
 
 

 

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΖ 

(ΔΚΓΟΖ 01/6/2019) 

 

 

1. Γενικοί Όποι ςμμεηοσήρ 
 

α) Οη γνλείο/θεδεκόλεο ησλ αζιεηώλ θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηόζν γηα ηελ πξνζέιεπζε θη 

απνρώξεζή ηνπο από ηηο εγθαηαζηάζεηο (Eurohoops Dome θαη Λεόληεηνο Σρνιή), όζν θαη γηα ηελ 

πξνζέιεπζε θη απνρώξεζή ηνπο ζηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηέο ηεο Αθαδεκίαο, ζηηο θαζνξηζκέλεο 

ώξεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαθνηλσζεί από ηε Eurohoops Academy. 

 

β) Οη γνλείο/θεδεκόλεο κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηηο πξνπνλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην 

Eurohoops Dome από ην ρώξν εζηίαζεο πνπ δηαζέηεη ε εγθαηάζηαζε, ελώ γηα ηε Λεόληεην από ηηο 

θεξθίδεο ηνπ γεπέδνπ. 

 

γ) Τπρόλ αιιαγή ώξαο πξνπόλεζεο ή αγώλα ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ 

αζιεηώλ κέζσ e-mail, όπσο ην έρνπλ δειώζεη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο ή κέζσ αλαθνίλσζεο ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Eurohoops Academy (www.eurohoopsacademy.net). 

 

δ) Ο εμνπιηζκόο ησλ αζιεηώλ κε ην θεηηλό (2019-20) ξνπρηζκό ηεο Eurohoops Academy είλαη 

ππνρξεσηηθόο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πξνπνλήζεηο θαη ζηνπο αγώλεο, όπσο αλαθέξεηαη 

αλαιπηηθά ζηε ζειίδα 2 ηνπ παξόληνο. 

 

ε) Ο θάζε αζιεηήο πνπ εγγξάθεηαη ζηελ Αθαδεκία είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεπηεί ηνλ 

απαξαίηεην αζιεηηθό εμνπιηζκό πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

απηήο. 

 

ζη) Η Eurohoops Academy δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηπρόλ απώιεηα αληηθεηκέλσλ θαη ξνύρσλ 

ησλ αζιεηώλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα απνθεύγνπλ λα θέξνπλ καδί ηνπο πξάγκαηα αμίαο ή κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά. 

 

2. ςνδπομή 
 

α) Η ζπλδξνκή ζηε Eurohoops Academy είλαη 9 ½  κήλεο (Σεπηέκβξηνο 2019 -14 Ινπλίνπ 2020). 

Πξναηξεηηθά, όπνηνο αζιεηήο επηζπκεί, κπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο πξνπνλήζεηο ηνπ από ηηο 15  

Ινπλίνπ 2020 έσο θαη ηέινο Ινπιίνπ 2020 κε δηαθνξεηηθό πξόγξακκα θαη θόζηνο. 

 

β) Η πιεξσκή ηεο ζπλδξνκήο είλαη ππνρξεσηηθή θαη γηα ηνπο 9½ κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Eurohoops 

Academy. 

 

γ) Η πιεξσκή ηεο ζπλδξνκήο έωρ ηην 5η ημέπα κάθε μήνα (βι. Άξζξν 5) απνηειεί βαζηθή 

πξνϋπόζεζε θαη όξν γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Eurohoops Academy. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ηειεπηαία πιεξσκή ζα γίλεηαη κέρξη θαη ηελ 5
ε 

Μαΐνπ θαη αθνξά εμόθιεζε 

ηεο ζπλδξνκήο ησλ κελώλ Μαΐνπ θαη Ινπλίνπ. 

 

δ) Δπηζηξνθή ρξεκάησλ δε ζα γίλεηαη ζε θακία πεξίπησζε. 

http://www.eurohoopsacademy.net/


 
 

 

3. Κόζηορ Δγγπαθήρ, Μηνιαίαρ ςνδπομήρ και Αθληηικού Δξοπλιζμού 
 

Τν θόζηνο ηεο κεληαίαο ζπλδξνκήο θαη ηνπ αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηνπο αζιεηέο ηεο Eurohoops 

Academy δηαθέξεη αλά ηκήκα: 

 

 

EΠΑΝΔΓΓΡΑΦΔ: 

Αθνξά ζηνπο αζιεηέο πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηε Eurohoops Academy θαη ηε ζεδόλ 2018-19. 

Σην θόζηνο εγγξαθήο ηνπο πεξηιακβάλεηαη πξνπνλεηηθό ζεη, θαζώο θαη ηαηξηθό απηνθόιιεην 

ΔΣΚΑ. 

 

ΝΔΔ ΔΓΓΡΑΦΔ: 

Τν θόζηνο εγγξαθήο πεξηιακβάλεη ην ηαηξηθό απηνθόιιεην ΔΣΚΑ γηα ηνπο αζιεηέο κε δειηίν 

(ειηθίαο 2004 έσο θαη 2009) θαζώο θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα όιεο ηηο ειηθίεο:  

● Γηα ηνπο αζιεηέο κε εκεξνκελία γέλλεζεο 2004: Double Face πξνπόλεζεο, Double Face 

Αγώλα, Warm up, Φόξκα Σεη θαη ηζάληα πξνπόλεζεο. 

● Γηα ηνπο αζιεηέο κε εκεξνκελία γέλλεζεο 2005 έσο θαη 2009: Double Face πξνπόλεζεο, 

Double Face Αγώλα, Warm up, Φόξκα Σεη θαη backpack. 

● Γηα ηνπο αζιεηέο κε εκεξνκελία γέλλεζεο 2010: Double Face πξνπόλεζεο, Warm up, 

Φόξκα Σεη θαη backpack. 

● Γηα ηνπο αζιεηέο κε εκεξνκελία γέλλεζεο 2011 έσο 2014: Double Face πξνπόλεζεο, 

Φόξκα Σεη θαη backpack. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε αίηεζε γηα έθδνζε δειηίνπ ΔΣΚΑ είλαη πιένλ ηεο επαλεγγξαθήο ή λέαο 

εγγξαθήο, θνζηίδεη 15 επξώ θαη αθνξά ζηα ηκήκαηα από 2004 έσο θαη 2009. 

CLASS 
REGISTRATION – SPORTS EQUIPMENT & APPLICATION FOR ESKA CARD MONTHLY 

MEMBERSHIP 

FEES 
OLD NEW 

2004 25,00 € 
 

200,00 €  & 15,00 € 
 

70,00 € 

2005-2007 25,00 € 
 

195,00 € & 15,00 € 
 

90,00 € 

2008 25,00 € & 15,00 € 
 

195,00 € & 15,00 € 
 

90,00 € 

2009 80,00 € & 15,00 € 
 

195,00 € & 15,00 € 
 

90,00 € 

2010 115,00 €* 
 

140,00 € 
 

90,00 € 

2011-2012 95,00 €* 120,00 € 
 

80,00 € 

2013-2014 95,00 €* 120,00 € 
 

60,00 € 



 
 

 

 

 

Παξέρεηαη δπλαηόηεηα εμόθιεζεο ηνπ πνζνύ εγγξαθήο ζε ηξεηο κεληαίεο δόζεηο (Σεπηέκβξηνο 

2019- Ννέκβξηνο 2019).  

● Γηα ηνπο αζιεηέο κε εκεξνκελία γέλλεζεο 2004: Σεπηέκβξηνο 2019: 70,00 €, Οθηώβξηνο 

2019: 70,00 €, Ννέκβξηνο 2019 75,00 €     

● Γηα ηνπο αζιεηέο κε εκεξνκελία γέλλεζεο 2005 έσο θαη 2009: Σεπηέκβξηνο 2019: 70,00 €, 

Οθηώβξηνο 2019: 70,00 €, Ννέκβξηνο 2019 70,00 €    

● Γηα ηνπο αζιεηέο κε εκεξνκελία γέλλεζεο 2010: Σεπηέκβξηνο 2019: 40,00 €, Οθηώβξηνο 

2019: 50,00 €, Ννέκβξηνο 2019 50,00 € 

● Γηα ηνπο αζιεηέο κε εκεξνκελία γέλλεζεο 2011 έσο 2014: Σεπηέκβξηνο 2019: 40,00 €, 

Οθηώβξηνο 2019: 40,00 €, Ννέκβξηνο 2019 40,00 € 

 

Αθληηικόρ 

Δξοπλιζμόρ 
Κόζηορ 

Double Face πξνπόλεζεο 40,00 € 

Double Face Αγώλα 55,00 € 

Warm up 20,00 € 

Φόξκα Σεη 70,00 € 

Backpack 25,00 € 

Τζάληα πξνπόλεζεο 30,00 € 

 

4. Διδικέρ εκπηώζειρ 
 

Σε πεξίπησζε νηθνγελεηαθήο εγγξαθήο ην 2
ν
 θαη 3

ν
 κέινο ηπγράλνπλ έθπησζεο 15% ζηε κεληαία  

ζπλδξνκή. 

 

Η εθάπαμ εμόθιεζε ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο εληόο Σεπηεκβξίνπ ζπλνδεύεηαη από έθπησζε 10%. 

 

5. Πληπωμή ςνδπομήρ 
 

Η πιεξσκή ηεο εγγξαθήο θαη ηεο ζπλδξνκήο γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2019-20 ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απζηεξά ηηο εκέξεο σο αλαγξάθνληαη θάησζη: 

 

1η πληρωμή → για την εγγραφή από Ιοφνιο έως Σεπτέμβριο 2019 
2η πληρωμή → για το Σεπτέμβριο: από 1-5 Σεπτεμβρίου 2019 

3η πληρωμή → για τον Οκτώβριο: από 1-5 Οκτωβρίου 2019 

4η πληρωμή → για το Νοέμβριο: από 1-5 Νοεμβρίου 2019 

5η πληρωμή → για το Δεκέμβριο: από 1-5 Δεκεμβρίου 2019 

6η πληρωμή → για τον Ιανουάριο: από 1-5 Ιανουαρίου 2020 

7η πληρωμή → για το Φεβρουάριο: από 1-5 Φεβρουαρίου 2020 

8η πληρωμή → για το Μάρτιο: από 1-5 Μαρτίου 2020 



 

9η πληρωμή → για τον Απρίλιο: από 1-5 Απριλίου 2020 

10η πληρωμή → για το Μαΐο/Ιοφνιο: από 1-5 Μαΐου 2020 
 

 

Η πιεξσκή ζα πξέπεη λα γίλεηαη είηε κέζσ θαηάζεζεο ζηελ ηξάπεδα ή κέζσ ρξεσζηηθήο/ 

πηζησηηθήο θάξηαο (POS) ή κε κεηξεηά ζηε γξακκαηεία ηεο Eurohoops Academy ζην Eurohoops 

Dome (Δπξώηα 24, Νέα Κεθηζηά). 

 

Σε πεξίπησζε πιεξσκήο κε θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα παξαθαιείηαη ν θαηαζέηεο λα ζπκπιεξώλεη ην 

όλνκα ηνπ αζιεηή ζηελ αηηηνινγία ηνπ θαηαζεηεξίνπ. 

 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ:  ΔΞΔΛΗΞΗ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ 

  (ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ) 

ΣΡΑΠΔΕΑ:    EUROBANK 

IBAN:     GR9802600360000660201122354 

 

 

 

6. Γιακοπή ςνδπομήρ 
 

α) Σε πεξίπησζε απόθαζεο δηαθνπήο ηεο ζπλδξνκήο ν αζιεηήο ή ν γνλέαο/θεδεκόλαο ηνπ νθείιεη 

λα ελεκεξώζεη γξαπηώο κέζσ e-mail ζην academy@eurohoops.net. Δάλ θη εθόζνλ έρεη εμνθιήζεη 

πιήξσο ηε ζπλδξνκή ηνπ θαη δελ έρεη ηπρόλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο κέρξη θαη ην κήλα ηεο 

δηαγξαθήο ηνπ, ε Eurohoops Academy ζα ηνλ δηαγξάςεη σο έρεη απνθαζίζεη ν ίδηνο ή ν 

γνλέαο/θεδεκόλαο ηνπ. 

 

β) Δάλ ν αζιεηήο ή ν γνλέαο/θεδεκόλαο ηνπ δελ ελεκεξώζεη γηα ηελ απόθαζε δηαγξαθήο ηνπ 

γξαπηώο κέζσ e-mail ζην academy@eurohoops.net, ν αζιεηήο ζα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζηε 

Eurohoops Academy αλεμαξηήησο απνπζίαο ηνπ θαη ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο απηήο από ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηεο (θαη ζα νθείιεη ηα αληίζηνηρα πνζά ζπλδξνκώλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ). 

 

γ) Γηα θάζε δηαγξαθή αζιεηή, ε Eurohoops Academy δηαηεξεί ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζήο ηνπ κε 

λέν. Αζιεηήο πνπ δηεγξάθε, δελ έρεη ην δηθαίσκα επαλεγγξαθήο εληόο ηεο ίδηαο αγσληζηηθήο 

πεξηόδνπ. Σε πεξίπησζε αίηεζεο επαλεγγξαθήο ζε επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν, ν αζιεηήο  

ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη ηελ ζπλδξνκή ενόρ (1) επιπλέον μήνα, από ηνλ ήδε εμνθιεκέλν κήλα 

δηαγξαθήο ηνπ, εθόζνλ ε δηαθνπή ηεο ζπλδξνκήο είρε πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ην κέζν (Ιαλνπάξηνο) 

ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ζπλδξνκήο κεηά ην κέζν (Φεβξνπάξηνο) ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, θαιείηαη λα εμνθιήζεη ηελ ζπλδξνκή δςο (2) επιπλέον μηνών, από ηνλ ήδε 

εμνθιεκέλν κήλα δηαγξαθήο ηνπ. 

 

δ) Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζιεηήο δελ έρεη δηαγξαθεί από ηε Eurohoops Academy, αιιά 

επηζπκεί ή δε δύλαηαη γηα ιόγνπο άιινπο σο αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 7 παξάγξαθνο β λα 

πξνπνλεζεί γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα δελ εμαηξείηαη από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο 

ζπλδξνκήο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο απνπζίαο ηνπ. 

 

ε) Με πιεξσκή ησλ σο άλσ πνζώλ ζπλδξνκήο εληόο ησλ σο άλσ πξνζεζκηώλ παξέρεη ζηε 

Eurohoops Academy ην δηθαίσκα άκεζεο θαη ρσξίο ηήξεζε πξνζεζκίαο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο 

παξνρήο αζιεηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνλ αζιεηή θαη ηελ άκεζε δηαγξαθή ηνπ.   

mailto:academy@eurohoops.net
mailto:academy@eurohoops.net


 
 

 

 

 

7. Ηαηπικά 
 

α) Κάζε αζιεηήο πνπ επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ζηε Eurohoops Academy ππνρξενύηαη ζε εμέηαζε 

από Καξδηνιόγν, θαη ζε πξνζθόκηζε ηεο θάξηαο πγείαο αζιεηή.  

 

β) Οη πξνπνλήζεηο θη νη εληόο έδξαο αγώλεο ηεο Eurohoops Academy ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

(Eurohoops Dome θαη Λεόληεηνο Σρνιή) δηεμάγνληαη παξνπζία πξνζσπηθνύ, εθπαηδεπκέλνπ γηα 

ηελ παξνρή Πξώησλ Βνεζεηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ ε Eurohoops Academy δε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ππεύζπλε γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκό ή άιιν πεξηζηαηηθό ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, νύηε 

γηα ηελ πεξαηηέξσ θάιπςε ηαηξηθώλ εμόδσλ. Η Eurohoops Academy δε θέξεη επζύλε νύηε γηα 

ζεηηθή ή/θαη απνζεηηθή δεκία ή/θαη εζηθή βιάβε ή/θαη ςπρηθή νδύλε αζιεηή ηεο. 

 

γ) Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ αζιεηή από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Eurohoops Academy ιόγσ 

ηξαπκαηηζκνύ ή αζζέλεηαο, δελ εμαηξείηαη από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο ζπλδξνκήο. 

 

 

8. Γιαγπαθή από ηη Eurohoops Academy 
 

α) Σε πεξίπησζε απξεπνύο ζπκπεξηθνξάο γνλέα/θεδεκόλα ελόο αζιεηή ε Eurohoops Academy 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνλ απνκαθξύλεη ή λα κελ ηνπ επηηξέπεη λα παξαθνινπζεί πξνπνλήζεηο ή 

αγώλεο ηνπ. Ωο απξεπήο ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ δε ζπλάδεη κε 

ηε θηινζνθία ηεο Eurohoops Academy θαη πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ 

θεξθίδα, ηελ αληηκεηώπηζε πξνο ηνπο ππόινηπνπο γνλείο όισλ ησλ αζιεηώλ, ηεο Eurohoops 

Academy ή ησλ άιισλ ζπιιόγσλ, πξνο ηνπο πξνπνλεηέο θαη ην πξνζσπηθό ηεο Eurohoops 

Academy, θαζώο θαη πξνο ηξίηνπο. 

 

β) Με ζπκκόξθσζε γνλέα/θεδεκόλα ζηνπο θαλνληζκνύο ή ζηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 

Eurohoops Academy κπνξεί λα επηθέξεη ηε δηαγξαθή ηνπ αζιεηή ηνπ από ηηο ηάμεηο ηεο ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε θαη ρσξίο λα πξνθύπηεη δήηεκα επηζηξνθήο ηεο ζπλδξνκήο ή άιιεο απνδεκίσζεο. 

 

 

9. Οπηικοακοςζηικό Τλικό και Πνεςμαηική Ηδιοκηηζία 
 

α) Απαγνξεύεηαη θάζε είδνπο θσηνγξάθεζε, βηληενζθόπεζε ή ερνγξάθεζε ζηνπο ρώξνπο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ(ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Eurohoops Academy. 

 

β) Με ηελ εγγξαθή ηνπ αζιεηή ζπλαηλείηε ζηε ρξήζε θη εθκεηάιιεπζε από ηε Eurohoops 

Academy θαη ηελ εηαηξία “Eurohoops Greece IKE” νπνηνπδήπνηε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ 

ζρεηίδεηαη κε ην αλήιηθν ηέθλν ζαο σο πξνθύςεη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζε απηή. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

10. Γεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα  

 

10.1 ηοισεία Σαςηόηηηαρ, Πιζηοποιηηικό Γέννηζηρ, Φωηογπαθίερ: Σε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 

παξνρήο αζιεηηθώλ ππεξεζηώλ ε Eurohoops Academy ζα δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή θαη έγγξαθε 

κνξθή ηα ζηνηρεία ηνπ αζιεηή θαη ηνπ θεδεκόλα σο απηά αλαγξάθνληαη ζην έληππν «Αίηεζε 

Σπκκεηνρήο Αζιεηή». Η ζπιινγή ησλ ελ ιόγσ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη επρεξήο 

ε επηθνηλσλία κε ηνλ αζιεηή θαη ηνλ Κεδεκόλα ηνπ θαηά πεξίπησζε (ι.ρ. ζε πεξίπησζε αιιαγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πξνπνλήζεσλ, αγώλσλ θιπ). Σπλαθώο ζα ηεξείηαη έγγξαθν θαη 

ελδερνκέλσο θαη ειεθηξνληθό αξρείν ηνπ πξνζθνκηδόκελνπ πηζηνπνηεηηθνύ γέλλεζεο ώζηε λα 

απνδεηθλύεηαη επρεξώο ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ αζιεηή, ε ζπλαθήο νξζή έληαμή ηνπ ζην 

ζρεηηθό ειηθηαθό ηκήκα άζιεζεο θαη ελδερνκέλσο ε λόκηκε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θαηάιιειεο 

ειηθηαθά θαηεγνξίεο αγώλσλ. Δπίζεο ζα ηεξείηαη έγγξαθν θαη ειεθηξνληθό αξρείν ησλ 

θσηνγξαθηώλ ηνπ αζιεηή ώζηε ζε εθηέιεζε ηεο νηθείαο ζύκβαζεο λα είλαη πάληνηε δπλαηή ε 

ηαπηνπνίεζή ηνπ (αλαγλώξηζή ηνπ από ηνπο πξνπνλεηέο θιπ). Τέινο ζα ηεξείηαη αξρείν αλαθνξηθά 

κε ηηο εκέξεο θαη ώξεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζιεηή ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη κε ηηο αζιεηηθέο 

επηδόζεηο ηνπ ζην πιαίζην αγώλσλ ή / θαη πξνπνλήζεσλ (ηδίσο ζηαηηζηηθά αζιεηηθά ζηνηρεία 

επηδόζεσλ, όπσο ρξόλνο ζπκκεηνρήο, εύζηνρα / άζηνρα ζνπη θιπ), δε ζα ηεξνύληαη όκσο ζε θακία 

πεξίπησζε βηνκεηξηθά δεδνκέλα.  Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα ην πνιύ πέληε (5) εηώλ από ηε ιύζε / ιήμε ηεο νηθείαο ζύκβαζεο.  Δμαίξεζε ζε απηά 

απνηεινύλ κόλν ηα Σηαηηζηηθά, όπνπ εθεί θξαηνύληαη επ’ αόξηζηνλ ώζηε λα ππάξρεη ε 

ηζηνξηθόηεηα ησλ ζηαηηζηηθώλ ηεο νκάδαο θαη ηνπ παίθηε. 

 

10.2 Ηαηπικέρ Βεβαιώζειρ: Η Eurohoops Αcademy ζα δηαηεξεί ζε έγγξαθν θαη ειεθηξνληθό 

αξρείν ηελ θάξηα πγείαο αζιεηή πνπ πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ ζύλαςε ή / θαη αλαλέσζε ηεο 

ζύκβαζεο παξνρήο αζιεηηθώλ ππεξεζηώλ. Η ελ ιόγσ επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δηαθύιαμε ηνπ δσηηθνύ ζπκθέξνληνο πγείαο ηνπ Αζιεηή θαη παξάιιεια απνηειεί έλλνκε 

ππνρξέσζε ηεο Eurohoops Academy. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα ην πνιύ πέληε (5) εηώλ από ηε ιύζε / ιήμε ηεο νηθείαο ζύκβαζεο.    

 

10.3 Οπηικοακοςζηικό Τλικό: Ο Κεδεκόλαο ηνπ αζιεηή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ έληππνπ 

«Αίηεζε Σπκκεηνρήο Αζιεηή» παξέρεη  απηόκαηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηε δηαηήξεζε ζε 

ειεθηξνληθό αξρείν θαη ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ν αζιεηήο 

θαηά ηελ σο άλσ παξάγξαθν 9, ζην πιαίζην αγώλσλ ή πξνπνλήζεώλ ηνπ.  

 

Τν ελ ιόγσ πιηθό ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη: (α) γηα ηελ παξαθνινύζεζε από ην πξνζσπηθό ηεο 

Eurohoops Academyησλ αζιεηηθώλ επηδόζεσλ ηνπ αζιεηή, (β) γηα δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν (ζην 

επίζεκν site ή ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηεο Eurohoops Academy θαη ησλ 

ζπλεξγαδόκελσλ κε απηή εηαηξεηώλ π.ρ. ζπλεξγάηεο, ρνξεγνί θ.α.). Η ελ ιόγσ επεμεξγαζία ζα 

γίλεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ην πνιύ είθνζη (20) εηώλ από ηε ιύζε / ιήμε ηεο νηθείαο ζύκβαζεο 

ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ην ελδερόκελν δεκηνπξγίαο βίληεν γηα ηελ πξόνδν ηνπ κέζα ζηα 

ρξόληα λα ππάξρεη ην ζρεηηθό αξρείν. 

 

 



 
 

 

 

 

10.4 Ζλεκηπονική ενημέπωζη για ηα νέα και ηιρ δπάζειρ ηηρ Eurohoops Academy: Ο 

Κεδεκόλαο ηνπ αζιεηή κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ έληππνπ «Αίηεζε Σπκκεηνρήο Αζιεηή» παξέρεη  

απηόκαηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ απνζηνιή ζηε δηεύζπλζε e-mail πνπ δήισζε ζην ελ ιόγσ 

έληππν ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ζρέζε κε ηα λέα θαη ηηο δξάζεηο ηεο Eurohoops Academy. Η ελ 

ιόγσ επεμεξγαζία ζα γίλεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ην πνιύ πέληε εηώλ (5) από ηε ιύζε / ιήμε ηεο 

νηθείαο ζύκβαζεο.  

 

10.5 Λοιπέρ πληποθοπίερ: Ο Κεδεκόλαο ή θαη ν ίδηνο ν αζιεηήο ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο νηθείαο 

λνκνζεζίαο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη νπνηεδήπνηε πξνο ηελ Eurohoops Αcademy αίηεκα γηα 

πξόζβαζε θαη δηόξζσζε ή δηαγξαθή ησλ σο άλσ δεδνκέλσλ ηνπ ή γηα πεξηνξηζκό ηεο 

επεμεξγαζίαο ή γηα αληίηαμε ηνπ ζε απηή ή γηα ηε θνξεηόηεηα (κεηαθνξά) ησλ δεδνκέλσλ ζε ηξίην 

πξόζσπν. Σε θάζε πεξίπησζε ν Κεδεκόλαο ή θαη ν ίδηνο ν αζιεηήο έρνπλ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο 

ελώπηνλ θάζε αξκόδηαο αξρήο γηα νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη πσο εθ ησλ σο άλσ ηα ζηνηρεία ππό παξ. 10.1, 10.2 θαη 

10.3 είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ. Σην πιαίζην ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ σο άλσ δεδνκέλσλ δελ ζα ιακβάλεη ρώξα απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ 

ή / θαη profiling ηνπ αζιεηή. Τα δεδνκέλα ππό ζηνηρεία 10.1 κπνξεί λα δηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο 

απνδέθηεο θαη ζπγθεθξηκέλα είηε ζε αζιεηηθέο αξρέο θαιαζνζθαίξηζεο ζην πιαίζην απαηηήζεσλ 

ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ (ι.ρ. πξνο ηε δηνξγαλώηξηα αξρή «ΔΣΚΑ») είηε ζηηο αληίπαιεο νκάδεο 

όηαλ θαη κόλν απηό απαηηείηαη από ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνύο.  

 

Τν ζύλνιν ησλ σο άλσ δεδνκέλσλ δε ζα δηαβηβάδεηαη ζε θακία πεξίπησζε ζε ηξίηε ρώξα (εθηόο 

Δ.Δ.) ή ζε δηεζλή νξγαληζκό. Αλαθνξηθά κε ηα σο άλσ δηεπθξηλίδεηαη όηη ε Eurohoops Academy 

απνηειεί ηνλ Υπεύζπλν Δπεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Η πιήξεο θαη αθξηβήο επσλπκία ηεο είλαη 

«Δμέιημηο Αθαδεκία Καιαζνζθαίξηζεο Αζιεηηθό Σσκαηείν» θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ.  

 

Οη πξνπνλήζεηο θαη ν βαζηθόο ρώξνο άζιεζεο βξίζθεηαη ζηελ Κεθηζηά Αηηηθήο (νδ. Δπξώηα 24) 

θαη δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιινη ρώξνη,όπσο ε Λεόληεηνο Παηεζίσλ,όπνπ κπνξεί λα 

γίλεηαη νπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε. Η έδξα ηνπ Υπεύζπλνπ Δπεμεξγαζίαο βξίζθεηαη ζηελ νδό 

Τξηαληαθπιιίδε 10, Ψπρηθό Αηηηθήο. Νόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Υπεύζπλνπ επεμεξγαζίαο είλαη ν 

Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. απηνύ, θύξηνο Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο ηνπ Πεξηθιή. Υπεύζπλνο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ (DPO) είλαη ν θύξηνο Παλαγηώηεο Τζεθνύξαο – Παπαζσηεξαθόπνπινο κε ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο 697 167 1114 θαη e-mail: league@eurohoops.net. 

 

11. Μεηαβολή ηων Όπων ςμμεηοσήρ 
 

Η Eurohoops Academy δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηνπ πεξηερόκελνπ 

ηεο παξνύζεο ρσξίο πξνεγνύκελε ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ θαη ηνπ επξύηεξνπ 

θνηλνύ. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 

EUROHOOPS ACADEMY 

Τει.:  210 800 2957, 6983036590 



 
website: www.eurohoopsacademy.net 

e-mail: academy@eurohoops.net 

http://www.eurohoopsacademy.net/
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