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ESA PR 2008. Με ηνπο αζηξνλαύηεο ηνπ ΔΟΓ λα εξγάδνληαη ζην εξγαζηήξην 

Columbus, πάλσ ζηνλ Γηεζλή Γηαζηεκηθό ηαζκό (ISS), θαη ην πξώην θνξηεγό 

ζθάθνο ATV ηνπ ΔΟΓ λα έρεη ήδε κεηαθέξεη λέεο πξνκήζεηεο ζην ζηαζκό, νη 

αλζξώπηλεο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο ηνπ ΔΟΓ έρνπλ εηζέιζεη πιένλ ζε κηα λέα επνρή. 

Σώξα είλαη ε ζηηγκή γηα ηνλ ΔΟΓ λα αλαδεηήζεη λέα ηαιέληα γηα λα εληζρύζεη ηελ 

νκάδα αζηξνλαπηώλ ηνπ, ώζηε απηή λα πξνεηνηκαζηεί γηα κειινληηθέο απνζηνιέο 

ζηνλ ISS, ην θεγγάξη θαη αθόκα παξαπέξα. 

 

Με ηελ επηινγή ησλ πξώησλ ηνπ αζηξνλαπηώλ ην 1978, θαζώο θαη ηελ πξώηε 

απνζηνιή Spacelab ην 1983, ν Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Γηαζηήκαηνο (ΔΟΓ) έθαλε 

ηα πξώηα ηνπ βήκαηα πξνο ηηο αλζξώπηλεο δηαζηεκηθέο απνζηνιέο. ηε ζπλέρεηα, ζηα 

πιαίζηα ηνπ project ηνπ ηξνρηαθνύ εξγαζηεξίνπ Columbus, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

δεύηεξε επηινγή αζηξνλαπηώλ ην 1992. 

 

Η γεληθή επηινγή ζα μεθηλήζεη ηελ Γεπηέξα 19 Μαΐνπ  θαη ζα αθνινπζήζεη κηα θαιά 

θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία: 

 

1. Αξρηθή επηινγή: ην πξώην βήκα γηα ηελ επίζεκε αίηεζε ζα είλαη online ζην 

www.esa.int/astronautselection . Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ην 

ίδην ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ ρνξεγείηαη ζε πηιόηνπο, γηα ην νπνίν ε 

εμέηαζε γίλεηαη από ηαηξό εμεηαζηή, εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν από ηελ 

αξκόδηα εζληθή Αξρή Αεξνπνξηθήο Ιαηξηθήο. Πεξηζζόηεξα γηα ην ηαηξηθό 

πηζηνπνηεηηθό. 

2. Γύν ζηάδηα αμηνιόγεζεο ηεο ςπρνινγίαο θαη ησλ εξγαζηαθώλ ηθαλνηήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεζη ζπκπεξηθνξάο θαη γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ. 

3. Ιαηξηθή αμηνιόγεζε: απηό ην ζηάδην πεξηιακβάλεη θιηληθή εμέηαζε από 

αεξνπνξηθνύο ηαηξνύο, θαη θιηληθνύο εηδηθνύο, ηεζη παξαθνινύζεζεο ζην 

εξγαζηήξην θαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο.  

4. Δπίζεκε ζπλέληεπμε: σο πηζαλνί εξγαδόκελνη ηνπ ΔΟΓ, νη ππνςήθηνη 

αζηξνλαύηεο ζα πεξάζνπλ από επηηξνπή επηινγήο ηνπ ΔΟΓ, γηα πεξαηηέξσ 

επαγγεικαηηθή αμηνιόγεζε.  

5. Η ηειηθή επηινγή ζα αλαθνηλσζεί επίζεκα ην 2009. 

 

Οη επηιαρόληεο ππνςήθηνη ζα κπνπλ ζην ώκα Δπξσπαίσλ Αζηξνλαπηώλ θαη ζα 

μεθηλήζνπλ βαζηθή εθπαίδεπζε ζην Δπξσπατθό Κέληξν Αζηξνλαπηώλ (EAC), ην 

θέληξν ηνπ ΔΟΓ ζηελ Κνισλία ζηελ Γεξκαλία. 

 

« Αλαδεηνύκε εμαίξεηνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηελ Δπξώπε, πνπ λα εθπαηδεπηνύλ 

ώζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ ISS θαη ηεο αλζξώπηλεο εμεξεύλεζεο 

ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο ηνλ 21
ν
 αηώλα. Από ηνλ Μάην 2008, ν ΔΟΓ ζα αλαδεηά 

ζε θαζέλα από ηα 17 θξάηε-κέιε ηνπ ηνπο θαιύηεξνπο ππνςήθηνπο γηα λα θάλεη απηό 

ην όξακα πξαγκαηηθόηεηα», ιέεη ν Michel Tognini, πξώελ αζηξνλαύηεο θαη λπλ 

δηεπζπληήο ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Αζηξνλαπηώλ. 

 

ISS θαη παραπέρα 

http://www.esa.int/astronautselection


 

Ο ΔΟΓ πξνεηνηκάδεη ηηο νκάδεο ηνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο αλζξώπηλεο δηαζηεκηθέο 

απνζηνιέο ηνπ 21
νπ

 αηώλα. Σν ειηαθό ζύζηεκα είλαη ν επόκελνο ζηόρνο πξνο 

εμεξεύλεζε, θαη νη ηζρπξόηεξεο βηνκεραληθέο δπλάκεηο ηνπ θόζκνπ μεθηλνύλ 

εηνηκαζίεο γηα απηή ηε ζεκαληηθή επηρείξεζε.  Σν λα δηαζέηεη ν ΔΟΓ έλα ιεηηνπξγηθό 

ζώκα επξσπαίσλ αζηξνλαπηώλ είλαη έλα ζεκαληηθό ζηξαηεγηθό πιενλέθηεκα ώζηε 

λα ιάβεη κέξνο ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. 

 

« Η Δπξώπε έρεη γηα θαηξό αζρνιεζεί κε εμεξεπλήζεηο, αθόκα θαη πξηλ ηελ επνρή ηνπ 

Υξηζηόθνξνπ Κνιόκβνπ», ιέεη ν Daniel Sacotte, δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο 

Αλζξώπηλσλ Γηαζηεκηθώλ Πηήζεσλ, Μηθξνβαξύηεηαο θαη Δμεξεπλήζεσλ. « Ύζηεξα 

από ηελ εμεξεύλεζε ηεο Γεο, ην δηάζηεκα είλαη ην επόκελν ινγηθό βήκα- θαη κία λέα 

γεληά εμεξεπλεηώλ ρξεηάδνληαη λα αθνινπζήζνπλ ην δηαπξεπέο παξάδεηγκα ηνπ 

πξνθαηόρνπ ηνπο Κνιόκβνπ,  θαη λα ζαιπάξνπλ γη’ απηνύο ηνπο λένπο θόζκνπο. 

Δίκαη επνκέλσο πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο πνπ ζηηο αξρέο ηνπ 2009 ζα θαισζνξίζνπκε 

κία λέα νκάδα αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζην Δπξσπατθό ώκα Αζηξνλαπηώλ, πνπ ζα 

αλαιάβνπλ απνζηνιέο ζηνλ ISS θαη παξαπέξα.» 

 

Ο ΔΟΓ ρξεηάδεηαη λα αλαγελλήζεη ην ζώκα αζηξνλαπηώλ ηνπ, απμάλνληαο ην 

κέγεζόο ηνπ, ώζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηηο ησξηλέο θαη κειινληηθέο ηνπ απνζηνιέο. Ο 

Οξγαληζκόο ινηπόλ απνθάζηζε λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία επηινγήο λέσλ 

αζηξνλαπηώλ. Τπνςήθηνη από ηα 17 θξάηε-κέιε (Απζηξία, Βέιγην, Γαλία, Φηιαλδία, 

Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Ιξιαλδία, Ιηαιία, Λνπμεκβνύξγν, Οιιαλδία, Ννξβεγία, 

Πνξηνγαιία, Ιζπαλία, νπεδία, Διβεηία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην) είλαη εππξόζδεθηνη 

λα θάλνπλ αίηεζε.  

 

Υπόβαζρο στελ επηστήκε θαη ηθαλότετες ιεητοσργηώλ 

 

« Ο ηδαληθόο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη γλώζηεο ζρεηηθώλ επηζηεκνληθώλ αξρώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο, ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, 

θπζηθήο, ρεκείαο θαη ηαηξηθήο, θαη/ή λα είλαη κεραληθόο ή πηιόηνο, ελώ ζα πξέπεη λα 

έρεη επηδείμεη εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο ζηνλ εξεπλεηηθό, πξαθηηθό ή εθπαηδεπηηθό 

ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηθαλνηήησλ ρεηξηζκώλ. Δπηπιένλ, ζηα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςεθίσλ πεξηιακβάλνληαη ε θαιή κλήκε, ζπγθέληξσζε, 

ηθαλόηεηα πξνζαλαηνιηζκνύ ζην ρώξν θαη ηερληθέο επηδεμηόηεηεο», εμεγεί ν Gerhard 

Thiele, πξώελ αζηξνλαύηεο θαη δηεπζπληήο ηνπ Δπξσπατθνύ Σκήκαηνο 

Αζηξνλαπηώλ. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα κηινύλ κε άλεζε Αγγιηθά ( εάλ κηινύλ 

Ρώζηθα απηό απνηειεί επηπιένλ πιενλέθηεκα) θαη ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο όπσο πςειά θίλεηξα, λα είλαη επέιηθηνη, θαη λα 

δηαζέηνπλ νκαδηθή ζπκπεξηθνξά, θαηαλόεζε σο πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα. 

 

Εσρεία Εσρωπαϊθή εθστρατεία ελεκέρωσες  

 

Απηή ε κεγάιε εθζηξαηεία επηινγήο αζηξνλαπηώλ ζα μεθηλήζεη κε παξνπζηάζεηο 

ζηνλ ηύπν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηα Κξάηε Μέιε ηνπ ΔΟΓ, ζηηο νπνίεο ζα 

παξαβξεζνύλ αζηξνλαύηεο ηνπ ΔΟΓ. Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζα 

ελεκεξσζνύλ θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξνπζηάζεηο.  
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