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1. Η χρήση των γηπέδων θα πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους του ΑΟΑΗ όπως αυτοί 

ορίζονται στο καταστατικό και να διέπεται από τη λογική του αμοιβαίου οφέλους για αυτόν 

που κάνει χρήση του γηπέδου και τον Όμιλο. 

2. Ελεύθερη πρόσβαση στα γήπεδα έχουν τα μέλη, οι αθλητές και οι αθλούμενοι μαθητές 

της Ακαδημίας, που καταβάλλουν τις προβλεπόμενες μηνιαίες συνδρομές και είναι 

ταμειακώς τακτοποιημένοι, στις ημέρες και ώρες που προβλέπει το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται σύμφωνα με τον ετήσιο 

σχεδιασμό του Ομίλου και ανακοινώνεται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα τμήματα της 

Ακαδημίας, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. 

3. Στα green-set γήπεδα και το χωμάτινο γήπεδο Νο5, εκτός από το ωράριο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος της Ακαδημίας, προτεραιότητα πρόσβασης δίνεται στους 
προπονητές και partners του Ομίλου για παροχή εντατικών προπονήσεων. Προϋπόθεση η 
ηλεκτρονική κράτηση του γηπέδου και η καταβολή του αντίστοιχου αντίτιμου χρήσης. 
Χρήση των συγκεκριμένων γηπέδων, εκτός από το ωράριο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος της Ακαδημίας, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι αθλητές και οι 

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

4. Σε περίπτωση που κάποιο γήπεδο,  green-set, δεν χρησιμοποιείται από μέλη, 

προπονητές, partners, αθλητές ή αθλούμενους μαθητές της Ακαδημίας, είναι διαθέσιμο να 

χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλο, δημότη ή ετεροδημότη, με την προϋπόθεση ότι 

θα καταβληθεί το αντίστοιχο αντίτιμο χρήσης γηπέδου. 

5. Τα μέλη του ΑΟΑΗ έχουν την ευχέρεια να καλούν μέχρι 2 φορές το μήνα, μη μέλη, ως 

φιλοξενούμενους, με μόνη προϋπόθεση ο/η φιλοξενούμενος/η να μην είναι και τις 2 φορές 

ο ίδιος/ίδια , εκτός εάν ο φιλοξενούμενος έχει στενή οικογενειακή σχέση με το μέλος 

(παιδί, αδερφός/ή, σύζυγος), οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί το μέλος να καλέσει τον 

ίδιο φιλοξενούμενο μέχρι 4 φορές τον μήνα. Επίσης δεν επιτρέπεται το ίδιο άτομο να έρθει 

ως φιλοξενούμενος άλλου μέλους 2η φορά τον ίδιο μήνα. 

6. Οι Τρίτοι, όπως ορίζονται στον κανονισμό του ΑΟΑΗ, μπορούν να παίζουν χωρίς 

περιορισμό στα green-set γήπεδα και στο χωμάτινο #5. Οι κρατήσεις γηπέδων από τρίτους 

πρέπει να γίνονται εντός 24 ωρών από την χρήση των γηπέδων. Σε περίπτωση που αυτά 

είναι κατειλημμένα, μπορούν να παίξουν και στα υπόλοιπα χωμάτινα γήπεδα εάν είναι 

ελεύθερα, αλλά χωρίς κράτηση. 

7. Τόσο τα μέλη όσο και οι αθλητές, παλαιοί αθλητές, διασυλλογικοί αθλητές, εξωτερικοί 

αθλητές, αθλούμενοι ή τρίτοι επιτρέπεται να κάνουν ή να συμμετέχουν σε κράτηση 

γηπέδου μέχρι μία φορά την ημέρα. 

  



8. Σε περίπτωση που υπάρχει κενό γήπεδο, δίνεται η δυνατότητα χρήσης του κενού 
γηπέδου με προτεραιότητα προσέλευσης. Η κράτηση του γηπέδου θα δημιουργείται 
επιτόπου στην πλατφόρμα από γραμματεία/συντηρητές.  
Δηλαδή κάποιος που έχει ήδη παίξει, μπορεί να ξαναπαίξει σε περίπτωση που υπάρχει 
κενό γήπεδο, αλλά χωρίς κράτηση. 
Προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση έχουν κατά σειρά οι κρατήσεις, εν συνεχεία τα μέλη 
που δεν έχουν παίξει την ίδια ημέρα και έπειτα η σειρά προσέλευσης. 
Σε περίπτωση που το  μέλος έχει κάνει κράτηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία ή 
αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα, αυτή θα ακυρώνεται αυτόματα (δε θα παραμένει 
ενεργή ούτε για τους υπόλοιπους συμπαίκτες) και θα μπορεί να κάνει νέα κράτηση για 
επόμενη μέρα (αφού το σύστημα δεν επιτρέπει την ίδια μέρα), μόλις τελειώσει το 
παιχνίδι του.  
Εξαίρεση αποτελούν τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες όπου ισχύουν όλα τα παραπάνω, 
αλλά αν υπάρχει μεταγενέστερη κράτηση δεν θα ακυρώνεται. 
 
9. Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται αλλαγή σε κράτηση με προσθήκη μέλους που έχει παίξει 

το τελευταίο 24ωρο. 

10. Στην περίπτωση τραυματισμού κατά τη διάρκεια κράτησης μπορεί να γίνει 

αντικατάσταση του τραυματία χωρίς κανένα περιορισμό. 

11. Σε όλες τις περιπτώσεις, το προβλεπόμενο αντίτιμο χρήσης καταβάλλεται πριν από τη 

χρήση του γηπέδου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

Παρακαλούνται θερμά τα μέλη να μην κάνουν αλόγιστη χρήση των γηπέδων και να 

συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των συντηρητών και της γραμματείας.  

Η χρήση των γηπέδων παρακολουθείται από όλους και σε περίπτωση που  

παρατηρηθούν επαναλαμβανόμενες χρήσεις που παραπέμπουν σε εκμετάλλευση των 

γηπέδων από μέλη για προσωπικό όφελος, θα εφαρμοστεί ότι προβλέπεται από το 

καταστατικό και τους κανονισμούς του ομίλου. 

 

Τιμοκατάλογος Χρέώσέων Κόστους Συντήρήσής Γήπέδων 
1. Το αντίτιμο χρήσης γηπέδου ορίζεται σε 15€/ώρα για τα green-set γήπεδα και για τα 

χωμάτινα γήπεδα. 

2. Το αντίτιμο χρήσης γηπέδου για φιλοξενούμενο μέλους ή φιλοξενούμενους μελών σε 

περίπτωση διπλού, ορίζεται σε 7,5€ για κάθε φιλοξενούμενο. 

3. Για την παροχή εντατικών προπονήσεων από τους προπονητές και partners του Ομίλου, 

το αντίτιμο χρήσης γηπέδου ορίζεται σε 7,5€/ώρα για τα green-set και για το  χωμάτινο 

γήπεδο νούμερο 5. 

4. Για την τρέχουσα ομάδα του Διασυλλογικού η χρήση είναι δωρεάν αλλά δεν υπάρχει η 

δυνατότητα κράτησης γηπέδου. Δωρεάν είναι και η χρήση για όσους προπονούνται με μέλη 

του διασυλλογικού εφόσον είναι ενεργοί αθλητές ή partners του ομίλου. 



5. Κάποιοι παλαιοί αθλητές που έχουν διακριθεί με τα χρώματα του ΑΟΑΗ μπορούν να 

χρησιμοποιούν ελεύθερα τα γήπεδα (χωρίς δυνατότητα κράτησης), εφόσον αιτηθούν και 

πάρουν τη σχετική έγκριση του ΔΣ. 

6. Για τους παλαιούς αθλητές που είναι ανήλικοι ή φοιτητές και διαμένουν εκτός Αττικής ή 

είναι στρατευμένοι, ισχύει το 50% του προβλεπόμενου αντίτιμου. 

7. Οι προπονητές μπορούν να παίζουν με μέλη της οικογένειας τους με ελεύθερη είσοδο 

μέχρι δύο φορές το μήνα. Δεν μπορεί να γίνει κράτηση. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει το 

προβλεπόμενο αντίτιμο. 

8. Οι εργαζόμενοι στον ΑΟΑΗ δικαιούνται να παίζουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, 

κατόπιν κράτησης μέχρι δύο φορές το μήνα και απεριόριστα χωρίς κράτηση. 

ΟΡΙΣΜΟΙ: 

• ΜΕΛΗ: τα ενεργά μέλη του ομίλου όπως ορίζει το καταστατικό 

• ΑΘΛΗΤΕΣ: οι αθλούμενοι στα αγωνιστικά τμήματα του ΑΟΑΗ που καταβάλλουν μηνιαία 

συνδρομή και είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι 

• ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ: αθλούμενοι >18 ετών που δεν αγωνίζονται πια στα πρωταθλήματα 

junior της ΕΦΟΑ και που στο παρελθόν προπονούνταν στα αγωνιστικά τμήματα του ΑΟΑΗ 

και συμμετείχαν στους αγώνες με δελτίο στον ΑΟΑΗ 

• ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ: Είναι οι Αθλητές που αποτέλεσαν την τελευταία Διασυλλογική 

Ομάδα του Ομίλου και παραμένουν ενεργοί αθλητές του Ομίλου.  

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ: όλοι οι ενεργοί αθλητές που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα 

junior και έχουν δελτίο στην ΕΦΟΑ, είτε στον ΑΟΑΗ είτε σε κάποιο άλλο σωματείο. Αυτοί οι 

αθλητές δεν προπονούνται στις εγκαταστάσεις του ΑΟΑΗ και δεν καταβάλλουν καμία 

μηνιαία συνδρομή. 

• ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ/PARTNERS: τα μέλη της προπονητικής ομάδας που έχουν ενεργή 

εργασιακή σχέση με τον ΑΟΑΗ. 

• ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ: Όσα παιδιά και ενήλικες συμμετέχουν στα μη αγωνιστικά τμήματα 

εκπαίδευσης της Ακαδημίας του ΑΟΑΗ και καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή. 

• ΤΡΙΤΟΙ: όλοι όσοι δεν έχουν καμιά σχέση με τον ΑΟΑΗ και καμία από τις παραπάνω 

ιδιότητες και απλά ενδιαφέρονται να παίξουν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Όσοι παίζουν 

με μέλη, περιγράφονται σαν φιλοξενούμενοι. 

  



 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ  

ΜΕΛΟΣ  ΑΘΛΗΤΗΣ 
& ΔΙΑΣΥΛ 
ΛΟΓΙΚΟΣ  

ΠΑΛΑΙΟΣ 
ΑΘΛΗΤΗΣ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΑΘΛΗΤΗΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΑΟΑΗ 

ΤΡΙΤΟΣ  ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ   

0 €  χωρίς 
κράτηση 
 
0 € 

green set 
7,5 € 

χωμάτινα 
7,5 €  

green set 
7,5 € 

χωμάτινα 
7,5 €  

green set 
7,5 € 

χωμάτινο No 5 
7,5 €  

green set 
7,5 € 

χωμάτινα  
7,5 €  

χωρίς κράτηση 
 
0 € 

ΜΕΛΟΣ 

- χωρίς 
κράτηση 
 
0 € 

χωρίς 
κράτηση 
green set 
7,5 €  

χωμάτινα 
7,5 €  

χωρίς 
κράτηση 
 
0 € 

green set 
7,5 € 

χωμάτινο No 5 
7,5 € 

green set 
7,5 €  

χωμάτινα 
7,5 €  

χωρίς κράτηση 
 
0 € 

ΑΘΛΗΤΗΣ  
& 
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ 

- - green set 
15 €  

χωμάτινα  
15 €  

green set 
15 € 

χωμάτινα 
15 €  

green set 
7,5 € 

χωμάτινο No 5 
7,5 € 

green set 
15 € 

χωμάτινα 
15 €  

χωρίς κράτηση 
green set  
7,5 €  

χωμάτινα  
7,5 €  
 

ΠΑΛΑΙΟΣ 
ΑΘΛΗΤΗΣ 

- - - green set 
15 € 

χωμάτινα   
15 €  

green set 
7,5 € 

χωμάτινο No 5 
7,5 € 

green set 
15 € 

χωμάτινα 
15 €  

χωρίς κράτηση 
green set  
7,5 €  

χωμάτινα  
7,5 €  
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΑΘΛΗΤΗΣ 

- - - - - green set 
7,5 € 

χωμάτινο No 5 
7,5 € 

green set 
7,5 € 

Χωμάτινο No 5 
7,5 € 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΑΟΑΗ 

- - - - - green set 
15 € 

χωμάτινα 
15 €  

green set 
7,5 € 

χωμάτινα  
7,5 €  
 

ΤΡΙΤΟΣ 

- - - - - - χωρίς κράτηση 
0 € 

Με κράτηση 
7,5 

ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ 
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