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 Ιδιωτικό Συµφωνητικό
Φύλαξης Αρχέγονων Κυττάρων
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Προοίµιο
1.

Οµφαλοπλακουντιακού 
Αίµατος (εφεξής «ΟπΑ»)

2.

_______________________________ 

_______________________________

3.

4.

5.

4

Σήµερα, την ________________/_______ 20___ 
οι κάτωθι συµβαλλόµενοι, αφενός η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία: 

η οποία για το παρόν θα καλείται «Biohellenika» και αφετέρου ο/η/οι:

▶

Όνοµα Επώνυµο Ηµερ. γέννησης Α.Μ.Κ.Α.

▶

Όνοµα Επώνυµο Ηµερ. γέννησης Α.Μ.Κ.Α.

▶

Όνοµα Επώνυµο Ηµερ. γέννησης Α.Μ.Κ.Α.
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:

οι οποίοι στο παρόν θα καλούνται Γονείς (ή Κηδεµόνες)
 συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Η εταιρεία κατόπιν γραπτής εντολής/συναίνεσης 
του πελάτη προβαίνει σε µια σύνθετη παροχή 
υπηρεσιών αποτελούµενη από : 
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επιβεβαιωµένων αποτελεσµάτων τους, την 
καταγραφή και προστασία των στοιχείων του 
δότη, το ιατρικό απόρρητο και τις διασφαλίσεις 
που αποσκοπούν στην προστασία του δότη, τα 
αναµενόµενα οφέλη της αυτόλογης χρήσης σε 
αντιδιαστολή µε τα οφέλη της αλλογενούς και 
ιδίως τη διάκριση των τραπεζών ΟπΑ σε ιδιωτικές 
και δηµόσιες και τη διάκριση της φύλαξης ΟπΑ για 
αυτόλογη και αλλογενή χρήση, συγγενική ή µη, 
για την οικονοµική επιβάρυνσή τους, για το ότι 
απαιτείται η υποχρεωτική συναίνεση, βεβαίωση 
και εξουσιοδότησή τους προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί η αφαίρεση του ΟπΑ, καθώς και 
για κάθε άλλη πληροφορία που προβλέπεται στο 
νόµο ή που θέλησαν να λάβουν οι ίδιοι οι Γονείς. 
Οι Γονείς δηλώνουν επίσης ότι είχαν και έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν σχετικές συµβουλές από 
ειδικευµένο επιστήµονα της εµπιστοσύνης και 
επιλογής τους.

Αντικείµενο του 
Παρόντος Ιδιωτικού 
Συµφωνητικού 
6. Ειδικότερα, µε το παρόν οι Γονείς (ή Κηδεµόνες)

ζητούν από τη Biohellenika να προβεί:
Α. στη διαδικασία διαχωρισµού των 

βλαστοκυττάρων
Β. στη διενέργεια των παρακάτω εξετάσεων στο 

αίµα του παιδιού:
1. µέτρηση του αριθµού εµπύρηνων

κυττάρων
2. µέτρηση του αριθµού των αιµοποιητικών

βλαστοκυττάρων
3. µέτρηση του αριθµού των εµπύρηνων

ερυθρών αιµοσφαιρίων
4. µικροβιολογικό έλεγχο για ανίχνευση 

αερόβιων, αναερόβιων µικροβίων και
µυκήτων

5. ταυτοποίηση µικροβίου και 
αντιβιόγραµµα σε περίπτωση 
επιµόλυνσης

6. ABO/Rhesus
7. Ποιοτική ανίχνευση των ιών ηπατίτιδας 

В και C, СMV και HIV µε τη µέθοδο PCR 
και RPR carbon test στο αίµα της µητέρας
και εφόσον απαιτηθεί και στο αίµα του 
παιδιού

µε σκοπό την κρυοσυντήρηση - φύλαξη βλαστικών 
κυττάρων από:

Υπογραφή δίπλα σε ό,τι ισχύει:

▶ Οµφαλοπλακουντιακό Αίµα 
____________________________________

▶ Πλακούντα
____________________________________
▶ Ιστό Οµφαλίου Λώρου (Ουσία Wharton) 

Συναφώς οι Γονείς και δηλώνουν ρητώς τη 
συναίνεσή τους για τον έλεγχο του βιολογικού 
υλικού που ζητούν να πραγµατοποιηθεί και 
εγκρίνουν όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες της 
Biohellenika επί του παραδοθέντος βιολογικού 
υλικού, όπως και το πόρισµα του ελέγχου.
7. Η Biohellenika θα πληροφορήσει τους γονείς για 

την ποσότητα και την ποιότητα των κυττάρων που 
θα φυλαχθούν και θα παραδώσει γραπτώς τα 
αποτελέσµατα των σχετικών αναλύσεων 
(πόρισµα). 

Οι εξετάσεις αριθµός εµπύρηνων ερυθρών, RPR 
carbon test, ABO/Rhesus είναι ενδεικτικές στα 
πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου του εργαστηρίου. 
Σε περίπτωση θετικού RPR test και για την 
επιβεβαίωση οµάδας αίµατος του νεογνού 
απαιτείται επανέλεγχος σε µεταγενέστερο χρόνο.

8. Εφόσον το πόρισµα του ελέγχου και η ανάλυση 
των αποτελεσµάτων από υπεύθυνο επιστήµονα 
του εργαστηρίου επιτρέπουν τη φύλαξη, οι
Γονείς εντέλλουν µε το παρόν την Biohellenika 
να προχωρήσει στην οριστική κρυοσυντήρηση 
και θέση προς φύλαξη των αρχέγονων κυττάρων 
έναντι του χρηµατικού ανταλλάγµατος που 
αναγράφεται στο Συνηµµένο Παράρτηµα (το οποίο 
αποτελεί ένα σώµα µε το παρόν) και για το λόγο 
αυτό υπογράφουν την παρούσα σύµβαση παροχής 
εξειδικευµένων υπηρεσιών κρυοσυντήρησης και 
φύλαξης.

9. Οι Γονείς συµφωνούν πως η φύλαξη των 
αρχέγονων κυττάρων γίνεται µε σκοπό την 
πιθανή µελλοντική χρήση τους από το ίδιο το 
Τέκνο (αυτόλογη χρήση), είτε από συγγενικό 
ή τρίτο πρόσωπο (αλλογενής χρήση) κατά την
ελεύθερη επιλογή α) των συµβαλλόµενων Γονέων
ή Κηδεµόνων, µέχρι την ενηλικίωση του Τέκνου ή
β) του ίδιου του Τέκνου, µετά την ενηλικίωση του.

10. Οι Γονείς αναγνωρίζουν πως η Biohellenika, οι 
υπάλληλοί της και οι κάθε είδους συνεργάτες 
της δεν υπέχουν καµία ευθύνη ή υποχρέωση
για τυχόν ζηµίες, σφάλµατα, πληµµέλειες ή 
παραλείψεις που λαµβάνουν χώρα εκτός των 
εργαστηρίων της και µέχρι την παραλαβή από 
εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη της Biohellenika.
Οι Γονείς αναγνωρίζουν επίσης πως η Biohellenika 
και όλα τα συνδεόµενα µε αυτήν πρόσωπα δεν 
είναι υπεύθυνοι για την επιτυχή µελλοντική 
αξιοποίηση και εφαρµογή των φυλασσόµενων 
κυττάρων από τους θεράποντες ιατρούς ή, πολύ 
περισσότερο, για τη θεραπεία ασθενειών µε 
χρήση των φυλασσόµενων κυττάρων, δεδοµένου 
ότι τα ανωτέρω καθορίζονται από τρίτα πρόσωπα 
που εκφεύγουν του ελέγχου της Biohellenika, 
αλλά και εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες της 
κάθε περίπτωσης.

Τόπος και τρόπος Φύλαξης
11. 

12. Η Biohellenika διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει 
τους τόπους φύλαξης των φιαλιδίων ή την έδρα
της ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, όµως, η εταιρεία 
θα ενηµερώσει τους πελάτες της µε ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα της ή και µε κάθε άλλο πρόσφορο 
µέσο.

Παράδοση και Χρήση 
Υλικού
14. Τα αρχέγονα κύτταρα που φυλάσσονται δυνάµει

του παρόντος Συµφωνητικού, θα είναι έτοιµα 
για παράδοση στους θεράποντες ιατρούς, εντός 
υγρού αζώτου προς απόψυξη στο νοσηλευτικό
ίδρυµα ή µετά από έλεγχο και απόψυξη, εντός 48
ωρών από την υποβολή από τους πελάτες αυτής 
προς τη Biohellenika γραπτού αιτήµατος που θα
συνοδεύεται από ιατρική έκθεση. 
Η Biohellenika διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί 
την παράδοση του φυλασσόµενου βιολογικού 
υλικού σε πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα ή/και
η εξουσιοδότηση δεν πιστοποιείται επαρκώς. 
Η Biohellenika δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλµατα
του νοσηλευτικού ιδρύµατος, των θεράποντων 
ιατρών ή άλλων προστιθέντων τους κατά
την απόψυξη ή περαιτέρω επεξεργασία των 
κυττάρων.

15. Σε περίπτωση που τα αρχέγονα κύτταρα 
χρησιµοποιηθούν εντός Ελλάδος, για την ως άνω
υπηρεσία δεν υπάρχει χρέωση. 
Η Biohellenika δεν ευθύνεται για βλάβες
που τυχόν προκληθούν στα κύτταρα µετά την 
παράδοσή τους στο µεταµοσχευτικό κέντρο. 
Η Biohellenika παραδίδει το δείγµα εντός υγρού
αζώτου προς απόψυξη στο µεταµοσχευτικό 
κέντρο ή αποψυγµένο και έτοιµο προς χρήση µε
τη σύµφωνη γνώµη των γονέων.

16. Σε περίπτωση που τα αρχέγονα κύτταρα 
χρησιµοποιηθούν εκτός Ελλάδος, αυτά
µεταφέρονται εντός υγρού αζώτου σε ειδικό
δοχείο (Voyager) που διαθέτει η εταιρία. 
Στην περίπτωση αυτή η µεταφορά γίνεται
εξολοκλήρου µε χρέωση και ευθύνη των 
πελατών, οι οποίοι οφείλουν να επιστρέφουν 
εντός πέντε ηµερών και µε δική τους χρέωση το
δοχείο προς την εταιρία.

17. Εφόσον ζητηθούν από τους θεράποντες ιατρούς
επιπλέον υπηρεσίες πέραν της φύλαξης και της 
απόψυξης (π.χ. κυτταρικός πολλαπλασιασµός ή 
διαφοροποίηση) τότε το τυχόν επί πλέον κόστος 
θα βαρύνει τους πελάτες.

18. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ζητηθεί 
προς παράδοση µέρος µόνο των φυλασσόµενων 
κυττάρων, το παρόν εξακολουθεί να ισχύει 
στο σύνολό του για το υπόλοιπο της χρονικής 
διάρκειας ισχύος του και να δεσµεύει τα µέρη 
πλήρως για τα υπόλοιπα φυλασσόµενα αρχέγονα
κύτταρα. 
Τα µέρη συνοµολογούν ρητώς πως και στην
περίπτωση αυτή συντρέχει πλήρης και όχι
µερική εκπλήρωση της σύµβασης εκ µέρους της
Biohellenika.

∆ιάρκεια, Καταγγελία και 
Λύση
19. 

 το παρόν λύεται 
αυτοδικαίως, οι κάθε είδους υποχρεώσεις που 
αναλαµβάνει η Biohellenika βάσει του παρόντος 
παύουν και κάθε είδους οφειλόµενη παροχή,
κύρια ή παρεπόµενη, εκ µέρους της Biohellenika
θεωρείται ότι έχει ήδη παρασχεθεί πλήρως.

20. Με νέα, αυτοτελή συµφωνία και βάσει των όρων
και αµοιβών που θα ισχύουν τότε, θα µπορεί 
να συµφωνηθεί µεταξύ των µερών ανανέωση 
του παρόντος και παράταση της φύλαξης των 

VSELs▶ 
____________________________________ 
του τέκνου µου.

____________________________________

Η φύλαξη των αρχέγονων κυττάρων γίνεται στο 
ειδικό καινοτόµο και πιστοποιηµένο σύστηµα 
φύλαξης της Biohellenika, µε τον επιστηµονικά 
ενδεδειγµένο τρόπο.
Κάθε υπηρεσία που παρέχει η Biohellenika 
φυλάσσεται σε διαφορετικό δοχείο στην 
κρυοτράπεζα της εταιρείας, στα εργαστήριά της 
στη Θεσσαλονίκη.

Η συµφωνία που περιλαµβάνεται στο παρόν 
ισχύει για ................. (......) έτη από τη γέννηση 
του Παιδιού.
Με την πάροδο των ...........ετών,

9

13. Σύµφωνα µε την Αριθ.Α3γ/οικ18092 τα 
αρχέγονα κύτταρα του ΟΠΑ πρέπει να 
συντηρούνται σε κρυοασκούς για µια και 
µοναδική χρήση. Ωστόσο µερικές από τις 
σηµερινές και µελλοντικές αυτόλογες χρήσεις 
ΟΠΑ δικαιολογούν την τµηµατική φύλαξη του 
σε πολλαπλά κρυοφιαλίδια .
☐ Επιθυµώ τη φύλαξη του ΟΠΑ σε ένα 
κρυοασκό και µια χρήση σύµφωνα µε την 
Αριθ.Α3γ/οικ.18092
☐ Επιθυµώ τη φύλαξη του ΟΠΑ σε πολλαπλά 
κρυοφιαλίδια ο αριθµός των οποίων 
εξαρτάται από τον αριθµό των προς 
κρυοσυντήρηση κυττάρων.
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21. 

µέρους της Biohellenika συντρέχει ιδίως εάν 

22. 
τέκνο δικαιούνται µε έγγραφο αίτηµά τους προς 

την διακοπή της φύλαξης και την παράδοση των 

24.

23. 

µετά την ολοκλήρωση της κρυοσυντήρησης των 

 Οφειλόµενη Αµοιβή
25. 

 Ανωτέρα Βία
26. 

27. 

28. 

αναγκαστικής διαχείρισης ή εξαγοράς.

4 του ν. 3984/2011 η Biohellenika 
συνεργάζεται µε την εταιρεία Biovault µε 
έδρα το Plymouth της Αγγλίας για τη 
συνέχιση της φύλαξης σε περίπτωση 
διακοπής της λειτουργίας της.

εν
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ή και µε 

σ

πα
γι

Biohellenika. 

των κυττάρων 
συµφωνηµένης χρονικής διάρκειας του 
πα

και υποχρέωσης 

 Προσωπικά ∆εδοµένα
29. 

αναγκαίων στοιχείων για την παροχή της

προσωπικά δεδοµένα είναι αναγκαία για την 

ιδίως στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία σχετικά 

 Τελικές ∆ιατάξεις
30. 

εγγράφως.
31. 

της. 

να δεσµεύει πλήρως τα µέρη.
32. 

33. 

Βεβαιώνουµε ότι έχουµε διαβάσει τα πιο πάνω, ότι κατανοούµε το περιεχόµενό τους και ότι έχουν 
απαντηθεί οποιεσδήποτε απορίες µας σε σχέση µε τη Συµφωνία

Για τη Biohellenika Α.Ε.

___________________________________
Γεώργιος Κολιάκος 

 _________________________________ _____/_____/________ ______

_______________________

Α’ Γονέας/Κηδεµόνας

_______________________

Β’ Γονέας/Κηδεµόνας

_______________________

Εκ Τρίτου Συµβαλλόµενος

Οι Συµβαλλόµενοι

οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας (όπως, 
ενδεικτικά, φυσική καταστροφή, σεισµό, πυρκα-
γιά, τροµοκρατική ενέργεια, στάση, πόλεµο, 
κλπ.).

Η τύχη των αρχέγονων κυττάρων µετά τη λήξη 
και µη ανανέωσης του παρόντος είναι επιλογή 
των γονέων και αναφέρεται στο Παράρτηµα το 
οποίο επισυνάπτεται.

Προϋπόθεση για αυτή τη νέα συµφωνία παράτασης 
του χρόνου φύλαξης είναι ότι είτε η εταιρεία θα 
επικοινωνήσει είτε οι Γονείς (ή Κηδεµόνες) ή το 
Τέκνο θα ενηµερώσουν εγγράφως τη Biohellenika 
για την επιθυµία τους προς ανανέωση της φύλαξης 
των κυττάρων του Τέκνου, τουλάχιστον δύο (2) µήνες 
προ της συµπλήρωσης του συµφωνηµένου χρόνου 
φύλαξης, σύµφωνα µε τους τότε ισχύοντες όρους. 
Μετά το πέρας έξι (6) µηνών από τη λήξη της 
σύµβασης και εφόσον δεν επικοινωνήσουν οι Γονείς 
ή το Τέκνο, το δείγµα περιέχεται στη διάθεση της 
εταιρείας.
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