
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ !





To εισιτήριο διαρκείας περιλαμβάνει
όλους τους εντός έδρας αγώνες:

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

 ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΦΙΛΙΚA



ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

Εκπτωτικά κουπόνια για τα RED Stores
(Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης και Μοναστηράκι)

Κουπόνια για την αγορά των επίσημων εμφανίσεων 
σε προνομιακή τιμή

Προσφορές χορηγών & συνεργατών



2 ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΕ OΛΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 Αγορά της επίσημης HOME εμφάνισης 2022-2023 με 45€
 Αγορά της επίσημης AWAY εμφάνισης 2022-2023 με 45€



Εκπτώσεις στα RED Stores
30% έκπτωση στο Red 1925
30% έκπτωση για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων στο Red 1925
Parking
Προσφορές χορηγών και συνεργατών

ΠΡΟΝΟΜΙΑ VVIP ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ



Πρόσβαση σε VIP Bar στο επίπεδο Concourse 
Εκπτώσεις στα RED Stores
30% έκπτωση στο Red 1925 (μετά το τέλος των αγώνων)
30% έκπτωση για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων στο Red 1925
Parking
Προσφορές χορηγών και συνεργατών

ΠΡΟΝΟΜΙΑ VIP ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ





ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Περίοδος Ανανεώσεων

Από Πέμπτη 9/6 έως Κυριακή 26/6
 Οι κάτοχοι Ε/Δ της περιόδου 2021-2022 έχουν εξασφαλισμένη την θέση τους
 Για τις θύρες 3 έως 7 δεν υπάρχει περίοδο ανανεώσεων και έχουν δικαίωμα αγοράς παλαιοί και νέοι 

κάτοχοι εως την εξάντλησή τους.

Ημερομηνίες και Ώρες Διάθεσης 
 Πέμπτη 9/6 – Παρασκευή 10/6, ώρες 10:00 – 18:00
 Σάββατο 11/6 10:00 – 15:00
 Τρίτη 14/6 – Παρασκευή 17/6, ώρες 10:00 – 18:00
 Σάββατο 18/6 – Κυριακή 19/6, ώρες 10:00 – 15:00
 Δευτέρα 20/6 – Παρασκευή 24/6, ώρες 10:00 – 18:00
 Σάββατο 25/6 – Κυριακή 26/6, ώρες 10:00 – 15:00
 Από 27/6 οι ώρες λειτουργίας θα είναι Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 – 18:00

Παρατηρήσεις
 Οι νέοι κάτοχοι θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας από Πέμπτη 9/6, χωρίς την έκπτωση των 

περσινών κατόχων. 
 Από Δευτέρα 27/6 οι περσινοί κάτοχοι δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους και της έκπτωσης.



ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Online
Επίσημο site της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (www.olympiacos.org).
 Με δυνατότητες αποθήκευσης του εισιτηρίου σε κινητό τηλέφωνο (wallet) ή εκτύπωσης «PRINT AT 

HOME», χωρίς να είναι απαραίτητη η παραλαβή από το γήπεδο.
 Για τις θύρες 3 – 7 η παραλαβή θα γίνεται αποκλειστικά από το γραφείο του τμήματος 

μελών/φιλάθλων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού που βρίσκεται στο στάδιο Γ. Καραϊσκάκης (κάτω από 
θύρα 19 – Εμπορική Στοά) καταβάλλοντας επιπλέον την οικονομική ενίσχυση των 50€.

Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης
Από τα εκδοτήρια της θύρας 25 τις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες

Πληροφορίες
Τηλέφωνο: 210 4800920 10:00 – 18:00 (Δευτέρα-Παρασκευή)
Email: ticketing@olympiacos.org

http://www.olympiacos.org/


 Χρεωστικές Κάρτες
 Πιστωτικές Κάρτες:

• 12 άτοκες δόσεις μόνο με την Olympiacos F.C. Mastercard® της Τράπεζας Πειραιώς 
• Άτοκες Δόσεις με άλλες πιστωτικές κάρτες

 Μετρητά στα Εκδοτήρια  (Για συναλλαγές έως 500€)
 Για συναλλαγές άνω των 500€ χωρίς χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, απαιτείται κατάθεση 

στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς και προσκόμιση του καταθετηρίου στα εκδοτήρια.

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN : GR61 0172 1030 0051 0306 1273 974
SWIFT : PIRBGRAA

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
IBAN : GR94 0110 1980 0000 1984 8005 088
SWIFT : ΕΤΗΝGRAA

• ALPHA BANK
IBAN : GR91 0140 1010 1010 0232 0000 545
SWIFT : CRBAGRAAXXX

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για την έκδοσή τους είναι απαραίτητα
 ΑΜΚΑ
 ΑΔΤ
 ΑΦΜ
 ΔΟΥ
 Κινητό
 Διεύθυνση
 E-mail

Κάθε κάτοχος – μέλος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) εισιτήριο διαρκείας.

Σε όλες τις θύρες εκτός των θυρών 3 έως 7 θα υπάρχουν παιδικά εισιτήρια με έκπτωση περίπου 30%.

Δικαίωμα αγοράς παιδικών εισιτηρίων διαρκείας έχουν φυσικά πρόσωπα με έτος γέννησης 2007 και μετά.

Οι προϋποθέσεις εισόδου στο Γήπεδο καθορίζονται ανάλογα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Πολιτείας.



Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα Μέλη του Ερασιτέχνη 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ . 
Οι συνδρομές δεν εμπεριέχονται στις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την Κάρτα Μέλους: 
 Στο Internet (www.olympiacossfp.gr)
 Από το γραφείο το τμήματος μελών/φιλάθλων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού που βρίσκεται στο στάδιο Γ. 

Καραϊσκάκης (κάτω από θύρα 19 – Εμπορική Στοά).

Αναλυτικά ισχύουν: 
 50 € συνδρομή Μέλους Ερασιτέχνη για όλους τους κατόχους διαρκείας
 Επιπλέον 50 € οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη για τους κατόχους διαρκείας των θυρών 3 έως 7
 50 € οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη για τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας

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

Για πληροφορίες σχετικά με την «Κάρτα Μέλους Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π 
στο 2111007060, 10:00 – 18:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) ή στο email members@osfp.gr

http://www.olympiacossfp.gr/
mailto:members@osfp.gr


Olympiacos F.C. Mastercard®

Όλοι οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών Olympiacos F.C. Mastercard® &  Olympiacos F.C. 
Mastercard® Gold που θα χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας τους, 
επωφελούνται με έως 12 άτοκες δόσεις.

Επιπλέον, συμμετέχουν αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση όπου:

30 τυχεροί θα κερδίσουν την επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου διαρκείας τους έως €300.

Ισχύει για αγορές εισιτηρίων διαρκείας έως 31/08/2022.

Δεν έχεις πιστωτική κάρτα Olympiacos F.C. Mastercard; Απόκτησέ την, τώρα και online μέσω winbank, 
έως 31/08/2022 και κέρδισε την επίσημη νέα φανέλα της Ομάδας για τη σεζόν 2022-2023.



ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ



 ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
COSMOTE TV Full PACK 

Δες όλο το περιεχόμενο της COSMOTE TV

εντελώς ΔΩΡΕΑΝ & απόλαυσε την αγαπημένη σου ομάδα

(παραλαβή μοναδικού κωδικού μαζί με το Ε.Δ, η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει έως 15/7)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ



 Εκπτωτικά κουπόνια 20% για αγορές από τα RED Stores 
στο “Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης” και στο Μοναστηράκι

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ



 Έκπτωση 20% για αγορές από το adidas “Shop in Shop” του RED 
Store του “Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης”.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ



 8.000 BOX πόντοι
(Μπες στο ΒΟΧ, το delivery που πάντα κερδίζεις, βάλε τον κωδικό &  

εξαργύρωσε τους πόντους σε εκπτώσεις σε όποιo πιάτο & κατάστημα επιθυμείς)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ



 “ΗΡΩΝ VIP GOLD” 
• χωρίς καμία χρονική δέσμευση 

• χωρίς μηνιαίο πάγιο

• με χαμηλή νυχτερινή χρέωση €0,09€/kWh, όλο το 24ωρο 

• δεν απαιτείται η εγκατάσταση νυχτερινού μετρητή

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ



 Έκπτωση έως 20% για αγορές στα καταστήματα
(με την επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ



 Έκδοση Ασημένιας κάρτας METROPOLITAN 
(πληροφορίες: 210 48 09 000)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ



 Κεντρική Σχολή ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (Άγιος Ι. Ρέντης) 
15% έκπτωση στην ετήσια συνδρομή περιόδου 2022-2023
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – πληροφορίες: 210 34 18 000)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ




