολογικά όταν µάθουν ότι όταν 

ήταν ακόµη έµβρυα επιλέγηκαν να έρθουν στον κόσµο µε τον τρόπο αυτό 

• οι γονείς θα χειρίζονται τα παιδιά αυτά µε κάποια προκατάληψη και θα τα 

ωθούν να εκπληρώσουν τις δικές τους προσδοκίες, πράγµα που αφαιρεί 

από την ελευθερία και αξιοπρέπεια που δικαιούται να απολαµβάνει το κάθε 

άτοµο. 

• υπάρχει η πιθανότητα υποβάθµισης των άλλων παιδιών στην οικογένεια 

έναντι του επιλεγµένου µε βάση το φύλο του παιδιού. 

• υπάρχουν ανησυχίες για τις συνέπειες που θα έχει στην συµπεριφορά των 

γονέων µια αποτυχία στην επιλογή του φύλου του παιδιού που θα γεννηθεί, 

λόγω µη εκπλήρωσης των προσδοκιών τους. 

 

(β) Η εφαρµογή της µεθόδου σαν συνήθης πρακτική περικλείει τον κίνδυνο 

επηρεασµού στο µέλλον της αναλογίας των δύο φύλων σε ένα πληθυσµό. 

Τέτοια ανισόρροπη κατανοµή των φύλων µπορεί να  οδηγεί σε δυσµενείς 

διακρίσεις έναντι του ενός ή του άλλου φύλου µε ανάλογες επιπτώσεις σε όλους 

τους τοµείς της ζωής του ατόµου αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.  

 

      (γ) Θα πρέπει να δηµιουργούµε κοινωνία στην οποία οι γονείς θα προσδίδουν 

αξία στο παιδί τους από τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά και προτερήµατα και όχι 

από το φύλο του. 

 

     (δ)  Η επιλογή των εµβρύων in vitro µε την µέθοδο PGD οδηγεί στην καταστροφή 

των υπολοίπων εµβρύων και µετατρέπει την ζωή σε προϊόν κατανάλωσης και στην 

προαγωγή της ιδέας ότι υπάρχει «λάθος» φύλο. 
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     (ε)  Η επιλογή του φύλου των παιδιών που θα γεννηθούν ανοίγει τον δρόµο στην 

ευγονική, πρακτική που τραυµατίζει την ακεραιότητα, µοναδικότητα και ελευθερία 

του ατόµου. 

 

Πετρίδου - Βραχίµη  Ρένα             Πρόεδρος 

Καριόλου Μάριος    Αντιπρόεδρος 

Αναστασίου  Ευάγγελος                           Μέλος 

Βύζακου Σεµέλη       “ 

∆έλτας Κωνσταντίνος              “ 

∆ηµητρίου Ανδρέας      " 

∆ηµητρίου  Μαρία                                       " 

Ευσταθίου Άγγελος                                     “ 

Ζήνωνος Γεώργιος (Πάτερ)     " 

Ηλιάδης Χρίστος        “ 

Ιουλιέττα Καλλή Λαούρη         “ 

Καλοκαιρινού Ελένη                 " 

Ολύµπιος Σταύρος                 " 

  

 

Λευκωσία, 1 Νοεµβρίου 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


