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Αρ. Πρωτ. 05/2021

Αθήνα, 14/7/2021

ΠΡΟΣ : Σωματεία με ενασχόληση τα Υπερελαφρά
ΘΕΜΑ : Συμμετοχή ΥΠΑΜ στο ALEXANDER ONASSIS AIR SHOW

Αγαπητοί φίλοι,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η διοργάνωση εκδηλώσεων
εορτασμού 50 χρόνων του Αεροδρομίου Κυθήρων, θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 19
Σεπτεμβρίου 2021 στο Αεροδρόμιο Κυθήρων με την επωνυμία ‘Alexander Onassis Air Show
2021’.
Η διοργάνωση υλοποιείται υπό την αιγίδα–μέριμνα του Δήμου Κυθήρων με την
συνεργασία–υποστήριξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και της Ελληνικής
Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛΑΟ).
Οι διοργανωτές παρέχουν δωρεάν στα πληρώματα των αεροσκαφών που θα συμμετέχουν
(2 άτομα), διαμονή, γεύματα και μετακινήσεις ανά τέσσερα (4) άτομα, για όλες τις ημέρες
συμμετοχής, από τις 14 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου, αναχώρηση (Check Out) 20/9/2021.
Υποχρέωσή μας, ως Υπερελαφρά είναι να συμμετάσχουμε στις προγραμματισμένες
εκδηλώσεις του παρακάτω πίνακα, με δράσεις που θα σχεδιάσουμε λεπτομερώς από κοινού όλοι οι
συμμετέχοντες, τις ημέρες προετοιμασίας (14/9 & 15/9).
ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Αφίξεις
Αεροσκαφών

14&15/9/2021

17/9/21

18:00

10:00
16:00

18/9/21

10:00

Προετοιμασία
Πληρωμάτων

εκδηλώσεων

και

Ενημερώσεις

Στατική έκθεση, περιήγηση κοινού και πτήσεις στην
περιοχή του Αεροδρομίου.

16:00
16/9/21

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ

Air Show

Πτήσεις
Εθισμού για το
κοινό

Πτήσεις
Εθισμού για το

Οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες θα συζητηθούν–
αναλυθούν στις ενημερώσεις τις ημέρες προετοιμασίας
σε συνεργασία και με την Γενική Αεροπορία.
Θα υλοποιηθούν πτήσεις εθισμού διάρκειας 15-20
λεπτά για το κοινό με κόστος συμμετοχής 20€.
Η διαδικασία εγγραφής, υπεύθυνων δηλώσεων,
προτεραιότητες κλπ, θα καθορισθούν σε ενημερώσεις
κατά τις ημέρες προετοιμασίας.
Θα υλοποιηθούν πτήσεις εθισμού διάρκειας 15-20
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κοινό

13:00

λεπτά για το κοινό με κόστος συμμετοχής 20€.
Η διαδικασία εγγραφής, υπεύθυνων δηλώσεων,
προτεραιότητες κλπ, θα καθορισθούν σε ενημερώσεις
κατά τις ημέρες προετοιμασίας.
Η διάρκεια και η ακριβείς ώρες θα διευκρινιστούν σε
συνεργασία με την Επιτροπή ΥΠΑΜ.

18/9/21

16:00

Αγώνες

18:00

Το σκεπτικό είναι να υλοποιηθεί μια επίδειξη αγώνων
σε απλή μορφή με τυπική βαθμολογία και απόδοση
αναμνηστικών.
Συνεπώς προγραμματίζεται η υλοποίηση προσγειώσεων
ακριβείας χωρίς χρονομέτρηση.

10:00
19/9/21
13:00

Πτήσεις
Εθισμού για το
κοινό

14:00
19/9/21

19/9/21

16:00
16:30

Τελετή Λήξης

Θα υλοποιηθούν πτήσεις εθισμού διάρκειας 15-20
λεπτά για το κοινό με κόστος συμμετοχής 20€.
Η διαδικασία εγγραφής, υπεύθυνων δηλώσεων,
προτεραιότητες κλπ, θα καθορισθούν σε ενημερώσεις
κατά τις ημέρες προετοιμασίας.
Με μέριμνα του Δήμου και τις αρχές του Α/Μ θα γίνει η
τελετή λήξης στο Αεροδρόμιο Κυθήρων.

Αναχωρήσεις

20:00
20/9/21

Αναχωρήσεις

Μετά τα παραπάνω παρακαλείσθε να υποβάλλετε με email, τις επιθυμίες συμμετοχής των
μελών

σας,

στο

johnmademlis@usa.net,

συμπληρώνοντας

τον

συνημμένο

πίνακα

και

λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Ο μέγιστος αριθμός υπερελαφρών αεροσκαφών που μπορεί να φιλοξενήσει το
Αεροδρόμιο είναι δεκαπέντε (15).
2. Στο Αεροδρόμιο Κυθήρων θα διατεθεί ΜΟΝΟ καύσιμο MOGAS από τοπικό πρατήριο
καυσίμων.
3. Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποσταλούν στα παραπάνω email το αργότερο μέχρι την
13/8/2021 και ώρα 20:00.
4. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με κύρια επιλογή προτίμησης των πληρωμάτων που θα
αφιχθούν από 14 & 15 Σεπτεμβρίου.
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Οι δωρεάν παροχές αφορούν:
1. ΜΟΝΟ στα πληρώματα (2 άτομα) και όχι σε τυχόν συνοδούς.
2. Στα πληρώματα που θα αφιχθούν μέχρι και την Πέμπτη 16/9.

Για την Επιτροπή Υπερελαφρών
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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