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 Η εγκατϊςταςη του Δορυφορικού Κϋντρου (ΔΚ) πραγματοποιόθηκε ςτισ 28 

Απριλύου 1993, από τη ΔΕΕ, με ϋδρα την αεροπορικό βϊςη του Τορεχόν ντε Αρντόθ 

(Torejon de Ardoz) ςτη Μαδρύτη. Στο πλαύςιο τησ απορρόφηςησ και ενςωμϊτωςησ από 

την ΕΕ όλων των επιχειρηςιακών αρμοδιοτότων τησ ΔΕΕ, η ΕΕ ενϋταξε το ΔΚ υπό το 

Συμβούλιο. Το Δορυφορικό Κϋντρο τησ ΕΕ πλϋον, ό EUSC (European Union Satellite 

Center)  εύναι επιχειρηςιακό από την 1η Ιανουαρύου 2002, ςύμφωνα με απόφαςη του 

Συμβουλύου τησ 31 Ιουλύου 2001.   

Το Δορυφορικό Κϋντρο αποτελεύ Υπηρεςύα του Συμβουλύου τησ ΕΕ, υπό την 

πολιτικό επύβλεψη τησ Επιτροπόσ Πολιτικόσ και Αςφϊλειασ (PSC) και την 

επιχειρηςιακό διεύθυνςη του Γενικού Γραμματϋα και Ύπατου Εκπροςώπου για την 

ΚΕΠΠΑ. Αποςτολό του ΔΚ εύναι η εκμετϊλλευςη και παραγωγό πληροφοριών που 

προϋρχονται κυρύωσ από την ανϊλυςη τησ δορυφορικόσ επιςκόπηςησ τησ γόινησ 

επιφϊνειασ, για την υποςτόριξη τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων τησ Ένωςησ,  ςτον 

τομϋα τησ αςφϊλειασ και ϊμυνασ.  

Η εγκατϊςταςη του ΔΚ θεωρεύται από την ΕΕ ουςιώδεσ ςτοιχεύο για την ενύςχυςη 

τησ ΚΕΠΠΑ και τησ ΕΠΑΑ, ειδικώσ κατϊ τισ περιπτώςεισ παρακολούθηςησ κρύςεων και 

τησ διαδικαςύασ πρόληψησ ςυρρϊξεων. Στο πλαύςιο αυτό το ΔΚ παρϋχει πληροφόρηςη 

που προϋρχεται από δορυφορικϋσ εικόνεσ καθώσ επύςησ και ϊλλα ςτοιχεύα, προβαύνει 

ςε επιτόρηςη ζωνών ενδιαφϋροντοσ τησ ΕΕ, επαλόθευςη τόρηςησ ςυνθηκών, ϋλεγχο 

διακύνηςησ όπλων καθώσ επύςησ και υποςτόριξη αποςτολών διαχεύριςησ κρύςεων. 

Επύςησ, υλοποιεύ προγρϊμματα ϋρευνασ και ανϊπτυξησ ςε αντικεύμενα τησ 

αρμοδιότητϊσ του καθώσ και εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα για  εξειδικευμϋνο 

προςωπικό, ςτουσ τομεύσ των ςυςτημϊτων ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών και 

ανϊλυςησ εικόνασ.  

Οι τομεύσ προτεραιότητασ του ΔΚ ανταποκρύνονται προσ τα κύρια αντικεύμενα 

αςφϊλειασ που καθορύζονται ςτο κεύμενο τησ Ευρωπαώκόσ Στρατηγικόσ Αςφϊλειασ. 

Ειδικότερα, για την υποςτόριξη τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων ςτην ΕΕ, ςτο 

πλαύςιο τησ ΚΕΠΠΑ και τησ ΕΠΑΑ, το ΔΚ παρϋχει αναλύςεισ δορυφορικόσ απεικόνιςησ 

και προετοιμϊζει ϋνα ευρύ φϊςμα Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών (DGI) για τισ 

ανϊγκεσ των επιχειρόςεων τησ ΕΕ ςε οποιαδόποτε περιοχό.  
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