
 

Αυτόνομα αυτοκίνητα στην ΕΕ: από επιστημονική
φαντασία...σε απτή πραγματικότητα
 
Τα αυτόνομα οχήματα αναμένεται να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ το 2020.
Ανακαλύψτε  παρακάτω τα οφέλη τους και μάθετε πως η ΕΕ αντιμετωπίζει τις
προκλήσεις των αυτοματοποιημένων μεταφορών.
 
Χάρη στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως είναι η ρομποτική,
η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπολογιστές υψηλών επιδόσεων, τα αυτόνομα αυτοκίνητα
που κάποτε βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας δεν θα αργήσουν να γίνουν
πραγματικότητα.
 
Ποια είναι τα οφέλη των αυτόνομων οχημάτων για τους πολίτες; 
 
Στο 95 % περίπου των τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ υπεισέρχεται σε κάποιο επίπεδο
ανθρώπινο σφάλμα, κοστίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Η έλευση
μη επανδρωμένων αυτοκίνητων και φορτηγών μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον
αριθμό των ατυχημάτων και να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. Οι ψηφιακές
τεχνολογίες μπορούν επίσης να περιορίσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις
εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, αλλά και να αυξήσουν την
πρόσβαση στην κινητικότητα για άτομα που δεν μπορούν να οδηγήσουν, για παράδειγμα,
τους ηλικιωμένους και τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.
 
Επιπλέον, η αγορά των αυτόνομων οχημάτων αναμένεται να αυξηθεί θεαματικά,
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αποκομίζοντας κέρδη 620 δις ευρώ για την
αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ μέχρι το 2025 και 180 δις ευρώ για τον κλάδο της
ηλεκτρονικής.
 
Τι προκλήσεις επιφέρει η αυτόνομη οδήγηση στην ΕΕ;
 
Οδική ασφάλεια: εφόσον τα μη επανδρωμένα οχήματα πρέπει να χρησιμοποιούν τους
ίδιους δρόμους που χρησιμοποιούν τα μη αυτόνομα οχήματα, οι πεζοί και οι ποδηλάτες,
είναι αναγκαία η επιβολή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και η εναρμόνιση των κανόνων
οδικής κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ.
 
Ζητήματα ευθύνης: η μεταβίβαση των καθηκόντων οδήγησης από τους οδηγούς σε
αυτόνομες τεχνολογίες απαιτεί την προσαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθετικών
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0787&from=EN
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/analysis-possible-socio-economic-effects-cooperative-connected-and-automated-mobility-ccam
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διατάξεων περί ευθύνης που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, ποιος είναι υπεύθυνος σε
περίπτωση ατυχήματος: ο οδηγός ή ο κατασκευαστής;
 
Επεξεργασία δεδομένων: οι κανόνες προστασίας δεομένων της ΕΕ ισχύουν και για τον
κλάδο αυτοματοποίησης, παρότι δεν έχουν ακόμα ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για την
εγγύηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την προστασία των αυτόνομων
οχημάτων έναντι κυβερνοεπιθέσεων.
 
Ηθικά ζητήματα: τα αυτόνομα οχήματα πρέπει να σεβαστούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και την ελευθερία επιλογής. Η διαδικασία σύνταξης των κατευθυντήριων γραμμών της
ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε εξέλιξη, ενδέχεται όμως να χρειαστούν
ειδικές προδιαγραφές.
 
Υποδομές: είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία
προκειμένου να αναπτυχθεί η κατάλληλη τεχνολογία και υποδομή.
 
Τι κάνει η ΕΕ; 
 
Την ώρα που η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, η ΕΕ εργάζεται
προκειμένου να διασφαλίσει κοινούς κανόνες.
 
Ακολουθώντας την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Οδεύοντας προς την
αυτοματοποιημένη κινητικότητα: Μια στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα του
μέλλοντος», ο ευρωβουλευτής Βιμ Βαν ντε Καμπ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Ολλανδία)
συνέταξε έκθεση µε δική του πρωτοβουλία σχετικά µε την αυτόνομη οδήγηση, η οποία
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2018.
 
Η έκθεση υπογραμμίζει ότι:
 

 Η  νομοθεσία  και  οι  πολιτικές  της  ΕΕ  που  αφορούν  τη  συνδεδεμένη  και
αυτοματοποιημένη κινητικότητα πρέπει να καλύπτουν κάθε τρόπο μεταφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, των
πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των ελαφρών σιδηροδρομικών συστημάτων
αλλά και των τηλεκατευθυνόμενων ελικοπτέρων που μεταφέρουν αγαθά.
 
 Οι προσπάθειες τυποποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο χρειάζονται περαιτέρω
συντονισμό για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας
των οχημάτων πέρα από τα σύνορα.
 
 Τα  συστήματα καταγραφής δεδομένων πρέπει  να  είναι  υποχρεωτικά στα
αυτόνομα  οχήματα  για  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  των  διερευνήσεων
ατυχημάτων  και  την  αντιμετώπιση  ζητημάτων  ανάληψης  ευθύνης. 
Είναι  αναγκαία  η  ταχεία  θέσπιση  κατάλληλων κανόνων δεοντολογίας  και
προστασίας  δεδομένων  στον  κλάδο  της  αυτοματοποίησης  προκειμένου,
μεταξύ άλλων, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι
στα μη επανδρωμένα οχήματα. 
Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων που να
επιτρέπουν την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0283&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0283&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0283&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96754/WIM_VAN+DE+CAMP/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE623.787


Επίπεδα αυτοματισμού και χρονοδιάγραμμα 
 
Τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες, ενσωματωμένες
κάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα GPS υψηλής ευκρίνειας,
δορυφορικούς δέκτες και ραντάρ μικρής εμβέλειας.
 
Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (επίπεδα αυτοματισμού 1 και 2) αποτελούν ήδη
πραγματικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα αυτόνομα οχήματα (επίπεδα 3 και 4)
βρίσκονται, προς το παρόν, σε δοκιμαστικό στάδιο και προβλέπεται να κάνουν την
εμφάνισή τους στην αγορά μεταξύ του 2020 και του 2030, ενώ τα πλήρως
αυτοματοποιημένα οχήματα (επίπεδο 5) αναμένονται για μετά το 2030. Η πλήρης
συνδεσιμότητα όλων των νέων οχημάτων αναμένεται να επιτευχθεί έως το 2022.
 
Συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα
• Τα αυτοματοποιημένα οχήματα χρησιμοποιούν τεχνολογικά συστήματα υποβοήθησης
οδηγού ώστε όλες οι λειτουργίες οδήγησης να μεταβιβαστούν σε αυτοματοποιημένο
σύστημα

• Τα μη επανδρωμένα οχήματα συνιστούν αυτόνομα οχήματα επιπέδου 3,4 ή 5

• Τα συνδεδεμένα οχήματα είναι εξοπλισμένα με συσκευές που επιτρέπουν την
επικοινωνία με άλλα οχήματα ή με τους διάφορους διαχειριστές υποδομής μέσω
διαδικτύου

• Οι τεχνολογίες αυτοματοποίησης και συνδεσιμότητας είναι συμπληρωματικές και όλα
τα αυτοματοποιημένα οχήματα ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα στο κοντινό μέλλον

Μάθετε περισσότερα
Δελτίο Τύπου
Διαδικαστικά βήματα
Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Αυτόνομα αυτοκίνητα, το μέλλον
των οδικών μεταφορών;
Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Αυτόνομα οχήματα στην ΕΕ
Ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη
κινητικότητα στην Ευρώπη

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

3 I 5

http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20181122IPR19925/a-more-proactive-approach-needed-on-automated-mobility-transport-meps-say
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2089(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573434/IPOL_STU(2016)573434_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573434/IPOL_STU(2016)573434_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573902
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connected-and-automated-mobility-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connected-and-automated-mobility-europe


Τα οφέλη της αυτοματοποιημένης κινητικότητας
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Επίπεδα αυτοματοποιημένης κινητικότητας
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