
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Το εισιτήριο διαρκείας είναι ονομαστικό. Η ΠΑΕ Α.Ε.Κ κατά την είσοδο του κατόχου του 

στο γήπεδο (ή αυτού που κάνει χρήση αυτού κατόπιν δανεισμού – στις κατηγορίες 

εισιτηρίων που επιτρέπεται ο δανεισμός), διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της 

ταυτοπροσωπίας του ζητώντας την επίδειξη σχετικού δημοσίου εγγράφου (Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου, Διπλώματος οδήγησης). 

2. Ο δανεισμός του εισιτηρίου διαρκείας σε τρίτο φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται 

αποκλειστικά και μόνον στα ‘ΚΑΝΟΝΙΚΑ’ (μη-εκπτωτικά) διαρκείας. 

3. Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας έχει το δικαίωμα δανεισμού του σε 

τρίτο φυσικό πρόσωπο, δεν χρειάζεται προηγούμενη γνωστοποίηση στην ΠΑΕ Α.Ε.Κ, αλλά 

θεωρείται συνυπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που είτε αντιτίθενται 

στον κανονισμό λειτουργίας του σταδίου κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, είτε σε 

εκείνες που είναι ποινικά/αστικά κολάσιμες και ενδεχομένως προκληθούν από το 

δανειζόμενο φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στο γήπεδο, κάνοντας χρήση του εισιτηρίου 

του. Εξακολουθεί δε να φέρει αποκλειστική ευθύνη για ενδεχόμενες πράξεις ή παραλείψεις 

του ιδίου κατά τα ως άνω, όταν κάνει χρήση του εισιτηρίου ο ίδιος προσωπικά. 

4. Οι κάτοχοι εκπτωτικών εισιτηρίων διαρκείας (ΑΜΕΑ – ΝΕΑΝΙΚΑ – ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ κ.λ.π.) 

δεν μπορούν να δανείσουν το εισιτήριό τους σε άλλο φυσικό πρόσωπο και θα πρέπει 

πάντοτε να επιδεικνύουν σχετικό δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει ταυτοπροσωπία 

(Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης) κατά την είσοδό τους 

στο γήπεδο. Για όσους ΑΜΕΑ-ΑΜΑΞΙΔΙΟ προμηθευτούν και διαρκείας ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ, η είσοδος των συνοδών τους θα επιτρέπεται για έκαστο εξ αυτών αποκλειστικά 

και μόνον στην περίπτωση που συνοδεύουν τον ΑΜΕΑ στο γήπεδο. 

5. Ματαίωση - ∆ιεξαγωγή Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών». Σε περίπτωση ματαίωσης 

Αγώνα ή διεξαγωγής Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ή λόγω άλλων λόγων 

επιβαλλομένων από αρμόδιες Αθλητικές ή άλλες Αρχές, ο Κάτοχος δεν έχει δικαίωμα  

υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου της Κάρτας 

Διαρκείας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ Α.Ε.Κ..  

6. Επιβολή τιμωρίας στην ΠΑΕ Α.Ε.Κ ή αλλαγή έδρας. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της 

ΠΑΕ Α.Ε.Κ, λόγω τιμωρίας ή λόγω απόφασης αρμόδιας Αρχής ή για οποιονδήποτε άλλο 

λόγο που δεν απορρέει από απόφαση της ΠΑΕ, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 

για εξασφάλιση  θέσεως στους Κατόχους Καρτών ∆ιαρκείας για την παρακολούθηση του 

αγώνα της Π.Α.Ε. στο ορισθέν γήπεδο, κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων 

φιλάθλων. Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα, που να μην 

επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους Κατόχους Καρτών ∆ιαρκείας, η ΠΑΕ Α.Ε.Κ θα 

ενημερώνει εγκαίρως σχετικά τους Κατόχους μέσω της ιστοσελίδας της www.aekfc.gr ή με 

κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ότι για την εξασφάλιση θέσης θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκούς 

χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν δύναται να εξυπηρετηθεί το σύνολο των Κατόχων 

Καρτών ∆ιαρκείας, οι τελευταίοι, δεν έχουν καμία μορφής αξίωση ή απαίτηση έναντι της 

http://www.aekfc.gr/


ΠΑΕ Α.Ε.Κ, (π.χ επιστροφή χρημάτων, αποζημίωση κ.α) και συνακόλουθα, η ΠΑΕ Α.Ε.Κ δεν 

έχει καμία υποχρέωση καταβολής χρημάτων ή άλλη αποζημίωση σε αυτούς. 

7. Η είσοδος και η παραμονή στο γήπεδο ανηλίκου κάτω των 14 ετών επιτρέπεται μόνο 

εφόσον αυτός συνοδεύεται από ενήλικα, τη σχετική δε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις 

του ανηλίκου αναλαμβάνει/ουν σε κάθε περίπτωση ο ασκών ή οι ασκούντες τη γονική 

μέριμνα και επιμέλεια αυτού. 

8. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου διαρκείας (είτε της κάρτας στάθμευσης ΙΧΕ), ο 

κάτοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει το γεγονός αμέσως στο Τμήμα Εισιτηρίων 

Διαρκείας της ΠΑΕ Α.Ε.Κ, προκειμένου να ακυρωθεί το απολεσθέν εισιτήριο και να 

αντικατασταθεί με καινούργιο. Η αντικατάσταση του απολεσθέντος εισιτηρίου θα επιφέρει 

χρέωση στον κάτοχο του ποσού των 5,00€ (ως λειτουργικά έξοδα). 

9. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου διαρκείας, κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα, ο 

κάτοχος θα μπορεί, αποκλειστικά και μόνον ο ίδιος, να προμηθευτεί προσωρινό εισιτήριο 

από το ειδικό εκδοτήριο έναντι της θύρας 12 του γηπέδου που ανοίγει 2 ώρες πριν τον 

αγώνα μέχρι και 20' λεπτά μετά την έναρξή του, προσκομίζοντας απαραίτητα σχετικό 

δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει ταυτοπροσωπία (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, 

Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης). Σε περίπτωση όμως που παρόλο που θα προμηθευτεί 

προσωρινό εισιτήριο διαρκείας προσκομιστεί και γίνει χρήση και του κανονικού εισιτηρίου 

διαρκείας του, η ΠΑΕ Α.Ε.Κ θα δύναται να προβεί στην άμεση ακύρωση του εισιτηρίου 

διαρκείας και στην απαγόρευση εισόδου τόσο του κατόχου διαρκείας όσο και του έτερου 

φυσικού προσώπου που προσήλθε στο γήπεδο είτε με το κανονικό είτε με το προσωρινό 

εισιτήριο. 

10. Δικαίωμα προμήθειας (δωρεάν) κάρτας στάθμευσης στο ειδικό parking AMEA (έναντι 

της θύρας 13), θα έχουν μόνο οι ΑΜΕΑ-ΑΜΑΞΙΔΙΟ. Οι υπόλοιποι ΑΜΕΑ θα μπορούν να 

προμηθευτούν (δωρεάν) κάρτα στάθμευσης για το parking P0 ή για το P4. Η πρόσβαση 

όλων θα επιτρέπεται εφόσον ο ΑΜΕΑ επιδεικνύει μαζί με την θέση στάθμευσης και την 

ταυτότητά του, κατά την προσέγγισή του με το όχημα στην πύλη Α ή Β. Οι κάρτες 

στάθμευσης ΑΜΕΑ δεν δανείζονται. 


