
 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
Ο………………………………………………….. του ………………………………. 
Α∆Τ………………………………………………..Ηµερ. Γεννήσεως………………… 
Ζητάω από την Μονάδα ……………………………………………………………..να 
καταψύξει και να αποθηκεύσει δείγµατα σπέρµατός ή δείγµατα ορχικού ιστού µου.  
 
Καταλαβαίνω ότι: 

1. Τα δείγµατα σπέρµατος ή ορχικού ιστού µου, θα είναι για ιδιωτική µου χρήση και 
σε καµιά περίπτωση δε θα χρησιµοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο παρά 
µόνο για την υποβολή της συζύγου / συντρόφου µου 
………………………………………………. του ………………………………..µε 
Α∆Τ ……………………………………Ηµερ. Γεννήσεως…………... στην 
διαδικασία υποβοηθούµενης αναπαραγωγής εξωσωµατικής γονιµοποίησης ή 
µικρογονιµοποίησης ή σπερµατεγχύσεως ή οποιαδήποτε άλλη µορφή 
υποβοηθόυµενης αναπαραγωγής, µετά από συµφωνία µεταξύ µας και του 
θεράποντος ιατρού.  

 
2. Το σπέρµα  θα ληφθεί µε αυνανισµό και αφού έχουν προηγηθεί 2 - 3 ηµέρες 

αποχής. Σε περίπτωση που το σπέρµα ληφθεί εκτός της «Μονάδας» θα παραδοθεί 
από εµένα σε υπεύθυνο άτοµο της «Μονάδας» υπ΄ ευθύνη µου. Η «Μονάδα» δεν 
έχει κανένα τρόπο να γνωρίζει την ταυτότητα του σπέρµατος, για τον λόγο αυτό 
αναλαµβάνουµε πλήρως την ευθύνη ότι το σπέρµα προέρχεται από εµένα. Συναινώ 
να αναλυθεί το σπέρµα µε οποιονδήποτε τρόπο θεωρείται ιατρικώς απαραίτητος 
για τις ανωτέρω αναφερόµενες διαδικασίες. 

 
3. ∆εν υπάρχει εγγύηση ότι όλα τα σπερµατοζωάρια θα επιβιώσουν µετά την 

διαδικασία κατάψυξης – απόψυξης, παρ’ ότι θα κρατούνται σε ιδανικές συνθήκες 
αποθήκευσης.  

 
4. Η «Μονάδα» µε  ενηµέρωσε σχετικά µε την αδυναµία εγγυήσεως της τεκνογονίας, 

βάση του σηµερινού επιπέδου γνώσεων και µεθόδων, µε διαβεβαίωσε, όµως, ότι θα 
καταβάλει κάθε προσπάθεια, σύµφωνα µε τους παραδεδεγµένους κανόνες της 
επιστήµης. 

 
5. Μου κατέστη γνωστό ότι το παιδί που θα γεννηθεί ύστερα από την επιτυχή 

εφαρµογή µεθόδου υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, θα έχει νοµική και γενετική 
µητέρα τη ……………………………………………………………………….και 
νοµικό τον …………………………………………………………………...και ότι 
η συναίνεση µου στην υποβολή της συζύγου / συντρόφου µου σε τεχνική 
γονιµοποίησης αποκλείει την προσβολή της πατρότητας (1471, 2ΑΚ & 1479 ΑΚ). 

 
6. Έχω ενηµερωθεί ότι αποκλείεται η προσβολή της πατρότητας από οποιονδήποτε 

από τους δικαιούχους αναφέρονται στο άρθρο  1456 παράγραφος 1 εδ. β΄, µε την 
συναίνεση µου στην υποβολή της παραπάνω προαναφερόµενης σε  τεχνητή 
γονιµοποίηση  (άρθρα 1456 παράγραφος 1 και 1471 παράγραφος  2 εδάφιο  2). 

 
Γνωρίζω ότι η συναίνεση ανακαλείται µε τον ίδιο τύπο µέχρι τη µεταφορά των 
γαµετών ή των γονιµοποιηµένων ωαρίων στο γυναικείο σώµα. Με την επιφύλαξη 
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του άρθρου 1457 (περί µεταθανάτιου γονιµοποιήσεως), η συναίνεση θεωρείται ότι 
ανακλήθηκε, αν ένα από τα πρόσωπα που είχαν  συναινέσει πέθανε πριν από τη 
µεταφορά (άρθρο 1456 παράγραφος 2). Σε περίπτωση  διαζυγίου,  γνωρίζω ότι η 
συναίνεση του εξ ηµών συζύγου πρέπει να ανακληθεί µε τον ίδιο τύπο. 
 

 
7. Θα ενηµερώνω την «Μονάδα» σχετικά µε την απόφασή µου να συνεχίζω την 

αποθήκευσή του σπέρµατός µου. Είµαι υπεύθυνος για την επικοινωνία αυτή κάθε 
12 µήνες. Αν δεν υπάρξει η παραπάνω επικοινωνία, η «Μονάδα» έχει το δικαίωµα 
να καταστρέψει το αποθηκευµένο  σπέρµα µου. 

 
8. Αναλαµβάνω την ευθύνη να ενηµερώσω γραπτά την «Μονάδα» για κάθε αλλαγή 

της πρόθεσης µου ως προς την χρήση του σπέρµατος ή ορχικού ιστού µου για 
τεκνοποίηση µε την παραπάνω προαναφερόµενη. 

 
9. Για να ελαχιστοποιήσουµε τις πιθανότητες µετάδοσης κάποιων µολυσµατικών 

νόσων, γίνονται εξετάσεις για HIV I και ΙΙ, ηπατίτιδα B και C, γονόρροια και 
σύφιλη,  πριν την ψύξη του σπέρµατος. Παρ’ όλα αυτά όµως υπάρχει θεωρητικά 
µια εξαιρετικά µικρή πιθανότητα µετάδοσης κάποιων. 

 
10. Τα δείγµατα σπέρµατος ή ο ορχικός µου ιστός δε θα αποµακρυνθεί από τη µονάδα 

χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή µου. 
 

11. Έχω κατανοήσει ότι µπορώ να επιλέξω τη διακοπή των προσφεροµένων 
υπηρεσιών σε οποιοδήποτε σηµείο ή οποιαδήποτε χρόνο και ότι η απόφασή µου 
αυτή δεν θα επηρεάσει την παρούσα ή / και  την µελλοντική ιατρική φροντίδα από 
την «Μονάδα». 

 
12. Επιβεβαιώνω ότι έχω µελετήσει το παρόν έγγραφο, µου έχει γίνει 

εµπεριστατωµένη ενηµέρωση από το ιατρικό προσωπικό της Μονάδας, έχω 
κατανοήσει πλήρως τους όρους που θέτει και τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται, 
οι ερωτήσεις µου έχουν απαντηθεί και το υπογράφω  εν πλήρη επίγνωση και 
συνείδηση. 

 
13. Σε περίπτωση θανάτου µου, το σπέρµα µου θα ήθελα να:  

Α. Καταστραφεί. 
Β. Να δοθεί στην …………………………………………………………………… 
για χρήση σε µέθοδο υποβοηθούµενης αναπαραγωγής µε σκοπό την τεκνοποίηση, 
µε βάση τα όσα προϋποθέτει ο Νόµος 3089 Άρθρο 1457. 

 
14. Σε κάθε περίπτωση είναι εφαρµοστέες οι διατάξεις του ΑΚ όπως ισχύουν 

τροποποιηµένες βάσει του νόµου 3089 του 2003 ή όπως ήθελε ισχύσουν 
τροποποιηµένες στο µέλλον, ή οι διατάξεις άλλου ειδικότερου νόµου που τυχόν 
ήθελε νοµοθετηθεί σχετικώς. 

 
15. Το παρόν συντάσσεται σε δύο ίσου κύρους πρωτότυπα αντίτυπα, τα οποία 

διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν παρουσία του υπεύθυνου ιατρού της 
«Μονάδας».  

 
Υπογραφή…………………….                                          Υπογραφή Ιατρού  
Ηµεροµηνία , ………………………..  


