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------- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ------                                                                                 

«6TH KAVALA AIR / SEA SHOW» & PAGEO FLYING DAY 2017 

ΣΧΕΤ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.» «ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ», «ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», Δημοτικής κοινωφελής 

Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ» για το έργο «6th KAVALA AIR SEA SHOW 2017» «Pageo Flying 

Day»  

ΣΚΟΠΟΣ 

Η καταγραφή όλων των στοιχείων δράσεων και ενεργειών προγραμματισμού, 

προετοιμασίας, διεξαγωγής της διοργάνωσης καθώς για την λεπτομερή περιγραφή του 

βαθμού εκπλήρωσης των καθορισμένων στόχων της Προγραμματικής Σύμβασης σε σχέση 

με τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους – υλικούς – οικονομικούς) και τα αποτελέσματα 

σε χρονική ακολουθία.    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ γίνεται κάθε χρονιά και δημοσιοποιείται στο επίσημο 

WEB SITE www.kavala-airshow.com στο πεδίο «Σχετικά / Αποτίμηση». Περιλαμβάνονται 

«Γενικές Πληροφορίες», η «Αποτίμηση 2011-14, 2016» και η τρέχουσα (2017). Τα αρχεία 

είναι αναλυτικά προκειμένου ο κάθε αναγνώστης να κατατοπιστεί καλύτερα για έναν 

θεσμό γενικά άγνωστο στη Χώρα και την Ιστορία της. Η αποτίμηση των πεπραγμένων 

επικαιροποιείται εφόσον απαιτηθεί. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

H διεθνής διοργάνωση «6th Kavala Air/Sea Show» 2017, διεξήχθη σύμφωνα με την 

σχετική Προγραμματική Σύμβαση το τριήμερο 30 Ιουνίου - 02 Ιουλίου 2017 και 

συμπεριέλαβε  με διακριτό τρόπο επιπλέον την αεροπορική εκδήλωση με τίτλο «Pageo 

Flying Day 2017» ( κατ΄ αναλογία και με το Δήμο Θάσου το 2016). 

Οι 8 Αεροπορικές του Ομάδες Επιδείξεων (19 εναέρια μέσα) με το Airial Dansing την 

Ναυτική επίδειξη και το πλήθος παράλληλων δράσεων προσέφεραν μία τριήμερη μοναδική 

εμπειρία στο ευρύ κοινό. 

Οι περισσότεροι των 20.000 θεατών της χερσαίας μόνο ζώνης του Λιμανιού 

"Απόστολος Παύλος" της Καβάλας μαζί με τις δεκάδες χιλιάδες, κατοίκων και 

φιλοξενουμένων της τουριστικής μας πόλης και τούς εκατοντάδες ταξιδιώτες που άφησαν 

αναγκαστικά τα αυτοκίνητα τους αρκετά χιλιόμετρα πριν την πόλη, αλλά δεν έχασαν το 

θέμα λόγο της αμφιθεατρικότητας της περιοχής, απόλαυσαν πολλές ώρες το δωρεάν 

οκτάωρο στο σύνολο του θέαμα. 

Οι περισσότεροι από ξένα μέρη κυρίως από Βαλκανικές Χώρες αλλά από πολύ 

μακρύτερα ειδικά για το γεγονός αψηφώντας τις ακραίες θερμοκρασίες (45º). Ο αριθμός 

των διαπιστευμένων Spotter - Press έφτασε τα 110 άτομα από Ελλάδα και μακρινές και μη 

χώρες του εξωτερικού. 

Σύμφωνα με τις εκατοντάδες δηλώσεις των πρώτων ημερών από θεατές και 

επισκέπτες που συμμετείχαν με φυσικό αλλά και μέσω ηλεκτρονικών μέσων τρόπο, η 

διοργάνωση συνεχίζει την ανοδική της πορεία και πρωτοπορεί. 

Οι κύριες δράσεις του 18 Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μοντελισμού και Διοραμάτων 

καθώς και οι αεροπορικές επιδείξεις του Ομίλου Αερομοντελιστών Καβάλας ενίσχυσαν την 

http://www.kavala-airshow.com/
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εμπειρία ιδιαίτερα αυτήν των μικρών παιδιών. Το ίδιο και δεκάδες χιλιάδες λουομένων στις 

όμορφες ακτές της Νέας Περάμου έζησαν το ιδιαίτερο θέαμα ως επέκταση της όλης 

διοργάνωσης με την επωνυμία Pageo Flying Day για ένα μισάωρο. 

Η διοργάνωση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε και για 6η χρονιά κάτω από 

ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, διατηρεί την πρωτοπορία και μοναδικότητα της 

στη Χώρα αλλά και την σπανιότητα της σε διεθνές επίπεδο, τόσο σε ότι αφορά το είδος και 

τον χαρακτήρα της όσο και ότι είναι ελεύθερη (δωρεάν) για το κοινό. 

Οι δαπάνες αμοιβών και μετακινήσεων από την βάση τους (Λιθουανία και Αθήνα) για 

τις συμμετοχές του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Jurkys Kayris (Λιθουανια) και του Δημήτρη 

Βερβερέλη με αεροσκάφος και ελικόπτερο αντίστοιχα, καλύφθηκαν  από την VOSTOK- 

EUROPE (Διεθνής Εταιρεία Ωρολογοποιίας). 

Για κάθε οικονομικό στοιχείο αποτίμησης αρμόδιοι φορείς είναι η Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια» και σε ότι αφορά στο Pageo Flying Day ο 

Δήμος Παγγαίου.  

Τέλος είναι πολύ σημαντικό εδώ να αναφερθεί ότι  

α. Ουδένα μέλος της διοργάνωσης (σε όποιο επίπεδο) δεν έλαβε χρηματική 

αμοιβή για τις υπηρεσίες του όπως επίσης  

β. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο κάθε ξεχωριστή 

δαπάνη σε σχέση με το ωφέλιμο αποτέλεσμα να συγκρίνεται (μέσα σε κοινό και 

αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης) με αντίστοιχη άλλης τοπικής και υπερτοπικής 

διοργάνωσης με απόλυτα διαφανή κριτήρια (Συγκριτική – Αποτίμηση). 

Λεπτομερές Πληροφοριακό Υλικό μέσω: Web Site www.kavala-airshow.com Face 

Book https://www.facebook.com/kavala.airshow/ 

 

Παναγιώτης Γεωργιάδης Σμήναρχος (Ι) ε.α 

 

 

 

Οργανωτικός & Επιχειρησιακός Διευθυντής 

Διεθνούς Αεροπορικής και Ναυτικής Διοργάνωσης  Kavala Air / Sea Show (KASS) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ………………………………………………………………………….σελ 5 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ …………………..       σελ 
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Β. ΠΡΟΒΟΛΗ 

1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ σελ. 6 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (“Rebuilding History” UK - GR) σελ. 9 

2. ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ σελ. 11 

3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΜΜΕ (Documentary, TV Broadcasting, Internete.t.c ) 

σελ.11  

4. Spotter – press σελ. 15 

  ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ σελ. 17 

5. Μετά τη Διοργάνωση 

6.  Μείζονες Παράλληλες Δράσεις και Συνεργασίες 

Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ σελ. 29 

2. «PAGEO FLYING DAY 2017» 

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σελ. 32 

4. ΧΟΡΗΓΟΙ σελ.36 

5. Οικονομικά Οφέλη τοπικών Επιχειρήσεων σελ. 37 

6. Οικονομικά Οφέλη Εθνικής Οικονομίας σελ. 38 

   7. Τελετές Βράβευσης σελ. 38 
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Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) 

Στην Οργανωτική Επιτροπή «6th Kavala Air Sea Show 2017» συμμετέχουν, πέραν του Δήμου 

Καβάλας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω της ΠΕ Καβάλας, ο 

Οργανισμός Λιμένα Καβάλας, το Επιμελητήριο Καβάλας, η AOPA Hellas (Aircraft Owner 

Pilot Association), ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Καβάλας και το Σωματείο Καφεζυθοπωλών. 

Ομάδα Επιχειρησιακής Διοίκησης (ΟΕΔ) 

Η ΟΕΔ έχει ως αποστολή τον συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων, Υπηρεσιών και 

παραγόντων υποστήριξης καθώς και την αρμοδιότητα και ευθύνη εκτέλεσης των 

κατάλληλων ενεργειών οργάνωσης, σχεδιασμού και εκτέλεσης της διοργάνωσης με δύο 

κύριους κλάδους και συγκεκριμένα τον επιχειρησιακό και της λογιστικής υποστήριξης. 

Πρόεδρος της ΟΕΔ με εξουσία συντονισμού είναι ο Διευθυντής της Διοργάνωσης. 

Διεύθυνση Διοργάνωσης 

Η Διεύθυνση της ΟΕΔ ασκείται από τον Διευθυντή Συντονιστή της Διοργάνωσης με 

Οργανωτικά και Επιχειρησιακά καθήκοντα (Organizer & Flying Display Director), μεταξύ 

αυτών τον συντονισμό με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ως προς τα θέματα ασφαλείας 

τόσο επί εδάφους όσο και ως προς τα εναέρια πτητικά μέσα και θαλάσσια ύδατα. Το έργο 

του υποστηρίζεται άμεσα, διαρκώς και αποκλειστικά από ομάδα στελεχών που παρέχει η 

ΠΕ Καβάλας και ο Δήμος / «Δημωφέλεια» Καβάλας (κατ’ ελάχιστον από ένα στέλεχος) με 

τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Γραμματειακή, οικονομική και διοικητική υποστήριξη με άριστη γνώση Η/Υ και 
τουλάχιστον Αγγλικής Γλώσσας. 

2. Σχεδιασμός δράσεων και προγράμματος των εκδηλώσεων και υλοποίηση αυτών 
3. Σχεδιασμός έργου προβολής με όλα τα δυνατά μέσα και ευκολίες (Internet, ΕΟΤ, 

δίκτυα, TV, Radio, Flyer Special Event κ.λ.π) 
4. Σχεδιασμός και ενέργειες για την εξασφάλιση συμμετοχών από αεροπορικές 

ομάδες επιδείξεων του εξωτερικού και εσωτερικού είτε αφορά κρατικούς φορείς 
είτε πολιτικές ομάδες με τις οποίες προβλέπεται ειδική σύμβαση. 

5. Η Υλικοτεχνική υποστήριξη (Η/Υ, Περιφερειακά, Scaner κ.λ.π) Ασύρματες 
επικοινωνίες AIRBAND, ειδικός εξοπλισμός Διοίκησης Ελέγχου, μέσα επιτήρησης, 
προβολής, γραφικά κ.λ.π παρέχεται από τον Διευθυντή της Διοργάνωσης. 

Διάθεση Εγκαταστάσεων – Ευκολιών της ΠΕ Καβάλας 

6. Η ΠΕ Καβάλας υποστηρίζει : 
α. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τη Δνση με τα γραφεία 254 

και 255 με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης για τη διοργάνωση (συναντήσεις, συσκέψεις, 

σχεδιασμό κ.λ.π) καθώς και με την αίθουσα Πολιτικής Προστασίας ή και σε ειδικές 

περιπτώσεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη στην ΠΕ Καβάλας.  

 β. Στη χρονική διάρκεια της υλοποίησης της διοργάνωσης και 

συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 19 Ιουνίου έως και 04 Ιουλίου 2017 την Αίθουσα 

«Νικόλαος Μάρτης» και τους βοηθητικούς χώρους αυτής καθώς και την Αίθουσα του 

Φουαγιέ από 26 Ιουνίου - 03 Ιουλίου 2017. 
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Οργανωτικός και Επιχειρησιακός (Επιδείξεων) Διευθυντής της διοργάνωσης «6th Kavala 

AirSea Show 2017» ορίζεται με την παρούσα ο Σμήναρχος (Ι) ε.α Παναγιώτης Γεωργιάδης.  

Οργανωτικός Διευθυντής της διοργάνωσης «Pageo Flying Day 2017» Χρήστος 

Μποσμπότης Αντιδήμαρχος Δήμου Παγγαίου με Επιχειρησιακό Δντή τον Σμήναρχο (Ι) ε.α 

Παναγιώτης Γεωργιάδης με εξουσία συντονισμού και για τις δύο διοργανώσεις.   

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού («υπό την Αιγίδα το 2013 και 2014») 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

Σημείωση: Γίνεται ακόλουθα με αντιστοίχηση των επιμέρους αντικειμενικών σκοπών της 

Προγραμματικής Σύμβασης με τα αποτελέσματα. 

Καθορισμένοι στόχοι της Προγραμματικής Σύμβασης  

(ΩΦΕΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) 

α. Η οικονομική ενίσχυση του κράτους (φόροι) μέσω των παροχών υπηρεσιών, 

φιλοξενίας, χορηγιών επιχειρηματικού τομέα (όταν υπάρχουν), κατανάλωσης καυσίμων και 

τοπικών εμπορικών προϊόντων από τις τοπικές επιχειρήσεις της χώρας συμμετασχόντων 

(ενδεικτικό παράδειγμα συμμετοχές Σαουδικής Αραβίας, Γερμανίας κ.λ.π με αποκλειστικά 

δικά τους έξοδα) και επισκεπτών. 

Απολογισμός «Δημωφέλεια» (σελ…….) Επιστροφή ΦΠΑ 3809,05 + 1440 (Χορηγία) = 

5249,05 Ευρώ 

β. Η προσέλκυση επισκεπτών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό,  

δεδομένης της μοναδικότητας της διοργάνωσης σε όλη την Ελλάδα. 

Μετρήσιμα στοιχεία Διοργάνωσης βάση επίσημης αλληλογραφίας 

γ. Η προβολή της περιοχής της Καβάλας και της Περιφέρειας ΑΜΘ γενικότερα, 

ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα και πολιτιστικό τομέα. 

Β. ΠΡΟΒΟΛΗ 

1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Διαρκής – Δωρεάν) 

Το BRAND NAME & OFFICIAL WEB SITE (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ARTWARE)  & FACEBOOK e.t.c είναι 

ΧΟΡΗΓΙΑ & ΕΥΘΥΝΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Η διοργάνωση παραμένει σταθερά καταχωρημένη κάθε χρονιά στα εγκυρότερα Air Shows 

Global Calendars  

http://www.milavia.net/ 

http://www.air-shows.org.uk 

http://www.fencecheck.com/forums/calendar.php?month=-1 ,  

http://www.milavia.net/
http://www.air-shows.org.uk/
http://www.fencecheck.com/forums/calendar.php?month=-1
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https://www.planephotos.net/airshow-calendar/July-2017/  κ.λ.π 

 

 

 

Promo Video https://www.youtube.com/watch?v=Sw3y5L7XrEY

  

https://www.planephotos.net/airshow-calendar/July-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=Sw3y5L7XrEY
https://www.youtube.com/watch?v=Sw3y5L7XrEY
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Παγκόσμιος Χάρτης στοιχεία Google Analytics 13 Απρ 2013 – 3 Νοε 2017. Ελλάδα 66.934 

επισκέπτες – χρήστες + 143 Χώρες από Ρωσία 3.989 έως 1 άτομο από άλλες χώρες. 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ 66.934 (ΚΑΒΑΛΑ 10.980) επισκέπτες – χρήστες 
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Πίνακας με τις δέκα πρώτες σε αριθμό επισκεπτών χώρες από 144 σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (“Rebuilding History” UK - GR)  

- Παγκόσμια Πρεμιέρα Ντοκιμαντέρ «Bristol Scout Rebuilding History» ASA 

Production UK by Stephens Saunders στις 11 Απριλίου 2017 στο κέντρο του Λονδίνου με 

πρόσκληση Διεύθυνσης 
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- Ελληνική Πρεμιέρα Ντοκιμαντέρ «Bristol Scout Rebuilding History» ASA Production 

UK by Stephens Saunders Σάββατο στις 24 Ιουνίου 2017 στον Cinema Appolon της Καβάλας 

δωρεάν για τη διοργάνωση (Χορηγία) και ελεύθερη είσοδο για το κοινό και στις 24 Ιουνίου 

Κυριακή. 

Η προβολή έγινε παρουσία του Stephen Saunders, εκπροσώπων των στρατιωτικών αρχών, 

του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου, της δημάρχου Καβάλας 

Δήμητρας Τσανάκα, μελών της Αεροπορικής Λέσχης «Αριστείδης Μωραϊτίνης», του 

διευθυντή του Kavala AirSea Show, Σμηνάρχου (Ι) ε.α. Παναγιώτη Γεωργιάδη, του 

ιστορικού ερευνητή Πασχάλη Παλαβούζη (σ.σ.: Οι κ. κ. Γεωργιάδης και Παλαβούζης 

εμφανίζονται και στο ντοκιμαντέρ) και μελών της Συλλόγου Μοντελιστών Καβάλας. 

Πλήρες ρεπορτάζ KAVALA POST 

http://www.kavalapost.gr/180537/pagkosmia-aeroporiki-istoria-se-proti-provoli-stin-kavala-

fotografies-vinteo/ 

 

http://www.kavalapost.gr/180537/pagkosmia-aeroporiki-istoria-se-proti-provoli-stin-kavala-fotografies-vinteo/
http://www.kavalapost.gr/180537/pagkosmia-aeroporiki-istoria-se-proti-provoli-stin-kavala-fotografies-vinteo/
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BBC West http://www.bbc.co.uk/programmes/b08wv2wc 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b08wv2wc
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2. ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Μέσω OFFICIAL WEB SITE & Facebook και διάσπαρτες αναφορές στον τοπικό τύπο. 

Καμία άλλη οργανωμένη και στοχευμένη δράση σε Εκθέσεις. Εξαιρείται η ATHENS HELEXPO 

στην οποία συμμετείχε η Δνση με πρωτοβουλία της «Δημωφέλεια» 8 Ιουνίου 2017. Οι 

απλές αναφορές σε τυχαίες συναντήσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό δεν θεωρούνται αξίας 

αναφοράς εδώ. 

3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΜΜΕ  

Χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Προϋπολογισμό για κάθε είδους μέσον (TV, Radio, 

Internet, Media, Blogs κ.λ.π) . Με δική τους πρωτοβουλία ουσιαστικά, λόγω προβολής μας 

μέσω διαδικτύου ή άλλων πληροφοριών, έδειξαν ενδιαφέρον και πρόβαλαν στα κεντρικά 

δελτία τους στιγμιότυπα. 

Εθνικής Εμβέλειας Τηλεοπτικά Κανάλια  

«ANT1 TV», «STAR TV», «ΕΤ3»  

TV 100  

mitrakanikoleta@gmail.com Πραγματοποιήθηκε στις 17:30 Πέμπτη 15 Ιουνίου 

ΕΤ 3 Εκπομπή «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

Skype Πέμπτη 29 Ιουνίου ΧΧ:XX 2017 

Radio – Broadcasting / Press Conference  

Περιφερειακής Εμβέλειας Τηλεοπτικά Κανάλια 

ALFA TV / CENTER TV / ENA TV / TV 100 / 

RADIO 

https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2F

skiriakidis%2Fkavala-air-sea-show-2017-_-what-to-see-_-national-news-agency-radio-

station-interview%2F&hide_cover=1 

Οκτώ (8) Συνεντεύξεις σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Θεσσαλονίκης (Radio Thesaloniki, 

ThessRadio, ET3, Flash FM, Imagine Radio, ΑΘΗΝΑΙΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΕ – ΜΠΕ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  

VISITGREECE |The Official website of the Greek Tourism Organisation 

http://www.visitgreece.gr/el/events/6th_kavala_airsea_show 

http://www.visitgreece.gr/en/events/6th_kavala_airsea_show  

6ο Kavala Airsea Show 

Για 6η χρονιά, η πόλη της Καβάλας υποδέχεται από τις 30 Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου 
2017 το Kavala Airsea Show, μία γιορτή του αέρα και της θάλασσας. Το Kavala Airsea Show 
αποτελεί ένα θέαμα αεροπορικών και ναυτικών επιδείξεων που προσφέρεται δωρεάν στο 
κοινό, κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Καβάλας αλλά οπτικά προσβάσιμο σχεδόν 
από όλα τα μέρη της πόλης αλλά και από τις εισόδους της, λόγω της αμφιθεατρικότητάς 
της. 

mailto:mitrakanikoleta@gmail.com
https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fskiriakidis%2Fkavala-air-sea-show-2017-_-what-to-see-_-national-news-agency-radio-station-interview%2F&hide_cover=1
https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fskiriakidis%2Fkavala-air-sea-show-2017-_-what-to-see-_-national-news-agency-radio-station-interview%2F&hide_cover=1
https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?feed=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fskiriakidis%2Fkavala-air-sea-show-2017-_-what-to-see-_-national-news-agency-radio-station-interview%2F&hide_cover=1
http://www.visitgreece.gr/el/events/6th_kavala_airsea_show
http://www.visitgreece.gr/en/events/6th_kavala_airsea_show
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Φέτος, το Kavala Airsea Show θα προσφέρει στο κοινό πλήθος παράλληλων δράσεων. 
Μεταξύ αυτών είναι η Έκθεση και ο Διαγωνισμός των Μοντελιστών, η Έκθεση των 
Αερομοντελιστών, ένα ελικοδρόμιο στο κέντρο της πόλης όπου θα προσγειωθεί ένα 
ελικόπτερο του Στρατού Ξηράς και θα παραμείνει για στατική έκθεση έως και επτά ώρες, η 
Εμπορική ζώνη με μια σειρά από περίπτερα και εκθέσεις, η Παιδική ζώνη με κέντρο του 
λούνα παρκ, συναυλίες, aerial dancing από την Κατερίνα Σολδάτου και πολλές άλλες 
εκπλήξεις. Τέλος, στο πλαίσιο του 6ου Kavala Airsea Show, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη 
επίσημη προβολή στην Ελλάδα του ντοκιμαντέρ Bristol Scout: Rebuilding History. Το 
ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία του David Bremner και της ομάδας του, οι οποίοι 
επιχειρούσαν επί δεκατέσσερα συνεχόμενα έτη να κατασκευάσουν ένα Bristol Scout 
πανομοιότυπο με εκείνο που πέταξε ο παππούς του David στο νησί της Θάσου, κατά τη 
διάρκεια του Ά Παγκοσμίου Πολέμου.  

Φωτογραφία: Saudi Hawks KASS, 2014 

Για περισσότερες πληροφορίες : kavala-airshow.com 

STAR 

http://www.star.gr/ellada/376765/kavala-airsea-show-entypwsiakes-eikones-to-apatsi-

prosgeiwthhke-sto-limani 

http://www.azinlikca.net/eidiseis/item/6715-mi-xasete-to-kaala-airsea-show.html 

http://www.tornosnews.gr/permalink/25475.html 

https://www.limnosfm100.gr/limnos/item/28115-i-limnos-sto-6o-kavala-air-sea-show-

photos.html 

ΑΘΗΝΑΙΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΕ – ΜΠΕ 

Κυριακίδης Σωτήρης. 

http://www.amna.gr/macedonia/article/167755/Xekina-to-6o-Kavala-Air-Sea-Show 

«100.000 επισκέπτες στην Καβάλα για το 6ο Kavala Air Sea Show» 

ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ /Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, 12:11:55 / Τελευταία Ενημέρωση: 14:19 / 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
 
http://www.amna.gr/tourism/article/167661/100000-episkeptes-stin-Kabala-gia-to-6o-

Kavala-Air-Sea-Show 

http://thessbomb.blogspot.gr/2017/06/6-air-sea-show-pageo-flying-day.html 

Kavala Post 

 

http://www.kavalapost.gr/180283/6o-kavala-airsea-show-sto-visitgreece-gr-afieroma-

sti-megali-giorti-tou-ouranou-kai-tis-thalassas/ 

http://www.kavalapost.gr/179363/antistrofi-metrisi-gia-na-xanasikosoume-to-kefali-

psila-diavaste-analytika-programma-tou-6ou-kavala-airsea-show/ 

http://www.kavalapost.gr/179325/pageo-flying-day-2017-synantisi-ergasias-sto-

dimarchio-pangeou/ 

https://kavala-airshow.com/
http://www.star.gr/ellada/376765/kavala-airsea-show-entypwsiakes-eikones-to-apatsi-prosgeiwthhke-sto-limani
http://www.star.gr/ellada/376765/kavala-airsea-show-entypwsiakes-eikones-to-apatsi-prosgeiwthhke-sto-limani
http://www.tornosnews.gr/permalink/25475.html
http://www.amna.gr/macedonia/article/167755/Xekina-to-6o-Kavala-Air-Sea-Show
http://www.amna.gr/tourism/article/167661/100000-episkeptes-stin-Kabala-gia-to-6o-Kavala-Air-Sea-Show
http://www.amna.gr/tourism/article/167661/100000-episkeptes-stin-Kabala-gia-to-6o-Kavala-Air-Sea-Show
http://thessbomb.blogspot.gr/2017/06/6-air-sea-show-pageo-flying-day.html
http://www.kavalapost.gr/180283/6o-kavala-airsea-show-sto-visitgreece-gr-afieroma-sti-megali-giorti-tou-ouranou-kai-tis-thalassas/
http://www.kavalapost.gr/180283/6o-kavala-airsea-show-sto-visitgreece-gr-afieroma-sti-megali-giorti-tou-ouranou-kai-tis-thalassas/
http://www.kavalapost.gr/179363/antistrofi-metrisi-gia-na-xanasikosoume-to-kefali-psila-diavaste-analytika-programma-tou-6ou-kavala-airsea-show/
http://www.kavalapost.gr/179363/antistrofi-metrisi-gia-na-xanasikosoume-to-kefali-psila-diavaste-analytika-programma-tou-6ou-kavala-airsea-show/
http://www.kavalapost.gr/179325/pageo-flying-day-2017-synantisi-ergasias-sto-dimarchio-pangeou/
http://www.kavalapost.gr/179325/pageo-flying-day-2017-synantisi-ergasias-sto-dimarchio-pangeou/
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http://www.kavalapost.gr/173165/airsea-show-aniki-stin-kavala-theli/ 

http://www.kavalapost.gr/176227/kavala-airsea-show-petai-gia-nea-peramo/ 

http://www.kavalapost.gr/176649/kavala-airsea-show-stin-teleti-aposyrsis-ton-

phantom-rf-4e-pou-tha-gini-sti-larisa/ 

http://www.kavalapost.gr/174590/aerodromio-kazavitiou-apogiosi-tis-istorias-tis-

thasou-mesa-apo-agnostes-ptyches-tis/  

http://www.kavalapost.gr/180024/kavala-airsea-show-2017-arena-stithike/ 

YOUTUBE 

 

Πρωινή Εφημερίδα Καβάλας 

https://www.proininews.gr/to-aristotelio-panepistimio-thessalonikis-sto-6th-kavala-

air-sea-show/ 

https://www.proininews.gr/provoli-ntokimanter-sto-plesio-tou-air-show/ 

K-tipos 

https://www.k-tipos.gr/  

https://www.k-tipos.gr/kavala-air-sea-show-

%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-

%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-

%CF%80%CE%BF%CF%85/ 

https://www.k-tipos.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-

%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81-

http://www.kavalapost.gr/173165/airsea-show-aniki-stin-kavala-theli/
http://www.kavalapost.gr/176227/kavala-airsea-show-petai-gia-nea-peramo/
http://www.kavalapost.gr/176649/kavala-airsea-show-stin-teleti-aposyrsis-ton-phantom-rf-4e-pou-tha-gini-sti-larisa/
http://www.kavalapost.gr/176649/kavala-airsea-show-stin-teleti-aposyrsis-ton-phantom-rf-4e-pou-tha-gini-sti-larisa/
http://www.kavalapost.gr/174590/aerodromio-kazavitiou-apogiosi-tis-istorias-tis-thasou-mesa-apo-agnostes-ptyches-tis/
http://www.kavalapost.gr/174590/aerodromio-kazavitiou-apogiosi-tis-istorias-tis-thasou-mesa-apo-agnostes-ptyches-tis/
http://www.kavalapost.gr/180024/kavala-airsea-show-2017-arena-stithike/
https://www.proininews.gr/to-aristotelio-panepistimio-thessalonikis-sto-6th-kavala-air-sea-show/
https://www.proininews.gr/to-aristotelio-panepistimio-thessalonikis-sto-6th-kavala-air-sea-show/
https://www.proininews.gr/provoli-ntokimanter-sto-plesio-tou-air-show/
https://www.k-tipos.gr/
https://www.k-tipos.gr/kavala-air-sea-show-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85/
https://www.k-tipos.gr/kavala-air-sea-show-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85/
https://www.k-tipos.gr/kavala-air-sea-show-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85/
https://www.k-tipos.gr/kavala-air-sea-show-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85/
https://www.k-tipos.gr/kavala-air-sea-show-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85/
https://www.k-tipos.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-6%ce%bf/
https://www.k-tipos.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-6%ce%bf/
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%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-

%cf%84%ce%bf%cf%85-6%ce%bf/ 

Kavalaportal 

http://www.kavala-portal.gr/protaseis/events/item/10049-kavala-airsea-show-2017-

thelame-kai-allo-vinteo-fotografies 

Entypaki 

https://www.tipaki.gr/kavala-airsea-show-2017-

%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD-

%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-

%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD/ 

Kavalapress 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  

ΠΡΩΙΝΗ / ΕΓΝΑΤΙΑ / ΕΒΔΟΜΗ / ΕΝΗΜΕΡΟΣ / ΝΕΣΤΟΣ κ.α 

FORUMS 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotter - Press 

Έφτασαν τους 90 από πάνω από επτά χώρες. 

http://www.kavala-portal.gr/protaseis/events/item/10049-kavala-airsea-show-2017-thelame-kai-allo-vinteo-fotografies
http://www.kavala-portal.gr/protaseis/events/item/10049-kavala-airsea-show-2017-thelame-kai-allo-vinteo-fotografies
https://www.tipaki.gr/kavala-airsea-show-2017-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD/
https://www.tipaki.gr/kavala-airsea-show-2017-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD/
https://www.tipaki.gr/kavala-airsea-show-2017-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD/
https://www.tipaki.gr/kavala-airsea-show-2017-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD/
https://www.tipaki.gr/kavala-airsea-show-2017-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD/
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https://www.flickr.com/photos/airliner/35741852375/in/photostream/ 

http://plane-pics.blogspot.gr/2017/08/f-16-demo-team-zeus-kavala-airshow-2017.html 

http://www.kavalapost.gr/180960/kavala-airsea-show-proti-mera-mesa-apo-ton-fako-tou-

ilia-kotsirea/ 

https://www.flickr.com/photos/airliner/35741852375/in/photostream/
http://plane-pics.blogspot.gr/2017/08/f-16-demo-team-zeus-kavala-airshow-2017.html
http://www.kavalapost.gr/180960/kavala-airsea-show-proti-mera-mesa-apo-ton-fako-tou-ilia-kotsirea/
http://www.kavalapost.gr/180960/kavala-airsea-show-proti-mera-mesa-apo-ton-fako-tou-ilia-kotsirea/


17 
 

http://www.timlaurencephotography.com/ 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  

ΠΤΗΣΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

http://www.timlaurencephotography.com/
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Λεπτομερείς αναφορές και παραπομπές γίνονται Διαρκώς και Χωρίς Δημόσιο 

κόστος τουλάχιστον στο Διαδίκτυο δηλαδή το απόλυτα κυρίαρχο μέσο προβολής για κάθε 

δράση ή διοργάνωση. 

Η διοργάνωση μέσω του διαδικτύου και ειδικών, διεθνούς κυκλοφορίας και 

επισκεψιμότητας, ημερολογίων και περιοδικών κυρίως, προβάλλει σταθερά και χωρίς 

κόστος την περιοχή και κατ’ επέκταση την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

Συγκεκριμένα και σε ότι αφορά το οπτικό υλικό, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο και 

ποιοτικό, μαζί με υλικό τουριστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα αυτό δημοσιοποιείται 

ελεύθερα στο κοινό σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μας δεν υπάρχει ανάλογο 

προηγούμενο. 

Ουσιαστικά η Προβολή της Διοργάνωσης γίνεται εκτός Προϋπολογισμού και όχι από 

επαγγελματικό φορέα (δεν εγκρίθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή ειδικό κονδύλιο 

30.000 ευρώ). Κάθε μαζική Δράση Προβολής βασίστηκε στο Διαδίκτυο και σποραδικές και 

ευκαιριακές περιστάσεις. Για τη Διοργάνωση αυτό αποτελεί ουσιαστικό μειονέκτημα. 

Εύκολα κανείς κατανοεί την αναγνωρισιμότητα που θα κέρδιζε η διοργάνωση και κατ’ 

επέκταση της περιοχής που πραγματοποιείται (δηλ. της περιοχής Καβάλας). 

Σε ότι αφορά την Προβολή μέσω Flyer και Αφισών, επισημαίνουμε ότι αναρτώνται 

μόνο στα νόμιμα προβλεπόμενα σημεία και χωρίς να επηρεάζουν την δημόσια αισθητική 

ενώ σημειώθηκαν τα εξής αξιοσημείωτα.  

Flyer. Διανεμήθηκαν 500 flyer μεταξύ Ιαν – Ιουν 2017 με κάθε ευκαιρία. Τα υπόλοιπα 

10.000 διανεμήθηκαν κατά την Διοργάνωση. Ο λόγος ήταν η γραφειοκρατικές διαδικασίες 

οι οποίες καθυστέρησαν την όλη διαδικασία.  

Banner 

Απώλειες από άγνωστη αιτία (προφανώς από άλλη διοργάνωση) και αδυναμία  

ανάρτησης στην κύρια ζώνη θεατών λόγω κατάληψης από τη Δημοτική διοργάνωση 

«Φεστιβάλ Φιλίππων 2017». 

Συμπεράνουμε η αναποτελεσματική χρήση τους, όταν άλλοι δεν τηρούν βασικούς 

κανόνες συνεργασίας, ικανής ενασχόλησης και αισθητικής. 

 

 

 

5. Μετά τη Διοργάνωση μέχρι Νοε 2017 
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FACEBOOK  

Αρέσει σε 10.945 άτομα / 10.831 άτομα ακολουθούν αυτή τη Σελίδα 

Κριτικές από 300 + άτομα 

 

 

Η επίτευξη 48.000 + προβολών του 4λεπτου Video της ομάδας BBJT ξεπερνά κάθε 

άλλο της ίδιας ομάδας για κάθε επίδειξη (ακόμη και στα μεγαλύτερα όπως π.χ της Μόσχας) 

και μάλιστα πολλαπλάσια. Αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα δυναμικής της 

διοργάνωσης. 
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δ. Η προαγωγή του ενδιαφέροντος του κοινού - και κυρίως των νέων - για τον 

αεροπορικό και ναυτικό πολιτισμό. 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
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Απόψεις και σχολιασμοί θεατών 

https://www.youtube.com/watch?v=H7e3YUwbNpg 

https://www.youtube.com/watch?v=xawCyzUwxnA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7e3YUwbNpg
https://www.youtube.com/watch?v=xawCyzUwxnA
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Μείζονες Παράλληλες Δράσεις και Συνεργασίες 

Σε συνεργασία με Όμιλο Αερομοντελιστών Καβάλας – ΕΛΑΟ 

Η συμμετοχή του "Ομίλου Αερομοντελιστών Καβάλας" και η μεγάλη (και 
επαναλαμβανόμενη) συμμετοχή σημαντικών αερομοντελιστών από την Ελλάδα - μελών της 
Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (Ε.Λ.Α.Ο), προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες γνωριμίας 
με τον "Αεροπορικό Πολιτισμό" σε χιλιάδες θεατές μικρούς και μεγάλους. Οι στατικές 
(χερσαία ζώνη Λιμένος Καβάλας) και οι αεροπορικές επιδείξεις (στην Αεροπορική Βάση της 
Πολεμικής Αεροπορίας στον Αμυγδαλαιώνα) κατά την διάρκεια της διοργάνωσης γνωρίζουν 
στο ευρύ κοινό τον ''Αεροπορικό Πολιτισμό". 

 

α. Οινοποιείο Niko Lazaridi Δράμα 27 και 28 Μαΐου 2017. Με πάνω από 500 

επισκέπτες ως παράλληλη δράση κατόπιν συνεργασίας με την Διοίκηση της Επιχείρησης 

(και Χορηγό της Διοργάνωσης) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»  

http://dramania.gr/dramoinognosia 

 

 

 

 

 

 

http://dramania.gr/dramoinognosia
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Αεροπορικές Επιδείξεις στην Αεροπορική Βάση Αμυγδαλαιώνα Κυριακή 02 Ιουλίου 2017 σε 

συνεργασία και υποστήριξη με την Πολεμική Αεροπορία. 

https://www.youtube.com/watch?v=AxoCoz0jGyk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AxoCoz0jGyk
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Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μοντελιστών Καβάλας 
 
Βασικά στοιχεία απολογισμού 
Εκθέματα – Μοντέλα : 215 / Εκθέτες : 54 / Χώρες Συμμετασχόντων : 4 
Επισκέπτες Παρασκευή : 100 / Σάββατο : 350 / Κυριακή : 350 / Σύνολο : 800 επισκέπτες. 
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Συνεργασία με Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Αεροδιαστημικής 

ASAT - Aristotle Space & Aeronautics Team 

Κατόπιν αιτήματος του ΑΠΘ Ομάδα 20 Φοιτητών του Τμήματος Αεροδιαστημικής 

συμμετείχαν χωρίς χρέωση από τη διοργάνωση στην Εμπορική Έκθεση με περίπτερο και 

μοντέλα αεροσκαφών και πυραύλων των ειδικών εργασιών και προγραμμάτων τους.  

Τρία  project: 1) Μελέτη και κατασκευή αερομοντέλου, με σκοπό τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό ACC στο Ζάγκρεπ. 2) Μελέτη και κατασκευή πυραύλου Rocketry, με σκοπό τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό Spaceport America Cup. 3) Μελέτη και κατασκευή Cubesat, με 

σκοπό τη συνεργασία με την ESA για εφαρμογές αστρονομικών παρατηρήσεων. 

 

 

Η Συνεργασία συνεχίζεται και μετά την επίσκεψη μας στην ΔΕΘ στο περίπτερο τους 

τον Σεπ. 2017 στη Θεσσαλονίκη κατόπιν πρόσκλησης τους. Εκεί η Διοργάνωση επέδωσε το 

αναμνηστικό του KASS 2017 παρουσία και των καθηγητών τους. 
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ε. Η ψυχαγωγία της τοπικής κοινωνίας και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας 

στην τοπική οικονομική δραστηριότητα. 

 

 

 



27 
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στ. Μία τέτοια διοργάνωση, συμβάλλει στην συνέχιση της ενδυνάμωσης της 

αναγνωρησιμότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής καθώς και στην ενίσχυση της 

συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα κοινωνικού και οικονομικού-

αναπτυξιακού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του 

Δήμου Καβάλας.  

Εδώ φαίνεται οπτικοποιημένη η επίσημη σελίδα Web Site της Διοργάνωσης η οποία 

βρίσκεται σε διαρκή λειτουργικότητα από το 2013 σταθερά (χωρίς διακοπή) και με κόστος 

που έχει αναλάβει αποκλειστικά και πέραν  του δημόσιου προϋπολογισμού. 
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Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 

 

Flying Display Participant Teams Εκτελέστηκαν στο 100% 

HAF F16C Demo Team "Zeus" (F) / HAF T- 6A Demo Team "Daedalus" (F) 

1 X AH-64Α Hellenic Army Aviation (F) / 1 X AH-64DHE Hellenic Army Aviation (F) 

2 X UH-1H Hellenic Army Aviation (F) / Baltic Bees Jet Team 6 X L39 C (F) 

Helicopter Solo Display 1 X EC 120B D. VERVERELIS - VOSTOK "Wizard" (F) 

Pioneer Team 4 X P 300 Alpi (F) / Aerial Dancing Katerina Soldatou  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 

Την ευθύνη Ανέλαβε ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας. 

http://www.kavalapost.gr/180960/kavala-airsea-show-proti-mera-mesa-apo-ton-fako-tou-

ilia-kotsirea/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kavalapost.gr/180960/kavala-airsea-show-proti-mera-mesa-apo-ton-fako-tou-ilia-kotsirea/
http://www.kavalapost.gr/180960/kavala-airsea-show-proti-mera-mesa-apo-ton-fako-tou-ilia-kotsirea/
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2. «PAGEO FLYING DAY 2017» 

http://www.kavalapost.gr/181080/pageo-flying-day-2017-otan-o-ouranos-enonete-ti-

thalassa-fotografies/ 

Η πρώτη χρονιά που το Kavala AirSea Show «απλώθηκε» και στον δήμο Παγγαίου στέφθηκε 

με απόλυτη επιτυχία, με τον «μάγο» Δημήτρη Βερβερέλη και τους Ιταλούς της Pioneer 

Team να φροντίζουν γι' αυτό-Θερμό όσο κι ο... καύσωνας το χειροκρότημα του κόσμου 

Tο Pageo Flying Day 2017 πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Ιουλίου 

2017 στον κόλπο της Νέας Περάμου, στο πλαίσιο του 6ου Kavala AirSea Show. Οι 

εντυπωσιακοί ελιγμοί της ομάδας VOSTOK-EUROPE με πιλότο τον Δημήτρη «Wizard» 

Βερβερέλη και οι Ιταλοί πιλότοι της Pioneer Team, γέμισαν τον ουρανό της Νέας Περάμου 

με χορευτικές φιγούρες και χρώματα, ικανά να κάνουν τον κόσμο που τους 

παρακολουθούσε από τις παραλίες και τους πεζοδρόμους να σηκώσει το κεφάλι ψηλά, 

κόντρα στον ήλιο και στην αφόρητη ζέστη, ενώ το show άνοιξαν οι μικροί μαθητές του 

Συλλόγου «Μαχητές Νέας Περάμου» με επιδείξεις πολεμικών τεχνών. 

 

 

Όταν ο πήχης ανεβαίνει ψηλά από την πρώτη κιόλας συμμετοχή σε μια διοργάνωση 

σαν το Kavala AirSea Show 2017, είναι δείγμα επιτυχίας κι όταν το χειροκρότημα του 

κόσμου, παρά τη ζέστη, είναι πιο θερμό κι από τη θερμοκρασία ενός καύσωνα, τότε η 

επιτυχία είναι βεβαιωμένη και με τη… βούλα.  

http://www.kavalapost.gr/181080/pageo-flying-day-2017-otan-o-ouranos-enonete-ti-thalassa-fotografies/
http://www.kavalapost.gr/181080/pageo-flying-day-2017-otan-o-ouranos-enonete-ti-thalassa-fotografies/
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Η Πτητική επίδειξη του Δημήτρη Βερβερέλη Vostoc Europe ήταν προσφορά και 

πέραν της συμβατικής υποχρέωσης  

 

 

O συντονισμός της διοργάνωσης έγινε από το κάστρο της Βυζαντινής 

Ανακτορούπολης, που φέτος «φιλοξένησε» μια διαφορετική εκδήλωση, ενώ την εκδήλωση 

παρουσίασε η υπεύθυνη του γραφείου Τύπου του δήμου Παγγαίου Νατάσα Θεοδοσίου με 

guest τον γνωστό παρουσιαστή Γιάννη Σερβετά. 

Παρόντες ήταν ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος 

Λαζαρίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος, ο δήμαρχος 

Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, οι αντιδήμαρχοι Παγγαίου Χρήστος Μποσμπότης και 

Ελένη Μπενή, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου Μάκης Ζουμπλιός και 

ο διευθυντής του TV 100 της Θεσσαλονίκης Λάζαρος Θεοδωρακίδης. 
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3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Τομέας Κόστος  Τελική Δαπάνη 

1  Δημιουργία Video Promo Full HD (4min) για Προβολή 

μέσα από τα ΜΜΕ (TV, Internet) 
  2.000,00 €  

2 Γραφικός Εξοπλισμός, Αναλώσιμα, είδη διαπιστεύσεων– 

Αναμνηστικά Δώρα Συμμετασχόντων , VIP. 
   2.400,00 €  

3 Μικροφωνικός Εξοπλισμός Περιοχής Θεατών (1000 

μέτρα) Εκφωνητές (Commentator) 
  2.400,00 €  

4 Βιντεοσκόπηση – επεξεργασία - σύνθεση    2.000,00 €  

5 Φωτογραφική κάλυψη δύο (2) ημερών διοργάνωσης 

στην πλήρη γεωγραφική ανάπτυξη της (ΠΕ Καβάλας). 
  2.000,00 €  

6 Ψηφιακή επεξεργασία αρχείων φωτογράφισης    1.500,00 €  

7 Σχεδιασμός Flyer και Banners / Roller Banners– 

Προγράμματα – Αφίσες – Διαφήμιση κάρτες και 

γραφικών διοργάνωσης 

  1.600,00 €  

8 Εκτύπωση Flyer και Banners / Roller Banners– 

Προγράμματα – Αφίσες – Διαφήμιση 
  2.400,00 €  

9 Καύσιμα – Λιπαντικά συμμετασχόντων εναέριων μέσων 

– αυτοκινήτων κίνησης 
  3.000,00 €  

10 Γεύμα (μπουφέ) Υποδοχής   8.00,00 €  

11 Επίσημο Γεύμα / Μπουφέ - Τελετή Λήξης  1.600,00 €  

12 Φιλοξενία Αντιπροσωπιών και VIP  3.200,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ Περιφερειακής Ενότητας ΚΑΒΑΛΑΣ 24.600,00 € 17.000,00 € 

13 Κάλυψη εξόδων κίνησης και ταξιδιών εργασίας 

Οργανωτικής Επιτροπής – Διευθυντή Διοργάνωσης 
 5.000,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ Επιμελητηρίου ΚΑΒΑΛΑΣ  5.000,00 €  

14 Αμοιβές – Έξοδα αεροπορικών ομάδων επιδείξεων 50.000,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ  Δήμου ΚΑΒΑΛΑΣ 50.000,00 €  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 79.600,00 € 72.600,00 € 

Α/Α Αναλυτικός προϋπολογισμός «Pageo Flying Day 2017» Κόστος 

1  Προβολή μέσα από τα ΜΜΕ (Internet) 1.500,00 € 

2 Δαπάνη Διαφήμισης – Προβολής  2.500,00 € 

3 Μικροφωνικός Εξοπλισμός Περιοχής Θεατών (1000 μέτρα) Εκφωνητές 

(Commentator) 

1.000,00 € 

4 Αμοιβές αεροπορικών ομάδων επιδείξεων 6.000,00 € 

5 Έξοδα (φιλοξενία, καύσιμα, τέλη, κίνηση) αεροπορικών ομάδων 

επιδείξεων 

 4.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ Δήμου ΠΑΓΓΑΙΟΥ 15.000,00 € 
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Συνολική αναφορά κίνησης Προϋπολογισμού – Απολογισμού 6th KASS 2017 

 

ΠΑΜΘ / ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ                 17.000 ΠΑΜΘ/ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (πληροφορίες Ιουν 

2017) 

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της ΠΑΜΘ προϋπολόγισε 30.000 ευρώ μέχρι και 

πριν το εγκεκριμένο Σχέδιο Προϋπολογισμού. Τον Απρίλιο το ποσό αυτό μειώθηκε στα 

24.600 ευρώ ενώ η τελική συνολική δαπάνη ήταν 17.000 ευρώ (μέχρι σήμερα η Δνση δεν 

έχει λάβει εσωτερική, σε επίπεδο αρμόδιων υπηρεσιών ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας, επίσημη 

ενημέρωση για το τελικό ποσό συμμετοχής της. 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                 50.000 

              ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ     Οικονομική Διαχείριση  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                 15.000 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ                                       5.000  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ    10.000  (Εκτός Προγραμματικής) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΣΥΝΟΛΟ                                              97.000 ευρώ (Είχαν προϋπολογιστεί 110.000 

ευρώ) 

Γενικό συμπέρασμα: Όπως κάθε χρονιά έτσι και το 2017 ο προϋπολογισμός 

υπερκάλυψε τις δαπάνες. Περίσσεψαν 600 ευρώ (το 2016 περίσσεψαν 2000 ευρώ) 

 

 

4. ΧΟΡΗΓΟΙ 

ΧΟΡΗΓΟΙ (Υπηρεσιών / Ειδών / Ευκολιών – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ    
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Ιδιαίτερης Αξίας Χορηγία (250 ζεύγη Φιαλών Καρασί) της Nico Lazaridi Winery η 

συλλεκτική Συλλογή για τη Διοργάνωση μας. Δωρήθηκαν  σε όλους τους Συμμετέχοντες 

(Φορείς, ΟΕ, Κρατικές , Υπηρεσίες , Παράγοντες του τόπου κ.λ.π) 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Η μοναδική χρηματική χορηγία προήλθε από την Fraport Greece κατόπιν ενεργειών 

Αντιπεριφερειάρχη ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και Δντή. Ανήλθε στις 6.000 ευρώ προς την 

«Δημωφέλεια». Το ποσό αυτό κάλυψε την έκτακτη δαπάνη υπηρεσιών Handling 

(εξυπηρέτηση συμμετασχόντων εναέριων μέσων) στον Διεθνή Αερολιμένα Καβάλας. Η 

δαπάνη χαρακτηρίζεται ως έκτακτη (μη προβλέψιμη) μια και τα δεδομένα κατά την σύνταξη 

του προϋπολογισμού άλλαξαν από τις εταιρείες στα τέλη Μαΐου και μετά την ανάληψη της 

διαχείρισης από την Fraport Greece. 

Η συμμετοχή της VOSTOC EUROPE ήταν χορηγική κόστους 30.000 ευρώ κατ΄εκτίμηση (καμία 

επιβάρυνση πλην 400 Lt JET A1 Fuel και 400 lt AVGAS με έξοδα της διοργάνωσης). Οι χορηγίες 

τροφίμων, ποτών δόθηκαν σε διακεκριμένους επισκέπτες και  κυρίως στους εθελοντές. 

5. Οικονομικά Οφέλη τοπικών Επιχειρήσεων 

Αναφορά τοπικών Επιχειρήσεων σε τηλεοπτικό τοπικό κανάλι.  

https://www.youtube.com/watch?v=9mKsIOKzoss 

Η διοργάνωση με την παρούσα της σύνθεση και το δυναμικό δεν δύναται να παράσχει 

λεπτομερή οικονομικά στοιχεία, μια και λόγω του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της 

(είναι ελεύθερη για το κοινό), διεξάγεται μέσα σε πόλη σε πλήρη λειτουργικότητα χωρίς 

περιορισμό και έλεγχο στη παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, εμπορίου, 

διακίνησης κ.λ.π. 

https://www.youtube.com/watch?v=9mKsIOKzoss


40 
 

Ενδεικτικά όμως η συγκέντρωση 20.000 περίπου θεατών (μόνο στη κεντρική περιοχή της 

χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας στην κορύφωση των επιδείξεων) και η αυταπόδεικτη 

κατανάλωση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων από Ξενοδοχεία, 

καφετέριες, ταβέρνες ουζερί, club σε όλη την περιοχή (Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη κ.λ.π) και 

περίπτερα αποδεικνύει το ιδιαίτερα μεγάλο όφελος στις τοπικές επιχειρήσεις. 

Πέραν αυτού το συντριπτικό ποσοστό των δαπανών που καλύπτουν οι δημόσιοι φορείς 

οδηγείται σε τοπικές κυρίως αλλά και περιφερειακές επιχειρήσεις. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Ο χρήστης Remax Choice πρόσθεσε 13 νέες φωτογραφίες. 

2 Ιουλίου στις 4:56 μ.μ. ·  

Εντυπωσιασμένοι για άλλη μια φορά από την προσπάθεια όλων των υπευθύνων, να 
φέρουν εις πέρας αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση στην πόλη μας και τους αξίζει ένα 
μεγάλο ευχαριστώ, αλλά κυρίως εντυπωσιασμένοι από την τελειότητα, την αρμονία και την 
μεγάλη δύναμη ψυχής που καταθέτουν όλοι οι ιπτάμενοι και κυρίως οι πιλότοι μας της Π.Α, 
που γι’ αυτούς μόνο air show δεν είναι, αφού αυτό αποτελεί καθημερινότητα στην ζωή 
τους για την υποστήριξη των συνόρων της χώρας μας. Είμαστε ευγνώμονες. Μπράβο!!!! 

NICO LAZARIDI WINES BRISTOL SCOUT 

BRISTOL SCOUT - THE WINE: As we were leaving Kavala earlier this week to set off back to 
UK, our good friend and organiser of the Kavala Airsea Show arrived at the quayside to give 
David, Theo and Stephen bottles of BRISTOL SCOUT THE WINE! we feel very honoured 
indeed thank you Panos 

Ο χρήστης V Watches πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες. 4 Ιουλίου στις 12:37 μ.μ. ·  

Η VOSTOK-EUROPE GREECE και η V Watches ευχαριστούν θερμά τον 'wizard' Dimitris 
Ververelis και τον Jurgis Kairys για τις καταπληκτικές τους αεροπορικές επιδείξεις στο Kavala 
Airsea Show με τα χρώματα της Vostok-Europe! Οι δύο παγκόσμιας κλάσης πιλότοι 
αεροπορικών επιδείξεων συγκλόνισαν το κοινό και εμάς με τις ικανότητές τους, την 
ευρηματικότητά τους και την επικοινωνία τους με το κοινό. Ευχαριστούμε επίσης τον Pavlos 
Tsitswnis και τον Giannis Ioannou που συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία της ομάδας 
VOSTOK-EUROPE! Πολλά συγχαρητήρια στον Παναγιώτης Ιωάννης Γεωργιάδης για την 
ακόμα μία φορά επιτυχημένη διοργάνωση του Kavala Air Sea Show και την θερμή 
φιλοξενία, αλλά και τους εθελοντές του air show! Stay tuned! 

Ο Παναγιώτης Ιωάννης Γεωργιάδης πρόσθεσε μια νέα φωτογραφία στο Χρονολόγιο του 
χρήστη Chrisanthidis. 
14 Ιουλίου στις 7:57 π.μ. ·  

Ευχαριστούμε πολύ την διακεκριμένη Επιχείρηση Κουραμπίε Χρυσανθίδη για την ευγενική 
της προσφορά στη Διοργάνωση μας "6th Kavala Air Sea Show & Pageo Flying Day 2017". 
Από την τελετή λήξης. Photo from Close Ceremony at Lucy Hotel Kavala with The Baltic Bees 
Jet Team Pilots (Latvia). Thank you so match Chrisanthidis. "The Flying Kourampie". Original 
photo by Agelos Ageloudis. 

Ο χρήστης Chrisanthidis κοινοποίησε τη δημοσίευσή σας. 14 Ιουλίου στις 11:48 π.μ. ·  

https://www.facebook.com/remaxchoicegreece/
https://www.facebook.com/remaxchoicegreece/posts/1368035996617030
https://www.facebook.com/remaxchoicegreece/posts/1368035996617030
https://www.facebook.com/Vichos.Watches/?hc_ref=ARSeqcHYE4YVtmtHORGUApW3Anci_x1bjvUPGtfg4XJFlMF5RY7nWlvCz7TRT8Lb7_Q
https://www.facebook.com/Vichos.Watches/posts/1316484001799784
https://www.facebook.com/Vichos.Watches/posts/1316484001799784
https://www.facebook.com/VOSTOKEUROPE.GREECE/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Vichos.Watches/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ververelis?fref=mentions
https://www.facebook.com/ververelis?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Jurgis-Kairys/139477359403997?fref=mentions
https://www.facebook.com/kavala.airshow/?fref=mentions
https://www.facebook.com/kavala.airshow/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vostok.europe/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pavlos.tsitswnis?fref=mentions
https://www.facebook.com/pavlos.tsitswnis?fref=mentions
https://www.facebook.com/giannis.ioannou.54?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011158560597&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011158560597&hc_ref=ARQ8wIzLDrL9WrvfvN-nw4eR5MA5E30KR0JuuTLEVAJ8puRD7LE1IQLFRk5gYzygFYE
https://www.facebook.com/chrisanthidisdelights/posts/396594867405223
https://www.facebook.com/chrisanthidisdelights/?hc_ref=ARQ8wIzLDrL9WrvfvN-nw4eR5MA5E30KR0JuuTLEVAJ8puRD7LE1IQLFRk5gYzygFYE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=438567003191915&set=p.438567003191915&type=3
https://www.facebook.com/chrisanthidisdelights/?hc_ref=ARQiU56gMzSo9yo-ongo9_fLMKxICSgOteTvS-nRahNeTl0e1WCW5vLPGPPaXNj--sQ
https://www.facebook.com/chrisanthidisdelights/posts/396594867405223
https://www.facebook.com/chrisanthidisdelights/posts/396644517400258
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Η χαρά είναι όλη δική μας κ. Παναγιώτης Ιωάννης Γεωργιάδης, ειδικά όταν στηρίζουμε 

6. Οικονομικά Οφέλη Εθνικής Οικονομίας 

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν σημαντικούς κρατικούς φόρους οι οποίοι μαζί με τους φόρους 

επί των επιχειρηματικών / ιδιωτικών χορηγιών περιορίζουν σημαντικά στην πράξη το 

κόστος μιας μοναδικής και στον οικονομικό τομέα διοργάνωσης όπως το Kavala Air/ Sea 

Show, το οποίο πάντα πρέπει να συγκρίνεται με ανάλογες (διοργανώσεις) και του 

εξωτερικού. 

7. Τελετές Βράβευσης 

Διεξήχθησαν δύο τελετές βράβευσης.  

 α. Η Τελετή Λήξης 02 Ιουλίου 2017 στο ξενοδοχείο LUCY όπου αποδόθηκαν 

ευχαριστίες , αναμνηστικά στις συμμετέχουσες ομάδες με επίδειξη Aerial Danding  και 

Μπουφέ. Παραβρεθήκαν 150 άτομα.  

 β. Ειδική Τελετή Βράβευσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κήπος) στις 17 Ιουλίου 

2017, Τοπικών Κρατικών Φορέων και υπηρεσιών καθώς και των μελών της Οργανωτικής 

Επιτροπής. 

 

 

 

 

 

 

Η διοργάνωση ξεπερνά σε αριθμό τους 53 Φορείς που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται για την 

πραγματοποίηση της σε όλα τα στάδια. Ο αριθμός αυτός (ο οποίος ξεπερνιέται μόνο από τη 

διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 που ήταν 75 Φορείς), καταδεικνύει την 

συνθετότητα της προετοιμασίας αλλά και τις δυνατότητες ενός τόπου και μιας κοινωνίας 

(Κράτος, Φορείς, Εθελοντές , πολίτες με περιορισμένους πόρους να πραγματοποιεί κάτω 

από το πλέον δυσμενές περιβάλλον την μοναδική για τα χαρακτηριστικά της διεθνή 

διοργάνωση ελεύθερη για το κοινό.  

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011158560597&fref=mentions
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