
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
 
1. Ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας (ή αυτός που κάνει χρήση αυτού κατόπιν 
δανεισμού – στις κατηγορίες εισιτηρίων που επιτρέπεται ο δανεισμός) υποχρεούται 
να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και υποδείξεις της ΠΑΕ Α.Ε.Κ, του προσωπικού 
ασφαλείας της, της Αστυνομίας και των λοιπών αρμόδιων αρχών που διοργανώνουν 
τον ποδοσφαιρικό αγώνα. 
 
2. Η χρήση του εισιτηρίου διαρκείας προϋποθέτει κόσμια και φίλαθλη συμπεριφορά 
στο γήπεδο. Απαγορεύεται η καθ’ οιοδήποτε τρόπο εμπορική ή διαφημιστική 
εκμετάλλευση (συμπεριλαμβανομένων και των κληρώσεων) του εισιτηρίου. 
 
3. Απαγορεύεται αυστηρά στον κάτοχο του εισιτηρίου διαρκείας (ή σε αυτόν που 
κάνει χρήση αυτού κατόπιν δανεισμού – στις κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας που 
επιτρέπεται ο δανεισμός) να κατέχει, φέρει, κρατάει, χρησιμοποιεί, διαθέτει, ή/και 
κάνει χρήση πανό, σημαιών ή άλλου υλικού πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού 
περιεχομένου, όπλων, φωτοβολίδων, αναπτήρων, κερμάτων, αλκοολούχων ποτών, 
φαρμακευτικών ουσιών και λοιπών σχετικών με αυτά. 
 
4. Απαγορεύεται η λήψη video και η ραδιοφωνική αναμετάδοση του ποδοσφαιρικού 
αγώνα. Η ΠΑΕ Α.Ε.Κ μετά τους προστηθέντες αυτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την 
είσοδο του κατόχου του εισιτηρίου διαρκείας (ή αυτού που κάνει χρήση του κατόπιν 
δανεισμού) στο γήπεδο, να τον υποβάλει σε σωματική έρευνα για λόγους ασφαλείας. 
 
5. Σε κάθε περίπτωση παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας ή αποδεδειγμένης 
ανάρμοστης συμπεριφοράς του κατόχου εισιτηρίου διαρκείας (ή αυτού που κάνει 
χρήση του κατόπιν δανεισμού), η ΠΑΕ Α.Ε.Κ δύναται κατά τη διακριτική ευχέρεια και 
κρίση της 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. 
 
6. Είναι συγγνωστό ότι, για λόγους ασφαλείας, λειτουργεί κύκλωμα παρακολούθησης 
(κάμερες) για την καταγραφή των όσων λαμβάνουν χώρα στο γήπεδο. Για το λόγο 
αυτό δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη κάλυψη του προσώπου του κατόχου εισιτηρίου 
διαρκείας ή (ή αυτού που κάνει χρήση του κατόπιν δανεισμού),  που αποσκοπεί στην 
απόκρυψη της ταυτότητας αυτού. 

 
7. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παραπάνω όρους ή/και των όρων και των 
κανονισμών που αναγράφονται στις ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τη χρήση των 
εισιτηρίων διαρκείας, ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα όπως εντός 
15 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης αυτού το επιστρέψει στην ΠΑΕ Α.Ε.Κ και 
στη συνέχεια και εντός 10 ημερών να του επιστραφεί το αντίστοιχο τίμημα που έχει 
καταβάλει. Η μη επίκληση και άσκηση του παραπάνω δικαιώματος εντός της 
παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται την αυτόματη σιωπηλή και ανεπιφύλακτη 
συναίνεση αποδοχής όλων των παραπάνω όρων. 


