
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΧΡΗΣΗΣ 
*ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR* 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
  
1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ. Με την αίτηση εγγραφής στην παρούσα ιστοσελίδα – πλατφόρμα, ο 

χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται 
παρακάτω. Οι όροι είναι αδιαπραγμάτευτοι εκ μέρους της εταιρείας (σύμβαση 
προσχωρήσεως). Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους, άνευ 
προειδοποίησης. Σε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος, ο χρήστης θα 
ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με κάθε πρόσφορο μέσο. H 
τυχόν τροποποίηση θα αναρτάται προ της ισχύος της στην ιστοσελίδα της εταιρείας. H χρήση 
της ιστοσελίδας – πλατφόρμας επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους. Για κάθε διαφορά που ήθελε 
προκύψει μεταξύ της εταιρείας και χρήστη, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ. α) Όπου αναφέρεται ο όρος <<η εταιρεία>> εννοείται η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία [private company] με την επωνυμία <<FREIGHTS ΙΚΕ>> η οποία εδρεύει στην 
Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου αριθμός 90 Τ.Κ. 54627, τηλ. +302310520000, e-mail: 
info@freights.online, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149235006000, μέλος του Εμπορικού Και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης [ή όπου θα ανήκει], ενώ όπου αναφέρεται ο όρος <<ιστοσελίδα 
– πλατφόρμα>>, εννοείται η εφαρμογή κυριότητας της εταιρείας <<FREIGHTS ΙΚΕ>> η οποία 
εμφαίνεται υπό την διεύθυνση www.freights.gr.  β) Όπου αναφέρεται ο όρος χρήστης, 
εννοείται ο συμβεβλημένος – εγγεγραμμένος συνδρομητής της ιστοσελίδας – πλατφόρμας, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. γ) Όπου αναφέρεται ο όρος φορτίο, εννοείται η προσφορά ή 
αναζήτηση ή ανταλλαγή σύμβασης χερσαίας οδικής μεταφοράς πραγμάτων. δ) Όπου 
αναφέρεται ο όρος μεταφορέας, εννοείται ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής, ο 
διαμεταφορέας και ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς. ε) Όπου αναφέρεται ο όρος πράκτορας, 
εννοείται ο άμεσος αντιπρόσωπος του μεταφορέα. 

3. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Με την εγγραφή – 
αποδοχή όρων, ο χρήστης δηλώνει ρητά την συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων. Δηλώνει ρητά ότι η επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδομένων  είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της 
εταιρείας, αλλά και μεταξύ των χρηστών. Ειδικότερα και ενδεικτικά, ο χρήστης οφείλει να 
δηλώσει: α) το ονοματεπώνυμό του και το πατρώνυμο [επωνυμία για νομικά πρόσωπα], 
ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα, καταστατικό για νομικά πρόσωπα συνοδευόμενη από την 
ταυτότητα του διαχειριστή (προαιρετικά τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης), β) την πλήρη 
διεύθυνση κατοικίας του [έδρα για νομικά πρόσωπα] καθώς και στοιχεία επικοινωνίας 
(υποχρεωτικά σταθερό και κινητό τηλέφωνο – το οποίο επιβεβαιώνεται υποχρεωτικά με 
αντίγραφο λογαριασμού, email), γ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, δ) την αρμόδια 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία ανήκει (για ελληνικές επιχειρήσεις), ε) την άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος [υποχρεωτικά για αυτοκινητιστές], στ) το εν ισχύ ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο [CMR υποχρεωτικά για αυτοκινητιστές – ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης για 
διαμεταφορείς], ζ) αρ. ΓΕΜΗ. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, 
έγκυρα και πλήρη. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται καθ' όλη την διάρκεια 
χρήσης της ιστοσελίδας – πλατφόρμας από τον χρήστη, καθώς και για χρονικό διάστημα έξι 
(6) μηνών από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη χρήσης της ιστοσελίδας – πλατφόρμας από 
τον χρήστη, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του παρόντος.  Πιστοποιητικά που ισχύουν για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να ανανεώνεται η ισχύς τους. Απαγορεύεται ρητά η 
μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πιστοποιητικών άλλων χρηστών καθώς και η καθ' 
οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή τους, χωρίς την συναίνεση του νόμιμου κατόχου τους. Τα 
ανωτέρω προσωπικά δεδομένα είναι εμφανή σε κάθε χρήστη, πλην των υπό ε), στ) και ζ) η 
εμφάνιση των οποίων εναπόκειται στην βούληση του χρήστη – κατόχου τους. Ο χρήστης 
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια και εγκυρότητα των δεδομένων. Ο 
χρήστης με την αίτηση εγγραφής του, συναινεί ρητά στον έλεγχο της φερεγγυότητάς του 
από την εταιρεία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί ως χρήστες – συνδρομητές 
αφερέγγυους υποψήφιους χρήστες. 



4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ο χρήστης 
δύναται να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, με απλή δήλωσή του στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή της ιστοσελίδας – πλατφόρμας κ. Αριστείδης 
Καραγιάννης, email: karis@freights.gr. Τυχόν δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσης του 
χρήστη, σημαίνει την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη. 
Σε περίπτωση δήλωσης ανάκλησης συγκατάθεσης του χρήστη, ο χρήστης δηλώνει ρητά και 
ανεπιφύλακτα ότι δεν έχει δικαίωμα επιστροφής αντιτίμου – συνδρομής, ακόμα και αν η 
συνδρομή του δεν έχει λήξει. 

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Αντικείμενο της παρούσας ιστοσελίδας – πλατφόρμας, είναι η προσφορά, 
εύρεση και ανταλλαγή φορτίων και φορτηγών αυτοκινήτων. Χρήστες της παρούσας 
ιστοσελίδας – πλατφόρμας μπορούν να είναι μόνο μεταφορείς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
του παρόντος [ΟΡΙΣΜΟΙ]. 

6. ΑΝΤΙΤΙΜΟ. Η χρήση της ιστοσελίδας – πλατφόρμας επιτρέπεται μόνο κατόπιν καταβολής 
του αντιτίμου – συνδρομής (εξάμηνη, ετήσια – αντίτιμο κάθε συνδρομής .......). Εξάμηνη 
συνδρομή ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Ετήσια συνδρομή ορίζεται τριακόσιες 
εξήντα πέντε (365) ημέρες. Το δικαίωμα χρήσης είναι ανάλογο της συνδρομής. Έναρξη 
χρήσης θεωρείται η ημέρα καταβολής του αντιτίμου. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
αναπροσαρμόζει το αντίτιμο. Η αναπροσαρμογή θα εφαρμόζεται μετά την λήξη της εν ισχύ 
χρήσης.   

7. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ. Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα – πλατφόρμα 
σύμφωνα με τις αρχές των χρηστών ηθών και της καλής πίστης. Απαγορεύεται ρητά η χρήση 
της ιστοσελίδας – πλατφόρμας για σκοπούς παράνομους, σύμφωνα με το ελληνικό και 
ενωσιακό δίκαιο.  Η εταιρεία, κάτοχος της ιστοσελίδας – πλατφόρμας, δεν ευθύνεται για 
τυχόν αθέτηση υποχρεώσεων μεταξύ των χρηστών, ή τυχόν αδικοπρακτικές συμπεριφορές 
μεταξύ των χρηστών, την πλήρη ευθύνη των οποίων φέρουν οι χρήστες. Η εταιρεία έχει το 
δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση χρηστών στην ιστοσελίδα – πλατφόρμα εάν 
παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, τα χρηστά ήθη, την συναλλακτική καλή πίστη και το 
ελληνικό δίκαιο και ενωσιακό εν γένει, όπως ισχύουν. 

8. ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΣΤΩΝ. α) Σε περίπτωση που η εταιρεία παραλάβει 
διαμαρτυρία από έτερο χρήστη για μη εκτέλεση συμφωνημένης μέσω της ιστοσελίδας – 
πλατφόρμας σύμβασης, ειδοποιεί τον χρήστη για την διαμαρτυρία και τον καλεί να 
υποβάλλει τις απόψεις του εντός τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση της εταιρείας προς 
τον χρήστη. Εάν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή αποδειχθεί ότι ο χρήστης υπαίτια 
δεν εκτέλεσε την συμφωνημένη μέσω της ιστοσελίδας – πλατφόρμας σύμβαση, η εταιρεία 
διατηρεί το δικαίωμα να τον αποβάλλει από την ιστοσελίδα – πλατφόρμα. Σε περίπτωση 
αποβολής του, ο χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν έχει δικαίωμα επιστροφής 
αντιτίμου – συνδρομής, ακόμα και αν η συνδρομή του δεν έχει λήξει.  β) Η εταιρεία διατηρεί 
το δικαιώμα πρόσβασης στα αρχεία της εφαρμογής <<ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 
ΟΦΕΙΛΩΝ>> (LINK δικηγόρος site), η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από την παρούσα 
ιστοσελίδα – πλατφόρμα. Ο χρήστης συναινεί ρητά στην λήψη ειδοποιήσεων της εταιρείας 
από την εφαρμογή <<ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ>> (LINK δικηγόρος site). Σε 
περίπτωση που η εταιρεία λάβει γνώση αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης χρήστη, δυνάμει 
συμφωνημένης μέσω της ιστοσελίδας – πλατφόρμας σύμβασης, ειδοποιεί τον χρήστη για 
την διαμαρτυρία αθέτησης πληρωμής, και τον καλεί να υποβάλλει τις απόψεις του εντός 
τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση της εταιρείας προς τον χρήστη. Εάν περάσει άπρακτη 
η ανωτέρω προθεσμία ή αποδειχθεί ότι ο χρήστης υπαίτια αθέτησε την πληρωμή της 
συμφωνημένης μέσω της ιστοσελίδας – πλατφόρμας σύμβασης, η εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωμα να τον αποβάλλει από την ιστοσελίδα – πλατφόρμα. Σε περίπτωση αποβολής του, 
ο χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν έχει δικαίωμα επιστροφής αντιτίμου – 
συνδρομής, ακόμα και αν η συνδρομή του δεν έχει λήξει.    

9. COOKIES & SESSIONS. Η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies και sessions. Ο χρήστης με την 
εγγραφή του, δηλώνει ρητά ότι συναινεί στην χρήση τους. 

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΥΛΕΣ. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν 
εξωτερικούς συνδέσμους – πύλες (external links – portals) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα 



– πλατφόρμα, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, τις πληροφορίες που εμφανίζονται εκεί και 
τους όρους χρήσης τους. 

 


