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1. Εισαγωγή 

Τα  τελευταία  χρόνια,  η  τεχνολογία  ραδιοσυχνικής  αναγνώρισης  (Radio  Frequency 

Identification),  πιο  γνωστή  ως  RFID,  γνωρίζει  σημαντική  ανάπτυξη  και  υιοθετείται  σε  πολλές 

εφαρμογές παγκοσμίως. Πρόκειται για μια τεχνολογία, αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων ή/και 

προσώπων  που  φέρουν  RFID  ετικέτα,  η  οποία  συγκεντρώνει  σημαντικά  χαρακτηριστικά  που 

μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη υποδομών και συστημάτων ελέγχου προσπέλασης και 

αναγνώρισης. 

Τα  συστήματα  RFID  γίνονται  ολοένα  και  περισσότερο  δημοφιλή  στην  εφαρμογή  τους  σε 

ολοκληρωμένα  επιχειρησιακά  συστήματα  όπως  διαχείρισης  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  αναγνώρισης 

αντικειμένων,  ιχνηλάτισης,  διαχείρισης  εγγράφων  αλλά  και  σε  γενικότερο  επίπεδο  σε  εφαρμογές 

που  απαιτούν  αναγνώριση  των  αντικειμένων  /  ανθρώπων.  Ταυτόχρονα  με  την  ανάπτυξη  του 

προτύπου  Electronic  Product  Code‐EPC  καθίσταται  πλέον  δυνατή  η  αυτόματη  αναγνώριση  της 

ταυτότητας των προϊόντων, επιφέροντας μία επαναστατική αλλαγή στον τρόπο που οι επιχειρήσεις 

διαχειρίζονται  και  επιβλέπουν  τη  ροή  των  υλικών  και  των  πληροφοριών  από  την  παραγωγή  του 

προϊόντος μέχρι την τελική εναπόθεσή του στο ράφι του καταστήματος λιανικής πώλησης.  

 

Στο παρόν σύγγραμμα παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση των 

βασικών χαρακτηριστικών λειτουργίας της μεθόδου RFID καθώς και των προοπτικών εφαρμογής της 

σε διάφορες επιχειρηματικές εφαρμογές. 

 

1.1 Αντικείμενο της εργασίας 

Η  συγκεκριμένη  εργασία  σαν  κύριο  στόχο  έχει  την  λεπτομερή  περιγραφή  της  νέας  αυτής 

τεχνολογίας σε επίπεδο συστημικό και εφαρμογών, εστιάζοντας ταυτόχρονα σε τρία κύρια σημεία: 

κόστος, ιδιωτικότητα, ασφάλεια. Ταυτόχρονα θα γίνει έρευνα που θα αποκαλύπτει την διείσδυση – 

adoption της καινοτόμας αυτής τεχνολογίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζοντας τόσο 

τις  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στον  χώρο  της  ανάπτυξης  συστημάτων RFID  όσο  και  τις 

επιχειρήσεις οι οποίες  έχουν υιοθετήσει αντίστοιχες  λύσεις αυτοματοποίησης  των επιχειρησιακών 

τους διαδικασιών.  

Επιπλέον  θα  καταγράψουμε  την  συμβολή  του  προτύπου  Ηλεκτρονικού  Κωδικού  Προϊόντος 

(Electronic Product Code, EPC), που έχει αναπτυχθεί από τον EPCglobal και βοηθά στην αναγνώριση 

μεμονωμένων αντικειμένων. Πρότυπο στο οποίο βασίζεται το EPCglobal δίκτυο (EPCglobal Network) 

για  αναγνώριση  μέσω  ραδιοσυχνοτήτων  και  διευκόλυνση  της  ορατότητας  και  διαμοιρασμό  των 

πληροφοριών που σχετίζονται με αντικείμενα ή/και άτομα.  

Εκτενής αναφορά τέλος θα γίνει και για τις πολιτικές και τα επόμενα βήματα που έχει χαράξει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρήση της νέας τεχνολογίας RFID. 
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1.2 Σκοπός και στόχοι της εργασίας 

Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται: 

• Να μελετηθεί η τεχνολογία RFID, τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις της καθώς και 

τα συστήματα που βασίζονται σε αυτή 

•  Να μελετηθεί η διείσδυση της τεχνολογίας αυτής στις επιχειρήσεις τόσο σε Εθνικό 

όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

• Να  μελετηθούν  διάφορα  γνωστά  πρότυπα  για  μείωση  κόστους  και  δημιουργία 

ενιαίας προσέγγισης 

•  Να καταγραφούν οι απειλές  και  επιθέσεις που αντιμετωπίζουν  τα  συστήματα που 

αξιοποιούν την RFID τεχνολογία 

• Να καταγραφούν οι  πολιτικές –  στρατηγικές που  έχει  χαράξει η  Ευρωπαϊκή Ένωση 

για τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας 

 

1.3 Περιληπτική δομή της εργασίας 

Στο Κεφάλαιο 1 παρατίθενται κάποια εισαγωγικά στοιχεία και μία συνοπτική περιγραφή των 

βασικών  παραμέτρων  λειτουργίας  της  τεχνολογίας  του  RFID,  ενώ  στο  Κεφάλαιο  2  και  3 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα RFID συστήματα, η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, τα συστατικά τους, 

οι συχνότητες λειτουργίας τους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η συλλογή των δεδομένων. 

Επιπρόσθετα,  καταγράφεται  το  κόστος  υλοποίησης  της  RFID  τεχνολογίας,  αλλά  και  τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που απορρέουν από την χρήση τους. Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται 

διάφορες εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής τόσο στους τομείς της οικονομίας όσο και σε τομείς του 

γενικότερου  κοινωνικού  ενδιαφέροντος,  καθώς  παρουσιάζονται  πιο  αναλυτικά  μελέτες 

περιπτώσεων  και  εφαρμογών  RFID  σε  Εθνικό  και  Ευρωπαϊκό  επίπεδο.  Ζητήματα  ασφάλειας  των 

συστημάτων  RFID  και  προστασίας  της  ιδιωτικότητας  καθώς  και  πολιτικές  –  στρατηγικές  που  έχει 

χαράξει η διεθνής Κοινότητας για νομική ρύθμιση της εφαρμογής της τεχνολογίας RFID απασχολούν 

τα Κεφάλαια 5 και 6. Ενώ τέλος, στο Κεφάλαιο 7 καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

από  την  μελέτη  των  τεχνολογιών  σε  Εθνικό  και  Διεθνές  επίπεδο  καθώς  και  η  πορεία  της  νέας 

καινοτόμας  τεχνολογίας  όπως  την  διαβλέπουν  οι  επιστήμονες  της  πληροφορικής  και  οι  μεγάλες 

εταιρείες του χώρου. 
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2. Θεωρητικό Υπόβαθρο 

O γραμμικός κώδικας, ως αναγνωριστικό των προϊόντων στη σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα, 

αποτέλεσε επανάσταση για όλους τους κλάδους εδώ και περίπου 30  χρόνια.  Σήμερα ανιχνεύονται 

καθημερινά  πάνω  από  5.000.000.000  προϊόντα  σε  141  χώρες..  Μολονότι  οι  τεχνολογίες  που 

βασίζονται στους γραμμικούς κώδικες φαίνεται ότι θα εξακολουθήσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο 

στον κλάδο του λιανεμπορίου για αρκετά χρόνια ακόμη, πολλοί φορείς του κλάδου ασχολούνται με 

τη  νέα  γενιά  των  barcode  ‐  την  τεχνολογία  RFID  ή  αλλιώς  τεχνολογία  αυτόματης  αναγνώρισης 

προϊόντων μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Η τεχνολογία RFID αναγνωρίζει αυτόματα τα προϊόντα χωρίς καν 

να  απαιτείται  οπτική  επαφή.  Παράλληλα  επιτρέπει  την  ταυτόχρονη  αναγνώριση  προϊόντων  με 

αποτέλεσμα την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Η  τεχνολογία  RFID  (ακρωνύμιο  του  Radio  Frequency  IDentification)  αποτελεί  την  πλέον 

σύγχρονη  ‐όσον αφορά στην  εφαρμογή  της‐  τεχνολογία  ταυτοποίησης. Η  ιδέα βασίζεται στο ότι η 

ταυτοποίηση  με  ετικέτες  που  εκπέμπουν  πληροφορία,  θα  υποβοηθά  τις  επιχειρήσεις  να 

απλοποιήσουν  τις  διαδικασίες  τους  και  να  προσφέρουν  εξατομικευμένες  υπηρεσίες  μειώνοντας 

ταυτόχρονα τα κόστη τους. Το RFID στηρίζεται στη χρήση ραδιοκυμάτων και επιτρέπει την αυτόματη 

αναγνώριση  αντικειμένων  ή  ανθρώπων,  που  φέρουν  RFID  tags  και  μπορούν  να  ανιχνευθούν 

αυτόματα από σταθερούς ή φορητούς αναγνώστες RFID, χωρίς να είναι απαραίτητη η σάρωση του 

κάθε  μεμονωμένου  αντικειμένου.  Η  κεραία  επιτρέπει  στο  μικροεπεξεργαστή  να  μεταφέρει  τις 

πληροφορίες αναγνώρισης στον αναγνώστη, ο οποίος με τη σειρά του μετατρέπει τα ραδιοκύματα 

που  "αντανακλώνται"  από  την  ετικέτα  RFID  σε  ψηφιακές  πληροφορίες.  Οι  πληροφορίες  αυτές 

μπορούν στη συνέχεια να "περάσουν" σε πληροφοριακά συστήματα για περαιτέρω χρήση. 

Η  τεχνολογία RFID  βρίσκεται  στα άκρα  ενός  πληροφοριακού συστήματος.  Είναι  στην  ουσία 

ένας  διαφορετικός  τρόπος  διασύνδεσης  με  αντικείμενα  που  επιθυμούμε  να  αναγνωρίζουμε,  να 

εντοπίζουμε και να συλλέγουμε πληροφορίες για αυτά. Η διασύνδεση είναι ασύρματη και βασίζεται 

σε  ραδιοκύματα  τα  οποία  μεταδίδονται  στον  αέρα.  Στο  παρόν  σύγγραμμα  παρέχονται  όλες  οι 

απαραίτητες  πληροφορίες  για  την  κατανόηση  των  βασικών  χαρακτηριστικών  λειτουργίας  της 

τεχνολογίας RFID. 

 

2.1 Αυτόματη Αναγνώριση 

Αυτόματη  αναγνώριση  ή  auto‐id  είναι  ο  όρος  που  χρησιμοποιείται  για  να  περιγράψει  την 

διαδικασία της αυτόματης συλλογής δεδομένων και της αυτόματης ταυτοποίησης, που διενεργείται 

σε πραγματικό χρόνο. [44] 

Ο  όρος  Auto‐ID  αποτελεί  τον  ευρύτερο  χαρακτηρισμό  των  τεχνολογιών  που  βοηθούν  τις 

μηχανές να αναγνωρίζουν αντικείμενα. Συχνά συνοδεύεται με τον όρο Automatic Capture Data που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει συστήματα που συλλέγουν πληροφορίες για αντικείμενα και τα 

μεταφέρουν  σε  κεντρικούς  υπολογιστές  αυτόματα,  χωρίς  την  υποστήριξη  εργαζομένων  για  την 

αναγκαία  πληκτρολόγηση.  Βασικός  στόχος  ύπαρξης  των  τεχνολογιών  αυτών  είναι  η  αύξηση  της 
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αποδοτικότητας,  ο  περιορισμός  των  λανθασμένων  δεδομένων  εισόδου  και  η  αναβαθμισμένη 

επεξεργασία  των  δεδομένων  με  χρήση  πολύπλοκων  συναρτήσεων  βιβλιοθηκών.  Κυρίαρχα 

παραδείγματα  τέτοιων  τεχνολογιών  αποτελούν  τα  Barcodes,  τα  Smart  Tags,  οι  συσκευές 

αναγνώρισης φωνής, η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, η Radio Frequency Identification και άλλες. 

Όλα τα συστήματα Auto‐ID συνίστανται από τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

• Ένα  προϊόν,  οντότητα‐άτομο,  εξάρτημα,  συστατικό,  κιβώτιο,  κ.τ.λ.  Οποιασδήποτε 

μορφής αναγνώριση της ταυτότητας του εκάστοτε αντικειμένου 

• Μία  ταμπέλα,  ετικέτα  ή  κωδικοποιημένη  εντολή  είναι  προσαρτημένη  στο 

αντικείμενο,  ώστε  να  καθίσταται  δυνατή  η  αυτόματη  ανάγνωση  της  με  σκοπό  τον 

προσδιορισμό του αντικειμένου, την προέλευση του, τη θέση του ή την εξακρίβωση 

οποιασδήποτε άλλης μορφής πληροφορία που χρίζει ενδιαφέροντος από το χρήστη 

• Ένας αυτόματος, σταθερός ή φορητός αναγνώστης (barcode reader, optical character 

reader,  RFID  reader)  διαβάζει  τον  κώδικα,  τον  αξιολογεί  και  καταχωρεί  το 

περιεχόμενό του σε μία κεντρική μονάδα ελέγχου δεδομένων και πληροφοριών 

 

Η  πληροφορία  επεξεργάζεται  και  μεταφέρεται  σε  ένα  ειδικά  διαμορφωμένο  δίκτυο 

υπολογιστών για περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία των δεδομένων.  Ίσως το πιο διαδεδομένο και 

ευρέως αποδεκτό Auto‐ID  σύστημα αποτελεί  αυτό  του  γραμμωτού  κώδικα,  που αναπτύχθηκε  στη 

δεκαετία του 1970 και κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά συστημάτων 

Auto‐ID.  Σημείο  αναφοράς  αποτελεί  το  συμπέρασμα  στο  οποίο  καταλήγει  η  πλειοψηφία  των 

χρηστών  τεχνολογίας  Auto‐ID,  σύμφωνα  με  το  οποίο  οι  εν  λόγω  τεχνολογίες  προσδίδουν  ένα 

συμπληρωματικό παρά ένα άκρως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

2.2 Η ιστορία της τεχνολογίας RFID 

Η  ιστορία  της  τεχνολογίας  RFID  ξεκινά  το  1939  κατά  τον  Β΄  Παγκόσμιο  Πόλεμο  για  την 

αναγνώριση αεροσκαφών χρονιά όπου χρησιμοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά 

μια παρόμοια τεχνολογία  (ένας αναμεταδότης  IFF). Ένα από τα πρώτα,  ίσως και το πρώτο έργο το 

οποίο  μελετά  την  τεχνολογία  RFID  είναι  η  εργασία  του  Harry  Stockman,  «Επικοινωνία  μέσω  της 

ανακλούμενης ενέργειας» (“Communication by Means of Reflected Power”) τον Οκτώβριο του 1948. 

Ο  Stockman  αφού  ανέλυσε  την  νέα  τεχνολογία  κατέληξε  στο  ότι  για  την  εμπορική  χρήση  της  νέα 

αυτής  τεχνολογίας,  έπρεπε  να  γίνει  σημαντική  έρευνα  και  ανάπτυξη  καθώς  και  να  ερευνηθεί  το 

πεδίο των χρήσιμων εφαρμογών της.  

Η δεκαετία του 1950 ήταν μια περίοδος εξερεύνησης των RFID τεχνικών, ακολουθώντας τις 

τεχνικές εξελίξεις στα ραδιοκύματα και το ραντάρ, που είχαν συντελεστεί  κατά  τις  δεκαετίες  του 

1930 και 1940. Μάλιστα έγινε διερεύνηση πολλών τεχνολογιών που σχετίζονται με την RFID, όπως τα 

συστήματα  μετάδοσης  μεγάλων  αποστάσεων  (long‐range  transponder  systems)  για  αναγνώριση 
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φίλου ή εχθρού (identification friend or foe,  IFF) για τα αεροσκάφη. Η ανάπτυξη κατά την δεκαετία 

του 1950 αντικατοπτρίζεται και από διάφορες σχετικές με ραδιοκύματα εργασίες. 

Χρειάστηκε  να περάσουν περίπου 30  χρόνια για  να αρχίσει  να γίνεται πραγματικότητα  το 

όραμα  του  Stockman  αφού  ουσιαστικά  η  τεχνολογία  RFID  έγινε  πραγματικότητα  μεταξύ  των 

δεκαετιών  1960  και  1980    ταυτόχρονα  με  την  ανάπτυξη  του  τρανζίστορ,  του  ολοκληρωμένου 

κυκλώματος,  του μικροεπεξεργαστή,  την ανάπτυξη  των δικτύων επικοινωνίας  καθώς και διάφορες 

αλλαγές στους τρόπους διεξαγωγής των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Την δεκαετία του ’60 πολλοί με τις εργασίες τους μελέτησαν ζητήματα σχετικά με την RFID, 

αλλά και αρκετές εταιρίες όπως η Sensormatic,  η Checkpoint  και η Knogo  εξαιτίας  των εμπορικών 

συναλλαγών  που  ξεκινούσαν  την  δεκαετία  του  ’60,  ανέπτυξαν  εξοπλισμό  με  τον  οποίο  θα 

πετύχαιναν  ηλεκτρονική  παρακολούθηση  ενός  αντικειμένου  (electronic  article  surveillance  (EAS)) 

έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις κλοπές. Η EAS θεωρείται η πρώτη και πιο διαδεδομένη εμπορική 

χρήση της RFID.  

Την  δεκαετία  του  ’70  αρχίζει  μια  πιο  έντονη  μελέτη  της  RFID  από  κατασκευαστές, 

εφευρέτες,  εταιρίες,  ακαδημαϊκά  ινστιτούτα  και  κυβερνητικά  εργαστήρια,  με  αποτέλεσμα  να 

παρατηρηθεί σημαντική πρόοδος στα ερευνητικά εργαστήρια και στα ακαδημαϊκά ινστιτούτα, όπως 

στο Los Alamos Scientific Laboratory στοNorthwestern University καθώς και στο Microwave Institute 

Foundation στην Σουηδία. Μάλιστα μια από τις πρώτες αλλά και πολύ αξιόλογη εργασία ήταν αυτή 

των  Alfred  Koelle,  Steven  Depp  και  Robert  Freyman  με  τίτλο  “Short‐range  rediotelemetry  for 

electronic  identification  using  modulated  backsatter”  το  1975.  Ταυτόχρονα  με  την  ερευνητική 

δραστηριότητα υπήρχαν και μεγάλες εταιρίες οι οποίες συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 

RFID,  όπως  η  Raytheon  με  το  “Raytag”,  η  εταιρία  RCA  με  τον  Richard  Klensch  που  ανέπτυξαν  το 

«Ηλεκτρονικό  σύστημα  αναγνώρισης»  (“Electronic  identification  system”),  αλλά  και  η  εταιρία  

Fairchild  με  τους  Thomas Meyers  και Ashley  Leigh  που  ανέπτυξε  το  “Passive  encoding microwave 

transpoder”. Επίσης, οι Λιμενικές αρχές της Νέας Υόρκης και του New Jersey δοκίμασαν συστήματα 

τα  οποία  είχαν  δημιουργηθεί  από  την  General  Electric,  την  Westinghouse,  την  Philips  και  την 

Glenayre.  Επιπρόσθετα,  την  δεκαετία  ’70  έγινε  προσπάθεια  ανάπτυξης  εφαρμογών  για  την 

παρακολούθηση/ιχνηλάτιση  (tracking)  ζώων,  την  παρακολούθηση  οχημάτων  και  την 

αυτοματοποίηση στα εργοστάσια. Παραδείγματα των προσπαθειών για παρακολούθηση ζώων ήταν 

τα μικροκυματικά συστήματα στο Los Alamos αλλά και τα επαγωγικά συστήματα στην Ευρώπη. 

Η  δεκαετία  του  ’80  ήταν  η  δεκαετία  κατά  την  οποία  συντελέστηκε  πλήρης  εφαρμογή  της 

τεχνολογίας RFID.  Στις ΗΠΑ το ενδιαφέρον στράφηκε περισσότερο προς τις μεταφορές,  τον έλεγχο 

πρόσβασης  του  προσωπικού  και  λιγότερο  στα  ζώα.  Στην  Ευρώπη,  περισσότερο  ενδιαφέρον 

παρατηρήθηκε στα συστήματα μικρού εύρους  (short‐range) για τα ζώα καθώς και σε βιομηχανικές 

και  επιχειρησιακές  εφαρμογές  μολονότι  οι  δρόμοι  με  διόδια  στην  Ιταλία,  Γαλλία,  Ισπανία, 

Πορτογαλία και Νορβηγία εξοπλίσθηκαν με RFID. 

Η  δεκαετία  του  ’90  ήταν  μια  σημαντική  δεκαετία  στην  ανάπτυξη  της  RFID  καθώς 

παρατηρήθηκε μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη της ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων στις ΗΠΑ. Το πρώτο 
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παρατηρήθηκε  και  καταγράφηκε μέσα από  τις  έρευνες είναι ότι παρά  την  ταχύτατη ανάπτυξη και 

εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη αφομοίωση στην καθημερινή 

ζωή  των  επιχειρήσεων.  Σήμερα,  η  τεχνολογία  RFID  θεωρείτε  βρίσκεται  ακόμα  στα  αρχικά  στάδια 

ανάπτυξής  της.  Παρ'  όλο  που  μεγάλες  αλυσίδες  λιανικού  εμπορίου  (Wal‐Mart, Metro,  Best  Buy, 

Target)  και  φαρμακοβιομηχανίες  (GlaxoSmithKline)  ξεκίνησαν  πιλοτικές  εφαρμογές  στις 

εφοδιαστικές  τους  αλυσίδες,  τα  συστήματα  είτε  εγκαταλείφθηκαν  (GlaxoSmithKline),  είτε 

καθυστερούν  στην  υλοποίησή  τους  (Target, Best Buy).  Οι  βασικότερες  αιτίες  των  καθυστερήσεων 

εντοπίζονται κυρίως σε δυο παράγοντες:  

• Προβλήματα τεχνικής φύσεως που προκύπτουν από τους περιορισμούς της τεχνολογίας 

RFID.  

• Μη συμμόρφωση των προμηθευτών,  λόγω του ότι τα άμεσα οφέλη δεν ξεπερνούν το 

κόστος επένδυσης.[9],[10] 

 

2.3 Πρότυπα και τεχνολογία RFID 

Η  τεχνολογία  RFID  χρησιμοποιεί  τις  ραδιοσυχνότητες  και  για  το  λόγο  αυτό  απαιτούνται 

πρότυπα  που  θα  καθορίζουν  ποιο  κομμάτι  του  φάσματος  συχνοτήτων  θα  δεσμεύει,  τα  επίπεδα 

εκπομπής  και  θέματα  παρεμβολών  με  άλλες  ράδιο‐υπηρεσίες.  Επιπρόσθετα,  το  γεγονός  ότι 

υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές – προμηθευτές της τεχνολογίας RFID, δημιουργεί πρόβλημα στον 

καταναλωτή  (στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  ο  καταναλωτής  είναι  η  εταιρία  που  θα  εγκαταστήσει 

ένα σύστημα RFID) που καλείται να επικοινωνήσει με διαφορετικά RFID συστήματα άλλων εταιριών. 

Ενώ  τέλος  το  όραμα  της  αγοράς  για  ένα  ανοικτό  και  παγκόσμιο  σύστημα  διαχείρισης  της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, με χρήση της τεχνολογίας RFID, απαιτεί πρότυπα προκειμένου αυτό να γίνει 

πραγματικότητα. 

Σήμερα  υπάρχουν  πολλοί  οργανισμοί  οι  οποίοι  συνεργάζονται  για  τη  δημιουργία 

παγκόσμιων  και  διαλειτουργικών  προτύπων  για  την  τεχνολογία  RFID.  Η  ανάπτυξη  των  προτύπων 

επιβάλλεται  για  πολλούς  λόγους,  όπως  η  μείωση  του  κόστους  και  η  ύπαρξη  μιας  ενιαίας 

προσέγγισης στην RFID τεχνολογία η οποία υιοθετείται από τις επιχειρήσεις με ταχύ ρυθμό. Βέβαια 

πρόκληση αποτελεί τόσο η υιοθέτηση παγκόσμιων διαλειτουργικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, όσο 

και  η  εναρμόνιση  του  διαθέσιμου  εύρους  συχνοτήτων  για  τις  RFID  εφαρμογές,  που  ποικίλει  σε 

διάφορες περιοχές. Εκτός από το ποιες συχνότητες θα χρησιμοποιούνται για την εν λόγω τεχνολογία, 

απαιτείται να καθοριστούν τα επίπεδα εκπομπής του αναγνώστη αλλά και θέματα παρεμβολών με 

άλλες ράδιο‐υπηρεσίες.  

Για  τους  παραπάνω  λόγους  αναπτύχθηκαν  μια  σειρά  από  πρότυπα  από  συγκεκριμένους 

οργανισμούς: 

• Παγκόσμιος  Οργανισμός  Προτυποποίησης  (ISO,  International  Organization  for 

Standardization) 

• Παγκόσμιο Ηλεκτροτεχνικό Συμβούλιο (IEC , International Electrotechnical Council) 
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• Ευρωπαϊκό  Ινστιτούτο  Προτύπων  Τηλεπικοινωνιών  (ETSI,  European 

Telecommunications Standards Institute) 

• EPC global 

 

Ο  κάθε  οργανισμός  στοχεύει  σε  μια  διαφορετική  πτυχή  της  τεχνολογίας  RFID  και 

αναπτύσσει πρότυπα για αυτή. Στο Διάγραμμα 2.1 φαίνονται οι σχέσεις μεταξύ τεχνολογίας RFID και 

οργανισμών.[29] 

 

 

Πηγή: [29] 

 

Υπάρχουν  βέβαια  και  άλλοι  οργανισμοί  δημιουργίας  προτύπων,  όπως  ο  European 

Committee  for Standardization  (CEN), US National  Institute of Standards and Technology  (NIST)  και 

Standardization Administration of China . 

Οι παραπάνω οργανισμοί έχουν δημιουργήσει πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν: 

 

• τη μορφή των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις RFID ετικέτες (δηλαδή τον τρόπο 

οργάνωσης και μορφοποίησής τους) 

• το  πρωτόκολλο  επικοινωνίας  μεταξύ  της  ετικέτας  και  του  αναγνώστη  (συχνότητα, 

τροποποίηση, κωδικοποίηση bit κ.λ.π.) 
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• την  προσαρμογή,  δηλαδή  τρόπους  ελέγχου  εάν  τα  προϊόντα  συμμορφώνονται  με  το 

πρότυπο 

• συγκεκριμένες  εφαρμογές,  για  παράδειγμα  πώς  τα  πρότυπα  χρησιμοποιούνται  σε 

εφαρμογές μεταφοράς προϊόντων 

• πρωτόκολλα  ενδιάμεσου  λογισμικού  που  καθορίζουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο 

χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και εκτελούνται οι οδηγίες. 

 

2.3.1 Κατηγορίες Προτύπων 
Τα πρότυπα που δημιουργούνται για την τεχνολογία RFID μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ως εξής: [31] 

1. Πρότυπα περιεχομένου δεδομένων (Data Content standards)  

a. Πρότυπα  πρωτοκόλλου  δεδομένων  και  συστήματος,  που  αναφέρονται  στο 

ενδιάμεσο λογισμικό ενός RFID συστήματος . 

b. Πρότυπα προσδιορισμού,  που ασχολούνται με  την  κωδικοποίηση  των μοναδικών 

αναγνωριστικών ή των άλλων δεδομένων που υπάρχουν στην RFID ετικέτα. 

Στην  κατηγορία  των  προτύπων  περιεχομένου  δεδομένων  ανήκουν  πρότυπα  όπως  ISO/IEC 

15961, ISO/IEC 15962, ISO/IEC 15963, ISO/IEC 15418, ISO/IEC 15434, ISO/IEC 15459. 

2.  Πρότυπα τεχνολογίας (technology standards) 

a. Τεχνικά πρότυπα. 

b. Πρότυπα διεπαφής αέρα, που ορίζουν τον τρόπο επικοινωνίας του αναγνώστη με 

την ετικέτα 

Στην κατηγορία των προτύπων τεχνολογίας ανήκουν τα πρότυπα ANSI/INCITS 256,  ISO/IEC 

18000. 

3. Πρότυπα  εφαρμογών  (Application Standards).  Τα πρότυπα αυτά παρέχουν  συμβουλές  για 

την  υλοποίηση  της  τεχνολογίας.  Στην  κατηγορία  των  προτύπων  εφαρμογών  ανήκουν  τα 

ISO/IEC 18001,  ISO 10374,  ISO/IEC 18185,  ISO 11784,  ISO 11785,  ISO/IEC 23389,  ISO 21007 

,ISO 122/104 JWG κ.ά 

4. Πρότυπα προσαρμογής και ελέγχου (Conformance and control standards). Τα πρότυπα αυτά 

ορίζουν  τους  κανόνες  που  διέπουν  τις  RFID  λειτουργίες.  Πρότυπα  που  ανήκουν  στην 

κατηγορία αυτή είναι τα ISO/IEC TR 18046, ISO/IEC 18047, BS EN 50364, BS EN 50357. 

5. Πρότυπα  ορολογίας  (Terminology  standards).  Στην  κατηγορία  αυτή  ανήκει  το  πρότυπο 

ISO/IEC 19762. 

6.  Άλλα RFID πρότυπα 
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2.3.2 EPC και EPC GEN2 

2.3.2.1 EPC και EPCglobal Network 
Η EPC global  είναι μια  ένωση που διοικείται από αντιπρόσωπους από διάφορους  χώρους 

(αναφέρονται  παρακάτω)  και  αναπτύσσει  πρότυπα  που  στοχεύουν  στην  παροχή  κατάλληλης 

τεχνολογίας  για  την αύξηση  της αποτελεσματικότητας  και  την μείωση  των  λαθών στην  λειτουργία 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ενδεικτικά οι μετέχοντες στην EPC global είναι: 

• Οργανισμοί Εμπορίου: UCC, EAN 

• Προμηθευτές προϊόντων: Gillette, Johnson & Johnson, Procter & Gamble 

• Λιανέμποροι: Wal‐Mart, Metro AG 

• Κυβέρνηση: Υπουργείο Αμύνης ΗΠΑ (US Department of Defence) 

• Τεχνολογία: Hewlett‐Packard, Cisco Systems 

• Ακαδημαϊκός χώρος: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) 

Η  EPC  global  πιστεύει  ότι  θα  επιτύχει  τους  στόχους  της  με  την  αυτοματοποίηση  του  εντοπισμού 

προϊόντων μέσω της τεχνολογίας RFID και συγκεκριμένα με την χρήση φθηνών RFID ετικετών και τον 

ορισμό  ενός  παγκόσμιο  πλαισίου  ανταλλαγής  πληροφοριών.  Για  το  λόγο  αυτό  έχει  αναπτύξει  το 

EPCglobal Network, ένα κατανεμημένο δίκτυο υπηρεσιών, και έχει ορίσει έξι κλάσεις RFID ετικετών 

με αύξουσα λειτουργικότητα. 

Κάποια από τα πρότυπα που έχει ήδη αναπτύξει ο EPCglobal οργανισμός αλλά και κάποια 

πρότυπα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα: [45] 
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To EPCglobal Network  είναι  ένα δίκτυο που καθιστά δυνατή  την άμεση, μονοσήμαντη και 

αυτόματη  αναγνώριση  τεμαχίων  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  και  τον  διαμοιρασμό  των  δεδομένων 

τους.  Στόχος  του  είναι  η  «πραγματική»  ορατότητα  (visibility)  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  με  την 

παροχή αναγνώρισης οποιουδήποτε τεμαχίου (κωδικός και Serial Number), οποιασδήποτε εταιρίας, 

οποιασδήποτε  βιομηχανίας,  οπουδήποτε  στον  κόσμο  με  σκοπό  να  κάνει  τις  εταιρίες  περισσότερο 

αποτελεσματικές. To EPCglobal Network αποτελείται από πέντε βασικά στοιχεία: 

 

1. Ηλεκτρονικός  Κωδικός  Προϊόντος  (EPC,  Electronic  Product  Code):  Ο  EPC  είναι  ένας 

μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης προϊόντος σε επίπεδο τεμαχίου που αποτελείται από 64 ‐ 

256 bits. 

2. Σύστημα Αναγνώρισης (ID System): Το Σύστημα Αναγνώρισης (ID System) αποτελείται από 

RFID  αναγνώστες  και  ετικέτες.  Οι  RFID  ετικέτες  είναι  παθητικές  και  περιέχουν  μόνο  τον 

κωδικό EPC του αντικειμένου στο οποίο επικολλούνται. Οι RFID αναγνώστες διαβάζουν το 

EPC και το στέλνουν στα τοπικά πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης μέσω του EPC 

λογισμικού (EPC Middleware). 

3. Λογισμικό  EPC  (EPC  Middleware):  Το  Λογισμικό  EPC  (EPC  Middleware)  διαχειρίζεται 

γεγονότα  ανάγνωσης  πραγματικού  χρόνου  και  αναλαμβάνει  να  επικοινωνήσει  τις 

πληροφορίες που δέχεται στις Υπηρεσίες Πληροφοριών EPC και στα τοπικά πληροφοριακά 

συστήματα της επιχείρησης. Η EPCglobal αναπτύσσει μια πρότυπη διεπαφή εφαρμογής για 

υπηρεσίες,  επιτρέποντας  την  ανταλλαγή  δεδομένων  μεταξύ  αναγνωστών  EPC  και 

πληροφοριακών συστημάτων.  

4. Υπηρεσίες  Πληροφοριών  EPC  (EPCIS  ,EPC  Information  Services):  Οι  Υπηρεσίες 

Πληροφοριών EPC (EPCIS, EPC  Information Services) επιτρέπουν σε χρήστες την ανταλλαγή 

EPC δεδομένων με εμπορικούς συνεργάτες μέσω του EPCglobal Network. 

5. Υπηρεσίες  Ανακάλυψης  (Discovery  Services):  Οι  υπηρεσίες  Ανακάλυψης  (Discovery 

Services)  είναι  ένα  σετ  υπηρεσιών  που  επιτρέπουν  στους  χρήστες  να  αναζητήσουν 

παγκοσμίως, δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο κωδικό EPC και αποκτήσουν πρόσβαση 

σε  αυτά.  Μία  από  τις  υπηρεσίες  ανακάλυψης  είναι  η  Υπηρεσία  Ονοματοδοσίας 

Αντικειμένων (ONS, Object Naming Service). 
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Αρχιτεκτονική EPC Global Network 

Πηγή: [29] 

 

Όσον αφορά τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Προϊόντος (Electronic Product Code‐EPC), ο EPCglobal 

τον  υποστηρίζει  ως  το  παγκόσμιο  πρότυπο  για  άμεσο,  αυτόματο  και  ακριβή  προσδιορισμό  ενός 

αντικειμένου  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  μιας  εταιρίας  οπουδήποτε  στον  κόσμο.  Ο  Ηλεκτρονικός 

Κώδικας Προϊόντος (EPC, Electronic Product Code) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την τεχνολογία 

RFID προκειμένου να βελτιώσει κυρίως την αποτελεσματική διαχείριση  της εφοδιαστικής αλυσίδας 

και να μειώσει τα λειτουργικά κόστη.  

Ο  EPC  είναι  αποτέλεσμα  ενός  παγκόσμιου  εγχειρήματος  προκειμένου  να  επιτευχθεί 

καλύτερη  συνεννόηση  μεταξύ  των  μελών  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Αυτός  ο  κώδικας  παρέχει 

γρήγορες  και  λεπτομερείς  πληροφορίες  για  ένα  προϊόν  σε  οποιοδήποτε  σημείο  της  εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Ο EPC είναι παρόμοιος του Παγκόσμιου Κώδικα Προϊόντος (UPC, Universal Product Code), 

ο οποίος χρησιμοποιείται στους γραμμωτούς κωδικούς. 

Πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  το  EPC  είναι  ένα  ανοιχτό  πρότυπο  (open  standard)  και 

αναπτύχθηκε  με  στόχο  την  μείωση  του  κόστους  του  υλικού  σε  τέτοιο  βαθμό  ώστε  να  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία RFID για τον εντοπισμό/ παρακολούθηση μεμονωμένων αντικειμένων. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα καινούριο, ανοιχτό, παγκόσμιο δίκτυο το οποίο 

θα  επιτρέπει  τις  εταιρείες  να  εκμεταλλευτούν  το  χαμηλού  κόστους  RFID  υλικό,  με  προτεινόμενες 

τιμές  5  cents  για  τις  ετικέτες  και  $100  για  τους  αναγνώστες.  Το  EPC  πρότυπο  συνεπάγεται  κάτι 

περισσότερο  από  την  κωδικοποίηση  πάνω  στην  ετικέτα.  Υπάρχουν  προδιαγραφές  για  το  πώς  θα 

πρέπει να εγκατασταθεί/ εξοπλιστεί το δίκτυο, καθορίζεται πως θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη 

η ετικέτα και πως θα πρέπει να λειτουργεί η διεπαφή του αέρα (air interface). 
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Οι EPC  ετικέτες σχεδιάστηκαν ώστε να μπορεί  να αναγνωρισθεί  κάθε παραγόμενο προϊόν 

ξεχωριστά, σε αντίθεση με τους γραμμωτούς κώδικες οι οποίοι περιέχουν απλά τον κατασκευαστή 

και την κατηγορία των προϊόντων. Έτσι, ο EPC κωδικός βρίσκεται αποθηκευμένος σε μια RFID ετικέτα 

και αφότου ανακτηθεί μπορεί να συσχετισθεί με δυναμικά δεδομένα όπως ο τόπος προέλευσής του 

προϊόντος  και  η  ημερομηνία  παραγωγής  του.  Στόχος  είναι  η  αποτελεσματικότερη  διαχείριση  της 

εφοδιαστικής  αλυσίδας,  η  μείωση  του  λειτουργικού  κόστους  αλλά  και  η  καλύτερη  συνεννόηση 

μεταξύ  των μελών  της  εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο EPC  κωδικός  είναι παρόμοιος με  τον Παγκόσμιο 

Κωδικό  Προϊόντος  (UPC,  Universal  Product  Code),  ο  οποίος  χρησιμοποιείται  στους  γραμμωτούς 

κωδικούς 

 

 

Πηγή: [29] 

 

Ο EPC  είναι  ένας  μοναδικός  αριθμός  αποτελούμενος  από  64  ‐ 256 bits  και  περιλαμβάνει 

τέσσερα διακριτά πεδία: 

• Επικεφαλίδα (Header): Η επικεφαλίδα αποτελείται από 8‐bits και προσδιορίζει το 

μήκος του Ηλεκτρονικού Κωδικού Προϊόντος 

• Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Κωδικού Προϊόντος  (EPC manager): Προσδιορίζει τον 

κατασκευαστή του προϊόντος 

• Κλάση  του  αντικειμένου  (Object  Class):  Αναφέρεται  στον  ακριβή  τύπο  του 

αντικειμένου,  με  τον  ίδιο  τρόπο  όπως  η  Μονάδα  Διατήρησης  Αποθέματος  SKU 

(Stock Keeping Unit) 

• Σειριακός  Αριθμός  (Serial  Number):  Πρόκειται  για  το  συγκεκριμένο  σειριακό 

αριθμό που προσδιορίζει το αντικείμενο 
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Δομή του 96‐bit EPC Κωδικού – Πηγή: [29] 

Για να μπορέσει μια εταιρεία να παρακολουθεί αντικείμενα χρησιμοποιώντας τους EPCs, θα 

πρέπει να δημιουργήσει ένα δίκτυο από RFID αναγνώστες. Για παράδειγμα, σε μια αποθήκη μπορεί 

να υπάρχουν αναγνώστες γύρω από τις πόρτες στο σημείο φόρτωσης και σε κάθε αποβάθρα. Όταν 

καταφθάνει  μια  παλέτα  με  αγαθά,  ο  αναγνώστης  στην  πόρτα  συλλέγει  τον  μοναδικό  αριθμό  της. 

Στην συνέχεια γίνεται αναζήτηση μέσω υπολογιστών ώστε να διαπιστωθεί ποιό είναι το προϊόν που 

χρησιμοποιεί το EPC Δίκτυο. Τα συστήματα απογραφών ειδοποιούνται με την άφιξή της. Έτσι όταν 

μια παλέτα τοποθετείται στην αποβάθρα A, ο αναγνώστης στέλνει ένα σήμα το οποίο ενημερώνει 

ότι το αντικείμενο 1‐2345‐67890 βρίσκεται στην αποβάθρα Α. 

Ο  EPC  δεν  μπορεί  από  μόνος  του  να  μας  δώσει  πληροφορίες  ως  προς  το  τι  είναι  το 

αντικείμενο  με  κωδικό 1‐2345‐67890,  καθώς  ο EPC  δεν  μπορεί  να  μας  δώσει  πληροφορίες  για  το 

προϊόν όπως και η πινακίδα (license plate) ενός αυτοκινήτου δεν μπορεί να μας δώσει πληροφορίες 

για κάποιο αυτοκίνητο. Οι υπολογιστές χρειάζονται κάποιον τρόπο ώστε να συσχετίζουν τον EPC με 

πληροφορίες  για  το  μοναδικό  αντικείμενο,  οι  οποίες  είναι  αποθηκευμένες  κάπου  αλλού.  Για  να 

μπορούν  λοιπόν  τα υπολογιστικά συστήματα να βρίσκουν  και  να  κατανοούν  τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με κάποιο προϊόν, το Auto‐ID Center ανέπτυξε κάποιες τεχνολογίες υποδομής οι οποίες 

μπορούν  να  ενσωματωθούν  στο  Διαδίκτυο  ώστε  να  επιτρέψουν  τις  εταιρείες  να  αναζητήσουν 

πληροφορίες σχετικά με το κάθε αντικείμενο σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων. 

 

2.3.2.2 EPC Gen2 
Το Auto‐ID Center ανέπτυξε τις προδιαγραφές Κλάση 1 (Class 1) και Κλάση 0 (Class 0) για τις 

EPC ετικέτες και τις παρέδωσε στον EPCglobal τον Σεπτέβριο του 2003. Τον Ιούνιο του 2004, οι δύο 

αυτές προδιαγραφές ολοκλήρωσαν την διαδικασία προτοτυποποίησης  του EPCglobal  και έγιναν τα 

πρώτα  πρότυπα  του  EPC.  Τον  Δεκέμβριο  του  2004,  το  συμβούλιο  του  EPCglobal  ενέκρινε  ένα 

πρότυπο δεύτερης γενιάς το οποίο τελικά θα αντικαταστήσει την Κλάση 1 και Κλάση 2. Το 2005, ο 

EPCglobal  επικύρωσε το πρότυπο των Συμβάντων του Επιπέδου των Εφαρμογών  (Application‐Level 

Events,  ALE)  για  την  διαχείριση  των  EPC  δεδομένων.  Το  λογισμικό  ALE  μπορεί  να  επεξεργαστεί 

δεδομένα από EPC  ετικέτες  Γενιάς 1  (Gen 1)  και  Γενιάς 2  (Gen 2)  και παρέχει μια διεπαφή  για  το 

φιλτράρισμα  και  ενοποίηση  των  EPC  δεδομένων  από  τους  αναγνώστες.  Επίσης,  ο  EPCglobal  έχει 
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επικυρώσει  ένα  πρότυπο  για  τις  Υπηρεσίες  Πληροφοριών  του  Ηλεκτρονικού  Κωδικού  Προϊόντος 

(Electronic  Product  Code  Information  Services,  EPCIS),  το  οποίο  επιτρέπει  στους  εμπορικούς 

συνεργάτες όχι μόνο να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που σχετίζονται με τον EPC κωδικό και 

βρίσκονται στο EPCglobal δίκτυο, αλλά και να τις μοιράζονται μεταξύ τους. Επίσης έχει επικυρώσει 

ένα  ηλεκτρονικό  πρότυπο  καταγωγής  ή  αλλιώς  e‐pedigree  (electronic  pedigree  standard),  για  να 

παρέχει στις φαρμακοβιομηχανίες μια τυπική μορφή, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

συνεργάτες  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  για  να  συλλέξουν  πληροφορίες  σχετικά  με  την  καταγωγή 

διαφόρων φαρμάκων. 

 

To  Gen  2  (που  είναι  η  σύντμηση  για  το  όνομα  το  οποίο  έχει  δοθεί  στο  EPC  πρότυπο 

δεύτερης γενιάς του EPCglobal) σχεδιάστηκε για να λειτουργεί διεθνώς και είναι εμπλουτισμένο με 

χαρακτηριστικά όπως ο  τύπος  λειτουργίας με πυκνή ανάγνωση  (dense  reader mode of operation), 

που  αποτρέπει  τις  παρεμβολές  των  αναγνωστών  όταν  χρησιμοποιούνται  σε  κοντινή  απόσταση  ο 

ένας με τον άλλο. 

Επίσης, το πρότυπο αυτό: 

• παρέχει  προδιαγραφές  ώστε  οι  κατασκευαστές  να  μπορούν  να  παράγουν  RFID 

ετικέτες  και  αναγνώστες  που  να  είναι  διαλειτουργικοί  και  άρα  να  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. 

• δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την χρήση των EPC κωδικών. 

 

Τον  Ιούλιο του 2006 ο οργανισμός  ISO ενέκρινε το EPC Gen 2 Class 1 UHF πρότυπο και το 

δημοσίευσε  ως  τροποποίηση  του  18000‐6  προτύπου  RFID  διεπαφής  αέρα  για  την  διαχείριση 

αντικειμένων με  την  χρήση συσκευών  που  λειτουργούν  σε  συχνότητα από 860 MHz  ως 960 MHz. 

Πλέον,  οι  κατασκευαστές  των  RFID  ετικετών  και  αναγνωστών  είναι  πρόθυμοι  να  κατασκευάσουν 

υλικό με βάση το Gen 2 πρότυπο που έχει αναγνωριστεί από τον ISO.  

 

Πλεονεκτήματα του προτύπου Δεύτερης Γενιάς 

Τα  σημαντικότερα  πλεονεκτήματα  του  προτύπου  Δεύτερης  Γενιάς  (Gen2)  είναι  τα 

ακόλουθα: 

• Δυνατότητα  ταυτόχρονης  λειτουργίας  πολλών  αναγνωστών  και  RFID  εφαρμογών 

χωρίς  πρόβλημα  καθώς  το  Gen2  παρέχει  την  δυνατότητα  διαχείρισης  των 

παρεμβολών  ανάμεσα  στους  αναγνώστες.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να 

επιτρέπεται η εγκατάσταση πολλαπλών αναγνωστών που εκτελούν πολλαπλές RFID 

εφαρμογές στον ίδιο μικρό χώρο. 

• Η ταχύτητα ανάγνωσης των ετικετών είναι μεγαλύτερη. Μάλιστα αυτή η βελτίωση 

στην  ταχύτητα  και  την  ακρίβεια  των  Gen2  αναγνώσεων  εξαλοίφει  την  ανάγκη 

επιβράδυνσης  του  ρυθμού  εκτέλεσης  μιας  επιχειρησιακής  διαδικασίας  που 
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απαιτούνταν  παλαιότερα  έτσι  ώστε  να  διασφαλιστεί  ότι  τα  δεδομένα  από  τις 

ετικέτες θα δεσμευτούν με ακρίβεια. 

• Αποτελεί μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στο παρόν 

αλλά και στο μέλλον. Το Gen2 ασχολείται με απλές λειτουργίες και με το EPC Class 

1  επίπεδο  λειτουργικότητας.  Επίσης,  παρέχει  μια  πλατφόρμα  για  μελλοντική 

επέκταση  προσφέροντας  βελτιωμένη  προστασία  της  επένδυσης  και  την  ευκαιρία 

για μεγαλύτερη επιστροφή της επένδυσης (return on investment‐ROI). 

• Παρατηρείται υιοθέτησή τους σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της σταθερής δομής και 

της επεκτασιμότητας που παρέχει. Πιο συγκεκριμένα, έχει υιοθετηθεί από πολλές 

μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, όπως από την Wal‐Mart, 

U.S. Department  of Defence,  Food  and Drug Administration  και  International Air 

Transport Association. 

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου Δεύτερης Γενιάς 

Το πρότυπο Δεύτερης  Γενιάς  (Gen2) περιλαμβάνει  τα καλύτερα χαρακτηριστικά των Gen1 

Class 1, Gen1 Class 2 και των ISO πρωτοκόλλων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του UHF Gen2 προτύπου 

είναι τα εξής:  

• Αποτελεί  ένα  παγκόσμιο,  ανοιχτό,  διαλειτουργικό  πρότυπο  καθώς  το  Gen2 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν την συχνότητα αλλά και την απόδοση. 

• Επιτρέπει την πυκνή λειτουργία αναγνωστών, δηλαδή την δυνατότητα λειτουργίας 

πολλών αναγνωστών ταυτόχρονα χωρίς να παρεμβάλλεται ο ένας με τον άλλο. 

• Επιτυγχάνει μεγάλες ταχύτητες ανάγνωσης. Πιο συγκεκριμένα, το Gen2 υπόσχεται 

ταχύτητες  ανάγνωσης ως  και  10  φορές  μεγαλύτερες  από  τα Gen 1  πρωτόκολλα, 

τόσο  σε  περιβάλλοντα  με  ένα  αναγνώστη,  όσο  και  σε  περιβάλλοντα  με  μεγάλο 

αριθμό αναγνωστών. Στο συγκεκριμένο πρότυπο δεν υπάρχει προδιαγραφή για μια 

σταθερή ή ελάχιστη ταχύτητα κι αυτό διότι η ταχύτητα ανάγνωσης εξαρτάται από 

πολλούς  παράγοντες.  Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  του  Gen  2  επιτρέπουν  στους 

αναγνώστες να εκτελούν ως και 1.500 αναγνώσεις ετικετών το δευτερόλεπτο στην 

Βόρειο  Αμερική  και  ως  600  αναγνώσεις  το  δευτερόλεπτο  στην  Ευρώπη,  όπου  η 

ραδιοσυχνική ισχύς και το εύρος ζώνης είναι περιορισμένα. 22  

• Προσφέρει  διάφορες  επιλογές backscatter. Backscatter  ονομάζεται  η  μέθοδος  με 

την  οποία,  η  παθητική  ετικέτα  αφού  συλλέξει  ενέργεια  από  το  πεδίο  του 

αναγνώστη  για  την  ενεργοποίηση  του  κυκλώματός  της,  αποστέλλει  με  παθητικό 

τρόπο  τα  δεδομένα  της  στον  αναγνώστη.  Για  την  ακρίβεια,  οι  RFID  αναγνώστες 

μπορούν  να  επιλέξουν  μία  από  τις  δύο  backscatter  μεθόδους  κωδικοποίησης 

σήματος: την Miller subcarrier επιλογή ή την FM0 επιλογή, για να κωδικοποιήσουν 

τις  μεταδόσεις  των  δεδομένων  των  ετικετών.  Η  FM0  επιλογή  αν  και  είναι  η  πιο 
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γρήγορη, δεν λειτουργεί  ικανοποιητικά σε περιβάλλοντα με θόρυβο και δεν είναι 

συμβατή  με  την  πυκνή  λειτουργία  αναγνωστών,  δηλαδή  την  λειτουργία  πολλών 

αναγνωστών σε κοντινή απόσταση ο ένας με τον άλλο. Αντίθετα, η Miller subcarrier 

επιλογή  σχεδιάστηκε  για  να  βελτιστοποιήσει  την  απόδοση  σε  περιβάλλοντα  με 

θόρυβο και σε περιβάλλοντα με μεγάλο πλήθος αναγνωστών. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω προηγμένων τεχνικών που απομονώνουν την απόκριση της ετικέτας από την 

γενική RF backscatter  παρεμβολή  και  τις  άλλες  μεταδόσεις  των  αναγνωστών.  Για 

τον  σκοπό  αυτό  χρησιμοποιείται  ένα  στενό  κανάλι  ξεχωριστά  από  τα  κανάλια 

μετάδοσης  του  αναγνώστη,  διασφαλίζοντας  έτσι  ότι  τα  σήματα  της  ετικέτας  δεν 

μεταδίδονται  σε  άλλα  απασχολημένα  κανάλια  αναγνωστών,  όπου  υπάρχει 

περίπτωση  να  καλυφθούν  από  ένα  ισχυρότερο  σήμα  αναγνώστη.  Αποτέλεσμα 

αυτού  του  χαρακτηριστικού  του  Gen2  είναι  η  ευελιξία  και  η  μεγιστοποίηση  της 

απόδοσης  των  αναγνωστών  στα  περιβάλλοντα  με  θόρυβο  (π.χ.  περιβάλλοντα  με 

άλλα  RFID  συστήματα,  ασύρματα  LANs  κ.λ.π),  αφού  οι  αναγνώστες  μπορούν  να 

επιλέξουν την μέθοδο κωδικοποίησης που ταιριάζει στο δικό τους περιβάλλον και 

στο επίπεδο θορύβου του.  

• Παρέχει  διάφορους  τρόπους  για  την  προστασία  των  δεδομένων  (πχ 

κρυπτογράφηση,  θανάτωση   ετικέτας  (δηλαδή  μόνιμη  απενεργοποίησή  της) 

κτλ. 

• Προσφέρει  βελτιωμένη  μνήμη  και  δυνατότητα  προγραμματισμού  της  ετικέτας. 

Συγκεκριμένα  το Gen2  προσδιορίζει 4  χώρους μνήμης:  τον EPC  αριθμό,  το  ID  της 

ετικέτας,  τους  κωδικούς  και  την  προαιρετική  περιοχή  των  δεδομένων  που 

καθορίζονται από τον χρήστη. Κάθε μια από αυτές τις περιοχές μνήμης, μπορεί να 

κλειδωθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες με την χρήση 

ενός  κωδικού  προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  επανεγγραφή  της.  Επίσης 

χρησιμοποιείται και ένας 32‐bit κωδικός, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο ασφάλειας. 

Επιπρόσθετα κατά την διάρκεια εγγραφής δεδομένων ανάθεσης ενός κωδικού σε 

μια  ετικέτα,  οι  μεταδόσεις  των  αναγνωστών  ανακατώνονται  προστατεύοντας  τα 

δεδομένα  από  ωτακουστές.  Οι  μέθοδοι  αυτές  προσφέρουν  καλύτερη  ασφάλεια 

στις ετικέτες και μεγαλύτερη ευελιξία στις εφαρμογές.  

• Χρησιμοποιεί ένα πρότυπο κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης των δεδομένων των 

ετικετών  με  την  ονομασία  αλγόριθμος  Q.  Το  Gen1  πρότυπο  απαιτούσε  την 

μετάδοση  ολόκληρου  του  96bit  EPC  κωδικού  μιας  ετικέτας  προκειμένου  να 

ξεκινήσει  η  επικοινωνία  μεταξύ  του  αναγνώστη  και  της  ετικέτας.  Με  τον  Gen2 

αλγόριθμο  Q,  δεν  απαιτείται  η  μετάδοση  του  EPC  κωδικού  για  την  έναρξη  της 

επικοινωνίας.  Το  μόνο  που  απαιτείται  είναι  η  αποστολή  από  την  ετικέτα  ενός 

ζεύγους  τυχαίων  αριθμών.  Έτσι  αυξάνεται  η  ασφάλεια,  η  αξιοπιστία  και 

επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα με τα συστήματα γραμμωτού κώδικα.  
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• Διαθέτει  σύνολα  και  συμμετρία  AB.  Σύμφωνα  με  το  Gen2  οι  ετικέτες  δεν 

βρίσκονται σε κατάσταση  ύπνου  μόλις διαβαστούν από έναν αναγνώστη αλλά 

τους ανατίθεται μια σημαία. Στην αρχή υποβάλλεται μια αίτηση και αποκρίνονται 

οι ετικέτες με τιμή σημαίας Α. Μόλις απαντήσουν, η τιμή της σημαίας τους τίθεται 

ίση με Β. Στην επόμενη αίτηση αποκρίνονται μόνο οι ετικέτες με τιμή Β και αμέσως 

η  τιμή τους  τίθεται  ίση με Α και επαναλαμβάνεται η  ίδια διαδικασία. Μια GEN 2 

ετικέτα  έχει  4  διαφορετικά  ζεύγη  ΑΒ  σημαιών,  ένα  για  κάθε  σύνολο.  Το 

αποτέλεσμα  είναι  η  μείωση  της  παρεμβολής  ανάμεσα  στις  RFID  εφαρμογές 

προσφέροντας  την  δυνατότητα  για  ένα  συνεργατικό  περιβάλλον  ανάμεσα  στους 

σταθερούς και τους κινητούς αναγνώστες. 

• Επιτυγχάνει ασφαλέστερη πρόσβαση στις  ετικέτες καθώς  το αυξημένο μήκος  του 

κωδικού προσφέρει καλύτερη προστασία από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

στα δεδομένα της ετικέτας. 

• Μειώνει το μέγεθος των ηλεκτρικών κυκλωμάτων περίπου κατά 20%, σε σχέση με 

τα ηλεκτρικά κυκλώματα της Gen1.  

• Προσφέρει υψηλή αξιοπιστία και μεγάλες ταχύτητες ανάγνωσης. Το Gen2 πρότυπο 

περιλαμβάνει  πολλές  βελτιώσεις  των  Generation  1προδιαγραφών.  Με  αυτές  τις 

βελτιώσεις  μειώνονται  οι  λανθασμένες  αναγνώσεις  ετικετών  άρα  αυξάνεται  η 

αξιοπιστία  της  ανάγνωσης.  Ταυτόχρονα  μειώνεται  η  πιθανότητα  εισόδου 

λανθασμένων δεδομένων στην εφαρμογή που τις χρησιμοποιεί. 

• Χρησιμοποιούνται καλύτεροι αλγόριθμοι ανάγνωσης  (Bit Mask Filtering) οι οποίοι 

μειώνουν  τις  αναγνώσεις  διπλοεγγραφών  και  διευκολύνουν  την  εύρεση  μιας 

συγκεκριμένης ετικέτας.  

• Καθιστούν  δυνατή  την  ανάγνωση  όσο  και  την  δέσμευση  των  δεδομενών  των 

ετικετών από μεγάλη απόσταση.  

 

Τρόποι λειτουργίας του προτύπου Δεύτερης Γενιάς  

Το πρότυπο Δεύτερης Γενιάς (Gen2) ορίζει τρεις τρόπους λειτουργίας οι οποίοι σχετίζονται 

με τον τρόπο μετάδοσης και λήψης των ραδιο‐σημάτων από τους αναγνώστες: 

1. Λειτουργία  με  έναν  αναγνώστη  (single  reader Mode)  (ένας  μόνο αναγνώστης). Ο 

τρόπος  αυτός  είναι  σχεδιασμένος  έτσι  ώστε  να  χρησιμοποιείται  αποτελεσματικά 

ένας  αναγνώστης,  ενώ  είναι  αναποτελεσματικός  για  υλοποιήσεις  με  πολλαπλούς 

αναγνώστες. 

2. Λειτουργία  με  πολλούς  αναγνώστες  (multi‐reader mode)  (ως  49  αναγνώστες  σε 

περιοχή  1  τετραγωνικού  χιλιομέτρου).  Αυτός  ο  τρόπος  χρησιμοποιείται  σε  μικρά 

περιβάλλοντα  στα  οποία  βρίσκονται  πολλοί  αναγνώστες.  Παρόλο  που  αυτός  ο 

τρόπος λειτουργίας είναι πιο αποτελεσματικός σε σχέση με τον προηγούμενο, είναι 
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πιθανόν να εμφανιστούν προβλήματα σχετικά με την επικοινωνία, τα οποία μπορεί 

να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του RFID συστήματος. 

3. Πυκνή λειτουργία αναγνωστών (dense reader mode) (πάνω από 50 αναγνώστες σε 

περιοχή  1  τετραγωνικού  χιλιομέτρου).  Αυτός  ο  τρόπος  λειτουργίας  είναι 

σχεδιασμένος για επιχειρησιακές διαδικασίες στις οποίες χρησιμοποιούνται πολλοί 

αναγνώστες. Οι αναγνώστες επικοινωνούν με τις ετικέτες μέσω συγκεκριμένων και 

προκαθορισμένων  καναλιών  επικοινωνίας  ελαττώνοντας  έτσι  την  παρεμβολή 

μεταξύ  των  αναγνωστών.  Τα  σήματα  δηλαδή  των  αναγνωστών  τηρούνται 

ξεχωριστά από τα σήματα των ετικετών.  

Πρέπει  επίσης  να  επισημανθεί  ότι  οι  EPC  Gen  2  ετικέτες  δεν  έχουν  δημιουργηθεί 

αποκλειστικά  για  τους  παραπάνω  τρεις  διαφορετικούς  τρόπους  ανάγνωσης,  αλλά  είναι  δυνατή  η 

ανάγνωσή και η εγγραφή τους από προϊόντα κάθε κατηγορίας. Ο τρόπος με την πυκνή λειτουργία 

των αναγνωστών είναι η ασφαλέστερη επιλογή για την χρήση του EPC εξοπλισμού και παρέχει την 

αποτελεσματικότερη  χρήση  του  εύρους  ζώνης,  που  βελτιώνει  την  απόδοση  και  προστατεύει  από 

κάθε παρέμβαση. Από την άλλη, οι ετικέτες που χρησιμοποιούν τον τρόπο λειτουργίας με τον ένα 

αναγνώστη, σχεδιάζονται εύκολα και το κόστος παραγωγής τους είναι πολύ μικρό. 
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3. Τεχνολογικό υπόβαθρο 

3.1 Βασικές Έννοιες 

Ο  όρος Auto‐ID  αποτελεί  τον  ευρύτερο  χαρακτηρισμό  των  τεχνολογιών  που  βοηθούν  τις 

μηχανές να αναγνωρίζουν αντικείμενα. Κυρίαρχα παραδείγματα τέτοιων τεχνολογιών αποτελούν οι 

Barcodes,  Smart  Tags,  συσκευές  αναγνώρισης  φωνής,  οπτικής  αναγνώρισης  χαρακτήρων,  Radio 

Frequency Identification και άλλες. 

Όλα τα συστήματα Auto‐ID συνίστανται από τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά  (Kambil, 

2001): 

• Ένα  προϊόν,  εξάρτημα,  συστατικό,  κιβώτιο,  παλέτα,  κ.τ.λ.  Οποιασδήποτε  μορφής 

αναγνώριση  της  ταυτότητας  του  εκάστοτε  αντικειμένου,  καθώς  αυτό  ακολουθεί  τη 

διαδικασία  παραγωγής,  αποθήκευσης  ή  διανομής  θα  επέφερε  αναμφισβήτητα  ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα. 

• Μία ταμπέλα, ετικέτα ή κωδικοποιημένη εντολή είναι προσαρτημένη στο αντικείμενο, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η αυτόματη ανάγνωση της με σκοπό τον προσδιορισμό του 

αντικειμένου, την προέλευση του, την ταυτότητα του αποστολέα ή του παραλήπτη του 

ή την εξακρίβωση οποιασδήποτε άλλης μορφής πληροφορία που χρίζει ενδιαφέροντος 

από το χρήστη. 

• Ένας  αυτόματος,  σταθερός  ή φορητός  αναγνώστης  (barcode  reader, optical  character 

reader, magnetic  stripe  reader,  RFID  reader)  διαβάζει  τον  κώδικα,  τον  αξιολογεί  και 

καταχωρεί  το  περιεχόμενό  του  σε  μία  κεντρική  μονάδα  ελέγχου  δεδομένων  και 

πληροφοριών. 

 

Η  πληροφορία  επεξεργάζεται  και  μεταφέρεται  σε  ένα  ειδικά  διαμορφωμένο  δίκτυο 

υπολογιστών για περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία των δεδομένων.  Ίσως το πιο διαδεδομένο και 

ευρέως αποδεκτό Auto‐ID  σύστημα αποτελεί  αυτό  του  γραμμωτού  κώδικα,  που αναπτύχθηκε  στη 

δεκαετία του 1970 και κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά συστημάτων 

Auto‐ID. 

Οι  πλέον  σύγχρονες  τεχνολογίες  Auto‐ID  που  πλαισιώνονται  με  τη  χρήση  ενός  ενιαίου 

ηλεκτρονικού  κώδικα  (Electronic  Product  Code‐EPC)2  και  ειδικά  διαμορφωμένων  ετικετών  (tags) 

εγγυούνται  την  αποκόμιση  ακόμα  μεγαλύτερου  ποσού  εσόδων  στον  κλάδο  της  βιομηχανίας.  Η 

καινοτομική  αυτή  τεχνολογία  αναβαθμίζει  ουσιαστικά  την  μέχρι  πρότινος  ικανότητα  αναγνώρισης 

των  αντικειμένων  μέσω  των  Barcodes  και  του  UPC,  επιδεικνύοντας  έναν  πιο  ακριβή  και 

συγκεκριμένο  τρόπο  συλλογής  των  απαραίτητων  πληροφοριών,  εκμηδενίζοντας  ουσιαστικά  το 

εργατικό κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο που απαιτούνται για τη συλλογή αυτή (Want, 2004) . Η 

καλύτερης ποιότητα πληροφορία  που  εγγυούνται  τα συστήματα RFID  επιτρέπει  στις  εταιρείες  τον 

έλεγχο  και  τη  διακίνηση  μεμονωμένων  αντικειμένων  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα,  αυξάνοντας  την 

αποδοτικότητα  των  επιμέρους  διαδικασιών,  βελτιώνοντας  τη  διαχείριση  των  κεφαλαίων  τους,  την 
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ακρίβεια  στην  πρόγνωση μελλοντικής  ζήτησης  και  την  ικανότητα  προσαρμογής  τους  στις  συνεχώς 

εναλλασσόμενες και άμεσα εξαρτώμενες συνθήκες προμηθειών και ζήτησης. 

 

3.2 Συστατικά μέρη της τεχνολογίας RFID 

Όπως  προαναφέρθηκε  και  προηγούμενα  τα  βασικά  στοιχεία  του  συστήματος  RFID  είναι 

τρία: η ετικέτα, ο αναγνώστης και το ενδιάμεσο λογισμικό. Συνοδευτικά των προηγούμενων δομικών 

στοιχείων  είναι  οι  κεραίες  οι  οποίες  συνοδεύουν  τους  αναγνώστες  και  οι  εκτυπωτές  που 

χρησιμοποιούνται  για  καταγραφή  των  στοιχείων  στις  ετικέτες.  Τα  στοιχεία  αυτά  ανάλογα  με  τις 

ιδιότητες  τους καθορίζουν για ποια εφαρμογή είναι κατάλληλα και ποιες είναι οι δυνατότητες της 

εφαρμογής. 

 Πιο αναλυτικά έχουμε τα εξής:   

 

3.2.1 Κεραίες (Antennas) 
Οι  κεραίες  χρησιμοποιούνται  τόσο  στις  ετικέτες  όσο  και  στους  αναγνώστες  και 

κατηγοριοποιούνται  ανάλογα  με  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  τους.  Το  μέγεθός  τους  ποικίλει  από 

μερικά τετραγωνικά εκατοστά έως μερικά τετραγωνικά μέτρα. Οι κεραίες πολύ υψηλών συχνοτήτων 

(Ultra High  Frequency)  των  συσκευών ανάγνωσης  χωρίζονται  σε  κεραίες  οι  οποίες  εκπέμπουν  και 

δέχονται  ραδιοκύματα  από  και  προς  όλες  τις  κατευθύνσεις  (circular‐polarized)  και  σε  κεραίες  οι 

οποίες  μπορούν  να  εκπέμπουν  και  να  λαμβάνουν  ραδιοκύματα  από  μια  μόνο  κατεύθυνση 

(linearpolarized). Οι κεραίες circular polarized  είναι λιγότερο ευαίσθητες στη θέση του πομπού και 

του δέκτη αλλά έχουν μικρότερο εύρος λειτουργίας από τις κεραίες linear‐polarized. 

 

 

Κεραία (Antenna) RFID 

 

3.2.2 Αναγνώστες (Readers) 

Ο αναγνώστης είναι μια συσκευή που αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με την ετικέτα μέσω 

των ραδιοκυμάτων και για το λόγο αυτό ενσωματώνει κεραία. Επίσης περιέχει μια μονάδα ελέγχου 

που καθορίζει τις ενέργειες που κάνει ο αναγνώστης (αποστολή/λήψη σημάτων, ανάγνωση/εγγραφή 

ετικετών κ.α.),  ενέργειες που καθορίζονται από το ενδιάμεσο λογισμικό. Επίσης η μονάδα ελέγχου 
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αναλαμβάνει  την  επικοινωνία με  το πληροφορικό σύστημα μέσω  του  ενδιάμεσου  λογισμικού που 

παίζει το ρόλο μεταφραστή και για τις δύο πλευρές. 

Για  να  παρέχουν  επιπρόσθετη  λειτουργικότητα,  οι  αναγνώστες  συνήθως  περιέχουν 

εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο (internal storage), υπολογιστική ισχύ (processing power) ή συνδέσεις 

με  κάποια  βάση  δεδομένων.  Μάλιστα  μπορεί  να  διεξάγουν  διάφορους  υπολογισμούς  για 

λογαριασμό μιας ετικέτας, όπως για παράδειγμα κρυπτογραφικούς υπολογισμούς. 

   

 

Αναγνώστης (Reader) RFID 

 
Οι  αναγνώστες  μπορούν  να  κατηγοριοποιηθούν  με  βάση  την  μεταφερσιμότητά  τους,  τις 

τεχνικές ιδιότητες και διαστάσεις τους καθώς και με βάση τις δυνατότητές τους. 

  

Μεταφερσιμότητα 

Στην πράξη, οι αναγνώστες μπορεί να είναι συσκευές χειρός (handheld devices) ή ενσωματωμένοι σε 
μια σταθερή περιοχή 
 

• Σταθερούς Αναγνώστες  

• Αναγνώστες Χειρός  

 

Τεχνικές ιδιότητες και διαστάσεις 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση των αναγνωστών ανάλογα με την εφαρμογή,  τις  τεχνικές  ιδιότητες και 
τις φυσικές διαστάσεις τους είναι η παρακάτω: 
 

•  Σταθεροί Αναγνώστες 

• Ολοκληρωμένοι Αναγνώστες 

• Αναγνώστες Χειρός 

• Ενσωματωμένοι Αναγνώστες 

 

Δυνατότητες 

Κάποιοι χρησιμοποιούν τους όρους χαζός (dumb) και έξυπνος (intelligent) για να διαχωρίσουν τους 

αναγνώστες ως προς τις δυνατότητές τους.  

• Έξυπνος  αναγνώστης  (intelligent  reader):  είναι  αυτός  που  μπορεί  όχι  μόνο  να 

εκτελεί  διάφορα  πρωτόκολλα,  αλλά  και  να  φιλτράρει  δεδομένα  καθώς  και  να 
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εκτελεί  διάφορες  εφαρμογές.  Ουσιαστικά  είναι  ένας  υπολογιστής  ο  οποίος 

επικοινωνεί με τις ετικέτες.  

• Αντίθετα, ένας χαζός αναγνώστης (dumb reader): είναι μια απλή συσκευή η οποία 

μπορεί να διαβάσει μόνο ένα τύπο ετικέτας,  χρησιμοποιώντας μια συχνότητα και 

ένα πρωτόκολλο. Αυτός ο τύπος αναγνώστη έχει πολύ μικρή υπολογιστική ισχύ, με 

αποτέλεσμα  να  μην  μπορεί  να  φιλτράρει  ό,τι  διαβάζει,  να  μην  αποθηκεύει 

δεδομένα κτλ. 

 

Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί και αποτελεί αντικείμενο μελέτης κατά την υλοποίηση 

οποιουδήποτε έργου RFID  είναι το πρόβλημα της παρεμβολής του σήματος ενός αναγνώστη με το 

σήμα  κάποιου  άλλου,  σε  σημεία  όπου  υπάρχει  επικάλυψη  περιοχών  (coverage  overlaps).  Το 

φαινόμενο αυτό ονομάζεται σύγκρουση αναγνώστη (reader collision). Ένας τρόπος για την αποφυγή 

αυτού του προβλήματος είναι να χρησιμοποιηθεί μια τεχνική που ονομάζεται πολλαπλή πρόσβαση 

με χρονική διαίρεση (multiple access time division) ή TDMA. Με απλά λόγια, δίνεται η εντολή στους 

αναγνώστες να διαβάσουν μια ετικέτα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές αντί να προσπαθούν και οι 

δύο  να  την  διαβάσουν  ταυτόχρονα.  Η  τεχνική  αυτή  μπορεί  μεν  να  εξασφαλίζει  την  αποφυγή 

παρεμβολής του ενός αναγνώστη με τον άλλο, αλλά προκαλεί διπλή ανάγνωση οποιασδήποτε RFID 

ετικέτας βρίσκεται στην περιοχή επικάλυψης. Για τον λόγο αυτό το σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί 

με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  αν  κάποιος  αναγνώστης  διαβάσει  μια  ετικέτα,  αυτή  να  μην  μπορεί  να 

διαβαστεί ξανά από κάποιον άλλο αναγνώστη. 

 

3.2.3 Ετικέτες (Tags) 
Η ετικέτα RFID περιλαμβάνει μια κεραία  (antenna) και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα  (IC). Η 

κεραία  χρησιμοποιείται  για  την  αμφίδρομη  αποστολή  σημάτων  μέσω  των  ραδιοκυμάτων  με  τον 

αναγνώστη. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι αυτό που καθορίζει κάθε φορά αν θα γίνει εκπομπή ή 

λήψη  δεδομένων  και  έχει  την  δυνατότητα  να  τα  αποθηκεύει  στην  μνήμη  του  η  οποία 

διαφοροποιείτε ανάλογα με τη χρήση. [29] 

 

Κεραία 

Ολοκληρωμένο Κύκλωμα 

Σύνδεση Κεραίας-Ολοκλ/νου Κυκλώματος 

Υπόστρωμα στο οποίο βρίσκεται η Κεραία 

                     

 

  Για  να  γίνει  η  επιλογή  της  κατάλληλης  ετικέτας  για  κάποια  εφαρμογή,  θα  πρέπει  να 

ληφθούν  υπόψη:  τα  γενικά  χαρακτηριστικά  που αφορούν  την  απόδοση  καθώς  και  οι  κανονισμοί/ 

διατάξεις που σχετίζονται με τις επιτρεπόμενες συχνότητες για την επιθυμητή περιοχή. Όσον αφορά 
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τις  ετικέτες  μπορούμε  να  τις  κατηγοριοποιήσουμε  με  βάση  διάφορα  κριτήρια,  όπως  την  πηγή 

ενέργειάς  τους,  την δυνατότητα εγγραφής‐ ανάγνωσης,  την συχνότητα λειτουργίας,  τις  εφαρμογές 

στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν κτλ. Οι βασικότερες κατηγοριοποιήσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Πηγή Ενέργειας 

Οι ετικέτες απαιτούν κάποια ποσότητα ενέργειας για να λειτουργήσουν τα κυκλώματα που 

βρίσκονται πάνω τους. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες RFID  ετικετών με βάση 

την πηγή ενέργειάς τους: τις ενεργές (active) και τις παθητικές (passive). 

• Οι ενεργές RFID ετικέτες διαθέτουν ένα πομπό (transmitter) και την δική τους πηγή 

ενέργειας  (που  συνήθως  είναι  μια  μπαταρία).  Η  πηγή  ενέργειας  χρησιμοποιείται 

για την λειτουργία του κυκλώματος του microchip, αλλά και για την μετάδοση ενός 

σήματος  σε  κάποιον  αναγνώστη  (με  τον  ίδιο  τρόπο  που  ένα  κινητό  μεταδίδει 

σήματα σε κάποιο σταθμό βάσης (base station)). 

• Σε αντίθεση με τις ενεργές ετικέτες, οι παθητικές δεν έχουν μπαταρία. Αντ’ αυτού, 

αντλούν την ενέργεια που χρειάζονται από κάποιον αναγνώστη, ο οποίος εκπέμπει 

ηλεκτρομαγνητικά  κύματα  τα  οποία  προκαλούν  ηλεκτρικό  ρεύμα  (current)  στην 

κεραία της ετικέτας. 

 

Δυνατότητα ανάγνωσης‐εγγραφής 

Όπως προαναφέρθηκε οι ετικέτες έχουν μνήμη, λόγω του ολοκληρωμένου κυκλώματος που 

περιέχουν.  Τα microchips  των RFID  ετικετών  μπορούν:  να  αναγνωσθούν  και  να  εγγραφούν  (read‐

write),  μόνο  να  αναγνωσθούν  (read only)  ή  να  εγγραφούν  μια φορά  και  να αναγνωσθούν  πολλές 

(write once read many, WORM). 

• Με  τα  chips  ανάγνωσης‐εγγραφής  (read‐write)  μπορούν  να  προστεθούν 

πληροφορίες στην ετικέτα ή να γίνει εγγραφή πάνω σε υπάρχουσες πληροφορίες, 

όταν η ετικέτα βρίσκεται μέσα στην εμβέλεια ανάγνωσης του αναγνώστη. Τα chip 

ανάγνωσης‐εγγραφής έχουν συνήθως ένα σειριακό αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να 

διαγραφεί/ δεν μπορεί να γραφτεί τίποτε πάνω του. Συνοπτικά, οι επανεγγράψιμες 

ετικέτες  εγγράφονται  κατά  την  κατασκευή  τους,  όμως  οι  αναγνώστες  έχουν  την 

δυνατότητα όχι μόνο να διαβάζουν τα δεδομένα τους αλλά και να τα τροποποιούν 

(με εισαγωγή ή διαγραφή δεδομένων) απεριόριστα.  

• Τα microchips  που  είναι μόνο  για  ανάγνωση,  περιέχουν  πληροφορίες  (συνήθως 

ένα  σειριακό  αριθμό  και  ένα ψηφίο  ελέγχου)  οι  οποίες  αποθηκεύτηκαν  σε  αυτά 

κατά  την  διαδικασία  κατασκευής  τους.  Οι  πληροφορίες  που  βρίσκονται  πάνω σε 

αυτά  τα  chips  δεν  μπορούν  να  μεταβληθούν  ποτέ.  Έτσι  οι  αναγνώστες  μπορούν 

μόνο να διαβάσουν τα δεδομένα και όχι να τα τροποποιήσουν. 
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• Οι ετικέτες μιας εγγραφής‐πολλών αναγνώσεων  (WORM) μπορούν να έχουν ένα 

σειριακό αριθμό ο οποίος αφότου εγγραφεί πάνω τους δεν μπορεί  να διαγραφεί 

αργότερα. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι ετικέτες αυτές εγγράφονται κατά 

την  κατασκευή  τους,  μπορούν όμως  να  εγγραφούν  και από  τον  χρήστη μόνο μια 

φορά ακόμα. Έπειτα μετατρέπονται σε αναγνώσιμες ετικέτες. 

 

Συχνότητα λειτουργίας και Εμβέλεια ανάγνωσης 

Όσον  αφορά  τις  συχνότητες  λειτουργίας  των  ετικετών,  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  οι 

περιοχές  συχνοτήτων  που  χρησιμοποιούνται  συνήθως  είναι  τέσσερις:  η  χαμηλή  συχνότητα  (low 

frequency, LF) 125/134.2 KHz, η υψηλή συχνότητα  (high  frequency, HF) 13.56 MHz,  η πολύ υψηλή 

συχνότητα  (ultra  high  frequency,  UHF)  (η  οποίαπεριλαμβάνει  τα  869  και  915  MHz)  και  τα 

μικροκύματα (microwave) (στα 2450 MHZ). Συχνότητες οι οποίες έχουν ντίκτυπο στην απόσταση από 

την  οποία  μπορούν  να  διαβαστούν.  Γενικά  μπορούμε  να  πούμε  ότι  οι  χαμηλής  συχνότητας  (low 

frequency) ετικέτες μπορούν να διαβαστούν από την απόσταση των 0.33 μέτρων ή και λιγότερο. Οι 

ετικέτες  που  λειτουργούν  στην  ζώνη/  εύρος  των  LF‐HF  έχουν  εύρος ανάγνωσης 2.5  εκατοστά  έως 

περίπου 46 εκατοστά (1 με 18 inches). Οι υψηλής συχνότητας (high frequency) ετικέτες μπορούν να 

διαβαστούν  περίπου  από  το  1  μέτρο  και  οι UHF  ετικέτες  από  3  έως  6  μέτρα.  Οι  παθητικές UHF 

ετικέτες  έχουν  εύρος ανάγνωσης  τα 6  μέτρα,  ενώ οι  ετικέτες μικροκυμάτων  (microwave  tags)  από 

0.33 έως 2 μέτρα. Οποτεδήποτε απαιτούνται μεγαλύτερες εμβέλειες ανάγνωσης, χρησιμοποιούνται 

ενεργές ετικέτες οι οποίες με την χρήση μπαταριών αυξάνουν την εμβέλεια ανάγνωσής τους στα 100 

μέτρα ή και περισσότερο. 

 

3.2.4 Εκτυπωτές (Printers) 
Αποτελούν αναβάθμιση  των  ήδη  υπαρχόντων bar  code printers  και  εκτός  της αναγραφής 

του  κλασσικού  γραμμωτού  κώδικα  φέρουν  και  την  ειδική  RFID  Tag.  Εξαιτίας  του  ότι  η  RFID  Tag 

ανιχνεύεται μόνο από τους RFID Readers, οι smart  labels φέρουν και τον γραμμωτό κώδικα για να 

μπορούν να αναγνωρίζονται και από τον άνθρωπο. 

 

Εκτυπωτής (Printer) RFID 
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3.2.5 Λογισμικό (Middleware) 
Το ενδιάμεσο λογισμικό  είναι ο «αντιπρόσωπος»  του RFID  αναγνώστη στο πληροφοριακό 

σύστημα της επιχείρησης. Αναλαμβάνει να προωθεί τόσο προς τον αναγνώστη τα δεδομένα και τις 

εντολές  που  δέχεται  από  το  πληροφοριακό  σύστημα  όσο  και  τα  δεδομένα  και  τις  εντολές  που 

δέχεται από τον αναγνώστη προς το πληροφοριακό σύστημα.  

Οι εντολές προς τον αναγνώστη αφορούν κυρίως πράξεις που πρέπει να γίνουν πάνω σε μια 

ετικέτα  (εύρεση  ετικέτας,  ανάγνωση  κωδικού  ετικέτας,  ανάγνωση  δεδομένων  ετικέτας,  εγγραφή 

δεδομένων  στην  ετικέτα,  καταστροφή  ετικέτας  κ.α.)  αλλά  και  πράξεις  που  αφορούν  τον  ίδιο  τον 

αναγνώστη (ανάγνωση κατάστασης αναγνώστη, αλλαγή ρυθμίσεων αναγνώστη, ανάγνωση κωδικού 

αναγνώστη κ.α.) και ονομάζονται ως εντολές αναγνώστη. [29] 

 

 

Λογισμικό Middleware RFID – Πηγή [29] 
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3.3 Χαρακτηριστικά Τεχνολογίας RFID 

Η τεχνολογία RFID βρίσκεται στα άκρα ενός πληροφοριακού συστήματος. Είναι στην ουσία 

ένας  διαφορετικός  τρόπος  διασύνδεσης  με  αντικείμενα  που  επιθυμούμε  να  αναγνωρίζουμε,  να 

εντοπίζουμε  και  συλλέγουμε  πληροφορίες  γι’  αυτά.  Η  διασύνδεση  είναι  ασύρματη  και  βασίζεται 

όπως έχουμε αναφέρει και προηγούμενα στα ραδιοκύματα τα οποία μεταδίδονται στον αέρα, ενώ 

παράλληλα δεν απαιτεί οπτική επαφή.  

Η βασική έννοια που πρέπει να κατανοηθεί για το RFID είναι ότι δεν είναι μια εναλλακτική 

μέθοδο  ταυτοποίησης  και  αναγνώρισης  αντικειμένων,  π.χ.  ένα  ηλεκτρονικό  barcode  που  δεν 

χρειάζεται  οπτική  επαφή.  Το  RFID  δίνει  τη  δυνατότητα  αυτόματης  και  μαζικής  ανάγνωσης  των 

πληροφοριών των ειδών, βγάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα εκτός των διαδικασιών αναγνώρισης 

τους.  Χρησιμοποιώντας  τη  λογική  αυτή μπορούν  να  επαναπροσδιοριστούν  τυπικές  επιχειρησιακές 

διαδικασίες  π.χ.  κατά  την  παραλαβή  μίας  μικτής  παλέτας  με  RFID  ετικέτες,  σε  κάθε  κιβώτιο  δεν 

χρειάζεται πλέον να αποσυντεθεί για να καταμετρηθεί. Ένα πέρασμα της παλέτας με το περονοφόρο 

από  μία  πύλη  RFID  αρκεί  για  να  μετρηθεί  αυτόματα  και  αξιόπιστα.  Η  είσοδος  ατόμου  σε 

απαγορευμένο  χώρο  καταγράφεται  και  εμποδίζεται,  η  καταγραφή αντικειμένων  γίνεται  αυτόματα 

κ.ο.κ. 

Είναι  χαρακτηριστικά  τα  παραδείγματα  εταιριών  που  αρχίζουν  και  χρησιμοποιούν  την 

τεχνολογία  για  κλειστού  βρόγχου  (closed  loop)  εφαρμογές.  Έχοντας  στόχο  την  βελτίωση  των 

εταιρικών  διαδικασιών  μέσω  της  διαφάνειας  των  λειτουργιών  που  μπορεί  να  προσφέρει  η 

τεχνολογία RFID, στην Ελλάδα παρατηρούνται εφαρμογές για παρακολούθηση διανομής προϊόντων, 

ανακυκλούμενων συσκευασιών, παγίων κλπ. 

Παρόλα αυτά η αντιμετώπιση μίας εφαρμογής με χρήση τεχνολογιών RFID δεν αποτελεί μία 

απλή περίπτωση καθώς θα πρέπει να γίνει σχεδιασμός και ανάλυση του περιβάλλοντος εφαρμογής 

καθώς και πιλοτική εφαρμογή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει η εν’ λόγω τεχνολογία 

και συνοψίζονται κυρίως στα παρακάτω: 

• Χρήση συχνοτήτων με βάση τους κανονισμούς και τις κοινοτικές οδηγίες 

• Ελαχιστοποίηση Παρεμβολών 

• Πρόβλεψη του απαιτούμενου Κόστους 

• Μελέτη της απαιτούμενης Ακρίβειας 

• Έλεγχος Ασφάλειας – Ιδιωτικότητας 

• Μελέτη των χρησιμοποιούμενων υλικών 

• Συμβατότητα Προτύπων  

 

3.3.1 Συχνότητες Λειτουργίας  
Οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούν τα συστήματα RFID διακρίνονται σε: 

1. Ζώνη χαμηλών συχνοτήτων (LF, low frequency) στα 125/134 KHz 

2. Ζώνη υψηλών συχνοτήτων (ΗF, high frequency) στα 13.56 MHz 
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3. Ζώνη πολύ υψηλών συχνοτήτων (UΗF, Ultra high frequency) στα 433/869/915 MHz 

4. Ζώνη μικροκυμάτων (mW, micro‐wave) στα 2.45/5.8GHz 

 

Οι  διαφορετικές  συχνότητες  έχουν  και  διαφορετικά  χαρακτηριστικά  τα  οποία  τις  κάνουν 

καταλληλότερες για διαφορετικές εφαρμογές. Ως εκ τούτου, καλό είναι να υπάρχει συνεργασία με 

κάποιον έμπειρο σύμβουλο ή με το άτομο που θα αναλάβει την ενσωμάτωση του RFID συστήματος 

(integrator) ή με τον πωλητή, έτσι ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη συχνότητα για την εφαρμογή που 

επιθυμείται. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται ιδιότητες και χαρακτηριστικά των τεσσάρων 

ζωνών συχνοτήτων καθώς και σε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται.[29] 

 

Ζώνες 

Συχνοτήτων 

LF  

125 KHz 

HF  

13.56 MHz 

UHF  

869 (EU) 915 (USA) MHz 

Microwave  

2.45 GHz & 5.8 GHz 

Μέγιστη 

απόσταση 

ανάγνωσης 

< 0.5 m  ‐ 1 m  ‐ 6 m  ‐ 1 m 

Γενικά 

Χαρακτηριστικά 

Σχετικά ακριβά 

ακόμα και για 

μεγάλες 

παραγγελίες. Οι LF 

συχνότητες απαιτούν 

μια μεγαλύτερη και 

ακριβότερη κεραία. 

Οι επαγωγικές 

ετικέτες είναι 

ακριβότερες  από  τις  
χωρητικές. 

Λιγότερο ακριβές 

σε σχέση με τις 

επαγωγικές LF 

ετικέτες. 

Κατάλληλες για 

εφαρμογές που 

δεν απαιτούν 

μεγάλη απόσταση 

ανάγνωσης 

πολλαπλών 

ετικετών. 

Σε μεγάλες 

ποσότητες οι UHF 

ετικέτες είναι 

φθηνότερες από LF 

και HF. Καλή 

ισορροπία μεταξύ 

απόσταση 

ανάγνωσης – 

επιδόσεων κυρίως 

για ανάγνωση 

πολλαπλών 

ετικετών. 

Παρόμοια 

χαρακτηριστικά με 

τις UHF ετικέτες 

αλλά με μεγαλύτερο 

ρυθμό ανάγνωσης 

Είναι ευαίσθητες 

στην απόδοσή τους 

λόγω της παρουσίας 

μετάλλων, υγρών 

και άλλων υλικών. 

Πηγή ενέργειας 

για την ετικέτα 

Γενικά παθητικές 

ετικέτες που 

χρησιμοποιούν 

επαγωγική σύζευξη 

Γενικά παθητικές 

ετικέτες που 

χρησιμοποιούν 

επαγωγική ή 

χωρητική σύζευξη 

Ενεργές ετικέτες 

με εσωτερική 

μπαταρία ή 

παθητικές ετικέτες 

που χρησιμοποιούν 

χωρητική σύζευξη 

Ενεργές ετικέτες με 

εσωτερική μπαταρία 

ή παθητικές ετικέτες 

που χρησιμοποιούν 

χωρητική σύζευξη 

Τυπικές 

Εφαρμογές 

Έλεγχος πρόσβασης, 

εντοπισμός ζώων, 

immobilizer 

οχημάτων, 

εφαρμογές POS 

Έξυπνες κάρτες, 

εντοπισμός σε 

επίπεδο τεμαχίου, 

χειρισμός 

βαλιτσών , 

βιβλιοθήκες 

Εντοπισμός σε 

επίπεδο παλέτας, 

αυτόματη 

είσπραξη διοδίων, 

διαχείριση 

βαλιτσών 

Αυτόματη είσπραξη 

διοδίων 
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Ρυθμός 

Ανάγνωσης 

Δεδομένων 

Αργός 

   

Γρήγορος 

Ανάγνωση σε 

μεταλλικές και 

υγρές 
επιφάνειες 

Ικανοποιητική 

   

Μη ικανοποιητική 

Μέγεθος 
ετικέτας 

Μεγάλο 
   

Μικρό 

 

 

Πηγή: [29] 

Τα  περισσότερα  εμπορικά  RFID  συστήματα  λειτουργούν  στην  UHF  ζώνη  συχνοτήτων, 

δηλαδή  ανάμεσα  στα  859  και 915 MHz  ή  σε  υψηλή  συχνότητα  (HF)  στα  13.56 MHz.  Η UHF  ζώνη 

χρησιμοποιείται  συνήθως  σε  εφαρμογές  που  σχετίζονται  με  την  εφοδιαστική  αλυσίδα  ή  σε 

αυτοματοποιημένες  επιχειρησιακές δραστηριότητες. Μάλιστα,  το EPCglobal’s Gen 2  πρότυπο  (που 

περιγράφεται  σε  επόμενο  κεφάλαιο)  αποτελεί  μια  UHF  τεχνολογία.  Βέβαια,  η  RFID  τεχνολογία 

χρησιμοποιεί αρκετά και άλλες συχνότητες όπως είναι τα 125 MHz, που αποτελεί μια συχνότητα με 

μικρό εύρος  και αξιοποιείται συνήθως στην αναγνώριση  των οχημάτων,  αλλά και  τα 430 MHz  και 

2.45  GHz  που  χρησιμοποιούνται  σε  συνδυασμό  με  ακριβές  ετικέτες  (που  τροφοδοτούνται  από 

μπαταρία) για αναγνώριση/ ταυτοποίηση η οποία απαιτεί μεγάλο εύρος ανάγνωσης.  

Όπως είναι προφανές, κάθε ζώνη συχνοτήτων έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 

της.  Για  παράδειγμα,  οι  χαμηλές  συχνότητες  125‐134  kHz  και  13.56 MHz  λειτουργούν  καλύτερα 

δίπλα στο νερό ή σε ανθρώπους, σε σχέση τις ετικέτες που εκπέμπουν σε υψηλότερες συχνότητες. 

Για τον λόγο αυτό η επιλογή της συχνότητας εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. 

Συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά κάθε ζώνης συχνοτήτων καθώς και οι κυριότερες εφαρμογές τους 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα [29]: 
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Ζώνη 

Συχνότητας 
Εύρος  Χαρακτηριστικά  Εφαρμογές 

Χαμηλή 
100‐300 

ΚHz 

• Μικρό εύρος ανάγνωσης 
• Μικρό κόστος 
• Χαμηλή ταχύτητα ανάγνωσης 
• Αδυναμία  ανάγνωσης  πολλών 

ετικετών ταυτόχρονα 

• Έλεγχος πρόσβασης 
• Ταυτοποίηση/εντοπισμός 

ζώων 
• Έλεγχος αποθεμάτων 
• Εκκίνηση αυτοκινήτων 

Υψηλή 
1‐15 

MHz 

• Μέτριο εύρος ανάγνωσης 
• Χαμηλό  κόστος  σε  ορισμένες 

περιπτώσεις 
• Μέτρια ταχύτητα ανάγνωσης 

• Ηλεκτρονική παρακολούθηση 
αντικειμένων (EAS) 

• Έλεγχος αποθεμάτων 
• Έξυπνες κάρτες 
• Εφοδιαστική  αλυσίδα‐

ανίχνευση  παλετών  και 
κιβωτίων 

Πολύ 

Υψηλή 

300 

ΜHz 

‐1GHz 

• Μεγάλο εύρος ανάγνωσης 
• Mεγάλη ταχύτητα ανάγνωσης 
• Aπαιτούμενη οπτική επαφή 
• Yψηλό κόστος 

• Παρακολούθηση 
αυτοκ/δρομου 

• Συστήματα διοδίων 
• Εφοδιαστική αλυσίδα 
• Έλεγχος πρόσβασης 
• Συστήματα πληρωμών 
• Έλεγχος αποσκευών 
• Βιβλιοθήκες 

Μικροκύματα 
2.45/5.8 

GHz 

• Μεγάλο εύρος ανάγνωσης 
• Δυνατότητα  ανάγνωσης  μετην 

χρήση  ενός  φορητού 
αναγνώστη  από  απόσταση 
46cm  και  με  την  χρήση  ενός 
αναγνώστη  που  είναι 
προσαρτημένος  σε  πόρτες  από 
απόσταση ως και 122 cm 

• Μεγάλη  ταχύτητα  μετάδοσης 
δεδομένων 

• Δημιουργία  παρεμβολών  από 
προϊόντα  σε  υγρή  μορφή  και 
από αντανακλάσεις μεταλλικών 
αντικειμένων. 

Εντοπισμός  και  ιχνηλάτηση 
αντικειμένων 

 

3.3.2 Διεθνής διαχείριση των συχνοτήτων 
Οι  περισσότερες  χώρες  έχουν  καθορίσει  την  περιοχή  των  125  KHz  ή  των  134  KHz  στο 

ραδιοφωνικό  φάσμα  (radio  spectrum)  για  τα  συστήματα  χαμηλής  συχνότητας  ενώ  τα  13.56  ΜΗz 

χρησιμοποιούνται  παγκοσμίως  για  τα  συστήματα  υψηλής  συχνότητας.  Το  κακό  με  τα  UHF  RFID 

συστήματα είναι ότι άρχισαν να χρησιμοποιούνται πρόσφατα (από τα μέσα της δεκαετίας του 1990) 

και οι διάφορες χώρες δεν έχουν προσδιορίσει μια μοναδική περιοχή του UHF φάσματος για τα RFID. 

Η Ευρώπη χρησιμοποιεί τα 868 MHz για τα UHF ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνται τα 

915 MHz. Μέχρι  προσφάτως,  η  Ιαπωνία  δεν  επέτρεπε  την  χρήση  του UHF  φάσματος,  αλλά  τώρα 
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εξετάζει την απελευθέρωση της περιοχής των 960 ΜΗz για την εν λόγω τεχνολογία. Το σίγουρο είναι 

ότι θα περάσουν αρκετά χρόνια έως ότου όλες οι κυβερνήσεις συμφωνήσουν σε μια UHF συχνότητα 

(single UHF band), παρόλο που είναι πολλές οι συσκευές που χρησιμοποιούν το φάσμα αυτό για την 

τεχνολογία RFID. 

Όμως  οι  κυβερνήσεις  δεν  αποφασίζουν  μόνο  για  την  χρήση  των  συχνοτήτων  αλλά 

ρυθμίζουν  και  την  ισχύ  των  αναγνωστών  έτσι  ώστε  να  περιοριστούν  οι  παρεμβολές  από  άλλες 

συσκευές. Υπάρχουν μάλιστα και κάποιες ομάδες, όπως η Πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Εμπορίου 

(Global Commerce  Initiative), που προσπαθούν να ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις να συμφωνήσουν 

για τις συχνότητες και την έξοδο (output) των αναγνωστών. Για να ξεπεραστεί πάντως το πρόβλημα 

αυτό οι κατασκευαστές των ετικετών και των αναγνωστών προσπαθούν να αναπτύξουν συστήματα 

τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σε περισσότερες από μια συχνότητες. 

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι, δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος δημόσιος οργανισμός που 

να είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία RFID 

και  για  τον  λόγο  αυτό  επιδιώκεται  ένας  βαθμός  ομοιομορφίας  τριών  περιοχών:  Ευρώπη,  Μέση 

Ανατολή, Αφρική και Πρώην Σοβιετική Ένωση (Περιοχή 1), Βόρεια και Νότια Αμερική (Περιοχή 2) και 

Άπω Ανατολή, Αυστραλασία και Ιαπωνία (Περιοχή 3). Από κει και πέρα κάθε χώρα διαχειρίζεται τις 

κατανομές συχνότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζονται  από αυτές  τις  τρεις περιοχές 

αλλά και με την βοήθεια κάποιου οργανισμού, όπως: 

• Η.Π.Α: FCC (Federal Communications Commission) 

• Καναδάς: DOC (Department of Communication) 

• Ευρώπη: ERO, CEPT, ETSI 

• Ιαπωνία:  MPHPT  (Ministry  of  Public  Management,  Home  Affairs,  Post  and 

Telecommunication) 

• Κίνα: Ministry of Information Industry 

• Ωκεανία: Australian Communication Authority, New Zealand Ministry of Economic 

Development 

Οι κατανομές συχνοτήτων για χρήση από την τεχνολογία RFID στις διάφορες περιοχές είναι: 

1. Περιοχή  1  ‐  Ευρώπη  και  Αφρική.  Στην  περιοχή  1  έχουμε  τις  CEPT  χώρες  όπου 

χρησιμοποιούνται οι συχνότητες 869.4  ‐ 869.65 MHz και 865.6  ‐ 867.6 MHz, ενώ στην 

Νότια Αφρική οι 869.4 ‐ 869.65 MHz και 915.2 ‐ 915.4 MHz. 

2. Περιοχή 2  : Αμερική.  Στην περιοχή 2 οι Η.Π.Α, Καναδάς και Μεξικό χρησιμοποιούν τα 

902  ‐  928  MHz,  ενώ  στην  Κεντρική  και  Νότια  Αμερική  οι  συχνότητες  που 

χρησιμοποιούνται  είναι  παρόμοιες  με  την  Βόρεια  Αμερική  αλλά  υπάρχουν  αρκετές 

διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. 

3. Περιοχή 3. Η Αυστραλία χρησιμοποιεί τα 918 ‐ 926 MHz, η Νέα Ζηλανδία τα 864 ‐ 868 

MHz,  οι  περιοχές  της  Ασίας  ακολουθούν  τους  κανονισμούς  του  CEPT  εκτός  από  την 

Ταϊβάν που συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του FCC, η Ιαπωνία χρησιμοποιεί τα 
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950 ‐ 956 MHz (που είναι προσωρινές δοκιμές ανάθεσης), η Νότια Κορέα τα 910 ‐ 914 

MHz και η Σιγκαπούρη τα 866 ‐ 869 MHz, 868.1 ‐ 869 MHz και 924 ‐ 925 MHz. 

3.3.3 Κατανομή συχνοτήτων στην Ελλάδα και Εθνικός Κανονισμός 
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)  

Ο  Εθνικός  Κανονισμός  Κατανομής  Ζωνών  Συχνοτήτων  (ΕΚΚΖΣ)  περιέχει  τις  διατάξεις  που 

αναφέρονται στις μόνιμες  εκχωρήσεις  συχνοτήτων σε περίοδο  ειρήνης,  στην Ελληνική  Επικράτεια, 

για τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από 9 kHz μέχρι 1000 GHz. O ΕΚΚΖΣ έχει ως στόχο την 

ορθή  χρήση  του  φάσματος  ραδιοσυχνοτήτων,  γι’  αυτό  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  από  κάθε 

ενδιαφερόμενο σαν βασικό βοήθημα. Εκχωρήσεις συχνοτήτων που δεν είναι σύμφωνες με τον ΕΚΚΖΣ 

πρέπει  να  σταματήσουν  να  λειτουργούν  και  να  συμμορφωθούν  με  αυτόν  το  ταχύτερο  δυνατό.  Ο 

ΕΚΚΖΣ δεν εφαρμόζεται στις διεθνείς σχέσεις. Με το νέο EKKZΣ, η Ελλάδα εναρμονίζεται πλήρως με 

το πρότυπο ETSI ΕΝ 302‐ 308 γεγονός που σημαίνει ότι εφαρμογές RFID με τη χρήση του προτύπου 

Electronic Product Code, Generation ‐ 2 (EPC/G2) θα ανθίσουν στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον 

Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων: 

• Η  ζώνη  συχνοτήτων  865‐868  ΜΗz  χρησιμοποιείται  από  τις  Ένοπλες  Δυνάμεις  χωρίς  να 

απαιτείται άδεια για τη λειτουργία συσκευών μικρής εμβέλειας σε RFID  εφαρμογές και οι 

οποίες  είναι  σύμφωνες  με  τις  διατάξεις  του  Προεδρικού  Διατάγματος  44/2002  και  τη 

Σύσταση ERC/REC 70.03. 

• Για  τον  ίδιο  σκοπό  χρησιμοποιείται  και  η  ζώνη  συχνοτήτων  2446‐2454 MHz,  με  τη  μόνη 

διαφορά  ότι  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  όλους  τους  χρήστες  για  την  συγκεκριμένη 

υπηρεσία. 

• Στα  πλαίσια  του  ΕΚΚΖΣ,  εφαρμογές  ραδιοσυχνικής  αναγνώρισης  είναι  δυνατό  να 

λειτουργούν  χωρίς  άδεια  εντασσόμενες  σε  άλλες  κατηγορίες  συσκευών  μικρής  εμβέλειας 

(Short Range Devices  ‐ SRD)  με  βάση συγκεκριμένους  ισχύοντες αυστηρούς περιορισμούς 

που έχουν ήδη περιγραφεί. 

• Δεν  προβλέπεται  σήμερα  η  χωρίς  άδεια  λειτουργία  RFID  συσκευών  στην  περιοχή  των 

900MHz  τόσο με βάση τον ΕΚΚΖΣ, όσο και με  την  τρέχουσα έκδοση της Σύστασης ERCREC 

70‐03. 

• Για  την  λειτουργία  RFID  συσκευών  χωρίς  άδεια,  η  Εθνική  Επιτροπή  Τηλεπικοινωνιών  και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με βάση τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) 

ορίζει  μόνο  τις  συχνότητες 2400‐2483,5 MHz,  οπότε  η  εμβέλεια  περιορίζεται  σε  λιγότερο 

από ένα μέτρο. Ωστόσο αναμένεται  να συμπεριληφθούν και άλλες  ζώνες συχνοτήτων στο 

μέλλον. [46] 
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3.4 Τεχνολογικά Μειονεκτήματα και Ατέλειες 

3.4.1 Κόστος 
Το κόστος της εφαρμογής της τεχνολογίας RFID δεν μπορεί να δοθεί με ένα ακριβές ποσό 

καθώς  επηρεάζεται  από  το  είδος  της  εφαρμογής,  το  μέγεθος  της  εγκατάστασης,  τον  τύπο  του 

συστήματος αλλά και πολλούς άλλους παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, το πιο προφανές κόστος είναι 

η  αγορά  του  τεχνικού  εξοπλισμού,  των  ετικετών  και  των  αναγνωστών.  Εκτός  από  το  κόστος  των 

ετικετών  και  των  αναγνωστών,  οι  επιχειρήσεις  θα  πρέπει  να  αποκτήσουν  και  ένα  ενδιάμεσο 

λογισμικό  (middleware) το οποίο θα φιλτράρει τα RFID δεδομένα. Επίσης στο κόστος των ετικετών 

και των αναγνωστών θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η απαραίτητη υποδομή για την αναμετάδοση 

των  σημάτων  από  τον  αναγνώστη  σε  μια  κεντρική  μονάδα.  Τα  RFID  συστήματα  δημιουργούν 

τεράστιες  ποσότητες  δεδομένων,  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  και  οι  αντίστοιχες  απαιτήσεις  ως 

προς το σύστημα το οποίο θα διαχειρίζεται την ροή των δεδομένων. Για παράδειγμα, τα συστήματα 

βάσεων  δεδομένων  πιθανόν  να  χρειάζονται  ανανέωση/αναβάθμιση,  αφού  θα  πρέπει  να 

ανταπεξέλθουν  στις  αυξημένες  αναζητήσεις  που  θα  διενεργούνται.  Παρομοίως,  θα  πρέπει  να 

συνδεθούν τα υπάρχοντα συστήματα δεδομένων μεταξύ τους (που συνήθως είναι ERP συστήματα).  

Ακόμα, θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι διάφορες επιχειρησιακές εφαρμογές  (όπως τα συστήματα 

διαχείρισης  των  αποθηκών),  ίσως  και  τα  δίκτυα  εντός  των  εγκαταστάσεών  της  επιχείρησης,  αλλά 

πιθανώς να χρειαστεί και ένα άτομο το οποίο θα αναλάβει την ολοκλήρωση του RFID συστήματος 

(system  integrator).  Επιπρόσθετα,  το  κόστος  για  τους  αναγνώστες,  περιλαμβάνει  όχι  μόνο  την 

εγκατάστασή τους, αλλά και την ανάγκη τους για ηλεκτρική ενέργεια καθώς και την σύνδεσή τους σε 

ένα εταιρικό (corporate) δίκτυο. Τέλος, είναι σημαντικό να εξετασθεί και το κόστος σχεδιασμού της 

εφαρμογής και εκπαίδευσης του προσωπικού το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό.  

Το  πρότυπο  που  δημιουργήθηκε  από  το  Auto‐ID  Center  για  τον  EPC  (Electronic  Product 

Code)  διατυπώνει  ότι  στόχος  είναι  να  γίνουν  οι  ετικέτες  και  οι  αναγνώστες  φθηνοί,  με  το  ακόμα 

ασύλληπτο ποσό των 5 cents για τις ετικέτες και $100 για τον αναγνώστη. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να 

συμβεί  εφόσον  υιοθετηθεί  τόσο  πολύ  η  RFID  τεχνολογία  ώστε  να  κατασκευάζονται  τεράστιες 

ποσότητες  ετικετών  κάθε  χρόνο.  Το  καλό  είναι  ότι  το  κόστος  έχει  μειωθεί  αρκετά  τα  τελευταία 

χρόνια και θα συνεχίσει να μειώνεται όσο εξαπλώνεται η χρήση τους. 

Γενικά,  το  κόστος  για  την  αγορά  των  ετικετών  κυμαίνεται  από  10  cents  έως  100$  ανά 

τεμάχιο,  ενώ  είναι  αρκετές  εκατοντάδες  δολάρια  για  ορισμένους  αναγνώστες.  Ενδεικτικά 

αναφέρεται μία συνοπτική περιγραφή των κύριων πηγών εξόδων εφαρμογής της  τεχνολογίας από 

έναν κατασκευαστή προϊόντων:  

• Κόστος απόκτησης ετικέτας (RFID Tag) 

• Κόστος τοποθέτησης ετικέτας στο προϊόν 

• Κόστος αγοράς και εγκατάστασης αναγνωστών (RFID Readers) 

• Κόστος αναβάθμισης υπάρχοντος εξοπλισμού 

• Κόστος μετεκπαίδευσης προσωπικού και αναδιοργάνωσης 



ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 

 

Σελίδα | 37 από 96 

 
 

Ενώ αναφερόμενοι στα κυριότερα κόστη όπως αναλύονται παραπάνω μεγαλύτερο βάρος αναλογεί 

στο κόστος ετικέτας και το κόστος αναγνώστη.  

 

Κόστος ετικέτας 

Οι περισσότερες εταιρείες που πωλούν ετικέτες δεν αναφέρουν τιμές επειδή η τιμολόγηση 

βασίζεται στην ποσότητα (volume) της παραγγελίας, το μέγεθος της μνήμης στην ετικέτα και 

την  συσκευασία  της  ετικέτας  (πχ  αν  είναι  τοποθετημένη  σε  πλαστικό  περίβλημα  ή 

ενσωματωμένη σε μια  ετικέτα).  Γενικά,  ένα EPC  ένθεμα  των 96 bit  (96 bit EPC  inlay)  (ένα 

κύκλωμα και μια κεραία τοποθετημένα πάνω σε ένα υπόστρωμα (substrate)) κοστίζει από 7 

έως 15 cents Η.Π.Α. Εάν η ετικέτα είναι ενσωματωμένη σε μια ετικέτα θερμικής μεταφοράς 

(thermal transfer  label) πάνω στην οποία οι εταιρείες μπορούν να τυπώσουν ένα ραβδωτό 

κώδικα,  η  τιμή  αυξάνεται  στα  15  cents  και  πάνω.  Οι  ετικέτες  χαμηλής  και  υψηλής 

συχνότητας συνήθως κοστίζουν λίγο περισσότερο.[1],[8] 

 

Κόστος αναγνώστη 

Όσον  αφορά  τους  αναγνώστες,  οι  περισσότεροι  UHF  αναγνώστες  κοστίζουν  από  $500‐

$2000,  ανάλογα  με  τα  χαρακτηριστικά  της  συσκευής.  Οι  εταιρίες  μπορεί  να  πρέπει  να 

αγοράσουν  ξεχωριστά  την  κάθε  κεραία  αλλά  και  τα  απαραίτητα  καλώδια.  Οι  κεραίες 

κοστίζουν  περίπου $250  και  περισσότερο.  Γενικά,  η  τιμή  των  αναγνωστών αναμένεται  να 

μειωθεί  καθώς  οι  εταιρείες  θα  τους  αγοράζουν  σε  μεγάλες  ποσότητες.  Οι  αναγνώστες 

χαμηλής και υψηλής συχνότητας έχουν αρκετές διακυμάνσεις ως προς την τιμή, οι οποίες 

οφείλονται σε διαφορετικούς παράγοντες. Ένα μοντέλο αναγνώστη χαμηλής συχνότητας το 

οποίο μπορεί να  τοποθετηθεί μέσα σε κάποια άλλη συσκευή μπορεί  να κοστίζει  λιγότερο 

από $100,  ενώ  ένας  πλήρως  λειτουργικός  και  αυτόνομος  αναγνώστης  μπορεί  να  κοστίζει 

$750. Η τιμή για τα μοντέλα των αναγνωστών υψηλής συχνότητας κυμαίνεται μεταξύ $200 

έως και $300. Ένας αυτόνομος αναγνώστης μπορεί να κοστίζει γύρω στα $500. [47] 

 

3.4.2 Ακρίβεια 
Οι  αναγνώστες  ηλεκτρονικών  ετικετών  (  RFID  readers)  δεν  εγγυώνται  την  καθολική 

ικανότητα  τους  να  επικοινωνούν  με  κάθε  τύπου  ετικέτες.  Περιβαλλοντικοί  παράγοντες,  το  υλικό 

συσκευασίας των προϊόντων καθώς και οι ποσότητες των προς ανίχνευση προϊόντων επηρεάζουν σε 

μεγάλο  ποσοστό  την  ικανότητα  ανίχνευσης  των  αναγνωστών.  Ο  περιορισμός  της  ανθρώπινης 

παρέμβασης  και  του  κόστους  κατά  τη  διαδικασία  συλλογής  των  προϊόντων  (picking),  σημαντικό 

πλεονέκτημα που προσφέρει η  τεχνολογία RFID, μπορεί ωστόσο να επιτευχθεί με  την  τοποθέτηση 

περισσότερων αναγνωστών, διαδικασία βέβαια που αυξάνει το κόστος εφαρμογής και υλοποίησης 

της  μεθόδου.  Επιπρόσθετα  σε  περίπτωση  που  η  επικόλληση  των  ετικετών  πραγματοποιείται  σε 

επίπεδο  παλετών  ή  κιβωτίων  (pallet/case  level)  η  ακρίβεια  αναγνώρισης  των  αναγνωστών  θα 

αυξηθεί σημαντικά.[1],[24] 
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3.4.3 Παρεμβολές 
Η  μαζική  εξάπλωση  και  τοποθέτηση  των  αναγνωστών  και  δεδομένου  ότι  στηρίζουν  τη 

λειτουργία  τους  στη  συχνότητα  εκπομπής  και  λήψης  ραδιοκυμάτων  ενδέχεται  να  προκαλέσει 

προβλήματα στον περιβάλλοντα ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό εξοπλισμό της επιχείρησης. Σωστή 

μελέτη και  επίβλεψη  του  χώρου και  επανειλημμένη δοκιμασία  του υπό εγκατάσταση εξοπλισμού, 

δύναται να επιφέρει την αποφυγή καταστάσεων παρεμβολής.[12] 

 

3.4.4 Ασφάλεια – Ιδιωτικότητα 
Αναμφισβήτητα  το  ζήτημα  της  ασφάλειας  των  δεδομένων  αποτελεί  κυρίαρχη 

προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση και οι χρήστες της τεχνολογίας RFID επιζητούν την βεβαιότητα 

διασφάλισης  του  απορρήτου  του  περιεχομένου  των  ηλεκτρονικών  ετικετών  αλλά  και  των 

πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω του δικτύου υπολογιστών που υποστηρίζει την τεχνολογία. 

Σημαντικό  ανασταλτικό  παράγοντα  στην  ευρεία  αποδοχή  και  εφαρμογή  της  τεχνολογίας 

αποτελεί  η  αντίδραση  των  καταναλωτών σε  θέματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  παραβίαση  των 

προσωπικών τους δεδομένων. Οι καταναλωτές πιστεύουν ότι αν η ηλεκτρονική ετικέτα διατηρείται 

στο υπό αγορά προϊόν και μετά την έξοδό τους από το κατάστημα λιανικής πώλησης οι επιχειρήσεις 

θα είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς τις  καταναλωτικές συνήθειες που επικρατούν στο σπίτι 

τους.  Για  το  λόγο  αυτό  έχει  προταθεί  η  καταστροφή  των  ετικετών  με  την  αγορά  του  εκάστοτε 

προϊόντος,  κάτι  βέβαια  που  εκμηδενίζει  την  πιθανότητα  επαναχρησιμοποίησης  της  και  αυξάνει 

υπερβολικά το κόστος υλοποίησης της τεχνολογίας RFID. Η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών σε 

θέματα  που  αφορούν  τις  προθέσεις  και  τους  λόγους  εφαρμογής  της  τεχνολογίας  εκ  μέρους  των 

επιχειρήσεων  ενδέχεται  να  μετριάσει  τις  αντιδράσεις.  Η  καθιέρωση  του  ηλεκτρονικού  κώδικα 

ωστόσο, ενδέχεται να προκαλέσει έξαρση στον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των οργανισμών. Αρκεί 

να  σκεφθεί  κάποιος  την  ποσότητα  της  ΄΄ποιοτικής΄΄  πληροφορίας  που  δύναται  να  αποκομίσει  αν 

κάνει μία βόλτα σε ένα ανταγωνιστικό κατάστημα κρατώντας έναν αναγνώστη RFID. Η πληροφορία 

αυτή  είναι  ήδη  διαθέσιμη,  απλά  η  τεχνολογία  RFID  την  κάνει  πιο  προσιτή  στην  απόκτηση 

της.[19],[20] 

 

3.4.5 Μη συμβατότητα προτύπων 
Για  να  λειτουργήσει  ένα  RFID  σύστημα  σε  μια  εφοδιαστική  αλυσίδα,  απαιτείται  όλοι  οι 

εμπλεκόμενοι  να  χρησιμοποιούν  κοινά  πρότυπα.  Όμως  δεν  υπάρχει  ένα  κοινό  πρότυπο  για  τις 

ετικέτες  και  τους  αναγνώστες  και  οι  συχνότητες  λειτουργίας  διαφέρουν:  υπάρχουν  προϊόντα  που 

λειτουργούν  σε  UHF  και  σε  HF.  Έτσι,  δεν  μπορεί  να  είναι  κανείς  σίγουρος  ότι  μια  ετικέτα  θα 

αναγνωστεί σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακόμα και με την εισαγωγή του διεθνούς 

προτύπου  Gen  2  το  2004,  η  επικοινωνία  μεταξύ  των  προϊόντων  RFID  παραμένει  δύσκολη.  Η 

Ευρωπαϊκή ένωση έχει ορίσει για τις επιχειρήσεις ένα εύρος ζώνης UHF (2MHz) πολύ μικρότερο από 

αυτό  της  Αμερικής  (26MHz).  Από  αυτή  την  ασυμβατότητα  προκύπτουν  προβλήματα  ευελιξίας  και 
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κόστους:  αν  μια  εταιρεία  τροφίμων  που  έχει  επενδύσει  σε  τεχνολογία  UHF  λάβει  οδηγία  από 

κάποιον  πελάτη  της  στο  εξωτερικό  να  παραδίδει  τις  παλέτες  με  RFID  σε  HF,  θα  χρειαστεί  να 

επενδύσει εκ νέου σε εξοπλισμό.[12] 

 

3.4.6 Ιδιαιτερότητα Υλικών 
Τα  προϊόντα  RFID  είναι  ηλεκτρομαγνητικές  συσκευές.  Η  πληροφορία  μεταφέρεται  με 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα, η διάδοση των οποίων εξαρτάται από παράγοντες όπως το υλικό πάνω 

στο οποίο είναι προσκολλημένες οι ετικέτες, από το υλικό που παρεμβάλλεται και από την ύπαρξη 

ηλεκτρομαγνητικού  θορύβου.  Για  παράδειγμα,  τα  μέταλλα  και  τα  υγρά  δυσχεραίνουν  την 

επικοινωνία των ετικετών με τις κεραίες των αναγνωστών.[12] 
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4. Ζητήματα ασφάλειας 

4.1 Βασικές έννοιες ασφάλεια 

Η έννοια της ασφάλειας ενός πληροφοριακού συστήματος σχετίζεται με την ικανότητα ενός 

οργανισμού 

• να  προστατεύει  τις  πληροφορίες  του  από  τυχόν  αλλοιώσεις  και  καταστροφές,  καθώς 

και από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων του 

•  να  παρέχει  ορθές  και  αξιόπιστες  πληροφορίες,  οι  οποίες  είναι  διαθέσιμες  στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες κάθε φορά που τις αναζητούν. 

 

Για  να  εκπληρωθούν  τα  παραπάνω  απαιτείται  η  διασφάλιση  της  ακεραιότητας  και  της 

εμπιστευτικότητας  των  δεδομένων  αλλά  και  της  αδιάλειπτης  λειτουργίας  του  υπολογιστικού 

συστήματος.  Συμπληρωματικά σε ότι αφορά την τεχνολογία RFID απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ομαλή  –  ασφαλή  λειτουργία  είναι  ότι  τα  συμμετέχοντα  μέρη,  δηλαδή  ετικέτες  και  αναγνώστες, 

λειτουργούν με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με το πνεύμα της προστασίας της ιδιωτικότητας. Όμως, 

από τη μια πλευρά,  το γεγονός ότι  το περιεχόμενο μιας ετικέτας μπορεί να είναι προσβάσιμο από 

τρίτους αναγνώστες χωρίς ο φορέας της να το γνωρίζει, εισάγει ένα σημαντικό αριθμό προβλημάτων 

που αφορούν την ιδιωτικότητα του φορέα της ετικέτας. Από την άλλη, η δυνατότητα μεταβολής του 

περιεχομένου  των  ετικετών  θέτουν  επιπρόσθετα  ζητήματα  ασφαλείας  του  συστήματος  που 

ειδικότερα αφορούν την ανάγκη αυθεντικοποίησης και ελέγχου πρόσβασης στα συστήματα RFID. 

Για  το  λόγο  αυτό  είναι  αναγκαίο  να  διασφαλιστεί  η  ακεραιότητα  και  η  ασφάλεια  τριών 

σχέσεων που υφίστανται: 

 

1. Η σχέση μεταξύ των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα πάνω σε μια ετικέτα RFID και 

την  ίδια  την  ετικέτα  RFID.  Αυτή  η  σχέση  πρέπει  να  είναι  μοναδική  καθώς  τα  δεδομένα, 

μεταξύ  αυτών  και  ο  μοναδικός  σειριακός  αριθμός  της  ετικέτας  (SN,  Serial  Number), 

αποτελούν  την  ταυτότητα  της  RFID  ετικέτας.  Είναι  επιτακτικό  λοιπόν  να  αποφευχθεί  η 

ύπαρξη δύο ετικετών με την ίδια ταυτότητα δηλαδή τα ίδια δεδομένα. 

2. Η σχέση μεταξύ  της  ετικέτας RFID  και  του αντικειμένου που πρόκειται  να  ταυτοποιήσει 

(μηχανική σχέση). Αυτή η σχέση πρέπει να είναι μοναδική με την έννοια ότι δεν μπορεί μια 

ετικέτα RFID να τοποθετηθεί σε ένα άλλο αντικείμενο είτε κατά την αρχική της τοποθέτηση 

είτε κατά την χρήση της. 

3. Η σχέση μεταξύ  της  ετικέτας RFID  και  του αναγνώστη  (ασύρματη διασύνδεση). Η σχέση 

αυτή  πρέπει  να  ικανοποιεί  τον  περιορισμό  ότι  μόνο  οι  εξουσιοδοτημένοι  αναγνώστες 

εντοπίζουν,  επικοινωνούν  και  διαχειρίζονται  σωστά  τα  δεδομένα  της  ετικέτας RFID  ενώ η 

πρόσβαση από άλλους αναγνώστες απαγορεύεται. 
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Σχέσεις μεταξύ στοιχείων RFID και οι απειλές που δέχονται Πηγή: [19],[20] 

 

Οι απειλές που αντιμετωπίζει ένα σύστημα RFID υφίστανται τόσο στα ίδια τα στοιχεία του 

συστήματος  όσο  και  στις  σχέσεις  μεταξύ  αυτών  όπως  περιγράφηκαν  παραπάνω.  Συγκεκριμένα  οι 

απειλές αυτές είναι:  

 

• Κακόβουλη  Τροποποίηση  Δεδομένων  Τα  δεδομένα  που  είναι  αποθηκευμένα  στην 

ετικέτα RFID,  εκτός  του  σειριακού αριθμού  και  πιθανών  άλλων  αναγνωριστικών  (π.χ. 

κλειδιά),  τροποποιούνται  με  σκοπό  να  εξαπατήσουν.  Τέτοιου  είδους  επιθέσεις 

παρατηρούνται  σε  συστήματα  ασφάλειας  ή/  και  πληρωμών  όπου  σκοπός  είναι  να 

αναγνωρίζεται  η  ετικέτα RFID  από  το  σύστημα με  τροποποιημένα όμως  τα  δεδομένα 

της. 

• Πλαστή Ταυτότητα Ετικέτας Ο επιτιθέμενος αποκτά τον σειριακό αριθμό της ετικέτας 

RFID  και πιθανώς άλλα στοιχεία ασφαλείας συστήματος με σκοπό να εξαπατήσει  τον 

αναγνώστη στο να δεχτεί μια άλλη ετικέτα RFID. Στην ουσία ο επιτιθέμενος κλωνοποιεί 

την  ετικέτα  RFID  και  την  εισάγει  στο  σύστημα  εξαπατώντας  το.  Τέτοιου  είδους 

επιθέσεις  εμφανίζονται  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  όπου  γίνεται  εφικτή  η  κλοπή 

προϊόντων με την εξαπάτηση του συστήματος ότι τα προϊόντα υφίστανται. 

• Απενεργοποίηση Η ετικέτα RFID δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμη από τον σύστημα ή δεν 

εντοπίζεται  καθόλου  από  τους  αναγνώστες.  Η  απενεργοποίηση  είναι  δυνατή  από 

εντολές  σβησίματος  δεδομένων  (delete),  νόμιμης  απενεργοποίησης  (kill)  και  φυσικής 

καταστροφής. Οι επιθέσεις αυτές έχουν σκοπό την κακή διαχείριση αντικειμένων αλλά 

και στην κλοπή αυτών. 

• Αποκόλληση Η ετικέτα αποκολλείται φυσικά από το αντικείμενο στο οποίο βρισκόταν 

ώστε  αυτό  να  μην  είναι  αναγνωρίσιμο.  Σύνηθες  φαινόμενο  είναι  η  προσκόλληση 

διαφορετικής  ετικέτας  σε  αντικείμενο  για  την  εξαπάτηση  του  συστήματος  (π.χ. 
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επικόλληση ετικέτας που προσδίδει μικρότερη αξία στο αντικείμενο που πρόκειται να 

αγοραστεί).  

• Παρακολούθηση  Τα  δεδομένα  που  ανταλλάσσονται  μεταξύ  αναγνώστη  και  ετικέτας 

κατά την επικοινωνία τους υποκλέπτονται και αποκωδικοποιούνται. 

• Μπλοκάρισμα  Μια  ειδικά  κατασκευασμένη  ετικέτα  (blocker  tag)  δημιουργεί  την 

εντύπωση  στον  αναγνώστη  ότι  πολύ  μεγάλος  αριθμός  ετικετών  διαβάζονται 

ταυτόχρονα  οπότε  ο  αναγνώστης  αυτο‐μπλοκάρεται  λόγω  της  σύγκρουσης  που 

δημιουργείται (collision). 

• Παρεμβολή Η παρεμβολή στην ασύρματη διασύνδεση μεταξύ αναγνώστη και ετικέτας 

είναι σχετικά εύκολη και επιτυγχάνεται με μέσα όπως κάλυψη με κατάλληλα μέσα των 

ετικετών ή / και των αναγνωστών. Για παράδειγμα στα συστήματα εντοπισμού κλοπών 

στα καταστήματα ρούχων αν καλυφθεί η ετικέτα που φέρουν  τα ρούχα με αλουμίνιο 

δεν μπορεί να διαβαστεί από τους αναγνώστες οπότε και επιτυγχάνεται η παρεμβολή. 

• Πλαστή Ταυτότητα Αναγνώστη Όταν ένας αναγνώστης επιθυμεί  να επικοινωνήσει με 

μια ετικέτα πρέπει να αποδείξει την εξουσιοδότηση του. Αν ένας επιτιθέμενος επιθυμεί 

να  διαβάσει  τα  δεδομένα  μιας  ετικέτας  αρκεί  να  προσποιηθεί  ο  αναγνώστης  του  ότι 

είναι ο πραγματικός δηλαδή να «επιδείξει» πλαστή ταυτότητα. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρούμε τα διάφορα είδη απειλών και τους σκοπούς τους. 

 

 Υποκλοπή 

Δεδομένων 
Παραπλάνηση 

Διαθεσιμότητα

(Denial of Service) 

Κακόβουλη 

Τροποποίηση Δεδομένων 
  X   

Πλαστή  

Ταυτότητα Ετικέτας 
  X   

Απενεργοποίηση   X  X 

Αποκόλληση    X  X 

Παρακολούθηση X     

Μπλοκάρισμα    X  X 

Παρεμβολή    X  X 

Πλαστή  

Ταυτότητα Αναγνώστη 
X     
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Εμπιστευτικότητα  σημαίνει  πρόληψη  της  μη  εξουσιοδοτημένης  (unauthorized)  αποκάλυψης 

πληροφοριών,  δηλαδή  πρόληψη  από  μη  εξουσιοδοτημένη  ανάγνωση.  Αυτό  σημαίνει  πως  τα 

δεδομένα αποκαλύπτονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Εκφάνσεις της εμπιστευτικότητας είναι 

η ιδιωτικότητα (privacy) και η μυστικότητα (secrecy).  

Μυστικότητα  (Secrecy)  Μυστικότητα  είναι  η  προστασία  των  δεδομένων  που  ανήκουν  σε  ένα 

οργανισμό. 

Ακεραιότητα  (Integrity)  Ακεραιότητα  σημαίνει  πρόληψη  μη  εξουσιοδοτημένης  μεταβολής 

πληροφοριών.  Στον όρο μεταβολή περιλαμβάνεται η εγγραφή, η διαγραφή αλλά και η δημιουργία 

δεδομένων. 

Διαθεσιμότητα (Availability) Διαθεσιμότητα ονομάζεται η ιδιότητα του να είναι προσπελάσιμες και 

χωρίς  αδικαιολόγητη  καθυστέρηση  οι  υπηρεσίες  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  όταν  τις 

χρειάζεται μια εξουσιοδοτημένη οντότητα. 

Ευπάθεια  (Vulnerability)  Ευπάθεια  είναι  μια  αδυναμία  ή  ένα  ευάλωτο  σημείο  στο  σύστημα 

ασφάλειας που μπορεί να προκαλέσει απώλειες ή ζημιές αν αξιοποιηθεί κατάλληλα.  

Επίθεση (Attack) Επίθεση ονομάζεται η εκμετάλλευση μιας ευπάθειας από κάποιο άτομο. 

Απειλή  Απειλή  αποτελεί  μια  κατάσταση όπου  υπάρχει  το  ενδεχόμενο  να  προκληθούν  απώλειες  ή 

ζημιές στο υπολογιστικό σύστημα. [19],[20] 

 

4.2 Ιδιωτικότητα ‐  Αυθεντικοποίηση‐ Κλωνοποίηση 

4.2.1 Ιδιωτικότητα 
Η  εφαρμογή  του  RFID  σήμερα  συναντά  μεγάλη  αντίσταση,  λόγω  των  ανησυχιών  περί 

τήρησης του ιδιωτικού απορρήτου, όπως ακριβώς συνέβη το 1974 με την εμφάνιση του γραμμωτού 

κώδικα. Τότε η κυρίαρχη ανησυχία σχετικά με την εφαρμογή του γραμμωτού κώδικα ήταν η αύξηση 

της ανεργίας, σήμερα όμως με το RFID γίνεται λόγος πλέον για παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου. 

Τότε τα εργατικά συνδικάτα στις ΗΠΑ, κατόρθωσαν να ψηφίσουν νόμους σε οχτώ πολιτείες ενάντια 

στην εισαγωγή του γραμμωτού κώδικα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον τα καταστήματα, σε αυτές 

τις πολιτείες,  να πετύχουν μείωση κόστους κατά $85.000.  Το αποτέλεσμα ήταν  το κόστος αυτό να 

μετακυλιστεί στους τελικούς καταναλωτές.  

Παρόλο που είναι δύσκολο να αποδοθεί ένας ορισμός για τον όρο ιδιωτικότητα, έχουν γίνει 

διάφορες  προσπάθειες  προσδιορισμού  της.  Ενδεικτικά:  o  Ιδιωτικότητα  είναι  η  προστασία  των 

δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα. 

Το Κέντρο για  την  Ιδιωτικότητα  των Ηλεκτρονικών Πληροφοριών  χωρίζει  την  ιδιωτικότητα 

σε τέσσερις ξεχωριστές αλλά συσχετιζόμενες κατηγορίες: 

1. Ιδιωτικότητα των πληροφοριών: Περιλαμβάνει δικαιώματα που αφορούν την διαχείριση 

των προσωπικών πληροφοριών όπως αρχεία για θέματα φορολογίας, υγείας και αγορών. 

Γνωστή και ως  ιδιωτικότητα των πληροφοριών . 
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2. Σωματική  Ιδιωτικότητα: Αφορά το δικαίωμα να μην υπόκειται το άτομο σε διαδικασίες 

που  εισβάλλουν  στο σώμα του όπως εξετάσεις αίματος, ούρων ή γενετικές εξετάσεις.  

3. Ιδιωτικότητα της επικοινωνίας: Το δικαίωμα να επικοινωνείς με μυστικότητα με άλλους 

4. Εδαφική  Ιδιωτικότητα:  Αφορά  τα  δικαιώματα  που  περιορίζουν  την  καταπάτηση/ 

παρείσδυση σε περιβάλλοντα οικογενειακά, εργασίας ή δημόσια, συμπεριλαμβανομένων 

διαφόρων  αναζητήσεων,  ελέγχων  ταυτότητας/  αναγνώρισης  και  παρακολούθηση  μέσω 

βίντεο. 

 

Η  τεχνολογία  RFID  εγείρει  προβληματισμούς  σχετικά  με  την  ιδιωτικότητα  (privacy)  των 

χρηστών,  καθώς  επιτρέπει  την  λαθραία  παρακολούθηση  αλλά  και  την  λαθραία  καταγραφή 

δεδομένων  για  αυτούς.  Αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  οι  RFID  ετικέτες  αποκρίνονται  στις 

ανακρίσεις/ερωτήσεις των αναγνωστών χωρίς να ενημερώνουν τους  ιδιοκτήτες τους ή τον κομιστή 

τους. Κατά συνέπεια, η λαθραία σάρωση των ετικετών είναι μια πολύ πιθανή απειλή, όπου βέβαια 

αυτό επιτρέπεται από την εμβέλεια ανάγνωσης. Μάλιστα,  το γεγονός ότι οι περισσότερες ετικέτες 

εκπέμπουν  μοναδικά  αναγνωριστικά  εγείρει  κινδύνους  ακόμα  και  για  τις  ετικέτες  οι  οποίες 

περιέχουν δεδομένα  τα οποία προστατεύονται με  κρυπτογραφικούς αλγορίθμους.  Αυτό οφείλεται 

στο  γεγονός  ότι  ένα  άτομο  το  οποίο  μεταφέρει  μια  RFID  ετικέτα  ουσιαστικά  μεταδίδει  στους 

γειτονικούς  αναγνώστες  ένα  σταθερό  σειριακό  αριθμό,  προσφέροντας  έτσι  την  δυνατότητα  της 

λαθραίας παρακολούθησης. Τέτοιου είδους παρακολούθηση είναι δυνατή ακόμα και αν ο σταθερός 

σειριακός αριθμός της ετικέτας είναι τυχαίος και δεν μεταφέρει εσωτερικά (intrinsic) δεδομένα. 

Η  απειλή  ως  προς  την  ιδιωτικότητα  γίνεται  εντονότερη  όταν  ένας  σειριακός  αριθμός 

ετικέτας συνδυάζεται με προσωπικές πληροφορίες.  Για παράδειγμα, όταν ένας καταναλωτής κάνει 

κάποια αγορά  χρησιμοποιώντας  την  πιστωτική  του  κάρτα,  το  κατάστημα μπορεί  να  δημιουργήσει 

ένα σύνδεσμο ανάμεσα στην ταυτότητά του και τους σειριακούς αριθμούς των ετικετών που αυτός 

κατέχει. Στην συνέχεια, οι ερευνητές της αγοράς μπορούν να αναγνωρίσουν και να δημιουργήσουν 

το  προφίλ  του  καταναλωτή  αυτού  χρησιμοποιώντας  δίκτυα  από  RFID  αναγνώστες,  τα  οποία 

βρίσκονται  είτε  μέσα  σε  καταστήματα  είτε  εκτός  των  καταστημάτων.  Βέβαια,  το  παραπάνω 

πρόβλημα της λαθραίας παρακολούθησης δεν παρατηρείται μόνο στην τεχνολογία RFID, αλλά και σε 

πολλές  άλλες  ασύρματες  συσκευές,  όπως  αυτές  που  έχουν  ενεργοποιημένη  την  τεχνολογία 

Bluetooth. 

Εκτός όμως από τον μοναδικό σειριακό αριθμό τους, ορισμένες ετικέτες  (συγκεκριμένα οι 

EPC  ετικέτες)  μεταφέρουν  πληροφορίες  που  αφορούν  τα  αντικείμενα  στα  οποία  είναι 

προσκολλημένες. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι EPC ετικέτες περιέχουν 

ένα πεδίο για  τον  Γενικό διαχειριστή   (General Manager)  που συνήθως είναι ο  κατασκευαστής 

του  προϊόντος  και  μια  Κλάση  αντικειμένου   (Object  Class)  που  συνήθως  είναι  ένας  κωδικός 

προϊόντος  γνωστός  και ως Μονάδα Διατήρησης Αποθεμάτων  (Stock Keeping Unit, SKU).  Αυτό  έχει 

σαν αποτέλεσμα,  κάποιο κακόβουλο άτομο να μπορεί  λαθραία να καταγράψει δεδομένα από EPC 

ετικέτες που ανήκουν σε άλλους.  
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Με βάση τα παραπάνω ένας αναγνώστης μπορεί χωρίς να γίνει αντιληπτός να προσδιορίσει 

τι αντικείμενα μεταφέρει κάποιος και να αντλήσει σημαντικές προσωπικές πληροφορίες: πχ το είδος 

των φαρμάκων που μεταφέρει κάποιος υποδεικνύει τις ασθένειες από τις οποίες υποφέρει, ή πχ οι 

loyalty  κάρτες  που  χρησιμοποιούν  την  τεχνολογία  RFID  και  τις  οποίες  μεταφέρει  κάποιος 

υποδεικνύουν τα καταστήματα που επισκέπτεται, το μέγεθος των ρούχων του, τις προτιμήσεις του 

στα αξεσουάρ κτλ. Το πρόβλημα αυτό, της καταγραφής, παρατηρείται κυρίως στην τεχνολογία RFID 

και ένας προάγγελος της ανερχόμενης RFID υποδομής που θα διευκολύνει την καταγραφή, είναι η 

EPC  Υπηρεσία  Ανακάλυψης  (Discovery  Service)  της  Verisign.  Η  υπηρεσία  αυτή  δημιουργεί  μια 

ενοποιημένη  όψη  των  καταγραφών  (sightings)  για  μεμονωμένες  EPC  ετικέτες  από  διάφορους 

οργανισμούς.  Η  παρακάτω  εικόνα  παρουσιάζει  την  απειλή  της  λαθραίας  RFID  καταγραφής,  όπως 

ίσως γίνει στο μέλλον. 

Οι  υποστηρικτές  της  χρήσης  RFID,  προκειμένου  να  αποφύγουν  ή  και  να  μετριάσουν  τις 

αντιδράσεις  καταφεύγουν  σε  καινοτόμες  λύσεις.  Πιο  συγκεκριμένα,  αυτή  τη  στιγμή  υπάρχουν 

τέσσερα πεδία που θεωρούνται ως βασικές λύσεις για την αντιμετώπιση πιθανής παραβίασης του 

ιδιωτικού απορρήτου.  

• η τεχνολογική αντιμετώπιση 

Οι  λιανοπωλητές  σε  συνεργασία  με  τους  προμηθευτές  RFID  έχουν  δημιουργήσει 

συστήματα που απενεργοποιούν τις ετικέτες ή εμποδίζουν την επικοινωνία με τις 

συσκευές ανάγνωσης . Οι παροχείς λύσεων RFID πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 

τις  τεχνολογικές  λύσεις  που  προστατεύουν  την  ταυτότητα  των  καταναλωτών, 

δίνοντας  παράλληλα  την  δυνατότητα  στους  χρήστες  RFID  να  δώσουν  επιλεκτικά 

πληροφορίες στους λιανοπωλητές με τους οποίους αλληλεπιδρούν. 

• το ρυθμιστικό‐νομοθετικό πλαίσιο 

Η  νομοθεσία  και  το  ρυθμιστικό  πλαίσιο  μπορούν  να  παίξουν  σημαντικό  ρόλο 

δημιουργώντας  ένα  κλίμα  ασφάλειας  στο  καταναλωτικό  κοινό.  Η  γνώση  ότι  ο 

νόμος  περιορίζει  την  εκμετάλλευση  των  προσωπικών  δεδομένων  είναι  ένας 

σημαντικός παράγοντας που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 

τεχνολογία RFID. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πρέπει να λάβουν μέτρα για την 

προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων,  ούτως  ώστε  να  διασφαλίζεται  τόσο  ο 

τρόπος  συγκέντρωσης  όσο  και  ο  τρόπος  χρήσης  τους  από  οργανισμούς  που 

χρησιμοποιούν το RFID. 

• η ηθική προσέγγιση της χρήσης RFID 

Η ουσιαστική σημασία της ηθικής συνοψίζεται στο ακόλουθο ρητό: «Η δύναμη και 

η ευθύνη πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία». Η ηθική προσέγγιση της χρήσης του 

RFID  μπορεί  να  συνοψιστεί  στους  παρακάτω  όρους:  1)  Σεβασμός  της 

Εμπιστευτικότητας, 2) Επεξεργασία των δεδομένων, 3) Όχι στην ανωνυμία, 4) Δεν 

επιτρέπεται  η  πρόσβαση  σε  στοιχεία  τρίτων,  5)  Δεν  επιτρέπεται  η  ψεύτικη 
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παρουσίαση  των  ιδιοτήτων  του  RFID,  6)  Τήρηση  των  κυβερνητικών  γενικών 

οδηγιών, 7) Κατάλληλη παρουσίαση του μηνύματος 

• η εμπορική‐καταναλωτική (branding) προσέγγιση της χρήσης RFID.  

Συνοψίζεται στο δικαίωμα του καταναλωτή: 1) Να ξέρει ποια στοιχεία περιέχουν οι 

ετικέτες RFID, 2) Να απενεργοποιεί ή να αφαιρεί τις ετικέτες RFID μετά την αγορά 

των  προϊόντων.  3)  Να  έχει  πρόσβαση  στα  στοιχεία  που  προέρχονται  από  την 

ανάγνωση  των  ετικετών RFID, 4)  Να  έχει  πρόσβαση στις  υπηρεσίες  των  εταιριών 

χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιεί  τις  ετικέτες RFID  και 5)  να γνωρίζει πότε, πού 

και γιατί προσπελάσσονται τα στοιχεία των ετικετών RFID. 

Η σωστή ενημέρωση του κοινού, μέσω εκπαιδευτικών ή άλλων προγραμμάτων, για 

τις εφαρμογές, τα πλεονεκτήματα ,τους περιορισμούς και τα δικαιώματα τους που 

πηγάζουν από την χρήση της νέας τεχνολογίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την 

προώθηση  της  τεχνολογίας  RFID.  Συγχρόνως  είναι  σημαντικό  να  τονιστούν  τα 

οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία RFID στο αγοραστικό κοινό. Η τεχνολογία RFID 

αναμένεται  να  δώσει  μεγαλύτερη  δύναμη  στους  καταναλωτές.  Μελλοντικά,  οι 

καταναλωτές  θα  μπορούν  να  αναγνωρίζουν  με  ειδικές  φορητές  συσκευές  τα 

προϊόντα σε κάθε κατάστημα και να κάνουν σύγκριση των τιμών τους αλλά και των 

υπόλοιπων  πληροφοριών,  όπως  συστατικά,  ημερομηνία  λήξης  κ.α.  Έτσι,  στη 

συνέχεια θα κάνουν την καλύτερη και οικονομικότερη επιλογή. [19],[20],[28],[40] 

 

4.2.2 Αυθεντικοποίηση 
Το θέμα της  ιδιωτικότητας στην τεχνολογία RFID  έχει επισκιάσει  το σημαντικό  ζήτημα της 

αυθεντικοποίησης  (authentication). Με απλοϊκό  τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι  το θέμα της 

ιδιωτικότητας στην τεχνολογία RFID αφορά το πρόβλημα της «μη σωστής συμπεριφοράς» κάποιων 

αναγνωστών οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες από ετικέτες με «σωστή συμπεριφορά». Σε αντίθεση, 

η αυθεντικοποίηση στην τεχνολογία RFID αναφέρεται στο πρόβλημα όπου κάποιοι αναγνώστες με 

σωστή συμπεριφορά συλλέγουν πληροφορίες από ετικέτες οι οποίες παρεκτρέπονται και ειδικότερα 

από  πλαστές/  παραποιημένες  ετικέτες.  Γενικά,  οι  RFID  ετικέτες  θεωρούνται  αξιόπιστες  για  τα 

αντικείμενα  στα  οποία  προσκολλούνται  και  αυτή  η  πίστη  στην  αυθεντικότητα/  γνησιότητα  των 

ετικετών αναπόφευκτα θα ενισχύσει πολλές RFID εφαρμογές. 

Η  αλήθεια  όμως  είναι  ότι  οι  βασικές  RFID  ετικέτες  είναι  ευάλωτες  στις  απλές  επιθέσεις 

πλαστογραφίας (counterfeit attacks), καθώς και ότι η σάρωση αλλά και η κατασκευή πανομοιότυπων 

τέτοιων  ετικετών  απαιτεί  λίγα  χρήματα  αλλά  και  μικρή  επιδεξιότητα  και  γνώση.  Ως  απόδειξη,  ο 

Jonathan Westhues,  ένας  προπτυχιακός  φοιτητής,  κατασκεύασε  μια  συσκευή  (αναφέρεται  ως  RF 

“κασετόφωνο”), η οποία μπορεί να διαβάσει εμπορικές κάρτες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση 

(ακόμα  και  μέσα  από  τοίχους)  και  να  προσομοιώσει  τα  σήματά  τους  έτσι  ώστε  να  διακυβεύσει 

συστήματα εισόδου σε διάφορα κτίρια. Το πρόβλημα είναι ότι και οι EPC ετικέτες είναι ευάλωτες σε 

παρόμοιες επιθέσεις, αφού ο EPC είναι μια σειρά από bit η οποία μπορεί να αντιγραφεί όπως όλες 
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οι άλλες αλλά και επειδή οι EPC ετικέτες δεν προσφέρουν πραγματικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο 

πρόσβασης. Μάλιστα είναι πιθανό ότι οι κενές  (“blank”) ετικέτες, πχ EPC ετικέτες όπου κάθε πεδίο 

τους  θα  μπορεί  να  προγραμματιστεί  πλήρως  (fully  field‐  σημαντικότερο  όμως  είναι  ότι  εύκολα 

μπορούν  να  αποκτηθούν  ή  να  κατασκευαστούν  στοιχειώδεις  RFID  συσκευές  προσομοίωσης,  οι 

οποίες δεν χρειάζεται καν να μοιάζουν με RFID ετικέτες για να μπορέσουν να εξαπατήσουν τους RFID 

αναγνώστες.  Κατά  συνέπεια,  οι  EPC  ετικέτες  δεν  μπορούν  να  διασφαλίσουν  την  αυθεντικότητα 

(authenticity) τους.[28],[40] 

 

4.2.3 Κλωνοποίηση 
Ερευνητές  του  Πανεπιστημίου  John  Hopkins  αλλά  και  τα  εργαστήρια  RSA  πρόσφατα 

αναγνώρισαν  μια  σοβαρή  αδυναμία  ασφαλείας  στην RFID  ετικέτα,  τόσο  στις  Speedpass  συσκευές 

όσο  και  σε  πολλά  συστήματα  ακινητοποίησης  του  κινητήρα  (immobilizer)  αυτοκινήτων. 

Επιδεικνύοντας ότι τέτοιου είδους ετικέτες μπορούν να κλωνοποιηθούν, οι ερευνητές αποκάλυψαν 

την πιθανότητα απάτης σε πληρωμές (payment fraud) καθώς και νέους τύπους κλοπής αυτοκινήτων. 

Παρόλο  που  η  ανακάλυψή  τους  δεν  υποσκάπτει  άμεσα  την  ιδιωτικότητα  των  καταναλωτών, 

αποδεικνύεται ότι οι RFID  ετικέτες εκτός από  την παρακολούθηση/  εντοπισμό ή  την σκιαγράφηση 

(profiling) των καταναλωτών, επηρεάζουν την ασφάλεια και με άλλους τρόπους. 

Κατά κανόνα, η κρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην 

αντιμετώπιση  του  προβλήματος  της  κλωνοποίησης  των  ετικετών.  Με  ένα  απλό  πρωτόκολλο 

πρόκλησης ‐ απάντησης, μια ετικέτα μπορεί να αυθεντικοποιεί τον εαυτό της σε ένα αναγνώστη με 

τον οποίο μοιράζεται το κλειδί: 

1. Η ετικέτα αναγνωρίζει τον εαυτό της 

2. Ο  αναγνώστης  δημιουργεί  μια  τυχαία  σειρά  bit  (bitstring)  και  το  μεταβιβάζει  στην 

ετικέτα. 

3. Η ετικέτα υπολογίζει το hash – κρυπτογραφημένο string και το 

4. Ο αναγνώστης επικυρώνει ότι το hash – κρυπτογραφημένο string είναι σωστό 

 

Δεδομένου ότι η συνάρτηση κατακερματισμού hash είναι σωστά δομημένη και εφαρμόζεται 

σωστά,  είναι ανέφικτο για  τον επιτιθέμενο να προσομοιώσει  επιτυχώς  το κλειδί  χωρίς να επιτεθεί 

στην  ετικέτα.  Στην  πράξη  όμως,  οι  περιορισμοί  των  πόρων  στις  εμπορικές  RFID  ετικέτες  οδηγούν 

κάποιες φορές στην ανάπτυξη ασθενών κρυπτογραφικών βασικών στοιχείων, και κατά συνέπεια σε 

τρωτά πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης.[28] 
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4.3 Προβληματισμοί για την υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID 

4.3.1 Ανησυχία από την πλευρά των καταναλωτών 
Η  τοποθέτηση  RFID  ετικετών  σε  διάφορα  αντικείμενα  εγείρει  ανησυχίες  εκ  μέρους  των 

καταναλωτών. Για παράδειγμα:  

 

1. Ανησυχία  υπάρχει  για  το  αν  οι  επιχειρήσεις  θα  μπορούν  να  παρακολουθούν  τι 

αγοράζουν  οι  καταναλωτές.  Το  γεγονός  όμως  ότι  σήμερα  υπάρχουν  πολύ  λίγα 

αντικείμενα  με  RFID  ετικέτες  πάνω  τους,  δεν  βοηθά  ώστε  να  ξεκαθαριστεί  τι 

πληροφορίες  θα  μπορούν  να  συλλέγουν  οι  εταιρίες.  Το  πιθανότερο  είναι  ότι  οι 

πληροφορίες  που  θα  συλλέγονται  χρησιμοποιώντας  την  RFID  τεχνολογία  θα  είναι 

παρόμοιες  με  αυτές  που  συλλέγονται  όταν  οι  καταναλωτές  αγοράζουν  αντικείμενα 

χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα ή μια loyalty κάρτα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται 

ότι  η  συσκευασία  των  προϊόντων  θα  έχει  μια  RFID  ετικέτα  η  οποία  θα  περιέχει  τον 

Ηλεκτρονικό Κωδικό Προϊόντος  (EPC)  που είναι  ένας μοναδικός σειριακός αριθμός με 

βάση  τον  οποίο  αναγνωρίζεται  ο  κατασκευαστής,  ο  τύπος  του  αντικειμένου  και  μια 

σειρά  από αριθμούς  οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται  για  αναγνώριση  του  συγκεκριμένου 

μοναδικού  προϊόντος.  Οι  εταιρίες  θα  χρησιμοποιούν  τον  αριθμό  αυτό  για  να 

παρακολουθούν προϊόντα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό είναι σημαντικό καθώς θα 

πρέπει  να  μπορεί  να  γίνει  διαχωρισμός  του  ενός  κουτιού  γάλατος  με  το  άλλο  στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, επειδή το καθένα έχει διαφορετική ημερομηνία λήξης. Όμως δεν 

είναι  μεγάλο  πλεονέκτημα  να  γίνεται  γνωστό  τι  ακριβώς  προϊόντα  αγοράζουν  οι 

καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο να γνωρίζουν τι κατηγορίες 

αντικειμένων αγοράζουν οι  καταναλωτές  έτσι ώστε  να μπορούν  να πουλήσουν στους 

καταναλωτές αυτούς και άλλα αντικείμενα τα οποία ταιριάζουν με τα γούστα τους. Ήδη 

τις  πληροφορίες  αυτές  τις  παίρνουν  οι  επιχειρήσεις  μέσω  των  γραμμωτών  κωδικών 

(barcodes). 

 

2. Ανησυχία εκφράζεται  και μέσω της σκέψης ότι στο μέλλον  ίσως κάποιος εγκληματίας 

να  μπορεί  να  σαρώσει  EPCs  από  ρολόγια,  κοσμήματα  και  άλλα  αντικείμενα ώστε  να 

μπορεί  στην  συνέχεια  να  επιλέξει  ποιόν  να  ληστέψει.  Κατ’  αρχήν  δεν  έχει  ακόμα 

ξεκαθαριστεί  αν  οι  RFID  ετικέτες  θα  χρησιμοποιηθούν  ποτέ  σε  αυτά  τα  αντικείμενα 

καθώς  οι  εταιρείες  μπορεί  απλά  να  τις  χρησιμοποιήσουν  στην  συσκευασία  των 

αντικείμενων αυτών. Βέβαια, αυτοί που αγοράζουν πολύτιμα αντικείμενα θα έχουν την 

δυνατότητα να απενεργοποιήσουν (kill) την ετικέτα που βρίσκεται σε αυτά. Αλλά αν μια 

εταιρεία ενσωματώσει μια ετικέτα πχ σε ένα ρολόι και ο καταναλωτής επιλέξει να μην 

την  απενεργοποιήσει,  θα  μπορεί  να  γίνει  σάρωση  της  RFID  ετικέτας  από  μικρή 

απόσταση (η ετικέτα θα πρέπει να έχει μια πολύ μικρή κεραία για να ενσωματωθεί σε 
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ένα ρολόι, κάτι που συνεπάγεται ότι η εμβέλεια ανάγνωσης θα είναι μικρότερη από 30 

εκατοστά). Ο εγκληματίας θα πρέπει  επίσης  να γνωρίζει ότι  οι σειριακοί αριθμοί  των 

ετικετών που σαρώθηκαν σχετίζονται με μεγάλης αξίας προϊόντα.  

 

3. Ορισμένοι  μπορεί  να  εκφράζουν  την  ανησυχία  μήπως  κάποιος  εγκληματίας 

δημιουργήσει  και  χρησιμοποιήσει  ένα  αναγνώστη  μεγάλης  ισχύος  (highpowered 

reader) και σαρώσει όλα τα αντικείμενα σε διάφορα σπίτια έτσι ώστε να επιλέξει ποιό 

να ληστέψει. Αυτό όμως είναι αρκετά απίθανο. Για να μπορέσει ένας αναγνώστης από 

τον δρόμο να διαβάσει παθητικές ετικέτες διαπερνώντας τους τοίχους ενός σπιτιού, θα 

πρέπει  η  ενέργεια  που  εκλύεται  (power output)  να  είναι  πολύ  υψηλή. 26  Επίσης,  το 

μόνο που θα κατάφερνε να αποκτήσει ο εγκληματίας είναι μια σειρά από σειριακούς 

αριθμούς οι  οποίοι  δεν  έχουν  κανένα  νόημα,  εκτός αν  ο  εγκληματίας  έχει  πρόσβαση 

στις EPC βάσεις δεδομένων. Έτσι, πιο αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος θα ήταν 

απλά να κοιτάξει από το παράθυρο ώστε να δει αν υπάρχουν πράγματα που αξίζει να 

κλέψει. 

 

4. Άλλοι,  εκφράζουν  το  φόβο  ότι  αν  οι  εταιρείες  αποφασίσουν  να  τοποθετήσουν  RFID 

ετικέτες  σε  ρούχα  και  αντικείμενα  τα  οποία  μεταφέρουν  οι  καταναλωτές  (όπως  τα 

πορτοφόλια)  και  οι  καταναλωτές  επιλέξουν  να  μην  απενεργοποιήσουν  (“kill”)  τις 

ετικέτες  που  βρίσκονται  σε  αυτά  τα  αντικείμενα,  είναι  πιθανό  οι  κυβερνήσεις  να 

χρησιμοποιήσουν  τις  RFID  ετικέτες  για  παρακολούθηση.  Βέβαια,  θα  πρέπει  να 

αποκτήσουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που  σχετίζονται με 

τα  EPCs  των  ετικετών.  Επιπρόσθετα  οι  RFID  αναγνώστες  πρέπει  να  εκπέμψουν 

ραδιοκύματα  για  να  διαβάσουν  τις  ετικέτες  και  τα  σήματα αυτά  μπορούν  εύκολα  να 

εντοπιστούν και να εμποδιστούν. 

 

5. Ανησυχία εκφράζεται μήπως οι ετικέτες μπορούν να διαβαστούν από δορυφόρους. Οι 

παθητικές  RFID  ετικέτες,  τις  οποίες  σκοπεύουν  να  χρησιμοποιήσουν  οι  εταιρίες  στα 

προϊόντα τους, δεν μπορούν να διαβαστούν από απόσταση μεγαλύτερη των 6 μέτρων 

περίπου. Όμως οι ενεργές RFID ετικέτες, οι οποίες χρησιμοποιούν μια μπαταρία για να 

μεταδώσουν  κάποιο  σήμα  και  χρησιμοποιούνται  σε  εμπορευματοκιβώτια  ή  σε  άλλα 

μεγάλα αντικείμενα, μπορούν να διαβαστούν από ένα δορυφόρο αρκεί να υπάρχει__ 

μικρός RF θόρυβος  (περιβάλλουσα RF  ενέργεια η οποία προκαλεί παρεμβολές)  και  το 

εκπεμπόμενο  σήμα  να  είναι  αρκετά  ισχυρό.  Γενικά  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  η 

απόσταση από την οποία μπορούν να αναγνωστούν οι ετικέτες αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα που μπορεί να ενισχύσει ή να μειώσει την ανησυχία των καταναλωτών. Η 

απόσταση  αυτή  ονομάζεται  εμβέλεια  ανάγνωσης  (read  range)  και,  όπως  έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως την 
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συχνότητα των ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία της ετικέτας με 

τον  αναγνώστη,  το  μέγεθος  της  κεραίας  της  ετικέτας,  την  ενέργεια  που  εκλύεται/ 

εκπέμπεται  (power  output)  από  τον  αναγνώστη  καθώς  και  από  το  αν  οι  ετικέτες 

περιέχουν μπαταρία για την μετάδοση κάποιου σήματος ή συλλέγουν ενέργεια από ένα 

αναγνώστη  και  απλώς  αντανακλούν  ένα  ασθενές  σήμα  πίσω  σε  αυτόν.  Οι  εμβέλειες 

ανάγνωσης για τις διάφορες κατηγορίες ετικετών έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενη 

ενότητα. Γενικά όμως αν οι ετικέτες ενσωματωθούν σε προϊόντα που περιέχουν νερό ή 

μέταλλο,  η  εμβέλεια  ανάγνωσης  μειώνεται  σημαντικά.  Δραματικά  όμως  μειώνεται  η 

εμβέλεια ανάγνωσης αν μειωθεί και το μέγεθος της UHF κεραίας. Αντίθετα, με αύξηση 

της ενέργειας που εκλύεται από τον αναγνώστη, μπορούμε να αυξήσουμε την εμβέλεια 

ανάγνωσης,  αλλά  οι  περισσότερες  κυβερνήσεις  περιορίζουν  τις  εκλύσεις/  έξοδο 

(output)  των αναγνωστών έτσι ώστε να μην δημιουργούνται παρεμβολές σε άλλες RF 

συσκευές, όπως τα ασύρματα τηλέφωνα 

 

4.3.2 Ανησυχία από την πλευρά των επιχειρήσεων  
Αρκετή ανησυχία σχετικά με την τεχνολογία RFID υπάρχει και από την πλευρά των εμπόρων 

– επιχειρήσεων. Τα ερωτήματα τους σχετίζονται με: 

•  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  μπορέσουν  να  προστατευτούν  έναντι  της  παραποίησης/ 

πλαστογράφησης των ετικετών, 

• αν  οι  εταιρείες  μπορούν  να  σαρώσουν  φορτηγά  ανταγωνιστικών  εταιρειών  ώστε  να 

δουν τι διανομές γίνονται 

• πως  μπορεί  να  αποτραπεί  η  ανάγνωση  ετικετών  που  αποθηκεύουν  ευαίσθητες 

πληροφορίες από άτομα με κακόβουλη πρόθεση. 

Σύμφωνα με άρθρο του RFID Journal τρία είναι τα κυριότερα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία:  

 

1. Προστασία  των  δεδομένων  που  αποθηκεύονται  σε  μια  ετικέτα  Όσον  αφορά  την 

προστασία των δεδομένων κυριαρχούν δύο ζητήματα: 

a. Η αποτροπή της ανάγνωσης της ετικέτας 

b. Η αποτροπή του κρυφακούσματος της επικοινωνίας μεταξύ του αναγνώστη και 

της ετικέτας 

Υπάρχουν δύο προτεινόμενα πρότυπα,  το  ISO 15961  και  το 15962,  σχετικά με  το πώς 

πρέπει  να  συγκροτηθούν  οι  πληροφορίες  και  να  γίνει  η  διαχείρισή  τους από  τα RFID 

συστήματα.  Ακόμα,  τα πρότυπα αυτά συνιστούν  την  κρυπτογράφηση  των δεδομένων 

κατά  προτίμηση  στο  επίπεδο  εφαρμογών.  Αυτό  διασφαλίζει  μια  επιχείρηση,  η  οποία 

μπορεί να αλλάξει πιο εύκολα τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης εφόσον το θελήσει. Το 

πρότυπο  προτείνει  την  ύπαρξη  ενός  ID  αριθμού  εντυπωμένο  (burned)  μέσα  στην 

σιλικόνη του chip ο οποίος να χρησιμοποιείται για τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης. Το 

Auto‐ID Center  έχει  μια  διαφορετική προσέγγιση  για  το  επίπεδο  των  δεδομένων που 
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αποθηκεύονται στην ετικέτα. Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στον EPC κωδικό (Electronic 

Product Code) που βρίσκεται γραμμένος στην ετικέτα και ο οποίος χρησιμοποιείται για 

να  αναζητηθούν  δεδομένα  που  σχετίζονται  με  τον  σειριακό  αριθμό  σε  ένα  κεντρικά 

τοποθετημένο εξυπηρετητή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. 27 Αυτό τοποθετεί τον 

κίνδυνο  ασφαλείας  στην  διαχείριση  της  επικοινωνίας  μεταξύ  της  εφαρμογής  και  του 

εξυπηρετητή.  Για  να  διασφαλιστεί  η  επικοινωνία  μεταξύ  του  αναγνώστη  και  της 

ετικέτας, το Auto‐ID Center προτείνει να περιοριστεί το πόσες φορές ένας αναγνώστης 

μεταδίδει  ένα  ID  αριθμό  στην  ετικέτα.  Έτσι,  ο  αναγνώστης  μπορεί  πχ  να  χωρίσει  τον 

σειριακό αριθμό σε κομμάτια και να μεταδίδει μόνο ένα κομμάτι του. Οι ετικέτες που 

μοιράζονται  αυτό  το  κομμάτι  σειριακού  αριθμού,  αποκρίνονται  με  ολόκληρο  τον 

αριθμό. Κατά συνέπεια, ο πλήρης αριθμός στέλνεται μόνο στο πίσω (reverse) κανάλι, το 

οποίο είναι ένας ψίθυρος,  εν συγκρίσει με  το εμπρόσθιο κανάλι  (forward channel)  το 

οποίο  είναι,  λόγω  αναγκαιότητας,  πολύ  ισχυρότερο  Αυτό  μειώνει  την  πιθανότητα  να 

αποκτήσει ένας ωτακουστής ολόκληρο τον ID αριθμό. 

 

2. Προστασία  της  ακεραιότητας  της  ετικέτας.  Η  προστασία  της  ακεραιότητας  (integrity) 

της  ετικέτας  είναι  πολύ  σημαντική,  αφού  έτσι  διασφαλίζεται  και  η  προστασία  της 

ακεραιότητας  του  προϊόντος.  Στην  σημερινή  εποχή,  συνήθως  χρησιμοποιούνται 

ετικέτες  που  είναι  ευαίσθητες  στην  πίεση  έτσι  ώστε  να  αποτραπεί  η  ανταλλαγή 

ετικετών που περιέχουν την τιμή κάποιου προϊόντος, με άλλες ετικέτες που μπορεί πχ 

να  περιέχουν  κάποια  χαμηλότερη  τιμή.  Έτσι,  είναι  πιθανό  οι  εγκληματίες  να 

αναπτύξουν  ένα  αναγνώστη  ο  οποίος  να  τροποποιεί  τις  πληροφορίες  που 

αποθηκεύονται  σε  μια  RFID  ετικέτα,  με  απώτερο  στόχο  πχ  να  αποκτηθεί  ένα 

αντικείμενο  σε  χαμηλότερη  τιμή.  Επίσης  υπάρχει  το  πρόβλημα  της  τοποθέτησης 

πλαστών  ετικετών σε παραποιημένα αντικείμενα.  Ένα ακόμη σημαντικό  θέμα  είναι  η 

ενσωματωμένη  εντολή  «θανάτωσης»  (δηλαδή  η  εντολή  με  την  οποία  η  ετικέτα 

μετατρέπεται μόνιμα σε ανενεργή), η οποία βρίσκεται σε πολλές ετικέτες και η οποία 

μπορεί  να  γίνει  αντικείμενο  εκμετάλλευσης  πχ  κάποιος  να  δώσει  στην  ετικέτα  την 

εντολή θανάτωσης και μετά να τοποθετήσει μια πλαστή ετικέτα πάνω στο αντικείμενο. 

Για  να  αποφευχθεί  κάτι  τέτοιο,  το Auto‐ID Center  καθορίζει  ότι  θα  πρέπει  πρώτα  να 

σταλεί ένας μυστικός κωδικός θανάτωσης και αν ο κωδικός είναι λανθασμένος τότε η 

ετικέτα δεν θα αποκριθεί στην εντολή θανάτωσης για μισή ώρα. Μάλιστα, σύμφωνα με 

τον  Tom  Pounds,  ο  οποίος  είναι  αντιπρόεδρος  για  τα  RFID  προϊόντα  στην  Alien 

Technology, έχει υπολογιστεί ότι κατά μέσο όρο θα χρειαστούν 65 ώρες για να σπάσει ο 

κωδικός θανάτωσης, ο οποίος είναι πολύς χρόνος για να περάσει κάποιος σε διάδρομο 

σουπερμάρκετ.  Παρόλα  αυτά,  μπορεί  κάποια  άτομα  εκ  των  έσω  (insiders)  να 

πουλήσουν  τον  μυστικό  κωδικό  σε  άτομα  εκτός  της  εταιρείας  (outsiders)  και  οι 

εταιρείες  που  πουλούν  αντικείμενα  μεγάλης  αξίας  ή  μεγάλου  κινδύνου  (high  risk) 
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πιθανώς  να  θέλουν  να  επενδύσουν  σε  πιο  ακριβές  ετικέτες  οι  οποίες  μπορούν  να 

κρυπτογραφηθούν.  Πέρα  από  την  τεχνολογία  όμως,  ο Piyush  Sodha,  αναφέρει  ότι  το 

επόμενο επίπεδο προστασίας πρέπει να είναι οι διαδικασίες, η ασφάλεια των βάσεων 

δεδομένων και η ακεραιότητα μέσα στην επιχείρηση, καθώς αυτά είναι πιο σημαντικά 

παρά η επιβολή περισσότερων μέτρων ασφαλείας στη σιλικόνη, δηλαδή στην ίδια την 

ετικέτα. 

 

3. Προστασία των δεδομένων που σχετίζονται με τον σειριακό αριθμό που υπάρχει πάνω 

στην  ετικέτα.  Σημασία  δεν  έχει  μόνο  η  προστασία  των  δεδομένων  που  βρίσκονται 

αποθηκευμένα πάνω στην ίδια την ετικέτα, αλλά και η ασφάλεια των δεδομένων που 

σχετίζονται  με  την  ετικέτα.  Σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  του  οργανισμού  ISO  αυτό 

επιτυγχάνεται  με  την  χρήση  ενός  συνηθισμένου  αλγόριθμου  κρυπτογράφησης,  στον 

οποίο χρησιμοποιείται ένα δημόσιο κλειδί. Με την χρήση του κλειδιού αυτού, μπορεί 

να γίνει η ανάγνωση των κρυπτογραφημένων ετικετών από συνεργαζόμενες εταιρείες. 

Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον σειριακό αριθμό που βρίσκεται πάνω στην ετικέτα, 

τοποθετούνται σε κεντρικούς εξυπηρετητές, κάτι που απαιτεί μια αναζήτηση (look up), 

όπως περίπου γίνεται και με το διαδίκτυο. Είναι προτιμητέο τα δεδομένα να μπορούν 

να  ειδωθούν  από  διάφορα  άτομα  (πχ  από  πελάτες  που  μπορεί  να  θέλουν  να 

αναζητήσουν την διατροφική αξία ενός τροφίμου, από πωλητές που μπορεί να θέλουν 

να  μάθουν  τις  τιμές  πώλησης  αλλά  και  από  τον  παραγωγό  που  μπορεί  να  θέλει  να 

μάθει την ποσότητα των αντικειμένων από τον συγκεκριμένο τύπο που βρίσκεται στην 

γραμμή  παραγωγής)  αλλά  είναι  εξίσου  σημαντικό  να  μην  έχουν  όλοι  τα  ίδια 

δικαιώματα  για  την  ίδια  ποσότητα  πληροφοριών.  Για  να  επιτευχθεί  κάτι  τέτοιο  θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί πρόσβαση βασισμένη σε ρόλους  (role based access) στον 

εξυπηρετητή  πληροφοριών.  Έτσι  θα  πρέπει  να  υπάρχει  κάποιος  που  να  ορίζει  την 

ποσότητα των πληροφοριών στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι άλλοι. Παρόλο που οι 

εταιρείες  είναι  διστακτικές  όσον  αφορά  τον  διαμοιρασμό  των  πληροφοριών,  είναι 

απαραίτητο  να  διερευνηθούν  πλήρως  οι  δυνατότητες  οι  οποίες  παρέχονται  από  την 

RFID  τεχνολογία.  Ίσως  το  καλύτερο  είναι  να  γίνεται  η  διαχείριση  των  εξυπηρετητών 

αυτών από μια  τρίτη αρχή  και  πρόσφατα  μάλιστα η Verisign  ανέλαβε  την  διαχείριση 

κάποιων από αυτούς.  

 

Με βάση τις ανησυχίες που προαναφέρθηκαν,  τα  ζητήματα που   σχετίζονται με  την ασφάλεια και 

απαιτούν προσοχή είναι τα παρακάτω: 

 

1. Προστασία των προσωπικών δεδομένων: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη 

όχι  μόνο  τα  πλεονεκτήματα  της  RFID  τεχνολογίας  αλλά  και  τις  επιπτώσεις  της  στην 
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προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια. Μάλιστα οι πολίτες έχουν ήδη εκφράσει 

τις ανησυχίες τους σχετικά με την δυνατότητα 

a. προσωπικού εντοπισμού ή παρακολούθησή τους (track), 

b. συλλογής πληροφοριών για τις αγοραστικές τους συνήθειες και 

c. διακύβευσης της προσωπικής τους ασφάλειας. 

 

2. Αξιοπιστία του συστήματος: Η αξιοπιστία του συστήματος αποτελεί ένα βασικό στοιχείο 

της μελλοντικής ανάπτυξης της RFID τεχνολογίας και το πιο σημαντικό μέλημα είναι η 

πιθανότητα διακύβευσης ή τροποποίησης από μια μη εξουσιοδοτημένη πηγή. 

 

3. Εκπαίδευση του καταναλωτή: Θα πρέπει να παρέχονται ακριβείς/ σωστές πληροφορίες 

στους  καταναλωτές  έτσι ώστε  να μπορούν  να συμμετάσχουν πλήρως στις  συζητήσεις 

που  αφορούν  την  RFID  τεχνολογία,  την  χρήση  και  την  διαχείριση  της  αλλά  και  να 

κατανοήσουν οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα από την χρήση της. [47] 
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5. Πολιτικές/στρατηγικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα 

5.1 Εισαγωγή  

Η ραδιοσυχνική  αναγνώριση  (Radio  Frequency  Identification, RFID)  ,  όπως  έχει  αναφερθεί 

και  προηγούμενα,  είναι  μια  τεχνολογία  που  καθιστά  δυνατή  την  αυτόματη  αναγνώριση 

(ταυτοποίηση)  και  αποτύπωση  (καταγραφή)  δεδομένων  με  χρήση  ραδιοσυχνοτήτων.  Το  εξέχον 

χαρακτηριστικό  της  τεχνολογίας  αυτής  είναι  ότι  επιτρέπει  την  προσάρτηση  ενός  αποκλειστικού 

αναγνωριστικού  στοιχείου  και  άλλων  πληροφοριών  σε  οποιοδήποτε  αντικείμενο,  ζώο  ή  και 

πρόσωπο,  και στη συνέχεια την ανάγνωση των πληροφοριών αυτών μέσω ασύρματης διάταξης. Η 

τεχνολογία RFID  δεν  είναι απλώς «ηλεκτρονική  ετικέτα»  ή «ηλεκτρονικός ραβδοκώδικας».  Εφόσον 

συνδεθεί  με  βάσεις  δεδομένων  και  δίκτυα  επικοινωνιών,  όπως  το  Ίντερνετ,  η  τεχνολογία  αυτή 

συνιστά  αποτελεσματικότατο  τρόπο  παροχής  νέων  υπηρεσιών  και  εφαρμογών,  σχεδόν  σε  όλα  τα 

πεδία.  

Η  τεχνολογία RFID  θεωρείται πράγματι ως πύλη εισόδου σε μια νέα φάση ανάπτυξης  της 

κοινωνίας της πληροφορίας, που συχνά αναφέρεται ως «το Ίντερνετ των πραγμάτων ‐ Internet of the 

things»,  όπου  το  Διαδίκτυο  δεν  συνδέει  μόνο  υπολογιστές  και  τερματικά  επικοινωνιών,  αλλά 

δυνητικά  οποιοδήποτε από  τα  καθημερινά  αντικείμενα  που  μας  περιβάλλουν  ‐  είτε  πρόκειται  για 

ρούχα,  καταναλωτικά αγαθά κλπ. Αυτή ακριβώς η διάσταση παρακίνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

του Δεκεμβρίου 2006 να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις προκλήσεις που θέτει 

η επόμενη γενιά του Ίντερνετ και των δικτύων ενόψει του εαρινού Συμβούλιο του 20081.  

Η ραδιοσυχνική αναγνώριση είναι σημαντική από άποψη πολιτικής εξαιτίας του δυναμικού 

της  ώστε  να  αποβεί  κινητήρια  δύναμη  ανάπτυξης  και  απασχόλησης,  και  συνεπώς  ισχυρός 

συντελεστής  στη  στρατηγική  της  Λισαβόνας,  εφόσον  καταστεί  δυνατό  να  υπερνικηθούν  οι 

υφιστάμενοι  φραγμοί  στην  καινοτομία.  Η  τιμή  παραγωγής  για  ετικέτες  RFID  πλησιάζει  πλέον 

επίπεδα που  καθιστούν προσιτή  την  ευρεία αξιοποίηση  και  εξάπλωσή  τους  στο  εμπόριο  και  στον 

δημόσιο τομέα. Η ευρύτερη χρήση τους προϋποθέτει ότι η υλοποίηση της RFID θα πραγματοποιηθεί 

σε  νομικό  πλαίσιο  που θα  παρέχει  στους πολίτες  αποτελεσματικές  διασφαλίσεις  όσον αφορά  την 

τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την υγεία, την προστασία των δεδομένων και της  ιδιωτικής 

ζωής.  

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή διεξήγαγε το 2006 δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις 

RFID,  όπου  υπογραμμίστηκαν  τα  προσδοκώμενα  από  την  τεχνολογία  αυτή  βάσει  των 

αποτελεσμάτων από τις πρώτες εφαρμογές τους, αλλά και οι επιφυλάξεις των πολιτών απέναντι σε 

εφαρμογές RFID που συνεπάγονται την αναγνώριση ή/και  ιχνηλάτηση προσώπων.   Στόχος είναι να 

υπερνικηθούν  τα  εμπόδια  στην  ευρύτερη  εμπέδωσή  της  RFID  προς  όφελος  της  κοινωνίας  και  της 

οικονομίας,  με παράλληλη υιοθέτηση  των κατάλληλων διασφαλίσεων όσον αφορά  την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής, της υγείας και του περιβάλλοντος.  

                                                            
1 Σημείο 30 των συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 14-15 Δεκεμβρίου 2006.  
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5.2 Η σημασία της τεχνολογίας RFID στο κοινωνικό σύνολο 

5.2.1 Η κοινωνική συνεισφορά της RFID 
Η τεχνολογία RFID μπορεί να ωφελήσει τους ευρωπαίους πολλαπλώς: στην ασφάλεια (π.χ. 

ιχνηλασιμότητα  τροφίμων,  υγειονομική  περίθαλψη,  καταπολέμηση  της  παραποίησης  φαρμάκων), 

στην άνεση (π.χ. μικρότερες ουρές στα σουπερμάρκετ, ακριβέστερη και αξιόπιστη διεκπεραίωση των 

αποσκευών  στα  αεροδρόμια,  αυτοματοποιημένες  πληρωμές)  και  στην  προσβασιμότητα  (π.χ. 

ασθενείς που υποφέρουν από άνοια  και  νόσο  του Αλτσχάιμερ).  Χρησιμοποιείται  ήδη δραστικά σε 

διάφορους τομείς που επηρεάζουν τη ζωή των Ευρωπαίων. Στις μεταφορές, η RFID αναμένεται ότι 

θα συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας, και ότι θα προσφέρει νέες 

ποιοτικές  υπηρεσίες  όσον  αφορά  την  κινητικότητα  ατόμων  και  εμπορευμάτων2.  Στην  υγειονομική 

περίθαλψη,  η  RFID  διαθέτει  το  δυναμικό  για  αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  περίθαλψης  και  της 

ασφάλειας των ασθενών, καθώς επίσης και για βελτιώσεις στην εφοδιαστική και τη συμμόρφωση με 

τη φαρμακευτική αγωγή. Στις λιανικές πωλήσεις, η RFID θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό 

των ελλείψεων ανεφοδιασμού, στη μείωση των αποθεμάτων αποθήκης και των κλοπών. Σε πολλούς 

κλάδους,  όπως φαρμακευτικές,  ιατρικές συσκευές, ψυχαγωγία,  ηλεκτρονικά  καταναλωτικά αγαθά, 

είδη πολυτελείας, εξαρτήματα αυτοκινήτων ή λιανικό εμπόριο, όπου η απομίμηση και παραποίηση 

αποτελούν  σημαντική  πηγή  προϊόντων  απαράδεκτης  ποιότητας,  η  χρήση  RFID  θα  μπορούσε  να 

συμβάλει  στην  αποτελεσματικότερη  ανάκληση  προϊόντων  και  στην  αποτροπή  της  εισόδου 

παράνομων προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στον εντοπισμό των σημείων διείσδυσης τους. 

Η  σήμανση  RFID  (ετικέτα)  αναμένεται  ότι  θα  βελτιώσει  την  ταξινόμηση  και  την  ανακύκλωση 

τμημάτων προϊόντων και υλικών. Τούτο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη προστασία του 

περιβάλλοντος και πρόοδο προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.  

 

5.2.2 Βιομηχανική καινοτομία και δυναμικό ανάπτυξης  
Η  περαιτέρω  ανάπτυξη  και  η  ευρύτερη  εξάπλωση  RFID  θα  μπορούσε  να  ενισχύσει 

περισσότερο το ρόλο των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (TPE/ ICT) για την προώθησης 

της καινοτομίας και της οικονομικής μεγέθυνσης. Σήμερα, η Ευρώπη κατέχει ήδη ηγετική θέση στην 

έρευνα  και  ανάπτυξη  σχετικά  με  την  RFID,  καθώς  και  στα  ευφυή  δίκτυα.  Καταβάλλονται  επίσης 

σημαντικές  προσπάθειες  στην  νανοηλεκτρονική,  η  οποία  εξυπηρετεί  τεχνικά  θέματα  των  ετικετών 

RFID που αφορούν την ευφυΐα, τη μνήμη, τους αισθητήρες και τις ραδιοσυχνότητες.  

Από  την  πλευρά  της  βιομηχανίας,  διάφορες  μεγάλες  ευρωπαϊκές  επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων  εταιριών  τεχνολογίας  και  παρόχων  υπηρεσιών,  βρίσκονται  στην  πρώτη 

γραμμή  σε  ό,τι  αφορά  την  προώθηση  λύσεων  RFID  στην  αγορά,  ενώ  πολλές  μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις  (ΜΜΕ) έχουν υιοθετήσει με επιτυχία την τεχνολογία αυτή. Ωστόσο, μολονότι η αγορά 

                                                            
2 COM(2006) 314 τελικό «Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα στην ήπειρό μας» 

(http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_0314_transport_policy_review_en
.pdf). 



ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 

 

Σελίδα | 56 από 96 

 
 

για συστήματα RFID στην ΕΕ αυξάνεται με ρυθμό περίπου 45 % ετησίως, καθυστερεί σε σχέση με την 

κατά περίπου 60% αύξηση στη διεθνή αγορά 3. Ένα τέτοιο «αναπτυξιακό χάσμα» θα καθυστερήσει 

τη συνεισφορά της κοινωνίας της πληροφορίας στην ανάπτυξη και την απασχόληση.  

 

5.3 Η ανάγκη ασφάλειας δικαίου για χρήστες και επενδυτές  

Η RFID είναι τεχνολογικά και εμπορικά έτοιμη, διάφοροι όμως παράγοντες καθυστερούν την 

ευρεία υιοθέτησή  της.  Σημαντική  είναι η ανάγκη σαφούς  και προβλέψιμου  νομικού  και πολιτικού 

πλαισίου ώστε οι  χρήστες  να αποδεχθούν  τη νέα αυτή  τεχνολογία.  Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει  να 

αφορά  τις  δεοντολογικές  συνέπειες,  την  ανάγκη  προστασίας  της  ιδιωτικής  ζωής  και  παροχής 

ασφάλειας∙  την διαχείριση  των βάσεων δεδομένων RFID  που αφορούν  τις  ταυτότητες  ∙τη διάθεση 

ραδιοφάσματος∙  την  καθιέρωση  εναρμονισμένων  διεθνών  προτύπων∙  καθώς  και  τις  ανησυχίες 

σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  στην  υγεία  και  το  περιβάλλον.  Καθώς  η  τεχνολογία  RFID  έχει  εγγενώς 

διασυνοριακό  χαρακτήρα,  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζει  ότι  το  πλαίσιο  αυτό  συμβαδίζει  με  την 

εσωτερική αγορά.  

 

5.3.1 Δημόσια διαβούλευση 
Για  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  αυτών  η  Επιτροπή  διοργάνωσε  ευρεία  δημόσια 

διαβούλευση,  στο πλαίσιο  της οποίας πραγματοποιήθηκαν πέντε θεματικές συναντήσεις  εργασίας 

εμπειρογνωμόνων  και  μια  επιγραμμική  διαβούλευση  που  διήρκεσε  από  τον  Ιούλιο  έως  το 

Σεπτέμβριο  του  2007  ‐  όπου  συνέβαλαν  συνολικά  2190  άτομα.  Η  φάση  της  διαβούλευσης 

ολοκληρώθηκε  τον  Οκτώβριο  με  ανοιχτό  σεμινάριο,  όπου  παρουσιάστηκαν  τα  προκαταρκτικά 

αποτελέσματά της.  

 

5.3.2 Προστασία των δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής και ασφάλεια  
Στη  δημόσια  συζήτηση  σχετικά  με  την  RFID  εκφράστηκαν  σοβαρές  ανησυχίες  ότι  η 

διεισδυτική και καταλυτική αυτή τεχνολογία θα μπορούσε να απειλήσει την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής: η τεχνολογία RFID είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών που άμεσα ή 

έμμεσα συνδέονται με ταυτοποιήσιμα ή ταυτοποιημένα πρόσωπα και κατά συνέπεια θεωρείται ότι 

πρόκειται  για  προσωπικά  δεδομένα∙  σε  ετικέτες  RFID  είναι  δυνατόν  να  αποθηκευτούν  δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως στα διαβατήρια ή στο ιατρικό ιστορικό ασθενών∙ η τεχνολογία RFID 

θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  παρακολούθηση  και  την  ιχνηλάτηση  των  κινήσεων  των 

ατόμων ή για τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς των ατόμων (π.χ. σε δημόσιους χώρους ή στους 

χώρους  εργασίας).  Πράγματι,  κατά  τη  δημόσια  διαβούλευση  που  διοργάνωσε  η  Επιτροπή 

                                                            

3 Πηγή: "RFID chips: Future technology on everyone's lips", Deutsche Bank Research, 20 Φεβρουαρίου 
2006. 
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υπογραμμίστηκαν  οι  ανησυχίες  των  πολιτών  όσον  αφορά  το  δυναμικό  της  RFID  ως 

οχληρής/παρεμβατικής  τεχνολογίας.  Διατυπώθηκε  το  αίτημα  να  προβλεφθούν  ενδεδειγμένες 

διασφαλίσεις  όσον αφορά  την  προστασία  της  ιδιωτικής  ζωής,  ως  όρος  για  την  ευρύτερη  δημόσια 

αποδοχή της RFID. Σύμφωνα με τις απαντήσεις στην επιγραμμική διαβούλευση, 70% αναμένει ότι οι 

διασφαλίσεις  αυτές  θα  προκύψουν  από  τεχνολογίες  που  θα  βελτιώσουν  την  προστασία  της 

ιδιωτικής  ζωής  και  67%  από  την  ευαισθητοποίηση∙  ποσοστό  55%  θεώρησε  ως  καλύτερη  λύση  τη 

θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για RFID. Εξάλλου, οι γνώμες είναι ισοκατανεμημένες στο ερώτημα εάν 

οι εφαρμογές κοινωνικού χαρακτήρα είναι πραγματικά θετικές, με περίπου 40% των απαντήσεων σε 

κάθε πλευρά. Οι ενδιαφερόμενοι παρουσίασαν τις ανησυχίες τους ως προς δυνητικές παραβιάσεις 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και το ενδεχόμενο μεγαλύτερης επιτήρησης, ιδιαίτερα 

στους  χώρους  εργασίας,  με  αποτέλεσμα  διακρίσεις,  αποκλεισμό,  θυματοποίηση  και  ενδεχόμενη 

απώλεια εργασίας.  

Είναι  σαφές  ότι  η  εφαρμογή  της  RFID  πρέπει  να  είναι  κοινωνικά  και  πολιτικά  αποδεκτή, 

δεοντολογικά και νομικά επιτρεπτή. Η RFID θα μπορέσει να προσφέρει τα πολυάριθμα οικονομικά 

και κοινωνικά οφέλη της μόνον εφόσον προβλεφθούν αποτελεσματικές εγγυήσεις όσον αφορά την 

προστασία  των  δεδομένων,  την  ιδιωτική  ζωή  και  τις  συναφείς  δεοντολογικές  διαστάσεις  που 

αποτελούν τον πυρήνα της συζήτησης γύρω από την δημόσια αποδοχή της RFID4.  

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί σημαντική αρχή στην ΕΕ. Το άρθρο 6 

της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας,  του  σεβασμού  των  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου  και  των  θεμελιωδών  ελευθεριών∙ 

βάσει του άρθρου 30 απαιτούνται κατάλληλες διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα  κατά  τη  συλλογή,  αποθήκευση,  επεξεργασία,  ανάλυση  και  ανταλλαγή  σχετικών 

πληροφοριών στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας5. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων 

ορίζεται ως μία από τις ελευθερίες του άρθρου 8 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Το  κοινοτικό  νομοθετικό  πλαίσιο  σχετικά  με  την  προστασία  των  δεδομένων  και  της 

ιδιωτικής ζωής στην Ευρώπη σχεδιάστηκε ώστε να είναι ανθεκτικό ενόψει καινοτομιών. Η προστασία 

των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  διέπεται  από  την  γενική  οδηγία  για  την  προστασία  των 

δεδομένων6, ανεξάρτητα από τα χρησιμοποιούμενα μέσα και διαδικασίες για την επεξεργασία των 

δεδομένων. Η οδηγία ισχύει για όλες τις τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της RFID. Καθορίζονται 

                                                            
4 Οι δεοντολογικές συνέπειες της προστασίας των δεδομένων έχουν εξεταστεί σε διάφορες 

γνωμοδοτήσεις της ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία στην επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες 
(EGE). Βλ. ιδίως τη γνωμοδότηση της EGE σχετικά με τις δεοντολογικές πτυχές των εμφυτευμάτων 
ΤΠΕ στο ανθρώπινο σώμα.  
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/docs/avis20_en.pdf.  

5 Η Επιτροπή έχει υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση για απόφαση πλαίσιο του Συµßουλίου σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (COM/2005/0475 τελικό). 

6 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.  



ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 

 

Σελίδα | 58 από 96 

 
 

αρχές προστασίας των δεδομένων και απαιτείται οι εν λόγω αρχές να υλοποιούνται από υπεύθυνο 

επεξεργασίας  και  να  παρέχονται  εγγυήσεις  για  την  ασφάλεια  της  επεξεργασίας  δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα7. Η γενική οδηγία για την προστασία των δεδομένων συμπληρώνεται  από 

την οδηγία για  την προστασία  της  ιδιωτικής  ζωής στις  τηλεπικοινωνίες8,  η οποία  εφαρμόζει  τις  εν 

λόγω αρχές στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με την παροχή 

δημόσια  διαθέσιμων  τηλεπικοινωνιών  σε  δημόσια  δίκτυα  επικοινωνιών.  Εξαιτίας  του  εν  λόγω 

περιορισμού,  πολλές  εφαρμογές  RFID  εμπίπτουν  μόνο  στο  πεδίο  της  γενικής  οδηγίας  για  την 

προστασία  των  δεδομένων  και  δεν  καλύπτονται  άμεσα  από  την  οδηγία  για  την  προστασία  της 

ιδιωτικής ζωής στις τηλεπικοινωνίες.  

Κατ'  εφαρμογή  των  παραπάνω  οδηγιών,  οι  δημόσιες  αρχές  στα  κράτη  μέλη  είναι 

επιφορτισμένες με την παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη. 

Θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η καθιέρωση εφαρμογών RFID συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για 

την  προστασία  της  ιδιωτικής  ζωής  και  των  δεδομένων.  Κατά  συνέπεια  ενδέχεται  να  απαιτηθεί 

παροχή λεπτομερούς καθοδήγησης για την πρακτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως η RFID. Για 

τους  σκοπούς  αυτούς,  και  στις  δύο  οδηγίες  προβλέπεται  η  κατάρτιση  ειδικών  κωδίκων 

δεοντολογίας. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται ανασκόπηση των εν λόγω κωδίκων σε εθνικό επίπεδο 

από  την  αρμόδια  αρχή  για  την  προστασία  των  δεδομένων  καθώς  και  ανασκόπηση  σε  ευρωπαϊκό 

επίπεδο μέσω της «ομάδας εργασίας του άρθρου 29»9.  

Όσον  αφορά  τη  ασφάλεια  θα  πρέπει  να  καταβληθούν  κοινές  προσπάθειες  από  τη 

βιομηχανία, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, με σκοπό την εμβάθυνση της κατανόησης των θεμάτων 

συστημικού  χαρακτήρα  και  των  συναφών  επιβουλών  για  την  ασφάλεια  που  ενδεχομένως 

συνδέονται με την μαζική εγκατάσταση τεχνολογιών και συστημάτων RFID.  

Μια  σημαντική  πτυχή  της  αντιμετώπισης  των  παραπάνω  προκλήσεων  θα  είναι  η 

προδιαγραφή και έγκριση κριτηρίων σχεδιασμού, βάσει των οποίων θα αποφεύγεται διακινδύνευση 

της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας, όχι μόνο στο τεχνολογικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της 

οργάνωσης και των επιχειρηματικών διεργασιών. Από την άποψη αυτή, η εγγύηση της ασφάλειας, 

μέσω προστασίας έναντι σοβαρών διαταραχών σε επιχειρηματικές διεργασίες που υλοποιούνται με 

RFID, θα βελτιώσει επίσης την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Εξάλλου, θα εκπονηθούν περιπτώσεις 

ορθής πρακτικής για την αντιμετώπιση νέων επιβουλών κατά της ασφάλειας και συναφή αντίμετρα 

για την υποστήριξη της ευρύτερης εγκατάστασης συστημάτων RFID. 

                                                            
7 Οδηγία 95/46/EΚ, άρθρο 17.  

8 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 
σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.  

9 Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 έχει εγκρίνει το «έγγραφο εργασίας 105 σχετικά με θέματα 
προστασίας δεδομένων που άπτονται της τεχνολογίας RFID» 
(http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp105_en.pdf).  
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Ωστόσο,  επειδή  τα  συστήματα  πληροφοριών  RFID  και  η  συναφής  διακινδύνευση  για  την 

ασφάλεια  και  την  ιδιωτική  ζωή  μεταβάλλονται  συνεχώς,  απαιτείται  συνεχής  παρακολούθηση, 

αξιολόγηση,  καθοδήγηση,  κανονιστική  ρύθμιση  και  Ε&Α.  Οι  συγκεκριμένοι  κίνδυνοι  για  την 

ασφάλεια  και  την  ιδιωτική  ζωή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από  τον  χαρακτήρα  των εφαρμογών 

RFID:  μια  ενιαία  και  αδιαφοροποίητη  προσέγγιση  δεν  θα  είναι  ικανή  να  αντιμετωπίσει  το  πλήρες 

φάσμα  των  πιθανών  εφαρμογών  RFID.  Συνεπώς,  απαιτείται  λεπτομερής  εξέταση  του  κόστους  και 

των οφελών συγκεκριμένων κινδύνων για την ασφάλεια πριν από την επιλογή συστημάτων RFID και 

την εγκατάσταση εφαρμογών RFID. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με περίπου δύο τρίτα των έως τώρα απαντήσεων στο επιγραμμικό 

ερωτηματολόγιο, οι πληροφορίες δεν επαρκούν ώστε το κοινό να καταλήξει σε ενημερωμένη κρίση 

σχετικά  με  τους  κινδύνους  που  συνδέονται  με  την  RFID,  προκύπτει  το  συμπέρασμα  ότι  η 

ευαισθητοποίηση  και  οι  ενημερωτικές  εκστρατείες  πρέπει  να  αποτελέσουν  ουσιώδες  μέρος  της 

αντιμετώπισης με μέτρα πολιτικής.  

 

5.3.3 Διαχείριση των πόρων στο μελλοντικό «Ίντερνετ των πραγμάτων»  
Στα θέματα πολιτικής που θέτει η RFID θεωρείται εν γένει ότι περιλαμβάνονται τα πρότυπα, 

τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συναφή καθεστώτα αδειοδότησης, εκφράζεται όμως 

επίσης  προβληματισμός  σχετικά  με  τον  ανοιχτό  χαρακτήρα  και  την  ουδετερότητα  των  βάσεων 

δεδομένων όπου θα  καταγράφονται  οι αποκλειστικοί  αναγνωριστικοί  κωδικοί  που βρίσκονται  στη 

βάση  του  συστήματος  RFID,  η  αποθήκευση  και  ο  χειρισμός  των  συλλεγόμενων  δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  τους  από  τρίτους.  Πρόκειται  για  σημαντικό  ζήτημα  ενόψει  του 

ρόλου  της  RFID  ως  φορέα  ενός  νέου  κύματος  εξελίξεων  στο  Ίντερνετ,  που  πρόκειται  τελικά  να 

διασυνδέσει  δισεκατομμύρια  έξυπνων  διατάξεων  και  περίπλοκων  τεχνολογιών  αισθητήρων, 

δημιουργώντας μια παγκόσμια δικτυωμένη επικοινωνιακή υποδομή.  

Ποσοστό 86% όσων ανταποκρίθηκαν στο επιγραμμικό ερωτηματολόγιο τάχθηκαν υπέρ ενός 

συστήματος  καταχώρισης  και  ονοματοδοσίας  ταυτοτήτων  στο  μελλοντικό  «Ίντερνετ  των 

πραγμάτων», το οποίο να είναι διαλειτουργικό, ανοιχτό και αμερόληπτο. Θα πρέπει να προφυλάσσει 

το  σύστημα  έναντι  διακοπής  ή  ανεπιθύμητης  χρήσης  που  θα  μπορούσε  να  έχει  καταστροφικές 

συνέπειες.  Επίσης,  δεν  θα  πρέπει  να  περιπέσει  σε  επιμέρους  συμφέροντα  που  θα  μπορούσαν  να 

χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω βάσεις δεδομένων και τα συστήματα ονοματοδοσίας για τους δικούς 

τους σκοπούς, είτε αναφέρονται σε εμπορικές πτυχές είτε στην ασφάλεια ή σε πολιτικές πτυχές της 

διαχείρισης.  Επιπλέον  θα  πρέπει  να  υπάρξουν  εγγυήσεις  για  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας, 

δεοντολογίας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής για όλους τους ενδιαφερομένους, από άτομα έως 

εταιρίες,  των  οποίων  ευαίσθητες  πληροφορίες  εμπορικού  χαρακτήρα  περιλαμβάνονται  στις 

επιχειρηματικές διεργασίες που εκτελούνται μέσω RFID. Για τη συζήτηση πολιτικής που θα προκύψει 

γύρω  από  τα  θέματα  αυτά,  σχετικοί  είναι  οι  ορισμοί  περί  διαχείρισης/διακυβέρνησης  και  αρχών 
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δημόσιας  πολιτικής  που  αναπτύχθηκαν  στο  πλαίσιο  της  παγκόσμιας  συνόδου  κορυφής  για  την 

κοινωνία της πληροφορίας (WSIS)10.  

 

5.3.4 Ραδιοφάσμα 
Όπως  όλες  οι  ασύρματες  διατάξεις,  η  ύπαρξη  και  διάθεση  ραδιοφάσματος  είναι 

ουσιαστικής  σημασίας  για  εφαρμογές  RFID.  Η  εναρμόνιση  των  όρων  χρήσης  του  ραδιοφάσματος 

είναι  εν  προκειμένω  σημαντική,  ώστε  να  διευκολυνθεί  η  κινητικότητα  και  να  μειωθεί  το  κόστος. 

Διάφορες  ζώνες  συχνοτήτων  είναι  διαθέσιμες  επί  του  παρόντος  για  συστήματα  RFID  χωρίς  να 

απαιτείται αδειοδότηση11, όπως συμβαίνει ήδη από πολλά χρόνια στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. 

Πρόσφατα,  για  την  ελευθέρωση  περισσότερου  ραδιοφάσματος  για  να  καλυφθεί  η  αυξανόμενη 

ζήτηση όσον αφορά χρήση RFID, η Επιτροπή ενέκρινε απόφαση12 για συχνότητες RFID στη ζώνη των 

UHF.  Θα  καθιερωθεί  έτσι  εναρμονισμένη  ευρωπαϊκή  βάση  για  εφαρμογές  RFID  στην  ευρωπαϊκή 

ενιαία αγορά. Κατά τη διαβούλευση, οι περισσότερες απαντήσεις  (72%)  έκριναν κατάλληλη την εν 

λόγω κατανομή εντός 3 έως 10 ετών. Υπάρχει, ωστόσο, ανάγκη παρακολούθησης της ζήτησης, καθώς 

αυξάνεται η χρήση RFID. 

 

5.3.5 Πρότυπα  
Ο  ταχύς  ρυθμός  των  εξελίξεων  στην  RFID  επιβάλλει  συνεχείς  τροποποιήσεις  και 

προσαρμογή τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών. Τα πρότυπα και η διαδικασία εκπόνησης τους 

πρέπει να συμβαδίζουν με αυτήν την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Επομένως, η ομαλή διαδικασία 

θέσπισης  διεθνών  προτύπων13 και  η  εναρμόνιση  των  περιφερειακών  προτύπων  είναι  ουσιαστικής 

σημασίας  για  την  ομαλή  υιοθέτηση  των  υπηρεσιών,  όπως  η  διαλειτουργικότητα  σε  συστήματα 

πληροφοριών  που  βασίζονται  σε  RFID,  τουλάχιστον  για  να  ενθαρρυνθεί  ανοιχτή  αγοράς 

ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  σε  ευρωπαϊκή  κλίμακα.  Όπως  προέκυψε  από  τη  διαβούλευση,  η 

δραστήρια  συμμετοχή  της  Επιτροπής  θεωρήθηκε  σημαντική  για  να  εξασφαλιστεί  ευρωπαϊκή 

προσέγγιση όσον αφορά τα πρότυπα RFID.  

 

                                                            
10 Προς μια παγκόσμια εταιρική συνεργασία στην κοινωνία της πληροφορίας: Η συνέχεια στη δεύτερη 

φάση (Τύνιδα) της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) - 
COM(2006) 181 τελικό. 

11 «Γενική άδεια», σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας για την αδειοδότηση (2002/20/EΚ). 

12 Απόφαση 2006/804/EK της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την εναρμόνιση του 
ραδιοφάσματος για συσκευές ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) που λειτουργούν στη ζώνη 
υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF). 

13 Ιδίως το πρότυπο ετικέτεας RFID του ISO (Διεθνής οργανισμός τυποποίησης) για αναγνώριση 
αντικειμένων (ISO 18000) και ο υπό κατάρτιση κανονισμός του ISO για ενεργούς αναμεταδότες. 
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5.3.6 Θέματα περιβάλλοντος και υγείας  
Κατά τη διαβούλευση διατυπώθηκαν ανησυχίες ως προς τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και 

την υγεία από την εκτεταμένη χρήση RFID. Όσον αφορά το περιβάλλον, η RFID εμπίπτει στον ορισμό 

του  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  των  οδηγιών  2002/96/EΚ  σχετικά  με  τα  απόβλητα 

ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ) και 2002/95/EΚ σχετικά με τον περιορισμό 

της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η RFID 

μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  υπάγεται  στην  κατηγορία  3,  «Εξοπλισμός  πληροφορικής  και 

τηλεπικοινωνιών».  Κατά  συνέπεια,  τα  συστατικά  μέρη  της  RFID  καλύπτονται  από  τον  περιορισμό 

χρήσης  επικίνδυνων  ουσιών,  γεγονός  που  σημαίνει  ότι  απαγορεύεται  η  χρήση  των  επικίνδυνων 

ουσιών  Cd,  Hg,  Pb,  CrVI,  πολυβρωμιωμένων  διφαινυλίων  (PBB)  ή  πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρων 

(PBDE). 

Σε  θέματα  υγείας,  η  Επιτροπή  παρακολουθεί  από  καιρό  τα  πιθανά  αποτελέσματα  των 

ηλεκτρομαγνητικών  πεδίων  στην  ανθρώπινη  υγεία,  υποστηριζόμενη  από  τις  επιστημονικές 

επιτροπές της14, καθώς και από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία εργαζομένων και 

πολιτών.  Το εν λόγω πλαίσιο συνιστά περιορισμούς στην έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία  (σύσταση  1999/519/EΚ  του  Συμβουλίου15,  υπό  αναθεώρηση)  και  επιβάλλει  αυστηρούς 

κανόνες  για  την  έκθεση  των  εργαζομένων  (οδηγία  2004/40/EΚ16)  στην  κοινοτική  αγορά  Έχουν 

εξάλλου θεσπιστεί περιορισμοί για τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από προϊόντα., για την 

ασφάλεια  χρηστών  και  μη  χρηστών  (οδηγία  1999/5/EΚ 17 ).  Τα  ηλεκτρομαγνητικά  πεδία  που 

σχετίζονται  με  εφαρμογές  RFID  είναι  εν  γένει  ασθενή.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  και  υπό  συνήθεις 

συνθήκες λειτουργίας η έκθεση του κοινού και των εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία σχετικά 

με την RFID αναμένεται ότι θα είναι αρκετά κάτω από τα όρια που ισχύουν στα πρότυπα. Ωστόσο, η 

αφομοίωση RFID αναμένεται ότι θα συμβαδίσει με γενικευμένη αύξηση των ασύρματων εφαρμογών 

(κινητή  τηλεόραση,  ψηφιακή  τηλεόραση,  ασύρματη  ευρυζωνική  σύνδεση  κ.λπ.).  Η  Επιτροπή  θα 

συνεχίσει  κατά  συνέπεια  να  παρακολουθεί  την  τήρηση  του  νομικού  πλαισίο  σε  επίπεδο  ΕΕ  ή/και 

κράτους μέλους και θα υποστηρίξει δραστήρια την έρευνα και την ανασκόπηση/ αναθεώρηση των 

επιστημονικών  τεκμηρίων,  ιδίως  σε  σχέση  με  τα  σωρευτικά  αποτελέσματα  της  έκθεσης  σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία από διάφορες πηγές 18. 

 

                                                            
14 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm 

15 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML 

16 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML 

17 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_091/l_09119990407en00100028.pdf 

18 Η αναθεώρηση αυτή θα διεξάγεται με υποστήριξη των επιστημονικών επιτροπών που επικουρούν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα της SCENIHR  
(http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf). 
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5.4 Δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

Η  υλοποίηση  του  δυναμικού  της  τεχνολογίας  RFID  απαιτεί  την  αντιμετώπιση  σειράς 

αλληλένδετων  θεμάτων  που  αφορούν  την  ασφάλεια  και  την  προστασία  της  ιδιωτικής  ζωής,  την 

διαχείριση/διακυβέρνηση, το ραδιοφάσμα και τα πρότυπα. Κατά τα επόμενα δύο έτη η Επιτροπή θα 

συνεχίσει  να  αναλύει  τις  εναλλακτικές  δυνατότητες  ώστε  να  απαντήσει  στις  ανησυχίες  που 

διατυπώθηκαν και να αντιμετωπίσει τα επίμαχα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις με τους 

ενδιαφερόμενους. Σε ορισμένα πεδία ‐ όπως στο ραδιοφάσμα, στην έρευνα και καινοτομία, καθώς 

και στην τυποποίηση ‐ η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες σε συνεργασία και σε 

διάλογο με τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους. Σε άλλα πεδία ‐  ιδίως στην ασφάλεια, την προστασία 

της  ιδιωτικής  ζωής  και  σε  άλλα  θέματα  πολιτικής  που αναδεικνύει  η  μετάβαση από  την RFID  στο 

«Ίντερνετ  των  πραγμάτων»  ‐  μολονότι  είναι  δυνατή  η  χαρτογράφηση  ορισμένων  συγκεκριμένων 

βημάτων  από  σήμερα  έως  τα  τέλη  του  2008,  θα  απαιτηθεί  περαιτέρω  λεπτομερέστερη  συζήτηση 

μεταξύ των ενδιαφερομένων για την εμβάθυνση της ανάλυσης των επακόλουθων δράσεων.  

Για το θέμα αυτό, η Επιτροπή θα συγκροτήσει το ταχύτερο δυνατό, και με διετή διάρκεια, 

μια  ομάδα  ενδιαφερομένων RFID  με  ισόρροπη  εκπροσώπησή  τους.  Η  ομάδα αυτή  θα αποτελέσει 

ανοιχτή  πλατφόρμα  διαλόγου  μεταξύ  οργανισμών  καταναλωτών,  συντελεστών  της  αγοράς  και 

εθνικών  και  ευρωπαϊκών  αρχών,  συμπεριλαμβανομένων  των  αρχών  για  την  προστασία  των 

δεδομένων,  με  σκοπό  την πλήρη  κατανόηση  και ανάληψη συντονισμένης  δράσης  όσον αφορά  τις 

ανησυχίες  που  εκφράστηκαν  σε  σχέση  με  τα  παραπάνω  θέματα.  Θα  υποστηρίξει  επίσης  την 

Επιτροπή στις προσπάθειές της για προαγωγή της ευαισθητοποίησης των πολιτών μέσω δράσεων σε 

επίπεδο κράτους μέλους σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της RFID. 

Η  Επιτροπή  θα  ενισχύσει  επίσης  τις  διεθνείς  επαφές  της  με  δημόσιες  διοικήσεις  τρίτων  χωρών, 

ιδιαίτερα  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  και  την  Ασία,  με  στόχο  την  επιδίωξη  παγκόσμιας 

διαλειτουργικότητας βάσει ανοιχτών, δίκαιων και διαφανών διεθνών προτύπων.  

 

5.4.1 Ασφάλεια RFID και προστασία της ιδιωτικής ζωής  
Η  προστασία  της  ιδιωτικής  ζωής  και  η  ασφάλεια  θα  πρέπει  να  έχουν  ενσωματωθεί  στα 

συστήματα πληροφοριών RFID πριν από την ευρύτερη εγκατάστασή τους («ασφάλεια και προστασία 

της  ιδιωτικής  ζωής  εκ  κατασκευής»),  και  όχι  να  αντιμετωπίζονται  εκ  των  υστέρων.  Οι  απαιτήσεις, 

τόσο των μερών που έχουν ενεργό συμμετοχή στη συγκρότηση του συστήματος πληροφοριών RFID 

(π.χ.  επιχειρηματικοί  οργανισμοί,  δημόσιες  διοικήσεις,  νοσοκομεία)  όσο  και  των  τελικών  χρηστών 

που  υπάγονται  στο  σύστημα  (πολίτες,  καταναλωτές,  ασθενείς,  απασχολούμενοι),  πρέπει  να 

εξετάζονται  κατά  τη διάρκεια  του σχεδιασμού  του εν  λόγω συστήματος.  Καθώς οι  τελικοί  χρήστες 

κατά κανόνα δεν συμμετέχουν στη φάση του τεχνολογικού σχεδιασμού, η Επιτροπή θα υποστηρίξει 

την  ανάπτυξη  δέσμης  κατευθυντήριων  γραμμών  για  την  εφαρμογή  (κώδικας  δεοντολογίας, 

περιπτώσεις ορθής πρακτικής), από μια βασική ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα εκπροσωπεί όλα τα 

μέρη.  Για  το σκοπό αυτό,  όλες οι σχετικές με  την ασφάλεια δραστηριότητες  και πρωτοβουλίες θα 
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διεξάγονται  σύμφωνα  με  τη  στρατηγική  για  την  ασφαλή  κοινωνία  της  πληροφορίας,  που 

παρουσιάζεται στο έγγραφο COM(2006) 251. 

Έως  το  τέλος  του 2008,  η  Επιτροπή θα εκδώσει σύσταση όπου θα καθορίζεται  το σύνολο 

των αρχών που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι δημόσιες αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι όσον αφορά 

τη  χρήση  RFID.  Η  Επιτροπή  θ  εξετάσει  επιπλέον  την  συμπερίληψη  κατάλληλων  διατάξεων  στην 

προσεχή  πρόταση  τροποποίησης  της  οδηγίας  για  την  προστασία  της  ιδιωτικής  ζωής  στις  ηλ‐

επικοινωνίες  και,  παράλληλα,  και  θα  συνεκτιμήσει  τις  ιδέες  της  επικείμενης  ομάδας 

ενδιαφερομένων RFID, της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 2919 και 

άλλων συναφών πρωτοβουλιών, όπως η ευρωπαϊκή ομάδα για την δεοντολογία στην επιστήμη και 

τις νέες τεχνολογίες. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω 

νομοθετικών βημάτων για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.  

 

5.4.2 Ραδιοφάσμα 
Από  τα  αποτελέσματα  της  δημόσιας  διαβούλευσης  προκύπτει  ότι  η  πλειονότητα  όσων 

απάντησαν θεωρούν επαρκή την απόφαση της Επιτροπής για τις συχνότητες RFID ώστε να προκύψει 

ευνοϊκό περιβάλλον για την αρχική εγκατάσταση συστημάτων RFID που λειτουργούν στη ζώνη των 

UHF.  Ο  κλάδος  μελετά,  ωστόσο,  περαιτέρω  μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  για  επιπρόσθετο 

ραδιοφάσμα.  Εφόσον  προκύψει  ανάγκη  συμπληρωματικού  ραδιοφάσματος,  η  Επιτροπή  ενδέχεται 

να  χρησιμοποιήσει  τις  αρμοδιότητες  της  βάσει  της  απόφασης  για  το  ραδιοφάσμα20  ώστε  να 

προσδιορίσει πρόσθετο εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για RFID σε ολόκληρη την Κοινότητα.  

 

5.4.3 Πολιτική έρευνα και καινοτομίας 
Η τεχνολογία RFID παραμένει πεδίο δραστήριας έρευνας και ανάπτυξης. Για τη μείωση του 

κόστους των παθητικών ετικετών κάτω του ενός λεπτού του ευρώ, η οποία είναι απαραίτητη για την 

μαζική  εφαρμογή,  απαιτούνται  δύο  συμπληρωματικοί  άξονες  έρευνας:  περαιτέρω  μικρογράφηση 

πλινθίων πυριτίου μέσω καινοτομιών στο σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση∙ έρευνα σε φερέλπιδα 

οργανικά  υλικά  εκτός  πυριτίου  για  την  παραγωγή  εκτυπώσιμων  ετικετών  RFID.  Απαιτείται  επίσης 

περαιτέρω  έρευνα  στην  ασφάλεια  (έλεγχος  γνησιότητας,  κρυπτοθέτηση)  και  μεγαλύτερες 

επανεγγράψιμες  μνήμες.  Για  τις  μελλοντικές  εφαρμογές  θα  απαιτηθούν  ευρύτερες  μνήμες, 

                                                            
19 Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 έχει συγκροτήσει υποομάδα RFID για την ανάλυση της έννοιας των 

«δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», καθώς και για το βαθμό που οι RFID καλύπτονται από την 
οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί η ομάδα εργασίας να 
διατυπώσει προτάσεις σχετικά με το είδος των απαιτούμενων νομικών τροποποιήσεων της οδηγίας ή με 
άλλα μέσα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κάλυψη των κενών όσον αφορά την προστασία 
δεδομένων.  

20 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
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συνθετότερες  μηχανές  κρυπτογράφησης,  δυνατότητες  ενεργού  δικτύωσης,  ενσωματωμένοι 

αισθητήρες και τεχνικές διαχείρισης της ισχύος21.  

Στο  πρόγραμμα  εργασιών  2007‐2008  του  θέματος  ΤΠΕ  του  7ου  προγράμματος  πλαισίου 

(2007‐2013)  εντοπίζονται  τέσσερα  προβλήματα‐προκλήσεις  όπου  γίνεται  αναφορά  στην  RFID  σε 

σειρά  περιπτώσεων  (υγειονομική  περίθαλψη,  συστήματα  ευφυών  οχημάτων  και  κινητικότητα, 

μικροσυστήματα και νανοσυστήματα, οργανικά ηλεκτρονικά, και δίκτυα του μέλλοντος), καθώς και 

στην  πλατφόρμα  για  την  κινητικότητα22.  Στο  μέλλον,  η  Επιτροπή  θα  τονώσει  την  έρευνα  για  την 

ασφάλεια  συστημάτων  RFID,  συμπεριλαμβανομένων  ελαφρών  πρωτοκόλλων  ασφάλειας  και 

προηγμένων  μηχανισμών  κατανομής  κλειδιών,  αποβλέποντας  στην  αποτροπή  άμεσης  προσβολής 

της  ετικέτας,  του  αναγνώστη  και  της  επικοινωνίας  ετικέτας‐αναγνώστη.  Ανταποκρινόμενη  στα 

αποτελέσματα  της  ευρωπαϊκής  διαβούλευσης,  η  Επιτροπή  θα  υποστηρίξει  επίσης  την  περαιτέρω 

ανάπτυξη τεχνολογιών βελτίωσης της προστασίας  της  ιδιωτικής  ζωής, ως μέσο για  τον περιορισμό 

των κινδύνων που συνδέονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής.  

Δεδομένου ότι η δυναμική της εγκατάστασης RFID στα διάφορα πεδία εφαρμογών διαφέρει 

σημαντικά και οι εμπειρίες είναι ακόμα σπάνιες, είναι περιορισμένη η ευαισθητοποίηση ως προς τα 

αναμενόμενα  οφέλη  και  τους  πιθανούς  κινδύνους,  ενώ  παραμένουν  ισχυροί  οι  φραγμοί  για 

συγκεκριμένα  πεδία  εφαρμογής.  Οι  περισσότερες  χώρες  στην  Ευρώπη  διαθέτουν  περιορισμένες 

εμπειρίες υλοποίησης RFID. Για τη βελτίωση της κατάστασης πρέπει να διεξαχθούν συνολικές και σε 

βάθος αξιολογήσεις της υλοποίησης RFID μέσω πιλοτικών έργων μεγάλης κλίμακας σε συγκεκριμένα 

πεδία  εφαρμογών,  συνεκτιμώντας  τεχνικά,  οργανωτικά,  κοινωνικά  και  νομικά  θέματα,  ως 

προαπαιτούμενο για την ευρύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της τεχνολογίας αυτής. 

 

5.4.4 Τυποποίηση  
Σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  η  σχετική  ομάδα  της  ευρωπαϊκής  επιτροπής  τυποποίησης  (CEN) 

υποστηρίζει την ανάπτυξη διεθνών προτύπων για τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης και συλλογής 

δεδομένων,  ενώ παράλληλα είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές στις εργασίες της σχετικής 

ομάδας  του  διεθνούς  οργανισμού  τυποποίησης.  Το  ευρωπαϊκό  ινστιτούτο  τηλεπικοινωνιακών 

προτύπων (ETSI) έχει εκπονήσει ειδικά πρότυπα για RFID που λειτουργεί σε συχνότητες UHF, καθώς 

επίσης και πρότυπα συσκευών μικρής εμβέλειας  (SRD)  γενικής χρήσης για εξοπλισμό χαμηλών και 

υψηλών συχνοτήτων, και μικροκυματικό εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για RFID. 

Η  Επιτροπή  καλεί  τους  ευρωπαϊκούς  οργανισμούς  τυποποίησης  να  συνεργαστούν  με  τα  σχετικά 

φόρουμ  και  ομίλους  του  κλάδου  ώστε  να  εξασφαλιστεί  ότι  τα  διεθνή  και  ευρωπαϊκά  πρότυπα 
                                                            
21 Τα παραπάνω, συμπληρωνόμενα με μια ακριβέστερη λειτουργική δυνατότητα εντοπισμού 

που παρέχεται από τεχνολογίες επίγειου, δορυφορικού και υβριδικού εντοπισμού θέσης, θα 
μπορούσε να προσφέρει στην Ευρώπη πολύτιμη ευκαιρία για την ανάπτυξη εφαρμογών που 
θα οδηγήσουν σε προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογικής αιχμής.  

22 Ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για την ηλε-κινητικότητα (eMobility), 
www.emobility.eu.org  
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ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ευρώπης (ιδίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, 

την ασφάλεια, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και θέματα αδειοδότησης), να εντοπιστούν τα 

κενά  στην  τυποποίηση  και  να  υπάρξει  κατάλληλο  πλαίσιο  για  την  εκπόνηση  μελλοντικών  RFID. 

Καθοριστική σημασία από την άποψη αυτή έχει η καθιέρωση, από τις πρωτοβουλίες τυποποίησης, 

κανόνων που θα εξασφαλίζουν δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες, καθώς και έγκαιρη ελευθέρωση 

της σχετικής διανοητικής ιδιοκτησίας.  

Οι δραστηριότητες τυποποίησης θα πλαισιωθούν με διεθνή διάλογο μεταξύ της Επιτροπής 

και  των  ομολόγων  της  στις  ΗΠΑ,  την  Κίνα,  την  Κορέα  και  την  Ιαπωνία,  αποβλέποντας  στην 

επιβεβαίωση  της  ανάγκης  και  της  επιθυμίας  συνεργασίας  σε  πρότυπα  για  ορισμένους  τομείς 

εφαρμογών  (π.χ.  ασφάλεια  εμπορευματοκιβωτίων,  παραποίηση  προϊόντων,  αερομεταφορές, 

φαρμακευτικά προϊόντα). 

 

5.4.5 Περαιτέρω δράσεις σε τεχνολογικά θέματα και θέματα διαχείρισης 
RFID  

Η ομάδα ενδιαφερομένων RFID θα κληθεί να παρουσιάσει τις προοπτικές και να υποβάλλει 

έγγραφα θέσεων όπου θα καθορίζονται οι κατευθύνσεις για τους χρήστες όσον αφορά εφαρμογές 

RFID, συνεκτιμώντας μακροπρόθεσμα θέματα, καθώς επίσης και οικονομικές και κοινωνικές πτυχές 

των  τεχνολογιών  RFID.  Η  Επιτροπή  θα  συνεχίσει  να  παρακολουθεί  στενά  την  κίνηση  προς  το 

«Ίντερνετ  των πραγμάτων»,  σημαντικό στοιχείο  του οποίου αναμένεται  ότι  θα αποτελέσει  η RFID. 

Στο τέλος του 2008, η Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει ανακοίνωση όπου θα αναλύεται ο χαρακτήρας 

και  τα  αποτελέσματα  των  εν  λόγω  εξελίξεων,  με  ιδιαίτερη  προσοχή  στα  θέματα  προστασίας  της 

ιδιωτικής  ζωής,  εμπιστοσύνης  και  διαχείρισης/διακυβέρνησης.  Θα  αξιολογηθούν  οι  εναλλακτικές 

δυνατότητες χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ανάγκης λήψης περαιτέρω 

νομοθετικών  μέτρων,  τόσο  για  την  διασφάλιση  της  προστασίας  των  δεδομένων  και  της  ιδιωτικής 

ζωής, όσο και για την αντιμετώπιση άλλων στόχων δημόσιας πολιτικής.  

 

5.5 Ελληνικό Πλαίσιο 

Παρόλο που σε διεθνές επίπεδο έχουν αναληφθεί σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, στον 

ελληνικό  χώρο δεν  έχει συμβεί  κάτι  τέτοιο. Όμως όπως και σε άλλες  χώρες,  έτσι  και στην Ελλάδα 

κρίνεται απολύτως αναγκαία η δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου και για τον σκοπό αυτό θα 

πρέπει  βασικά  να  χρησιμοποιηθεί  η  υπάρχουσα  νομοθεσία.  Πιο  συγκεκριμένα  θα  πρέπει  να 

χρησιμοποιηθούν τα σημεία τα οποία αναφέρονται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα 

σημεία  αυτά,  θα  πρέπει  στην  συνέχεια  να  προσαρμοσθούν  στην  ιδιαιτερότητα  και  τα 

χαρακτηριστικά της RFID τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές που αυτή εγκυμονεί για την 

ιδιωτική ζωή.  

Στο  πνεύμα  αυτό,  κρίσιμο  σημείο  αποτελεί  ο  απόλυτος  σεβασμός  των  δικαιωμάτων  του 

ατόμου,  αφού  οι  πληροφορίες,  που  καταγράφονται  στην  ετικέτα  και  κατόπιν 
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συγκεντρώνονται  στην  αντίστοιχη  βάση  δεδομένων,  το  αφορούν.  Τα  δικαιώματα  του 

ατόμου  εξειδικεύονται  στην  ειδική  νομοθεσία  για  την  προστασία  των  προσωπικών 

δεδομένων (ν. 2472/1997). 

Όσον  αφορά  το  δικαίωμα  ενημέρωσης,  που  αντιστοιχεί  στην  ανάλογη  υποχρέωση  του 

επεξεργαστή  των δεδομένων,  ο  καταναλωτής  έχει ανάγκη από  την παρακάτω ενημέρωση καθώς  ‐ 

κατά  κανόνα  ‐  δεν  είναι  σε  θέση  να  αντιληφθεί  τη  συνεχή  επεξεργασία  των  προσωπικών  του 

δεδομένων. Αυτό οφείλεται στην ιδιομορφία της τεχνολογίας RFID, που χρησιμοποιεί μικροσκοπικές 

ετικέτες,  ταυτοποιεί  από  απόσταση  αλλά  και  οποιαδήποτε  επικοινωνία  (πχ  ετικέτα‐αναγνώστης, 

αναγνώστης‐βάση  δεδομένων)  γίνεται  χωρίς  να  ειδοποιείται  ο  καταναλωτής  άρα  και  χωρίς  να 

μπορεί να γίνει αντιληπτή. 

Έτσι,  η  επιχείρηση  που  καταγράφει  σχετικά  δεδομένα  πρέπει  να  ενημερώνει  τον 

καταναλωτή για: 

• την ταυτότητά της 

• ποια στοιχεία επεξεργάζεται που τον αφορούν 

• τον σκοπό (διαφημιστικό κλπ) για τον οποίο επεξεργάζεται τα στοιχεία 

• αν γίνεται περαιτέρω διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε τρίτους και σε ποιούς 

 

Πέρα  όμως  από  την  ενημέρωση  αυτή  που  είναι  υποχρεωτική  για  κάθε  επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, η επιχείρηση πρέπει επιπλέον να ενημερώνει τον καταναλωτή: 

• ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία RFID 

• για  τα  χαρακτηριστικά  της  εν  λόγω  τεχνολογίας  και  για  τις  χρήσεις  της  αφού  η RFID 

τεχνολογία δεν είναι ακόμη ευρύτερα γνωστή και μόνο η απλή αναφορά στη χρήση της 

δεν αρκεί για την πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή 

• σε ποιο ακριβώς σημείο του προϊόντος βρίσκεται η ετικέτα 

• σε ποιο ακριβώς σημείο του καταστήματος βρίσκεται ο αναγνώστης 

• για το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων, με την οποία διασυνδέεται το περιεχόμενο 

της ετικέτας 

 

Όσον  αφορά  το  δικαίωμα  πρόσβασης,  στην  περίπτωση  της  τεχνολογίας RFID  αναφέρεται 

στο  δικαίωμα  του ατόμου  να  πληροφορείται  εάν  γίνεται  επεξεργασία  προσωπικών δεδομένων  τα 

οποία  συλλέγονται  από  τα  RFID  συστήματα.  Βέβαια,  το  δικαίωμα  αυτό  θα  πρέπει  να  ασκηθεί 

απέναντι  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  που  χρησιμοποιούν  την  τεχνολογία  αυτή  και  τις  οποίες 

επισκέφθηκε  ο  καταναλωτής.  Όμως  ανακύπτουν  διάφορα  προβλήματα  καθώς  είναι  μεγάλος  ο 

αριθμός  των  επεξεργασιών  των  προσωπικών  δεδομένων  του  υποκειμένου  που  πιθανόν  έγιναν, 

οπότε  το  υποκείμενο  θα  πρέπει  να  θέσει,  σε  πλήθος  υπεύθυνων  επεξεργασίας,  ερωτήματα  που 

αφορούν τις ετικέτες,  τους αναγνώστες και  τις σχετικές βάσεις δεδομένων,  να θέσει υπόψη τους  ‐ 

ενδεχομένως  ‐  τους  κωδικούς  των ετικετών  των προϊόντων που αγόρασε κλπ.  Στο πρόβλημα αυτό 
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προστίθεται  και  το  οικονομικό,  καθώς  το  υποκείμενο  για  να  αποκτήσει  την  τεράστια  αυτή 

πληροφόρηση θα πρέπει να καταβάλλει κάποιο χρηματικό αντίτιμο. 

Όσον  αφορά  το  δικαίωμα  αντίρρησης  του  ατόμου  σχετικά  με  την  επεξεργασία  των 

προσωπικών  του  δεδομένων  με  συστήματα  RFID,  θα  πρέπει  να  δοθεί  η  δυνατότητα 

απενεργοποίησης  της  ετικέτας  μόλις  το  άτομο  το  ζητήσει,  είτε  μέσα στο  κατάστημα  είτε  πριν  την 

έξοδό του από αυτό. Θα πρέπει όμως να παρέχεται και η δυνατότητα απενεργοποίησης της ετικέτας 

από  το  ίδιο  το  άτομο  (πχ  στο  σπίτι  του).  Πρέπει  επίσης  να  επισημανθεί  ότι  το  δικαίωμα  της 

αντίρρησης είναι δύσκολο να ασκηθεί, καθώς η ενεργοποίηση και η ανάγνωση των ετικετών γίνεται 

από απόσταση,  οπότε  τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν μπορούν να παρέμβουν κατά την  διάρκεια της 

διαδικασίας αυτής.  Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη την εκ  των υστέρων αντίδραση,  καθώς έχει 

ήδη  συντελεσθεί  η  προσβολή  της  ιδιωτικότητας.  Για  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  αυτού 

μπορούν  να υιοθετηθούν  ειδικοί  νομικοί  κανόνες  οι  οποίοι  πχ  να  απαιτούν  την  συγκατάθεση  του 

υποκειμένου προτού γίνει οποιαδήποτε χρήση της τεχνολογίας RFID. 

Όσον  αφορά  την  αρχή  της  αναλογικότητας,  δηλαδή  της  αναλογίας  σκοπού  επεξεργασίας 

προς το μέσο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι ετικέτες δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν  περισσότερα  στοιχεία  από  τα  ελάχιστα  που  απαιτούνται  για  να  επιτευχθεί  ο 

εκάστοτε  επιδιωκόμενος  στόχος.  Για  παράδειγμα,  στις  ετικέτες  που  χρησιμοποιεί  μια 

φαρμακοβιομηχανία στα φάρμακα της, αρκεί η αναγραφή ενός κωδικού αριθμού, οπότε ακόμη και 

αν  η  ετικέτα αναγνωσθεί  από  μη  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο,  να  διαβασθεί  απλά  ένας αριθμός  ο 

οποίος δεν θα ταυτοποιεί  ‐ τουλάχιστον άμεσα ‐ ούτε το φάρμακο ούτε το πρόσωπο που το φέρει 

μαζί του. 

Τέλος, όσον αφορά την ασφάλεια της επεξεργασίας, θα πρέπει να διασφαλιστεί όχι μόνο η 

φυσική ασφάλεια (έλεγχος πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του) αλλά και η ασφάλεια του λογισμικού 

που  χρησιμοποιείται  στους  διάφορους  εξυπηρετητές  (servers).  Βέβαια,  στην  παραδοσιακή  της 

μορφή  η  αρχή  της  ασφάλειας  των  προσωπικών  δεδομένων  αναθέτει  την  ευθύνη  στον  υπεύθυνο 

επεξεργασίας.  Ειδικά  όμως  στην  περίπτωση  της  τεχνολογίας  RFID  θα  πρέπει  να  επεκταθεί  η 

υποχρέωση  αυτή  σε  όλα  τα  εμπλεκόμενα  μέρη  (κατασκευαστές  ετικετών,  επιχειρήσεις  που 

χρησιμοποιούν συστήματα RFID, διαχειριστές βάσεων δεδομένων, παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής 

δεδομένων στο Διαδίκτυο). Τοιουτοτρόπως η ευθύνη για την ασφάλεια βαρύνει όχι μόνο αυτόν που 

πραγματοποιεί ή συνδράμει στην επεξεργασία, αλλά και τον παραγωγό των συστημάτων RFID,  με 

μια λέξη κάθε πρόσωπο που καλείται να εξασφαλίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη διατήρηση των 

ονομαστικών πληροφοριών .  
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6. Εφαρμογές RFID 

Αν  και  η  κύρια  χρήση  της  τεχνολογίας  RFID  στην  πράξη  αφορά  την  αναγνώριση  και 

ιχνηλασιμότητα προϊόντων, εν γένει η λίστα των πιθανών εφαρμογών της περιορίζεται μόνο από το 

επίπεδο εξέλιξής της και την φαντασία των ερευνητών. Ήδη η τεχνολογία RFID χρησιμοποιείται για 

τον έλεγχο των αποθεμάτων μιας επιχείρησης, τον έλεγχο και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, 

τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τον έλεγχο πρόσβασης, την προστασία από πλαστογράφηση, κ.ά.. Καθώς 

η  τεχνολογία  εξελίσσεται  (βελτίωση  των  συστημάτων  RFID,  των  επικοινωνιών,  των  αισθητηρίων, 

κτλ), νέα πεδία εφαρμογής παρουσιάζονται για την τεχνολογία αυτή. Το κατά πόσο βέβαια οι νέες 

αυτές  εφαρμογές  είναι  σε  θέση  να  επιτύχουν  εμπορικά  εξαρτάται  σε  μεγάλο βαθμό από  το  κατά 

πόσο  καλύπτουν  τις  ανάγκες  της  αγοράς,  καθώς  και  από  το  τελικό  τους  κόστος.  Πρώτη  και  κύρια 

εφαρμογή της τεχνολογίας RFID, όπως προαναφέραμε, είναι η ιχνηλάτηση προϊόντων και εμμέσως 

η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να το επιτύχουμε αυτό τοποθετούμε αναγνώστες RFID 

σε  προκαθορισμένα  σημεία  ελέγχου.  Όταν  το  προϊόν  περάσει  από  ένα  σημείο  ελέγχου,  ο 

αναγνώστης διαβάζει τις πληροφορίες της ετικέτας RFID που φέρει το προϊόν και τις μεταβιβάζει στο 

κεντρικό  πληροφοριακό  σύστημα.  Με  τον  τρόπο  αυτό  μπορούμε  να  γνωρίζουμε  σχεδόν  σε 

πραγματικό  χρόνο  τον  τόπο  στον  οποίο  βρίσκεται  το  προϊόν  μας.  Ανάλογα  με  τις  εκάστοτε 

απαιτήσεις και δυνατότητές μας, η  ιχνηλασιμότητα μπορεί να αφορά ακόμη και την συνολική  ζωή 

του προϊόντος,  δηλαδή  την διαδρομή από  την παραγωγή,  την διανομή,  την διάθεση και  τέλος  την 

ανακύκλωση  του.  Έτσι,  μπορούμε  να  εντοπίσουμε  τους  κρίκους  της  εφοδιαστικής αλυσίδας στους 

οποίους εμφανίζονται προβλήματα, όπως υπερβολικές καθυστερήσεις, απώλεια προϊόντων κ.ά. Στην 

περίπτωση  ευπαθών  προϊόντων,  όπως  τροφίμων  και  φαρμάκων,  η  χρήση  ενεργών  ετικετών  RFID 

εξοπλισμένων με αισθητήρια θερμοκρασίας είναι σε θέση να μας υποδείξει τα κρίσιμα σημεία, όπου 

η  θερμοκρασία  του  προϊόντος  πιθανώς  ξεπερνά  τα  επιτρεπτά  όρια,  ώστε  να  ληφθούν  όλα  τα 

απαραίτητα μέτρα. Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής τεχνολογίας RFID για την ιχνηλάτηση προϊόντων 

αποτελούν  η  ιχνηλάτηση  επικίνδυνων  (τοξικών  ή  εύφλεκτων)  υλικών,  όπως  επίσης  και  η 

διαχείριση  αποσκευών  από  τις  αεροπορικές  εταιρίες.  Ειδικά  για  την  τελευταία  περίπτωση,  οι 

πληροφορίες αποθηκεύονται τοπικά στην ετικέτα RFID που προσαρμόζεται σε κάθε αποσκευή, έτσι 

ώστε  να  είναι  διαθέσιμες  ανά  πάσα  στιγμή,  ενώ  η  απουσία  οπτικής  επαφής  με  τον  αναγνώστη 

επιταχύνει  σε  μεγάλο βαθμό  την  διαδικασία.  Έχει  υπολογιστεί  πως  τα  συστήματα  που  βασίζονται 

στον γραμμωτό κώδικα έχουν μια ακρίβεια της τάξης του 80 με 85%, σε αντίθεση με τα συστήματα 

που βασίζονται στα RFID όπου η ακρίβεια φτάνει το 95 με 99%.  

Μία  ακόμη  δυνατότητα  αξιοποίησης  της  τεχνολογίας  RFID  είναι  για  την  διαχείριση  των 

αποθεμάτων, όπου τα οφέλη για μια εταιρία μπορεί να είναι πολύ μεγάλα.. Με βάση τις ετικέτες 

που φέρουν τα προϊόντα, το σύστημα μέσω αναγνωστών είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει 

την  ποσότητα  του αποθέματος.  Κλασικό  παράδειγμα αποτελεί  η  διαχείριση  των αποθεμάτων στις 

αυτοκινητοβιομηχανίες  και  στις  αεροπορικές  εταιρίες  όπου  το  κόστος  των  εξαρτημάτων  είναι 

αυξημένο  και  η  τοποθέτηση  ετικετών  RFID  συμφέρει.  Σε  ακόμη  πιο  καθημερινές  εφαρμογές, 

συζητείτε η χρήση έξυπνων ραφιών (smart shelves). Όταν αναφερόμαστε σε έξυπνα ράφια εννοούμε 
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ράφια  τα  οποία  διαθέτοντας  αναγνώστες  RFID  και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  κάθε  προϊόν  φέρει 

ετικέτα RFID είναι σε θέση να γνωρίζουν την ποσότητα των προϊόντων που είναι τοποθετημένα σε 

αυτά.  Έτσι  έχουμε  έλεγχο  των  αποθεμάτων,  ενώ  υπάρχει  η  δυνατότητα  παρακολούθησης  των 

καταναλωτικών συνηθειών. Τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας εφαρμογής είναι η δυσκολία στην σωστή 

χωροθέτηση  των  αναγνωστών,  το  απαιτητικό  περιβάλλον  λειτουργίας  (τα  ράφια  είναι  συνήθως 

μεταλλικά), η ανάγκη ύπαρξης ετικέτας RFID σε κάθε προϊόν, το υψηλό κόστος και τέλος τα θέματα 

ιδιωτικού απορρήτου που προκύπτουν. 

Πέρα  από  την  διαχείριση  των  αποθεμάτων,  τα  RFID  χρησιμοποιούνται  και  για  την 

διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Έτσι έχουμε συστήματα RFID τα οποία 

χρησιμοποιούνται  για  την  διαχείριση  του  στόλου  μιας  επιχείρησης,  όπως  επίσης  και  για  την 

αναγνώριση και ιχνηλάτηση ζώων, θέμα το οποίο θα αναλύσουμε διεξοδικότερα αργότερα. Επίσης, 

η τεχνολογία RFID χρησιμοποιείται για την επιτήρηση ατόμων. Χαρακτηριστική εφαρμογή αποτελεί 

η  τοποθέτηση  βραχιολιών  με  ετικέτες RFID  σε  ασθενείς  κατά  την  εισαγωγή  τους  στο  νοσοκομείο. 

Έτσι, με βάση τον μοναδικό κωδικό που περιέχει η ετικέτα, ο  ιατρός ή  το νοσηλευτικό προσωπικό 

μπορεί  να  αντλήσει  άμεσα  οποιαδήποτε  πληροφορία  σχετική  με  τον  ασθενή  (ομάδα  αίματος, 

φαρμακευτική  αγωγή,  κ.τ.λ.).  Επίσης,  βραχιόλια  με  ενσωματωμένες  ετικέτες  RFID  μπορούν  να 

φορεθούν  σε  νεογέννητα  για  ακόμη  μεγαλύτερη  ασφάλεια.  Τέλος,  μια  άλλη  παρόμοια  εφαρμογή 

είναι η τοποθέτηση βραχιολιών σε παιδιά που παίζουν σε μεγάλα θεματικά πάρκα εξοπλισμένα με 

αναγνώστες RFID, ώστε να είναι σε θέση οι γονείς να τα εντοπίζουν ανά πάσα στιγμή, καθώς και σε 

ηλικιωμένους που πάσχουν από την νόσο Αλτσχάϊμερ.  

Μια  κύρια  εφαρμογή  των  συστημάτων  RFID  την  οποία  συναντούμε  καθημερινά,  συχνά 

χωρίς να γίνεται εμφανής, είναι σε αντικλεπτικά συστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

το σύστημα ακινητοποίησης  του αυτοκινήτου  (immobilizer)  το οποίο βάσει  κοινοτικής  νομοθεσίας 

είναι  υποχρεωμένες  όλες  οι  αυτοκινητοβιομηχανίες  να  ενσωματώνουν  στα  μοντέλα  τους.  Σε 

προϊόντα  ρουχισμού  και  υπόδησης  χρησιμοποιούνται  ευρέως  τα  συστήματα  ηλεκτρονικής 

προστασίας εμπορευμάτων (Electronic Article Surveillance – EAS). Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε 

ετικέτες  παρόμοιες  με  τα  RFID  με  δυνατότητα  αποθήκευσης  όμως,  ενός  μόνο  ψηφίου,  το  οποίο 

παίρνει  τιμές  «0»  εφόσον  ο  πελάτης  πληρώσει  το  αντίτιμο  του  προϊόντος  στο  ταμείο  ή  «1»  σε 

αντίθετη περίπτωση. Αν κατά την έξοδο του πελάτη από το κατάστημα ο αναγνώστης διαβάσει την 

τιμή «0» δε προχωρά σε καμία ενέργεια, ενώ αν διαβάσει την τιμή «1» ηχεί συναγερμό. Καθώς οι 

ετικέτες δεν μπορούν να αποθηκεύσουν έναν μοναδικό αριθμό για την ταυτοποίηση του προϊόντος, 

οι ετικέτες αυτές δε θεωρούνται ετικέτες RFID. Παρόλα αυτά στην αγορά κυκλοφορούν λύσεις που 

συνδυάζουν τις ετικέτες RFID με τα συστήματα EAS για ακόμη καλύτερο έλεγχο. 

Μια από τις πρώτες εφαρμογές RFID ήταν για  την ηλεκτρονική  είσπραξη  των διοδίων. Ο 

χρήστης του συστήματος προπληρώνει ένα ποσό και λαμβάνει μια ημι‐ενεργή συνήθως ετικέτα RFID 

που  τοποθετείται  στο παρμπρίζ  του αυτοκινήτου.  Καθώς  το αυτοκίνητο πλησιάζει  τα διόδια,  ένας 

σταθερός αναγνώστης διαβάζει  τις πληροφορίες της ετικέτας και αφαιρεί  τις ανάλογες κάθε φορά 

μονάδες,  χωρίς  να  χρειάζεται  ο  οδηγός  να  ακινητοποιήσει  το  αυτοκίνητο.  Από  έρευνα  που  έχει 
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πραγματοποιήσει  το  Υπουργείο  Μεταφορών  των  ΗΠΑ,  αποδείχθηκε  ότι  η  χρήση  ηλεκτρονικών 

διοδίων  μειώνει  το  κόστος  λειτουργίας  κατά  90%,  αυξάνει  την  ικανότητα  διέλευσης  αυτοκινήτων 

κατά  250%,  μειώνει  την  κατανάλωση  καυσίμου  κατά  6  έως  12%,  ενώ  μειώνει  τις  εκπομπές 

καυσαερίων  κατά  45  έως  83%  (U.S.  Department  of  Transportation,  1996).  Στην  Ελλάδα  ήδη 

λειτουργούν ηλεκτρονικά διόδια,  ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2004/52/ΕΚ προωθεί την 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων με την χρήση κάρτας που θα λειτουργεί στα 

5,8 GHz,  τεχνολογίας GSM‐GPRS  και δορυφορικής πλοήγησης,  ενώ προτείνει στις κυβερνήσεις  των 

χωρών μελών την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.  

Πέρα από τα ηλεκτρονικά διόδια, η τεχνολογία RFID χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο 

για ηλεκτρονικές πληρωμές,  καθώς απλοποιεί  και  επιταχύνει  την διαδικασία,  και  είναι σε μεγάλο 

βαθμό ασφαλής.  Τέτοια συστήματα είναι  το Speedpass  της ExxonMobil στις ΗΠΑ για πληρωμές σε 

πρατήρια υγρών καυσίμων, οι έξυπνες κάρτες FeliCa της Sony που λειτουργούν στα 13,56 MHz και 

χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές αγορές στο Χόνκ‐Κονκ, όπως επίσης τα κινητά Osaifu‐Keitai της 

NTT  DoCoMo  στην  Ιαπωνία  τα  οποία  ενσωματώνουν  και  αυτά  την  ετικέτα  FeliCa  της  Sony,  η  το 

εξοπλισμένο  με  τεχνολογία  RFID  Nokia  3200,  τα  οποία  πλέον  χρησιμοποιούνται  ως  ηλεκτρονικά 

πορτοφόλια. Το 2006, ο μεγαλύτερος αριθμός ετικετών RFID χρησιμοποιήθηκε στις έξυπνες κάρτες 

και  γενικότερα  τα  συστήματα  ηλεκτρονικών  πληρωμών.  Μια  αρκετά  ώριμη  εφαρμογή  της 

τεχνολογίας RFID είναι στα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (ISO 15693). Χρησιμοποιούνται συνήθως 

παθητικές ετικέτες που λειτουργούν στα 13,56 MHz με μια ακτίνα δράσης της τάξης του 1,5 μέτρου 

και βρίσκουν εφαρμογή είτε σε συστήματα ασφαλείας για την είσοδο σε κτίρια είτε ακόμη και για 

την είσοδο σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.  

Τέλος,  τα  τελευταία  χρόνια,  και  καθώς  τα  μεγέθη  των  ετικετών  μπορούν  πλέον  να  είναι 

πολύ μικρά,  αρχίζουν  να  χρησιμοποιούνται  ετικέτες RFID  για  την αποτροπή  της πλαστογράφησης 

και  της  αντιγραφής.  Έτσι,  γίνονται  πλέον  συζητήσεις  για  εφαρμογή  της  τεχνολογίας  RFID  στα 

φάρμακα καθώς έχει υπολογιστεί ότι το 5 με 8% των φαρμάκων που πωλούνται αποτελούν προϊόν 

αντιγραφής, ενώ σκέψεις υπάρχουν και για την τοποθέτηση ετικετών RFID στα χαρτονομίσματα. Στο 

παγκόσμιο  πρωτάθλημα  ποδοσφαίρου  που  διεξήχθη  στην  Γερμανία  το  2006,  τα  εισιτήρια  των 

φιλάθλων διέθεταν ετικέτες RFID για την εξακρίβωση της γνησιότητας τους. 

Οι  εφαρμογές  της  τεχνολογίας  RFID  δε  τελειώνουν  προφανώς  εδώ.  Η  ανάπτυξη  της 

τεχνολογίας  δημιουργεί  νέα  πεδία  εφαρμογής  της  συγκεκριμένης  τεχνολογίας.  Παραδείγματος 

χάριν, είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμες ενεργές ετικέτες με αισθητήρες πίεσης ή θερμοκρασίας, οι 

οποίες  τοποθετούμενες  μπορούν  να  υπολογίζουν  δυναμικά  στοιχεία  του  αντικειμένου  στο  οποίο 

επικολλούνται,  ενώ διερευνάται  η  δυνατότητα  να  χρησιμοποιηθούν  έξυπνες  ετικέτες RFID  για  την 

κατασκευή έξυπνων όπλων που θα αναγνωρίζουν τις φίλιες και εχθρικές δυνάμεις και θα αντιδρούν 

ανάλογα. 

Στις  παρακάτω παραγράφους  θα αναπτυχθούν με περισσότερη  λεπτομέρεια  κάποιες από 

τις σημαντικότερες εφαρμογές που έχουν λάβει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα και οι 

οποίες αποτελούν τον προάγγελο των μελλοντικών εξελίξεων στο χώρο του RFID. 
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6.1 Εφαρμογές RFID στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στην  Ευρώπη  έως  σήμερα  οι  άξονες  δραστηριοποίησης  των  εταιρειών  σχετικά  με  τα UHF 

RFID  σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  πιλοτικών  εφαρμογών.  Ο  λόγος  καθυστέρησης,  έναντι  με  την 

αντίπερα  όχθη  του  Ατλαντικού,  έχει  να  κάνει  κυρίως  με  την  αργή  υιοθέτηση  των  κανονισμών 

λειτουργίας συστημάτων UHF RFID. Μόλις το καλοκαίρι του 2005 ήρθε σε ισχύ το ETSI EN 302 208, 

με το οποίο επιτρέπεται η χρήση interrogators σχεδόν τόσο ισχυρών όσο και αυτών που λειτουργούν 

στην  Αμερική.  Η  υλοποίηση  του  κανονισμού  αυτού  γίνεται  με  την  απελευθέρωση  των  σχετικών 

ραδιοσυχνοτήτων στη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από την 

ομπρέλα της οδηγίας ERC/REC 70‐03. 

Η  Ευρωπαίκή  Επιτροπή  μέσω  κεντρικά  χρηματοδοτούμενων  ερευνητικών 

προγραμμάτων (http://www.rfid‐in‐action.eu/) και άλλων δράσεων κυρίως σε επίπεδο ενημέρωσης 

(http://rfidconsultation.eu/) βοηθά στην προώθηση της τεχνολογίας RFID. 

 

 

Μάρτιος 2005 

Η μελέτη περίπτωσης της METRO GROUP  [32] 

H  Metro  Group  είναι  ο  τρίτος  μεγαλύτερος  λιανοπωλητής  του  κόσμου  και  ο  πρώτος 

μεγαλύτερος στην Γερμανία, με εμπορικά καταστήματα και εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 30 

χώρες σε Ευρώπη και Ασία. Το 2002 αποφάσισε να σχεδιάσει την εφαρμογή συστήματος RFID κατά 

μήκος  της  εφοδιαστικής  της  αλυσίδας  ξεκινώντας  με  το  υποκατάστημα  της  στο  Rheinberg  της 

Γερμανίας.  Πρόκειται  για  ένα  σύγχρονο  κατάστημα  που  θα  αναπτύσσει  και  θα  εφαρμόζει  νέες 

μορφές διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τις διαδικασίες logistics έως και τα ράφια του 

καταστήματος,  ευελπιστώντας  να αποκομίσει  μερικά από  τα πλεονεκτήματα  της  τεχνολογίας RFID 

όπως μείωση  του  χρόνου  των διαδικασιών,  μείωση  του  χρόνου  και  του  κόστους  της  εργασίας  και 

μείωση των αποθεμάτων. 

Έπειτα  από  μια  πιλοτική  εφαρμογή,  η  εταιρία  ενθαρρύνθηκε  από  την  απόδοση  του 

συστήματος  και  του  εξοπλισμού  της  Intermec  Technologies  Corp,  και  προχώρησε  σε  περαιτέρω 

εφαρμογή  της  τεχνολογίας  RFID  στις  καθημερινές  διαδικασίες  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Όπως 

τονίζει και ο CEO της Μetro Group Zygmunt Mierdorf, διαπιστώθηκε: 

1. Μείωση του χρόνου στη διαδικασία της αποστολής εμπορευμάτων 

2. Ουσιαστική βελτίωση στις καθημερινές διαδικασίες εφοδιασμού 

3. Σημαντική βελτίωση της αναγνώρισης και της ιχνηλασιμότητας 

4. Μείωση των αδυνάτων σημείων των χειρονακτικών διαδικασιών στην αποθήκη και 

κατ’ επέκταση βελτίωση την απόδοση τους 

5. Εξάλειψη των φαινόμενων έλλειψης αποθέματος 

Το  Νοέμβριο  του  2004  προχώρησε  στην  εγκατάσταση  της  τεχνολογίας  στην  παραγωγική 

διαδικασία  για  την  παρακολούθηση  των  παλετών.  Έτσι,  τον  Ιανουάριο  του  2005,  η Metro Group 

ανακοίνωσε  ότι  κατάφερε  να  αναγνωρίσει  και  να  ελέγξει  περισσότερες  από  50.000  παλέτες, 
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εκτιμώντας  μια  μείωση  της  τάξης  του  14%  στις  εργασίες  της  αποθήκης,  11%  βελτίωση  στην 

διαθεσιμότητα  του  αποθέματος  και  18%  μείωση  στην  απώλεια  των  εμπορευμάτων  μέσα  σε 

διάστημα  100  ημερών  από  την  έναρξη  λειτουργίας  του  συστήματος  RFID.  Τα  αποτελέσματα  των 

παραπάνω  αποδόσεων  παρότρυναν  την  Μetro  Group  στην  επέκταση  της  τεχνολογίας.  Έτσι  τον 

Μάρτιο  του 2005,  η Μetro Group  σε  συνεργασία  με  τους  προμηθευτές  εξοπλισμού  σχεδίασε  την 

πρώτη  εμπορική  χρήση  του  προτύπου  EPC  Gen  2  RFID  για  την  εφαρμογή  σε  μια  παγκόσμια 

εφοδιαστική  αλυσίδα.  Έπειτα  από  τα  επιτυχημένα  πιλοτικά  προγράμματα,  η  Metro  Group 

αποφάσισε  να  εγκαταστήσει,  σε  πλήρη  κλίμακα,  το  σύστημα  ανίχνευσης  παλετών  μέσω  RFID 

ετικετών σε ένα από τα πιο φορτωμένα κέντρα διανομής(distribution center, DC), αυτό στην Unna 

της Γερμανίας. Εκεί έκανε χρήση πολλαπλών εφαρμογών της τεχνολογίας RFID και σύμφωνα με την 

Metro,  με  αυτή  την  εφαρμογή  είναι  σε  θέση  να  ταξινομήσει  πάνω  από  8000  διαφορετικά 

εμπορεύματα την ώρα. 

Για  την  υλοποίηση  της  εγκατάστασης  του  συστήματος  RFID  στο  DC  της  Unna 

χρησιμοποιήθηκαν  περισσότεροι  από  40  σταθεροί,  φορητοί  και  καινοτομικοί  RFID  αναγνώστες 

τοποθετημένοι  στα  παλετοφόρα.  Την  κεντρική  δομή  της  εφαρμογής  RFID  στο  DC  αποτελεί  το 

σύστημα παρακολούθησης των παλετών. Περίπου 100 προμηθευτές της Μetro τοποθετηθούν RFID 

ετικέτες  στα  κιβώτια  και  τις  παλέτες  που  στέλνουν  στο  DC  της  Unna.  Οι  εισερχόμενες  παλέτες 

περνάνε διαμέσου μιας πύλης και αναγνωρίζονται από τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης εντοπίζει τον 

σειριακό  κωδικό  φόρτωσης  του  εμπορευματοκιβωτίου,  αναγνωρίζει  τις  κωδικοποιημένες 

πληροφορίες  στην  ετικέτα  της  παλέτας  και  επεξεργάζεται  τα  στοιχεία  των  ετικετών  που  είναι 

τοποθετημένα στα κιβώτια της παλέτας. Στη συνέχεια, αυτόματα ο σειριακός κωδικός καταγράφεται 

από  το  πληροφοριακό  σύστημα  της  Μetro,  όπου  και  διασταυρώνεται  με  τα  αντίστοιχα  έγγραφα 

αποστολής  που  έχουν  μεταβιβαστεί  μέσω  ενός  πληροφοριακού  συστήματος.  Οι  παλέτες  που 

αντιστοιχούν  σε  μια  εντολή  του  πληροφοριακού  συστήματος  αποδεσμεύονται  για  να  οδηγηθούν 

προς  τοποθέτηση.  Το περιεχόμενο  της παλέτας  καταγράφεται αυτόματα στη βάση δεδομένων  και 

ανάλογα ενημερώνεται το επίπεδο του αποθέματος. Έπειτα το σύστημα δρομολογεί την παλέτα για 

τοποθέτηση.  Ένα  παλετοφόρο  παίρνει  την  εντολή  και  τις  οδηγίες  στην  οθόνη  του  ασυρμάτου 

τερματικού  που  υπάρχει  τοποθετημένο  σε  αυτό,  να  μεταφέρει  την  παλέτα  προς  τοποθέτηση  στη 

σωστή θέση. 

Σύμφωνα με την εταιρία, σε επόμενο βήμα σχεδιάζουν να επεκτείνουν το πρόγραμμα RFID 

και σε άλλες διαδικασίες πέρα από αυτές της αποθήκης. Τα πρώτα αποτέλεσμα για την Μetro από 

την εφαρμογή της τεχνολογίας RFID στην αποθήκη και στο DC, έδειξαν μείωση του χρόνου ελέγχου 

και εκφόρτωσης των φορτηγών της τάξης των 15 με 20 λεπτών. Η εγκατάσταση του συστήματος RFID 

στις διαδικασίες αναγνώρισης των παλετών, παραλαβής και αποστολής των παραγγελιών, αλλά και 

της  τοποθέτησης  αυτών,  μείωσε  το  χρόνο  των  εργασιών  αυξάνοντας  την  παραγωγικότητα  των 

εργατών.  Οι  ελλιπείς  αποστολές  αναγνωρίζονται  άμεσα,  γεγονός  που  βελτίωσε  την  ακρίβεια  των 

αποθεμάτων και οδήγησε την Metro να μειώσει τα επίπεδα έλλειψης αποθεμάτων στα καταστήματα 

της  κατά  11%.  Στην  περίπτωση  της Metro Group,  η  χρήση  της  τεχνολογίας  RFID  δεν  περιορίζεται 
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μόνο στη διαδικασία  εφοδιασμού  και ανίχνευσης  των παλετών  κατά  τη διάρκεια μεταφοράς  τους 

από  προμηθευτές  στις  αποθήκες  της  αλυσίδας  της.  Η Metro  Group  επιδιώκει  να  επεκτείνει  την 

χρήση της RFID τεχνολογίας και στην επαφή της με τον καταναλωτή. Κορυφαία στελέχη της θεωρούν 

ότι το μέλλον της αγοράς βρίσκεται στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 

customize τους πελάτες. Κάθε πελάτης θα καθοδηγείται μέσα σε ένα κατάστημα με τη βοήθεια ενός 

καροτσιού το οποίο θα αναγνωρίζει την κάρτα που θα του παρέχει το κατάστημα, ενώ όταν περνάει 

μπροστά  από  ένα  ράφι  θα  του  λέει  πότε  ψώνισε  τελευταία  φορά.  Όλα  αυτά  συμβαίνουν  με  τη 

βοήθεια  της  τεχνολογίας  του RFID  στο  κατάστημα  του μέλλοντος  της Metro Group. Με  τον  τρόπο 

αυτό, η Metro Group προσπαθεί να εξαλείψει τις κλοπές που γίνονται στα καταστήματά της, αλλά 

και να αναπτύξει μια πιο στενή σχέση με τους πελάτες. 

 

Σεπτέμβριος 2005 

Η μελέτη περίπτωσης της Lufthansa Technik Group [6] 

Η επικόλληση «έξυπνων» ετικετών EPC‐UHF στο συνοδευτικά έγγραφα των ανταλλακτικών 

αεροσκαφών  μειώνει  το  χρόνο  καταχώρισης  δεδομένων  με  το  χέρι  και  επιταχύνει  σημαντικά  τη 

διαδικασία.  Η  Lufthansa  Technik  AG,  ένας  από  τους  κορυφαίους  παρόχους  υπηρεσιών  MRO 

(συντηρήσεις, επισκευές και γενικές επισκευές) επέλεξε τη Motorola Inc. ως πάροχο λύσεων RFID για 

τη διεύθυνση logistics, με στόχο την ιχνηλασία ανταλλακτικών αεροσκαφών. Η επικόλληση ετικετών 

EPC  UHF  στα  συνοδευτικά  έγγραφα  των  ανταλλακτικών  θα  επιτρέπει  στην  Lufthansa  Technik  να 

παρακολουθεί την διακίνηση και εγκατάστασή τους με χρήση σταθερών και φορητών RFID readers 

από  τη Motorola.  Ως  αποτέλεσμα,  η  εταιρία  αναμένει  μείωση  έως  και  εξάλειψη  της  ανάγκης  για 

καταχώριση  δεδομένων  με  το  χέρι,  αποφυγή  λαθών  παράδοσης  και  σημαντική  επιτάχυνση  της 

διαδικασίας επισκευής.  

Εκτός  από  το  χρόνο  αναμονής  στο  διάδρομο  προσγείωσης  και  απογείωσης,  οι  χρόνοι 

επισκευών και διαδικασιών  logistics  για λειτουργίες MRO αυξάνουν επίσης το κόστος. Ως πάροχος 

υπηρεσιών,  η  Lufthansa  Technik  AG  λειτουργεί  σε  ανταγωνιστική  αγορά  και  έχει  ανάγκη  να 

διεκπεραιώνει τις επισκευές γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για να διασφαλίζει ότι 

παρέχει στους πελάτες την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Με τη βοήθεια της νέας λύσης RFID θα είναι 

σε θέση να παραδίδει τα αεροσκάφη πίσω στους πελάτες της πιο γρήγορα και χωρίς συμβιβασμούς 

για  την ασφάλειά τους.»  

Η απόφαση για την εφαρμογή της λύσης RFID της Motorola σε όλες τις εγκαταστάσεις της 

LHT στη Γερμανία ακολουθήθηκε από ένα επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα στο κέντρο συντήρησης 

στο  Αμβούργο.  Η  LHT  έχει  άλλο  ένα  κέντρο  στη  Φρανκφούρτη,  καθώς  επίσης  και  σταθμούς 

συντήρησης  σε  όλα  τα  μεγάλα  γερμανικά  αεροδρόμια,  αλλά  και  επιπλέον  πενήντα  σταθμούς 

παγκοσμίως. Με τη λύση RFID, η συλλογή δεδομένων για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται και 

η διαπίστευση της αυθεντικότητάς τους γίνεται αυτοματοποιημένα, απαλλάσσοντας την ομάδα από 

χρονοβόρες  εργασίες  χειρονακτικής  καταγραφής  της  χρήσης  και  παραγγελίας  ανταλλακτικών.  Το 

σύστημα  είναι  σχεδιασμένο  έτσι  ώστε  να  μειώνει  το  περιθώριο  ανθρώπινου  λάθους,  το  οποίο 
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μπορεί  να  προκαλέσει  διακοπή  στο  πρόγραμμα  επισκευών,  σε  περίπτωση  παράδοσης  λάθος 

ανταλλακτικού.  Η χρήση RFID σημαίνει ότι η Lufthansa δεν εξαρτάται πια από την «οπτική επαφή» 

για να έχει την πληροφορία εγκατάστασης που χρειάζονται οι μηχανικοί, του οργανισμού που πιέζει 

για την ανάπτυξη νέων προτύπων και που συνεργάζεται με την LHT προς αυτόν το στόχο. Μέχρι πριν 

από λίγο χρονικό διάστημα, η χειρονακτική διαδικασία που αφορά στην παρακολούθηση και σωστή 

διακίνηση  ενός  ανταλλακτικού  από  την  αφαίρεση  της  συσκευασίας  του,  σημαίνει  ότι  χρειάζονται 

κατά μέσο όρο αρκετές ημέρες ώσπου αυτό να φτάσει στο κέντρο επισκευών. Στόχος της εταιρείας 

είναι  μέσω  της  χρησιμοποίησης  της  τεχνολογίας RFID  η  μείωση αυτού  του  χρόνου  σε 24  ώρες  το 

πολύ. Στην πρώτη φάση της εγκατάστασης, η LHT επικολλά μία RFID ετικέτα σε όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα των ανταλλακτικών αεροσκαφών, με άμεσο μελλοντικό σχέδιο την απλοποίηση αυτής της 

διαδικασίας,  επικολλώντας  τα  ίδια  τα  ανταλλακτικά.  Η  LHT  βρίσκεται  σε  συζητήσεις  με 

κατασκευαστές ετικετών με στόχο την επιλογή ετικετών που είναι ανθεκτικές στις σκληρές καιρικές 

συνθήκες, ακραίες θερμοκρασίες και χημικές ουσίες στις οποίες τα αεροσκάφη εκτίθενται σε τακτική 

βάση.  

 

Φεβρουάριος 2008 

Η μελέτη περίπτωσης της Emirates Airlines [7] 

Η  Emirates  Airline  ανακοίνωσε  τη  συνεργασία  της  με  τα  αεροδρόμιο  Heathrow  του 

Λονδίνου,  το Διεθνή Αερολιμένα του Ντουμπάι και  το Διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κογκ,  για  τη 

δοκιμαστική εφαρμογή της πλέον εξελιγμένης τεχνολογίας RFID (radio‐frequency  identification) στη 

διαχείριση αποσκευών. 

Η  Emirates  Airline  ανακοίνωσε  τη  συνεργασία  της  με  τα  αεροδρόμιο  Heathrow  του 

Λονδίνου,  το Διεθνή Αερολιμένα του Ντουμπάι και  το Διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κογκ,  για  τη 

δοκιμαστική εφαρμογή της πλέον εξελιγμένης τεχνολογίας RFID (radio‐frequency  identification) στη 

διαχείριση  αποσκευών.  Η  Emirates  θα  επενδύσει  περίπου  545.000  δολάρια,  προκειμένου  να 

τεστάρει  την  αποτελεσματικότητα  και  τα  οφέλη  της  τεχνολογίας  RFID,  έναντι  του  ισχύοντος 

συστήματος των barcodes, που χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής στις αποσκευές των επιβατών.  

Στο  πλαίσιο  της  μεγαλύτερης  δοκιμής  που  έχει  πραγματοποιηθεί  πότε  στον  τομέα  της 

αεροπορικής  βιομηχανίας  και  η  οποία  θα  διαρκέσει  για  παραπάνω από 6  μήνες,  θα  τοποθετηθεί 

chip RFID σε περίπου μισό εκατομμύριο αποσκευές στις πτήσεις της Emirates.  

Η  αεροπορική  εταιρία,  με  έδρα  το  Ντουμπάι,  ευελπιστεί  ότι  η  επένδυσή  της  θα  φέρει 

επανάσταση στον  τρόπο με  τον οποίο οι αποσκευές παρακολουθούνται  και  ελέγχονται  και  ότι  θα 

παρουσιάσει  καινοτόμες  λύσεις  για  τη  διαχείριση  του  αυξανόμενου,  ανά  έτος,  όγκου  των 

αποσκευών,  δεδομένου  ότι  συνεχώς  περισσότεροι  άνθρωποι  σε  όλο  τον  κόσμο  επιλέγουν  το 

αεροπορικό ταξίδι για τις μετακινήσεις τους.  

Με την ένταξη 58 αεροσκαφών τύπου A380 στον στόλο της Emirates, καθένα από τα οποία 

θα διπλασιάσει τον αριθμό των αποσκευών ανά αεροσκάφος, η αεροπορική εταιρεία επιδιώκει να 

ανακαλύψει νέες τεχνολογίες και μεθόδους για τη βελτίωση της υποδομής διαχείρισης αποσκευών 
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και τη διασφάλιση του επιπέδου εμπιστοσύνης που της επιδεικνύουν οι πελάτες της. Ο εξοπλισμός 

RFID έχει ήδη εγκατασταθεί σε ορισμένα check‐in desks της Emirates, στους τρεις αερολιμένες που 

συμμετέχουν  στο  εγχείρημα.  Κατά  τη  διάρκεια  της  δοκιμής,  ειδικά  εκπαιδευμένο  προσωπικό  θα 

εφαρμόσει  τις  ετικέτες  που  περιέχουν  τα  chip  RFID  στις  αποσκευές,  ως  μέρος  της  κανονικής 

διαδικασίας  check‐in.  Τα  chip  περιέχουν  τις  αποθηκευμένες  πληροφορίες  συμπεριλαμβανομένου 

του μοναδικού  ID αριθμού και  της διαδρομής.  Εκτός από  τα ενσωματωμένα chip RFID,  οι  εν λόγω 

ετικέτες θα συνεχίσουν  να διαθέτουν  το παραδοσιακό bar  code.  Τα chips  “διαβάζονται”  καθώς οι 

αποσκευές  περνούν  μέσα  από  το  σύστημα  διαχείρισης  του  αερολιμένα,  επιτρέποντας  την 

αποτελεσματική ταξινόμηση, τον έλεγχο ασφαλείας και την παράδοσή τους στα αεροσκάφη.  

Ουσιαστικά,  τα  RFID  chips  θα  επιτρέπουν  την  παρακολούθηση  των  αποσκευών  σε  κάθε 

στάδιο  του  ταξιδιού  και  της διαδρομής,  ενώ με  τον  τρόπο αυτό θα  ελαχιστοποιείται η περίπτωση 

απώλειας μιας βαλίτσας. Στο μέλλον, η τεχνολογία RFID θα μπορούσε να επιτρέψει στις αεροπορικές 

εταιρείες  να αποστέλλουν στους  επιβάτες  γραπτή ειδοποίηση,  προκειμένου να  τους  ενημερώνουν 

για την ακριβή στιγμή άφιξης των αποσκευών στον ιμάντα παραλαβής.  

 

Ιούνιος 2008 

Η μελέτη περίπτωσης της Boekhandels Groep, Selexyz, Almere, Ολλανδία [41] 

Ο  μεγαλύτερος  λιανοπωλητής  βιβλίων  στην  Ολλανδία  δημιούργησε  το  πρώτο  πλήρως 

αυτοματοποιημένο κατάστημα βασισμένο σε RFID  tags σε κάθε βιβλίο.  Η τοποθέτηση των tags σε 

κάθε  βιβλίο  ξεκινά  από  το  κέντρο  διανομής  και  η  ιχνηλάτιση  των  βιβλίων  γίνεται  καθ’  όλη  την 

διαδρομή,  από  την  αποστολή  έως  το  ράφι  του  βιβλιοπωλείου.  Στο  ράφι  συμπληρώνονται  οι 

υπηρεσίες προς τους καταναλωτές όπου μπορούν πλέον μέσω ειδικών kiosk να αναζητούν τα βιβλία 

ενδιαφέροντος  και  να  τσεκάρουν  την  ύπαρξη  τους  μέσω  ειδικών  RFID  αναγνωστών.  Η  υπηρεσίες 

προς τον κατάστημα είναι επιπλέον σημαντικές καθώς γίνεται αυτόματα απογραφή ενώ παρέχεται η 

δυνατότητα  γρήγορου  διαβάσματος  των  βιβλίων  και  επανατοποθέτησης  τους  σε  σωστό  σημείο  – 

ράφι. 

 

Ιούλιος 2008 

Η μελέτη περίπτωσης της της GEL‐AL, Τουρκία [47] 

Η εταιρεία GEL‐AL είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κάλτσας στην Ευρώπη ο οποίος κατασκευάζει 

κάλτσες για λογαριασμό των μεγαλύτερων εμπορικών ονομάτων. Όλες οι παραγωγικές διαδικασίες 

υλοποιούνται εντός της εταιρείας με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η εταιρεία να παράγει περίπου 83 

εκατομμύρια κάλτσες το χρόνο και να απασχολεί περίπου στους 1200 υπαλλήλους. Η εταιρεία GEL‐

AL  αυξάνει  την  παραγωγική  της  δυνατότητα  αναζητώντας  τεχνολογικές  λύσεις  και  εκπαιδεύοντας 

συνεχώς τους ανθρώπους της σε καινοτόμες τεχνολογίες. 

Σε συνεργασία με την STS Technology (www.sts‐rfid.com) υλοποίηση έργου και την Alien Technology 

βασικό  προμηθευτή  εξοπλισμού  ολοκλήρωσε  με  επιτυχία  μία  λύση  closed‐loop  αυξάνοντας  με 

ποσοστό περίπου 30%  την παραγωγική  της  ικανότητα. Με  τη  λύση αυτή έγινε αντικατάσταση  των 
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παραδοσιακών barcode  που  τοποθετούνταν πάνω σε  κάθε  κάλτσα και διαβάζονταν σε  κάθε  βήμα 

της παραγωγικής διαδικασίας. Με την αντικατάσταση αυτή και την δημιουργία ενός δικτύου με RFID 

αναγνώστες σε όλη την έκταση τους εργοστασίου γίνεται τοποθέτηση της RFID κάρτας πάνω σε κάθε 

κάλτσα  κατά  το  πρώτο  βήμα  της  παραγωγικής  διαδικασίας  και  στην  συνέχεια  με  διάφανο  και 

απρόσκοπτο  για  τους  εργαζόμενους  τρόπο  γίνεται  ιχνηλάτιση  των  προϊόντων.  Η  παρακολούθηση 

γίνεται  σε  πραγματικό  χρόνο  ενώ  ταυτόχρονα  έγινε  και  εξάλειψη  του  φαινομένου  των 

αποτυχημένων διαβασμάτων από το barcode ή των πολλαπλών επαναλήψεων για ένα επιτυχημένο 

διάβασμα. Η εταιρεία φρόντισε έγκαιρα να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα μίας τέτοιας λύσης και να 

την εφαρμόσει άμεσα με επιτυχή αποτελέσματα στην παραγωγική της διαδικασία. 

 

Σε εξέλιξη 

Το ερευνητικό Έργο RFID‐ROI‐SME [42] 

Βασικός  στόχος  του  έργου  RFID‐ROI‐SME  είναι  η  προώθηση  της  τεχνολογίας  RFID  στις 

Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες  Επιχειρήσεις  (ΜμΕ).  Πιο  συγκεκριμένα  το  έργο  θα  αναπτύξει  οκτώ  (8) 

πιλοτικά συστήματα RFID για ΜμΕ σε έξι διαφορετικές χώρες (Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ιταλία και Ισπανία). Τα συστήματα αυτά θα αφορούν διαφορετικούς τομείς εφαρμογής και 

στοχεύουν στην αναγνώριση καλών πρακτικών ανάπτυξης στους τομείς αυτούς.  Το έργο RFID‐ROI‐

SME συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ICT‐PSP. 

 

Σε εξέλιξη 

Το ερευνητικό Έργο RACE Network – RFID in Europe [42] 

Ξεκίνησε  το Μάρτιο  2009  το  διεθνές  ερευνητικό  έργο  με  τίτλο  “RACE Network  –  RFID  in 

Europe”,  το  οποίο  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  στο  οποίο  συμμετέχει  από 

Ελληνικής  πλευράς  το  Τμήμα  ΔΕΤ  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  μέσω  του  ELTRUN‐

SCORE Research Group. Πρόκειται  για  ένα Thematic Network  το οποίο  έχει στόχο  να καθορίσει  το 

ρυθμιστικό πλαίσιο και τα πρότυπα που σχετίζονται με την τεχνολογία RFID σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και  στο  οποίο  συμμετέχουν όλοι  οι  βασικοί φορείς μεταξύ  των  οποίων GS1‐EPCglobal, ETSI, AIDC, 

AIM,  VTT, BIBA κλπ. 
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6.2 Εφαρμογές RFID στην Ελλάδα 

Η τεχνολογία RFID που ενσωματώνεται σε εφαρμογές, στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή. 

Αν  και  η  τεχνολογία  αυτή  αναπτύσσεται  πάνω από  6  χρόνια  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  στην  Ελλάδα 

απελευθερώθηκε  το  απαιτούμενο  φάσμα  συχνοτήτων  τον  Απρίλιο  του  2006.  Η  συχνότητα 

λειτουργίας  των  EPC RFID  είναι  στο  φάσμα UHF,  στα  865‐868MHz  με  ισχύ RFID  interrogator  2W. 

Βάση  του  ΕΚΚΖΣ  (ΦΕΚ  399  /  3  Απριλίου  2006)  οι  συχνότητες  των  865‐868MHz  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν  για  ραδιοσυχνική  αναγνώριση  εφόσον  τηρούνται  οι  προδιαγραφές  συσκευών 

ανάγνωσης ως προς ETSI EN 302‐208, χωρίς ειδική άδεια από το Υπουργείο Μεταφορών. 

 

Απρίλιος 2006 

Η μελέτη περίπτωσης της ΒΙΑΝΟΞ Σβώλος Α.Ε. [47],[36] 

Η ΒΙΑΝΟΞ Σβώλος Α.Ε.  ιδρύθηκε το 1972. Αρχικά παρήγαγε προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα 

(νεροχύτες,  επαγγελματικοί  εξοπλισμοί  χώρων  μαζικής  εστίασης)  ενώ  πλέον  παράγει  και  διαθέτει 

έπιπλα κουζίνας για οικιακά και ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Από το 1997, η εταιρία, διαθέτοντας 

19.000 τ.μ. ιδιόκτητων σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων και 4.000 τ.μ. ενοικιασμένων χώρων, έχει 

εισέλθει δυναμικά στο χώρο της Παροχής Υπηρεσιών Αποθήκευσης και Διανομής σε τρίτους  (Third 

Party Logistics). Αξιοποιώντας πλήρως τις τεχνολογικές εξελίξεις  (μηχανογραφικό και μηχανολογικό 

εξοπλισμό)  και  με  ειδικευμένο  προσωπικό,  έχει  δε  προσφέρει  υπηρεσίες  σε  πελάτες  υψηλών 

απαιτήσεων  όπως:  Δημοσιογραφικός  Οργανισμός  Λαμπράκη,  Πουλιάδης &  Συνεργάτες,  Schenker, 

Νokia, Καϊρ ΑΓΒΕ, Αγγελίδης Γεωργακόπουλος ΑΕ κ.ά. 

 

Στις  αποθήκες  της  ΒΙΑΝΟΞ  Σβώλος  ΑΕ  ολοκληρώθηκε  η  υλοποίηση  του  πρώτου,  στην 

Ελλάδα, πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής της τεχνολογίας RFID (Radio Frequency Identification), 

εταιρίας  3rd  Party  Logistics  (3PL).  Η  υλοποίηση  βασίστηκε  στο  Oracle  Fusion  Middleware,  και 

ειδικότερα στις λειτουργικότητες Oracle Sensor Based Services, για την πλήρη διαχείριση τεχνολογίας 

RFID,  και  Oracle  BPEL  Process  Manager,  για  την  ενοποίηση,  σε  πραγματικό  χρόνο,  της  RFID 

τεχνολογίας με τα συστήματα Warehouse Management (WMS) και ERP που χρησιμοποιεί η εταιρία, 

χωρίς να απαιτηθούν περαιτέρω παρεμβάσεις και μετατροπές σε αυτά.  

Για  την υλοποίηση  της εφαρμογής η Oracle  Ελλάς  συνεργάστηκε με  την Orasys  id,  και  το 

οποίο, μέσω διεθνών συνεργασιών, σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, και πιλοτικών εφαρμογών 

θα  αναπτύσσει  και  θα  προσφέρει  συνολικές  λύσεις  RFID  στην  ελληνική  αγορά.  Το  hardware  που 

χρησιμοποιήθηκε  είναι  της  εταιρίας  ALIEN  Technologies,  η  οποία  είναι  διεθνής  συνεργάτης  της 

Oracle Corporation και αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την Orasys id.  

Η  υλοποίηση  αντικατέστησε  ένα  τμήμα  των  επιχειρησιακών  ροών  της  ΒΙΑΝΟΞ  που 

σχετίζεται  με  τις  αποστολές  /  εξαγωγές  προϊόντων  από  την  αποθήκη  (outbound  διαδικασίες).Η 

ανασχεδιασμένη  ροή αφορά στην απευθείας μεταφορά,  από  το  ράφι,  και φόρτωση στο φορτηγό, 

των ρολών χάρτου, τα οποία, διερχόμενα από ένα εποπτευόμενο πέρασμα που έχει δημιουργηθεί με 
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κεραίες και δέκτες RFID, ελέγχονται ώστε να καταγράφεται και να αποθηκεύεται η σχετική κίνηση / 

εξαγωγή τους από την αποθήκη. Καταργείται έτσι, η προσωρινή αποθήκευση των ρολών, αφού το 

περονοφόρο όχημα έρχεται πλέον σε επαφή με το ρολό χάρτου μόνο μια φορά για να το παραλάβει 

και να το οδηγήσει στο φορτηγό, μειώνοντας, έτσι, και την εν μέρει καταστροφή του προϊόντος και 

τους χρόνους φόρτωσης, προς μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών της ΒΙΑΝΟΞ. Επιπλέον, με τη 

χρήση της Oracle Database, η εταιρία είναι σε θέση να διαχειριστεί το μεγάλο όγκο των δεδομένων 

που  παράγονται  από  τα  RFID  tags  και,  μετατρέποντας  τα  απλά  δεδομένα  σε  πληροφορία,  να  τα 

επεξεργαστεί ώστε να στηρίξει καινοτόμες επιχειρησιακές αποφάσεις. 

 

Δεκέμβριος 2007 

Η μελέτη περίπτωσης της ΣΥΚΙΚΗ [36] 

'Ένα  εξαιρετικά  ενδιαφέρον  έργο  που  αξιοποιεί  την  τεχνολογία  RFID  έχει  υλοποιήσει  η 

Mobile  Technology  για  λογαριασμό  της  ΣΥΚΙΚΗ  (Κεντρική  Συνεταιριστική  'Ένωση  Σύκων &  Ξηρών 

Καρπών),  δηλαδή  την  ένωση  των  συκοπαραγωγών  σε  ολόκληρη  την  Ελλάδα.  Στόχος  του 

προγράμματος  ήταν  η  ανάπτυξη  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  ιχνηλασιμότητας  τροφίμων,  το 

οποίο, αξιοποιώντας την τεχνολογία RFID για τη συλλογή και μετάδοση δεδομένων, θα ενοποιεί την 

πρωτογενή παραγωγή με την μεταποίηση και τυποποίηση των γεωργικών προϊόντων. 

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» Μέτρο 4.3 του 

υπουργείου  Ανάπτυξης  της  ΓΓΕΤ  ξεκίνησε  το  έργο  «Ιχνηλασιμότητα  Φρούτων  με  Τεχνολογίες 

Ραδιοσυχνικής  Αναγνώρισης  (RF‐ID)‐ΙΡΙΔΑ».  Αντικείμενο  του  συγκεκριμένου  έργου,  το  οποίο  έχει 

διάρκεια 18  μήνες,  είναι  η ανάπτυξη  ενός  πληροφοριακού συστήματος  ιχνηλασιμότητας φρούτων 

που θα ενοποιεί την πρωτογενή παραγωγή με τη μεταποίηση και τυποποίηση γεωργικών προϊόντων 

και  το  οποίο  θα  αξιοποιεί  την  τεχνολογία  της  ραδιοσυχνικής  αναγνώρισης  για  τη  συλλογή  και 

μετάδοση  δεδομένων.  Το  ερευνητικό  έργο  πραγματοποιήθηκε  από  την  ανάδοχο  εταιρεία Mobile 

Technology  Α.Ε.  με φορέα  χρήστη  τη  ΣΥΚΙΚΗ,  που  είναι  η  μεγαλύτερη  συνεταιριστική  επιχείρηση 

σύκων  στην  Ελλάδα,  και  υπεργολάβους  το  Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  Τμήμα  Αγροτικής 

Οικονομίας & Ανάπτυξης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης. 

Η υλοποίηση του προγράμματος χωρίζεται σε δυο άξονες. Ο πρώτος είναι η βασική έρευνα 

στους  τομείς  της  διαχείρισης  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  με  έμφαση  στην  αποθήκευση  και  στην 

ιχνηλασιμότητα  φρούτων,  καθώς  επίσης  και  σε  συστήματα  και  τεχνολογίες  ραδιοσυχνικής 

αναγνώρισης  (RFID)  προϊόντων.  Ο  δεύτερος  περιλαμβάνει  τον  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  ενός 

καινοτόμου συστήματος που θα επικυρώνει στην πράξη τη θεωρητική ανάπτυξη του πρώτου άξονα. 

Το προτεινόμενο σύστημα εγκαθίσταται στον  χώρο  του συνεταιρισμού,  όπου γίνεται η παραλαβή, 

επεξεργασία,  αποθήκευση  και  διάθεση  των  φρούτων  (σύκων)  προς  τους  χονδρέμπορους  και  στη 

συνέχεια στους καταναλωτές. Η ανάπτυξη των βασικών στοιχείων του συστήματος χωρίζεται σε τρία 

διακριτά επίπεδα: εφαρμογές, δεδομένα και περιβάλλον διεπαφής . 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τόσο στρατηγικά όσο και λειτουργικά. Στα στρατηγικά 

περιλαμβάνονται  η  μείωση  των  δαπανών  αποθήκευσης,  οι  προηγμένες  τεχνολογίες  διαχείρισης 
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πελατειακών  σχέσεων  (CRM),  η  βελτιωμένη  λήψη  αποφάσεων  και  οι  υπηρεσίες  προστιθεμένης 

αξίας.  Αντίστοιχα,  στα  λειτουργικά  αποτελέσματα  περιλαμβάνονται  ο  βελτιωμένος  χειρισμός 

απρόβλεπτων  γεγονότων,  η  βελτιστοποίηση  του  χρόνου  λειτουργίας  υπηρεσιών,  ο  έλεγχος  της 

ποιότητας προϊόντων, ο εντοπισμός προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο και η βελτιωμένη διαχείριση 

όλων των λειτουργικών διαδικασιών. 

Τα  οφέλη  της  επιχείρησης  από  την  εφαρμογή  αυτή  εστιάζονται  κυρίως  στην 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών, όσον αφορά στη διαχείριση των προϊόντων εντός της αποθήκης, 

την  ιχνηλασιμότητά τους και τη διασφάλιση της ποιότητάς τους. Καθώς τέτοιου είδους εφαρμογές  

είπουν  από  την  αγορά,  ενώ  οι  οποιεσδήποτε  σχετικές  έρευνες  βρίσκονται  σε  πρώιμο  στάδιο,  τα 

αποτελέσματα  του  έργου  αναμένεται  να  αποτελέσουν  τομή  στην  εκτέλεση  τέτοιων  διαδικασιών, 

καθώς  για  πρώτη φορά  ο  χρήστης  θα  μπορεί  να  γνωρίζει  τι  προϊόντα  έχει,  πού  βρίσκονται,  σε  τι 

κατάσταση είναι κλπ. Ως άμεση συνέπεια, ο συνεταιρισμός θα μπορεί να βελτιώσει κάθε λειτουργική 

διαδικασία, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων του. 

Το εν λόγω έργο θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται 

στον χώρο της αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, καθώς μέσω της εφαρμογής επιτυγχάνεται η 

βελτίωση  της  διαχείρισης  των  προϊόντων  και  η  αυτοματοποίηση  των  διαδικασιών  εισαγωγής, 

αποθήκευσης,  αποστολής  και ανάκλησης προϊόντων.  Επίσης,  εξασφαλίζεται  η  ιχνηλασιμότητα  των 

προϊόντων, όταν αυτά διοχετευτούν στην αγορά, η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και, εν 

τέλει, η εξοικείωση των χρηστών με τις νέες τεχνολογίες RFID. 

 

Δεκέμβριος 2007 

Η μελέτη περίπτωσης του έργου  MIRTO [36] 

Το  έργο MIRTO  αφορά  στον  σχεδιασμό  και  ανάπτυξη  λύσεων  τηλεματικής  με  τη  χρήση 

εξελιγμένων και πρόσφατων τεχνολογιών για την αυτόματη παρακολούθηση φορτίων/οχημάτων στο 

πλαίσιο  των  δραστηριοτήτων  του  Οργανισμού  Σιδηροδρόμων  Ελλάδος  (ΟΣΕ),  του  Οργανισμού 

Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου (ΟΛΗ) και οι οποίοι αποτελούν 

σημαντικούς εκπροσώπους του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα. Η υλοποίηση 

έγινε από τις εταιρείες TREDIT AE και ANKO AE 

Κατάλληλες  "ετικέτες"  rfid  εγκιβωτίστηκαν  σε  διάφορες  θέσεις  του  χώρου  μετεπιβίβασης 

και  στοιβασίας,  και  αναγνώστες  rfid  τοποθετήθηκαν  στον  γερανό  μεταφόρτωσης  (transtainer)  και 

ένα  όχημα  μεταφοράς  εμπορευματοκιβωτίων  (straddle).   Ο  στόχος  της  εφαρμογής  είναι  να 

προσφέρει  έναν  τρόπο  αυτόματης  εύρεσης  της  θέσης  συλλογής  ή  απόθεσης  του 

εμπορευματοκιβωτίου  (Ε/Κ)  χωρίς  να  απαιτείται  προσπάθεια  από  τον  χρήστη.  Συγκεκριμένα,  ο 

οδηγός  του  οχήματος  όχι  μόνο  λαμβάνει  την  εντολή  μεταφοράς  ή  μεταφόρτωσης  ενός  Ε/Κ,  αλλά 

ειδοποιείται, επίσης, από το σύστημα και όταν βρίσκεται στην κατάλληλη θέση (η οποία ανιχνεύεται 

με χρήση της τεχνολογίας  rfid). Με τον τρόπο αυτόν ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες σφάλματος 

και μειώνονται οι χρόνοι συλλογής/απόθεσης των Ε/Κ, μειώνοντας συνολικά τον χρόνο (και συνεπώς 

το κόστος) διαχείρισης των Ε/Κ. 
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Το MIRTO  παρέδωσε  πρότυπα  συστήματα  δίνοντας  την  ευκαιρία  στους  εμπλεκόμενους 

φορείς  να  λάβουν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  οποιαδήποτε  μελλοντική  ανάπτυξη  σε  πλήρη 

κλίμακα. Τα σημαντικά οφέλη που αναμένονται από μία τέτοια υλοποίηση σχετίζονται κυρίως με τη 

μείωση  ή  ακόμα  εξάλειψη  των  καθυστερήσεων  στους  τερματικούς  σταθμούς  καθώς  και  την 

ελαχιστοποίηση  της  αβεβαιότητας  που  διέπει  την  πρόοδο  της  μεταφοράς.  Επιπλέον  η  ευρεία 

διάχυση  των  πληροφοριών  διευρύνει  τη  λίστα  των ωφελουμένων  μερών  αφού  πέραν  των  άμεσα 

εμπλεκομένων,  συνεργαζόμενοι  εταίροι  επηρεάζονται   από  την  αναβαθμισμένη  ποιότητα  των 

προσφερόμενων μεταφορικών υπηρεσιών. 

 

Ιανουάριος 2008 

Η μελέτη περίπτωσης της Διακίνησης ΑΕ [36],[37],[47] 

Η  Διακίνησης  Α.Ε,  η  μεγαλύτερη  ελληνική  εταιρία  3PL  εγκαινίασε  και  λειτούργησε  την 

πρώτη  εκτεταμένη  εφαρμογή  Συστήματος  Διαχείρισης  Αποθηκών  (WMS)  στην  Ελλάδα  15  χρόνια 

πριν.  Σήμερα  είναι  η  πρώτη  στην  Ελλάδα  και  από  τις  πρώτες  στην  Ευρώπη,  που  εγκαθιστά  και 

λειτουργεί  ολοκληρωμένο  Σύστημα  Διαχείρισης  Αποθηκών  με  RFID.    Η  συγκεκριμένη  εφαρμογή 

αφορά το νεότερο κέντρο logistics της εταιρίας 25.000 τμ., που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 

και  διανομή  των  προϊόντων  της  μεγαλύτερης  πολυεθνικής  εταιρίας  τροφίμων  παγκοσμίως.  Ο 

σχεδιασμός  και  υλοποίηση  του  έργου  έγινε  από  την  Business  Effectiveness  Α.Ε.  με  στόχο  την 

μεγιστοποίηση της ποιότητας λειτουργίας του συγκεκριμένου κέντρου logistics.  

Το  προσωπικό  ενός  κέντρου  logistics  χρησιμοποιεί  και  διαχειρίζεται,  ως  γνωστόν, 

περονοφόρα,  παλέτες,  ράφια,  πόρτες  και  φορτηγά  διανομής.  Αν  καθένα  από  αυτά  μπορεί  να 

αναγνωρίσει  το  άλλο,  χωρίς  ανθρώπινη  παρέμβαση,  το  προσωπικό  θα  επικεντρωθεί  μόνο  σε 

χρήσιμες  λειτουργίες  (μεταφορά,  αποθήκευση,  φόρτωση  εμπορευμάτων  κ.λπ.),  θα  αποφευχθούν 

λάθη,  καθυστερήσεις,  ενέργειες  που  δεν  παράγουν  αξία,  η  διεργασία  των  logistics  θα  αποκτήσει 

συνέχεια, ενώ οι επιμέρους διαδικασίες θα εκτελούνται με ακρίβεια και ταχύτητα. 

Η  αλληλοαναγνώριση  των  περιουσιακών  στοιχείων  ενός  κέντρου  logistics  μπορεί  να 

επιτευχθεί  αν  παλέτες,  ράφια  και  φορτηγά  χαρακτηρισθούν  μονοσήμαντα  με  ετικέτες  RFID,  ενώ 

περονοφόρα  και  πόρτες  εξοπλισθούν  με  αναγνώστες  RFID.  Χρειάζεται  προσοχή  όμως,  καθώς,  η 

πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από  τον επί  χάρτου σχεδιασμό.  Τα μέταλλα δημιουργούν 

πολλά  προβλήματα  στο  RFID  (τα  ραδιοκύματα  ανακλώνται  και  πρακτικά  αχρηστεύονται)  και  μια 

αποθήκη είναι γεμάτη μέταλλα. Το πάτωμα έχει ρινίσματα μετάλλου, τα ράφια είναι μεταλλικά, ενώ 

υπάρχουν  επίσης  πολλά  προϊόντα  σε  μεταλλικά  κουτιά.  Επιπλέον,  τα  προϊόντα  αποθηκεύονται  το 

ένα  κοντά  στο  άλλο  και  ένας  αναγνώστης  RFID  μπορεί  να  διαβάζει  μαζί  με  το  στοχευόμενο 

εμπόρευμα  και πολλά άλλα. Πρέπει  να σημειωθεί  επίσης ότι  δεν υπήρχαν αξιόπιστοι αναγνώστες 

RFID  για  περονοφόρα,  ούτε  έτοιμες  λύσεις  για  τα  προαναφερθέντα  προβλήματα.  Αναλυτικά,  η 

εφαρμογή RFID στις διαδικασίες της εταιρίας περιέκλειε τα εξής σημεία : 
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1. Σε  όλες  τις  παλετοθέσεις  επικολλήθηκαν  ειδικά  κατασκευασμένες  ετικέτες RFID,  που 

λειτουργούν  ανεμπόδιστα  σε  μεταλλικό  περιβάλλον.  Η  κάθε  παλετοθέση  έχει 

ταυτοποιηθεί με μια ετικέτα RFID, που περιλαμβάνει τις συντεταγμένες της. 

2. Τα περονοφόρα έχουν εξοπλιστεί με αντένες και αναγνώστες RFID, που επικοινωνούν 

ασύρματα με τον κεντρικό server και το WMS.  

3. Οι  ράμπες  φόρτωσης  έχουν  εξοπλιστεί  με  RFID  portals  που  περιέχουν  αντένες  και 

αναγνώστες  RFID  της  Alien  Technology.  Τα  RFID  portals  είναι  αδιάβροχα  και  έχουν 

ειδική προστασία για να αντέχουν στις τυχαίες προσκρούσεις των περονοφόρων.  

4. Σε  κάθε  εισαγομένη  παλέτα  επικολλάται  μια  ετικέτα  με  ενσωματωμένο  RFID  και 

εκτυπωμένο  barcode.  Η  συγκεκριμένη  ετικέτα  συσχετίζεται  με  το  περιεχόμενο  της 

παλέτας, έτσι ώστε να περιέχει πληροφορίες που αφορούν το είδος, την ποσότητα, την 

παρτίδα προϊόντος κ.λπ.  

5. Τα  περονοφόρα  αναγνωρίζουν  αμέσως  τις  προς  αποθήκευση  παλέτες  μέσω  των 

αναγνωστών RFID που φέρουν. Με την αναγνώριση κάθε παλέτας, ο αναγνώστης RFID 

του περονοφόρου επικοινωνεί αυτόματα με το WMS, που δίνει οδηγίες αποθήκευσης 

στο τερματικό του χειριστή. 

6. Με την εναπόθεση της παλέτας στα ράφια, ο αναγνώστης του περονοφόρου διαβάζει 

τα  RFID  της  παλετοθέσης  και  της  παλέτας.  Εάν  η  εναπόθεση  δεν  γίνει  στη  σωστή 

παλετοθέση ή αν η παλέτα δεν είναι σωστή, ενημερώνεται ο οδηγός του περονοφόρου. 

Εάν  δεν  γίνει  άμεση  διόρθωση,  το  σύστημα  απαγορεύει  περαιτέρω  χρήση  του 

περονοφόρου. 

7. Οι  παλέτες  μεταφέρονται  στις  θέσεις  ετοιμασίας  παραγγελιών  (picking),όπου  και 

συλλέγονται  τα  προϊόντα.  Εδώ  η  διαδικασία  περιλαμβάνει  συνδυασμένη  χρήση  των 

barcodes των κιβωτίων και του RFID της παραγγελίας.  

8. Οι έτοιμες παραγγελίες περνάνε από RFID portals, τα οποία διαβάζουν την ετικέτα RFID 

της  παραγγελίας  καθώς  επίσης  και  την  ετικέτα RFID  του φορτηγού.  Το  γεγονός  ότι  η 

σωστή παραγγελία φορτώνεται στο σωστό φορτηγό επιβεβαιώνεται ηχητικά και οπτικά 

με  πράσινο  σήμα.  Εάν  κάτι  είναι  λάθος,  υπάρχει  διαφορετική  ηχητική  και  φωτεινή 

ένδειξη και η διαδικασία διακόπτεται. 

9. Τέλος, η απογραφή πραγματοποιείται πολύ γρήγορα και αξιόπιστα, με απλό πέρασμα 

εξοπλισμένου  περονοφόρου  από  τους  διαδρόμους,  σε  αντίθεση  με  την  γνωστή 

χρονοβόρα διαδικασία απογραφής.  

 

Σήμερα, το έργο έχει ολοκληρωθεί και σε όλες τις εισαγόμενες παλέτες επικολλώνται RFID 

labels,  δηλαδή  ετικέτες  με  εκτυπωμένο  barcode  και  ενσωματωμένο  RFID.  Επίσης,  όλες  οι 

παλετοθέσεις  έχουν  ταυτοποιηθεί  με  ειδικές  ετικέτες  RFID.  Παράλληλα,  οκτώ  περονοφόρα  έχουν 

ήδη εξοπλισθεί με αναγνώστες RFID, ενώ έχουν επίσης εγκατασταθεί οκτώ RFID portals στις ράμπες 
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φόρτωσης.  Τα  οφέλη  από  όλες  τις  παραπάνω  αλλαγές  μέσω  της  χρήσης  RFID  θα  μπορούσαν  να 

απαριθμηθούν στα εξής : 

• Αυτοματοποίηση  διαδικασιών,  ως  άμεση  συνέπεια  της  αυτόματης 

αλληλοαναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων της αποθήκης. 

• Ελαχιστοποίηση  λαθών,  ως  αποτέλεσμα  της  δραστικής  μείωσης  της  ανθρώπινης 

παρέμβασης. 

• Μείωση  ελλείψεων,  ως  συνέπεια  λιγότερων  λαθών  και  της  μεταφοράς 

πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. 

• Γρήγορες και συχνότερες απογραφές, αφού η διαδικασία θα είναι απλούστερη και 

ταχύτερη. 

• Μείωση επαναληπτικών παραγγελιών, αφού θα υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις και 

ακριβέστερη γνώση του αποθέματος. 

• Γρήγορες & σωστές φορτώσεις, αφού ο έλεγχος στις πόρτες φόρτωσης θα γίνεται 

αυτόματα. 

• Μείωση κόστους λειτουργίας ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω. 

 

Αύγουστος 2008 

Η μελέτη περίπτωσης της STAFF JEANS [34],[36],[47] 

Η εταιρία STAFF  Jeans AE  ξεκίνησε  το 1992, ως παραγωγός υψηλής ποιότητας προϊόντων 

denim για να εξελιχθεί σήμερα σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και σχεδιαστές jeans 

στην  Ευρώπη.  Μέσω  της  συνεχούς  ανάπτυξης  νέων  τεχνικών  φινιρίσματος  των  προϊόντων  και 

χρησιμοποιώντας  υφάσματα  της  υψηλότερης  δυνατής  ποιότητας  η  STAFF  απέκτησε  ειδική 

τεχνογνωσία, που της επέτρεψε να αναπτύξει και να προωθήσει το δικό της  trademark: Staff Jeans 

and  Co.  Με  την  απόφαση  της  να  υιοθετήσει  την  τεχνολογία  RFID,  η  STAFF,  αποδεικνύοντας  τη 

δυναμική της, «εγκαινιάζει» σήμερα ένα από τα πλέον σύγχρονα κέντρα διανομής στην Ευρώπη με 

δυνατότητες  διαχείρισης  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  από  το  σημείο  παραγωγής  έως  το  σημείο 

λιανικής πώλησης. 

Το  καινοτόμο  σύστημα  RFID  της  STAFF  Jeans  AE  ,εκτός  από  τη  βελτιστοποίηση  και 

επιτάχυνση  των διαδικασιών παραλαβής,  συλλογής και αποστολής προϊόντων,  θα προσφέρει στην 

εταιρία  τη δυνατότητα  καλύτερης διαχείρισης  των αποθεμάτων στα  σημεία  λιανικής πώλησης,  θα 

μειώσει  την πιθανότητα  ελλείψεων καθώς και  τον όγκο  των  επιστρεφομένων προϊόντων.  Τέλος οι 

ετικέτες  RFID  θα  συμβάλουν  στην  προστασία  του  ονόματος  της  εταιρίας  (branding)  μέσω  της 

πιστοποίησης της αυθεντικότητας των επώνυμων προϊόντων STAFF Jeans and Co, ενώ παράλληλα θα 

επιτρέψουν την εγκατάσταση μίας σειράς ηλεκτρονικών εφαρμογών στα σημεία λιανικής πώλησης 

με  σκοπό  τη  διαφήμιση  και  την  προώθηση  των  πωλήσεων  της  εταιρίας.  Ένα  παράδειγμα  τέτοιας 

εφαρμογής αποτελεί το «διαδραστικό δοκιμαστήριο», το οποίο περιλαμβάνει κεραία RFID και οθόνη 

προβολής πληροφοριών σχετικά με το προϊόν το οποίο δοκιμάζει ο πελάτης, διαφημιστικού υλικού 
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και υλικού πολυμέσων, καθώς και πληροφορίες για σχετικά προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα στο 

κατάστημα, όπως gadgets και accessories. 

Η SENSAP Microsystems ΑΕ ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2008 τη συνεργασία της με την 

εταιρία STAFF Jeans ΑΕ και το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας  (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ) 

με  σκοπό  την  ανάπτυξη  ενός  καινοτόμου  συστήματος  διαχείρισης  αποθεμάτων  βασισμένου  στη 

σύγχρονη τεχνολογία UHF RFID, το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί στο κέντρο διανομής της STAFF 

στη Λάρισα καθώς και στα εργοστάσια παραγωγής της εταιρίας εντός και εκτός Ελλάδος. Στο πλαίσιο 

της  εν  λόγω  συνεργασίας,  η  STAFF  Jeans  πρόκειται  να  εγκαταστήσει  ένα  ιδιαίτερα  καινοτόμο 

σύστημα  RFID  UHF  τεχνολογίας,  το  οποίο  πρόκειται  να  βελτιστοποιήσει  και  επιταχύνει  τις 

διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, απογραφής και αποστολής των προϊόντων της εταιρίας προς τα 

ιδιόκτητα ή μη σημεία λιανικής πώλησης προϊόντων της. 

Το  εν  λόγω  σύστημα  RFID  χρησιμοποιεί  ειδικές  RFID  ετικέτες  της  αμερικανικής  εταιρίας 

IMPINJ  με  δυνατότητα  σάρωσης  από  κεραίες  μακρού ή  και  εγγύτερου ηλεκτρομαγνητικού  πεδίου 

της  ισραηλινής  εταιρίας MTI Wireless  και  εκτυπωτές RFID  της  εταιρείας  Printronix.  Η  δυνατότητα 

χρήσης  κεραιών  σε  ένα  ενιαίο  σύστημα  RFID  προσφέρει  στην  εταιρία  τη  μοναδική  δυνατότητα 

ανίχνευσης αντικειμένων σε επίπεδο τεμαχίου και σε επίπεδο χαρτοκιβωτίου / παλέτας, γεγονός το 

οποίο αυξάνει την αξιοπιστία και ευελιξία του συστήματος. Το σύστημα, η εγκατάσταση του οποίου 

συμμορφώνεται  στην  καινοτόμο  αρχιτεκτονική  S‐PLATFORM©  της  SENSAP  Microsystems  ΑΕ, 

διαθέτει  μία  σειρά  ειδικών  αλγορίθμων  εντοπισμού  της  θέσης  και  ανάλυσης  της  επιχειρηματικής 

κατάστασης (business state) των προϊόντων εντός και εκτός του κέντρου διανομής της εταιρίας. 

 

Ιούνιος 2009 

Ερευνητικό Έργο SMART [42] 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο 2009 το διεθνές ερευνητικό έργο “SMART: "Intelligent 

Integration of Supply Chain Processes and Consumer Services based on Unique Product Identification 

in a Networked Business Environment"  (European Sixth Framework Program, ST‐5‐034957‐STP)  του 

Εργαστηρίου  Ηλεκτρονικού  Εμπορίου  (ELTRUN).  Επιστημονικός  υπεύθυνος  του  έργου  ήταν  ο 

Καθηγητής Γ. Δουκίδη ενώ το συνολικό επιστημονικό συντονισμό είχε η Επικ. Καθηγ. Κ. Πραματάρη. 

Στο πλαίσιο του έργου έγινε πραγματική εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε κατάστημα supermarket 

σε  Ελλάδα  (Βερόπουλος),  Ιρλανδία  (Superquinn)  και  Κύπρο  (Alpha‐Mega),  ενώ  το  Μάιο  2009 

διοργανώθηκε και ένα «Live RFID workshop» με σημαντική συμμετοχή στελεχών από το εμπόριο και 

τη βιομηχανία.  

Το ερευνητικό έργο SMART είχε ως κύριο στόχο την υποστήριξη των υπηρεσιών προς τους 

καταναλωτές  και  την  έξυπνη  δικτύωση  βασισμένο  τόσο  στον  αποδοτικό  διαμοιρασμό  των 

πληροφοριών  όσο  και  στην  αποτελεσματική  συνέργεια  όλων  των  συνεργατών  της  εφοδιαστικής 

αλυσίδας.  Η  χρήση  του  RFID  έγινε  με  κύριο  μέλημα  ότι  όλα  τα  προϊόντα  θα  πρέπει  να 

χαρακτηρίζονται ως μοναδικά και να αναγνωρίζονται αυτόματα σε όλα τα βήματα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 
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Οι επιμέρους στόχοι – αποτελέσματα του έργου ήταν: 

• Η ενεργοποίησης νέων καινοτόμων in‐store υπηρεσιών προς τον καταναλωτή και η 

δημιουργία  σχέσεων  μεταξύ  των  εμπλεκομένων  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  τα 

οποία  δημιουργούν  τις  συνθήκες  για  μοναδική  αναγνώριση  των  προϊόντων  και 

πληροφόρηση πραγματικού χρόνου  

• Η παροχή τόσο αξιόπιστων και πραγματικού χρόνου πληροφορίας σχετικά με την 

ποιότητα  και  το  ιστορικό  των    προϊόντων  όσο  και  καλά  τεκμηριωμένων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές  

• Η  ανάπτυξη  νέων  αλγορίθμων  υποστήριξης  αποφάσεων  και  λογισμικών 

προγραμμάτων  τα  οποία  θα  εκμεταλλεύονται  την  μοναδιαία  αναγνώριση  του 

προϊόντος και την πραγματικού χρόνου ροή πληροφοριών, για υποστήριξη in‐store 

λειτουργιών και διαδικασιών που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα  

 

Οι συνεργάτες του συγκεκριμένου έργου ήταν: 

• Intrasoft International S.A. 

• Cambridge University Auto‐ID Lab 

• Trinity College Dublin 

• Planning Cyprus Ltd. 

• Alpha‐Mega Papaellinas Supermarkets 

• Hellas‐Spar Veropoulos Supermarkets 

• WHU, Otto Beisheim School of Management 

• RILKEN S.A. 

• Superquinn Supermarkets 
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6.3 Η υφιστάμενη κατάσταση και η διείσδυση της τεχνολογίας RFID 

Οι πρώτες υλοποιήσεις RFID στην Ελλάδα καταδεικνύουν ότι υπάρχει μεν ενδιαφέρον ‐ και 

μάλιστα μεγάλο‐ από τις ελληνικές επιχειρήσεις, παράλληλα όμως υπάρχει και πολύς δισταγμός. Οι 

ελληνικές  εταιρείες  προτιμούν  να  δοκιμάσουν  τα  πλεονεκτήματα  της  εν  λόγω  τεχνολογίας  σε 

συγκεκριμένες υλοποιήσεις με σχετικά μικρό ρίσκο και σημαντικά οφέλη σε περίπτωση επιτυχίας. Το 

κόστος είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και όσο δεν 

λύνεται τόσο το RFID θα περιορίζεται ‐όσον αφορά στην τοποθέτηση ετικετών ‐ σε κιβώτια, παλέτες 

και  κουτιά.  Όπως  είναι  λογικό  και  αναμενόμενο,  σε  καμία  περίπτωση  το  RFID  δεν  έχει  ακόμη 

αντικαταστήσει  το barcode.  Οι  περισσότεροι  αναλυτές  θεωρούν  πιθανή  την  επί  μακρόν  αρμονική 

συμβίωση των δύο μεθόδων ταυτοποίησης. 

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν πάντως κάποιες πρωτοποριακές και καινοτόμες υλοποιήσεις, 

οι  οποίες  έχουν  αρχίσει  να  πολλαπλασιάζονται  ακόμη  και  στην  Ελλάδα.  Για  παράδειγμα,  η 

συγκεκριμένη  τεχνολογία  χρησιμοποιείται  στα  διόδια  της  Αττικής  Οδού  (e‐pass)  και  της  Εθνικής 

Οδού  (Teopass),  στον  Δήμο  Ασπροπύργου,  ο  οποίος  προχώρησε  στην  τοποθέτηση  RFID  ετικετών 

(tags)  στους  κάδους  σκουπιδιών.  Όσον  αφορά  στον  χώρο  τού  λιανεμπορίου  και  γενικότερα  στην 

αλυσίδα  προμηθειών  και  εφοδιασμού  της  λιανικής  πώλησης,  ακόμα  οι  υλοποιήσεις  είναι  μάλλον 

λίγες  σε  αριθμό.  Από  την  άλλη,  όσοι  παρακολουθούν  από  κοντά  τη  συγκεκριμένη  αγορά 

επισημαίνουν  το  πολύ  μεγάλο  ενδιαφέρον  που  εκδηλώνουν  για  την  εν  λόγω  τεχνολογία 

πολυάριθμες  ελληνικές  επιχειρήσεις  της  αγοράς  του  λιανεμπορίου.  Επιπλέον,  έχουν  αρχίσει  να 

υλοποιούνται  ορισμένα  πιλοτικά  έργα,  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  αποτελέσουν  ένα  καλό 

παράδειγμα, προκειμένου να επιταχυνθεί η διείσδυση της τεχνολογίας RFID στην Ελλάδα. 

Με σκοπό να αποτυπώσει τις προοπτικές χρήσης και αποδοχής της τεχνολογίας RFID στην 

ελληνική  πραγματικότητα,  διοργανώθηκε  μια  πανελλήνια  ποσοτική  έρευνα  υπό  την  αιγίδα  του  Ε‐

Business  Forum  βάσει  ερωτηματολογίου.  Τα  αποτελέσματα  αυτής  της  έρευνας  αποτελούν  την 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης τέλη 2008 αρχές 2009 της τεχνολογίας RFID στην Ελλάδα. 

Όσον  αφορά  τα  αποτελέσματα  σχετικά  με  τις  προοπτικές  χρήσεις  και  διείσδυσης  της  τεχνολογίας 

RFID  η  πλειοψηφία  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  (μεσαίες  και  μεγάλες  επιχειρήσεις  άνω  των  100 

εργαζομένων  και  άνω  των €3.000.000  ετήσιο  τζίρο)  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα  χρησιμοποιούν 

την  τεχνολογία  barcode  για  παρακολούθηση  των  προϊόντων  κυρίως  σε  επίπεδο  τεμαχίου  στην 

λιανική  πώληση,  κατά  την προετοιμασία  της  παραγγελίας  και  την  απογραφή,  όπως  επίσης  και  σε 

επίπεδο παλέτας κατά την προετοιμασία μιας παραγγελίας. Αναφορικά με την συχνότητα εμφάνισης 

προβλημάτων  σε  κομβικές  διαδικασίες  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  η  έρευνα  κατέδειξε  ότι  η 

συχνότητα εμφάνισής τους είναι σχετικά μικρή. Αυτό εξηγείται μερικώς στο ότι αποτελούν μεγάλες 

επιχειρήσεις  που  ακολουθούν  κατά  βάση  αυτοματοποιημένες  διαδικασίες  υποστηριζόμενες  από 

μεγάλα  και  διεπιχειρησιακά  πληροφοριακά  συστήματα  όπως  WMS,  ERP,  Automated  Barcode 

Scanners  κ.τ.λ.).  Με  μεγαλύτερη  συχνότητα  εμφανίζονται  προβλήματα  τα  οποία  οφείλονται  στην 

έλλειψη πληροφόρησης αναφορικά με  την ακριβή θέση  του προϊόντος στην  εφοδιαστική αλυσίδα 
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(προβλήματα ιχνηλασιμότητας). Μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: [36] 

(α) αδυναμία υπολογισμού του ακριβούς επιπέδου της ζήτησης,  

(β) αδυναμία εναρμόνισης των παραγγελιών για αναπλήρωση ενός προϊόντος,  

(γ) λάθη κατά τον υπολογισμό των επιστροφών,  

(δ)  δέσμευση  ανθρωπίνων  πόρων  για  την  ανεύρεση,  ταξινόμηση  και  επεξεργασία  της 

πληροφορίας που διακινείται στην εφοδιαστική αλυσίδα,  

(ε) λάθη κατά τον έλεγχο και υπολογισμό του επιπέδου αποθέματος,  

(στ) μη αποτελεσματική αξιοποίηση των μέσων διαχείρισης λόγω έλλειψης πληροφοριών,  

(ζ) μη ύπαρξη προϊόντων στην αποθήκη ή το ράφι (out‐of‐stock) 

(η) λάθη παράδοσης χωρίς πρόθεση κ.α.  

Η  τεχνολογία RFID  αναμένεται  να ελαχιστοποιήσει  την συχνότητα εμφάνισης  των 

παραπάνω προβλημάτων παρέχοντας σε πραγματικό  χρόνο πληροφορία  για  την θέση και 

κατάσταση  κάθε  προϊόντος  μέσα  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  Παρόλα  αυτά  υπάρχουν 

κάποιοι  κρίσιμοι  παράγοντες  αναφορικά  με  την  προοπτική  χρήσης  της  τεχνολογίας  RFID 

στην εφοδιαστική αλυσίδα και που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να διεισδύσει 

η εν λόγω τεχνολογία στις ελληνικές επιχειρήσεις. Θέματα που αφορούν το κόστος αγοράς 

και  ενσωμάτωσης  της  νέας  τεχνολογίας,  ο  ανασχεδιασμός  των  υπαρχουσών 

επιχειρηματικών διαδικασιών καθώς επίσης  τεχνικά  ζητήματα σχετικά με  τη συμβατότητα 

των αναγνωστών κτλ, αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν την 

τεχνολογία  RFID.  Οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  φαίνονται  ακόμη  διστακτικές  και 

προβληματισμένες  δεδομένου  ότι  πρέπει  πρώτα  η  τεχνολογία  να  είναι  ώριμη  να 

εφαρμοστεί  σε  πραγματικές  συνθήκες  ελαχιστοποιώντας  τα  περιθώρια  λάθους  ή 

εσφαλμένης  λειτουργίας  (π.χ.  προβλήματα  στην  εκχώρηση  ετικετών,  ασυμβατότητες  στις 

συχνότητες  λειτουργίας  κ.ο.κ.).  Σε  αυτά  τα  πλαίσια,  πρέπει  πρώτα  να  επιλυθούν  όλα  τα 

προβλήματα  που  αναφέρονται  στην  τεχνολογική  αρτιότητα  του  RFID  και  σε  δεύτερο 

επίπεδο  να  επιλυθούν  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  ενσωμάτωση  της  τεχνολογίας  στις 

επιχειρηματικές διαδικασίες.[35] 

Μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες στην εφαρμογή RFID είναι πώς θα 

μετατοπιστεί  η  εφαρμογή  της  τεχνολογίας  RFID  από  μια  «επιβεβλημένη  εντολή»  στις 

εταιρίες σε μια «καινοτομία» που θα φέρει απόδοση επένδυσης (ROI) και συνεπακόλουθα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρίες που την εφαρμόζουν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 

εταιρίες που θα  εφαρμόσουν  την  τεχνολογία δεν θα  είναι σε θέση  να δουν απόδοση  της 

επένδυσης  στα  πρώτα  δύο  ή  τρία  χρόνια.  Επίσης,  υπάρχει  αβεβαιότητα  σχετικά  με  τον 

τρόπο που πρόκειται να επηρεάσει η τεχνολογία RFID  τις εφοδιαστικές αλυσίδες και ποια 

είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την εφαρμογή της. 

Το Auto‐ID Center σε συνεργασία με την  IBM και την Accenture δημοσίευσε στην 

ιστοσελίδα  του  μια  ηλεκτρονική  αριθμομηχανή  απόδοσης  επένδυσης  (ROI).Είκοσι  πέντε 
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εταιρίες  που  αποτελούν  και  εταιρικούς  χορηγούς  του  Auto‐ID  Center  έλεγξαν  και 

επικύρωσαν  τη  ROI  αριθμομηχανή  Η  αριθμομηχανή  λαμβάνει  υπόψη  τη  φύση  της 

δραστηριότητας  της εταιρίας που ερευνάται,(δηλαδή αν είναι  κατασκευαστής,  διανομέας, 

πωλητής,  κλπ.)το  επίπεδο  παρακολούθησης  που  απαιτείται  (δηλαδή,  παλέτες,  κιβώτια,  ή 

μεμονωμένα  προϊόντα),τα  αναμενόμενα  οφέλη  (π.χ.  εξοικονόμηση  κόστους  εργασίας, 

μείωση  επίπεδου  αποθέματος,  μείωση  απωλειών,  κλπ.)και  πιο  λεπτομερείς  πληροφορίες 

σχετικά με τις λειτουργίες της εταιρίας, καθώς και άλλους παράγοντες. Ο χρήστης μπορεί να 

αλλάξει  τη  φύση  και  τον  αριθμό  των  μεταβλητών  που  θα  ήθελε  να  συμπεριλάβει  στο 

«σενάριο» που θέτει στην αριθμομηχανή  (ROI). Τέτοιου είδους πιλοτικά έργα βοηθούν τις 

εταιρίες να υπολογίσουν τα μεγάλα άυλα οφέλη από την χρήση της  τεχνολογίας RFID στο 

πλαίσιο του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος. 

 

Όσον  αφορά  τις  μικρές  επιχειρήσεις,  το  μεγάλο  κόστος  ενσωμάτωσης  της 

τεχνολογίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες μιας επιχείρησης και παράλληλα, το γεγονός 

ότι  η  τεχνολογία  ακόμα  δεν  είναι  γνωστή  σε  ευρύ  φάσμα  δυσχεραίνει  την  δυνατότητα 

πληροφόρησης  των  μικρών  επιχειρήσεων  αναφορικά  με  τα  πλεονεκτήματα  και  τις 

προοπτικές εφαρμογής της. 

 

6.3.1 Αποδοχή τεχνολογίας RFID από τις Ελληνικές επιχειρήσεις 
Η  πλειοψηφία  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  δεν  είναι  εξοικειωμένοι  με  την 

τεχνολογία  αλλά  έχουν  ενημερωθεί  κυρίως  μέσω  εξωγενών  πηγών  όπως  σεμινάρια, 

συμμετοχή σε συνέδρια,  έντυπο  και ηλεκτρονικό  τύπο  κ.ο.κ. Παρόλα αυτά,  αναγνωρίζουν 

πως η τεχνολογία RFID μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες στην αποτελεσματικότερη 

διαχείριση  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Παράλληλα,  ενδιαφέρονται  ιδιαίτερα  να 

ενσωματώσουν  την  τεχνολογία  RFID  στις  επιχειρηματικές  τους  διαδικασίες  ενώ  πολλές 

αρχίζουν να ενεργοποιούνται συμμετέχοντας σε πιλοτικά προγράμματα που χρησιμοποιούν 

την  τεχνολογία  RFID.  Το  τελευταίο  χαρακτηριστικό  καταδεικνύει  και  την  δυναμική  των 

ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες θέλουν σε κάθε περίπτωση να είναι προετοιμασμένες για 

την μετάβασή τους από το barcode στο RFID. 

Οι  επιχειρήσεις  δίνουν  μεγάλη  προτεραιότητα  στην  ανάπτυξη  λύσεων  για  ένα 

πλήθος εφαρμογών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο στο downstream όσο και 

στο  upstream  κομμάτι  της.  Όπως  ήταν  αναμενόμενο,  οι  εφαρμογές  διαχείρισης  της 

αποθήκης, διαχείρισης αποθέματος, υποβοήθησης της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και 

εξειδικευμένες  εφαρμογές  για  τις  μεταφορές  και  διανομές  τυγχάνουν  μεγάλης 

προτεραιότητας.  Οι  λύσεις  διαχείρισης  αποθήκης  και  αποθέματος  έχουν  ως  στόχο  την 

ελαχιστοποίηση  του  κόστους  αποθήκευσης  μεγαλύτερης  ποσότητας  προϊόντων  από  όση 

πραγματικά  απαιτείται.  Παράλληλα,  αποσκοπούν  στην  αποτελεσματικότερη 

παρακολούθηση (και σε πραγματικό χρόνο) των προϊόντων που εισέρχονται και εξέρχονται 
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από την κεντρική αποθήκη. Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχονται ότι η 

τεχνολογία RFID αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη σχεδόν σε όλα τα προβλήματα 

της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  με  σημαντικότερο  το  όφελος  της  αποφυγής  λαθών  κατά  τον 

έλεγχο  και  τον  υπολογισμό  του  επιπέδου  αποθέματος  στο  κατάστημα  ή  την  κεντρική 

αποθήκη,  τον  υπολογισμό  των  επιστροφών,  όπως  και  την  έλλειψη  διαφάνειας  στην 

εφοδιαστική  αλυσίδα,  γεγονός  που  επιβεβαιώνει  ότι  το  RFID  αναμένεται  κυρίως  να 

βελτιώσει προβλήματα τα οποία είναι σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. 

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  ένδειξη  χαμηλής  προτεραιότητας  στις 

διαδικασίες  που  έχουν  σχέση  με  τον  τελικό  καταναλωτή.  Αυτό  οφείλεται  κυρίως  στην 

περιρρέουσα αρνητική  ατμόσφαιρα  που  έχει  δημιουργηθεί  αναφορικά  με  την  προστασία 

των  ευαίσθητων  προσωπικών  δεδομένων  των  καταναλωτών  και  η  οποία  είχε  ως 

αποτέλεσμα  την  ματαίωση μεγάλων  πιλοτικών  προγραμμάτων.  Ως  εκ  τούτου,  αναμένεται 

να  δοθεί  προτεραιότητα  στην  υλοποίηση  τεχνολογικών  λύσεων  που  θα  αναφέρονται  σε 

διαδικασίες  στις  οποίες  θα  ελαχιστοποιείται  η  αλληλεπίδραση  με  τον  τελικό  πελάτη  – 

καταναλωτή, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο έως ότου αντιστραφεί η αρνητική άποψη των 

καταναλωτών σχετικά με το RFID.  

Ιδιαίτερα  ενθαρρυντικό  είναι  το  γεγονός  ότι  οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  είναι 

διατεθειμένες  να  πραγματοποιήσουν  ενέργειες  ενσωμάτωσης  της  τεχνολογίας  στις 

επιχειρηματικές  τους  διαδικασίες.  Έχουν  συνειδητοποιήσει  ότι  η  αξιοποίηση  της 

τεχνολογίας  RFID  στη  διαχείριση  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  αποτελεί  ένα  σημαντικό 

παράγοντα εξέλιξης. Βέβαια, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίζεται στην 

ελληνική πραγματικότητα είναι η ελλιπής ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων (κυρίως 

μεσαίων  και  μικρομεσαίων)  αναφορικά  με  τις  δυνατότητες  της  εν  λόγω  τεχνολογίας.  Η 

τεχνολογία  RFID  δεν  πρόκειται  σε  καμία  περίπτωση  να  αντικαταστήσει  τουλάχιστον  στο 

άμεσο μέλλον τις υπάρχουσες τεχνολογίες σήμανσης προϊόντων και  ιδιαίτερα το barcode. 

Άλλωστε,  όλες  οι  προσπάθειες  που  γίνονται  σε  διεθνές  επίπεδο,  επικεντρώνονται  στην 

ομαλή αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας έτσι ώστε να 

υποστηρίζουν και το RFID πέρα από το Barcode.[35] 

 

6.3.2 Αποδοχή τεχνολογίας RFID από τους Καταναλωτές 
Πολλές είναι οι αντιδράσεις των καταναλωτών που προκύπτουν από την εφαρμογή 

αυτής της τεχνολογίας, λόγω των ανησυχιών για παραβίαση του  ιδιωτικού απορρήτου. Το 

ιδιωτικό  απόρρητο  αμφισβητείται  σχεδόν  παντού.  Η  αντίθεση  για  τη  χρήση  του  RFID 

οφείλεται  στη  δυνατότητα  εφαρμογής  της  τεχνολογίας  σε  οτιδήποτε  σχετίζεται  με  τον 

αυτόματο προσδιορισμό της θέσης χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του καταναλωτή, στην 

απέραντη  συλλογή  δεδομένων  που  πραγματοποιεί  και  στη  δικτύωση  της  τεχνολογίας  σε 

ασύρματα περιβάλλοντα.  
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Μια  ενδιαφέρουσα  και  πρόσφατη  έρευνα  σχετικά  με  την  αποδοχή  της  RFID 

τεχνολογίας από  τους  καταναλωτές πραγματοποιήθηκε από  τους Muhammad Hossain  και 

Victor Prybutok  και δημοσιεύθηκε τον Μάιο  του 2008.  Στόχος αυτής  της έρευνας ήταν να 

διερευνηθούν  οι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τους  καταναλωτές  στην  αποδοχή  της 

τεχνολογίας  RFID.  Τα  ευρήματα  υποδεικνύουν  ότι  οι  ανέσεις‐ευκολίες,  ο  πολιτισμός‐

κουλτούρα , και η ασφάλεια είναι σημαντικοί παράγοντες ώστε να προβλεφθεί η πρόθεση 

της χρήση της τεχνολογίας RFID από τους καταναλωτές. Επιπλέον όσο πιο διάχυτη είναι η 

θετική  επίδραση  της  τεχνολογίας  σε  ανθρώπους,  τόσο  λιγότερο  τίθεται  το  ζήτημα  της 

προσωπικής ζωής. Ενώ τέλος, οι καταναλωτές μπορεί να έχουν διαφορετική γνώμη για τον 

τρόπο  με  τον  οποίο  αντιλαμβάνονται  την  έννοια  της  ιδιωτικής  ζωής,  καθώς  αφορά 

προσωπικές πληροφορίες. Αυτό είναι δυνατό επειδή οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να 

έχουν διαφορετική σημασία και βαρύτητα σε διαφορετικούς καταναλωτές. 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ευκολίες και ανέσεις που προσφέρει η τεχνολογία RFID 

,  η  επιρροή  της  κουλτούρας‐πολιτισμού  και  το  πώς  αντιλαμβάνονται  την  ασφάλεια  οι 

καταναλωτές, βρέθηκαν να έχουν σημαντική επίδραση στην προθυμία των καταναλωτών να 

δεχθεί  την  τεχνολογία  RFID.  Όσο  περισσότερες  είναι  οι  ευκολίες  που  προσφέρει  η 

τεχνολογία τόσο μεγαλύτερη γίνεται η πρόθεση των καταναλωτών να την χρησιμοποιήσουν. 

Η επιρροή του πολιτισμού στις αντιλήψεις σχετικά με την τεχνολογία RFID είναι επίσης ένας 

σημαντικός  καθοριστικός  παράγοντας  της  αποδοχής  της  τεχνολογίας  αυτής  από  τον 

καταναλωτή.  Δηλαδή,  η  έκταση  της  αποδοχής  της  τεχνολογίας  RFID  επηρεάζεται  από 

κοινωνικές  πεποιθήσεις,  συστήματα  αξιών,  κανόνων,  ή  συμπεριφορές.  Ένας  άλλος 

σημαντικός καθοριστικός παράγοντας του αποδοχή της τεχνολογίας RFID είναι η αντίληψη 

της  ασφάλειας  των  προσωπικών  πληροφοριών.  Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  σημασία  της 

προσωπικής ασφάλειας των πληροφοριών και χαμηλότερη η βούληση του καταναλωτή να 

θυσιάσει  την  ασφάλεια  των  προσωπικών  πληροφοριών  του,  τόσο  χαμηλότερη  είναι  η 

πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία RFID. 

Μια εξίσου σημαντική διαπίστωση είναι ότι οι κανονισμοί‐ρυθμιστικό πλαίσιο δεν 

έχουν  σχέση  με  την  πρόβλεψη  της  πρόθεσης  της  χρήσης  RFID  από  τους  καταναλωτές. 

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για μια τέτοια αντιφατική διαπίστωση. Πρώτον, δεν υπάρχουν 

σαφώς  καθορισμένοι,  καθολικοί  κανονισμοί  ως  προς  τον  έλεγχο,  την  εφαρμογή  και  τη 

χρήση  της  τεχνολογίας  RFID.  Δεύτερον,  η  έλλειψη  τέτοιων  καθολικών,  κατανοητών 

ρυθμίσεων  οδηγεί  τους  καταναλωτές  να  μην  αντιλαμβάνονται  πλήρως  του  τι  μπορεί  να 

κάνουν οι κανονισμοί ώστε να παραχθεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.[35] 
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7. Συμπεράσματα 

Η  τεχνολογία  RFID  αποτελεί  ακόμα  ένα  catch‐word,  μία  λέξη  που  μπορεί  να  κάνει 

οποιονδήποτε να σε ακούσει. Σαν όλα τα νέα τεχνολογικά θαύματα ακολουθεί το γνωστό hype curve 

και  τώρα  στην  Αμερική  μάλλον  βρίσκεται αρκετά κάτω  από  την  κορυφή  του,  ενώ  στην  Ευρώπη 

βρίσκεται στη  κορυφή  του. Όλοι οι  προμηθευτές  το  έχουν,  όλοι  οι  χρήστες  το θέλουν,  λίγοι  όμως 

πραγματικά γνωρίζουν την αληθινή του διάσταση. [47] 

 

 

RFID Hype Curve 

 

Παρ’  όλο  που  η  τεχνολογία  RFID  εμφανίζει  αρκετά  (προς  το  παρόν)  μειονεκτήματα, 

θεωρείται ένα πραγματικά αποδοτικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις όμως θα πρέπει να επιστήσουν την 

προσοχή τους σε δύο κυρίως σημεία. Το πρώτο είναι ότι μόνο μέσω της χρήσης του RFID σε επίπεδο 

συστήματος  μπορούν  να  αποκομίσουν  οφέλη.  Προκειμένου  ωστόσο  να  καταφέρουν  κάτι  τέτοιο 

απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων‐partners του supply chain, η οποία και πρέπει να 

προωθηθεί  ταχύτατα.  Το  δεύτερο  σημείο  το  οποίο  πρέπει  να  προσέξουν  είναι  η  αξιολόγηση  και 

παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας RFID. Η τεχνολογία RFID όπως διαφημίζεται σήμερα, 

δεν θα συνεχίσει να αποδίδει για πολύ ακόμη.  

Το όραμα για αποδοτικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε παγκόσμιο επίπεδο 

κινεί  την  τεχνολογία RFID  με  ένα μεγάλο αριθμό  επενδύσεων  σε  πιλοτικά  προγράμματα.  Όμως οι 

δυνατότητες  της  δεν  αφήνουν  αδιάφορους  και  άλλους  τομείς  όπως  αυτόν  της  υγείας,  των 

μεταφορών  της  ιχνηλάτισης  ανθρώπων  και  της  ασφάλειας  όπου  η  τεχνολογία  RFID  βρίσκει 

εφαρμογή. 
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Ένα  από  τα  χαρακτηριστικά  της  ανάπτυξης  της  RFID  τεχνολογίας  μέχρι  σήμερα,  που 

θεωρείται  και  το  σήμα  κατατεθέν  της,  είναι  η  προθυμία  των  εταιριών,  των  στελεχών  και  των 

ακαδημαïκών  φορέων  να  μοιραστούν  την  ερευνητική  τους  δραστηριότητα,  τις  εμπειρίες  και  τα 

συμπεράσματα  των  βέλτιστων  πρακτικών  τους  αυτό  που  είναι  επιθυμητό  σήμερα  αλλά  και 

μελλοντικά είναι να παραμείνει ανοικτή και συνεχής η επικοινωνία τόσο των εταιριών όσο και των 

κυβερνητικών  υπηρεσιών  στην  ανταλλαγή  βέλτιστων  πρακτικών  και  εμπειριών  με  την  ευρύτερη 

κοινότητα  RFID,  μέσω  παρουσιάσεων  και  γραπτών  εκθέσεων  (μελέτες  περιπτώσεων)  καθώς  με 

αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται και επίσημα τα στάδια της RFID επανάστασης. 

Όσον αφορά την ελληνική επιχειρηματική σκηνή, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην 

σφαιρική συλλογή επιτυχημένων παραδειγμάτων και πρακτικών επιχειρήσεων από το διεθνή χώρο 

που  θα  οδηγήσουν  αναπόφευκτα  στην  ομαλή  υιοθέτηση  της  τεχνολογίας  RFID  αρχικά  από  τις 

μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και στην συνέχεια στην σταδιακή εξάπλωσή της και στις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις. 

Στο  νέο  επιχειρηματικό  τοπίο,  οι  βασικές  λειτουργικές  δομές  των  εταιριών  οφείλουν  να 

προσαρμοστούν  και  να  εξοπλιστούν  κατάλληλα,  ώστε  να  λειτουργούν  αποτελεσματικά  και  να 

υποστηρίζουν την επιχείρηση του σήμερα. Οι εσωτερικές διαδικασίες του κάθε οργανισμού μπορούν 

να  βοηθηθούν  και  να  βελτιστοποιηθούν  με  την  αξιοποίηση  της  τεχνολογίας  και  αφού  πρώτα 

προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις κάθε τμήματος, έστω και αν αυτό αποτελείται από ένα 

άτομο. Η εποχή της ανωνυμίας φαίνεται ότι βρίσκεται στο τέλος της και ότι την διαδέχεται η εποχή 

της  πανταχού  παρούσας  τεχνολογίας.  Η  ταυτοποίηση  με  ραδιοσυχνότητες  είναι  μια  ακόμη 

τεχνολογία, ενταγμένη στη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη της εποχής μας, που από τη μια πλευρά 

είναι απαραίτητη για την οικονομική πρόοδο και τη δημόσια ασφάλεια, ενώ από την άλλη εγκυμονεί 

σοβαρούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα, απειλώντας το αναφαίρετο 

δικαίωμα του κάθε ατόμου στον πληροφοριακό του αυτοκαθορισμό και αυξάνοντας τις δυνατότητες 

εποπτείας και χειραγώγησης του ως πολίτη και ως καταναλωτή.  

Ο  τρόπος χρήσης  της νέας  τεχνολογίας επιβάλλεται  να  τεθεί σε ειδικό νομικό πλαίσιο, με 

βασικό  γνώμονα ότι «τα  συστήματα  επεξεργασίας  (σ.σ.  :  προσωπικών δεδομένων)  υπηρετούν  τον 

άνθρωπο».   Μολαταύτα οι τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που συνοδεύουν την 

συγκεκριμένη τεχνολογία εγείρουν όχι μόνο ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητες αλλά και με τους 

κινδύνους  που  ελλοχεύουν.  Το  βασικό  θέμα  που  τίθεται  είναι  κατά  πόσο  είναι  ασφαλή  τα 

συστήματα αυτά σε θέματα επικοινωνίας και δεδομένων και κατά πόσο θα μπορέσει η κοινωνία να 

τα αποδεχτεί. Αυτό θα αποτελέσει και το κλειδί της επιτυχίας των συστημάτων RFID. 
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