
Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ 
Κπάηηζηρ Γηπέδων (Booking) 

Α. Γενικέρ Απσέρ Λειηοςπγίαρ ηος Σςζηήμαηορ 

1. Τν ειεθηξνληθό ζύζηεκα θξαηήζεσλ θαιύπηεη ηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε 
όισλ ησλ ρσκάηηλσλ γεπέδσλ (1-6), ησλ θαζώο θαη ησλ γεπέδσλ squash. Οη 
ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ γεπέδσλ θαζνξίδνληαη εθάζηνηε κε απνθάζεηο ηνπ ΔΣ 
ηνπ Οκίινπ.

2. Τν ζύζηεκα είλαη πξνζβάζηκν ζε θάζε κέινο, πνπ έρεη ελεξγνπνηήζεη ηελ 
εγγξαθή ηνπ ζην ζύζηεκα, κέζσ ηεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο (ζην θηλεηό ή ηνλ 
ππνινγηζηή ηνπ) είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Οκίινπ, ελώ ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηή ε παξνρή ζπλδξνκήο από ηελ Γξακκαηεία. Η 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο θξάηεζεο, αλαθνξηθά κε θάζε κέινο, 
ηειεί ππό ηελ επηθύιαμε πξνζσξηλήο άξζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
γηα ην κέινο απηό, θαηά ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο ή σο απνηέιεζκα 
απόθαζεο ηνπ ΔΣ πεξί πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ιόγσ κε εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κέινπο ή ιόγσ 
επηβνιήο θπξώζεσλ.

3. Κάζε κέινο δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζε θξάηεζε γεπέδνπ, κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο θξάηεζεο κόλν κία θνξά ηελ εκέξα θαη θαη’ 
ειάρηζηνλ 14 ώξεο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξώηεο θξάηεζεο.

4. Κάζε κέινο δηθαηνύηαη λα πξνβαίλεη ζε θξάηεζε γεπέδνπ γηα ηελ επόκελε 
(εο) εκέξα (εο), κεηά ηε ιήμε ηεο ηειεπηαίαο ηνπ θξάηεζεο πνπ επηβεβαηώλεηαη 
κε ην ζβήζηκν ηνπ νλόκαηόο ηνπ από ην κελνύ ηεο εθαξκνγήο «Οη Κξαηήζεηο 
κνπ» (ηνύην γίλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κεηά παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 
δέθα (10) ιεπηώλ από ηελ ιήμε ηεο θξάηεζεο).

Καη’ εμαίξεζε, θάζε κέινο δηθαηνύηαη, κε ρξήζε πέληε (5) πόλησλ (πνπ 
ηζνδπλακεί κε € 5,00) λα πξνβαίλεη ζε δεύηεξε θξάηεζε, γηα ηελ επόκελε (εο) 
εκέξα (εο), παξάιιεια κε ηζρύνπζα θξάηεζε, ζηελ νπνία έρεη ήδε πξνβεί.  

5. Κάζε κέινο δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ εμαγνξά πέληε (5) πόλησλ (κε ηελ
θαηαβνιή € 5,00 ζηε Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ), αλά ρξνληθό δηάζηεκα
δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Η απόθηεζε ησλ πέληε (5) πόλησλ, αλά
δεθαπελζήκεξν, παξέρεη ζην κέινο ην δηθαίσκα πξαγκαηνπνίεζεο έγθπξεο
δεύηεξεο θξάηεζεο γεπέδνπ, παξάιιεια κε δηελεξγεζείζα θαη ήδε ηζρύνπζα
θξάηεζε, ε νπνία δελ είλαη δπλαηή ρσξίο ηε ρξήζε πόλησλ.

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζην κεζνδηάζηεκα κεηαμύ 1εο (ρσξίο ρξέσζε) θαη 2εο (κε 
ρξέσζε πόλησλ) θξάηεζεο πνπ έρεη θάλεη κέινο, ε εθαξκνγή παξέρεη ην 
δηθαίσκα ζην κέινο λα μαλαγξαθεί ρσξίο ρξέσζε ηηο εκέξεο πνπ 
πξνεγνύληαη ηεο 2εο θξάηεζεο (πνπ έρεη γίλεη κε ρξέσζε πόλησλ) εθόζνλ 
έρεη ζβήζεη ηνπ όλνκά ηνπ από ην κελνύ ηεο εθαξκνγήο «Οη Κξαηήζεηο κνπ» 
(ηνύην γίλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κεηά παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ιεπηώλ από ηελ ιήμε ηεο θξάηεζεο). 



6. Αθύξσζε δηελεξγεζείζαο θξάηεζεο επηηξέπεηαη, ρσξίο ζπλέπεηεο γηα ην
κέινο πνπ πξνβαίλεη ζε απηήλ, κία θνξά αλά 30 εκέξεο.

Σε πεξίπησζε δεύηεξεο αθύξσζεο θξάηεζεο κέινπο εληόο ησλ 30 εκεξώλ, 
θαζώο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κέινο δελ εκθαληζηεί ζην γήπεδν, ρσξίο 
λα αθπξώζεη ηελ θξάηεζή ηνπ, ζα απνθιείεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεσο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο θξάηεζεο ηνπ κέινπο γηα 7 εκέξεο.   

7. Τα γήπεδα εκθαλίδνληαη ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο θξάηεζεο κε κπαιάθηα
ηέληο ζε ηέζζεξηο (4) ρξσκαηηζκνύο.

 Πξάζηλν κπαιάθη: ην γήπεδν είλαη ειεύζεξν.

 Πνξηνθαιί κπαιάθη: Τν γήπεδν έρεη δεζκεπζεί γηα ηξηάληα ιεπηά (30’)
ππό ηελ αίξεζε απνδνρήο ηνπ κέινπο πξνο ην νπνίν έρεη ζηαιεί
πξόζθιεζε. Σε πεξίπησζε κε απνδνρήο, ην γήπεδν απνδεζκεύεηαη
ή άιισο ε πξόζθιεζε αθπξώλεηαη.

 Κόθθηλν κπαιάθη: έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ήδε θξάηεζε, κε εκθαλή ηα
νλόκαηα ησλ κειώλ πνπ πξνέβεζαλ ζε απηήλ.

 Γθξη κπαιάθη: κε δηαζεζηκόηεηα γεπέδνπ.
Γήπεδν δελ είλαη δηαζέζηκν:
(i) όηαλ ην γήπεδν έρεη δνζεί γηα πξνπόλεζε ησλ αζιεηηθώλ νκάδσλ,
κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρύνλ πξόγξακκα πξνπνλήζεσλ ή κε
απόθαζε ηνπ Εθόξνπ Αζιεηηθνύ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε
ηνπ ΔΣ,
(ii) ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ / ζπληήξεζεο ησλ γεπέδσλ,
(iii) ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ απνθαζίδνπλ από θνηλνύ ν
Πξόεδξνο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο, κε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ
κειώλ ηνπ ΔΣ.

Β. Κπαηήζειρ Μονών Γηπέδων (Νο1, Νο5) 

Τα κέιε πξνβαίλνπλ ζηε ζρεηηθή θξάηεζε θαη ρξήζε ηνπ γεπέδνπ, κέζσ ηεο 
δηαδηθαζίαο «πξνζθιήζεσο παίθηε» ηνπ ζπζηήκαηνο,  
Ο έιεγρνο ησλ ζπκπιεξσζέλησλ νλνκάησλ ησλ κειώλ – ρξεζηώλ ησλ 
γεπέδσλ δηελεξγείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηγληδηνύ θαη πξηλ ην ηέινο απηνύ , 
απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηνπο ζπληεξεηέο. Οη ζπληεξεηέο ζε πεξίπησζε 
δηαπίζησζεο παξέθθιηζεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη από ην ΔΣ λα θάλνπλ 
ζύζηαζε πξνο ην κέινο/κέιε θαη λα αλαθέξνπλ ην γεγνλόο  ζηελ γξακκαηεία 
ηνπ Οκίινπ ζε πεξίπησζε ηειηθά κε ζπκκόξθσζεο. 

Γ. Κπαηήζειρ Γιπλών Γηπέδων       (Νο2, Νο3, Νο4, Νο6) 

Πξηλ ηελ είζνδν ζην γήπεδν γηα ην νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε θξάηεζε, 
ζπκπιεξώλνληαη ππνρξεσηηθά ηα νλόκαηα όισλ ησλ κειώλ πνπ ζα ην 
ρξεζηκνπνηήζνπλ (κε αλώηαην αξηζκό ηα ηέζζεξα (4) κέιε - παίθηεο), θαηόπηλ 
πξόηεξεο κεηαμύ ηνπο ζπλελλνήζεσο θαη κε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο 
«πξνζθιήζεσο παίθηε». 
Δελ είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή κέινπο ην νπνίν δελ έρεη πξνβεί ζηελ απνδνρή 
αηηήκαηνο πξόζθιεζεο.  



Ο έιεγρνο ησλ ζπκπιεξσζέλησλ νλνκάησλ ησλ κειώλ – ρξεζηώλ ησλ 
γεπέδσλ δηελεξγείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηγληδηνύ θαη πξηλ ηελ ιήμε απηνύ, 
απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηνπο ζπληεξεηέο.  

Οη ζπληεξεηέο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξέθθιηζεο είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλνη από ην ΔΣ λα θάλνπλ ζύζηαζε πξνο ην κέινο/κέιε θαη λα 
αλαθέξνπλ ην γεγνλόο  ζηελ γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ ζε πεξίπησζε ηειηθά κε 
ζπκκόξθσζεο. 

Γ. Χπήζη Κενών Γηπέδων 

Εθόζνλ γήπεδν είλαη θελό, ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο θξάηεζεο, 
κέιε – παίθηεο ηνπ Οκίινπ, δύλαληαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ δίρσο λα 
πξνβνύλ ζε πξόηεξε θξάηεζε, από ηελ έλαξμε ηεο ώξαο θξαηήζεσο ηνπ 
γεπέδνπ. Τα κέιε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ειεύζεξν γήπεδν ππνρξενύληαη λα 
εγθαηαιείςνπλ ηε ρξήζε ηνπ εάλ εηδνπνηεζνύλ από ζπληεξεηή ηνπ Οκίινπ όηη 
άιια κέιε έρνπλ πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή θξάηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
γεπέδνπ, έζησ θαη γηα κέξνο ηνπ ρξόλνπ θξάηεζεο πνπ δηθαηνύληαη.  
Ο έιεγρνο ηεο ρξήζεο θελώλ γεπέδσλ δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν 
από ηνπο ζπληεξεηέο. 

Δ. Ππόζκληζη Φιλοξενούμενων 

1. Είλαη δπλαηή ε πξόζθιεζε θηινμελνπκέλσλ κε ηε ζσξεπηηθή ηήξεζε ησλ 
εμήο όξσλ:
(α) Η πξόζθιεζε θηινμελνύκελνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από ζπλελλόεζε κε 
ηε Γξακκαηεία κε δήισζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ θηινμελνύκελνπ,
(β) Καηαβάιιεηαη από ηνλ πξνζθαιινύληα, ην πνζό ησλ € 20,00 ζηε 
Γξακκαηεία ή ην ζπληεξεηή, πξηλ ηελ είζνδν ζην γήπεδν, θαη
(γ) Επηηξέπεηαη ε πξόζθιεζε θηινμελνύκελνπ από κέινο κία (1) θνξά θάζε 
30 εκέξεο.

2. Είλαη δπλαηή ε παξαρώξεζε ρξήζεο γεπέδσλ από ηελ Γξακκαηεία ζε κε 
κέιε, επηζθέπηεο ηνπ Οκίινπ, ζπλήζσο ηνπξηζηώλ, εθόζνλ ηα γήπεδα είλαη 
ειεύζεξα, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ € 20,00 αλά παίθηε.

ΣΤ. Χπήζη ηων γηπέδων καηά παπάβαζη ηος κανονιζμού 

Χξήζε ησλ γεπέδσλ εθ κέξνπο κέινπο θαηά παξάβαζή ηνπ παξόληνο 
θαλνληζκνύ θαη παξά ηηο ζπζηάζεηο ησλ ζπληεξεηώλ (π.ρ. ρξήζε ησλ 
γεπέδσλ ρσξίο λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θξάηεζε, πιελ ηεο πεξηπηώζεσο 
ησλ θελώλ γεπέδσλ) επηθέξεη απνθιεηζκό ηνπ κέινπο από ην ειεθηξνληθό 
ζύζηεκα θξάηεζεο γηα 7 εκέξεο. 




