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i. Η αγορά του εισιτηρίου παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει την 
παράσταση, αφορά συγκεκριμένη (αριθμημένη) θέση καθήμενου, ισχύει για μία και 
μόνο είσοδο, και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων λειτουργίας και 
ασφάλειας, όπως αυτοί ορίζονται από τους διοργανωτές. 

ii. Έγκυρα είναι μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένη 
επιχείρηση πώλησης και διαχείρισης εισιτηρίων καθώς και στα επίσημα σημεία 
πώλησης. Για την είσοδο στο χώρο της παράστασης θα πρέπει το κάθε εισιτήριο να 
προσκομιστεί είτε εκτυπωμένο είτε αποθηκευμένο σε συσκευή με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να είναι σε εμφανή θέση το Barcode του, προκειμένου γίνει ανέπαφος έλεγχος (με 
scanner). Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει η εμπορία εισιτηρίων. 
Επίσης,  απαγορεύεται η προμήθεια εισιτηρίων για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο 
εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διοργανωτές ακυρώνουν τα 
εισιτήρια αυτά. 

iii. Ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων που μπορούν να αγοραστούν με την ίδια πράξη 
αγοράς είναι δύο (2) και θα εκδίδονται για συνεχόμενες ή παρακείμενες θέσεις. Ο 
αγοραστής πολλαπλών εισιτηρίων δηλώνει, αφενός ατομικά, αφετέρου κατ’ εντολή και 
για λογαριασμό των λοιπών προσώπων για τα οποία προβαίνει στην αγορά, ότι 
εκούσια προσέρχονται μαζί και δεν απαιτείται τήρηση αποστάσεων μεταξύ τους.  

iv. Ο κάθε κάτοχος ενός εκ πολλαπλών εισιτηρίων δηλώνει ότι εκούσια προσέρχεται 
μαζί με τους λοιπούς κατόχους των εισιτηρίων που αγοράστηκαν με πολλαπλή αγορά 
και δεν απαιτείται τήρηση αποστάσεων μεταξύ τους. 

v. Το εισιτήριο παρέχει πρόσβαση μόνο στο αριθμημένο κάθισμα που καθορίζει, στο 
οποίο οφείλει να παραμένει ο κάτοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Δεν 
επιτρέπεται αλλαγή θέσης για κανέναν λόγο. Επιτρέπεται προσωρινή μετάβαση στα 
κυλικεία και στους χώρους υγιεινής. Ο κάτοχος  υποχρεούται να τηρεί τους εκάστοτε 
εκ του νόμου και κανονιστικού πλαισίου ισχύοντες κανόνες αποστάσεων, υγιεινής και 
ασφάλειας (ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί ρητά στους παρόντες όρους), καθώς 
και τυχόν πρόσθετους κανόνες ασφαλείας που ορίζονται από την ΤΕΧΝΟΠΟΛH ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. (εφεξής «ΤΕΧΝΟΠΟΛH») κατά την πρόσβαση, την παραμονή και την 
αποχώρηση από το χώρο.  

vi. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων αποστάσεων, υγιεινής και ασφάλειας από 
το κοινό της Συναυλίας, η ΤΕΧΝΟΠΟΛH δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση της να 
απομακρύνει από το χώρο κάθε θεατή που δεν τηρεί τους ανωτέρω κανόνες, καθώς 
και να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά την παράσταση, χωρίς το κοινό να 
δικαιούται επιστροφή του εισιτηρίου ή άλλη αποζημίωση. 

vii. H χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον κάτοχο εισιτηρίου είναι υποχρεωτική κατά την 
είσοδο, κατά τη διάρκεια της παράστασης, στα κυλικεία και στους χώρους υγιεινής, 
καθώς και κατά την έξοδο από το χώρο. Συνιστάται η χρήση αντισηπτικού 
αλκοολούχου διαλύματος (70%). 

viii. Απαγορεύεται η μεταφορά γυάλινων φιαλών, εύφλεκτων υλικών ή άλλων 
επικίνδυνων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του χώρου, καθώς και τροφίμων και 
ποτών, πλην περιπτώσεων με ιατρική σύσταση. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται 



ότι οι διοργανωτές καθώς και το προσωπικό φύλαξης της Συναυλίας θα έχει δικαίωμα 
ελέγχου όλων των παραπάνω. 

ix. Α Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου σε άτομα υπό την επήρεια  αλκοόλ, ή 
άλλων ουσιών, ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. 

x. Η χρήση συσκευών laser απαγορεύεται. Κατά την είσοδο στο χώρο μπορεί να γίνεται 
ο σχετικός έλεγχος και εφόσον βρεθούν αντικείμενα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, θα απαγορεύεται η είσοδος. Άτομα εντός του 
χώρου που θα κάνουν χρήση συσκευών laser θα απομακρύνονται χωρίς αποζημίωση. 

xi. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο βιντεοσκόπηση και 
μαγνητοφώνηση της παράστασης ή μέρους αυτής, καθώς και η φωτογράφηση. Κατά 
την είσοδο στον χώρο μπορεί να γίνεται ο σχετικός έλεγχος και εφόσον βρεθούν 
αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, θα απαγορεύεται η 
είσοδος. 

xii. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ότι: (α) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
προσωπική του ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια τυχόν ανηλίκων τα οποία 
συνοδεύει και (β) οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή, 
περιουσιακή ζημιά, τραυματισμό ή απώλεια ζωής που τυχόν λάβει χώρα για 
οποιαδήποτε αιτία στο πλαίσιο της  εκδήλωσης. Απαγορεύεται ρητά το crowdsurfing 
για λόγους ασφαλείας. 

xiii. Το προσωπικό ασφαλείας βρίσκεται στον χώρο με σκοπό να εξασφαλίσει την 
εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού για την ομαλή διεξαγωγή της παράστασης. Το 
κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των 
εκπροσώπων των διοργανωτών, και να μην διστάσει να έρθει σε επαφή μαζί τους 
εφόσον παραστεί ανάγκη. 

xiv.  Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του να λάβει 
από το μπαρ - κυλικείο οποιοδήποτε ποτό ή αναψυκτικό χωρίς πληρωμή. Η 
κατανάλωση από το μπαρ - κυλικείο είναι προαιρετική. 

xv.  Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας, ενημερώνοντας 
το κοινό σχετικά από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα 
εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν. 

xvi. Οι διοργανωτές διατηρούν επίσης το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της 
παράστασης ή ακύρωσης αυτής. Σε περίπτωση ακύρωσης της παράστασης το κοινό θα 
ενημερωθεί το συντομότερο δυνατό από τα ΜΜΕ. Σε περίπτωση ακύρωσης της 
παράστασης για οποιονδήποτε λόγο, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισμένου 
χρόνου από τα  σημεία που θα ανακοινώνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

xvii. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών 
και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του ευλόγου ελέγχου των διοργανωτών, που 
προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της παράστασης, οι 
διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα 
διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν 
ως έχουν. Σε περίπτωση διακοπής της παράστασης, για τους ανωτέρω λόγους, 30 
τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξή της, η παράσταση θεωρείται ολοκληρωμένη και 
δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα. Σε περίπτωση ακύρωσης της 



παράστασης τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισμένου χρόνου από τα  σημεία 
που θα ανακοινώνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

xviii.  Μέρη της παράστασης πιθανά να βιντεοσκοπούνται / μαγνητοσκοπούνται. Μέλη 
του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δε θα έχουν καμία απαίτηση από τους 
διοργανωτές ή από οποιονδήποτε αντλεί δικαιώματα από τη βιντεοσκόπηση / 
μαγνητοσκόπηση. 

xix.  Οι διοργανωτές δεν δύνανται και δεν υποχρεούνται να αντικαταστήσουν κλεμμένα 
ή χαμένα εισιτήρια. Το παρόν εισιτήριο δεν ακυρώνεται, δεν επιστρέφεται και δεν 
εξαργυρώνεται σε περίπτωση μη προσέλευσης του θεατή στην παράσταση ή σε 
περίπτωση μεταμέλειάς του. 

xx.  Οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους μέχρι το τέλος 
της παράστασης. 

xxi.  Η είσοδος σε άτομα κάτω των δεκατεσσάρων ετών επιτρέπεται μόνο με συνοδό. 
Παιδιά έως 3 ετών δεν πληρώνουν εισιτήριο και δεν καταλαμβάνουν επιπλέον θέση. 

xxii. Επισυνάπτεται ενημέρωση της ΤΕΧΝΟΠΟΛH για ζητήματα προσωπικών δεδομένων 

xxiii.  Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συμφωνία του θεατή με τους διοργανωτές, τους 
οποίους ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Για οποιαδήποτε 
πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο 213 0109300. 

 


