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ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη 

χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον, ωστόσο έτυχε νομοθετικής ρύθμισης πολύ πρόσφατα 

και συγκεκριμένα αρχικώς με το νόμο 3089/2002, με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα του 

Αστικού Κώδικα που αφορούν στο οικογενειακό δίκαιο και προστέθηκε και ειδικό κεφάλαιο 

που αφορά στην ΙΥΑ και στη συνέχεια με  το νόμο 3305/2005, ο οποίος επέφερε σημαντικές 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον προηγούμενο νόμο, θέτοντας επιπλέον τις προϋποθέσεις 

ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και των 

Τραπεζών Σπέρματος. Τα εν λόγω νομοθετήματα αποτελούν και τα βασικά νομικά κείμενα ρύθμισης 

του επίμαχου θέματος. 

 

2. Κατά την έννοια των ανωτέρω νομοθετημάτων και ιδίως κατά το άρθρο 2 του ν. 3305/05, στην 

έννοια της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υπάγονται όλες οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 

τεχνητής αναπαραγωγής, και ιδίως η τεχνητή σπερματέγχυση και η εξωσωματική γονιμοποίηση in vitro 

και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων. Επιπλέον, στο νόμο αναγνωρίζονται και ρυθμίζονται ως 

μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η παρένθετη μητρότητα (αρ. 13) και ορισμένα ζητήματα επί 

της  μεταθανάτιας γονιμοποίησης (αρ. 1457 ΑΚ). Εν προκειμένω κανόνες τίθενται και για τη δωρεά 

γενετικού υλικού (ήτοι γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων – αρ. 8). 

 

3. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι κατά το νόμο, οι τεχνικές, οι μέθοδοι της 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επιτρέπονται αποκλειστικώς και μόνον για θεραπευτικούς 

σκοπούς και έτσι συγκεκριμένα εφόσον συντρέχουν παράλληλα δύο βασικές προϋποθέσεις: αφενός 

έχει διαγνωσθεί αδυναμία φυσικής αναπαραγωγής ή σοβαρή ασθένεια που για να 

αποφευχθεί η μετάδοσή της στο παιδί πρέπει να ακολουθηθεί η υποβοηθούμενη 

αναπαραγωγή και αφετέρου εφόσον η υποψήφια γυναίκα βρίσκεται εντός των ηλικιακών 

ορίων φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής που προβλέπει ο νόμος (ήτοι έως το 50ο έτος της 

ηλικίας της (αρ. 4 ν. 3305/05), είτε πάσχει η ίδια από στειρότητα ή υπογονιμότητα, είτε ο σύντροφος ή 

ο σύζυγός της).     

 

4. Σημειωτέον ότι οι μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επιτρέπεται να 

εφαρμοσθούν σε ανηλίκους μόνον κατ’ εξαίρεση και μόνον για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα 

τεκνοποίησης στην περίπτωση που λόγω σοβαρού νοσήματος υπάρχει ο κίνδυνος στειρότητας. Κατά 
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την άποψη δε που φαίνεται να επικρατεί, στους ανηλίκους ειδικότερα επιτρέπεται, ακόμα και 

σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή μόνο της τεχνικής της κρυοσυντήρησης του γενετικού 

υλικού τους και όχι οι υπόλοιπες μέθοδοι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς σύμφωνα με το 

αρ. 7 παρ. 6 του ν. 3305/05, η συναίνεση των ανηλίκων προβλέπεται μόνο στην περίπτωση της 

κρυοσυντήρησης.   

 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΙΥΑ. 

 

5. Εν γένει, οποιαδήποτε ιατρική πράξη υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προϋποθέτει την 

προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή και τα αφορά. Η 

συναίνεση των εμπλεκομένων προσώπων δίδεται πάντοτε κατόπιν προηγούμενης 

λεπτομερούς και κατανοητής από αυτά ενημέρωσής τους από το επιστημονικό προσωπικό 

σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, τις τυχόν υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις, τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, τους κινδύνους από τις μεθόδους αυτές, ακόμα αφορά τις 

κοινωνικές, τις ηθικές, τις νομικές και τις οικονομικές συνέπειες συμμετοχής σε αυτές τις 

μεθόδους. Ιδίως η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει την πιθανότητα αποτυχίας της προσπάθειας 

τεχνητής γονιμοποίησης και την ενδεχόμενη επανάληψή της περισσότερες από μία φορές, το 

ενδεχόμενο να γεννηθούν δίδυμα ή τρίδυμα τέκνα, τον κίνδυνο αποβολών, καθώς και τον κίνδυνο 

εξωμητρίου κύησης και την ανάγκη υποβολής σε χειρουργική επέμβαση στην περίπτωση αυτή για την 

αφαίρεση του εμβρύου. Η ορθή και πλήρης ενημέρωση των υποψηφίων κατά τα ανωτέρω που 

προηγείται της λήψεως της συναίνεσής τους πρέπει να αποδεικνύεται σχετικά. Εν γένει, αν πρόκειται 

για ζεύγος συζύγων ή συντρόφων απαιτείται η συναίνεση και των δύο στο πλαίσιο της 

διαδικασίας. Αν πρόκειται για ανήλικο, συναινούν και οι δύο γονείς του, ακόμα και αν μόνο ο 

ένας έχει την επιμέλεια του προσώπου του, ενώ αν δεν υπάρχουν γονείς ή τους έχει 

αφαιρεθεί η γονική μέριμνα με δικαστική απόφαση, τη συναίνεση δίδει ο επίτροπος του 

ανηλίκου, κατόπιν αδείας του εποπτικού συμβουλίου που έχει ορισθεί επίσης με δικαστική 

απόφαση.  

Εν πάση περιπτώσει όμως, τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να είναι δικαιοπρακτικώς ικανά.  

 

6. Σύμφωνα με τη θεωρία ζητείται η συναίνεση και του ανηλίκου. Σύμφωνα με το γράμμα, όμως, του 

νόμου αν ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του συναινεί και ο ίδιος στην 

κρυοσυντήρηση. Η συναίνεση δίδεται πάντα κατόπιν ενημέρωσης που πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά 

που αναφέραμε ανωτέρω.  

 

7. Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν και την τύχη του γενετικού υλικού τους που θα προκύψει 

μετά την εφαρμογή της ΙΥΑ και θα κρυοσυντηρηθεί ή θα καταστραφεί. 
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8. Σημειωτέον ότι αν δεν υπάρχει η επίμαχη δήλωση ή αν υπάρχει διαφωνία, διαζύγιο, διάσταση, λήξη 

της ελεύθερης ένωσης σε περίπτωση συντρόφων ή θανάτου, το γενετικό υλικό (γαμέτες και 

γονιμοποιημένα ωάρια) διατηρείται για διάστημα πέντε ετών από τη λήψη τους ή τη δημιουργία 

τους και μετά από αυτό το διάστημα ή χρησιμοποιείται για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς 

σκοπούς ή καταστρέφεται ύστερα από απόφαση της αρμόδιας αρχής (ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΥΑ) 

κατόπιν σχετικής αίτησης της τράπεζας κρυοσυντήρησης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

επισημάνουμε ότι η εν λόγω αρχή που ήταν αρμόδια να ελέγχει την ορθή τήρηση των σχετικών 

διατάξεων στην πράξη και να γνωμοδοτεί στο πλαίσιο επίλυσης ποικίλων ζητημάτων που 

δημιουργούνται στο στάδιο που προηγείται της εφαρμογής μεθόδων ΙΥΑ, κατά την εφαρμογή τους, 

αλλά και μετά, ΔΕΝ λειτουργεί ήδη από το 2010 και το έργο της διενεργείται εν μέρει από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

9. Περαιτέρω, η εφαρμογή μεθόδων ΙΥΑ προϋποθέτει τον προηγούμενο έλεγχο των υποψηφίων για 

τους ιούς HIV-1 και HIV-2, ηπατίτιδα B και C και σύφιλη. Αν τα πρόσωπα που επιθυμούν να  μετάσχουν 

στις μεθόδους ΙΥΑ είναι οροθετικοί στους ιούς ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας απαιτείται επιπλέον πριν 

από την υποβολή τους στις μεθόδους αυτές η λήψη ειδικής άδειας από την ως άνω ανεξάρτητη αρχή.   

 

10. Περαιτέρω, ο νόμος 3305/05 θέτει ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων ΙΥΑ, όπως για 

παράδειγμα ο αριθμός των γονιμοποιημένων ωαρίων που μεταφέρονται στην υποψήφια είναι έως τρία 

σε περίπτωση γυναίκας έως και 40 ετών, ενώ σε γυναίκες άνω των 40, έως τέσσερα γονιμοποιημένα 

ωάρια (αρ. 6 ν. 3305/05), η μέθοδος κρυοσυντήρησης γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο (σε ειδικώς 

οργανωμένες τράπεζες κρυοσυντήρησης) και για συγκεκριμένο χρόνο, ανάλογα με το γενετικό υλικό 

(πχ. το σπέρμα συντηρείται για 5 έτη αν έχει κατατεθεί για μελλοντική προσωπική χρήση, τα ωάρια 

ομοίως κλπ).  

 

ΙΙΙ. ΔΩΡΕΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

 

11. Εν προκειμένω, πέραν από τις διατάξεις του νόμου, μπορεί κανείς να ανατρέχει και στην απόφαση 

της εθνικής αρχής σχετικά με την δωρεά ωαρίων (ΦΕΚ 1287/Β/2.7.2008). 

 

12. Στην περίπτωση της δωρεάς γενετικού υλικού (γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων), η διάθεσή 

του γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα προς τον δότη και η Μονάδα ΙΥΑ πρέπει να ενημερώνει 

σχετικά τους δότες και τους λήπτες του γενετικού υλικού. Αντάλλαγμα δεν αποτελούν κατά το νόμο οι 

δαπάνες λήψεως και κρυοσυντήρησης των γαμετών, καθώς οι λοιπές δαπάνες που αναφέρει ρητώς ο 
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νόμος. Συγκεκριμένα, δεν συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη 

λήψη και την κρυοσυντήρηση των γαμετών. 

 

13. Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται: 

α. οι ιατρικές, εργαστηριακές και νοσηλευτικές δαπάνες πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών, 

β. τα έξοδα της μετακίνησης και διαμονής του δότη, 

γ. κάθε θετική ζημία του δότη εξαιτίας αποχής από την εργασία του, καθώς και οι αμοιβές για 

εξαρτημένη εργασία που ο υποψήφιος δότης στερήθηκε εξαιτίας της απουσίας του για την προετοιμασία 

και πραγματοποίηση της λήψης των γαμετών. Το ύψος των καλυπτόμενων δαπανών και της 

αποζημιώσεως είχε καθορισθεί με απόφαση της ανωτέρω Αρχής. 

 

14. Ο δότης δύναται να ανακαλεί τη διάθεση του γενετικού υλικού του ελεύθερα, οποιαδήποτε στιγμή, 

πριν αυτό βεβαίως χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, οι δότες υποχρεούνται να δηλώσουν 

εγγράφως εάν επιθυμούν οι γαμέτες ή τα γονιμοποιημένα ωάριά τους: α. να χρησιμοποιηθούν από τους 

ίδιους, οπότε υποχρεούνται να καλύψουν τις σχετικές δαπάνες, β. να διατεθούν για ερευνητικούς ή 

θεραπευτικούς σκοπούς, ή γ. να καταστραφούν. 

 

15. Οι δότες πρέπει να είναι μόνο ενήλικες, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και 

επιπλέον οι δότες σπέρματος πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους, 

ενώ οι δότριες ωαρίων δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Εν 

προκειμένω πρέπει να γίνεται ειδική ενημέρωση των ληπτών σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο 

εκδήλωσης γενετικού νοσήματος και να συνιστάται προγεννητικός έλεγχος.  

 

16. Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τον τρίτο δότη σύμφωνα με το άρθρο 1460 παράγραφος 1 εδ. 

β΄ Α.Κ. φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα και σε κωδικοποιημένη μορφή στην Τράπεζα 

Κρυοσυντήρησης και στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών του άρθρου 20 παράγραφος 2γ. 

 

17. Οι δότες υποβάλλονται υποχρεωτικώς σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο και δεν γίνονται δεκτοί 

αν πάσχουν από κληρονομικά, γενετικά ή μεταδοτικά νοσήματα. Η χρήση νωπού σπέρματος, που 

προέρχεται από τρίτο δότη, δεν επιτρέπεται.   

 

18. Στο πλαίσιο της δωρεάς γενετικού υλικού, η διάθεση γονιμοποιημένων ωαρίων πραγματοποιείται 

μόνο με πλεονάζοντα γονιμοποιημένα ωάρια, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο θεραπευτικής 

αγωγής ενός ζεύγους και δεν προορίζονται για μελλοντική χρήση από τους ίδιους. 

 

IV. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ στο πλαίσιο ΙΥΑ. 
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19. Περαιτέρω, ο νόμος θέτει ειδικές προϋποθέσεις χρήσης γενετικού υλικού προερχόμενου από τρίτο 

δότη (αρ. 9 ν. 3305/05). 

 

20. Η χρήση γαμετών που προέρχονται από περισσότερους του ενός δότες, κατά τη διάρκεια του ίδιου 

κύκλου θεραπείας, απαγορεύεται. 

 

21. Τα τέκνα που προέρχονται από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 

δέκα, εκτός εάν πρόκειται για γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τέκνο από 

γαμέτες του εν λόγω δότη.  

 

22. Η επιλογή του τρίτου δότη, του οποίου οι γαμέτες θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε κύκλο θεραπείας, 

γίνεται από τη Μονάδα Ι.Υ.Α. Κατά την επιλογή των γαμετών λαμβάνονται ιδίως υπόψη η ομάδα 

αίματος στο σύστημα ΑΒΟ και Rhesus, καθώς και τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των ληπτών με τους 

οποίους θα δημιουργηθούν δεσμοί συγγενείας. Τα παραπάνω ισχύουν και στη διάθεση 

γονιμοποιημένων ωαρίων χωρίς αντάλλαγμα. 

 

23. Δεν επιτρέπεται η λήψη γαμετών από κλινικώς νεκρά άτομα, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 1457 Α.Κ. (μεταθανάτια γονιμοποίηση). 

24. Οι ζυγώτες και τα γονιμοποιημένα ωάρια καταστρέφονται υποχρεωτικά μετά τη συμπλήρωση 

δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη γονιμοποίηση, χωρίς να υπολογίζεται ο ενδιάμεσος χρόνος 

κρυοσυντήρησής τους.  

 

25. Σημειωτέον ότι η παράβαση των διατάξεων του νόμου συνεπάγεται την επιβολή ποινικών και 

διοικητικών κυρώσεων, στα πρόσωπα – επαγγελματίες που προβαίνουν στις σχετικές παραβάσεις, 

καθώς και στις Μονάδες ΙΥΑ. 

  

V. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 

 

26. Ως προς το τυπικό μέρος της διαδικασίας υποβολής σε ΙΥΑ, οι υποψήφιοι προκειμένου να 

υποβληθούν στη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης ή/και σπερματέγχυσης, πρέπει να 

προσκομίσουν, όταν είναι: 

 

α) Έγγαμοι:  

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο συζύγων. Σε 

περίπτωση που η υποψήφια γυναίκα που θα υποβληθεί σε IVF ή/και ο σύζυγός της είναι 
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αλλοδαποί, τότε πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) 

ταυτοπροσωπίας από τη χώρα προέλευσης, καθώς και έγγραφα νόμιμης παραμονής 

στην Ελλάδα. 

 Πιστοποιητικό γάμου, τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου τριμήνου. 

 Συμβολαιογραφική πράξη για συμμετοχή στον κύκλο IVF (σχετικά με την αναγνώριση 

του τέκνου που θα προκύψει από τη διαδικασία). 

 Έγγραφο συναίνεσης υποβολής σε εξωσωματική γονιμοποίηση ή/και σπερματέγχυση 

από την υποψήφια γυναίκα και από τον σύζυγό της (σε περίπτωση που η γυναίκα 

ή/και ο σύζυγός της είναι αλλοδαποί, το έγγραφο της συναίνεσης πρέπει να έχει 

συνταχθεί στη γλώσσα τους και στα ελληνικά). 

 Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες 

διενεργούνται στο πλαίσιο διαδικασίας IVF.  

 Προσοχή: όπως αναφέραμε ήδη, προκειμένου να υποβληθεί γυναίκα σε διαδικασία 

εξωσωματικής γονιμοποίησης ή/και σπερματέγχυσης ΔΕΝ θα πρέπει να έχει υπερβεί το 

πεντηκοστό έτος της ηλικίας της. 

 

β) σε ελεύθερη συμβίωση:  

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο συζύγων. Σε 

περίπτωση που η υποψήφια γυναίκα για να υποβληθεί σε IVF ή/και ο σύζυγός της είναι 

αλλοδαποί, τότε πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) 

ταυτοπροσωπίας από τη χώρα προέλευσης, καθώς και έγγραφα νόμιμης παραμονής 

στην Ελλάδα. 

 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο ληξιαρχείο περί καταχωρήσεως του συμφωνητικού 

ελεύθερης συμβίωσης. 

 Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού ελεύθερης συμβίωσης. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου τριμήνου. 

 Συμβολαιογραφική πράξη για συμμετοχή στον κύκλο IVF (σχετικά με την αναγνώριση 

του τέκνου που θα προκύψει από τη διαδικασία). 

 Έγγραφο συναίνεσης υποβολής σε εξωσωματική γονιμοποίηση ή/και σπερματέγχυση 

από την υποψήφια γυναίκα και από τον σύζυγό της (σε περίπτωση που η γυναίκα 

ή/και ο σύζυγός της είναι αλλοδαποί, το έγγραφο της συναίνεσης πρέπει να έχει 

συνταχθεί στη γλώσσα τους και στα ελληνικά). 

 Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες 

διενεργούνται στο πλαίσιο διαδικασίας IVF.  
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γ) Άγαμη και βεβαίως ούτε σε ελεύθερη συμβίωση: 

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση που η υποψήφια είναι 

αλλοδαπή, τότε πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) 

ταυτοπροσωπίας από τη χώρα προέλευσης, καθώς και έγγραφα νόμιμης παραμονής 

στην Ελλάδα. 

 Έγγραφο συναίνεσης υποβολής σε εξωσωματική γονιμοποίηση ή/και σπερματέγχυση 

από την υποψήφια (σε περίπτωση που η γυναίκα είναι αλλοδαπή, το έγγραφο της 

συναίνεσης πρέπει να έχει συνταχθεί στη γλώσσα της και στα ελληνικά). 

 Συμβολαιογραφική πράξη για συμμετοχή στον κύκλο IVF (σχετικά με την αναγνώριση 

του τέκνου που θα προκύψει από τη διαδικασία). 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου τριμήνου. 

 Υπεύθυνη δήλωση (με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής της δότριας) ότι είναι άγαμη 

και δεν βρίσκεται σε ελεύθερη συμβίωση. 

 Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες 

διενεργούνται στο πλαίσιο διαδικασίας IVF.  

 

27. Στην περίπτωση της δωρεάς ωαρίων, η υποψήφια δότρια ωαρίων προκειμένου να υποβληθεί στη 

διαδικασία δωρεάν διάθεσης ωαρίων, πρέπει να προσκομίσει, όταν είναι: 

 

α) Έγγαμη:  

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας της υποψήφιας δότριας και του 

συζύγου της. Σε περίπτωση που η υποψήφια δότρια ή/και ο σύζυγός της είναι 

αλλοδαποί, τότε πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) 

ταυτοπροσωπίας από τη χώρα προέλευσης, καθώς και έγγραφα νόμιμης παραμονής 

στην Ελλάδα. 

 Πιστοποιητικό γάμου, τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου τριμήνου. 

 Έγγραφο συναίνεσης στη δωρεά ωαρίων από την υποψήφια δότρια και από τον 

σύζυγό της (σε περίπτωση που η δότρια ή/και ο σύζυγός της είναι αλλοδαποί, το 

έγγραφο της συναίνεσης πρέπει να έχει συνταχθεί στη γλώσσα τους και στα 

ελληνικά). 

 Υπεύθυνη δήλωση (με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής της δότριας) ότι 

προβαίνει στη διάθεση ωαρίων χωρίς να λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα από 

την εταιρία ή οποιοδήποτε τρίτο πέραν των δαπανών που ορίζονται στην παρ. 

5, του αρ. 8 του ν. 3305/05. 
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 Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες 

διενεργούνται στο πλαίσιο διαδικασίας IVF.  

 Προσοχή όπως αναφέραμε ήδη, προκειμένου για διάθεση σπέρματος, ο δότης πρέπει να 

μην έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του, ενώ προκειμένου για 

διάθεση ωαρίων η δότρια πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος 

της ηλικίας της. 

 

β) σε ελεύθερη συμβίωση:  

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας της υποψήφιας δότριας και του 

συντρόφου της. Σε περίπτωση που η υποψήφια δότρια ή/και ο σύντροφός της είναι 

αλλοδαποί, τότε πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) 

ταυτοπροσωπίας από τη χώρα προέλευσης, καθώς και έγγραφα νόμιμης παραμονής 

στην Ελλάδα. 

 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο ληξιαρχείο περί καταχωρήσεως του συμφωνητικού 

ελεύθερης συμβίωσης. 

 Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού ελεύθερης συμβίωσης. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου τριμήνου. 

 Έγγραφο συναίνεσης στη δωρεά ωαρίων (το οποίο έχει ήδη η εταιρία) από την 

υποψήφια δότρια και από τον σύντροφό της (σε περίπτωση που η δότρια ή/και ο 

σύντροφός της είναι αλλοδαποί, το έγγραφο της συναίνεσης πρέπει να έχει συνταχθεί 

στη γλώσσα τους και στα ελληνικά). 

 Υπεύθυνη δήλωση (με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής της δότριας) ότι προβαίνει 

στη διάθεση ωαρίων χωρίς να λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα από την εταιρία ή 

οποιοδήποτε τρίτο, πέραν των δαπανών που ορίζονται στην παρ. 5, του αρ. 8 του ν. 

3305/05. 

 Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες 

διενεργούνται στο πλαίσιο διαδικασίας IVF.  

 

γ) Άγαμη και βεβαίως ούτε σε ελεύθερη συμβίωση: 

 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση που η υποψήφια δότρια είναι 

αλλοδαπή, τότε πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο (πιστοποιητικό) 

ταυτοπροσωπίας από τη χώρα προέλευσης, καθώς και έγγραφα νόμιμης παραμονής 

στην Ελλάδα. 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου τριμήνου. 
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 Έγγραφο συναίνεσης στη δωρεά ωαρίων (το οποίο έχει ήδη η εταιρία) από την υποψήφια 

δότρια (σε περίπτωση που η δότρια είναι αλλοδαπή, το έγγραφο της συναίνεσης πρέπει 

να έχει συνταχθεί στη γλώσσα της και στα ελληνικά). 

 Υπεύθυνη δήλωση (με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής της δότριας) ότι προβαίνει στη 

διάθεση ωαρίων χωρίς να λάβει οποιοδήποτε αντάλλαγμα από την εταιρία ή 

οποιοδήποτε τρίτο πέραν των δαπανών που ορίζονται στην παρ. 5, του αρ. 8 του ν. 

3305/05. 

 Ειδικές αιματολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις που ορίζει ο νόμος και οι οποίες 

διενεργούνται στο πλαίσιο διαδικασίας IVF.  

 

Τα παραπάνω πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται για να μην υπάρχουν πάσης φύσεως (πραγματικά ή 

νομικά) προβλήματα. 


