
Προϋποθέσεις Κλεισίματος Γηπέδου 

Για να κάνει κανείς κράτηση γηπέδου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει: 

• Να είναι μέλος ή αθλητής του αθλητικού σωματείου. 

• Να έχει προμηθευτεί από την γραμματεία όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

• Τα μέλη θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες καθώς 

και  την ετήσια συνδρομή τους στην γραμματεία για να ενεργοποιηθεί ο 

λογαριασμός τους. 

• Θα πρέπει να έχει στον λογαριασμό του υπόλοιπο τέτοιο που να καλύπτει το 

κόστος του παιχνιδιού που επιθυμεί να κλείσει ανανεώνοντας το υπόλοιπό του 

στην γραμματεία. Το κόστος ορίζεται 2 ευρώ ανά Μέλος – Αθλητή και 5 ευρώ ανά 

guest παίχτη που συμμετέχει στο εκάστοτε παιχνίδι. Ακόμα και αν το υπόλοιπο δεν 

επαρκεί η πλατφόρμα δίνει την δυνατότητα υπέρβασης του υπολοίπου κατά 4 

ευρώ το μέγιστο. 

• Δεν μπορεί να κλείσει γήπεδο Μέλος ή αθλητής που δεν έχει ολοκληρώσει ήδη 

κλεισμένο παιχνίδι σημερινής ή μεταγενέστερης ημερομηνίας εκτός και αν το 

παιχνίδι που επιθυμεί να κλείσει, καθώς και το παιχνίδι που βρίσκεται σε 

εκκρεμότητα, είναι και τα δύο Σαββατοκύριακο. Ο μέγιστος αριθμός  παιχνιδιών σε 

εκκρεμότητα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα δύο. 

• Δεν μπορεί να κλείσει γήπεδο Αθλητής που έχει την ίδια μέρα και προπόνηση. 

• Οι αθλητές κλείνουν γήπεδο μόνο την τρέχουσα ημερομηνία ενώ τα μέλη όποια 

ημερομηνία επιθυμούν. 

• Τα Μέλη ή Αθλητές δεν μπορούν να παίξουν σε ώρες υψηλής ζήτησης (19:30 – 

21:30) παραπάνω από τρείς φορές την ίδια εβδομάδα. 

• Τα Μέλη ή Αθλητές μπορούν να κλείσουν γήπεδο για μονό παιχνίδι με ένα guest 

παίχτη ή διπλό παιχνίδι με δύο guest παίχτες μια και μόνο φορά το μήνα. Δεν 

υπάρχει περιορισμός για διπλό παιχνίδι με έναν guest παίχτη. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για όλα τα Μέλη ή Αθλητές με τους οποίους επιθυμείτε να 

παίξετε και επιλέγετε από το μενού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής: 

• Θα πρέπει το Μέλος που επιθυμείτε να παίξετε να έχει εγγραφεί μέσω της 

γραμματείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να εμφανίζεται στο μενού 

διαθέσιμων παιχτών. 

• Δεν μπορεί κανείς να επιλέξει να παίξει με Μέλος που δεν έχει ταχτοποιημένες τις 

οικονομικές του εκκρεμότητες καθώς και  την ετήσια συνδρομή του. 

• Δεν μπορεί κανείς να επιλέξει να παίξει με Μέλος ή Αθλητή που δεν έχει 

ολοκληρώσει ήδη κλεισμένο παιχνίδι σημερινής ή μεταγενέστερης ημερομηνίας 

εκτός και αν το παιχνίδι που επιθυμεί να κλείσει, καθώς και το παιχνίδι που 

βρίσκεται σε εκκρεμότητα, είναι και τα δύο Σαββατοκύριακο. Ο μέγιστος αριθμός  

παιχνιδιών σε εκκρεμότητα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα δύο. 



• Δεν μπορεί κανείς να επιλέξει να παίξει καλώντας guest παίχτες με Μέλος ή Αθλητή 

που τον ίδιο μήνα έχουν ήδη παίξει με μονό παιχνίδι με ένα guest παίχτη ή διπλό 

παιχνίδι με δύο guest παίχτες. 

• Οι διαθέσιμες ώρες κλεισίματος θα περιοριστούν στην περίπτωση που ένα από τα 

Μέλη ή Αθλητές που έχουν επιλεγεί για το εκάστοτε παιχνίδι έχει ήδη παίξει τρείς 

φορές σε ώρες υψηλής ζήτησης (19:30 – 21:30) την ίδια εβδομάδα. 

 

Ακυρώσεις Παιχνιδιών 
 

Υπάρχει δυνατότητα για το κάθε Μέλος – Αθλητή να ακυρώσει ένα παιχνίδι που 

έχει σε εκκρεμότητα, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, από το μενού Διαχείριση 

Παιχνιδιών και να του επιστραφεί το κόστος  με προϋπόθεση ότι η ακύρωση γίνεται 

τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα από το παιχνίδι. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

ακύρωση και δεν γίνεται επιστροφή του κόστους του παιχνιδιού. 

 

Λοιποί Περιορισμοί 
 

Λόγο της φύσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των τεχνολογιών του διαδικτύου 

είναι πιθανό αν και δύσκολο οι διαθέσιμες ώρες και τα γήπεδα να αλλάξουν (δέσμευση 

από άλλο μέλλος ή την γραμματεία) όσο εσείς επεξεργάζεστε τις επιλογές και τα στοιχεία 

της φόρμας κρατήσεων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η επιλογή σας να μην γίνει δεκτή από 

το σύστημα και να κληθείτε να επιλέξετε κάποια άλλη ώρα ή γήπεδο ακολουθώντας ξανά 

τις οδηγίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


