
Όροι Χρήσης στο site Task Free 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”) www.taskfree.gr  ανήκει και 

είναι υπό τη διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία ΑΜΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΚΟΥ και διακριτικό τίτλο 

AMLEX, με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής στην Ελλάδα, οδός Ζαμάνου 49, 16674, με Α.Φ.Μ. 159263067, 

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Γλυφάδας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@taskfree.gr (εφεξής “Task Free”, 

"η Εταιρεία μας", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς"). 

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών 

μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

παρόντων Όρων Χρήσης αλλά και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι 

διαθέσιμη εδώ, και όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους 

Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των 

παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή/και 

την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας και η χρήση των 

Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων 

Χρήσης. 

 

1. Ορισμοί 

- Ως "Χρήστης" ή ‘’Πελάτης’’ ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που 

επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών Task Free με σκοπό την εύρεση 

Task Experts που επιθυμούν να αναλάβουν και να εκτελέσουν τα εκάστοτε Tasks. 

- Ως "Task Expert" ορίζεται ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο για τον οποίο έχει 

δημιουργηθεί προσωπικό Προφίλ, κατόπιν αίτησης ενδιαφέροντος στην Ιστοσελίδα www.taskfree.gr 

και διαδικασία αξιολόγησης, και που εκπροσωπεί τον εαυτό του ή/και τους υπεργολάβους του σε ό,τι 

αφορά τη συμμετοχή στην Task Free και την διεκπεραίωση των Tasks που αναλαμβάνει μέσω αυτής. 

Στον ορισμό του "Task Expert" υπάγονται και οι ιδιώτες, ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα τα 

οποία κατ’ εξαίρεση δεν είναι εγγεγραμμένα στην Ιστοσελίδα και στα οποία ενδέχεται να απευθυνθεί  

η Task Free για να εξυπηρετήσουν τον Πελάτη σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει εγγεγραμμένος ή 

διαθέσιμος Task Expert για το Task που έχει κλείσει ο Πελάτης.  

- Ως "Προφίλ" ορίζεται η φόρμα που διατηρεί η Εταιρεία και περιλαμβάνει μια φωτογραφία του Task 

Expert και λίγα λόγια για τον ίδιο, που προωθούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο κάθε προφίλ, έχουν αποσταλεί από τον ίδιο τον Task Expert στην Εταιρεία, 

αφού έχει ολοκληρώσει πετυχημένα τη διαδικασία αξιολόγησης που έχει θέσει η Εταιρεία. Τα Προφίλ 

ανήκουν στην Task Free και μπορεί να τα επικοινωνεί στον πελάτη που έχει κλείσει ένα Task, κατόπιν 

επιβεβαίωσης από τον Task Expert για την ανάληψη του Task.  

- Ως "Task" ορίζεται οποιαδήποτε υπηρεσία βρίσκεται διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα www.taskfree.gr 

καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία αναρτάται στην Task Free από τους χρήστες και η οποία μπορεί 

νομίμως να αποτελέσει αντικείμενο παροχής υπηρεσιών από έναν Task Expert. Τα βασικά Tasks που 

διατίθενται στην Ιστοσελίδα είναι μεταξύ άλλων οικιακές εργασίες, μεταφορές ή/και αγορές 

αντικειμένων εκ μέρους των χρηστών και φροντίδα κατοικιδίων. 

- Ως "Υπηρεσία" ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται άμεσα ή 

έμμεσα από την Task Free ή/και από τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπάλληλους 

της. 
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- Ως "Ιστοσελίδα" ή “Ιστότοπος” ορίζεται η ιστοσελίδα www.taskfree.gr 

- Ως ‘’Συνδρομή’’ ορίζεται η μηνιαία καταβολή του τελικού ποσού των 6€ από τους Task Experts προς 

την Εταιρεία, για τη διατήρηση και διαχείριση του Προφίλ τους από την Task Free. Η συνδρομή αυτή 

επιτρέπει την ανάληψη μέχρι και 5 Tasks το μήνα οποιασδήποτε φύσης για τον κάθε Task Expert. Η 

έναρξη της συνδρομής αυτής, ξεκινάει μόνο εφόσον βρεθεί και συμφωνηθεί το πρώτο Task, και 

μπορεί να γίνει διακοπή της ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση που ένα Προφίλ δεν αντιστοιχιστεί 

ποτέ με τα αιτήματα των Tasks, o Task Expert δεν οφείλει να καταβάλλει κάποια συνδρομή ή εφάπαξ 

ποσό. 

 

2. Πώς δουλεύει η Ιστοσελίδα Task Free 

Η ιστοσελίδα www.taskfree.gr είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία οι χρήστες μπορούν να 

αναζητήσουν και να επιλέξουν ένα Task, για το οποίο μπορούν να κάνουν κράτηση διαδικτυακά 

(online). Με βάση την επιλογή και τις ανάγκες του πελάτη, η πλατφόρμα αναζητά τον κατάλληλο Task 

Expert να αναλάβει το Task από μια λίστα εγγεγραμένων Task Experts. H Task Free οφείλει να 

επιβεβαιώσει με τον Task Expert εάν μπορεί να αναλάβει το Task και στη συνέχεια ενημερώνει μέσω 

email τον Πελάτη για το ποιος Task Expert θα τον εξυπηρετήσει. Η πληρωμή της υπηρεσίας γίνεται με 

μετρητά απευθείας στον Task Expert από τον Πελάτη κατόπιν ολοκλήρωσης του Task. 

Οποιοσδήποτε μπορεί να πλοηγηθεί στο www.taskfree.gr, να δει τα διαθέσιμα Tasks και να κάνει 

κράτηση υπηρεσιών ως Χρήστης. Για να γίνει όμως κάποιος Task Expert, πρέπει να κάνει αίτηση στην 

ιστοσελίδα https://www.taskfree.gr/taskexperts συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Στη 

συνέχεια, η ομάδα της Task Free αξιολογεί τα αιτήματα και επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους 

υποψηφίους, ενημερώνοντάς τους για τα βήματα της διαδικασίας. Εφόσον, ένας υποψήφιος 

ολοκληρώσει επιτυχώς της διαδικασία, στέλνει τα απαραίτητα στοιχεία στην Εταιρεία προκειμένου 

να δημιουργηθεί και να καταχωρηθεί το Προφίλ του ως Task Expert. Οι Task Experts με τη δημιουργία 

του Προφίλ τους, συναινούν στην καταβολή της μηνιαίας Συνδρομής, η οποία ξεκινάει μόνο εφόσον 

βρεθεί και συμφωνηθεί το πρώτο Task. 

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για δημιουργία Προφίλ ενός Task Expert και την 

κράτηση ενός Task από έναν Πελάτη, παραμένουν στη βάση δεδομένων της Εταιρείας μέχρι την 

ανάκληση συναίνεσης τους, όπως ορίζεται στην Πολιτική Προστασίας και Cookies. 

Οι ευθύνες της Task Free περιορίζονται στην παροχή διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας και στο 

ταίριασμα με τους διαθέσιμους Task Experts με βάση τα χαρακτηριστικά του Task και τη 

διαθεσιμότητα και περιοχή που έχει επιλέξει ο Χρήστης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο 

διαθέσιμο προφιλ Task Expert για κάποιο συγκεκριμένο Task, η Task Free ενδέχεται να αναζητήσει 

κατ’ εξαίρεση Task Experts που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην Ιστοσελίδα για να εξυπηρετήσουν τον 

Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να αποστείλει στον Πελάτη το Προφίλ του Task Expert πριν την 

παροχή υπηρεσιών. Σε περίπτωση αδυναμίας ανεύρεσης Task Expert, ακολουθεί τηλεφωνική ή 

γραπτή επικοινωνία μέσω email προς τον Πελάτη. 

 

3. Όροι και Κανονισμοί για Επαγγελματίες   

 Προκειμένου να παρέχετε υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας, θα πρέπει να κάνετε αίτηση στην 

ιστοσελίδα https://www.taskfree.gr/taskexperts και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αξιολόγησης 

όπως αυτή ορίζεται από την Εταιρεία. Αφού ολοκληρωθεί πετυχημένα η διαδικασία αξιολόγησης, ο 
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Task Expert αποστέλλει ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή Viber μια φωτογραφία του και λίγα λόγια για τον 

ίδιο, που προωθούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και η Εταιρεία προχωράει στη δημιουργία του 

"Προφίλ". Με τη δημιουργία ενός Προφίλ συναινείτε και δίνετε την άδειά σας στην Task Free να 

προχωρήσει σε διαδικασία επαλήθευσης των πληροφοριών σας, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Τα 

δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα τα οποία αποστέλλετε κατά την δημιουργία προφίλ σας, 

αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από την Task Free για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε 

λογαριασμό Προφίλ ως Task Expert ακόμα και αν αυτός είναι ανενεργός, εάν δηλαδή δεν έχει 

καταβληθεί η μηνιαία Συνδρομή. 

Επομένως εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στην Task Free είναι αληθινές, αξιόπιστες και 

σωστές. Επιπλέον ότι θα φροντίσετε να ενημερώσετε την Task Free σε περίπτωση που θα υπάρξουν 

αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.  

Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την 

Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να 

συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης 

στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας της Task Free, να μην 

επεξεργάζεστε ή αποκαλύπτετε σε τρίτους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άλλων Χρηστών 

τα οποία μεταφέρονται ή γνωστοποιούνται με άλλον τρόπο σε εσάς. 

Σε περίπτωση που ένας Task Expert επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να διαγράψει το προφίλ του, η 

Task Free διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη 

βάση δεδομένων της εντός 48 ωρών, εφόσον ο Task Expert ενημερώσει την εταιρεία μέσω email στο 

info@taskfree.gr. Σε περίπτωση διαγραφής Προφίλ Επαγγελματία, η Task Free διατηρεί στη βάση 

δεδομένων της για 1 έτος, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του, τις αξιολογήσεις για την 

ποιότητα παροχής των υπηρεσιών του που έχει λάβει από χρήστες της πλατφόρμας καθώς και το 

λόγο διαγραφής του από την πλατφόρμα της. 

 

3.1. Υπηρεσίες Task Free προς τους Task Experts 

 Οι υπηρεσίες της Task Free προς τους επαγγελματίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

- Τη διατήρηση ενός Προφίλ, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες. 

- Τη δυνατότητα επιλογής του ωραρίου και των ημερών εργασίας. 

-Τη δυνατότητα αλλαγής ή ανάκλησης του Προφίλ. 

-Τη δυνατότητα διακοπής της μηνιαίας Συνδρομής οποιαδήποτε στιγμή. 

-Τη δυνατότητα επιλογής για το εάν θα αναλάβουν ένα Task που ταιριάζει στο Προφίλ τους όχι. 

 

3.2.Προφίλ Task Expert 

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι το Προφίλ σας περιέχει έστω τις παρακάτω ελάχιστες δυνατές 

πληροφορίες:  

- Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας  

- Μια περιγραφή για τα Tasks Τα οποία αναλαμβάνετε 

- Πρόσφατη Φωτογραφία 
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-Απαγορεύεται στον επαγγελματία να δημοσιεύει φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται κάποιο 

ακόμα άτομο μαζί του  

H Task Free διατηρεί κάθε δικαίωμα να αξιολογεί τα Προφίλ των Επαγγελματιών μετά από την παροχή 

υπηρεσιών, με τη χρήση φόρμας αξιολόγησης που θα συμπληρώνεται από τους Πελάτες. H Task Free 

διατηρεί κάθε δικαίωμα να απενεργοποιήσει το Προφίλ Επαγγελματία και να διακόψει συνεργασία 

μαζί του, κατόπιν 3 αρνητικών αξιολογήσεων από διαφορετικούς Χρήστες. 

 

 3.3. Πρόσθετες υποχρεώσεις του Task Expert 

Επιλέγοντας να γίνετε Task Expert, επιπροσθέτως προς τις γενικές σας υποχρεώσεις ως Χρήστης 

αυτών των Όρων, συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που αναρτάτε ο ίδιος-α σε ένα Προφίλ Task 

Expert, η προετοιμασία και η παροχή Υπηρεσιών προς τους χρήστες, πρέπει:  

- Να είστε ακριβείς, σωστές και ενημερωμένες 

- Να παρέχετε όλη τη λογική φροντίδα και ποιότητα κατά την παροχή Υπηρεσιών με τρόπο που να 

είναι συνεπής με τα πρότυπα της υπηρεσίας που προσφέρετε 

- Να μην παραβιάζετε κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της 

άσκησης των κανόνων υγιεινής κατά την παροχή υπηρεσιών  

- Να μην ενεργείτε με τρόπο παραπλανητικό, ή να έρχεστε σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε τρόπο 

με τους χρήστες, με νόμους με αντικείμενο το ηλεκτρονικό εμπόριο,  την ασφάλεια και παροχή 

υπηρεσιών 

- Να μην ενεργείτε άσεμνα, και δυσφημιστικά ή κατά την λογική κρίση να μην θεωρείστε επιθετικός-

η και/ή ανάρμοστος-η 

- Να ενημερώνετε άμεσα την ομάδα της Task Free σε περίπτωση που έχετε λόγους να θεωρείτε ή να 

υποψιάζεστε ότι ένας χρήστης έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους Όρους.  

Επιπρόσθετα, ο κάθε επαγγελματίας συμφωνεί με τον κανόνα δεοντολογίας της Εταιρίας μας και 

μπορεί να δημιουργήσει έναν μόνο λογαριασμό στη πλατφόρμα μας.  

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει τη συνεργασία ή την παροχή Υπηρεσίας από τον Task 

Expert και κατόπιν 3 αρνητικών αξιολογήσεων από διαφορετικούς Χρήστες, ο Επαγγελματίας 

αυτομάτως απενεργοποιείται από την υπηρεσία και ενημερώνεται μέσω mail. Απενεργοποίηση 

Προφίλ προκύπτει και μετά από καταγγελία ή αναφορά του χρήστη.  

Ο Task Expert διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παροχή Υπηρεσίας/ Τask εάν κρίνει με 

τρόπο λογικό ότι ο Χρήστης ζητάει κάτι επιπλέον από τo συμφωνηθέν Τask που έχει κλείσει μέσω της 

Ιστοσελίδας www.taskfree.gr ή εάν ο Χρήστης ενεργήσει άσεμνα, ανάρμοστα ή/και δυσφημιστικά. 

 

4. Υπηρεσίες Task Free προς τους Χρήστες 

 Οι Υπηρεσίες για το Χρήστη θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

- Τη δυνατότητα να κλείνετε online ένα task, αφού έχετε επιλέξει την περιοχή και ημερομηνία που 

θέλετε να πραγματοποιηθεί. 

http://www.taskfree.gr/


- Τη δυνατότητα να αναρτήσετε αγγελία, σε περίπτωση που τα αναρτημένα Tasks δεν σας καλύπτουν. 

Με τη δημιουργία αγγελίας η ομάδα της Task Free λαμβάνει και επεξεργάζετε το αίτημά σας και σας 

ενημερώνει για το ποιος επαγγελματίας και με τι κόστος μπορεί να το αναλάβει. 

- Τη δυνατότητα να αξιολογείτε και να βαθμολογείτε τον Επαγγελματία. 

-Τη δυνατότητα να πληρώσετε από κοντά τον Task Expert αφού ολοκληρωθεί το Task. 

 

4.1. Πρόσθετες Υποχρεώσεις Χρήστη 

Οφείλετε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα www.taskfree.gr και τις υπηρεσίες 

σύμφωνα με αυτούς τους Όρους. Ως Χρήστης, είστε υπεύθυνος:  

-Να παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον Task Expert online κατά την κράτηση του Task. 

- Οποιοδήποτε σχόλιο ή βαθμολόγηση του κάθε Task Expert να είναι δίκαιο, ειλικρινές και λογικό. 

-Να συμπεριφέρεστε στους Task Experts με ευγένεια και σεβασμό. Καμία ανάρμοστη συμπεριφορά 

Χρήστη δεν θα είναι ανεκτή από την Εταιρεία και τον Task Expert και σε τέτοια περίπτωση ο Task 

Expert έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την Υπηρεσία. 

- Για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχονται στον Task Expert.  

Για τη χρήση των Υπηρεσιών Task Free οφείλετε:  

- Να μην παρέχετε πληροφορίες οι οποίες γνωρίζετε ότι είναι ανακριβείς, λανθασμένες, ατελείς, 

ψευδείς ή είναι είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν διαστρέβλωση των γεγονότων.  

- Να ενημερώνετε άμεσα την Task Free σε περίπτωση που έχετε κάποιο λόγο να πιστεύετε ή να 

υποψιάζεστε ότι ένας Επαγγελματίας ή κάποιος άλλος Χρήστης έχει παραβιάσει κάποιον Όρο που 

περιγράφεται ανωτέρω ή όταν ένα Προφίλ Task Expert δεν είναι αυθεντικό ή είναι λανθασμένο ή 

είναι ανακριβές και/ή ατελές.  

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και 

Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται 

να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το 

περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και 

τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και 

την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη 

λειτουργία της Ιστοσελίδας. 

 

5. Πληρωμή των Tasks 

Η κράτηση ενός Task γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς πληρωμή προκαταβολής, ωστόσο ο Πελάτης 

υποχρεούται να πληρώσει από κοντά τον Task Expert με βάση τις δημοσιευμένες τιμές που 

βρίσκονται στην Ιστοσελίδα https://www.taskfree.gr/tasks κατά της διαδικασία της κράτησης. 

Ολόκληρη η αξία του Task πληρώνεται στον Task Expert που το εκτέλεσε, χωρίς η Εταιρεία να διατηρεί 

κάποια προμήθεια. Ο Πελάτης και ο Task Expert μπορούν να συναποφασίσουν εάν η καταβολή του 

ποσού θα γίνει με μετρητά ή με μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του Task Expert με χρήση web-

banking. Ο Task Expert δεν είναι υποχρεωμένος να έχει μηχάνημα POS και κατά συνέπεια να δέχεται 

πληρωμές μέσω κάρτας.  

http://www.taskfree.gr/
https://www.taskfree.gr/tasks


 

5.1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης 

Ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την κράτηση παροχής υπηρεσίας το αργότερο μέχρι και 

24 ώρες πριν τη διεξαγωγή του Task χωρίς απαραίτητα να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση. Προκειμένου 

ο Πελάτης να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει μέσω mail στο 

info@taskfree.gr. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη, παύει να ισχύει εντός του 24ώρου πριν τη 

διεξαγωγή του Task.  

 

6. Περιορισμός εγγυήσεων 

Οι ευθύνες της Task Free περιορίζονται στην παροχή διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας και στο 

ταίριασμα με τους διαθέσιμους Task Experts με βάση τα χαρακτηριστικά του Task και τη 

διαθεσιμότητα και περιοχή που έχει επιλέξει ο Χρήστης.  Η παροχή Υπηρεσιών πραγματοποιείται από 

τους Task Experts και η Task Free δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετιζόμενη με τα Προφίλ, τη 

συμπεριφορά, την ποιότητα, τη νομιμότητα ή καταλληλότητα των Task Experts για την παροχή 

Υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, την ευθύνη για την έκδοση του καταλλήλου φορολογικού παραστατικού 

στον τελικό Πελάτη φέρει ο Task Expert που παρείχε τις υπηρεσίες του, και όχι η Task Free. Επίσης, η 

Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε αξίωσης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τυχόν αξιώσεις 

από κλοπές ή ζημίες που προκαλούνται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία ή από 

άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο Χρήστης μπορεί να υποστεί από τον Task Expert. 

Συνεπώς, η επιλογή και κράτηση οποιουδήποτε Task γίνεται με ιδία ευθύνη των Χρηστών της Task 

Free.  

 

7. Αποζημίωση 

Ο Πελάτης συμφωνεί πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα την Task Free για οποιαδήποτε έξοδα, 

θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών 

εξόδων) επιβαρυνθεί η Task Free εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή 

επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν υπαίτια αντισυμβατική, παράνομη ή κακόπιστη 

συμπεριφορά του Πελάτη. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη η Task 

Free ή τρίτος που στρέφεται εναντίον της Task Free εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

οποιασδήποτε αντισυμβατικής ή παράνομης πράξης ή παράλειψης, παραβίασης πνευματικών 

δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, όπως επίσης εξαιτίας συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή 

παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες που αναρτά ο 

Πελάτης κατά της διαδικασία κράτησης μιας υπηρεσίας στην Ιστοσελίδα www.taskfree.gr κατά 

παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης. 

 

 

 

 

http://www.taskfree.gr/

