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14
ν
 Κύπειιν Kendo Θεζζαινλίθεο 

20 -23 Φεβξνπαξίνπ 2020 

 

 

Ο Α.Σ. Αηξαπόο δηνξγαλώλεη, ππό ηελ αηγίδα ηεο ΔΟΚΙΝ, ην 14
ν
 Κύπειιν Θεζζαινλίθεο  

20 - 23 Φεβξνπαξίνπ 2020. Η δηνξγάλωζε ζα δηεμαρζεί ζην Κιεηζηό Γήπεδν ηεο Μ.Δ.Ν.Τ. θαη ηεο Φ.Α.Ν.Θ. 

κε ηελ θαζνδήγεζε ηωλ αθόινπζωλ επίζεκωλ πξνζθεθιεκέλωλ : 

 

 

Sensei: 

 

Paul Budden 7ν
dan kyoshi 

LivioLancini 7ν
dan kyoshi 

Michel Guentleur 7
ν
dan kyoshi 

Jean Claude Wolfs 7
ν
dan kyoshi 

Daniel Delepière 7
ν
dan kyoshi 

Kazuyo Matsuda 7
ν
dan renshi 

Alexandar Arabadjiyski 7ν
dan renshi 

Christiaan Maes 7ν
dan renshi 

Ferenc Kovacs 5
ν
dan 

 

 

 

http://www.atrapos.gr/
mailto:info@atrapos.gr
http://www.kendo.gr/
mailto:info@kendo.gr
https://www.facebook.com/paul.budden.16?fref=mentions
https://www.facebook.com/michel.guentleur?fref=mentions
https://www.facebook.com/jeanclaude.wolfs?fref=mentions
https://www.facebook.com/dany.delepiere.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/kazuyo.matsuda.92?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004430566204&fref=mentions
https://www.facebook.com/ferenc.kovacs.1291421?fref=mentions


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ 

 

Ηκεξνκελία Ώξα Γξαζηεξηόηεηα 

Πέκπηε 20 

Φεβξνπαξίνπ 

 

11:00-14:00 

& 

20:00 - 22:00 

Σεκηλάξην ζην γήπεδν ηεο Μ.Δ.Ν.Τ. 

 

Σεκηλάξην ζηε Φ.Α.Ν.Θ. 

Παξαζθεπή 21 

Φεβξνπαξίνπ 

 

10:30 - 13:30 

& 

20:00 - 22:00 

Σεκηλάξην  ζην γήπεδν ηεο Μ.Δ.Ν.Τ. 

 

Σεκηλάξην  ζην γήπεδν ηεο Μ.Δ.Ν.Τ. 

Σάββαην 22 

Φεβξνπαξίνπ 

 

 

08:00 - 09:00 

09:00 

09:15 - 18:00 

 

 

 

Οη αγώλεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην γήπεδν ηεο Μ.Δ.Ν.Τ. 

Shinai check & πξνζέξκαλζε αζιεηώλ 

Τειεηή έλαξμεο  

Παηδηθέο & Δθεβηθέο Καηεγνξίεο 

Καηεγνξία Kata 

Καηεγνξία Βεηεξάλωλ 

Αηνκηθέο Καηεγνξίεο Αλδξώλ & Γπλαηθώλ 

Απνλνκέο 

Δμεηάζεηο: Kendo 1
ν 
Kyu& 1

ν
 - 5

ν 
Dan 

Κπξηαθή 23 

Φεβξνπαξίνπ 

 

 

08:00- 09:00 

09:00 

09:15 - 15:00 

 

Οη αγώλεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην γήπεδν ηεο  Μ.Δ.Ν.Τ. 

Shinai check & πξνζέξκαλζε αζιεηώλ 

Τειεηή έλαξμεο  

Οκαδηθέο Καηεγνξίεο 

Απνλνκέο 

εκείωζε: 

Σν πξόγξακκα ηεο δηνξγάλωζεο είλαη δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηωλ 

ζπκκεηερόληωλ θαη θαηόπηλ πξωηνβνπιίαο ηεο νξγαλωηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ νκαιόηεξε δηεμαγωγή 

ηεο δηνξγάλωζεο. 

 



 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΓΩΝΩΝ:  

 

J-A: Παηδηθή (8-12 εηώλ) 

J-B: Παηδηθή (13-15 εηώλ) 

J-C: Δθεβηθή (16-17 εηώλ) 

 

M-K: Άλδξεο Kyu (4
ν
kyu θαη άλω) 

M-D: Άλδξεο Dan 

M-V: Άλδξεο Βεηεξάλνη (45 εηώλ θαη άλω & ηνπιάρηζηνλ 2
ν
dan ) 

 

W-K: Γπλαίθεο Kyu (4
ν
kyu θαη άλω) 

W-D: Γπλαίθεο Dan 

W-V: Γπλαίθεο Βεηεξάλνη (45 εηώλ θαη άλω & ηνπιάρηζηνλ 2
ν
dan) 

 

T: Οκαδηθή Καηεγνξία 

_______________________________________________________________________________________ 

KA: Kata 

_______________________________________________________________________________________ 

 

εκεηώζεηο: 

Σε όιεο ηηο αηνκηθέο θαηεγνξίεο δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζπκκεηνρώλ ηωλ Σπιιόγωλ. 

Σε πεξίπηωζε πνπ θάπνηα θαηεγνξία δε ζπκπιεξώζεη επαξθή αξηζκό ζπκκεηνρώλ ζα ζπγρωλεπηεί κε κία 

άιιε. 

Οη θάηνρνη 6
νπ 

- 5
νπ 

kyu πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ άδεηα ηνπ πξνπνλεηή ηνπο θαη 

λα γλωξίδνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θαλνληζκνύο δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ. 

 

J-Α: Παηδηθή  

Σε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπκκεηέρνπλ παηδηά από 8 έωο 12 εηώλ. 

 

J-B: Παηδηθή 

Σε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπκκεηέρνπλ έθεβνη από 13 έωο 15 εηώλ. 

 

J-C: Δθεβηθή  

Σε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπκκεηέρνπλ έθεβνη από 16 έωο 17 εηώλ.Δπηηξέπεηαη, επίζεο,ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ελειίθωλ (αηνκηθή & νκαδηθή) κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ γνλέα ή ηνπ 

θεδεκόλα ηνπο. 



Μ-Κ, Μ-D: 

Οη άληξεο δηαγωλίδνληαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπο (kyu ή dan). Σε πεξίπηωζε κε επαξθνύο ζπκκεηνρήο 

νη θαηεγνξίεο ζα ζπγρωλεπηνύλ. 

 

W-K, W-D: 

Οη γπλαίθεο δηαγωλίδνληαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπο (kyu ή dan). Σε πεξίπηωζε κε επαξθνύο 

ζπκκεηνρήο νη θαηεγνξίεο ζα ζπγρωλεπηνύλ. 

 

M-V&W-V: 

Καηεγνξίεο Βεηεξάλωλ: Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη 45 εηώλ θαη άλω θαη θάηνρνη ηνπιάρηζηνλ 

2
νπ

dan. Γηα ηελ δηεμαγωγή ηωλ θαηεγνξηώλ απηώλ ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 ζπκκεηέρνληεο. 

Σε αληίζεηε πεξίπηωζε νη ζπκκεηέρνληεο ζα ελζωκαηωζνύλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ επηπέδνπ ηνπο. Αλ είλαη 

ππεξάξηζκεο, ζα γίλεη δηαρωξηζκόο ζε ειηθηαθέο ππνθαηεγνξίεο ηωλ 5 εηώλ (π.ρ. 45-50, 50-55 θηι). 

Υπάξρεη, επίζεο, ε δπλαηόηεηα ζπγρώλεπζεο αλδξηθήο θαη γπλαηθείαο θαηεγνξίαο.  

 

T: Οκαδηθή Καηεγνξία: 

Οη Σύιινγνη κπνξνύλ λα δειώζνπλ έωο 2 νκάδεο (5 αζιεηέο + 2 αλαπιεξωκαηηθνί). Αλ δηαζέηνπλ θη άιιε 

νκάδα ζα ζπκκεηέρεη κε νπδέηεξε νλνκαζία π.ρ. musashi. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο κηθηήο 

νκάδαο κε κεκνλωκέλνπο αζιεηέο πνπ δελ ζπκπιεξώλνπλ δηθή ηνπο (ε έληαμή ηνπο ζε θάπνηα νκάδα είλαη 

αξκνδηόηεηα ηνπ δηνξγαλωηή θαη κόλν γηα ηελ νκαιόηεξε δηεμαγωγή ηεο δηνξγάλωζεο). Οη κεκνλωκέλνη 

αζιεηέο πνπ επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ ζε κηθηή νκάδα λα δειώζνπλ ην αληίζηνηρν πεδίν ζηε θόξκα 

ζπκκεηνρήο. 

 

K: Kata : 

Καηεγνξίεο ζπκκεηνρήο: 

6
ν
-4

ν
Kyu : Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-waza: 1-9 

3
ν
-1

ν
Kyu : Nihon Kendo Kata 1-5 

1
ν
Dan : Nihon Kendo Kata 1-5 

2
ν
Dan : Nihon Kendo Kata 1-7 

3
ν
Dan : Nihon Kendo Kata 1-7 

4
ν
Dan : Nihon Kendo Kata 1-10 

5
ν
Dan : Nihon Kendo Kata 1-10 

Οη ζπκκεηέρνληεο αγωλίδνληαη ωο δεπγάξη κε ζπλαζιεηή ηεο ίδηαο βαζκίδαο θαη είλαη δηθή ηνπο επζύλε ε 

εύξεζε δεπγαξηνύ ην νπνίν ζα πξέπεη λα δειωζεί ζηε θόξκα ζπκκεηνρήο. Αλ θάπνηνο αζιεηήο δελ έρεη 

δεπγάξη πξέπεη λα δειώζεη ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ ζην αληίζηνηρν πεδίν ζηε θόξκα ζπκκεηνρήο, ώζηε λα 

κεξηκλήζεη γηα απηό ε νξγαλωηηθή επηηξνπή. Γηα ηελ δηεμαγωγή ηωλ θαηεγνξηώλ απηώλ ρξεηάδεηαη λα 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 δεπγάξηα. Σε αληίζεηε πεξίπηωζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ελζωκαηωζνύλ ζηηο 

επόκελεο θαηεγνξίεο. Τα Kata ζα αλαθνηλώλνληαη ιίγν πξηλ ηνπο αγώλεο θαη νη αζιεηέο ζα αγωλίδνληαη ζε 

3 Kata, εθηόο ηνπ ηειηθνύ αγώλα όπνπ ζα αγωληζηνύλ ζε 5 Kata. 

εκείωζε γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο: 

Ο θάζε Σύιινγνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηηο δηαθξηηηθέο θνξδέιεο ηωλ αζιεηώλ ηνπ (tasuki). 



 ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΓΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ζε δύν θάζεηο. 

A. Πξνθξηκαηηθή θάζε κε νκίινπο ηωλ 3-4 αζιεηώλ/νκάδωλ (δηάξθεηαο 3 ιεπηώλ) κε πξόθξηζε ηωλ δύν 

πξώηωλ. 

B. Τειηθή θάζε κε ην ζύζηεκα Knockout (δηάξθεηαο 3 ιεπηώλ, εκηηειηθνί 4 ιεπηώλ& ηειηθνί 5 ιεπηά). 

Πξνζνρή : Ο θάζε Σύιινγνο εθπξνζωπείηαη από έλα θαη κόλν άηνκν, θαηά ζπλέπεηα δελ επηηξέπεηαη ε 

πξόζβαζε ζηελ Γξακκαηεία θαη ζηνπο πίλαθεο ηωλ απνηειεζκάηωλ ζηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο. 

Με ζπκκόξθωζε ζα έρεη ωο ζπλέπεηα ηελ απνβνιή ηνπ αζιεηή ή ηεο νκάδαο από ηνπο αγώλεο. 

ηνπο αγώλεο ηωλ νκίιωλ γηα ηελ πξόθξηζε ηωλ ληθεηώλ ζα ηεξεζεί ν θαλνληζκόο ηεο EKF. 

Βιέπεηε επηζπλαπηόκελν αξρείν ζηελ ηζηνζειίδα καο. 

Αγωλόδηθνο επηηξνπή: 

Αιπηάξρεο αγώλωλ: Μαηδάξαο Κωλζηαληίλνο 

Υπεύζπλνο Γξακκαηείαο: Όπωο ζα θαζνξηζζεί 

Υπεύζπλνο Γηαηηεζίαο:Guentleur Michel sensei 

Γξακκαηεία (Φξνλνκέηξεο - Καηαγξαθείο Απνηειεζκάηωλ – Δθθωλεηέο - Δπηηήξεζε shiaijo): 

Όπωο ζα θαζνξηζζνύλ. 

 

Ιαηξόο Αγώλωλ: 

Πνιπρξνληάδεο Μάθεο 

Γηαηηεζία: 

 

εκείωζε: Γπλαηόηεηα ζπλεηζθνξάο ζην έξγν ηεο δηαηηεζίαο έρνπλ θαη κέιε ηεο ΔΟΚΙΝ, θαζώο θαη κέιε 

ηεο E.K.F. θάηνρνη 4
νπ

dan θαη άλω παξάιιεια κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην 14
ν 

Kύπειιν Θεζζαινλίθεο, ζε 

θαηεγνξία όκωο πνπ νη ίδηνη δελ αγωλίδνληαη. Σηε δήιωζε ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα δειώζνπλ όηη επηζπκνύλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ ωο δηαηηεηέο θαη ε νξγαλωηηθή επηηξνπή ζα κεξηκλήζεη λα ηνπο εηδνπνηήζεη ζε εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη εθόζνλ θξίλεη απαξαίηεηε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο.  

Ολνκαηεπώλπκν Υώξα πξνέιεπζεο Βαζκόο 

Paul Budden Ηλωκέλν Βαζίιεην 7
ν
dan kyoshi 

LivioLancini Ιηαιία 7
ν
dan kyoshi 

Michel Guentleur Γαιιία 7
ν
dan kyoshi 

Jean Claude Wolfs Βέιγην 7
ν
dan kyoshi 

DanielDelepière Βέιγην 7
ν
dan kyoshi 

Kazuyo Matsuda Ηλωκέλν Βαζίιεην 7
ν
dan renshi 

AlexandarArabadjiyski Βνπιγαξία 7
ν
dan renshi 

ChristiaanMaes Βέιγην 7
ν
dan renshi 

Ferenc Kovacs Οπγγαξία 5
ν
dan 

Kovcin Vladimir Σεξβία 4
ν
dan 

NikolicDusan Σεξβία 4
ν
dan 

https://www.facebook.com/michel.guentleur?fref=mentions
https://www.facebook.com/jeanclaude.wolfs?fref=mentions
https://www.facebook.com/dany.delepiere.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004430566204&fref=mentions
https://www.facebook.com/ferenc.kovacs.1291421?fref=mentions


 ΔΜΙΝΑΡΙΟ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ρωξηζηνύλ ζε νκάδεο αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπο θαη ζα νξηζηεί ωο ππεύζπλνο 

εθπαίδεπζεο έλαο από ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο δαζθάινπο. 

Θα ππάξρεη μερωξηζηή θαηεγνξία αξραξίωλ, θαζώο θαη παηδηθή. Δηδηθά γηα ηελ παηδηθή θαηεγνξία νη 

ελδηαθεξόκελνη γνλείο λα δειώζνπλ ζηνλ δηνξγαλωηή ηε ζπκκεηνρή ηωλ παηδηώλ ηνπο. 

 

 ΔΞΔΣΑΔΙ 

Τν Σάββαην 22/02/2020 ζα δηεμαρζνύλ εμεηάζεηο γηα 1
ν 
Kyu θαη 1

ν
 - 5

ν 
dan. 

 

Γηα λα δείηε ηελ αλαθνίλωζε ηεο Οκνζπνλδίαο ζρεηηθά κε ηηο εμεηάζεηο αθνινπζείζηε ηνλ αληίζηνηρν 

ζύλδεζκν ζηελ δηεύζπλζε www.kendo.gr ή επηθνηλωλήζηε κε ηνλ Δηδηθό Γξακκαηέα ηεο ΔΟΚΙΝ                    

θ. Αλαγλωζηόπνπιν Φξήζην ζην e-mail: eokin.depsec@gmail.com. 
Σεκείωζε: νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο εμεηάζεηο νθείινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζεκηλάξην. 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία δειώζεωλ : 07/02/2020 

 

 ΚΛΗΡΩΗ 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηνπ Α.Σ. Αηξαπόο ζηηο 15/02/2020 ζηηο 21:00. Σηελ θιήξωζε κπνξνύλ λα 

παξαζηνύλ έλαο εθπξόζωπνο από θάζε Σύιινγν. 

 

 ΔΝΣΑΔΙ 

Τπρόλ ππνβνιή ελζηάζεωλ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ αγώλωλ ζηνλ πξόεδξν ηεο ΤΔ 

Kendo θαη κεηά ηελ ηειεηή έλαξμεο ζηελ Αγωλόδηθν Δπηηξνπή. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη γξαπηώο, 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά, ππνγξάθνληαη θαη 

ππνβάιινληαη κόλν από ην λόκηκν εθπξόζωπν ηνπ Σπιιόγνπ. Έλζηαζε πνπ αθνξά ηε δηεμαγωγή 

ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγώλα. Δπίζεο, θάζε 

ππνβνιή ελζηάζεωο ζα ζπλνδεύεηαη από θαηαβνιή παξαβόινπ 50€. 

 

 ΈΛEΓΥΟ SHINAI 

Παξαθαινύληαη νη ζπκκεηέρνληεο λα παξεπξίζθνληαη ηελ αθξηβή ώξα πνπ ζα νξηζηεί γηα ηνλ έιεγρν ηωλ 

shinai, όπωο επίζεο λα θξνληίζνπλ λα παξαδώζνπλ γηα έιεγρν shinai πνπ ηεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο, βάξνπο θαη κήθνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο θαη 

λα ηεξεζνύλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηωλ αγώλωλ. 

Βιέπεηε ηνλ επηζπλαπηόκελν θαλνληζκό ηεο ΔΚF. 

 

 ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηε θόξκα ζπκκεηνρήο πνπ έρεη αλαξηεζεί έωο ηηο 14 

Φεβξνπαξίνπ. 

 

 

 

http://www.kendo.gr/
mailto:eokin.depsec@gmail.com


 ΚΟΣΟ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Παηδηθό-Δθεβηθό: 

25€ - Σπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην 

25€ - Σπκκεηνρή ζην 14
ν
 Κύπειιν Θεζζαινλίθεο 

35€ - Σπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην θαη ζην 14
ν
 Κύπειιν Θεζζαινλίθεο 

 

Δλήιηθεο: 

Σεκηλάξην & Αγώλεο (Δηδηθή Πξνζθνξά) 

90€: Σπκκεηνρή ζε όιν ην ζεκηλάξην & ζπκκεηνρή ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο αηνκηθέο θαη νκαδηθή 

 

Σεκηλάξην 

60€: Σπκκεηνρή 2 εκέξεο 

40€: Σπκκεηνρή 1 εκέξα 

 

Αγώλεο 

35€: Αηνκηθέο θαηεγνξίεο 

10€: Αλά άηνκν ζηελ νκαδηθή θαηεγνξία 

 

 ΚΑΣΑΘΔΗ ΚΟΣΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Α) ε Σξαπεδηθό ινγαξηαζκό 

Piraeus  Bank: IBAN: GR16 0172 2380 0052 3805 0893 591 

Alpha Bank : IBAN: GR76 0140 4810 4810 0210 1134 015 

Γηθαηνύρνο: «Μαηδάξαο Κωλζηαληίλνο» 

Σεκεηώζηε ζηελ θαηάζεζή ζαο ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 

Β) Paypal: ζην ινγαξηαζκό info@kendo.gr 

 

Γ) ηε Γξακκαηεία ηνπ Α.. Αηξαπόο : θαζεκεξηλά από 17:00-21:00 

 

Γ) Καηά ηελ άθημε ζην γήπεδν 

 

Παξαθαινύληαη νη Σύιινγνη λα θαηαζέηνπλ ή λα παξαδίδνπλ νκαδηθά ηηο ζπκκεηνρέο ηωλ κειώλ ηνπο. 

 

Σημείωζη: Σε περίπηωζη ακύρωζης μεηά ηις 14/02/2020 δε θα επιζηραθεί ηο κόζηος ζσμμεηοτής. Υπάρτει, 

όμως, η δσναηόηηηα ο εκάζηοηε ζύλλογος να ζσμπληρώζει ηην κενή θέζη με νέο αθληηή.   

mailto:info@kendo.gr


 ΣΟΠΟΘΔΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Κιεηζηό Γήπεδν Μ.Δ.Ν.Σ. 

Γηεύζπλζε: Καλάξε 77, Τ.Κ. 54453 

Σπληεηαγκέλεο: 40°36'21.1644"N  -  22°58'19.9344"E (40.605879, 22.972204)  

2310903500 

 

 

 

https://www.google.gr/maps/place/?�.?�.?�.?�./@40.6057246,22.9700256,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a838c14359a421:0xeba7b592a28f7615!8m2!3d40.6057205!4d22.9722143?hl=el&authuser=0


 Υ.Α.Ν.Θ., Αίζνπζα 2 (2νο όξνθνο) 

Γηεύζπλζε: Νηθνιάνπ Γεξκαλνύ 1, Τ.Κ. 54621 

Σπληεηαγκέλεο: 40°37'36.4"N - 22°57'07.8"E (40.626789, 22.952168) 

 2316001000 

 

 

 

ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΩ 14 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2020  

ΑΝΤΠΔΡΘΔΣΩ 

 

ζηελ ηζηνζειίδα :www.kendo.gr 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

Μαηδάξαο Κωλζηαληίλνο, Κηλ.6974810444,  

e-mail: atrapos.sec@gmail.com 

http://www.kendo.gr/
mailto:atrapos.sec@gmail.com
https://www.google.gr/maps/place/?�?�?�?�/@40.6275567,22.949295,15.7z/data=!4m5!3m4!1s0x14a839026870857f:0x7ac841aaf16c594d!8m2!3d40.6265774!4d22.9521792?hl=el&authuser=0

