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Συνδεδεμένα αυτοκίνητα 

Η πρόσβαση στα δεδομένα 

του οχήματος για τις 

υπηρεσίες τρίτων 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τα σημερινά οχήματα γίνονται όλο και περισσότερο «συνδεδεμένα», με την έννοια ότι μπορούν να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες χωρίς ενσύρματη σύνδεση, με μια σειρά από φορείς, όπως είναι: ο 

κατασκευαστής του οχήματος, οι πάροχοι υπηρεσιών, άλλοι χρήστες, οι διαχειριστές υποδομών και τα άλλα 

οχήματα. Αυτό αυξάνει την άνεση και την ευκολία για τους πελάτες, βελτιώνει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες, και συμβάλλει στην επίτευξη κοινωνικών στόχων, όπως είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, 

η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και η διευκόλυνση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της 

στάθμευσης. 

    

Δεκέμβριος 2016 
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Η εξέλιξη αυτή γεννάει όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις, από τρίτα μέρη, τα οποία επιθυμούν να έχουν 

πρόσβαση και να χρησιμοποιούν διαφορετικά δεδομένα που δημιουργεί το όχημα. Αυτό το έγγραφο 

αναφέρεται στις θέσεις και παρουσιάζει την άποψη των ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων, ως προς 

το πώς μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση στα δεδομένα του οχήματος σε υπηρεσίες τρίτων, κατά τρόπο που 

θα επιτυγχάνει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των θεμιτών αναγκών των μερών που παρέχουν υπηρεσίες, 

των συμφερόντων των καταναλωτών και την αναγκαιότητα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

και της ιδιωτικής ζωής των χρηστών των οχημάτων και των υπηρεσιών, καθώς και την προστασία της οδικής 

ασφάλειας, την ασφάλεια δεδομένων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κατασκευαστών. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 Οι κατασκευαστές οχημάτων, είναι έτοιμοι να θέσουν τα δεδομένα που παράγουν τα οχήματα στη διάθεση 

τρίτων μερών που παρέχουν υπηρεσίες, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων του κατόχου του οχήματος, δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του οχήματος και δεν 

υπονομεύει την ευθύνη ή τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας του κατασκευαστή του οχήματος. 

Αυτό υπονοεί:   

• Ευχέρεια επιλογών εκ μέρους των πελατών: οι χρήστες των οχημάτων μπορούν να λάβουν υπηρεσίες 

από τον κατασκευαστή του οχήματος, το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών του, από 

ανεξάρτητους φορείς της δευτερογενούς αγοράς ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών 

που θα έχει συνάψει με τον κατασκευαστή του οχήματος μια συμφωνία B2B (Business to Business)  

 

• Θεμιτός ανταγωνισμός: πληροφορίες επισκευής και συντήρησης που διατίθενται στο δίκτυο του 

κατασκευαστή των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, μπορούν να διατεθούν και σε ανεξάρτητους 

φορείς της δευτερογενούς αγοράς υπό όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις (τύπος, ποσότητα και 

ποιότητα των δεδομένων, χρόνος παράδοσης, τιμή), σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.    

Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών θα έχουν πρόσβαση σε ένα καθορισμένο σύνολο δεδομένων, για να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τη συμφωνία B2B που θα συναφθεί με τον 

κατασκευαστή του οχήματος. 

 

• Ιδιωτικό απόρρητο και προστασία των δεδομένων: Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις διατάξεις της 

κοινοτικής και των εθνικών νομοθεσιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του 

απόρρητου της ιδιωτικής ζωής, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του οχήματος θα πρέπει να 

διατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη του οχήματος, εκτός εάν 

υπάρχει νομική απαίτηση ή μια σύμβαση. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα χρησιμοποιούν αυτά τα 

δεδομένα μόνο για το σκοπό για τον οποίο έδωσε τη συγκατάθεσή του ο χρήστης του οχήματος.  

• Ασφάλεια, εξασφάλιση και ευθύνη: Με την εξαίρεση της ρυθμισμένης πρόσβασης για τον έλεγχο των 

εκπομπών ρύπων, για τη διάγνωση, την επισκευή και τη συντήρηση, η πρόσβαση στα άλλα δεδομένα 

πρέπει να επιτραπεί μόνο μέσω άυλων διατάξεων εκτός της πρίζας διάγνωσης, και αυτό διότι η άμεση 

πρόσβαση εκ μέρους τρίτων στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος θα έθετε σε κίνδυνο την 

ασφάλεια, την ασφάλεια κυβερνοχώρου και την ακεραιότητα του οχήματος. Έχοντας υπόψη τις 

υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το δίκαιο αστικής ευθύνης για τα προϊόντα, η ευθύνη για 

τη διασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας από άκρη σε άκρη μεταξύ του οχήματος και της 

απομακρυσμένης πρόσβασης εκτός του οχήματος, πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στην πλευρά 

του κατασκευαστή και του εξουσιοδοτημένου δικτύου των αντιπροσώπων του.  
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• Διαλειτουργικότητα: Τα μέσα της πρόσβασης και της διασύνδεσης πρέπει να τυποποιηθούν, ώστε να 

εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα. Ειδικά για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί το πρότυπο ISO 20078. 

Το πρότυπο αυτό προβλέπει την διαδικτυακή υπηρεσία πρόσβασης για το «εκτεταμένο όχημα», όπως 

ορίζεται στο πρότυπο ISO 200771. Το εκτεταμένο όχημα αποτελείται από ένα φυσικό οδικό όχημα με 

εξωτερικό λογισμικό και επεκτάσεις υλικό-λογισμικού (Harware) που αναπτύσσονται, εφαρμόζονται 

και διευθύνονται από τον κατασκευαστή του οχήματος.   

• Η απόδοση των επενδύσεων: Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τα στοιχεία του οχήματος για 

εμπορικούς σκοπούς και εκμετάλλευση, θα αποζημιώσουν τους κατασκευαστές οχημάτων για όλα τα 

έξοδα, π.χ. τα έξοδα για την παραγωγή των δεδομένων και την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 

της εγκατάστασης πρόσβασης και κατά περίπτωση για την εμπορική αξία των δεδομένων.  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ  

Τα δεδομένα που μπορούν να διατίθενται είναι «δεδομένα που παράγονται από το όχημα» ή «δεδομένα 

λειτουργίας». Αποκλείονται τα δεδομένα που εισάγονται από τους χρήστες του οχήματος (π.χ. λίστα 

επαφών του κινητού τηλεφώνου, επιλεγμένοι προορισμοί για πλοήγηση) και τα δεδομένα που λαμβάνονται 

από εξωτερικές πηγές (π.χ. πληροφορίες που διαβιβάζονται από υπηρεσίες οδικής βοήθειας, άλλα οχήματα 

ή ευαίσθητοι χρήστες του οδικού δικτύου). 

 

Τα δεδομένα που δημιουργεί το όχημα, είναι αυτά τα δεδομένα που δημιουργούνται στο εσωτερικό των 

μονάδων ελέγχου του οχήματος και εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του οχήματος, ελέγχουν τη 

σωστή λειτουργία των συστημάτων, εντοπίζουν και διορθώνουν τα λάθη, βελτιστοποιούν ή τελειοποιούν τις 

επί μέρους λειτουργίες του οχήματος. 

Τεκμηριώνουν επίσης την κατάσταση των συστημάτων για ορισμένα συμβάντα (π.χ. δυσλειτουργία 

εξαρτήματος, ενεργοποίηση αερόσακων, σύστημα ελέγχου ευστάθειας) και καταγράφουν τις σχετικές 

πληροφορίες για τη λειτουργία του οχήματος (π.χ. αριθμό στροφών, επιτάχυνση, ταχύτητα, θερμοκρασία 

του αέρα, στάθμη καυσίμου ή φθορά υλικών πέδησης - τακάκια). Αυτά τα δεδομένα που δημιουργούνται 

από το όχημα, ποικίλλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή, τον τύπο και τον εξοπλισμό του οχήματος. 

Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια ευρεία δέσμη δραστηριοτήτων, όπως: 

 Συντήρηση και επισκευή  

 Οδική ασφάλεια και διαχείριση κυκλοφορίας  

 Διαχείριση στόλου  

 Διαχείριση ποιότητας και εξέλιξη προϊόντος  

 Χρήσεις που έχουν έμμεση σχέση με τα αυτοκίνητα (π.χ. ασφαλιστική κάλυψη, ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων, διαμοιρασμός χρήσης αυτοκινήτου κ.λπ.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η πρόσβαση σε αυτά τα «δεδομένα που δημιουργούνται από το όχημα» που ορίζονται και ως «δεδομένα 

λειτουργίας» θα επιτραπεί, αφού προηγουμένως θα έχει εκτιμηθεί το είδος της χρήσης ανάλογα με την 

περίπτωση (σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείται), η φύση της χρήσης (δημόσιο συμφέρον ή για 

εμπορικούς σκοπούς) και το είδος των δεδομένων (προσωπικά ή δημόσια). Στη βάση αυτή, διακρίνουμε τις 

εξής κατηγορίες που αφορούν τις περιπτώσεις χρήσης:  
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• Οδική ασφάλεια  

Παράδειγμα: Προειδοποίηση τοπικού κινδύνου.  

Δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα αυτών των δεδομένων είναι προς χάριν του δημόσιου συμφέροντος, οι 

κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι διατεθειμένοι να παρέχουν αυτά τα δεδομένα, με ανώνυμο τρόπο, 

στις δημόσιες αρχές (αστυνομία) ή σε ιδιωτικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με δημόσια 

αποστολή (φορείς οδικής βοήθειας) σε αμοιβαία βάση. Οι ιδιωτικοί φορείς που θα χρησιμοποιήσουν 

αυτά τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς (για παράδειγμα ανάπτυξη εφαρμογών διάγνωσης) 

μπορούν να αποκτήσουν αυτά τα δεδομένα, βάσει της συμφωνίας B2B με τον κατασκευαστή του 

οχήματος. 

 

• Υπηρεσίες κοινές για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων  

Παράδειγμα: Πινακίδες οδικής σήμανσης, στάθμευση στο δρόμο κ.λπ.  

Τα δεδομένα αυτά θα διατεθούν βάσει της συμφωνίας B2B.   

 

• Προσωπικές υπηρεσίες  

Παράδειγμα: Ασφάλιση, «Πληρωμή σύμφωνα με τον τρόπο οδήγησης», δρομολόγηση υποδομών των 

ηλεκτρικών οχημάτων (πληρωμή και φόρτιση).  

Εκτός από την περίπτωση όπου υπάρχει μια νομική υποχρέωση ή μια σύμβαση, τα προσωπικά 

δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στους παρόχους υπηρεσιών, μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη του 

οχήματος. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα μόνο για το σκοπό ή τους 

σκοπούς για τους οποίους ο χρήστης του οχήματος έδωσε τη συγκατάθεσή του. 

 

• Ειδικές υπηρεσίες συντήρησης της κάθε μάρκας/παρακολούθηση εξαρτήματος 

Παράδειγμα: Παρακολούθηση μονάδων ελέγχου (ECU, PCM)  

Τα δεδομένα αυτά δεν θα διατεθούν σε τρίτους, δεδομένου ότι περιέχουν απόρρητες εμπορικές 

πληροφορίες ή τεχνογνωσία που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συνεπώς 

πρέπει να προστατευτούν αναφορικά με την πρόσβαση σε αυτά εκ μέρους πραγματικών ή δυνητικών 

ανταγωνιστών.  

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  
   

Η έννοια του εκτεταμένου οχήματος (πρότυπο ISO 20077-1) καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε δεδομένα 

του οχήματος μέσω ενός αριθμού διασυνδέσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το σκοπό 

για τον οποίο ζητείται η πρόσβαση: 

1. Διεπαφή OBD (πρίζα διάγνωσης) για τον έλεγχο της συμμόρφωσης ως προς τα όρια εκπομπών ρύπων, 

τη διάγνωση, συντήρηση και επισκευή  

2. Επικοινωνίες ειδικού σκοπού (Ad hoc) υπό την ευθύνη του κατασκευαστή του οχήματος (π.χ. 

εφαρμογές στον τομέα των συνεργαζόμενων ευφυών συστημάτων μεταφορών) 

3. Διαδικτυακή σύνδεση για όλες τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη (π.χ. υποστήριξη 

διάγνωσης από απόσταση) 
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                                   Εκτεταμένο όχημα  

 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ (OFF-BOARD) ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
Ένα μηχανοκίνητο όχημα δεν είναι μια επιχείρηση ή μια επικοινωνιακή πλατφόρμα, ούτε ένα smartphone 

με ρόδες. Είναι ένα μέσο μεταφοράς, η κύρια λειτουργία του οποίου είναι να μεταφέρει με ασφάλεια τους 

ανθρώπους ή/και τα αγαθά από το ένα μέρος στο άλλο. Είναι ευθύνη του κατασκευαστή του οχήματος να 

εξασφαλίζει ότι το όχημα λειτουργεί με ένα ασφαλή και σίγουρο τρόπο.  

Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος προσβολής ή ανεπιθύμητης πρόσβασης στα 

ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας του αυτοκινήτου μέσω εξωτερικών συστημάτων ή με την χρήση 

προγραμμάτων λογισμικού που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του κατασκευαστή του οχήματος. Ακόμη και η 

ανεξέλεγκτη πρόσβαση τρίτων στις λειτουργίες του οχήματος ή σε δεδομένα που δεν έχουν άμεση 

συνάφεια με την ασφάλεια, θα μπορούσε να οδηγήσει υπό προϋποθέσεις σε κινδύνους μέσω διαδικτυακής 

ή ασύρματης σύνδεσης : για παράδειγμα επιτρέποντας την κλοπή του οχήματος και το ξεκλείδωμα των 

θυρών από απόσταση, καθώς και τη δημιουργία ευκαιριών για απάτη, όπως η αλλαγή στα διανυθέντα 

χιλιόμετρα, η δημιουργία ακατάλληλης και κακής χρήσης του προφίλ κίνησης ή πώληση των προσωπικών 

δεδομένων. Ομοίως, πρέπει να αποφεύγεται η επέμβαση σε κρίσιμες λειτουργίες ασφάλειας όπως η 

πέδηση, που θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από τη χρήση των πόρων του οχήματος για 

εφαρμογές τρίτων. 

Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι αυτοί, οι τρίτοι δεν θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα με άμεσο τρόπο από 

το εσωτερικό του αυτοκινήτου, π.χ. μέσω της πρίζας διάγνωσης. Αντ' αυτού, οι κατασκευαστές οχημάτων 

θα κοινοποιήσουν τα σχετικά στοιχεία του οχήματος με ασφαλή τρόπο σε μια εγκατάσταση εκτός του 

οχήματος, από όπου τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. 

Η πρόσβαση στα δεδομένα και η δημιουργία λειτουργικότητας στο εσωτερικό του οχήματος για την χρήση 

των δεδομένων απαιτεί συμφωνία B2B μεταξύ του παρόχου των υπηρεσιών και του κατασκευαστή του 

οχήματος. Η συμφωνία αυτή δεν θα παρακολουθεί την πρόσβαση στα δεδομένα εκτός από την αποτροπή 

της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της δικτυακής επίθεσης στο σύστημα, όπως και στο βαθμό που 

απαιτείται για τη διαχείριση της ποιότητας, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας των 

Επικοινωνία ειδικού σκοπού (Ad hoc) 

Υπό την ευθύνη του κατασκευαστή 

ΟΕΜ Server 
Εκτεταμένο όχημα 

ISO 20078 

Μόνο για 

εκπομπές ρύπων, 

διάγνωση 

συντήρηση και 

επισκευή 

ISO 20078 Εκτεταμένο όχημα – Web Service (προκαταρκτικό)  

Πρόσβαση σε παρόχους υπηρεσιών και ανεξάρτητους Servers 
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προσωπικών δεδομένων και την εκτέλεση πληρωμής. Η ανωνυμία του τρίτου μέρους που έχει πρόσβαση 

στα δεδομένα, πρέπει να υποστηρίζεται, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία περί προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων.  

  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ (SERVER)  
Για την προώθηση του ανταγωνισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ πρόσβασης στα δεδομένα απευθείας μέσω του server του κατασκευαστή του οχήματος ή μέσω ενός 

«ουδέτερου» διακομιστή που θα συγκεντρώνει τα δεδομένα από τους servers των κατασκευαστών των 

οχημάτων. Ως εκ τούτου, κάθε κατασκευαστής του οχήματος θα προσφέρει τη δυνατότητα σε ανεξάρτητους 

τρίτους να λειτουργήσουν ένα τέτοιο ουδέτερο διακομιστή. Οι λειτουργοί των ανεξάρτητων (ουδέτερων) 

servers θα πρέπει να έχουν συνάψει συμφωνία B2B με τον κατασκευαστή του οχήματος και να 

εφαρμόσουν μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, ύψιστου επιπέδου. Ο κατασκευαστής του 

οχήματος δεν θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία ή τη χρηματοδότηση των ουδέτερων servers. 

Τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση των ουδέτερων servers θα είναι της ίδιας ποιότητας με τα στοιχεία 

που είναι διαθέσιμα στον server του κατασκευαστή του οχήματος και θα παραδίδονται χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Ο λειτουργός του ουδέτερου server (s) μπορεί να διαπραγματευτεί με τον κατασκευαστή του οχήματος τη 

συμπερίληψη πρόσθετων πεδίων δεδομένων και να κάνει αυτά τα δεδομένα προσβάσιμα μέσω του server, 

χωρίς να αποκαλύπτει στους κατασκευαστές τον τρόπο της χρήσης τους ή την επωνυμία του αιτούντος 

φορέα παροχής, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που δεν εξαρτώνται από 

τον κατασκευαστή του οχήματος. Η διαθεσιμότητα των ουδέτερων servers θα πρέπει να διευκολύνει την 

πρόσβαση σε δεδομένα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας πρόσβαση σε 

δεδομένα για όλες τις μάρκες σε ένα διακομιστή αντί να εξαναγκάζονται αυτές οι επιχειρήσεις να 

χρησιμοποιούν πολλαπλούς διακομιστές για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των επιμέρους 

κατασκευαστών. 

Εκτεταμένο όχημα, πάροχοι υπηρεσιών και ουδέτεροι server(s)  
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
 

ΔΙΕΠΑΦΗ OBD  
 

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι κατασκευαστές οχημάτων θα συνεχίσουν να επιτρέπουν την πρόσβαση 

μέσω της διεπαφής OBD, σε δεδομένα του οχήματος που απαιτούνται για τη διάγνωση, την επισκευή και τη 

συντήρηση, όταν το όχημα δεν κινείται.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και την αυξανόμενη απειλή για την 

ασφάλεια γενικώς αλλά και την ασφάλεια δεδομένων που προκαλούνται από συνδεδεμένα βύσματα του 

οχήματος (τα λεγόμενα «dongles») που αναπτύχθηκαν από διάφορους τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών, 

οι κατασκευαστές οχημάτων διατηρούν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να περιορίσουν τα προσβάσιμα 

δεδομένα μέσω της διασύνδεσης (πρίζας διάγνωσης) του συστήματος OBD, περιλαμβάνοντας μόνο αυτά 

που απαιτούνται για τη διάγνωση, την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος. 

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
Ομοίως, για λόγους ασφάλειας των χρηστών, ασφάλειας των δεδομένων και την ευθύνη για τα προϊόντα, οι 

τρίτοι δεν θα επιτρέπεται να εκτελέσουν στο όχημα οποιαδήποτε ασύρματη εγγραφή.  

  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  
Για λόγους ασφαλείας των χρηστών, την ασφάλεια δεδομένων και την ευθύνη, εφαρμογές τρίτων που 

αλληλοεπιδρούν με το όχημα ή με τον οδηγό μέσω της οθόνης του οχήματος, πρέπει να συνεχίσουν να 

αναπτύσσονται και να εγκρίνονται μόνο σε συνεργασία με τον κατασκευαστή του οχήματος, βάσει της 

συμφωνίας B2B.  

Οι εφαρμογές τρίτων που εκτελούνται σε κινητές συσκευές και χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα του 

οχήματος πρέπει να παραμείνουν υπό την ευθύνη του οικείου φορέα παροχής υπηρεσιών. 

 


