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Υποβολή αίτησης επιστροφής χρημάτων Αναπτυξιακού 
 

Για να εκκινήσετε την διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής χρημάτων 

αναπτυξιακού για λογαριασμό του σωματείου σας, θα πρέπει να επισκεφθείτε την 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://apps.basket.gr (εικόνα 1) και να αυθεντικοποιηθείτε 

επιτυχώς (κάνοντας χρήση του λογαριασμού  taxisnet του σωματείου σας). 

 

 

Εικόνα 1: Αυθεντικοποίηση σωματείου 

 

Αφου αυθεντικοποιηθείτε επιτυχώς, επιλέξτε «Νέα Αίτηση» (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Υποβολή νέας αίτησης 
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Για να εκκινήσετε την υποβολή του σχετικού αιτήματος, επιλέξτε «Επιστροφή 

χρημάτων για αγώνες αναπτυξιακού». 

 

Εικόνα 3: Επιστροφή χρημάτων για αγώνες αναπτυξιακού 

 

Στην φόρμα που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας συμπληρώστε τις 

ακόλουθες πληροφορίες (όλα τα πεδία είναι υποχρεωρικά) και πατήστε το κουμπί 

«Υποβολή» (εικόνα 4)  : 

 Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου σωματείου 

 Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας σωματείου  

 Πλήθος αγώνων αναπτυξιακού για τους οποίους αιτείστε επιστροφή  

 Συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για διαιτητές /βοηθούς διαιτητών  σε αγώνες 

αναπτυξιακού. 

 ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η πίστωση του ποσού ( 

Προσοχή: ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να έχει σαν 

δικαιούχο το σωματείο, προτιμήστε λογαριασμό EUROBANK εάν 

διαθέτετε). Διευκρινίζεται ότι ένα έγκυρο IBAN ελληνικής τράπεζας 

αποτελείται από 27 χαρακτήρες . Οι δύο πρώτοι χαρακτήρες είναι πάντα GR 

και ακολουθούν 25 αριθμητικοί χαρακτήρες. 
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Εικόνα 4: Συμπλήρωση αίτησης επιστροφής χρημάτων για αγώνες αναπτυξιακού 

 

Επαναυποβολή αίτησης επιστροφής χρημάτων Αναπτυξιακού 
 

Σε περίπτωση που θέλετε να διορθώσετε κάτι στην αίτηση που έχετε υποβάλει, θα 

πρέπει πρώτα να προχωρήσετε στην ακύρωση της ήδη υποβληθείσας αίτησης και 

ακολούθως να υποβάλλετε εκ νέου αίτηση. Αφού αυθεντικοποιηθείτε επιτυχώς 

(κάνοντας χρήση του λογαριασμού  taxisnet του σωματείου σας) επιλέξτε από την 

αρχική οθόνη της εφαρμογής το κουμπί «Αιτήσεις» (εικόνα 5). 
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Εικόνα 5: Εύρεση ήδη υποβληθείσας αίτησης 

 

Μόλις εντοπίσετε την αίτηση επιστροφής χρημάτων για αγώνες αναπτυξιακού, 

επιλέξτε to κουμπί “Λεπτομέρειες”(εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6: Προβολή λεπτομερειών αιτήματος 

 

Για να προχωρήσετέ στην ακύρωση του αιτήματος, πατήστε το κουμπί «Ακύρωση» 

(εικόνα 7) . Ακολούθως, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «υποβολή αίτησης 

επιστροφής χρημάτων αναπτυξιακού» για να υποβάλλετε εκ νέου αίτημα 

επιστροφής χρημάτων αναπτυξιακού. 
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Εικόνα 7: Ακύρωση αιτήματος 

 


