
   ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και τέλεση Παρέλασης 28ης Οκτωβρίου 2021».

Έχοντας υπόψη μας τις διαταγές που αφορούν στην οργάνωση και τέλεση των Παρελάσεων, κατά τις Εθνικές Επετείους και 

Εορτές, σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες αποβλέποντας στην κατά το δυνατόν πιο άρτια εμφάνιση της σπουδάζουσας 

νεολαίας κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις της  Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

 Επισημαίνεται ότι, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 

για λόγους δημόσιας υγείας.

Για το λόγο αυτό καλούμε τους Διευθυντές όλων των Σχολικών Μονάδων και τους Προισταμένους των άλλων οργανώσεων, 

να εφαρμόσουν με ακρίβεια όσα αναφέρονται στην παρούσα και να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για τον λαμπρότερο 

εορτασμό της, όπως αρμόζει στο νόημα της κορυφαίας αυτής ιστορικής ημέρας του Έθνους μας.

   Με ευθύνη και μέριμνα των Διευθυντών των Σχολείων, του Συλλόγων διδασκόντων αλλά και των Εκπαιδευτικών Φυσικής 

Αγωγής και λοιπών εκπαιδευτικών κατά περίπτωση, πρέπει να γίνουν δύο (2) τουλάχιστον δοκιμαστικές παρελάσεις σε χώρο 

ευθύνης τους, για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία και εμφάνιση από κάθε άποψη των τμημάτων στην Παρέλαση. 

Γι’ αυτό πρέπει, κατά την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής να αφιερώνεται χρόνος 10 έως 12 λεπτών της ώρας για 

την εκμάθηση ανάλογων ασκήσεων (π.χ. βηματισμό, κίνηση χεριών κ.λπ.) σύμφωνα με την σχετική διαταγή του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

 Για την αποφυγή γενικής αναταραχής που δημιουργείται στα προγράμματα των Σχολείων αλλά και τους 

κινδύνους από τη μετακίνηση μαθητών και μαθητριών στο κέντρο της πόλης σε ώρες πλήρους λειτουργίας της αγοράς, δεν 

θα γίνει γενική δοκιμαστική της παρέλασης.

 Επίσης  σας  παρακαλούμε  να  φροντίσετε  προσωπικά  για  την  κόσμια  εμφάνιση  και  την  

ομοιόμορφη  ενδυμασία  των  μαθητών -μαθητριών  που  θα  παρελάσουν .

ΣΥΝΘΕΣΗ   ΤΜΗΜΑΤΩΝ   ΚΑΤΑ   ΤΗΝ   ΠΑΡΕΛΑΣΗ

 Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας, η σύνθεση των τμημάτων των Σχολείων 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,που θα λάβουν μέρος στην παρέλαση, θα αποτελείται 

από δύο (2) τμήματα - ένα (1) αρρένων και ένα (1) θηλέων - με, 6Χ3=18 η 8Χ3=24 μαθητές/τριες το μέγιστο, 
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κάθε τμήμα, τηρώντας τις ανάλογες αποστάσεις μεταξύ τους (1,50 m), τον διμοιρίτη του κάθε τμήματος, το 

σημαιοφόρο και τους παραστάτες της σημαίας. Χωρίς τυμπανιστές.

 Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους-Ενώσεις η σύνθεση των τμημάτων να αποτελείται από τον-την σημαιοφόρο 

τους παραστάτες και αυτόν-ην που φέρει το λάβαρο.

ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ
τηρουμένης της ισχύουσας υπουργικής απόφασης καθορισμού της σειράς προβαδίσματος αριθμ.πρωτ.74901/13-10-2021, 
ορίζεται ως ακολούθως:

1. Φιλαρμονική

----------

2. 1o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.

3. Δημοτικό Σχολείο Παληού, Δημοτικά Σχολεία Καβάλας (1ο-25ο

---------

4. Ειδικό Γυμνάσιο Καβάλας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ)

5. Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γ/σιο-Λύκειο

6. Γυμνάσια πόλης Καβάλας (1ο- 7ο), Μουσικό Σχολείο, Εσπερινό.

7. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

---------

8. 1ο , 2ο , 4ο ΕΠΑ.Λ  Καβάλας.

9. Γενικά Λύκεια πόλης Καβάλας.

----------

10. Σχολή μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι

11. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Καβάλας – Σώμα Εθελοντριών

Αδελφών, Σώμα  Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών.

12. Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας.

13. Πανηπειρωτική Ένωση Καβάλας.

14.Λέσχη Ποντίων Ν.Καβάλας

15. Θασιακή Ένωση Καβάλας.

16. Κρητική Αδελφότητα Καβάλας.

17. Θρακική Εστία Καβάλας.

18. Σύλλογος Σαρακατσαναίων Καβάλας.

19. Στέγη Πολιτισμού Ν.Καρβάλης.

20. Μ.Π.Α.Σ. Αγίας Βαρβάρας και Πεντακοσίων.

21. Σύλλογος Εβριτών Καβάλας.

22. Σύλλογος Πελοποννησίων Καβάλας.

23. Πολιτιστικός  Σύλλογος Θεσσαλών Ν. Καβάλας.

24. Πολιτιστικός Σύλλογος ΛΗΜΝΙΩΝ Καβάλας.

25. Σύλλογος Κυπρίων Καβάλας «Ο Ακρίτας».

26. Πολιτιστικός Σύλλογος Χωράφας

27. Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Παρασκευής Καβάλας.

28. Σύλλογος Μυτιληναίων Ν. Καβάλας.

29. Κέντρο Ελληνικής Λαογραφίας ΝΕΑΠΟΛΙΣ.

30. Σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας.



31. Πολιτιστικός σύλλογος  ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ.

32. Εξωραϊστικός Πολ. Συλλ. Κηπούπολης –Καλαμίτσας Αγ. Ειρήνη.

33. Πολιτιστικός Σύλλογος Προυσαλιωτών Καβάλας.

34. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά Καβάλας.

35. Χορευτικός Όμιλος Καβάλας.

36. Όμιλος Ποντίων Χορευτών Καβάλας

37. Πολιτιστικός Σύλλογος Ποταμουδίων.

38.Χορευτικός Όμιλος Βρακοφόρων Καβάλας

39.Σωματείο Μέριμνα παιδιού Καβάλας

40. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

41. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.

42. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

43. Σύλλογος Καταδρομέων Καβάλας ΄΄Ο  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ΄΄.

Η σειρά τοποθέτησης των Πολιτιστικών Συλλόγων ορίζεται σύμφωνα με το έτος ίδρυσής τους.

ΧΩΡΟΙ   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ   ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11.30΄ πμ. στην Παραλιακή Λεωφόρο, από το ύψος 

του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας  μέχρι την νησίδα που βρίσκεται το Άγαλμα Στυλιανού Μαυρομιχάλη.

Για την αποφυγή Συνωστισμού στους χώρους συγκέντρωσης πριν τη Παρέλαση να τηρηθούν οι ακόλουθες οδηγίες:

 Για τα Δημοτικά Σχολεία  ως χώρος συγκέντρωσης ορίζεται αυτός επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, μπροστά στο 

κτίριο της Περιφερειακή Ενότητας Καβάλας (θέσεις παρκαρίσματος αυτοκινήτων) με τα Σχολεία τοποθετημένα 

όπως στην σειρά παρέλασης. Ώρα λήξης προσέλευσης και τακτοποίησης των τμημάτων παρέλασης 11.20 πμ. 

Υπεύθυνος κ.Αποστολίδης Σωκράτης καθ..Φ.Α αποσπασμένος στη ΔΠΕ Καβάλας

 Για τα Γυμνάσια και Λύκεια ως χώρος συγκέντρωσης ορίζεται ο παραλιακός χώρος του πάρκου Καβάλας με τα 

Σχολεία τοποθετημένα όπως την σειρά παρέλασης. Ώρα λήξης προσέλευσης και τακτοποίησης των τμημάτων 

παρέλασης 11.30 πμ. Υπεύθυνος κ.Δημητρόπουλος Αθανάσιος καθ.ΦΑ του 2ου ΓΕΛ Καβάλας

 Για τους πολιτιστικούς Συλλόγους-Ενώσεις ως χώρος συγκέντρωσης ορίζεται το τμήμα του πάρκου που συνορεύει 

με το Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας .Ώρα λήξης προσέλευσης και τακτοποίησης των τμημάτων παρέλασης 11.30 

πμ. Υπεύθυνη η κ Καμιλάκη Θεοδοσία καθ.Φ.Α του 6ου ΓΕΛ Καβάλας.

Επισυνάπτεται Χάρτης επισήμανσης των χώρων συγκέντρωσης.

Μετά το τέλος της Παρέλασης, τα τμήματα θα διαλύονται με απόλυτη τάξη και πάντα με ευθύνη των συνοδών τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ   ΟΔΗΓΙΕΣ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία της Παρέλασης, οι συνοδοί των τμημάτων Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ή λοιποί 

εκπαιδευτικοί κατά περίπτωση, πρέπει να προσέξουν και να επιμείνουν με σχολαστικότητα στα παρακάτω σημεία:

 Στην ομαλή και συνεχόμενη ροή των τμημάτων παρέλασης.

 Στην απόλυτη στοίχιση και ζύγιση.

 Στην τήρηση των κανονικών αποστάσεων – διαστημάτων.

 Στην ταυτόχρονη και ζωηρή αιώρηση των χεριών (η παλάμη τεντωμένη και τα δάχτυλα ενωμένα).

 Στον ελεύθερο και φυσικό βηματισμό.

 Στη ζωηρή και ταυτόχρονη στροφή της κεφαλής δεξιά (όχι και του κορμού), από ολόκληρο το τμήμα, πλην του 

πρώτου δεξιά, μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Ο διμοιρίτης κάθε τμήματος, υψώνει προειδοποιητικά το 

δεξί χέρι με την παλάμη εστραμμένη προς τα μέσα στο ύψος Α΄ Δείκτη και το κατεβάζει απότομα στο ύψος του Β΄ 



Δείκτη, οπότε το τμήμα στρέφει ζωηρά και ταυτόχρονα το κεφάλι δεξιά βλέποντας προς το τιμώμενο πρόσωπο. Στο 

ύψος του Γ΄ Δείκτη κάθε τετράδα επαναφέρει το κεφάλι εμπρός.

 Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι ο σημαιοφόρος πρέπει να φέρει το κοντάρι της σημαίας στο αριστερό ισχίο 

(λεκάνη) στη σκύτινη υποδοχή του και το κρατάει  με το αριστερό του χέρι στο ύψος του ώμου (με την παλάμη 

εστραμμένη προς τα μέσα, τα δάχτυλα να κλείνουν προς το θώρακα) σε θέση ημικατακόρυφη. Κατά την παρέλαση 

και ειδικά μπροστά από το τιμώμενο πρόσωπο και στο ύψος του Β. δείκτη, η σημαία φέρεται (με ζωηρή κίνηση) 

από την ημικατακόρυφο σε κατακόρυφο θέση και στη συνέχεια, στο ύψος του Γ. δείκτη η σημαία επανέρχεται 

στην αρχική της θέση. Κατά την απόδοση τιμών της σημαίας, οι παραστάτες, πλην του 1ου δεξιά και ο σημαιοφόρος 

θα χαιρετήσουν με στροφή του κεφαλιού τους, προς το τιμώμενο πρόσωπο.

 Λευκά γάντια φέρει αποκλειστικά και μόνο ο σημαιοφόρος.

 Στη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των υπευθύνων για την οργάνωση και τέλεση της Παρέλασης.

Σας παρακαλούμε να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή στο συντονισμένο και αρμονικό ξεκίνημα των τμημάτων κατά την 

έναρξη της παρέλασης, σε συνεργασία με τους Κ.Φ.Α. που είναι υπεύθυνοι στις φάλαγγες. Οι υπεύθυνοι συνοδοί των 

τμημάτων (Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ή λοιποί Εκπαιδευτικοί) οφείλουν να συνοδεύουν τα τμήματά  τους από το 

αριστερό μέρος αυτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης χωρίς να δίνουν παραγγέλματα και να σφυρίζουν ρυθμικά.

Για την αποφυγή Συνωστισμού στους χώρους συγκέντρωσης πριν, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος της  Παρέλασης οι 

κκ. Διευθυντές των σχολείων και οι Προϊστάμενοι των Οργανώσεων προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα, 

παρακαλούνται να διαθέσουν ικανό αριθμό δασκάλων – καθηγητών - συνοδών για την ασφάλεια των μαθητών κατά την 

μετάβαση και αποχώρησή τους από το χώρο παρέλασης, καθώς και για την επιτήρησή τους στο χώρο αναμονής

 Οι μαθητές-τριες που απαρτίζουν τα τμήματα των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που θα λάβουν μέρος στην παρέλαση, οφείλουν να φοράνε υποχρεωτικά μάσκες, από την ώρα 

της συγκέντρωσης τους, μέχρι και το τέλος της παρέλασης.

.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Κατά την κατάθεση στεφάνων, που θα γίνει στο Ηρώο της πόλης την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου  2021 και ώρα 11.30 πμ. Θα 

παρίστανται ΜΟΝΟ οι σημαιοφόροι των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης , Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας και Τριτοβάθμιας Εκπ/σης καθώς και των Προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών.Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί 

στην άριστη παράσταση αυτών και την τήρηση από όλους απόλυτης τάξης, όπως απαιτεί η ιερότητα της στιγμής. Οι 

σημαιοφόροι  να τοποθετούνται με τη σειρά αρίθμησής των Σχολείων που αντιπροσωπεύουν. Παρακαλούνται οι συνοδοί 

εκπαιδευτικοί να συνοδεύουν τα σχολεία στην κατάθεση.

Οι μαθητές-τριες που απαρτίζουν τα τμήματα των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς 

και οι συνοδοί τους, που θα λάβουν μέρος στην κατάθεση στεφάνων, οφείλουν να φοράνε υποχρεωτικά μάσκες, από την 

ώρα της συγκέντρωσης τους, μέχρι και το τέλος της εκδήλωσης.

 Η εκδήλωση με Παραδοσιακούς χορούς δεν θα πραγματοποιηθεί.

Υπεύθυνο για την παραπάνω τελετή (τακτοποίηση τμημάτων στο χώρο του Ηρώου, σειρά, καταθέσεις κ.τ.λ.) ορίζουμε τον 

κ.Ξένη Απόστολο υπεύθυνο Φ.Α.ΣΧ.Α της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Καβάλας.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να διευκολύνουν τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής στην προετοιμασία των 

τμημάτων παρέλασης και να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας παρακαλείται να διαθέσει ένα γιατρό,  ένα νοσοκόμο και ανάλογο φαρμακευτικό υλικό και το 

ΕΚΑΒ ένα ασθενοφόρο όχημα, για την προσφορά πρώτων βοηθειών, σε περίπτωση ανάγκης , κατά τις προαναφερόμενες 

ημερομηνίες και ώρες.



Ο Δήμος Καβάλας παρακαλείται, κατά την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης να φροντίσει για την παροχή ρεύματος 

και το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας να διαθέσει τη φιλαρμονική ορχήστρα για τις Εορταστικές εκδηλώσεις.

Τέλος η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας καθώς και το Λιμεναρχείο με τη Λιμενική Αστυνομία παρακαλούνται να λάβουν όλα 

τα μέτρα τάξης και τροχονομίας στους ανωτέρω χώρους συγκέντρωσης και αναμονής των τμημάτων για την παρέλαση, κατά 

τις μέρες του επίσημου εορτασμού.

Στο 1Ο Γενικό Λύκειο Καβάλας και στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας  ανατίθεται η φροντίδα για την κατασκευή του 

στεφανιού, που θα κατατεθεί την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.

Το γενικό συντονισμό και το πρόσταγμα κατά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, αναθέτουμε στον κ. Ξένη Απόστολο, 

Υπεύθυνο Φ.Α.ΣΧ.Α της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ο οποίος παρακαλείται να δώσει τις ανάλογες 

οδηγίες, για την εξασφάλιση της επιτυχίας της Εθνικής εορταστικής εκδήλωσης, στους επικεφαλής των τμημάτων.

Βοηθοί του έχοντος το γενικό πρόσταγμα ορίζονται, για τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και 

λοιπά τμήματα οι:

1.κ.Τσιάρας Πέτρος Υπεύθ. ΦΑΣΧΑ ΔΠΕ Καβάλας

2.κ.Καμπουρίδης Γιώργος Εκπαιδευτικός ΠΕ 11 Φ.Α της Δ.Δ.Ε Καβάλας

3.κ.Λεβεντόπουλος Παντελής Εκπαιδευτικός ΠΕ 11 Φ.Α Δ.Υ της Δ.Π.Ε.Καβάλας

Στην εκφώνηση της παρέλασης ορίζεται η κ.Δράκου Αικατερίνη Δ.Υ της ΔΔΕ Καβάλας

Επισημαίνουμε ότι, για την καλύτερη οργάνωση των σχολικών γιορτών και των μαθητικών εκδηλώσεων αλλά και την ενεργό 

παρουσία των Σχολικών μονάδων κατά τις εθνικές εορτές για τα Σχολεία της πόλης της Καβάλας, καλούνται να παραστούν ως 

Σχολικοί εκπρόσωποι της ΔΔΕ Καβάλας οι σημαιοφόροι με τη σημαία, του 1ο,3ο και 5ο ΓΕΛ  και της Δ.Π.Ε τα Δ.Σ 10ο ,11ο ,25ο 

συνοδευόμενοι από έναν/μία εκπαιδευτικό της Σχολικής μονάδας, κάνοντας όλοι χρήση της  μάσκας τους, στη δοξολογία που 

θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου. Η αρμοδιότητα για τη διευθέτηση των αντιπροσωπειών των 

Σχολικών μονάδων δίδεται στον εκπαιδευτικό Κλάδου ΠΕ 11 του 1ου ΓΕΛ  κ. Κανάτα Αθανάσιο. Χρόνος προσέλευσης : 10.00 

πμ.

 Mετά τη λήξη της δοξολογίας, οι σημαιοφόροι με τις σημαίες και οι παραστάτες θα μεταβαίνουν στο χώρο 

συγκέντρωσης της παρέλασης και θα ενσωματώνονται στα τμήματα παρέλασης του Σχολείου τους.

 Επειδή το μεγαλύτερο μέρος της παρέλασης αποτελεί η παρέλαση των μαθητικών διμοιριών, δίπλα από την 

εξέδρα των επισήμων, θα υπάρχει χώρος εκπροσώπησης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Για την αποφυγή Συνωστισμού και για λόγους δημόσιας υγείας θα τηρηθούν οι αποστάσεις 

μεταξύ των παρευρισκομένων και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Συνεπώς με ευθύνη των Διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα οριστούν μόνο οι εκπρόσωποι των Σχολείων στο χώρο 

αυτό.

 Για κάθε λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στην παρούσα να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Τμ. Φυσικής Aγωγής ) , τηλ. 2513 503543.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



                                                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 Ολα τα Γυμνάσια και Λύκεια πόλης Καβάλας.

 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Καβάλας – Σώμα Εθελοντριών

        Αδελφών, Σώμα  Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών.

  Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας.

  Πανηπειρωτική Ένωση Καβάλας.

 Λέσχη Ποντίων Ν.Καβάλας
  Θασιακή Ένωση Καβάλας.

  Κρητική Αδελφότητα Καβάλας.

  Θρακική Εστία Καβάλας.

  Σύλλογος Σαρακατσαναίων Καβάλας.

  Στέγη Πολιτισμού Ν.Καρβάλης.

  Μ.Π.Α.Σ. Αγίας Βαρβάρας και Πεντακοσίων.

  Σύλλογος Εβριτών Καβάλας.

  Σύλλογος Πελοποννησίων Καβάλας.

 Πολιτιστικός  Σύλλογος Θεσσαλών Ν. Καβάλας.

  Πολιτιστικός Σύλλογος ΛΗΜΝΙΩΝ Καβάλας.

 Σύλλογος Κυπρίων Καβάλας «Ο Ακρίτας».

  Πολιτιστικός Σύλλογος Χωράφας

  Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Παρασκευής Καβάλας.

 Σύλλογος Μυτιληναίων Ν. Καβάλας.

 Κέντρο Ελληνικής Λαογραφίας ΝΕΑΠΟΛΙΣ.

 Σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας.

  Πολιτιστικός σύλλογος  ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ.

 Εξωραϊστικός Πολ. Συλλ. Κηπούπολης –Καλαμίτσας Αγ. Ειρήνη.

 Πολιτιστικός Σύλλογος Προυσαλιωτών Καβάλας.

  Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά Καβάλας.

  Χορευτικός Όμιλος Καβάλας.

  Όμιλος Ποντίων Χορευτών Καβάλας

  Πολιτιστικός Σύλλογος Ποταμουδίων.

 Χορευτικός Όμιλος Βρακοφόρων Καβάλας

 Σωματείο Μέριμνα παιδιού Καβάλας

  Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

  Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.

  Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

  Σύλλογος Καταδρομέων Καβάλας ΄΄Ο  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ΄΄..

  Δήμος Καβάλας.

 Αστυνομική Διεύθυνση-Τμήμα και Τροχαία Καβάλας.



 Δημοτικό Ωδείο Καβάλας.

 Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

 Εκπαιδευτικούς Φ.Α. βοηθούς του έχοντος το γενικό πρόσταγμα.

 Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

 Ε.Κ.Α.Β Καβάλας,   Παιδόπολη -Άγιος Λουκάς.

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ

 Εσωτερική διανομή:

 Γραφείο Τύπου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

 Διεύθυνση Δευτ/θμιας  Εκπαίδευσης Καβάλας.

 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δι’ αυτών όλα τα Δημοτικά Σχολεία Καβάλας- Δημ. Σχολείο Παληού.
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