
Από Δευτέρα ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2012-2013 
 
Περίοδοι πώλησης 

-  Η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 
2012/2013 ξεκινά τη Δευτέρα  25  Ιουνίου .    

-  Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας της περιόδου 2011/2012 έχουν τη 
δυνατότητα να ανανεώσουν την ίδια θέση που είχαν κατά την 
προηγούμενη αγωνιστική περίοδο μέχρι τις 14 Ιουλίου 2012 ή εάν 
επιθυμούν να μετακινηθούν σε οποιαδήποτε άλλη ελεύθερη 
διαθέσιμη θέση προς πώληση.  

- Ταυτόχρονα με τις ανανεώσεις, οι νέοι φίλαθλοι μπορούν να 
προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας σε οποιαδήποτε θέση δεν είναι 
δεσμευμένη από περσινούς κατόχους. 

- Στις 16 Ιουλίου 2012 όλες οι θέσεις που δεν έχουν ανανεωθεί από 
τους περσινούς κατόχους θα ακυρωθούν και θα τεθούν ελεύθερες 
προς διάθεση σε νέους ή παλιούς κατόχους. 

- Η πώληση εισιτηρίων διαρκείας θα πραγματοποιείται στο 
εκδοτήριο της Πλατείας Αγίου Βασιλείου,  
από Δευτέρα έως Παρασκευή  11.00πμ-3.00μμ και 5.00μμ-9.00μμ 
& Σάββατο 11.00πμ-3.00μμ.  

 
Διαδικασία αγοράς-ανανέωσης 

- Για κάθε ανανέωση ή νέα εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση 
της Αστυνομικής ταυτότητας του φιλάθλου.  

- Ο ήδη κάτοχος διαρκείας μπορεί να ανανεώσει παραπάνω από ένα 
εισιτήριο, αρκεί να προσκομίσει σε φωτοτυπίες τις αντίστοιχες 
ταυτότητες. 

- Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δίνει την δυνατότητα σε όλους 
τους νεαρούς φιλάθλους της που έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1995 
να συμμετέχουν στην Μαθητική Κερκίδα της Θύρας 2 Τμήμα Α 
αγοράζοντας  Παιδικό Εισιτήριο Διαρκείας με αξία 5€.  (Για την 
αγορά αυτού του εισιτηρίου διαρκείας είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης). 

- Παιδικά εισιτήρια διαρκείας εκδίδονται επίσης σε όλα τα υπόλοιπα 
τμήματα του γηπέδου (εκτός από το 3-VIP Executive Members) με 
έκπτωση 50% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου διαρκείας 
στο κάθε τμήμα. 

- Στο τμήμα 2-Γ τα εισιτήρια διαρκείας των 100€, διατίθενται από 
τους οργανωμένους φιλάθλους του ΑΣΤΕΡΑ. 
 

 
Εκπτωτικά εισιτήρια 



- Οι ενήλικες φίλαθλοι που κατέχουν κάρτα ανεργίας, ή είναι μέλη 
του Συλλόγου Πολυτέκνων Αρκαδίας ή του Συλλόγου Τριτέκνων 
Τρίπολης & Όμορων Δήμων, δικαιούνται 10% έκπτωση επί της 
βασικής τιμής του εισιτηρίου διαρκείας.  
* (α) απαιτείται προσκόμιση της αντίστοιχης κάρτας,  
* (β) οι παραπάνω εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται στο τμήμα 3-VIP 
Executive Members.  
 
 

Τρόποι πληρωμής / Πλεονεκτήματα 
- Η πληρωμή του εισιτηρίου μπορεί να γίνει είτε μετρητοίς, είτε 
μέσω πιστωτικής κάρτας έως 6 άτοκες δόσεις.  

- Όλοι οι φίλαθλοι που ανανεώνουν ή αγοράζουν νέο εισιτήριο 
διαρκείας επωφελούνται έκπτωσης από αγορές στην Μπουτίκ της 
ΠΑΕ, και έκπτωση εγγραφής των παιδιών τους στις Ακαδημίες του 
ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. 

- Όλοι οι φίλαθλοι που ανανεώνουν ή αγοράζουν νέο εισιτήριο 
διαρκείας θα συμμετέχουν αυτόματα σε κληρώσεις, εκπλήξεις και 
εκδηλώσεις του Αστέρα. 

- Οι κάτοχοι Executive Members εισιτηρίου διαρκείας στην Θύρα 3 
δικαιούνται και δωρεάν προσωπική αριθμημένη θέση parking. 

- Όλα τα εισιτήρια διαρκείας περιλαμβάνουν τους αγώνες Europa 
League, πρωταθλήματος, κυπέλλου, φιλικά και τα Play-Off* 
(*εφόσον η ομάδα αγωνιστεί σε αυτή τη διαδικασία). 

 
ΤΙΜΕΣ ανά ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2012-2013 

ΠΕΡΣΙΝΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ  ΝΕΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΘΥΡΑ - 
ΤΜΗΜΑ Ανανέωση Παιδικό Εκπτωτικό Νέα Αγορά Παιδικό 

1-Α 200€ 100€ 180€ 220€ 110€ 

1-Β 200€ 100€ 180€ 220€ 110€ 

1-Ε 200€ 100€ 180€ 220€ 110€ 

  
2-Α 200€ 5€ 180€ 220€ 5€ 
2-Β 200€ 100€ 180€ 220€ 110€ 

2-Γ 100€   100€  

  
3-Α 250€ 125€ 225€ 270€ 135€ 

3-Β 250€ 125€ 225€ 270€ 135€ 

  
Executive 
Members 500€   

 

700€  

 
 


