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Προσωποποιημένη Υπηρεσία Οικολογικής οδήγησης 

Πληροφοριακό Έντυπο Συμμετέχοντα 

 

Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, 

Η οικολογική οδήγηση αναφέρεται στην υιοθέτηση πολιτικών οδήγησης που 
έχουν ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, και επομένως του κόστους 
του ταξιδιού ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την οδική ασφάλεια. Η οικολογική οδήγηση 

μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των εκπομπών ρύπων, στη μείωση των επιπέδων 
θορύβου, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και γενικότερα στη βελτιστοποίηση 

των συνθηκών του οδικού δικτύου. Ο ολοένα αυξανόμενος ρυθμός αξιοποίησης των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (έξυπνα κινητά τηλέφωνα, OBDs, 
κ.ά.) από τους οδηγούς επιτρέπει την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και 

καταγραφής της οδηγικής συμπεριφοράς και παροχής πληροφοριών για περαιτέρω 
βελτίωση αυτής. Επιπλέον, η ύπαρξη προηγμένων εργαλείων εντοπισμού και 

ταυτοποίησης οχημάτων δίνουν την ευκαιρία παροχής προσωποποιημένων και σε 
πραγματικό χρόνο πληροφοριών. 

Σημαντικό βήμα στη συγκεκριμένη προσπάθεια αποτελεί η υλοποίηση του 

ερευνητικού έργου EcoDrive: Προσωποποιημένη Υπηρεσία Οικολογικής 
οδήγησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – 
Καινοτομώ» με εταίρους τις εταιρείες OSeven Single Member Private Company, 
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης και τον Τομέα Μεταφορών και 

Συγκοινωνιακής Υποδομής και το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα 

και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020. 

Το έργο EcoDrive έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα εργαλείων για 
την προώθηση οικολογικών πολιτικών οδήγησης που θα βασίζεται στην αμφίδρομη 

σχέση επικοινωνίας χρήστη και υπηρεσίας. Οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν κινητό 
τηλέφωνο με εγκατεστημένη την ήδη υπάρχουσα εφαρμογή OSEVEN και όχημα 

εξοπλισμένο με συσκευή διαγνωστικού ελέγχου (OBD) για την καταγραφή των 
χαρακτηριστικών της οδηγικής συμπεριφοράς, της κατανάλωσης καυσίμου, της 
κατάστασης του οχήματος και άλλων εξωγενών παραγόντων (ώρα της ημέρας, 

τύπος οδού, κ.ά.). Τα δεδομένα θα εμπλουτιστούν με δεδομένα κυκλοφορίας, για 
το αντίστοιχο διάστημα, από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Αθήνας. 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί πείραμα φυσικής οδήγησης στο 
οποίο και σας καλούμε να συμμετάσχετε προκειμένου να στηρίξετε αυτή τη 
σημαντική προσπάθεια για την προώθηση οικολογικών πολιτικών οδήγησης. 

Προκειμένου να συμμετάσχετε στο πείραμα θα πρέπει να «κατεβάσετε» την 
εφαρμογή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου (λεπτομέρειες για τη διαδικασία 

δίνονται σε συνοδευτικό έγγραφο) και να εγκαταστήσετε στο αυτοκίνητό σας τη 
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συσκευή διαγνωστικού ελέγχου (OBD) που θα σας παρέχουμε και να ξεκινήσετε να 
οδηγείτε. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και είστε ελεύθερος/η να 

αποχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, ενώ επίσης επισημαίνεται ότι δεν θα 
έχετε καμία οικονομική επιβάρυνση. Εφόσον συμφωνήσετε να συμμετάσχετε στο 

πείραμα θα σας ζητηθεί να υπογράψετε το Δελτίο Συγκατάθεσης Συμμετέχοντα. 
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε όλες τις φάσεις του έργου οι επιστημονικές 

αναλύσεις των δεδομένων θα πραγματοποιούνται στο σύνολο του πληθυσμού των 
οδηγών και δεν θα αναλύονται και αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα. 

Η διάρκεια του πειράματος ορίζεται στους 3 μήνες, με μήνα έναρξης του 

πειράματος τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ αρχικά θα πραγματοποιηθεί πιλοτική 
εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος για σύντομο χρονικό διάστημα. Το 

πείραμα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: κατά την πρώτη φάση πρόκειται να συλλεγούν 
τα απαραίτητα δεδομένα συμπεριφοράς κατά την οδήγηση και κατανάλωσης 
καυσίμου και σε διάρκεια πειράματος 3 μηνών. Στη δεύτερη φάση, κατά την 

πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας EcoDrive, ένα αντιπροσωπευτικό μέρος των 
οδηγών θα χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες της νέας εφαρμογής.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τη λήξη του πειράματος όλοι οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν από την ερευνητική ομάδα του έργου, σε μορφή αναφοράς την έκβαση της 
πειραματικής διαδικασίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η συμμετοχή τους 

συνέβαλε στην πραγματοποίησή της. Το έργο θα παράξει μια ολοκληρωμένη 
υπηρεσία οικολογικής οδήγησης που θα συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της 

οικολογικής οδηγικής συμπεριφοράς και η υιοθέτησή της από τους Έλληνες 
οδηγούς. 

Βεβαιώνεται ότι καθόλη τη διάρκεια του πειράματος θα ακολουθηθούν όλες οι 

αρχές, οι απαιτήσεις και οι συστάσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και σε οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να εξασκήσετε τα 

δικαιώματα σας που απορρέουν από το ΓΚΠΔ τα οποία περιγράφονται αναλυτικά 
στα συνοδευτικά έγγραφα και στους Όρους Χρήσης της εφαρμογής. 

Επικοινωνία:  
Τηλέφωνο:  
Κινητό:   
Email:   

Website έργου: 


