
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΣΜΗΜΑ ΣΙΜΗ 
ΚΑΣΟΧΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΣΙΜΕ 
ΚΑΣΟΧΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΣΙΜΗ 
ΑΝΑΝΕΩΗ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤ 30%  

ΣΙΜΗ 
ΑΝΑΝΕΩΗ 

ΠΑΙΔΙΚΟΤ 30% 

COURTSIDE COURT 2.000 € 2000 € 1.400 € 1.400 € 
VIP VIP 1.000 € 1000 € 700 € 700 € 

BASELINE BL LEFT & RIGHT 500 € 500 € 350 € 350 € 
EXECUTIVE Π11, Π12 430 € 250 € 300 € 175 € 
EXECUTIVE 15-16,Π4,Π5 300 € 175 € 210 € 125 € 
AEK CLUB 5,6,7,8,Π3,Π6,Π10,Π13 250 € 150 € 175 € 100 € 
AEK CLUB Π1,Π8 210 € 125 € 145 € 85 € 
AEK CLUB 3,4,9,10,13,14,17,18,Π2,Π7,

Π9,Π14 
120 € 75 € 85 € 50 € 

AEK CLUB 1,2,11,12,19,20,21,22,23,24,
25, 

26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35, 36,37,41,42,43,44 

95 € 55 € 65 € 40 € 



 

 

 

 

 

Απαραίτητη προχπόθεςη για την αγορά ειςιτηρίου Διαρκείασ είναι η κατοχή «Κάρτα Φίλου 

ΑΕΚ», με κόςτοσ 10 ευρώ και δυνατότητα αγοράσ από τα γραφεία Ticketing τησ ΑΕΚ BC ςτο ΑΝΩ 

ΛΙΟΙΑ Olympic Hall και από την ιςτοςελίδα: www.aek.gr   

Μζχρι 26 Αυγοφςτου θα ζχουν δικαίωμα οι περςινοί κάτοχοι Διαρκείασ να ανανεώςουν τη θζςη 
τουσ και παράλληλα θα πραγματοποιοφνται και καινοφργιεσ αγορζσ Διαρκείασ. 
 
 

ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ – ΕΙΔΙΚΕ ΣΙΜΕ  

Παιδικά Ειςιτήρια 

Τα παιδιά ζωσ 10 ετών δικαιοφνται να ειςζρχονται δωρεάν ςτο γιπεδο, υπό τθν προχπόκεςθ να 

ςυνοδεφονται από τον κθδεμόνα τουσ, και να μθν καταλαμβάνουν επιπλζον κζςθ.  

Για τουσ / τισ ανιλικουσ/ανιλικεσ με θμερομθνία γζννθςθσ μεταξφ 2004 ζωσ και 2010 κα ιςχφςει θ 

παραπάνω αναγραφόμενθ ζκπτωςθ ςε όλα τα διαηώματα πλθν των Courtside, Baseline και VIP.  

Το παιδικό ειςιτιριο κα μπορεί να αγοράηεται μόνο από κθδεμόνα, με τθν ταυτόχρονθ αγορά 

ειςιτθρίου από τον/τθν ίδιο/ίδια και με τθν προςκόμιςθ ενθμερωμζνου πιςτοποιθτικοφ γεννιςεωσ 

του παιδιοφ.   

Η χριςθ του παιδικοφ ειςιτθρίου είναι αυςτθρά προςωπικι για τον/τθν δικαιοφχο του και θ 

ταυτοποίθςι του/τθσ δικαιοφχου κατά τθν είςοδο ςτον αγωνιςτικό χώρο είναι επιβεβλθμζνθ. 

ΑΜΕΑ 

Ειςιτιρια για ΑΜΕΑ, ςε τιμι 50 ευρώ. Το ειςιτιριο για ΑΜΕΑ κα μπορεί να αγοράηεται από τον ίδιο, 

με τθν προςκόμιςθ ζγκυρου πιςτοποιθτικοφ  

ΗΜΕΙΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ 

Η διάκεςθ Ειςιτθρίων Διαρκείασ κα πραγματοποιείται φζτοσ από τα Γραφεία τθσ ΚΑΕ ΑΕΚ ςτο  ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΑ Olympic Hall (ςτθν κεντρικι είςοδο), Κωνςταντινουπόλεωσ 59, 133 42 Άνω Λιόςια.  

Ημζρεσ και ώρεσ λειτουργίασ: Από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 10:00 – 18:00 (εξαιρουμζνων των 

αργιών).  

Μζςω διαδικτφου ςτισ ηλεκτρονικζσ διευθφνςεισ: www.aekbc.gr. 

Μζςω του τηλεφωνικοφ κζντρου: 210 6896793. Το τθλεφωνικό κζντρο κα λειτουργεί από Δευτζρα 

ζωσ Παραςκευι 10:00 – 17:00 (εξαιρουμζνων των αργιών).  

Ηλεκτρονική διεφθυνςη: tickets@aekbc.gr 

 

 

http://www.aek.gr/
http://www.aekbc.gr/
mailto:tickets@aekbc.gr


 

 

 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΓΟΡΑ – επιβεβαίωςη με λογιςτήριο 

Με κάρτεσ 

 Πιςτωτικζσ κάρτεσ (Visa, Mastercard ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ εκδότριασ 

Τράπεηασ και με ζωσ 5 άτοκεσ δόςεισ. Για τισ κατθγορίεσ Courtside, Baseline & VIP οι 

δικαιοφχοι μποροφν να καταβάλουν ζωσ 7 άτοκεσ δόςεισ).  

 Χρεωςτικζσ κάρτεσ (Visa, Mastercard) 

 Προπλθρωμζνεσ κάρτεσ (Visa, Mastercard) 

Με κατάθεςη ςε λογαριαςμό 

Τράπεηα Πειραιώσ 
IBAN: GR46 0172 1020 0051 0208 7919 949 - ΑΕΚ NEA ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014  

 
*Η πώλθςθ με αυτόν τον τρόπο κα διεξάγεται μόνο μζςω του τηλεφωνικοφ κζντρου: 210 6896793. 

Στθν αιτιολογία κατάκεςθσ κα πρζπει να αναγράφεται υποχρεωτικά: «Ειςιτιριο Διαρκείασ & 

Ονοματεπώνυμο».  Ο αγοραςτισ κα πρζπει πάντα να κρατάει το αντίγραφο κατάκεςθσ ωσ 

αποδεικτικό ςτοιχείο τθσ ςυναλλαγισ.  

Με μετρητά  

Για αγορζσ ςτο τμιμα Ειςιτθρίων τθσ AEK BC, για ποςά ζωσ και 500 ευρώ βάςει του νόμου Ν. 

4446/16, Άρκρο 69 παρ. 2. 

 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Οι κάρτεσ Διαρκείασ είναι αυςτθρά προςωπικζσ και δεν μεταβιβάηονται, ενώ ο κάκε φίλακλοσ 

μπορεί να ζχει ςτθν κατοχι του μόνο μία.  Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ 

του νόμου.  

Οι κάτοχοι ειςιτθρίων Διαρκείασ οφείλουν να φζρουν μαηί τουσ τθν πλαςτικοποιθμζνθ κάρτα 

κακώσ και τα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ AEK B.C. διατθρεί το δικαίωμα 

να απαγορεφςει τθν είςοδο ςε οποιονδιποτε παρευριςκόμενο, ανεξαρτιτωσ αν είναι κάτοχοσ 

ειςιτθρίου Διαρκείασ.  

Με επιπλζον χρζωςη courier 3€ οι κάτοχοι των ειςιτηρίων Διαρκείασ μποροφν να 

παραλαμβάνουν την κάρτα Διαρκείασ τουσ ταχυδρομικά. 

 


