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Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
β. Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού».
2. Τα άρθρα 27, 33 του Ν.2725/1999 όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
4. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αρίθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή
απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο
Αυγενάκη.
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6.Το έγγραφο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας με αρίθ πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/89537/2-3-2022 με το οποίο υπεβλήθη προς έλεγχο νομιμότητας ο εν λόγω
κανονισμός με το σχετικό απόσπασμα πρακτικού (Γ.Σ. 30-1-2022).
7.Το υπ’ αριθ.155025/8-4-2022 έγγραφο του τμήματος με παρατηρήσεις και
υποδείξεις.
8. Τα υπ’ αριθ. 5551/6-6-2022 και 7454/7-7-2022 έγγραφα της Ομοσπονδίας.
9. Το υπ’ αριθ. 355935/22-7-2022 έγγραφο του τμήματος.
10.Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/443747/16-9-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας.
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά του ο κανονισμός Εγγραφών Μεταγραφών
της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αθλητών
Για την αρχική εγγραφή αθλητών στη δύναμη οποιουδήποτε αθλητικού ερασιτεχνικού
σωματείου, μέλους της Ε.Γ.Ο. χρειάζεται ο εγγραφόμενος:
α) Να μην έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας, σε άλλο σωματείο, μέλος της Ε.Γ.Ο..
β) Κάθε αθλητής δύναται να έχει μόνο ένα (1) Δελτίο αθλητικής ιδιότητας στο οποίο
θα αναγράφεται το συγκεκριμένο άθλημα γυμναστικής, που θα αγωνίζεται. Σε
περίπτωση κατά την οποία ο αθλητής θελήσει να αλλάξει άθλημα γυμναστικής, τότε
αυτός παραμένει στη δύναμη του σωματείου, το οποίο υποχρεούται εγγράφως να
γνωστοποιήσει την αλλαγή αθλήματος στην Ε.Γ.Ο.. Ρητά απαγορεύεται ο ίδιος
αθλητής να αγωνιστεί σε δύο διαφορετικά αθλήματα γυμναστικής κατά τη διάρκεια
της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμμετοχή του
αθλητή σε φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους, μη διαγωνιστικού χαρακτήρα.
γ) Ομογενείς, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), πολίτες τρίτης
χώρας και ανιθαγενείς, που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο
διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου
8 ή της παρ.4 του άρθρου 9 του ν.4251/2014 (Ά 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση
άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα και πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που
διαμένουν στη Χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή
προστασία, δύνανται να εγγραφούν σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά
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Για την, κατά το προηγούμενο άρθρο, εγγραφή αθλητή στη δύναμη του σωματείου και
έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας χρειάζεται η υποβολή στην Ελληνική
Γυμναστική Ομοσπονδία, των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Σχετικού εντύπου (αίτησης εγγραφής), σύμφωνα με το πρότυπο της Ε.Γ.Ο., που
υπογράφεται από τον αθλητή, προκειμένου δε για ανηλίκους και έγγραφης
συγκατάθεσης εκείνων που ασκούν την γονική επιμέλεια του αθλητή.
Η εν λόγω συγκατάθεση αφορά όλους τους, κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα,
ανηλίκους (όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους).
β) Πιστοποιητικού Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας, για εγγραφή του αθλητή στα
αντίστοιχα Μητρώα ή επικυρωμένης φωτοτυπίας της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ) Πιστοποίησης της υγείας του αθλητή με την προσκόμιση σχετικής ιατρικής
βεβαίωσης.
δ) Δύο φωτογραφιών του αθλητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
ε) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. γ’ του άρθρου 1 για την εγγραφή τους ως
αθλητών στη δύναμη σωματείου – μέλους της Ε.Γ.Ο., πέραν των δικαιολογητικών της
παρ. α, γ και δ του παρόντος άρθρου, πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχα:
α) δελτίο ταυτότητας ομογενούς,
β) διαβατήριο κράτους μέλους Ε.Ε.,
γ) άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση
ή την ανανέωση άδειας ή δελτίο διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του
άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α` 80) αντίστοιχα και
δ) άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίο αιτούντος διεθνή
προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).
Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται το κόστος έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας.

Άρθρο 3
Ακυρότητες-Κυρώσεις
1. Αθλητής που αιτείται έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας σε σωματείο μέλος της
Ε.Γ.Ο., ενώ ήδη είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο μέλος της Ε.Γ.Ο., τιμωρείται
με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, με απόφαση της Ομοσπονδίας
και η αίτηση έκδοσης νέου δελτίου αθλητικής ιδιότητας απορρίπτεται.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση
υπογραφής από τον αθλητή δελτίων μεταγραφής υπερ δύο (2) ή περισσότερων
σωματείων.
3. Προσβολή του δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή μεταγραφής αθλητή, για
οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει κάθε σωματείο επειδή
τεκμαίρεται ότι έχει έννομο συμφέρον.
Άρθρο 4
Μεταγραφές
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1. Επιτρέπονται οι μεταγραφές αθλητών γυμναστικής, χωρίς δεσμεύσεις και
περιορισμούς, με την προϋπόθεση όμως της συγκατάθεσης του σωματείου που ανήκει
ο αθλητής, η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής και στην οποία θα αναφέρεται
το όνομα του σωματείου στο οποίο αυτός θα μεταγραφεί. Ειδικότερα στην περίπτωση
που ο αθλητής είναι ανήλικος, χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που έχουν
την γονική του επιμέλεια. Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή κατά τους όρους της
παρούσης παραγράφου επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον για την
παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή εκδοθεί το προσήκον
φορολογικό παραστατικό με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη
φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και καταχωριστεί
στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων.
2. Αθλητής γυμναστικής που την τελευταία διετία (2) πριν από την υποβολή της
αίτησης μεταγραφής δεν αγωνίσθηκε σε κανένα επίσημο αγώνα του σωματείου του
έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη
συγκατάθεση του σωματείου του, και χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή οποιουδήποτε
άλλου λόγου, πέρα από την έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν την γονική
επιμέλεια, προκειμένου για ανήλικους αθλητές.
3. Επιτρέπονται οι μεταγραφές αθλητών γυμναστικής με υποσχετική, με την
προϋπόθεση της συγκατάθεσης του σωματείου που ανήκει ο αθλητής, η οποία θα
προκύπτει από επισυναπτόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου
στο οποίο ανήκει ο αθλητής και στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του σωματείου
στο οποίο αυτός θα παραχωρηθεί με υποσχετική. Η υποσχετική έχει διάρκεια ενός
έτους και με την χρονική λήξη της ο αθλητής αυτοδίκαια επιστρέφει στο σωματείο από
το οποίο παραχωρήθηκε με υποσχετική.

Άρθρο 5
1.Επίσημος αγώνας θεωρείται κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ελληνική
Γυμναστική Ομοσπονδία ή γίνεται με την έγκρισή της.
2. Αθλητής που δεν έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το δέκατο έτος της ηλικίας του,
έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη
συγκατάθεση του σωματείου και με έγγραφη συναίνεση εκείνων που ασκούν την
γονική μέριμνα. Αθλητής μεταγράφεται ελευθέρα από το σωματείο στο οποίο ανήκει,
σε άλλο σωματείο κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους
εντός του οποίου συμπληρώνεται το 19ο έτος της ηλικίας του και εφεξής.
3. Αθλητής που μετοίκησε για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των
γονέων του, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου
του σε σωματείο της προτίμησης του που έχει την έδρα του στην πόλη στην οποία
σπουδάζει ή εργάζεται ο ίδιος ή οι γονείς του. Η φοίτηση των αθλητών αποδεικνύεται
με βεβαίωση του οικείου πανεπιστημιακού ιδρύματος και η εργασία του ίδιου ή των
γονέων του με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
βεβαίωση ασφάλισης δημόσιου ασφαλιστικού οργανισμού, βεβαίωση εργοδότη κλπ.
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Μετά την αποφοίτηση του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή την επανατοποθέτησή του
στη δημόσια- ή δημοσίου χαρακτήρα- θέση από την οποία προήλθε και με την
κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης στην αντίστοιχη αθλητική Ομοσπονδία, ο αθλητής
επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο στο οποίο μεταγράφηκε.
Για τους αθλητές που μεταγράφονται για λόγους σπουδών (π.χ. λόγω καλοκαιρινών
διακοπών των Γραμματειών των Α.Ε.Ι.), η μεταγραφή εκκρεμεί μέχρι να προσκομισθεί
η βεβαίωση και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και
πάντως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για έκδοση της απόφασης μετεγγραφών από την
οικεία αθλητική Ομοσπονδία.
Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο νόμιμος χρόνος των ετών σπουδών, αυξημένος κατά
δύο (2) έτη.
Εφόσον, και μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο αθλητής δεν
έχει αποφοιτήσει, επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από το οποίο έχει
μεταγραφεί.
4. Οι εγγραφές και μεταγραφές αλλοδαπών αθλητών σε σωματεία – μέλη της Ε.Γ.Ο.
είναι ελεύθερες και υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος
κανονισμού, του κανονισμού μεταγραφών της Ομοσπονδίας από την οποία
προέρχονται καθώς και των σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Γυμναστικής.
5. Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα, κατά την διάρκεια των δύο
μεταγραφικών περιόδων, σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, αν το
σωματείο που ανήκει:
- διαλύθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του
- διαγράφηκε από τη δύναμη των μελών της Ε.Γ.Ο.
- απώλεσε την ειδική αθλητική του αναγνώριση
- ανέστειλε τη δραστηριότητα του αθλήματος.
Ως αναστολή δραστηριότητας του σωματείου θεωρείται και η έγγραφη δήλωση
αυτού, πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος ότι δεν θα συμμετάσχει στο
πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
6.Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου επιτρέπονται οι αποδεσμεύσεις αθλητών από
τα σωματεία – μέλη της Ε.Γ.Ο ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως
14 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τα σωματεία
– μέλη της Ε.Γ.Ο αποστέλλουν στην Επιτροπή Μετεγγραφών καταστάσεις με τα
ονόματα των αποδεσμευμένων αθλητών, η οποία και τους επικυρώνει. Οι αθλητές της
κατηγορίας αυτής δύνανται να εγγραφούν ελεύθερα σε σωματεία της προτίμησης τους
κατά την χειμερινή μεταγραφική περίοδο από 15 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου
εκάστου έτους.
7. Αθλητής ο οποίος ανήκει στη δύναμη σχολείου ή σχολής οποιασδήποτε φύσης,
που μετέχει υπό μορφή σωματείου σε αγώνες της Ε.Γ.Ο., έχει το δικαίωμα να εγγραφεί
ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, όταν παύσει να έχει την ιδιότητα του
μαθητή ή φοιτητή, εφόσον δεν έχει υπογράψει σε σωματείο, κατά το χρόνο φοίτησής
του στο σχολείο ή στη σχολή.
8. Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναμη σωματείου με απόφασή
του ή με απόφαση της Ε.Γ.Ο. ή ο οποίος στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά του, έχει το
5
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δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής του σωματείου του, την αμέσως επόμενη ημέρα
από την λήξη της επιβληθείσας και εκτελεσθείσας ποινής.
Ειδικά όμως στην περίπτωση που η στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας επιβάλλεται για
διάστημα μεγαλύτερο από τρία (3) έτη, ο αθλητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι
ως αθλητής, μόνο μετά την παρέλευση του χρόνου που στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά
του. Αν για την στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας ευθύνεται το σωματείο του, ο αθλητής
έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε οποιοδήποτε άλλο, μετά την παρέλευση τριετίας από
την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης.
9. Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο σε δυο (2)
διαφορετικά σωματεία, σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την Ε.Γ.Ο.,
καθώς επίσης και σε αγώνες αλλοδαπής αθλητικής ομοσπονδίας του ίδιου αθλήματος.
Για τη συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που διεξάγονται στο εξωτερικό από αλλοδαπή
Ομοσπονδία Γυμναστικής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, η οποία
δίδεται κατόπιν αιτήσεως του αθλητή και προκειμένου για ανήλικους αθλητές από τους
ασκούντες τη γονική επιμέλεια αυτού.
10. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. καθορίζεται το παράβολο για τις μεταγραφές
και αποδεσμεύσεις των αθλητών γυμναστικής.
Άρθρο 6
Επιτροπή Μεταγραφών
1.Στην Ε.Γ.Ο. συγκροτείται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, της
οποίας αντίγραφο κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον
μήνα Ιούλιο κάθε έτους, πενταμελής επιτροπή η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει για
κάθε αίτηση μεταγραφής.
2. Η ανωτέρω επιτροπή συγκροτείται από έναν από τους Αντιπροέδρους της Ε.Γ.Ο.
ως Πρόεδρο, τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα της και από τρεις φιλάθλους οι οποίοι τα
δύο προηγούμενα έτη δεν συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικού
σωματείου – μέλους της Ε.Γ.Ο., οποιουδήποτε βαθμού.
3. Η απόφαση της επιτροπής μεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να
υποβάλλεται στην Ε.Γ.Ο., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
τη λήξη της προθεσμίας μεταγραφών που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.
Η κατά τα άνω απόφαση της επιτροπής μεταγραφών επικυρώνεται υποχρεωτικά από
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο.
4. Αν η σχετική απόφαση δεν εκδοθεί στην προβλεπόμενη από την παρ.3 του
παρόντος άρθρου προθεσμία, η μεταγραφή θεωρείται συντελεσμένη υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η
νομιμότητα της αιτούμενης μετεγγραφής.
5. Κατά της επικυρωτικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, μέσα στην
προθεσμία και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις
του Ν.2725/99.
6. Η Επιτροπή Μεταγραφών, σε περίπτωση που πιθανολογείται παράβαση από
οποιοδήποτε σωματείο των όρων και των προϋποθέσεων μεταγραφής αθλητή από
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφασή
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της, να απορρίψει την αίτηση μεταγραφής και να εισηγηθεί στην αντίστοιχη αθλητική
ομοσπονδία την παραπομπή των υπευθύνων στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος
Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.), της οποίας τυχόν απαλλακτική απόφαση δεν
ανατρέπει την απορριπτική απόφαση της επιτροπής μεταγραφών.
7. Δεν εμπίπτει στις διατάξεις των αιτήσεων για την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. η μεταγραφή με
συναίνεση του σωματείου, αν συνομολογηθεί με ανταλλαγή αθλητών του ίδιου
αθλήματος.
8. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μεταγραφών, έχουν το δικαίωμα να
παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων, καθώς και οι
μεταγραφόμενοι αθλητές. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη
απόφασης.
Άρθρο 7
Καθορισμός λεπτομερειών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο. έχει το δικαίωμα να καθορίζει συμπληρωματικές
λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν τον καταστρατηγεί άμεσα ή έμμεσα.
Τα χρονικά διαστήματα, εντός των οποίων επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων
μεταγραφής για οποιοδήποτε λόγο, ορίζονται τα χρονικά διαστήματα από 15 Ιουλίου
έως 31 Ιουλίου και από 15 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου.
Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής μεταγράφεται και δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική
περίοδος του αντίστοιχου αθλήματος, αυτός παραμένει και αγωνίζεται με το αρχικό
σωματείο του, μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, που καθορίζεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο..
Ο παρών κανονισμός αφορά αθλητές που ανήκουν σε σωματεία μέλη της Ε.Γ.Ο. και
καλλιεργούν τα αθλήματα της γυμναστικής, όπως αυτά προσδιορίζονται και
αναφέρονται στο άρθρο 1 του καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Άρθρο 8
Έννοια όρων
Όπου στην παρούσα αναφέρεται «Ομοσπονδία» νοείται η Ελληνική Γυμναστική
Ομοσπονδία, όπου δε αναφέρεται «αθλητής», νοείται και αθλήτρια.
Κρίσιμος χρόνος για τη συμπλήρωση στο πρόσωπο των αθλητών των ορίων ηλικίας
και των χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, είναι η
ημεροχρονολογία κατάθεσης της αίτησης μεταγραφής και των απαραίτητων
δικαιολογητικών στην Ε.Γ.Ο., πλην της περιπτώσεως μεταγραφής λόγω συμπλήρωσης
του 19ου έτους της ηλικίας του αθλητή, όπου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 5 του
παρόντος κανονισμού.
Ο Κανονισμός εγγραφών-μεταγραφών αθλητών/τριών αθλημάτων γυμναστικής, ψηφίστηκε
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιανουαρίου 2022, της Ελληνικής Γυμναστικής
Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) και τροποποιήθηκε με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Γ.Ο. κατά τη συνεδρίαση
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του στις 25 Μαΐου 2022, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο με αρ. πρωτ.
155025/08.04.2022 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανονισμών
Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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