
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.ΑΚ.Ε. 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 35η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26ης Φεβρουαρίου 2021 

 
 Το Δ.Σ. της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος παρουσιάζεται σήμερα ενώπιόν σας 
προκειμένου να σας εκθέσει, περιληπτικά, τα πεπραγμένα της Α.ΑΚ.Ε. του 
παρελθόντος έτους (2020), τα οποία θεωρεί ιστορικής σημασίας και πιστεύει ότι 
συνέβαλαν στην εδραίωση του μεγάλου αυτού θεσμού. Επίσης, να εκθέσει τους 
Αντικειμενικούς Σκοπούς για το Έτος 2021, όπως αναφέρονται στην Εφημερίδα μας 
“ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ”.  
Στο χρόνο που πέρασε το Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε.: 
1. Μεγιστοποίησε την απόδοσή του. 
2. Ελαχιστοποίησε τις δαπάνες κυρίως των πάγιων, πλην των αναπόφευκτων 
ανελαστικών, προώθησε επιστολή προς τον Δήμαρχο Αθηναίων προκειμένου να 
εξετασθεί η μείωση των δημοτικών τελών της ΑΑΚΕ και εξέτασε τη μείωση έως 
μηδενισμού του ΕΜΦΙΑ της ακινήτου ιδιοκτησίας της, ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
κοινωφελές ίδρυμα, ενώ εκκρεμεί η τελική έγκριση της Εφορίας. 
 Στο πλαίσιο αύξησης των εσόδων, προέβη σε αποδοχή αξιόλογης χειρονομίας 
σημαντικού ύψους χρηματικής δωρεάς από το ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ και ΜΕΓΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗ 
της Α.ΑΚ.Ε., κ. ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΟΥΝΗ, προς ενίσχυση του Ταμείου της Α.ΑΚ.Ε., σε ένδειξη 
αγάπης και για τη διαρκή υποστήριξη του εθνωφελούς έργου της. 
3. Πραγματοποίησε μία (1) μεγάλη εκδήλωση, την Παρασκευή 6η Μαρτίου 2020, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιάκωβος Τσούνης» της Ακαδημίας η 34η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Α.ΑΚ.Ε., κατά την οποία ανεγνώσθη η Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. 
της χρήσεως 2019, παρουσιάσθηκαν ο Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2019 και του 
Π/Υ έτους 2020, καθώς και ανεγνώσθη η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης ενέκριναν ΟΜΟΦΩΝΑ τα πεπραγμένα και τον απολογισμό 
εσόδων-εξόδων 2019 και απάλλαξαν το Δ.Σ. και της Ε.Ε. της Α.ΑΚ.Ε. 
 Παρά τον ετήσιο προγραμματισμό των ακόλουθων εκδηλώσεων: 
 α. την 9η Οκτωβρίου 2020 (εξ αναβολής από την αρχική υλοποίησή της στις 8 
ΜΑΙΟΥ 2020), Ειδική Συνεδρία ανακήρυξης νέων Τακτικών Μελών της ΑΑΚΕ (ενώ 
αποφασίσθηκε η αποστολή προς αυτά σχετικής αποστολής ανακήρυξής τους ως Νέα 
Μέλη της Α.ΑΚ.Ε.), 
 β. την 5η Νοεμβρίου 2020, Εκδήλωση της Α.ΑΚ.Ε., προς τιμήν της Πολεμικής 
Αεροπορίας και της εορτής του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
 γ. την 11η Δεκεμβρίου 2020, Ειδική Συνεδρία, Επιμνημόσυνη Δέηση στη μνήμη 
των Θανόντων Μελών της από την ίδρυσή της και Αγιασμός για το νέο έτος 2021,  
δεν κατέστη δυνατή η υλοποίησή τους, λόγω εφαρμογής περιοριστικών μέτρων 
πολιτικής προστασίας και αναστολής συναθροίσεων, συνέπεια του φαινομένου της 
πανδημίας και περιορισμού διάδοσης της νόσου Kορωνoϊού COVID-19. 
 Στο ίδιο πλαίσιο, η Α.ΑΚ.Ε. λόγω καθολικού εγκλεισμού-lockdown ανέστειλε τη 
λειτουργία των γραφείων της από 9 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2020. 
4. Συνήλθε εν απαρτία σε δέκα (10) Μηνιαίες Τακτικές Συνεδριάσεις, οι 
περισσότερες εξ αυτών σε τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom), λόγω 
εφαρμογής μέτρων πρόληψης και περιορισμού διάδοσης της νόσου Kορωνoϊού COVID-



19 (παρ. 2στ. άρθρο πρώτο, ΠΝΠ Α’42/25-02-2020, περιοδική απαγόρευση λειτουργίας 
φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών) και έλαβε σημαντικές αποφάσεις για 
την περαιτέρω πορεία της Αεροπορικής Ακαδημίας, με κυριότερες: 
 α. Τη σχεδίαση Ημερίδας Αεροπορικών Επιστημών με αντικείμενο το 
Αεροπορικό Δίκαιο και το Δίκαιο του Διαστήματος και τίτλο: «Modern Airspace 
Operations – Νομική θεώρηση περιπτώσεων κυριαρχίας ελέγχου και αντιπυραυλικής 
άμυνας», ενώ για τον σκοπό της προετοιμασίας και υλοποίησής της, συγκροτήθηκε 
σχετική τετραμελής Επιτροπή Διοργάνωσης από μέλη της Α.ΑΚ.Ε. 
 β. Τη συμμετοχή της Α.ΑΚ.Ε. στις εορταστικές εκδηλώσεις ενόψει του 
εορτασμού το 2021 της Επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821 και της Εθνικής Παλιγγενεσίας, συνεργαζόμενη με την «Ελλάδα 2021», 
μέσω των ακόλουθων δράσεων: 
  (1) Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός, αεροπορικού περιεχομένου και 
απονομή Βραβείων, με σκοπό να αναδειχθεί το νόημα της Αεροπορικής Ιδέας και ο 
πόθος των Ελλήνων για την “πτήση” προς την Ελευθερία. 
  (2) Έκδοση βιβλίου με θέμα «Άγνωστοι Αγωνιστές-Μάρτυρες-Ευεργέτες 
του 1821» και συγγραφέα του τον κ. Ηλία Γ. Σβάρνα Σμήναρχο ε.α., Ποιητή, Μέλος Δ.Σ. 
Α.ΑΚ.Ε., στο οποίο καταγράφονται 2.021 ονόματα αγωνιστών με σύντομα βιογραφικά 
τους στοιχεία, αναδεικνύοντας την καθολική συμμετοχή των Ελλήνων στον Ιερό Αγώνα 
και τη θυσία τους για την Ελευθερία και Εθνική μας Ανεξαρτησία. 
  (3) Επετειακή ομιλία, ιστορικού και αεροπορικού περιεχομένου με τίτλο «Η 
Συμμετοχή της Αεροπορίας στους Παράγοντες Ισχύος των Ελληνικών ΕΔ, 1911-2021» 
και αντικείμενο την παρουσίαση των Αεροπορικών γεγονότων που σφράγισαν την 
πορεία του έθνους και συμβολής της Πολεμικής Αεροπορίας στην άμυνα, ασφάλεια και 
ανάπτυξη του Ελληνικού κράτους, στην πορεία των 110 ετών από την εμφάνιση του 
αεροπλάνου στην Ελλάδα έως σήμερα, αντλώντας ιστορικά διδάγματα, με σκοπό τη 
θετική προβολή τους στο μέλλον. 
  (4) Δημιουργία Μεταλλικού Γλυπτού με τίτλο «Υπερηχητικό Άγονων 
Εδαφών», μία εικαστική δημιουργία του Καθηγητή κ. Χάρη Πρέσσα (Κοσμήτορα Σχολής 
Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού, του Παν. Δυτικής Αττικής), το οποίο θα 
συνδυάζει την Ελλάδα του αγροτικού μόχθου, του αρχέγονου αλλά και των πρόσφατων 
αιώνων, της άγονης, ορεινής κυρίως, πατρίδας της, με τη σύγχρονη Ελλάδα των 
Υπερηχητικών Φρουρών της! 
  Στο πλαίσιο αυτό, η Α.ΑΚ.Ε. προγραμματίζει εντός του 2021 τη διοργάνωση 
Επετειακής Εκδήλωσης για την παρουσίαση των τεσσάρων αυτών δράσεων. 
 γ. Την έγκριση της διαδικασίας Ανακήρυξης - Κριτηρίων Υποψηφίων Νέων 
Μελών της Α.ΑΚ.Ε., από προσωπικότητες, που είχαν ή έχουν σχέση και διακρίθηκαν 
στον εν γένει Αεροπορικό χώρο της Πολεμικής και Πολιτικής Αεροπορίας και 
Αεραθλητισμού, ως και λοιπές προσωπικότητες, δυναμένων να συμβάλλουν στην 
επίτευξη του σκοπού της (άρθρα 2 & 3 Καταστατικού Α.ΑΚ.Ε.), με έναρξη ισχύος της 
από το τρέχον έτος, 2021. 
 δ. Την Ενεργοποίηση και στελέχωση της Επιστημονικής και Οργανωτικής 
Επιτροπής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» του Τομέα Μελετών, αποτελούμενη από πέντε (5) κύρια 
και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. 
 ε. Τον καθορισμό Βραβείου «Ιάκωβου Τσούνη» για πράξεις εθνικής 
προσφοράς, με επίδοση επιστολής στον κ. Ιάκωβο Τσούνη ευχαριστιών μας για τη 
διαχρονική προσφορά του στην Α.ΑΚ.Ε. και ενημέρωσής του για την απόφαση του Δ.Σ. 



Α.ΑΚ.Ε. να θεσπίσει Βραβείο «Ιάκωβος Τσούνης» σε αναγνώριση της αφοσιωμένης και 
διαχρονικής στήριξής του στην Ακαδημία. 
 στ. Την υλοποίηση πρωτοβουλίας οικονομικής συνδρομής (500€) του Δ’ 
Σώματος Στρατού στη Θράκη για την ενίσχυση του Φράκτη στον Έβρο. 
 ζ. Την αποστολή, την 11η Απριλίου 2020, επιστολής αρμοδίως, σχετικής 
με νομοθετική πρωτοβουλία δημιουργίας Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής 
Αξιοπλοΐας (Military Airworthiness Authority), εναρμόνισής της με το Κανονιστικό 
Πλαίσιο Στρατιωτικής Αξιοπλοΐας της ΕΕ (EDA-European Defence Agency) και του 
ΝΑΤΟ (AwWG-Airworthiness Working Group) για τις Ε.Δ. και την Αμυντική Βιομηχανία, 
προτείνοντας την υπαγωγή, οργάνωση και λειτουργία της υπό τον ΥΕΘΑ. 
 η. Την αποστολή, την 30η Απριλίου 2020, επιστολής προς τα αρμόδια 
Υπουργεία και τον Πρωθυπουργό, με σκοπό τη στήριξη του έργου της ΕΑΒ και 
της συνδρομής της στην άμυνα, ως μέλος της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας 
(ΕΑΒΙ) της χώρας, βασικού πυλώνα της εθνικής ισχύος της, για την απρόσκοπτη, ομαλή 
λειτουργία της Εταιρείας και αποκατάσταση δικαίων των εργαζομένων σε αυτήν, προς 
υλοποίηση των συμβατικών της υποχρεώσεων και έγκαιρης απόδοσης των πολύ 
σημαντικών Προγραμμάτων στους πελάτες της, με πρώτη προτεραιότητα την 
Πολεμική μας Αεροπορία, η οποία αποτελεί μία εκ των ων ουκ άνευ ανελαστικών 
υποχρεώσεων της Πολιτείας και του Μετόχου στον οποίο υπάγεται, ώστε να διατηρείται 
εις τον ύψιστο βαθμό η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Πτητικών Μαχητικών μας 
Μέσων.  
 θ. Την αποστολή, την 20η Ιουλίου 2020, ψηφίσματος με θέμα: «Καταγγελία 
των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο», με αφορμή την ανακήρυξη 
της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε μουσουλμανικό τέμενος, κατόπιν 
απόφασης του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. 
 ι. Την αποδοχή Μελών (νυν και πρώην) του ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε. και των μελών 
των οικογενειών τους, ως Δικαιούχους Υγειονομικής Περίθαλψης στο 251ΓΝΑ. 
 ια. Τη δημιουργία λογαριασμού Alpha Web Banking στην Alpha Τράπεζα 
προς κάλυψη εξ αποστάσεως των οικονομικών πράξεων της Ακαδημίας. 
 ιβ. Την αναβάθμιση, βελτίωση και λειτουργία της ιστοσελίδας της Α.ΑΚ.Ε. 
5. Συνεργάστηκε εποικοδομητικά με διάφορους φορείς, όπως το ΓΕΑ, το ΓΕΕΘΑ, την 
ΕΑΑΑ κ.λ.π. Μερίμνησε για τη συμμετοχή της Ακαδημίας με καταχώρησή της στο 
Ημερολόγιο 2019 του ΓΕΑ. Παρατίθενται παρακάτω συγκεκριμένες δράσεις: 
 α. Την 23η Οκτωβρίου 2020, αντιπροσωπεία Μελών του ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε., 
επισκέφθηκε στο γραφείο του τον Εθνικό Αγωνιστή, Νεότερο Βετεράνο του Β’ΠΠ με 
διεθνή αναγνώριση, Υποστράτηγο επί τιμή κ. Ιάκωβο Τσούνη, με αφορμή και την 
ονομαστική Εορτή του Ισόβιου Μέλους και Μέγα Ευεργέτη της και επέδωσε επίσημη 
επιστολή απόφασης του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. για τη θέσπιση Βραβείου “ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΟΥΝΗ”. 
 β. Την 24η Νοεμβρίου 2020, αντιπροσωπεία Μελών του ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε., με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο Απτχο (Ι) ε.α. Στυλιανό Αλεξόπουλο, επισκέφθηκε στα 
γραφεία του Ομίλου Εταιρειών «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ», τον Πρόεδρό της Δρ. Πρόδρομο 
Εμφιετζόγλου, κατόπιν σχετικής αίτησης, με σκοπό την επίδοση επισήμως επιστολής 
ανακήρυξής του ως Επιτίμου Μέλους της Α.ΑΚ.Ε. για το εθνικό και κοινωφελές έργο 
του. 
 γ. Την 3η Δεκεμβρίου 2020, το Προεδρείο (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και 
Κοσμήτορας) της Α.ΑΚ.Ε. πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της 



«Ελλάδα 2021» στο γραφείο του τελευταίου στις 3.12.20, όπου αναλύθηκαν οι 
προτεινόμενες δράσεις από πλευράς της Ακαδημίας, χωρίς επιβάρυνση της επιτροπής, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της επιτροπής. 
6. Φρόντισε όπως η εφημερίδα μας ‘‘ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ’’ που έχει τύχει ευρύτατης 
αποδοχής, να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο το περιεχόμενό της. Για λόγους οικονομίας 
και περιστολής των σχετικών δαπανών, υλοποιείται από το 2018 η απόφαση του Δ.Σ. 
όσον αφορά στην αναστολή της έντυπης έκδοσής της και κοινοποιείται πλέον μόνο 
ηλεκτρονικά, προς τα Μέλη μας που έχουν ανάλογη διεύθυνση-email και στην Π.Α. 
Παράλληλα, η ηλεκτρονική μορφή της Εφημερίδας μας αναρτάται μόνιμα στην 
ιστοσελίδα της Α.ΑΚ.Ε. 
7. Από διακεκριμένα Μέλη της Α.ΑΚ.Ε δημοσιεύτηκαν άρθρα στην εφημερίδα 
‘‘ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ’’. Πιο συγκεκριμένα  δημοσιεύθηκαν τα παρακάτω θέματα: 
 α. «Κλιμάκωση Τουρκικών Προκλήσεων σε Θράκη – Αιγαίο – Αν. Μεσόγειο - Η 
Επιτομή της Coercive Diplomacy και όχι της ‘’Good Diplomacy’’. Τι διδάσκουν;», από 
τον Αντιπτέραρχο (Ι) εα κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο, Πρόεδρο ΔΣ Α.ΑΚ.Ε. 
 β. «Ερήμωση υπαίθρου. Πατριωτική ανάγκη πλέον η λύση του δημογραφικού», 
από τον Υπτχο (Ε) εα κ. Παναγιώτη Παπαδάκη, Επίτιμο Α’ Αντιπρόεδρο Α.ΑΚ.Ε. και 
Πρόεδρο Συνδέσμου Αποστράτων ΕΔ και ΣΑ Ν. Φωκίδος. 
 γ. «Δημοσκοπήσεις», από τον Υπτχο (Ε) εα κ. Παναγιώτη Παπαδάκη, Επίτιμο 
Α’ Αντιπρόεδρο Α.ΑΚ.Ε. και Πρόεδρο Συνδέσμου Αποστράτων ΕΔ και ΣΑ Ν. Φωκίδος. 
 δ. «2004: Το έτος που ο Γεωστρατηγικός Ανταγωνισμός επανατοποθετήθηκε 
στο Διάστημα», από τον Ταξίαρχο ΠΑ εα, Αναπληρωτή Καθηγητή Σχολής Ικάρων, κ. 
Αλέξανδρο Κολοβό, Μέλους ΔΣ Α.ΑΚ.Ε. 
 ε. «Τουρκική στρατηγική Διαστημικού Προγράμματος», από τον Ταξίαρχο ΠΑ 
εα, Αναπληρωτή Καθηγητή Σχολής Ικάρων, κ. Αλέξανδρο Κολοβό, Μέλους ΔΣ Α.ΑΚ.Ε. 
 στ. «Η σημασία της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας», από τον Υποναύαρχο Λ.Σ. εα 
Δημήτριο Ζαμπίκο, Τακτικό Μέλος Α.ΑΚ.Ε. 
 ζ. «Απέθαντη Ελληνική ψυχή» (ποίημα), από τον Σμχο ε.α., Ποιητή, κ. Ηλία Γ. 
Σβάρνα, Έφορος, Μέλος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. 
8. Εξέδωσε βιβλίο με θέμα «Άγνωστοι Αγωνιστές κατά τον Απελευθερωτικό 
Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821» με συγγραφέα του τον κ. Ηλία Γ. 
Σβάρνα Σμχο ε.α., Ποιητή, Μέλος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. 
9. Εμπλούτισε τη βιβλιοθήκη της με αξιόλογα βιβλία, πολλά των οποίων είναι 
προσφορές από τα Μέλη μας. Μεταξύ αυτών οι εξαίρετες εκδόσεις βιβλίων: 
 α. του Ταξχου (ΜΤ) ΠΑ εα, Αναπληρωτή Καθηγητή Διαστημικής Τεχνολογίας 
στη Σχολή Ικάρων και μέλους του ΔΣ ΑΑΚΕ, Αλέξανδρου Κολοβού με θέμα: 
«Αποφάσεις από το Διάστημα» Πληροφορίες και Δορυφορική Τεχνολογία, το οποίο 
πραγματεύεται την επιρροή των εκτιμήσεων των Υπηρεσιών Πληροφοριών στη λήψη 
αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. 
 β. του Σμχου (Ι) Παναγιώτη Αποσπόρη και μέλους της ΑΑΚΕ με θέμα: «Το 
Βιβλίο των Drones», με πληθώρα γνώσεων και πληροφοριών για τα μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη, τις τεχνολογίες και τις σύγχρονες εφαρμογές τους. 
10. Αρχειοθέτησε όλη την αλληλογραφία της Α.ΑΚ.Ε. 
11. Ο πίνακας Ευεργετών-Δωρητών παρέμεινε με 3 Μεγάλους Ευεργέτες, 2 Ευεργέτες 
και 97 Δωρητές. 



12. Κατέβαλε προσπάθειες για την όσο το δυνατόν διατήρηση του κεφαλαίου της από 
χορηγίες, δωρεές και εισφορές τόσο των Μελών της όσο και άλλων φορέων, που 
πρόσκεινται στην Ακαδημία μας, προς ενίσχυση των σκοπών της και αναγνώρισης του 
έργου της. Ειδικά αναφέρεται, η οικονομική ενίσχυση από τον μεγάλο ευεργέτη κ. 
Ιάκωβο Τσούνη. 
Τέλος, το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Α.ΑΚ.Ε. περιόδου (2019-2021) είναι το 
ακόλουθο: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.ΑΚ.Ε. (2019-2021) 
Π ρ ό ε δ ρ ο ς ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 

Α΄ Αντιπρόεδρος 
& Ταμίας 
Σύμβουλος 

ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Υποπτέραρχος (Μ) ε.α. 

Β΄ Αντιπρόεδρος ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Αντιπτέραρχος (Ι)  ε.α. 

Γενικός Γραμματεύς ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΘΩΜΑΣ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.,   
Επίτ. Διοικητής ΔΑΕ 

Κοσμήτωρ ΤΕΝΕΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ. Γενικός Διευθυντής 
ΥΠΕΘΑ 

Ειδικός Γραμματεύς ΣΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιναύαρχος (Ι) Λ.Σ. 
ε.α., Επίτ. Γεν. Επιθ/τής 
Λ.Σ. 

Έφορος Σύμβουλος ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ Σμήναρχος (Ε) ε.α. - 
Λογοτέχνης 

Σύμβουλος ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.,   
Επίτ. Αρχηγός ΑΤΑ 

Σύμβουλος ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 

Σύμβουλος ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υποπτέραρχος  (Ι) ε.α. 

Σύμβουλος ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.  
Επίτ. Πρδρος ΕΑΑΑ 

Σύμβουλος ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ταξίαρχος (Ε) ε.α. 

Σύμβουλος ΦΙΣΣΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ. Διευθυντής Υ.Π.Α. 

Σύμβουλος ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Υποπτέραρχος (ΜΤ) ε.α. 

Αναπλ. Σύμβουλος ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σμήναρχος (Τ-Η) ε.α. 

Αναπλ. Σύμβουλος ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υποπτέραρχος (Μ) ε.α. 

Αναπλ. Σύμβουλος ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιπτέραρχος (Μ) ε.α. 

Σε ότι αφορά στους Αντικειμενικούς Σκοπούς για το 2021: 
1. Έχουν προγραμματιστεί τα εξής, η υλοποίηση των οποίων τίθεται στο πλαίσιο 
εφαρμογής περιοριστικών μέτρων πολιτικής περιορισμού διάδοσης της νόσου 
Kορωνoϊού COVID-19: 



 α. Η σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών, για την 
ενημέρωση των Μελών επί των Πεπραγμένων και Οικονομικό Απολογισμό του 2020, 
τον Προϋπολογισμό του 2021, την έγκρισή τους και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από 
κάθε ευθύνη. 
  Την παράταση της θητείας ΔΣ και ΕΕ και αναβολή των Αρχαιρεσιών για την 
εκλογή του ημίσεως των Μελών Δ.Σ. και της Ε.Ε., με εκτιμώμενο χρόνο διεξαγωγής 
τους τον μήνα Σεπτέμβριο τ.ε. 
 β. Επετειακή Εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 (Μάρτιο). 
 γ. Ειδικές Συνεδρίες Ανακήρυξης νέων Μελών (Μάιο και Οκτώβριο). 
 δ. Επιστημονική Εσπερίδα Αεροδιαστημικού Θέματος (Μάιο ή Ιούνιο). 
 ε. Ετήσια Εκδήλωση προς Τιμήν της Πολεμικής Αεροπορίας και του Προστάτη 
της Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Νοέμβριο). 
 στ. Ειδική Συνεδρία, Επιμνημόσυνη Δέηση και Αγιασμός (Δεκέμβριο). 
 ζ. Δραστηριοποίηση της Μόνιμης Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής 
«ΔΑΙΔΑΛΟΣ» του Τομέα Μελετών. 
 η. Έκδοση της εφημερίδας μας ‘‘ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ’’ και δημοσίευση άρθρων, 
πρακτικών, μελετών επί των θεμάτων ενασχόλησης και δράσεων της Ακαδημίας.  
 Για τον ακριβή χρόνο, χώρο και τον τρόπο-τυπικό διεξαγωγής τους (φυσική 
παρουσία ή ηλεκτρονική εξ αποστάσεως, αναλόγως ενδεχόμενων περιοριστικών 
υγειονομικών μέτρων της πολιτείας), θα υπάρξει κατά περίπτωση σχετική ανακοίνωση. 
2. Επιπλέον θα εξετασθούν και προγραμματιστούν τα ακόλουθα: 
 α. Η πραγματοποίηση ομιλιών και συμμετοχή των μελών στα κοινά και τις 
δράσεις της Ακαδημίας. 
 β. Η επικαιροποίηση των μελών και βελτίωση-τροποποίηση του Κανονισμού 
της Α.ΑΚ.Ε. και 
 γ. Η ένταξη της Ακαδημίας στη Wikipedia. 
Τα ανωτέρω αναφερθέντα, πολύ περιληπτικά, είναι τα πεπραγμένα του Δ.Σ. της 
Α.ΑΚ.Ε., της οποίας η συνέχιση του έργου της, αποτελεί χρέος τιμής για τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

 


