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Τα Πρακτικά της Ετήσιας Επιστημονικής 
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Λυκούργου 9 (8ος όροφος) Ομόνοια, Αθήνα 
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Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.) έχει ως σκοπό τη διάδοση της Αεροπορικής, 
Αεροδιαστημικής και Αεραθλητικής Ιδέας επ’ αγαθώ του Έθνους. Για το σκοπό αυτό η Α.ΑΚ.Ε. μεριμνά για: 
-Τη συνένωση και δραστηριοποίηση των μελών της, εν ενεργεία και μη, ανωτάτων και ανωτέρων αξιωματικών 
και λοιπών προσωπικοτήτων, που διακρίθηκαν στον εν γένει αεροπορικό χώρο, πολεμικής, πολιτικής 
αεροπορίας και αεραθλητισμού, ως και άλλων επιστημόνων, δυναμένων να συμβάλουν στη διάδοση της 
Αεροπορικής Ιδέας, επ’ αγαθώ του Έθνους. 
-Τη συμμετοχή και παρακολούθηση αεροπορικών-αεροδιαστημικών εν γένει διασκέψεων και συνεδρίων, 
ευρωπαϊκών και παγκοσμίων και εν συνεχεία -Την ενημέρωση του ΓΕΑ, των άλλων Κλάδων των ΕΔ και των 
ενδιαφερομένων Κρατικών Φορέων επί επιδόσεων, βελτιώσεων, εφευρέσεων και προόδου αυτών και της 
Αεροπορίας εν γένει. 
-Τη συνεργασία με τους αρμοδίους, ιδίως με τα Υπουργεία Εθνικής Αμύνης-Εθνικής Παιδείας-Μεταφορών-
Πολιτισμού, με τον Αθλητισμό, την Εκκλησία, τους Εκπαιδευτικούς και τους Γονείς. 
-Τη διάδοση του αθλητισμού και της αεροπορικής-αεραθλητικής ιδέας με βιβλία, ομιλίες, εφημερίδες, 
αεροπορικές ταινίες, βραβεύσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
απευθυνόμενη κυρίως στη νεολαία της αυριανής Ελλάδος μας.  

 
 

https://www.aake.info/   
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Σκοπός Ημερίδας 
 
 
 

 

Στις 26 Μαΐου 2021, έγινε η Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα 

της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.) με θέμα 

«Σύγχρονες Αεροδιαστημικές Επιχειρήσεις: 

Στρατηγική, Επιχειρησιακή και Νομική Θεώρηση». 

https://bit.ly/3gwymbe 

 
 

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ανάδειξη συμβολής της 

αεροδιαστημικής τεχνολογίας και της ανάγκης ελέγχου και 

εκμετάλλευσης του Διαστήματος, στο πλαίσιο εξασφάλισης 

της εθνικής κυριαρχίας και της αποτελεσματικής υποστήριξης 

των σύγχρονων εθνικών στρατιωτικών και πολιτικών 

αεροδιαστημικών εφαρμογών.  

 

  

https://bit.ly/3gwymbe
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Πρόγραμμα Ημερίδας 
 
 
 
 

18:00 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ενημέρωση  επί του προγράμματος της διαδικτυακής 

Ημερίδας  

 

18:05  Χαιρετισμός Προέδρου Α.ΑΚ.Ε. Στυλιανού Αλεξόπουλου, Απτχου (Ι) ε.α. 

 

18:10   Χαιρετισμοί  Επιτίμων  Αρχηγών – Επισήμων  προσκεκλημένων 

 

 

18:20   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Η αεροδιαστημική τεχνολογία σήμερα στην υπηρεσία του Έθνους. 

 Δρ. Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.  

 

18:45 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  Η αεροδιαστημική τεχνολογία σήμερα στην 

Ελλάδα  υπό το πρίσμα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Δρ  Κ. Καρτάλης Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ. 

  
 
 
19:00  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
 

 Ασφάλεια από το Διάστημα και Ασφάλεια στο Διάστημα.  

Δρ Αλ. Κολοβός, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ι., Ταξίαρχος ΠΑ (ε.α.) 

 

 

19:20   ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

 Νομικές πτυχές της χρήσης αντι-δορυφορικών όπλων (ASAT Weapons). 

 Δρ. Γ. Κυριακόπουλος Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής 

 Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

19:40  Ερωτήσεις – Συζήτηση 

 

20:00  Πέρας Ημερίδας 
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ΜEΡOΣ Ι: Χαιρετισμοί 
 

1. Στυλιανός Αλεξόπουλος, Απτχος (Ι) ε.α,  Πρόεδρος Α.ΑΚ.Ε. 

 
Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, 

 

Αγαπητά Μέλη και φίλοι της Α.ΑΚ.Ε.,  

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, σας 

καλωσορίζω και σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στην Ημερίδα της Αεροπορικής 

Ακαδημίας, με Θέμα:  

« ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

Η δράση μας αυτή εντάσσεται σε έναν ετήσιο κύκλο αναλόγων συνεδριάσεων της 

Αεροπορικής Ακαδημίας για σημαντικά εθνικά και αεροπορικά-αεροδιαστημικά θέματα. Με τις 

ομιλίες που πραγματοποιούνται προβάλλονται η επιστημονική γνώση αλλά και προτάσεις 

βελτιώσεων και προόδου στα ζητήματα που απασχολούν, απευθυνόμενοι προς τους αρμόδιους 

φορείς του κράτους, οι μόνοι υπεύθυνοι για τη λήψη των τελικών αποφάσεων και φυσικά προς 

όλα τα μέλη και τους φίλους της Αεροπορικής Ακαδημίας,.  

Οι ομιλίες που θα παρουσιαστούν στη σημερινή Ημερίδα έχουν ως θεματολογία τους τη 

Στρατηγική, Επιχειρησιακή και Νομική θεώρηση των αεροδιαστημικών 

επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι η Αεροδιαστημική επιστήμη και 

τεχνολογία αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική. Οι εφαρμογές της χρησιμοποιούνται, ως 

πολλαπλασιαστές ισχύος στον τομέα της άμυνας, ταυτόχρονα όμως συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

και σε άλλους τομείς της οικονομίας των χωρών (τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, γεωργία, 

ναυτιλία, περιβάλλον, κλίμα, καταστάσεις ανάγκης, κλπ). 

Η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα επικεντρωθεί στην αεροδιαστημική άμυνα και 

ασφάλεια, στην ανάγκη να αξιοποιήσουμε το νέο πεδίο του Αεροδιαστήματος, την 

Αεροδιαστημική τεχνολογία και τις εφαρμογές της, για την ενίσχυση της αποτρεπτικής 

ικανότητας και την έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας, που αντιμετωπίζει η χώρα 

μας. 

Είναι κοινή η παραδοχή πλέον, ότι η χρήση Αεροδιαστημικών επιχειρήσεων με τα 

κατάλληλα μέσα, στις επικοινωνίες, τη συλλογή πληροφοριών και την κατόπτευση της περιοχής 

ενδιαφέροντος, εξασφαλίζουν την έγκαιρη εκτίμηση της κατάστασης, την ετοιμότητα και άμεση 

αντίδραση σε κάθε κρίση συμβατική ή μη συμβατική απειλή (υβριδική-ασύμμετρη), όταν 

χρειαστεί.  

Οι Αεροδιαστημικές εφαρμογές και επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την εμπλοκή και της 

Αεροπορικής Ισχύος στις περισσότερες περιπτώσεις, λειτουργούν ως καταλύτης στην 

Αποτρεπτική και Αμυντική Ισχύ της χώρας. 

Το καίριο λοιπόν ερώτημα είναι ποιος ο κάλλιστος και αναγκαίος εθνικός σχεδιασμός στον 

τομέα της ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ και τι πρέπει να επιδιώξουμε στο εξής για την ενίσχυση της 

αποτρεπτικής ικανότητας σε ότι αφορά την άμυνα και ασφάλεια της χώρας και την εξασφάλιση 

της σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας της; 

Αρμόδιοι να μιλήσουν για το θέμα είναι οι 4 ομιλητές μας, τους οποίους θέλω να 

ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή και τις εισηγήσεις τους στη σημερινή Ημερίδα  και να 

παραθέσω σύντομο βιογραφικό τους.  
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Δρ Γεώργιος Γερούλης  

Διδάκτωρ Ηλεκτρονικού Πολέμου του ΕΜΠ και ΜPhil Πολιτικών Επιστημών και 

Στρατηγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου LEICESTER τoυ UK, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 

Ερευνητής του ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, επισκέπτης καθηγητής σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα της ΣΣΕ 

με το Πολυτεχνείο Κρήτης/Εφαρμοσμένης Επιχειρησιακής ανάλυσης και Ηλ. Πολέμου, 

Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Στρατιωτικών Αναλύσεων, Επικεφαλής Στρατηγικού σχεδιασμού 

του Σουηδικού Ινστιτούτου Κυκλικής οικονομίας οικολογίας και καινοτομίας, Μέλος του 

Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών μελετών του Λονδίνου (ΙΙSS), Μέλος του Αμερικανικού 

Ινστιτούτου Αστροναυτικής & Διαστήματος (AIAA) και των Old Crows (Διεθνής Ένωση Ειδικών 

στον ΗΠ), Μέλος ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε. και του ΣΑΣΙ, πρόεδρος του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. 

 

Δρ Κωνσταντίνος Καρτάλης  

Καθηγητής στο ΕΚΠΑ σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και κλίματος, Πρόεδρος του 

Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΕΚΠΑ. Υπήρξε Βουλευτής (2007-

2012), Γενικός Γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής (2010-2012), Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Κοινοβουλευτικών για το Περιβάλλον και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου si-Cluster, ΕΚΠΑ. 

Διδάκτωρ Aτμοσφαιρικών και Διαστημικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Michigan, Αnn 

Arbor και Μάστερ στην Αεροδιαστημική Μηχανική από το ίδιο Πανεπιστήμιο,  

 

Δρ Αλέξανδρος Κολοβός  

Αναπληρωτής Καθηγητής Διαστημικής Τεχνολογίας στην Σχολή Ικάρων, Ταξίαρχος  ε.α. 

της ΠΑ, και μέλος του ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε. Εργάζεται στον τομέα των Στρατηγικών Σπουδών με 

επίκεντρο την Διαστημική Πολιτική και Προγράμματα, τις διαστημικές εφαρμογές και σε τομείς 

πληροφοριών που σχετίζονται με την Ασφάλεια και την Άμυνα. Επικεφαλής του Εθνικού 

Κέντρου Διαστημικών Εφαρμογών της ΠΑ από 1991-2006. Εισηγήθηκε την Πολιτική για το 

Διάστημα  (1995), το Πρόγραμμα Παρατήρησης Γης και τη συγκρότηση Γραφείου Διαστήματος 

στο ΥΠΕΘΑ (2006). Στο πλαίσιο ελληνικών Προεδριών δύο πρωτοβουλίες για την Πολιτική 

Διαστήματος της ΔΕΕ (1998) και την αναγνώριση του Διαστήματος στην Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας της Ε.Ε. (2002-03), εγκρίθηκαν από τα αντίστοιχα Συμβούλια 

Υπουργών. Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με ειδίκευση στο Διάστημα,. 

 

Δρ Γεώργιος Κυριακόπουλος  

Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. Στη Νομική Σχολή 

διδάσκει το μάθημα του Διεθνούς δικαίου του Εναερίου Χώρου και του Διεθνούς Δικαίου 

Διαστήματος.  Εισήγαγε το Διεθνές Δίκαιο του Διαστήματος ως μάθημα στην ύλη της Νομικής 

Σχολής και επιβλέπει ομάδες φοιτητών προκειμένου να συμμετάσχουν σε διεθνή διαγωνισμό 

εικονικής δίκης στο Δίκαιο του Διαστήματος. Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου 

Paris 2 (Panthéon-Assas) των Παρισίων (1998), βραβευθείς το 1999 από τη Γαλλική Εταιρεία 

Αεροπορικού και Διαστημικού Δικαίου, κάτοχος 2 Μάστερ (D.E.A.) στο Διεθνές Δίκαιο (1988) 

και στις Πολιτικές Επιστήμες (1989) του ιδίου Πανεπιστημίου.   

Τους ευχαριστώ για την συμμετοχή τους και καλώ τον Στρατηγό κ. Φράγκο Φραγκούλη 
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Επίτιμο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού και τ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να απευθύνει 

σύντομο χαιρετισμό. 

 

 

2. Δρ. Φράγκος Φραγκούλης, Στρατηγός (ε.α.) τ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, 

Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ) 

 

Αξιότιμα μέλη της Α.ΑΚ.Ε., ,  και συμμετέχοντες στην σημερινή Ημερίδα, 

 

Ευχαριστώ θερμά τους οργανωτές της Ημερίδας για την πρόσκληση συμμετοχής και 

χαιρετισμού εκ μέρους μου στους επίλεκτους ομιλητές και το αξιόλογο ακροατήριο. Θέλω 

επίσης να συγχαρώ την Α.ΑΚ.Ε., για την επίκαιρη και στοχευμένη επιλογή του θέματος της 

ημερίδας, γιατί η σημερινή εξ ανατολών  απειλή της χώρας επιτάσσει την ανάληψη τέτοιων 

πρωτοβουλιών που στη συνέχεια όμως πρέπει να φέρουν αποτέλεσμα προς ενίσχυση της 

Εθνικής ασφάλειας και βελτίωση της αποτρεπτικής Ισχύος. 

Θα ήταν παράλειψή μου όμως να μην θυμίσω ότι η Πολεμική Αεροπορία πρώτη από πολύ 

νωρίς, το 1977 αντιλήφθηκε την ανάγκη αξιοποίησης του διαστήματος και συγκρότησε στο ΓΕΑ 

το ΕΚΔΕ (Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Ερευνών), το οποίο στη συνέχεια υπήχθη στο ΓΕΕΘΑ 

προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στην άμυνα της χώρας γενικότερα.  

Σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη η ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης της Εθνικής 

στρατηγικής για την αξιοποίηση του αεροδιαστήματος ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων 

ορατών αλλά και της προόδου στο διάστημα της γείτονος χώρας που θρασύτατα προκαλεί.  

Εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στην ημερίδα και τους διοργανωτές της και τα 

συμπεράσματα και εισηγήσεις να τύχουν ευήκοων ώτων, ώστε να ενσωματωθεί στην εγχώρια 

βιομηχανία και τις Ε.Δ. η αεροδιαστημική τεχνολογία ισχυροποιώντας αμυντικές και εμπορικές 

ικανότητες και περιορίζοντας την αιμορραγία  φυγής των νέων μας στο εξωτερικό (brain drain)  

με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον και την πρόοδο της χώρας μας.  

 

 

3. Δρ. Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού 

 

Αξιότιμα μέλη της Α.ΑΚ.Ε., εκλεκτό ακροατήριο, 

 

Ευχαριστώ πολύ την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος για την τιμή που μου έκανε, 

προσκαλώντας με να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό, καθώς και για την ευκαιρία να 

παρακολουθήσω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα των χρήσεων του διαστήματος 

για τις ανάγκες της εθνικής ασφάλειας, αλλά και για άλλους τομείς δραστηριότητας. Εύχομαι οι 

επόμενες εκδηλώσεις της Ακαδημίας να γίνουν εκ του σύνεγγυς. 
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Είναι προφανής και αδιαμφισβήτητη η ολοένα και αυξανόμενη σημασία του διαστήματος 

για όλο και περισσότερους τομείς και κλάδους των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Επιτρέψτε 

μου να επικεντρώσω τα σύντομα σχόλιά μου στον τομέα επαγγελματικής μου ενασχόλησης, 

αυτόν της άμυνας και της ασφάλειας. 

Από τον 1ο  Διαστημικό Πόλεμο στον Περσικό Κόλπο το 1990-91, η στρατιωτική σημασία 

του διαστήματος αυξάνεται συνεχώς. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι το διάστημα 

και ο κυβερνοχώρος αποτελούν νέες, πρόσθετες διαστάσεις για τη διεξαγωγή στρατιωτικών 

επιχειρήσεων. Πέραν της διευρυνόμενης παρουσίας και ανταγωνισμού σε επίπεδο μεγάλων 

δυνάμεων, παρουσία και φιλόδοξα προγράμματα στο διάστημα -θεωρητικά για ειρηνικούς 

σκοπούς-, έχουν πλέον και μεσαίες δυνάμεις, ή ακόμα και ιδιώτες επιχειρηματίες. 

Οι στρατιωτικές χρήσεις είναι πολλές και σημαντικές, με τελευταία προσθήκη τη συμβολή 

στη χρήση κατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs). Κάτι που κάνει και η 

γειτονική μας Τουρκία, η οποία έχει επενδύσει εδώ και αρκετά χρόνια στο διαστημικό της 

πρόγραμμα (όπως και στην αμυντική βιομηχανία της) και τώρα αρχίζει και δρέπει τους καρπούς 

της προσπάθειας αυτής. Παρά το υπερφίαλο ύφος και τις διακηρύξεις περί ‘ανερχόμενης 

διαστημικής δύναμης’, η Τουρκία έχει μια αδιαμφισβήτητη παρουσία στο διάστημα. Η δική μας 

παρουσία είναι, συγκριτικά, πολύ πιο διακριτική και περιορισμένη. Μέρος του ελλείμματος σε 

θέματα πληροφοριών καλύπτεται από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών ή συμμαχικών μέσων 

(καθώς έχουμε μια μικρή, αλλά σαφώς πολύ σημαντική και χρήσιμη συμμετοχή στο γαλλικό 

πρόγραμμα Helios II). 

Αφήνοντας στην άκρη τα λάθη και αστοχίες του παρελθόντος- χωρίς να τις ξεχάσουμε 

έτσι ώστε να μην τις επαναλάβουμε-, θα πρέπει να δούμε με μια ρεαλιστική ματιά τι θα 

μπορούσαμε να κάνουμε στο χώρο του διαστήματος άμεσα ή τουλάχιστον σχετικά σύντομα, 

καθώς έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η δυνητική συμβολή των διαστημικών πλατφορμών και των 

συναφών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση αναγκών και την εκτέλεση μιας σειράς αποστολών 

στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας, όπως για παράδειγμα η επιτήρηση συνόρων, καθώς 

επίσης για μια σειρά ειρηνικών δραστηριοτήτων (όπως π.χ. ο έγκαιρος εντοπισμός δασικών 

πυρκαγιών), αλλά και ως συμβολή στην ευρύτερη προσπάθεια αντιστροφής της διαρροής 

εγκεφάλων (brain drain). Υπάρχει σαφής πρόθεση από την κυβέρνηση για παροχή στήριξης σε 

νέες τεχνολογίες (μη επανδρωμένα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, ενίσχυση της αμυντικής 

βιομηχανίας, διάστημα). 

Όπως γνωρίζετε, λόγω μακράς εμπειρίας, η προσπάθεια αυτή δεν είναι ούτε απλή ούτε 

εύκολη, καθώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες και να αλλάξει η νοοτροπία. Η 

προσπάθεια αυτή αποτελεί, όμως, μονόδρομο, έχουν γίνει τα πρώτα βήματα, αλλά ασφαλώς θα 

χρειαστεί να γίνουν πολύ περισσότερα. 

Η ισχυρή πεποίθηση περί της αυξανόμενης σπουδαιότητας του διαστήματος για θέματα 

εθνικής άμυνας και ασφάλειας, καθώς και η ανάγκη σοβαρών επενδύσεων στον τομέα της 
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υψηλής τεχνολογίας θα αποτελέσουν μια εκ των κομβικών διαπιστώσεων και κατευθύνσεων της 

Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, που βρίσκεται στη διαδικασία της εκπόνησης και η οποία θα 

προτείνει μια σειρά θεσμικών αλλαγών.  

Είμαι βέβαιος ότι στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης του συστήματος 

εθνικής ασφάλειας θα είστε όλοι αρωγοί με τη σημαντική γνώση και εμπειρία σας. 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή ημερίδα, 

αλλά και τις ευρύτερες δραστηριότητες της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος. 

 

Δρ. Θάνος Ντόκος 

Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού 

 

 

4. Δρ. Χριστόδουλος Πρωτοππαπάς, Διευθύνων Σύμβουλος  HELLAS SAT 

 

Κύριε πρόεδρε της Α.ΑΚ.Ε., αξιότιμα μέλη,  

κύριε Αρχηγέ, κύριε Σύμβουλε Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, 

Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να απευθύνω σύντομο χαιρετισμό σε 

ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και να συμμετέχω στην ημερίδα με ένα πολύ επίκαιρο θέμα.  

Εύχομαι να επιτευχθεί ο στόχος που έθεσαν οι διοργανωτές, γιατί και εγώ με την σειρά μου 

πιστεύω ότι είναι αναγκαία η αναβάθμιση του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα 

αξιοποίησης των διαστημικών εφαρμογών τόσο για τους αμυντικούς όσο και τους εμπορικούς 

και κοινωνικούς σκοπούς.  

Ως γνωστόν η εταιρεία μας, η  HELLAS SAT A.E. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2001 μετά από 

πολλά χρόνια κρατικής αδράνειας σε θέματα αξιοποίησης των Εθνικών διαστημικών 

δικαιωμάτων.  Την εποχή εκείνη αντιμετωπίσαμε επιτυχώς διαχρονικές δυσκολίες αξιοποίησης 

των Ελληνικών δικαιωμάτων στο διάστημα, κυρίως από τους κρατικούς φορείς, μετά  από 

υπέρμετρες προσπάθειες και πρωτοβουλίες ομάδας ατόμων διαφορετικών φορέων, (ΥΠΕΘΑ, 

ΟΤΕ, ΕΑΒ, κλπ).  
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Είμαι ιδιαίτερα  χαρούμενος που ένας εξ αυτών ήταν και  ο σημερινός συντονιστής της 

ημερίδας ο κ. Γ. Γερούλης, τότε εν ενεργεία αξκός της Π.Α. Θέλω να υπογραμμίσω ότι όλοι 

αυτοί συνέδραμαν δυναμικά και στο παραπέντε διασώθηκαν τα Ελληνικά κυριαρχικά 

δικαιώματα αξιοποίησης του διαστημικού χώρου στις 390E με την δημιουργία της  εταιρείας 

HELLAS SAT και την ενοικίαση υφιστάμενου δορυφόρου, του ΗS-1 για κατοχύρωση των 

συχνοτήτων για λογαριασμό Ελλάδας και Κύπρου.  

 

Στη συνέχεια η εταιρεία εξελίχθηκε και το 2013 εξαγοράσθηκε από την  ARAB SAT 

διατηρώντας την στελέχωσή της ως είχε με Ελληνικό προσωπικό. Μέχρι σήμερα 

δραστηριοποιείται με δικούς της δορυφόρους και υποδομές εδάφους σε Ελλάδα και Κύπρο, 

στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, (φωνή-εικόνα και δεδομένα) σε Ευρώπη Μ. Ανατολή Β. 

Αφρική και Ασία, όπως απεικονίζεται στην διαφάνεια. Άσχετα με την εξαγορά η εταιρεία 

συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες και στο Ελληνικό δημόσιο όπου παρέχει με μίσθωση τις Ku & 

Ka bands σε αυτήν τόσο για εμπορική όσο και για αμυντική χρήση. Επισημαίνεται ο υψηλός 

επαγγελματισμός και οι  τεχνικές γνώσεις των εργαζομένων στην εταιρία, (όλοι Έλληνες) οι 

οποίοι κατάφεραν και διατηρούν σε ζωή με κατάλληλους χειρισμούς  ακόμα τον ΗELLAS SAT 2 

(τον πρώτο Ελληνικό δορυφόρο που εκτόξευσε η χώρα το 2003 με εκτιμώμενο τέλος ζωής 

2018). 

Σήμερα είναι σε πλήρη εκμετάλλευση οι δύο επόμενοι δορυφόροι μας, ο ΗS-3 και o HS-4 

που δίδουν την ικανότητα παροχής διευρυμένων υπηρεσιών στους πελάτες τόσο του δημοσίου 

όσο και σε ιδιώτες εσωτερικού και εξωτερικού με πολύ καλές επιδόσεις στην ποιότητα, την 

αξιοπιστία και το κόστος.  

Ολοκληρώνοντας σας ανακοινώνω ότι έχει ξεκινήσει ήδη η σχεδίαση του επόμενου 

δορυφόρου, του  HS-5 o οποίος θα ενσωματώνει τις τελευταίες υβριδικές τεχνολογίες και 

δύναται να τύχει πολλαπλής χρήσης εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάλογη 

σχεδίαση σε ανταπόκριση των αναγκών των πελατών μας. Είμαστε στην διάθεση της Ελληνικής 
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κυβέρνησης να αναλύσουμε από κοινού τις ανάγκες και να προσαρμόσουμε το ωφέλιμο φορτίο 

του νέου μας δορυφόρου ανάλογα με τις επικείμενες νέες απαιτήσεις ώστε να συνεισφέρουμε 

καλύτερα, ποιοτικά και ποσοτικά στην κάλυψη ποικιλίας εθνικών ή εμπορικών αναγκών όχι 

μόνο της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και της ΕΕ, παρέχοντας νέου τύπου εξειδικευμένες 

υπηρεσίες, όχι μόνο επικοινωνιών αλλά και επιτήρησης. 

Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και εύχομαι καλή επιτυχία στους στόχους της 

ημερίδας.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Περιλήψεις ομιλιών 
 
 

1. H αεροδιαστημική τεχνολογία σήμερα στην υπηρεσία του Έθνους, Δρ. Γ. 

Γερούλη Απτχου (Ι) ε.α. 

 

Οι σύγχρονες προκλήσεις της χώρας μας στον τομέα της άμυνας, της υγείας και της 

οικονομίας και όχι μόνο, υπαγορεύουν την ανάγκη επιλογής και υιοθέτησης σύγχρονων 

εργαλείων που θα αναβαθμίσουν την συνολική ικανότητα της χώρας και θα 

διαμορφώσουν  μία συνολική τιμή της Εθνικής της Ισχύος στο Ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Η αξιοποίηση του αεροδιαστήματος και της αεροδιαστημικής τεχνολογίας 

από ένα κράτος σαν το Ελληνικό, που επιζητά διακαώς σήμερα την εξεύρεση των 

κάλλιστων πολλαπλασιαστών ισχύος, για να καλύψει τάχιστα τα καινά του παρελθόντος 

και να επιταχύνει προκρινόμενο ανταγωνιστικά στην γενικότερη ανάπτυξη του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με έμφαση αφενός στην ικανότητα Αμυντικής 

επάρκειας – αποτρεπτικής ισχύος και αφετέρου στην ευμάρεια των πολιτών του και την 

οικονομική τους ανάπτυξη, οφείλει να είναι μονόδρομος και πρώτης προτεραιότητας 

εθνικός στόχος.   

Μέσα από την παρουσίαση του θέματος προβάλλονται οι κυριότεροι παράγοντες που  

προσδιορίζουν αφενός τις ανάγκες ενός κράτους για επιβίωση και ανάπτυξη στο 

σύγχρονο απειλητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον και αφετέρου αξιολογούνται  και 

ιεραρχούνται οι ενδεχόμενες Εθνικές – Πολιτικές  επιλογές διαμόρφωσης μιας 

Αξιόπιστης και Αποτελεσματικής μακρόπνοης Εθνικής Πολιτικής Ανάπτυξης και 

Ανεξαρτησίας που θα εκμεταλλεύεται την αεροδιαστημική τεχνολογία και τις εφαρμογές 

της με φαντασία, καινοτομία και ρεαλισμό, προσβλέποντας στις μελλοντικές ανάγκες και 

προκλήσεις. Ενός σύγχρονου αναπτυξιακού σχεδιασμού που οφείλει να συμπεριλάβει και 

να υιοθετήσει τις αεροδιαστημικές εφαρμογές, να περιφρουρήσει  τα κυριαρχικά του 

δικαιώματα στο διάστημα και να εξασφαλίσει την προώθηση και υποστήριξη της 

αεροδιαστημικής τεχνολογίας στον Αμυντικό και κοινωνικό τομέα του δημοσίου και του 

εμπορικού και των ιδιωτών με τον κάλλιστο και τάχιστο τρόπο. Επιλεκτικά προς τούτο 

προβάλλονται στην παρουσίαση οι διεθνείς σύγχρονες τάσεις και η στρατηγική τους αξία 

στον Εθνικό σχεδιασμό και τις επιλογές του στην  προτεραιοποίηση των εφαρμογών από 

το Δημόσιο και τους ιδιωτικούς φορείς για μία επιτυχή αναμόρφωση του μακρόπνοου 

αναπτυξιακού μοντέλου και την απόκτηση της Απαιτούμενης Εθνικής Ισχύος με 

παραδείγματα όπως την ενσωμάτωση στις προηγμένες Π.Α. υπηρεσιών διαστήματος 

αλλά και με μελέτη ανάληψης πρωτοβουλίας απόκτησης γεωστατικών δορυφόρων 

πολλαπλών εφαρμογών που θα καλύπτουν πολύπλευρα, πέραν των επικοινωνιών και 
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ανάγκες επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών αυξάνοντας δραστικά τις εθνικές 

ικανότητες στην ασφάλεια  και όχι μόνο.   

2. Ασφάλεια από το Διάστημα και Ασφάλεια στο Διάστημα, Δρ Αλ. 

Κολοβός, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ι., Ταξίαρχος ΠΑ (ε.α,) 

 

Είναι πλέον αξίωμα ότι η στρατιωτική χρήση του Διαστήματος είναι ζωτικής 

σημασίας για την υποστήριξη και τον πολλαπλασιασμό ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων 

οποιασδήποτε χώρας. Μια μεγάλη ποικιλία συστημάτων που βρίσκονται στο Διάστημα 

επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών, τις επικοινωνίες και την πλοήγηση, λειτουργίες που 

δίνουν ένα ποιοτικό πλεονέκτημα στο πεδίο μάχης, αλλά και που ταυτόχρονα 

διευκολύνουν την ταχεία λήψη αποφάσεων που απαιτείται σε πολύπλοκες πολιτικές 

καταστάσεις. 

Οι δορυφόροι είναι τα μάτια και τα αυτιά κάθε δικτύου Διοίκησης, Ελέγχου, 

Επικοινωνιών και Πληροφοριών που αποτελεί το κεντρικό νευρικό σύστημα κάθε 

ένοπλης δύναμης, η οποία μπορεί με τον τρόπο αυτό να αποκτήσει ένα σημαντικό και 

ίσως αποφασιστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα. Πλέον σχεδόν όλες οι χώρες έχουν 

συνειδητοποιήσει το πλεονέκτημα αυτό με πρώτες, από την δεκαετία του 60, τις ΗΠΑ και 

την Ρωσία.  

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες μάλιστα, που είναι αναμφισβήτητα η κυρίαρχη 

παγκοσμίως δορυφορική δύναμη η οποία κυριολεκτικά βασίζεται στα Διαστημικά μέσα, 

το Διάστημα έχει χαρακτηρισθεί ως «κορυφαία προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας». 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το  2019, όταν υπήρχαν περίπου 1.900 δορυφόροι σε τροχιά 

της Γης, το 46% όλων των δορυφόρων που λειτουργούσαν ανήκαν στις ΗΠΑ. 

Καθώς οι χώρες αρχίζουν να βασίζονται όλο και περισσότερο στα δορυφορικά 

συστήματα, δεν είναι περίεργο που τα τελευταία έχουν γίνει ένας προφανής 

στρατιωτικός στόχος. Η συζήτηση αυτή, που είχε αρχικά εμφανιστεί κατά την διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου, έχει αναδειχθεί έντονα τα τελευταία χρόνια μετά την είσοδο και 

νέων παικτών, όπως η Κίνα, η Ινδία, αλλά και  Γαλλία που επέλεξαν να επενδύσουν σε 

αντιδορυφορικά όπλα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ένα ανταγωνισμό εξοπλισμών στο 

Διάστημα. Η παρουσίαση αυτή θα αναφερθεί και στις δύο διαστάσεις του θέματος: και 

στην παραδοσιακή υποστήριξη που παρέχουν οι δορυφόροι στις ΕΔ (με ειδική αναφορά 

στην Ελλάδα), αλλά και θα δώσει έμφαση στην νεότερη απειλή εναντίον των 

διαστημικών περιουσιακών στοιχείων των χωρών και στην ανάγκη ελέγχου του 

Διαστήματος για την υπεράσπιση τους. 
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3. Νομικές πτυχές της χρήσης αντι-δορυφορικών όπλων (ASAT Weapons), 

Δρ Γ. Κυριακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Νομικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Η διερεύνηση της νομιμότητας της χρήσης αντι-δορυφορικών όπλων απαιτεί τη 

συνδυασμένη εφαρμογή του γενικού διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού 

δικαίου και του διεθνούς δικαίου του διαστήματος. 

Κατά το γενικό δημόσιο διεθνές δίκαιο, η εν λόγω χρήση θα πρέπει να γίνεται εντός 

του διπόλου: άρθρο 2(4) Χάρτη ΟΗΕ – απαγόρευση της χρήσης βίας στις διεθνείς 

σχέσεις – και άρθρο 51 του Χάρτη – νόμιμη άμυνα. Επιβάλλεται, επίσης, ο σεβασμός των 

θεμελιωδών αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως δε αυτών της διάκρισης 

και της αναλογικότητας.  

Τέλος, το διεθνές δίκαιο του διαστήματος επιτάσσει ότι δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πυρηνικά ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής (άρθρο IV της Συνθήκης 

του 1967) στο διαστημικό χώρο, ενώ αντι-δορυφορικά όπλα δεν μπορούν να υπάρξουν ή 

να χρησιμοποιηθούν επί των ουρανίων σωμάτων, αφού αυτά προορίζονται για 

αποκλειστικώς ειρηνική χρήση. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Κείμενα Ομιλιών 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

1. H αεροδιαστημική τεχνολογία σήμερα στην υπηρεσία του Έθνους, Δρ. Γ. 

Γερούλη Απτχου (Ι) ε.α. 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  Διάστημα – αεροδιαστημική τεχνολογία  

 

Α. ΔΙΑΣΤΗΜΑ   

Με τον όρο διάστημα (SPACE) ή Εξωατμοσφαιρικό διάστημα (OUTER SPACE), περιγράφεται ο 

αχανής χώρος όπου κινούνται όλα τα ουράνια σώματα. Aκριβέστερα, οι σχετικά κενές 

περιοχές μεταξύ των ουρανίων σωμάτων, (πέρα από αυτά και τις ατμόσφαιρές τους, χωρίς 

να υπάρχει σαφές όριο μεταξύ ατμόσφαιρας και διαστήματος λόγω σταδιακής μείωσης της 

πυκνότητας με την αύξηση του ύψους). Επομένως, η μετάβαση γίνεται βαθμιαία και δεν 

υπάρχει εμφανής διαχωρισμός - πιο απλά, δεν υπάρχει εμφανές όριο όπου «λήγει» η 

ατμόσφαιρα και αρχίζει το διάστημα. 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αεροναυτικής (Fédération Aéronautique Internationale / FAI) έχει 

υιοθετήσει την λεγόμενη Γραμμή Κάρμαν (Kármán line), η οποία βρίσκεται σε ύψος 100 

χιλιόμετρα / 62 μίλια, ως τον πρακτικό ορισμό του διαχωρισμού μεταξύ της 

Αεροναυτικής και της Αστροναυτικής. Πάνω από τα 100 χιλιόμετρα η απαιτούμενη 

ταχύτητα ενός αεροσκάφους για να ίπταται (να παράγει την απαιτούμενη άντωση) είναι 

μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για να μπει σε σταθερή τροχιά.  
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Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και η ΝΑSA ορίζoυν ως αστροναύτη έναν άνθρωπο που έχει 

πετάξει σε υψόμετρο άνω των 80 χιλιομέτρων από την Μέση Στάθμη Θαλάσσης, (όριο μεταξύ 

μεσόσφαιρας και θερμόσφαιρας). Η NASA χρησιμοποιεί τα 122 χιλιόμετρα ως το επίσημο όριο 

έναρξης για την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα. Οι ΗΠΑ ως κράτος δεν ορίζουν επισήμως ένα 

«σύνορο του διαστήματος». 

Ειδικότερα για την επιστροφή στη Γη, το επιτελείο ελέγχου των αποστολών της NASA 

χρησιμοποιεί τα 76 μίλια / 122 χιλιόμετρα ως το επίσημο όριο έναρξης για την επανείσοδο στην 

ατμόσφαιρα. Αυτό είναι συνήθως το όριο όπου, κατά την κάθοδο, η αντίσταση της ατμόσφαιρας 

αρχίζει να γίνεται αισθητή (ανάλογα με τον βαλλιστικό συντελεστή του σκάφους), 

αναγκάζοντας πλέον τους χειριστές να περάσουν από τον χειρισμό με τους μικρούς 

ανασχετικούς πυραύλους ρύθμισης πορείας στο διάστημα, στον άμεσο έλεγχο της κατεύθυνσης 

μέσα στην ατμόσφαιρα. 

Ως Γεωδιάστημα (Geospace) ορίζεται η περιοχή του διαστήματος κοντά στη Γη. Το 

Γεωδιάστημα περιλαμβάνει τα ανώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας, όπως επίσης και 

την Ιονόσφαιρα και την Μαγνητόσφαιρα. Η πυκνότητα στα ανώτερα στρώματα της γήινης 

ατμόσφαιρας, δηλαδή στις πρώτες εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από την γραμμή Kármán (που 

είναι σε ύψος 100 χιλιόμετρα), είναι ακόμα ικανή να προκαλέσει αξιοσημείωτη αντίσταση στους 

τεχνητούς δορυφόρους. Όσοι περιφέρονται σε τέτοιες τροχιές, πρέπει να ενεργοποιούν τα 

συστήματα προώθησής τους κάθε λίγες μέρες, προκειμένου να διατηρήσουν την τροχιά τους σε 

σταθερό ύψος. 

Β. ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:  

Με τον όρο αεροδιαστημική τεχνολογία περιλαμβάνουμε όλα όσα αφορούν το διαστημικό μας 

περιβάλλον και την αξιοποίησή του.  Έχουν δημιουργηθεί νέες ορολογίες και έννοιες δράσεων 

στο διάστημα, όπως αυτές του χωροχρόνου στην διαστημο-πορεία, οι διαστημικές 

διαδρομές των διαστημο-οχημάτων, οι τροχιές και τα ίχνη πτήσεως των δορυφόρων και των 

πυραύλων που κατευθύνονται στο διάστημα και ένεκα αυτών έχει αναπτυχθεί ο κλάδος της 

αεροδιαστημικής επιστήμης που ασχολείται με θέματα πυραυλοκινητήρων, πυραυλικής 

προώθησης – εκτόξευσης –εισαγωγής σε τροχιά - διαστημικών συναντήσεων και ελιγμών 

διαστημο-οχημάτων,  διαστημικών σταθμών κλπ  

Επίσης η τεχνολογία ακολουθώντας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αεροδιαστημικής 

επιστήμης, έχει εξελίξει και προσαρμόσει τον εξοπλισμό των οχημάτων αυτών και των 

δορυφόρων στις ανάγκες ελέγχου, εκμετάλλευσης και ποικιλίας διαστημικών εφαρμογών, 

παρουσιάζοντας ποικιλία αισθητήρων και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που δίδουν σημασία 

στην χρήση τους στο διάστημα με ότι αυτό συνεπάγεται για τους φορείς που τα διαχειρίζονται.   
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

… « Είναι βέβαιο ότι τα μεγαλύτερα θαύματα αρετής τα έχει δημιουργήσει ο πατριωτισμός: Το 
ευγενές αυτό και γεμάτο ζωντάνια συναίσθημα, που δίνει στη δύναμη της φιλαυτίας όλη την 
ομορφιά της αρετής, προσδίδει μια ενεργητικότητα η οποία, δίχως να το ευτελίζει, το καθιστά 
το πιο ηρωικό από όλα τα πάθη…  » 

Ζαν Ζακ Ρουσσώ 
 

Στο πλαίσιο της ενεργητικότητας αυτής  που προσδιορίζει ο Ρουσσώ και η οποία που 

πηγάζει στην δική μας περίπτωση από το πάθος για την ευημερία του Ελληνικού Έθνους και την 

ισχυροποίηση της χώρας μας, εντάσσεται και η ημερίδα αυτή της Α.ΑΚ.Ε., .  

Στόχος μου η ανάδειξη της ανάγκης αφομοίωσης & αξιοποίησης, στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό, της αεροδιαστημικής τεχνολογίας από το Ελληνικό κράτος ειδικά την τρέχουσα περίοδο. 

Ο βαθμός αφομοίωσης της αεροδιαστημικής τεχνολογίας θα προσδιορίσει την τιμή ενός ακόμα 

πολλαπλασιαστή ισχύος. Μία ενέργεια που εκτιμάται ότι θα επιδράσει ως ισχυρός 

συντελεστής στην γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης και διαμόρφωσης αποτελεσματικής 

Εθνικής ισχύος με ότι αυτή συνεπάγεται τόσο για την εθνική ασφάλεια όσο και για την 

ανάπτυξη. 

 

Εθνική Ισχύς:  Πρέπει να διασαφηνισθεί γιατί αναφερόμαστε σε Εθνική και όχι 

κρατική ισχύ. Οι όροι έθνος και κράτος αν και διαφέρουν εννοιολογικά, συχνά 

χρησιμοποιούνται ο ένας στη θέση του άλλου. «Το έθνος είναι μια υποκειμενική έννοια που 

υποδηλώνει μια κοινή εθνική και πολιτιστική ταυτότητα την οποία συμμερίζεται ο λαός. Το 

κράτος είναι μία αντικειμενική έννοια που χαρακτηρίζει μια πολιτική μονάδα που ορίζεται με 

βάση την εδαφική επικράτεια, τον πληθυσμό και την αυτόνομη κυβέρνηση που ασκεί 

αποτελεσματικό έλεγχο σε όλη την επικράτεια και όλο τον πληθυσμό ανεξάρτητα ομοιογένειας 

ή ετερογένειας. Το κράτος παρέχει μια βάση για πολιτική και νομική δικαιοδοσία με την μορφή 

των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του πολίτη, ενώ το έθνος καλλιεργεί μια 

συναισθηματική σχέση μέσα από την οποία το άτομο αποκτά μια αίσθηση ταυτότητας.1» 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ορθολογιστικά εκφραζόμενοι θα επιλέγαμε τον όρο Κρατική ισχύς 

η οποία εμπεριέχει την συνολική ισχύ της πολιτείας εκφραζόμενη με τα οργανωμένα μέσα σε 

τοπικό και διεθνές περιβάλλον. Η ύπαρξη όμως μεγάλου αριθμού ομοεθνών πολιτών σε διεθνή 

χώρο και η ασκούμενη εκ μέρους των με διάφορους τρόπους, οικονομικά, πολιτιστικά, πολιτικά 

κλπ. επιρροή υπέρ του κράτους από το οποίο κατάγονται αναγκάζουν αυτό το κράτος αφενός να 

τους υπολογίζει και να τους χρησιμοποιεί κατά  το δοκούν υπέρ των συμφερόντων του και 

αφετέρου έχει την υποχρέωση και την ανάγκη επικοινωνίας και υποστήριξης αυτών με 

                                                        
1 ΒΑΛΙΑ ΑΡΑΝΙΤΟΥ Σημειώσεις Πολιτική ΕπιστήμηII: Διεθνείς Παράμετροι  
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ποικίλους τρόπους  σε διεθνές επίπεδο. Με τον όρο λοιπόν Εθνική ισχύς συμπεριλαμβάνεται και 

η έμμεση ισχύς που προσδίδεται στο κράτος από τους απανταχού Έλληνες. 

 

 

2.ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

Προσδιορίζοντας την εθνική ισχύ και την κρατική δικαιοδοσία – αρμοδιότητα να την επιδιώκει, 

να την αποκτά και να την διατηρεί, ευκολότερα μπορούμε να εξετάσουμε ένα υποσύνολο αυτής 

την Εθνική διαστημική ισχύ η οποία εν μέρει χρησιμοποιείται, ή οφείλει να χρησιμοποιείται 

προς όφελος των απανταχού Ελλήνων.  

Το διάστημα είναι ο τομέας που υποστηρίζει πλήρως τεχνολογικά την αναγκαιότητα ενός 

έθνους να επικοινωνεί άμεσα ή έμμεσα όπου και αν βρίσκονται τα μέλη του και να 

προβάλλονται οι δραστηριότητές του μέσα από τα μέσα επικοινωνίας. Αναμφίβολα η κρατική 

δυνατότητα υποστήριξης – προβολής και αναμετάδοσης των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων 

των απανταχού ομοεθνών ενισχύει την εικόνα του Έθνους και του κρατικού του μηχανισμού, 

που μέσα από την τεχνολογική του αεροδιαστημική υποδομή την προβάλλει και παράλληλα 

ασκεί και την δέουσα εξωτερική πολιτική – διαμόρφωση της διεθνούς κοινής γνώμης. 

Επομένως η Εθνική ισχύς ως όρος έχει ευρύτερη απήχηση με την έννοια των Global National 

Actions και έχει μεγαλύτερη συνάφεια με το διάστημα στον τομέα της επικοινωνίας, των 

κοινωνικών δράσεων και του εμπορίου. 

Συμπερασματικά ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: Η ικανότητα ελέγχου & εκμετάλλευσης 

του διαστήματος από το κράτος ή άλλως η ικανότητά του να ελέγχει τον διαστημικό χώρο και να 

τον εκμεταλλεύεται για αμυντικούς ή πολιτικούς – εθνικούς σκοπούς. Αναμφίβολα η ικανότητα 

αυτή είναι καθοριστική για την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την κοινωνική ευημερία των 

πολιτών του.  Δηλαδή ο βαθμός χρήσης & αξιοποίησης του αεροδιαστημικού χώρου και της 

αεροδιαστημικής τεχνολογίας από την πολιτεία και τους φορείς της σήμερα  προσδιορίζουν και 

την γενικότερη ισχύ της έναντι των υπολοίπων κρατών – γειτόνων-, δρώντας ως 

πολλαπλασιαστής ισχύος στην συνολική Εθνική Ισχύ της χώρας.  Αυτό προκύπτει αναλύοντας 

τον όρο «βαθμό χρήσης – αξιοποίησης του διαστήματος»  (ΒΧ) από ένα κράτος στην εξίσωση 

της συνολικής κρατικής ισχύος του (PN),. 

PN =PM  Χ  PP  Χ  PO Χ PC Χ  PT 

όπου: PM στρατιωτική ισχύς   PPπολιτική σταθερότητα  PO οικονομική ισχύς   PC συμμαχίες  PT τεχνολογική 

ισχύς = το γινόμενο της υφιστάμενης παγκοσμίως τεχνολογίας  επί τον  βαθμό χρήσης αυτής από το κράτος(Pe X Bx)   

 

Ειδικότερα με το ΒΧ εννοούμε το ποσοστό των σύγχρονων τεχνολογιών που χρησιμοποιεί το 

κράτος για τις υπηρεσιών που λαμβάνει και των εφαρμογών που χρησιμοποιεί για την 

υποστήριξη των δράσεων συνολικά.  
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Με δεδομένη την αρχή της ποιοτικής υπεροχής των δορυφορικών υπηρεσιών έναντι των 

κλασσικών παλαιότερων που βασίζονται σε επίγειες – θαλάσσιες ή εναέριες μεθόδους, σε 

θέματα όγκου – εμβέλειας – έκτασης – κόστους – ασφάλειας, ταχύτητας  και ελέγχου,  είναι 

σίγουρο ότι η συνολική Εθνική Ισχύς επηρεάζεται θετικά και σίγουρα πολλαπλασιαστικά με την 

ύπαρξη ικανού βαθμού σύγχρονης χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και αξιοποίησης μοντέρνων 

δορυφορικών εφαρμογών. 

 

Τα ανωτέρω γίνονται καλύτερα αντιληπτά αν εξετάσουμε αφενός τον αμυντικό τομέα που 

απαιτεί υπηρεσίες ασφαλών επικοινωνιών, επιτήρησης χώρου και φάσματος, παρακολούθησης, 

έγκαιρης προειδοποίησης, πλοήγησης και αντιπυραυλικής άμυνας και αφετέρου τον πολιτικό 

τομέα που αναζητεί αξιόπιστες και οικονομικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πλοήγησης, 

παροχής γεωπληροφοριών για αγροτική, συγκοινωνιακή, βιομηχανική, ερευνητική , ιατρική, 

κυκλοφοριακή και εκπαιδευτική χρήση κλπ. όπως αυτές προβάλλονται στις διαφάνειες. 

  Για όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες αν συγκριθούν  σε αντιπαράθεση οι πηγές 

προέλευσης, δηλαδή συμβατικές με διαστημικές, θα διαπιστωθεί αφενός ο τεράστιος όγκος 

απαιτούμενων μέσων και υποδομών για την συμβατική κλασσική μορφή παροχής των σε 

αντίθεση με την απλουστευμένη και σαφώς μικρότερη και οικονομικότερη υποδομή που απαιτεί 

η δορυφορική επιλογή, με ένα και μοναδικό περιορισμό την εφαρμογή νέας τεχνολογίας. 
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Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η κρατική ισχύς αυξάνει σημαντικά με την 

υιοθέτηση της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της από την πολιτεία και τους 

πολίτες, από το κράτος και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αρκεί φυσικά να υπάρχει ο φορέας που 

θα οργανώνει, θα συντονίζει και θα ελέγχει τις δορυφορικές εφαρμογές ώστε να διασφαλίζεται 

πέραν των άλλων η ασφάλεια του κράτους. Παρακάτω παρουσιάζονται σχετικές υπηρεσίες που 

έχουν ιδρυθεί από διάφορα κράτη.   

 

Στη χώρα μας πρώτη η Π.Α. δημιούργησε το ΕΚΔΕ πολύ νωρίς για σκοπούς εξυπηρέτησης της 

στρατιωτικής επιτήρησης – πληροφόρησης και στοχοποίησης. Αργότερα υπήχθη στο ΓΕΕΘΑ 

για γενικότερη εφαρμογή, ενώ τελευταία ιδρύθηκε και ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός 

υπό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Οργανισμός έχει ως στόχο την εξειδίκευση και 
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υλοποίηση της πολιτικής της χώρας μας στο Διάστημα, ενώ παράλληλα θα διαχειρίζεται εθνικά 

έργα που αφορούν σε διαστημικές τεχνολογίες. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στο οποίο υπάγεται , στοχεύει: 

- Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, του δυναμισμού και της εξωστρέφειας της 

ελληνικής οικονομίας. 

- Στη διάχυση των τεχνολογιών και των εφαρμογών του Διαστήματος σε όλους τους 

κλάδους της οικονομίας (τηλεπικοινωνίες, γεωργία, μεταφορές, εκπαίδευση, κ.ά.). 

- Στην αύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας (δορυφορικές επικοινωνίες, 

ραδιοπλοήγηση, παρατήρηση Γης, κ.λπ). 

- Στην ισχυροποίηση της θέσης της Ελλάδας μέσω ανάπτυξης συνεργασιών με τεχνολογικά 

ανεπτυγμένες χώρες. 

 

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: C4I, επιτήρηση, αντιπυραυλική άμυνα 

 

Στον αμυντικό χώρο η εκμετάλλευση του διαστήματος από τις ΕΔ άμεσα με την χρήση 

αεροδιαστημικών οχημάτων, πυραύλων και δορυφόρων ναυτιλίας, κατασκοπίας, επιτήρησης 

πολλαπλών σκοπών, (φάσματος, εδάφους – επιφανείας, θαλασσών, υπεδάφους, ατμόσφαιρας, 

κλπ), επικοινωνίας  στην σύγχρονη εποχή προσδίδει στους χρήστες ανεκτίμητες αμυντικές 

υπηρεσίες που διαμορφώνουν ανάλογα την κρατική αμυντική ικανότητα σε τοπικό και ευρύτερο 

γεωστρατηγικό περιβάλλον. Ικανότητα όχι μόνο σε επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις αλλά 

κυρίως στην προβολή της αποτρεπτικής του ικανότητας με την αξιοποίηση και της 

αεροδιαστημικής τεχνολογίας που εξ ορισμού προσφέρει τακτικά πλεονεκτήματα στον τομέα 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων μιας στρατιωτικής δύναμης και της Εθνικής ασφάλειας 

γενικότερα. Κρίσιμος παράγων είναι ο τρόπος αξιοποίησης και είναι διττός. Περιέχει την 

στρατηγική αξιοποίησης και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Οι σημερινές τεχνολογικές 

εξελίξεις παρέχουν στους σχεδιαστές της στρατηγικής, τρομερές δυνατότητες βελτίωσης των 

υφισταμένων δυνατοτήτων με  επιλογή υβριδικών λύσεων και διαμόρφωση μεθόδων 

αξιοποίησης που αφενός καλύπτουν πολύπλευρα πάγιες και έκτακτες ανάγκες επικοινωνίας, 

επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών, έγκαιρης προειδοποίησης, προωθημένης αεράμυνας – 

αντιπυραυλικής άμυνας κλπ και αφετέρου επιτυγχάνουν οικονομία – ταχύτητα αντίδρασης – 

απλούστευση διαδικασιών και μείωση απαιτουμένων μέσων ταυτόχρονα με μείωση κόστους 

απόκτησης.  Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ως παράδειγμα η σχεδίαση ειδικού  PAYLOAD και 

εκτόξευση ενός γεωστατικού υβριδικού δορυφόρου, ο οποίος θα είναι συνεχώς στο 

συγκεκριμένο χώρο στο διάστημα και μπορεί να υποστηρίζει παράλληλα με την μεταφορά 

φωνής – εικόνας και δεδομένων, την 24ωρη επιτήρηση περιοχών (IR-EO αισθητήρες, καθώς 

και επιτήρηση φάσματος με τοποθέτηση αισθητήρα ανίχνευσης ηλεκτρονικών εκπομπών 

(Ιintelligence). 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πλοήγηση, Επικοινωνίες, Επιτήρηση  

 

Στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα σε τομείς όπως δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις, 

δορυφορική πλοήγηση, συστήματα επιτήρησης κυκλοφορίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα,  

τηλεμετρίας πολλαπλών δράσεων (ιατρική, φαρμακευτική, τραπεζική, κλπ), τηλεπισκόπηση και 

παρακολούθηση Γης, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, αρχιτεκτονική αξιόπιστων 

ψηφιακών συστημάτων, ηλεκτρονική και αυτοματισμός, δορυφορικά συστήματα C3, κ.α. καθώς 

και εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως η ασφάλεια – παρακολούθηση των μεταφορών, η 

παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, η γεωργία ακριβείας, η 

πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. πλημμύρες, δασικές 

πυρκαγιές), οι παροχές υπηρεσιών διαχείρισης ενέργειας, υδάτων, φωτισμού, τηλεθέρμανσης, 

κλπ σε «έξυπνες» πόλεις, η ρύθμιση της κυκλοφορίας στα μέσα συγκοινωνιών κ.α. 

διαμορφώνουν ένα σύγχρονο περιβάλλον δράσης οικονομο-τεχνικο-πολιτικο-πολιτιστικού 

περιεχομένου που αποτελεί πρόκληση για την οικονομική δραστηριοποίηση των πολιτών και 

την ευημερία τους.  Παράλληλα ανοίγεται ένα νέο εργατικό δυναμικό υψηλών προδιαγραφών 

με πολλές ευκαιρίες απασχόλησης σε εταιρείες μελετών, σχεδιασμού ανάλυσης, υλοποίησης, 

επίβλεψης, λειτουργίας και αξιολόγησης συστημάτων λογισμικού/υλικού, εφαρμογών, 

υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και σε εταιρείες παροχής 

τηλεπικοινωνιακών και δορυφορικών υπηρεσιών. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ασχοληθούν 

με τη διδασκαλία και την έρευνα. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ: Συμπερασματικά η συνολική εικόνα από την αποτελεσματική 

αξιοποίηση του αεροδιαστήματος και της σύγχρονης τεχνολογίας συνεισφέρει καταλυτικά στην 

συνολική προσπάθεια ενός κράτους να αναπτύξει ισχυρή άμυνα, , οικονομία, ναυτιλία, 

βιομηχανία, επιστήμες, ασφάλεια, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική αλληλεγγύη, ποιότητα ζωής 

στους πολίτες του και ποιοτικές υπηρεσίες στους ομοεθνείς ανά τον κόσμο με ότι αυτό 

συνεπάγεται.  

Είναι πλέον η εποχή που μπορεί να προσδιορίζεται η Εθνική Πολιτική ενός κράτους με την κατά 

προτεραιότητα επιλογή των συντελεστών ανάπτυξης και ευημερίας που έχουν τον μεγαλύτερο 

Βαθμό Χρήσης (ΒΧ - συντελεστή ισχύος) με ότι αυτό συνεπάγεται στον μακρόχρονο εθνικό 

σχεδιασμό σε κόστος, συγκέντρωση προσπάθειας, κατεύθυνση παιδείας, ενημέρωσης και 

υποστήριξης των προγραμμάτων ανάπτυξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 
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Τέλος σε ότι αφορά τις ΕΔ, εκτιμάται ότι έφθασε η ώρα να ιδρύσει και η Ελληνική Π.Α. την 

Δνση διαστημικών Εφαρμογών της για να υποστηρίξει δράσεις όπως η αντιπυραυλική άμυνα, η 

ασφαλής ναυσιπλοΐα, ή έγκαιρη προειδοποίηση, και συνολικά η ικανή αποτρεπτική αμυντική 

ισχύς ενσωματώνοντας σε όλα τα επιχειρησιακά κέντρα ελέγχου της την απαιτούμενη 

αεροδιαστημική τεχνολογική υποδομή που θα υποστηρίζει αυτόματα  όλες τις ανάγκες των 

αφων νέας γενιάς και τις λοιπές ανάγκες της αεράμυνας και των υπηρεσιών συλλογής 

πληροφοριών και υποστήριξης μάχης κατά τα πρότυπα των συμμάχων Π.Α. 

Κλείνοντας και με αφορμή τα λεχθέντα στους χαιρετισμού και την παρέμβαση του κ. Καρτάλη  

σχετικά με την δυναμική της εκπαίδευσης και της τεχνολογικής θεωρητικής υποδομής της 

χώρας μας στα ΑΕΙ εκτιμώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία η χώρα μας αξιοποιώντας το 

επιστημονικό δυναμικό της και την τεχνογνωσία του HELLAS SAT AE να αποφασίσει στην 

σχεδίαση και εκτόξευση ενός νέου γεωστατικού δορυφόρου υβριδικής τεχνολογίας  του 

ΗΕLLAS SAT – 5 οποίος από τις 390 θα καλύπτει πέραν των επικοινωνιακών αναγκών τις 

ανάγκες επιτήρησης ημέρα και νύκτα και αυτές επιτήρησης φάσματος με ότι αυτό μπορεί να 
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συνεπάγεται όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.

 

 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 
2. «Η  αεροδιαστημική τεχνολογία σήμερα στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης», Δρ  Κ. Καρτάλης Καθηγητής στο Τμήμα 

Φυσικής ΕΚΠΑ. 

 

Αξιότιμα μέλη της Α.ΑΚ.Ε.,   

Αξιότιμοι κ.κ. ομιλητές και εκλεκτοί συμμετέχοντες, 

Σε συνέχεια των όσων ακούσθηκαν για την 

αεροδιαστημική επιστήμη τεχνολογία και 

τις εφαρμογές τους, θα ήθελα να κάνω μία 

σχετική αναφορά, υπό το πρίσμα της 

έρευνας και της εκπαίδευσης.  

 

 

 

Αρχικά θα ήθελα να θέσω το πλαίσιο αναφοράς, όπως αυτό διαμορφώνεται σε 1ο  επίπεδο μέσα 

από τέσσερεις κυρίως τομείς στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε 2ο  επίπεδο, με 

πρωτοβουλίες και εφαρμογές στη χώρα μας.  

Το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον 

1/ Συστήματα πλοήγησης (Navigation Systems), ουσιαστικά τα προγράμματα Galileo και 

EGNOS: αφορά στην ανάπτυξη ενισχυμένου και γεωγραφικά ακριβούς σήματος και στην 

εμπορική αξιοποίηση των δορυφορικών υπηρεσιών πλοήγησης προς όφελος του «Internet of 

Things», των έξυπνων κινητών συσκευών, της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της 

αυτοματοποιημένης υποστήριξης αυτόνομων συσκευών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. 

2/ Tο Πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης (Earth Observation) της Ε.Ε., ουσιαστικά το 

πρόγραμμα Copernicus: αφορά στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

(environmental monitoring) και της διαχείρισης επειγουσών καταστάσεων (λ.χ. ακραίων 

καιρικών φαινομένων) καθώς και της στήριξης της συνοριακής και θαλάσσιας ασφάλειας 

 



 Σελ 26 
  

(border and maritime security). Σημειώνεται ότι η νέα ώθηση στο Πρόγραμμα Παρατήρησης 

της Γης συναρτάται με την αξιοποίηση των υπερφασματικών δεδομένων. 

3/ Η εξέλιξη των Δορυφορικών Επικοινωνιών (ασφάλεια φυσικού επιπέδου στα δίκτυα 

5ης γενιάς και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ εναερίων και διαστημικών πλατφορμών για 

βελτιστοποίηση της επίγειας κάλυψης) 

4/ Η ανάπτυξη νέων συστημάτων ασφάλειας, λ.χ. του Governmental Satellite 

Communication (GOVSATCOM) για την επιτήρηση των συνόρων και την υποστήριξη 

διπλωματικών αποστολών και ανθρωπιστικών δράσεων. 

Ζητούμενα για την επιστημονική κοινότητα στο χώρο της Αεροδιαστημικής είναι η ανάγκη για 

περισσότερα δεδομένα αλλά και για δορυφορικά συστήματα υψηλότερης ποιότητας και 

μεγαλύτερης διαθεσιμότητας. 

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο μέχρι το 2026 αναμένεται να εκτοξευθούν πάνω από 400 

δορυφόροι (άνω των 50kg) Παρατήρησης της Γης, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για την περίοδο 

2006-2015 ήταν περίπου 160. Το συνδυασμένο ιστορικό αρχείο Διαστημικών Φορέων όπως ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και η NASA αριθμεί πλέον δεκάδες PBytes, ενώ η όλο και 

πιο διαδεδομένη χρήση CubeSats θα διευρύνει σημαντικά τα διαθέσιμα δεδομένα. 

Ειδικά για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus, το πρόγραμμα DIAS (Copernicus Data and 

Information Access Service) ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες για εξαγωγή πληροφορίας από 

τα μεγάλα δεδομένα παρατήρησης γης και την ανάπτυξη πολλαπλών εμπορικών εφαρμογών, 

συνδυάζοντας τα δεδομένα, τους αλγορίθμους ανάλυσης και τα συστήματα υπολογιστικών 

νεφών.Επισημαίνεται άλλωστε ότι η συχνότητα ανανέωσης των δεδομένων, η ραδιομετρική 

τους ποιότητα, η χρονική και χωρική διακριτική ικανότητα και η ευρύτητα του 

χρησιμοποιούμενου φάσματος, βελτιώνονται συνεχώς. 
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Στην ανωτέρω διαφάνεια απεικονίζονται οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Διαστήματος στον τομέα παρατήρησης της γης. 

Στην εξελικτική αυτή πορεία της αεροδιαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας επιγραμματικά 

παρατηρούμε τα εξής: 

Ανοικτά δεδομένα. Η τάση για ανοικτά δεδομένα, όπως στην περίπτωση του Copernicus 

Regulation που θεσμοθετεί πολιτική δωρεάν διάθεσης ανοικτών δεδομένων (free and open data 

policy) μέχρι το 2034 για το Πρόγραμμα Copernicus, δίνει μεγάλη ώθηση στην αγορά, με νέες 

επιχειρησιακές υπηρεσίες και νέα εμπορικά έργα. 

Big Data, Analytics, Internet of Things, Virtual Reality και είσοδος εμπορικών φορέων 

ICT. Τα παραπάνω διαμορφώνουν μία νέα πρόκληση, αυτή της αξιοποίησης των δεδομένων με 

τεχνολογίες που μπορούν να διαχειριστούν τον μεγάλο τους όγκο (Volume) και την 

πολυπλοκότητα (Variability/Complexity) τους με υψηλές ταχύτητες (Velocity/Αcquisition). 

Τέτοιες τεχνολογίες είναι: 

•Υπηρεσίες/Υποδομές Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing/Infrastructure) as-a-

Service 

•Platform Analytics/Interactive Programming 

• Incubed Services 
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•Machine Learning/Deep Learning 

•Internet of Things (IoT): Παρατηρείται μια τάση σύγκλισης του IoT με την αξιοποίηση 

δορυφορικών δεδομένων 

•Virtual Reality: Οι τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας βοηθούν στην 

οπτικοποίηση των δεδομένων (data visualization) και στην ανάπτυξη αντίστοιχων 

εφαρμογών. 

Νέες πηγές δεδομένων. Ανάπτυξη στόλων μικροδορυφόρων από Venture Capitals: Τα 

τελευταία έτη έχουν εμφανιστεί πάνω από 10 Venture Capital-funded startups, κυρίως στις 

ΗΠΑ, που επικεντρώνονται κυρίως σε Very High Resolution (VHR) δεδομένα στο οπτικό 

φάσμα, με προοπτική την παγκόσμια κάλυψη σε ημερήσια βάση σε χωρική ανάλυση καλύτερη 

του ενός μέτρου. Ενδεικτικά παραδείγματα: Terrabella (ex Skybox) και Planet (ex Planet labs), 

Leostella. 

Συστήματα RPAS και HAPs: Αυξανόμενη είναι η τάση χρήσης ψευδοδορυφόρων 

(pseudosatellites) που βρίσκονται σε ημι-στατική τροχιά και δίνουν τη δυνατότητα λήψης 

δεδομένων υψηλής ακρίβειας. Τα RPAS (Remotely Piloted Airborne Systems) στοχεύουν σε 

εμπορικές εφαρμογές, καθώς και εφαρμογές ασφάλειας, έρευνας και ψυχαγωγίας. Τα HAPs 

(High Altitude Platforms) βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης στην 

Ευρώπη (π.χ. Zephyr, Stratobus). Και τα δύο συστήματα έχουν προοπτικές συνέργειας με 

δορυφορικά συστήματα. 

Σημαντικές Εξελίξεις στην Ελλάδα 

1/ Η Ελλάδα συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) και καταβάλλει 

ετήσια βάση συνδρομή ύψους 30 εκ ευρώ για τα υποχρεωτικά και προαιρετικά (λ.χ. αυτό της 

Παρατήρησης της Γης) προγράμματα για μία τριετία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 

Κανονισμό της ESA, τα ποσά αυτά επιστρέφονται στο Κράτος Μέλος («βιομηχανική 

επιστροφή») για την υποστήριξη έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φορείς του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. 

2/ H δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), με στόχο μεταξύ άλλων την 

ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, τη θωράκιση της άμυνας, την ασφάλεια των μεταφορών, την 

παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, τον εντοπισμό θέσης και την 

πλοήγηση, την υποστήριξη των τηλεπικοινωνιών, τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής 

(γεωργία ακριβείας), την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης (π.χ. πλημμύρες, 
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δασικές πυρκαγιές, καύσωνες) για την προστασία των πολιτών και στην ανάπτυξη υπηρεσιών 

για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. 

3/ Η Ψηφιακή Βίβλος και το Πρόγραμμα ανάπτυξης μικροδορυφόρων για την υποστήριξη 

εφαρμογών εθνικού ενδιαφέροντος 

4/ Η ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών, εφαρμογών και υπηρεσιών, με την Ένωση 

Βιομηχανιών Διαστημικών Τεχνολογιών (ΕΒΙΔΙΤΕ) να καταγράφει κύκλο εργασιών που αγγίζει 

τα 150 εκ. ευρώ το χρόνο συνολικά, μέσω των 40 μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν 

δημιουργηθεί (σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές και μόνο, απασχολούν περίπου 2000 

ερευνητές). 

5/ Ένα ενιαίο εκπαιδευτικό και ερευνητικό θύλακα στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών:  

(α) Τα προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Φυσική και στην Πληροφορική και τις 

Τηλεπικοινωνίες με πλήθος προσφερόμενων μαθημάτων σε θέματα διαστημικής αλλά και το 

νέο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αεροδιαστημική Επιστήμη και Τεχνολογία (ΑΕΤ) 

του ΕΚΠΑ (στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας). 
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  (β) Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) στις 
«Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες»* (www.star.uoa.gr). 

* Με τη συμμετοχή των Τμημάτων Πληροφορικής και Φυσικής του ΕΚΠΑ και των Τμημάτων 
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 

  (γ) Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς: 

 Διαστημική/δορυφορική τεχνολογία για ευφυή και αυτόνομα δορυφορικά συστήματα 
και υποσυστήματα επόμενης γενιάς, 

 Δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις, 

 Δορυφορική πλοήγηση, συστήματα και αισθητήρες επιτήρησης (ραντάρ, SAR) 

 Τηλεπισκόπηση και Παρακολούθηση της Γης (παρακολούθηση του περιβάλλοντος και 
της κλιματικής αλλαγής, παρακολούθηση πλοίων και συνόρων, γεωργία ακριβείας, 
πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, «έξυπνες πόλεις», κ.α.) 

 Ηλεκτρονική και Αυτοματισμός, κ.α. 

Κυρίες και κύριοι, με την παρέμβαση αυτή ελπίζω να συνέβαλα σε μία πληρέστερη εικόνα της 

έρευνας και της εκπαίδευσης τομείς της αεροδιαστημικής επιστήμης. Θεωρώ ότι οι απόφοιτοι 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και οι ερευνητές μας έχουν το αναγκαίο γνωσιολογικό 

υπόβαθρο και τις δεξιότητες ώστε να  συμβάλλουν καθοριστικά στις προσπάθειες 

εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των δορυφορικών υπηρεσιών και εφαρμογών στην Ελλάδα.  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

3. Ασφάλεια από το Διάστημα και Ασφάλεια στο Διάστημα, Δρ Αλ. Κολοβός, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ι., Ταξίαρχος ΠΑ (ε.α,) 

 

1. Εισαγωγή  
 

Η έννοια της υποστήριξης της ασφάλειας και άμυνας από το Διάστημα έχει παραδοσιακά 

σχετιστεί με την υποστήριξη σε πληροφοριακό επίπεδο, στρατηγικό και τακτικό,  των Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από δορυφόρους που βρίσκονται στο Διάστημα. Για αυτό 

και πολλές φορές αυτή η υποστήριξη χαρακτηρίζονταν ως «Ασφάλεια από το Διάστημα» 

(security from space).Τα τελευταία χρόνια όμως επανεμφανίζεται μία (νεότερη) διάσταση, που 

είναι πιο αθέατη από την πρώτη, αυτή της ασφάλειας στο διάστημα (security in space), που 

σχετίζεται με την προστασία των μέσων μιας χώρας, δηλαδή των δορυφόρων στο Διάστημα, 

από φυσικές ή ανθρώπινες απειλές. 

 

Σε ότι αφορά στην παραδοσιακή πτυχή του Διαστήματος, την ασφάλεια από το Διάστημα, 

διαπιστώνεται ότι έχει διαδραματίσει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στις κρίσεις ή μελλοντικές 

συγκρούσεις, εμπεδώνοντας συνεχώς την αντίληψη ότι αποτελεί από μόνο του έναν 

επιχειρησιακό τομέα. Δεν είναι συνεπώς τυχαία, η για πρώτη φορά αναγνώριση από το ΝΑΤΟ 

τον Δεκέμβριο 2019, ότι το Διάστημα είναι πια ο «πέμπτος επιχειρησιακός τομέας».2 Η πρόοδος 

της τεχνολογίας και ειδικότερα η εμφάνιση νέων αμερικανικών μεγασυστημάτων 

μικροδορυφόρων, παρουσιάζουν νέες δυνατότητες στην υποστήριξη των δυνάμεων ασφάλειας 

και άμυνας στη γη στους κρίσιμους τομείς των πληροφοριών, των επικοινωνιών και της 

πλοήγησης.  

 

Παράλληλα όμως έχει αναδειχθεί τα τελευταία δύο χρόνια και μια αθέατη πλευρά που 

σχετίζεται με την ασφάλεια όχι στην καθημερινότητά στη Γη, αλλά στο Διάστημα. Αυτή η 

αλλαγή οφείλεται σε μια ραγδαία μεταβολή του περιβάλλοντος και έχει οδηγήσει κάποιες 

μεγάλες διαστημικές δυνάμεις (με κορυφαία τις ΗΠΑ), στην αναγνώριση ότι το Διάστημα είναι 

ένας αυτοτελής «πολεμικός τομέας».3 Η δεύτερη αυτή διάσταση, η ασφάλεια στο Διάστημα έχει 

διάφορες πτυχές, ωστόσο οι κύριες συνιστώσες στις αναφέρεται το παρόν κείμενο είναι τα 

                                                        
2 London Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North 
Atlantic Council in London 3-4 December 2019, NATO, 4 December 2019, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm#utm_source=twitter&utm_medium=natosg&utm
_campaign=191204%2Bmeeting 
3 US Defense Space Strategy (2020). https://media.defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-
1/1/2020_defense_space_strategy_summary.pdf. US Space Force Chief: Space Is 'A Warfighting Domain', 
Forces.net/, 28th October 2020, https://www.forces.net/news/head-us-space-force-space-warfighting-domain 
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αντιδορυφορικά όπλα και τα διαστημικά απόβλητα. 

 

2. Ασφάλεια από το Διάστημα 
 

Επιγραμματικά η ασφάλεια από το Διάστημα σχετίζεται με την υποστήριξη που λαμβάνουν οι 

Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας στη γη από τα δορυφορικά συστήματα. 

Ενδεικτικές λειτουργίες αυτής της υποστήριξης είναι η επίγνωση κατάστασης, η λήψη 

αποφάσεων, η στοχοποίηση, η τρωτότητα των στόχων, η αποτίμηση ζημιών και η επαλήθευση 

σχεδίων.  

 

Διεθνώς είναι πια αποδεκτό ότι οι δορυφόροι είναι τα μάτια και τα αυτιά κάθε δικτύου 

διοίκησης και ελέγχου, το οποίο και αποτελεί το κεντρικό νευρικό σύστημα όλων των Ενόπλων 

δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Οι επιχειρήσεις σήμερα είναι πια πολυχωρικές, δηλαδή 

με δράση ταυτόχρονα στην ξηρά, στον αέρα, στη θάλασσα, στον κυβερνοχώρο και στο 

Διάστημα. Επιπλέον δεν είναι μόνο διακλαδικές, δηλαδή δεν εμπλέκουν μόνο τα τρία όπλα (το 

Στρατό Ξηράς, το Ναυτικό και την Αεροπορία) αλλά είναι και συνδυασμένες με φορείς της 

εσωτερικής ασφαλείας (ενδεικτικά την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα), όπως 

ανάγλυφα έδειξε για παράδειγμα η κρίση στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020.4 

 

 Το μοντέλο που ακολουθείται τελευταία για τη διαχείριση των κρίσεων, σχετίζεται με μία 

ολοκληρωμένη προσέγγιση χρήσης όλων των διαθέσιμων μέσων. Σε αυτήν, η πανοραμική θέση 

από το Διάστημα καθιστά το τελευταίο πολύτιμο τομέα πληροφόρησης και μετάδοσης των 

πληροφοριών για λήψη αποφάσεων και υποστήριξη επιχειρήσεων. 

 

2.1 Νέες Τάσεις στην Εκμετάλλευση του Διαστήματος 
 

Ιδιαίτερο αναλυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της τάσης για αυξανόμενη πρόσβαση σε 

δορυφόρους λόγω της εκρηκτικής ανόδου του ιδιωτικού τομέα που παράγει πολλούς μικρούς 

και φθηνούς δορυφόρους οι οποίοι παρέχουν πολλαπλές δορυφορικές ικανότητες σε διάφορους 

τομείς. Την πραγματικότητα αυτή σπεύδουν να χρησιμοποιήσουν καταρχήν οι μεγάλες χώρες. 

Κάτι ακόμα, χώρες, που δεν έχουν ακόμα κατακτήσει τέτοιες ικανότητες, αντιμετωπίζουν ένα 

«δίλημμα ασφαλείας» και αντιμετωπίζουν τους δορυφόρους του αντιπάλου ως στόχους, που 

καταστρέφοντας ή αδρανοποιώντας τους στοχεύουν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του 

αντιπάλου τους. 

 

Η εκμετάλλευση του Διαστήματος είναι σήμερα σε ένα μεταβατικό στάδιο, με κυρίαρχη την 

                                                        
4
 Αλέξανδρος Κολοβός, Κρίση στον Έβρο: Η Ολιστική Προσέγγιση και οι Προκλήσεις για Ολοκληρωμένη Δράση. 

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Kείμενα Πολιτικής Νο. 31/2020, 2020 

https://www.academia.edu/43269740/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF_%CE%97_%CE%9F%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7
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τάση της υπερεκμετάλλευσής του. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2020 υπήρχαν σχεδόν 6.000 

δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη, εκ των οποίων μόνο το 40% ήταν σε λειτουργία. Συνεπώς 

οι ενεργοί δορυφόροι σε τροχιά ήταν λιγότεροι από τα διαστημικά σκουπίδια / απόβλητα (space 

debris).5 Αυτή η κατάσταση μεταβλήθηκε μέσα στο 2020. Προς το τέλος του ίδιου έτους 

υπήρξαν για πρώτη φορά περισσότεροι ενεργοί δορυφόροι, από ότι διαστημικά σκουπίδια.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, οι χώρες που έχουν τους περισσότερους 

δορυφόρους είναι η Αμερική, ακολουθεί η Κίνα και στη συνέχεια η Ρωσία. Σε ότι αφορά τους 

στρατιωτικούς δορυφόρους οι ΗΠΑ παραμένουν η πρώτη δύναμη, η Ρωσία είναι η δεύτερη 

δύναμη και ακολουθεί η Κίνα. Ο συνολικός αριθμός των λειτουργικών δορυφόρων ήταν 3.372 

δορυφόροι και οι ΗΠΑ είναι ο ιδιοκτήτης του 56% του συνόλου αυτών. Ειδικότερα οι ΗΠΑ 

είχαν 1.897 δορυφόρους εκ των οποίων οι 212 ήταν στρατιωτικοί και οι  165 ήταν κυβερνητικοί. 

Η Κίνα είχε 412 δορυφόρους εκ των οποίων 52 είναι στρατιωτικοί, ενώ η Ρωσία είχε 176 

δορυφόρους, εκ των οποίων οι 80 είναι στρατιωτικοί. 

 

Θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι το 2019 τα νούμερα αυτά ήταν πολύ μικρότερα. Από τους 

περίπου 1.900 δορυφόρους σε τροχιά, το 46% όλων των δορυφόρων που λειτουργούσαν ανήκαν 

στις ΗΠΑ. Σήμερα το ποσοστό αυτό, όπως προαναφέρθηκε αυξήθηκε στο 56% του συνόλου 

αυτών. Η αμερικανική πρωτοκαθεδρία οφείλεται στην εκρηκτική αύξηση των εμπορικών 

δορυφόρων που αναπτύσσονται σε μεγάλους δορυφορικούς αστερισμούς. Οι τελευταίοι 

αποτελούνται από μικρότερους δορυφόρους που γίνονται όλο πιο λειτουργικοί, ενώ ο χρόνος 

παραγωγής τους και το κόστος εκτόξευσης τους μειώνεται. 

 

Η αμερικανική εταιρεία η SpaceX μέσα στα δύο τελευταία χρόνια έχει θέσει σε τροχιά πάνω 

από 1.500 δορυφόρους Starlink, 6 οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε τουλάχιστον 12 χώρες, (της 

Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης). Η SpaceX έχει λάβει άδεια για να θέσει 12.000 συνολικά 

μικροδορυφόρους σε τροχιά (ύψους 550km μέχρι 1100km), ενώ έχει υποβάλλει αίτημα για 

άλλους 30.000. Η SpaceX δεν είναι η μόνη εταιρεία. Ενδεικτικά και η Amazon έλαβε άδεια για 

3.286 δορυφόρους (ProjectKuiper), ενώ άλλες μεγάλες εταιρείες περιλαμβάνουν τις OneWeb, 

Τelesat κλπ. 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πιθανολογείται ότι στην επομένη δεκαετία θα αναπτυχθούν περίπου 

100.000 δορυφόροι στην χαμηλή τροχιά (μέχρι τα 5.000km).7 Υπολογίζεται ότι μέχρι 60.000 

                                                        

5 Therese Wood, Who owns our orbit: Just how many satellites are there in space? World Economic Forum, 23 Oct 
2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/10/visualizing-easrth-satellites-sapce-spacex 
6
 https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/musk-sees-starlink-winning-500000-customers-next-12-

months-2021-06-29/ 
7 Beyond the planet: Charting the future of the space sector, International Telecommunication Union, ITU 

https://twitter.com/OneWeb
https://twitter.com/telesat
https://www.weforum.org/agenda/authors/therese-wood
https://www.itu.int/en/myitu/Search?query=ITU+News
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δορυφόροι θα ανήκουν στις ΗΠΑ και μέχρι 40.000 στην Κίνα. Η εκρηκτική αύξηση αυτού του 

συνολικού αριθμού, αλλά και του ποσοστού των ΗΠΑ οφείλεται στην παρουσία μεγάλων 

δορυφορικών αστερισμών από μικροδορυφόρους. Ήδη εκτιμήσεις για τα επόμενα χρόνια 

αναφέρουν ότι οι πιο πολλές αποστολές θα σχετίζονται με σμήνη πολλαπλών δορυφόρων και όχι 

με εκτοξεύσεις απλών δορυφόρων. Συνεπώς, το Διάστημα τείνει να γίνει κορεσμένο, ιδιαίτερα 

στη χαμηλή τροχιά, κάτι που προφανώς μπορεί να δημιουργήσει καταρχήν δυσκολίες στην 

πρόσβαση στο Διάστημα.8 

 

Αρχικά, η  κύρια αποστολή αυτών των μεγασμηνών (megaconstellations) είναι η κάλυψη 

δορυφορικών επικοινωνιών. Όπως έχει ανακοινωθεί από μελέτη του ΟΗΕ, η συντριπτική 

πλειοψηφία των 3,7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή περίπου 

ο μισός πληθυσμός του πλανήτη, εξακολουθεί να μην είναι διασυνδεδεμένος.9 

 

Η έκρηξη στον ιδιωτικό τομέα σχετίζεται και με την ηγεμονική θέση των ΗΠΑ, η οποία 

υποστηρίζεται από τη μεγαλύτερη ιδιωτική διαστημική βιομηχανία. Σύμφωνα με στοιχεία της 

SpaceTech Analytics του 2021, το 52,1% της παγκόσμιας ιδιωτικής διαστημικής βιομηχανίας 

έχει έδρα στις ΗΠΑ.10 Η αιτία αυτής της σημαντικής εξέλιξης οφείλεται στην πολιτική απόφαση 

του Αμερικανού Προέδρου Obama την προηγούμενη δεκαετία, ο οποίος απελευθέρωσε την 

πρόσβαση στο Διάστημα για τον ιδιωτικό τομέα. 

 

Είναι προφανές ότι αυτός ο μεγάλος αριθμός των δορυφόρων δίνει νέες ευκαιρίες, αλλά 

δημιουργεί και νέα προβλήματα, όπως για παράδειγμα η μεγαλύτερη πιθανότητα συγκρούσεων 

στο Διάστημα.11 Οι εν δυνάμει συγκρούσεις μπορεί να αυξήσουν τα διαστημικά απόβλητα, που 

ούτως ή άλλως αποτελούν μία παραδοσιακή απειλή για όλους τους δορυφόρους. Επιπλέον 

μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στον τομέα της αστρονομίας, (πρόσθετα από αυτά που 

τις τελευταίες δεκαετίες η φωτορύπανση δημιουργούσε) καθώς οι αστρονομικές παρατηρήσεις 

                                                                                                                                                                                   
News14/12/2020, https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/12/14/11/23/Future-space-sector-2050-Web-
Summit 
8 Arthur Wong, Congested Outer Space. Increased Deployment of Small Satellite Constellations Could Hamper 
Military Space Operations, The Journal of the JAPCC, Edition 29, Winter 2019 /2020, Joint Air Power Competence 
Centre, NATO, 31 January 2020, https://www.japcc.org/congested-outer-space/ 
9 With Almost Half of World’s Population Still Offline, Digital Divide Risks Becoming ‘New Face of Inequality’, 

Deputy Secretary-General Warns General Assembly, United Nations, Deputy Secretary-General DSG/SM/157927 
April 2021, https://www.un.org/press/en/2021/dsgsm1579.doc.htm 
10 SpaceTech Industry 2021 / Q2 Landscape Overview, SpaceTech Analytics, May 2021,  
https://analytics.dkv.global/spacetech/SpaceTech-Industry-2021-Report.pdf 
11 Στις 30 Μαρτίου 2021, δύο δορυφόροι από τους ταχέως αναπτυσσόμενους μεγάλους δορυφορικούς 
αστερισμούς (του OneWeb και της SpaceX) απέφυγαν μια επικίνδυνη στενή προσέγγιση μεταξύ τους ανέφεραν 
εκπρόσωποι της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ και του OneWeb. Joey Roulette, OneWeb, SpaceX satellites 
dodged a potential collision in orbit, The Verge, Apr 9, 2021 
 https://www.theverge.com/2021/4/9/22374262/oneweb-spacex-satellites-dodged-potential-collision-orbit-
space-force 

https://www.un.org/press/en/deputy-secretary-general
https://www.theverge.com/users/JoeyRoulette
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μέχρι σήμερα δεν επηρεάζονταν σημαντικά από τον σχετικά μικρό αριθμό δορυφόρων.12 

 

2.2 Οι Προκλήσεις σε Επιχειρησιακούς Τομείς των Ενόπλων Δυνάμεων 
 
Το νέο αυτό διαστημικό περιβάλλον, θέτει πολλαπλές προκλήσεις, με κεντρική αυτή της 

ενσωμάτωσης των ωφελημάτων που προκύπτουν από την χρήση της δορυφορικής τεχνολογίας 

στην εθνική στρατηγική των χωρών. Η επιτυχής  προσαρμογή στα νέα δεδομένα που ευνοούν 

την πρόσβαση στις δορυφορικές ευκολίες, είναι το σύγχρονο στοίχημα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 

πολλοί νέοι δορυφόροι μπορούν να προσφέρουν νέες δυνατότητες που μπορούν να βελτιώσουν 

υφιστάμενες επιχειρησιακές ικανότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε κύριους 

τομείς όπως είναι οι πληροφορίες, οι επικοινωνίες, ο εντοπισμός θέσης, πλοήγηση και 

χρονισμός καθώς επίσης και η έρευνα και διάσωση.  

 

Περιληπτικά, σήμερα οι ελληνικές ΕΔ καλύπτουν τις απαιτήσεις τους στους παραπάνω τομείς 

μέσω των δύο δορυφόρων του στρατιωτικού δορυφορικού προγράμματος Helios II στον τομέα 

της πληροφόρησης, 13 με τον ιδιωτικό Hellas Sat (κυρίως) στις επικοινωνίες, με το αμερικανικό 

σύστημα GPS για τον εντοπισμό θέσης, πλοήγηση και χρονισμό και με το πολυμερές πρόγραμμα 

COSPAS-SARSAT στον τομέα έρευνας και διάσωσης. Δεν υπάρχει ακόμα στις ελληνικές ΕΔ η 

δορυφορική διάσταση στα θέματα υποκλοπών σημάτων από το Διάστημα (SIGINT), παρά την 

προσπάθεια που έγινε το 2010 για συνεργασία με την Γαλλία. 

 

2.2.1 Πληροφορίες, Επιτήρηση και Αναγνώριση (ISR) 
 
Στην θεματική των πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), είναι πασίδηλο πια ότι η 

πανοραμική θέαση που προσφέρει το Διάστημα επιτρέπει τη νόμιμη συλλογή πληροφοριών 

«βάθους». Ως προς τα στρατιωτικά συστήματα, οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει τα πιο πολλά 

δορυφορικά μέσα, ακολουθούμενη από την Ρωσία, την Κίνα και στη συνέχεια από τη Γαλλία.  

 

Είναι ελάχιστες οι εικόνες που έχουν δημόσια κυκλοφορήσει και οι οποίες αποδίδονται σε 

λήψεις στρατιωτικών δορυφόρων. Ένα από αυτά τα ελάχιστα δείγματα, περιλαμβάνεται σε 

tweet του πρώην Αμερικανού Προέδρου Trump στις 30 Αυγούστου 2019. Αυτό αναφερόταν σε 

                                                        
12

 Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ ανέθεσε το 2020 μια μελέτη στην ανεξάρτητη επιστημονική 
συμβουλευτική ομάδα JASON για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των σημερινών και προγραμματισμένων μεγάλων 
δορυφορικών αστερισμών στις αστρονομικές παρατηρήσεις. Τα αποτελέσματά της φαίνονται στο 
https://www.nsf.gov/news/special_reports/jasonreportconstellations/JSR-20-
2H_The_Impacts_of_Large_Constellations_of_Satellites_508.pdf 
13 Ήταν η Πολεμική Αεροπορία που πρότεινε από το 1998 τη συμμετοχή της χώρας στο στρατιωτικό δορυφορικό 
πρόγραμμα Helios II, στο οποίο η Ελλάδα μπήκε το 2006 και πλέον διαχειρίζεται από το ΓΕΕΘΑ. Δείτε: Ο ρόλος της 

ΠΑ στο δορυφορικό πρόγραμμα Helios-II, Ηχώ των Αιθέρων, ΕΑΑΑ, Μάιος, 2010, https://bit.ly/3ysg16G . Το 
κόστος συμμετοχής για την δεκαετή συμβατική ζωή του προγράμματος καλύφθηκε κατά 86% από τα κονδύλια 
της Πολεμικής Αεροπορίας.  

https://bit.ly/3ysg16G
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ένα ατύχημα που έγινε στο Διαστημικό Κέντρο Imam Khomeini του Ιράν, όπου καταγράφηκε 

μία αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου. Το tweet συνοδευόταν από μια δορυφορική εικόνα, 

πρωτόγνωρης υψηλής ανάλυσης σε σχέση με εκείνη που εμπορικά υπήρχε διαθέσιμη. Αναλυτές 

εκτίμησαν ότι προέρχεται από διαβαθμισμένη εικόνα που περιλαμβανόταν στο Ημερήσιο 

Δελτίο Πληροφοριών του Αμερικανού Προέδρου. Ο Donald Trump δήλωσε στους 

δημοσιογράφους: «Είχαμε μια φωτογραφία την οποία και κυκλοφόρησα, έχω το απόλυτο 

δικαίωμα να κάνω». 14  

 

Από την ανάλυση συνάγεται ότι οι αμερικανικοί στρατιωτικοί δορυφόροι μπορεί να έχουν μια 

υψηλότατη διακριτική ικανότητα της τάξης των 5-7 εκατοστών περίπου. Οι ελληνικές ΕΔ έχουν 

μια γενική εικόνα των δυνατοτήτων των στρατιωτικών δορυφόρων μέσω της συμμετοχής τους 

στο πρόγραμμα Helios II, έστω και αν αυτό δεν έχει τέτοιες υπερυψηλές διακριτικές ικανότητες 

(περίπου 35cm στο οπτικό)15. Οι διάδοχοι γαλλικοί δορυφόροι CSO (Composante Spatiale 

Optique / Optical Space Component) περιορίζουν αυτό το χάσμα. 

 

Αν και εύλογα η υπερυψηλή ανάλυση που έχουν οι στρατιωτικοί αναγνωριστικοί δορυφόροι δεν 

απαντάται στους εμπορικούς δορυφόρους, παρόλα αυτά οι τελευταίοι έχουν πλησιάσει σε 

επίπεδα της πολύ υψηλής ανάλυσης των 30cm. Μία τέτοια διακριτική ικανότητα επιτρέπει όχι 

απλά την αναγνώριση, αλλά και τον προσδιορισμό των περισσότερων ευκολιών στρατιωτικού 

ενδιαφέροντος.  

 

Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι δεν αναμένονται εφεξής σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της 

διακριτικής ικανότητας.16 Αντίθετα η κύρια πρόκληση της παρουσίας  μεγάλων δορυφορικών 

αστερισμών στον ISR τομέα, σχετίζεται με μία άλλη σημαντική επιχειρησιακή απαίτηση: Την 

επανεπίσκεψη της ίδιας περιοχής. Αυτή αφορά στην «επίμονη επιτήρηση» μιας συγκεκριμένης 

περιοχής ενδιαφέροντος, ουσιαστικά στην γρήγορη ανανέωση εικόνων και video από αυτή την 

περιοχή. Σχετίζονται ομοίως με τη δυνατότητα λήψης εικόνων παντός καιρού και παντός φωτός 

καθώς και με τον έλεγχο του εναέριου και δορυφορικού χώρου. 

 

Προφανώς τα μεγάλα σμήνη δορυφόρων παρέχουν αμεσότερη ικανότητα αντίδρασης σε μία 

κρίση, ενώ ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος αριθμός μικροδορυφόρων δίνει ανθεκτικότητα στο όλο 

σύστημα, έστω και αν κάποιοι από αυτούς πάψουν να λειτουργούν. Είναι ενδιαφέρον να 

                                                        
14 David E. Sanger and William J. Broad, In a Tweet Taunting Iran, Trump Releases an Image Thought to Be 
Classified, New York Times, Aug. 30, 2019, https://www.nytimes.com/2019/08/30/world/middleeast/trump-iran-
missile-explosion-satellite-image.html 
15

 Pat Norris, Watching Earth from Space: How Surveillance Helps Us–and Harms Us, Springer-Praxis, Berlin, 2010 
p. 229 
16

 Αν και τα ηλεκτρονικά έχουν κάνει άλματα που έχουν βελτιώσει σημαντικά τους τηλεπικοινωνιακούς 
δορυφόρους, στους δορυφόρους παρατήρησης γης, τα ηλεκτρονικά είναι δευτερεύοντα. Εκεί επικρατούν οι 
νόμοι της γραμμικής οπτικής και αυτά δεν σμικρύνονται. 

https://www.nytimes.com/by/david-e-sanger
https://www.nytimes.com/by/william-j-broad
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παρατηρηθεί ότι οι Υπηρεσίες Πληροφοριών των ΗΠΑ, παρόλο που διαθέτουν ίδια στρατιωτικά 

δορυφορικά συστήματα, εν τούτοις ανακοίνωσαν ότι θα μισθώσουν τέτοιες ιδιωτικές υπηρεσίες 

για να καλύψουν διάφορες απαιτήσεις των.17 Η χαμηλή τροχιά, όπου μέχρις ώρας 

τοποθετούνται οι μεγάλοι αστερισμοί δορυφόρων επιτρέπει την ταχύτατη κίνηση των 

τελευταίων, την λήψη και μετάδοση περισσότερων δεδομένων και τη μικρότερη καθυστέρηση  

όταν στέλνεται ένα σήμα και λαμβάνεται μια απάντηση, συνεπώς παρέχουν νέες δυνατότητες 

που πρέπει να διερευνηθούν. 

 

Πέραν από τις νέες αυτές δυνατότητες που υφίστανται σήμερα, και που μπορεί να συμβάλλουν 

στην επαύξηση των δυνατοτήτων μας, θα πρέπει οι επιδιωκόμενες ικανότητες μας να 

σχετίζονται και με την απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα, στην περίπτωσή μας της Τουρκίας. Οι 

δύο εθνικοί δορυφόροι παρατήρησης γης υψηλής και πολύ υψηλής διακριτική ικανότητα 

Göktürk-1 & 2 του αντιπάλου, προγραμματίζονται να γίνουν τρεις από το επόμενο έτος (με τον 

ενδογενώς κατασκευασμένο IMECE), 18 κάτι που σημαίνει ότι θα επιτυγχάνεται μία πιο συχνή 

επανεπίσκεψη των περιοχών ενδιαφέροντος μας, χωρίς εμείς να έχουμε ακόμα αντίστοιχη 

ικανότητα.  

 

Μάλιστα, την επόμενη τριετία αναμένεται να εκτοξευτεί και ένας τέταρτος δορυφόρος, ο  

Göktürk-3 που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις μελλοντικές ικανότητες του αντιπάλου. 

Αυτός θα διαθέτει αισθητήρα SAR που θα επιτρέπει την παντός καιρού και παντός φωτός 

επιτήρηση όλο το 24ωρο, όλη την εβδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο.19  

 

Τέλος η τρωτότητα των εναέριων μέσων που χρησιμοποιούν όλες οι χώρες (και την έντονη 

συζήτηση για τον ρόλο των UAS), οδηγεί σε μια σταδιακή νέα προσέγγιση. Η νέα τάση είναι οι 

αισθητήρες που παραδοσιακά βρίσκονταν πάνω σε εναέρια μέσα για να παρακολουθούν 

κινούμενους επίγειους στόχους (ground moving target indicators), να τοποθετούνται πια σε 

τροχιά στο Διάστημα.20 

 

2.2.2 Επικοινωνίες 
 
Σε ότι αφορά το κομμάτι των επικοινωνιών, οι προκλήσεις οφείλονται στη σύγχρονη 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις πολυχωρικές στρατιωτικές και πολιτικοστρατιωτικές 

                                                        
17 Debra Werner, NRO to award multiple imagery contracts by year’s end, Space News, June 21, 2021, 
https://spacenews.com/nro-to-award-multiple-imagery-contracts-by-years-end/ 
18 Milli gözlem uydusu İmece’nin son montajı yapıldı, testleri başlıyor, M5, 5 Haziran 2020,  
https://m5dergi.com/savunma-haberleri/milli-gozlem-uydusu-imecenin-son-montaji-yapildi-testleri-basliyor/ 
19 Göktürk-3 ve Göktürk-1Y uydularının fırlatma tarihine erteleme, M5, 30 Mayıs 2021, https://m5dergi.com/one-
cikan/gokturk-3-ve-gokturk-1y-uydularinin-firlatma-tarihine-erteleme/ 
20 Theresa Hitchens, Raymond Unveils Classified Target Tracking Space Radar Effort, Breaking Defence, May 12, 
2021, https://breakingdefense.com/2021/05/raymond-unveils-classified-target-tracking-space-radar-effort/ 

https://spacenews.com/author/debra-werner/
https://breakingdefense.com/author/thitchens/
https://breakingdefense.com/2021/05/raymond-unveils-classified-target-tracking-space-radar-effort/
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επιχειρήσεις και αποστολές. Η αντίληψη αυτή επιβάλλει τη χρήση ενός ενιαίου δικτύου και 

συνεπώς την διαλειτουργικότητα ώστε τα συστήματα των εμπλεκομένων φορέων άμυνας και 

ασφάλειας να μπορούν «να μιλούν» μεταξύ τους.21  

 

Τα δορυφορικά μέσα επιτρέπουν στο να ανταπεξέλθει μια χώρα σε αυτή την πρόκληση με 

ευκολία. Ενδεικτικά, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, πέραν των ειδικών στρατιωτικών 

δορυφόρων που έχουν, μισθώνουν υπηρεσίες ευρυζωνικών συνδέσεων από ιδιωτικά σμήνη 

μικροδορυφόρων για ταχύτερες επικοινωνίες και χαμηλότερη καθυστέρηση.  

 

Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια μέσω τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων διασυνδεθούν μέσω 

link 16 επιμέρους συστήματα, ενδεικτικά μαχητικά αεροσκάφη με δίκτυα πυραυλικής άμυνας 

όπως είναι τα PAC-3 καθώς και λοιπά οπλικά συστήματα που διαθέτουν τέτοιες ικανότητες.22 Η 

σύγχρονη τάση είναι σε επίπεδο εξαγγελίας τουλάχιστον, όπως όλα τα μέσα να μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους. Προφανώς η υλοποίηση είναι δυσκολότερη. 

 

2.2.3 Εντοπισμός θέσης, πλοήγηση και χρονισμός 
 
Σε ότι αφορά τις προκλήσεις για τον εντοπισμό θέσης, την πλοήγηση και το χρονισμό, το 

αμερικανικό GPS παραμένει διεθνώς το πιστοποιημένο σύστημα για το ΝΑΤΟ. Προφανώς η 

ύπαρξη και άλλων παγκοσμίων συστημάτων GNSS προσφέρει ευκαιρίες εναλλακτικής ή 

συμπληρωματικής χρήσης των, αφού εδώ και πολλά χρόνια έχει καταγραφεί η ευπάθεια του 

GPS σε επιθέσεις πλαστογράφησης του σήματος των δορυφόρων του.23 Ιδιαίτερα δε και το 

ΝΑΤΟ αναφέρει ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά παρεμβολής δορυφόρων GPS,24 ή 

εντολών σε δορυφόρους να αλλοιώσουν την αποστολή τους. 

 

Επίσης η άρνηση υπηρεσίας GPS μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Η 

Π.Α. έχει άλλωστε βιώσει τέτοια περιστατικά στο παρελθόν, ιδίως στον πόλεμο κατά της 

Γιουγκοσλαβίας, το 1999. O συνδυασμός του GPS και του ευρωπαϊκού συστήματος Galileo, είναι 

μια ιδέα που μελετάται στο ΝΑΤΟ καθώς μπορεί να παρέχει βελτιωμένη ανθεκτικότητα και 

                                                        
21 Joint All-Domain Command and Control (JADC2, Congressional Research Service, July 1, 2021, 
https://fas.org/sgp/crs/natsec/IF11493.pdf 
22 Theresa Hitchens, Link 16 To Tie Legacy Platforms To SDA Satellites. Breaking Defence, September 01, 2020, 
https://breakingdefense.com/2020/09/link-16-to-tie-legacy-platforms-to-sda-satellites/ 
23 Jafarnia-Jahromi, Ali & Broumandan, Ali & Nielsen, J. & Lachapelle, Gérard. (2012). GPS Vulnerability to Spoofing 
Threats and a Review of Antispoofing Techniques. International Journal of Navigation and Observation. 2012. 
10.1155/2012/127072. 
24 GPS interference and possible jamming with potentially dangerous consequences is reportedly occurring in the 
Eastern Mediterranean in vicinity of Cyprus and the entrance to the Suez Canal since the beginning of 2018. 
Electronic Interference in Mediterranean, Allied Maritime Command, NATO, Dec 12 2019, 
https://shipping.nato.int/nsc/operations/news/2019/electronic-interference-in-mediterranean 

https://breakingdefense.com/author/thitchens/
https://breakingdefense.com/2020/09/link-16-to-tie-legacy-platforms-to-sda-satellites/
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μπορεί να αυξήσει την αντίσταση στην παρεμβολή.25 Αυτή είναι μια ιδέα που μπορεί να 

ενδιαφέρει και τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. 

 

Φυσικά θα πρέπει να καταγραφεί σαν πρόκληση ότι ένας αντίπαλος ο οποίος δεν βασίζεται σε 

χρήση υπηρεσιών GPS, ενδέχεται να μην επηρεαστεί από αυτά που προαναφέρθηκαν. Μάλιστα 

αν μπορεί να λειτουργήσει το δικό του σύστημα, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως 

πλεονέκτημα. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει αναφορά στις δηλώσεις του τούρκου προέδρου 

Ερντογάν τον Φεβρουάριο 2021 όταν παρουσίασε τους 10 στόχους για το εθνικό διαστημικό 

πρόγραμμα της Τουρκίας για τα επόμενα χρόνια. Εκεί ως στόχος με προτεραιότητα τρία (νο. 3), 

περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ενός δικού της αυτόνομου περιφερειακού συστήματος εντοπισμού 

θέσης και χρονισμού (Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi,  BKZS) αποτελούμενου από 

6-8 δορυφόρους σε κατάλληλα τροχιακά επίπεδα, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.26 

 

2.2.4 Έρευνα και Διάσωση 
 
Στον τομέα της έρευνας και διάσωσης, το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Galileo παρέχει από 

τις 15 Δεκεμβρίου 2016 σύγχρονες υπηρεσίες έρευνας διάσωσης SAR / Galileo, που επιτρέπουν 

τη βελτίωση του χρόνου απόκρισης στα σήματα κινδύνου που λαμβάνουν οι δορυφόροι και την 

μείωση της περιοχής της έρευνας.  Τα σήματα μεταδίδονται από τους δορυφόρους σε τρεις 

επίγειους σταθμούς. Αυτοί ονομάζονται MEOLUT σταθμοί και εδρεύουν στη Λάρνακα 

(Κύπρος), Maspalomas (Ισπανία) και Spitsbergen (Νορβηγία), όπου υπολογίζουν την ακριβή 

τοποθεσία του ατόμου που βρίσκεται σε κίνδυνο, η οποία μεταδίδεται σε διάφορα Κέντρα 

Ελέγχου Αποστολής (MCC) σε όλο τον κόσμο που συντονίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. 27 

 

Η υπηρεσία SAR / Galileo, υποβοηθάει ήδη το υφιστάμενο από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 

πολυμερές δορυφορικό σύστημα COSPAS – SARSAT (ΗΠΑ-Καναδάς-Ρωσία-Γαλλία), 

αναμεταδίδοντας τις ειδοποιήσεις κινδύνου που έχει συλλέξει και στους επίγειους σταθμούς του 

τελευταίου. Η υπηρεσία SAR / Galileo έχει μάλιστα ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, που δεν 

υπάρχει στο COSPAS – SARSAT. Καταρχήν ειδοποιεί όταν λαμβάνεται ένα σήμα κινδύνου από 

κάποιον δορυφόρο, ενώ επίσης  από τις 21 Ιανουαρίου 2020 η υπηρεσία Return Link Service 

(RLS) ειδοποιεί όταν η βοήθεια έχει ξεκινήσει και κατευθύνεται στην περιοχή του 

                                                        
25 Tim Vasen, Is NATO Ready for Galileo? How the Combination of GPS and Galileo could Increase NATO’s 
Resiliency in PNT, The Journal of the JAPCC, Edition 28, Spring / Summer 2019, Joint Air Power Competence Centre, 
NATO, https://www.japcc.org/is-nato-ready-for-galileo/ 
26 Αλέξανδρος Κολοβός, Αξιολογώντας την Τουρκική Πολιτική Διαστήματος: Αποτελέσματα και Επιπτώσεις, 
Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων-ΙΔΕΑΑ, Κείμενο Εργασίας Νο. 1/17-18, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Ιανουάριος 2018, http://idea.uom.gr/357/ 
27 The Galileo Search and Rescue ground facilities are now upgraded for MEOSAR Full Operational Capability 
performance, European Union Agency for the Space Programme, 18 December 2020, 
https://www.euspa.europa.eu/newsroom/news/galileo-search-and-rescue-ground-facilities-are-now-upgraded-
meosar-full-operational  

https://www.facebook.com/diethneis.sxeseis/
https://t.co/m3jRbf6d8P?amp=1
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ατυχήματος.28 Οι δυνατότητες εκμετάλλευσης της προηγμένης υπηρεσίας SAR / Galileo 

αποτελούν μία μείζονα κοινή πρόκληση για όλα τα πληρώματα των 

πλωτών, εναερίων και επίγειων μέσων των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας. 

 

3. Ασφάλεια στο Διάστημα 
 

H ασφάλεια των ίδιων των δορυφόρων στο Διάστημα υπήρξε για πολλές δεκαετίες μια αθέατη 

πλευρά. Έχει όμως πια αναδειχθεί δημόσια σε μείζον ζήτημα εδώ και λίγα χρόνια χάρις στην 

ραγδαία διεθνή μεταβολή της αντίληψης για αυτήν. Αυτό οφείλεται στο ότι πλέον μεγάλες 

διαστημικές δυνάμεις αλλά και Οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ έχουν αναγνωρίσει ότι το Διάστημα 

θεωρείται πια ένας «επιχειρησιακός τομέας».29  

 

3.1 Η Θεσμική Αναγνώριση 
 
Το ζήτημα της ασφάλειας των δορυφόρων στο Διάστημα απασχόλησε και στο παρελθόν τις 

μεγάλες διαστημικές δυνάμεις Στην πρώτη φάση οι χώρες αυτές είχαν κάνει αντιδορυφορικές 

(ASAT) δοκιμές στις δεκαετίες ‘60-80. Οι τελευταίες είχαν ένα καταστροφικό χαρακτήρα, υπό 

την έννοια ότι ο καταστρεφόμενος δορυφόρος παρήγαγε διαστημικά απόβλητα που μπορεί να 

ήταν επικίνδυνα για άλλους δορυφόρους. Πλην όμως τελικά ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση 

κατάφεραν να επιδείξουν μια υπεύθυνη συμπεριφορά, μια «σωφροσύνη» 30 και διέκοψαν τις 

σχετικές δοκιμές για περίπου 25 χρόνια. 

 

Πλέον, η ραγδαία μεταβολή του διεθνούς περιβάλλοντος σχετίζεται κυρίως με την ηγεμονική 

θέση των ΗΠΑ στο Διάστημα (μετά τη σημαντική μείωση της στρατιωτικής ισχύος της 

Σοβιετικής Ένωσης) και την αυξανόμενη εξάρτηση τους από τους δορυφόρους. Αυτό το 

«μονοπώλιο» των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με συχνές ανακοινώσεις τους από την δεκαετία του ’80 

για την επιδίωξη του «Ελέγχου του Διαστήματος (space control)» για να εξασφαλιστεί η 

προστασία των όλο και πιο ζωτικής σημασίας διαστημικών συστημάτων, δημιούργησε «ένα 

δίλημμα ασφαλείας» για τις χώρες σαν τη Ρωσία και την Κίνα.31,32  

 

H αμερικανική έννοια του «Ελέγχου του Διαστήματος» καθορίστηκε σαφώς στην Εθνική 

                                                        
28 Search and Rescue (SAR) / Galileo Service, European Union Agency for the Space Programme, 
https://www.euspa.europa.eu/european-space/galileo/services/search-and-rescue-sar-galileo-service 
29 London Declaration issued by North Atlantic Council in London 3-4 December 2019, ΝΑΤΟ,  
https://bit.ly/3xN3QRK 
30 Για την σωφροσύνη στις διεθνείς σχέσεις δείτε το Platias, A., & Trigkas, V. (March 29, 2021). Unravelling the 
Thucydides’ Trap: Inadvertent Escalation or War of Choice? The Chinese Journal of International Politics. 
31

 Zhang, Baohui. "The Security Dilemma in the U.S.-China Military Space Relationship: The Prospects for Arms 
Control." Asian Survey. 51.2 (2011): 311-332. 
32

 Velikhov, E P, Roald Sagdeev, and Andre  A. Kokoshin. Weaponry in Space: The Dilemma of Security. Oxford: 
Pergamon, 1987. 
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Πολιτική Διαστήματος (19 Σεπτεμβρίου 1996), η οποία αναδεικνύοντας τη σημασία του 

Διαστήματος για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις «1. 

Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν, 

λειτουργήσουν και διατηρήσουν ικανότητες ελέγχου του Διαστήματος για να εξασφαλίσουν την 

ελευθερία δράσης στο Διάστημα και, εάν τους δοθεί εντολή, να αρνηθούν την εν λόγω 

ελευθερία δράσης στους αντιπάλους».33 Έκτοτε ο όρος αυτός έχει αναφερθεί και σε άλλα 

θεσμικά κείμενα των ΗΠΑ. 

 

Η Ρωσία και η Κίνα δεν επιθυμούν η πρόσβαση και η ασφάλεια των δορυφόρων τους στο 

Διάστημα να εξαρτάται από την θέληση των ΗΠΑ να εξασφαλίζουν τη φιλική χρήση του 

διαστημικού περιβάλλοντος για τις ίδιες, αρνούμενες τη χρήση του στον εχθρό. Το κινεζικό και 

το ρωσικό στρατηγικό δόγμα (που χρονολογούνται αμφότερα από το 2015), αναδεικνύουν 

αυτήν την αντίθεση. 

 

Το ρωσικό Δόγμα Ασφαλείας, εκφράζει ανάγλυφα αυτήν την ανησυχία, αφού περιλαμβάνει 

ανάμεσα στους κύριους εξωτερικούς στρατιωτικούς κινδύνους για την χώρα την «πρόθεση 

τοποθέτησης όπλων στο Διάστημα και τα συστήματα παρακολούθησης του Διαστήματος». 

Ανάμεσα στα  χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των στρατιωτικών συγκρούσεων 

περιλαμβάνεται η «ταυτόχρονη πίεση στον εχθρό, σε ολόκληρη την επικράτεια του στον 

παγκόσμιο χώρο πληροφοριών, στον εναέριο χώρο και στο Διάστημα, στην ξηρά και στη 

θάλασσα».  

 

Σύμφωνα με το ρωσικό Δόγμα Ασφαλείας, αναμεσά στα κύρια καθήκοντα των Ενόπλων 

Δυνάμεων, είναι «δ) να διασφαλίζουν την έγκαιρη προειδοποίηση του ανώτατου Αρχηγού των 

Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για αεροπορική ή διαστημική επίθεση, στ) η 

διασφάλιση της αεροδιαστημικής άμυνας των κρίσιμων υποδομών της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

καθώς και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση αεροπορικών και διαστημικών επιθέσεων και 

ζ) η ανάπτυξη και διατήρηση στη στρατηγική διαστημική περιοχή, τροχιακών ομάδων 

διαστημικών οχημάτων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.»34 

 

Και η Κίνα όμως θεωρεί το Διάστημα ως ύψιστης σημασίας για την καταπολέμηση των 

«πληροφοριακών» πολέμων και θεωρεί ότι όποιος έχει τον έλεγχο του (καθώς και του εδάφους, 

των ωκεανών και του ηλεκτρομαγνητικού χώρου), σημαίνει επίσης ότι έχει την στρατηγική 

                                                        
33 US National Space Policy, Fact Sheet, National Science and Technology Council, The White House, September 19, 
1996, https://clintonwhitehouse4.archives.gov/textonly/WH/EOP/OSTP/NSTC/html/fs/fs-5.html 

34 The Military Doctrine Of The Russian Federation (Военнаядоктрина Российской Федерации) Approved by the 
President of the Russian Federation on December 25, 2014, No. Pr.-2976, Translation released on 29.06.2015 by 
the Embassy of the Russian Federation to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
https://rusemb.org.uk/press/2029 
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πρωτοβουλία στα χέρια του.35  

 

Η αντιδορυφορική δοκιμή της Κίνας το 2007 έσπασε την 25ετή εκεχειρία ΗΠΑ-Σοβιετικής 

Ένωσης. Στη συνέχεια οι ΗΠΑ το 2008, αλλά και η Ινδία το 2019 απάντησαν με καταστροφές 

δικών τους δορυφόρων. Η διεθνής όμως κατακραυγή και τα διαστημικά απόβλητα από τις 

δοκιμές αυτές έστρεψε τις παραπάνω χώρες (κυρίως την Κίνα και τη Ρωσία), στην εφεξής 

χρήση μη καταστρεπτικών μεθόδων αντιδορυφορικών όπλων. Έτσι δημιουργήθηκε ένα 

προηγούμενο και για άλλες χώρες, που είναι πρόθυμες να εξετάσουν αντίστοιχες επιλογές.  

 

Στην Ευρώπη, οι φόβοι στέρησης της ελευθερίας δράσης στο Διάστημα εκφράστηκαν δημόσια 

από τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Florence Parly το 2017 όταν αναφερόμενη σε απόπειρα 

ρωσικής υποκλοπής δεδομένων από τον ιταλογαλλικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο Athena-

Fidus, ανέφερε ότι: «Υπήρξε πράξη κατασκοπείας. Οι επικοινωνίες μας, οι στρατιωτικές μας 

ασκήσεις, η καθημερινή μας ζωή κινδυνεύουν αν δεν αντιδράσουμε».36 Η απάντηση υπήρξε 

άμεση. Η γαλλική Αμυντική Στρατηγική για το Διάστημα (2019), που εκπονήθηκε κατ’ εντολή 

του Προέδρου E. Macron, επεδίωξε την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών, σχεδιάζοντας 

παράλληλα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρει το Διάστημα.37  

 

Ως προς την δεύτερη διάσταση, η γαλλική Αμυντική Στρατηγική για το Διάστημα αποφάσισε 

ένα δομικό μετασχηματισμό: Η γαλλική Πολεμική Αεροπορία μετεξελίχθηκε σε «Αεροπορική 

και Διαστημική Δύναμη»,38 που θεωρείται ως φυσική εξέλιξη του τομέα ευθύνης της, αφού το 

Διάστημα αποτελεί προέκταση της τρίτης διάστασης, του αέρα. Επίσης, δημιουργήθηκε μια 

Διοίκηση Διαστήματος υπό αυτή στην Τουλούζη (μεταφέροντας τα σχετικές αρμοδιότητες που 

είχε το γαλλικό ΓΕΕΘΑ).39 Ήδη σε αυτήν υπηρετούν 270 άτομα με προοπτική να αυξηθούν στα 

500 άτομα το 2025. Αυτή βρίσκεται κοντά στην πολιτική Διαστημική Υπηρεσία CNES, ώστε να 

υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα αντιμετώπισης των σχετικών 

προκλήσεων και πολιτικοστρατιωτικές συνέργειες μεταξύ των. 

                                                        
35 Cordesman, Anthony H. Chinese Space Strategy and Developments. Center for Strategic and International 
Studies (CSIS, n.d). 2016, Internet resource. 
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/160819_Chinese_Spac
e_Strategy_Developments.pdf 
36 https://www.france24.com/en/20180907-france-accuses-russia-trying-spy-franco-italian-militar 
y-satellite-espionage-athena-fidus 
37 Space Defence Strategy, Report of the “Space” working group, The French Ministry of the Armed Forces, 2019, 
https://www.defense.gouv.fr/english/layout/set/print/content/download/574375/9839912/version/5/file/Space+
Defence+Strategy+2019_France.pdf 
38 Christina Mackenzie, French Air Force changes name as it looks to the stars, Defence News, September 15, 2020, 
https://www.defensenews.com/global/europe/2020/09/15/french-air-force-changes-name-as-it-looks-to-the-
stars/ 
39 Sky's the limit as space drills show off French military prowess, RFI, 12/03/2021, 
https://www.rfi.fr/en/france/20210312-sky-s-the-limit-as-space-drills-show-off-french-military-prowess-aster-x-
florence-parly-emmanuel-macron-toulouse 

https://www.defensenews.com/author/christina-mackenzie
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Ως προς την πρώτη διάσταση, η Γαλλία αποφάσισε την επένδυση στην προστασία των 

δορυφόρων της. Ένας τρόπος αντιμετώπισης της πρόκλησης αυτής είναι τα αντιδορυφορικά 

όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορες μορφές για τη μείωση της στρατιωτικής 

αποτελεσματικότητας των αντιπάλων.40 Ως εκ τούτου ανακοινώθηκε ότι η Γαλλία αναπτύσσει 

laser ASAT για αδρανοποίηση εχθρικών δορυφόρων, ενώ θα εκτοξεύσει στην επόμενη 

τετραετία μικροδορυφόρους –φρουρούς κοντά στους σημαντικούς δορυφόρους της για 

προειδοποίηση. 

 

Αυτή η νέα τάση θέτει ένα γενικότερο ζήτημα ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων που 

εστιάζεται στην αμφισβήτηση της διαθεσιμότητας των δορυφορικών δυνατοτήτων όταν και 

όπου κάποιος πραγματικά τις χρειάζεται και δεύτερον της ανάγκης προστασίας των ίδιων 

δορυφορικών μέσων.41 Η τάση αυτή διαμορφώθηκε σταδιακά. Αρχικά το Διάστημα 

αναγνωρίστηκε ως «επιχειρησιακός τομέας», όχι απλά σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στο ΝΑΤΟ 

που ανακήρυξε τον Δεκέμβριο 2019, το Διάστημα ως τον «πέμπτο επιχειρησιακό τομέα».42 Το 

ΝΑΤΟ πάντως διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει στον «εξοπλισμό του Διαστήματος» 

παρά μόνο να εξασφαλίσει ότι οι δορυφορικές ικανότητές του θα παραμένουν άθικτες και 

ικανές να ανταποκριθούν στα αιτήματα του όποτε και όπου χρειαστεί.43  

 

Στις 14 Ιουνίου 2021, στην ανακοίνωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων που 

συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, Βρυξέλλες, υπάρχει μια παράγραφος ειδικά 

αφιερωμένη στο Διάστημα, η οποία πέραν της διάστασης ως επιχειρησιακού τομέα θεωρεί ότι 

μπορεί να γίνει και «πολεμικός τομέας»,44  όπως δηλαδή συνέβη και με τους παραδοσιακούς 

λοιπούς επιχειρησιακούς χώρους (ξηρά, θάλασσα, αέρας).45 Ειδικότερα: 

  

                                                        
40 Shaan Shaikh, France to Develop Antisatellite Weapons, Missile Threat, CSIS Missile Defence Project, July 25, 
2019, https://missilethreat.csis.org/france-to-develop-antisatellite-weapons/ 
41 Αλέξανδρος Κολοβός, Το Διάστημα ως Κεντρικό Πεδίο Ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων. 
Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κείμενο Εργασίας no 4, 
Απρίλιος, 2021, https://bit.ly/35vDSWh 
42 London Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North 
Atlantic Council in London 3-4 December 2019, NATO, 4 December 2019, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm#utm_source=twitter&utm_medium=natosg&utm
_campaign=191204%2Bmeeting 
43 Martin Banks, NATO names space as an ‘operational domain,’ but without plans to weaponize it, Defense News, 
November 20, 2019, https://www.defensenews.com/smr/nato-2020-defined/2019/11/20/nato-names-space-as-
an-operational-domain-but-without-plans-to-weaponize-it/ 
44 United States. Challenges to security in space, Defense Intelligence Agency, 2019, 
https://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/Space_Threat_V14_020119
_sm.pdf 
45 ΝΑΤΟ, Brussels Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Brussels 14 June 2021,  Press Release (2021) 086, Issued on 14 Jun. 2021, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm? 

https://missilethreat.csis.org/author/sshaikh/
https://www.academia.edu/48872434/%CE%A4%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%89%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.defensenews.com/author/martin-banks
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm
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«33. Αναγνωρίζουμε την αυξανόμενη σημασία του Διαστήματος  για την ασφάλεια και την 

ευημερία των κρατών μας και για την αποτροπή και την άμυνα του ΝΑΤΟ. Η ασφαλής 

πρόσβαση σε διαστημικές υπηρεσίες, προϊόντα και δυνατότητες είναι απαραίτητη για τη 

διεξαγωγή των επιχειρήσεων, αποστολών και δραστηριοτήτων της Συμμαχίας. Θα 

επιταχύνουμε τις εργασίες μας για την εμβάθυνση και την επέκταση της χρήσης του 

Διαστήματος  ως επιχειρησιακού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω του Διαστημικού Κέντρου του 

ΝΑΤΟ στη Γερμανία και της επικείμενης ίδρυσης του Διαστημικού Κέντρου Αριστείας στη 

Γαλλία, την οποία χαιρετίζουμε. Θα ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση του ΝΑΤΟ στον τομέα 

του Διαστήματος  και θα ενσωματώσουμε καλύτερα το Διάστημα στις δραστηριότητές μας, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και των ασκήσεων, της ανθεκτικότητας και των 

προσπαθειών καινοτομίας. Σύμφωνα με τη συνολική Διαστημική Πολιτική, η προσέγγιση του 

ΝΑΤΟ στο Διάστημα θα παραμείνει πλήρως σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Υποστηρίζουμε 

τις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση της υπεύθυνης συμπεριφοράς στο Διάστημα. 

Θεωρούμε ότι οι επιθέσεις προς, από ή εντός του Διαστήματος  αποτελούν σαφή πρόκληση 

για την ασφάλεια της Συμμαχίας, ο αντίκτυπος της οποίας θα μπορούσε να απειλήσει την 

εθνική και ευρωατλαντική ευημερία, ασφάλεια και σταθερότητα και θα μπορούσε να είναι 

εξίσου επιβλαβής για τις σύγχρονες κοινωνίες όπως μια συμβατική επίθεση. Τέτοιες επιθέσεις 

θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίκληση του άρθρου 5. Η απόφαση για το πότε οι 

επιθέσεις αυτές θα οδηγούσαν στην επίκληση του άρθρου 5 θα λαμβάνεται από το 

Βορειοατλαντικό Συμβούλιο κατά περίπτωση.» 

 

3.2 Η Ευρωατλαντική Συνεργασία ως Απάντηση στις Αθέατες Απειλές 
 
Ως μια πρώτη αντίδραση στη νέα αντίληψη ασφάλεια στο διάστημα (security in space), οι 

μεγάλες διαστημικές δυνάμεις επέλεξαν να εντάξουν την απάντησή τους στο πλαίσιο της 

ευρωατλαντικής συνεργασίας. Τον Μάρτιο 2021, τρείς ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, 

και Ιταλία), έκαναν μαζί με τις ΗΠΑ στην Τουλούζη την πρώτη στην Ευρώπη στρατιωτική 

άσκηση για το Διάστημα, με το όνομα AsterX.46 Η συνεργασία με τις ΗΠΑ κρίθηκε ως η μόνη 

ρεαλιστική επιλογή αφού είναι η μόνη χώρα που διαθέτει παγκόσμια επίγνωση της διαστημικής 

κατάστασης, άρα μπορεί να έχει έγκαιρη προειδοποίηση για απειλές που οι άλλες χώρες δεν 

έχουν. 

 

Η παγκόσμια επίγνωση της διαστημικής κατάστασης, του τι συμβαίνει εκεί ψηλά σε ύψος 

πολλών δεκάδων χιλιομέτρων, απαιτεί ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων αλλά και διαστημικών 

RADAR και λοιπών αισθητήρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και η Γαλλία, που αποτελεί τη 

μεγαλύτερη διαστημική δύναμη της Ευρώπης, διαθέτει περιορισμένη επίγνωση της διαστημικής 

κατάστασης αυτόνομα ή μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας SSA/SST (επιτήρηση και 

                                                        

46  Murielle Delaporte, ASTERX 2021: French Space Forces Reach For Higher ‘Orbit’, Breaking Defence, April 09, 
2021, https://breakingdefense.com/2021/04/asterx-2021-french-space-forces-reach-for-higher-orbit/ 
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παρακολούθηση του Διαστήματος από το έδαφος)47 με τα επίγεια RADAR που διαθέτει 

(ενδεικτικά GRAVES). Η Γαλλία, έθεσε ως στόχο να αναπτύξει πιο προηγμένα τέτοια 

συστήματα ώστε μέσα σε μια τετραετία να μπορούν να εντοπίζουν απειλές μεγέθους 

μεγαλύτερου από ένα κουτί παπούτσια σε ύψος μέχρι τα 1500km, δηλαδή στη χαμηλή τροχιά. 

Αυτό είναι φανερό ότι δεν είναι επαρκές, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα.  

 

Συνεπώς στην Ευρώπη επικράτησε ο ρεαλισμός που ώθησε στην επιλογή της συμμαχίας με τις 

ΗΠΑ. Τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε έτσι, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η άρνηση συνεργασίας το 

1995 σε πρόταση των ΗΠΑ στην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση για δορυφορικά θέματα εν γένει και 

ειδικότερα έγκαιρης προειδοποίησης κατά εισερχόμενων πυραύλων.48 Η συνεργασία λοιπόν με 

τις ΗΠΑ κρίθηκε από τις κύριες ευρωπαϊκές χώρες ως η μόνη ρεαλιστική επιλογή. Αυτή ήδη 

αναπτύσσεται σε διάφορα πλαίσια, ανάλογα με τις μεταξύ τους συμφωνίες για κοινή χρήση 

πληροφοριών: 

 

 Συμφωνία για Συνδυασμένες Διαστημικές Επιχειρήσεις (Combined Space Operations), 

με μέλη 7 χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα 

Ζηλανδία). 

 Επιχείρηση Olympic Defender, με μέλη 2 χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο). 

 Schriever Wargame με μέλη 4 χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία).  

 

Αυτή η στρατηγική απόφαση, έχει στον πυρήνα της μια σημαντική διάσταση. Την 

αναδιοργάνωση των εθνικών δομών διοίκησης που σχετίζονται με τις σχετικές πτυχές του 

Διαστήματος. Έτσι έχει αποφασιστεί ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα ακολουθήσουν 

τα βήματα της Αμερικής με μία θεσμική ευθυγράμμιση, που να περιορίζει τυχόν εμπόδια 

αντίληψης στη συνεργασία και στις προτεραιότητες των επιχειρησιακών απαιτήσεων, να 

επιτρέπει την ανταλλαγή αξιωματικών σε κοινές θέσεις κλπ. Η ευθυγράμμιση αυτή έγκειται 

καταρχήν στην δημιουργία μιας Διοίκησης Διαστήματος, όπως έχουν και οι ΗΠΑ για να 

αποτελέσει σε κάθε χώρα το σημείο εστίασης για τα υπόψη θέματα. 

 

Έτσι, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία έχουν δημιουργήσει μία 

Διοίκηση Διαστήματος, οι τρείς πρώτες εντός της Πολεμικής τους Αεροπορίας. Η επιλογή αυτή 

έγινε γιατί οι δύο χώροι (εναέριος και Διαστημικός) είναι συνεχείς και απαιτούν κοινά μέσα 

όπως RADAR για επίγνωση του διαστημικού χώρου, ενώ μοιράζονται κοινές ορολογίες και 

διαδικασίες, όπως η εμβέλεια και η υψηλή επιχειρησιακή ταχύτητα ανταπόκρισης. Επίσης 
                                                        
47

 Weeden, B., In Samson, V., & Secure World Foundation, (2020). Global counterspace capabilities: An open 
source assessment, https://swfound.org/media/206970/swf_counterspace2020_electronic_final.pdf 
48

 WEU, A European Space-based Observation System, Colloquy, San Agustin, Gran Canaria, 24th-25th March 1995: 
Official Record. Paris: Office of the Clerk of the Assembly of WEU, 1995 
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σχετίζονται με την πληροφόρηση για «βάθους» και η Πολεμική Αεροπορία είναι το κυρίως όπλο 

που συνδέεται με αυτό. 

 

Προφανώς το ζήτημα αυτό αργά ή γρήγορα θα απασχολήσει και την Ελλάδα, η οποία 

συνεργάζεται στην παραδοσιακή διάσταση του Διαστήματος με τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες στο 

πλαίσιο του δορυφορικού προγράμματος παρατήρησης γης Helios-II. Ήδη σε επίπεδο 

Πολεμικής Αεροπορίας έχουν γίνει σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις από τη Σχολή Ικάρων για 

επανεξέταση του θέματος. 

 

4. Συμπεράσματα 
 
Η εκμετάλλευση του Διαστήματος είναι σήμερα σε ένα μεταβατικό σημείο. Ο έλεγχος του 

εναέριου χώρου και του Διαστήματος αμφισβητείται σε βαθμό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην 

μεταψυχροπολεμική εποχή. Η εντατικοποίηση των γεωπολιτικών εντάσεων που παρατηρείται 

στο έδαφος, αλλά και οι απειλές στον αέρα όχι μόνο εντείνονται, αλλά επεκτείνονται πλέον στο 

εξωατμοσφαιρικό Διάστημα.  

 

Στις μεγάλες χώρες, το Διάστημα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα ως μείζον θέμα εθνικής 

ασφαλείας, αφού το Διάστημα διευκολύνει ιδιαίτερα τις σύγχρονες μορφές επιχειρήσεων. Οι 

πολυχωρικές επιχειρήσεις απαιτούν κοινή επίγνωση της κατάστασης, ενιαία λήψη αποφάσεων 

και διαλειτουργικότητα, θεματικές που εξυπηρετούνται άριστα από την πανοραμική θέαση που 

δίνει το Διάστημα. Συνεπώς έχει κριθεί ότι απαιτείται μια νέα αντίληψη που να επιτρέπει 

συνδυασμένη χρήση φορέων αλλά και στρατιωτικών, πολιτικών, αλλά και εμπορικών μέσων που 

μπορούν να καλύψουν υφιστάμενα κενά, αλλά και να επιτρέπουν συνέργειες με τον αρμόδιο 

πολιτικό φορέα  και την βιομηχανία. 

 

Από την άλλη πλευρά, το Διάστημα μπορεί ταυτόχρονα να γίνει και θέατρο επιχειρήσεων από 

μόνο του. Υπάρχει περιορισμένη επιχειρησιακή εμπειρία σχετικά με επιχειρήσεις που γίνονται 

ήδη αφανώς στο Διάστημα, πάντως, οι δραστηριότητες παρεμβολής δορυφόρων αυξάνονται, με 

περιστατικά κατά αναγνωριστικών δορυφόρων (τύφλωση), κατά τηλεπικοινωνιακών 

δορυφόρων (υποκλοπές) καθώς και κατά του συστήματος GPS (παρεμβολές). Οι ελληνικές ΕΔ 

θα πρέπει να προετοιμάζονται για δορυφορικές παρεμβολές και προσπάθειες φίμωσης και 

τύφλωσης των δορυφόρων που χρησιμοποιούν, συνεπώς θα πρέπει να υπάρχουν και 

εναλλακτικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του Διαστήματος αναβαθμίζεται διαρκώς 

εντός της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων.  

 

Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, οι μεγάλες διαστημικές δυνάμεις έδειξαν ότι είναι 

έτοιμες να εξελιχθούν εξίσου γρήγορα ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες προκλήσεις. Στα χρόνια 
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που έρχονται θα αποδειχθεί εάν οι μεγάλες χώρες θα επιδοθούν σε ένα ανταγωνισμό στο 

Διάστημα, ή αν θα επιδείξουν «σωφροσύνη» και πχ θα δεχθούν διεθνείς ρυθμίσεις.  

Πάντως, οι αλλαγές αυτές πρέπει να προβληματίσουν μικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα και ήδη 

έχει αναπτυχθεί ένας σχετικός προβληματισμός.49 Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές συμμαχικές χώρες 

έχουν επιλέξει την Πολεμική τους Αεροπορία ως το καταλληλότερο Όπλο για να αντιμετωπίσει 

αυτή την πρόκληση. Μια τέτοια πραγματικότητα ωθεί τα όρια της δράσης της Αεροπορίας (και 

ανάγκης για επίγνωση του χώρου) μέχρι τα 36.000 χιλιάδες χιλιόμετρα (το ύψος της 

γεωστατικής τροχιάς).  

 

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Καταρχήν όμως απαιτείται η κοινή 

κατανόηση της απειλής, όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο διάφορες χώρες χρησιμοποιούν το 

Διάστημα, αλλά και στα μέτρα άρνησης της ελεύθερης χρήσης των δορυφορικών μέσων σε ένα 

αντίπαλο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση σε πολυμερείς συμμαχικές 

πρωτοβουλίες (όπως έγινε και στη περίπτωση της εισδοχής της Ελλάδας στο κοινοπρακτικό 

σύστημα Helios-II). Επίσης με την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών σχετικά με την 

αναδιοργάνωση και θεσμική ευθυγράμμιση των εθνικών δομών διοίκησης με τις μεγαλύτερες 

χώρες. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την Πολεμική Αεροπορία που αυτή τη στιγμή στερείται φορέα, 

συνεπώς καταρχήν πληροφόρησης. 

 

Τέλος με την διαμόρφωση μίας εθνικής Πολιτικής Διαστήματος της χώρας για την κάλυψη των 

παγκόσμιων τάσεων και ιδιαίτερα της επικαιροποίησης αυτής του ΥΠΕΘΑ, ώστε να είναι 

σχετικές με το τι συμβαίνει σήμερα και προφανώς με την ενσωμάτωση του Διαστήματος στα 

επιχειρησιακά σχέδια όλων των φορέων άμυνας αλλά και ασφάλειας. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Banks Martin , NATO names space as an ‘operational domain,’ but without plans to weaponize it, Defense 
News, November 20, 2019, https://www.defensenews.com/smr/nato-2020-defined/2019/11/20/nato-
names-space-as-an-operational-domain-but-without-plans-to-weaponize-it/ 
 
Cordesman, Anthony H. Chinese Space Strategy and Developments. S.l.: Center for Strategic and 
International Studies (CSIS, n.d). 2016, Internet resource. 
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/160819_Chin
ese_Space_Strategy_Developments.pdf 
 
Delaporte Murielle, ASTERX 2021: French Space Forces Reach For Higher ‘Orbit’, Breaking Defence, 
April 09, 2021, https://breakingdefense.com/2021/04/asterx-2021-french-space-forces-reach-for-
higher-orbit/ 
 
EUSPA, The Galileo Search and Rescue ground facilities are now upgraded for MEOSAR Full Operational 

                                                        
49 Αλέξανδρος Κολοβός, Η άμυνα της Ελλάδας και το Διάστημα. Ο αυξανόμενος επιχειρησιακός ρόλος του 
Διαστήματος απαιτεί αναδιοργάνωση των Εθνικών Δομών Διοίκησης, Foreign Affairs The Hellenic Edition, Τεύχος 
Ιουνίου - Ιουλίου 2021, σελ. 45-53, https://bit.ly/3duPCNi 
 

https://www.defensenews.com/author/martin-banks
https://www.defensenews.com/smr/nato-2020-defined/2019/11/20/nato-names-space-as-an-operational-domain-but-without-plans-to-weaponize-it/
https://www.defensenews.com/smr/nato-2020-defined/2019/11/20/nato-names-space-as-an-operational-domain-but-without-plans-to-weaponize-it/
https://breakingdefense.com/author/murielle-delaporte/
https://breakingdefense.com/2021/04/asterx-2021-french-space-forces-reach-for-higher-orbit/
https://breakingdefense.com/2021/04/asterx-2021-french-space-forces-reach-for-higher-orbit/
https://breakingdefense.com/2021/04/asterx-2021-french-space-forces-reach-for-higher-orbit/
https://www.academia.edu/49337616/%CE%97_%CE%AC%CE%BC%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9F_%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/49337616/%CE%97_%CE%AC%CE%BC%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9F_%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82


 Σελ 48 
  

Capability performance, European Union Agency for the Space Programme, 18 December 2020, 
https://www.euspa.europa.eu/newsroom/news/galileo-search-and-rescue-ground-facilities-are-now-
upgraded-meosar-full-operational   
 
EUSPA, Search and Rescue (SAR) / Galileo Service, European Union Agency for the Space Programme, 
https://www.euspa.europa.eu/european-space/galileo/services/search-and-rescue-sar-galileo-service 
 
Göktürk-3 ve Göktürk-1Y uydularının fırlatma tarihine erteleme, M5, 30 Mayıs 2021, 
https://m5dergi.com/one-cikan/gokturk-3-ve-gokturk-1y-uydularinin-firlatma-tarihine-erteleme/ 
 
Hitchen Theresa, Link 16 To Tie Legacy Platforms To SDA Satellites, Breaking Defence, September 01, 
2020, https://breakingdefense.com/2020/09/link-16-to-tie-legacy-platforms-to-sda-satellites/ 
 
Hitchens Theresa, Raymond Unveils Classified Target Tracking Space Radar Effort, Breaking Defence, 
May 12, 2021, https://breakingdefense.com/2021/05/raymond-unveils-classified-target-tracking-space-
radar-effort/ 
 
ITU. Beyond the planet: Charting the future of the space sector, International Telecommunication Union, 
ITU News14/12/2020, https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/12/14/11/23/Future-space-sector-
2050-Web-Summit 
 
Jafarnia-Jahromi, Ali & Broumandan, Ali & Nielsen, J. & Lachapelle, Gérard, GPS Vulnerability to 
Spoofing Threats and a Review of Antispoofing Techniques. International Journal of Navigation and 
Observation. 2012. 10.1155/2012/127072. 
 
Joint All-Domain Command and Control (JADC2), Congressional Research Service, July 1, 2021, 
https://fas.org/sgp/crs/natsec/IF11493.pdf 
 
Mackenzie Christina, French Air Force changes name as it looks to the stars, Defence News, September 
15, 2020, https://www.defensenews.com/global/europe/2020/09/15/french-air-force-changes-name-as-
it-looks-to-the-stars/ 
 
ΝΑΤΟ, Brussels Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Brussels 14 June 2021,  Press Release (2021) 086, Issued on 14 
Jun. 2021, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?  
 
NATO, GPS interference and possible jamming with potentially dangerous consequences is reportedly 
occurring in the Eastern Mediterranean in vicinity of Cyprus and the entrance to the Suez Canal since the 
beginning of 2018, Electronic Interference in Mediterranean, Allied Maritime Command, NATO, 
Dec 12 2019, https://shipping.nato.int/nsc/operations/news/2019/electronic-interference-in-
mediterranean 
 
NATO, London Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of 
the North Atlantic Council in London 3-4 December 2019, NATO, 4 December 2019, 
https://bit.ly/3xN3QRK 
 
Platias, A., & Trigkas, V. (March 29, 2021). Unravelling the Thucydides’ Trap: Inadvertent Escalation or 
War of Choice? The Chinese Journal of International Politics 
 
Roulette Joey, OneWeb, SpaceX satellites dodged a potential collision in orbit, The Verge, Apr 9, 2021, 
https://www.theverge.com/2021/4/9/22374262/oneweb-spacex-satellites-dodged-potential-collision-
orbit-space-force 
 
Sanger David E., Broad William J., In a Tweet Taunting Iran, Trump Releases an Image Thought to Be 
Classified, New York Times, Aug. 30, 2019, 
https://www.nytimes.com/2019/08/30/world/middleeast/trump-iran-missile-explosion-satellite-
image.html 
 
Shaikh Shaan , France to Develop Antisatellite Weapons, Missile Threat, CSIS Missile Defence Project, 
July 25, 2019, https://missilethreat.csis.org/france-to-develop-antisatellite-weapons/ 
 
Space Defence Strategy, Report of the “Space” working group, The French Ministry of the Armed Forces, 

https://www.euspa.europa.eu/newsroom/news/galileo-search-and-rescue-ground-facilities-are-now-upgraded-meosar-full-operational
https://www.euspa.europa.eu/newsroom/news/galileo-search-and-rescue-ground-facilities-are-now-upgraded-meosar-full-operational
https://www.euspa.europa.eu/european-space/galileo/services/search-and-rescue-sar-galileo-service
https://m5dergi.com/one-cikan/gokturk-3-ve-gokturk-1y-uydularinin-firlatma-tarihine-erteleme/
https://breakingdefense.com/2020/09/link-16-to-tie-legacy-platforms-to-sda-satellites/
https://breakingdefense.com/2020/09/link-16-to-tie-legacy-platforms-to-sda-satellites/
https://breakingdefense.com/author/thitchens/
https://breakingdefense.com/2021/05/raymond-unveils-classified-target-tracking-space-radar-effort/
https://breakingdefense.com/2021/05/raymond-unveils-classified-target-tracking-space-radar-effort/
https://breakingdefense.com/2021/05/raymond-unveils-classified-target-tracking-space-radar-effort/
https://www.itu.int/en/myitu/Search?query=ITU+News
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/12/14/11/23/Future-space-sector-2050-Web-Summit
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/12/14/11/23/Future-space-sector-2050-Web-Summit
https://fas.org/sgp/crs/natsec/IF11493.pdf
https://www.defensenews.com/author/christina-mackenzie
https://www.defensenews.com/global/europe/2020/09/15/french-air-force-changes-name-as-it-looks-to-the-stars/
https://www.defensenews.com/global/europe/2020/09/15/french-air-force-changes-name-as-it-looks-to-the-stars/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm
https://shipping.nato.int/nsc/operations/news/2019/electronic-interference-in-mediterranean
https://shipping.nato.int/nsc/operations/news/2019/electronic-interference-in-mediterranean
https://bit.ly/3xN3QRK
https://www.theverge.com/users/JoeyRoulette
https://www.theverge.com/2021/4/9/22374262/oneweb-spacex-satellites-dodged-potential-collision-orbit-space-force
https://www.theverge.com/2021/4/9/22374262/oneweb-spacex-satellites-dodged-potential-collision-orbit-space-force
https://www.nytimes.com/by/david-e-sanger
https://www.nytimes.com/by/william-j-broad
https://www.nytimes.com/2019/08/30/world/middleeast/trump-iran-missile-explosion-satellite-image.html
https://www.nytimes.com/2019/08/30/world/middleeast/trump-iran-missile-explosion-satellite-image.html
https://missilethreat.csis.org/author/sshaikh/
https://missilethreat.csis.org/france-to-develop-antisatellite-weapons/


 Σελ 49 
  

2019, 
https://www.defense.gouv.fr/english/layout/set/print/content/download/574375/9839912/version/5/fil
e/Space+Defence+Strategy+2019_France.pdf  
 
The Military Doctrine Of The Russian Federation (Военнаядоктрина Российской Федерации) 
APPROVED by the President of the Russian Federation on December 25, 2014, No. Pr.-2976, Translation 
released on 29.06.2015 by the Embassy of the Rusian Federation to the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, https://rusemb.org.uk/press/2029  
 
Vasen Tim, Is NATO Ready for Galileo? How the Combination of GPS and Galileo could Increase NATO’s 
Resiliency in PNT, The Journal of the JAPCC, Edition 28, Spring / Summer 2019, Joint Air Power 
Competence Centre, NATO, https://www.japcc.org/is-nato-ready-for-galileo/  
 
Velikhov, E P, Roald Sagdeev, and Andre  A. Kokoshin. Weaponry in Space: The Dilemma of Security, 
Oxford: Pergamon, 1987. Print. 
 
Weeden, Brian, and Victoria Samson. Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment, 
2020. Internet resource, 
https://swfound.org/media/206970/swf_counterspace2020_electronic_final.pdf 
 
Werner Debra, NRO to award multiple imagery contracts by year’s end, Space News, June 21, 2021, 
https://spacenews.com/nro-to-award-multiple-imagery-contracts-by-years-end/ 
 
WEU, A European Space-based Observation System, Colloquy, San Agustin, Gran Canaria, 24th-25th 
March 1995: Official Record. Paris: Office of the Clerk of the Assembly of WEU, 1995. 
 
UN, With Almost Half of World’s Population Still Offline, Digital Divide Risks Becoming ‘New Face of 
Inequality’, Deputy Secretary-General Warns General Assembly, United Nations, Deputy Secretary-
General DSG/SM/157927, April 2021, https://www.un.org/press/en/2021/dsgsm1579.doc.htm 
 
Wong Arthur, Congested Outer Space. Increased Deployment of Small Satellite Constellations Could 
Hamper Military Space Operations, The Journal of the JAPCC, Edition 29, Winter 2019 /2020, Joint Air 
Power Competence Centre, NATO, 31 January 2020, https://www.japcc.org/congested-outer-space/  
Wood Therese, Who owns our orbit: Just how many satellites are there in space? World Economic Forum, 
23 Oct 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/10/visualizing-easrth-satellites-sapce-spacex 
 
Zhang, Baohui, "The Security Dilemma in the U.s.-China Military Space Relationship: The Prospects for 
Arms Control." Asian Survey, 51.2 (2011): 311-332. Print. 
 
Κολοβός Αλέξανδρος, Η άμυνα της Ελλάδας και το Διάστημα. Ο αυξανόμενος επιχειρησιακός ρόλος του 
Διαστήματος απαιτεί αναδιοργάνωση των Εθνικών Δομών Διοίκησης. Foreign Affairs The Hellenic 
Edition. Τεύχος Ιουνίου - Ιουλίου 2021, σελ. 45-53, https://bit.ly/3duPCNi 
 
———, Κρίση στον Έβρο: Η Ολιστική Προσέγγιση και οι Προκλήσεις για Ολοκληρωμένη Δράση. Ελληνικό 
Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Kείμενα Πολιτικής Νο. 31/2020, 2020, 
https://bit.ly/3rv2PM5  
 
———, Ο ρόλος της ΠΑ στο δορυφορικό πρόγραμμα Helios-II, Ηχώ των Αιθέρων, ΕΑΑΑ, Μάιος, 2010, 
https://bit.ly/3ysg16G  
 
———, Το Διάστημα ως Κεντρικό Πεδίο Ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων. Ινστιτούτο Διεθνών, 
Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κείμενο Εργασίας no 4, Απρίλιος, 
2021, https://bit.ly/35vDSWh  
 
———, Αξιολογώντας την Τουρκική Πολιτική Διαστήματος: Αποτελέσματα και Επιπτώσεις, Ινστιτούτο 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων-ΙΔΕΑΑ, Κείμενο Εργασίας Νο. 1/17-18, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Ιανουάριος 2018, https://bit.ly/3hMZG6Z  
 
Πηγές από Διαδίκτυο. 
 
https://www.france24.com/en/20180907-france-accuses-russia-trying-spy-franco-italian-military-
satellite-espionage-athena-fidus  

https://www.defense.gouv.fr/english/layout/set/print/content/download/574375/9839912/version/5/file/Space+Defence+Strategy+2019_France.pdf
https://www.defense.gouv.fr/english/layout/set/print/content/download/574375/9839912/version/5/file/Space+Defence+Strategy+2019_France.pdf
https://rusemb.org.uk/press/2029
https://www.japcc.org/is-nato-ready-for-galileo/
https://swfound.org/media/206970/swf_counterspace2020_electronic_final.pdf
https://spacenews.com/author/debra-werner/
https://spacenews.com/nro-to-award-multiple-imagery-contracts-by-years-end/
https://www.un.org/press/en/deputy-secretary-general
https://www.un.org/press/en/deputy-secretary-general
https://www.un.org/press/en/2021/dsgsm1579.doc.htm
https://www.japcc.org/congested-outer-space/
https://www.weforum.org/agenda/authors/therese-wood
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/visualizing-easrth-satellites-sapce-spacex
https://www.academia.edu/49337616/%CE%97_%CE%AC%CE%BC%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9F_%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.academia.edu/49337616/%CE%97_%CE%AC%CE%BC%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9F_%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://bit.ly/3duPCNi
https://www.academia.edu/43269740/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF_%CE%97_%CE%9F%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7
https://bit.ly/3rv2PM5
https://bit.ly/3ysg16G
https://www.academia.edu/48872434/%CE%A4%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%89%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://bit.ly/35vDSWh
https://www.facebook.com/diethneis.sxeseis/
https://www.facebook.com/diethneis.sxeseis/
https://bit.ly/3hMZG6Z


 Σελ 50 
  

 
https://www.nsf.gov/news/special_reports/jasonreportconstellations/JSR-20-
2H_The_Impacts_of_Large_Constellations_of_Satellites_508.pdf 
 
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/musk-sees-starlink-winning-500000-customers-
next-12-months-2021-06-29/ 
 
Milli gözlem uydusu İmece’nin son montajı yapıldı, testleri başlıyor, M5, 5 Haziran 2020,  
https://m5dergi.com/savunma-haberleri/milli-gozlem-uydusu-imecenin-son-montaji-yapildi-testleri-
basliyor/ 
 
Sky's the limit as space drills show off French military prowess, RFI, 12/03/2021 , 
https://www.rfi.fr/en/france/20210312-sky-s-the-limit-as-space-drills-show-off-french-military-
prowess-aster-x-florence-parly-emmanuel-macron-toulouse 
 
SpaceTech Industry 2021 / Q2 Landscape Overview, SpaceTech Analytics, May 2021,  
https://analytics.dkv.global/spacetech/SpaceTech-Industry-2021-Report.pdf 
 
United States. Challenges to security in space, Defense Intelligence Agency, 2019, 
https://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/Space_Threat_
V14_020119_sm.pdf 
 
US National Space Policy, Fact Sheet, National Science and Technology Council, The White House, 
September 19, 1996, 
https://clintonwhitehouse4.archives.gov/textonly/WH/EOP/OSTP/NSTC/html/fs/fs-5.html  
US Space Force Chief: Space Is 'A Warfighting Domain', Forces.net/, 28th October 2020, 
https://www.forces.net/news/head-us-space-force-space-warfighting-domain 
 
US Defense Space Strategy (2020), https://media.defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-
1/1/2020_defense_space_strategy_summary.pdf 

 

 

 
  

https://www.nsf.gov/news/special_reports/jasonreportconstellations/JSR-20-2H_The_Impacts_of_Large_Constellations_of_Satellites_508.pdf
https://www.nsf.gov/news/special_reports/jasonreportconstellations/JSR-20-2H_The_Impacts_of_Large_Constellations_of_Satellites_508.pdf
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/musk-sees-starlink-winning-500000-customers-next-12-months-2021-06-29/
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/musk-sees-starlink-winning-500000-customers-next-12-months-2021-06-29/
https://www.rfi.fr/en/france/20210312-sky-s-the-limit-as-space-drills-show-off-french-military-prowess-aster-x-florence-parly-emmanuel-macron-toulouse
https://www.rfi.fr/en/france/20210312-sky-s-the-limit-as-space-drills-show-off-french-military-prowess-aster-x-florence-parly-emmanuel-macron-toulouse
https://analytics.dkv.global/spacetech/SpaceTech-Industry-2021-Report.pdf
https://clintonwhitehouse4.archives.gov/textonly/WH/EOP/OSTP/NSTC/html/fs/fs-5.html
https://www.forces.net/news/head-us-space-force-space-warfighting-domain
https://media.defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-1/1/2020_defense_space_strategy_summary.pdf
https://media.defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-1/1/2020_defense_space_strategy_summary.pdf


 Σελ 51 
  

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 
4. «Νομικές πτυχές της χρήσης αντι-δορυφορικών όπλων (ASAT Weapons)» 

Δρ Γιώργος Κυριακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου 

 Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών   

Εισαγωγικοί όροι 

“Weaponization of outer space” - Military space activities 

- Military Space Activities à acts of a military nature that have effects in outer space, on 
the operation of space infrastructure or from outer space to another domain. 

-Detonation of a nuclear weapon at very high altitude that can affect space environment; 

-Transmission of signals that affect the control of satellites; uplink jamming on satellite 
communications; 

-space-based intelligence, surveillance and reconnaissance; 

-Use of anti-satellite (ASAT) weapons ; 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διερεύνηση της νομιμότητας της χρήσης αντι-δορυφορικών όπλων απαιτεί τη συνδυασμένη 

εφαρμογή του γενικού διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς 

δικαίου του διαστήματος. Κατά το γενικό δημόσιο διεθνές δίκαιο, η εν λόγω χρήση θα πρέπει να 

γίνεται εντός του διπόλου: άρθρο 2(4) Χάρτη ΟΗΕ – απαγόρευση της χρήσης βίας στις διεθνείς 

σχέσεις – και άρθρο 51 του Χάρτη – νόμιμη άμυνα. 

Αντι-δορυφορικά όπλα – διεθνής πρακτική  

Η διεθνής πρακτική καταγράφει σημαντικά περιστατικά (δοκιμαστικής) χρήσης όπλων ASAT: 

Τον Ιανουάριο του 2007, η Κίνα, κατέστρεψε τον παλιό μετεωρολογικό δορυφόρο Feng Yun 1C 

με βαλλιστικό πύραυλο. Η καταστροφή του κινεζικού δορυφόρου πραγματοποιήθηκε σε χαμηλή 

περίγεια τροχιά (low earth orbit), σε ύψος 850 km από την επιφάνεια της Γης και δημιούργησε 

σημαντικό αριθμό διαστημικών αποβλήτων (space debris).  

Στις 21 Φεβρουαρίου 2008, ο αμερικανικός κατασκοπευτικός δορυφόρος USA-193, ο οποίος 

είχε τεθεί σε τροχιά την 14 Δεκεμβρίου 2006 και δυσλειτουργούσε, καταστράφηκε από 

τροποποιημένο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι, πριν την καταστροφή του δορυφόρου, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είχε 

ανακοινώσει την επιχείρηση, την οποία δικαιολόγησε δηλώνοντας ότι η καταστροφή του USA-
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193 επιβαλλόταν από το ότι ο δορυφόρος επρόκειτο να επανεισέλθει στη γήινη ατμόσφαιρα 

χωρίς η  γεμάτη με υδραζίνη δεξαμενή καυσίμων την οποία έφερε, να διαλυθεί κατά την 

επανεισδοχή.  

Στις 27 Μαρτίου 2019, η Ινδία κατέστρεψε επίσης έναν (ινδικό) δορυφόρο χαμηλής περίγειας 

τροχιάς με έναν πύραυλο εδάφους-διαστήματος (ground-to-space missile) Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της NASA, η ινδική αντι-δορυφορική δοκιμή δημιούργησε περίπου 400 θραύσματα 

διαστημικών αποβλήτων, ικανά να θέσουν σε κίνδυνο τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.  

Στις 5 Απριλίου, 2020 η US Space Command ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμή 

αντιδορυφορικού πυραύλου άμεσης ανόδου.  

I. Η νομιμότητα της χρήσης ASAT υπό το δίκαιο του διαστήματος – 

 Άρθρα IV και IX της Outer Space Treaty –  

Όπλα ASAT και η υποχρέωση περιορισμού των «διαστημικών αποβλήτων»  

ΙΙ. Επιχειρήσεις ASAT υπό το γενικό διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο – 

Η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στο διαστημικό χώρο –  

Η χρήση ASAT ως επιτρεπτή χρήση βίας σύμφωνα με το Χάρτη ΟΗΕ –  

Η εφαρμογή των αρχών του ανθρωπιστικού δικαίου ως προς τη χρήση ASAT  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ι. Η νομιμότητα της χρήσης ASAT υπό το δίκαιο του διαστήματος 
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Το πρόβλημα των «διαστημικών αποβλήτων» (space debris) 

Σήμερα, περίπου 2.218 επιχειρησιακοί δορυφόροι, που ανήκουν σε περισσότερα από 50 
κράτη, βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. 

Ανενεργοί δορυφόροι, όροφοι καυσίμων (πυραύλων), συντρίμμια εκρήξεων. 

U.S. Space Surveillance Network: 2019  

Περισσότερα από 23.000 αντικείμενα μεγαλύτερα των 10 εκατοστών σε τροχιά! 

Το πρόβλημα επιταχύνεται από την εσκεμμένη καταστροφή δορυφόρων μέσω 
αντιδορυφορικών όπλων (ASAT weapons), στα πλαίσια στρατιωτικών δοκιμών. 

Το πρόβλημα των «διαστημικών αποβλήτων» (space debris) 

ΟΡΙΣΜΟΣ: «space debris is defined as all man-made objects, including fragments and 
elements thereof, in Earth orbit or re-entering the atmosphere, that are non-functional». 

«Σύνδρομο Kessler»:Η συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα debris θα μπορούσε να 
δημιουργήσει μια τόσο μεγάλη ποσότητα διαστημικών υπολειμμάτων (“χιονοστιβάδα”), 
που η χαμηλή περίγεια τροχιά θα καθίστατο ουσιαστικά «ακατοίκητη» μέσω ενός 
«domino effect». 

Η σύγκρουση COSMOS 2251 – IRIDIUM 33 (2009) ώθησε στην  ανάγκη υιοθέτησης 
ρυθμίσεων. 

Διεθνείς πρωτοβουλίες για τη μείωση των «διαστημικών αποβλήτων» 

NASA, guidelines, 1995  

U.S. Orbital Debris Mitigation Standard Practices, 1997  

Προσπάθειες άλλων χωρών (Ιαπωνία, Γαλλία, Ρωσία, ESA)  

Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC), guidelines, 2002  
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UNCOPUOS space debris mitigation guidelines, 2007 (A/RES/62/217 - “International 
cooperation in the peaceful uses of outer space”)  

Η τοποθέτηση σε τροχιά γύρω από τη Γη μιας συσκευής ASAT που φέρει πυρηνική κεφαλή θα 
ήταν  αντίθετη προς το άρθρο 2 του άρθρου IV(1) της OST. –  

Αντίθετα, ένα συμβατικό όπλο ASAT σε τροχιά θα ήταν νομικά επιτρεπτό. –  

Ωστόσο, το άρθρο IV(1) OST δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση ενός πυραύλου ASAT άμεσης 
ανόδου (direct ascent), που φέρει συμβατικό όπλο (μια πυρηνική κεφαλή θα αποτελούσε 
παραβίαση της Συνθήκης του 1963 για την απαγόρευση των δοκιμών πυρηνικών όπλων στην 
ατμόσφαιρα, στο διάστημα και κάτω από το νερό (the Partial Test Ban Treaty, PTBT) –  

Τα συμβατικά (μη πυρηνικά ή μη ΜK) όπλα ASAT μπορούν νόμιμα να τοποθετηθούν στο (κενό) 
διάστημα - 

 Οι δοκιμές κάθε είδους όπλων ASAT θα είναι συμβατές με το άρθρο IV, εκτός από την 
περίπτωση που τα εν λόγω όπλα εγκαθίστανται στη Σελήνη ή σε οποιοδήποτε άλλο ουράνιο 
σώμα (άρθρο IV (2) OST). 

ΙΙ. Επιχειρήσεις ASAT υπό το γενικό διεθνές δίκαιο και το δ. ανθρωπιστικό δίκαιο 
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Η εφαρμογή των αρχών του ανθρωπιστικού δικαίου ως προς τη χρήση ASAT 

Οι θεμελιώδεις αρχές 

1. Η αρχή της διάκρισης (διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων, μεταξύ 

στρατιωτικών και πολιτικών στόχων). Καθιερώνεται από το άρθρο 48 του Πρωτοκόλλου Ι 

στις Σ της Γενεύης του 1949, που διακρίνει μεταξύ άμαχου πληθυσμού και μαχητών και μεταξύ 

πολιτικών στόχων και στρατιωτικών στόχων. Το Πρωτόκολλο (άρθρο 51 § 4) απαγορεύει τις 

επιθέσεις «άνευ διακρίσεως», αυτές δηλ. που δεν κατευθύνονται σε ειδικό στρατιωτικό στόχο - 

όπως οι βομβαρδισμοί “ζωνών” αυτές που χρησιμοποιούν μεθόδους ή μέσα μάχης που δεν 

δύνανται να κατευθύνονται σε συγκεκριμένο στρατιωτικό στόχο και αυτές που χρησιμοποιούν 

μεθόδους ή μέσα μάχης, τα αποτελέσματα των οποίων δεν μπορεί να είναι περιορισμένα, όπως 

τα χημικά ή τα πυρηνικά όπλα 

2. Η αρχή της αναλογικότητας. Καθιερώθηκε με το άρθρο 23ε του προσαρτημένου στην IVη 

Σ της Χάγης Κανονισμού, που απαγόρευσε τη χρήση όπλων ή υλών που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν ζημίες υπερβολικές. Η αρχή αυτή υιοθετείται και από το Πρωτόκολλο Ι (άρθρο 55 

§ 5 β΄), που χαρακτηρίζει ως επίθεση άνευ διακρίσεως και εκείνη η οποία δύναται να 

προκαλέσει απώλειες σε αμάχους και ζημίες σε αστικούς στόχους υπερβολικές σε σχέση με το 

συγκεκριμένο, άμεσο και αναμενόμενο στρατιωτικό αποτέλεσμα. Σχετικό και το άρθρο 57 § 2 

του Πρωτοκόλλου Ι, που επιτάσσει μεταξύ άλλων την αποφυγή λήψης απόφασης για εξαπόλυση 

επίθεσης αν αναμένεται ότι θα προκαλέσει απώλειες σε αμάχους ή ζημίες σε αστικά αντικείμενα 

υπερβολικές σε σχέση με το “σταθερό και άμεσο στρατιωτικό πλεονέκτημα”. 

3. Η αρχή της «στρατιωτικής αναγκαιότητας».επιτρέπονται μέτρα που είναι πραγματικά 

απαραίτητα για την επίτευξη ενός νόμιμου στρατιωτικού σκοπού και δεν απαγορεύονται από το 

διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, ο μόνος νόμιμος στρατιωτικός 

σκοπός είναι η αποδυνάμωση της στρατιωτικής ικανότητας των άλλων εμπολέμων μερών. Η εν 

λόγω αρχή προφανώς αντιβαίνει στις ανθρωπιστικές αρχές. Κατά συνέπεια, προκύπτει, ως 

σκοπός του ανθρωπιστικού δικαίου, η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ στρατιωτικής 

αναγκαιότητας και ανθρωπιστικών απαιτήσεων 
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Η εφαρμογή των αρχών του ανθρωπιστικού δικαίου ως προς τη χρήση ASAT 

Οι θεμελιώδεις αρχές 

4. Η αρχή του ανθρωπισμού 

Βλ. ρήτρα Martens: 

“in cases not covered by the law in force, the human person remains under the protection of the 

principles of humanity and the dictates of the public conscience” 

 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Όσον αφορά τη νομιμότητα των όπλων ASAT, η αλληλεπίδραση μεταξύ του Διαστημικού 

Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου και του Ανθρωπιστικού Δικαίου, όπως παρουσιάστηκε στο παρόν 

έγγραφο, μας οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1) Παρόλο που το ψήφισμα 1348(XIII) της Γενικής Συνέλευσης αναγνώρισε, ήδη από το 1958, 

ως κοινό στόχο (της ανθρωπότητας) "ότι το διάστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 

ειρηνικούς σκοπούς", το άρθρο IV(2) της Συνθήκης για το Διάστημα καθιέρωσε την εν λόγω 

αρχή μόνο εν μέρει, όσον αφορά τη Σελήνη και άλλα ουράνια σώματα. Κατά συνέπεια, 

οποιαδήποτε ανάπτυξη ή δοκιμή όπλων ASAT σύμφωνα με την συνθήκη του 1967 θα είναι 

νόμιμη στο επίπεδο του διαστημικού δικαίου. 
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2) Μια νόμιμη, σύμφωνα με το Δίκαιο του Διαστήματος, χρήση ASAT πρέπει να αξιολογηθεί 

περαιτέρω υπό το πρίσμα του Άρθρου 2(4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της 

απαγόρευσης της χρήσης βίας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Γενικού Διεθνούς Δικαίου 

και συνιστά κανόνα jus cogens. Δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από έναν τέτοιο 

κανόνα, η χρήση ενός όπλου ASAT θα ήταν σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο μόνο ως πράξη 

νόμιμης άμυνας, σύμφωνα με το άρθ. 51 του Χάρτη και τις συναφείς αρχές της αναγκαιότητας 

και της αναλογικότητας. Η τελευταία θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο σε περίπτωση που μια 

χρήση ASAT δημιουργήσει μεγάλες ποσότητες διαστημικών σκουπιδιών. 

3) Τέλος, κάθε χρήση όπλων ASAT που δικαιολογείται νομικά ως πράξη νόμιμης άμυνας πρέπει 

να είναι σύμφωνη με τις αρχές (του Ανθρωπιστικού Δικαίου) της διάκρισης και της 

αναλογικότητας. Για παράδειγμα, "χειρουργικές" χρήσεις ASAT που προορίζονται να 

"τυφλώσουν" ένα δορυφόρο-στόχο ή να διακόψουν τη λειτουργία του χωρίς να τον 

καταστρέψουν θα μπορούσαν, τουλάχιστον στη θεωρία, να περάσουν το "τεστ της διεθνούς 

νομιμότητας". 

4) Φαίνεται, με βάση τα παραπάνω, ότι ο μετριασμός των διαστημικών αποβλήτων αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την αξιολόγηση του βαθμού νομιμότητας των επιχειρήσεων ASAT: 

Καθώς τα διαστημικά απόβλητα μπορούν να αναπτύξουν τεράστιες ταχύτητες, ακόμη και πολύ 

μικρά κομμάτια μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο δορυφόρους και άλλα διαστημικά 

αντικείμενα, καθιστώντας έτσι "δυσανάλογο" κάθε χτύπημα ASAT. 

Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η νομιμότητα της χρήσης των όπλων ASAT στο Διεθνές 

Δίκαιο και στο Δίκαιο του Διαστήματος αξιολογείται σε σχέση με τρία αλληλεπιδρώντα  νομικά 

καθεστώτα, τα οποία τελικά οδηγούν, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό ένοπλης 

σύρραξης, στο παλιό αλλά πολύτιμο "τεστ της αναλογικότητας" 
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ΜΕΡΟΣ ΙV: Ερωτήσεις-Απαντήσεις 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δρ Γ. Γερούλης  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Πριν πάμε στις ερωτήσεις του ακροατηρίου, αναρωτιέμαι εάν  κάποιος από 

τους ομιλητές θέλει να κάνει κάποια διευκρίνιση.  

Στη συνέχεια θα θέσω στους ομιλητές ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί απευθυνόμενες σε 

αυτούς και τις οποίες έχουμε ομαδοποιήσει για συντόμευση. τις έχουμε ομαδοποιήσει που 

απευθύνονται στους ομιλητές.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ  Δρ. Γ. Κυριακόπουλος 

Κύριε Γερούλη, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Έγινε μια συζήτηση σε προηγούμενο στάδιο σήμερα 

για το θέμα των ορίων μεταξύ εναέριου χώρου και Διαστήματος. Θέλω να διευκρινίσω το εξής: η 

γραμμή Karman είναι μια επιστημονική γραμμή, δεν είναι νομική γραμμή.  

Νομική γραμμή δεν υπάρχει και θα πρέπει να υπογραμμίσω το εξής ότι προς το συμφέρον της 

χώρας είναι να μην υπάρχει γραμμή. Γιατί αυτό; Γιατί εσείς οι στρατιωτικοί μπορεί 

επιχειρησιακά να μιλάτε για αεροδιάστημα, εγώ ως νομικός τον τρέμω τον όρο γιατί είναι δύο 

διαφορετικά καθεστώτα. Στον αέρα η υποκείμενη χώρα έχει κυριαρχία, στο Διάστημα όμως δεν 

υπάρχει κυριαρχία, με αποτέλεσμα, επειδή ήδη συζητούμε το θέμα των υποτροχιακών πτήσεων 

(suborbital flights), θα ήταν δυνατόν, στο άμεσο μέλλον, μια χώρα που θα χρησιμοποιεί τέτοια 

να ισχυριστεί ότι δεν υπόκειται σε κανονισμούς ICAO, γιατί τα υποτροχιακά οχήματα δεν 

πρέπει να θεωρηθούν αεροσκάφη, αφού κινούνται στο Διάστημα. Τα θέματα αυτά έχουν πολλές 

πτυχές και, ενδεχομένως, επιπτώσεις επί των εθνικών θεμάτων. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Κύριε Κυριακόπουλε ευχαριστώ πάρα πολύ για την διευκρινιστική σας 

παρέμβαση. Επειδή γνωρίζω αυτό ακριβώς που είπατε, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια θέματα 

που πρέπει να τύχουν εξειδικευμένης περαιτέρω διερεύνησης και συζήτησης σε δημόσιες ή 

περιορισμένων ατόμων συνεδρίες, μετά από την σημερινή μας εκδήλωση θα δρομολογηθεί από 

την Ακαδημία πιο εξειδικευμένη συζήτηση με πρόσκληση του ανάλογου επιστημονικού 

δυναμικού της χώρας μας με στόχο να πράξουμε σαν Ακαδημία τεκμηριωμένες και 

ολοκληρωμένες προτάσεις στους συγκεκριμένους φορείς της πολιτείας. 

Με αφορμή αυτό που επισημάνατε, ανέφερα στην ομιλία μου και έγραψα στην διαφάνεια που 

παρουσίασα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ορίσει όριο, η Πολεμική αεροπορία δεν έχει 

ορίσει όριο. με ότι αυτό συνεπάγεται. Είπα επίσης ότι στην ομιλία μου ότι το FIR Αθηνών 

ελέγχει / συμβουλεύει μέχρι τα 33.000 πόδια και από κει και πέρα όποιος θέλει μπορεί να 

καταλάβει τι εννοώ και επίσης ανέφερα ότι η αντιπυραυλική άμυνα έχει πεδίο δράσης πάνω 

από τα 60, 70, 80 χιλιάδες πόδια και το που θα διεξαχθεί το θέατρο επιχειρήσεων για την 

αναχαίτιση της απειλής είναι θέμα που πρέπει νομικά να το δούμε και σαν έθνος και σαν χώρα.  

Επίσης θέλω να αναφέρω ενημερωτικά ότι η Ελλάδα, αντιμετώπισε για πρώτη φορά κυριαρχικά 
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δικαιώματα στο Διάστημα όταν ήθελε να διεκδικήσει τις συχνότητες για την δημιουργία της 

Hellas Sat. Τότε  χάσαμε δυστυχώς την περίπτωση της Χ-μπάντας αλλά ευτυχώς την 

εξασφαλίσαμε συνεργαζόμενοι με την Κύπρο. 

Επίσης θέλω να γνωρίσω στο ακροατήριο ότι ήδη είχαμε  στο παρελθόν παρενόχληση από 

ρωσικό δορυφόρο στις 390 που παρέμβαλε τις δικές μας συχνότητες επικοινωνίας. παρόλο που η 

διεθνής συμφωνία είναι ξεκάθαρη και υπαγορεύει το χώρο που μπορεί καθένας να 

εκμεταλλευτεί τις διαστημικές συχνότητες. Ήταν η πρώτη περίπτωση που αντιληφθήκαμε την 

ανάγκη της νομικής παρέμβασης και την ισχύ που θα πρέπει να έχει αυτή στο διάστημα στο 

μέλλον.   

Σας ευχαριστώ κ καθηγητά για την πολύ σωστή διευκρίνηση την οποία θα συμπεριλάβουμε στα 

συμπεράσματα της ημερίδας.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ.  Κων. Καρτάλης:  Είδα κάποιες  ερωτήσεις  που έχουν  γίνει στο chat.  

Πρώτη Αν η αγορά καθορίζει πρακτικά τα θέματα σπουδών που έχουμε για τα θέματα 

διαστημικής. Kοιτάξτε αυτά πηγαίνουν παρέα. Εμείς παρακολουθούμε τις επιστημονικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις στη διεθνή σκηνή όπως το περιέγραψα προηγουμένως.  

Ανανεώνουμε τα προγράμματα σπουδών μας και παρακολουθούμε προφανώς και την αγορά 

εργασίας γιατί έχουμε και την υποχρέωση οι απόφοιτοι μας να έχουν και μια καλή πιθανότητα 

επαγγελματικής αποκατάστασης.  

Δεν καθορίζει η αγορά τα προγράμματα σπουδών, προφανώς την ακούμε όπως ακούμε και τις 

διεθνείς εξελίξεις.  

Το δεύτερο ερώτημα ήταν αν οι απόφοιτοι μας βρίσκουν δουλειά. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω 

ότι βρίσκουν όλοι δουλειά αμέσως, δεν είναι όμως αυτή η κατάσταση. Όμως είναι θωρακισμένοι 

με πάρα πολλές γνώσεις σε διαφορετικά αντικείμενα: διαστημική πληροφορική, φυσική, 

μαθηματικά, και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο απορροφώνται και από φορείς του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Όσο ανοίγει ο χώρος τόσο περισσότερος καλός κόσμος έχει 

χώρο να δουλέψει Εμείς ετοιμάζουμε τον καλό κόσμο και περιμένουμε η πολιτεία να φτιάξει τις 

δομές για να ανοίξει ο χώρος. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Κύριε Κολοβέ, έχετε κάτι να πείτε πριν 

ακούσουμε τις ερωτήσεις των ακροατών; 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ.   Αλεξ. Κολοβός: Αυτό που θέλω να πω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι στο 

κείμενο με το οποίο ο Πρόεδρος Trump υπέγραψε τη δημιουργία της Space Force γίνεται μια 

αναφορά ότι οι ΗΠΑ πια αναγνωρίζουν ως όριο τα 100 χιλιόμετρα.  

Τώρα θα απαντήσω  σε ερώτηση που απευθύνεται σε μένα και αφορά την ύπαρξη διαστημικής 

πολιτικής. Κατ αρχήν θα πρέπει να πω ότι η Ελλάδα παρόλο που έχει διαστημικό πρόγραμμα 

δεν έχει καθορίσει μια διαστημική πολιτική.  
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Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το 2017 όταν ανακοινώθηκε ο ΕΛΔΟ (Ελληνικός Διαστημικός 

Οργανισμός), η προσδοκία ήταν πως θα γίνει αυτή η Πολιτική Διαστήματος. Αν δεν ξέρεις πού 

πας, τότε τι θα υλοποιήσεις; Το 2019 (ο ΕΛΔΟ) άλλαξε το όνομά σε ΕΛΚΕΔ (Ελληνικό Κέντρο 

Διαστήματος)  και ακόμα περιμένουμε να δούμε ένα κείμενο Πολιτικής για το Διάστημα.  

Παρόλα αυτά το Υπουργείο Άμυνας είναι το μοναδικό υπουργείο στην Ελλάδα που διαθέτει 

Πολιτική για τα θέματα του Διαστήματος από το 1995. 

 Τότε το ΓΕΕΘΑ μέσω του ΕΚΔΕ (Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Ερευνών) υπέβαλε στο ΣΑΓΕ 

εισήγηση που εγκρίθηκε και εκεί λέει ότι οι εφαρμογές ενδιαφέροντος είναι η παρατήρηση της 

γης οι επικοινωνίες οι μετεωρολογία, η διάσωση και η πλοήγηση ενώ επίσης έθετε παράλληλα 

και στόχευση την επιβιωσιμότητα των επίγειων εγκαταστάσεων.  

Το 2007 αυτή η Πολιτική υπέστη μία επικαιροποίηση απλά σε λεκτικό επίπεδο (wording), 

δηλαδή με αφορμή τη συμμετοχή της χώρας στο στρατιωτικό πρόγραμμα παρατήρησης  γης 

Helios II, σβήστηκαν  από την παλιά πολιτική οι λέξεις «από εμπορικούς δορυφόρους» (γιατί το 

1995 μόνο εμπορικοί δορυφόροι υπήρχαν, δεν υπήρχαν στρατιωτικοί που θα μπορούσαμε εμείς 

να έχουμε κάποια πρόσβαση) και απλά σβήστηκε λέξη «εμπορικοί» και μπήκε το δορυφορικό 

πρόγραμμα “Helios II”.  

Αρα λέμε ότι χρειάζεται επικαιροποίηση γιατί η πολιτική του ΥΠΕΘΑ παρόλο που είναι η 

μοναδική, χρονολογείται εδώ και 25 χρόνια άρα δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση, 

αφού έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο. Συνεπώς απαιτείται μια αναθεώρηση και οι βασικοί άξονες 

θα πρέπει να είναι η επενδύσεις σε αυτόνομα συστήματα, οι πολιτικοστρατιωτικές συνέργειες, 

που σήμερα δεν αναφέρονται καθόλου, αλλά και οι σχέσεις και η συμμετοχή της ελληνικής 

αεροδιαστημικής βιομηχανίας, η οποία σε όλα τα κείμενα Πολιτικών (Διαστήματος), είναι 

παρούσα διεθνώς και μόνο σε μας απουσιάζει. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ. Πολύ σωστά κ Κολοβέ. Θα ήθελα να συμπληρώσω, ότι με τη αλλαγή αυτή 

που είπατε που έγινε από το ΓΕΕΘΑ είχαν μπει μαζί με το Helios II και προδιαγραφές για να 

αξιοποιηθούν οι διακρατικές συμφωνίες για περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία και 

υποστήριξη των αμυντικών διαστημικών εφαρμογών των αμυντικών προγραμμάτων της χώρας 

που αφορούσε δορυφορικές υπηρεσίες  SIGINT, αλλά δυστυχώς δεν τελεσφόρησε.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ. Υπάρχει μια ερώτηση που απευθύνεται στον διευθύνοντα σύμβουλο της 

HELLAS SAT AE και αφορά το ιστορικό πώλησης της εταιρείας στους Άραβες από τον ΟΤΕ. Αν 

μπορείτε να απαντήσετε συνοπτικά χωρίς να αναφερθείτε σε εμπιστευτικές πληροφορίες. 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ  HELLAS SAT CEO  Δρ Χρ. Πρωτοπαπάς  Η ερώτηση είναι γιατί ο ΟΤΕ 

πώλησε την Hellas sat, πόσο εισέπραξε από την μεταβίβαση των μετοχών και για ποιο λόγο η 

Hellas sat αυτή τη στιγμή δεν έχει μετόχους που να ελέγχονται από την ελληνική κυβέρνηση. 

Με δική μου πρωτοβουλία το 2008 όταν ο ΟΤΕ θα ιδιωτικοποιείτο είχα ετοιμάσει ένα σημείωμα 

στον Υπουργό άμυνας της Ελλάδος όπου έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα πρέπει να 
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ακολουθήσει και η Ελλάδα το παράδειγμα της Τουρκίας, που όταν ιδιωτικοποιείτο η Turk 

Telecom, o Turksat, από Διεύθυνση της Turk Telecom, αποσχίστηκε από αυτήν και έγινε η 

εταιρεία ιδιοκτησίας του τουρκικού κράτους. 

Το ίδιο είχα προτείνει και στην συγκεκριμένη περίπτωση της πώλησης του ΟΤΕ, δηλαδή η 

Hellas sat να αποσχιστεί από τον ΟΤΕ και ο κύριος μέτοχος να ήταν το ελληνικό δημόσιο. Αυτό 

δεν ακολουθήθηκε οπότε στην ιδιωτικοποίηση του 2009 ο ΟΤΕ έγινε μέλος του Ομίλου της 

Deutsche Telekom και η Deutsche Telekom έλεγχε τον ΟΤΕ. Το 2011 αποφάσισε να πωληθεί η 

Hellas sat όχι γιατί ήταν ζημιογόνα εταιρεία, (εκείνη την εποχή είχαμε κέρδη 11 εκατομμύρια 

ευρώ το χρόνο και είχαμε συσσωρεύσει και ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο). Απλά δεν ήταν στις 

προτεραιότητες εκείνης της εποχής της Deutsche Telekom και του ΟΤΕ να συνεχίσουν τις 

δραστηριότητες στο διάστημα και στις δορυφορικές εφαρμογές. Έτσι το 2011 ξεκίνησε η 

διαδικασία πώλησης της Hellas Sat με αποτέλεσμα το 2013 με έγκριση του Ελληνικού δημοσίου 

γίναμε μέλος του ομίλου της Arabsat  με τίμημα διακοσίων οκτώ εκατομμυρίων ευρώ που 

πώλησε ο OTE την Hellas Sat στον Arabsat. Παράλληλα o OTE εκτός από τα 208 εκατομμύρια, 

είχε πάρει και περίπου 70 εκατομμύρια ως μέρισμα. Όμως αυτή τη στιγμή η Hellas Sat 

ελέγχεται από το Ελληνικό δημόσιο με μια πολύ αυστηρή σύμβαση παραχώρησης η οποία 

υπογράφηκε το 2017. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι μεταξύ των άλλων η σύμβαση αναφέρει ότι 

το Ελληνικό δημόσιο μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού της Hellas 

Sat για λόγους εθνικής ασφάλειας.  

Βασικά το management της εταιρείας παρέμεινε το ίδιο, εργοδοτούμε μόνο Έλληνες και 

Κύπριους μηχανικούς και υπαλλήλους στην εταιρεία. Επίσης το Ελληνικό δημόσιο μέσω της 

ΕΑΒ, γιατί από αυτή την κίνηση που έγινε μεταξύ του ΟΤΕ και του Arabsat αυξήθηκε και το 

ποσοστό συμμετοχής της ΕΑΒ, ως αποτέλεσμα μιας πολύ αυστηρής συμφωνίας μετόχων μεταξύ 

της ΕΑΒ και του Arabsat. Το ελληνικό δημόσιο μέσω της ΕΑΒ παρακολουθεί πάρα πολύ 

προσεκτικά και με μεγάλη λεπτομέρεια τις δραστηριότητες της εταιρείας με τη συμμετοχή του 

προέδρου της ΕΑΒ στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Mε αυτόν τον τρόπο υπάρχει πάντα 

μία εποπτεία και σε διοικητικό επίπεδο και σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας 

από το ελληνικό δημόσιο, αλλά και εποπτείας και για λόγους ασφαλείας από το υπουργείο με 

βάση τη σύμβαση παραχώρησης που έχουμε υπογράψει.  

Άρα η Hellas Sat είναι όπως οι άλλοι δορυφορικοί οργανισμοί της Ευρώπης όπως για 

παράδειγμα και ο Hispasat και ο Eutelsat και η SES, εταιρείες που μπορεί να έχουν κάποιους 

μετόχους οι οποίοι είναι εκτός Ευρώπης. Βασικά δεχόμαστε ότι είμαστε εταιρείες οι οποίες 

οργανωνόμαστε και λειτουργούμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχουμε δραστηριότητα 

σε αυτές τις χώρες. Θεωρούμαστε ότι είμαστε εθνικοί δορυφορικοί Οργανισμοί των δύο χωρών, 

διότι χρησιμοποιούμε τις τροχιακές θέσεις των χωρών αυτών, οι δορυφόροι ελέγχονται από το 

έδαφος της Ελλάδας και της Κύπρου, άρα ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιταχθούν για λόγους 

ασφαλείας.  

Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης αφορά τους κυρίους μετόχους. Οι κύριοι μέτοχοι αυτήν τη 
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στιγμή είναι ο Arabsat και η EAB, με πλειοψηφικό πακέτο ο Arabsat. Τα κεφάλαια που έδωσε ο 

Arabsat από την αρχή για να εξαγοράσει την Hellas sat είναι 208 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης 

αυτή τη στιγμή έχουμε επιπλέον επενδύσεις γύρω στα άλλα 300 εκατομμύρια, με ίδια κεφάλαια 

της εταιρείας και με δανεισμό της εταιρείας, για την εκτόξευση των δύο άλλων δορυφόρων.  

Τώρα για την επόμενη Ερώτηση που αφορά τις κρατικές δαπάνες για τις δορυφορικές 

επικοινωνίες δεν μπορώ να τις ξέρω και δεν γνωρίζω και  ποιες είναι οι αναλογίες του ιδιωτικού 

τομέα, αλλά και να το ξέραμε δεν μπορούμε να πούμε.  Δεν κάνουμε εμείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες για το Ελληνικό δημόσιο. Παρέχουμε δωρεάν χωρητικότητα στο ελληνικό 

δημόσιο ως αντάλλαγμα της αδειοδότησης που έχουμε από την Ελλάδα για την τροχιακή θέση 

των 39 μοιρών. Τώρα το ελληνικό δημόσιο με τη σειρά του μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν τη 

χωρητικότητα για όσες εφαρμογές δορυφορικές θέλει για τις ένοπλες δυνάμεις, για την ΕΡΤ 

(ένας αναμεταδότης χρησιμοποιείται για την επίγεια μετάδοση προγραμμάτων της ΕΡΤ) και για 

την ίδια την κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούμε εμείς ως Hellas Sat να ξέρουμε, αλλά και δεν 

μπορούμε  και να ελέγχουμε και να προτείνουμε στην κυβέρνηση πώς θα χρησιμοποιήσει την 

δορυφορική αυτή χωρητικότητα, ή τι επενδύσεις θα πρέπει να κάνει σε εξοπλισμό για τη χρήση 

αυτής της δορυφορικής χωρητικότητας. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο κ Πρωτοπαπάς απάντησε σε όση έκταση επιτρέπετε στις τρεις ερωτήσεις 

που τέθηκαν από το ακροατήριο και τον ευχαριστούμε.  Υπάρχουν ακόμα μερικές ερωτήσεις 

που απευθύνονται στους τρεις ομιλητές.  Η πρώτη είναι διπλού ενδιαφέροντος η ακόλουθη:  

«Πόσο δύσκολος ή μακρινός μπορεί να είναι ένας σχεδιασμός τοποθέτησης σε γεωστατική 

τροχιά ενός δορυφόρου για παρακολούθηση του πιθανού θέατρου επιχειρήσεων αλλά και του 

γείτονα όσο πιο βαθιά γίνεται. Επίσης υπάρχει συνεργασία στον τομέα αυτό με Κύπρο; Αυτό το 

κομμάτι είναι διπλό: ένα τεχνολογικό, που μπορεί να μας απαντήσει ένας εκ των καθηγητών και 

το δεύτερο κομμάτι νομίζω, εκτιμώ ότι δεν πρέπει να απαντηθεί το κομμάτι των αμυντικών, 

παρά μόνο των πολιτικών εφαρμογών.» 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ Αλ. Κολοβός Γνωρίζω ότι υπήρχε συνεργασία με την Κύπρο από πολύ πολύ 

παλιά, είχα πάει δυο φορές για το λόγο αυτό εκεί. Τώρα ο κύριος Βούρης ακουμπάει το μόνιμο 

πρόβλημα της «συνεχούς επιτήρησης». Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν το έχουν λύσει ούτε οι 

ίδιοι οι Αμερικανοί  Παρόλα αυτά υπάρχει τεχνική δυνατότητα με γεωστατικό δορυφόρο στα 

36.000 χιλιόμετρα, ο όποιος φαίνεται σταθερός πάνω από μία περιοχή να βλέπει κανείς από κει 

πάνω κάτω.  

Η Κύπρος είναι μια μικρή περιοχή ούτως ή άλλως και μπορεί να έχει real time video από το 

Βόρειο τμήμα της ενώ και οι αποστάσεις είναι μικρές από τα απέναντι παράλια. Αυτή τη στιγμή 

υπάρχει μια μελέτη η οποία ήταν της Airbus από ότι θυμάμαι, που τέθηκε υπόψιν των ESA 

(European Space Agency) και EDA (European Defence Agency), αλλά το κόστος νομίζω ότι ήταν 

πάνω από τρεισήμισι δισεκατομμύρια ευρώ και δεν βρέθηκε καμία χώρα να συμβάλει σε αυτό. 
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Όμως, η Παγκόσμια στρατηγική ασφάλειας της ΕΕ (Ύπατη Εκπρόσωπος ΕΕ Μογκερίνι, 2016) 

αναδεικνύει πάλι αυτή την μόνιμη επιχειρησιακή απαίτηση, δηλαδή την απαίτηση για μία 

μόνιμη παρατήρηση γης. Υπάρχουν δύο τρόποι: ο ένας είναι αυτός που μόλις αναφέρθηκα, 

τοποθέτηση δορυφόρου σε γεωστρατηγική τροχιά και η Κύπρος είναι μια πολύ μικρή περιοχή 

ούτως ή άλλως άρα καλύπτεται επαρκώς. Τότε μπορεί κανείς να βλέπει με video εκείνη τη 

στιγμή τι γίνεται, όχι με εξαιρετικά καλή ευκρίνεια αλλά σε περίοδο κρίσης είτε πολέμου δεν σε 

ενδιαφέρει η ευκρίνεια. Βλέπεις όμως για παράδειγμα αν τα αεροπλάνα κινούνται και βλέπεις 

αμέσως το αποτέλεσμα μιας προσβολής, αν ο στόχος έχει πληγεί όχι. Ο δεύτερος είναι με 

μεγάλα σμήνη μικροδορυφόρων που φεύγει ένας έρχεται άλλος. Εκεί μπορεί να υπάρχει ένα 

χάσμα κάποιων λεπτών αλλά ακόμα αυτό (το σύστημα) δεν υπάρχει. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Θέλει κάτι να συμπληρώσει κάποιος κύριος καθηγητής στο κομμάτι αυτό;  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ. Κων. Καρτάλης: Mε κάλυψε ο κ. Κολοβός, σας ευχαριστώ. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να συμπληρώσω εδώ κ. Βούρη ότι δεν υπάρχει υποδομή στην Ελλάδα για να 

εκτοξεύσει τέτοιο δορυφόρο. Aπό πλευράς λήψης των πληροφοριών και διαχείρισης των 

δορυφορικών αυτών πλατφορών έχουμε και μπορούμε να αποκτήσουμε επί πλέον δυνατότητες 

εφόσον υπάρξει η ανάλογη διαστημική πλατφόρμα με το συγκεκριμένο φορτίο. 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ κ. Χριστ. Πρωτοπαπάς: Κύριε Γερούλη, με συγχωρείται που επεμβαίνω. 

Υπάρχει ακόμα ένας τρόπος ειδικά για την Κύπρο και για περιοχές όπως το Αιγαίο. Είναι τα 

στρατοσφαιρικά μπαλόνια. Υπάρχει η τεχνολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναπτύσσονται 

τώρα και από ευρωπαϊκές εταιρείες. Βρίσκονται δε στη στρατόσφαιρα και το φορτίο τους είναι 

τέτοιο που έχουν πολύ υψηλής ευκρίνειας κάμερες που μπορούν να δουν ακόμα και το μάτι του 

στρατιώτη αλλά και άλλους αισθητήρες ανίχνευσης. Έχω συμμετάσχει σε μια τέτοια 

παρουσίαση και ή τεχνολογία αυτή είναι πολύ χρήσιμη για το Αιγαίο και την Κύπρο. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  Σας ευχαριστώ. Επίσης υπάρχουν και τα picosatellite, τα οποία είναι 

κομμάτια τα οποία μπορούν να γίνουν από τα Ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν συμφωνείτε κύριε 

Καρτάλη? 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ. Κων. Καρτάλης: Ναι, οι μικροδορυφόροι και οι νανοδορυφόροι που είναι 

στο πεδίο της έρευνας - και αυτό που είπε ο κ Πρωτόπαπας είναι τα HAPS που καλύπτουν το 

κενό μεταξύ χαμηλότερων υψών δορυφορικής τοποθέτησης και της στρατόσφαιρας. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  Εθνικά πάμε καλά στο κομμάτι αυτό και εάν μεθοδευτεί καλύτερα η εθνική 

πολιτική (Διαστήματος), θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε και καλύτερα.  
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ. Κων. Καρτάλης:: Αυτό είναι σίγουρο και νομίζω ότι η Σύμβαση που 

υπάρχει μεταξύ του πανεπιστημίου Αθηνών και των ενόπλων δυνάμεων, περιέχει ήδη ένα 

μνημόνιο συνεργασίας (2018), που μπορεί να εξειδικευτεί ακόμη περισσότερο. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Κυριακόπουλο από τον κ. Τενεκούδη. Ερωτά 

αν υπάρχει νομική κατοχύρωση από ένα φυσικό πρόσωπο που θα υποστεί βλάβη από σκουπίδι 

που θα πέσει επί της γης.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ.  Γεωρ. Κυριακόπουλος: Προβλέπεται αυτό. Και η σύμβαση του 1967 αλλά 

και η Σύμβαση περί ευθύνης από διαστημικές δραστηριότητες του 1972, προβλέπουν ότι 

υπάρχει ευθύνη. Προσέξτε όμως, αναφερόμαστε σε ευθύνη του κράτους, κάτι που είναι 

πρωτοφανές στο διεθνές δίκαιο, αφού κάτι τέτοιο δεν υφίσταται σε αντίστοιχου χαρακτήρα 

θαλάσσιες ή αεροπορικές δραστηριότητες.  

Καθ’ υπόθεση, αν η ιδιωτική αμερικανική εταιρεία Space X ζημιώσει ιδιώτη στο έδαφος, ευθύνη 

θα φέρει το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η ευθύνη στο Διάστημα πάντοτε αντανακλά 

στο πρόσωπο του κράτους. Αποτελεί εξαίρεση στο γενικό σχήμα της ευθύνης του κράτους και 

δεν έχει καμία σχέση με την ιδιωτική ευθύνη που υπάρχει στην αεροπορική μεταφορά και την 

θαλάσσια μεταφορά. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  Δηλαδή ο κινεζικός πύραυλος που έφυγε προχθές εκτός ελεγχόμενης 

τροχιάς αν έπεφτε στην Ελλάδα θα πλήρωνε η Κίνα αποζημίωση;  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ.  Γεωρ. Κυριακόπουλος: Η Κίνα βέβαια, και θα αποζημίωνε και για τις 

τυχόν ανθρώπινες απώλειες. ‘Όταν έλαβε χώρα η πτώση σοβιετικού πυρηνοκίνητου δορυφόρου 

Cosmos 954 στον Καναδά,  το 1978, ο Καναδάς διενήργησε εκτεταμένες έρευνες  για να 

διαπιστώσει αν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας στο καναδικό έδαφος, εστράφη κατά της 

Σοβιετικής Ενωσης, θεωρώντας ότι αυτή έφερε ευθύνη για το συμβάν, και τελικά εδόθη 

αποζημίωση μετά από συμφωνία των δυο χωρών. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ. Ερώτημα προς τον κ. Κολοβό. Τότε που η Ελλάς υπέγραψε και μπήκε στο 

Πρόγραμμα Helios II, ενετάχθη στην ομάδα των δορυφορικών κρατών της Ευρώπης με αυτήν 

την υπογραφή, η οποία ήταν τότε πρωτοπόρα για την χώρα?.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ. Αλ. Κολοβός: Προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι από το 2003 με την 

υπογραφή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ενός θεσμικού κειμένου Κοινών Επιχειρησιακών Απαιτήσεων 

(BOC), η Ελλάδα έκανε το πρώτο βήμα στην κοινή κατανόηση της απειλής και των 

δυνατοτήτων.  
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Αυτό υλοποιήθηκε μετά με το Helios, με την Επιτροπή Τενεκούδη. Μπορώ να σας πω ότι ήταν 

ένα δύσκολο έργο διότι υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Αλλά είμαστε πολύ περήφανοι ότι τα 

καταφέραμε και πλέον έγινε πολύ σαφής η επιτυχία του προγράμματος, διότι τώρα γίνεται 

συζήτηση για την μετάπτωση στο διάδοχο σχήμα και επίσης επί των ημερών και του κ. 

Τενεκούδη στο υπουργείο υπεγράφη η θέληση της Ελλάδας να μπει στο διάδοχο σχήμα, στο 

πρόγραμμα MUSIS, το οποίο υλοποιείται τώρα. 

Άρα ήταν μοναδικές ευκαιρίες τότε, για τις οποίες όμως το έδαφος δεν ήταν ιδιαίτερα εύφορο 

και χρειάστηκε αγώνας για να πειστεί η στρατιωτική κυρίως ηγεσία στα ζητήματα αυτά.  

Ελπίζω τώρα, αν γίνει πάλι συζήτηση για φορέα, τα πράγματα να είναι κάπως καλύτερα. Δείτε 

το 1977 το Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Εφαρμογών φτιάχτηκε μετά από μια πρόταση του 

καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχάλη Μουτσούλα ο οποίος έπεισε την πολιτική ηγεσία 

και φτιάχτηκε το ΕΚΔΕ, με μία πρόταση ενός καθηγητού. Σήμερα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι 

αυτό, ένας καθηγητής να επηρεάσει την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, μακάρι όμως. Ας 

έχουμε μια ελπίδα. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Πριν προχωρήσω στην ΕΠΌΜΕΝΗ ερώτηση, θα ήθελα να κάνω εγώ μια 

ερώτηση στον κύριο Πρωτόπαπα. Ερώτηση – πρόταση που περιέλαβα στην ομιλία μου, και αν 

και ξέρω την απάντηση θα ήθελα να ακουστεί από τον πλέον ειδικό . Κατά πόσον μπορεί η 

Ελλάδα σαν κράτος να υποβάλει πρόταση στην Hellas Sat ΑΕ, στον δορυφόρο 5 που θα 

εξαπολυθεί στο μέλλον, να είναι υβριδικός. Δηλαδή ένα τμήμα του φορτίου να έχει επάνω 

αισθητήρα επιτήρησης και αισθητήρα SIGINT ώστε να καλύπτονται παράλληλα  οι ανάγκες 

επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης και για αντιπυραυλική άμυνα. Όντας γεωστατικός, ας 

έχει λίγο μειωμένες δυνατότητες σε τηλεπικοινωνίες, αλλά να δίνει  στη χώρα αυτά που 

πρότεινε ο κ. Βούρης.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ. Χριστ. Πρωτοπαπάς: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και υπάρχει η τεχνική 

δυνατότητα, για το  Hellas Sat 5 . Μπορεί να υπάρξει ένα όργανο το οποίο μάλιστα έχουμε βρει. 

Είναι και αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας που μπορεί να ανιχνεύει ακόμα και τις ουρές των 

πυραύλων και παράλληλα μαζί με ένα άλλο οπτικό όργανο. Το ίδιο όργανο το χρησιμοποιεί η 

NASA στους δορυφόρους που έχει για την παρακολούθηση των πυρκαγιών. 

Τώρα για αντιπυραυλική άμυνα υπάρχει και η τεχνολογία και αυτή η τεχνική δυνατότητα. Είναι 

ακριβώς η ίδια πρόταση που είχαμε κάνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανίχνευση 

πυρκαγιών στην ευρωπαϊκή επικράτεια. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Εκτιμώ ότι αυτές οι ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις μπορεί να 

αποτελέσουν ένα μέρος των προτάσεων του συνεδρίου προς την πολιτεία και το ΥΕΘΑ για 

προσαρμογή της εθνικής δορυφορικής στρατηγικής, αύξηση της αποτελεσματικότητας και 

μείωση του συνολικού κόστους στους τομείς του C4I 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ. Χριστ. Πρωτοπαπάς: Τέτοιου είδους όργανα έχουν και στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, τα οποία χρησιμοποιούν και οι Κορεάτες και Ιάπωνες και υπάρχουν και ευρωπαϊκά 

όργανα που με λίγη προσπάθεια θα μπορούν να έχουν και αυξημένη ευκρίνεια αφού μέχρι 

σήμερα τα ευρωπαϊκά όργανα δεν έχουν τόση αυξημένη ευκρίνεια όσο τα αμερικανικά. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Μια ακόμα ερώτηση δική μου για τον κ. Καρτάλη σχετικά με την σύγχρονη 

δορυφορική τεχνολογία και την επιστήμη των ΗΥ και της πληροφορικής. Κατά πόσον τα 

ελληνικά πανεπιστήμια με την τεχνογνωσία που αναπτύσσουν τώρα στο κομμάτι των 

υπολογιστών και τις δορυφορικές εφαρμογές των αισθητήρων θα μπορούσαν να παίρνουν 

ακατέργαστη (σε παρένθεση) πληροφορία, για να μειώσουν το φορτίο και το κόστος του 

συγκεκριμένου υβριδικού δορυφόρου και στη συνέχεια αφού την παίρνουν από τους σταθμούς 

εδάφους να την επεξεργάζονται ώστε να είναι και ασφαλής στην μετάδοση  να διαχέεται 

οικονομικότερα στους χρήστες. 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ. Κων. Καρτάλης:  Κοιτάξτε κι αυτή η εφαρμογή είναι μια εφαρμογή που 

εξετάζεται ερευνητικά, δεν την έχουμε στο πρόγραμμα σπουδών φυσικά, είναι πολύ 

εξειδικευμένο αυτό που λέτε, αλλά είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Μπορεί να συνδυαστεί 

δηλαδή με όλες αυτές τις προηγούμενες δραστηριότητες που είπαμε.  

Δεν υπάρχει επίγειος σταθμός στην Ελλάδα σε επίπεδο πανεπιστημίου για να μπορέσει να 

βοηθήσει σε αυτή τη σύνδεση. Θα έλεγα ότι εκεί θα συγκρατήσουμε λίγο τις δυνάμεις μας, δεν 

είμαστε ακόμα τόσο έτοιμοι εκεί, θα χρειαστεί και άλλη δουλειά αλλά νομίζω ο δρόμος έχει 

ανοίξει πάρα πολύ. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  Πάμε τώρα στην τελευταία μας ερώτηση του κ. Γιαλιαδάκη που 

απευθύνεται στον κ Κυριακόπουλο. Στην περίπτωση που ένα κράτος κάνει χρήση 

αντιδορυφορικού όπλου για την καταστροφή δικού του δορυφόρου και ως παράπλευρη 

απώλεια καταστρέφει δορυφόρο άλλου κράτους, ή δημιουργούνται διαστημικά προβλήματα με 

σκουπίδια, μπορεί να καταλογιστεί στο κράτος και να υπάρχει διεθνής ευθύνη; 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Δρ.  Γεωρ. Κυριακόπουλος: Ξεκινώ από το δεύτερο σκέλος το θέμα των 

σκουπιδιών. Το έχουμε ξεκαθαρίσει ήδη, ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της χρήσης, έστω 

για λόγους δοκιμής, αντιδορυφορικού όπλου με την παραγωγή αποβλήτων και ότι, σε μια τέτοια 

περίπτωση, το κράτος στο οποίο θα προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, πρέπει να κάνει 

διαβουλεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο IX OST, να ενημερώσει άλλους χρήστες  για τις προθέσεις 

του και να φροντίσει για τα δέοντα. Το δέον γενέσθαι είναι η  καταστροφή του δορυφόρου να 

γίνει σε τέτοιο σημείο του διαστήματος ώστε να είναι περιορισμένη η δημιουργία συντριμμιών 

και το μέγιστο μέρος αυτών να εισέλθει τελικά στην ατμόσφαιρα και να καεί. Αυτό όμως ούτως 
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η άλλως το έχουμε θίξει. Τώρα, τι θα πει παράπλευρη απώλεια; Το μόνο το οποίο κρατώ ως 

νομικός είναι ότι δεν υπήρχε πρόθεση καταστροφής του άλλου δορυφόρου άλλου κράτους. 

Προφανώς εδώ λοιπόν θα ξεκινήσει μια διαδικασία απόδοσης ευθύνης προς  καταβολή 

αποζημίωσης. Η καταστροφή δορυφόρου άλλου κράτους συνιστά παραβίαση τόσο του διεθνούς 

δικαίου όσο και του δικαίου του διαστήματος, η δε αναζήτηση αποζημίωσης θα αναχθεί στο 

κράτος αυτό καθ’ αυτό, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη ειπωθεί. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αγαπητοί ομιλητές, κύριοι σύνεδρου σας ευχαριστούμε πολύ για την 

συμμετοχή και την δυναμική συμμετοχή σας και στην τελευταία περίοδο της ημερίδας των 

ερωτήσεων. Με την συζήτηση και τις ερωτήσεις που θέσατε οροθετήθηκε καλύτερα και το 

πραγματικό ενδιαφέρον σας για την εξέλιξη της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και των 

εφαρμογών της στη χώρα μας.  

Συμπερασματικά παραθέτω στην προβαλλόμενη διαφάνεια τα κυριότερα σημεία των 

συμπερασμάτων και των εισηγήσεων τα οποία θα ληφθούν υπόψη και θα αναλυθούν από την 

επιστημονική επιτροπή της Ακαδημίας, ώστε να ενσωματωθούν στο έντυπο των πρακτικών 

συνολικά στο τέλος, ως επιστέγασμα της σημερινής μας ημερίδας.  

Μιας ημερίδας η οποία ομολογώ ότι ήταν συγκροτημένη μεστή εξειδικευμένη και παραγωγική 

με πολύ δημιουργική σκέψη και ερωτήσεις του ακροατηρίου. Σαν μέλος του ΔΣ της Α.ΑΚ.Ε.,  και 

σαν συντονιστής σας ευχαριστώ για την βοήθεια και την συμμετοχή σας.  

Κύριε Πρόεδρε, εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση,  να πάρετε το λόγο και να κλείσουμε τη 

συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους όλου του συμβουλίου όσους συμμετείχαν μέχρι τώρα. 

 

Επίλογος Προέδρου Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. 

Στυλ. Αλεξόπουλος. Ευχαριστώ, κ. Γερούλη. Κατ’ αρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους 

τους συμμετέχοντες για την τιμή να κλείσω αυτή την εξαιρετική Ημερίδα με τόσο υψηλό 

ακροατήριο, ιδιαίτερα τους ομιλητές των ειδικών θεμάτων για τις πολύ αναλυτικές και 

εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους. Εθίγησαν πολλά και σοβαρά ζητήματα, το καθένα από αυτά 

θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο για μια ξεχωριστή ημερίδα, όπως ο εθνικός σχεδιασμός 

αξιοποίησης του Διαστήματος, η ανάπτυξη εθνικών δορυφορικών συστημάτων ασφάλειας, η 

επανίδρυση από την ΠΑ του Κέντρου Διαστημικών Εφαρμογών, η εκπαίδευση στην 

αεροδιαστημική επιστήμη και τεχνολογία και η συνδυασμένη εφαρμογή του γενικού διεθνούς 

δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού και του διεθνούς δικαίου διαστήματος.  

Είναι σημαντικό ότι μιλήσαμε σήμερα για το 5ο πεδίο επιχειρήσεων, για τον πέμπτο χώρο 

πολέμου, την πέμπτη στρατιωτική διάσταση. Οι τρεις είναι οι παραδοσιακές -ξηράς, θάλασσας, 

αέρος- και ο κυβερνοχώρος τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Επί των ημερών μας 

προστέθηκε και το Διάστημα, στο οποίο οι στρατιωτικές ενέργειες και οι προκλήσεις που 

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, εκδηλώνονται και από το πεδίο αυτό. 

Αυτή είναι πλέον η νέα και μεγάλη πρόκληση. Χαιρόμαστε πολύ διότι ήδη ακολουθούμε και 
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στην πράξη τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της αεροδιαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας. 

Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι  έχουμε θεσπίσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, διότι όλα αρχίζουν 

από την παιδεία, «εκ παιδείας άρξασθαι», ότι παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις και έχουμε 

θεσπίσει πανεπιστημιακές σπουδές στην αεροδιαστημική επιστήμη και τεχνολογία. Είναι 

αισιόδοξο επίσης ότι καθορίζουμε Διαστημική πολιτική, ελπίζοντας ότι αυτό θα βοηθήσει 

παράλληλα και στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, καλύπτοντας σε ένα 

ποσοστό τις εθνικές μας ανάγκες.  

Σε ότι αφορά την ΠΑ, είναι πολύ σημαντικό για τους λόγους που αναλύθηκαν διεξοδικά, να 

εξετασθεί η επαναλειτουργία από την Πολεμική Αεροπορία του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών 

Εφαρμογών (ΕΚΔΕ), αλλά και υπό το πνεύμα της ειδικής κατάρτισης, η δημιουργία Κέντρου 

Εκπαίδευσης Διαστημικών Επιχειρήσεων (ΚΕΔΕ με έδρα το ΠΒΚ), δλδ ενός σχολείου  

εκπαίδευσης, ανάπτυξης τεχνογνωσίας και ικανοτήτων των στελεχών, προσανατολισμένο στην 

ανάληψη Διαστημικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων, την άμυνα και ασφάλεια 

και την πρόληψη και μείωση κινδύνων φυσικών καταστροφών.  

Με τα λόγια αυτά κλείνοντας θέλω για ακόμη μία φορά να σας ευχαριστήσω θερμά για την 

ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας και το ενδιαφέρον που επιδείξατε. Εύχομαι να 

συναντηθούμε και πάλι όλοι μας στην επόμενη ημερίδα της Α.ΑΚ.Ε. ζωντανά με επιστροφή 

στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής μας, έχοντας αφήσει τα σημάδια της πανδημίας του 

κορονοϊού COVID-19 πίσω μας και με αισιοδοξία για το μέλλον.     

 

 
Συνοπτικός Πίνακας Υποβληθέντων Ερωτήσεων 

 
1. Καθορίζει πρακτικά η αγορά τα θέματα σπουδών που έχουμε για τα θέματα διαστημικής?  

2. Οι απόφοιτοι μας βρίσκουν δουλειά? 

3. Υφίσταται στην Ελλάδα διαστημική πολιτική?. 

4. Ποιο το ιστορικό πώλησης της εταιρείας στους Άραβες από τον ΟΤΕ?. 

5. Ποιο το κόστος των μετοχών που μεταβιβάσθηκαν και ποιοι οι κύριοι μέτοχοι σήμερα?  

6. Ποιες είναι οι κρατικές δαπάνες για τις δορυφορικές επικοινωνίες? 

7. Πόσο δύσκολος ή μακρινός μπορεί να είναι ένας σχεδιασμός τοποθέτησης σε γεωστατική τροχιά ενός δορυφόρου για 
παρακολούθηση του πιθανού θέατρου επιχειρήσεων αλλά και του γείτονα όσο πιο βαθιά γίνεται?  

8. Επίσης υπάρχει συνεργασία στον τομέα αυτό με Κύπρο?  

9. Υπάρχει νομική κατοχύρωση από ένα φυσικό πρόσωπο που θα υποστεί βλάβη από σκουπίδι που θα πέσει επί της γης? 

10. Τότε που η Ελλάς υπέγραψε και μπήκε στο ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Helios II, ενετάχθη στην ομάδα των δορυφορικών κρατών της 

Ευρώπης με αυτήν την υπογραφή? 

11. . Κατά πόσον μπορεί η Ελλάδα σαν κράτος να υποβάλει πρόταση στην Hellas Sat ΑΕ, στον  δορυφόρο 5 που θα εξαπολυθεί 

στο μέλλον, να είναι υβριδικός. Δηλαδή ένα τμήμα του φορτίου να έχει επάνω αισθητήρα επιτήρησης και αισθητήρα SIGINT ώστε 

να καλύπτονται παράλληλα  οι ανάγκες επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης και για αντιπυραυλική άμυνα? . 
12. Κατά πόσον τα ελληνικά πανεπιστήμια με την τεχνογνωσία που αναπτύσσουν τώρα στο κομμάτι των υπολογιστών και τις 

δορυφορικές εφαρμογές των αισθητήρων θα μπορούσαν να παίρνουν ακατέργαστη (σε παρένθεση) πληροφορία, για να μειώσουν 

το φορτίο και το κόστος του συγκεκριμένου υβριδικού δορυφόρου και στη συνέχεια αφού την παίρνουν από τους σταθμούς εδάφους 

να την επεξεργάζονται ώστε να είναι και ασφαλής στην μετάδοση  να διαχέεται οικονομικότερα στους χρήστες?  

13. Στην περίπτωση που ένα κράτος κάνει χρήση αντιδορυφορικού όπλου για την καταστροφή δικού του δορυφόρου και ως 

παράπλευρη απώλεια καταστρέφει δορυφόρο άλλου κράτους, ή δημιουργούνται διαστημικά προβλήματα με σκουπίδια, μπορεί να 

καταλογιστεί στο κράτος και να υπάρχει διεθνής ευθύνη; 
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ΜΕΡΟΣ  V: Συμπεράσματα 
 

 

1. Όλες οι μεγάλες Διαστημικές δυνάμεις αναγνώρισαν το Διάστημα ως θέατρο 

επιχειρήσεων, με τον ίδιο τρόπο όπως τα θέατρα αέρα, ξηράς, θάλασσας και κυβερνοχώρου. 

Συνεπώς, από το γεγονός αυτό, αλλά και από  τις τοποθετήσεις και τα σχόλια διαπιστώθηκε η 

επίκαιρη και στοχευμένη επιλογή του θέματος της ημερίδας, γιατί η σημερινή εξ ανατολών  

απειλή της χώρας επιτάσσει την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. 

2. Αφήνοντας στην άκρη τα λάθη και αστοχίες του παρελθόντος- χωρίς να τις ξεχάσουμε 

έτσι ώστε να μην τις επαναλάβουμε-, θα πρέπει να δούμε με μια ρεαλιστική ματιά τι θα 

μπορούσαμε να κάνουμε στο χώρο του διαστήματος άμεσα ή τουλάχιστον σχετικά σύντομα, 

καθώς έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος. 

3. Κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό ότι η αυξανόμενη σπουδαιότητα του διαστήματος για 

θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας, καθώς και η ανάγκη σοβαρών επενδύσεων στον τομέα 

της υψηλής τεχνολογίας θα αποτελέσουν μια εκ των κομβικών διαπιστώσεων και κατευθύνσεων 

της επερχόμενης Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας.  

4. Θα πρέπει να αναδειχθεί άμεσα η συμβολή της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και της 

ανάγκης ελέγχου και εκμετάλλευσης του Διαστήματος, στο πλαίσιο εξασφάλισης της εθνικής 

κυριαρχίας και της αποτελεσματικής υποστήριξης των σύγχρονων εθνικών στρατιωτικών και 

πολιτικών αεροδιαστημικών εφαρμογών μέσα από μια ευρεία και ρεαλιστική αναθεώρηση της 

Εθνικής Διαστημικής πολιτικής που να συνδέει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες με τις 

υλοποιήσιμες δυνατές εφαρμογές που ενωματώνει η σύγχρονη τεχνολογία και απαιτούν τα 

μέσα εδάφους, θαλάσσης αέρος και διαστήματος 5ης γενιάς. 

5. Ο  βαθμός χρήσης & αξιοποίησης του αεροδιαστημικού χώρου και της 

αεροδιαστημικής τεχνολογίας από την πολιτεία και τους φορείς της σήμερα  προσδιορίζουν και 

την γενικότερη ισχύ της έναντι των υπολοίπων κρατών – γειτόνων-, δρώντας ως 

πολλαπλασιαστής ισχύος στην συνολική Εθνική Ισχύ της χώρας. Η ανάγκη σοβαρών 

επενδύσεων για το Διάστημα θα πρέπει να προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, 

εγγράφοντας ανάλογες πιστώσεις που θα βαρύνουν όλα τα υπουργεία και όχι μόνο το ΥΕΘΑ.  

6. Όλες οι μεγάλες Διαστημικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναδιοργανώσεις των δομών 

τους με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε αυτό. Οι πιο πολλές 

ευρωπαϊκές συμμαχικές χώρες έχουν επιλέξει την Πολεμική τους Αεροπορία ως το Όπλο για να 

αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση,που ωθεί τα όρια της δράσης της (και ανάγκης για επίγνωση 

του χώρου) μέχρι τα 36.000 χιλιάδες χιλιόμετρα. 

7. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι έφθασε η ώρα να ιδρύσει και η Ελληνική ΠΑ φορέα 

Διαστημικών Εφαρμογών της εκ νέου στους κόλπους της για να υποστηρίξει δράσεις όπως η 

αντιπυραυλική άμυνα, η ασφαλής ναυσιπλοΐα, ή έγκαιρη προειδοποίηση, και συνολικά η ικανή 

αποτρεπτική αμυντική ισχύς ενσωματώνοντας σε όλα τα επιχειρησιακά κέντρα ελέγχου της την 
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απαιτούμενη αεροδιαστημική τεχνολογική υποδομή που θα υποστηρίζει αυτόματα  όλες τις 

ανάγκες των αφων νέας γενιάς και τις λοιπές ανάγκες της αεράμυνας και των υπηρεσιών 

συλλογής πληροφοριών και υποστήριξης μάχης κατά τα πρότυπα των συμμάχων Π.Α. 

8. Είναι δυνατή η σχεδίαση και εκτόξευση ενός νέου γεωστατικού δορυφόρου υβριδικής 

τεχνολογίας  του ΗΕLLAS SAT – 5 o οποίος από τις 390 θα καλύπτει πέραν των επικοινωνιακών 

αναγκών και ανάγκες επιτήρησης ημέρα και νύκτα και αυτές επιτήρησης φάσματος, 

αποτελώντας ένα ισχυρότατο πολλαπλασιαστή ισχύος για τη χώρα. Η αυξημένη δυνατότητα της 

μοναδικής Ελληνικής εταιρείας ΗΕLLAS SAT A.E. να προωθήσει σε τροχιά υβριδικό 

γεωστατικό δορυφόρο με προοπτική παροχής πολλαπλών υπηρεσιών (και επιτήρησης), είναι 

μία σημαντική διαπίστωση που θα πρέπει να δρομολογήσει άμεσα διαδικασίες σε κρατικό 

επίπεδο για προώθηση του θέματος με Ελληνικούς (ή και Ευρωπαϊκούς πόρους αν είναι εφικτό).  

9. Η συχνότητα ανανέωσης των δεδομένων, η ποιότητα, η διακριτική ικανότητα 

παρατήρησης, ο χώρος παρατήρησης, η ευρύτητα του χρησιμοποιούμενου φάσματος  καθώς και 

η δυνατότητα λήψης τους σε διάφορες κλίμακες, που βελτιώνονται συνεχώς, θα πρέπει να είναι 

οδηγός στα κέντρα αποφάσεων προμήθειας εξοπλισμού όχι μόνο για το ΥΠΕΘΑ αλλά για όλα τα 

υπουργεία ώστε όχι μόνο να εκπονούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές των μέσων αλλά να 

δίδεται στην εγχώρια βιομηχανική και ερευνητική κοινότητα η δυνατότητα συμμετοχής στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. 

10. Η ανερχόμενη τάση χρήσης ψευδοδορυφόρων (pseudosatellites) που βρίσκονται σε ημι-

στατική τροχιά και δίνουν τη δυνατότητα λήψης δεδομένων υψηλής ακρίβειας καθώς και τα 

RPAS (Remotely Piloted Airborne Systems) που υποστηρίζουν εμπορικές εφαρμογές, καθώς και 

εφαρμογές ασφάλειας, έρευνας και ψυχαγωγίας θα πρέπει να ενταχθούν στην εθνική 

στρατηγική προώθησης της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και από τα αρμόδια υπουργεία να 

προβλεφθούν κίνητρα υιοθέτησης αυτών των εφαρμογών τόσο από το κράτος όσο και από τους 

ιδιώτες. 

11. H Ελληνική Ακαδημαϊκή κοινότητα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δορυφορικές 

εφαρμογές όπως αποδεικνύεται από την ερευνητική της δραστηριότητα και την κατασκευή 

μικροδορυφόρων. Η παραχώρηση από την πολιτεία κάποιας περιοχής που να πληροί τα 

κριτήρια για την υποστήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων καθώς και εκτόξευση ψευδοδορυφόρων 

(RPAS και HAPs) που δύνανται άνετα να καλύψουν μέρος των αναγκών της χώρας, πέραν από 

την ενίσχυση των σχέσεων ΥΠΕΘΑ με τον ιδιωτικό τομέα, θα είναι μια πολύ ουσιαστική ώθηση 

της Ελληνικής Επιστημονικής αλλά και της βιομηχανικής κοινότητας που ασχολείται με συναφή 

αντικείμενα. 
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ΜΕΡΟΣ VΙ: Εισηγήσεις 
 

 
1. Αν και το ΥΠΕΘΑ, παραμένει το μοναδικό Υπουργείο στην Ελλάδα, που διαθέτει 

Πολιτική για τα θέματα του Διαστήματος, υφίσταται η ανάγκη επικαιροποίησής της αλλά και 

συνολικά καταγραφής της Εθνικής στρατηγικής για την ουσιαστική αξιοποίηση του 

αεροδιαστήματος ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και της προόδου στο Διάστημα της 

γείτονος χώρας.  

 

2. Ως προς την θεσμική οργάνωση, στο ΥΠΕΘΑ δεν ακολουθείται ακόμα μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οι ποικίλοι τομείς δραστηριότητας καλύπτονται επιτελικά σε 

διάφορα επίπεδα, κυρίως του ΓΕΕΘΑ. Αν και η Π.Α. πρώτη στις ΕΔ και από πολύ νωρίς, το 1977 

αντιλήφθηκε την ανάγκη αξιοποίησης του διαστήματος και συγκρότησε στο ΓΕΑ το ΕΚΔΕ, το 

οποίο στη συνέχεια υπήχθη στο ΓΕΕΘΑ σήμερα στερείται φορέα για τα ζητήματα αυτά. 

Συνεπώς απαιτείται να επανεξεταστεί από την Πολεμική Αεροπορία η σκοπιμότητα αναβίωσης 

του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Εφαρμογών στους κόλπους της με εξειδίκευση στην 

επιχειρησιακή αξιοποίηση του σύγχρονου αεροδιαστημικού οπλοστασίου και των υπηρεσιών 

που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις της Π.Α. σε όλο το εύρος των επιθετικών και αμυντικών 

επιχειρήσεων, και όχι μόνο.  

 
3. Να μελετηθεί η δυνατότητα κατάλληλων μετατροπών σε επίγειο RADAR της ΠΑ ώστε 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ελληνικής συνιστώσας του Προγράμματος 

Επίγνωσης της Διαστημικής Κατάστασης (Space Situational Awareness, SSA). 

 

4. Να υποστηριχθεί με εξοπλισμό το ΚΕΑΤ (επίγειο σταθμό λήψης δορυφορικής 

πληροφορίας) ώστε σε ασκήσεις εθνικές και διεθνείς να παρέχει real time  τις απαιτούμενες 

πληροφορίες που εν συνεχεία μέσω DL  να προωθούνται στα αεροσκάφη 4η2 και 5ης γενιάς, 

στα ΑΣΕΠ καθώς και στα συστήματα αεράμυνας και C4I. 

 

5. Η συνεργασία με την European Defence Agency (EDA) για ανάπτυξη ενός συστήματος 

έγκαιρης προειδοποίησης από πυραυλικές απειλές στο ΝΑ άκρο – το πλέον ευαίσθητο της ΕΕ 

θα μπορέσει να συνεισφέρει οικονομικά και τεχνολογικά σε αυτή την προσπάθεια.  

 

6. Να εξετασθεί από το ΥΠΕΘΑ η δυνατότητα συνεργασίας του Πεδίου Βολής Κρήτης 

(ΠΒΚ) με τα πανεπιστήμια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων RPAS και HAPs (εκτόξευσης 

και παρακολούθησης ψευδοδορυφόρων). 

 

7. Να εξετασθεί από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς  η δυνατότητα εθνικής 

χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης με την ΕΕ για την σχεδίαση του  HELLAS SAT-5  ώστε 
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αυτός να έχει υβριδική μορφή και να παρέχει παράλληλα και υπηρεσίες οπτικής ΕΟ & ΙR  

(φωτιές – εκτοξεύσεις πυραύλων, διακίνηση παράτυπων μεταναστών) και επιτήρησης 

φάσματος (ΕLINT). 

 
8. Να αξιοποιηθεί το σε ισχύ Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΕΘΑ-ΕΚΠΑ (Οκτώβριος 2018), 

ώστε η Σχολή Ικάρων μαζί με ενδιαφερόμενα Τμήματα του ΕΚΠΑ να προβούν σε πρόταση 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε κοινές πτυχές ενδιαφέροντος στη Δορυφορική 

Τεχνολογία. 

 
 



 

 

 

 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

 
 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
1. H αεροδιαστημική τεχνολογία σήμερα στην υπηρεσία του 

Έθνους, Δρ. Γ. Γερούλη Απτχου (Ι) ε.α.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

2. «Η  αεροδιαστημική τεχνολογία σήμερα στην Ελλάδα υπό το 
πρίσμα της παρεχόμενης εκπαίδευσης», Δρ  Κ. Καρτάλης 
Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ. ‘ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

3. Ασφάλεια από το Διάστημα και Ασφάλεια στο Διάστημα, Δρ Αλ. 
Κολοβός, Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ι., Ταξίαρχος ΠΑ (ε.α,)  

 

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

4. «Νομικές πτυχές της χρήσης αντι-δορυφορικών όπλων (ASAT 
Weapons)»  Δρ Γιώργος Κυριακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
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ΜΕΡΟΣ VΙΙ: Παρουσιάσεις 
 

H αεροδιαστημική τεχνολογία σήμερα στην υπηρεσία του Έθνους 

Δρ. Γ. Γερούλη Απτχου (Ι) ε.α. 
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Η   αεροδιαστημική τεχνολογία σήμερα στην Ελλάδα   υπό το πρίσμα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Δρ  Κ. Καρτάλης Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ. 

  



Κων/νος Καρτάλης
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής 

και Πρόεδρος Τμήματος  Αεροδιαστημικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας

Η αεροδιαστημική επιστήμη και τεχνολογία σήμερα 
στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης 

ckartali@phys.uoa.gr

1/ Συστήματα πλοήγησης (Navigation Systems), ουσιαστικά τα προγράμματα Galileo και EGNOS: ανάπτυξη

ενισχυμένου και γεωγραφικά ακριβούς σήματος και εμπορική αξιοποίηση των δορυφορικών υπηρεσιών πλοήγησης

προς όφελος του «Internet of Things», των έξυπνων κινητών συσκευών, της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της

αυτοματοποιημένης υποστήριξης αυτόνομων συσκευών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

2/ Tο Πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης της Ε.Ε., ουσιαστικά το πρόγραμμα Copernicus: ενίσχυση της

περιβαλλοντικής παρακολούθησης (environmental monitoring) καθώς και της διαχείρισης επειγουσών καταστάσεων

(λ.χ. ακραίων καιρικών φαινομένων) και η στήριξη της συνοριακής και θαλάσσιας ασφάλειας (border and maritime

security). Νέα ώθηση: Hyperspectral

3/ Η εξέλιξη των Δορυφορικών Επικοινωνιών (+ ασφάλεια φυσικού επιπέδου στα δίκτυα 5ης γενιάς + βελτίωση της

επικοινωνίας μεταξύ εναρίων και διαστημικών πλατφορμών για βελτιστοποίηση της επίγειας κάλυψης)

4/ Tην ανάπτυξη νέων συστημάτων ασφάλειας, λ.χ. του Governmental Satellite Communication (GOVSATCOM):

επιτήρηση των συνόρων και υποστήριξη διπλωματικών αποστολών και ανθρωπιστικών δράσεων.

To Ευρωπαϊκό περιβάλλον



Περισσότερα δεδομένα. Υψηλότερη ποιότητα. Μεγαλύτερη Διαθεσιμότητα

Την περίοδο μέχρι το 2026 αναμένεται να εκτοξευθούν πάνω από 400 δορυφόροι (άνω των 50kg)
Παρατήρησης της Γης (Earth Observation-EO), ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για την περίοδο 2006-2015
ήταν περίπου 160.

Το συνδυασμένο ιστορικό αρχείο υπηρεσιών όπως ο ΕΟΔ και η NASA αριθμεί πλέον δεκάδες PBytes,
ενώ η όλο και πιο διαδεδομένη χρήση CubeSats θα προσφέρει PBytes EO δεδομένων κατά έτος.

Ειδικά για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus, το πρόγραμμα DIAS (Copernicus Data and
Information Access Service) ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες για εξαγωγή πληροφορίας από τα
μεγάλα δεδομένα παρατήρησης γης και την ανάπτυξη πολλαπλών εμπορικών εφαρμογών,
συνδυάζοντας τα δεδομένα, τους αλγορίθμους ανάλυσης και τα συστήματα υπολογιστικών νεφών.

Scale, Frequency, Quality – Xωρική-Χρονική-Φασματική Διακριτική Ικανότητα

Η συχνότητα ανανέωσης των δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα λήψης τους σε διάφορες κλίμακες,
βελτιώνεται συνεχώς.



Ανοικτά δεδομένα

Η τάση για ανοικτά δεδομένα, όπως στην περίπτωση της υπογραφής του Copernicus Regulation που
θεσμοθετεί πολιτική δωρεάν και ανοικτών δεδομένων (free and open data policy) μέχρι το 2034 για το
Copernicus, δίνει μεγάλη ώθηση στην αγορά, με νέες επιχειρησιακές υπηρεσίες και νέα εμπορικά έργα.

Big Data, Analytics, IoT, VR και είσοδος εμπορικών φορέων ICT

Τα παραπάνω διαμορφώνουν μία νέα πρόκληση, αυτή της αξιοποίησης των δεδομένων αυτών με τεχνολογίες
που μπορούν να διαχειριστούν τον μεγάλο τους όγκο (Volume) και πολυπλοκότητα (Variability/Complexity)
με υψηλές ταχύτητες (Velocity/Αcquisition). Τέτοιες τεχνολογίες είναι:

•Υπηρεσίες/Υποδομές Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing/Infrastructure) as-a-Service

•Platform Analytics/Interactive Programming

• Incubed Services

•Machine Learning/Deep Learning

•Internet of Things (IoT): Παρατηρείται μια τάση σύγκλισης του IoT με την αξιοποίηση δορυφορικών
δεδομένων

•Virtual Reality: Οι τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας βοηθούν στην οπτικοποίηση των δεδομένων
(data visualization) και στην ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών.

Νέες πηγές δεδομένων

•Ανάπτυξη στόλων μικροδορυφόρων από VC: Τα τελευταία έτη έχουν εμφανιστεί πάνω από 10
Venture Capital-funded startups, κυρίως στις ΗΠΑ, που επικεντρώνονται κυρίως σε Very High
Resolution (VHR) δεδομένα στο οπτικό φάσμα, με προοπτική την παγκόσμια κάλυψη σε ημερήσια
βάση σε χωρική ανάλυση ενός μέτρου το 2020. Ενδεικτικά παραδείγματα: Terrabella (ex Skybox)
και Planet (ex Planet labs), Leostella.

Συστήματα RPAS και HAPs: Αυξανόμενη είναι η τάση χρήσης ψευδοδορυφόρων (pseudo-
satellites) που βρίσκονται σε ημι-στατική τροχιά και δίνουν τη δυνατότητα λήψης δεδομένων
υψηλής ακρίβειας. Τα RPAS (Remotely Piloted Airborne Systems) στοχεύουν σε εμπορικές
εφαρμογές, καθώς και εφαρμογές ασφάλειας, έρευνας και ψυχαγωγίας. Τα HAPs (High Altitude
Platforms) βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης στην Ευρώπη (π.χ. Zephyr,
Stratobus). Και τα δύο συστήματα έχουν προοπτικές συνέργειας με δορυφορικά συστήματα.



1/ Η Ελλάδα συμμετέχει στον Eυρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) και καταβάλλει ετήσια βάση συνδρομή

ύψους 30 εκ ευρώ για τα υποχρεωτικά και προαιρετικά (λ.χ. αυτό της Παρατήρησης της Γης) για μία τριετία.

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ESA, τα ποσά αυτά επιστρέφονται στο Κράτος Μέλος («βιομηχανική

επιστροφή») για την υποστήριξη έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φορείς του δημόσιου και

ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

2/ H δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), με στόχο μεταξύ άλλων την ενίσχυση της εθνικής

οικονομίας, τη θωράκιση της άμυνας, την ασφάλεια των μεταφορών, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της

κλιματικής αλλαγής, τον εντοπισμό θέσης και την πλοήγηση, την υποστήριξη των τηλεπικοινωνιών, τη στήριξη της

πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία ακριβείας), την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης (π.χ.

πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, καύσωνες) για την προστασία των πολιτών και στην ανάπτυξη υπηρεσιών για τον

εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Σημαντικές εξελίξεις για την Ελλάδα

3/ Η Ψηφιακή Βίβλος και το Πρόγραμμα ανάπτυξης μικροδορυφόρων για την υποστήριξη
εφαρμογών εθνικού ενδιαφέροντος

4/ Στην Ελλάδα κάθε χρόνο επενδύονται περίπου 28 εκ. ευρώ στις διαστημικές τεχνολογίες,
εφαρμογές και υπηρεσίες, με την Ενωση Βιομηχανιών Διαστημικών Τεχνολογιών (ΕΒΙΔΙΤΕ) να
καταγράφει κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 150 εκ. ευρώ το χρόνο συνολικά, μέσω των 40
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί (σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές και
μόνο, απασχολούν περίπου 2000 ερευνητές).



Ένα ενιαίο εκπαιδευτικό module:

Τα προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών α) στη Φυσική και β) στην Πληροφορική και τις

Τηλεπικοινωνίες

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αεροδιαστημική Επιστήμη και Τεχνολογία του

ΕΚΠΑ (2η Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ, Ψαχνά Ευβοίας)

Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) στις «Διαστημικές Τεχνολογίες,

Εφαρμογές και Υπηρεσίες»* (www.star.uoa.gr).

* Με τη συμμετοχή των Τμημάτων Πληροφορικής και Φυσικής του ΕΚΠΑ και των Τμημάτων Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών.

Τμήμα ΑΕΤ - Δομή Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών

Α’ Κατεύθυνση
(Επιλογές στο Space Upstream)

Β’ Κατεύθυνση
(Επιλογές στο Space Downstream)

σχεδιασμός δορυφορικών 
αποστολών, οργάνων και 

δορυφορικών συστημάτων και 
υποσυστημάτων (υλικό, 
λογισμικό, επικοινωνίες)

αυτόματος έλεγχος και ρομποτική

ανάπτυξη εφαρμογών 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης, 

τηλεπικοινωνιών και πλοήγησης

διαστημική επιστήμη 

ανάλυση μεγάλων δεδομένων

κυβερνοασφάλεια

1ο & 2ο & 3ο

Έτος Σπουδών

30 Υποχρεωτικά
μαθήματα

3 Εργαστήρια 
φυσικής

4ο

Έτος Σπουδών

1 Project

7 Μαθήματα 
επιλογής

Διπλωματική 
εργασία

Project σχεδιασμού και προσομοίωσης μικροδορυφόρων

Εστιασμένος Κύκλος Σπουδών

Διπλωματική Εργασία (υποχρεωτική)

Βασικός Κύκλος Σπουδών (Ροές)
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ – ΦΥΣΙΚΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ



ΔΠΜΣ στις «Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες»* 
(www.star.uoa.gr)

• Μηχανική Διαστημικών Πτήσεων,

• Προωθητικά Συστήματα και Συστήματα Εκτόξευσης,

• Δορυφορικά Συστήματα και Υποσυστήματα,

• Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Αεροδιαστημική Επιστήμη,

• Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και συστήματα ραντάρ

• Σχεδίαση Αεροδιαστημικών Ψηφιακών Συστημάτων,

• Δορυφορικές Αποστολές και Διαστημική Οργανολογία,

• Kυβερνοασφάλεια

Bασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο ΕΚΠΑ

v διαστημική/δορυφορική τεχνολογία για ευφυή και αυτόνομα δορυφορικά συστήματα και
υποσυστήματα επόμενης γενιάς,

v δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις,
v δορυφορική πλοήγηση, συστήματα και αισθητήρες επιτήρησης (ραντάρ, SAR)
v τηλεπισκόπηση και παρακολούθηση Γης (Παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της
κλιματικής αλλαγής, Παρακολούθηση πλοίων και συνόρων, Γεωργία ακριβείας, Πρόληψη και
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης) (π.χ. πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, «Εξυπνες» πόλεις,
κ.α.)

v ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας,
v ηλεκτρονική και αυτοματισμός, κ.α.



Envisat (2002–2012)

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
www.aerospace.uoa.gr
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Ασφάλεια από το Διάστημα και 
Ασφάλεια στο Διάστημα

Αλέξανδρος Κ. Κολοβός

Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Ικάρων 

Ταξίαρχος Πολεμικής Αεροπορίας (ε.α.)

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρατηγική, Επιχειρησιακή και Νομική θεώρηση»

Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα 2021

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, Τετάρτη  26 Μαΐου 2021 

Ασφάλεια από το Διάστημα και 
Ασφάλεια στο Διάστημα

I. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση

II. Ασφάλεια από το Διάστημα: Η Παραδοσιακή Μορφή
 Πληροφορίες
 Επικοινωνίες
 Πλοήγηση
 Έρευνα & Διάσωση

ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα: Η Αθέατη Πλευρά
 Ραγδαία μεταβολή του περιβάλλοντος
 H αναγνώριση ότι το Διάστημα είναι «πολεμικός τομέας».
 Η Συνεργασία ως κύρια Απάντηση
 Η αναδιοργάνωση των εθνικών δομών διοίκησης 

IV. Συμπεράσματα

26 ΜΑΙΟΥ 2021 2
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Ι. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση

 Ασφάλεια από το Διάστημα 
(Security from Space)
 Επίγνωση Κατάστασης

 Λήψη Αποφάσεων

 Στοχοποίηση-Τρωτότητα-
Αποτίμηση ζημιών

 Επαλήθευση Σχεδίων

 Ασφάλεια στο Διάστημα 
(Security in Space)
 Αντιδορυφορικά όπλα

 Διαστημικά Απόβλητα

 

Ι. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση

 Παραδοσιακά οι δορυφόροι είναι τα «μάτια και τα αυτιά» κάθε δικτύου Διοίκησης & Ελέγχου, το οποίο 
και αποτελεί το κεντρικό νευρικό σύστημα όλων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι επιχειρήσεις:

 Είναι πια πολυχωρικές (ξηρά, αέρας, θάλασσα, κυβερνοχώρος και Διάστημα) 

 Δεν είναι μόνο Διακλαδικές (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία), αλλά και Συνδυασμένες με φορείς 
της εσωτερικής ασφάλειας (Αστυνομία, Λιμενικό).

 Στην ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης κρίσεων, η πανοραμική θέαση του Διαστήματος το καθιστά 
πολύτιμο κρίκο πληροφόρησης και μετάδοσής της για λήψη αποφάσεων και υποστήριξη επιχειρήσεων.

 Υπάρχει μια αυξανόμενη εξάρτηση από τους δορυφόρους, η δε εκρηκτική άνοδος του ιδιωτικού τομέα 
δίνει πρωτόγνωρες ικανότητες που σπεύδουν να χρησιμοποιήσουν καταρχήν οι μεγάλες χώρες.

 Κάποιες χώρες αντιμετωπίζουν ένα «δίλημμα ασφάλειας» και αντιμετωπίζουν τους δορυφόρους ως 
«στόχους», ενώ οι ιδιοκτήτες θέλουν να τους προστατέψουν.

 Η εκμετάλλευση του Διαστήματος είναι σήμερα σε ένα μεταβατικό σημείο. Ήδη, το Διάστημα 
αναγνωρίστηκε διεθνώς ως επιχειρησιακός τομέας και η νέα κατάσταση αυτή θα κρατήσει δεκαετίες.

4
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Ι. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση

Γιατί Ενδιαφέρει:
Οι επιχειρήσεις είναι πια συνδυασμένες και εξελίσσονται σε όλους τους 

χώρους: θάλασσα, ξηρά, αέρα, κυβερνοχώρο και Διάστημα.

Ι. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση
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Πηγή: ESA, Union of Concerned Scientists, Euroconsult 7

Ι. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση
Οι ενεργοί δορυφόροι είναι λιγότεροι από τα 

διαστημικά απόβλητα (4/2020)

Ι. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση
Οι Χώρες με τους περισσότερους δορυφόρους 

(4/2020)
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Ι. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση

Συνολικός Αριθμός Λειτουργικών Δορυφόρων (μέχρι 31/12/20): 3.372
 ΗΠΑ: 1.897 (212 στρατιωτικοί & 165 κυβερνητικοί)
 Κίνα: 412 (52 στρατιωτικοί )
 Ρωσία: 176 (80 στρατιωτικοί )
 Λοιποί: 887

Οι ΗΠΑ είναι ο ιδιοκτήτης του 56% του συνόλου αυτών.
Η εκρηκτική αύξηση των εμπορικών δορυφόρων:

 Μόνο η SpaceX έχει επιχειρησιακούς πάνω από 1.500 δορυφόρους τα 
τελευταία 2 χρόνια (άδεια για 12.000+ αίτημα για άλλους 30.000)

 Η Amazon έλαβε άδεια για 3.286 δορυφόρους

 Εκτιμάται ότι στην επομένη δεκαετία θα αναπτυχθούν μέχρι 60.000 
δορυφόρους από τις ΗΠΑ και μέχρι 40.000 από την Κίνα.
 Το Διάστημα τείνει να γίνει κορεσμένο, ιδιαίτερα στη χαμηλή τροχιά.

HELLENIC AIR FORCE 
ACADEMY

9

Ι. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση

H εκρηκτική αύξηση των μεγασμηνών μικροδορυφόρων

ΟΗΕ: Η συντριπτική πλειοψηφία των 3,7 δισ.
ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες (ο μισός 
πληθυσμός του πλανήτη), εξακολουθεί να μην είναι 
συνδεδεμένος. 
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Ι. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση 
Η ηγεμονική θέση των ΗΠΑ υποστηρίζεται από την μεγαλύτερη  

ιδιωτική διαστημική βιομηχανία (52%  παγκοσμίως)

Ι. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση 
Ο μεγάλος αριθμός των δορυφόρων, δίνει νέες ευκαιρίες, 
αλλά αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων στο Διάστημα
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Ι. Υφιστάμενη Διεθνής Κατάσταση 
Οι συγκρούσεις αυξάνουν τα διαστημικά απόβλητα, 

σημαντική απειλή για όλους τους δορυφόρους

ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα: 
Η Παραδοσιακή Μορφή

 Οι πολλοί νέοι δορυφόροι με ποικίλους αισθητήρες, μπορούν να 
βελτιώσουν υφιστάμενες επιχειρησιακές ικανότητες των 
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στους ακόλουθους κύριους 
τομείς:

Πληροφορίες

Επικοινωνίες

Εντοπισμός θέσης, Πλοήγηση και Χρονισμός

Έρευνα & Διάσωση

 Δεν υπάρχει ακόμα δορυφορική διάσταση στις υποκλοπές 
σημάτων (SIGINT) και στην έγκαιρη προειδοποίηση.

14
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HELLENIC AIR FORCE 
ACADEMY

15

ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα
Επιχειρησιακά Στρατιωτικά Δορυφορικά Συστήματα 

Πληροφορίες
Η πανοραμική θέαση από το Διαστήματος επιτρέπει τη νόμιμη συλλογή 
για πληροφορίες βάθους από στρατιωτικούς και εμπορικούς δορυφόρους.
Συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ στο στρατιωτικό πρόγραμμα Helios-II (2006) υπό 
το ΓΕΕΘΑ. Το κόστος συμμετοχής καλύφθηκε κατά 86% από κονδύλια ΠΑ.

16

ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα
Στρατιωτικοί Δορυφόροι

Εξαιρετικά Υψηλή ευκρίνεια των 5-7 cm 

“The United States of America 
was not involved in the 
catastrophic accident during 
final launch preparations for 
the Safir SLV Launch at 
Semnan Launch Site One in 
Iran. I wish Iran best wishes 
and good luck in determining 
what happened at Site One”.

Donald J. Trump, 
30 Aug. 2019
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ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα
Πληροφορίες

Η υψηλή ανάλυση εικόνων έχει κατακτηθεί και από εμπορικούς 
δορυφόρους

Επιτρέπεται όχι μόνο η αναγνώριση αλλά και ο προσδιορισμός 
του στόχου.

1979 (80m) 2019 (30cm)

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 17

ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα
 Προκλήσεις για τις Πληροφορίες:

 Η επίμονη επιτήρηση (γρήγορη επανεπίσκεψη της περιοχής ενδιαφέροντος)

 Η δυνατότητα λήψης παντός καιρού, παντός φωτός

 Ο έλεγχος του εναέριου χώρου

 Η χρήση νέων ανιχνευτών σε σμήνη μικροδορυφόρων, παρέχει αμεσότερη 
ικανότητα αντίδρασης σε μια κρίση, ενώ ο αριθμός δίνει ανθεκτικότητα.

 Οι ΕΔ των ΗΠΑ, μισθώνουν τέτοιες υπηρεσίες, παρά τα δικά τους μέσα.

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 18
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ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα 
Οι Ικανότητες σχετίζονται με την απειλή 

Οι δυο εθνικοί δορυφόροι του αντιπάλου
δίδουν άνεση συχνής επανεπίσκεψης 

ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα
Η Πρόκληση: Οι μελλοντικές Ικανότητες του αντιπάλου

(24/7/365)

.
Monitoring of the Suez Canal with Syntetic Apperture RADAR 
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ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα
Η Πρόκληση:

Η Τρωτότητα των εναέριων μέσων οδηγεί στη χρήση
Moving Target Indicators από το Διάστημα

(24/7/365)

ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα

 Προκλήσεις για τις Επικοινωνίες
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στις πολυχωρικές επιχειρήσεις επιβάλλει τη 

διαλειτουργικότητα ώστε τα συστήματα των εμπλεκόμενων φορέων να 
μπορούν να «μιλούν μεταξύ τους».

Οι ΕΔ των ΗΠΑ, μισθώνουν υπηρεσίες ευρυζωνικών συνδέσεων από ιδιωτικά 
συστήματα χαμηλής τροχιάς για ταχύτερες ταχύτητες και χαμηλότερη 
καθυστέρηση, οποιουδήποτε μέσου.

Οι τηλεπικοινωνιακοί  δορυφόροι 
θα συνδέουν μέσω Link 16 μαχητικά 
αεροσκάφη, με δίκτυα πυραυλικής 
άμυνας όπως PAC-3  και λοιπά 
οπλικά συστήματα.

22



16-Sep-21

12

ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα

Προκλήσεις για τον Εντοπισμό θέσης, Πλοήγηση και Χρονισμό:
 Το GPS παραμένει το πιστοποιημένο σύστημα για το ΝΑΤΟ, η ύπαρξη 

και άλλων παγκοσμίων συστημάτων προσφέρει ευκαιρίες.
o Κατά το ΝΑΤΟ, οι δραστηριότητες παρεμβολής δορυφόρων αυξάνονται, με πολλά 

καταγεγραμμένα περιστατικά κατά δορυφόρων GPS.

o H άρνηση υπηρεσίας GPS, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. 

o Ο συνδυασμός GPS και του ευρωπαϊκού Galileo παρέχει βελτιωμένη ανθεκτικότητα και 
μπορεί να αυξήσει την αντίσταση στην παρεμβολή. 

23

ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα 
Οι Ικανότητες σχετίζονται με την απειλή 

Προκλήσεις για τον Εντοπισμό θέσης, Πλοήγηση και 

Χρονισμό:
Ένας αντίπαλος που δεν βασίζεται σε υπηρεσίες GPS ενδέχεται να 

μην επηρεαστεί. 

Αν μπορεί να λειτουργήσει το δικό του σύστημα, έχει πλεονέκτημα.
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ΙΙ. Ασφάλεια από το Διάστημα

Έρευνα – Διάσωση (Χρήση του δορυφορικού Galileo):
Βελτίωση χρόνου απόκρισης

Μείωση περιοχής έρευνας

Μοναδικό Χαρακτηριστικό: Ειδοποίηση ότι το σήμα κινδύνου 
ελήφθη και απάντηση «ότι η βοήθεια φθάνει».

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 25

ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα: 
Η Αθέατη Πλευρά

Ραγδαία μεταβολή του περιβάλλοντος

H αναγνώριση ότι το Διάστημα είναι «πολεμικός 
τομέας».

Η Συνεργασία ως κύρια Απάντηση

Η αναδιοργάνωση των εθνικών δομών διοίκησης 

26
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ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα: 
Η Αθέατη Πλευρά  

 Η Ραγδαία μεταβολή του διεθνούς περιβάλλοντος.

 Τόσο το κινεζικό όσο και το ρωσικό στρατιωτικό δόγμα θεωρούν ότι:
o Υπάρχει αυξανόμενη εξάρτηση των ΗΠΑ από τους δορυφόρους
o Η ηγεμονική θέση των ΗΠΑ στο Διάστημα δημιουργεί «δίλημμα ασφάλειας»
o Αντιμετωπίζουν τα αντιδορυφορικά όπλα ως μέσο για τη μείωση της στρατιωτικής 

αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

 Η πρόσφατη έμφαση στην αθέατη πλευρά της Ασφάλειας στο Διάστημα:

o Εκκινείται από τις ΗΠΑ με την πρόσφατη συγκρότηση Space Force και Space 
Command ως απάντηση σε δράσεις της Κίνας και Ρωσίας και Ινδίας.
Οι δράσεις αυτές διέκοψαν μια 22ετή άτυπη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ-ΕΣΣΔ (Ρωσίας)
Οι αρχικές δοκιμές ASAT την περίοδο 1960-1980, είχαν κυρίως καταστροφικό 

χαρακτήρα.

27

ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα

 Η αντιδορυφορική δοκιμή της Κίνας (2007) έσπασε αυτή την 
διμερή εκεχειρία ΗΠΑ-Ρωσίας. 

 Ακολούθησαν με καταστροφές δικών τους δορυφόρων οι ΗΠΑ 
(2008) και η Ινδία (2019).

28
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ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα 
Ρωσικός στρατιωτικός δορυφόρος «επιθεωρεί» αμερικανικό αντίστοιχό του

 Η διεθνής κατακραυγή για τα διαστημικά απόβλητα από τις δοκιμές αυτές, έστρεψε 
τις παραπάνω χώρες στη χρήση «μη καταστρεπτικών» αντιδορυφορικών όπλων.

 Δημιουργείται ένα προηγούμενο για άλλες χώρες, να εξετάσουν αντίστοιχες 
επιλογές, οπότε τίθεται ένα γενικότερο ζήτημα αμφισβήτησης της διαθεσιμότητας 
των δορυφορικών δυνατοτήτων και της ανάγκης προστασίας των.

ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα 

 Οι φόβοι αυτοί στην Ευρώπη εκφράστηκαν δημόσια από την 
Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας Parly το 2017:
Ο ρωσικός δορυφόρος Louch-Olymp πλησίασε τον ιταλογαλλικό

τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο Athena-Fidus και ήρθε τόσο κοντά «που 
όλοι θα πίστευαν ότι προσπαθούσε να υποκλέψει τις επικοινωνίες μας».

«Η προσπάθεια να ακούτε τους γείτονές σας δεν είναι μόνο εχθρική, αλλά 
μια πράξη κατασκοπείας».

«Κινδυνεύουμε. Οι επικοινωνίες μας, οι στρατιωτικές μας ασκήσεις, η 
καθημερινή μας ζωή κινδυνεύουν αν δεν αντιδράσουμε»  

Η Γαλλία επενδύει στην προστασία των δορυφόρων της:

o Αναπτύσσει laser ASAT για αδρανοποίηση εχθρικών δορυφόρων

o Θα εκτοξεύσει μικροδορυφόρους –φρουρούς κοντά στους σημαντικούς 
δορυφόρους της για προειδοποίηση.

 Στην Ευρώπη επικράτησε ο ρεαλισμός και η επιλογή της 
συμμαχίας με τις ΗΠΑ ιδίως εάν ληφθεί υπόψιν η άρνηση 
συνεργασίας το 1995 σε θέματα έγκαιρης προειδοποίησης κατά 
εισερχομένων πυραύλων.
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ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα

Αναγνώριση ότι το Διάστημα είναι «πολεμικός τομέας».
ΗΠΑ

ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα

Αναγνώριση ότι το Διάστημα είναι «πολεμικός τομέας.
Γαλλία
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ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα
Αναγνώριση ότι το Διάστημα είναι «πολεμικός τομέας».

ΝΑΤΟ

ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα
Αναγνώριση ότι το Διάστημα είναι «πολεμικός τομέας».

Γερμανία
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ΙII. Ασφάλεια στο Διάστημα
Η Μη καταστροφική διάσταση των ASAT: 

Θέτοντας Δορυφόρους ΕΚ/ΕΝ (DIA, 2019)

ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα  

 Η Διεθνής Συνεργασία ως Απάντηση στις Αθέατες Απειλές:
 Η επίγνωση της διαστημικής κατάστασης απαιτεί ένα παγκόσμιο δίκτυο RADAR και 

αισθητήρων.
 Η συνεργασία με τις ΗΠΑ κρίθηκε ως η μόνη ρεαλιστική επιλογή και αναπτύσσεται 

σε διάφορα επιπεδα, ανάλογα με τις μεταξύ τους συμφωνίες για κοινη χρήση 
πληροφοριών:
o Συμφωνία για Συνδυασμένες Διαστημικές Επιχειρήσεις (Combined Space Operations), με μέλη 7 

χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Αυστραλία, και Νέα Ζηλανδία).

o Επιχείρηση Olympic Defender, με μέλη 2χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο).

o Schriever Wargame με μέλη 4χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία).

o Τον Μάρτιο 2021 4 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και ΗΠΑ) έκαναν στην Τουλούζη την πρώτη 
στην Ευρώπη στρατιωτική άσκηση AsterX. 

 Η Ελλάδα συνεργάζεται στην παραδοσιακή διάσταση του Διαστήματος με τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες 
στο πλαίσιο του δορυφορικού προγράμματος Helios-II.

 Η Γαλλική Σχολή Ικάρων έκανε πρόταση συνεργασίας στην Σχολή Ικάρων σε θέματα εκπαίδευσης για το 
Διάστημα.

36
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ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα 

 Η Γαλλία έκανε την πρώτη στρατιωτική άσκηση για απειλές στο 
Διάστημα, με τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Ιταλία (3/2021)

ΙΙΙ. Ασφάλεια στο Διάστημα  

 Η αναδιοργάνωση των εθνικών δομών διοίκησης:
 Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη ακολουθούν τα βήματα της Αμερικής με 

θεσμική ευθυγράμμιση, που περιορίζει εμπόδια αντίληψης στη συνεργασία.

o Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δημιουργήσει Διοίκηση Διαστήματος, εντός της
Πολεμικής τους Αεροπορίας.

o Οι δύο χώροι είναι συνεχείς και απαιτούν κοινά μέσα όπως RADAR για επίγνωση του 
διαστημικού χώρου, ενώ μοιράζονται κοινές ορολογίες και διαδικασίες, όπως η εμβέλεια και η 
υψηλή επιχειρησιακή ταχύτητα ανταπόκρισης.

Πηγή: Georgetown Security Studies Review 38
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ΙV. Συμπεράσματα
 Στις μεγάλες χώρες, το Διάστημα αποτελεί κορυφαία εθνική 

προτεραιότητα ως μείζον θέμα εθνικής ασφαλείας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο ρόλος του αναβαθμίζεται διαρκώς εντός της δομής 
των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 To Διάστημα: 
Διευκολύνει πολυχωρικές επιχειρήσεις που απαιτούν κοινή επίγνωση της 

κατάστασης, ενιαία λήψη αποφάσεων και διαλειτουργικότητα. 
 Απαιτείται μια νέα αντίληψη που να επιτρέπει:

o Συνδυασμένη χρήση στρατιωτικών και πολιτικών, αλλά και εμπορικών μέσων που 
μπορούν να καλύψουν υφιστάμενα κενά.

o Συνέργεια με τον αρμόδιο πολιτικό φορέα  και την βιομηχανία.

Ταυτόχρονα μπορεί να είναι θέατρο επιχειρήσεων από μόνο του. 
Υπάρχει περιορισμένη επιχειρησιακή εμπειρία σχετικά με επιχειρήσεις 
που γίνονται ήδη αφανώς στο Διάστημα, πάντως: 
o Οι δραστηριότητες παρεμβολής δορυφόρων αυξάνονται, με περιστατικά κατά 

αναγνωριστικών και τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων καθώς και GPS.
o Οι ΕΔ θα πρέπει να προετοιμάζονται για δορυφορικές παρεμβολές και 

προσπάθειες φίμωσης και τύφλωσης των δορυφόρων τους.

ΙV. Συμπεράσματα
 Η χρήση του Διαστήματος είναι σήμερα σε ένα μεταβατικό 

σημείο. 

 Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, οι μεγάλες διαστημικές 
δυνάμεις έδειξαν ότι είναι έτοιμες να εξελιχθούν εξίσου γρήγορα 
ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες προκλήσεις.

 Οι αλλαγές αυτές πρέπει να προβληματίσουν μικρότερες χώρες 
όπως η Ελλάδα:
 Απαιτείται η κοινή κατανόηση της απειλής, όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο 

διάφορες χώρες χρησιμοποιούν το Διάστημα, αλλά και στα μέτρα άρνησης της 
ελεύθερης χρήσης των δορυφορικών μέσων σε ένα αντίπαλο. Αυτό επιτυγχάνεται 
με την: 

o Ενσωμάτωση σε πολυμερείς συμμαχικές πρωτοβουλίες (ως Helios-II).

o Εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών σχετικά με την αναδιοργάνωση και 
θεσμική ευθυγράμμιση των εθνικών δομών διοίκησης με τις μεγαλύτερες χώρες.

o Eπικαιροποίηση της Πολιτικής Διαστήματος ώστε να είναι συναφής με το σήμερα.

o Ενσωμάτωση του διαστήματος στην καθημερινότητα των ΕΔ: από τα επιχειρησιακά 
σχέδια, αλλά και στην εκπαίδευση.
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