
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Νέο Σχέδιο Επιδότησης για Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας 

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του στις 02/09/2021  έχει αναθεωρήσει την 

απόφαση με αρ.89.072 που αφορούσε το Σχέδιο για Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας. Το 

τροποιημένο σχέδιο τίθεται σε ισχύ άμεσα. 

Τι ισχύει; Ποιοί μπορούν να επιδοτηθούν; 

 Όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και είναι δικαιούχοι του Γενικού Σχεδίου Υγείας. 

Σε περίπτωση ζευγαριών τουλάχιστον ο ένας πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος 

Κύπρου και οι δύο να είναι δικαιούχοι του Γενικού Σχεδίου Υγείας 

 Επιδοτούνται μόνο διαδικασίες που γίνονται στην Κύπρο. 

 Μονήρη γυναίκες, ζευγάρια που έχουν τελέσει γάμο ή συνάψει Πολιτική Συμβίωση 

ή σε μόνιμη σταθερή σχέση που επιβεβαιώνεται με ένορκη δήλωση και ζευγάρια ή 

μονήρη γυναίκες που καταφεύγουν στη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με 

παρένθετη μητέρα. Νοείται ότι όπου ισχύει, θα πρέπει να εξασφαλιστεί εκ των 

προτέρων έγκριση του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 

 Γυναίκες άνω την 35 για κρυοσυντήρηση ωαρίων για ιδία χρήση. Για γυναίκες κάτω 

των 35 ετών θα πρέπει να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση για τους λόγους της 

ανάγκης κρυοσυντήρησης ωραρίων προς έγκριση. 

 Καρκινοπαθείς  άνδρες για κρυοσυντήρηση σπέρματος για ιδία χρήση. 

 Μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι τέσσερις θεραπείες για άτεκνα ζευγάρια ή άτεκνες 

μονήρη γυναίκες.  

 Ζευγάρια  ή μονήρη γυναίκες που έχουν αποκτήσει ένα  παιδί μπορούν να 

επιδοτηθούν μέχρι  τρείς (3) θεραπείες .  

 Ζευγάρια ή μονήρη άτομα που έχουν αποκτήσει παιδιά μπορούν να επιδοτηθούν 

μέχρι δύο (2) θεραπείες.  

 Οι 4 επιδοτούμενες θεραπείες μπορούν να επιδοτηθούν και τμηματικά, νοουμένου 

ότι η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών. 

 Γυναίκες μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Σε περίπτωση γυναικών με μεγαλύτερη ηλικία 

θα πρέπει να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 

 Υπάρχει δωρεάν παραχώρηση μέχρι 35 ενέσεων γοναδοτροπινών. 

  Ποσό Επιδότησης 

(ευρώ) 
Α Ωοληψία - τεχνητή γονιμοποίηση - εμβρυομεταφορά 2,500 

Β Ωοληψία - δημιουργία εμβρύων 2,000 

Γ Ωοληψία- κρυοσυντήρηση ωαρίων 2,000 

Δ Εμβρυομεταφορά  500 

Ε Φυσικός Κύκλος 
(ωοληψία+εμβρυοδημιουργία+εμβρυομεταφορά) 

1,500 

Ζ Φυσικός Κύκλος (χωρίς ολοκλήρωση με εμβρυομεταφορά) 1,000 

Η Κρυοσυντήρηση σπέρματος 500 

 


