
2 Φεβρουαρίου 2018

Καλησπέρα σας, 

Στέλνουμε αυτό το email για να ζητήσουμε τη βοήθειά σας σχετικά με ένα καινοτόμο 
έργο που τρέχουμε στην Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό έργο My-TRAC 
(http  ://  aethon  .  gr  /  en  /  projects  /  mytrac  /  ) έχει εκκινηθεί από την εταιρία μας και έχει στόχο 
να αναπτύξει μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που θα λειτουργεί ως προσωπικός 
σύμβουλος των καθημερινών μετακινήσεων. Θέλουμε με την εφαρμογή να κάνουμε τη 
χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς πιο εύκολη και πιο ευχάριστη για όλους τους 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δίνουμε πιο ακριβής πληροφορίες και να 
χρησιμοποιούμε τις προτιμήσεις των ανθρώπων για να προτείνουμε ταξίδια μέσα στην 
πόλη που θα ταιριάζουν στο προφίλ του καθενός. 

Το έργο θα εκτελέσει τη βασική έρευνα ούτως ώστε να κατασκευάσουμε την εφαρμογή 
και θα καταλήξει σε μία αρχική version της εφαρμογής που θα διαμοιράσουμε στην 
Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή το έργο είναι στα αρχικά 
του βήματα και πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΘΩΝ συντονίζει την εκπόνηση ενός 
ερωτηματολογίου σε Ελλάδα, Ολλανδία και Ισπανία αλλά και εκτελεί το 
ερωτηματολόγιο στην Αθήνα με τη βοήθεια του ΕΚΕΤΑ (https://www.certh.gr/).

Για να συλλέξουμε το ερωτηματολόγιο και να πετύχουμε τους στόχους του δείγματος, 
συντονίζω μία ομάδα η οποία συλλέγει ερωτηματολόγια στο πεδίο (δηλαδή, σταθμούς 
μετρό, εμπορικά κέντρα κ.λπ.) αλλά διακινώ το ερωτηματολόγιο και ηλεκτρονικά, κάτι 
για το οποίο ελπίζω να μπορείτε να με βοηθήσετε. Θα σας ενδιέφερε να προωθήσετε το 
ερωτηματολόγιο στα μέλη του συλλόγου ή/και μέσω της ιστοσελίδας σας;

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιό μας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWH0GOU-Q15hknIEDUYeSIyO-
RCX96d9QOuL8_3-OtF37d2Q/viewform?usp=sf_link 

Αναμένουμε την απάντησή σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ευχαριστούμε 
πολύ εκ των προτέρων!

Με εκτίμηση,

Έλενα Μαντούκα
Συγκοινωνιακός Αναλυτής/Ερευνητής
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