
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εξωσωματική γονιμοποίηση IVF ή ICSI σε φυσικό κύκλο 1,650 € 165 €

Εξωσωματική γονιμοποίηση IVF ή ICSI 3,000 € 165 €

Εμβρυομεταφορά βλαστοκύστης 3,350 € 165 €

Δωρεά σπέρματος 3,500 € 165 €

Δωρεά σπέρματος και εμβρυομεταφορά 

βλαστοκύστης
3,950 € 165 €

Εξωσωματική γονιμοποίηση IVF ή ICSI με δωρεά ωαρίων 6,500 € 165 €

Εμβρυομεταφορά βλαστοκύστης 6,850 € 165 €

Δωρεά σπέρματος 7,000 € 165 €

Δωρεά σπέρματος και εμβρυομεταφορά 

βλαστοκύστης
7,350 € 165 €

Εξωσωματική γονιμοποίηση IVF ή ICSI,  με δωρεά εμβρύων (φρέσκα) Η τιμή 

αφορά σε περίπου 10 ωάρια ανά προσπάθεια
7,000 € 165 €

Εμβρυομεταφορά βλαστοκύστης 7,350 € 165 €

Εξωσωματική γονιμοποίηση IVF,  με δωρεά 2 εμβρύων σε στάδιο βλαστοκύστης 

(κρυοσυντηρημένα) 
4,350 € 165 €

Eμβρυομεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων από προηγούμενη προσπάθεια 1,300 € 165 €

400  €

Δωρεά σπέρματος 900  €

Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (Assisted Hatching -AH) 200  €

Παρένθετη Μητρότητα κόστος  κατά περίπτωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ IVF/ICSI ΜΕ 100 % ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εξωσωματική γονιμοποίηση IVF ή ICSI και εγγύηση επιστροφής του συνόλου των χρημάτων 

σε περίπτωση (υπό προϋποθέσεις)

 3 συνεχόμενες προσπάθειες με διέγερση 

ωοθηκών  - ιδίων ωαρίων και προσπάθειες με 

τυχόν κατεψυγμένα έμβρυα
9000  € 165 €

Εξωσωματική γονιμοποίηση IVF ή ICSI με δωρεά ωαρίων και εγγύηση επιστροφής του συνόλου 

των χρημάτων σε περίπτωση (υπό προϋποθέσεις)

3 συνεχόμενες προσπάθειες με διέγερση ωοθηκών 

δότριας και  προσπάθειες με τυχόν κατεψυγμένα 

έμβρυα
14500  € 165 € Δεν περιλαμβάνεται

Εξωσωματική με δωρεά εμβρύων και εγγύηση επιστροφής του συνόλου των χρημάτων σε 

περίπτωση (υπό προϋποθέσεις) 3 συνεχόμενες προσπάθειες με διέγερση ωοθηκών 

δότριας, σπέρμα δότη και  προσπάθειες με τυχόν 

κατεψυγμένα έμβρυα

15000  € 165 €

Σπερματέγχυση (IUI) με ή χωρίς διέγερση (περιλαμβάνει επεξεργασία σπέρματος και 

παρακολούθηση του κύκλου)

Δεν περιλαμβάνεται



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΣΤΟΣ

Κρυοσυντήρηση σπέρματος Επεξεργασία σπέρματος 300 €

Κρυοσυντήρηση ωαρίων με διέγερση ωοθηκών Καρδιολογική εξέταση, ΗΚΓ και αναισθησία 2,000 €

Φύλαξη κρυοσυντηρημένων ωαρίων, σπέρματος ή εμβρύων 300  €/ανά έτος

Λήψη σπέρματος με βιοψία όρχεων (ΜESA, TESA, PESA, TESE, PESE) Καρδιολογική εξέταση, ΗΚΓ και αναισθησία 1,000  €

Δωρεά σπέρματος (συγκέντρωση σπερματοζωαρίων μεγαλύτερη από 30 εκατομμύρια ανά ml 

και κινητικότητα a+b πάνω από 40%)
500  €

Μικρογονιμοποίηση IMSI 500  €

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΣΤΟΣ

Σπερμοδιάγραμμα 80  €

Καλλιέργεια σπέρματος 55  €

Κατακερματισμός DNA σπέρματος 200  €

Ανοσολογικός έλεγχος 80  €

Καρυότυπος (περιφερειακού αίματος) 275 €

Καρυότυπος (περιφερειακού αίματος) ζεύγους 505 €

Θρομβοφιλικός έλεγχος για 13 μεταλλάξεις 170 €

Αντιπατρικά αντισώματα 110 €

NK cells 45 €

Πλήρης γονιδιακός έλεγχος NGS 
 Διερεύνηση μεταλλάξεων για περισσότερα από 

4900 γονίδια
1500  €

Υστεροσκόπηση

Καρδιολογική εξέταση, ΗΚΓ, αναισθησία, 

αφαίρεση πολύποδα ή λύση συμφύσεων αν 

υπάρχουν
785  €

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD) 4,000  € (βασική τιμή)

Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος (PGS) 4,000  € (βασική τιμή)

Εμβρυοσκόπηση (αξιολόγηση βιωσιμότητας εμβρύου/-ων) 600 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το επιπλέον κόστος είναι ανάλογο με το είδος της 

γενετικής ανωμαλίας και τον υπό εξέταση αριθμό 

των εμβρύων 

Το επιπλέον κόστος είναι ανάλογο με τον υπό 

εξέταση αριθμό των εμβρύων : 1 - 4 έμβρυα 1,500  

€, 5-8 έμβρυα 2,000  €, 9 - 12 έμβρυα 2,500  €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



Παρακέντηση κύστης διακολπικά Καρδιολογική εξέταση, ΗΚΓ και αναισθησία 785 €

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ YΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΣΤΟΣ

Θεραπεία για την προετοιμασία του ενδομητρίου πριν την εμβρυομεταφορά 165 €

Scratching ενδομητρίου με υστεροσκόπηση Καρδιολογική εξέταση, ΗΚΓ και αναισθησία 785 €

PRP ενδομητρίου 300  €

PRP ωοθηκών Καρδιολογική εξέταση, ΗΚΓ και αναισθησία 1035  €

ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΣΤΟΣ

Πλήρης ορμονικός έλεγχος γυναίκας 220 €

Πλήρης ορμονικός έλεγχος άνδρα 200 €

Μαστογραφία και υπέρηχος μαστών 75  €

Πλήρης έλεγχος γονιμότητας για γυναίκες 850  €

Πλήρης έλεγχος γονιμότητας για άνδρες 410  €

Πλήρης έλεγχος γονιμότητας ζεύγους 1150  €

Γενικό check up για άνδρες 300  €

Γενικό check up για γυvαίκες 460  €

Πλήρες γυναικολογικό check up

Γυναικολογική εξέταση, test-PAP & 

καλλιέργεια κολπικού υγρού, υπέρηχο 

μήτρας-ωοθηκών, υπέρηχο μαστών
150  €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


