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Έγγραφη συναίνεση για 

κατάψυξη και κρυοσυντήρηση ωαρίων για ιδιωτική χρήση 

 

Η……………………………………………………………………..του …………………………………….. με 

ΑΔΤ ……………………………………………….. και Ημερομηνία Γεννήσεως ……………………  

Ζητάω από την Μονάδα …………………………………………………………………………………….. να 

καταψύξει και να αποθηκεύσει ωάριά μου μετά από ωοληψία.  

Καταλαβαίνω ότι:  

1. Τα ωάριά μου προορίζονται για ιδιωτική μου χρήση και σε καμιά περίπτωση δε θα 

χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο για την υποβολή μου σε διαδικασία 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εξωσωματικής γονιμοποίησης (με μικρογονιμοποίηση) ή σε 

οποιαδήποτε άλλη θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μαζί με το σύντροφο / σύζυγό μου 

……………...……………………………………………………. του …………………………………… 

με ΑΔΤ ……………………. και Ημερομηνία Γεννήσεως …………………………….. , μετά από 

συμφωνία μεταξύ μας και του θεράποντος ιατρού. Εναλλακτικά, τα ωάριά μου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την υποβολή μου σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με δείγμα 

σπέρματος από ανώνυμη δωρεά. 

 

2. Δίνω τη συναίνεσή μου για τις παρακάτω ιατρικές ενέργειες:  

▪ Λήψη φαρμάκων για την υπερδιέγερση των ωοθηκών και αντιβιοτικών.  

▪ Λήψη περιφερικού αίματος για παρασκευή καλλιεργητικών υγρών και εργαστηριακών 

αναλύσεων καθώς επίσης και υπερηχογραφική εξέταση καθ΄ όλη τη διάρκεια των κλινικών 

υπηρεσιών στην «Μονάδα»  

▪ Την λήψη ωαρίων από τις ωοθήκες μου με τη βοήθεια υπερήχων.  

▪ Λήψη φαρμάκων ή αναισθητικών που συστήνει ο υπεύθυνος ιατρός της μονάδας.  

 

3. Η «Μονάδα» μας έχει ενημερώσει πλήρως και εμπεριστατωμένως σχετικά με το σύνολο των 

ενδεικνυομένων ιατρικών ενεργειών, δηλαδή: αιμοληψία, ορμονοθεραπεία, ωοθηκική διέγερση 

και πρόκληση ωορρηξίας, ωοληψία, υπερηχογραφική εξέταση κλπ.  

 

4. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι όλα τα ωάρια θα επιβιώσουν μετά την διαδικασία κατάψυξης – 

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

 

5. 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.  

 

6. Θα ενημερώνω την «Μονάδα» σχετικά με την απόφασή μου να συνεχίζω την αποθήκευσή των 

ωαρίων μου. Είμαι υπεύθυνη για την επικοινωνία αυτή κάθε 12 μήνες. Αν δεν υπάρξει η 
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παραπάνω επικοινωνία, η «Μονάδα» έχει το δικαίωμα να καταστρέψει τα αποθηκευμένα ωάριά 

μου.  

 

7. Αναλαμβάνω την ευθύνη να ενημερώσω γραπτά την «Μονάδα» για κάθε αλλαγή της πρόθεσης 

μου ως προς την χρήση των ωαρίων μου για τεκνοποίηση με την παραπάνω προαναφερόμενη.  

 

8. 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 των ωαρίων. 

Παρ’ όλα αυτά όμως υπάρχει θεωρητικά μια εξαιρετικά μικρή πιθανότητα μετάδοσης κάποιων.  

9. Τα ωάριά μου δε θα απομακρυνθούν από τη μονάδα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μου.  

 

10. 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». 

 

11. 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.  

 

12. Σε περίπτωση θανάτου μου, τα ωάριά μου θα ήθελα να:  

Α. Καταστραφούν.  

Β. Να διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα, κατά προτεραιότητα σε άλλα πρόσωπα που θα επιλέξει ο 

ιατρός ή το ιατρικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή η ταυτότητα των ληπτών δεν θα μου γίνει 

γνωστή, ούτε και η δική μου ταυτότητα θα γίνει γνωστή στους λήπτες (άρθρο 1460 ΑΚ). 

Γ. Να χρησιμοποιηθούν χωρίς αντάλλαγμα για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. 

 

13. 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.  

 

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

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

 

Υπογραφή ________________________                 

 

Ημερομηνία ______________________ 

 

Υπογραφή Υπεύθυνου Ιατρού 
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