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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ότι χρειάζεστε για να προβάλετε και να διαχειρίζεστε επιτυχώς τα καταλύματα σας στην 
crete-villas-apartments.com και όχι μόνο. 

II. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) 

Η διαφοροποίηση σας από τους άλλους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας επιτυγχάνεται με 
την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα.  
 
Στην crete-villas-apartments.com η υλοποίηση της συνεδρίας (όταν δηλαδή κάνετε είσοδο 
στην εφαρμογή με το όνομα και τον κωδικό σας) γίνεται κρυπτογραφημένα με το 
πιστοποιητικό ασφαλείας που μας παρέχεται από την αρχή πιστοποίησης COMODO CA 
(Certificate Authority). 
 
Για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα αρχικά θα πρέπει να πάτε στη σελίδα crete-villas-
apartments.com και να πατήσετε το σύνδεσμο «Σύνδεση ή εγγραφή»:  
Από Laptop:  

 
 
Από κινητό:  
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Μόλις πατήσετε «Σύνδεση ή εγγραφή» θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο που θα σας 
ζητήσει αν θέλετε να κάνετε σύνδεση (στην περίπτωση που έχετε κάνει ήδη εγγραφή), ή 
εγγραφή για πρώτη φορά, δηλαδή δημιουργία λογαριασμού: 

 
 Επιλέγουμε τη δημιουργία λογαριασμού εφόσον θέλουμε να κάνουμε εγγραφή για 

πρώτη φορά. 
 Συμπληρώνουμε τα ζητούμενα πεδία: Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) και κωδικό πρόσβασης 
 Πατάμε Καταχώρηση:  

 
Μόλις πατήσουμε καταχώρηση το σύστημα, για αποφυγή ψεύτικων διευθύνσεων email, θα 
στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε ένα email το οποίο θα περιέχει το 
σύνδεσμο επαλήθευσης της διεύθυνσης που καταχωρήσατε:  
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Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να δείτε τα μηνύματα του ηλεκτρονικού σας 
ταχυδρομείου (email) και να πατήσετε πάνω στο σύνδεσμο επαλήθευσης που σας έχει 
αποσταλθεί:  

 Πηγαίνετε στα μηνύματα σας και ανοίξτε το μήνυμα που σας ήρθε από την crete-villas-
apartments:  

 

 Κανονικά θα πρέπει να το βρείτε στα εισερχόμενα. Αν όχι, κοιτάξτε μήπως έχει έρθει 
στα ανεπιθύμητα.  

Ανοίξτε το και πατήστε στο σύνδεσμο επαλήθευσης που περιέχει: «Επαλήθευση email»:  
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Όταν πατήσετε στον σύνδεσμο επαλήθευσης: 

- Θα μεταφερθείτε αυτόματα στην πλατφόρμα,  
- Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα έχει επιβεβαιωθεί, 
- Θα είστε συνδεμένοι:  

 
 

Συγχαρητήρια!  
Μόλις δημιουργήσατε τον προσωπικό σας λογαριασμό στην Crete Villas Apartments! 

 
Το ότι είστε συνδεμένοι το καταλαβαίνετε γιατί στη θέση του «Σύνδεση ή εγγραφή» υπάρχει η 
ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).  
Πατώντας πάνω στο email σας, μπορείτε να δείτε το προσωπικό σας μενού που αυτή τη στιγμή 
περιέχει τις επιλογές: «Ο λογαριασμός μου», «Προβάλετε το κατάλυμα σας» και 
«Αποσύνδεση»: 
 

 
 
Τις επόμενες φορές που επιθυμείτε να κάνετε είσοδο στην πλατφόρμα, αρκεί να πατήσετε 
«Σύνδεση ή εγγραφή» και να συμπληρώσετε τα στοιχεία εισόδου που καταχωρίσατε την 
πρώτη φορά: Email και κωδικός πρόσβασης:  
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Στη συνέχεια πατήστε καταχώρηση και το σύστημα θα σας κάνει την είσοδο στο λογαριασμό 
σας. 

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  

Η καταχώρηση του καταλύματος γίνεται με την πολύ απλή καθοδηγούμενη διαδικασία μέσω 
της οποίας δηλώνετε τα στοιχεία του καταλύματος και ανεβάζετε τις φωτογραφίες.  
 
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της καταχώρησης του καταλύματος επιλέγετε από το 
προσωπικό σας μενού την επιλογή «Προβάλετε το κατάλυμα σας»:  

 
 
Θα μεταφερθείτε στην σελίδα καταχώρησης καταλύματος:  
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Επιλέξτε το είδος του καταλύματος που θέλετε να καταχωρήσετε (Βίλα, Διαμέρισμα, Στούντιο 
ή Εξοχικό) και αποδεχτείτε ότι αν δεν χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό του 
ημερολογίου, τότε θα φροντίζετε να μπλοκάρετε από μόνοι σας τις ήδη κρατημένες ή μη-
διαθέσιμες ημερομηνίες.  
 
Ακόμα και αν χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό, πάλι μπορούν να υπάρξουν 
περιπτώσεις για τις οποίες θα πρέπει από μόνοι σας να μπείτε στην πλατφόρμα και να 
μπλοκάρετε τις αντίστοιχες ημερομηνίες.  
Για παράδειγμα, αν κάνετε τηλεφωνικώς μία κράτηση σε γνωστό σας άτομο, ή αν το κατάλυμα 
δεν είναι διαθέσιμο για άλλους λόγους (π.χ. εργασίες συντήρησης).  
 
Στην ενότητα «Ρύθμιση διαθεσιμότητας» αναφέρεται αναλυτικά πως μπορείτε να μπλοκάρετε 
ημερομηνίες. Γενικά είναι απαραίτητο σε όλες τις πλατφόρμες που διαφημίζετε το κατάλυμα 
σας, οι ημερομηνίες που φαίνονται στον επισκέπτη ως διαθέσιμες, να είναι πράγματι 
διαθέσιμες. 
 
Μόλις επιλέξετε τα παραπάνω ξεκινάει η καταχώρηση:  



Crete-Villas-Apartments.com  Τελευταία Ενημέρωση: 2022-01-18 

1. Τοποθεσία 

 
- Μεγενθύνετε τον χάρτη και πατήστε στο ακριβές σημείο που βρίσκεται το κατάλυμα.  
- Ορίστε τις πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με την τοποθεσία:  
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2. Δωμάτια και χώροι 

2.α. Προσθήκη υπνοδωματίων 

Πατήστε «Προσθέστε Υπνοδωμάτιο» και αυτόματα ανοίγουν τα χαρακτηριστικά του 
δωματίου: 
 Τσεκάρετε τις επιλογές που ανταποκρίνονται στο δωμάτιο που καταχωρείτε.  
 Προσθέστε όσα κρεβάτια υπάρχουν στο υπνοδωμάτιο 
 Αν επιθυμείτε προσθέστε περιγραφή για το συγκεκριμένο υπνοδωμάτιο.  

Για να προσθέσετε το επόμενο υπνοδωμάτιο, επαναλάβετε το βήμα (2.α). 

 
 

2.β. Προσθήκη μπάνιου 

Προσθέστε όσα μπάνια θέλετε πατώντας στο σύνδεσμο «Προσθήκη μπάνιου».  
 Τσεκάρετε τις επιλογές που ανταποκρίνονται στο μπάνιο που καταχωρείτε.  
 Αν επιθυμείτε προσθέστε περιγραφή για το συγκεκριμένο μπάνιο.  
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Για να προσθέσετε το επόμενο μπάνιο, επαναλάβετε από το βήμα (2.β). 

 

2.γ. Προσθήκη Κουζίνας 

Προσθέστε κουζίνα πατώντας στο σύνδεσμο «Προσθήκη Κουζίνας».  
 Τσεκάρετε τις επιλογές που ανταποκρίνονται στην κουζίνα που καταχωρείτε.  
 Αν επιθυμείτε προσθέστε περιγραφή για τη συγκεκριμένη κουζίνα.  

 

2.δ. Προσθήκη Καθιστικού 

Προσθέστε καθιστικό πατώντας στο σύνδεσμο «Προσθήκη Καθιστικού».  
 Τσεκάρετε τις επιλογές που ανταποκρίνονται στο καθιστικό που καταχωρείτε.  
 Αν επιθυμείτε προσθέστε περιγραφή για το συγκεκριμένο καθιστικό.  
 Προσθέστε όσα κρεβάτια ή καναπέδες κρεβάτια υπάρχουν στο καθιστικό 
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2.ε. Γενικές ανέσεις εσωτερικού χώρου του καταλύματος 

Δηλώστε γενικότερα τις ανέσεις του εσωτερικού χώρου τσεκάροντας τις επιλογές που 
υπάρχουν.  
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Προχωρήστε στη δήλωση του εξωτερικού χώρου.  

3. Εξωτερικός χώρος 

3.α. Κήπος / Αυλή 

Προσθέστε όσους εξωτερικούς χώρους υπάρχουν στο κατάλυμα: Κήπος, Μπροστινή αυλή, 
Πίσω αυλή, Μπαλκόνι. 
 Τσεκάρετε τις διαθέσιμες ανέσεις 
 Προαιρετικά προσθέστε περιγραφή 

 

3.β. Γενικά χαρακτηριστικά εξωτερικού χώρου 

Επιλέξτε τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά του εξωτερικού χώρου 
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4. Κοντινά Αξιοθέατα 

Προσθέστε κοντινά στο κατάλυμα σας αξιοθέατα όπως ένα μικρό εκκλησάκι, μία παραλία ή 
διαδρομή.  
 Επιλέξτε το είδος του αξιοθέατου 
 Ορίστε τη θέση του στο χάρτη 
 Βάλτε προαιρετικά περιγραφή  

 

5. Φωτογραφίες 

Προσθέστε μέχρι 30 φωτογραφίες ανά κατάλυμα.  
 Αλλάξτε τη σειρά εμφάνισης μετακινώντας τες με το ποντίκι ή με το δάχτυλο.  

Στις συσκευές αφής (κινητά, iPad) η μετακίνηση ενδέχεται να μην γίνεται πολύ εύκολα. 
Ωστόσο μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο αν μπείτε προς διόρθωση του καταλύματος 
από laptop.  
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6. Περιγραφή 

Δηλώστε το όνομα του καταλύματος, τον αριθμό μητρώου ΑΑΔΕ ή ΕΟΤ, την περιγραφή, τους 
επιπλέον κανόνες του καταλύματος και τις έξτρα χρεώσεις σε υπηρεσίες που παρέχετε για να 
έχει γνώση ο επισκέπτης. Οι έξτρα χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του 
επισκέπτη, ούτε στην προμήθεια, εκτός από την προμήθεια του καθαρισμού της άφιξης, αλλά 
όχι του τακτικού καθαρισμού. 

 
 

 
 
Το πράσινο κουμπί της καταχώρησης έχει ανάψει. Πατήστε το και μπορείτε πάντα να 
διορθώσετε όλες τις ρυθμίσεις επιστρέφοντας σε αυτή τη σελίδα! 
 

Συγχαρητήρια!  
Μόλις ολοκληρώσατε την καταχώρηση του καταλύματος!  
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IV. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

Εφόσον έχετε καταχωρήσει καταλύματα, έχετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις μέσα από το 
προσωπικό σας μενού:  

 
 
Αυτή η σελίδα δίνει πρόσβαση στη συνολική διαχείριση όλων των καταλυμάτων σας. 
Συγκεκριμένα από αυτή τη σελίδα μπορείτε να κάνετε:  

 Διόρθωση καταλύματος: Αλλαγές στα στοιχεία που δηλώσατε κατά την καταχώρηση 
του καταλύματος, δηλαδή: Φωτογραφίες, Τοποθεσία, Όνομα και περιγραφή 
καταλύματος, αριθμός μητρώου, Έξτρα χρεώσεις, κοντινά αξιοθέατα, εσωτερικοί και 
εξωτερικοί χώροι.  
Αυτές οι αλλαγές περιγράφονται στην παράγραφο «ΙΙΙ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ». 

 Ημερολόγιο: Ρύθμιση Τιμών, Διαθεσιμότητας, δημιουργία Εκπτώσεων, Συγχρονισμός 
ημερολογίου και ρύθμιση ενοικίασης μακράς διάρκειας (με το μήνα).  

 Πολιτική Ακύρωσης: Ορισμός πολιτικής ακύρωσης.  
 Δημοσιοποίηση καταχώρησης: Βάζετε το κατάλυμα «Online», δηλαδή να είναι ορατό 

στα αποτελέσματα αναζήτησης.  
 Views: Βλέπετε πόσοι πιθανοί επισκέπτες είδαν σχολαστικά την καταχώρηση σας, 

δηλαδή επέλεξαν το κατάλυμα και είδαν τις λεπτομέρειες. 
 Προεπισκόπηση: Βλέπετε πως φαίνεται το κατάλυμα σας από τον επισκέπτη. 
 Διαγραφή καταλύματος: Ολική διαγραφή του καταλύματος. 
 Δημιουργία συγκροτήματος: Δημιουργία συγκροτήματος που θα αποτελείται από δύο 

ή περισσότερα καταλύματα, απαραίτητο για ομαδική κράτηση όλων των καταλυμάτων 
που αποτελούν το συγκρότημα, από γκρουπ. 
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Συγκεκριμένα:  

 
 

V. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

Επιλέξτε «Διόρθωση καταλύματος» αν θέλετε να αλλάξετε:  
- Φωτογραφίες,  
- Τοποθεσία,  
- Όνομα και περιγραφή καταλύματος,  
- Αριθμό μητρώου,  
- Έξτρα χρεώσεις,  
- Κοντινά αξιοθέατα,  
- Εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  

 
Η επιλογή θα σας μεταφέρει στην ίδια σελίδα από την οποία καταχωρήσατε αρχικά το 
κατάλυμα, με όλες τις πληροφορίες συμπληρωμένες ώστε να μπορείτε να τις αλλάξετε. 
Αναφερθείτε στην ενότητα «ΙΙΙ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ» για λεπτομερείς οδηγίες.  

VI. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

Από τη σελίδα «Διαχείριση Καταλυμάτων» επιλέξτε τον σύνδεσμο «Ημερολόγιο» για να 
μεταβείτε στη σελίδα εισαγωγής και διόρθωσης τιμών, εκπτώσεων, διαθεσιμότητας και 
μεγάλης διάρκειας ενοικίαση: 
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Ανοίγει η παρακάτω σελίδα: 

 
 

1. Ρύθμιση Τιμών 

Οι τιμές που θα οριστούν στο ημερολόγιο αναφέρονται στην ελάχιστη τιμή ανά βράδυ.  
Δηλαδή, αν το κατάλυμα έχει χωρητικότητα 6 άτομα και όταν το νοικιάσουν 4 άτομα έχουν 
διαφορετική τιμή από όταν το νοικιάσουν 6 άτομα, τότε εδώ θα οριστεί η τιμή που έχει το 
κατάλυμα όταν το νοικιάσουν 4 άτομα.  
Θα δούμε αμέσως μετά στην επόμενη παράγραφο πως θα μπει η τιμή για κάθε πρόσθετο 
άτομο.  
 

1.α. Τιμές ελάχιστης χωρητικότητας καταλύματος 

Πατώντας στο κουμπί «Νέο διάστημα τιμών» ανοίγει το αναδυόμενο παράθυρο για να βάλετε 
ένα νέο διάστημα τιμών.  
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Ας πούμε από πρώτη Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου, 55 ευρώ: 

 
 
Αν προσθέσουμε για παράδειγμα άλλα δύο διαστήματα, από 16 Ιουνίου μέχρι 20 Ιουλίου, 62 
ευρώ και από 21 Ιουλίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 70 ευρώ, τότε η τελική κατάσταση θα είναι:  
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Στην αναγραφόμενη τιμή εμφανίζεται το καθαρό κέρδος που θα έχετε αν αφαιρεθεί η 
προμήθεια. Αυτή τη στιγμή και για τα 2 πρώτα χρόνια η προμήθεια θα είναι 5%. Μετά η 
προμήθεια θα σταθεροποιηθεί στο 8%. 

 

1.β. Τιμή για επιπρόσθετα άτομα/βράδυ 

Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε ότι υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για περισσότερα άτομα: 
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 Η χωρητικότητα του καταλύματος υπολογίζεται από τα κρεβάτια που έχουν δηλωθεί 
όταν καταχωρούνται τα δωμάτια. Το διπλό κρεβάτι υπολογίζεται 2 άτομα, ο μονός 
καναπές κρεβάτι 1 άτομο κτλ…  

 Το πεδίο «Ορίστε την τιμή για κάθε άτομο άνω των [Χ] ατόμων», πρέπει να αναφέρεται 
σε λιγότερα άτομα από τη συνολική χωρητικότητα του καταλύματος, αλλιώς δεν θα 
γίνει η καταχώρηση.  

Για να γίνει η καταχώρηση αυτής της ρύθμισης, θα πρέπει να πατηθεί μετά τη συμπλήρωση 
των πεδίων το κουμπί της καταχώρησης.  

2. Ρύθμιση διαθεσιμότητας 

Επιλέγουμε από το μενού τη σελίδα της διαθεσιμότητας η οποία αποτελείται από 3 μέρη: 
1. Πίνακας ημερολογίου με τις κρατήσεις και τις αποκλεισμένες από εσάς ημερομηνίες 

(block sales). Επίσης στον πίνακα φαίνονται και οι συγχρονισμένες κρατήσεις από τις 
άλλες πλατφόρμες.  

2. Πίνακας ρύθμισης της διαθεσιμότητας (Ελάχιστη διάρκεια διαμονής, Ώρες checkin, 
checkout, και ελάχιστη ηλικία επισκέπτη, αυτόματη ή όχι αποδοχή των εισερχόμενων 
κρατήσεων). 

3. Ρύθμιση συγχρονισμού ημερολογίου.  
 

2.α. Αποκλεισμός ημερομηνιών (block sales)  

Ο πίνακας εμφανίζει τις αποκλεισμένες από εσάς ημερομηνίες και για ευκολία, εμφανίζει και 
τις κρατήσεις που έχει το κατάλυμα: 
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Πατώντας στο κουμπί «Αποκλεισμός ημερομηνιών» ανοίγει το αναδυόμενο παράθυρο για να 
βάλετε ένα νέο διάστημα στο οποίο δεν επιθυμείτε να δέχεστε κρατήσεις.  
 
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αποκλείσουμε μερικές μέρες πριν την κράτηση που έχουμε τον 
Ιούνιο για να καθαρίσουμε το κατάλυμα. Επιλέγουμε τις ημερομηνίες από 3 μέχρι 7 Ιουνίου 
και πατάμε ΟΚ:  

 
 
Το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργήσαμε ένα νέο διάστημα στο οποίο το κατάλυμα δεν θα 
είναι διαθέσιμο για κρατήσεις. Αν πάμε στον μήνα Ιούνιο θα δούμε το διάστημα αυτό, καθώς 
και την κράτηση που έχουμε λάβει: 

 
 
Για να διαγράψουμε ένα διάστημα αποκλεισμένων ημερομηνιών αρκεί να πατήσουμε πάνω 
στο κόκκινο [x] στην αριστερή πλευρά του αποκλεισμένου διαστήματος.  
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2.β. Ελάχιστη διαμονή 

Στην επόμενη ενότητα της σελίδας ρυθμίζονται η Ελάχιστη διάρκεια διαμονής, οι ώρες του 
checkin, checkout, η ελάχιστη ηλικία επισκέπτη και η αυτόματη (instant booking) ή μη 
αποδοχή των εισερχόμενων κρατήσεων:  

 
 

2.γ. Συγχρονισμός ημερολογίου  

Τέλος, η ενότητα όπου μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο του καταλύματος με τις άλλες 
πλατφόρμες στις οποίες το έχετε καταχωρήσει.  
Ο συγχρονισμός του ημερολογίου με άλλη πλατφόρμα εγγυάται ότι όταν θα πάρετε κράτηση 
από την άλλη πλατφόρμα αυτή η κράτηση θα φαίνεται και σε εμάς οπότε οι ημερομηνίες 
αυτόματα θα τεθούν μη διαθέσιμες.  
Αναλόγως, όταν θα πάρετε κράτηση από εμάς, οι ημερομηνίες αυτές θα μεταφερθούν 
αυτόματα στην άλλη πλατφόρμα ώστε να τεθούν επίσης μη διαθέσιμες.  
Για να επιτύχετε τον συγχρονισμό, αρκεί να αντιγράψετε τη διεύθυνση του ημερολογίου σας 
της Crete-Villas-Apartments στο πεδίο της άλλης πλατφόρμας και την διεύθυνση του 
ημερολογίου της άλλης πλατφόρμας στο πεδίο που υπάρχει σε αυτή τη σελίδα.  
Παρακάτω φαίνεται το ημερολόγιο συγχρονισμένο με τις πλατφόρμες της booking και της 
Airbnb:  
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3. Δημιουργία Εκπτώσεων 

Στην επόμενη σελίδα από τη διαθεσιμότητα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης εκπτώσεων.  

 
 
Οι εκπτώσεις, όταν υπάρχουν, φαίνονται ως προσφορές στα αποτελέσματα αναζήτησης:  

, κτλ… 
αλλά και στις λεπτομέρειες του καταλύματος : 

 
 
Αυτή τη στιγμή διατίθενται τέσσερα είδη εκπτώσεων:  

3.α. Έκπτωση πρώιμης κράτησης 

Μπορείτε να ορίσετε έκπτωση όταν ο επισκέπτης κάνει κράτηση αρκετούς μήνες πριν έρθει.  
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Ορίζετε δηλαδή πόσους μήνες πριν, αν κάνει κράτηση, και πόση έκπτωση θα πάρει:  

 
Στο παράδειγμα, αν ο επισκέπτης κάνει κράτηση πέντε μήνες πριν έρθει, ή νωρίτερα, θα έχει 
έκπτωση 10%.  
 

3.β. Έκπτωση μεγάλης διαμονής  

Ορίστε έκπτωση μεγάλης διαμονής. Αν ο επισκέπτης μείνει πάνω από Χ μέρες, τότε θα έχει την 
έκπτωση που θα ορίσετε: 

 
Στο παράδειγμα, αν ο επισκέπτης κάνει κράτηση για 9 ή περισσότερες ημέρες, τότε θα έχει 
έκπτωση 12%.  
 

3.γ. Έκπτωση τελευταίας στιγμής  

Ορίστε έκπτωση τελευταίας στιγμής (Last minute):  
Αν ο επισκέπτης κάνει την κράτηση λίγες μέρες πριν έρθει, τότε θα πάρει την έκπτωση που θα 
ορίσετε.  

 
Στο παράδειγμα, αν ο επισκέπτης κάνει κράτηση 2 ή λιγότερες ημέρες πριν έρθει να μείνει, 
τότε θα έχει έκπτωση 15%.  
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3.δ. Έκπτωση Προγράμματος Αποζημίωσης Ακύρωσης 

Αυτή η έκπτωση θα δίνεται αυτόματα από την Crete-Villas-apartments στα καταλύματα των 
ιδιοκτητών που την έχουν τσεκάρει, και θα την βλέπουν μόνο οι επισκέπτες που έχουν υποστεί 
ακύρωση της κράτησης τους από τον ιδιοκτήτη κάποιου άλλου καταλύματος που είχαν 
επιλέξει αρχικά στην Crete-Villas-Apartments.  
Η έκπτωση έχει συγκεκριμένο ποσοστό και δεν αλλάζει: 7%. 

 
 
Η έκπτωση προγράμματος αποζημίωσης επισκέπτη δεν φαίνεται ούτε στα αποτελέσματα 
αναζήτησης ούτε στις λεπτομέρειες του καταλύματος, παρά μόνο στον συγκεκριμένο 
επισκέπτη που υπέστη ακύρωση από τον ιδιοκτήτη και την δικαιούται, μέχρι να την 
χρησιμοποιήσει.  
 

4. Ενοικίαση μεγάλης διάρκειας (Με το μήνα) 

Υπάρχει η δυνατότητα ένα κατάλυμα να προβάλλεται για ενοικίαση με το μήνα ή με τη μέρα ή 
και τα δύο:  
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Αν επιλέξετε το κατάλυμα να είναι διαθέσιμο για ενοικίαση μεγάλης διάρκειας, τότε μπορείτε 
να συμπληρώσετε τις πληροφορίες για τον ενδιαφερόμενο.  
Σε αυτή την περίπτωση: 

- Στα καταλύματα που είναι διαθέσιμα για ενοικίαση μεγάλης διάρκειας θα υπάρχει η 
ένδειξη του ημερολογίου στα αποτελέσματα αναζήτησης:   

- Θα μπορούν να αναζητηθούν και ξεχωριστά από τους ενδιαφερόμενους για ενοικίαση 
μεγάλης διάρκειας.  

 
- Στις λεπτομέρειες του καταλύματος θα παρουσιάζεται η σχετική ενότητα:  
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- Από τους ενδιαφερομένους θα λαμβάνετε τυποποιημένο μήνυμα αναφοράς (όχι 

ελεύθερο κείμενο) μαζί με τα στοιχεία του επισκέπτη ώστε να μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί του εφόσον θα το επιθυμείτε:  

 
 

VII. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στην Crete Villas Apartments έχετε τη δυνατότητα να βάλετε τη δική σας πολιτική ακύρωσης.  
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Υπάρχουν επίσης και 3 τυποποιημένες πολιτικές ακύρωσης από τις οποίες μπορείτε να 
επιλέξετε: Ευέλικτη, Μεσαία και Αυστηρή: 

 
 
Η Crete Villas Apartments πληρώνει με έμβασμα τον ιδιοκτήτη μόλις τα χρήματα του γίνουν 
διαθέσιμα. 
Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχετε επιλέξει την Μεσαία πολιτική ακύρωσης, τότε:  

- 2 μήνες πριν την άφιξη θα πάρετε έμβασμα το 20% του ποσού.  
- 1 μήνα πριν την άφιξη θα πάρετε έμβασμα το 15% (35% - 20% που πήρατε ήδη) 

του ποσού. 
- … 
- Την επόμενη από την ημέρα της άφιξης το πρωί θα πάρετε έμβασμα το 20% του 

ποσού (90% - 70% που έχετε ήδη πάρει από τα προηγούμενα εμβάσματα).  
- Την επόμενη από την ημέρα της άφιξης την ώρα που έχετε ορίσει ως checkin 

όπου ο πελάτης στην ουσία κλείνει 24 ώρες στο κατάλυμα, θα πάρετε έμβασμα 
το ποσό μου μένει ακόμα, δηλαδή το 10%.  

 
Αν αλλάξετε την πολιτική ακύρωσης αφότου γίνει η κράτηση, αυτό δεν θα επηρεάσει την 
πολιτική ακύρωσης των κρατήσεων που έχουν ήδη γίνει.  
Το ίδιο ισχύει για οτιδήποτε αλλάξετε στο κατάλυμα: Τιμές, ωράριο checkin-checkout, 
εκπτώσεις κτλ. Όταν γίνεται μία κράτηση, ο επισκέπτης θα πορεύεται με τις ρυθμίσεις που 
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είχατε τη στιγμή που έγινε η κράτηση. Μεταγενέστερες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις 
κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το παρών εγχειρίδιο θα ενημερωθεί σύντομα με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και λειτουργικότητες 
της ιστοσελίδας.  
Τη μελλοντική ενημερωμένη έκδοση θα μπορείτε να την κατεβάσετε μέσα από την ιστοσελίδα, 
μόλις γίνει διαθέσιμη.  
 
 


