
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

4 . 7.1994

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμφωνία ουνεργαοίας ανάμεσα στη χώρα 
Υπηρεσία Διαστήματος, υπέγραψαν 
Βιομηχανίας, Ερευνας & Τεχνολογίας, κ 
Γεν. Δ/ντής της ESA, κ. J.M.Luton.

μας και την Ευρωπαϊκή 
σήμερα ο Υπουργός 
Κώστας Σημίτης, και ο

Η συμφωνία αυτή καλύπτει θέματα όπως: ο συντονισμός των 
επιστημονικών δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στον τομέα 
της έρευνας του Διαστήματος, η παροχή συμβουλών στην Ελληνική 
Κυβέρνηση για τα θέματα που συνδέονται με την επιστήμη και 
τεχνολογία του Διαστήματος, καθώς και η ανάληψη μελετών για 
διαστημικά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως αυτό που 
ήδη υπάρχει για την ανάπτυξη του ελληνικού δορυφόρου HELLAS- 
SAT. Επίσης, η συμφωνία συνεργασίας που υπεγράΦη μεταξύ της 
Χώρας μας και της ESA, προβλέπει την παροχή υποτροφιών σε 
Ελληνες επιστήμονες, την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και την 
οργάνωση συμποσίων. Τέλος, η συμφωνία καλύπτει επίσης το 
σημαντικό θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών και της πρόσβασής 
μας οτα εργαστήρια και τις βάσεις δεδομένων της E S A .

0 Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας, κ. Κώστας 
Σημίτης, αναφερόμενος στην συνεργασία της χώρας μας με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι η 
συνεργασία αυτή, εκτός απο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων 
για την επιστήμη και την τεχνολογία του διαστήματος, 
προσφέρει στην Ελλάδα την δυνατότητα να αναπτύξει αξιόλογες 
δραστηριότητες στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Αλλωστε, 
επεσήμανε ο κ. Σημίτης, η χώρα μας διαθέτει ένα αρκετά ικανό 
επιστημονικό δυναμικό, το οποίο μπορεί να συμβάλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας.

Επίσης, δήλωσε ότι σήμερα που οι χρήσεις της διαστημικής 
τεχνολογίας, άν και είναι υψηλού κόστους, έχουν αποκτήσει 
πολλές εφαρμογές ατην καθημερινή μας ξωή, η συνεργασία μας με 
την ESA προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Και τούτο διότι οι 
τηλεπικοινωνίες, οι παρατηρήσεις της γής και του 
περιβάλλοντος, οι εφαρμογές της μικροβαρύτητας, καλύπτονται 
πολύ καλύτερα με την βοήθεια των τεχνητών δορυφόρων.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι η ESA κρατά 
την αρχή της "βιομηχανικής επιστροφής" 
οι εθνικές συμμετοχές επιστρέφουν 
καταβάλλει, με την μορφή συμβολαίων
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εκτέλεσης έργων,
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