
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ασκεί την γονική μέριμνα και/ή 
έχει την επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ από την γέννησή 
του μέχρι την ενηλικίωσή του, και με την παρού-
σα Σύμβαση, υπ’ αυτήν την ιδιότητα, παρέχει την 
εντολή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Biophylaxis Hellas A.E.», η 
οποία παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας και φύλα-
ξης βλαστικών κυττάρων, να παραλάβει, επεξερ-
γασθεί και ελέγξει ομφαλοπλακουντιακό αίμα το 
οποίο θα συλλεγεί κατά την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ 
και να απομονώσει, επεξεργασθεί, κρυοσυντηρή-

σει και φυλάξει βλαστικά κύτταρα από το ομφαλο-
πλακουντιακό αίμα στο όνομα του ΠΑΙΔΙΟΥ, προ-
κειμένου να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, εφόσον 
χρειασθεί, για θεραπευτικούς σκοπούς.

2) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει, με την παρούσα, την 
υποχρέωση να φροντίσει για την συλλογή του ομ-
φαλοπλακουντιακού αίματος και δείγματος αίμα-
τος της ΜΗΤΕΡΑΣ, από την ιατρική ομάδα η οποία 
θα προβεί στον τοκετό. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει ότι η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι η διαδικασία συλλογής

Κωδικός Πελάτη

Συμβαλλόμενοι:

Αφ’ ενός:

α) η (Ονοματεπώνυμο μητέρας) ________________________________________________________
σύζυγος ___________, η οποία εφεξής θα καλείται «ΜΗΤΕΡΑ», κάτοικος ________________________

οδός __________________________________________ αριθ._______ Α.Φ.Μ._________________, 
Δ.Ο.Υ. ____________________ Αριθ. Τηλ:_________________ Αρ. κινητού τηλ.__________________ 

και 

β) ο (Ονοματεπώνυμο πατέρα) __________________________________________________________

ο οποίος εφεξής θα καλείται «ΠΑΤΕΡΑΣ», κάτοικος ________________________ οδός ______________
_____________________αριθ._______ Α.Φ.Μ._________________, Δ.Ο.Υ. ____________________

Αριθ. Τηλ:_________________ Αρ. κινητού τηλ.__________________ 

Ενεργούντες από κοινού, στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ τους, (εφεξής «ΠΑΙΔΙ», αναγράφε-
ται το ονοματεπώνυμο αυτού εάν είναι γνωστό) _____________________________________  και ως 
ασκούντες από κοινού την γονική μέριμνα αυτού, καλούμενοι εφεξής, «ΠΕΛΑΤΗΣ»,

(ή, σε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα του ΠΑΙΔΙΟΥ, ασκείται αποκλειστικά από την μητέρα), 
ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ της, (εφεξής «ΠΑΙΔΙ», αναγράφεται το ονοματε-
πώνυμο εάν είναι γνωστό) __________________________________ και ως ασκούσα την γονική μέρι-
μνα και έχουσα την επιμέλεια αυτού, καλούμενη εφεξής «ΠΕΛΑΤΗΣ»

και

Αφ’ ετέρου: 

Η Εταιρεία Biophylaxis Ανώνυμη Εταιρεία Κρυοσυντήρησης Βλαστικών Κυττάρων, με τον διακριτικό τίτλο 
“Biophylaxis Hellas A.E.”, Λεωφόρος Δεκελείας 120, 14341 Νέα Φιλαδέλφεια, Αττική, ΑΦΜ 998858812, 
ΔΟΥ:  ΦΑΕΕ Αθηνών, Αρ.Μ.Α.Ε.:  62522/01/B/07/182, Τηλ: 210 2520026 Fax: 210 2520053,          
e-mail: info@biophylaxis.com, ιστοσελίδα: www.biophylaxis.com, η οποία θα καλείται εφεξής 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην Αθήνα, σήμερα  μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά 
τα ακόλουθα:
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του αίματος από τον ομφάλιο λώρο θα είναι επιτυχής 
ούτε ότι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο θα 
συλλεγεί θα είναι κατάλληλο προς επεξεργασία.

3) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ βαρύνεται με την υποχρέωση να ει-
δοποιήσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις ήδη δοθεί-
σες σ’ αυτόν οδηγίες, για την συλλογή του δείγματος 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, ώστε η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ να  ενεργήσει για την μεταφορά και παρά-
δοσή του σ’αυτήν, στον ειδικά διαμορφωμένο εργα-
στηριακό χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εντός του Εργαστη-
ρίου Παθοβιολογίας Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού 
του Ινστιτούτου Βιολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΟΣ», καλούμενο εφεξής «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ», όπου 
θα γίνεται η επεξεργασία και ο έλεγχος του δείγματος 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος, καθώς και η φύλα-
ξη των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων, 
υπό τους κατωτέρω όρους.

4) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ με την παρούσα παρέχει την συ-
γκατάθεσή του προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να προβεί στις 
απαιτούμενες εξετάσεις του δείγματος ομφαλοπλα-
κουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
της, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το δείγμα ομ-
φαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ είναι κα-
τάλληλο προς επεξεργασία και εάν τα βλαστικά κύτ-
ταρα που θα απομονωθούν από το δείγμα αυτό, είναι 
κατάλληλα προς φύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα Σύμβαση. Οι εξετάσεις στις οποίες θα 
προβεί, κατά τα άνω, θα είναι σύμφωνες με τις Οδη-
γίες των ΑΑΒΒ και FACT - Netcord που αφορούν 
στις Τράπεζες βλαστικών κυττάρων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν 
θα προβαίνει σε έλεγχο HLA ιστοσυμβατότητας. Το 
ομφαλοπλακουντιακό αίμα θα ελέγχεται για αερόβια 
και αναερόβια βακτήρια και για μύκητες. 

5) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ με την παρούσα παρέχει επίσης την 
συγκατάθεσή του προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να προβεί στις 
απαιτούμενες εξετάσεις του δείγματος αίματος της 
ΜΗΤΕΡΑΣ, είτε η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είτε μέσω πιστο-
ποιημένων και εξειδικευμένων εργαστηρίων της επι-
λογής της, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα βλα-
στικά κύτταρα του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, τα οποία θα απομονωθούν 
από το δείγμα αυτό, είναι κατάλληλα προς φύλαξη, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση. 
Το αίμα της ΜΗΤΕΡΑΣ θα ελέγχεται για τους ακόλου-
θους ιούς:  Ανθρώπινος Λεμφοτροπικός Ιός (HTLV Ι 
& ΙΙ), HIV 1 & HIV 2, Ηπατίτιδα B & C, Κυτταρομεγα-
λοϊός και Σύφιλη. Οι εξετάσεις στις οποίες θα προβεί, 
κατά τα άνω, θα είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες των 
ΑΑΒΒ και FACT-Netcord που αφορούν στις Τράπεζες 
βλαστικών κυττάρων. Εάν το δείγμα του αίματος της 
ΜΗΤΕΡΑΣ βρεθεί θετικό σε Ανθρώπινο Λεμφοτρο-
πικό Ιό (HTLV Ι & HTLV ΙΙ), HIV 1 & HIV 2,  τότε τα 
βλαστικά κύτταρα δεν θα φυλαχθούν και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
υποχρεούται να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ για το γε-
γονός αυτό, εγγράφως.

6) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι τα δείγματα αίματος 
δεν θα έχουν μολυνθεί πριν την παράδοσή τους στα 
EΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της.  

7) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιτυχής 

μελλοντική χρησιμοποίηση φυλαχθέντων βλαστικών 
κυττάρων για θεραπευτικούς σκοπούς εξαρτάται από 
τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται την επιτυχή μελλοντική χρη-
σιμοποίηση των βλαστικών κυττάρων, ούτε την επι-
τυχία της θεραπείας που θα εφαρμοσθεί. 

8) Ρητώς συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιμο-
ποιήσει το ομφαλοπλακουντιακό αίμα το οποίο θα 
παραλάβει αποκλειστικά και μόνον για την παροχή 
των υπηρεσιών που ορίζονται στην παρούσα Σύμβα-
ση καθώς και σύμφωνα με τον σκοπό αυτής και με 
όσα προβλέπονται από αυτήν. 

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμ-
βαση την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας, ελέγχου, 
απομόνωσης, κρυοσυντήρησης και φύλαξης βλαστι-
κών κυττάρων για την χρησιμοποίησή τους, για θε-
ραπευτικούς σκοπούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στη Σύμβαση.

1.2 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στην 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το ένα πρωτότυπο της παρούσας Σύμβα-
σης δεόντως υπογεγραμμένο από αυτόν, πριν την 
γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, ή, το αργότερο μαζί με το 
δείγμα οφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, 
και να της καταβάλει την οφειλόμενη αμοιβή, κατά τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 8 του παρόντος αμέσως μόλις 
ειδοποιηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την καταβολή της.

1.3 Ρητώς συμφωνείται ότι, από την παρούσα Σύμ-
βαση αποκτούν δικαιώματα αποκλειστικώς και μόνον 
τα πρόσωπα τα οποία ρητώς μνημονεύονται στο Άρ-
θρο 6 της παρούσας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο προς το οποίο τα δικαιώματα αυτά θα εκ-
χωρηθούν ή μεταβιβασθούν νομίμως, κατά τα προ-
βλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

2.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να φροντίσει για την 
παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ πριν από τον τοκετό, της 
ειδικής συσκευασίας συλλογής δειγμάτων αίματος, 
(«kit»). 

2.2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μαζί με την ειδική συσκευασία συλ-
λογής δειγμάτων αίματος, («kit»), θα παράσχει στον 
ΠΕΛΑΤΗ τις απαιτούμενες οδηγίες προκειμένου αυ-
τός να μεριμνήσει για την συλλογή των δειγμάτων 
αίματος, κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 
ευθύνεται για την τήρηση των ανωτέρω ειδικών οδη-
γιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν 
οι οδηγίες αυτές, το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, μπορεί να αποδειχθεί ακατάλ-
ληλο προς επεξεργασία  ή/και τα βλαστικά κύτταρα 
να είναι ακατάλληλα προς φύλαξη, χωρίς να φέρει 
καμμία ευθύνη γι’ αυτό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

2.3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να μεριμνήσει για την 
συλλογή, κατά την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, του ομ-
φαλοπλακουντιακού δείγματος αίματος και του μη-
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τρικού δείγματος αίματος, από την ιατρική ομάδα η 
οποία θα προβεί στον τοκετό, με την χρήση αποκλει-
στικά της, ανωτέρω, ειδικής συσκευασίας συλλογής 
δειγμάτων αίματος, («kit»), και σύμφωνα με τις συ-
νοδεύουσες αυτήν, οδηγίες χρήσης της. 

2.4. H συλλογή του δείγματος αίματος της                
ΜΗΤΕΡΑΣ απαιτείται οπωσδήποτε να γίνει ταυτόχρο-
να με την συλλογή του δείγματος ομφαλοπλακου-
ντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, και σύμφωνα πάντοτε 
με τις ειδικές οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση 
κατά την οποία το δείγμα αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ, δεν 
παραδοθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ συγχρόνως με το δείγ-
μα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αρνηθεί να παραλάβει στα                 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της το δείγμα του ομφαλοπλακουντια-
κού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ. 

2.5. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει και αποδέχεται ότι, απαι-
τείται να συλλεγεί ελάχιστη ποσότητα ομφαλοπλα-
κουντιακού αίματος ίση τουλάχιστον με ογδόντα 
(80) ml. Εάν η ποσότητα τού δείγματος αίματος που 
θα συλλεγεί είναι μικρότερη τότε είναι πιθανόν το 
δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος να αποδειχθεί 
ακατάλληλο προς επεξεργασία και τα βλαστικά κύτ-
ταρα ακατάλληλα προς φύλαξη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
Επίσης ο ΠΕΛΑΤΗΣ γνωρίζει ότι ακόμη και εάν συλ-
λεγεί η απαιτούμενη αυτή ελάχιστη ποσότητα ομφα-
λοπλακουντιακού αίματος, ή, ακόμη και μεγαλύτερη 
ποσότητα από αυτήν, δεν αποκλείεται το δείγμα του 
αίματος να αποδειχθεί ακατάλληλο προς επεξεργασία 
και τα βλαστικά κύτταρα ακατάλληλα προς φύλαξη. 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

3.1. Η μεταφορά των δειγμάτων του ομφαλοπλα-
κουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ και του αίματος της 
ΜΗΤΕΡΑΣ θα γίνεται από εταιρεία ταχυμεταφορών, η 
οποία είναι εξειδικευμένη στην μεταφορά βιολογικού 
υλικού, και η οποία, θα παραδίδει τα δείγματα αίμα-
τος στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

3.2. Ρητώς συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ευθύνεται 
έναντι του ΠΕΛΑΤΗ, ως προς τα παραληφθέντα δείγ-
ματα αίματος, μόνον από την στιγμή της παραλαβής 
τους από αυτόν. 

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ 
ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ

4.1. Αμέσως μετά την παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, του δείγματος ομφαλοπλακου-
ντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβεί 
στην επεξεργασία και τον έλεγχο αυτού.

4.2. Εφόσον από την επεξεργασία και τον έλεγχο 
του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του 
ΠΑΙΔΙΟΥ προκύψει ότι τα βλαστικά κύτταρα είναι 
κατάλληλα προς φύλαξη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει 
αμέσως στην φύλαξή τους στο όνομα και για λογα-
ριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ και καθ’ όλη την διάρκεια ισχύ-
ος της παρούσας Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 5 του παρόντος Άρθρου.

4.3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δείγμα ομ-
φαλοπλακουντιακού αίματος αποδειχθεί ακατάλλη-
λο προς επεξεργασία, ή τα βλαστικά κύτταρα είναι 
ακατάλληλα προς φύλαξη, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα 
φυλάσσει τα βλαστικά κύτταρα, και θα ενημερώσει 
εγγράφως για το γεγονός αυτό τον ΠΕΛΑΤΗ. 

4.4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα φυλάσσει τα βλαστικά κύτ-
ταρα και θα ενημερώσει εγγράφως για το γεγονός 
αυτό τον ΠΕΛΑΤΗ, επίσης, στην περίπτωση κατά την 
οποία ο αριθμός των ομφαλοπλακουντιακών βλαστι-
κών κυττάρων του δείγματος αίματος είναι ανεπαρ-
κής.  Κατ’ εξαίρεση, στην τελευταία αυτή περίπτωση 
κατά την οποία τα ανευρεθέντα βλαστικά κύτταρα, 
λόγω του μικρού αριθμού τους, ενδεχομένως να 
υπόκεινται μόνον σε πολλαπλασιασμό στο μέλλον, 
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβεί στην φύλαξη αυ-
τών, για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ μόνον εφόσον 
ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει προηγουμένως εκφράσει εγγρά-
φως προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ την επιθυμία του αυτή. Εάν 
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει λάβει έγγραφη εντολή από τον 
ΠΕΛΑΤΗ, πριν την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, ή το αργό-
τερο, κατά την παράδοση του δείγματος ομφαλοπλα-
κουντιακού αίματος αυτού, τότε δεν θα υποχρεούται 
να προβεί στην φύλαξη των βλαστικών κυττάρων. 

4.5. Τα βλαστικά κύτταρα θα φυλάσσονται μέσα σε 
μία μονάδα («κρυοασκό») αποτελούμενη από ένα 
κυρίως διαμέρισμα, και πέντε επιπλέον χωριστά δι-
αμερίσματα φύλαξης. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί να 
φυλαχθεί μία επιπλέον μονάδα («κρυοασκό»), τότε, 
δικαιούται να ζητήσει την αποθήκευσή της στο όνο-
μα και για λογαριασμό του ΠΑΙΔΙΟΥ,  οπότε και θα 
υποχρεούται να καταβάλει την οριζόμενη στο Άρθρο 
8 παρ. 6 της παρούσας Σύμβασης, επιπλέον αμοιβή. 
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται, εκ των προτέρων και πά-
ντως το αργότερο κατά την παράδοση του δείγματος 
οφαλοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ, να ενη-
μερώσει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την βούλησή 
του αυτή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να προβεί 
στην φύλαξη επιπλέον μονάδας, («κρυοασκό») εάν 
δεν έχει λάβει εμπροθέσμως την έγγραφη προς τού-
το εντολή από τον ΠΕΛΑΤΗ.

4.6. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει εγγρά-
φως τον ΠΕΛΑΤΗ για την επιτυχή απομόνωση και φύ-
λαξη των βλαστικών κυττάρων εντός μηνός από την 
παραλαβή από αυτήν του δείγματος ομφαλοπλακου-
ντιακού αίματος. Επιπλέον η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα χορηγή-
σει στον ΠΕΛΑΤΗ στην συνέχεια ένα “Πιστοποιητικό 
Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακών Βλαστικών Κυττά-
ρων» το οποίο θα εκδοθεί στο όνομα του ΠΑΙΔΙΟΥ 
και θα αναφέρει τα εργαστηριακά αποτελέσματα όσον 
αφορά στην (στις) μονάδα(ες) («κρυοασκού(ών)») 
καθώς και στον αριθμό και στην ποιότητα των φυ-
λαχθέντων βλαστικών κυττάρων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπο-
χρεούται να εκδώσει και παραδώσει στον ΠΕΛΑΤΗ το 
ανωτέρω Πιστοποιητικό μόνον εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ, 
α) έχει ήδη εξοφλήσει τις οφειλές του προς την ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ και β) της έχει δηλώσει το πλήρες ονοματεπώ-
νυμο του ΠΑΙΔΙΟΥ. 

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ 
3
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ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

5.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβαίνει σε εργα-
στηριακούς ελέγχους ως προς την ποιότητα των φυ-
λαχθέντων βλαστικών κυττάρων, ανά δεκαετία από 
την έναρξη της ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Οι 
εξετάσεις και οι εργαστηριακοί αυτοί έλεγχοι θα γί-
νονται στο τέλος της κάθε δεκαετίας. Ανά εξέταση θα 
εξετάζονται τα βλαστικά κύτταρα ενός μόνον από τα 
επιπλέον χωριστά διαμερίσματα της μονάδας φύλα-
ξης (κρυοασκού). 

5.2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει εγ-
γράφως τον ΠΕΛΑΤΗ για τα αποτελέσματα των ερ-
γαστηριακών αυτών ελέγχων, αποστέλλοντας αυτά 
στην τελευταία, γνωστή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διεύθυνση 
του ΠΕΛΑΤΗ.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

6.1. Τα βλαστικά κύτταρα θα φυλάσσονται στο όνο-
μα του ΠΑΙΔΙΟΥ, αλλά μέχρι την ενηλικίωσή του, θα 
εκπροσωπείται όσον αφορά στην άσκηση των δικαι-
ωμάτων του που απορρέουν από την παρούσα Σύμ-
βαση, από τον ΠΕΛΑΤΗ. Κατά την ενηλικίωσή του, το 
ΠΑΙΔΙ θα υποκαθίσταται αυτομάτως στην θέση του 
ΠΕΛΑΤΗ. 

6.2. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων του        
ΠΑΙΔΙΟΥ πριν την ενηλικίωσή του καθώς και σε πε-
ρίπτωση που η επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ ανατεθεί στον 
έναν από τους δύο γονείς τότε τα δικαιώματα από 
την παρούσα Σύμβαση μέχρι το ΠΑΙΔΙ να ενηλικιωθεί, 
θα ασκεί ο γονέας ο οποίος θα έχει την επιμέλεια του 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ο οποίος θα υποκαθίσταται στη θέση του 
ΠΕΛΑΤΗ.

6.3. Σε περίπτωση θανάτου του ΠΕΛΑΤΗ προτού το 
ΠΑΙΔΙ ενηλικιωθεί, τότε τα δικαιώματα από την πα-
ρούσα Σύμβαση, θα ασκούνται από το πρόσωπο το 
οποίο θα έχει την επιμέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, (είτε αυτό 
θα είναι ο άλλος γονέας, είτε τρίτο πρόσωπο), και το 
πρόσωπο αυτό, θα υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη 
θέση του ΠΕΛΑΤΗ.

6.4. Σε περίπτωση κατά την οποία η γονική μέριμνα 
και/ή η επιμέλεια ανατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, 
σε τρίτο πρόσωπο τότε τα δικαιώματα από την πα-
ρούσα Σύμβαση μέχρι το ΠΑΙΔΙ να ενηλικιωθεί, θα 
ασκούνται από το πρόσωπο το οποίο θα έχει την επι-
μέλεια του ΠΑΙΔΙΟΥ, το οποίο και θα υποκαθίσταται 
αυτοδικαίως στη θέση του ΠΕΛΑΤΗ.

7. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ

7.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποδίδει τα βλαστικά κύτταρα 
μόνον εφόσον της το ζητήσει εγγράφως ο δικαιού-
χος αυτών, και ειδικότερα είτε ο γονέας/οι γονείς/ο 
έχων την επιμέλεια, στην περίπτωση κατά την οποία 
το ΠΑΙΔΙ δεν έχει ακόμη ενηλικιωθεί, είτε, το ίδιο το 
ΠΑΙΔΙ μετά την ενηλικίωσή του.

7.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ απαιτείται να χορηγήσει στην    ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά στο θε-
ράποντα ιατρό καθώς και στο νοσοκομείο στο οποίο 

θα πρέπει να μεταφερθούν τα βλαστικά κύτταρα, και 
να της προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο  του 
«Πιστοποιητικού Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακών 
Βλαστικών Κυττάρων». Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα δικαιούται 
επιπλέον να απαιτήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
κρίνει αναγκαίο προς επιβεβαίωση της ταυτότητας 
του αιτούντος και της γνησιότητας του αιτήματός 
του, προτού προβεί στην απόδοση των ομφαλο-
πλακουντιακών βλαστικών κυττάρων. Σε περίπτωση 
κατά την οποία τα ζητηθέντα έγγραφα δεν προσκομι-
σθούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αμφιβάλλει για 
την ταυτότητα του αιτούντος και την γνησιότητα του 
υποβληθέντος αιτήματος δικαιούται να αρνηθεί την 
απόδοση των βλαστικών κυττάρων. 
7.3. Αμέσως μόλις παραλάβει την έγγραφη αίτηση 
και τα λοιπά έγγραφα από τον ΠΕΛΑΤΗ και εφόσον 
επιβεβαιώσει την ταυτότητα του αιτούντος και τη γνη-
σιότητα του αιτήματός του, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται 
να προετοιμάσει τα βλαστικά κύτταρα προς μεταφο-
ρά, εντός των προθεσμιών τις οποίες θα έχει θέσει 
ο ΠΕΛΑΤΗΣ, και πάντα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τήρηση των προθεσμιών αυτών, είναι εφικτή.

7.4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με το κόστος της μετα-
φοράς των βλαστικών κυττάρων και την παράδοσή 
τους στον θεράποντα ιατρό και στο νοσοκομείο που 
θα της έχει υποδείξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ εφόσον βρίσκονται 
στην Ελλάδα. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ ζητήσει η μεταφορά 
και παράδοση των βλαστικών κυττάρων να γίνουν 
στην αλλοδαπή, τότε ο ΠΕΛΑΤΗΣ βαρύνεται με το κό-
στος της μεταφοράς.

8. ΑΜΟΙΒΗ

8.1. Η συνολική αμοιβή για την παροχή από την 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ των υπηρεσιών της, στα πλαίσια της πα-
ρούσας Σύμβασης, ανέρχεται σε χίλια οκτακόσια 
(1800) ευρώ, και αναλύεται ώς εξής:

α) ποσό χίλια τετρακόσια, (1400), ευρώ αποτελεί την 
αμοιβή για την επεξεργασία και τον έλεγχο των δειγ-
μάτων αίματος και 

β) ποσό τετρακόσια, (400), ευρώ αποτελεί την αμοιβή 
για την παροχή των υπηρεσιών της 25ετούς φύλαξης 
των βλαστικών κυττάρων, της 25 ετίας υπολογιζό-
μενης από την ημέρα της παράδοσης του δείγματος 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

8.2. Μετά την έγγραφη ειδοποίηση του ΠΕΛΑΤΗ εκ 
μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την επιτυχή επεξεργασία 
και φύλαξη των ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών 
κυττάρων του ΠΑΙΔΙΟΥ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ζητήσει από 
τον ΠΕΛΑΤΗ να της καταβάλει εντός ορισμένης προ-
θεσμίας την οφειλόμενη αμοιβή της. 

8.3. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, (δίδυμα, τρί-
δυμα), θα γίνεται έκπτωση στον ΠΕΛΑΤΗ, ίση με 50% 
επί του ποσού των χιλίων οκτακοσίων, (1800), ευρώ, 
και ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει συνολικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ως αμοιβή ποσό εννιακόσια, (900), ευρώ για κάθε 
επιπλέον ΠΑΙΔΙ, για το σύνολο των παρεχομένων από 
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσιών. Υποχρεωτικά όμως θα υπο-
γράφεται ξεχωριστή Σύμβαση για κάθε ΠΑΙΔΙ.  
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8.4. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει ήδη, κατά το παρελθόν, 
συνάψει Σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης βλα-
στικών κυττάρων με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για άλλο  ΠΑΙΔΙ 
του, τότε θα καταβάλει συνολικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως 
αμοιβή για κάθε νέα Σύμβαση το ποσό των χιλίων 
πεντακοσίων, (1500), ευρώ, για το σύνολο των πα-
ρεχομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρεσιών. 

8.5. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατό-
πιν σχετικού αιτήματος του ΠΕΛΑΤΗ, κατά τα οριζό-
μενα στο Άρθρο 4 παρ. 5 της παρούσας Σύμβασης, 
προβεί στην φύλαξη μίας επιπλέον μονάδας, («κρυ-
οασκού»), βλαστικών κυττάρων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ, θα 
υποχρεούται να καταβάλει ως επιπλέον αμοιβή στην 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επτακόσια πενήντα, (750), ευρώ.

8.6. Σε περίπτωση κατά την οποία τα ομφαλοπλα-
κουντιακά βλαστικά κύτταρα τα οποία θα ανευρε-
θούν δεν επαρκούν για φύλαξη, αλλά, έχουν φυ-
λαχθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΕΛΑΤΗ, 
κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 4 της παρού-
σας Σύμβασης, απλώς και μόνον λόγω του ενδεχό-
μενου μελλοντικού πολλαπλασιασμού τους, τότε, ο 
ΠΕΛΑΤΗΣ, θα καταβάλει συνολικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως 
αμοιβή το ποσό των χιλίων, (1.000), ευρώ. 

8.7. Σε περίπτωση κατά την οποία το δείγμα ομφαλο-
πλακουντιακού αίματος είναι ακατάλληλο προς επε-
ξεργασία ή τα ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύττα-
ρα είναι ακατάλληλα προς φύλαξη, για οποιονδήποτε 
λόγο, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει 
οποιοδήποτε ποσό στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

8.8. Σε περίπτωση κατά την οποία το δείγμα ομφα-
λοπλακουντιακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ δεν συνο-
δεύεται κατά την παράδοσή του στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, από το δείγμα αίματος της ΜΗΤΕΡΑΣ και 
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προέβη σε πρόσθετες, χωριστές, ενέρ-
γειες για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ, προκειμένου να 
της παραδοθεί έγκαιρα και το δείγμα αίματος της μη-
τέρας τότε ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται και με το ποσό 
των εκατόν πενήντα, (150), ευρώ για την επιπλέον 
υπηρεσία αυτή που του παρασχέθηκε από την ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ.

8.9. Όλες οι ανωτέρω αμοιβές, περιλαμβάνουν το 
σύνολο των παρεχομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπηρε-
σιών στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1. Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την 
ημέρα κατά την οποία το δείγμα ομφαλοπλακουντι-
ακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ παραλαμβάνεται από την 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της και λήγει μετά την 
πάροδο είκοσι πέντε (25) ετών. 

9.2. Έξι (6) μήνες πριν την λήξη της ανωτέρω 
25ετούς περιόδου φύλαξης των βλαστικών κυτ-
τάρων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ειδοποιεί εγγράφως τον
ΠΕΛΑΤΗ, ώστε εφόσον εκείνος το επιθυμεί, να προ-
βεί στην ανανέωση της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα 
ανανεώνεται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης βλαστικών κυττάρων 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτοί θα ισχύουν κατά τον χρό-
νο της ανανέωσης. Η εν λόγω ειδοποίηση θα απο-

στέλλεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συστημένη επιστο-
λή, στην τελευταία, γνωστή, σ’ αυτήν, διεύθυνση του
ΠΕΛΑΤΗ. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν ανευρεθεί ή εάν η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν λάβει, μέχρι δύο (2) εβδομάδες πριν 
την λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, με συστη-
μένη επιστολή του ΠΕΛΑΤΗ, την απάντησή του, η        
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ανανεώσει τη Σύμβαση. 

9.3. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ καταγγείλει την Σύμβαση οπο-
τεδήποτε, πριν την παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, κατά τα οριζόμενα στην πα-
ρούσα Σύμβαση, του δείγματος ομφαλοπλακου-
ντιακού αίματος, υποχρεούται να επιστρέψει στην 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, άθικτη, και στην κατάσταση στην οποία 
την είχε παραλάβει από αυτήν, την ειδική συσκευ-
ασία συλλογής αίματος, («Kit»). Προκειμένου να 
είναι έγκυρη η καταγγελία, απαιτείται να είναι έγ-
γραφη και το έγγραφο να φέρει την υπογραφή και 
των δύο γονέων στην περίπτωση κατά την οποία 
και οι δύο γονείς έχουν υπογράψει την Σύμβα-
ση. Η καταγγελία θα πρέπει να έχει περιέλθει στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ πριν την παραλαβή από αυτήν στα              
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της του δείγματος ομφαλοπλακουντι-
ακού αίματος του ΠΑΙΔΙΟΥ.

9.4. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ καταγγείλει την Σύμβαση μετά 
την παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
της, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, του 
δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος, τότε δι-
καιούται να ζητήσει την καταστροφή του παραδο-
θέντος δείγματος αίματος ή των φυλαχθέντων βλα-
στικών κυττάρων ενημερώνοντας εγγράφως την 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διά της καταγγελίας ή και με συστημένη 
επιστολή του, εντός μίας εβδομάδος από την καταγ-
γελία. Προκειμένου να είναι έγκυρη η καταγγελία, 
απαιτείται να είναι έγγραφη και το έγγραφο να φέρει 
την υπογραφή και των δύο γονέων στην περίπτωση 
κατά την οποία και οι δύο γονείς έχουν υπογράψει 
την Σύμβαση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον της ζητηθεί, υπο-
χρεούται να προβεί στην καταστροφή των βλαστικών 
κυττάρων βάσει Πρωτοκόλλου καταστροφής αυτών, 
να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ σχετικά, και να του επι-
στρέψει από την αμοιβή της για την φύλαξη, το ποσό 
που αναλογεί στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα 
μέχρι την λήξη της διάρκειας της Σύμβασης. Εάν 
όμως ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έχει ακόμη εξοφλήσει ολο-
σχερώς τις οφειλές του προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τις 
παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες στα πλαίσια της 
παρούσας Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 
8 αυτής, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την λήψη του εγγράφου 
της καταγγελίας, καθίσταται αυτοδικαίως δικαιούχος 
των δικαιωμάτων του ΠΕΛΑΤΗ επί των βλαστικών 
κυττάρων, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δύναται, κατά την κρίση 
της, είτε να δωρίσει τα βλαστικά κύτταρα σε Δημόσια 
Τράπεζα είτε να τα καταστρέψει βάσει Πρωτοκόλλου 
καταστροφής. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν 
θα υποχρεούται να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ για την 
τύχη των βλαστικών κυττάρων και δεν θα του επι-
στρέφει κανένα ποσό. 
9.5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώ-
ματός της να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σε 
περίπτωση κατά την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν καταβά-

5
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λει εμπροθέσμως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την προβλεπόμενη 
αμοιβή της.  

10. ΕΥΘΥΝΗ

10.1. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι του ΠΕΛΑΤΗ 
από την παρούσα Σύμβαση γεννάται από την στιγ-
μή της παραλαβής από αυτήν στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της 
του δείγματος ομφαλοπλακουντιακού αίματος του      
ΠΑΙΔΙΟΥ. 

10.2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται ότι κατά την παροχή των 
υπηρεσιών της προς τον ΠΕΛΑΤΗ στα πλαίσια της 
παρούσας Σύμβασης θα ενεργεί με κάθε επιμέλεια 
και σύνεση και σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρ-
χές που διέπουν την λειτουργία της. Οι υποχρεώσεις 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, 
συνίστανται αποκλειστικώς στην διενέργεια της επε-
ξεργασίας του δείγματος αίματος, στην παροχή των 
υπηρεσιών φύλαξης των ομφαλοπλακουντιακών 
βλαστικών κυττάρων και την απόδοση των κρυο-
συντηρηθέντων βλαστικών κυττάρων στον ΠΕΛΑΤΗ 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση.
10.3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρείται ότι εκπληρώνει τις υπο-
χρεώσεις της προς ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ, εφόσον 
αποστέλλει με συστημένη επιστολή ή με courier, τα 
έγγραφα, επιστολές κλπ, ή επιδίδει έγγραφα, στην 
τελευταία, γνωστή σ’ αυτήν, διεύθυνση, του ΠΕΛΑΤΗ, 
και, δεν ευθύνεται εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν την ενημερώ-
σει εγγράφως για την αλλαγή στην διεύθυνση του και 
εκ του λόγου αυτού δεν παραλάβει τα έγγραφα και 
δεν λάβει γνώση των πληροφοριών που τον αφο-
ρούν, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.

10.4. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ότι η ευθύνη της   
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τόσο για το δείγμα ομφαλοπλακουντια-
κού αίματος όσο και για τα βλαστικά κύτταρα, πε-
ριορίζεται στον έλεγχο και στην φύλαξή τους στα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, και ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνε-
ται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, βλάβη καταστρο-
φή ή απώλεια κατά την μεταφορά από και προς τα          
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της, τόσο του δείγματος ομφαλοπλα-
κουντιακού αίματος, όσο και των βλαστικών κυττά-
ρων.

10.5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση 
κατά την οποία αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρε-
ώσεις της από την παρούσα Σύμβαση, παρά την επί-
δειξη της απαιτούμενης επιμέλειας και σύνεσης και 
την τήρηση των κανόνων και των αρχών που διέπουν 
την λειτουργία της για λόγους ανωτέρας βίας κα-
θώς και για οποιουσδήποτε λόγους τους οποίους δεν 
μπορεί να προβλέψει και να ελέγξει ακόμη και με την 
καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας, ιδίως, σε περίπτωση 
πολέμου, τρομοκρατικής ενέργειας, σεισμού, κατα-
κλυσμού, πυρκαϊάς, ή μεταβολής της Νομοθεσίας.   

10.6. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες 
ούτε ιατρικές συμβουλές ούτε προβαίνει σε άλλες 
ενέργειες ούτε εκτελεί άλλα καθήκοντα, ούτε παρέχει 
άλλες υπηρεσίες, πέραν των όσων  περιγράφονται 
στην παρούσα Σύμβαση ούτε και βαρύνεται με άλλες 
υποχρεώσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται ρητώς 
στην παρούσα Σύμβαση.

10.7. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για 
οποιονδήποτε λόγο διακόψει προσωρινά ή οριστι-
κά την λειτουργία της, λυθεί, ανακληθεί η άδεια σύ-
στασης και λειτουργίας της, πτωχεύσει, κλπ, τότε το 
Εργαστήριο Παθοβιολογίας και Κυττάρων και Εξω-
κυττάριου Χώρου-Συνδετικού Ιστού του Ινστιτούτου 
Βιολογίας δύναται να αναλαμβάνει την συνέχιση της 
φύλαξης των ήδη αποθηκευθέντων κατά τον χρό-
νο εκείνο βλαστικών κυττάρων μέχρι την λήξη των 
υφισταμένων τότε ιδιωτικών συμφωνητικών των πε-
λατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τους οποίους θα έχει ήδη 
καταβληθεί η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών για 
την συνολική διάρκεια της σύμβασης με τους ΠΕ-
ΛΑΤΕΣ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα ειδοποιηθεί 
εγγράφως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα ανωτέρω, στην 
τελευταία γνωστή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διεύθυνσή του. 

10.8. Συμπληρωματικά ως ρήτρα περαιτέρω φύλαξης,
στην περίπτωση της για οποιονδήποτε λόγο λύσης, 
λήξης ή διάλυσης της εταιρείας, ή αντικειμενικής αδυ-
ναμίας αυτής για την φύλαξη των βλαστικών κυττά-
ρων δυνάμει της παρούσας συμβάσεως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ως μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Ομφα-
λοπλακουντιακού Αίματος (εφεξής «ΕΕΤΟΑ»), ανα-
λαμβάνει την υποχρέωση, με διαμεσολάβηση της τε-
λευταίας, να παραδώσει τα βλαστικά κύτταρα σε άλλη 
εταιρεία-μέλος της ΕΕΟΤΑ για περαιτέρω φύλαξη. Η 
επιλογή της νέας εταιρείας που θα προβεί στην πε-
ραιτέρω φύλαξη ανήκει στην αποκλειστική διακριτική 
ευχέρεια της ΕΕΤΟΑ, η οποία δύναται να επιλέξει να 
φυλάξει τα βλαστικά κύτταρα σε δικό της ιδιόκτητο 
ή μισθωμένο ειδικό χώρο. Ρητά συμφωνείται ότι η 
ευθύνη της νέας εταιρείας που θα παραλάβει τα βλα-
στικά κύτταρα ή κατά περίπτωση της ΕΕΤΟΑ άρχεται 
αποκλειστικά και μόνο από το χρονικό σημείο της 
παραλαβής (μεταφορά του κινδύνου). Η υποχρέωση 
της νέας εταιρείας για περαιτέρω φύλαξη θα ισχύει 
μόνο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι τη 
συμπλήρωση του χρόνου φύλαξης που έχει καθορι-
στεί στην παρούσα. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ 
επιθυμεί την φύλαξη και πέραν του χρονικού δια-
στήματος αυτού, τούτο θα συμφωνηθεί με σύναψη 
ξεχωριστής σύμβασης φύλαξης και εφόσον ο ΠΕΛΑ-
ΤΗΣ ειδοποιήσει τη νέα εταιρεία για την πρόθεση του 
αυτή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την συμπλήρωση 
του αρχικού χρόνου φύλαξης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχε-
ται και εγκρίνει τους όρους της παρούσας ρήτρας και 
δίδει την ρητή και ανεπιφύλακτη εξουσιο εξουσιοδό-
τηση και έγκριση του για την ως άνω παράδοση των 
βλαστικών κυττάρων προς περαιτέρω φύλαξη. 

10.9. Το νοσοκομείο/μαιευτήριο και το προσωπικό 
του, δεν θα ευθύνονται σε περίπτωση κατά την οποία, 
για εξαιρετικούς και απρόβλεπτους λόγους, είτε δεν 
καταστεί δυνατή η συλλογή ομφαλοπλακουντιακού 
δείγματος αίματος, είτε η ποσότητα του αίματος που 
θα συλλεγεί κριθεί ανεπαρκής.

10.10. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τα 
βλαστικά κύτταρα από την στιγμή κατά την οποία θα 
πάψει να τα φυλάσσει στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ της κατόπιν 
εντολής του ΠΕΛΑΤΗ.6
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10.11. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν καταβάλει εμπροθέ-
σμως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την, οριζόμενη στην παρούσα 
Σύμβαση, αμοιβή της, τότε, ρητώς συμφωνείται ότι, 
τα δικαιώματά του επί των βλαστικών κυττάρων θα 
περιέρχονται αυτοδικαίως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία, 
δικαιούται χωρίς άλλη ειδοποίηση του ΠΕΛΑΤΗ, και 
κατά την κρίση της είτε να δωρίσει τα βλαστικά κύτ-
ταρα σε Δημόσια Τράπεζα είτε να τα καταστρέψει.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απαιτήσει από τον 
ΠΕΛΑΤΗ την παροχή συγκεκριμένων προσωπικών 
πληροφοριών όσον αφορά στον πρόσωπό του και 
στο πρόσωπο του ΠΑΙΔΙΟΥ, προκειμένου να πα-
ράσχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια της παρού-
σας Σύμβασης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την 
ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών αυτών.

11.2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κάνει χρήση των προσωπικών 
δεδομένων και πληροφοριών του ΠΕΛΑΤΗ και του 
ΠΑΙΔΙΟΥ μόνον για να παράσχει τις υπηρεσίες της 
στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Οι προσωπι-
κές αυτές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομέ-
να του ΠΕΛΑΤΗ και του ΠΑΙΔΙΟΥ είναι εμπιστευτι-
κά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαγορεύεται να τα παράσχει σε 
οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την συναίνεση του ΠΕΛΑ-
ΤΗ, εξαιρουμένων των αρμόδιων Δημόσιων Αρχών, 
και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων εκείνων στις 
οποίες η παροχή των πληροφοριών αυτών σε τρίτους 
επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ενδεικτικά του Ν. 
2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

12.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαι-
ώματά της από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδή-
ποτε πρόσωπο, αναγγέλλοντας την εκχώρηση στον 
ΠΕΛΑΤΗ υπό τον όρο ότι θα διασφαλίζονται κατά τον 
προσφορότερο τρόπο τα συμφέροντα και τα δικαιώ-
ματα του ΠΕΛΑΤΗ καθώς και το επίπεδο των, παρε-
χομένων σ’ αυτόν, υπηρεσιών. 

12.2. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ εκχωρήσει νομίμως τα δι-
καιώματά του από την παρούσα Σύμβαση σε οποιο-
δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει με την εκχώρηση στον εκδοχέα ότι 
όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις 
και ότι τροποποίησή τους δύναται να γίνει μόνον εγ-
γράφως.  

13. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
εγγράφως, είτε μέσω fax, είτε μέσω συστημένης επι-
στολής ή μέσω courier για την μεταβολή σε οποιο-
δήποτε στοιχείο ή πληροφορία έχει χορηγήσει στην 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, συ-
μπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης κατοικίας ή δι-
αμονής του, του αριθμού τηλεφώνου του κλπ.  Κατά 
τα λοιπά, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των συμβαλ-
λομένων να ενημερώνουν ή ειδοποιούν τον αντι-
συμβαλλόμενό του, ισχύουν τα προβλεπόμενα από 
την παρούσα Σύμβαση. 

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι 
η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μό-
νον εγγράφως και ότι οποιαδήποτε τροποποίηση 
θα αποδεικνύεται μόνον εγγράφως, αποκλειομένου 
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και 
αυτού του όρκου.

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, 
ΓΛΩΣΣΑ

Για την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμ-
βασης ρητώς συμφωνείται ότι εφαρμοστέο Δίκαιο εί-
ναι το Ελληνικό. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδή-
ποτε διαφοράς από την παρούσα Σύμβαση, ορίζονται 
τα Δικαστήρια Αθηνών. Για οποιαδήποτε διαφορά 
ανακύψει όσον αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή 
της Σύμβασης, ρητώς συμφωνείται ότι επικρατέστε-
ρο είναι το κείμενο το οποίο είναι διατυπωμένο στην 
ελληνική γλώσσα. 

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο όμοια 
πρωτότυπα, διαβάστηκε και εγκρίθηκε από τα συμ-
βαλλόμενα μέρη. Τα πρωτότυπα παραδόθηκαν στον 
ΠΕΛΑΤΗ δεόντως υπογεγραμμένα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
προκειμένου να συνυπογραφούν και από αυτόν. Ο 
ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
το ένα από τα δύο πρωτότυπα δεόντως υπογεγραμ-
μένο πριν την γέννηση του ΠΑΙΔΙΟΥ, ή το αργότερο 
μαζί με το δείγμα του ομφαλοπλακουντιακού αίμα-
τος.

Υπογραφή της Μητέρας  

Υπογραφή του Πατέρα  

Ημερομηνία   

Για την Biophylaxis Hellas A.E.

Ονοματεπώνυμο    

Σημείωση: Οι συμβαλλόμενοι εκτός από το τέλος του κειμένου, πρέπει να υπογράψουν σε κάθε φύλλο, 
στην μπροστινή όψη αυτού, στο κάτω περιθώριο της σελίδας.   7
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