
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ NOVA Μ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ myF2G 
 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ myF2G. ΜΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΚΑΙ ΟΤΙ 
ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 
 
 
1. Γενικοί Όροι 
 
 
Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (στο εξής «NOVA Μ.Α.Ε.» 
ή «Εταιρεία») κατέχει κατ’ αποκλειστικότητα τα πλήρη δικαιώματα πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης στο Προϊόν Λογισμικού myF2G, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των δικαιωμάτων σε κείμενα, 
γραφικά, φωτογραφίες, τεχνολογικές καινοτομίες, εμπορικές ή τεχνολογικές μεθόδους, 
προγράμματα λογισμικού, πηγαίο κώδικα και κώδικα μηχανής, πληροφορίες, δεδομένα, 
σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, 
λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ., που εμπεριέχονται σε αυτό 
καθώς και των οποιονδήποτε αναβαθμίσεων ή τροποποιήσεων / επικαιροποιήσεων αυτού 
τυχόν αποστέλλονται από την Εταιρεία (στο εξής «Προϊόν Λογισμικού»). 
 
 
Η NOVA Μ.Α.Ε. δεν πωλεί το Προϊόν Λογισμικού στους τελικούς χρήστες αλλά παρέχει σε 
αυτούς την άδεια να το χρησιμοποιούν, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις συμφωνίες 
του παρόντος. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης στο Προϊόν Λογισμικού, που δεν παραχωρούνται ρητώς 
στους χρήστες με την παρούσα άδεια. 
 
 
H NOVA Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα 
άδεια χρήσης με πρόσθετους όρους, που θα συνοδεύουν τυχόν τροποποιήσεις / 
επικαιροποιήσεις ή αναβαθμίσεις του Προϊόντος Λογισμικού, υπό την προϋπόθεση ότι 
τέτοιοι όροι θα γίνονται αποδεκτοί από τους τελικούς χρήστες. 
 
 
2. Άδεια και Περιορισμοί Χρήσης 
 
 
Με την επιφύλαξη των λοιπών όρων της παρούσας άδειας η NOVA Μ.Α.Ε. παρέχει στους 
τελικούς χρήστες την περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια να 
εγκαθιστούν και να χρησιμοποιούν ένα αντίγραφο του Προϊόντος Λογισμικού αποκλειστικά 
σε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου της ιδιοκτησίας τους. Περαιτέρω, να αναπαράγουν ένα 
ακόμη αντίγραφο ασφαλείας του Προϊόντος Λογισμικού, που θα χρησιμοποιείται μόνο σε 
περίπτωση καταστροφής ή βλάβης του αρχικού αντιγράφου. 
 
 



Στους τελικούς χρήστες απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του Προϊόντος Λογισμικού 
πέραν όσων περιοριστικά αναφέρονται στον παρόντα όρο. Ιδιαιτέρως απαγορεύεται (α) η 
αναπαραγωγή αντιγράφων του Προϊόντος Λογισμικού με οιοδήποτε τρόπο (μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, μαγνητικό, οπτικό, κλπ) και για οποιονδήποτε λόγο, (β) η παραχώρηση χρήσης 
αυτού σε τρίτους, με αντάλλαγμα ή και χωρίς αντάλλαγμα, (γ) η διανομή αντιγράφων 
αυτού σε τρίτους πάνω σε οποιονδήποτε υλικό φορέα ή μέσω οποιασδήποτε ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, (δ) η εκμίσθωση, χρονομίσθωση, διανομή, διασκευή, εμπορεία, 
μεταγλώττιση, τροποποίηση, χρησιδάνειο ή η δημιουργία παράγωγων έργων αυτού, (ε) η 
κωδικοποίηση / αποκωδικοποίηση, κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση ή η αναστροφή 
του κώδικα μηχανής σε πηγαίο κώδικα ή η παραβίαση οποιωνδήποτε μηχανισμών 
ασφαλείας και προστασίας, και (στ) η χρήση του Προϊόντος Λογισμικού με τρόπο που 
παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, 
οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία, την καλή πίστη και τα χρηστά / συναλλακτικά ήθη. 
 
 
Οι απαγορεύσεις προς τους τελικούς χρήστες του Προϊόντος Λογισμικού, όπως 
περιγράφονται στην παρούσα άδεια τελούν υπό την επιφύλαξη των περιορισμών του 
περιουσιακού δικαιώματος της Εταιρείας σε αυτό, όπως αυτοί προβλέπονται στην 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 
 
 
3. Χρεώσεις 
 
 
Η εφαρμογή myF2G είναι διαθέσιμη δωρεάν από το Google Play/Apple Store. Για το 
κατέβασμα και τη χρήση της υπηρεσίας από το ιδιόκτητο δίκτυο της NOVA, καταναλώνεται 
όγκος δεδομένων που χρεώνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα χρήσης που έχει 
ενεργοποιημένο ο χρήστης. 
 
 
4. Τερματισμός 
 
 
Η παρούσα άδεια τίθεται σε ισχύ από το χρονικό σημείο της με κάθε τρόπο χρήσης του 
Προϊόντος Λογισμικού μέχρι τον τερματισμό της. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου αυτής 
από τους τελικούς χρήστες, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών, συνεπάγεται τον αυτόματο 
και αυτοδίκαιο τερματισμό της δίχως την ανάγκη οποιασδήποτε ενέργειας από την πλευρά 
της NOVA Μ.Α.Ε. . Σε περίπτωση τερματισμού ο τελικός χρήστης υποχρεούται άμεσα σε 
παύση κάθε χρήσης του Προϊόντος Λογισμικού και σε διαγραφή όλων των αντιγράφων του. 
 
 
5. Δήλωση Αποποίησης και Περιορισμού Ευθύνης 
 
 
Το Προϊόν Λογισμικού παρέχεται στους τελικούς χρήστες του «ως έχει», χωρίς καμία 
εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, συμπεριλαμβανομένων των 
εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, 
ασφάλειας και ακρίβειας, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των 
τελευταίων. Επιπρόσθετα, η NOVA Μ.Α.Ε. δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση και δεν 
ευθύνεται για κανέναν λόγο ή αιτία για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα και ακρίβεια 
των πληροφοριών που τυχόν παρέχονται μέσω αυτού. 



 
 
Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η 
NOVA Μ.Α.Ε. αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης κύριας ή επικουρικής για αποζημίωση 
οποιασδήποτε θετικής ή / και αποθετικής ζημιάς, ή / και διαφέροντος, ή / και διαφυγόντων 
κερδών, που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του Προϊόντος Λογισμικού καθώς και από 
τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του. 
Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του 
Προϊόντος Λογισμικού και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων. 
 
 
6. Προσωπικά Δεδομένα και Ασφάλεια Πληροφοριών 
 
 
Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ενημερωθείτε 
για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της NOVA Μ.Α.Ε, όπως ισχύει 
επικαιροποιημένη εδώ: https://nova.gr/eksipiretisi-pelatwn/asfaleia/politikh-prostasias-
proswpikwn-dedomenwn  
 
Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα, που τυχόν παραχωρούν οι τελικοί χρήστες, πρέπει να 
είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι τελικοί χρήστες ευθύνονται 
αποκλειστικά για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών, που οφείλεται 
στους ίδιους, και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τη NOVA Μ.Α.Ε για οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση τους και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση 
ασφαλείας υποπίπτει στην προσοχή τους. 
 
 
7. Εμπορικές Επικοινωνίες 
 
 
Η NOVA Μ.Α.Ε δύναται να αποστέλλει προς τους τελικούς χρήστες του Προϊόντος 
Λογισμικού επικοινωνίες που εμφανίζονται με τη μορφή ειδοποιήσεων στην τερματική 
συσκευή του χρήστη (στο εξής push notifications):  

I. για τις ανάγκες ενημέρωσης τους αναφορικά με τη χρήση αυτού 
II. για ενημέρωσή τους σχετικά με την χρήση τους, τα διαθέσιμα προϊόντα/υπηρεσίες 

Καρτοκινητής ή/και προωθητικές ενέργειες - προσφορές 
 
Ο χρήστης δύναται να απενεργοποιεί/ενεργοποιεί εκ νέου τη λήψη push notifications, μέσω 
των ρυθμίσεων της τερματικής του συσκευής από το πεδίο των ρυθμίσεων που αφορά τη 
λήψη ειδοποιήσεων/ενημερώσεων.  
 
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας, η Επιχείρησή μας θα 
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς αυτόν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ανταπόκριση και, ει δυνατόν, ικανοποίηση των 
αιτημάτων του. 
 
 
 
 
 
 

https://nova.gr/eksipiretisi-pelatwn/asfaleia/politikh-prostasias-proswpikwn-dedomenwn
https://nova.gr/eksipiretisi-pelatwn/asfaleia/politikh-prostasias-proswpikwn-dedomenwn


8. Ανήλικοι Χρήστες 
 
 
Η αποδοχή της παρούσας άδειας χρήσης συνεπάγεται τη δήλωση κάθε τελικού χρήστη ότι 
είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία τελικού χρήστη είναι μικρότερη των 
δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), διατηρεί δικαίωμα χρήσης του 
Προϊόντος Λογισμικού υπό τους όρους της παρούσας αποκλειστικά και μόνο υπό την 
επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους 
παρόντες όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση του Προϊόντος 
Λογισμικού, ενώ, αντιστοίχως, η NOVA Μ.Α.Ε δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση 
αυτή. 
 
 
Γονείς ή ασκούντες την μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Προϊόντος Λογισμικού, 
φέρουν ακέραια την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής. 
 
 
9. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο 
 
 
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της NOVA Μ.Α.Ε και των 
τελικών χρηστών από ή σε σχέση με το αντικείμενο και τους όρους της παρούσας αρμόδια 
είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να 
λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του. 
 
 
Σε περίπτωση που όρος ή διάταξη της παρούσας ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου 
δικαστηρίου ως μη νόμιμα, έγκυρα και εκτελεστά, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το 
υπόλοιπο των όρων ή διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα 
εφαρμόζονται. 
 
 
10. Επικοινωνία 
 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με τη χρήση του Προϊόντος 
Λογισμικού μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία μας ως ακολούθως : 
 
 
NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
 
 
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 106 
 
 
ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ 
 
 
Email: developer@nova.gr 
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