
 
 
 
 
 

  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ  ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 
 

Αγαπητοί αθλητές - γονείς, 
  
Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση σας, όσο αφορά την  πρόσβαση σας στο Παγκρήτιο Στάδιο για τις 
εξετάσεις που αφορούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οδηγίες της Επιτροπής 
Αξιολόγησης της Β’ βάθμιας  Εκπαίδευσης ακολουθούν  πληροφορίες και σχεδιαγράμματα τα οποία 
παρακαλούμε να λάβετε  υπόψη σας. 
 

Η πρόσβαση σας στο στάδιο, θα πρέπει να γίνει από την δυτική πύλη του σταδίου (βέλη), 
ακολουθώντας την δυτική περιφερειακή οδό προς Γάζι και την είσοδο δίπλα από το Κολυμβητήριο του 
ΕΑΚΗ.   
 

Κατά την είσοδο σας με όχημα θα πρέπει να σταθμεύσετε το αυτοκίνητο ή μηχανή σας στον δυτικό 
χώρο στάθμευσης πλησίον του βοηθητικού γηπέδου (σημείο Π) και να εισέλθετε προς της θύρα 3 
(χώρος ελέγχου και κατάθεσης δικαιολογητικών με την ένδειξη Α), πεζοί από το σημείο Ε. 
 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στην θύρα 3 (σημείο Α), επίπεδο 1, με πρόσβαση από 
την ράμπα της θύρας 3.   
 

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο βοηθητικό γήπεδο του σταδίου με έλεγχο ταυτότητας και είσοδο 
από το σημείο Δ, (Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο κεντρικό γήπεδο για 
προθέρμανση η προπόνηση από τους υποψηφίους λόγω άλλων δράσεων σε αυτό). Η προθέρμανση 
των υποψηφίων θα γίνεται με την καθοδήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης στο βοηθητικό γήπεδο. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής οι συνοδοί των υποψηφίων δεν επιτρέπεται να βρίσκονται 
κοντά στους χώρους αξιολόγησης των αγωνισμάτων. 
 

Για την καλύτερη σας εξοικείωση με τον χώρο, μπορείτε να επισκεφτείτε και να 
προπονηθείτε στο βοηθητικό γήπεδο παρουσία του προπονητή σας το Σάββατο 16/6 και 
την Κυριακή 17/6 από 08:00 – 12:00. Για την είσοδο σας θα χρειαστεί να δώσετε στον 
έλεγχο το όνομα το επίθετο σας και το όνομα του προπονητή σας ενώ ο προπονητής σας 
να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση που θα του δοθεί από τον υπεύθυνο ελέγχου 
(security). 

 

 
ΓΓεεννιικκήή  ππρρόόσσββαασσηη:: Είσοδος από Δυτική πύλη σταδίου (βέλη) προς έλεγχο εισόδου Security σημείο ΕΕ 

ΑΑ :   Χώρος κατάθεσης δικαιολογητικών – Θύρα 3,  μέσω της μπάρας ΑΜΕΑ στο πρώτο όροφο 

ΒΒ :   Στάδιο  - Εξεταστικό Κέντρο – Είσοδος από την είσοδο  ΔΔ 

ΓΓ :  Αποδυτήρια – τουαλέτες για εξεταζόμενους 

ΔΔ :  Είσοδος βοηθητικού γηπέδου 

ΕΕ :  Είσοδος – Έλεγχος Security 

ΠΠ :  Χώρος στάθμευσης οχημάτων 

ΚΚ:  Κυλικείο θύρα 1 

  
Εκ της διευθύνσεως του Παγκρητίου Σταδίου σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας!!! 
Τηλ. Επικοινωνίας σταδίου : 2810264575  Πληροφορίες: www.aahaeota.gr 
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