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SEASON.TICKETS.22/23

Τα Εισιτήρια ∆ιαρκείας
περιλαμβάνουν
τους εντός έδρας αγώνες της
κανονικής διάρκειας του
Ελληνικού Πρωταθλήματος Super
League 2022 – 2023

Dream the Impossible
*Εξασφαλισμένη θέση στο γήπεδο μας.
*∆ώρα – προνόμια σε προϊόντα και
υπηρεσίες από τους Χορηγούς της
ΠΑΕ ΑΡΗΣ που θα ανακοινώνονται σε
όλη τη διάρκεια της σεζόν.
*∆ώρα – προνόμια Αδειούχων
Εταιρειών (Licensing) της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Τιμές Εισιτηρίων ∆ιαρκείας
Αναλυτικά οι τιμές των Εισιτηρίων ∆ιαρκείας της
περιόδου 2022 – 2023 είναι:

*ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τιμές Εισιτηρίων ∆ιαρκείας
συμπεριλαμβανωμένων των Playoffs.

ΝΕΟ
220€

100€

290€

320€

160€

390€

420€

210€

300€

620€

670€

335€

450€

1.350€

1.500€

200€

220€

750€
*ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

200€

225€

310€

335€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
*Ανανέωση Εισιτηρίου ∆ιαρκείας – Νέο Εισιτήριο ∆ιαρκείας.
*Παιδικό Εισιτήριο ∆ιαρκείας. Πενήντα τοις εκατό (50%) έκπτωση από την αρχική τιμή σε όλες τις θύρες
(δικαίωμα ανανέωσης κατά τη διάρκεια της 1ης περίοδού). Αγορά από γονέα ή κηδεμόνα με Αποδεικτικό
ΑΜΚΑ και Πιστοποιητικό Γέννησης παιδιού/ ών. Χορηγείται σε παιδιά γεννηθέντα από 01/01/2008. ∆εν
πωλούνται μεμονωμένα και δεν πωλούνται μέσω διαδικτύου.
*ΚΙΤΡΙΝΗ Κερκίδα (Οικογενειακό). Αγορά από γονέα ή κηδεμόνα με Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Πιστοποιητικό
Γέννησης παιδιού/ ών. Χορηγείται σε παιδιά γεννηθέντα από 01/01/2008. ∆εν πωλούνται μεμονωμένα και
δεν πωλούνται μέσω διαδικτύου.
*Εισιτήριο ΑμΕΑ (67% και άνω αναπηρία). ∆ιατίθενται στις θύρες G2, G7 & G9 .Ο φίλαθλος θα πρέπει να
προσκομίζει φωτοτυπία της βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. Οι φίλαθλοι με αναπηρικό αμαξίδιο δικαιούνται
∆ΩΡΕΑΝ είσοδο, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο τους και του συνοδού τους έως και 3 ημέρες πριν από
κάθε εντός έδρας αγώνα στο tickets@arisfc.com.gr ∆εν πωλούνται μέσω διαδικτύου.
*Φοιτητικό. Με επίδειξη φοιτητικού πάσο σε ισχύ. ∆εν πωλούνται μέσω διαδικτύου.
*Ανέργου. Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ. ∆εν πωλούνται μέσω διαδικτύου.
*KING EXECUTIVE SUITES ARIS F.C. Είναι σχεδιασμένες να παρέχουν συνδυασμό από υπηρεσίες και παροχές.
Απολαύστε μοναδικές εμπειρίες στις νέες ARIS F.C. KING EXECUTIVE SUITES. Το γήπεδο μας διαθέτει 15
Σουίτες χωρητικότητας 12 - 14 – 16 και 18 θέσεων και κόστος που ξεκινάει από τις 30.000€ πλέον ΦΠΑ.
Περιλαμβάνουν τους εντός έδρας αγώνες του Πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE, το Κύπελλο Ελλάδος και
τα προκριματικά UEFA Europa Conference League. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι φίλαθλοι μας μπορούν
να επικοινωνήσουν με την Εμπορική ∆ιεύθυνση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ στο commercial@arisfc.com.gr. ∆εν
πωλούνται μέσω διαδικτύου

Προνόμια Εισιτηρίων
για Κατόχους ∆ιαρκείας
*15€ θα είναι η τιμή του εισιτηρίου για τους αγώνες των
Play Offs στους κατόχους Εισιτηρίων ∆ιαρκείας.
*25% έκπτωση στην τιμή του εισιτηρίου για τους
Ευρωπαικούς αγώνες, το Κύπελλο Ελλάδας και τους
Φιλικούς αγώνες στους κατόχους Εισιτηρίων ∆ιαρκείας.

Περίοδος Πώλησης
Από 01 / 06 / 2022 δυνατότητα αγοράς Εισιτηρίου
∆ιαρκείας δίνεται σε ΟΛΟΥΣ τους φιλάθλους μας.
Οι θέσεις των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν
2021 – 2022 θα παραμείνουν δεσμευμένες έως και τις
04 / 07 / 2022.

Τρόποι Απόκτησης
*ARIS F.C. Boutique
*∆ευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 20:00
*Σάββατο 10:00 – 15:00
*Online Site https://arisfc.com.gr/eisitiria/eisitiria-diarkeias
*Online πώληση μέσω viva.gr
*Τηλεφωνικώς σε call center της VIVA στο 11876
{Χρέωση κλήσης 0,96€/ λεπτό (Σταθερό) & 1,09€/ λεπτό (Κινητό)}

Τρόποι Πληρωμής
*Μετρητά
*Χρεωστική Κάρτα
*Πιστωτική Κάρτα (3 δόσεις)
*Κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς της ΠΑΕ ΑΡΗΣ:
EUROBANK GR73 0260 2310 0000 6020 1195 134 (για μεταφορά από τράπεζα του
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ο κωδικός BIC είναι ο ERBKGRAA).
ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR78 0172 2330 0052 3308 3096 082 (για μεταφορά από τράπεζα του
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ο κωδικός BIC είναι ο PIRBGRAA).
ALPHA BANK GR20 0140 8710 8710 0200 2024 952 (για μεταφορά από τράπεζα του
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ο κωδικός BIC είναι ο CRBAGRAA).
VIVA WALLET στο ΑΦΜ 997350594
Σε περίπτωση κατάθεσης ο φίλαθλος μας πρέπει:
Να αναγράφει υποχρεωτικά στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ΑΜΚΑ.
Να αποστείλει με e-mail το αποδεικτικό κατάθεσης στο tickets@arisfc.com.gr
∆εν είναι εφικτή η αγορά Εισιτηρίου ∆ιαρκείας με δύο τρόπους πληρωμής
(παράδειγμα: μετρητά και πιστωτική κάρτα)

Επιπλέον Πληροφορίες
*Τα Εισιτήρια ∆ιαρκείας είναι ονομαστικά και κάθε φίλαθλος πρέπει να έχει στην κατοχή του
μόνο ένα (1).
*Για την ανανέωση αλλά και για τις νέες αγορές Εισιτηρίων ∆ιαρκείας είναι απαραίτητα και
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα ακόλουθα:
Α.Μ.Κ.Α.
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου.
E – mail
Α∆Τ
Κάρτα ∆ιαρκείας 2021 – 2022 (αφορά τους παλαιούς κατόχους).
Κάρτα ΦΙΛΑΘΛΟΥ Α.Σ. ΑΡΗΣ.
*Κατά την 1η περίοδο διάθεσης οι κάτοχοι που επιθυμούν να αλλάξουν θύρα ή θέση, θα
μπορούν να επιλέξουν από τις θέσεις που δεν είχαν πουληθεί ως Εισιτήρια ∆ιαρκείας την
περίοδο 2021 – 2022.
*Σε περίπτωση που ένας φίλαθλος δεν μπορεί να έρθει στο γήπεδο (είτε για την ανανέωση,
είτε για την αγορά) θα μπορεί να λάβει Εισιτήριο ∆ιαρκείας μόνο με ηλεκτρονική
εξουσιοδότηση από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη www.gov.gr και τα λοιπά στοιχεία που
αναφέρονται παραπάνω (ΑΜΚΑ, Α.∆.Τ, κλπ.).
*Η επανέκδοση της Κάρτας ∆ιαρκείας χρεώνεται με δέκα ευρώ (10€).

Κάρτα Φιλάθλου Α.Σ. ΑΡΗΣ
*Όλα τα χρήματα από τη συνδρομή της "Κάρτας ΦΙΛΑΘΛΟΥ
ΑΡΗΣ" είναι για την οικονομική ενίσχυση των τμημάτων
του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ μας.
*Η τιμή της είναι δέκα ευρώ (10€) και έχει ισχύ από την
ημέρα αγοράς της έως 31/ 05/ 2023.
*Για πληροφορίες σχετικά με την «Κάρτα ΦΙΛΑΘΛΟΥ»
μπορείτε να καλείτε στον Α.Σ. ΑΡΗΣ στο τηλέφωνο +30
2310 305 402.

Προνόμια Κατόχων
Εισιτηρίων ∆ιαρκείας
*∆ωρεάν Ιατρικές Υπηρεσίες με την Κάρτα Υγείας «ARIS EY CLUB».
Ενεργοποιήστε την https:/ aris.eyclub.gr/ https://aris.eyclub.gr/
*Έκπτωση 15% για αγορές από την ARIS F.C. Boutique*.
*Έκπτωση 20% για αγορές άνω των 70€ από την ARIS F.C. Boutique*.

*δεν θα ισχύουν για προϊόντα που είναι ήδη σε προσφορά…!!

*Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα λαμβάνουν τρία (3) εκπτωτικά
κουπόνια και θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στην ARIS FC Boutique:
∆υο (2) με έκπτωση 30% για αγορές σε όλα τα είδη**.
Ένα (1) με έκπτωση 30% και αποκλειστική χρήση για την αγορά της
επίσημης αγωνιστικής φανέλας της ομάδας μας για τη νέα σεζόν.
Τα παραπάνω κουπόνια θα παραδίδονται σε κάθε αγοραστή στο σημείο
πώλησης των εισιτηρίων.

**για αγορές άνω των 25€

*Χρήση 15€ δωροκάρτας για αποκλειστική χρήση την ημέρα των
γενεθλίων!.

! για αγορές άνω των 40€

*Μετά την αγορά από την ARIS FC Boutique με τη χρήση των κουπονιών
θα συμμετέχουν σε κλήρωση για 5 φανέλες που θα πραγματοποιηθεί στο
τέλος της περιόδου διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Η φανέλα θα
παραδοθεί σε κάθε νικητή από τον αγαπημένο του παίκτη (υπό
προϋποθέσεις – μέτρα COVID).
*Κλήρωση σε έναν τυχερό κάτοχο και θα του επιστραφεί το ποσό του
αντιτίμου που πλήρωσε μέσω Στρατηγικού Συνεργάτη – Χορηγού της
ΠΑΕ ΑΡΗΣ.
*20 φίλαθλοι που θα κάνουν χρήση των κουπονιών και αγοράσουν την
επίσημη εμφάνιση θα έχουν δικαίωμα η φανέλα να έχει υπογραφή από τον
αγαπημένο του παίκτη.
*Συμμετοχή σε μηνιαίες κληρώσεις για ξενάγηση στο γήπεδο και
παρακολούθηση προπονήσεων (υπό προϋποθέσεις – μέτρα COVID).

*Τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών θα συμμετέχουν σε κληρώσεις και
εκπλήξεις με πλούσια δώρα της ARIS FC Boutique.
*Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και κληρώσεις της ομάδας.
*∆ώρα – προνόμια σε προϊόντα και υπηρεσίες από τους Χορηγούς της
ΠΑΕ ΑΡΗΣ που θα ανακοινώνονται σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, όπως:
-Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ Χορηγός της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, AVANCE RENT A
CAR, προσφέρει 15% έκπτωση για κρατήσεις που θα
γίνουν ηλεκτρονικά στο www.avance.gr με τους
παρακάτω κωδικούς Username: arisfc & Password:
KleanthisVikelidis
*∆ώρα – προνόμια Αδειούχων Εταιρειών (Licensing) της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Στοιχεία Επικοινωνίας
ARIS F.C. Boutique
Γήπεδο "Κλεάνθης Βικελίδης", Αλ. Παπαναστασίου 154,
Χαριλάου, Τ.Κ. 54249
Τηλ.: +30 231 231 3303 (επιλογή No 1 ή εσ. 407 ή εσ. 415)
E-mail: tickets@arisfc.com.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Α) Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ κατά την είσοδο του κατόχου κάρτας διαρκείας στο γήπεδο, διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ταυτοπροσωπίας του ζητώντας την επίδειξη
σχετικού δημοσίου εγγράφου (∆ελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ∆ιαβατηρίου, ∆ιπλώματος οδήγησης) καθώς η κάρτα διαρκείας είναι ονομαστική. Β) Η
είσοδος και η παραμονή στο γήπεδο ανηλίκου κάτω των 14 ετών επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτός συνοδεύεται από ενήλικα και τη σχετική ευθύνη για πράξεις
ή παραλείψεις του ανηλίκου αναλαμβάνει/ουν σε κάθε περίπτωση ο ασκών ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτού. Γ) Ο κάτοχος της κάρτας
διαρκείας έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και υποδείξεις της Αστυνομίας, της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και του προσωπικού ασφαλείας της με
σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. ∆) Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή, χρησιμοποίηση, διάθεση πανό/σημαιών ή υλικού πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου, καθώς επίσης και η κατοχή αλκοολούχων ποτών, αναπτήρων, κερμάτων, όπλων, και φωτοβολίδων. Ε) Ο δανεισμός της κάρτας διαρκείας
σε τρίτο φυσικό πρόσωπο ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ. ΣΤ) Σε περίπτωση δανεισμού της κάρτας διαρκείας του σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, ο κάτοχος θεωρείται
συνυπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που είτε αντιτίθενται στον κανονισμό λειτουργίας του σταδίου κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού
αγώνα, είτε σε εκείνες που είναι ποινικά/αστικά κολάσιμες και ενδεχομένως προκληθούν από το δανειζόμενο φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στο γήπεδο,
κάνοντας χρήση της κάρτας του. Ζ) Σε κάθε περίπτωση παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας ή αποδεδειγμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς του κατόχου
κάρτας διαρκείας, η ΠΑΕ ΑΡΗΣ δύναται (κατά τη διακριτική της ευχέρεια και κρίση) να απαγορεύει την είσοδό του στο γήπεδο ακόμα και οριστικά, στην αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημίας καθώς και στη διαβίβαση της σχετικής παραβατικής συμπεριφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή άλλο δικαιοδοτικό όργανο προς άσκηση ποινικής δίωξης και περαιτέρω κυρώσεις. Η) Για λόγους ασφαλείας λειτουργεί κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με σκοπό την
καταγραφή των όσων λαμβάνουν χώρα στο γήπεδο. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η εσκεμμένη κάλυψη του προσώπου του κατόχου κάρτας διαρκείας που
αποσκοπεί στην απόκρυψη της ταυτότητάς του. Θ) Απαγορεύεται η λήψη video και η αναμετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα για ραδιοφωνική και τηλεοπτική
χρήση. Ι) Σε περίπτωση τιμωρίας, αλλαγής έδρας, ματαίωσης αγώνα, διεξαγωγής Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ή με περιορισμένη παρουσία θεατών ή
λόγω άλλων λόγων επιβαλλομένων από αρμόδιες Αθλητικές ή άλλες Αρχές, ο Κάτοχος δεν έχει και δεν διατηρεί αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους
του αντιτίμου της κάρτας διαρκείας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, λόγω
τιμωρίας ή λόγω απόφασης αρμόδιας Αρχής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν ευθύνεται η ΠΑΕ, προτεραιότητα για την παρακολούθηση του αγώνα της
ΠΑΕ στο ορισθέν γήπεδο θα έχουν οι κάτοχοι των καρτών διαρκείας. Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα και δεν επιτρέπει
την διασφάλιση θέσης για όλους τους κατόχους καρτών διαρκείας, η ΠΑΕ ΑΡΗΣ θα ενημερώνει εγκαίρως τους Κατόχους μέσω της ιστοσελίδας της και για
την εξασφάλιση θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τέλος, σε περίπτωση έλλειψης χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο, η οποία δεν δύναται να εξυπηρετήσει το σύνολο των κατόχων καρτών διαρκείας, ο κάτοχος δεν έχει δικαίωμα επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου της κάρτας διαρκείας ή
οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Προσωπικά ∆εδομένα Κατόχων: Οι κάτοχοι – θεατές με την αγορά του Εισιτηρίου επιτρέπουν
στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο
για σκοπούς, που καθορίζονται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία, καθώς και για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε. και συνεργαζόμενων με αυτήν Εταιρειών - Χορηγών και Επίσημων Συνεργατών της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ για προσφορές, υπηρεσίες, διαγωνισμούς και κουπόνια μέσω των
στοιχείων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, e-mail, αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου) που έχει δηλώσει κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας. Ο
φίλαθλος έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομική ισχύ. Πληροφορίες για τους τρίτους αποδέκτες στο
tickets@arisfc.com.gr Η ΠΑΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των στοιχείων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Σε περίπτωση που, οι φίλαθλοι δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα ∆ιαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ: Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας
διαρκείας ο κάτοχος πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αμέσως στο Τμήμα ∆ιαχείρισης Εισιτηρίων, προκειμένου να ακυρωθεί η απολεσθείσα κάρτα
διαρκείας και να αντικατασταθεί µε καινούργια. Η αντικατάσταση της απολεσθείσας κάρτας κοστίζει 10€. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας διαρκείας,
κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα, ο κάτοχος θα μπορεί, αποκλειστικά και μόνον ο ίδιος, να προμηθευτεί προσωρινό εισιτήριο από την ARIS FC Boutique έως
2 ώρες από την έναρξη του αγώνα προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Σε περίπτωση όμως που γίνει χρήση και της κανονικής κάρτας διαρκείας του, η ΠΑΕ ΑΡΗΣ έχει το δικαίωμα να προβεί στην άμεση ακύρωση της κάρτας διαρκείας και στην απαγόρευση εισόδου τόσο του κατόχου διαρκείας όσο
και του ετέρου φυσικού προσώπου που εισήλθε στο γήπεδο είτε µε το κανονικό είτε µε το προσωρινό εισιτήριο. Σε περίπτωση διαφωνίας µε τους ως άνω
όρους ο κάτοχος κάρτας διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής εντός 7 ημερών από την ημερομηνία απόκτηση του στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ και εντός 7 ημερών
να επιστραφεί το αντίστοιχο τίμημά που έχει καταβάλει. Η µη άσκηση του ως άνω δικαιώματος εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη και σιωπηλή συναίνεση αποδοχής όλων των παραπάνω όρων.

