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Εισαγωγή

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), ελέγχονται σήμερα από το 
έδαφος περίπου 17.000  τεχνητά αντικείμενα στις διάφορες τροχιές. Περίπου 10.000 εκ των 
αντικειμένων αυτών είναι θραύσματα που προκλήθηκαν από εκρήξεις ή συγκρούσεις και 
έχουν τεθεί σε τροχιά. Ένα μικρό μέρος τους είναι νεκροί δορυφόροι από την εποχή του 
ψυχρού πολέμου και ενεργοί δορυφόροι. Εάν σταματήσουν τώρα οι εκτοξεύσεις στο 
διάστημα, ο αριθμός των διαστημικών αποβλήτων θα εξακολουθήσει να αυξάνεται. 
Ορισμένες τροχιές κινδυνεύουν να υποπέσουν σε κατάσταση συμφόρησης, όπως λόγου χάριν 
η  Low Earth Orbit (LEO), 2.000 Χμ πάνω από τη Γη. Ο πολλαπλασιασμός των διαστημικών 
αποβλήτων συνιστά κίνδυνο όχι μόνο για τα διαστημικά σκάφη που βρίσκονται ήδη σε 
τροχιά, αλλά και για τις εκτοξεύσεις στις τροχιές Middle Earth (MEO) και Geostationary 
(GEO), όπου περιστρέφονται οι περισσότεροι δορυφόροι  γεωσκόπησης και τηλεπικοινωνίας.  
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την έναρξη εφαρμογής ενός προγράμματος 
επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), εστιασμένου στη δικτύωση των 
ικανοτήτων που διατίθενται και στην παροχή υπηρεσίας· η εισηγήτρια χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία ως ένα πρώτο βήμα, το οποίο, εάν δρομολογηθεί σωστά, θα μπορούσε να 
αποτελέσει τη βάση μιας μελλοντικής ικανότητας διαστημικής επιτήρησης (SSA). 

Παρούσα κατάσταση

Διάφορες χώρες και οργανισμοί ανά τον κόσμο παρέχουν προγράμματα διαστημικής 
επιτήρησης (SSA), τα οποία όχι μόνο τείνουν να ανιχνεύουν και να παρακολουθούν τα 
διαστημικά αντικείμενα ή απόβλητα (που είναι χαρακτηριστικό ενός SST), αλλά επίσης 
αναλύουν την παρουσία κοντινών στη Γη αντικειμένων (NEO), όπως αστεροειδείς, καθώς και 
την επίδραση των διαστημικών καιρικών φαινομένων (SWE) όπως η ηλιακή δραστηριότητα 
σε εν τροχιά αντικείμενα. 

Το πιο σημαντικό ενδιαφερόμενο μέρος είναι το Ηνωμένες Πολιτείες.   Ή χώρα αυτή διαθέτει 
πλήρη ικανότητα γνώσης της κατάστασης στο διάστημα (SSA), συμπεριλαμβανομένου ενός 
SST, σε στρατιωτικό πλαίσιο. Χάρη σε μια παγκόσμια κατανομή ενός σημαντικού αριθμού 
αισθητήρων, οι ΗΠΑ έχουν καταρτίσει έναν κατάλογο των εν τροχιά διαστημικών 
αποβλήτων που καλύπτει περίπου 17.000 αντικείμενα.   Βάσει του καταλόγου αυτού, είναι 
δυνατή η δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο δεδομένων σχετικά με τις τροχιακές παραμέτρους 
των διαστημικών αντικειμένων (“Two Line Elements” (TLE)).  Η υπηρεσία θα συνίσταται σε 
μια αξιολόγηση της συζυγίας ή σε ένα Συνοπτικό Μήνυμα σχετικά με τις συγκλίνουσες 
πορείες (Conjunction Summary Message (CSM)), βάσει μιας εξατομικευμένης προσέγγισης 
(υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας) για το ενδιαφερόμενο μέρος, το οποίο προειδοποιείται 
για τον κίνδυνο σύγκρουσης.  Επίσης, οι ΗΠΑ παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες που μπορούν 
να υποδεικνύουν συγκεκριμένες κινήσεις προς αποφυγή των συγκρούσεων και ταυτόχρονα 
για τη μείωση των απαραιτήτων ενεργειών και της κατανάλωσης καυσίμου. 

Επί του παρόντος, η Ευρώπη δεν διαθέτει επαρκείς ικανότητες και εξαρτάται από τα 
δεδομένα που παρέχουν τρίτες χώρες, ενώ δεν υπάρχει μια πραγματική, «συστηματική» και 
παγκόσμια υπηρεσία που να παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες σχετικά με τους 
κινδύνους σύγκρουσης. 
Εις ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν όντως το μονοπώλιο 
σχετικά με τις λειτουργικές υπηρεσίες SST. Παρέχουν στον υπόλοιπο κόσμο πληροφορίες 
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σχετικά με τους κινδύνους σύγκρουσης μέσω του οικείου TLE/CSM, και υποδεικνύουν στα 
ενδιαφερόμενα μέρη τα μέτρα που οφείλουν να λάβουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 
μέλη της δεν διαθέτουν κανένα αποτελεσματικό μέσον ελέγχου των πληροφοριών που τους 
παρέχονται. 

Σημεία συζήτησης 

Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε, μεταξύ των επιπλέον θεμάτων που ενδέχεται να προκύψουν 
από τη μελλοντική συζήτηση, να συζητήσει με τους συναδέλφους της τα ακόλουθα σημεία 
που κρίνει σημαντικά:

Βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών και δεξιοτήτων…

Το δίκτυο και η υπηρεσία SST θα λειτουργούν βάσει πληροφοριών που παρέχονται από μια 
ευρεία σειρά αισθητήρων και δυνατοτήτων διαχείρισης δεδομένων. Εδώ και 20 περίπου έτη, 
τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) προσπαθούν να παράσχουν 
ικανότητες SST (και στο πλαίσιο του προγράμματος SSA της ESA, στο οποίο συμμετέχουν 
επί του παρόντος 13 κράτη μέλη της ΕΕ). Η εισηγήτρια πρεσβεύει την άποψη ότι τα ως άνω 
τεχνικά και ανθρώπινα μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού για τη 
διαμόρφωση της μελλοντικής υπηρεσίας SST της ΕΕ. 

Σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων

Η εισηγήτρια κρίνει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί ένα ευρύ φάσμα φορέων 
που θα συμμετάσχουν στην υπηρεσία SST της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι, εκτός από τις χώρες 
που είναι έμπειρες στον τομέα των τεχνολογιών του διαστήματος, θα έχουν την ευκαιρία και 
άλλα συμβαλλόμενα μέρη να αξιοποιήσουν τους κατάλληλους, σημερινούς ή μελλοντικούς 
πόρους τους, με στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας SST. 

Συνεργασία

Θα ήταν σημαντικό για την ευρωπαϊκή υπηρεσία SST να μπορεί να επωφελείται των 
πληροφοριών όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και 
επιστημονικών φορέων.

Η υπηρεσία

Έως το 2020, η υπηρεσία SST της ΕΕ θα μπορεί να αρχίσει να παρέχει ακριβείς και 
απαραίτητες πληροφορίες για την αποφυγή της σύγκρουσης και της έκρηξης διαστημικών 
σκαφών, καθώς και των επιζήμιων συνεπειών της επιστροφής διαστημικών αντικειμένων στη 
γήινη ατμόσφαιρα. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες 
περί εμπιστευτικότητας, θα πρέπει να διαβιβάζονται με αποτελεσματικό τρόπο στα 
ενδιαφερόμενα μέρη (δημόσιες αρχές και φορείς εκμετάλλευσης διαστημικών σκαφών, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών/φορέων εκμετάλλευσης δορυφόρων) Η εισηγήτρια 
επικροτεί την ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επικεντρωθεί σε ένα πρώτο στάδιο η 
προσπάθεια σε ένα δίκτυο το οποίο να συγκεντρώνει τις διαθέσιμες ικανότητες. Πράγματι, η 
συγκέντρωση των εν λόγω ικανοτήτων στην Ευρώπη θα αποτελούσε ήδη από μόνη της μια 
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προστιθέμενη αξία ως προς το τελικό αποτέλεσμα και, στην περίπτωση επιτυχίας, θα 
συνιστούσε κίνητρο για την ενθάρρυνση των επενδύσεων για τη βελτίωση των ικανοτήτων. 
Τέλος, η εισηγήτρια κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από τρίτες 
χώρες όσον αφορά την υπηρεσία SST, ενώ θα εντατικοποιηθεί η συνεργασία μαζί τους.

Στόχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του σχεδίου της Επιτροπής, το πρόγραμμα SST θα πρέπει να 
εστιαστεί στις δραστηριότητες δικτύωσης, επεξεργασίας των δεομένων και παροχής 
υπηρεσίας.  Ανάλογα με την αποσαφήνιση του προϋπολογισμού (βλ. παρακάτω), η 
εισηγήτρια επιθυμεί αφενός να διευκρινίσει σε ποιον θα ανήκει η ευθύνη εκάστης από τις ως 
άνω δραστηριότητες,  μεταξύ των κρατών μελών και του ΔΚΕΕ, και αφετέρου να 
αξιολογήσει εάν η κατανομή των ευθυνών θα πρέπει να ενταχθεί ή όχι στην πρόταση , πέρα 
από τις διάφορες συμφωνίες που προβλέπονται στο άρθρο 10. 

Μεγαλύτερη διαδραστικότητα με το ΕΚ σχετικά με τις προς υποστήριξη δράσεις

Η πρόταση της ΕΚ προβλέπει ότι οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα 
SST θα είναι σύμφωνες με τους στόχους του άρθρου 3 και θα ορίζονται στο πολυετές 
πρόγραμμα εργασίας με εκτελεστικές πράξεις (άρθρο 5). Η εισηγήτρια αντιλαμβάνεται ότι οι 
εν λόγω δράσεις θα πρέπει να χρησιμεύσουν αυστηρά για την υλοποίηση της απόφασης, αλλά 
κρίνει ότι θα πρέπει να αποφευχθεί το σενάριο όπου το ΕΚ δεν ασκεί κανέναν έλεγχο όσον 
αφορά τον καθορισμό των δράσεων.

Πολιτική δεδομένων· 

Η εισηγήτρια προτίθεται να μελετήσει το πλαίσιο εντός του οποίου οι συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος θα παρέχουν τις 
περισσότερο κατάλληλες πληροφορίες για τη βέλτιστη προστασία των διαστημικών πόρων, 
σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Η αποφυγή ζημιών οφειλομένων σε 
διαστημικά απόβλητα είναι προς το συμφέρον όλων και θα πρέπει να είναι το ζητούμενο, 
καθώς και υποχρέωση. Κάθε πληροφορία σεβόμενη την υποχρέωση αυτή, θα πρέπει να 
κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εισηγήτρια κρίνει ότι θα ήτα ευκταίο να εξετασθεί 
η δυνατότητα παροχής στο κοινό γενικών και στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά με τον 
εντοπισμό των διαστημικών αντικειμένων, ακολουθώντας το παράδειγμα του αντίστοιχου 
δημοσίου μητρώου TLE των ΗΠΑ.

Διασάφηση του ύψους των δαπανών

Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρεται σαφής προϋπολογισμός.
Οφείλουμε να αποφύγουμε μια κατάσταση στην οποία το Κοινοβούλιο (και εν συνεχεία το 
Συμβούλιο) θα εγκρίνει ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο δικαιολογεί δράσεις που υποτίθεται 
ότι θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ, χωρίς προϋπολογισμό. Θα πρέπει ως εκ τούτου να 
διευκρινισθεί, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι ποσά επιθυμούμε να 
επενδύσουμε στην υπηρεσία αυτή προτού εγκριθεί το κείμενο. Στο νομοθετικό 
δημοσιονομικό δελτίο για τις προτάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ένα κονδύλιο 70 
εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Ωστόσο, η ένδειξη αυτή δεν περιλαμβάνεται 
στη νομοθετική πράξη. Οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης καταχωρίζονται με μη διεξοδικό 
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τρόπο στο άρθρο 11, το οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 
2020» και το πρόγραμμα Galileo. Η Επιτροπή αναφέρει επίσης το πρόγραμμα Copernicus στο 
επεξηγηματικό σημείωμα, αλλά όχι στο ίδιο το άρθρο 11. Εάν αποφασισθεί να ληφθεί ως 
άξονας ένας προϋπολογισμό της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ, η εισηγήτρια κρίνει ότι 
θα ήταν ευκταίο να εξετασθεί κάθε δυνατότητα διεύρυνσης της χρηματοδοτικής πηγής, 
οπωσδήποτε δε να ορισθεί ένα ποσό, διευκρινίζοντας κατά πόσο θα επηρεαστεί η κάθε πηγή.


