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Το έργο εν συντομία: 
Το έργο ΟΔΟΣ2020, μέσω της συνεργασίας 3 Επιχειρήσεων και 3 Ερευνητικών Φορέων, στοχεύει στην 
εισαγωγή μιας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης, που μέσω της χρήσης του Δικτύου των Πραγμάτων 
(«Internet of Things» - IoT) και τεχνολογιών επικοινωνίας υποδομής – οχήματος, θα υλοποιήσει 
συνεργατικές εφαρμογές στο πεδίο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) χωρίς ουσιαστικές και 
δαπανηρές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα. Η ολοκληρωμένη λύση που θα προκύψει ως προϊόν του 
ΟΔΟΣ2020 θα απευθύνεται σε όλους τους τύπους οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά, μοτοσικλέτες, κλπ.) και 
θα απαιτεί ελάχιστο έως μηδενικό εξοπλισμό από μέρους των οχημάτων. 

 
Αντικείμενο και στόχοι: 
Η προτεινόμενη λύση στηρίζεται στην ενσωμάτωση δικτύου μίκρο και νάνο αισθητήρων σε ειδικά στοιχεία 
υποδομής που τοποθετούνται επί του οδοστρώματος. Οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν πληροφορίες που 
παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο στις τερματικές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες 
ενσωματωμένες ή μη κτλ.) των οδηγών με τη μορφή έξυπνων εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας που 
παρέχουν τις ανάλογες αναγγελίες / πληροφόρηση, προειδοποιήσεις και συστάσεις στους οδηγούς αλλά 
και στους χειριστές της υποδομής προάγοντας ταυτόχρονα την οδική ασφάλεια, την αποδοτικότητα των 
μεταφορών, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων (σ.σ. ανάγκη για περαιτέρω συντήρηση) στην 
υποδομή.  
Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: 
• Ανάπτυξη διάταξης διασύνδεσης μίκρο και νάνο αισθητήρων, που θα ενθυλακωθούν και θα 

εγκατασταθούν σε ειδικά κατασκευασμένα στοιχεία επί της υποδομής, που θα συλλέγουν και θα 
μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του οδοστρώματος, τις 
περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες. 

• Σχεδιασμός & ανάπτυξη μιας υβριδικής λύσης τεχνολογιών επικοινωνίας απευθείας διασύνδεσης 
οχήματος- οδοστρώματος (μέσω του IEEE 802.11p) και επικοινωνίας με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
3G/4G/LTE που αναλαμβάνει τη διαμεταγωγή των δεδομένων αισθητήρων σε κατάλληλο διακομιστή 
υπολογιστικού νέφους. 

• Ανάπτυξη 4 εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (3 για οδηγούς και 1 για Κέντρα Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας) με φιλικές και προσωποποιημένες διεπαφές χρήσης. 

• Διάχυση των στόχων και αποτελεσμάτων του έργου, εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους και 
έκδοση οδηγιών/συστάσεων της τεχνολογικής λύσης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Προώθηση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας 10 νέων 
θέσεων εργασίας μόνο στο πλαίσιο του έργου και δεκάδων θέσεων εργασίας εν όψει της αξιοποίησής 
του. 



 
 
 
 

 

 

ΟΔΟΣ 2020 
3ο Ενημερωτικό δελτίο έργου 

 

Εφαρμογές συστήματος: 

Το ενοποιημένο σύστημα θα αξιολογηθεί σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου της Αττικής Οδού σε 
πραγματικές συνθήκες σε δύο φάσεις, με 2 πειραματικά οχήματα του ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ, ένα επιβατικό και μία 
μοτοσικλέτα για τις εξής εφαρμογές: 
• Εφαρμογή οδικής ασφάλειας για την υποστήριξη οδηγών (παντός τύπου οχημάτων). 
• Εφαρμογή παρακολούθησης φθοράς οδοστρώματος και πρόγνωσης των αναγκών συντήρησης 

οδοστρώματος για Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ). 
• Εφαρμογή  για εικονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VariableMessageSigns - VMS) για την 

πληροφόρηση των οδηγών.  
• «Εικονικά Διόδια» για την αυτόματη ηλεκτρονική χρέωση και πληρωμή διοδίων. 
 
Καινοτομία: 
Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου αποτυπώνονται από τους κάτωθι βασικούς Δείκτες 
Καινοτομίας: 
• Μετατροπή της υποδομής σε «ευφυή» χωρίς δαπανηρές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, επί και όχι εντός 

της υποδομής. 
• Μείωση κόστους εξοπλισμού υποδομής 50-95% σε σύγκριση με τις υφιστάμενες παραδοσιακές 

μεθόδους. 
• Ελάχιστη έως μηδενική ανάγκη επιπλέον εξοπλισμού οχήματος σε περίπτωση χρήσης κινητής συσκευής 

(≈80-100€ ανά όχημα). 
• Διάταξη μίκρο / νάνο αισθητήρων με λειτουργία σε όλες τις καιρικές συνθήκες και με κατά το δυνατόν 

ενεργειακή αυτονομία. 
• Απευθείας διασύνδεση οδοστρώματος-οχήματος, μέσω συμπληρωματικής χρήσης πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 

802.11p και δικτύου κινητής τηλεφωνίας 3G/4G/LTE για τη διαμεταγωγή των δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο, ενώ η πληροφορία που μεταδίδεται είναι εστιασμένη. 

• Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες συσκευές (Android, iOS), οπότε αναμονή ταχείας διείσδυσης στην 
αγορά. 

• Παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις κυκλοφοριακές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες - όχι γενικευμένη πληροφορία, με κατ’ επέκταση αύξηση της οδικής 
ασφάλειας και βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς και εν γένει εμπειρίας του χρήστη. 

• Η τεχνολογική λύση απευθύνεται σε όλους του τύπους οχημάτων, εξοπλισμένα (με συνεργατικά ευφυή 
συστήματα C-ITS) αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες λειτουργίες τους, αλλά και μη, προσομοιώνοντας 
ουσιαστικά τα έξυπνα συστήματα που απουσιάζουν σε αυτή την κατηγορία. 
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Πιλοτικές δοκιμές 

 
Μεθοδολογικό πλαίσιο 
Κατόπιν της ανάπτυξης και της τεχνικής αξιολόγησης των υποσυστημάτων του συστήματος του ΟΔΟΣ2020 
έγινε εγκατάσταση του ενοποιημένου συστήματος στην Αττική οδό και πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση 
του ενοποιημένου ολοκληρωμένου συστήματος σε 2 φάσεις. 
Το παρακάτω σχήμα αντικατοπτρίζει τη μεθοδολογία που ακολουθείται από το ΟΔΟΣ2020 για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου στο σύνολό τους και την εκτίμηση επιπτώσεων. 
 

 
Εικόνα 1: Μεθοδολογικό πλαίσιο πιλοτικών δοκιμών ΟΔΟΣ2020 

Επιπτώσεις του 
ΟΔΟΣ2020 στους χρήστες 

σε βραχυπρόθεσμο, 
μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
.

Ερευνητικές Ερωτήσεις 
και Στόχοι Αξιολόγησης 

του ΟΔΟΣ2020, 
συσχετισμένοι με τις 
λειτουργίες και τους 

Βασικούς Δείκτες 
Απόδοσης (KPI's) του 

ΟΔΟΣ2020.

Ερευνητικές 
υποθέσεις, τρόποι και 
εργαλεία μέτρησης.

Πλάνο αξιολόγησης, 
σχεδιασμός 
δοκιμών και  

εγκαταστάσεις 
υποδομών.

Σενάρια αξιολόγησης 
πραγματικής χρήσης 

συστήματος και 
συνθήκες δοκιμών.

Μεθοδολογία  
αξιολόγησης 
επιπτώσεων 
ΟΔΟΣ 2020.

Λειτουργίες του ΟΔΟΣ 
2020 και  διασύνδεσή 

τους με τα σενάρια 
χρήσης.
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Υλοποίηση πιλοτικών δοκιμών ΟΔΟΣ2020 
 
Το ΟΔΟΣ2020 υιοθέτησε μια επαναληπτική προσέγγιση αξιολόγησης που περιλαμβάνει συνολικά 2 γύρους 
αξιολόγησης. Ο 1ος (διεξήχθη αρχές Οκτωβρίου 2021) αφορά στην τεχνική αξιολόγηση των συστημάτων, 
εξετάζοντας και ελέγχοντας μεμονωμένα τα τεχνικά υποσυστήματα, αλλά και την ολοκληρωμένη 
επικοινωνία, κάνοντας χρήση ωστόσο μονάχα μία πρωτότυπη διάταξη. Μετά από αυτόν τον γύρο, οι 
εταίροι προχώρησαν σε αξιολόγηση της ολοκληρωμένης λειτουργίας και προχώρησαν στις απαραίτητες 
αλλαγές και βελτιστοποίηση του συστήματος. Ο 2ος γύρος αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στο 
ολοκληρωμένο σύστημα κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών. Εκεί, έγινε αξιολόγηση τόσο τεχνικά 
αλλά και λειτουργικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών με χρήστες σε πραγματικές συνθήκες 
στην Αττική Οδό. 

 
Εικόνα 2: Πλάνο υλοποίησης των πιλοτικών δοκιμών του ΟΔΟΣ2020 

Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2, η πρώτη φάση των πιλοτικών δοκιμών έγινε με έμπειρους χρήστες με 
μεγάλη οδηγική εμπειρία (ζητήθηκε άνω των 15 ετών και περιλάμβανε επαγγελματίες οδηγούς), συνολικά 
5 για αυτοκίνητο και 2 για μηχανάκι, ενώ 2 έμπειροι χρήστες από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) 
των Αττικών Διαδρομών, κλήθηκαν να δοκιμάσουν την σχετική εφαρμογή για την παρακολούθηση της 
φθοράς του οδοστρώματος.  

Με παρόμοιο σχέδιο συνεχίστηκε η 2η φάση υλοποίησης των δοκιμών, με τη συμμετοχή όμως εδώ 
περισσότερων χρηστών ώστε να αντιπροσωπεύουν ένα μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
χρηστών ελληνικών οδικών δικτύων. Συγκεκριμένα έλαβαν συμμετοχή 10 οδηγοί αυτοκινήτου, ακόμα 10 
αναβάτες μοτοσυκλέτας και 5 χρήστες ΚΔΚ των Αττικών Διαδρομών. 

Οι πιλοτικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού. Η τοποθεσία που 
επιλέχθηκε ήταν μεταξύ των Ρ10,8 και Ρ11,1 χλμ της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, με 

18/3/2022 19/3/2022 20/3/2022 21/3/2022 22/3/2022 23/3/2022 24/3/2022 25/3/2022 26/3/2022 27/3/2022 28/3/2022 29/3/2022 30/3/2022 31/3/2022 1/4/2022 2/4/2022 3/4/2022 4/4/2022 5/4/2022 6/4/2022 7/4/2022 8/4/2022

Μ43 Μ44

Εγκατάσταση του συστήματος επί της 
υποδομής

Ανάπτυξη και έλεγχος λειτουργίας του 
ενοποιημένου συστήματος

1η Φάση πιλοτικών δοκιμών

Οχήματα:
1 αυτοκίνητο

1 μοτοσυκλέτα

Χρήστες:
5 οδηγοί

2 αναβάτες
2 χρήστες ΚΔΚ

2η Φάση πιλοτικών δοκιμών

Οχήματα:
1 αυτοκίνητο

1 μοτοσυκλέτα

Χρήστες:
10 οδηγοί

10 αναβάτες
5 χρήστες ΚΔΚ
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κατεύθυνση προς Ραφήνα, λίγο πριν την έξοδο Υ8 (Παλλήνη). Η τοποθεσία ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των 
εταίρων του έργου, δηλαδή την ασφάλεια των συνεργατών και των αυτοκινητιστών και την εγγύτητα στις 
εγκαταστάσεις των Αττικών Διαδρομών. Η περιοχή πιλοτικών δοκιμών στις εγκαταστάσεις της Αττικής Οδού 
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα στο οποίο η εγκατεστημένη ενθυλακωμένη διάταξη οδοστρώματος 
σημειώνεται με μπλε χρώμα. 

 
Εικόνα 3: Τοποθεσία και διάταξη εγκατάστασης του συστήματος για τις πιλοτικές δοκιμές 

Ο καθορισμένος χώρος έκλεισε για την κυκλοφορία (δεξιά λωρίδα και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης) με χρήση 
κώνων και ακολουθώντας όλες τις σχετικές διαδικασίες που ορίζουν οι Αττικές Διαδρομές. Τα ακόλουθα 
προληπτικά μέτρα λήφθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα όλων των ατόμων: 
• Μόνο οι δηλωμένοι συμμετέχοντες στις πιλοτικές δοκιμές και το προσωπικό των Αττικών Διαδρομών 

ήταν παρόντες στον κλειστό χώρο και μόνο για τις ημέρες των πιλοτικών δοκιμών. 
• Όλοι οι συμμετέχοντες φορούσαν αντανακλαστικά γιλέκα ανά πάσα στιγμή ενώ βρίσκονταν στον 

κλειστό χώρο. 
• Όλοι οι συμμετέχοντες παρέμειναν μόνο στον κλειστό χώρο ανά πάσα στιγμή. 
• Η μεταφορά από και προς τον πιλοτικό χώρο πραγματοποιήθηκε με προσωπικό και οχήματα των 

Αττικών Διαδρομών. 
• Όλοι οι συμμετέχοντες οδήγησαν τα οχήματα που συμμετείχαν στις πιλοτικές δραστηριότητες με 

προσοχή, χωρίς να βγουν έξω από τα όρια της καθορισμένης περιοχής, για να εξασφαλίσουν την 
ασφάλεια των συμμετεχόντων και των χρηστών της Αττικής Οδού. 

Οι δοκιμές που ακολούθησαν αποτέλεσαν μια μεγάλη πρόκληση. Ήταν η πρώτη φορά που όλα τα 
συστήματα συγκεντρώθηκαν μαζί  έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το ολοκληρωμένο σύστημα. Το 
σύστημα, παρόλο που υπήρξε περιορισμένο χρονικό περιθώριο, λειτούργησε καλώς και όπως αναμενόταν. 



 
 
 
 

 

 

ΟΔΟΣ 2020 
3ο Ενημερωτικό δελτίο έργου 

 

Τελικά, οι πιλοτικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία μέσα στο χρονικό διάστημα που είχε εξαρχής 
οριστεί. 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν απεικονίζουν τη 2η φάση από τις πιλοτικές δοκιμές του ΟΔΟΣ2020. Οι 
άδεια των χρηστών για τη χρήση των φωτογραφιών αυτών στα πλαίσια του ΟΔΟΣ2020 έχει δοθεί μέσω των 
εντύπων συγκατάθεσης που έχουν υπογράψει όλοι οι χρήστες πριν την συμμετοχή τους στις δοκιμές. 

         
   

 

 

  Εικόνα 4: Φωτογραφίες από την τοποθεσία και τη 
διάταξη εγκατάστασης του συστήματος στις πιλοτικές 
δοκιμές 
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Τελική Ημερίδα έργου 
 
Tην Παρασκευή 3 Ιουνίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελική ημερίδα του έργου ΟΔΟΣ2020, όπου 
παρουσιάστηκε η πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την ελληνική κοινοπραξία. Η 
καινοτομία που αναπτύχθηκε στο έργο παρέχει τη δυνατότητα αποστολής στατικών, δυναμικών 
πληροφοριών ασφαλείας και της κατάστασης τόσο του οδοστρώματος όσο των επικρατουσών 
περιβαλλοντικών συνθηκών στους οδηγούς και τους διαχειριστές των δρόμων. 

Την ημερίδα προλόγισαν οι κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, 
Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος – ΥΠΕΝ και κ. Ιωάννης Ξιφαράς, Γενικός 
Γραμματέας Μεταφορών – Υπ. Υποδομών, καθώς επίσης η 
κα Λαβδή Νικολέτα, Αστυνόμος Β’, της Διεύθυνσης 
Τροχαίας Αστυνόμευσης – Α.Ε.Α. και ο κ. Αριστοφάνης 
Παπαδημητρίου, εκπρόσωπος της ένωσης ελληνικών 
αυτοκινητοδρόμων Hellastron. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το ευφυές 
ολοκληρωμένο σύστημα, προϊόν ελληνικής 
πατέντας, από την επιστημονική υπεύθυνη 
του έργου Δρ. Μαρία Γκέμου του ΕΚΕΤΑ/ ΙΜΕΤ 
(συντονιστής της κοινοπραξίας) καθώς και οι 
δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης από 
τον κ. Τιμολέων Φαρμάκη, του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιτυχημένη 
ημερίδα έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση με 
συντονιστή τον Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη, 
Διευθυντή του Ινστιτούτου Μεταφορών και 
Δικτύων Μεταφορών και αντιπρόεδρο του 
ΕΚΕΤΑ σχετικά με τις δράσεις που απαιτούνται 
σε όλα τα πεδία ώστε να βρουν πρόσφορο 
έδαφος ανάπτυξης αλλά και εφαρμογής 
σχετικές καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες θα  
οδηγήσουν σε ασφαλέστερες, οικονομικότερες  
και πιο πράσινες μεταφορές.  
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Η Κοινοπραξία 
 

 
 
Ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

 
Επίσημη ιστοσελίδα έργου: https://odos2020.iti.gr/ 
 

 

https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3-2020-
539203213268520/ 

 

https://www.linkedin.com/groups/13685015/ 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCuT-PIk2yGAYDINOV1Shu2A 
 

               
 

Έναρξη έργου: 06.09.2018 
Διάρκεια έργου: 36 μήνες 

Συντονιστής: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 
Μεταφορών 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - 
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Πανεπιστήμιο Πατρών - Εργαστήριο τεχνικής μηχανικής και 
ταλαντώσεων – Τμήμα μηχανολόγων και αεροναυπηγών 
μηχανικών 

ΠΡΙΣΜΑ Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ 

Αττικές Διαδρομές 

Top Vision ΕΠΕ 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN) 
μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

https://odos2020.iti.gr/
https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3-2020-539203213268520/
https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3-2020-539203213268520/
https://www.linkedin.com/groups/13685015/
https://www.youtube.com/channel/UCuT-PIk2yGAYDINOV1Shu2A


 
 
 
 

 

 

ΟΔΟΣ 2020 
3ο Ενημερωτικό δελτίο έργου 

 

Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03081 
Αριθμός πρωτοκόλλου ένταξης: 3036 

 
 

 


