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Όροι χρήσης 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «GENEKOR ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «GENEKOR Ι.Α.Ε.» (στο εξής  η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει Λ. 
Σπάτων 52, Γέρακας με ΑΦΜ: 998278150, δημιούργησε τον παρόντα δικτυακό τόπο 
https://genekor.oncloud.gr (στο εξής «portal») που προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι 
όρους χρήσης, τους οποίους οι Ιατροί καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε 
χρήση της υπηρεσίας, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.  Η περιήγηση και χρήση 
συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή των όρων αυτών. 

Ο δικτυακός τόπος παρέχει, αποκλειστικά και μόνο σε Ιατρούς μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένηςτης πρόσβασης σε ηλεκτρονικής μορφής έγγραφα αποτελεσμάτων. Οι ήδη 
υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο 
υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. 

Ο Ιατρός έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και η σχετική πρόσβαση 
μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών internet, χρέωση 
χρόνου παραμονής στο internet). Ο Ιατρός έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών 
τελών. Επίσης, ο Ιατρός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα 
απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού 
τόπου. 
 
Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά για λόγους 
συντήρησης μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Ιατρούς. 

Εγγραφή και πρόσβαση 

Εφόσον ο Ιατρός επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία του portal συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, 
ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον 
δικτυακό τόπο στην σχετική αίτηση για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί 
και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, 
ενημερωμένα και πλήρη. 

Η αίτηση πρέπει να περιέχει όνομα, επίθετο, ειδικότητα, ίδρυμα, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικό 
κώδικα, χώρα, e-mail, επιθυμητό όνομα χρήστη και τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Ιατρός, με την 
υποβολή της παραπάνω αίτησης, αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους. 

Με την υποβολή της παραπάνω αίτησης, ο Ιατρός παραλαμβάνει την επιβεβαίωση του προσωπικού 
του κωδικού πρόσβασης (password) άμεσα, μόνο στην περίπτωση που είναι ήδη καταχωρημένος 
στο σύστημα της Εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο λογαριασμός τουportal θα ενεργοποιείται μετά 
από την πρώτη παραλαβή δείγματος από την Εταιρεία . 

Οι εγγεγραμμένοι Ιατροί του portal παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που 
διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον 
λογαριασμό τους (useraccount).  
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Οι Ιατροί συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον δικτυακό τόπο για οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή 
παραβίαση ασφάλειας. 

Επίσης, οι Ιατροί ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την 
τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Ο δικτυακός τόπος 
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από τη λανθασμένη χρήση του 
λογαριασμού του κάθε μέλους λόγω μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω αναφερόμενα στους παρόντες 
όρους χρήσης. 

 

 

Συμφωνώ με τους παραπάνω όρους Ημ/νία: …… / …… / 20…… 

ΝΑΙ☐ΟΧΙ  ☐ 

 Ονομα – Επώνυμο:……………………………………………………………………………….....  

 Υπογραφή:……………………………………………………………………………….....  

 

Επιθυμώ να λαμβάνω email και newsletters για τις υπηρεσίες και τα νέα  της Genekor. 



 

  

 Όνομα 
 

 Επίθετο 
 

 Ειδικότητα 
 

 Ίδρυμα 
 

 Διεύθυνση 
 

 Πόλη 
 

 Ταχ. Κωδ. 
 

 Χώρα 
 

 Email 
 

 Username* 
 

 Τηλέφωνο #1 
 

 Τηλέφωνο #2 
 

Physician Registration - Online Results Portal 

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα και επιστρέψτε την  στο support@genekor.com 
*Για το  Username χρησιμοποιήστε μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά. 
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