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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
2017 - 2018

Βασικό: Αφορά εισιτήρια που δεν υπάγονται σε καµία από τις παρακάτω κατηγορίες.

Ανέργου: Αφορά τα εκπτωτικά εισιτήρια στις θύρες 2,4,7 για ανέργους.

Άνω των 60:
Αφορά στα εκπτωτικά ανά θύρα
εισιτήρια για άτοµα άνω των 60 ,
συγκεκριµένα τα άτοµα µε ηµεροµηνία
γέννησης πριν από και την 31/12/1957.

Παιδικό:
Αφορά στα εκπτωτικά ανά θύρα εισιτήρια
για παιδιά ηλικίας έως και 14 χρονών,
συγκεκριµένα τα παιδιά µε ηµεροµηνία
γεννήσεως µετά την 1/1/2003.
(εκτός θύρας 3 VIP).

Mαθητικό-Φοιτητικό:
Αφορά στα εκπτωτικά ανά θύρα εισιτήρια
(εκτός θύρας 3 VIP) αποκλειστικά  για
µαθητές ηλικίας 15-18 χρονών και
φοιτητές Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.

Α.Μ.Ε.Α.:
Αφορά στα εκπτωτικά ανά θύρα
εισιτήρια ( εκτός θύρας 3 VIP λόγω
περιορισµένων θέσεων )
αποκλειστικά για Α.Μ.Ε.Α.

Στρατιωτικό:
Αφορά στα εκπτωτικά ανά θύρα
εισιτήρια για στρατιώτες που
υπηρετούν την θητεία τους στις
ένοπλες δυνάµεις. (εκτός θύρας 3 VIP).

Οικογενειάκο:
Αφορά στα εκπτωτικά ανά θύρα εισιτήρια
(εκτός θύρας 3 VIP) αποκλειστικά  για
µαθητές ηλικίας 15-18 χρονών και
φοιτητές Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.

Για κάθε περίπτωση απόκτησης εισιτηρίου διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2017-18 (ανανέωση ή νέα εγγραφή σε οποιαδήποτε 
κατηγορία) είναι απαραίτητη η προσκόµιση της αστυνοµικής ταυτότητας του κάθε ενδιαφερόµενου και του αριθµού ΑΜΚΑ.
Για την απόκτηση του εισιτηρίου διαρκείας είναι απαραίτητη η παρουσία του αγοραστή σύµφωνα µε το νόµο 4326/2015 του Υπουργού 
Αθλητισµού.
Για την ανανέωση του παιδικού εισιτηρίου διαρκείας από φιλάθλους της οµάδας οι οποίοι ήταν κάτοχοι την περασµένη αγωνιστική 
περίοδο 2016-17 είναι απαραίτητη η προσκόµιση πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού (ηλικίας έως 14 ετών).
Για την απόκτηση Φοιτητικού εισιτηρίου είναι απαραίτητη η προσκόµιση και της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο).
Για την απόκτηση Α.Μ.Ε.Α εισιτηρίου είναι απαραίτητη η προσκόµιση και αποδεικτικού εγγράφου.
Για την απόκτηση Οικογενειακού εισιτηρίου είναι απαραίτητη η προσκόµιση και του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως από τον 
εκάστοτε ∆ήµο.
Για την απόκτηση Ανέργου εισιτηρίου είναι απαραίτητη η προσκόµιση και της ισχύουσας κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆.
Για την αγορά και παραλαβή εισιτηρίου διαρκείας από 14 έως 17 ετών απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του/των ασκούντος/-ων τη γονική 
µέριµνα. Για την αγορά και παραλαβή εισιτηρίου διαρκείας από ανήλικο κάτω των 14 ετών η σχετική σύµβαση θα συµπληρώνεται και θα 
υπογράφεται µόνο από τον/τους ασκούντα/ες τη γονική µέριµνα. Για την είσοδο και παραµονή του στο γήπεδο ο ανήλικος κάτω των 14 
ετών πρέπει να συνοδεύεται από ενήλικα, τη σχετική δε ευθύνη αναλαµβάνει/-ουν πάντα ο ασκών/ οι ασκούντες τη γονική µέριµνα.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ µόνο µε Visa & Mastercard εκτός Diners και American Express
(µε 3 άτοκες δόσεις σε όλα τα εισιτήρια διαρκείας που η τιµή τους είναι ίση ή µεγαλύτερη των 200€).
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ 7 Συνδεσµικό και Ανέργου ο τρόπος πληρωµής είναι µονό µε µετρητά.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στην συνεργαζόµενη τράπεζα Πειραιώς
στον τραπεζικό λογαριασµό Αρ: 6886-122343-618
*Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του αγοραστή
προκειµένου να γίνεται εύκολα ο έλεγχος. Ο αγοραστής θα πρέπει πάντα να κρατάει αντίγραφο κατάθεσης
ως αποδεικτικό στοιχείο.



ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Από την 7η Ιουνίου µέχρι και την 15η Ιουλίου θα έχουν δικαίωµα οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας να ανανεώσουν τα εισιτήρια 
τους στις ίδιες θέσεις που είχαν το 2016-17 ή να µετακινηθούν σε οποιαδήποτε ελεύθερη θέση είτε της ίδιας θύρας είτε άλλης 

θύρας της επιλογής τους. Παράλληλα διατίθεται σε όλους τους ενδιαφερόµενους κάθε διαθέσιµη ελεύθερη θέση.
2η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Την 16η Ιουλίου θα απελευθερωθούν όλες οι θέσεις των κατόχων που δεν έχουν ανανεωθεί και θα συνεχιστεί κανονικά η 
διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας , στο σύνολο των ελεύθερων θέσεων. 

*Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση ανανέωσης – νέας εγγραφής από το επίσηµο site µας www.atromitosfc.gr

ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Το γραφείο της διαχείρισης εισιτηρίων στο ∆ηµοτικό Στάδιο Περιστερίου (είσοδος από οδό Γιαννιτσών κάτω από τη Θύρα 2).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2105777706.

Ώρες λειτουργίας από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 12.00 – 20.00 και Σάββατο 10:00-14:00.
Το εισιτήριο διαρκείας ισχύει για τους:

Εντός έδρας αγώνες Πρωταθλήµατος και PLAY OFF, Κυπέλλου Ελλάδος, Φιλικούς αγώνες.

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΠΑΙ∆ΙΚΟ

ΑΝΕΡΓΟΥ

ΑΜΕΑ/ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΙΚΟ/ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
2 ΓΟΝΕΙΣ+1 ΠΑΙ∆Ι
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΩΡΟ 1 ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 15 ΧΡΟΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΘΥΡΑΣ 3
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www.atromitos-store.gr

Βρείτε όλα τα προϊόντα
της αγαπηµένης σας Οµάδας

Ώρες λειτουργίας από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή
12.00 – 20.00 και Σάββατο 10:00-14:00



ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

1000τµχ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΡΤΕΣ - 1 ΟΨΗ

25€

4.50€

2500τµχ.
ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ Α5
2 ΟΨΕΩΝ

80€

ΣΗΜΑΙΑ 3µ.

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ
ΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ
ΚΟΥΠΑ

75€

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

ΕΝΑ ΧΡΩΜΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΚΑΡ∆ΙΑ - ΠΛΑΤΗ

Α
Π

Ο

ΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ

ROLL UP
BANNER

60€

Λ. Κων/πόλεως 87, Περιστέρι

210 5781 912
Βρείτε µας στο facebook - G.M Advertising


