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Οι πληροφορίες που παρέχονται υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, σε δήλωση περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας και σε κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Από την ίδρυσή του ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (EUSPA) έχει 
αυξήσει την πρόσβαση σε διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες της ΕΕ, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τον νέο δορυφόρο Galileo σε τροχιά και μια πληθώρα νέων υπηρεσιών υπό 
ανάπτυξη, το πρώτο έτος λειτουργίας του EUSPA αντανακλά την αποστολή του:  να συνδέει το διάστημα 
με τις ανάγκες των χρηστών. 
 
Με την έκδοση του κανονισμού της ΕΕ για το διάστημα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε σε νέα διαστημική τροχιά. Με δύο υπερσύγχρονα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, 
το Galileo και το EGNOS, το Copernicus, το οποίο είναι το κορυφαίο σύστημα γεωσκόπησης (ΕΟ) στον κόσμο, και 
το προσεχές πρόγραμμα κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών (GOVSATCOM), η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και να δώσει ώθηση στην ψηφιακή οικονομία, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την κυριαρχία της. 
 
Ο EUSPA διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS. Ο EUSPA είναι 
επίσης ο ρυθμιστής της πρόσβασης σε ένα ασφαλές διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ, παρέχοντας στους τελικούς 
χρήστες τη βεβαιότητα ότι τα διαστημικά δεδομένα στα οποία βασίζονται είναι ασφαλή και προστατευμένα.  Ο 
Οργανισμός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο να αξιοποιηθούν από την αγορά τα δεδομένα και οι υπηρεσίες που 
παρέχονται από τις συνιστώσες του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ. Ο EUSPA διαχειρίζεται επίσης την 
ανάπτυξη των κόμβων του GOVSATCOM, οι οποίοι θα παρέχουν ασφαλείς και οικονομικά αποδοτικές ικανότητες 
επικοινωνίας σε κυβερνητικές αποστολές, επιχειρήσεις και υποδομές ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την 
προστασία. 

Για τον εορτασμό της πρώτης επετείου του, ο EUSPA κάνει έναν απολογισμό των μέχρι στιγμής 
επιτευγμάτων του: 

• Δύο νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες σε εξέλιξη: η υπηρεσία υψηλής ακρίβειας και η επαλήθευση 
ταυτότητας μηνυμάτων πλοήγησης ανοικτής υπηρεσίας Galileo (OSNMA) 

• Τέθηκε σε λειτουργία νέος δορυφόρος Galileo για επιπλέον ακρίβεια προς τους τελικούς χρήστες 

• Δημοσιεύθηκε η έκθεση αγοράς EO και GNSS, μια πλήρης μελέτη βάσει στοιχείων της αγοράς, η 
οποία παρουσιάζει τάσεις και απευθύνεται σε επιχειρηματίες και επενδυτές. 

• Από το 2016 έχουν πωληθεί παγκοσμίως 3,1 δισεκατομμύρια έξυπνα κινητά με δυνατότητα 
επικοινωνίας μέσω Galileo 

 
«Είμαι πολύ υπερήφανος για όσα πέτυχε ο EUSPA μέσα σε ένα έτος. Είμαι επίσης υπερήφανος που είμαι 
επικεφαλής ενός οργανισμού στελεχωμένου με αφοσιωμένους και ευσυνείδητους επαγγελματίες, οι οποίοι 
εργάζονται για να καταστήσουν το διάστημα της ΕΕ προσβάσιμο στους πολίτες», λέει ο Rodrigo da Costa, 
εκτελεστικός διευθυντής του EUSPA. «Ο EUSPA παραμένει προσηλωμένος στη δέσμευσή του να βοηθήσει την 
Ένωση και τους πολίτες της να μεγιστοποιήσουν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του διαστήματος.» 
 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ 
 
Σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) 
Ο EUSPA παρέχει ασφαλείς ευρωπαϊκές υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης, προωθεί την εμπορική 
εκμετάλλευση των δεδομένων και υπηρεσιών των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus και συντονίζει 
το προσεχές πρόγραμμα της ΕΕ για τις κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες GOVSATCOM. Ο EUSPA είναι 
αρμόδιος για τη διαπίστευση ασφαλείας του συνόλου των συνιστωσών του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ. 
Ευνοώντας την ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού διαστημικού τομέα και συμπράττοντας με το σύνολο 
της διαστημικής κοινότητας της ΕΕ, ο EUSPA συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στην ψηφιακή 
μετάβαση και στην ασφάλεια και την προστασία της Ένωσης και των πολιτών της, ενώ ενισχύει ταυτόχρονα την 
αυτονομία και την προσαρμοστικότητά της. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Marie Ménard, υπεύθυνη επικοινωνίας EUSPA: Marie.Menard@euspa.europa.eu  
Τηλ.: +420 237 766 627    -    Κινητό: +420 602 619 776 

Ο EUSPA γιορτάζει τις πρώτες 365 ημέρες ύπαρξής του με νέες 

υπηρεσίες, περισσότερους χρήστες και έναν νέο δορυφόρο 

Galileo σε λειτουργία! 
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