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Άρθρο1: Εισαγωγή  
Ο κύριος σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η διάδοση, η καλλιέργεια , η ανάπτυξη, η προβολή και 
προώθηση των Ολυμπιακών και μη Ολυμπιακών αθλημάτων της, στην Ελλάδα. 
 
 Άρθρο 2: Σκοπός 
2.1 Ο σκοπός του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Αθλημάτων Γυμναστικής είναι να 
εξασφαλίζει μια ενιαία δομή και λειτουργία όλων των εμπλεκομένων στο πλαίσιο της Ελληνικής 
ΓυμναστικήςΟμοσπονδίας. 
2.2 Ο κανονισμός αυτός ισχύει για τη κεντρική διοίκηση  ΕΓΟ, τις Περιφερειακές Ενώσεις  και τα 
Σωματεία μέλη της. 
2.3 Ο Εσωτερικός  Κανονισμός Αθλημάτων Γυμναστικής είναι σε ισχύ από τη έγκριση του μέχρι  
τέλος του Ολυμπιακού Κύκλου. 
Τροποποιήσεις άρθρων με προσθήκες συμπληρωματικών διατάξεων είναι δυνατό να γίνουν 
όπου το επιβάλλουν οι συνθήκες με την έγκριση του ΔΣ της ΕΓΟ.  
2.4 Το καταστατικό της ΕΓΟ αποτελεί τη βάση για την διαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Αθλημάτων Γυμναστικής. 

Άρθρο 3: Στόχοι  
3.1 Δημιουργία Περιφερειακών Προπονητικών Κέντρων και στήριξη των ήδη υπαρχόντων 
3.2 Στήριξη Σωματειακών Προπονητικών Κέντρων. 
3.3 Ενίσχυση των Κέντρων Υψηλών Επιδόσεων τα οποία σε συνεργασία με τα   περιφερειακά 
κέντρα θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη και βελτίωση των υψηλών επιδόσεων σύμφωνα με τα 
διεθνή δεδομένα. 
3.4 Περαιτέρω προώθηση και ποιοτική αναβάθμιση (σε συνεργασία με την ΓΓΑ) των σχολών 
προπονητών με απώτερο στόχο τα επόμενα χρόνια να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση νέων 
προπονητικών στελεχών στα σωματεία. 
3.5 Συνέχιση και στήριξη εκπροσώπων , στελεχών μας στους διεθνής οργανισμούς της 
γυμναστικής. 
3.6 Παροχή κινήτρων σε όλα τα επίπεδα και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ποιοτικότερη 
παρουσία μας σε διεθνής αγώνες όλων των αθλημάτων της γυμναστικής. 

Άρθρο 4:   Διοικητική  Δομή ΕΓΟ  
4.1. Διοικητικό Συμβούλιο 
4.2. Αθλητικές Ενώσεις σωματείων γυμναστικής. 

Άρθρο 5: Τεχνικές Επιτροπές 
5.1. Οι Τεχνικές επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ., ξεχωριστά για κάθε άθλημα της 
Γυμναστικής: 
 
        1.    Τεχνική Επιτροπή Ενόργανης Γυμναστικής  
        2.    Τεχνική Επιτροπή Ρυθμικής  Γυμναστικής  

 3.   Τεχνική Επιτροπή Τραμπολινο  
        4.   Τεχνική Επιτροπή Αεροβικής Γυμναστικής  
        5.   Τεχνική Επιτροπή Ακροβατικής Γυμναστικής  
        6.   Τεχνική Επιτροπή Παρκούρ και Street Work Out and Calisthetics Gymnastics 
        7.   Τεχνική Επιτροπή Γυμναστικής για Όλους 
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Άρθρο 6: Συγκρότηση Τεχνικών  Επιτροπών 

     6.1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Τεχνικών  Επιτροπών ορίζονται από  το Διοικητικό Συμβούλιο 
μαζί με τη συγκρότηση σε σώμα. Ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι μέλος του Δ.Σ. Ως μέλος της 
επιτροπής μπορεί να ορίζεται και άλλο άτομο μέλος του Δ.Σ ή  εξειδικευμένο πρόσωπο με 
εμπειρία του αντίστοιχου αθλήματος. 

     6.2. Ως μέλη στις τεχνικές επιτροπές είναι ο τεχνικός σύμβουλος του αντίστοιχου αθλήματος , 
όπου υπάρχει και προπονητές (ομοσπονδιακοί-σωματείων). 

    6.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε με απόφαση του να αντικαθιστά τα μέλη των 
Τεχνικών Επιτροπών, με πρόταση του Προέδρου. 

    6.4. Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. δύναται να συγκροτεί Επιτροπή Ανάπτυξης σε κάθε άθλημα για την 
υποστήριξη του έργου των Τεχνικών επιτροπών 

 
Άρθρο 7: Λειτουργία Τεχνικών Επιτροπών 

    7.1. Η επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της μία φορά τον μήνα ή όποτε 
αυτό κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο ή ύστερα από απόφαση του προέδρου της ομοσπονδίας ή 
του Δ.Σ. 

    7.2  Η λήψη αποφάσεων στις διάφορες επιτροπές παίρνεται με την πλειοψηφία των μελών της. 
    7.3  Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναγράφονται όλα τα θέματα και οι 

αποφάσεις (προτάσεις) που ελήφθησαν και υπογράφεται από όλα τα μέλη 
    7.4 Τα πρακτικά των επιτροπών υποβάλλονται στο προεδρείο  της ομοσπονδίας το οποίο θα φέρει 

προς συζήτηση στο Δ.Σ. 
    7.5  Οι εισηγήσεις των τεχνικών επιτροπών γίνονται εκτελεστέες από τα αρμόδια όργανα της 

ομοσπονδίας, μόνο όταν συζητηθούν και εγκριθούν από το Δ.Σ της ομοσπονδίας. 
    7.6 Τα μέλη των  επιτροπών μπορούν να κληθούν σε συνεδριάσεις του Δ.Σ για τυχόν διευκρινήσεις 

στα θέματα που τους αφορούν. 
 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Τεχνικών επιτροπών 
8.1. Κάθε Τεχνική επιτροπή έχει την ευθύνη του  τεχνικού σχεδιασμού του αθλήματος που 
εκπροσωπεί σε επίπεδο ανάπτυξης και υψηλών επιδόσεων για ένα ολυμπιακό κύκλο8.2. 
Μεριμνά με τα αρμόδια τμήματα της ΕΓΟ για την οργάνωση αρχείου που αφορά τις αθλήτριες 
των ΚΥΕ και των κέντρων επίλεκτων και των περιφερειακών κέντρων ανάπτυξης.  
8.2. Μεριμνά για τη καταγραφή και παροχή αναλώσιμου αθλητικού υλικού στους αθλητές και 
αθλήτριες σε ετήσια βάση. 
8.3. Συντάσσει το ετήσιο Εθνικό και Διεθνές Αγωνιστικό ημερολόγιο  
8.4. Ορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των αθλητών και αθλητριών που θα 
στελεχώσουν τα ΚΥΕ, τα κέντρα επίλεκτων και τα περιφερειακά κέντρα ανάπτυξης καθώς και το 
πλαίσιο παρακολούθησης  και αξιολόγησης των αθλητριών που θα ενταχθούν.  
8.5. Διαμορφώνει τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αθλητών - τριών.  
8.6. Ορίζει τα κριτήρια και συγκροτεί τις Εθνικές Ομάδες. 
8.7. Μεριμνά για την υλοποίηση όλων των διαδικασιών δήλωσης συμμετοχής στους διεθνείς 
αγώνες, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της ΕΓΟ. 
8.8. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας των ΚΥΕ και παρεμβαίνει όπου 
δεν εφαρμόζεται. 
8.9. Παρακολουθεί τα προπονητικά πλάνων όλων των αθλητριών των ΚΥΕ, που υποβάλλονται 
από τους Ομοσπονδιακούς προπονητές- προπονήτριες. 
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8.10.  Έχει την ευθύνη της σύνταξης του Τεχνικού Κανονισμού-Απαιτήσεων των κατηγοριών Ε΄-
Δ΄-   Γ΄ κατηγοριών. 
8.11. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των προπονητικών camp.  
8.12. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και υλοποίησης των τεστ αξιολόγησης και επιλογής των 
αθλητών-τριών, που θα στελεχώσουν τις Εθνικές ομάδες.  
8.13. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας επιμορφωτικών σεμιναρίων προπονητών-
τριών. 

Άρθρο 9: Επιτροπή  Κρίσης  
9.1. Το ΔΣ της ΕΓΟ ορίζει το Πρόεδρο της Επιτροπής από μη εν ενεργεία διεθνή κριτή. Μέλη της 
Επιτροπής ορίζονται οι υπεύθυνοι των Κριτών του κάθε αθλήματος. 
9.2. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της επιτροπής ορίζονται στο κανονισμό  κρίσης. 
9.3. Στους Γενικούς και Ειδικούς Κανονισμούς Κριτών ανά άθλημα ορίζονται όλα τα θέματα που 
αφορούν τη δομή και τη λειτουργία των κριτών 
 
Άρθρο 10: Κέντρα Υψηλών Επιδόσεων 
10.1.Τα Κέντρα Υψηλών Επιδόσεων (ΚΥΕ) λειτουργούν με ευθύνη της Ομοσπονδίας έχοντας ως 
στόχο την στήριξη και ενίσχυση των υψηλών επιδόσεων για τα Ολυμπιακά αθλήματα που 
καλλιεργεί η ΕΓΟ. Ως υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία εκάστου Κ.Υ.Ε. θα ορίζεται από την 
ΕΓΟ ένας (1) τεχνικός που θα συνεργάζεται με τον εκάστοτε Τεχνικό Σύμβουλο του αντίστοιχου 
αθλήματος. 
10.2. Στα Κέντρα Υψηλών Επιδόσεων εντάσσονται και προπονούνται αθλητές-τριες που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως ̈ επίλεκτοι – επίλεκτες¨ ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής. 
10.3.Τα Κέντρα Υψηλών Επιδόσεων που λειτουργούν είναι: 

1. ΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ : Στεγάζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά. 

2.   ΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Στεγάζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Εθνικού Γυμναστηρίου Μίκρας, αίθουσα «Ιωάννης Μελισσανίδης».   

 

   Άρθρο 11: Περιφερειακά προπονητικά Κέντρα 

    11.1. Περιφερειακά προπονητικά κέντρα μπορούν να χαρακτηρισθούν τα πάσης φύσεως 
γυμναστήρια ανεξαρτήτως γεωγραφικού διαμερίσματος, εκτός των Κέντρων Υψηλών Επιδόσεων.  

     11.2. Τα περιφερειακά προπονητικά  κέντρα θα στελεχώνονται με προπονητές και προπονήτριες 
οι οποίοι- ες θα έχουν άμεση συνεργασία με τις κατά τόπου Ενώσεις Σωματείων Γυμναστικής.  

     11.3. Ο ορισμός των περιφερειακών προπονητών θα γίνεται ύστερα από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής και 
αιτιολογημένης πρότασης του αντίστοιχου Τεχνικού συμβούλου.  

Άρθρο 12: Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού Γυμναστηρίων ως Περιφερειακών Προπονητικών 
Κέντρων. 

    12.1. Για τον χαρακτηρισμό – ονομασία προπονητηρίου αθλημάτων γυμναστικής ως 
Περιφερειακού Κέντρου , βασικό κριτήριο αποτελεί η άδεια λειτουργίας, η σύμφωνη γνώμη 
ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, η υποδομή της εγκατάστασης η οποία περιλαμβάνει τον εν γένει 
χώρο καθώς και τον εξοπλισμό αυτού με τα απαραίτητα όργανα των αθλημάτων για τα οποία 
πήρε τον χαρακτηρισμό καθώς επίσης και τα βοηθητικά. 

    12.2. Ύπαρξη αθλητικού δυναμικού (αθλητές – αθλήτριες) το οποίο θα έχει προοπτική εξέλιξης 
για υψηλές επιδόσεις.  
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     12.3.  Ύπαρξη προπονητικού δυναμικού το οποίο θα έχει εκτός από τα τυπικά προσόντα, γνώση, 
εμπειρία και γενικά ικανότητες για υψηλές επιδόσεις.  

     12.4. Ενδιαφέρον και στήριξη από τις τοπικές αρχές 

     Άρθρο 13: Λειτουργία Περιφερειακών Προπονητικών Κέντρων  
     13.1. Τα Περιφερειακά κέντρα εποπτεύονται από την ΕΓΟ σε συνεργασία με τις κατά τόπο 

ενώσεις και τον αντίστοιχο Τεχνικό ή Τεχνική σύμβουλο των αθλημάτων. 
     13.2.  Τεχνικοί συνεργάτες της ομοσπονδίας παρακολουθούν και υποστηρίζουν την τεχνική 

προετοιμασία των αθλητών – τριών που εντάσσονται στα περιφερειακά κέντρα. 
     13.3. Άμεση και συνεχή συνεργασία των τεχνικών των περιφερειακών κέντρων με του Τεχνικούς 

Συμβούλους και συνεργάτες της Ομοσπονδίας. 
     13.4. Αν εκλείψουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας των κέντρων τότε  με εισήγηση της αντίστοιχης 

ΤΕ προς το ΔΣ επαναξιολογείται η λειτουργία των κέντρων. 
13.5. Περισσότερες λεπτομέρειες θα καθορίζονται ανά άθλημα από τον εσωτερικό κανονισμό 
των   αντίστοιχων αθλημάτων που θα κοινοποιήσει , θα επεξεργαστεί και θα ορίσει η εκάστοτε 
Τεχνική Επιτροπή. 

Άρθρο 14: Προπονητές- Προπονήτριες 
Όλα τα θέματα των προπονητών-τριών αναφέρονται στο κανονισμό Προπονητών-τριών. 

Άρθρο 15: Αθλητές- Αθλήτριες 
   Αθλητές-τριες ορίζονται όλοι οι αθλούμενοι στα αθλήματα της Γυμναστικής των σωματείων 

μελών της ΕΓΟ, κατέχουν επικαιροποιημένο  αθλητικό δελτίο  καθώς και κάρτα Υγείας. 
Οι αθλητές-τριες αποτελούν πρώτιστο μέλημα της ΕΓΟ.  
Τα θέματα που αφορούν τους αθλητές –τριες αναφέρονται στο Κανονισμό Αθλητών. 
Ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο άτομο υπεύθυνο με αυξημένα επιστημονικά προσόντα για 
την προστασία των αθλητών- αθλητών (Safeguarding), από κάθε μορφή κακοποίησης, σύμφωνα 
με τον αντίστοιχο Κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.  

Άρθρο16.  Ιατρικό Προσωπικό 
     Με απόφαση του Δ.Σ και για την κάλυψη σχετικών αναγκών των αθλητών-τριών της Ομοσπονδίας 

προσλαμβάνονται Ιατροί και Φυσικοθεραπευτές.  
 

16.1.  Καθήκοντα Ιατρικού Προσωπικού 
α.  Παροχή ιατρικών φροντίδων στους επίλεκτους αθλητές των κέντρων υψηλών επιδόσεων και 
περιφερειακών προπονητικών κέντρων. 
β.  Για τους παραπάνω διατηρεί ιατρικό φάκελο με ιστορικό , τραυματισμούς , θεραπείες κ.λ.π 

     γ. Ενημερώνει τους Τεχνικούς συμβούλους , τους ομοσπονδιακούς προπονητές και τους 
προπονητές των περιφερειακών κέντρων για τα θέματα και τυχόν προβλήματα υγείας των 
αθλητών τους, δίνοντας σχετικές οδηγίες για την αποκατάσταση 

     δ. Φροντίζει για την συμμετοχή του στα ιατρικά συνέδρια σχετικά με τα αθλήματα που καλλιεργεί 
η ΕΓΟ όπου ανταλλάσσονται απόψεις και εισηγήσεις σχετικά με θέματα διατροφής και υγείας 
των αθλητών-τριών. 
ε. Κατάρτιση διαιτολογίου και αποκατάστασης από τυχόν τραυματισμούς σε σχέση με το βάρος  
το φύλο , την ηλικία και τον βαθμό και ένταση της προπόνησης των αθλητών και αθλητριών.  

     στ. Παροχή ιατρικών συμβουλών στους προπονητές και στα σωματεία σχετικά με την υγιεινή 
διαβίωση όχι μόνο στην αθλητική ζωή αλλά και στην εν γένη  καθημερινότητα τους  

Άρθρο 17: Αγώνες που διοργανώνει η ΕΓΟ 
α.. Πανελλήνια Πρωταθλήματα στις Κατηγορίες Α,Β,Γ 
β.  Προκριματικούς Αγώνες Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Α,Β,Γ Κατηγοριών 
γ.  Αγώνες Κυπέλλου 
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δ.  Περιφερειακούς αγώνες Α,,Β,Γ,Δ,Ε κατηγοριών 
ε. Τελικές Φάσεις Δ κατηγορίας 
 
Κάθε άθλημα έχει Ειδικό Κανονισμό Αγώνων. 
 
Άρθρο 18: Διεθνείς Αγώνες που διοργανώνουν σωματεία μέλη της ΕΓΟ 
Τα σωματεία – μέλη της ΕΓΟ, έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν Διεθνείς  Αγώνες με τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Το σωματείο να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο της ΓΓΑ 

2. Διεθνές Αγώνα ορίζεται με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 χωρών εκτός της Ελλάδος 

3. Το Γυμναστήριο των αγώνων πρέπει να καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις του αθλήματος 

4.  Συμμετοχή Ελληνίδων αθλητριών που έχουν εν ισχύ δελτίο της ΕΓΟ και κάρτα Υγείας 

5.  Συμμετοχή ξένων αθλητριών με διαβατήριο και κάρτα υγείας ή ασφάλιση 

6. Το ύψος του κόστους έγκρισης ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΓΟ 

7. Οι κριτές ορίζονται από τη Επιτροπή Κριτών της ΕΓΟ και οι διοργανωτές καλύπτουν τα     

      έξοδα τους 

8. Το γυμναστήριο να έχει άδεια λειτουργίας 

9. Το σωματείο να έχει εξασφαλίσει άδεια αγώνων από τη περιφέρεια που ανήκει 

 

      Άρθρο 19: Συμμετοχή σωματείων – μελών την της ΕΓΟ σε Διεθνείς Αγώνες στο εξωτερικό 

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου  ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, εάν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ε.Γ.Ο. 
 
Άρθρο 20: Διοργάνωση Αγώνων 
 
20.1.Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τον εσωτερικό τεχνικό κανονισμό και τους 
κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG). 
20.2.Η Ε.Γ.Ο. και οι Αθλητικές Ενώσεις εξασφαλίζουν: 
α) Τα αναγκαία αγωνιστικά όργανα εγκεκριμένα από την Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) 
με επαρκή απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους. 
β) Θέσεις με καλή ορατότητα για τους Εφόρους, τους Κριτές, τους Γραμματείς, τους Βοηθούς, 
την Ελλανόδικο Επιτροπή και την Αγωνόδικο Επιτροπή. 
γ) Μικροφωνική εγκατάσταση για τη διεξαγωγή των αγώνων. 
δ) Ειδικευμένο προσωπικό για την εξασφάλιση της άμεμπτης διεξαγωγής των αγώνων, της 
γραμματείας και της παροχής προγραμμάτων και άλλων πληροφοριών. 
ε) Καλή πληροφόρηση, γρήγορη μετάδοση της βαθμολογίας και γρήγορη έκδοση των  
αποτελεσμάτων για τη διεύθυνση των αγώνων, τους εκπροσώπους των Αθλητικών Ενώσεων, 
των σωματείων μελών και του Τύπου. 
στ) Την παρουσία επίσημου γιατρού στους αγώνες. 
Η ΕΓΟ δεν ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα που συμβαίνουν στα γυμναστήρια σε βάρος 
αθλητών, αθλητικών παραγόντων, κριτών και προπονητών. 
20.3. Προκήρυξη Αγώνων 
Με απόφαση του ΔΣ της ΕΓΟ προκηρύσσονται τα ετήσια πρωταθλήματα ανά κατηγορία, 
καθώς και τα πρωταθλήματα Κυπέλλου (αγωνιστικός προγραμματισμός).  
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Οι προκηρύξεις των αγώνων είκοσι (20) μέρες πριν από κάθε αγώνα και στις οποίες 
προβλέπονται: 
α) Δικαίωμα συμμετοχής 
β) Είδος αγώνα. 
γ) Ημερομηνία, ώρα και τόπος διεξαγωγής του αγώνα. 
δ) Κόστος συμμετοχής 
ε) Οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο και απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα 
 
* Να σημειωθεί ότι η ώρα και ο τόπος μπορεί να αλλάξουν και μετά την προκήρυξη του αγώνα 
ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών των αθλητών/τριών και την διαθεσιμότητα των 
αιθουσών και η τελική ενημέρωση θα δίνεται με την κλήρωση του αγώνα η οποία θα 
ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΓΟ. 
20.4. Ονομαστική Δήλωση 
Η ονομαστική δήλωση των αθλητών-τριών και συνοδών υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της ΕΓΟ από  τα σωματεία – μέλη της, το αργότερο δέκα (10) μέρες πριν τους 
αγώνες και ώρα 12.00, υπογραμμένη και σφραγισμένη. Η δήλωση αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνει: 
α)  Ονοματεπώνυμο αθλητή 
β)  Ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνα και χρόνο) 
γ)  Αριθμό μητρώου της Ομοσπονδίας 
δ) Ονοματεπώνυμο του/ της προπονητή/τριας 
ε) Ονοματεπώνυμο αρχηγού ομάδας 
στ)Όργανα/αγωνίσματα 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος της Τ.Ε. μπορεί να δεχθεί την τροποποίηση της 
ονομαστικής δήλωσης με όριο εικοσιτέσερις (24) ώρες πριν την έναρξη των αγώνων. Σε 
περίπτωση που ο/η αθλητής/τρια έχει τραυματιστεί ή και ξαφνικά αρρωστήσει με ιατρική  
βεβαίωση πριν τον αγώνα, ο υπεύθυνος του αγώνα μπορεί να δεχθεί την αντικατάσταση του/της. 
 
20.5. Έλεγχος Ονομαστικής Δήλωσης Συμμετοχής 
Ο έλεγχος των αθλητικών δελτίων, των δελτίων υγείας αθλητών-αθλητριών και η καταβολή του 
δικαιώματος συμμετοχής για κάθε αγώνα διεξάγεται αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας. 
Εφόσον η δήλωση δεν είναι πλήρης, ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής θα γίνεται 
άμεση ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σωματείου ότι η δήλωση δεν είναι 
αποδεκτή. Η διορθωμένη δήλωση πρέπει να αποστέλλεται στην ΕΓΟ το αργότερο δέκα (10) μέρες 
πριν τον αγώνα και ώρα 12:00 με την γενική λήξη της προθεσμίας για τις δηλώσεις.  
 
20.6.Οργανωτική Επιτροπή 
 Η Οργανωτική Επιτροπή για  κάθε αγώνα ορίζεται από την ΕΓΟ και συμμετέχει εκπρόσωπος του 
ΔΣ της Ε.Γ.Ο., εκπρόσωπος της Διοίκησης της Εγκατάστασης και της Δημοτικής Αρχής όπου 
διεξάγονταιοιαγώνες. 
 Η Ο.Ε .έχει την ευθύνη της εξασφάλισης των καλύτερων συνθηκών  για τη διεξαγωγή του αγώνα. 
 
20.7. Ελλανόδικος Επιτροπή 
α) Η Ε.Γ.Ο. ορίζει την Ελλανόδικο Επιτροπή, η οποία επεμβαίνει κατά και μετά τους αγώνες για 
να επιλύσει προβλήματα που αφορούν την διοργάνωση των αγώνων. 
β) Στην Ελλανόδικο Επιτροπή συμμετέχουν άτομα τα οποία έχουν πείρα και γνώσεις για το 
άθλημα, παρακολουθούν την εξέλιξη των αγώνων και είναι σε θέση να εκφέρουν τη γνώμη τους 
για εκδίκαση ενστάσεων που αφορούν οργανωτικά θέματα, όχι όμως ενστάσεις βαθμολογίας. Η 
Ελλανόδικος Επιτροπή, αποτελείται από τρία πρόσωπα εκ των πιο κάτω: 



9 

 

• Τον Πρόεδρο της ΕΓΟ ή εκπρόσωπο του ο οποίος προεδρεύει και είναι μέλος του ΔΣ της Ε.Γ.Ο. 
• Τον Τεχνικό Σύμβουλο ή μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του αντίστοιχου αθλήματος. 
• Τον Υπεύθυνο Κριτών Αγώνα που ορίζεται από την Επιτροπή κρίσης. 
 
Άρθρο 21: Τεχνικές Απαιτήσεις Προγραμμάτων 
Οι τεχνικές απαιτήσεις των προγραμμάτων ορίζονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Γυμναστικής (FIG) και τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις του κάθε αθλήματος ανάλογα με την 
κατηγορία.  
 
Άρθρο 22:Εγγραφή Σωματείων  στην ΕΓΟ 
Η εγγραφή σωματείων  ως μέλη  της ΕΓΟ  γίνεται βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού. 
 
Άρθρο 23: Έκδοση Αθλητικού Δελτίου και Διατήρηση 
23.1. Οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου αθλητή-τριας, προβλέπονται στον Κανονισμό Έγγραφών 
– Μετεγγραφών της Ε.Γ.Ο. 
23.2. Το ύψος του κόστους έκδοσης, αναβάθμισης, απώλειας αλλαγής αθλήματος ορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. καθώς και οι αντίστοιχες κατηγορίες καρτών.  
 

 
Ο Γενικός Κανονισμός Αθλημάτων της Ε.Γ.Ο., εγκρίθηκε κατά την 1ο συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, της 25ης Ιανουαρίου 2022, 
με αριθμό απόφασης Νο 30. 
 

 
 
 
 

 
 
 


