
Κανονισμοί του online συστήματος κρατήσεων γηπέδων του Α.Ο.Α. Ηλιούπολης. 

 Η έναρξη της ηλεκτρονικής κράτησης  έχει  ξεκινήσει από 1 Φεβρουαρίου 2016 . 

Περιγραφή λειτουργίας του συστήματος 

Ο όμιλος Ηλιούπολης διαθέτει 5 χωμάτινα γήπεδα και 2 green set για τα οποία θα γίνεται 

online κράτηση μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικών κρατήσεων. Δικαίωμα κράτησης έχουν 

τα πιστοποιημένα μέλη του ομίλου, χρήστες- διαχειριστές του συστήματος, γραμματεία και 

προπονητές. 

Ημέρες/Ώρες πιθανής κράτησης γηπέδου 

Γήπεδα ν1 έως ν4 

Τα χωμάτινα γήπεδα ν1 έως ν4 θα είναι διαθέσιμα στα μέλη για κράτηση ως εξής: 

Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως 15:00 και 20.00-23.30. 

 Σάββατο από 17.00-22.00  

Κυριακή από 8.00-13.30 και 17.00-22.00.  

(Σε περίπτωση που τα γήπεδα χρήζουν επιτακτικής συντήρησης, ή αναγκαία χρήση από την 

ακαδημία, η σχετική πληροφόρηση με τις ακριβείς ώρες διαθεσιμότητας θα είναι ορατή στο 

ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων). 

Γήπεδο ν5 

Το  γήπεδο ν5 παραχωρείται στην ακαδημία για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού 

προγράμματος ως εξής:  

 Δευτέρα έως Παρασκευή 16:00-23:30  

Σάββατο 09:00-15:00. 

 Εκτός από την ακαδημία, προτεραιότητα πρόσβασης δίνεται στους προπονητές και 

partners του ομίλου για παροχή εντατικών μαθημάτων ή αναπληρώσεων.  

Σε περίπτωση εντατικού μαθήματος, προϋπόθεση αποτελεί η ηλεκτρονική κράτηση του 

γηπέδου και η καταβολή του αντίστοιχου αντίτιμου χρήσης.  

Τα μέλη του ομίλου έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του γηπέδου ν.5, εφόσον είναι 

διαθέσιμο,  με κράτηση ως εξής:  

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00,  

Σάββατο 08:00-09:00 και 15:00-22:00 

Κυριακή 08:00πμ-22:00μμ 

 



Χρήση του συγκεκριμένου γηπέδου,  έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι αθλητές και οι 

αθλούμενοι της Ακαδημίας, εφόσον είναι διαθέσιμα, χωρίς την δυνατότητα προκράτησης.  

Τέλος, οι «τρίτοι», όπως ορίζονται στον κανονισμό χρήσης γηπέδων, μπορούν να κάνουν 

κράτηση, μέσω γραμματείας, του γηπέδου ν5, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί 24 ώρες 

πριν τη χρήση του. 

(Σε περίπτωση που το γήπεδο χρήζει επιτακτικής συντήρησης, ή αναγκαία χρήση από την 

ακαδημία, η σχετική πληροφόρηση με τις ακριβείς ώρες διαθεσιμότητας θα είναι ορατή στο 

ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων). 

 

Γήπεδα green set(ν6, ν7) 

Τα 2 green set  γήπεδα(ν6, ν7) παραχωρούνται στην ακαδημία για τις ανάγκες του 

εκπαιδευτικού προγράμματος ως εξής:  

Δευτέρα έως Παρασκευή 16:00-23:30  

Σάββατο 09:00-15:00. 

   Εκτός από την ακαδημία, προτεραιότητα πρόσβασης δίνεται στους προπονητές και 

partners του ομίλου για παροχή εντατικών μαθημάτων ή αναπληρώσεων.  

Σε περίπτωση εντατικού μαθήματος, προϋπόθεση αποτελεί η ηλεκτρονική κράτηση του 

γηπέδου και η καταβολή του αντίστοιχου αντίτιμου χρήσης.  

Τα μέλη του ομίλου έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των green set γηπέδων, εφόσον 

είναι διαθέσιμα,  με κράτηση ως εξής:  

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00,  

Σάββατο 08:00-09:00 και 15:00-22:00 

Κυριακή 08:00πμ-22:00μμ 

Χρήση των συγκεκριμένων γηπέδων,  έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι αθλητές και οι 

αθλούμενοι της Ακαδημίας, εφόσον είναι διαθέσιμα, χωρίς την δυνατότητα προκράτησης.  

Τέλος, οι «τρίτοι», όπως ορίζονται στον κανονισμό χρήσης γηπέδων, μπορούν να κάνουν 

κράτηση, μέσω γραμματείας, του γηπέδου ν6 ή του γηπέδου ν7, εφόσον αυτή έχει 

πραγματοποιηθεί 24 ώρες πριν τη χρήση του. 

(Σε περίπτωση αναγκαίας χρήσης των γηπέδων  από την ακαδημία, η σχετική πληροφόρηση 

με τις ακριβείς ώρες διαθεσιμότητας θα είναι ορατή στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων). 

Σχετικά με τις κρατήσεις των «τρίτων», η προτεραιότητα δίνεται ως εξής: 1). Green set 

γήπεδα, 2). Χωμάτινο ν5, 3). Γήπεδα ν1 έως ν4, εάν αυτά είναι διαθέσιμα, αλλά χωρίς 

κράτηση. 



Οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με τις ώρες χρήσης και διαθεσιμότητας  των γηπέδων θα 

αναρτάται άμεσα στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, προς ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. Σχετική πληροφόρηση θα παρέχει και η γραμματεία του ομίλου. 

 

Διαθεσιμότητα-Κανονισμός κράτησης γηπέδων 

Η διαθεσιμότητα των γηπέδων και οι επιλεγόμενες  ώρες κράτησης, εμφανίζονται σε 

καθημερινή ροή στην πλατφόρμα του on line συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης. 

 Η πλατφόρμα παρέχει πληροφορίες ως κάτωθι: 

Α) Δεσμευμένα γήπεδα 

Ένδειξη «ΑΟΑΗ». Τα γήπεδα είναι δεσμευμένα από τον Όμιλο και δεν διατίθενται για 

κράτηση, κατά τις αναφερόμενες ώρες 

Ένδειξη «ΑΚΑΔΗΜΙΑ» Τα γήπεδα είναι δεσμευμένα από την Ακαδημία και δεν διατίθενται 

για κράτηση, κατά τις αναφερόμενες ώρες 

Ένδειξη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ» Τα γήπεδα είναι δεσμευμένα για συντήρηση και δεν 

διατίθενται για κράτηση, κατά τις αναφερόμενες ώρες 

Β) Διαθέσιμα γήπεδα 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα μέλη μπορούν να κάνουν κράτηση, βάση διαθεσιμότητας 

των γηπέδων 

 Ο γενικός κανόνας είναι ότι η διάρκεια ενός μονού παιχνιδιού είναι 1 ώρα, ενώ η διάρκεια 

ενός διπλού παιχνιδιού είναι 1,5 ώρα 

Σε γήπεδα με ωράριο χρήσης από 20:00 έως 23:30, οι επιτρεπτοί συνδυασμοί κρατήσεων 

είναι οι εξής:  

Α) τρία(3) μονά παιχνίδια,  

Β) ένα(1) διπλό και δυο(2) μονά παιχνίδια. 

Στην περίπτωση των τριών(3) μονών παιχνιδιών, η μίση ώρα που «περισσεύει» έως τη λήξη 

του ωραρίου, διαμοιράζεται εξ ίσου και στα τρία γήπεδα. Έτσι η διάρκεια κάθε μονού 

παιχνιδιού αυξάνεται στη μια(1) ώρα και δέκα(10) λεπτά, ανά γήπεδο. 

Σε κάθε περίπτωση, ο κρατήσεις γηπέδων οφείλουν να είναι συνεχόμενες, χωρίς κενό 

διάστημα ανάμεσά τους. Η γραμματεία του Ομίλου και οι διαχειριστές του συστήματος, 

έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν κρατήσεις, με σκοπό την εξασφάλιση περισσότερου 

χρόνου διαθεσιμότητας των γηπέδων. 

Στην αρχική ηλεκτρονική σελίδα του ΑΟΑΗ, εμφανίζεται η καταλληλότητα των γηπέδων με 

τις κάτωθι χρωματικές ενδείξεις: 



Πράσινο χρώμα:  τα γήπεδα είναι κατάλληλα προς χρήση 

Πορτοκαλί χρώμα: τα γήπεδα συντηρούνται προς μελλοντική χρήση 

Κόκκινο χρώμα: τα γήπεδα είναι ακατάλληλα προς χρήση 

 

Κανονισμός επόμενης κράτησης γηπέδου-Ακύρωση κράτησης 

Επόμενη κράτηση 

Η επόμενη κράτηση γηπέδου θα είναι δυνατή αφού το μέλος ολοκληρώσει το παιχνίδι του. 

Η νέα κράτηση θα αφορά την επόμενη μέρα και μετά. 

Το σύστημα κρατήσεων είναι ενεργό όλο το 24ωρο. 

Το μέλος μπορεί να επιλέξει τον/τους συμπαίκτη/τες από την επικαιροποιημένη λίστα 

μελών που βρίσκεται στο μενού του συστήματος των κρατήσεων. 

Ακύρωση κράτησης 

Δυνατότητα ακύρωσης κράτησης έχουν : Η γραμματεία, οι διαχειριστές του συστήματος, τα 

μέλη 

 Η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί από το μέλος τουλάχιστον εξήντα (60) ώρες πριν την 

έναρξη του παιχνιδιού. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσει με την 

γραμματεία ή τον διαχειριστή του συστήματος ώστε να γίνει η ακύρωση από τους 

αρμόδιους 

Εάν γίνει ακύρωση μιας κράτησης, θα ισχύουν οι κανονισμοί ως έχουν περιγραφεί 

παραπάνω σαν να μην πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτή η κράτηση. 

Διαχειριστής συστήματος 

Για λόγους λειτουργικότητας του on line συστήματος, συγκεκριμένο μέλος του Δ.Σ, ορίζεται, 

κάθε φορά, ως διαχειριστής συστήματος.   

Οι λεπτομέρειες κράτησης γηπέδου και οι χρεώσεις χρήσης γηπέδων, ανά κατηγορία χρήστη 

(δηλ. μέλη, αθλητές, αθλούμενους, προπονητές και φιλοξενούμενους), βρίσκονται στον 

πίνακα του επικαιροποιημένου κανονισμού χρήσης γηπέδων, η ισχύς του οποίου είναι από 

10/05/22. Κάθε άλλου είδους ενημέρωση μπορεί να δοθεί από την γραμματεία. 

 

 

 


