
ΕΓΓΡΑΦΗ   ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΚΥΟΦΟΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ   ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΣΥΖΥΓΟΥ 
ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΟΦΟΡΙΑ  ΤΕΚΝΟΥ ΞΕΝΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ  

ΑΥΤΗΝ (ΑΡΘΡΟ 1458  ΑΚ) 
 
Οι   κατωτέρω υπογραφόµενοι: 
Η  σύζυγος…………………………………………...του…………………………………        
µε  Α∆Τ ………………………………………………Ηµεροµηνία γεννήσεως…………. 
Κάτοικος …………………………οδού…………………………………αριθµού……….. 
καλούµενη εφεξής στο παρόν ως κυοφόρος 
 
Ο  σύζυγος: …………………………………………του………………………………….                        
µε  Α∆Τ …………………………………………….Ηµεροµηνία γεννήσεως……………. 
Κάτοικος …………………………οδού…………………………………αριθµού……….. 

 
συµβαλλόµεθα µε τους  

Η  σύζυγος…………………………………………...του…………………………………        
µε  Α∆Τ ………………………………………………Ηµεροµηνία γεννήσεως…………. 
Κάτοικος …………………………οδού…………………………………αριθµού……….. 
 
 
Ο  σύζυγος: …………………………………………του………………………………….                        
µε  Α∆Τ …………………………………………….Ηµεροµηνία γεννήσεως……………. 
Κάτοικος …………………………οδού…………………………………αριθµού……….. 
 
1. Συµφωνούµε ότι η πρώτη εξ ηµών  (κυοφόρος) θα  κυοφορήσει το παιδί που θα 

δηµιουργηθεί µε το ωάρια της τρίτης εξ ηµών (ή µε τα ωάρια τρίτης γυναίκας)  και 
το σπέρµα του τετάρτου εξ ηµών, σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο1458  ΑΚ και υπό τους όρους του άρθρου αυτού και του 
άρθρου ογδόου του νόµου 3089 του 2002. Η συµφωνία αυτή  γίνεται χωρίς 
αντάλλαγµα. 

 
2. Συµφωνούµε ότι η πρώτη εξ ηµών θα αποζηµιωθεί πλήρως για όλα τα έξοδα 

µεταφοράς, µετακίνησης, για όλα τα φάρµακα που θα χρησιµοποιηθούν κατά υα 
διάρκεια της εγκυµοσύνης καθώς και για όλα τα σχετικά δικαστικά έξοδα από την 
τρίτη και τον τέταρτο εξ ηµών. 

 
3. Προσκοµίσαµε στη Μονάδα την υπ΄ αριθµ………………. απόφαση του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου…………………., µε την οποία χορηγείται η 
απαιτουµένη κατ΄ άρθρο 1458 ΑΚ δικαστική άδεια  για τη µεταφορά στο σώµα 
άλλης γυναίκας γονιµοποιηµένων ωαρίων, ξένων προς την ίδια και την κυοφορία 
αυτών από την τελευταία, καλουµένη στο παρόν, χάριν συντοµίας, ως κυοφόρου. 

 
4. Προσκοµίσαµε στη «Μονάδα»  τη συνηµµένη ιατρική γνωµάτευση, όπου βεβαιούται 

ότι είµαι κατάλληλη για κυοφορία εν όψει της κατάστασης της υγείας µου. 
Βεβαίωση ότι αδυνατεί να κυοφορήσει έχει προσκοµίσει και η αντισυµβαλλοµένη 
γυναίκα, η οποία έλαβε την ανωτέρω αναφερθείσα άδεια. 
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5. Έχουµε αντιληφθεί ότι σε περίπτωση κυοφορίας 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 γυναίκα, 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 το νόµιµο αντιπρόσωπό της (άρθρο 1464 ΑΚ).  
 
Με την αµετάκλητη δικαστική απόφαση  που δέχεται την αγωγή το τέκνο έχει 
αναδροµικά από τη γέννησή του µητέρα τη γυναίκα που το κυοφόρησε. 
 

6. Ο σύζυγος της πρώτης εξ ηµών (κυοφόρου), δηλώνει ρητώς οτι συµφωνεί στην 
κυοφορία από τη σύζυγό του του τέκνου, στο οποίο αφορά η δικαστική απόφαση την 
οποία έλαβαν η τρίτη και ο τέταρτος εξ ηµών. 

 
Το παρόν συντάσσεται σε πέντε ίσου κύρους πρωτότυπα αντίτυπα, τα οποία 
διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν από όλα τα συµβαλλόµένα µέρη. 
παρουσία του υπεύθυνου ιατρού της «Μονάδας». 

 
 
 
Υπογραφή…………………………………. Υπογραφή………………………………… 

Πλήρες όνοµα …………………………….. Πλήρες όνοµα …………………………….. 

Ηµεροµηνία………………………………..  Ηµεροµηνία……………………………….. 

 
 
.    

Υπογραφή………………………………….Υπογραφή………………………………… 

Πλήρες όνοµα …………………………….. Πλήρες όνοµα …………………………….. 

Ηµεροµηνία………………………………..  Ηµεροµηνία……………………………….. 

 
                                                                
 
 
 
Υπογραφή Υπεύθυνου Ιατρού 
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ΕΓΓΡΑΦΗ   ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ  ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣ  ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 

Η  σύζυγος…………………………………………...του…………………………………        
µε  Α∆Τ ………………………………………………Ηµεροµηνία γεννήσεως…………. 
Κάτοικος …………………………οδού…………………………………αριθµού……….. 
καλουµένη εφεξής στο παρόν ως  κυοφόρος και 
 
Ο  σύζυγος: …………………………………………του………………………………….                        
µε  Α∆Τ …………………………………………….Ηµεροµηνία γεννήσεως……………. 
Κάτοικος …………………………οδού…………………………………αριθµού……….. 
 
∆ηλώνω ότι δίνω τη συναίνεσή µου στη «Μονάδα» για να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες διαδικασίες ώστε να κυοφορήσω το παιδί της  ……………………….……..,  
µε  Α∆Τ ………………………………………………Ηµεροµηνία γεννήσεως………….. 
Κάτοικος …………………………οδού…………………………………αριθµού……….. 
βάσει της διαδικασίας  που προβλέπεται στο άρθρο 1458 ΑΚ και στο άρθρο όγδοο του 
νόµου 3089 του 2002.  Για την τήρηση των όρων των άρθρων αυτών προσκοµίζεται η 
έγγραφη συµφωνία µεταξύ εµού, του συζύγου µου και των ….………………….……….. 
όπως και η δικαστική απόφαση µε την οποία παρέχεται η σχετική άδεια, στη γυναίκα που 
επιθυµεί να αποκτήσει τέκνο.  
 

1.  Προσκοµίζεται στη «Μονάδα» η συνηµµένη ιατρική γνωµάτευση, όπου 
βεβαιούται ότι είµαι κατάλληλη για κυοφορία εν όψει της κατάστασης της υγείας 
µου. Βεβαίωση ότι αδυνατεί να κυοφορήσει έχει προσκοµίσει και η 
………………………………………, η οποία έλαβε την ανωτέρω αναφερθείσα 
άδεια 

 
2. Γνωρίζω ότι η συναίνεση ανακαλείται µε τον ίδιο τρόπο  µέχρι τη µεταφορά των 

γαµετών ή των γονιµοποιηµένων ωαρίων στο γυναικείο σώµα. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 1457 η συναίνεση ανακαλείται, εάν ένα από τα πρόσωπα 
που είχαν συναινέσει πέθαναν πριν από τη µεταφορά (άρθρο 1456 παράγραφος 2 
ΑΚ). 

 
3. Έχω λάβει πλήρη ενηµέρωση από  το ιατρικό προσωπικό της «Μονάδας» σχετικά 

µε την κυοφορία και µε τους πιθανούς κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. 
Γνωρίζω ότι το ωάριο της συζύγου (ή το ωάριο τρίτης γυναίκας) θα 
γονιµοποιηθεί από τον σύζυγο της γυναίκας που έλαβε την δικαστική άδεια και 
εν συνεχεία θα εµφυτευθεί στη µήτρα µου, σε χρόνο που θα είναι ο 
καταλληλότερος για την εµφύτευση.   

 
Η Μονάδα µε έχει ενηµερώσει πλήρως και εµπεριστατωµένως για τη φύση, το 
σκοπό, τις τεχνικές  λεπτοµέρειες και τους πιθανούς κινδύνους της συγκεκριµένης 
µεθόδους και το ποσοστό επιτυχίας της. 
 

4. Επιβεβαιώνω ότι έχω µελετήσει το παρόν έγγραφο, µου έχει γίνει 
εµπεριστατωµένη ενηµέρωση από το ιατρικό προσωπικό της Μονάδας, έχω 
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κατανοήσει πλήρως τους όρους που θέτει και τις συνέπειες που αυτό 
συνεπάγεται. Οι ερωτήσεις µου έχουν απαντηθεί και το υπογράφω  εν πλήρει 
επίγνωση και συνείδηση.  

 
5. Επίσης έχω ενηµερωθεί για την πιθανότητα αποβολής και γεννήσεως παιδιού µε  

συγγενείς ανωµαλίες, δεδοµένου ότι τα παιδιά που δηµιουργούνται µέσω 
υποβοηθουµένης αναπαραγωγής παρουσιάζουν στατιστικώς τις ίδιες ανωµαλίες, 
όπως και ο υπόλοιπος πληθυσµός.  

 
6. Τέλος 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. 

 
7. ∆ηλώνουµε ότι έχω αντιληφθεί τις πληροφορίες που µου έδωσε το ιατρικό 

προσωπικό της µονάδας µε σαφή και κατανοητό τρόπο, σχετικά µε τις τεχνικές 
διαδικασίες,  τη διάρκειά τους και τις πιθανές επιπλοκές και τους κινδύνους που 
εµπερικλείουν για τη µητέρα και το παιδί. (δηλαδή την εξωσωµατική 
γονιµοποίηση, εµβρυοµεταφορά, µικρογονιµοποίηση και υποβοηθούµενη 
εκκόλαψη). 

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

τροποποιηµένες δυνάµει του νόµου 3089 του 2003 ή όπως ήθελε ισχύσουν 
τροποποιηµένες στο µέλλον, ή άλλου ειδικώτερου νόµου που τυχόν ήθελε 
νοµοθετηθεί σχετικώς  

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

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

      
Υπογραφή………………………………….                                                                    
 
Πλήρες όνοµα …………………………….. 
 
Ηµεροµηνία……………………………….. 
 
 
Υπογραφή………………………………….                                                                    
 
Πλήρες όνοµα ……………………………. 
 
Ηµεροµηνία………………………………. 
 
 
Υπογραφή Υπεύθυνου Ιατρού 
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