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Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ 

 
Η διαπίστευση εκδίδεται προκειµένου οι εµπλεκόµενοι να έχουν 
πρόσβαση, να κινούνται µε µεγαλύτερη άνεση  και ασφάλεια σε 
συγκεκριµένες ζώνες του PAOK Sports Arena, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες εργασίας τους. 
 
Η διαπίστευση είναι αυστηρά προσωπική και δεν µεταβιβάζεται. 
Προσδιορίζει τις ζώνες στις οποίες µπορεί να κινείται και να εργάζεται ο 
διαπιστευµένος, καθώς επίσης ότι έχει περάσει τους απαραιτήτους 
ελέγχους ασφαλείας και κατ’ επέκταση µε αυτό το σύστηµα 
διασφαλίζεται η οµαλή διεξαγωγή του αγώνα. 
 
Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας για λόγους ασφαλείας µπορεί να γίνει ανά 
πάσα στιγµή εντός γηπέδου, οπότε οι διαπιστευµένοι καλούνται να έχουν 
µαζί τους και κάποιο αποδεικτικό έγγραφο (δηµοσιογραφική ή 
αστυνοµική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).  
 
Οι κατηγορίες για τα Μ.Μ.Ε.  είναι: 

• Ηµερήσιος, εβδοµαδιαίος, περιοδικός, ηλεκτρονικός Τύπος και 
ραδιοφωνικοί σταθµοί (PRE) 

• Φωτογράφοι (PHO) 
• Τηλεοπτικοί σταθµοί µε δικαιώµατα µετάδοσης – Rights Holder 

(RTV) 
• Τηλεοπτικοί σταθµοί χωρίς  δικαιώµατα µετάδοσης (NHR) 
• Αναγνωρισµένες δηµοσιογραφικές ενώσεις – ΠΣΑΤ, ΕΣΗΕΜΘ, 

ΕΣΗΕΑ κλπ (UNI) 
 
Οι διαπιστευµένοι εκπρόσωποι του τύπου µπορούν να 
παρακολουθήσουν τις εντός έδρας αναµετρήσεις του τµήµατος 
πετοσφαίρισης του ΠΑΟΚ, από τον ειδικά διαµορφωµένο χώρο των 
δηµοσιογραφικών θεωρείων, ενώ αν έχουν εξασφαλίσει την κατάλληλη 
διαβάθµιση µπορούν να έχουν πρόσβαση στην αίθουσα συνεντεύξεων 
τύπου, στη µικτή ζώνη και στο κέντρο τύπου. 



Για τα µέσα που δεν έχουν δικαιώµατα µετάδοσης επιτρέπεται η είσοδος 
στα δηµοσιογραφικά θεωρεία και στους υπόλοιπους χώρους, ωστόσο 
ισχύουν συγκεκριµένοι περιορισµοί που αν δεν τηρηθούν µπορεί να 
οδηγήσουν σε ανάκληση/ακύρωση της διαπίστευσης. 
 
Συγκεκριµένα: 

• Οι κάρτες ελευθέρας εισόδου στα ελληνικά γήπερα (ΕΣΗΕΑ, 
ΕΣΗΕΜ-Θ και ΠΣΑΤ περιόδου 2016-17) ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για 
τους εντός έδρας αγώνες του  ΠΑΟΚ στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, 
ΚΥΠΕΛΛΟ, LEAGUE CUP, ανάλογα πάντα µε τη διαθεσιµότητα των 
θέσεων στα δηµοσιογραφικά θεωρεία. 

• Στις θέσεις των δηµοσιογραφικών έχουν προβλεφθεί οι θέσεις που 
αντιστοιχούν σε κάθε µέσο, θέσεις για τους δηµοσιογράφους που 
ακολουθούν την αντίπαλη οµάδα, καθώς επίσης και κάποιες 
θέσεις για µέλη των αναγνωρισµένων δηµοσιογραφικών 
ενώσεων. 

• Εκπρόθεσµα αιτήµατα διαπίστευσης δεν θα γίνονται δεκτά 
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά η λήψη βίντεο από τους αγώνες. Η χρήση 

ηλεκτρονικών συσκευών για βιντεοσκόπηση (κάµερα, 
φωτογραφική µηχανή, «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, 
ταµπλέτες κλπ) επιτρέπεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  και ΜΟΝΟ στη µικτή 
ζώνη και στην αίθουσα τύπου. 

• Επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο τις ηµέρες που δεν διεξάγονται 
αγώνες για τηλεοπτικά συνεργεία, από τη στιγµή που έχει ληφθεί 
σχετική άδεια από το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, προκειµένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιµότητα του απαραίτητου προσωπικού καθώς επίσης και 
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών. 

• Η είσοδος των φωτορεπόρτερ θα γίνεται από την είσοδο V.I.P., µε 
την επίδειξη της επαγγελµατικής ταυτότητας ή διαπίστευσης. 

• Η έγκριση των αιτηµάτων µόνιµης ή ηµερήσιας διαπίστευσης, 
ανάλογα πάντα µε τη διαθεσιµότητα των θέσεων στα 
δηµοσιογραφικά θεωρεία, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ που σε συνεργασία µε τα αρµόδια θεσµικά όργανα, 
τη διοργανώτρια αρχή και τις αναγνωρισµένες δηµοσιογραφικές 
Ενώσεις θα διασφαλίσει πως στις θέσεις των ΜΜΕ θα βρίσκονται 
µόνο επαγγελµατίες ή µαθητευόµενοι δηµοσιογράφοι. 

 
Κάθε διαπίστευση αποτελεί ιδιοκτησία του Τ.ΑΠ. ΠΑΟΚ (και κατ’ επέκταση 
του Α.Σ. ΠΑΟΚ) και µπορεί να ανακληθεί/ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγµή 
αν διαπιστωθεί θέµα ασφαλείας σε οποιονδήποτε χώρο εντός του 
γηπέδου ή/και αν παραβιαστούν οι παραπάνω όροι χρήσης. 


