
 1 

EΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΘΡΘΚΩΝ ΩΜΑΣΕΘΩΝ 

Κ Ο Ζ Α Ν Η  

 
Αξηζκ.Πξωη.: 96                                                                 ΚΟΕΑΝΖ   22 / 05 / 2020 

 

 

 

 

αο γλωξίδνπκε όηη θαηόπηλ ηεο απόθαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηεο 

Ε.Π.Ο. (ζπλεδξίαζε ππ’  αξηζκ. 33/29-04-2020) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

ηξνπνινγία ππ’  αξηζκ. 275/45 ηεο 23-4-2020 θαη κεηά ηε δηαθνπή ηωλ 

πξωηαζιεκάηωλ ,  ηξνπνπνηνύληαη νη πξνθεξύμεηο Πξωηαζιήκαηνο θαη 

Κππέιινπ ηεο Ε.Π.. Κνδάλεο ζηα παξαθάηω άξζξα , ωο εμήο :  

Α) Πξνθήξπμε Πξωηαζιήκαηνο  

Η Ε.Π.. Κνδάλεο , αθνύ έιαβε ππόψε :………………………………..  

δ)Σελ κε αξηζκό πξωη. 9986/08-05-2020 απόθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. 

θαηά ηελ 33/29-04-2020 ζπλεδξίαζε ηεο. 

άξζξν  10 παξ. δ : 

Οη αγώλεο  ζα είλαη δηπινί κέρξη ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο ηωλ 

πξωηαζιεκάηωλ ιόγω ηωλ κέηξωλ αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξωλνϊνύ COVID-19. 

άξζξν  16: 

Η θαηάηαμε ηωλ νκάδωλ ζην βαζκνινγηθό πίλαθα  θαη ε επηθύξωζή ηνπ από 

ην Δ. ηεο Ε.Π.. Κνδάλεο  ζα γίλεηαη  ζύκθωλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π. 

θαη ηελ απόθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. (ζπλεδξίαζε 33/29-4-2020). 

άξζξν  22: 

Γελ ηζρύεη. 

Β) πκπιεξωκαηηθή Πξνθήξπμε Πξωηαζιήκαηνο  

Άξζξν 25 :  

Α΄ Καηεγνξία  

β) : Γελ ππνβηβάδεηαη θακκία νκάδα ζηε Β΄ Καηεγνξία. 

Β΄ Καηεγνξία  

α) : Αλέξρνληαη ζηελ Α΄ Καηεγνξία νη 2 πξώηεο νκάδεο από θάζε όκηιν. 

β) : Γελ ππνβηβάδεηαη θακκία νκάδα ζηε Γ΄ Καηεγνξία , γηαηί ηε λέα 

πεξίνδν 2020-2021 δε ζα δηνξγαλωζεί απηή ε θαηεγνξία. 

Γ΄ Καηεγνξία  

Γελ ηζρύεη όηη ζα μαλαγίλεη ηελ επόκελε πεξίνδν 2020-2021. 
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Γ) Πξνθήξπμε Κππέιινπ  

Η Ε.Π.. Κνδάλεο αθνύ έιαβε ππόψε : ………………………. 

Ε) Σελ κε αξηζκό πξωη. 9986/08-05-2020 απόθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. 

θαηά ηελ 33/29-04-2020 ζπλεδξίαζε ηεο. 

άξζξν 7:  

……………………. 

Ο ηειηθόο αγώλαο δε ζα δηεμαρζεί ιόγω ηεο δηαθνπήο ηνπ Κππέιινπ 

εμαηηίαο ηωλ κέηξωλ αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξωλνϊνύ 

COVID-19. θαη ε νκάδα πνπ ζα εθπξνζωπήζεη ηελ Δ.Π.. Κνδάλεο ζην 

Κύπειιν Διιάδαο 2020-2021 ζα αλαδεηρζεί κε θιήξωζε κεηαμύ ηωλ δύν 

θηλαιίζη. 

άξζξν 21:  

Γελ ηζρύεη. 

Γ) πκπιεξωκαηηθή Πξνθήξπμε Πξωηαζιεκάηωλ Τπνδνκήο  (Κ16 –Κ14-

Κ12-Κ10) πεξηόδνπ 2019-2020. 

Γελ ηζρύεη. 

 

Γηα ηελ Δ.Π.. ΚΟΕΑΝΖ 

 
      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                       Ο ΓΔΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                        
                                                                                                              

                                                                                              

       
 

                                                                                          

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ : 

1. ΩΜΑΣΔΗΑ ΣΖ Δ.Π.. ΚΟΕΑΝΖ – ΔΓΡΔ ΣΟΤ  

2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ – ΑΘΖΝΑ 

3. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ – ΑΘΖΝΑ 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : 

1.  Δ.Γ. / Δ.Π.. ΚΟΕΑΝΖ     

2.  ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ                                                                               

 


