


Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι η έναρξη 

διάθεσης των καρτών διαρκείας για νέους 

κατόχους για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 

θα ξεκινήσει την Παρασκευή 20/08/2021 .

Η κάρτα διαρκείας περιλαμβάνει όλους τους 

επίσημους εντός έδρας αγώνες.

Σημαντική Ημερομηνία:

Δευτέρα 20/08/2021

έναρξη διάθεσης καρτών διαρκείας για νέους κατόχους 2021-2022



Τα Highlights της Κάρτας Διαρκείας:

• Όλοι οι επίσημοι εντός έδρας αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις

• Εξασφαλισμένη θέση

• Δώρα - προνόμια χορηγών

• Δώρα - προνόμια αδειούχων Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός



Η κύρια πρόθεση της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για την φετινή περίοδο, είναι να μπορέσει να εξασφαλίσει, 
σε κάθε κάτοχο διαρκείας την είσοδό του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Για αυτό το λόγο, επιλέξαμε το παρακάτω τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας :

Χωρίζουμε το μεγαλύτερο κομμάτι του γηπέδου σε κατηγορίες τιμών και όχι σε κατηγορίες διαρκείας όπως τις προηγούμενες 

χρονιές (Team 1, Team 2, Exec A, Exec B, Family, VIP, Court Seats και Baseline). Στα ήδη υπάρχοντα τμήματα διαρκείας 

προστίθενται και άλλα μεγαλώνοντας την διαθεσιμότητα των θέσεων.

Σε περίπτωση μείωσης της επιτρεπόμενης χωρητικότητας του γηπέδου από την πλευρά της πολιτείας για λήψη μέτρων, έχουμε 

την ευελιξία, με αυτό τον τρόπο, να μεταφέρουμε τους κατόχους διαρκείας σε τμήμα της ίδιας, ή παρόμοιας κατηγορίας τιμής 

με αυτή που έχει ήδη επιλέξει. Σε αυτή τη περίπτωση θα αποσταλούν στους κατόχους, τα νέα εισιτήρια τους μέσω email. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2021-22



On line:

Mέσω του επίσημου site της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ www.olympiacosbc.gr και από το www.ticketmaster.gr

Οι παρακάτω κατηγορίες ΔΕΝ θα διατεθούν online αλλά μόνο τηλεφωνικά:

VIP / COURT SEATS / BASELINE / FAMILY

Στα τηλέφωνα:

• Για τις κατηγορίες: VIP / COURT / BASELINE / EXEC.A: 210 45 27 471

• Για την κατηγορία: FAMILY: 210 45 27 473 και στα τηλέφωνα: 210 48 28 160, 210 48 10 215 και 210 48 15 876

• Στο τηλεφωνικό Κέντρο της Ticketmaster στο 210 89 38 007 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 - 21:00

και Σάββατο και Κυριακή από τις 17:00 - 21:00

Η παραλαβή της κάρτας διαρκείας θα γίνει κατόπιν νέας ενημέρωσης και με την επίδειξη των απαιτούμενων πιστοποιητικών.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου: Δευτέρα - Παρασκευή από 10:00 - 18:00

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ



 Χρεωστικές κάρτες

 Πιστωτικές κάρτες

 Μέχρι 8 άτοκες δόσεις ΜΟΝΟ με την κάρτα 

Olympiacos B.C. World Mastercard® της Τράπεζας Πειραιώς.

 Μέχρι 4 άτοκες δόσεις με άλλες πιστωτικές κάρτες.

 Κατάθεση (για αγορές μέσω τηλεφώνου)

 Τράπεζα Πειραιώς

ΙΒΑΝ: GR 720172 102000 5102 035880 921

 Τράπεζα Alpha Bank

IBAN: GR 480140 10101010 0232 000 4520

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



Για την έκδοσή τους είναι απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

• ΑΜΚΑ

• ΑΔΤ

• ΑΦΜ

• Αριθμός κινητού τηλεφώνου

• Email

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Κατά την παραλαβή των διαρκείας θα πρέπει να επιδείξουν :

Πιστοποιητικό εμβολιασμού Covid-19 ή πιστοποιητικό νόσησης 

Covid-19

Το προγραμματισμένο ραντεβού εμβολιασμού

Τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας ισχύουν από το έτος γέννησης 

2006 και μετά 



Η είσοδος στο ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε όσους έχουν τα ακόλουθα παραστατικά:

• Πιστοποιητικό εμβολιασμού Covid-19

• Πιστοποιητικό νόσησης Covid-19

• Οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δήλωση self test γονέων

Ο έλεγχος και η ταυτοπροσωπία θα γίνεται κατά την είσοδο στο γήπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ.

Σε περίπτωση που επιβληθούν με νομοθετική ρύθμιση περιορισμοί, ή ειδικότερες υγειονομικές προϋποθέσεις
αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα γήπεδα χαμηλότερου ποσοστού χωρητικότητας που η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
αδυνατεί να καλύψει, τότε και μόνο δύναται να παράσχει αντισταθμιστικά οφέλη στους κατόχους των εισιτηρίων
διαρκείας που θα στερηθούν το δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο για λόγους που οφείλονται στους περιορισμούς λόγω
αντιμετώπισης της πανδημίας της Cοvid-19 είτε εντός της περιόδου 2021/2022 είτε εντός της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ



Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα Μέλη του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθευτούν την Κάρτα Μέλους στα:

• www.olympiacossfp.gr

• Από το γραφείο του τμήματος μελών/φιλάθλων του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που βρίσκεται στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης 
(κάτω από τη θύρα 19 – Εμπορική Στοά).

Με την κάρτα Μέλους, ο κάτοχος θα έχει τη δυνατότητα, με σειρά προτεραιότητας, να παρακολουθήσει όλους τους αγώνες 
των Τμημάτων του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (πόλο, βόλεϊ (ανδρών και γυναικών), χάντμπολ ανδρών και μπάσκετ γυναικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ» μπορείτε να καλείτε τον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ στο 211 100 70 60

Ώρες: 10:00 - 18:00

Ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Ο Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ προσφέρει στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας VIP, EXEC.A και
EXEC.B 2021-2022 ένα VIP “Welcome Back Kit by bwin” και σε όλους τους νέους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 

ένα "bwin Card Wallet".

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ



Έκπτωση 15% στην εργασία του Service και έκπτωση 10% στα ανταλλακτικά για όλες τις εργασίες

Αλ. Παπαδιαμάντη 4, Άγιος Ι. Ρέντης 

2111038800 - 2111038842 - 2111038843

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ



ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ

Olympiacos B.C. World Mastercard & Gold της Τράπεζας Πειραιώς

• Έως 8 άτοκες δόσεις για την πληρωμή της κάρτας διαρκείας

• 10% έκπτωση σε όλες τις κάρτες διαρκείας

• Συμμετοχή σε κλήρωση όπου 30 τυχεροί θα κερδίσουν την επιστροφή της αξίας της κάρτας διαρκείας τους έως €300



ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ

Για την εξαργύρωση πόντων της πιστωτικής κάρτας Olympiacos B.C. World Mastercard®, ισχύουν τα παρακάτω:

• Δεκτές θα γίνονται οι εξαργυρώσεις μόνο κατά το διάστημα από 20 Αυγούστου έως 27 Αυγούστου

• Πριν την εξαργύρωση στη Τρ. Πειραιώς, είναι απαραίτητη η αποστολή email στην διεύθυνση fansdpt@olympiacosbc.gr για την 
επιβεβαίωση του αιτήματος

• Κάθε κάτοχος μπορεί να πραγματοποιήσει εξαργύρωση για 1 εισιτήριο διαρκείας περιόδου 2021-2022



ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ

• Έκπτωση 20% σε όλα* τα προϊόντα της GSA full price για αγορές online και από το κατάστημα, με την 

παροχή ενός προσωπικού κωδικού, ο οποίος θα αποσταλλεί με email 

• Η έκπτωση δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις

*(εκτός κάλτσας & εσώρουχου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Φαβιέρου 7, Μεταμόρφωση

211 18 22 269

www.gsasport.com



• Έκπτωση 10% στον κάθε κάτοχο με επίδειξη της κάρτας 
διαρκείας του στο ταμείο των καταστημάτων.

• Για online παραγγελίες επικοινωνήστε με την Κ.Α.Ε. 
Ολυμπιακός στο 210 45 27 600.

• Η έκπτωση ισχύει στα full price προϊόντα του brand Parex.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ιπποκράτους 1, Αθήνα

Αγίου Μάρκου 12, Αθήνα

Κύπρου 59, Γλυφάδα

Συντ. Δαβάκη 58, Καλλιθέα

Ομήρου 41-43, Νέα Σμύρνη

Ταξιαρχών 85, Κορυδαλλός 

Τιτάνων 27, Ελληνικό

Τσαμαδού 27, Πειραιάς

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 103, Μενίδι 

Χελμού 19, Άγιος Στέφανος

Ερμού 36, Χαλκίδα

Κούμα 34, Λάρισα 

The Mall Athens, Μαρούσι Ανδρέα 

Παπανδρέου 35 (στο επίπεδο 0)

Ερμού 34, Αθήνα 

Εθνικής Αντιστάσεως 32 , Περιστέρι

Πειραιώς 28 , Μοσχάτο



• 20% έκπτωση στις τιμές λιανικής στο σύνολο των προϊόντων της εταιρείας, με την επίδειξη της κάρτας 
διαρκείας στο ταμείο.

• Εξαιρούνται τα προϊόντα προσφοράς καθόσον προσφέρονται με μεγαλύτερη έκπτωση του 20%.

• Η έκπτωση δεν ισχύει στις περιόδους των εκπτώσεων.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Koλοκοτρώνη 55 και Τσαμαδού, Πειραιάς 

Αθηνάς 55 και Ξενοφώντος, Κορυδαλλός 

Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 127, Καλλιθέα 

Λεωφ. Ηρακλείου 233, Νέα Ιωνία



ΠΡΟΝΟΜΙΑ OFFICIAL OLYMPIACOS BC STORE

Τα προνόμια των κατόχων διαρκείας για τη σεζόν 2021 -22 από το Official Olympiacos BC Store:

• Ο κάτοχος με την επίδειξη της φετινής κάρτας διαρκείας θα επιλέγει ένα δώρο της αρεσκείας του από μια συγκεκριμένη 

γκάμα προϊόντων χωρίς να προχωρήσει σε αγορά.

• Ο κάτοχος σε κάθε αγορά που πραγματοποιεί σε οποιοδήποτε κατάστημα μας, με την επίδειξη της φετινής κάρτας 

διαρκείας, θα έχει έκπτωση 20% (η έκπτωση δεν ισχύει σε προϊόντα προσφοράς).

• Μετά την παραλαβή του δώρου σας από τα καταστήματα μας θα μπορείτε να συμμετέχετε στη κλήρωση για 5 αγωνιστικές 

φανέλες σεζόν 2021/2022. Η φανέλα θα δοθεί σε κάθε νικητή από τον αγαπημένο του παίκτη (υπό προϋποθέσεις).




