
ΠΑΕ Α.Ε.Κ 
 

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Προσβάσεις 

 

Η πρόσβαση στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα γίνεται μέσω της Σ. Λούη η οποία ακολουθεί 
εξωτερικά το όριο του Ο.Α.Κ.Α..  
 
Σε κάθε Άδεια Πρόσβασης και Στάθμευσης αναφέρονται τα εξής: 
 

 Πύλη εισόδου (Α) 

 Χώρος στάθμευσης (π.χ. P4 κλπ.) 
 Αριθμός θέσης στάθμευσης (υποχρεωτική η στάθμευση στη θέση που 

αναγράφεται στο parking P1) 
 Ονοματεπώνυμο κατόχου 

 Barcode 
 

Κανονισμοί  
 
Το εσωτερικό οδικό δίκτυο της εγκατάστασης που οδηγεί στους χώρους στάθμευσης 
διέπεται από κανονισμούς. Επισημαίνεται ότι, πέραν των αναφερομένων, ισχύουν οι 
διατάξεις του Κ.Ο.Κ και άλλων συναφών σχετικών νόμων.  
 
Οι κανονισμοί αυτοί απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλισθούν τα εξής :  
 

 η εύρυθμη κυκλοφορία όλων των οχημάτων που κινούνται στο εσωτερικό οδικό 
δίκτυο του Ολυμπιακού Σταδίου 

 η ταχεία και ασφαλής πρόσβαση από/προς την πύλη εισόδου και τους χώρους 
στάθμευσης 

 η αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και διασταυρούμενων κινήσεων 
οχημάτων και πεζών 
 

Θα επιτρέπεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις, μόνο εκείνων των οχημάτων που 
έχουν την κατάλληλη Άδεια Πρόσβασης και Στάθμευσης Οχημάτων. Όλες οι Άδειες 
για τα οχήματα που δικαιούνται ανάλογα προνόμια κατά την περίοδο των Αγώνων, 
θα εγκρίνονται και θα εκδίδονται από την ΠΑΕ Α.Ε.Κ., η οποία θα είναι αρμόδια για 
την κατανομή και διαχείριση τους. 
 

Η Ασφάλεια (security) θα εκτελεί τον έλεγχο πρόσβασης όλων των οχημάτων στις 
εισόδους Ολυμπιακού Σταδίου. Κανένα όχημα χωρίς την απαραίτητη άδεια 
πρόσβασης και στάθμευσης δεν θα έχει πρόσβαση στο εσωτερικό της 
εγκατάστασης.  
 
Τα οχήματα που πρέπει να σταθμεύσουν στην εγκατάσταση και εφόσον έχουν την 
κατάλληλη άδεια στάθμευσης, θα καθοδηγούνται σε συγκεκριμένες θέσεις στους  
χώρους στάθμευσης από το προσωπικό της εγκατάστασης. 
 
 
 



 
Κατά την κίνηση των οχημάτων στο εσωτερικό οδικό δίκτυο και τους χώρους 
στάθμευσης της Εγκατάστασης, οι οδηγοί των οχημάτων θα πρέπει να ακολουθούν 
τους πιο κάτω κανόνες: 

 
 Μέγιστη ταχύτητα κίνησης εντός των χώρων είναι 30 km/h εκτός εάν οι 

πινακίδες ορίων ταχύτητας ορίζουν διαφορετικά. 
 Απαγορεύεται η οπισθοπορεία των οχημάτων πλην των περιπτώσεων που ρητά 

προβλέπει ο Κ.Ο.Κ και άλλοι συναφή Νόμοι. 
 Κάθε όχημα που κινείται εντός του εσωτερικού οδικού δικτύου της 

Εγκατάστασης σταματά στις διασταυρώσεις και ο οδηγός ελέγχει την κίνηση 
άλλων οχημάτων πριν ξεκινήσει. 

 Ο οδηγός οφείλει να ακολουθεί πιστά τη σήμανση, που καθορίζει τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός της Εγκατάστασης. 

 Σε κάθε περίπτωση παραχωρείται από τους οδηγούς προτεραιότητα στις 
κινήσεις των πεζών. 

 Η στάθμευση στους προβλεπόμενους χώρους στάθμευσης της Εγκατάστασης 
προϋποθέτει αποστάσεις τουλάχιστον 50-100 εκατοστών από τα διπλανά 
οχήματα. 

 Στις περιπτώσεις που ο οδηγός σταθμεύει στους χώρους στάθμευσης και 
μεταβαίνει σε άλλους χώρους οφείλει να κλειδώσει το όχημα και να 
επιβεβαιώσει ότι είναι κλειστά τα φώτα και τα παράθυρα του οχήματος. 

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι, η ΠΑΕ Α.Ε.Κ δεν φέρει ουδεμία απολύτως ποινική, 
αστική ευθύνη ή άλλους είδους ευθύνη για οποιαδήποτε εγκληματική πράξη ή ενέργεια 
(σύγκρουση, κλοπή, πυρκαγιά, ατύχημα, βανδαλισμούς, ζημιές κλπ.), προερχόμενη 
από φυσικά αίτια ή από οιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! ! 

 Οι οδηγοί όλων των οχημάτων είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν τις 
εντολές των security που φέρουν την ευθύνη του εσωτερικού οδικού 
δικτύου καθώς και των χώρων στάθμευσης. 

 Η ΠΑΕ Α.Ε.Κ έχει το δικαίωμα αφαίρεσης της άδειας πρόσβασης και 
στάθμευσης, στα οχήματα των οποίων οι οδηγοί δεν 
συμμορφώνονται στις υποδείξεις των security και των σημάνσεων 
στους χώρους στάθμευσης. 


