
 

 

Α.ΑΚ.Ε./Δ.Σ./Απόφαση-361/05-04-2019 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ’ 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος από 1-2-2002 Καταστατικού της Α.ΑΚ.Ε. δύνανται να 
«…καθορίζονται μέσα στον Αεροδιαστημικό-Αεροπορικό-Αεραθλητικό χώρο, ΤΟΜΕΙΣ 
δράσεως προς εμπεριστατωμένη εξέτασή των, υπό Επιτροπών και σχετική εισήγηση του 
Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε.».   
2. Σε εφαρμογή των Αποφάσεων του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε., υπ’ αριθμ. 236/29-6-2007 και 243/7-3-2008, 
συγκροτήθηκε ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ και καθορίστηκαν οι Αρμοδιότητες-Καθήκοντα και ο 
Υπεύθυνος του Τομέα Μελετών, για την υποβοήθηση του εθνικού και κοινωφελούς σκοπού της 
Ακαδημίας, προς διάδοση της αεροπορικής, αεροδιαστημικής και αεραθλητικής ιδέας επ’ αγαθώ 
του έθνους. Ο Υπεύθυνος Τομέα Μελετών είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων, να προτείνει στο Δ.Σ. 
Α.ΑΚ.Ε. τα στελέχη που θα εμπλέκονται ενεργά στις δραστηριότητες του Τομέα (αρμοδιότητα 7).  
3. Οι Αρμοδιότητες του Τομέα Μελετών διακρίνονται συνοπτικά στις εξής δράσεις:  
    Παρακολούθηση-μελέτη εθνικών και αεροπορικών-αεροδιαστημικών θεμάτων, ακαδημαϊκή 
συνεργασία, ημερίδες-ομιλίες, τιμητικές-κοινωνικές εκδηλώσεις, λειτουργία βιβλιοθήκης, 
δημοσιεύσεις έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, βραβεύσεις-διακρίσεις, ενημερώσεις-εισηγήσεις 
προς το Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. 
4. Μέχρι σήμερα, τις εν λόγω δράσεις --οι εργασίες των οποίων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντα των Μελών του Δ.Σ.-- αναλαμβάνουν και φέρουν σε πέρας, κατά περίπτωση, τα 
Μέλη του Δ.Σ., με μικρή υποστήριξη από τα Τακτικά Μέλη της Α.ΑΚ.Ε.  
5. Για την καλύτερη εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων-καθηκόντων του Τομέα Μελετών και 
στοχεύοντας στην:  
α) ενεργό συμμετοχή περισσοτέρων Μελών στους σκοπούς της Αεροπορικής Ακαδημίας,  
β) συστηματική παρακολούθηση των εθνικών, αεροπορικών-αεροδιαστημικών θεμάτων,  
γ) ανάδειξη και διάδοση των σημαντικών επιτευγμάτων-εξελίξεων, και 
δ) αναγνώριση και διάκριση της αριστείας από την Α.ΑΚ.Ε., 

αποφασίζεται η σύσταση Μόνιμης 5μελούς, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ’ (Ε&Ο.Ε.),  

κατά το άρθρο 14 του ισχύοντος Καταστατικού, της οποίας θα προεδρεύει  ο Υπεύθυνος του Τομέα 
Μελετών.  
Αποστολή, Οργάνωση, Λειτουργία Ε&Ο.Ε. 
1. Κύρια αποστολή της Ε&Ο.Ε. είναι η παρακολούθηση και επιλογή των αεροπορικών-
αεροδιαστημικών επιστημονικών θεμάτων, ο έλεγχος των εργασιών και υπηρεσιών που άπτονται 
επιστημονικής κατάρτισης, η οργανωτική προετοιμασία των δραστηριοτήτων και γενικά η 
υλοποίηση του έργου του Τομέα Μελετών. 
2. Η Ε&Ο.Ε. είναι μη αιρετό όργανο, συγκροτείται με πρόταση του Υπευθύνου Τομέα Μελετών 
και απόφαση του Δ.Σ., από πέντε(5) κύρια και δύο(2) αναπληρωματικά από τα Τακτικά Μέλη της 
Α.ΑΚ.Ε., με θητεία αντίστοιχη του Δ.Σ. Η Ε&Ο.Ε. ενεργεί πάντοτε υπό τις εντολές και την 
καθοδήγηση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης ή ενίσχυσης των Μελών της 
Επιτροπής, εφόσον απαιτηθεί, αναλόγως των τρεχουσών αναγκών-εξελίξεων. 
3. Πρόεδρος ορίζεται ο Υπεύθυνος του Τομέα Μελετών, ο οποίος συντονίζει τις δραστηριότητες 
και αναθέτει στα Μέλη της Επιτροπής το αντικείμενο εργασιών του Τομέα, ενημερώνει σχετικά ή/και 
εισηγείται αναλόγως προς έγκριση ή παροχή κατευθύνσεων από το Δ.Σ., για την υλοποίηση του 
απαιτούμενου έργου. Κωλυόμενου αυτού, αναπληρώνει ο Κοσμήτορας της Α.ΑΚ.Ε. 
4. Η Ε&Ο.Ε. συνέρχεται τακτικά μία εβδομάδα προ των μηνιαίων συνεδριάσεων του Δ.Σ. και 
εκτάκτως με πρόσκληση του Προέδρου της, για την εξέταση και προετοιμασία των θεμάτων προς 
συζήτηση στο Δ.Σ. 
5. Για τη διεκπεραίωση των εργασιών της Επιτροπής, τα Μέλη της συνεργάζονται, ως απαιτείται, 
με τον Κοσμήτορα, τον Ταμία Σύμβουλο και τον Έφορο Σύμβουλο, της Α.ΑΚ.Ε.  



 

 

 
Αντικείμενο εργασιών της Ε&Ο.Ε. 
1. Παρακολουθεί τις αεροπορικές-αεροδιαστημικές επιστήμες και εξελίξεις. Επιλέγει και εισηγείται 
τη θεματολογία (κλασικών & θετικών επιστημών) ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, εθνωφελούς 
και κοινωφελούς χαρακτήρα, της Α.ΑΚ.Ε. 
2. Επιλέγει, εισηγείται και μελετά τα ειδικότερα θέματα εθνικού σκοπού, αεροπορίας και 
αεροδιαστημικής, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Α.ΑΚ.Ε. Αξιολογεί τις εργασίες και 
υπηρεσίες που άπτονται επιστημονικής γνώσης-κατάρτισης-εμπειριών. Δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα μέσω του έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού της. 
3. Εισηγείται και φροντίζει για τη διοργάνωση Ημερίδων-Συνεδρίων-Ομιλιών, επίκαιρων θεμάτων 
εθνικού σκοπού, με κατάλληλους ομιλητές μέλη και μη μέλη της Α.ΑΚ.Ε. Εγκρίνει αρμοδίως τα 
θέματα, εκδίδει τα σχετικά πρακτικά και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. 
4. Εισηγείται τη συμμετοχή-παρακολούθηση αεροπορικών-αεροδιαστημικών Ημερίδων-
Συνεδρίων-Διασκέψεων, εθνικού και διεθνούς επιπέδου. Γνωστοποιεί αρμοδίως παρέχοντας 
συμβουλές-κρίσεις επί των εξελίξεων, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων κρατικών φορέων. 
5. Ερευνά και εισηγείται για τις Βραβεύσεις και Τιμητικές Διακρίσεις προσώπων και ομάδων που 
έχουν διακριθεί στον αεροπορικό-αεροδιαστημικό τομέα.  
6. Εισηγείται και φροντίζει για τη διοργάνωση Τιμητικών-Κοινωνικών Εκδηλώσεων, προς διάδοση 
της Αεροπορικής Ιδέας και διατήρηση στενών φιλικών δεσμών μεταξύ των μελών της Ακαδημίας, 
των ΕΔ και της Ελληνικής κοινωνίας. 
7. Εισηγείται και μεριμνά για τη διασύνδεση και δραστηριοποίηση των μελών της Α.ΑΚ.Ε. Τηρεί 
κατάλογο προσωπικοτήτων του αεροπορικού χώρου, της πολεμικής και πολιτικής αεροπορίας, του 
αεραθλητισμού και άλλων επιστημόνων, που μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της 
Αεροπορικής Ακαδημίας. 
8. Εισηγείται και μεριμνά για την ακαδημαϊκή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου 
(ΓΕΑ, λοιπούς Κλάδους ΕΔ, Υπουργεία Αμύνης-Εθνικής Παιδείας-Μεταφορών-Πολιτισμού, Εκκλησία, 
λοιπούς κρατικούς φορείς) και του Ιδιωτικού τομέα (αεραθλητικές οργανώσεις, ιδρύματα, εκπροσώπους 
πνευματικού-επιστημονικού κόσμου, εκπαιδευτικούς, γονείς, ΜΜΕ, λοιπούς εκπροσώπους), επί των 
εξελίξεων και προοπτικών ανάληψης-υλοποίησης έργου από την Α.ΑΚ.Ε. 
9. Λειτουργεί τη Βιβλιοθήκη, μεριμνώντας για την απόκτηση, τήρηση σχετικού αρχείου, φύλαξη και 
διαχείριση, βιβλίων-περιοδικών-δημοσιευμάτων και συλλογών που ανήκουν στην Α.ΑΚ.Ε.  
10. Φροντίζει για την έκδοση-τήρηση-κυκλοφορία εντύπου & ηλεκτρονικού υλικού (εφημερίδα-βιβλία-
περιοδικά, πρακτικά ημερίδων/συνεδρίων, μελέτες-έρευνες-αρθρογραφία-πληροφορίες-διηγήματα-ποίηση), 
αεροπορικών ταινιών & φωτογραφιών, προς ενημέρωση και προβολή του έργου της Α.ΑΚ.Ε.  
11. Μεριμνά για τη δημοσίευση εργασιών-άρθρων στην Εφ. «Αεροπορική Ιδέα» και προβολή τους 
μέσω της ιστοσελίδας της Α.ΑΚ.Ε. Συνεργασία ως απαιτείται με την Συντακτική Επιτροπή. 
12. Προετοιμάζει το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Αεροπορικής Ακαδημίας και εισηγείται 
αναλόγως προς τον Γεν. Γραμματέα και το Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. 
13. Τα μέλη της συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, εθνικές, μορφωτικές, κοινωνικές και λοιπές 
δραστηριότητες, εκπροσωπώντας την Α.ΑΚ.Ε. 
14. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Λογαριασμού της Α.ΑΚ.Ε. και ενεργεί σε συνεργασία με 
τον Ταμία Σύμβουλο για την εξασφάλιση των χρηματικών πόρων. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α., Επίτιμος Δ/ΔΑΕ 
 

 


