
 

 
 

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΖ 

(ΔΚΓΟΖ 7/7/2020) 

 

 

1. Γενικοί Όποι ςμμεηοσήρ 
 

α) Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ αζιεηψλ θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηφζν γηα ηελ πξνζέιεπζε θη 

απνρψξεζή ηνπο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο (Eurohoops Dome θαη Λεφληεηνο ζρνιή Παηεζίσλ γηα ηα 

ηκήκαηα 2002-2005), φζν θαη γηα ηελ πξνζέιεπζε θη απνρψξεζή ηνπο ζηηο ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αθαδεκίαο, ζηηο θαζνξηζκέλεο ψξεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαθνηλσζεί απφ ηε 

Eurohoops Academy.  

 

β) Οη γνλείο/θεδεκφλεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο πξνπνλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

Eurohoops Dome απφ ην ρψξν εζηίαζεο πνπ δηαζέηεη ε εγθαηάζηαζε θαη απφ ηηο πιατλέο θεξθίδεο 

ζηε Λεφληεην ζρνιή Παηεζίσλ.  

 

γ) Σπρφλ αιιαγή ψξαο πξνπφλεζεο ή αγψλα ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ 

αζιεηψλ κέζσ e-mail, φπσο ην έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο ή κέζσ αλαθνίλσζεο ζηελ 

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

 

δ) Ο εμνπιηζκφο ησλ αζιεηψλ κε ην θεηηλφ (2020-2021) ξνπρηζκφ ηεο Eurohoops Academy είλαη 

ππνρξεσηηθφο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πξνπνλήζεηο θαη ζηνπο αγψλεο φπσο αλαθέξεηαη 

αλαιπηηθά ζηνλ φξν 2 ηνπ παξφληνο. 

 

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

απαξαίηεην αζιεηηθφ εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηήο. 

 

ζη) Η Eurohoops Academy δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ απψιεηα αληηθεηκέλσλ θαη ξνχρσλ 

ησλ αζιεηψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα θέξνπλ καδί ηνπο πξάγκαηα αμίαο ή κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά. 

 

2. ςνδπομή 

 

Η ζπλδξνκή ζηε Eurohoops Academy είλαη δεθάκελε (10 ), αθνξά ζπλνιηθά ηελ αγσληζηηθή 

πεξίνδν 2020-2021 (31 Απγνχζηνπ  2020 – 30 Ινπλίνπ 2021) θαη απνηειείηαη απφ ηα θάησζη: 

 

2. 1. Αμοιβή εγγπαθήρ/ επανεγγπαθήρ έηοςρ  

Η ακνηβή εγγξαθήο αθνξά ηε δέζκεπζε ηεο ζέζεο ππέξ ηνπ αζιεηή απφ άπνςε ρψξνπ, ρξφλνπ, 

αλζξψπηλσλ πφξσλ (πξνπνλεηψλ, γξακκαηείαο, ππεπζχλσλ γεπέδνπ, ηερληθνί βίληεν θαη 

θσηνγξαθίαο, θαζαξίζηξηεο θ.α) εθ κέξνπο ηεο Eurohoops Academy θαη αθνξά απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ηελ ηξέρνπζα ρξνληά. Η εγγξαθή θνζηίδεη 300 επξψ γηα φινπο ηνπο αζιεηέο (εθηφο απφ ηνπο 

γελλεζέληεο ηηο ρξνληέο 2002-04) θαη εμνθιείηαη ζε πέληε κεληαίεο δφζεηο χςνπο 60 επξψ.  

 

 

 

http://www.eurohoopsacademy.net/


 
 

 

 

2. 2. Αθληηικόρ εξοπλιζμόρ & αίηηζη για δεληίο ΔΚΑ 

 

 

 

Αθληηικόρ 

Δξοπλιζμόρ 

 

 

Κόζηορ 

Double Face πξνπφλεζεο 40,00 € 

Double Face Αγψλα 55,00 € 

Warm up 20,00 € 

Φφξκα εη 70,00 € 

Backpack 25,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

EΠΑΝΔΓΓΡΑΦΔ:  

Αθνξά ζηνπο αζιεηέο πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηελ Eurohoops Academy θαη ηελ ζεδφλ 2019-

2020. ην θφζηνο πεξηιακβάλεηαη ν αζιεηηθφο εμνπιηζκφο (πξνπνλεηηθφ ζεη γηα φιεο ηηο ειηθίεο 

θαη επηπιένλ double face αγψλα γηα ηνπο γελλεζέληεο ην 2010 θαη warm up γηα ηνπο γελλεζέληεο ην 

2011), θαζψο θαη ην ηαηξηθφ απηνθφιιεην ΔΚΑ γηα ηνπο αζιεηέο γελλεκέλνπο 2002-2010. 

 

ΝΔΔ ΔΓΓΡΑΦΔ: 

Σν θφζηνο πεξηιακβάλεη ην ηαηξηθφ απηνθφιιεην ΔΚΑ γηα ηνπο αζιεηέο κε δειηίν (ειηθίαο 2002 

έσο θαη 2010) θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο 

ηηο ειηθίεο:  

● Γηα ηνπο αζιεηέο κε έηνο γέλλεζεο 2002 έσο θαη 2010: Double Face πξνπφλεζεο, Double 

Face Αγψλα, Warm up, Φφξκα εη θαη backpack. 

● Γηα ηνπο αζιεηέο κε έηνο γέλλεζεο 2011: Double Face πξνπφλεζεο, Warm up, Φφξκα εη 

θαη backpack 

● Γηα ηνπο αζιεηέο κε έηνο γέλλεζεο 2012 έσο 2015: Double Face πξνπφλεζεο, Φφξκα εη 

θαη backpack. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αίηεζε γηα έθδνζε δειηίνπ ΔΚΑ είλαη πιένλ ηεο επαλεγγξαθήο ή λέαο 

εγγξαθήο, θνζηίδεη 15 επξψ θαη αθνξά ζηα ηκήκαηα γελλεζέλησλ απφ ην 2002 έσο θαη ην 2010.  

 

Ζ εξόθληζη ηος αθληηικού εξοπλιζμού και ηηρ αίηηζηρ για ηο δεληίο ΔΚΑ μποπεί να γίνει 

ζε δςο δόζειρ (επηέμβπιορ 2020 και Οκηώβπιορ 2020).  

ΣΜΖΜΑ 

 

ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  

&  

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΑ 

ΠΑΛΗΟΗ ΝΔΟΗ 

2002-2004 25 € 195 € & 15 € 
 

2005-2009 25 € 
 

195 € & 15 € 
 

2010 80 € 195 € & 15 € 
 

2011 45 € 
 

140 € 
 

2012-2013 25 € 
 

120 € 
 

2014-2015 25 € 
 

120 € 
 



 
 

 

 

2. 3. Μηνιαία ςνδπομή ζςμμεηοσήρ ζηιρ πποπονήζειρ 
 

Η κεληαία ζπλδξνκή γηα ζπκκεηνρή ζε πξνπνλήζεηο δηαξθεί δέθα κήλεο (31 Απγνχζηνπ  2020 – 30 

Ινπλίνπ 2021). Πξναηξεηηθά, φπνηνο αζιεηήο επηζπκεί, κπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο πξνπνλήζεηο ηνπ 

απφ 1 Ινπιίνπ 2021 έσο θαη 30 Ινπιίνπ 2021 κε δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα θαη αλάινγν αληίηηκν.  

 

Η πιεξσκή ηεο δφζεσλ ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ζε κεληαίεο δφζεηο (εθφζνλ δελ επηιεγεί ε εθάπαμ 

θαηαβνιή απηήο θαηά ην άξζξν 2. 4 θαησηέξσ) θαη δε έωρ ηην 5η ημέπα κάθε μήνα (βι. Άξζξν 

3) απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε θαη φξν γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αζιεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Eurohoops Academy. 

 

Δπηζηξνθή ρξεκάησλ δε ζα γίλεηαη ζε θακία πεξίπησζε. 

 

2. 4. Γιεςκπινίζειρ πεπί κόζηοςρ εγγπαθήρ και ζςνδπομήρ 
 

Σν θφζηνο ηεο εγγξαθήο, ηνπ αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο αίηεζεο γηα ην δειηίν ΔΚΑ γηα ηνπο 

αζιεηέο ηεο Eurohoops Academy δηαθέξεη αλά ηκήκα θαη ε εμφθιεζε ηνπ γίλεηαη ζε πέληε 

κεληαίεο δφζεηο. 

 

Αλαιπηηθά νη κεληαίεο δφζεηο γηα ηελ εηήζηα ζπλδξνκή θαη ηελ εγγξαθή δηακνξθψλνληαη φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 5. Διδικέρ εκπηώζειρ 

 

ε πεξίπησζε νηθνγελεηαθήο εγγξαθήο ην 2
ν
 θαη 3

ν
 κέινο ηπγράλνπλ έθπησζεο 15% ζηε κεληαία 

ζπλδξνκή, πέξα απφ ηελ ακνηβή εγγξαθήο, ηνλ αζιεηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ αίηεζε γηα ην δειηίν 

ΔΚΑ πνπ δελ ηπγράλνπλ έθπησζεο. 

 

Ζ εθάπαξ εξόθληζη ηηρ εηήζιαρ ζςνδπομήρ και εγγπαθήρ ενηόρ ηος επηεμβπίος 2020 

ΣΜΗΜΑ 
ΜΗΝΙΑΙΔ 

ΓΟΔΙ  

ΤΝΓΡΟΜΗ 

ΜΗΝΙΑΙΔ ΓΟΔΙ 

ΤΝΓΡΟΜΗ ΚΑΙ 

ΔΓΓΡΑΦΗ 

 
 επηέκβξηνο - 

Ιαλνπάξηνο 

Φεβξνπάξηνο 

- Ινχληνο 

2002-2004 
50 € 50 € 50 € 

2005-2011 
60 € 

 

120 € 60 € 

2012-2013 
50 € 110 € 50 € 

2014-2015 
30 € 90 € 30 € 



 
ζςνοδεύεηαι από έκπηωζη 5%.  

 

 

3. Πληπωμή ςνδπομήρ 

 

Η πιεξσκή ηεο ζπλδξνκήο γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2020-2021 ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

απζηεξά ηηο εκέξεο σο αλαγξάθνληαη θάησζη: 

1ε πιεξσκή → πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/5 ηνπ θφζηνπο εγγξαθήο  θαη ηνπ 1/10 ηεο εηήζηαο 

ζπλδξνκήο: απφ 1-5 επηεκβξίνπ 2020 

2ε πιεξσκή →: πνζφ  πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/5 ηνπ θφζηνπο εγγξαθήο  θαη ηνπ 1/10 ηεο εηήζηαο 

ζπλδξνκήο: απφ 1-5 Οθησβξίνπ 2020 

3ε πιεξσκή →πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/5 ηνπ θφζηνπο εγγξαθήο  θαη ηνπ 1/10 ηεο εηήζηαο 

ζπλδξνκήο: απφ 1-5 Ννεκβξίνπ 2020 

4ε πιεξσκή → πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/5 ηνπ θφζηνπο εγγξαθήο  θαη 

ηνπ 1/10 ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο: απφ 1-5 Γεθεκβξίνπ 2020 

5ε πιεξσκή → πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/5 ηνπ θφζηνπο εγγξαθήο  θαη ηνπ 1/10 ηεο εηήζηαο 

ζπλδξνκήο: απφ 1-5 Ιαλνπαξίνπ 2021 

6ε πιεξσκή →πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/10 ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο: απφ 1-5 Φεβξνπαξίνπ 2021 

7ε πιεξσκή →πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/10 ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο: απφ 1-5 Μαξηίνπ 2021 

8ε πιεξσκή →πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/10 ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο: απφ 1-5 Απξηιίνπ 2021 

9ε πιεξσκή →πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα 2/10 ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο: απφ 1-5 Μαΐνπ 2021 

 

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 (Δπξψηα 24, η.θ. 14564, Κεθηζηά). 

 

ε πεξίπησζε πιεξσκήο κε θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα παξαθαιείηαη ν θαηαζέηεο λα ζπκπιεξψλεη ην 

φλνκα ηνπ αζιεηή ζηελ αηηηνινγία ηνπ θαηαζεηεξίνπ. 

 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ:  ΔΞΔΛΗΞΗ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ 

  (ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ) 

ΣΡΑΠΔΕΑ:    EUROBANK 

IBAN:     GR9802600360000660201122354 

 

 

4. Γιακοπή ςνδπομήρ 
 

α) ε πεξίπησζε απφθαζεο δηαθνπήο ηεο ζπλδξνκήο ν αζιεηήο ή ν γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ νθείιεη 

λα ελεκεξψζεη γξαπηψο κέζσ e-mail ζην academy@eurohoops.net. Δάλ θη εθφζνλ έρεη εμνθιήζεη 

πιήξσο ηελ ακνηβή εγγξαθήο θαη ηε κεληαία ζπλδξνκή ηνπ θαη δελ έρεη ηπρφλ νηθνλνκηθέο 

εθθξεκφηεηεο κέρξη θαη ην κήλα ηεο δηαγξαθήο ηνπ, ε Eurohoops Academy ζα ηνλ δηαγξάςεη σο 

έρεη απνθαζίζεη ν ίδηνο ή ν γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ. Σν θφζηνο ακνηβήο εγγξαθήο δελ επηζηξέθεηαη 

ζε θακία πεξίπησζε.  
 

β) Δάλ ν αζιεηήο ή ν γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ δελ ελεκεξψζεη γηα ηελ απφθαζε δηαγξαθήο ηνπ 

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

Eurohoops Academy αλεμαξηήησο απνπζίαο ηνπ θαη ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηήο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο (θαη ζα νθείιεη ηα αληίζηνηρα πνζά ζπλδξνκψλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ). 

 

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


 
 

 

 

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

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

πεξηφδνπ. ε πεξίπησζε αίηεζεο επαλεγγξαθήο ζε επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν, ν αζιεηήο  

ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη ηελ ζπλδξνκή ενόρ (1) επιπλέον μήνα, απφ ηνλ ήδε εμνθιεκέλν κήλα 

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

ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ζπλδξνκήο κεηά ην κέζν (Φεβξνπάξηνο) ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, θαιείηαη λα εμνθιήζεη ηελ ζπλδξνκή δςο (2) επιπλέον μηνών, απφ ηνλ ήδε 

εμνθιεκέλν κήλα δηαγξαθήο ηνπ. 

 

δ) ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αζιεηήο δελ έρεη δηαγξαθεί απφ ηε Eurohoops Academy, αιιά δελ 

επηζπκεί ή δε δχλαηαη γηα ιφγνπο άιινπο σο αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 7 παξάγξαθνο β λα 

πξνπνλεζεί γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα δελ εμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο 

ζπλδξνκήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απνπζίαο ηνπ. 

 

ε) Με πιεξσκή ησλ σο άλσ πνζψλ ζπλδξνκήο εληφο ησλ σο άλσ πξνζεζκηψλ παξέρεη ζηε 

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

παξνρήο αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ αζιεηή θαη ηελ άκεζε δηαγξαθή ηνπ.   

 

5. Ηαηπικά 
 

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

απφ Καξδηνιφγν, θαη ζε πξνζθφκηζε ηεο θάξηαο πγείαο αζιεηή.  

 

β) Οη πξνπνλήζεηο ηεο Eurohoops Academy ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο (Eurohoops Dome) 

δηεμάγνληαη παξνπζία πξνζσπηθνχ, εθπαηδεπκέλνπ γηα ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ. Παξνπζία 

γηαηξνχ ζα ππάξρεη ζηνπο αγψλεο ηεο Eurohoops Academy ζην Eurohoops Dome θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Λενληείνπ ρνιήο. Ωο εθ ηνχηνπ ε Eurohoops Academy δε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ππεχζπλε γηα ηπρφλ ηξαπκαηηζκφ ή άιιν πεξηζηαηηθφ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, νχηε 

γηα ηελ πεξαηηέξσ θάιπςε ηαηξηθψλ εμφδσλ. Η Eurohoops Academy δε θέξεη επζχλε νχηε γηα 

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

 

γ) ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ αζιεηή απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Eurohoops Academy ιφγσ 

ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο, δελ εμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο ζπλδξνκήο. 

 

6. Γιαγπαθή από ηη Eurohoops Academy για Πειθαπσικούρ λόγοςρ 
 

α) ε πεξίπησζε απξεπνχο ζπκπεξηθνξάο γνλέα/θεδεκφλα ελφο αζιεηή ε Eurohoops Academy 

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

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

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

θεξθίδα, ηελ αληηκεηψπηζε πξνο ηνπο ππφινηπνπο γνλείο φισλ ησλ αζιεηψλ, ηεο Eurohoops 

Academy ή ησλ άιισλ ζπιιφγσλ, πξνο ηνπο πξνπνλεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Eurohoops 

Academy, θαζψο θαη πξνο ηξίηνπο. 

β) Με ζπκκφξθσζε γνλέα/θεδεκφλα ζηνπο θαλνληζκνχο ή ζηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

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

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



 
 

 

 

7. Οπηικοακοςζηικό Τλικό και Πνεςμαηική Ηδιοκηηζία 
 

α) Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο θσηνγξάθεζε, βηληενζθφπεζε ή ερνγξάθεζε ζηνπο ρψξνπο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Eurohoops Academy. 
 

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

Academy θαη ηελ εηαηξία “Eurohoops Greece IKE” νπνηνπδήπνηε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 

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

 

8. Γεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα  
 

8.1 ηοισεία Σαςηόηηηαρ, Πιζηοποιηηικό Γέννηζηρ, Φωηογπαθίερ: ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

παξνρήο αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ ε Eurohoops Academy ζα δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή θαη έγγξαθε 

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

πκκεηνρήο Αζιεηή». Η ζπιινγή ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη επρεξήο 

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

ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πξνπνλήζεσλ, αγψλσλ θιπ). πλαθψο ζα ηεξείηαη έγγξαθν θαη 

ελδερνκέλσο θαη ειεθηξνληθφ αξρείν ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο ψζηε λα 

απνδεηθλχεηαη επρεξψο ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ αζιεηή, ε ζπλαθήο νξζή έληαμή ηνπ ζην 

ζρεηηθφ ειηθηαθφ ηκήκα άζιεζεο θαη ελδερνκέλσο ε λφκηκε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θαηάιιειεο 

ειηθηαθά θαηεγνξίεο αγψλσλ. Δπίζεο ζα ηεξείηαη έγγξαθν θαη ειεθηξνληθφ αξρείν ησλ 

θσηνγξαθηψλ ηνπ αζιεηή ψζηε ζε εθηέιεζε ηεο νηθείαο ζχκβαζεο λα είλαη πάληνηε δπλαηή ε 

ηαπηνπνίεζή ηνπ (αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηνπο πξνπνλεηέο θιπ). Σέινο ζα ηεξείηαη αξρείν αλαθνξηθά 

κε ηηο εκέξεο θαη ψξεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζιεηή ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηηο αζιεηηθέο 

επηδφζεηο ηνπ ζην πιαίζην αγψλσλ ή / θαη πξνπνλήζεσλ (ηδίσο ζηαηηζηηθά αζιεηηθά ζηνηρεία 

επηδφζεσλ, φπσο ρξφλνο ζπκκεηνρήο, εχζηνρα / άζηνρα ζνπη θιπ), δε ζα ηεξνχληαη φκσο ζε θακία 

πεξίπησζε βηνκεηξηθά δεδνκέλα.  Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ην πνιχ πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιχζε / ιήμε ηεο νηθείαο ζχκβαζεο.  Δμαίξεζε ζε απηά 

απνηεινχλ κφλν ηα ηαηηζηηθά, φπνπ εθεί θξαηνχληαη επ’ αφξηζηνλ ψζηε λα ππάξρεη ε 

ηζηνξηθφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο νκάδαο θαη ηνπ παίθηε. 

 

8.2 Ηαηπικέρ Βεβαιώζειρ: Η Eurohoops Αcademy ζα δηαηεξεί ζε έγγξαθν θαη ειεθηξνληθφ αξρείν 

ηελ θάξηα πγείαο αζιεηή πνπ πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ ζχλαςε ή / θαη αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο 

παξνρήο αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ. Η ελ ιφγσ επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ 

δσηηθνχ ζπκθέξνληνο πγείαο ηνπ Αζιεηή θαη παξάιιεια απνηειεί έλλνκε ππνρξέσζε ηεο 

Eurohoops Academy. Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ 

πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιχζε / ιήμε ηεο νηθείαο ζχκβαζεο.    
 

8.3 Οπηικοακοςζηικό Τλικό: Ο Κεδεκφλαο ηνπ αζιεηή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ έληππνπ «Αίηεζε 

πκκεηνρήο Αζιεηή» παξέρεη  απηφκαηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηε δηαηήξεζε ζε ειεθηξνληθφ 

αξρείν θαη ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ν αζιεηήο θαηά ηελ σο 

άλσ παξάγξαθν 9, ζην πιαίζην αγψλσλ ή πξνπνλήζεψλ ηνπ. Σν ελ ιφγσ πιηθφ ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη: (α) γηα ηελ παξαθνινχζεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Eurohoops Academyησλ 

αζιεηηθψλ επηδφζεσλ ηνπ αζιεηή, (β) γηα δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν (ζην επίζεκν site ή ζηηο 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηεο Eurohoops Academy θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηή 

εηαηξεηψλ π.ρ. ζπλεξγάηεο, ρνξεγνί θ.α.). Η ελ ιφγσ επεμεξγαζία ζα γίλεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ην πνιχ είθνζη (20) εηψλ απφ ηε ιχζε / ιήμε ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ 



 
ππάξρεη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο βίληεν γηα ηελ πξφνδν ηνπ κέζα ζηα ρξφληα λα ππάξρεη ην 

ζρεηηθφ αξρείν. 

 

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

Κεδεκφλαο ηνπ αζιεηή κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ έληππνπ «Αίηεζε πκκεηνρήο Αζιεηή» παξέρεη  

απηφκαηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ απνζηνιή ζηε δηεχζπλζε e-mail πνπ δήισζε ζην ελ ιφγσ 

έληππν ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε ζρέζε κε ηα λέα θαη ηηο δξάζεηο ηεο Eurohoops Academy. Η ελ 

ιφγσ επεμεξγαζία ζα γίλεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ πέληε εηψλ (5) απφ ηε ιχζε / ιήμε ηεο 

νηθείαο ζχκβαζεο.  

 

8.5 Λοιπέρ πληποθοπίερ: Ο Κεδεκφλαο ή θαη ν ίδηνο ν αζιεηήο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο νηθείαο 

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

πξφζβαζε θαη δηφξζσζε ή δηαγξαθή ησλ σο άλσ δεδνκέλσλ ηνπ ή γηα πεξηνξηζκφ ηεο 

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

πξφζσπν. ε θάζε πεξίπησζε ν Κεδεκφλαο ή θαη ν ίδηνο ν αζιεηήο έρνπλ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο 

ελψπηνλ θάζε αξκφδηαο αξρήο γηα νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ζε ζρέζε κε ηα 

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

10.3 είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ. ην πιαίζην ηεο 

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

ή / θαη profiling ηνπ αζιεηή. Σα δεδνκέλα ππφ ζηνηρεία 10.1 κπνξεί λα δηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο 

απνδέθηεο θαη ζπγθεθξηκέλα είηε ζε αζιεηηθέο αξρέο θαιαζνζθαίξηζεο ζην πιαίζην απαηηήζεσλ 

ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ (ι.ρ. πξνο ηε δηνξγαλψηξηα αξρή «ΔΚΑ») είηε ζηηο αληίπαιεο νκάδεο 

φηαλ θαη κφλν απηφ απαηηείηαη απφ ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο.  

 

Σν ζχλνιν ησλ σο άλσ δεδνκέλσλ δε ζα δηαβηβάδεηαη ζε θακία πεξίπησζε ζε ηξίηε ρψξα (εθηφο 

Δ.Δ.) ή ζε δηεζλή νξγαληζκφ. Αλαθνξηθά κε ηα σο άλσ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε Eurohoops Academy 

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

«Δμέιημηο Αθαδεκία Καιαζνζθαίξηζεο Αζιεηηθφ σκαηείν» θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ.  

 

Οη πξνπνλήζεηο θαη ν βαζηθφο ρψξνο άζιεζεο βξίζθεηαη ζηελ Κεθηζηά Αηηηθήο (νδ. Δπξψηα 24) 

θαη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιινη ρψξνη (φπσο γηα παξάδεηγκα ε Λεφληεηνο ρνιή 

Παηεζίσλ), φπνπ κπνξεί λα γίλεηαη νπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε. Η έδξα ηνπ Τπεχζπλνπ 

Δπεμεξγαζίαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Σξηαληαθπιιίδε 10, Ψπρηθφ Αηηηθήο. Νφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

Τπεχζπλνπ επεμεξγαζίαο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. απηνχ, θχξηνο Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο ηνπ 

Πεξηθιή. Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO) είλαη ν θχξηνο Παλαγηψηεο Σζεθνχξαο – 

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

 

9. Μεηαβολή ηων Όπων ςμμεηοσήρ 

 

Η Eurohoops Academy δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ πεξηερφκελνπ 

ηεο παξνχζεο ρσξίο πξνεγνχκελε ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλνχ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 

EUROHOOPS ACADEMY 

Σει.:  210 800 2957, 6983036590 

website: www.eurohoopsacademy.net 

e-mail: academy@eurohoops.net 
 

http://www.eurohoopsacademy.net/
mailto:academy@eurohoops.net

