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ΑΡΘΡΟ 16
ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Οι όροι συνεργασίας του Περιοδικού αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΠΑ www.haf.gr, καθώς και στο εσωτερικό δίκτυο MIS της ΠΑ.
2. Οι υποψήφιες προς δημοσίευση εργασίες θα αποστέλλονται στο Περιοδικό στη
διεύθυνση «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΑΣΠ/ΤΕΠ, Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΤΚ 13671
ΤΑΤΟΪ» ή με σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Περιοδικού:
aero_epi@haf.gr, υποβάλλοντας και στις δύο περιπτώσεις το υποψήφιο άρθρο και
παρέχοντας τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλ. επικοινωνίας):
α. Σε περίπτωση που η υποψήφια εργασία αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, κρίνεται απαραίτητο ο συγγραφέας να επισημάνει στο σχετικό ηλεκτρονικό
μήνυμά του ότι η εν λόγω εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.
β. Σε περίπτωση αποστολής δακτυλογραφημένης εργασίας, αυτή θα πρέπει να
φέρει την υπογραφή του συγγραφέα και να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή του που
αναφέρει ότι η εν λόγω εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής
3. Όσον αφορά στις προς δημοσίευση εργασίες, αυτές θα είναι είτε πρωτότυπες
είτε μεταφράσεις και θα πληρούν τα εξής:
α. Το περιεχόμενο τους να είναι «ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ».
β. Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα να είναι η νεοελληνική και τα κείμενα
γραμμένα με το μονοτονικό σύστημα.
γ. Οι διατυπωμένες στις εργασίες θέσεις ή απόψεις απηχούν τις προσωπικές
θέσεις ή απόψεις του συγγραφέα και μόνο.
δ. Οι υποψήφιες εργασίες δε θα πρέπει να περιέχουν:
(1) Κρίσεις κατά προσώπων ή υπηρεσιών.
(2) Φράσεις που μπορούν να προκαλέσουν παρεξηγήσεις και δυσμενή
σχόλια.
(3) Οποιεσδήποτε αιχμές πολιτικής φύσης.
(4) Αναφορές αντίθετες προς την εθνική πολιτική της Χώρας.
ε. Ο συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, για
την ακρίβεια των καταχωρημένων σε αυτή γεγονότων ή γνωμών και για την εγκυρότητα και
τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών.
στ. Τα υποψήφια προς έκδοση άρθρα θα συνοδεύονται από σύντομο
βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα, δέκα περίπου σειρών.
ζ. Οι προς δημοσίευση εργασίες πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα
σχεδιαγράμματα, σκίτσα ή φωτογραφίες (πρωτότυπες αν είναι δυνατόν) με τις διευκρινίσεις
και πηγή τους και να μνημονεύουν με τις απαραίτητες λεπτομέρειες τη χρησιμοποιηθείσα
βιβλιογραφία.
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η. Επιθυμητή ανάλυση για τις συνοδευτικές φωτογραφίες των εργασιών είναι
τα 1240x800 pixels.
θ. Στην περίπτωση που οι υποβαλλόμενες εργασίες προέρχονται από
μετάφραση, τότε πέραν των στοιχείων του μεταφραστή, θα πρέπει να αναφέρονται
ευκρινώς ο τίτλος, ο μήνας και το έτος, ο αριθμός του ξένου εντύπου, καθώς και το
ονοματεπώνυμο του συγγραφέα.
4. Το ΤΕΠ/ΑΣΠ διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει στην υποψήφια για δημοσίευση
εργασία κάθε αλλαγή που κρίνει απαραίτητη για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς
βέβαια να διαφοροποιήσει το νόημά της:
α. Οποιαδήποτε αλλαγή επί της εργασίας θα γνωστοποιείται έγκαιρα στον
συγγραφέα και μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του τελευταίου θα δημοσιεύεται σε τεύχος
του Περιοδικού.
β. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη αλλαγή από το ΤΕΠ δε γίνει δεκτή από
τον συγγραφέα της εργασίας, τότε η εργασία αυτή δε θα δημοσιεύεται στο Περιοδικό.
5. Κάθε φορά που μια υποψήφια εργασία απορρίπτεται οριστικά από την
Επιτροπή Επιλογής Ύλης, το ΤΕΠ/ΑΣΠ θα αποστέλλει στον συγγραφέα σχετική επιστολή
ή ηλεκτρονικό μήνυμα.
6. Το ΤΕΠ/ΑΣΠ δεν υποχρεούται να επιστρέψει εργασίες στους συγγραφείς τους.
7. Οι αμοιβές των αρθρογράφων-συνεργατών του Περιοδικού υπόκεινται στην ΚΥΑ
Αριθμ. 2/76198/0022/11-2-2008 (ΦΕΚ 208/τ.Β΄). Οι δικαιούχοι τους θα ενημερώνονται από
το ΤΕΠ/ΑΣΠ για τον τρόπο παραλαβής τους.
8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο και
η εκμετάλλευση ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου του περιοδικού «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» χωρίς την έγγραφη άδεια της ΑΣΠ.
ΑΡΘΡΟ 17
ΥΛΗ
1. Η ύλη του Περιοδικού πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις των αναγνωστών και να ανταποκρίνεται στην αποστολή του, η οποία είναι η
επιμελημένη, από πλευράς εμφάνισης και περιεχομένου, έκδοση του περιοδικού
«ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», έτσι ώστε να συμβάλει, στην ενημέρωση και
επιμόρφωση του προσωπικού της ΠΑ σε θέματα αεροπορικού και γενικότερα πολιτικοστρατιωτικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη διάδοση της αεροπορικής ιδέας στους λοιπούς
αποδέκτες του.
2. Το θεματολόγιο του Περιοδικού εστιάζει κυρίως σε θέματα αεροπορικού
ενδιαφέροντος, αλλά και σε ζητήματα πολιτικο-στρατιωτικής φύσης όπως:
α. Στρατηγικές,
αεροπορικής ισχύος.
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β. Εξελίξεις στους τομείς έρευνας και τεχνολογίας της αμυντικής βιομηχανίας.
γ. Ιστορικά, πολιτικο-στρατιωτικά, γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά θέματα ενδιαφέροντος της ΠΑ.
δ. Αεροπορικά θέματα που αφορούν στην προαγωγή της ΑΠΕ

