
 

Απόφαση 236/29-6-2007 της Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. Ακαδημίας, για τη Συγκρότηση του 
Τομέα Μελετών Α.ΑΚ.Ε. 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.ΑΚ.Ε. 
 

1. Αρμοδιότητες 
 
 α. Συλλογή, έρευνα, ανάλυση, επεξεργασία και μελέτη, σε θέματα στρατηγικής 
όπως ενδεικτικά, τα αφορώντα σε πολιτική, διπλωματία, γεωστρατηγική, οικονομική και 
γεωοικονομική πλευρά, επιπτώσεις στο περιβάλλον και λοιπά συναφή αντικείμενα που 
απασχολούν ή ανακύπτουν στον Ελλαδικό χώρο, το χώρο των Βαλκανίων αλλά και την 
γενικότερη περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης και του Ευξείνου Πόντου και αντίστοιχα σε 
θέματα ασφάλειας και απειλών αυτής στον υπόψη χώρο καθώς και κάθε προσπάθεια που 
αποσκοπεί στην διατήρηση και ενδυνάμωση του Ελληνισμού στην Ελλάδα και στην 
αλλοδαπή. 
 
 β. Ενημέρωση της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης καθώς και του 
επιστημονικού ή ασχολούμενου με συναφή θέματα προσωπικού και Ιδρυμάτων της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής. 
 
 γ.  Παροχή σε φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής κρατικής μηχανής ή/και της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας των εκτιμήσεων και εισηγήσεων που θα προκύψουν από την 
ανάλυση των θεμάτων αυτών. 
 
 δ. Προώθηση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ως παράγοντα διαμόρφωσης της 
Εθνικής Στρατηγικής και η συμβολή της Ελλάδας στην επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής ιδέας. 
 
 ε.  Ανάληψη, διοργάνωση, παρακολούθηση και διεξαγωγή συνεδρίων, 
ημερίδων, σεμιναρίων, σχολίων και άλλων γενικότερων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών 
κύκλων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε από μόνης της, είτε από κοινού με άλλους 
φορείς. 
 
 στ. Παρουσίαση των θεμάτων αυτών, αλλά και των λοιπών αναλύσεων υπό 
μορφή κυρίως ανακοινώσεων σε μόνιμα δεσμευμένη θέση στο Διαδίκτυο. 
 
 ζ.  Συνεργασία με τους κρατικούς φορείς, οργανισμούς, αλλά και συναφή 
ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού για την ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην 
ανταλλαγή πληροφοριών και την από κοινού μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 
 
 η. Δημιουργία κατάλληλης υποδομής τεκμηρίωσης και τράπεζας πληροφοριών, 
και αποδελτίωσης από τον τοπικό και διεθνή τύπο και το διαδίκτυο, βιβλιογραφίας και 
πληροφοριών γενικώς για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ΑΑΚΕ. 
 
2. Υπεύθυνος Τομέα Μελετών για την επόμενη διετία ορίζεται το Μέλος ΔΣ της ΑΑΚΕ, 
ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Ευστράτιος Σκλήρης, ο οποίος θα υποβάλλει σχετικό 
οργανόγραμμα και τον ΚΟΛ του Τομέα. 
 
3. Οι οικονομικές δοσοληψίες του Τομέα θα διέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί 
Σωματείων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και σύμφωνα με το Καταστατικό της ΑΑΚΕ. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


