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Αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού του 
Ευρωπαϊκού GNSS (GSA — στο μέλλον 
EUSPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Στις 16 Οκτωβρίου 2020, ο κ. Rodrigo da Costa ανέλαβε τα καθήκοντά του ως εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού 
του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA, ο οποίος σύντομα θα μετασχηματιστεί σε Οργανισμό του Διαστημικού Προγράμματος 
της ΕΕ). Ο κ. da Costa εξελέγη από το διοικητικό συμβούλιο του GSA στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και παρουσιάστηκε 
στην επιτροπή ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Οκτωβρίου 2020. 
 
Ο κ. da Costa είναι Πορτογάλος υπήκοος και έχει εργαστεί σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Εντάχθηκε στο δυναμικό του 
GSA τον Μάρτιο του 2017 ως υπεύθυνος του προγράμματος υπηρεσιών Galileo. Στη θέση αυτή, ήταν επικεφαλής του 
συστήματος Galileo, του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος της ΕΕ, στο στάδιο παροχής των υπηρεσιών του. Στο 
παρελθόν κατείχε διάφορες ανώτερες διευθυντικές θέσεις στη διαχείριση έργων, στην επιχειρηματική ανάπτυξη και στη 
διαχείριση θεσμικών λογαριασμών στη διαστημική βιομηχανία, στους τομείς των επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων, 
της εξερεύνησης, των εκτοξευτήρων και στην έρευνα και ανάπτυξη.  
 
Ο κ. da Costa είναι επιφορτισμένος με τη μετατροπή του GSA σε Οργανισμό του Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ 
(EUSPA). Θα διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες δραστηριότητες του Οργανισμού θα εξακολουθήσουν να εκτελούνται με 
επιτυχία ενώ παράλληλα θα δρομολογήσει τις νέες δραστηριότητες που απαιτούνται για την ανάληψη της νέας εντολής 
του Οργανισμού.  
 
Από την ίδρυσή του το 2004, ο GSA έχει συνεισφέρει με απαράμιλλο τρόπο στα εμβληματικά για την Ένωση 
δορυφορικά συστήματα Galileo και EGNOS, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στην ανεξαρτησία και την οικονομική 
ανάπτυξη της. Στελεχωμένος με προσωπικό υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης, ο Οργανισμός προώθησε την 
καινοτομία, ενίσχυσε την επιχειρηματικότητα, ηγήθηκε στην παροχή υπηρεσιών και τόνωσε την οικονομία της ΕΕ, ιδίως 
επιτυγχάνοντας την επέκταση του Galileo και του EGNOS σε ευρύ φάσμα τμημάτων της αγοράς χάρη στις δορυφορικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ασφάλειας. Ο EUSPA θα αξιοποιήσει περαιτέρω το έργο του GSA και θα αναλάβει 
νέες αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ, όπως η διαχείρηση του Copernicus 
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα γεωσκόπησης και παρακολούθησης της γης), και ο συντονισμός της δημιουργίας του 
GOVSATCOM (πρόγραμμα για ασφαλείς ευρωπαϊκές δορυφορικές επικοινωνίες της ΕΕ). 
 
Σχολιάζοντας τα νέα του καθήκοντα, ο κ. da Costa δήλωσε: «Αναλαμβάνοντας τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του 
Οργανισμού, μου προσφέρεται κυρίως η ευκαιρία να ηγηθώ μιας ομάδας άριστων και εξειδικευμένων επαγγελματιών. 
Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος γιατί θα μπορέσουμε μαζί να οικοδομήσουμε με επιτυχία τον Οργανισμό EUSPA, που 
αποτελεί βασικό συντελεστή του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ. Προσβλέπω σε αυτή τη συνεργασία με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Το έργο που αναλαμβάνουμε είναι τεράστιο, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουμε να το 
φέρουμε εις πέρας, αποδεικνύοντας στους πολίτες της ΕΕ ότι μπορούμε συνεργαζόμενοι μαζί οι δύο οργανισμοί 
GSA/EUSPA να επιτύχουμε πολλά στις διαστημικές δραστηριότητες της ΕΕ.» 
 
Ο κ. da Costa είναι κάτοχος πτυχίου στη αεροδιαστημική από το Πολυτεχνείο Instituto Superior Técnico στη Λισαβόνα, 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην αεροδιαστημική από το Πανεπιστήμιο του Delft και κάτοχος MBA από 
την κοινοπραξία σχολών διοίκησης επιχειρήσεων EuroMBA. 
 
«Με την αξιοποίηση των πόρων του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ προς όφελος των πολιτών της ΕΕ, το EUSPA 
θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο, συμβάλλοντας στην καινοτομία και στην οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης. Τα 
τρέχοντα καθήκοντα του GSA σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, την ασφάλεια και την διείσδυση στην αγορά των 
EGNOS και Galileo, τα οποία ενισχύονται από νέα καθήκοντα σχετικά με το ευρωπαϊκό GNSS, το Copernicus και το 
GOVSATCOM, θα δώσουν στον Οργανισμό EUSPA κεντρική θέση για την περαιτέρω προώθηση της χρήσης των 
διαστημικών τεχνολογιών σε ολόκληρη την ΕΕ των 27 και πέραν αυτής. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Rodrigo θα παράσχει 
παραδειγματικές υπηρεσίες από τη νέα του θέση» δήλωσε ο Alberto Tuozzi, ασκών χρέη προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου του GSA. 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
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Παρακάτω θα βρείτε τον σύνδεσμο προς τη σύντομη βιντεοσυνέντευξη του κ. da Costa. 

 

 
Σχετικά με τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) 
 

Ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) είναι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιος για τη 
διαχείριση των λειτουργιών, την ασφάλεια και την παροχή υπηρεσιών στα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα 
πλοήγησης (GNSS), Galileo και EGNOS της Ευρώπης. Με τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη βιομηχανία, 
τους παρόχους υπηρεσιών και τις κοινότητες χρηστών, ο GSA εξασφαλίζει την υψηλότερη απόδοση των ευρωπαϊκών 
επενδύσεων GNSS, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη των διαστημικών εφαρμογών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
της Ευρώπης, τονώνοντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και εξασφαλίζοντας βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του GSA . 

 

 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες: 

Cristina Comunian 

GSA Communications Officer 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobile: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA Communications Officer 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 
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