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Ορθή Επανάληψη 
    Αθήνα, 16/10/20 

                                                                                                          αρ. πρωτ. 6116 

 
Προς  
Σωματεία - μέλη της Ε.Γ.Ο. Γυμναστικής 
 
Κύριε Πρόεδρε , 
 
 Σας κοινοποιούμε τον Κανονισμό που αφορά τις εγγραφές και μετεγγραφές Ελλήνων, Ομογενών  
και Αλλοδαπών αθλητών–τριών  σωματείων – μελών της Ε.Γ.Ο. των αθλημάτων της Γυμναστικής, 
σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. αποφάσεις 22163/08-09-00 και 26389/20-10-00 του αρμόδιου 
Υφυπουργού Πολιτισμού. Ε4πισημαίνουμε επίσης ότι το χρονικό διάστημα υποβολής των 
αιτήσεων μετεγγραφών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ορίζεται από 15 - 31/10/2020. 
Σας γνωρίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:  
α) Σχετικό έγγραφο, το οποίο θα αναφέρει συνολικά τα ονόματα ων αθλητών-τριών που αιτούνται 
μεταγραφή και θα πρέπει να φέρει τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές του Προέδρου και του 
Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς επίσης και τη σφραγίδα του σωματείου. 
β) Αίτηση μεταγραφής (εκτυπώνεται από τη πλατφόρμα) 
γ) Πιστοποιητικό Γεννήσεως 
δ) Κάρτα υγείας 
ε) Υπεύθυνες Δηλώσεις των ασκούντων τη γονική επιμέλεια 
στ) Για αθλητές άνω των (10) δέκα ετών απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου των 
αθλητικών σωματείων περί συναίνεσης στη μεταγραφή αθλητή-τριας με αναφορά στο σωματείο στο 
οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί ο αθλητής-τρια. 
στ) Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) στον λογαριασμό που 
τηρεί  η Ομοσπονδία στην ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό  080/480776-66 και IBAN GR 
7101100800000008048077666. Ως αιτιολογία κατάθεσης στο αποδεικτικό πρέπει να αναφέρεται 
η επωνυμία του συλλόγου και η φράση «για μεταγραφή» και ονοματεπώνυμο αθλητή-τριας. 

 
Διευκρινίζεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή αιτήσεων μεταγραφών, 
είναι η κατοχή κάρτας που επέχει θέση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, δηλαδή ο 
ενδιαφερόμενος οφείλει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να κατέχει κάρτα Α΄ 
κατηγορίας.  
 

  
Για την Ε.Γ.Ο. 

 
           Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 
 
   
    Αθανάσιος  Βασιλειάδης                                                                              Αθανάσιος  Σταθόπουλος 

 

 

 

 
Σημείωση: Για το έντυπο συναίνεσης υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης από την πλατφόρμα. 
Υποχρεωτικά, θα πρέπει να αναφέρεται το σωματείο στο οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί ο αθλητής-
τρια. 
 
Συνημμένα: Κανονισμός που αφορά τις εγγραφές και μετεγγραφές Ελλήνων, Ομογενών  και 
Αλλοδαπών αθλητών–τριών  σωματείων – μελών της Ε.Γ.Ο. των αθλημάτων της Γυμναστικής. 
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