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Περίληψη 
 

Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής στην Ελλάδα του συστήματος οχημάτων έκτακτης ανάγκης eCall, 
πραγματοποιήθηκαν περίπου 1700 δοκιμές, σε διάρκεια έξι μηνών, σε διαφορές θέσεις του αστικού επαρχιακού 
και υπεραστικού οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη φάση 
των δοκιμών, το ποσοστό επιτυχίας των ολοκληρωμένων κλήσεων eCall με χρήση αστικής κλήσης 
υπολογίστηκε στο 62,3%. Το ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων eCall όπου επιτεύχθηκε φωνητική επικοινωνία 
ήταν κατά μέσο όρο 88,0% για την Αθήνα και 87,3% για τη Θεσσαλονίκη, αρκετά κοντά στον ευρωπαϊκό Μ.Ο. 
(93%). Στη δεύτερη φάση, όπου έγινε και η χρήση του eCall Flag στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, 
παρατηρήθηκε μια μικρή βελτίωση στη λειτουργία του συστήματος αναφορικά με την εγκαθίδρυση της κλήσης, 
τη διάρκεια μπλοκαρίσματος φωνής κατά τη μετάδοση πακέτων MSD και το χρόνο η εμφάνισης των πακέτων 
πληροφοριών στο χειριστή. 
 
Λέξεις κλειδιά: Μήνυμα έκτακτης ανάγκης, κέντρα διαχείρισης μηνυμάτων, σύστημα ασφαλείας οχήματος, 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 
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Abstract 
 
In the framework of the pilot implementation of the eCall system in Greece, about 1700 test calls have been 
made in various positions of the urban and inter-urban road network in the region of Attica and Thessaloniki 
within six months. In the first test phase the success rate of the eCall calls, when connecting to a local telephone 
number, was estimated to 62.3%. The success rate of established voice communication was 88.0% for Athens 
and 87.3% for Thessaloniki on average, quite close to the EU Average (93%). In the second phase, where eCall 
Flag was used, a slight improvement was observed to the system response, more specifically to the 
establishment of the call, the voice blocking period during the transmission of MSD packet and the time in 
which the MSD information was displayed on the operator monitor.  
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1. Εισαγωγή 

 

Η οδική ασφάλεια αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της πολιτικής μεταφορών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2013, περίπου 25.938 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1,4 
εκατομμύρια άτομα τραυματίστηκαν σε περίπου ένα εκατομμύριο τροχαία ατυχήματα στο 
οδικό δίκτυο της ΕΕ. (CARE, 2015) 

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να δράσει σε τρία επίπεδα, να μειώσει τον αριθμό των τροχαίων 
ατυχημάτων (πρόληψη των ατυχημάτων ή ενεργητική ασφάλεια), να μετριάσει τις 
επιπτώσεις των ατυχημάτων όταν αυτά συμβαίνουν (παθητική ασφάλεια) και να βελτιώσει 
την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την αποδοτικότητα της 
ιατρικής περίθαλψης μετά το ατύχημα (τριτογενής ασφάλεια). Στην προσπάθεια μείωσης των 
επιπτώσεων των ατυχημάτων αναγνωρίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης της τεχνολογίας eCall. 
Αυτό έγινε στα τέλη του 2002 από την ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων για την οδική 
ασφάλεια, που πρότεινε ως μια από τις ύψιστες προτεραιότητες από πλευράς 
τεχνολογίας/υπηρεσιών για τη μείωση των θανάτων από τροχαία την εγκατάσταση της 
πανευρωπαϊκής υπηρεσίας eCall σε όλα τα νέα οχήματα και σε όλες τις χώρες.  

Τι είναι η τεχνολογία eCall; Tο eCall είναι η αυτόματη ή «χειροκίνητη» αποστολή ενός 
μηνύματος έκτακτης ανάγκης προς τα ειδικά κέντρα διαχείρισης τέτοιων μηνυμάτων. Το 
σύστημα eCall προορίζεται για όλα τα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, 
ανεξάρτητα από κατασκευαστή, τα οποία θα κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 
αρχές του 2018, κατά συνέπεια όλες οι δομικές μονάδες του συστήματος πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πρότυπα. Ωστόσο, οι υποδομές οι 
οποίες θα υποστηρίζουν την τεχνολογία eCall θα πρέπει να είναι λειτουργικές στα κράτη 
μελή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τα τέλη του 2017.  

Το eCall μόντεμ εντός του οχήματος (In Vehicle System, IVS) ενεργοποιείται είτε αυτόματα 
σε περίπτωση ατυχήματος είτε χειροκίνητα και εγκαθιστά μια φωνητική κλήση έκτακτης 
ανάγκης (E112) από το όχημα (IVS), μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, στις τοπικές 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δηλαδή στο κέντρο εξυπηρέτησης (Public Safety Answering 
Points, PSAP). Το eCall μόντεμ επιτρέπει να μεταφέρεται ένα μήνυμα δεδομένων από το IVS, 
μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, στο PSAP, το οποίο μήνυμα συμβολίζεται ως eCall 
MSD (Minimum Set of Data). Το MSD μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως π.χ., 
πληροφορία για την τοποθεσία του οχήματος, τη χρονική στιγμή, τον αριθμό επιβατών, τον 
αριθμό αναγνώρισης (πινακίδα) του οχήματος, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με το 
ατύχημα. 

 

1.1 Η εφαρμογή του eCall στην Ευρώπη 

Το 2004 καταρτίστηκε ένα μνημόνιο συμφωνίας ως προσχέδιο της εγκατάστασης μιας 
πανευρωπαϊκής διαλειτουργικής υπηρεσίας eCall στην Ευρώπη (μνημόνιο συμφωνίας eCall)  
και προτάθηκε η κατάρτιση ενός χάρτη πορείας για την εθελοντική εισαγωγή του 
συστήματος eCall σε όλα τα νέα οχήματα στην Ευρώπη. Το μνημόνιο συμφωνίας eCall είναι 
νομικά μη δεσμευτικό έγγραφο που εκφράζει τη βούληση του υπογράφοντος 
ενδιαφερόμενου φορέα να εργαστεί για την δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας eCall 
που να στηρίζεται στο 112. Έχει υπογραφεί από 26 ευρωπαϊκές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων 22 κρατών μελών, και από πάνω από 100 οργανισμούς που 
εκπροσωπούν όλους τους εμπλεκόμενους στην αξιακή αλυσίδα .  

Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ETSI, CEN) 
να προετοιμάσουν τα απαιτούμενα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα. Οργανώθηκαν διαβουλεύσεις 
με εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων οργανισμών που εμπλέκονται στην αξιακή 



αλυσίδα του eCall και με τα κράτη μέλη, μέσω τεχνικών συναντήσεων και συναντήσεων 
υψηλού επιπέδου. 

Η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ε. στην ανακοίνωση του 2005 με τίτλο «Το eCall στη 
διάθεση του πολίτη»  (CΟΜ, 2005) προέτρεψε τις εθνικές και τις περιφερειακές διοικήσεις 
να επενδύσουν στις υποδομές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που είναι αναγκαίες για το 
eCall ώστε το 2009 να εγκαινιαστεί η πανευρωπαϊκή υπηρεσία. 

Τον Αύγουστο του 2009 ανακοινώνεται η αργή πρόοδος και η καθυστέρηση της εφαρμογής 
του συστήματος eCall. Ως συμπέρασμα της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι η εθελοντική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις και οι προσπάθειες για 
τυποποίηση του eCall, καθώς και η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη ήταν ανεπαρκής. 
Προτάθηκε μια σειρά μέτρων για την υποστήριξη της εθελοντικής εισαγωγής του eCall στην 
Ευρώπη και αναφέρθηκε ότι η εθελοντική αυτή προσπάθεια θα συνεχιζόταν μέχρι το τέλος 
του 2009. Τότε, εφόσον δεν αυξανόταν ο ρυθμός της προόδου, θα γινόταν λήψη 
κανονιστικών μέτρων για την εξασφάλιση της εγκατάστασης του εξοπλισμού στα νέα 
οχήματα (επιβατηγά αυτοκίνητα και ελαφρά οχήματα εμπορικής χρήσης). 

Στις 20 Ιουλίου 2010, στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής 
ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» (COM, 2010), 
τέθηκε ως στόχος μέχρι το 2020 να μειωθεί στο μισό ο αριθμός των θανάτων από τροχαία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παρουσιάστηκαν επτά στρατηγικοί στόχοι για το σκοπό αυτό, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν και ο στόχος «Προώθηση της χρήσης σύγχρονης 
τεχνολογίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας». Ένα από τα μέτρα που αναφέρονται 
στο στόχο αυτό είναι η εφαρμογή του eCall. Τον Αύγουστο του 2010, τέθηκε σε ισχύ η 
οδηγία 2010/40/ΕΕ περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών η οποία 
περιελάμβανε και την «παροχή διαλειτουργικού eCall σε επίπεδο Ένωσης» ως μια από τους 
έξι τομείς προτεραιότητας που εντοπίστηκαν για την θέσπιση προτύπων.  

Το Μάρτιο του 2011, η λευκή βίβλος για την πολιτική των μεταφορών συμπεριλαμβάνει το 
eCall στον κατάλογο με τις τεχνολογίες οδικής ασφάλειας που πρέπει να εναρμονιστούν και 
να εγκατασταθούν για τη μείωση των επιπτώσεων των ατυχημάτων και τη σταδιακή 
πραγματοποίηση του «οράματος με στόχο μηδενικές απώλειες» (COM, 2011) .  

Στις 3 Ιουλίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας 
σχετικά με το «eCall: μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες» (EC, 2012), στην οποία 
αναφέρει ότι το eCall θα πρέπει να αποτελέσει ένα πανευρωπαϊκό δημόσιο σύστημα 
επειγουσών κλήσεων που θα είναι ενσωματωμένο στο όχημα και θα βασίζεται στον αριθμό 
112 και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση εντός του πλαισίου της οδηγίας 
2007/46/EΚ προκειμένου να διασφαλίσει την υποχρεωτική ανάπτυξη ενός δημόσιου 
συστήματος eCall με βάση τον αριθμό 112 έως το 2015 σε όλα τα νέα οχήματα με έγκριση 
τύπου και σε όλα τα κράτη μέλη. 

Στην επίσημη εφημερίδα της κοινότητας της 3ης Απριλίου του 2013 δημοσιεύτηκε η οδηγία 
305/2013 της 26ης Νοεμβρίου του 2012, η οποία συμπληρώνει την οδηγία 40/2010/ΕΕ 
σχετικά με την εναρμονισμένη εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού διαλειτουργικού συστήματος 
eCall. Η νέα αυτή οδηγία αποτελεί το κομμάτι που αναφέρεται στα PSAP και τις 
απαραίτητες υποδομές τους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για το eCall και η οποία 
βασίζεται σε μια τριπλή προσέγγιση που αναφέρεται στα συστήματα που είναι εντός των 
οχημάτων (IVS), τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τα PSAP. Η νέα αυτή οδηγία προσπαθεί να 
εξασφαλίσει ότι τα κέντρα αυτά θα είναι έτοιμα να λαμβάνουν αυτόματες και χειροκίνητες 
κλήσεις και μηνύματα από οχήματα εγγεγραμμένα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης μέχρι 
τον Οκτώβριο του 2017. 

Τον Μάιο του 2014 στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η πρόταση της 
Ελληνικής Προεδρίας για το eCall ως Γενική Προσέγγιση. Το Συμβούλιο συμφώνησε σε 



πρόταση για τις προϋποθέσεις έγκρισης τύπου για την εισαγωγή του συστήματος στα νέα 
Ευρωπαϊκά μοντέλα οχημάτων. 

 

1.2 Το Ευρωπαϊκό έργο HeERO  

Το έργο HeERO είχε ως σκοπό την προετοιμασία και τον συντονισμό του έργου πιλότου για 
την προεγκατάσταση του συστήματος 112 eCall σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα που καθορίζονται και εγκρίνονται από τους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης. Βαρύτητα δόθηκε στη διασύνδεση του συστήματος μέσα στο 
όχημα, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (συγκεκριμένα συναφή μέρη με το 112/E112) και 
στην υποδομή PSAP. Βασικός στόχος του έργου ήταν η αξιολόγηση των συστημάτων που 
απαιτούνται για τη λειτουργία του πανευρωπαϊκού συστήματος eCall από άκρο σε άκρο 
(end-to-end). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε διάρκεια από 
1-1-2011 έως 30-06-2014.  

 

1.3 Σκοπός της εργασίας 

Στο παρόν παρουσιάζεται η  πιλοτική εφαρμογή του συστήματος eCall στην Ελλάδα, στα 
πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφει τον σχεδιασμό των 
δοκιμών, την εκτέλεση αυτών ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τον υπολογισμό των 
δεικτών απόδοσης και καταλήγει με τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση του πιλοτικού 
συστήματος, όπου απαριθμούνται βασικά πορίσματα που προέκυψαν από την ποσοτική και 
ποιοτική ανάλυση των καταγραφέντων στοιχείων κατά τη διάρκεια των δοκιμών.       

 

2. Μεθοδολογία 

 

2.1 Εξοπλισμός 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στις πιλοτικές δοκιμές περιλαμβάνει τα οχήματα, τη 
συσκευή εντός του οχήματος (IVS), τον εξοπλισμό και το λογισμικό στο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης eCall (PSAP) και διάφορα πρόσθετα στοιχεία (φάρους, γιλέκα, κινητό 
τηλέφωνο) για την ασφάλεια των οδηγών και των οχημάτων.  

Στον αρχικό σχεδιασμό προβλεπόταν η χρήση ενός οχήματος για κάθε περιοχή. Τελικά 
χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα οχήματα στη Θεσσαλονίκη και τρία στην Αθήνα. Μετά την 
ολοκλήρωση των δοκιμών κάθε μέρα τα IVS αφαιρούνταν από το όχημα και φυλασσόταν σε 
ασφαλή χώρο. 

2.1.1 IVS 

Για τις δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν δύο συσκευές IVS. Η μία συσκευή λειτουργούσε με το 
αυτοκίνητο που βρισκόταν στην Αθήνα και η δεύτερη στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο 
συσκευές λειτούργησαν κανονικά και δεν παρουσίασαν κάποιο τεχνικό πρόβλημα στη 
διάρκεια των δοκιμών. Tο IVS που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ubiq eCall το οποίο έχει 
σχεδιαστεί για συστήματα διαχείρισης στόλου, συνδυάζοντας τελευταίας τεχνολογίας 
επεξεργαστές ARM9 και GSM / GPRS modem με ενσωματωμένο δέκτη GPS, in-band GSM 
modem για τη λειτουργικότητα eCall και GSM κεραίας. Ο ενσωματωμένος δέκτης GPS 
παρείχε δεδομένα για την τοποθεσία, ταχύτητα και την κατεύθυνση του οχήματος, ενώ τα 
εξωτερικά κουμπιά επέτρεπαν χειροκίνητο έλεγχο για τη διεξαγωγή των σεναρίων eCall. Οι 
μικρές διαστάσεις του IVS και η λειτουργία με 12V ή 24V επέτρεπαν την τοποθέτησή του σε 
οποιοδήποτε όχημα.  



Η συσκευή ενσωματώνει τρεις τρόπους ενεργοποίησης κλήσης Ε112 μέσω των τριών 
κουμπιών στην πρόσοψή της για: α. δοκιμαστική Κλήση eCall, β. χειροκίνητη κλήση eCall 
και γ. αυτόματη κλήση eCall. Με κάθε ενεργοποίηση κλήσης eCall, το ενσωματομένο in-
band modem μετέδιδε ένα ελάχιστο σετ δεδομένων (MSD), όπως αυτό έχει οριστεί στο EN 
15722 μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων 
(PSAP). 

2.1.2 PSAP 

Στο τηλεφωνικό κέντρο υπήρχαν δύο υπολογιστές που χρησιμοποιήθηκαν για να 
διαχειριστούν τις εισερχόμενες κλήσεις από τα IVS. Το τηλεφωνικό κέντρο είχε μία 
τηλεφωνική γραμμή μόνο για να επικοινωνεί με τους οδηγούς κατά τη διάρκεια των δοκιμών. 
Η λειτουργία του κέντρου βασίζεται στην αρχιτεκτονική που απεικονίζεται στο παρακάτω 
σχήμα. 

 

Σχήμα 1: Αρχιτεκτονική του PSAP 

 

Για την αποφυγή παρεμβάσεων με το “112”, οι δοκιμές για το έργο HeERO στην Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας έναν δεκαψήφιο αριθμό. Οι κλήσεις από το IVS (1. 
IVS) λαμβάνονταν από τηλεφωνικό κέντρο PSAP (2. Avaya IP Office) και προωθούνταν στο 
μόντεμ (3. In band modem server). Εκεί το MSD αποκωδικοποιούνταν και όλα τα δεδομένα 
εξάγονταν βάσει των προδιαγραφών του έργου. Τα εξαγόμενα δεδομένα αποθηκεύονταν στη 
βάση δεδομένων (4. Data Base Server) και γίνονταν διαθέσιμα στην κύρια εφαρμογή (5. 
PSAP Application Server) για χρήση από το χειριστή του PSAP μαζί με τα πρόσθετα 
στοιχεία που σχετίζονταν με τη γεωγραφική θέση του οχήματος και άλλα δεδομένα του 
οχήματος από εξωτερικές πηγές (6. Map Server, 7. 3rd party systems). 

 

2.2 Ομάδα εργασίας 

Διατέθηκαν δύο οδηγοί για τα οχήματα και τουλάχιστον δύο χειριστές για το χειρισμό των 
κλήσεων στο «Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall» κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Οι 
οδηγοί ήταν εκείνοι που ανέλαβαν την τοποθέτηση του εξοπλισμού εντός των οχημάτων. 



Μαζί με τον οδηγό στο αυτοκίνητο υπήρχε και συνοδηγός ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη 
χρήση του IVS κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Ο οδηγός επομένως ήταν υπεύθυνος να 
εντοπίσει τα κατάλληλα σημεία για να σταματήσει το όχημα και να γίνει η δοκιμή και ο 
συνοδηγός ήταν υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των κλήσεων. Η οργάνωση των 
εργασιών κατ’ αυτό τον τρόπο έγινε ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που απαιτείται για 
την εκτέλεση κάθε δοκιμαστικής κλήσης και να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των δοκιμών ανά 
όχημα ανά ημέρα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος γινόταν μία στάση μεσημέρι για 
ξεκούραση και παράλληλα να γίνει αλλαγή των ρόλων εντός του οχήματος. Έτσι, μειωνόταν 
ο χρόνος οδήγησης από κάθε οδηγό, αποφεύγοντας μεγάλα διαστήματα οδήγησης. 

Για τους χειριστές του Κέντρου Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall πραγματοποιήθηκε σεμινάριο 
χειρισμού. Τα σεμινάρια παρακολουθήθηκαν από όλους τους χειριστές γενικά, με σκοπό σε 
περίπτωση απουσίας κάποιου χειριστή-οδηγού, οι δοκιμές να μπορούσαν να συνεχιστούν 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αφού θα ήταν δυνατή η αντικατάσταση του ενός από έναν 
άλλον ήδη εκπαιδευμένο.  

 

2.3 Προπαρασκευαστικές δοκιμές 

Μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού στα οχήματα και την εκπαίδευση των 
συμμετεχόντων στις δοκιμές, πραγματοποιήθηκε η φάση αξιολόγησης της αδιάλειπτης 
λειτουργίας των συστημάτων. Στην φάση αυτή αξιολογήθηκε η λειτουργία των συστημάτων 
και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που αφορούν την εκτέλεση των δοκιμών.  

Στις πρώτες ημέρες, πραγματοποιήθηκε μικρός αριθμός δοκιμών καθώς αντιμετωπίστηκαν 
διάφορα ελάσσονος σημασίας προβλήματα με τα συστήματα και τις πλατφόρμες, τα οποία 
και αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 

 

2.4 Σχέδιο δοκιμών 

Τουλάχιστον 1500 πιλοτικές δοκιμές θα έπρεπε να εκτελεστούν σε πραγματικές συνθήκες. 
Αρχικά προβλέπονταν η πραγματοποίηση δοκιμών σε τέσσερις διαδρομές/περιοχές. Αυτές οι 
περιοχές ήταν η Αττική οδός, η Εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου, το επαρχιακό δίκτυο του 
νομού Αττικής από Ραφήνα έως Ωρωπό και το κέντρο της Αθήνας. 

Η ομάδα πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό δοκιμών σε αυτές τις διαδρομές/περιοχές και 
παράλληλα πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό δοκιμών και στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. 

Οι δοκιμές χωρίστηκαν σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος 
όγκος δοκιμών και στη δεύτερη φάση οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το 
eCall Flag. To eCall Flag είναι μια ειδική επισήμανση που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της 
αποκατάστασης της κλήσης (call set-up). Η συγκεκριμένη επισήμανση δίνει τη δυνατότητα 
στον πάροχο δικτύου κινητών τηλεπικοινωνιών να δρομολογεί την κλήση eCall στο PSAP 
και επιτρέπει στον πάροχο να γνωρίζει εάν η κλήση eCall έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα ή 
χειροκίνητα. Η διαχείριση της συγκεκριμένης επισήμανσης πραγματοποιείται στο κέντρο 
μεταγωγής MSC και δεν μεταδίδεται στο PSAP. Υπήρξε επικοινωνία με όλους τους 
παρόχους στην Ελλάδα για την εξέταση της δυνατότητας πραγματοποίησης δοκιμών με τη 
χρήση του eCall Flag και μόνο ένας πάροχος ήταν σε θέση να παρέχει αυτή τη δυνατότητα. 
Ωστόσο, απαραίτητες υποδομές για την παροχή της υπηρεσίας eCall Flag υπήρχαν σε όλη 
την επικράτεια.  

2.4.1 Γεωγραφική κάλυψη 

Η γεωγραφική κάλυψη των δοκιμών φαίνεται στο Σχήμα 2 στο οποίο απεικονίζονται οι 
πραγματικές θέσεις στις οποίες έχουν λάβει χώρα οι πιλοτικές δοκιμές της πρώτης φάσης 



τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν περίπου 690 
δοκιμές, ενώ στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν περίπου 760 δοκιμές.  

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω χάρτη, στην Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου δοκιμές έγιναν 
μέχρι την Κινέττα. Στην Αττική οδό έγιναν δοκιμές από τον Ασπρόπυργο μέχρι και το 
αεροδρόμιο, καλύφθηκε το επαρχιακό δίκτυο από Ραφήνα έως και Ωρωπό και το κέντρο των 

  
Σχήμα 2: Χάρτες πρώτης φάσης πιλοτικών δοκιμών eCall στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης 

 

Αθηνών. Παράλληλα έγιναν δοκιμές στην Π.Α.ΘΕ μέχρι και πριν τη Χαλκίδα, αλλά και σε 
πολλές άλλες περιοχές γύρω από την Αθήνα. Δοκιμές έγιναν δίπλα σε τούνελ (στην Αττική 
οδό και στην Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου), κοντά σε βουνά και σε σημεία ενδιαφέροντος 
(αεροδρόμιο, λιμάνι Πειραιά). 

Στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν πολλές δοκιμές καλύπτοντας όλο τον αστικό ιστό 
καθώς και αρκετές περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Δοκιμές έγιναν στην Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου μέχρι τον Πολύγυρο, στη Σίνδο, στη βιομηχανική περιοχή 
καθώς και στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Παράλληλα έγιναν δοκιμές και σε ορεινές 
περιοχές.  

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ εννιά (09:00) το πρωί και έξι (18:00) το απόγευμα, 
καθώς το τηλεφωνικό κέντρο βρισκόταν εντός του Υπουργείου και η παραμονή μετά από 
αυτές τις ώρες απαιτούσε ειδική άδεια. Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των δοκιμών 
ήταν καλές, με εξαίρεση κάποιες μέρες στις αρχές Δεκεμβρίου με έντονη νέφωση.   

2.4.2 Εκτέλεση δοκιμών 

Οι 1436 δοκιμές κατανεμήθηκαν το δυνατό ισόποσα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Στις 
περισσότερες μέρες δοκιμών έγινε χρήση των δύο οχημάτων το ίδιο διάστημα. Μόνο σε 
πέντε μέρες έγινε χρήση ενός οχήματος. Σχετικά με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eCall, 
χρησιμοποιήθηκε η αυτόματη και χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος. Και στις δύο 
συσκευές IVS χρησιμοποιηθήκαν κάρτες SIM φωνής και δεδομένων των τριών μεγαλύτερων 
παρόχων κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.   

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης πραγματοποιήθηκαν 221 δοκιμές. Όλες οι δοκιμές 
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Ο διαθέσιμος πάροχος ήταν ενημερωμένος για την 
πραγματοποίηση των δοκιμών και όταν οι κλήσεις πραγματοποιούνταν μέσω του δικτύου 
του και ενεργοποιούνταν το eCall Flag, η κλήση eCall προωθούνταν στο eCall PSAP που 
ήταν εγκατεστημένο στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντί για το κέντρο 
«112» που καλούσε η συσκευή. 

 

2.5 Αρχεία δοκιμών 



Για τον υπολογισμό των δεικτών αξιολόγησης προβλέφθηκε η αυτόματη καταγραφή των 
λεπτομερειών επικοινωνίας τόσο του IVS προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων όσο και 
το αντίστροφο. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονταν σε ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε κλήση, 
έτσι ώστε στο τέλος της διαδικασίας να είναι διαθέσιμα για περαιτέρω ανάλυση. 

Μετά την ολοκλήρωση των ημερησίων δοκιμών, οι χειριστές του PSAP εισέρχονταν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των κλήσεων, ώστε να συλλέξουν τα αρχεία και να τα 
αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα εργασίας, με σκοπό να 
τηρούνται όμοια αρχεία δοκιμών για την εξάλειψη του κίνδυνου απώλειας δεδομένων με την 
φύλαξή τους σε περισσότερες από μια τοποθεσίες. 

 

2.6 Δείκτες αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση του συστήματος, με έναν συγκρίσιμο τρόπο για όλα τα κράτη της 
Κοινοπραξίας του έργου HeERO, προϋπόθετε τον υπολογισμό δεικτών οι οποίοι παρέχουν 
πληροφορίες για τη λειτουργία και την απόδοσή του. Οι δείκτες που περιγράφουν την 
απόδοση της υπηρεσίας eCall στην Ελλάδα περιγράφονται στον Πίνακα 1. 

 
 

Πίνακας 1:  Δείκτες αξιολόγησης λειτουργίας της υπηρεσίας eCall στην Ελλάδα 

α/α Δείκτης Περιγραφή (ελληνικά) Περιγραφή (αγγλικά) 

1 KPI_001a 
Αριθμός κλήσεων eCall που 
ενεργοποιήθηκαν με προσομοίωση 
αυτόματης ενεργοποίησης 

Number of automatically 
initiated eCalls 

2 KPI_001b 
Αριθμός κλήσεων eCall που 
ενεργοποιήθηκαν χειροκίνητα 

Number of manually initiated 
eCalls 

3 KPI_002b 
Ποσοστό επιτυχίας των ολοκληρωμένων 
κλήσεων eCall με χρήση αστικής κλήσης 

Success rate of completed eCalls 
using long number 

4 KPI_003 
Ποσοστό επιτυχίας στη λήψη των πακέτων 
MSDs 

Success rate of received MSDs 

5 KPI_004 
Ποσοστό επιτυχίας στη λήψη ορθών πακέτων 
MSDs 

Success rate of correct MSDs 

6 KPI_005 
Χρονική διάρκεια έως την παρουσίαση των 
πακέτων MSD στην οθόνη του χειριστή του 
PSAP 

Duration until MSD is presented 
in PSAP 

7 KPI_006 
Ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων eCall όπου 
επιτεύχθηκε φωνητική επικοινωνία 

Success rate of established voice 
transmissions 

8 KPI_007a 
Διάρκεια μπλοκαρίσματος του καναλιού 
φωνής λόγω της μετάδοσης του πακέτου 
MSD 

Duration of voice channel 
blocking 

9 KPI_007b 
Διάρκεια μπλοκαρίσματος του καναλιού 
φωνής λόγω της αυτόματης αναμετάδοσης 
του πακέτου MSD 

Duration of voice channel 
blocking: automatic 
retransmission of MSD 

10 KPI_008 
Χρόνος μέχρι την επιτυχή εγκαθίδρυση της 
κλήσης 

Time for call establishment 

11 KPI_014 Ποσοστό επιτυχίας της αποκωδικοποίησης Success rate of VIN decoding 



α/α Δείκτης Περιγραφή (ελληνικά) Περιγραφή (αγγλικά) 

του χαρακτηριστικού αριθμού του οχήματος 
χωρίς τη χρήση της βάσης δεδομένων 
EUCARIS (θα γίνει χρήση της Βάσης 
Δεδομένων Οχημάτων του Υ.Υ.Μ.Δ.) 

without EUCARIS 

12 KPI_021 
Αριθμός των επιτυχημένων κλήσεων από το 
PSAP προς το IVS του οχήματος 

Number of successful call-backs 

13 KPI_022 
Ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων από το 
PSAP προς το IVS του οχήματος 

Success rate of call-backs 

14 KPI_026 
Χρόνος μέχρι τη γνωστοποίηση του 
συμβάντος στις αρχές έκτακτης ανάγκης 

Time for acknowledgement of 
emergency services 

15 KPI_027 

Συνολικός χρόνος απόκρισης των αρχών 
έκτακτης ανάγκης από τη στιγμή που θα 
εκπεμφθεί το πακέτο MSD μέχρι να φτάσουν 
οι πρώτες βοήθειες στον τόπο του 
ατυχήματος 

Total response time 

16 KPI_028α Αριθμός διασυνοριακών δοκιμών (*) Number of cross-border tests 

17 KPI_028β Αριθμός δοκιμών διαλειτουργικότητας (*) Number of interoperability tests 

 

 

2.7 Στατιστική Επεξεργασία 

Για το σύνολο των δεικτών πραγματοποιήθηκε αναλυτική περιγραφική στατιστική που 
περιείχε την τιμή του δείκτη, τις ημέρες και ώρες υλοποίησης των δοκιμών καθώς και την 
πόλη στην οποία έλαβαν χώρα. Τα δεδομένα δοκιμών εισήχθηκαν στο σύστημα σχεσιακής 
βάσης δεδομένων MS SQL Server προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάλυση και να 
υπολογισθούν οι ζητούμενοι δείκτες. Δημιουργήθηκε συνάρτηση η οποία υπολόγιζε με 
δυναμικό τρόπο τους απαιτούμενους δείκτες. Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει 
μια νέα ανάλυση έχοντας τις παρακάτω επιλογές: 

• Εισαγωγή επιθυμητού διαστήματος ομαδοποίησης αποτελεσμάτων: ανά 12ώρο, ανά 24ώρο, 
ανά συσκευή ή συνολικά, κλπ. 

• Διάστημα ανάλυσης: Η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο ιστορικό 
βάθος. Από προεπιλογή η ανάλυση πραγματοποιείται στο σύνολο των δεδομένων. 

• Η συνάρτηση υπολογίζει τους τελικούς ποσοστιαίους δείκτες εμφανίζοντας παράλληλα και 
τις τιμές που υπολογίστηκαν στα ενδιάμεσα απαραίτητα βήματα υπολογισμού. 

 

3. Αποτελέσματα  

 

3.1 Πρώτη φάση δοκιμών 

Δείκτες αξιολόγησης 

Το ποσοστό επιτυχίας των ολοκληρωμένων κλήσεων eCall με χρήση δεκαψήφιου αριθμού 
υπολογίστηκε στο 62,3% (Μ.Ο.) για Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Το επιμέρους ποσοστό ήταν 
58,8% για την Αθήνα και 65,8% για τη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά για 
τους τρεις παρόχους που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές (63,8% πάροχος 1, 50,0% πάροχος 



2 και 61.8% πάροχος 3). Το γεγονός ότι σημειώθηκε μικρό ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων 
οφείλεται στο ότι σε κάποιες περιπτώσεις το Κέντρο Εξυπηρέτησης δεν ανταποκρίνονταν 
στις κλήσεις που γίνονταν από το IVS. Αυτό επηρέασε το ποσοστό των επιτυχημένων 
κλήσεων καθώς το IVS κατέγραφε παραπάνω κλήσεις από τον PSAP και επομένως ο δείκτης 
επιτυχημένων κλήσεων παρουσίασε μικρότερο ποσοστό. 

Αναφορικά με το ποσοστό επιτυχίας στη λήψη των πακέτων MSDs, αυτό υπολογίστηκε στο 
77.2%, με το ποσοστό για την Αθήνα να είναι 73,7% και 80,2% για τη Θεσσαλονίκη, το 
οποίο κρίνεται ικανοποιητικό. Αντίστοιχα, ανά πάροχο το ποσοστό επιτυχίας είναι 78,6% για 
τον πάροχο 1, 63,5% για τον πάροχο 2 και 75,0% για τον πάροχο 3. Και τα αντίστοιχα 
ποσοστά κρίνονται ικανοποιητικά. 

Το ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων eCall όπου επιτεύχθηκε φωνητική επικοινωνία ήταν 
κατά μέσο όρο 88,0% για την Αθήνα και 87,3% για τη Θεσσαλονίκη, αρκετά κοντά στον 
ευρωπαϊκό Μ.Ο. (93%).  

Παρατηρήθηκε μια απόκλιση των τιμών του δείκτη KPI004 από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο 
εξαιτίας μη ορθού συγχρονισμού της συσκευής IVS και του PSAP, μη κάλυψη του δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας ή εσφαλμένης καταγραφής των αρχείων στο PSAP για τον 
συγκεκριμένο δείκτη. 

 

  

Σχήμα 3: Ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων eCall όπου επιτεύχθηκε φωνητική επικοινωνία ανά πάροχο 

 

Για τους δείκτες που αφορούσαν υπολογισμό χρόνων (5, 7a, 7b, 8), εμφανίστηκε δυσκολία 
υπολογισμού των KPI, η οποία οφείλονταν στο μη συγχρονισμό μεταξύ του IVS και του 
PSAP. Έτσι προτάθηκε να γίνει κάποια τροποποίηση στα αρχεία καταγραφής ώστε να μπορεί 
να δημιουργείται για κάθε κλήση ένα κοινό id number που να επιτρέπει την ευκολότερη 
σύνδεση των δεδομένων IVS και PSAP και τη χρήση των δύο βάσεων δεδομένων. 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα δεικτών από την πρώτη φάση των πιλοτικών δοκιμών του συστήματος eCall στην Ελλάδα 

KPI ID Ονομασία του KPI Μονά-

δα KPI 

Στατιστικά αποτελέσματα EΕ Μ.Ο. 

Τιμή 

KPI  

Mean Median Variance Standard 

Deviation 

% 25 % 75 

KPI_001a 
Αριθμός κλήσεων eCall που ενεργοποιήθηκαν με 
προσομοίωση αυτόματης ενεργοποίησης 

No. 1448 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2011 

KPI_001b Αριθμός κλήσεων eCall που ενεργοποιήθηκαν χειροκίνητα No. 178 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 856 

KPI_002b 
Ποσοστό επιτυχίας των ολοκληρωμένων κλήσεων eCall με 
χρήση αστικής κλήσης 

% 62.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 78 

KPI_003 Ποσοστό επιτυχίας στη λήψη των πακέτων MSDs % 77.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 91 

KPI_004 Ποσοστό επιτυχίας στη λήψη ορθών πακέτων MSDs % 80.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 94 

KPI_005 
Χρονική διάρκεια έως την παρουσίαση των πακέτων MSD 
στην οθόνη του χειριστή του PSAP 

Sec N/A     32.42     24.61     605933.7     21.5     19.5     25.7 15.5 

KPI_006 
Ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων eCall όπου επιτεύχθηκε 
φωνητική επικοινωνία 

% 87.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 93 

KPI_007a 
Διάρκεια μπλοκαρίσματος του καναλιού φωνής λόγω της 
μετάδοσης του πακέτου MSD 

Sec  N/A 17.9  24.7 613694.6 7.0 5.4 10.2 8.0 

KPI_007b 
Διάρκεια μπλοκαρίσματος του καναλιού φωνής λόγω της 
αυτόματης αναμετάδοσης του πακέτου MSD 

Sec N/A 9 9 16.22 4,03 9 10 Not available 

KPI_008 Χρόνος μέχρι την επιτυχή εγκαθίδρυση της κλήσης Sec N/A     5.75     5.294 3.862 1.965    5.294 5.474 9.1 

KPI_014 

Ποσοστό επιτυχίας της αποκωδικοποίησης του 
χαρακτηριστικού αριθμού του οχήματος χωρίς τη χρήση της 
βάσης δεδομένων EUCARIS (θα γίνει χρήση της Βάσης 
Δεδομένων Οχημάτων του Υ.Υ.Μ.Δ.) 

% 93.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 83 

KPI_021 
Αριθμός των επιτυχημένων κλήσεων από το PSAP προς το 
IVS του οχήματος 

No. 259 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 47.1 

KPI_022 
Ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων από το PSAP προς το IVS 
του οχήματος 

% 78.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 86 



Ποιοτική αξιολόγηση χρηστών 

Το σύστημα παρουσίασε ευαισθησία με την επιδείνωση του καιρού, καθώς κάποιες μέρες με 
νέφωση ο αριθμός των προβληματικών κλήσεων ήταν αυξημένος σε σχέση με δοκιμές στην 
ίδια περιοχή με καλό καιρό. Η ευαισθησία επηρέαζε είτε την ηχητική επικοινωνία (στο 
τηλεφωνικό κέντρο ή στο όχημα), είτε την ορθή μετάδοση του MSD το οποίο μπορεί να 
χρειαζόταν να ξαναζητηθεί από το χειριστή του PSAP για να ληφθεί σωστά. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ασυνέχεια στην αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων. 
Συγκεκριμένα, σε τρεις διαφορετικές μέρες παρατηρήθηκε δυσλειτουργία στο σύστημα που 
προκάλεσε διακοπές στις δοκιμές και παράλληλα μικρό αριθμό αποτυχημένων κλήσεων και 
αποστολές MSD μέχρι να εντοπιστεί το πρόβλημα. Οι διακοπές αυτές στο σύστημα συνήθως 
κρατούσαν λίγη ώρα και εντός 30 λεπτών οι δοκιμές συνεχίζονταν. 

 

3.2 Δεύτερη φάση δοκιμών 

Οι καιρικές συνθήκες την περίοδο διεξαγωγής των δοκιμών ήταν καλές και οι δοκιμές 
πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Λόγω της χρήσης του αριθμού 112 για την κλήση, η 
συσκευή χρησιμοποιούσε κάθε φορά το πιο ισχυρό διαθέσιμο δίκτυο την ώρα της κλήσης. 
Καθώς οι δύο από τους τρεις πάροχους δεν είχαν δυνατότητα αναγνώρισης της επισήμανσης 
eCall Flag, σε κάθε κλήση γινόταν έλεγχος για το δίκτυο που χρησιμοποιούνταν και εφόσον 
δεν είχε επιλεχθεί το σωστό δίκτυο και για να μην προωθηθεί η κλήση στο κανονικό 112 αντί 
του eCall PSAP η κλήση τερματιζόταν. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 221 κλήσεις από τις 
οποίες 34 προωθήθηκαν στο PSAP. Οι υπόλοιπες κλήσεις τερματίστηκαν χειροκίνητα ώστε 
να μην προωθηθούν στο τηλεφωνικό 112. Από αυτές τις 34, οι 21 ήταν επιτυχείς. Συνεπώς το 
ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων στη δεύτερη φάση με τη χρήση του eCall Flag φτάνει στο 
61.76%.  

Σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκε μια μικρή βελτίωση στη λειτουργία του συστήματος με τη 
χρήση του eCall Flag όσον αφορά στους δείκτες για τον υπολογισμό χρόνων. Οι χρόνοι για 
την εγκαθίδρυση της κλήσης (ΚΡΙ_8), η διάρκεια μπλοκαρίσματος φωνής για μετάδοση και 
αναμετάδοση MSD (KPI_7a, KPI_7b) και ο χρόνος για την εμφάνιση των πακέτων MSD 
στην οθόνη του PSAP (ΚΡΙ_5) έχουν μικρότερη τιμή διαμέσου (median) από αυτούς της 
πρώτης φάσης των δοκιμών. Οι αποκλίσεις στις τιμές αυτές με τις τιμές των μέσων όρων 
οφείλονται στο μικρό δείγμα το οποίο επηρεάστηκε από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, 
όπου οι χρόνοι ήταν μεγαλύτεροι. Οι υπόλοιποι δείκτες κυμάνθηκαν περίπου στα ίδια 
επίπεδα με αυτά των δοκιμών της πρώτης φάσης, με τις αποκλίσεις να οφείλονται στον μικρό 
αριθμό κλήσεων που προωθήθηκαν από τον πάροχο στο PSAP. 

 

4. Συμπεράσματα 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της μείωσης των 
θυμάτων, προωθεί την υπηρεσία eCall η οποία εξασφαλίζει ότι μέχρι το 2017 τα νέα 
αυτοκίνητα που κινούνται στους Ευρωπαϊκούς δρόμους θα μπορούν να καλούν (αυτόματα ή 
χειροκίνητα) τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σύγκρουσης. Το σύστημα eCall 
καλεί αυτόματα τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» σε περίπτωση 
σοβαρού ατυχήματος και προωθεί πληροφορίες για τη θέση του οχήματος αλλά και τη 
σοβαρότητα του ατυχήματος. Η  σκοπιμότητα της υπηρεσίας eCall έχει ήδη αποδειχτεί με 
επιτυχία, σε Ευρωπαϊκό  επίπεδο, μέσω διαφόρων εθνικών έργων, αλλά και μέσω του 
ευρωπαϊκού έργου HeERO. 



Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά στη δέσμευση που έχουν αναλάβει τα κράτη 
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή του eCall  (μνημόνιο συμφωνίας). Επίσης 
οι τεχνολογίες  που  υποστηρίζουν  την  υπηρεσία  eCall  είναι  ώριμες  για  ανάπτυξη,  έχουν 
επιτευχθεί σημαντικά βήματα στην προτυποποίηση και η υπηρεσία χαίρει της υποστήριξης 
της αντίστοιχης βιομηχανίας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Ένα νομοθετικό  
χρονοδιάγραμμα  έχει συνταχθεί με στόχο την εφαρμογή του eCall σε όλα τα νέα οχήματα με 
έγκριση τύπου (αρχής γενομένης από το 2015), ενώ μέσω σχετικής αποφάσεως καθορίζονται 
και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης θα είναι σε θέση 
να παραλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν σωστά τις κλήσεις eCall.  

Τα βήματα και τα θέματα που υπάρχουν για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος στην 
Ελλάδα έχουν μέσω του έργου HeERO αναγνωριστεί και αυτό που απομένει είναι η 
εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την εξασφάλιση της έγκαιρης εφαρμογής του συστήματος. 
Ήδη έχουν αρχίσει και πραγματοποιούνται βήματα και με το τέλος των δοκιμών και της 
αξιολόγησης του συστήματος συμπεραίνεται ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την 
επιτυχία του σχεδίου και την εφαρμογή του συστήματος.  

Πιο συγκεκριμένα για τις πιλοτικές δοκιμές, στην πρώτη φάση το ποσοστό επιτυχίας των 
ολοκληρωμένων κλήσεων eCall με χρήση αστικής κλήσης υπολογίστηκε στο 62,3%. Το 
ποσοστό επιτυχίας των κλήσεων eCall όπου επιτεύχθηκε φωνητική επικοινωνία ήταν κατά 
μέσο όρο 88,0% για την Αθήνα και 87,3% για τη Θεσσαλονίκη, αρκετά κοντά στον 
ευρωπαϊκό Μ.Ο. (93%). Στη δεύτερη φάση, όπου έγινε και η χρήση του eCall Flag, 
παρατηρήθηκε μια μικρή βελτίωση στη λειτουργία του συστήματος. Οι χρόνοι για την 
εγκαθίδρυση της κλήσης, τη διάρκεια μπλοκαρίσματος φωνής για μετάδοση και 
αναμετάδοση MSD και για την εμφάνιση των πακέτων MSD στην οθόνη του PSAP είχαν 
αμεσότερη ανταπόκριση από ότι στην πρώτη φάση.  

Η πλήρης εφαρμογή του eCall  στην Ευρώπη μετατέθηκε για τουλάχιστον 3 χρόνια από τώρα, 
άρα θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να παραμείνουν ενεργοί στην παρακολούθηση των 
βημάτων και στο συντονισμό και την υποστήριξη των απαραίτητων δράσεων από τους 
παρόχους, τις εμπλεκόμενες αρχές, το «112» και τους Φορείς Αντιμετώπισης Κλήσεων 
Εκτάκτου Ανάγκης (Φ.Α.Κ.Ε.Α.) ώστε να προλάβουν τυχόν παρεκκλίσεις από το 
χρονοδιάγραμμα και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ομαλή εφαρμογή του συστήματος. 
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