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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με σεβασμό στην ιστορία και το βλέμμα στο μέλλον, η Ανόρθωσις
Αμμοχώστου επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα και ο μεγάλος και περήφανος
κόσμος της θα αποτελέσει κι αυτή τη φορά το σημαντικότερο στήριγμα. 

Πέραν της έναρξης της διάθεσης των καρτών διαρκείας και τον
εμπλουτισμό τους με αρκετά ωφελήματα και εκπτώσεις (σελ.10), αυτή
τη χρόνια, θα εγκαινιάσουμε και την κάρτα προνομίων για όλους τους
οπαδούς και φίλους της Ανόρθωσης. Ο κάθε κάτοχος τόσο με την
αγορά όσο και με την χρήση του διαρκείας του στους αγώνες, θα
εξασφαλίζει βαθμούς επιβράβευσης αλλά και την δυνατότητα σε
αγώνες με περιορισμένους αριθμούς εισιτηρίων να εξασφαλίζει θέση.
Παρουσίαση και λεπτομέρειες για την κάρτα προνομίων θα δοθούν το
αμέσως επόμενο διάστημα.

Έχουμε πολλάκις χαρακτηρίσει τον κόσμο της Ανόρθωσης ως το πιο
πιστό κοινό στην Κύπρο και το εννοούμε. Η παρουσία σας στο γήπεδο
κατά την προηγούμενη σεζόν υπήρξε σημαντική και φέτος περιμένουμε
ακόμα μεγαλύτερη στήριξη στην προσπάθεια η αγαπημένη μας ομάδα
να πρωταγωνιστήσει. Θέλοντας να επιβραβεύσουμε αυτήν ακριβώς την
πίστη εισάγουμε μια ειδική κατηγορία κατόχων διαρκείας πενταετίας
(2017-2022) στους οποίους θα δοθεί έκπτωση 20% για την αγορά της
κάρτας τους ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης για την αφοσίωσή τους. 

ΕΔΩ πανηγύρισα, ΕΔΩ δάκρυσα, ΕΔΩ τραγουδώ για την Αμμόχωστο,
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ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΜΟΥ



ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την περίοδο 2022-2023, θα
ξεκινήσει για όλους στις 5 Ιουλίου τόσο στα σημεία προπώλησης όσο
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anotickets.com.

Σημεία προπώλησης:
 
www.anotickets.com
Anorthosis Boutique - Αντώνης Παπαδόπουλος 
Θεμιστόκλειο

Δικαίωμα ανανέωσης υφιστάμενων κατόχων:

Οι κάτοχοι διαρκείας της περιόδου 2021-22 που επιθυμούν να
ανανεώσουν τις κάρτες τους, θα μπορούν κατά προτεραιότητα να το
πράξουν διατηρώντας την υφιστάμενη θέση τους μέχρι τις 3
Αυγούστου. Ακολούθως και μέχρι τις 6 του  Αυγούστου θα μπορούν
να μετακινηθούν σε ελεύθερη θέση της αρεσκείας τους.
Από τις 8 Αυγούστου η διάθεση θα είναι ελεύθερη.

Νέοι Κάτοχοι

Νέοι κάτοχοι που θα εκδώσουν για πρώτη φορά εισιτήριο ή δεν ήταν
περσινοί κάτοχοι, μπορούν να το πράξουν από τις 5/7/2022 στις
ελεύθερες διαθέσιμες θέσεις. Αλλαγή θέσης θα μπορούν να κάνουν
από τις 6/8/2022.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023
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Πλατινένιο, Χρυσό ή Κανονικό, ανάλογα με την τιμή αγοράς.

Φοιτητικό: Αφορά φοιτητές μέχρι 24 ετών. Χρειάζεται η
προσκόμιση φοιτητικής κάρτας ή βεβαίωσης φοίτησης σε
προπτυχιακό επίπεδο. (Μη διαθέσιμο  για online αγορά)

Νέων: Αφορά άτομα ηλικίας 14 μέχρι και 21 ετών.

Παιδικό: Αφορά άτομα ηλικίας μέχρι 14 ετών
      Για άτομα κάτω των 14 ετών που δεν έχουν κάρτα φιλάθλου, 
      για την έκδοση του παιδικού εισιτηρίου διαρκείας
      θα χρειαστεί ως   αποδεικτικό το δελτίο ταυτότητας 
      ή πιστοποιητικό γεννήσεως. 

1

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

Ονοματεπώνυμο

Κάρτα Φιλάθλου / Ταυτότητα (για άτομα κάτω των 14 ετών)

Ημερομηνία Γέννησης

Πλήρης Ταχυδρομική διεύθυνση

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Email (εκεί και όπου υπάρχει η δυνατότητα)

Για την έκδοση εισιτηρίου διαρκείας, χρειάζονται τα πιο κάτω   
 στοιχεία:
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ
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Νέοι

Κατόχοι Βαθμοί
Κατόχοι

2017-2022
Βαθμοί

Κατόχοι
2021-2022

Βαθμοί

Σειρές Κατηγορία 
εισιτηρίου

Τιμή
Αγοράς

Βαθμοί
Τιμή

Ανανέωσης
κατόχων

Βαθμοί
Τιμή

Ανανέωσης
κατόχων

Βαθμοί

Α/Β/Ζ/ΣΤ Κανονικό €285 285 €228 285 €257 285

Α/Β/Ζ/ΣΤ Φοιτητικό €215 215 €172 215 €194 215

Α/Β/Ζ/ΣΤ Νέων €170 170 €136 170 €153 170

Α/Β/Ζ/ΣΤ Παιδικό €30 30 €30 30 €30 30

Γ/Δ/Ε Χρυσό €330 330 €264 330 €297 330

Γ/Δ/Ε Φοιτητικό €250 250 €200 250 €225 250

Γ/Δ/Ε Νέων €180 180 €144 180 €162 180

Γ/Δ/Ε Παιδικό €40 40 €40 40 €40 40

VIP 1ος
Όροφος VIP €400 400 €320 400 €360 400

 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΚΕΡΚΙΔΑ



  
Νέοι

Κατόχοι
Βαθμοί Κατόχοι

2017-2022
Βαθμοί Κατόχοι

2021-2022
Βαθμοί

Σειρές Κατηγορία 
εισιτηρίου

Τιμή
Αγοράς

Βαθμοί
Τιμή

Ανανέωσης
κατόχων

Βαθμοί
Τιμή

Ανανέωσης
κατόχων

Βαθμοί

Α/Β/Ζ/Η Χρυσό €330 330 €264 330 €297 330

Α/Β/Ζ/Η Φοιτητικό €250 250 €200 250 €225 250

Α/Β/Ζ/Η Νέων €180 180 €144 180 €162 180

Α/Β/Ζ/Η Παιδικό €40 40 €40 40 €40 40

Γ/Δ/Ε Πλατινένιο €375 375 €300 375 €338 375

Γ/Δ/Ε Φοιτητικό €285 285 €228 285 €257 285

Γ/Δ/Ε Νέων €250 250 €200 250 €225 250

Γ/Δ/Ε Παιδικό €50 50 €50 50 €50 50

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

ΤΙΜΕΣ ΑΝΩ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

 ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩ
ΔΙΑΖΩΜΑ

17



  
Νέοι

Κατόχοι
Βαθμοί Κατόχοι

2017-2022
Βαθμοί Κατόχοι

2021-2022
Βαθμοί

Σειρές Κατηγορία 
εισιτηρίου

Τιμή
Αγοράς

Βαθμοί
Τιμή

Ανανέωσης
κατόχων

Βαθμοί
Τιμή

Ανανέωσης
κατόχων

Βαθμοί

Μ/Ν/Ξ/Π Χρυσό €330 330 €264 330 €297 330

Μ/Ν/Ξ/Π Φοιτητικό €250 250 €200 250 €225 250

Μ/Ν/Ξ/Π Νέων €180 180 €144 180 €162 180

Μ/Ν/Ξ/Π Παιδικό €40 40 €40 40 €40 40

Θ/Κ/Λ/Ρ/
Σ/Τ Κανονικό €230 230 €184 230 €207 230

Θ/Κ/Λ/Ρ/
Σ/Τ Φοιτητικό €170 170 €136 170 €153 170

Θ/Κ/Λ/Ρ/
Σ/Τ Νέων €115 115 €92 115 €104 115

Θ/Κ/Λ/Ρ/
Σ/Τ Παιδικό €30 30 €30 30 €30 30

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

ΤΙΜΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

18

 ΔΥΤΙΚΗ  ΚΑΤΩ
ΔΙΑΖΩΜΑ



  
Νέοι

Κατόχοι
Βαθμοί Κατόχοι

2017-2022
Βαθμοί Κατόχοι

2021-2022
Βαθμοί

Σειρές
Κατηγορία 
εισιτηρίου

Τιμή
Αγοράς Βαθμοί

Τιμή
Ανανέωσης
κατόχων

Βαθμοί
Τιμή

Ανανέωσης
κατόχων

Βαθμοί

Όλες Κανονικό €190 190 €152 190 €170 190

Όλες Φοιτητικό €140 140 €112 140 €125 140

Όλες Νέων €110 110 €88 110 €100 110

Όλες Παιδικό €30 30 €30 30 €30 30

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

ΤΙΜΕΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

ΝΟΤΙΑ
ΚΕΡΚΙΔΑ
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 ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ
(ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ PLAY-OFF) 

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ)

ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΚΛΗΘΕΙ ΝΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΩΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΔΡΑ, ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΦΙΛΑΘΛΩΝ.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

ΠΡΟΝΟΜΙΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ  10% ΣΤΗΝ BOUTIQUE 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 10% - 55%

ΕΝΑΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΕΝΑ KYMCO ADLY BUGGY 125CC

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΜΕΣΩ
SMS
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

11

55% Έκπτωση σε οποιαδήποτε ακουστικό Starkey. 
Η έκπτωση ισχύει και για συγγενείς α' βαθμού.

20% Έκπτωση για αποστολές δεμάτων μέσω καταστημάτων της
ACS Courier παγκύπρια και 10% έκπτωση για αποστολές
δεμάτων στο εξωτερικό.

10% Έκπτωση για διαμονή σε δωμάτιο, στις καφετερίες και  τα
εστιατόρια του Radisson Blu Hotel.

10% Έκπτωση για διαμονή σε δωμάτιο, στις καφετερίες και
τα εστιατόρια του Quality Lodge by Best Western.

10% Έκπτωση σε όλες τις υπηρεσίες του διαγνωστικού
κέντρου Πρόγνωσις.

10% Έκπτωση σε όλες τις υπηρεσίες του ιατρικού κέντρου
Τίμιος Σταυρός.

10% Έκπτωση σε όλες τις υπηρεσίες της οδοντιατρικής
κλινικής Dentik.

10% Έκπτωση για διαμονή σε δωμάτιο, στις καφετερίες και
τα εστιατόρια του Radisson Beach Hotel 

10% Έκπτωση για διαμονή σε δωμάτιο, στις καφετερίες και
τα εστιατόρια του Indigo Hotel.

*Όλες οι πιο πάνω εκπτώσεις δεν συνδυάζονται με οποιαδήποτε άλλη
προσφορά ή έκπτωση και ισχύουν μέχρι τις 31/5/2023



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Σούπερ Προσφορά της Cablenet για τους ΑΝΟΡΘΩΣΙΑΤΕΣ!
 

Απέκτησε την κάρτα διαρκείας σου για τη σεζόν 2022-23 και πάρε το αθλητικό
πακέτο Football CY + μόνο €30/μήνα, και συνολικό όφελος €240 στους 24 μήνες

του συμβολαίου σου!
Προετοιμάσου για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν και ζήσε την αθλητική δράση στο

Max! 
 

· Το voucher της προσφοράς για το αθλητικό πακέτο Football CY+ θα δίνεται με την
αγορά κάρτας διαρκείας για τη σεζόν 2022-23.

 
· Η εξαργύρωση του voucher για την απόκτηση της προσφοράς θα γίνεται ΜΟΝΟ

σε οποιοδήποτε κατάστημα Cablenet με την προσκόμιση του voucher.
 

·  Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
 

· Το πακέτο περιλαμβάνει την υπηρεσία Internet fiberpower® 100M και Σταθερή
Τηλεφωνία, Κυπριακό & Διεθνές ποδόσφαιρο, Κυπριακό κλασικό αθλητισμό και

άλλα αθλήματα. 
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

 ADLY BUGGY 

 

Ένας τυχερός  κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας  2022-2023 
θα έχει την δυνατότητα να κερδίσει ένα 

ADLY BUGGY 125cc  αξίας €4000 μέσα από διαδικασία κλήρωσης.

ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η κατοχή και χρήση του εισιτηρίου διαρκείας συνεπάγεται αποδοχή
των Κανονισμών του Σταδίου και όλων των διατάξεων των Νόμων
και Κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλων των
αρμόδιων φορέων περί πρόληψης ή/και καταστολής της βίας στους
αθλητικούς χώρους. 

Μη συμμόρφωση δίνει το δικαίωμα στις αρχές Σταδίου και σε
οποιοδήποτε υπάλληλο του Σταδίου επιφορτισμένο με ανάλογα
καθήκοντα, να αρνηθεί την είσοδο είτε να μετακινήσει άτομο εκτός
Σταδίου είτε να επιβάλει άλλες κυρώσεις όπως απαγόρευση εισόδου
στο Στάδιο κατά την απόλυτη κρίση της Ανόρθωσης Αμμοχώστου.

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη
κρίση της, να αφαιρέσει το δικαίωμα χρήσης του εισιτηρίου μέσω
ακύρωσής του, για οποιοδήποτε άτομο κάνει συστηματικά
λανθασμένη χρήση του εισιτηρίου διαρκείας και παραβαίνει τους
κανόνες χρήσης που εμφανίζονται πιο πάνω.

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου διαρκείας, θα γίνεται
αντικατάσταση από το κατάστημα αναμνηστικών του «Αντώνης
Παπαδόπουλος», με επιβάρυνση €5.
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απαγορεύεται η χρήση του εισιτηρίου διαρκείας από
οποιοδήποτε άλλο άτομο, πέραν εκείνου με το οποίο είναι
συνδεδεμένο το εισιτήριο.

Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε εισιτηρίου Φοιτητικού,
Νέων ή Παιδικού από άτομα μη δικαιούχους, λόγω ηλικίας ή
ιδιότητας, ακόμα και εάν το εισιτήριο φέρει το όνομα του ατόμου
που το χρησιμοποιεί, χωρίς να είναι δικαιούχος.

Δεν είναι δυνατή η χρήση του εισιτηρίου για περισσότερες από
μια φορά στο ίδιο παιχνίδι.

Δεν είναι δυνατή η χρήση του εισιτηρίου για είσοδο σε κερκίδα
άλλη από εκείνη για την οποία έχει εκδοθεί.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, εντός γηπέδου, άλλης θέσης
από αυτή που αναγράφεται στο εισιτήριο διαρκείας.
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Σας ευχαριστούμε 
για τη στήριξή σας 

Για περισσότερες πληροφορίες στο 
 www.anotickets.com και στο 

 τηλέφωνο 77778077.


