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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 
Επωνυμία Εταιρείας: __________________________________________ Νόμιμος Εκπρόσωπος: ______________________ 
Οδός: ______________________________ Αριθμός:_____     Πόλη/Περιοχή: ___________________________ΤΚ: ________ 
Νομός ___________________ ΑΦΜ: _______________ΔΟΥ: ___________________  Τηλέφωνο:______________________ 
Κινητό:__________________  Φάξ:_________________ email:_______________________________ 

2.ΥΠΗΡΕΣIEΣ 
Με την παρούσα σύμβαση παρέχεται στον συνδρομητή ή και στους υποδεικνυόμενους από αυτόν χρήστες, το αποκλειστικό 
δικαίωμα χρήσης του λογισμικού προγράμματος «iTrustMedRx», του οποίου αποκλειστική αντιπρόσωπος και διανομέας 
στην Ελλάδα είναι η MediGene ΕΠΕ, το κατέχει και μπορεί να το διαθέσει στον συνδρομητή. Ο συνδρομητής θα λάβει από 
την εταιρία ___ συνδρομή/ές  την/τις οποίες θα υποπαραχωρήσει σε ___ χρήστη/ες. Ο συνδρομητής με το παρόν δηλώνει 
ότι συναινεί στην παροχή των ως άνω πληροφοριών, οι οποίες και παρέχονται μόνο για  συμβουλευτική  υποστήριξη των 
χρηστών. 

3.ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
Το τίμημα για την παροχή του δικαιώματος χρήσης του λογισμικού προγράμματος «iTrustMedRx» ορίζεται στο ποσό των 
_____ Ευρώ  συμπεριλαμβ.  23% Φ.Π.Α. (_____ Ευρώ). Στο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια του λογισμικού 
προγράμματος, καθώς και η τεχνική υποστήριξη. Ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει το ανωτέρω τίμημα εξ’ 
ολοκλήρου με επιταγή ή να καταβληθεί το ποσό στην λογαριασμό της εταιρίας στην τράπεζα της EUROBANK με αριθμό 
λογαριασμού 690200514595. 

4.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  
Η συνδρομή είναι ετήσια και ισχύει για το διάστημα από τις _______ έως ________  για το σύνολο της/των άνω 
αναφερόμενης/ων  συνδρομής/ών. Η παρούσα Σύμβαση έχει ισχύ ορισμένου χρόνου, διάρκειας η οποία καθορίζεται στην 
αίτηση που υποβάλει ο πελάτης, αρχομένη δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή του παρόντος. Εάν ο πελάτης δεν 
γνωστοποιήσει γραπτώς την διακοπή της συνδρομής του, τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν το τέλος της 
αναγραφόμενης διάρκειας, η συνδρομή ανανεώνετε για άλλο ένα χρόνο.  

5.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ (Συμπληρώνεται από τη MediGene ΕΠΕ) 

Ονοματεπώνυμο Πωλητή: ______________________ 

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 
Δηλώνω και αποδέχομαι ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή, πλήρη και αληθή και αποδέχομαι τους όρους χρήσης, τους 
οποίους διάβασα στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας MediGene ΕΠΕ www.medi-gene.gr  

Για την εταιρεία                  Για τον Πωλητή                    Για τον Συνδρομητή 

               

 

Σφραγίδα/Υπογραφή              Ονοματεπώνυμο                  Σφραγίδα/Υπογραφή 
Ημ/νία:                Ημ/νία:                   Ημ/νία: 

Παρακαλούμε αποστείλατε ταχυδρομικά στην MediGene ΕΠΕ τρία (3) υπογεγραμμένα αντίγραφα της αίτησης αυτής. 

mailto:info@medi-gene.gr
http://www.medi-gene.gr/
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ITRUSTMEDRX» 

H Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΣΤ – ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ – 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το 
διακριτικό τίτλο «MEDIGENE Ε.Π.Ε.», με Α.Φ.Μ. 998093558 και 
Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Μιχαλακοπούλου αριθμός 85, Τ.Κ. 115 28, όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται στο παρόν, από το Γεώργιο Παπαχαρίση του 
Δημητρίου και της Ελένης, διαχειριστή και εκπρόσωπό της, η 
οποία θα αποκαλείται εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας «η 
Εταιρία» είναι κάτοχος και διανομέας του λογισμικού 
προγράμματος »ITRUSTMEDRX»  το οποίο η Εταιρία κατέχει και 
μπορεί να διαθέσει, καθώς και ότι ο Πελάτης επιθυμεί να λάβει 
την άδεια χρήσης του λογισμικού προγράμματος αυτού, για το 
χρονικό διάστημα που συνομολογείται κατωτέρω. 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Α.- Λογισμικό Πρόγραμμα «ITRUSTMEDRX»: Ένα πρωτότυπο 
και καινοτόμο λογισμικό πρόγραμμα που προβλέπει τις 
συνολικές αλληλεπιδράσεις που προκαλούνται από φάρμακα, 
παραφάρμακα, βότανα, τροφές, βιταμίνες και γενετικούς 
πολυμορφισμούς και χρησιμεύει στο να βοηθάει τους 
φαρμακοποιούς να γνωρίζουν τις φαρμακευτικές 
αλληλεπιδράσεις και να προβλέπουν τις βάσει του 
μεταβολισμού αλληλεπιδράσεις των ανωτέρω σκευασμάτων. Το 
λογισμικό αυτό πρόγραμμα λειτουργεί ηλεκτρονικά, μέσα από 
εφαρμογή διαδικτύου, πρόσβαση στην οποία διατίθεται από 
την Εταιρία στον Πελάτη, καθώς και στον/στους 
εξουσιοδοτημένο/εξουσιοδοτημένους χρήστες αυτού, μέσω 
ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού cd-rom και λογαριασμού 
(username/password) που θα αποστέλλει η Εταιρία 
ταχυδρομικά. 
Β.- Εταιρία: Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΣΤ – 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό 
τίτλο «MEDIGENE Ε.Π.Ε.». 
Γ.- Πελάτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να 
του παραχωρηθεί από την Εταιρία το δικαίωμα χρήσης του 
ανωτέρω λογισμικού προγράμματος, για όσο χρόνο 
συμφωνείται στη σύμβαση και σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται κατωτέρω και τους 
οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως ο πελάτης. 
Δ.- Χρήστης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο θα έχει 
δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή του λογισμικού 
προγράμματος «ITRUSTMEDRX», είτε απευθείας, κατόπιν ρητής 
άδειας της Εταιρίας, είτε μέσω παραχώρησης του δικαιώματος 
αυτού από τον Πελάτη, επίσης με τη ρητή άδεια της Εταιρίας, 
μέσω στοιχείων λογαριασμού (username/password), τα οποία 
θα παραχωρούνται αποκλειστικά και μόνο σε αυτό, βάσει των 
συμφωνηθέντων μεταξύ εταιρίας και πελάτη. 
Ε.- Συνδρομή: Το προσωποπαγές και αποκλειστικό δικαίωμα 
του πελάτη καθώς και κάθε επιμέρους χρήστη να εισέρχεται 
μέσω στοιχείων λογαριασμού του (username/password) στη 
βάση εφαρμογής του λογισμικού προγράμματος 
«ITRUSTMEDRX», είτε απευθείας, κατόπιν ρητής άδειας της 
Εταιρίας, είτε μέσω παραχώρησης του δικαιώματος αυτού από 
τον Πελάτη, επίσης με τη ρητή άδεια της Εταιρίας. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 

Η Εταιρία παρέχει στον πελάτη ή στους υποδεικνυόμενους από 
αυτόν χρήστες, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του 
λογισμικού προγράμματος «ITRUSTMEDRX», του οποίου η  

 
Εταιρία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος και διανομέας στην 
Ελλάδα, το κατέχει και μπορεί να το διαθέσει στον πελάτη. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 

Ο Πελάτης θα λάβει από την εταιρία τόσες συνδρομές όσες 
ζητήθηκαν στην αίτηση που υπέβαλε ο πελάτης, τις οποίες θα 
υποπαραχωρήσει σε τόσους χρήστες, όσους δήλωσε ότι θα τους 
το υποπαραχωρήσει στην αίτησή του. Ο Πελάτης συναινεί στην 
παροχή των ως άνω πληροφοριών στην Εταιρία, οι οποίες και 
παρέχονται μόνο για  τεχνική  υποστήριξης των χρηστών. 
Απαγορεύεται η χρήση του λογισμικού προγράμματος 
«ITRUSTMEDRX», από οποιοδήποτε πρόσωπο πλην του πελάτη 
και των χρηστών τους οποίους ο πελάτης θα γνωστοποιήσει 
νόμιμα στην Εταιρία, κατά τα πιο πάνω, χωρίς την έγγραφη και 
ρητή συναίνεση της εταιρίας. 
Ο πελάτης, καθώς και κάθε νόμιμος χρήστης, θα εισέρχεται στη 
βάση εφαρμογής του λογισμικού προγράμματος 
«ITRUSTMEDRX», μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, με ειδικό 
λογαριασμό (username/password), τον οποίο θα αποστείλει η 
Εταιρία μόνο στο συγκεκριμένο χρήστη και εφόσον, βεβαίως 
αυτός, έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα από τον πελάτη. 
 Ο πελάτης, καθώς και οι γνωστοποιημένοι από αυτόν χρήστες, 
αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι η πνευματική 
ιδιοκτησία του λογισμικού προγράμματος «ITRUSTMEDRX» και 
των δεδομένων αυτού, ανήκουν στην Εταιρία <Medigene ΕΠΕ>, 
απαγορευομένης της αναπαραγωγής τους και διαθέσεώς τους 
σε τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η παρούσα Σύμβαση έχει ισχύ για την χρονική διάρκεια η οποία 
καθορίζεται στην αίτηση που υποβάλει ο πελάτης, αρχομένη 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή του παρόντος. Εάν ο 
πελάτης δεν γνωστοποιήσει γραπτώς την διακοπή της 
συνδρομής του, τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν το 
τέλος της αναγραφόμενης διάρκειας, η συνδρομή ανανεώνετε 
για άλλο ένα χρόνο. 
Η Εταιρία, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του παρόντος, 
υποχρεούται να αποστείλει στον πελάτη ηλεκτρονικό αρχείο ή 
ειδικό cd-rom με το λογισμικό πρόγραμμα και τους όρους 
χρήσης αυτού, καθώς και τους λογαριασμούς πρόσβασης στην 
εφαρμογή του ιδίου και των τυχόν εξουσιοδοτημένων από 
αυτόν χρηστών. 
Τυχόν καθυστέρηση της Εταιρίας να αποστείλει το cd-rom με το 
λογισμικό πρόγραμμα και τους λογαριασμούς πρόσβασης στην 
εφαρμογή, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την 
υπογραφή του παρόντος, παρατείνει την διάρκεια της 
σύμβασης, για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το τίμημα για την παροχή του δικαιώματος χρήσης του 
λογισμικού προγράμματος «ITRUSTMEDRX» ορίζεται στην 
αίτηση υπό τον αριθμό 3. «ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ». Στο τίμημα συμπεριλαμβάνεται και η 
προμήθεια του λογισμικού προγράμματος, καθώς και η τεχνική 
υποστήριξη. 
Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το ανωτέρω τίμημα 
εξ’ολοκλήρου με επιταγή 3 μηνών, η οποία θα αποδίδεται στις 
αρχές κάθε έτους με το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα και για 
όσο χρονοδιαρκεί το συμβόλαιο ή να καταβληθεί το το ποσό 
στην λογαριασμό της εταιρίας στην τράπεζα της EUROBANK με 
αριθμό λογαριασμού 690200514595. 
Η Εταιρία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του 
παρόντος συμβολαίου, θα αποστέλλει στον πελάτη το 
αντίστοιχο τιμολόγιο. 
Εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας, όλες οι πληρωμές θα 
γίνονται σε Ευρώ. 

Σε περίπτωση υπερημερίας ως προς την καταβολή του 
τιμήματος, μετά την ως άνω προθεσμία, η Εταιρία έχει δικαίωμα 
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να καταγγείλει τη σύμβαση άμεσα και χωρίς ειδοποίηση του 
πελάτη. Οποιοδήποτε τυχόν τίμημα έχει καταβληθεί μέχρι την 
ημερομηνία καταγγελίας της συμβάσεως δεν αναζητείται. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η Εταιρεία, κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων και 
καθηκόντων της θα ενεργεί σύμφωνα με την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη. 
Η Εταιρεία δέχεται και αναλαμβάνει: 
 
1.- Να χορηγεί στον Πελάτη όλες τις νέες ενημερώσεις του 
προγράμματος, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω ειδικού cd-rom που 
θα αποστέλλεται στον Πελάτη. 
2.- Να παρέχει στον Πελάτη άμεση τεχνική υποστήριξη και να 
προβαίνει σε επίλυση κάθε τεχνικού προβλήματος που θα 
προκύψει κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η τεχνική υποστήριξη 
θα διενεργείται μέσω ειδικού τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο 
θα είναι διαθέσιμο στον πελάτη καθημερινά, από 9:00 έως 
17:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής και από το οποίο θα μπορεί 
να επιλύει τηλεφωνικά κάθε απορία του σχετικά με τον τρόπο 
χρήσης του λογισμικού προγράμματος και κάθε τεχνικό 
πρόβλημα που μπορεί να προκύψει και σχετίζεται άμεσα και 
αποκλειστικά με το συγκεκριμένο λογισμικό πρόγραμμα και τη 
βάση εφαρμογής του και όχι σε άλλου είδους τεχνικά ζητήματα, 
όπως π.χ. βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή πρόβλημα στη 
σύνδεση διαδικτύου του χρήστη κ.λπ. 
3.- Να παρέχει στον Πελάτη  κάθε πληροφορία που αφορά στη 
χρήση και λειτουργία του λογισμικού προγράμματος 
«ITRUSTMEDRX». 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Ο Πελάτης, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και κάθε 
ανανεούμενης περιόδου, να εκτελεί τις υποχρεώσεις του 
δυνάμει της παρούσας ως συνετός επιχειρηματίας, με βάση την 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την καλή χρήση και λειτουργία του 
προγράμματος, καθώς και για την έγκαιρη εξόφληση των 
οικονομικών εκκρεμοτήτων του. 

Για το λόγο αυτό, ο Πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει ιδίως: 

1.- Να εξοφλεί εντός της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης τις 
περιοδικές δόσεις του, εφόσον έχει συμφωνηθεί αυτός ο τρόπος 
καταβολής του τιμήματος. 
2.- Να λαμβάνει τις ενημερώσεις του λογισμικού προγράμματος 
και να φροντίζει να εγκαθιστούνται αυτές στον υπολογιστή του, 
ώστε το λογισμικό πρόγραμμα να μπορεί πάντα να είναι 
αναβαθμισμένο και ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές. 
3.- Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Πελάτης δε 
διατηρεί το λογισμικό πρόγραμμά του ενημερωμένο με όλες τις 
νέες ρυθμίσεις, σε περίπτωση που αυτή τις έχει αποστείλει 
εγκαίρως στον Πελάτη. 
4.- Να μην προβαίνει σε γνωστοποίηση του λογαριασμού 
(username/password) ή των λογαριασμών των 
γνωστοποιημένων από αυτόν χρηστών, σε οποιονδήποτε τρίτο, 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. 

Όλοι οι ανωτέρω όροι και υποχρεώσεις το Πελάτη κρίνονται 
ουσιώδεις και παρέχουν δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης 
από την Εταιρία, με ταυτόχρονη αναζήτηση κάθε ζημίας της. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Ο Πελάτης και κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης αυτού, 
απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος θα 
πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τη 
χρήση της εφαρμογής και συγκεκριμένα: 

Α- Λειτουργικό Σύστημα: Windows XP ή μεταγενέστερα 
Β- Ενεργή Σύνδεση Internet ADSL 
Γ-Οδηγός Οπτικού Δίσκου (CD Drive) 
Δ- Ηλεκτρονικός Σαρωτής ( scanner) 

Η εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Πελάτης δε 
διαθέτει τις ανωτέρω ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, η έλλειψη 
των οποίων σε καμία περίπτωση δε θεμελιώνει λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης από τον πελάτη, ούτε παρέχει τη 
δυνατότητα αναστολής της έναρξης ισχύος της, για όσο χρονικό 
διάστημα ο πελάτης δε δύναται να κάνει χρήση του ανωτέρω 
εξοπλισμού. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΠΡΟΩΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσης, 
άμεσα και χωρίς γνωστοποίηση του Πελάτη, σε περίπτωση που 
ο ίδιος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος χρήστης αυτού αθετήσει 
ουσιωδώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ουσιώδης αθέτηση 
των συμβατικών υποχρεώσεων θα θεωρείται, για τους σκοπούς 
της παρούσας Σύμβασης, οποιαδήποτε αδυναμία του Πελάτη  
να εκπληρώσει όλες ή μέρος των υποχρεώσεων που ανέλαβε 
και οι οποίες αναφέρονται στο παρόν, η οποία στερεί την 
Εταιρία από τα ουσιώδη δικαιώματά της. 

Με την επιφύλαξη άσκησης παντός άλλου νομίμου δικαιώματός 
τους, αμφότερα τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα άμεσης 
καταγγελίας της παρούσης, με προηγούμενη έγγραφη 
ειδοποίηση, σε περίπτωση που το άλλο μέρος περιέλθει σε 
κατάσταση πτωχεύσεως ή καταστεί αφερέγγυο ή δεν είναι σε 
θέση να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην άμεση καταγγελία της 
παρούσας με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, σε περίπτωση 
αλλαγής του ελέγχου ή της ιδιοκτησίας του Πελάτη, που 
σύμφωνα με την εύλογη κρίση της Εταιρείας μπορεί να βλάψει 
ουσιωδώς τα συμφέροντά της ή σε περίπτωση που το λογισμικό 
πρόγραμμα χρησιμοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
Ο Πελάτης θεωρείται πάντα υπεύθυνος για την περίπτωση της 
χρήσεως του προγράμματος από μη εξουσιοδοτημένους 
χρήστες. 

Με τη λήξη ή λύση της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, η 
Εταιρία δικαιούται να προβεί άμεσα στη διακοπή της σύνδεσης 
με το λογισμικό πρόγραμμα, τόσο του Πελάτη, όσο και των 
εξουσιοδοτημένων χρηστών του, επιφυλασσομένης για την 
αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής και αποθετικής ζημίας της. 
Οποιοδήποτε τίμημα έχει καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία 
καταγγελίας της σύμβασης για μία ή περισσότερες συνδρομές 
δεν μπορεί να αναζητηθεί από τον Πελάτη. Τα ίδια δικαιώματα 
έχει η Εταιρία σε περίπτωση που ο Πελάτης καθυστερήσει την 
καταβολή του τιμήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του παρόντος, ή, 
εφόσον έχουν συμφωνηθεί περιοδικές καταβολές, για 
καθυστέρηση καταβολής της κάθε δόσης για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι εξατομικευμένες αναφορές του «ITRUSTMEDRX» 
επισημαίνουν την πιθανή αλλαγή της έκθεσης ενός ασθενούς σε 
αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, βασιζόμενες στο συγκεκριμένο 
συνδυασμό φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής καθώς και σε 
άλλους παράγοντες αλληλεπίδρασης. Δεν προορίζεται για την 
κάλυψη όλων των πιθανών οδηγιών, προφυλάξεων ή 
μεταβολών που μπορεί να εμφανιστούν ή όχι σε πραγματικές 
συνθήκες κλινικής περίθαλψης ή θεραπείας. Οι δημιουργοί του 
λογισμικού έχουν ως στόχο οι αναφορές του προγράμματος να 
χρησιμοποιηθούν ως συμβουλευτικό εργαλείο κατά την λήψη 
αποφάσεων, πρόσβαση στη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και 
στη συμβολή στην κλινική φροντίδα από τους επαγγελματίες 
υγείας. Δεν έχει ως σκοπό να εντοπίσει ή να θεραπεύσει 
οποιαδήποτε ασθένεια ή άλλο ζήτημα υγείας. 
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Ο επαγγελματίας υγείας, (ιατρός, φαρμακοποιός), πρέπει να 
λάβει υπόψη πολλά στοιχεία του ασθενή πριν αποφασίσει ποια 
θεραπεία θα ακολουθήσει, τροποποιήσει ή διακόψει. Μόνο 
αυτός είναι σε θέση να κάνει πλήρη αξιολόγηση του ασθενή και 
να κρίνει τη σχετικότητα των πληροφοριών που παρέχονται από 
την αναφορά του προγράμματος σε πραγματικές κλινικές 
συνθήκες. Οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα της χρήσης ή των 
αναφορών του προγράμματος αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη 
του θεράποντος ιατρού ή του φαρμακοποιού και σε καμία 
περίπτωση της Εταιρίας. 

Επειδή ανθρώπινα λάθη και παραλείψεις μπορεί να 
εμφανιστούν, οι χρήστες θα πρέπει πάντα να κάνουν χρήση της 
ανεξάρτητης επαγγελματικής τους κρίσης. Οι χρήστες θα πρέπει 
πάντα να εξετάζουν τις πληροφορίες που βρίσκονται στη 
συσκευασία του φαρμάκου που καταναλώνει ο ασθενής τους. 

Σε καμία περίπτωση το λογισμικό πρόγραμμα  
«ITRUSTMEDRX» δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανεξάρτητη 
επιστημονική κρίση του θεράποντος ιατρού ή του 
φαρμακοποιού, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για 
την τελική κρίση τους, όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις ενός 
σκευάσματος στην υγεία του ασθενή. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το παρόν ισχύει για οποιονδήποτε Πελάτη της Medigene ΕΠΕ 
χωρίς οικονομική εκκρεμότητα κατά τη διάρκεια διακοπής της 
πρόσβασης στην υπηρεσία ITrustMedRx. 

Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της εφαρμογής από τον 
Πελάτη, με υπαιτιότητα της Εταιρείας, η επέκταση χρόνου 
συνδρομής θα υπολογίζεται όπως φαίνεται παρακάτω και θα 
διατίθεται αναδρομικά, μετά την προγραμματισμένη λήξη της 
συνδρομής. 

Διαθεσιμότητα και Επέκταση Χρόνου Συνδρομής 
Εφόσον η παροχή υπηρεσιών διακοπεί και δεν συντρέχει λόγος 
συντήρησης ή δικτυακές επιθέσεις (DDoS attacks) η Εταιρεία 
προσφέρει επέκταση του χρόνου συνδρομής, ίση με κάθε ημέρα 
που ο Πελάτης δεν μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας. 

Περιορισμοί 
Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε 
αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα του ιστοχώρου 
του που προκαλείται ή συνδέεται με: 

• Περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της Medigene ΕΠΕ 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δραστηριότητες 
κυβερνητικές, πόλεμος, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, ένοπλης 
σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, 
απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της 
καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπή ή 
καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, 
επιθέσεις χάκερ ή ιών, αποτυχία του λογισμικού τρίτων 
(συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού 
ecommerce, πύλων πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή 
ελεύθερων scripts - open source) ή ανικανότητα να 
ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που 
απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την 
παροχή των υπηρεσιών.. 

• Προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και 
βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρίας. 

• Θέματα με την DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση 
πελατών. 

• Ψευδείς αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της 
Medigene ΕΠΕ. 

• Πράξεις ή παραλείψεις του πελάτη (ή πράξεις ή 
παραλείψεις άλλες που δεσμεύονται ή που εγκρίνονται από 
τον πελάτη), συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, 
συνήθειας ή της κωδικοποίησης (π.χ., CGI, Perl, HTML,  
κ.λπ.), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής 
μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των 

όρων της Medigene ΕΠΕ και των διατάξεων της αποδεκτής 
πολιτικής χρήσης. 

• Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν 
την πρόσβαση στον Πελάτη. Η Medigene ΕΠΕ δεν είναι 
αρμόδια για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν 
να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον 
Πελάτη. Επίσης η Medigene ΕΠΕ δεν είναι αρμόδια για 
προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας 
πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει 
ο Πελάτης. Η Medigene ΕΠΕ θα εγγυηθεί μόνο εκείνες τις 
περιοχές που είναι υπό έλεγχο της, δηλαδή: τους servers, 
τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με 
το Διαδίκτυο. 

Επίσης η εταιρία Medigene ΕΠΕ θα προσφέρει μελλοντικά 
δωρεάν προς τους συνδρομητές της ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. την 
αντιστοίχηση των δραστικών ουσιών με τις εμπορικές 
ονομασίες, για να διευκολύνεται ο φαρμακοποιός στην επιλογή 
του φαρμάκου. Οι συνδρομητές της ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. που θα 
συνεργάζονται με την Medigene ΕΠΕ σε προγράμματα που θα 
κυκλοφορήσουν, θα έχουν 30-40 % έκπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία 
απορρέει από το παρόν, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα 
Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία ορίζουν ρητά τα 
συμβαλλόμενα μέρη, ως αρμόδια και στα οποία υποχρεούνται 
να καταθέτουν κάθε σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο, όπως π.χ. 
αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, τακτικές αγωγές κ.λπ. 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Καμία συμπλήρωση ή τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δε 
θα έχει ισχύ, εάν δε βεβαιωθεί με γραπτή πράξη και δεν 
υπογραφεί και από τους δυο συμβαλλόμενους. 
Η παρούσα σύμβαση με τα τυχόν Παραρτήματά της καλύπτει 
πλήρως όλα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών σε σχέση 
με το αντικείμενο της σύμβασης και αντικαθιστά και καταργεί 
όλες τις τυχόν προηγούμενες, γραπτές ή προφορικές, 
συμφωνίες μεταξύ τους. 

Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε 
διάταξη της παρούσας σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε 
δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι έρχεται 
σε αντίθεση με το νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και 
η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας σύμβασης δεν 
θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. 

Το κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό κείμενο της σύμβασης. 

MediGene ΕΠΕ 
Μιχαλακοπούλου 85 
11528 Αθήνα 

Τηλ. 210 – 7473255 
Φαξ 210 – 7473255 
info@medi-gene.gr 
www.medi-gene.gr 
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