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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΑΚΕ 

Εισαγωγή 

 Η ανακήρυξη νέου Μέλους υλοποιείται με αιτιολογημένη έγκριση του ΔΣ της 
ΑΑΚΕ, μετά από σχετική εισήγηση αριθμού μελών του ΔΣ για το υποψήφιο νέο μέλος. 

 Πριν τη σχετική λήψη απόφασης ανακήρυξης νέου μέλους από το ΔΣ ΑΑΚΕ, 
προηγείται σχετική διαδικασία προετοιμασίας ανακήρυξής του, από τα μέλη του ΔΣ, σε 
ρόλο εισηγητών, με βάση προβλεπόμενης διαδικασίας τηρώντας συγκεκριμένα βασικά 
και επιθυμητά κριτήρια. 

 Κατά τη συζήτηση στο ΔΣ της ανακήρυξης νέου μέλους, λαμβάνονται υπόψη οι 
προτάσεις των εισηγητών, το βιογραφικό του υποψηφίου μέλους, η αίτησή του, ως 
μέλος, στην ΑΑΚΕ, η επιθυμία ενασχόλησής του, μετά την ανακήρυξή του ως μέλος της 
Ακαδημίας, τα κριτήρια βάσει της πλήρωσης των οποίων, αλλά και της προσωπικής 
γνώμης ενός εκάστου εκ των μελών του ΔΣ, αξιολογείται η δυνατότητα ανακήρυξής του 
ως μέλος της ΑΑΚΕ. 

 Κατά το χρονικό διάστημα που το μέλος είναι ενταγμένο στην ΑΑΚΕ, κρίνεται 
σκόπιμη η συνδρομή του στο έργο της ΑΑΚΕ, αλλά και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την ιδιότητά του ως μέλος, συμμετέχοντας σε συγκεκριμένες 
δράσεις της Ακαδημίας, καθώς και την τακτοποίηση εκάστης οικονομικής υποχρέωσής 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της ΑΑΚΕ. 

 Ειδικότερα, παρατίθενται, αναλυτικά, διοικητικά, κατ’ αρχήν, ζητήματα, η 
διαδικασία προετοιμασίας με σκοπό την ανακήρυξη ενός νέου μέλους, τα κριτήρια που 
απαιτείται να πληροί για την ανακήρυξή του ως μέλος της Ακαδημίας, αλλά και οι 
προϋποθέσεις διατήρησης της ιδιότητας του μέλους, τις περιπτώσεις απώλειας της 
«ενεργού» κατάστασης και ενδεχόμενης επαναπόκτησής της στην Ακαδημία, ως εξής: 

1. Διοικητικά Ζητήματα 

 α. Τα βασικά κριτήρια αποτελούν τον κορμό της επιλογής νέου μέλους και η 
έλλειψή τους αποκλείει τον υποψήφιο από την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της 
ΑΑΚΕ, χωρίς να εξετασθεί το σύνολο της βαθμολογίας που αυτός συγκεντρώνει στα 
υπόλοιπα κριτήρια. Με την εξέταση των βασικών κριτηρίων δημιουργείται ο Αρχικός 
Πίνακας Υποψηφίων Μελών (ΑΠΥΜ). 

 β. Ο Αρχικός Πίνακας Υποψηφίων Μελών (ΑΠΥΜ) διαμορφώνεται στον 
Τελικό Ιεραρχημένο Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Μελών (ΤΙΠΚΥΜ) με τη χρήση της 
βαθμολογίας που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος. Ο Πίνακας αυτός αποτελεί και τον 
Πίνακα Εισήγησης Υποψηφίων Μελών (ΠΕΥΜ) που ο Γενικός Γραμματέας εισάγει το 
θέμα των υποψηφιοτήτων για την τελική έγκριση από τα μέλη του ΔΣ της ΑΑΚΕ. 
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 γ. Τα επιθυμητά κριτήρια ενισχύουν τη δυνατότητα επιλογής ενός υποψηφίου 
και λαμβάνονται υπόψη από το ΔΣ. 

 δ. Το ΔΣ επιλέγει τον καταλληλότερο εκ των συμπεριλαμβανομένων στον 
Πίνακα Εισήγησης Υποψηφίων Μελών (ΠΕΥΜ), λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία 
που ο κάθε υποψήφιος συγκεντρώνει, καθώς επίσης και την προσωπική άποψη των 
μελών του συμβουλίου. Η προαναφερθείσα διαδικασία, μέσω της οποίας αποκλείεται 

αριθμός υποψηφίων μελών, εφαρμόζεται κυρίως στην περίπτωση κατά την οποία ο 
αριθμός των υποψηφίων μελών ξεπερνά τον μέγιστο αριθμό νέων μελών κατ’ έτος  που 
το ΔΣ της ΑΑΚΕ έχει θεσπίσει.  

 ε. Τα κριτήρια που εξετάζονται στην περίπτωση υποψήφιου νέου μέλους είναι 
τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 παρόντος. 

 στ. Καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός είκοσι (20)  νέων μελών κατ’ έτος. 

 ζ. Καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός δύο (2) συνεδριάσεων κατ’ έτος για την 
ανακήρυξη νέων μελών. 

 η. Θεσπίζεται η διάκριση των μελών ως ακολούθως: 

  (1) Τακτικό Μέλος 

  (2) Επίτιμο Μέλος 

  (4) Η ιδιότητα του «Φίλου», σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή 
περιγράφεται στην παράγραφο 5. 

 θ. Τα τακτικά μέλη διαχωρίζονται σε ενεργά, αν έχουν τακτοποιημένες τις 
οικονομικές υποχρεώσεις τους, και μη ενεργά. 

 ι. Τα Τακτικά Μέλη διακρίνονται ως εξής: 

  (1) Αεροπορικός Εταίρος, για προσωπικότητες που έχουν άμεση σχέση με 
τα αεροπορικά δρώμενα, προερχόμενες από τις τάξεις των Αξιωματικών της ΠΑ 
(Ιπτάμενοι, Μηχανικοί, Τεχνικοί, Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, Εφοδιαστές, 
Μετεωρολόγοι και λοιπών ειδικοτήτων), καθώς και Ιπτάμενοι, Μηχανικοί και Τεχνικοί 
των άλλων Κλάδων των ΕΔ, ΣΑ και της Πολιτικής Αεροπορίας. 

  (2) Ειδικός Εταίρος, για προσωπικότητες που δεν έχουν άμεση σχέση με τα 
αεροπορικά δρώμενα και ειδικεύονται στα επιστημονικά πεδία ενασχόλησης της ΑΑΚΕ 
(παράγραφος 1ιγ. κατωτέρω)  

 ια. Καθορίζεται συγκεκριμένο έντυπο Αίτησης ένταξης από το υποψήφιο νέο 
μέλος (σχέδιο Αίτησης Ένταξης Νέου Μέλους ΑΑΚΕ), προσυπογεγραμμένο από τα 
προτείνοντα μόνιμα μέλη της ΑΑΚΕ. 
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 ιβ. Καθορίζεται συγκεκριμένος τύπος Βιογραφικού (Template), προς σύνταξη 
από το υποψήφιο προς ανακήρυξη νέο μέλος της ΑΑΚΕ (σχέδιο πρότυπου 
Βιογραφικού Νέου Μέλους ΑΑΚΕ). 

 ιγ. Καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία ενασχόλησης της ΑΑΚΕ, τα οποία 
γνωστοποιούνται στο υποψήφιο νέο μέλος, μέσω της αίτησης ένταξης υποψήφιου νέου 
μέλους, προκειμένου να δηλώσει επιθυμία ενασχόλησης σε τουλάχιστον ένα (1) εξ 
αυτών, ως ακολούθως: 

  (1) Εφαρμοσμένες Επιστήμες: 

   (α) Πτήση/Αεροναυτιλία - Διαστημική Πτήση 

   (β) Αεροδιαστημική Μηχανική 

   (γ) Αεροπορικός Πόλεμος - ΗΠ 

   (δ) ΔΜ (Logistics) - Αερομεταφορές 

   (ε) Αεραθλητισμός 

   (στ) Ιατρική - Αεροπορική Ιατρική 

   (ζ) Μετεωρολογία. 

  (2) Κλασικές - Κοινωνικές Επιστήμες:  

   (α) Ιστορία (Πολεμικής Αεροπορίας – Πολιτικής Αεροπορίας) 

   (β) Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Πολέμου - Αεροπορικό Δίκαιο - 
Διαστημικό Δίκαιο, 

   (γ) Γεωπολιτική – Διεθνείς Σχέσεις - Στρατηγική 

   (δ) Λογοτεχνία/Ποίηση – Καλές Τέχνες 

   (ε) Οικονομία 

   (στ) Επικοινωνιακή Θεολογία. 

   (ζ) Αεροπορική Ψυχολογία/Φυσιολογία Πτήσεως. 

2. Διαδικασία προετοιμασίας ανακήρυξης νέου μέλους 

 α. Η υποψηφιότητα εκάστου νέου μέλους προτείνεται εγγράφως από δύο (2) 
τουλάχιστον μέλη του ΔΣ της ΑΑΚΕ. 

 β. Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει: 
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  (1) Αίτηση ένταξης στην ΑΑΚΕ, ως υποψήφιο νέο μέλος, υπογεγραμμένη 
από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ, μέσω της οποίας τον προτείνουν, 
προσυπογράφουν και βεβαιώνουν τα στοιχεία της αίτησής του, όπου καταγράφονται 
(υποβάλλεται σχέδιο εντύπου αίτησης ένταξης υποψηφίου νέου μέλους στην ΑΑΚΕ): 

   (α) Τα βασικά προσωπικά του στοιχεία. 

   (β) Το επιστημονικό πεδίο στο οποίο το υποψήφιο νέο μέλος επιθυμεί 
να συνεισφέρει. 

   (γ) Η υποχρέωση από το υποψήφιο μέλος, με την υπογραφή της 
υπόψη αίτησης, της από μέρους του: 

    1/ Συνεισφοράς στο επιθυμητό επιστημονικό πεδίο 
ενασχόλησής του. 

    2/ Επίτευξης ενός ελαχίστου επιπέδου απόδοσης στον 
επιλεγέντα τομέα δράσης – ενασχόλησής του, το οποίο είναι η ενασχόληση του 
υποψηφίου με τα ανατεθέντα από την Α.ΑΚ.Ε. 
καθήκοντα/δραστηριότητες/αρμοδιότητες ή κατάθεση 1 τουλάχιστον άρθρου ανά δύο 
(2) έτη στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

    3/ Καταβολής της ετήσιας συνδρομής του. 

   (δ) Η διαβεβαίωση απώλειας της «ενεργού» κατάστασης του 
υποψηφίου νέου μέλους από την Α.ΑΚ.Ε. και η επιστροφή της βεβαίωσής ένταξης - 
ανακήρυξής του ως μέλος της Ακαδημίας, στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα 
υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του απέναντι σ’ αυτήν με τη συμπλήρωση του πρώτου και 
κάθε επόμενου έτους από την ημερομηνία αρχικής ανακήρυξής του ως μέλος της 
Α.ΑΚ.Ε. αναφορικά με την υλοποίηση του έργου του στην ακαδημία ή την καταβολή 
της ετήσιας συνδρομής του. 

  (2) Βιογραφικό στο πρότυπο ενός template βιογραφικού συγκεκριμένου 
μεγέθους, πλαισίου – δομής βιογραφικού, καλύπτοντας συγκεκριμένα αντικείμενα 
(σύμφωνα με την καθορισμένη φόρμα), δίνοντας έμφαση στα προσόντα του ώστε να 
εξετασθεί η πληρότητά τους με βάση τα κριτήρια ένταξης νέου μέλους (βασικά – 
επιθυμητά), κυρίως τις διακρίσεις του. 

  (3) Πρόταση – άρθρο, σχετικά με το αντικείμενο ενασχόλησης του Τομέα 
επιθυμίας του (δικής του επιλογής ή της Α.ΑΚ.Ε.) (μέχρι 500 λέξεις) ή πρόταση σχετικά 
με την αναβάθμιση της Α.ΑΚ.Ε. (μέχρι 500 λέξεις). 

3. Βασικά Κριτήρια 

 Για να ανακηρυχθεί έκαστος υποψήφιος, ως Τακτικό Μέλος, απαιτείται η 
πλήρωση των κάτωθι βασικών κριτηρίων. 
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 α. Να είναι ηλικίας τουλάχιστον 40 ετών ή να έχει 20ετή επαγγελματική 
εμπειρία στο αντικείμενο ενασχόλησής του, συναφές με τα επιστημονικά πεδία 
ενασχόλησης της Α.ΑΚ.Ε. 

  Σε εξαιρετική περίπτωση, μη πλήρωσης του παραπάνω κριτηρίου, να 
υφίσταται ιδιαίτερη διάκριση σε συγκεκριμένο τομέα του αντικειμένου ενασχόλησής 
του. Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται ως Φίλος. 

 β. Να είναι ηλικίας μικρότερης των 75 ετών. 

  Σε περίπτωση μεγαλύτερης ηλικίας ο υποψήφιος ορίζεται ως επίτιμο μέλος 
της Α.ΑΚ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3.γ του ισχύοντος Καταστατικού της και την κρίση 
των μελών του ΔΣ αυτής. 

 γ. Να διαθέτει ήθος, αξιοπρέπεια, εντιμότητα, διάθεση για συνδρομή στο έργο 
της ακαδημίας. 

 δ. Να έχει βασικό πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναφές με τα 
επιστημονικά πεδία ενασχόλησης της ΑΑΚΕ. 

  Σε εξαιρετική περίπτωση, μη πλήρωσης του παραπάνω κριτηρίου, να 
υφίσταται ιδιαίτερη διάκριση σε συγκεκριμένο τομέα του αντικειμένου ενασχόλησής 
του. Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται ως μέλος Φίλος. 

 ε. Να έχει διακριθεί για το έργο του στο αντικείμενο ενασχόλησής του, στον 
επαγγελματικό του χώρο. 

4. Επιθυμητά Κριτήρια 

 Πέραν των βασικών κριτηρίων, για την αξιολόγηση – ιεράρχηση του υποψηφίου 
νέου μέλους, λαμβάνονται υπόψη μοριοδοτούμενα τα ακόλουθα επιθυμητά κριτήρια: 

 α. Να έχει αποκτήσει τίτλο σπουδών υψηλότερο από τους αντίστοιχους τίτλους 
σπουδών των βασικών κριτηρίων, με ανάλογη μοριοδότηση, ως ακολούθως: 

  (1) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (10 μόρια). 

  (2) Διδακτορικό τίτλο σπουδών (20 μόρια). 

 β. Συγγραφικό έργο (συγγραφή μελέτης – συγγράμματα – βιβλία) (βιβλίο ή 
σύγγραμμα 20 μόρια – μελέτη ή εγχειρίδιο 2 μόρια). 

 γ. Διακρίσεις – ηθικές αμοιβές 

  Να του έχουν απονεμηθεί οι παραπάνω διακρίσεις/ηθικές αμοιβές στο 
αντικείμενο ενασχόλησής του, συναφές με τα επιστημονικά πεδία ενασχόλησης της 
Α.ΑΚ.Ε. 
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 δ. Γενικότερες δράσεις 

  Δραστηριοποίηση με επιτυχία σε συγκεκριμένα αντικείμενα πέραν του 
κυρίου αντικειμένου ενασχόλησής του. 

5. Εξαιρέσεις Βασικών και Επιθυμητών Κριτηρίων 

 Παρακάμπτοντας τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίου νέου μέλους με βάση 
την πλήρωση των βασικών και επιθυμητών κριτηρίων, υποψήφιος (που δεν τα πληροί) 
δύναται να ανακηρυχθεί «Φίλος» της ΑΑΚΕ, κατόπιν στοιχειοθετημένης απόφασης του 
ΔΣ, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 α. Με την καταβολή τουλάχιστον 1.500€ άπαξ. 

 β. Στην περίπτωση που αυτό έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης εμμέσως 
συναφές με την Αεροπορική Ιδέα και παράλληλα καταβάλλει 500€ άπαξ. 

 γ. Αναγνωριζόμενος ως σημαίνων, για το έργο και τη σπουδαιότητά του, 
πρόσωπο της κοινωνίας με συγκεκριμένη ιδιότητα (καθηγητής – επιστήμων – πολιτικός 
– επιχειρηματίας), έστω και παρεμφερή με τα επιστημονικά πεδία ενασχόλησης της 
ΑΑΚΕ, με την προϋπόθεση ότι η ένταξή του θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην 
Ακαδημία. 

6. Υποχρεώσεις 

 α. Τα τακτικά μέλη και οι φίλοι υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας 
συνδρομής. 

 β. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής ετήσιας συνδρομής. 

 γ. Όλα τα μέλη απαλλάσσονται της καταβολής χρηματικού ποσού δικαιώματος 
εγγραφής. 

7. Διατήρηση της “ενεργού” κατάστασης μέλους της Ακαδημίας 

 Η “ενεργός” κατάστασης μέλους διατηρείται όταν πληρούνται τα ακόλουθα: 

 α. Όταν τακτοποιεί κάθε έτος ή το αργότερο τα τελευταία 2 έτη (τρέχον και 
προηγούμενο) τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις του (έχει καταβάλει την ετήσια 
συνδρομή του ως μέλος) και 

 β. Υλοποιεί τις ανατεθείσες αρμοδιότητες – υποχρεώσεις του αναφορικά με τη 
συνδρομή του στο έργο της Ακαδημίας (προαιρετικά για τα επίτιμα μέλη και φίλους της 
Α.ΑΚ.Ε.). 

8. Διαδικασία επανόδου ως ενεργού μέλους στην Ακαδημία 
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 Μη ενεργό μέλος της ΑΑΚΕ δύναται να επανέλθει σε κατάσταση ενεργού μέλους 
προβαίνοντας στις εξής ενέργειες: 

 α. Καταβάλλοντας τις συνδρομές της τελευταίας 2ετίας. 

 β. Πιστοποιώντας, με την συνδρομή των μελών του ΔΣ που τον είχαν αρχικά 
προτείνει προς ανακήρυξή του ως μέλος της ΑΑΚΕ, ότι θα τηρεί τους όρους της 
παραγράφου 7 παρόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένο: Αίτηση Ένταξης Νέου Μέλους 
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9, ΟΜΟΝΟΙΑ, 105 51 ΑΘΗΝΑ 

τηλ. 2103228990, φαξ 2103242021, email: aakeaero@gmail.com 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

Προς: Διοικητικό Συμβούλιο της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος 

Ο υπογράφων,  

αιτούμαι την ανακήρυξή μου ως Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος 
(Α.ΑΚ.Ε.). Δηλώνω επίσης ότι, έχω διαβάσει το Καταστατικό της Α.ΑΚ.Ε. και το έντυπο 
«Ανακήρυξη Νέου Μέλους ΑΑΚΕ», αποδέχομαι και συναινώ με τους όρους που 
αναγράφονται σε αυτό, καθώς επίσης στη χρήση των προσωπικών δεδομένων μου για 
τους σκοπούς που ορίζει αυτό, όπως επίσης και για την απαραίτητη επικοινωνία με το 
Διοικητικό Συμβούλιο, όταν απαιτηθεί, και τέλος, δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω 
καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για αξιόποινη πράξη. 

 

 

Προσωπικά Στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΟ:      ΟΝΟΜΑ:  

ΟΝΟΜΑΠΑΤΡΟΣ:     ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:    ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΠΤΥΧΙΑ – ΣΠΟΥΔΕΣ): 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ:     

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:    ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: 

Ε-ΜΑΙL:      ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 
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** Σημειώστε ένα Χ στο τετράγωνο αριστερά, σε όσους από τους τομείς επιθυμείτε να συνεισφέρετε. 

Συνημμένα υποβάλλω σχετικό βιογραφικό μου και πρόταση-άρθρο (μέχρι 500 λέξεις) 
σχετικά με το αντικείμενο ενασχόλησης του Τομέα επιθυμίας του. 

Ημερομηνία:  …………………….  Υπογραφή:    

Πρόταση Αναδόχων 

Γνωρίζω προσωπικώς τον Υποψήφιο και βεβαιώνω ότι, εξ όσων γνωρίζω, τα παραπάνω 
στοιχεία και πληροφορίες που σας παρέχει είναι αληθή και ο προτεινόμενος πληροί όλα 
τα κριτήρια που προβλέπονται από το καταστατικό της ΑΑΚΕ και στο έντυπο 
«Ανακήρυξη Νέου Μέλους ΑΑΚΕ», του οποίου έλαβε γνώση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, συναινώ στην αποδοχή της αίτησής του ως: 

 Τακτικό Μέλος  Επίτιμο Μέλος  Μέλος Φίλος 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ 

1. Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………….  Υπογραφή: 

2. Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………….  Υπογραφή: 

Ημερομηνία Υποβολής / Παραλαβής:  …………………….   

Συνημμένα: Βιογραφικό Υποψηφίου 
  Πρόταση – άρθρο  

Τομείς Ενδιαφέροντος (Επιστημονικά Πεδία)*: 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:  

 Πτήση/Αεροναυτιλία - Διαστημική Πτήση 

 Αεροδιαστημική Μηχανική 

 Αεροπορικός Πόλεμος - ΗΠ 

 ΔΜ (Logistics) - Αερομεταφορές 

 Αεραθλητισμός 

 Ιατρική - Αεροπορική Ιατρική 

 Μετεωρολογία 

 
ΚΛΑΣΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 

 Ιστορία (Πολεμικής και Πολιτικής Αεροπορίας) 

 Δίκαιο 

 Γεωπολιτική - Διεθνείς Σχέσεις - Στρατηγική 

 Λογοτεχνία/Ποίηση - Καλές Τέχνες 

 Οικονομία 

 Επικοινωνιακή Θεολογία 

 Αεροπορική Ψυχολογία/Φυσιολογία Πτήσεως 


