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ύμςξμξ Βιξγοατικό 

Ξ Αλέναμδοξπ Ι. Ιξλξβϊπ είμαι Διδάκςχο ςξσ μήμαςξπ Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ρπξσδόμ ςξσ 

Οαμςείξσ Οαμεπιρςημίξσ Ιξιμχμικόμ και Οξλιςικόμ Δπιρςημόμ, με ενειδίκεσρη ρςξ Διάρςημα. 

Σπηοέςηρε ρςη Οξλεμική Αεοξπξοία απϊ ϊπξσ απξρςοαςεϋςηκε ςξ 2008 με ςξ βαθμϊ ςξσ 

ανιάουξσ. Απϊ ςξ 1991 χπ ςξ 2006 σπήονε ποξψρςάμεμξπ ςξσ Δθμικξϋ Ιέμςοξσ Διαρςημικόμ 

Δταομξγόμ (EKΔΔ). Διρηγήθηκε ςη Οξλιςική για ςξ Διάρςημα ςξσ Σπξσογείξσ Δθμικήπ Άμσμαπ, ςξ 

Οοϊγοαμμα Οαοαςήοηρηπ Γηπ ϊπχπ ασςϊ σλξπξιείςαι ρήμεοα (Helios-2-MUSIS), και ςη ρσγκοϊςηρη 

ειδικξϋ Γοατείξσ ρςξ Δπιςελείξ Σπξσογξϋ. Ρςξ πλαίριξ δϋξ ελλημικόμ Οοξεδοιόμ αμέπςσνε 

ποχςξβξσλίεπ για ςημ Οξλιςική Διαρςήμαςξπ ςηπ ΔΔΔ (1998) και ςημ αμαγμόοιρη ςξσ οϊλξσ ςξσ 

Διαρςήμαςξπ ρςημ Δσοχπαψκή Οξλιςική Αρτάλειαπ και Άμσμαπ (ΔΟΑΑ, 2003) πξσ έγιμαμ δεκςέπ. ξ 

υοξμικϊ διάρςημα 1995-2007 ρσμμεςείυε ρε ϊλεπ ςιπ δισπξσογικέπ Δπιςοξπέπ για ςξ Διάρςημα. 

Διδάρκει ςη Διαρςημική ρςη Ρυξλή Θκάοχμ. 

 
 
Πεοίληψη 
Η παξέκβαζε ζηνρεύεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ Λεπηώλ Απνθάζεσλ ζην ηνκέα ηεο ρξήζεο ηνπ 

Γηαζηήκαηνο. Αλ θαη ην επξύηεξν πιαίζην δξάζεο  έρεη θαζνξηζηεί ζε επξσπατθό επίπεδν από 

ηελ  Πνιηηηθή Γηαζηήκαηνο ηεο ΔΔ (2007), ελ ηνύηνηο  ηόζν απηή όζν θαη νη ζπζηάζεηο ηεο 

έρνπλ  ελ πνιινίο αγλνεζεί ζηελ Διιάδα. Κπξίαξρν ην θελό ζηελ  απαξαίηεηε ζεζκηθή 

νξγάλσζε, γηα ηελ νπνία έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, επί 

καηαίσ. Η Διιάδα ζηεξείηαη θαζνξηζκέλεο Δζληθήο Πνιηηηθήο γηα ην Γηάζηεκα θαζώο θαη 

θεληξηθό Φνξέα γηα ηα δεηήκαηα απηά, ελώ αληίζεηα δηαζέηεη απνζπαζκαηηθέο δηππνπξγηθέο 

δξάζεηο ζην ρώξν απηό, πνπ νξζνινγηθά ζα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ ην θαζνξηζκό ηεο 

Δζληθήο Πνιηηηθήο. Οξηζκέλεο από ηηο δξάζεηο απηέο έρνπλ θαη πςειό θόζηνο θαη δελ 

δηαηίζεληαη γηα λα θαιύςνπλ απαηηήζεηο ηνπ ζπλόινπ ησλ ρξεζηώλ, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο εθ 

ησλ νπνίσλ ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκόο, ειιείςεη θεληξηθνύ θνξέα, αλαδεηθλύνληαη σο 

ε θύξηα αηηία.H αλάιπζε, εληνπίδεη όηη ζε επίπεδν ΔΔ ε εθκεηάιιεπζε ηνπ Γηαζηήκαηνο 

εληάζζεηαη ζην ιεηηνπξγηθό πεδίν ηεο Αληαγσληζηηθόηεηαο (δίλνληαο έκθαζε ζηε 

βηνκεραληθή ηνπ δηάζηαζε), ελώ ζηελ Διιάδα ην ζέκα παξαθνινπζείηαη ζην ηνκέα ηεο 

Παηδείαο κε έκθαζε ζηελ έξεπλα, πνπ όκσο δελ είλαη ν ρώξνο πνπ δηαζέηεη ηηο πςειόηεξεο 

δαπάλεο.  Η παξέκβαζε πξνηείλεη δηάθνξεο επηινγέο πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη θαη άιιεο ρώξεο 

θαη ζεσξεί όηη νξζνινγηθά ν ρώξνο ππαγσγήο ελόο εζληθνύ θνξέα ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

ηηο δηεζλείο επηινγέο. Η αλάιπζε, επηζεκαίλεη όηη ηα δνξπθνξηθά κέζα, είλαη «ζπζηήκαηα γηα 

θαηαλάισζε» πνπ πξέπεη λα θαηεπζπλζνύλ ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δηππνπξγηθώλ ρξεζηώλ θαη ζπκπεξαίλεη όηη ρσξίο εγεηηθό ζεκείν αλαθνξάο –θεληξηθό 

Φνξέα, ππεύζπλν γηα ην ζπληνληζκό, ζρεδηαζκό , ιήςε απνθάζεσλ, αιιά θαη έιεγρν, είλαη 

αδύλαην λα δνκεζεί ηθαλνπνηεηηθά νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα θαη όηη ε όπνηα ιύζε επηιεγεί 

ζα πξέπεη λα πξνηαζεί από κία  αλεμάξηεηε Μειέηε εηδηθώλ. 

 
Λένειπ Κλειδιά 
Γηάζηεκα, δνξπθόξνη, Πνιηηηθή Γηαζηήκαηνο, Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γηαζηήκαηνο, εζληθή 

Οξγάλσζε, θνξέαο, EE, Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Γηαζηήκαηνο, Aληαγσληζηηθόηεηα, 

Βηνκεραλία, Έξεπλα, ESA, ESPI, ΔΛΙΑΜΔΠ, ΔΟΓ, ΤΠΔΘΑ, ΓΓΔΣ, ΤΠΡΟΠΟ, ΤΠΔΚΑ, 

Παηδείαο, παξαηήξεζε γεο, επηθνηλσλίεο, πινήγεζε, έξεπλα-δηάζσζε, Δπηηξνπή νθώλ, 

ζπληνληζκόο, ΚΔΠΠΑ, Δπξσπατθή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο,  ΔΠΑΑ, CFSP, ESDP, 

Space, Helios-2, MUSIS, Meteosat, Hellas Sat, Galileo/EGNOS, GMES, COPUOS.
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Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ 

ςξσ Αλέναμδοξσ Ιξλξβξϋ 

 

Η ατύπμιρη ςωμ ληπςώμ απόταρηπ ωπ κύοιξ ζηςξύμεμξ. 

 

Ζ ρϋμςξμη, παοξϋρα παοέμβαρη ρςξυεϋει κσοίχπ ρςημ εμημέοχρη ςχμ Κηπςόμ Απξτάρεχμ για ςα 

ειδικϊςεοα ζηςήμαςα ςηπ πξλιςικήπ ςξσ Διαρςήμαςξπ. Ξι ςελεσςαίξι, λϊγχ ςξσ εςεοϊκληςξσ 

επιρςημξμικξϋ ςξσπ σπϊβαθοξσ, αλλά και ςηπ ρσυμήπ εμαλλαγήπ ρςιπ ηγεςικέπ θέρειπ, ρςεοξϋμςαι 

πξλλέπ τξοέπ ςχμ απαοαίςηςχμ ειδικόμ γμόρεχμ πξσ θα ςξσπ επέςοεπαμ μα έυξσμ μία 

ξλξκληοχμέμη εικϊμα ρε ξοιρμέμα θέμαςα και κσοίχπ ςξσ ιρςξοικξϋ ςξσπ.  

Ξ βαθμϊπ δσρκξλίαπ ασνάμει για ςα θέμαςα ςξσ Διαρςήμαςξπ  λϊγχ ςχμ πξλλαπλόμ υοήρεόμ ςξσ, 

ατξϋ διεθμόπ η εκμεςάλλεσρη ςξσ καλϋπςει ρςοαςιχςικέπ, πξλιςικέπ, ξικξμξμικέπ και εοεσμηςικέπ 

διαρςάρειπ. Δπειδή ϊλεπ ξι ποξαματεοϊμεμεπ διαρςάρειπ αλληλεπιδοξϋμ εμπλέκξμςαπ πξλλά 

Σπξσογεία και τξοείπ ςξσ δημξρίξσ και ςξσ βιξμηυαμικξϋ / εοεσμηςικξϋ / ιδιχςικξϋ ςξμέα ςξσ 

ερχςεοικξϋ και ενχςεοικξϋ, ξοθξλξγικά θα ποέπει μα αμαμέμεςαι ϊςι ξι ρυεςικέπ δοάρειπ θα 

ποέπει μα αμαπςϋρρξμςαι ρσμςξμιρμέμα (ατξϋ είμαι παρίδηλξ ϊςι η εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ 

έυει ρημαμςικϊςαςξ κϊρςξπ) και μέρα απϊ διάλξγξ, ποξκειμέμξσ μα εναρταλίζεςαι η βέλςιρςη 

κάλσφη ςχμ απαιςήρεχμ ςχμ ςελικόμ υοηρςόμ και μα απξτεϋγεςαι η επικάλσφη δαπαμόμ και 

αομξδιξςήςχμ.  

ξ καςαλληλϊςεοξ σπϊβαθοξ για ςημ καςαμϊηρη ςχμ αμχςέοχ ποξρτέοει η στιρςάμεμη 

Δσοχπαψκή Οξλιςική για ςξ Διάρςημα (European Space Policy-ESP, 2007),1 πξσ, αμάμερα ρε άλλα, 

ποξυχοά και ρε ρσρςάρειπ  για ςημ απαοαίςηςη θερμική ξογάμχρη ςχμ κοαςόμ – μελόμ. 

Σπεμθσμίζεςαι ϊςι πλέξμ με ςημ Ρσμθήκη ςηπ Κιρραβϊμαπ (άοθοξ 189 πεο.1-4), ςξ Διάρςημα 

εμςάρρεςαι ρςιπ Οξλιςικέπ πξσ θα αμαπςϋνει πεοαιςέοχ η ΔΔ (ϊπχπ ρςξ παοελθϊμ ήςαμ η Γεχογία 

και η Αλιεία) και θα ςημ ενελίνει ρε ρσγκεκοιμέμξ ποϊγοαμμα με ρςξυεσμέμεπ και ιεοαουημέμεπ 

δοάρειπ, πξσ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ θα απξςελέρξσμ μελλξμςικά έμα ςευμικϊ ποϊγοαμμα για ςξ Διάρςημα 

ρε ϊλεπ ςιπ διαρςάρειπ. 

Αμ και η ποξαματεοϊμεμη Οξλιςική υοξμξλξγείςαι απϊ ςξ 2007, ρςημ Δλλάδα ενακξλξσθξϋμ μα 

ρημειόμξμςαι απξκλίρειπ ρςξ βαθμϊ πξσ απξσριάζει ξ κεμςοικϊπ Τξοέαπ πξσ θα υειοιρςεί ςξ 

ζήςημα αλλά και ξ ρσμςξμιρμϊπ μεςανϋ ςχμ επιμέοξσπ τξοέχμ, πξσ δεμ βοίρκεςαι ρε ικαμξπξιηςικϊ 

ρςάδιξ. Ρσμεπόπ ξι ξοθέπ επιλξγέπ ςχμ Κηπςόμ Απξτάρεχμ, μπξοξϋμ μα απξκαςαρςήρξσμ ασςέπ 

ςιπ ελλείφειπ. 

 

                                                 
1 Communication from the Commission to the Council And The European Parliament, European Space Policy, COM(2007), 212 final, Brussels, 26.4.2007. 
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1. Η Εσοχπαψκή Πξλιςική Διαρςήμαςξπ χπ σπόβαθοξ 
σπξυοεώρεχμ. 

 

Ατξομή για ςημ παοέμβαρη ασςή δϊθηκε απϊ ςημ επίρκεφη, ςημ ςελεσςαία εβδξμάδα ςξσ Θξσμίξσ 

2011, εκποξρόπχμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Θμρςιςξϋςξσ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα (ESPI), μιαπ δεναμεμήπ 

ρκέφηπ πξσ εδοεϋει ρςη Βιέμμη και υοημαςξδξςείςαι καςά βάρη απϊ ςξμ Δσοχπαψκϊ Ξογαμιρμϊ 

Διαρςήμαςξπ (ΔΞΔ/ESA), ςξσ ξπξίξσ και η Δλλάδα είμαι μέλξπ απϊ ςξ 2005. Ξι εκποϊρχπξι ςξσ ESPI 

ρσμαμςήθηκαμ με αομϊδιξσπ ξοιρμέμχμ απϊ ςξσπ κϋοιξσπ κσβεομηςικξϋπ δοόμςεπ ρςξ υόοξ ςξσ 

Διαρςήμαςξπ (Άμσμα, Έοεσμα και ευμξλξγία, Οεοιβάλλξμ, Λεςατξοέπ-Δπικξιμχμίεπ, Βιξμηυαμία) 

και κϋοιξπ ρςϊυξπ ςξσπ ήςαμ η εμημέοχρη για ςημ αμάγκη ερχςεοικήπ εκπϊμηρηπ μίαπ εθμικήπ 

Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα και ςη ρσγκοϊςηρη εμϊπ κσβεομηςικξϋ Γοατείξσ για ςξ Διάρςημα, 

ρϋμτχμα με ςιπ εσοχπαψκέπ ποακςικέπ.2 

 

Σπεμθσμίζεςαι, ϊςι η ςοέυξσρα Οξλιςική ΔΔ για ςξ Διάρςημα έυει  χπ ρςοαςηγικϊ ϊοαμα / απξρςξλή 

ςξσπ ακϊλξσθξσπ ρςϊυξσπ: ημ αμάπςσνη ϊλχμ ςχμ διαρςημικόμ εταομξγόμ για ρκξπξϋπ 

δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ, ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ αμαγκόμ ςηπ ΔΔ ρε θέμαςα αρτάλειαπ και άμσμαπ, 

ςημ εμίρυσρη ςηπ αεοξδιαρςημικήπ εσοχπαψκήπ βιξμηυαμίαπ, ςημ ποξόθηρη ςηπ κξιμχμίαπ ςηπ 

γμόρηπ και ςημ εναρτάλιρη ςηπ αμεναοςηρίαπ ςχμ εσοχπαψκόμ εταομξγόμ. Ρσμάγεςαι λξιπϊμ ϊςι 

και ξι επιμέοξσπ πξλιςικέπ ςχμ κοαςόμ-μελόμ ξτείλξσμ μα είμαι ρσμβαςέπ με ςημ καθξοιρμέμη 

πξλιςική ςηπ ΔΔ. 

Ιϋοια απαίςηρη πξσ θέςει η Δσοχπαψκή Οξλιςική Διαρςήμαςξπ είμαι η αλληλξεμημέοχρη και η 

ρσζήςηρη αμάμερα ρε ϊλα ςα εμδιατεοϊμεμα μέοη, κσοίχπ δε με ςη μξοτή ςξσ διαλϊγξσ αμάμερα 

ρςξσπ εθμικξϋπ τξοείπ πξσ εκποξρχπξϋμ ςημ ερχςεοική αρτάλεια, ςημ άμσμα και ςη βιξμηυαμία. 

O «δξμημέμξπ διάλξγξπ» (structured dialogue), ϊπχπ απξκαλείςαι, έυει ρςϊυξ μα εναρταλίρει 

ρσμέογειεπ και μα  διαπιρςόρει εσκαιοίεπ για κξιμή δοάρη, καςαγοατή απαιςήρεχμ, λειςξσογία, 

υοήρη και εκμεςάλλεσρη ει δσμαςϊμ κξιμόμ ρσρςημάςχμ (ατξϋ απϊ ςη δεκαεςία ςξσ ’90 έυει γίμει 

απξδεκςή διεθμόπ η ςάρη ϊςι ςα δξοστξοικά ρσρςήμαςα αμςιμεςχπίζξμςαι χπ «διπλήπ υοήρηπ»).  

Διαπίρςχρη ςηπ κξιμήπ λξγικήπ και ποξαπαιςξϋμεμξ ξπξιξσδήπξςε διαλϊγξσ είμαι η ϋπαονη εμϊπ 

κεμςοικξϋ Τξοέα, σπϊ ςημ αιγίδα ςξσ ξπξίξσ θα γίμει ξ διάλξγξπ. Ρημείξ ρςξ ξπξίξ η Δλλάδα 

διαςηοεί, ςξ λιγϊςεοξ, μια ποξβλημαςική ποξρέγγιρη. ξ θέμα έλλειφηπ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα 

και Τξοέα έυει ςεθεί και θερμικά απϊ ςξ 2009 ρςη υόοα απϊ εκποξρόπξσπ ςξσ ΔΞΔ, ρςξ πλαίριξ 

ςηπ κξιμήπ Ξμάδαπ Ιοξϋρηπ Δλλάδαπ-ΔΞΔ, υχοίπ μέυοι ρςιγμήπ μα σπάουει ανιϊλξγη ενέλινη.  

Γίμεςαι λξιπϊμ αμςιληπςϊ ϊςι, υχοίπ ςημ ϋπαονη εμϊπ κεμςοικξϋ Τξοέα δεμ είμαι δσμαςή ξϋςε η 

καςαγοατή μιαπ εμιαίαπ  Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα (καλϋπςξμςαπ έςρι ςημ αμςίρςξιυη έλλειφη), 

ξϋςε η ρσγκοϊςηρη και καςαγοατή εμϊπ ξλξκληοχμέμξσ Διαρςημικξϋ Οοξγοάμμαςξπ (παοά ςιπ 

επιμέοξσπ δοάρειπ πξσ αμαπςϋρρξσμ ςα Σπξσογεία). Οοξταμόπ ξι αμχςέοχ παοαιμέρειπ ςξσ ESPI, 

αλλά και ξι απαιςήρειπ ςξσ ΔΞΔ για ρσγκοϊςηρη Τξοέα καθόπ και εθμικήπ πξλιςικήπ, είμαι 

ξοθξλξγικέπ και ρϋμτχμεπ με ςη διεθμή ποακςική, πξσ και η Δλλάδα ξτείλει μα ακξλξσθήρει.   

                                                 
2 Δμνηθνλνκώληαο ρξήκα κέζσ ηνπ Γηαζηήκαηνο: Πξνηάζεηο αλάπηπμεο γηα ηελ Διιάδα από ην Γηεπζπληή ηνπ ESPI, ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ, 2 Ινπιίνπ 2011, 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_2_02/07/2011_447908 
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2. Η Καςάρςαρη ρςημ Ελλάδα ρςξ υώοξ ςξσ Διαρςήμαςξπ. 

 

 

Λία ςσπική ξογάμχρη πξσ απαμςάςαι ρςημ πλειξφητία ςχμ υχοόμ, ποξωπξθέςει ςημ ϋπαονη 

καςαγεγοαμμέμηπ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα (πξιξί είμαι ξι ρςόυξι μίαπ υώοαπ), ςημ καςαγοατή 

εμϊπ ρσματξϋπ Οοξγοάμμαςξπ για ςξ Διάρςημα (πχπ ςευμικά σλξπξιξύμςαι ασςξί ξι ρςόυξι) και 

ςημ ϋπαονη εμϊπ κεμςοικξϋ Τξοέα (πξσ ειρηγείςαι / σλξπξιεί  / επξπςεύει ςα παοαπάμχ). Τοξμό 

ϊςι ποξαπαιςξϋμεμξ κάθε Οξλιςικήπ, είμαι ξ τξοέαπ καςαγοατήπ ςηπ. Ρςξμ ςοϊπξ ρσγκοϊςηρηπ 

ασςξϋ ςξσ Τξοέα ρςξμ ςξμέα ςξσ Διαρςήμαςξπ θα ερςιαρςεί η παοξϋρα παοέμβαρη. Απ δξϋμε ςι 

ιρυϋει ρςημ Δλλάδα και πξιεπ είμαι ξι πιθαμέπ επιλξγέπ ςχμ Κηπςόμ Απξτάρεχμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ 

ςξμέα (τξοέαπ).  

Ζ Δλλάδα ρςεοείςαι καθξοιρμέμηπ και καςαγεγοαμμέμηπ Δθμικήπ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα καθόπ 

και κεμςοικϊ τξοέα για ςα ζηςήμαςα ασςά, (ποξταμόπ δε και καςαγεγοαμμέμξσ Οοξγοάμμαςξπ πξσ 

ξοθξλξγικά θα έποεπε μα αμαμείμει ςξμ καθξοιρμϊ Οξλιςικήπ). Ιαι για ςα δϋξ θέμαςα έυξσμ 

ποξηγηθεί διαβξσλεϋρειπ εικξραεςίαπ και παοαμέμει ακαςαμϊηςη μία ςέςξια αδοάμεια, ιδίχπ εάμ 

λητθεί σπϊφη ϊςι η πξλιςική στίρςαςαι ρε σφηλϊςεοξ επίπεδξ ασςήπ (ESP, 2007) ςηπ ΔΔ και ΔΞΔ, 

ξογαμιρμξί ρςξσπ ξπξίξσπ η υόοα είμαι μέλξπ. 

Ξτείλξσμε ϊμχπ μα παοαςηοήρξσμε ϊςι η έλλειφη ασςή δεμ έυει εμπξδίρει ςημ αμάπςσνη 

ανιϊλξγχμ, πλημ ϊμχπ απξρπαρμαςικόμ επιμέοξσπ ποξγοαμμάςχμ, πξσ μέρχ επίγειχμ ρςαθμόμ 

επιςοέπξσμ άμερη ποϊρβαρη ρε δξοστϊοξσπ ϊπχπ ςα ποξγοάμμαςα επικξιμχμιόμ (Hellas Sat), 

παοαςήοηρηπ γηπ (Helios-2, Meteosat), έοεσμαπ & διάρχρηπ (Cospas/Sarsat), εμςξπιρμξϋ και 

πλξήγηρηπ (EGNOS). Ρε καμμία πεοίπςχρη η επιλξγή ασςή δεμ έγιμε με βάρη ποξςεοαιϊςηςεπ, 

ατξϋ κάςι ςέςξιξ ποξωπξθέςει κας’ αουήμ έμα ερχςεοικϊ ρσμςξμιρμϊ. 

Λάλιρςα, ρε κάπξιεπ ϊμχπ πεοιπςόρειπ δεμ έυει αμαπςσυθεί η καςάλληλη σπξδξμή εκμεςάλλεσρηπ, 

αλλά ξϋςε καμ ξ εμςξπιρμϊπ ςχμ ςελικόμ υοηρςόμ και δίμεςαι η εμςϋπχρη ϊςι ςξ βάοξπ πέτςει 

ρςημ ρσμευή ξοιζϊμςια απϊκςηρη ρσρςημάςχμ, παοά ρςημ κάθεςη εμβάθσμρη για ςημ ξσριαρςική 

εκμεςάλλεσρή ςξσπ, ρε ϊλεπ ςξσπ ςιπ διαρςάρειπ. Λία ςέςξια διαπίρςχρη, απαμςάςαι ρσυμά και 

υαοακςηοίζεςαι χπ «παιδική αοοόρςια», πξσ κάπξςε επιςέλξσπ ποέπει μα αμςιμεςχπιρςεί. 

Ζ έλλειφη κεμςοικήπ αουήπ δεμ εναρταλίζει ςξμ κεμςοικϊ έλεγυξ, ςξ ρσμςξμιρμϊ, ςημ αμάληφη 

εσθϋμηπ και ςημ κάλσφη ςχμ απαιςήρεχμ ςχμ ςελικόμ υοηρςόμ. Οοξταμόπ έςρι σπάουει 

απξρπαρμαςική εμημέοχρη ςηπ πξλιςικήπ Ζγερίαπ, δεμ μπξοξϋμ μα καθξοιρςξϋμ ρσμξλικά ξι 

ρςϊυξι, ξι ποξςεοαιϊςηςεπ και ξι ιεοαουήρειπ ςξσπ και δεμ σπάουει εμιαία ρυεδίαρη για ςξ μέλλξμ. 

 Ξι διάτξοεπ εσκαιοίεπ ενεςάζξμςαι απϊ ςξσπ επί μέοξσπ εμπλεκϊμεμξσπ τξοείπ ασςϊμξμα, υχοίπ 

ςα καςάλληλα πάμςξςε κοιςήοια, ςημ απαιςξϋμεμη ςευμξγμχρία (ατξϋ ξι ειδικξί ρςημ Δλλάδα 

είμαι λίγξι και διαρκξοπιρμέμξι) και υχοίπ μα εμςάρρξμςαι ρε έμα εμιαίξ πλαίριξ δοάρηπ. Λε 

ςέςξια καςακεομαςιρμέμη δξμή και άμαουη αμάπςσνη δοαρςηοιξςήςχμ (με ςημ έμμξια έλλειφηπ 

μίαπ κεμςοικήπ αουήπ) δεμ είμαι πεοίεογξ πξσ η υόοα δεμ σπξβάλλει αματξοά εθμικόμ 

δοαρςηοιξςήςχμ ρςξ επίπεδξ ςηπ αομϊδιαπ επιςοξπήπ ςξσ ΞΖΔ (COPUOS), ϊπχπ απαιςείςαι. 

α κξμδϋλια πξσ δαπαμόμςαι απϊ ςα επιμέοξσπ Σπξσογεία είμαι μεγάλα και καμείπ ασςή ςη ρςιγμή 

ρςημ Δλλάδα δεμ μπξοεί μα δόρει έμα ρσγκεμςοχςικϊ αοιθμϊ δαπαμόμ ςηπ υόοαπ για ςημ 
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εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ.3 Απϊ ςημ άλλη πλεσοά η εμίρυσρη ςηπ γηγεμξϋπ βιξμηυαμίαπ, μέρχ 

ρσμμεςξυήπ ςηπ ρςα ποξγοάμμαςα πξσ αμαπςϋρρξμςαι, είμαι ελάυιρςη, με εναίοερη ςα  

ποξγοάμμαςα ςξσ ΔΞΔ. 

Οαοαδξριακά ξ διάλξγξπ (και ποξταμόπ ξ έλεγυξπ) ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ υόοαπ, ρςα θέμαςα ασςά, 

είμαι ιδιαίςεοα πεοιξοιρμέμξπ και η έλλειφη δξμήπ έυει ρημαμςικϊ λϊγξ ρςξ ζήςημα ασςϊ. 

Ιλαρρικϊ παοάδειγμα η αδσμαμία ρσμεογαρίαπ ΣΟΔΗΑ-ΣΛΔ ρςιπ επιυειοηριακέπ απαιςήρειπ για ςξ 

ποϊγοαμμα Hellas Sat, πξσ ξδήγηρε λίγξ ποιμ ςη μαςαίχρη ςξσ εγυειοήμαςξπ ρςημ αγξοά ςημ 

ςελεσςαία όοα απϊ ςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα εμϊπ έςξιμξσ δξοστϊοξσ, με ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά 

πξσ είυε, αμενάοςηςα αμ ασςά κάλσπςαμ ςιπ εθμικέπ απαιςήρειπ ή ϊυι. Ακϊμα και αμάμερα ρε 

ςξμείπ πξσ ρςημ ΔΔ ξ διάλξγξπ έυει θερμξθεςηθεί (π.υ. αμάμερα ρςημ ερχςεοική αρτάλεια και 

ςημ άμσμα),4 ρςημ Δλλάδα ξ διάλξγξπ είμαι πεοιξοιρμέμξπ.  

Απςϊ παοάδειγμα ποξήλθε απϊ ςημ εμημεοχςική ρσζήςηρη ρςξ ΔΚΘΑΛΔΟ πξσ ποξκλήθηκε μεςά 

απϊ ςξ αίςημα ςξσ ESPI ρςιπ 24 Θξσμίξσ 2011.5 Δκεί, μέρα απϊ μία γεμική αλληλξεμημέοχρη ςχμ 

δοαρςηοιξςήςχμ πξσ έυξσμ ρςξ Διάρςημα ςα επιμέοξσπ Σπξσογεία και μέρα απϊ έμα απλϊ 

διάλξγξ, καςεγοάτη ςξ εμδιατέοξμ ςξσ ΣΟΟΠΞΟΞ για ποξψϊμςα παοαςήοηρηπ γηπ απϊ ςξμ 

επίγειξ ρςαθμϊ ςξσ ΣΟΔΗΑ, εμό βοέθηκε ϊςι η Σπηοερία Οξλιςικήπ Αεοξπξοίαπ (πξσ επξπςεϋεςαι 

απϊ ςξ Σπξσογείξ Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ), λειςξσογεί ποξεπιυειοηριακά επίγειξ 

ρςαθμϊ ςξσ ρσρςήμαςξπ EGNOS , ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρςη τάρη «ςελικόμ δξκιμόμ». Ρημειόμεςαι 

ϊςι ςξ αίςημα για έμα ςέςξιξ ρςαθμϊ, είυε σπξβληθεί απϊ ςξ ΣΟΔΗΑ ρςη ΓΓΔ ςξ 2003 (ρςξ πλαίριξ 

έμςανήπ μαπ ρςξμ ΔΞΔ) για μα καλϋφει απαιςήρειπ εμςξπιρμξϋ και πλξήγηρηπ με σφηλή 

ακοίβεια.6 

Οξλλά είμαι ακϊμη ςα παοαδείγμαςα πξσ καςαδεικμϋξσμ ϊςι η απξσρία κεμςοικξϋ Τξοέα, η 

έλλειφη Οξλιςικήπ και  ρσμςξμιρμέμξσ Οοξγοάμμαςξπ επιβαοϋμξσμ ςη υόοα πξσ ήδη βοίρκεςαι ρε 

δσρμεμέρςαςη ξικξμξμική καςάρςαρη. Ζ πξλσμεοήπ ρςοαςιχςική ρσμεογαρία ρςξ ποϊγοαμμα 

παοαςήοηρηπ Helios-2 και η λήφη ικαμξϋ αοιθμξϋ εικϊμχμ ημεοηρίχπ απϊ ςξμ επίγειξ ρςαθμϊ ςηπ 

αμάγοαπ, έυει ήδη δημιξσογήρει απαιςήρειπ εκμεςάλλεσρηπ ςχμ δεδξμέμχμ και απϊ υοήρςεπ 

άλλχμ Σπξσογείχμ. Ζ γαλλική πλεσοά είυε δερμεσςεί χπ ποξπ ςη δσμαςϊςηςα ασςή ατξϋ ασςϊ 

γίμεςαι και ρςιπ άλλεπ υόοεπ. ξ ασςϊ θα μπξοξϋρε μα επιδιχυθεί εμδευξμέμχπ και για ςξ 

μελλξμςικϊ ρϋρςημα παοαςήοηρηπ γηπ MUSIS. Δσρςσυόπ και  ρςξ ποϊγοαμμα ασςϊ η βιξμηυαμική 

ρσμμεςξυή ςηπ υόοαπ ταίμεςαι ιδιαίςεοα πεοιξοιρμέμη. 

Ζ εκμεςάλλεσρη ςξσ ςηλεπικξιμχμιακξϋ δξοστϊοξσ Hellas Sat, ιδιξκςηρίαπ πλέξμ ςξσ ΞΔ , πξσ 

έυει διαθέρει δχοεάμ τάρμα μέρχ δϋξ αμαμεςαδξςόμ ςξσ ρςξ ελλημικϊ δημϊριξ, παοαμέμει 

άδηλη. Ηα υοηριμξπξιηθεί ξσριαρςικά ςξ τάρμα ασςϊ πξσ η εμπξοική ανία ςξσ είμαι μεγάλη; Ιαι ςι 

θα γίμει με ςξ μέλλξμ ςξσ δξοστϊοξσ; 

                                                 
3 Η εηήζηα εηζθνξά ηεο Διιάδαο, κέζσ ηεο ΓΓΔΣ ζηνλ ΔΟΓ  πξνζεγγίδεη ηα 15 εθ € (εηζθνξά ζηα ππνρξεσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπκκεηνρή ζε κεξηθά 

πξναηξεηηθά). ηα νπνία θαη ιόγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο δύζθνια εθηακηεύνληαη από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό. Δλδεηθηηθά ε ζπλνιηθή επέλδπζε γηα 

ηνλ ηειεπηθνηλσληαθό δνξπθόξν Hellas Sat μεπέξαζε ηα 200 εθαη. €. Μόλν γηα ην ΤΠΔΘΑ ην θόζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Helios ζην θύθιν δσήο ηνπ είρε 

εθηηκεζεί ην 2005 όηη ζα αλέιζεη ζηα 120 εθ. € γηα 10 ρξόληα. Πηζαλή ζπκκεηνρή ζην επεξρόκελν MUSIS ζα έρεη θόζηνο κεγαιύηεξν από απηό ηνπ 

Helios-2. Οη δηεζλείο ππνρξεώζεηο ηεο ΔΜΤ ην δηάζηεκα 1995-2020 εθηηκώληαη ζε 70 εθ. €, ελώ  θαη ην θόζηνο πξνκήζεηαο ηνπ επίγεηνπ ζηαζκνύ έξεπλαο-

δηάζσζεο ζηα 1,5 εθ €. Η απόθηεζε ηεο επίγεηαο ππνδνκήο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ Hellas Sat, εθόζνλ πινπνηεζεί, είρε εθηηκεζεί ζηα 160 

εθ. €. Άγλσζην παξακέλεη ην θόζηνο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηε δνξπθνξηθή θαηαγξαθή ησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ θαεί από ππξθαγηέο, ηνπ επίγεηνπ ζηαζκνύ 

εληνπηζκνύ ζέζεο EGNOS ηνπ ΤΜΔ, ηεο επίγεηαο ππνδνκήο ηνπ ινηπνύ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηε ρξήζε ηνπ Hellas Sat θιπ.  

4 Civil-Military Synergies in the Field of Earth Observation, EU, EDA, CSG, ESA Joint Task Force, Final report, 26th November 2010, 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/files/research/civil_military_synergies_2010_11_24_en.pdf 

5 http://www.eliamep.gr/security-regional-developments/%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%bb%ce%ae%cf%82-

%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%b6%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%85/ 

6 Με ηα Φ.900/57/.19/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΑΔ/ΓΓΑΒΔ/ΓΓΓ/21-11-2003 θαη Φ.900/58/.20/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΑΔ/ΓΓΑΒΔ/ΓΓΓ/3-12-2003 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/files/research/civil_military_synergies_2010_11_24_en.pdf
http://www.eliamep.gr/security-regional-developments/%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%b6%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%85/
http://www.eliamep.gr/security-regional-developments/%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%b6%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%85/
http://www.eliamep.gr/security-regional-developments/%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%b6%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%85/
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Ζ ανιξπξίηρη ςχμ δϋξ κσοιϊςεοχμ ποξγοαμμάςχμ ςηπ ΔΔ Galileo/EGNOS (εμςξπιρμξϋ και 

πλξήγηρηπ) και ςξσ GMES (παοαςήοηρηπ γηπ) εμπλέκει πξλλαπλξϋπ υοήρςεπ ρςξ δημϊριξ και 

ιδιχςικϊ ςξμέα. Ηα υοηριμξπξιηθξϋμ για ρκξπξϋπ αρτάλειαπ και άμσμαπ ρςη υόοα; 

Ρσμξφίζξμςαπ, εϋλξγα διαπιρςόμεςαι ϊςι  λϊγχ ςηπ έλλειφηπ μίαπ κεμςοικήπ αουήπ - Τξοέα δεμ 

έυξσμ αμαδειυθεί ξι απαιςήρειπ και ξι κϋοιεπ ποξςεοαιϊςηςεπ ςηπ υόοαπ καθόπ και ϊςι η 

εκμεςάλλεσρη ςχμ αμχςέοχ αλλά και άλλχμ ρσρςημάςχμ δεμ είμαι πάμςξςε ικαμξπξιηςική και 

ποξπ ϊτελξπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ εθμικόμ υοηρςόμ.  
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3. Σσρςημική αμαθεώοηρη και Πιθαμέπ Επιλξγέπ. 

 

Λε ςα αμχςέοχ εκςιμό ϊςι ποξκϋπςει η αμάγκη μίαπ ρσρςημικήπ αμαθεόοηρηπ ςηπ αςελέρτξοηπ 

ρημεοιμήπ καςάρςαρηπ. Οιθαμέπ επιλξγέπ μπξοξϋμ μα είμαι: 

α. Κεμςοικόπ Φξοέαπ με ςη Μξοτή  Δισπξσογικήπ Επιςοξπήπ ρε 
ξοιρμέμξ Υπξσογείξ. 

 

Απξςελεί ςημ εσκξλϊςεοη λϋρη, ατξϋ ϊλεπ ξι ποξρπάθειεπ δισπξσογικξϋ ρσμςξμιρμξϋ 

αμαπςϋυθηκαμ μέυοι ρήμεοα μέρχ ad-hoc δισπξσογικόμ Δπιςοξπόμ. Ασςέπ νεκίμηραμ με κεμςοικϊ 

ρημείξ ςη Διαρςημική Δπιςοξπή (άςσπη επιςοξπή η ξπξία ιδοϋθηκε ςξ 19917 και πξσ απξςελξϋρε 

ρσμβξσλεσςικϊ ϊογαμξ ςξσ Σπξσογξϋ Βιξμηυαμίαπ Έοεσμαπ ευμξλξγίαπ – (Σπξσογείξσ 

Αμάπςσνηπ μεςαγεμέρςεοα). Ασςή ςέθηκε σπϊ ςημ αιγίδα ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Έοεσμαπ & 

ευμξλξγίαπ (ΓΓΔ), πξσ μέρχ ςξσ μήμαςξπ Διεθμόμ Ξογαμιρμόμ ςηπ, παοακξλξσθεί και ςα 

θέμαςα Διαρςήμαςξπ ρςημ ΔΔ και ςξμ ΔΞΔ. Ιαμία απϊ ςιπ Δπιςοξπέπ δεμ καςάτεοε μα παοάγει 

έογξ αματξοάπ και ϊλεπ ςελικά ριχπηοά αδοαμξπξιήθηκαμ. Ασςϊ πιθαμά ξτείλεςαι είςε ρςξσπ 

πεοιξοιρμξϋπ πξσ έυει η ίδια η ΓΓΔ χπ εκ ςηπ απξρςξλήπ ςηπ είςε ρε δξμικά ζηςήμαςα πξσ 

ρυεςίζξμςαι με ςιπ ίδιεπ ςηπ Δπιςοξπέπ : 

- Ακϊμα και ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ παοήυθη κάπξιξ ρυέδιξ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα, ασςϊ 

πεοιξοίζξμςαμ μϊμξ ρε θέμαςα έοεσμαπ και ςευμξλξγίαπ, ατξϋ ασςή είμαι η θερμική 

απξρςξλή ςηπ ΓΓΔ πξσ δεμ μπξοξϋρε μα σπεοβεί υχοίπ ενξσριξδϊςηρη.  

- Ιαςά καιοξϋπ ρςη ρϋμθερη ςχμ Δπιςοξπόμ σπήουαμ εκποϊρχπξι πξσ είυαμ αςελή 

καςαμϊηρη ςχμ θεμάςχμ  και χπ εκ ςξϋςξσ δεμ είυαμ πξλλά μα ρσμειρτέοξσμ ρε θέμαςα 

ιδεόμ. Ρε άλλεπ πεοιπςόρειπ ήραμ πάοα πξλλξί εκποϊρχπξι για μα καςαλήνξσμ ρε 

απξτάρειπ ξσρίαπ (ακϊμα και η Διαρςημική Δπιςοξπή αμαγκάρςηκε μεςαγεμέρςεοα μα 

λειςξσογήρει ρε μειχμέμη ρϋμθερη 6μελξϋπ Γοατείξσ), εμό ρε άλλεπ ήραμ ελάυιρςξι 

εκείμξι πξσ μπξοξϋραμ μα δερμεσςξϋμ για θέμαςα θέρεχμ ςξσ τξοέα πξσ 

εκποξρχπξϋραμ ή ςχμ πϊοχμ πξσ θα έποεπε μα δερμεϋρξσμ.  

Ιαςά ςη κοίρη μξσ, ξ ςοϊπξπ ασςϊπ δεμ μπξοεί μα επιτέοει ρημαμςικά απξςελέρμαςα. Ζ μϊμη 

λϋρη θα ήςαμ αμ η Δπιςοξπή λειςξσογξϋρε ρε σφηλϊςεοξ επίπεδξ, δηλαδή μα απξςελείςαι απϊ έμα 

σμβξύλιξ Υπξσογώμ ςχμ Σπξσογείχμ πξσ έυξσμ δοάρειπ για ςξ Διάρςημα. ξ Ρσμβξϋλιξ ασςϊ, 

μέρχ 1-2 ρσμεδοιάρεχμ ςξ υοϊμξ, θα απξτάριζε για ςημ Οξλιςική Διαρςήμαςξπ, ςξμ καθξοιρμϊ 

μακοξποϊθερμχμ αμςικειμεμικόμ ρκξπόμ και ςημ καςάοςιρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ με ςιπ 

ιεοαουημέμεπ ποξςεοαιϊςηςεπ ςηπ υόοαπ ρςξ Διάρςημα. ιπ απξτάρειπ ασςέπ ϊμχπ θα ποέπει μα 

ςιπ σλξπξιεί έμαπ άλλξπ εκςελερςικϊπ τξοέαπ.8 

                                                 
7 πγθξνηήζεθε κε ηελ από 13/3/1991 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο. 

8 Αιέμαλδξνο Κνινβόο,« Δζληθή Πνιηηηθή θαη Θεζκηθή Οξγάλσζε γηα ην Γηάζηεκα: Ώξα γηα Γξάζε», ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ, Ινύληνο 2009, 

ζει. 104-111 
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β. Καθξοιρμόπ ασςόμξμξσ Εκςελερςικξύ Φξοέα. 

 

Απξςελεί ςη δσρκξλϊςεοη λϋρη, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ρημεοιμέπ ρσμθήκεπ. Ζ μϊμη ποξρπάθεια 

πξσ έυει ιρςξοικά καςαγοατεί για κάςι ςέςξιξ, σπήονε ςξ 1995. ϊςε η Διαρςημική Δπιςοξπή 

εκπϊμηρε ρυέδιξ ενξσριξδξςικήπ ποάνηπ πξσ απξρκξπξϋρε ρςημ ρϋρςαρη Σπηοερίαπ με ςημ 

επχμσμία “Ελλημική Επιτροπή Διαστήματος-ΕΕΔ”, πξσ θα ήςαμ ςξ ϊογαμξ ςηπ Οξλιςείαπ για ςα 

θέμαςα ςχμ ειοημικόμ υοήρεχμ ςξσ Διαρςήμαςξπ.9 

Ζ κοιςική πξσ αρκήθηκε ήςαμ ϊςι η ϊλη ποξρπάθεια ήςαμ μανιμαλιρςική, ϊςι η Δλλάδα ςϊςε είυε 

πεοιξοιρμέμεπ διαρςημικέπ εταομξγέπ, εμό και ςξ ρυήμα πξσ ποξςείμξμςαμ έδιμε βάοξπ ρςημ 

έοεσμα και ρςη γμόρη, αγμξόμςαπ ςιπ άλλεπ διαρςάρειπ και η ποχςξβξσλία ασςή εγκαςαλείτθηκε 

(μεςά και απϊ αμςιοοήρειπ πξσ ποϊβαλαμ ςα Σπξσογεία Δθμικήπ Άμσμαπ10 και Λεςατξοόμ-

Δπικξιμχμιόμ). 

Αμ ρήμεοα  η λϋρη ασςή, κοιμϊςαμ δϊκιμη λϊγχ ςηπ αϋνηρηπ ςξσ ϊγκξσ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ και 

ςχμ αμάλξγχμ δαπαμόμ, ςϊςε θα μπξοξϋρε μα ενεςαρςεί ρςξ πλαίριξ ςχμ ποξςάρεχμ πξσ έυξσμ 

αμαπςσυθεί, 10, 11,12 δηλαδή πάμςξςε χπ εκςελερςικόπ Φξοέαπ άλλξσ σμβξσλίξσ ληπςώμ 

απόταρηπ (Ρσμβξϋλιξ Σπξσογόμ και εκποξρόπχμ ςξσπ), πξσ αματέοθηκε ρςη ποξηγξϋμεμη 

πεοίπςχρη.  

γ. Kαθξοιρμόπ Εθμικξύ Φξοέα εμςόπ καςάλληλξσ Υπξσογείξσ. 

 

Απξςελεί μία εμδιάμερη λϋρη και είμαι ασςή πξσ σπξρςήοινε ςξ ESPI. Δν αουήπ ρημειόμεςαι ϊςι αμ 

εναιοεθεί ςξ Σπξσογείξ Άμσμαπ πξσ διαθέςει θερμικά εγκεκοιμέμη Οξλιςική για ςξ Διάρςημα, αλλά και 

ειδικϊ τξοέα ρςξ επίπεδξ ςξσ Σπξσογξϋ, καμέμα άλλξ Σπξσογείξ δεμ διαθέςει κάςι αμςίρςξιυξ. 

Ζ μϊμη ποξρπάθεια πξσ έυει καςαγοατεί για κάςι ςέςξιξ, σπήονε απϊςξκξπ πάλι άλληπ Δισπξσογικήπ 

Δπιςοξπήπ ςξ 2003,13 σπϊ ςημ ΓΓΔ (ρςξ ςϊςε Σπξσογείξ Αμάπςσνηπ) πξσ καςέληνε ρε Ρυέδιξ Οοάνηπ 

Σπξσογικξϋ Ρσμβξσλίξσ (ΟΣΡ, 2003)14 ςξ ξπξίξ ξμϊτχμα η Δπιςοξπή Δμπειοξγμχμϊμχμ σπέγοαφε και 

                                                 
9 Αλάκεζα ζηηο πξνβιεπόκελεο αξκνδηόηεηέο ηεο πεξηιακβάλνληαλ θαη ε άζθεζε ειέγρσλ άιισλ θνξέσλ πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν θαζώο θαη ε 

εθπξνζώπεζε ηεο ρώξαο ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο, κεηά από έγθξηζε ηνπ ΤΒΔΣ. Η ΔΔΓ ζα δηνηθνύληαλ από επηακειέο δηνηθεηηθό πκβνύιην, πνπ ζα 

απνηειείην από επηά επηζηήκνλεο ηνπ ρώξνπ, ελώ ζα ππήξρε θαη Γλσκνδνηηθό πκβνύιην ζην νπνίν ζα εθπξνζσπνύληαλ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ-ηδησηηθνύ 

Σνκέα, Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα θ.ι.π. 

10 Απάληεζε Τπνπξγνύ Ακπλαο κε ην Φ.982/275470/.58/20-3-95 πξνο ΤΒΔΣ, κε ηελ νπνία αληηπξνηείλνληαλ ε ίδξπζε πκβνπιίνπ Γηαζηεκηθήο 

Πνιηηηθήο πνπ ζα θαζόξηδε ηνπο καθξνπξνζεζκνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζα θαηήξηηδε ην Γηαζηεκηθό Πξόγξακκα θαη ε ίδξπζε εθηειεζηηθήο 

Τπεξεζίαο πνπ ζα εθήξκνδε ηηο απνθάζεηο ηνπ παξαπάλσ πκβνπιίνπ.
 

11 Γείηε ζρεηηθή αλάιπζε ζην Αιέμαλδξνο Κνινβόο, „Γηάζηεκα θαη Δζληθή Αζθάιεηα‟,(Δθδόζεηο ΠΟΙΟΣΗΣΑ, Αζήλα 2003) ζει. 307. 

12 . Ο  θνξέαο απηόο,  κε ελδεηθηηθό ηίηιν «Δζληθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο»,  είλαη κία εθηειεζηηθή Τπεξεζία, ε νπνία ζα πινπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ 

παξαπάλσ πκβνπιίνπ. Δηδηθόηεξα, ν θνξέαο απηόο ζα πξέπεη λα εηζεγείηαη ηελ Δζληθή Πνιηηηθή θαη ηξαηεγηθή γηα ην Γηάζηεκα. Δπίζεο ζα είλαη 

αξκόδηνο γηα ηελ δηαρείξηζε, επίβιεςε θαη ζπληνληζκό όισλ ησλ δηαζηεκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (πνιηηηθώλ, εκπνξηθώλ θαη ζπζηεκάησλ εζληθήο 

αζθαιείαο), ζύκθσλα κε ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο πνπ θαζνξίδεη ην πκβνύιην. 

13 Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζηνλ Σνκέα ηεο Γηαζηεκηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο,  

14 Σν ρέδην ΠΤ πξόβιεπε: α. „Η ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία κόληκεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο (ππό ηνλ ζπληνληζκό ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο) κε 

εθπξνζώπνπο από ηα αξκόδηα Τπνπξγεία, παξαγσγηθνύο θνξείο θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, ε νπνία ζα εηζεγείηαη ζηελ Κπβέξλεζε ηε ράξαμε ηεο 

εζληθήο Πνιηηηθήο γηα ην Γηάζηεκα.   β. Η ελ ιόγσ Δπηηξνπή ζα ππνζηεξίδεηαη από  κόληκε Γξακκαηεία, πνπ ζα ππάγεηαη άκεζα ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 
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πξσ λϊγχ ερχςεοικόμ αμςιδοάρεχμ (για ςη μϊμιμη 5μελή Γοαμμαςεία ειδικόμ πξσ θα σπαγϊςαμ 

αμενάοςηςη ρςξ Γεμικϊ Γοαμμαςέα), δεμ ποξχθήθηκε. 

Λέυοι ρήμεοα ϊλεπ ξι κεμςοικέπ ποξρπάθειεπ ενακξλξσθξϋμ μα αμαπςϋρρξμςαι υαλαοά ρςξ επίπεδξ 

ςηπ ΓΓΔ, η ξπξία ϊπχπ έυει αματεοθεί αμςιμεςχπίζει ρσγκεκοιμέμξσπ πεοιξοιρμξϋπ λϊγχ 

σπαγχγήπ, αομξδιϊςηςαπ αλλά και κξσλςξϋοαπ. Ο.υ. ςξ ςελεσςαίξ ρυέδιξ Δθμικήπ Οξλιςικήπ 

(Ξκςόβοιξπ 2010), έμα ποχςϊλειξ κείμεμξ πξσ ςίθεςαι χπ βάρη διαβξϋλεσρηπ ςχμ ρσμαομϊδιχμ 

τξοέχμ,  δεμ κάμει μμεία ρςημ διάρςαρη αρτάλειαπ και άμσμαπ, αλλά ερςιάζεςαι καςά βάρη ρςιπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ποξγοαμμάςχμ ςξσ ΔΞΔ, έρςχ και εάμ η αμαγμόοιρη και η εμρχμάςχρη ςξσ 

οϊλξσ ςξσ Διαρςήμαςξπ και ςχμ ρυεςικόμ  επιυειοηριακόμ ικαμξςήςχμ ρςη Ιξιμή Δσοχπαψκή 

Οξλιςική Αρτάλειαπ και Άμσμαπ (ΙΔΟΑΑ)15 ξτείλεςαι ρςημ ελλημική ποξεδοία ΔΔ (2002-03). 

Οέοα απϊ ςξ αςελέπ διαυοξμικϊ απξςέλερμα, ποϊρθεςη κοιςική πξσ έυει αρκηθεί καςά καιοξϋπ ρςη 

ΓΓΔ ατξοά ρςξ ϊςι δεμ είμαι ξ τξοέαπ εκείμξπ πξσ δαπαμά ςα πεοιρρϊςεοα κξμδϋλια για ςξ 

Διάρςημα (ςξ ΣΟΔΗΑ δαπαμά πξλλαπλάρια πξρά), ξϋςε ασςϊπ πξσ έυει ςημ αομξδιϊςηςα υειοιρμξϋ 

ςχμ κσοιϊςεοχμ εταομξγόμ ρε εσοχπαψκϊ και παγκϊρμιξ επίπεδξ (ςξ Σπξσογείξ Σπξδξμόμ, 

Λεςατξοόμ  και Δικςϋχμ είμαι σπεϋθσμξ για ςη πλξήγηρη και ςιπ ςηλεπικξιμχμίεπ). Μέξι 

κσβεομηςικξί δοόμςεπ ϊπχπ ςξ Σπξσογείξ Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη (ΣΟΠΞΟΞ) ή ςξ Σπξσογείξ 

Οεοιβάλλξμςξπ Δμέογειαπ και Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ (ΣΟΔΙΑ) έυξσμ ρημαμςικέπ επίρηπ 

εμπλξκέπ/απαιςήρειπ ρε ρσματή ποξγοάμμαςα.  

έςξιεπ απϊφειπ έυξσμ ξδηγήρει ρςξ παοελθϊμ ςα δϋξ ποόςα Σπξσογεία ρε ποξβλημαςιρμϊ για ςξ 

εάμ θα έποεπε εκείμα μα αμαλάβξσμ θερμική ποχςξβξσλία για ςα θέμαςα ρσγκοϊςηρηπ εθμικξϋ 

τξοέα. Ρε ϊςι ατξοά ρςξ ΣΟΔΗΑ, παοαςηοείςαι ϊςι ξ ςοϊπξπ πξσ ξοιρμέμξι αμςιμεςχπίζξσμ ςα 

διαρςημικά ρσρςήμαςα αλλά και ξ διάλξγξπ για ςημ πξλσμεοή εκμεςάλλεσρη ςξσπ, έυει απξςελέρει 

έμα απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα εμπϊδια πξσ ποέπει μα νεπεοαρςξϋμ.  

Ιάπξιξι αμςιμεςχπίζξσμ ςα ρσρςήμαςα χπ σφηλήπ ανίαπ μέρα πξσ ποέπει μα ποξρςαςεσςξϋμ και μα 

πεοιξοιρςεί η υοήρη ςξσπ, αμςί μα υοηριμξπξιηθξϋμ για μα καλϋφξσμ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ παμςϊπ 

ςϋπξσ υοηρςόμ, έςρι όρςε ξ λϊγξπ κϊρςξπ ποξπ απξςελερμαςικϊςηςα μα είμαι ξ βέλςιρςξπ ρε 

εθμικϊ επίπεδξ. Ζ αμχςέοχ επιυειοημαςξλξγία μπξοεί μα έυει κάπξια βάρη, και χπ ποξπ ξοιρμέμα 

ρσρςήμαςα μϊμξ, πλημ ϊμχπ θα ποέπει μα είμαι η εναίοερη και ϊυι ξ καμϊμαπ. 

Ιοιςήοιξ χπ ποξπ πξιξ Σπξσογείξ θα ήςαμ καςαλληλϊςεοξ μα τιλξνεμήρει ςξμ κεμςοικϊ τξοέα θα 

μπξοξϋρε μα είμαι η διεθμήπ ποακςική. Ιαςά ςξ ESPI, η διεθμήπ ςάρη είμαι  η σπαγχγή ςξσ 

κσβεομηςικξϋ τξοέα Διαρςήμαςξπ, πξσ θα ρσμςξμίζει ςιπ παοεμβάρειπ ϊλχμ ςχμ σπξλξίπχμ, ρε 

ξικξμξμικά Σπξσογεία. Για παοάδειγμα η αομξδιϊςηςα ςξσ κεμςοικξϋ τξοέα εμςάρρεςαι ρςξ 

Σπξσογείξ Βιξμηυαμίαπ και ευμξλξγίαπ.16      

Ζ ΓΓΔ ρήμεοα σπάγεςαι ρςξ Σπξσογείξ Οαιδείαπ δια Βίξσ Λάθηρηπ και Ηοηρκεσμάςχμ, με 

έμταρη ρςη γμόρη και ςημ έοεσμα (μέυοι ςξ 2009 η ΓΓΔ σπαγϊςαμ ρςξ Σπξσογείξ Αμάπςσνηπ). 

Ρημειόμεςαι ϊςι μέυοι ςξ 2005, ςξ Διάρςημα και ρςημ ΔΔ σπαγϊςαμ ρςξ ςξμέα ςηπ έοεσμαπ, αλλά 

                                                                                                                                                     
ΓΓΔΣ. Η Γξακκαηεία απνηειείηαη από πέληε κέιε, κε πεληαεηή ζεηεία θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο 

νινκέιεηαο.‟ 

15 “ESDP and Space”, doc. 11616/3/04 REV 3 dated 16, November 2004 ζην http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?a 

ction=display&doc_id=2406&userservice_id=1  θαη ζην http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st11/st11616-re03.en04.pdf, παξ. 1. Γηα ηελ 

ειιεληθή  Πξσηνβνπιία ζηε ηξαηησηηθή Δπηηξνπή ΔΔ (EUMC, Βξπμέιιεο, 12/03/03), ζην πιαίζην ηεο Πξνεδξίαο ΔΔ δείηε ζην Alexander Kolovos, “The 

European Space Policy - Its Impact and Challenges for the European Security and Defence Policy”,  European Space Policy Institute, ESPI Perspectives 

27, 2 Sep. 2009, http://www.espi.or.at/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=1. 

16 Απαηηείηαη λα ππάξμεη εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ην Γηάζηεκα, ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ, 2 Ινπιίνπ 2011,   

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_2_02/07/2011_447907 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st11/st11616-re03.en04.pdf
http://www.espi.or.at/images/stories/dokumente/Perspectives/espi%20perspectives%2027%20.pdf
http://www.espi.or.at/images/stories/dokumente/Perspectives/espi%20perspectives%2027%20.pdf
http://www.espi.or.at/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=1
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έκςξςε έυει μεςατεοθεί ρςξ ςξμέα ςχμ Δπιυειοήρεχμ και ςηπ Βιξμηυαμίαπ και ξι ρυεςικέπ 

απξτάρειπ ποξέουξμςαι απϊ ςξ Ρσμβξϋλιξ Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ. Ρημειόμεςαι ϊςι και ξ 

ποξραμαςξλιρμϊπ ςξσ ΔΞΔ είμαι ρςη κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςηπ βιξμηυαμικήπ πξλιςικήπ ςχμ μελόμ 

ςξσ (και δεσςεοεσϊμςχπ ςχμ αμαγκόμ ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ). Δδό η κοαςξϋρα 

αμςίληφη είμαι η αμςίθεςη. 

Ρςξ πμεϋμα ασςϊ μία λϋρη θα μπξοξϋρε μα ήςαμ η ρσγκοόςηρη εμόπ γοατείξσ Διαρςήμαςξπ ρςξ 

Υπξσογείξ Αμάπςσνηπ, Αμςαγωμιρςικόςηςαπ & Νασςιλίαπ και η ρςελέυχρή ςξσ μεςαςάρρξμςαπ 

εκεί κας’ αουήμ ςξ αομϊδιξ ποξρχπικϊ ςηπ ΓΓΔ και ςξ αουείξ ςξσπ. Ζ λϋρη ασςή είμαι ακϊλξσθη 

με ςημ αμςίρςξιυη ξογάμχρη ςηπ ΔΔ (σπϊ ςημ Αμςαγχμιρςικϊςηςα πεοιλαμβάμξμςαι ςα θέμαςα 

Δρχςεοικήπ Αγξοάπ, Βιξμηυαμίαπ, Έοεσμαπ και Διαρςήμαςξπ). 

δ. Επίβλεφη Σσμςξμιρμξύ Δοαρςηοιξςήςχμ από Γοατείξ 
Ποχθσπξσογξύ. 

 

Ρςξ παοελθϊμ, μία ςέςξια ποχςξβξσλία απϊ ςξ επίπεδξ ςξσ Γοατείξσ ςξσ Οοχθσπξσογξϋ, ξδήγηρε 

ςξ ΣΟΔΗΑ και ςξ ςϊςε Σπξσογείξ Λεςατξοόμ-Δπικξιμχμιόμ μα ρσμεογαρςξϋμ, επενεογαρςξϋμ και 

σπξβάλλξσμ έμα ρυέδιξ Δθμικήπ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα, πξσ ϊμχπ δεμ έςσυε ςηπ απαιςξϋμεμηπ 

ρσμέυειαπ.17 

Λε δεδξμέμη ςημ ελλιπή ρσμεογαρία πξσ έυξσμ διαυοξμικά επιδείνει μεςανϋ ςξσπ ςα Σπξσογεία, δεμ 

είμαι βέβαιξπ ϊςι η ποϊςαρη ςξσ ESPI για ςημ σπαγχγή ςξσ κσβεομηςικξϋ τξοέα ρε έμα Σπξσογείξ 

θα είμαι απξςελερμαςική, εάμ ασςϊπ ξ ρσμςξμιρμϊπ και η δισπξσογική απξςελερμαςικϊςηςά ςξσ δεμ 

επξπςεύεςαι από έμα σψηλόςεοξ επίπεδξ, ραμ και ασςϊ πξσ έυει δημιξσογήρει ςξ Γοατείξ 

Οοχθσπξσογξϋ για άλλα πξλϋπλξκα κσβεομηςικά θέμαςα (αμςίρςξιυη οϋθμιρη έυξσμ και άλλεπ 

υόοεπ ϊπχπ πυ η Γαλλία και η Θςαλία).  

Ασςϊ θα μπξοξϋρε μα γίμει με ςη θερμξθέςηρη μίαπ θέρηπ εμϊπ αουιςέκςξμα για ςξ Διάρςημα (καςά 

ςα αμάλξγα αμεοικαμικά ποϊςσπα ςξσ Space Architect για μα επιλσθεί ςξ θέμα ςξσ ρσμςξμιρμξϋ 

ςχμ πξλλαπλόμ τξοέχμ και για ςημ εμβάθσμρη ρςιπ διαδικαρίεπ). Για ςημ αμχςέοχ αμάγκη έυει 

εμημεοχθεί ξ Οοχθσπξσογϊπ, ξ Σπξσογϊπ Δπικοαςείαπ και ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ΓΓΔ καςά ςξ 

ποόςξ ενάμημξ ςξσ 2010. 

                                                 
17 Πξόηαζε γηα κηα Δζληθή Γηαζηεκηθή Πνιηηηθή, πνπ ππεβιήζε από ην Δπηηειείν Τπνπξγνύ Άκπλαο ζην Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ κε ην 

Φ.982/152/55889/.2390/ΔΠΤΔΘΑ/ΓΓ/25-9-97. 
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4. Οογάμχρη μεςά από Ειρήγηρη «Επιςοξπήπ Σξτώμ». 

 

Υχοίπ ηγεςικϊ ή κσβεομηςικϊ ρημείξ αματξοάπ, σπεϋθσμξ για ςξ ρσμςξμιρμϊ, ρυεδιαρμϊ και λήφη 

απξτάρεχμ, είμαι αδϋμαςξ μα δξμηθεί ικαμξπξιηςικά ξπξιαδήπξςε δοαρςηοιϊςηςα. Ιαςά ςη κοίρη 

μξσ, η αμάγκη μίαπ μέαπ θερμικήπ ξογάμχρηπ είμαι αμαμςίοοηςη και σπαγξοεϋεςαι απϊ ςημ 

στιρςάμεμη ξμποέλα (δηλ. Οξλιςική Διαρςήμαςξπ ςηπ ΔΔ και ςιπ ρυεςικέπ σπξυοεόρειπ μαπ έμαμςι 

ςξσ ΔΞΔ) και η υόοα, χπ μέλξπ ςχμ, έυει αμ ϊυι μξμική, ςξσλάυιρςξμ ηθική σπξυοέχρη μα 

εταομϊρει, έρςχ και καθσρςεοημέμα.  

Τοξμό ϊμχπ ϊςι η ϊπξια λϋρη – επιλξγή (ακϊμα και η αμχςέοχ ϊπχπ η ρσγκοϊςηρη εμϊπ γοατείξσ 

Διαρςήμαςξπ ρςξ Σπξσογείξ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ & Μασςιλίαπ), δεμ θα ποέπει μα 

ποξέλθει χπ ειρήγηρη εμϊπ ειδικξϋ ή επιςελόμ εμϊπ επιμέοξσπ Σπξσογείξσ ρε λήπςη απξτάρεχμ 

(πξσ ρςεοείςαι ϊλχμ ςχμ δεδξμέμχμ και ςξσ ιρςξοικξϋ αλλά και ςηπ αμαπξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ 

παοελθξσρόμ δοάρεχμ), αλλά χπ απϊςξκξπ μίαπ πιξ ρϋμθεςηπ αμενάοςηςηπ Λελέςηπ ειδικόμ, πξσ 

εμςέλλεςαι ποξπ ςξϋςξ εκ ςχμ άμχ, απϊ μία ‘σφηλή κσβεομηςική ερςία’. 

Ρήμεοα, με δεδξμέμη ςημ γεμικϊςεοη δσρμεμή ξικξμξμική καςάρςαρη ςηπ υόοαπ, ςιπ διεθμείπ ςηπ 

σπξυοεόρειπ και ςημ πξλσπλξκϊςηςα ςχμ εταομξγόμ, ςξμ καςακεομαςιρμϊ ςχμ υοηρςόμ και ςημ 

αμάδεινη μέχμ δοόμςχμ, ςχμ πξλλαπλόμ επιλξγόμ πξσ ποξκϋπςξσμ για ςξ μέλλξμ και κσοιϊςεοξ 

ςημ εικξραεςή αδοάμεια θερμικήπ ξογάμχρηπ και ςιπ εγγεμείπ αδσμαμίεπ πξσ διαυοξμικά έυξσμ 

εμςξπιρςεί, τοξμό ϊςι η μέα θερμική ξογάμχρη θα ποέπει μα ποξέλθει χπ ειρήγηρη μίαπ Λελέςηπ 

εκ ςχμ άμχ, πξσ θα ρσμςαυθεί απϊ μια «Δπιςοξπή ξτώμ», ϊπχπ έυει υοηριμξπξιήρει ρςξ 

παοελθϊμ η ΔΔ για ςξ ζήςημα καθξοιρμξϋ ςξσ κεμςοικξϋ τξοέα ςηπ ρςξ Διάρςημα.18 Για ςημ 

αμχςέοχ αμάγκη εμημεοόθηκε ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ΓΓΔ ςξ Λάιξ ςξσ 2010. 

Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ρςη ποξςειμϊμεμη Λελέςη απαιςείςαι πέοαμ ςηπ θεμαςικήπ καςαγοατήπ ςχμ 

υοηρςόμ, ποξγοαμμάςχμ και μέρχμ ρε εθμικϊ επίπεδξ, η απξςίμηρη ςξσ κϊρςξσπ ρςξ κϋκλξ ζχήπ 

καθόπ και ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ στιρςάμεμχμ ρσρςημάςχμ, καθόπ και ςχμ ρυεδίχμ για 

ςημ επέκςαρή ςξσπ, και επιπλέξμ ξ έλεγυξπ και  ανιξλϊγηρη ςηπ κάλσφηπ ςχμ απαιςήρεχμ ςχμ 

υοηρςόμ απϊ ςα πξικίλα ρσρςήμαςα πξσ έυξσμ μξμξμεοόπ αμαπςσυθεί. Λϊμξ έςρι θα μπξοέρει μα 

γίμει μία καςαγοατή ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ έςρι όρςε μα εναρταλιρςεί ϊςι ςϊρξ ξ 

ποξςειμϊμεμξπ τξοέαπ ϊρξ και η πξλιςική θα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ποαγμαςικέπ αμάγκεπ ςχμ  

υοηρςόμ. 

Λία εμβλημαςική τοάρη ςξσ Οοξέδοξσ Πήγκαμ ρςημ επξυή ςξσ Φσυοξϋ Οξλέμξσ ήςαμ 

«Δμπιρςξρϋμη, αλλά και επαλήθεσρη». Ρςιπ δϋρκξλεπ επξυέπ πξσ διέουεςαι η υόοα, δεμ σπάουει 

πια η πξλσςέλεια ρςημ απεοιϊοιρςη εμπιρςξρϋμη πξσ είυε επιδειυθεί παλαιϊςεοα για ςημ αεμάχπ 

ασςϊμξμη και ξοιζϊμςια αμάπςσνη απξρπαρμαςικόμ ποξγοαμμάςχμ απϊ ςα Σπξσογεία. όοα είμαι 

καιοϊπ για εμβάθσμρη ρςιπ διαδικαρίεπ, για θερμική ξογάμχρη, ρσμςξμιρμϊ και ρσμεογαρία και 

πάμχ απϊ ϊλα, επαλήθεσρη ϊςι ϊλα γίμξμςαι ποξπ ϊτελξπ ςξσ εθμικξϋ ρσμτέοξμςξπ. 

 
 
 

 

                                                 
18 Wise Men‟s report, Carl Bildt, Jean Peyrelevade and Lothar Späth, „Towards a Space Agency for the European Union‟, Report for the Director-General 

of the European Space Agency, November 2000. Available from http://esamultimedia.esa.int/docs/annex2_wisemen.pdf 
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