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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Το Ίντερνετ των πραγµάτων — Ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη 

1. ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ: Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΝΝΟΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η ανάπτυξη του Ίντερνετ είναι µια διαδικασία σε εξέλιξη: µόλις είκοσι πέντε χρόνια πριν, 
συνέδεε περίπου χίλιους υπολογιστές υπηρεσίας - από τότε έχει αναπτυχθεί συνδέοντας 
δισεκατοµµύρια ανθρώπους µέσω υπολογιστών και κινητών συσκευών. Ένα σηµαντικό 
επόµενο βήµα στην ανάπτυξη αυτή είναι η σταδιακή εξέλιξή του, από δίκτυο διασυνδεµένων 
υπολογιστών σε δίκτυο διασυνδεµένων αντικειµένων, από βιβλία έως αυτοκίνητα, από 
ηλεκτρικές συσκευές έως τρόφιµα, δηµιουργώντας έτσι ένα «Ίντερνετ των πραγµάτων»1 
(IoT). Τα αντικείµενα αυτά θα διαθέτουν µερικές φορές τη δική τους διεύθυνση ΙΡ 
(πρωτόκολλο Ίντερνετ), θα είναι ενσωµατωµένα σε σύνθετα συστήµατα και θα 
χρησιµοποιούν αισθητήρες για τη λήψη πληροφοριών από το περιβάλλον τους (π.χ. τρόφιµα 
µε καταγραφή της θερµοκρασίας κατά µήκος της αλυσίδας εφοδιασµού) ή/και τη χρήση 
ενεργοποιητών για αλληλεπίδραση µε αυτήν (π.χ. βαλβίδες κλιµατισµού που αντιδρούν στην 
παρουσία των ανθρώπων).  

Το εύρος των εφαρµογών IoT αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά στην αντιµετώπιση των 
σηµερινών κοινωνικών προκλήσεων: τα συστήµατα παρακολούθησης της υγείας θα 
συµβάλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της γήρανσης της κοινωνίας2, τα 
συνδεδεµένα δέντρα θα συµβάλουν στην καταπολέµηση της αποψίλωσης των δασών3, 
συνδεδεµένα αυτοκίνητα θα συµβάλουν στη µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και τη 
βελτίωση της δυνατότητας ανακύκλωσής τους, µειώνοντας έτσι το ίχνος άνθρακα που 
προκαλούν. Αυτή η διασύνδεση φυσικών αντικειµένων αναµένεται να ενισχύσει τον έντονο 
αντίκτυπο από τις δικτυωµένες επικοινωνίες µεγάλης κλίµακας στην κοινωνία µας, µε 
αποτέλεσµα, σταδιακά, µια πραγµατική αλλαγή µοντέλου. 

Για να συµπληρωθεί αυτή η εικόνα, αξίζει να επισηµανθούν τρία σηµεία που αναδεικνύουν 
τον σύνθετο χαρακτήρα του IoT. Πρώτον, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως απλή προέκταση του 
σηµερινού Ίντερνετ, αλλά µάλλον ως µια σειρά από νέα ανεξάρτητα συστήµατα που 
λειτουργούν µε δικές τους υποδοµές (και εν µέρει στηρίζονται σε υπάρχουσες υποδοµές του 
Ίντερνετ). ∆εύτερον, όπως περιγράφεται σε πρόσφατη έκθεση της ISTAG4, το IoT θα 
εφαρµοστεί συµβιωτικά µε νέες υπηρεσίες. Τρίτον, το IoT καλύπτει διαφόρους τρόπους 
επικοινωνίας: επικοινωνία πραγµάτων µε πρόσωπα και πράγµατος-µε-πράγµα, 
συµπεριλαµβανοµένης της επικοινωνίας µηχανής-µε-µηχανή (M2M) που αφορά δυνητικά 50-

                                                 
1 Βλ. την έκθεση της ITU του 2005 www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-IR.IT-2005-SUM-PDF-

E.pdf ή την έκθεση της ISTAG ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istagscenarios2010.pdf. 
2 Βλ., π.χ. www.aal-europe.eu/about-aal. 
3 Βλ., π.χ. — www.planetaryskin.org/. 
4 Βλ. ‘Revising Europe’s ICT Strategy’, — ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istag-revising-europes-

ict-strategy-final-version_en.pdf. 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-IR.IT-2005-SUM-PDF-E.pdf
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-IR.IT-2005-SUM-PDF-E.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istagscenarios2010.pdf
http://www.aal-europe.eu/about-aal
http://www.planetaryskin.org/
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istag-revising-europes-ict-strategy-final-version_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istag-revising-europes-ict-strategy-final-version_en.pdf
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70 δισεκατοµµύρια 'µηχανές', από τις οποίες µόνο το 1% είναι σήµερα συνδεδεµένο5. Αυτές 
οι συνδέσεις µπορούν να αποκατασταθούν σε ζώνες περιορισµένης πρόσβασης («ενδοδίκτυο 
των πραγµάτων») ή να είναι προσβάσιµες στο κοινό («Ίντερνετ των πραγµάτων»).  

Η έλευση του IoT συµβαίνει σε περιβάλλον ΤΠΕ που επηρεάζεται από πολλές σηµαντικές 
τάσεις6. Η «κλίµακα» είναι µία από αυτές: ο αριθµός των συνδεδεµένων συσκευών 
αυξάνεται, ενώ το µέγεθός τους περιορίζεται κάτω από το όριο της ορατότητας για το 
ανθρώπινο µάτι. Η «κινητικότητα» είναι µια άλλη: όλο και περισσότερα αντικείµενα 
συνδέονται ασύρµατα, µεταφέρονται µονίµως από ιδιώτες και είναι γεω-εντοπίσιµα. Η 
«ανοµοιογένεια και συνθετότητα» είναι µια τρίτη τάση: το IoT θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον 
όπου ήδη υπάρχει πλήθος εφαρµογών που δηµιουργούν αυξανόµενο αριθµό προβληµάτων 
από άποψη διαλειτουργικότητας. 

Από τα παραπάνω παραδείγµατα προκύπτει ότι το Ίντερνετ των πραγµάτων µπορεί να 
συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, παρέχοντας νέες και καλύτερες 
θέσεις εργασίας για εργαζοµένους, ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και ανάπτυξη για τον κλάδο, 
καθώς και νέα ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Έτσι, το παρόν έγγραφο 
βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τις ευρύτερες πολιτικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται µε 
τη στρατηγική της Λισαβόνας και µε την τρέχουσα αντίληψη για τις µετά το i2010 
πρωτοβουλίες7. Η ιδέα για πρώτη φορά ανακοινώθηκε στην ανακοίνωση για τις RFID8 - 
έκτοτε ακολούθησαν συµβολές από την οµάδα εµπειρογνωµόνων RFID9, την ΕΟΚΕ10, και τις 
διασκέψεις της Προεδρίας στο Βερολίνο, τη Λισαβόνα και τη Νίκαια11. Ανταποκρίνεται στην 
πρόσκληση που απηύθυνε το Συµβούλιο12 για εµβάθυνση του προβληµατισµού γύρω από την 
ανάπτυξη αποκεντρωµένων αρχιτεκτονικών και την προώθηση κοινής και αποκεντρωµένης 
διακυβέρνησης δικτύου για το Ίντερνετ των πραγµάτων. Τέλος, στο παρόν έγγραφο 
λαµβάνεται υπόψη η αρχική θέση που περιγράφεται από την Επιτροπή13 και τα σχόλια που 
παρελήφθησαν14. 

2. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Το IoT δεν πρέπει να θεωρηθεί ουτοπικό εγχείρηµα: πράγµατι, όπως παρουσιάζεται στη 
συνέχεια, διάφορες πρόδροµες/πρώιµες συνιστώσες του IoT είναι ήδη εγκατεστηµένες: 

• Οι καταναλωτές χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο κινητά τηλέφωνα µε δικτυακή 
σύνδεση, εξοπλισµένα µε κάµερες ή/και µε τεχνολογία NFC15. Αυτά τα τηλέφωνα 
επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε 
προϊόντα, όπως π.χ. περί αλλεργιογόνων. 

                                                 
5 Ο αριθµός αυτός χρησιµοποιείται συχνά από διάφορους συγγραφείς που υποθέτουν ότι κάθε άνθρωπος 

περιβάλλεται κατά µέσο όρο από περίπου 10 µηχανές. 
6 Βλ. COM/2008/0594 τελικό — Τα µελλοντικά δίκτυα και το Ίντερνετ 
7 Βλ. ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm. 
8 Βλ.COM/2007/0096 τελικό — Η ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) στην Ευρώπη: βήµατα προς την 

κατεύθυνση χάραξης πλαισίου πολιτικής. 
9 Βλ. 2007/467/EC — απόφαση για σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων για τη ραδιοσυχνική αναγνώριση 
10 Βλ. γνώµη της ΕΟΚΕ αριθ. 1514 του 2008. 
11 Βλ. www.internet2008.eu. 
12 Βλ. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου 16616/08. 
13 Βλ. SEC/2008/2516 — Early Challenges regarding the “Internet of Things”. 
14 Βλ.ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/library/index_en.htm. 
15 Βλ. www.nfc-forum.org/home. 
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• Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο µοναδικούς αύξοντες αριθµούς για τα 
φαρµακευτικά προϊόντα (που υποστηρίζονται από ραβδοκώδικα), οι οποίοι επιτρέπουν την 
επαλήθευση κάθε προϊόντος, προτού φτάσει στον ασθενή. Έτσι µειώνονται η παραχάραξη, 
η απάτη µε τις επιστροφές και τα σφάλµατα χορήγησης16. Μια παρόµοια προσέγγιση στην 
ανιχνευσιµότητα των καταναλωτικών προϊόντων εν γένει θα βελτίωνε την ικανότητα της 
Ευρώπης να αντιµετωπίσει την παραποίηση και να λάβει µέτρα κατά των επικίνδυνων 
προϊόντων17. 

• Πολλές εταιρείες κοινής ωφέλειας στον τοµέα της ενέργειας έχουν αρχίσει την 
εγκατάσταση έξυπνων ηλεκτρικών συστηµάτων µέτρησης της κατανάλωσης, τα οποία 
παρέχουν πληροφορίες στους καταναλωτές, σε πραγµατικό χρόνο, και επιτρέπουν στους 
παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας την από απόσταση παρακολούθηση των ηλεκτρικών 
συσκευών18. 

• Σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως η διακίνηση εµπορευµάτων ή εφοδιαστική (eFreight)19, 
η µεταποίηση20 και η λιανική πώληση, τα «έξυπνα αντικείµενα» διευκολύνουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών και αυξάνουν τη αποτελεσµατικότητα του κύκλου παραγωγής. 

Αυτά τα παραδείγµατα βασίζονται σε διάφορα δοµοστοιχεία, όπως η RFID, η Near Field 
Communication (NFC), ραβδοκώδικες 2D, ασύρµατοι αισθητήρες/ενεργοποιητές, το 
πρωτόκολλο Ίντερνετ έκδοση 6 (IPv6)21, η υπέρ-ευρεία ζώνη ή η τεχνολογία 3/4G, τα οποία 
αναµένεται να διαδραµατίσουν όλα σηµαντικό ρόλο σε µελλοντικές περιπτώσεις 
εγκατάστασης.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω του προγράµµατος πλαισίου για την Έρευνα και την 
Ανάπτυξη (5ο-6ο-7ο ΠΠ) και για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (CIP), έχει ήδη 
επενδύσει σε αυτές τις τεχνολογίες. Για παράδειγµα, στο πεδίο των µεταφορών, προωθεί 
ενεργά την εγκατάστασή τους µέσω της εφοδιαστικής των εµπορευµατικών µεταφορών και 
των σχεδίων δράσης για το έξυπνο σύστηµα µεταφορών22. Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία έχει 
επίσης έντονη παρουσία σε πολλές από αυτές τις τεχνολογίες, όπως ο τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισµός, το λογισµικό επιχειρήσεων και οι ηµιαγωγοί. Η προώθηση της ανάπτυξης των 
IoT ενισχύει εποµένως τον τοµέα των ευρωπαϊκών ΤΠΕ και αναµένεται ότι θα συµβάλει στην 
ανάπτυξη και άλλων τοµέων, όπως αυτοί που περιλαµβάνουν υπηρεσίες εγγύτητας 
(τουρισµός, προσωπική υγειονοµική περίθαλψη, κ.λπ.). 

3. Η ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Γιατί πρέπει να υπάρχει ρόλος για τις δηµόσιες αρχές; 

Η τεχνική πρόοδος που περιγράφηκε στην προηγούµενη ενότητα θα σηµειωθεί ανεξάρτητα 
από τη δηµόσια παρέµβαση, διότι απλώς θα ακολουθήσει τον συνήθη κύκλο της καινοτοµίας, 

                                                 
16 Βλ. εργασίες της EFPIA — www.efpia.eu/Content/Default.asp?PageID=566 
17 Βλ. ετήσια έκθεση του RAPEX 

ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/rapex_annualreport2009_en.pdf. 
18 Βλ. www.esma-home.eu/default.asp. 
19 Βλ.COM/2007/0607 final – Freight Transport Logistics Action Plan. 
20 Βλ. The Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics : www.iml.fraunhofer.de/1327.html 
21 Βλ. τις σχετικές εργασίες του IETF: tools.ietf.org/wg/6lowpan/ 
22 Βλ.COM/2008/0886 τελικό – Σχέδιο δράσης για την εξάπλωση των ευφυών συστηµάτων µεταφοράς 

στην Ευρώπη. 
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κατά τον οποίο ο κλάδος εκµεταλλεύεται για τις ανάγκες του τις νέες τεχνολογίες που 
αναπτύσσονται από την επιστηµονική κοινότητα. 

Μολονότι το IoT θα συµβάλει στην αντιµετώπιση ορισµένων προβληµάτων, θα εισαγάγει µε 
τη σειρά του προβλήµατα, ορισµένα από τα οποία θα επηρεάσουν άµεσα τους πολίτες. Για 
παράδειγµα, ορισµένες εφαρµογές µπορεί να είναι στενά συνδεδεµένες µε υποδοµές ζωτικής 
σηµασίας, όπως η παροχή ενέργειας, ενώ άλλες θα χειρίζονται πληροφορίες σχετικές µε το 
τόπο διαµονής ενός ατόµου. 

Ενόψει των βαθιών κοινωνικών αλλαγών που θα επιφέρει το IoT, δεν συνιστά λογική λύση 
να αφεθεί απλώς η ανάπτυξή του στον ιδιωτικό τοµέα, και, ενδεχοµένως, σε άλλες περιοχές 
του κόσµου23,24. Πολλές από αυτές τις αλλαγές πρέπει να αντιµετωπιστούν από ευρωπαϊκούς 
φορείς χάραξης πολιτικής και δηµόσιες αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρήση 
τεχνολογιών και εφαρµογών IoT θα τονώσει την οικονοµική ανάπτυξη, θα βελτιώσει την 
ευηµερία των ατόµων και θα αντιµετωπίσει ορισµένα από τα προβλήµατα της σηµερινής 
κοινωνίας. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι µια σειρά από αρχές που πρέπει επίσης να διέπουν τη 
διακυβέρνηση του IoT έχουν ήδη συζητηθεί στην Παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS)25. Η ΕΕ είχε καίρια συµβολή σε αυτή τη διεθνή 
συναίνεση, η οποία αντικατοπτρίζει τις θέσεις που είχε προηγουµένως επεξεργαστεί26. 
Σηµαντικό σηµείο εδώ είναι ότι η WSIS αναγνώρισε την ευθύνη των κυβερνήσεων σε θέµατα 
δηµόσιας πολιτικής27: οι δηµόσιες αρχές δεν µπορούν να αποφεύγουν τις ευθύνες τους 
απέναντι στους πολίτες τους. Ειδικότερα, η διακυβέρνηση του IoT πρέπει να σχεδιάζεται και 
να ασκείται κατά συνεκτικό τρόπο, µαζί µε όλες τις δηµόσιες πολιτικές δραστηριότητες που 
συνδέονται µε την διακυβέρνηση του ∆ιαδικτύου. 

∆ιακυβέρνηση τίνος; 

Συνήθως, η σύνδεση των πραγµάτων αποκαθίσταται µε την απόδοση ενός αναγνωριστικού 
και ενός µέσου σύνδεσης µε άλλα αντικείµενα ή µε το δίκτυο. Η ποσότητα των πληροφοριών 
σχετικά µε το αντικείµενο είναι συνήθως περιορισµένη, ενώ οι υπόλοιπες παραµένουν σε 
άλλα µέρη του δικτύου. Με άλλα λόγια: η πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται µε ένα 
αντικείµενο συνεπάγεται την αποκατάσταση δικτυακής επικοινωνίας. Προκύπτουν άµεσα τα 
εξής ερωτήµατα: 

– Πώς είναι δοµηµένη αυτή η αναγνώριση; (ονοµατοδοσία) 

                                                 
23 Το αµερικανικό εθνικό συµβούλιο πληροφοριών θεωρεί την πανταχού παρούσα υπολογιστική 

τεχνολογία µία από τις εννέα τεχνολογίες που πρόκειται να «αλλάξουν τα δεδοµένα» έως το 2025. Βλ. 
www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html. 

24 Το Songdo (Νότια Κορέα) είναι µια πόλη υπό κατασκευή, έκτασης 6 km², όπου θα γίνει η πρώτη 
εφαρµογή του ΙοΤ σε µεγάλη κλίµακα. Βλ. www.songdo.com/page1992.aspx. 

25 Στο θεµατολόγιο της Τύνιδας για την κοινωνία της πληροφορίας, - ένα από τα κύρια έγγραφα που 
προέκυψαν από την WSIS - περιγράφονται οι κύριες αρχές 
www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=fr&id=2266|2267. 

26 Βλ. COM/2006/0181 τελικό — Προς µια παγκόσµια εταιρική συνεργασία στην κοινωνία της 
πληροφορίας: Η συνέχεια στη δεύτερη φάση (Τύνιδα) της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS). 

27 Στην παράγραφο 35α του θεµατολογίου της Τύνιδας αναφέρεται ότι «η πολιτική αρµοδιότητα για 
θέµατα δηµόσιας πολιτικής που σχετίζονται µε το Ίντερνετ είναι κυρίαρχο δικαίωµα των κρατών. Αυτά 
έχουν δικαιώµατα και φέρουν ευθύνες όσον αφορά διεθνή θέµατα δηµόσιας πολιτικής που σχετίζονται 
µε το Ίντερνετ». 
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– Ποιος αποδίδει το αναγνωριστικό; (απονέµουσα αρχή) 

– Πώς και πού µπορούν να αντληθούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το εν λόγω 
πράγµα για να ανακτηθεί, συµπεριλαµβανοµένης της ιστορίας του; (µηχανισµός 
διευθυνσιοδότησης και αποθετήριο πληροφοριών) 

– Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών; 

– Ποια ενδιαφερόµενα µέρη είναι υπόλογα για καθεµία από τις παραπάνω ερωτήσεις, ποιος 
είναι ο µηχανισµός λογοδοσίας; 

– Ποιο ηθικό και νοµικό πλαίσιο ισχύει για τα διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη; 

Τα συστήµατα IoT που δεν έχουν αντιµετωπίσει δεόντως τα ερωτήµατα αυτά θα µπορούσαν 
να έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες: 

– Εσφαλµένος χειρισµός πληροφοριών θα µπορούσε να οδηγήσει σε αποκάλυψη 
προσωπικών δεδοµένων ενός ατόµου ή να εκθέσει σε κίνδυνο το απόρρητο των 
επιχειρηµατικών δεδοµένων. 

– Ακατάλληλη απόδοση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των ιδιωτικών φορέων θα 
µπορούσε να καταπνίξει την καινοτοµία. 

– Η έλλειψη λογοδοσίας θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του ίδιου του 
συστήµατος IoT. 

Γραµµή δράσης 1 — ∆ιακυβέρνηση 

Η Επιτροπή θα δροµολογήσει και θα προωθήσει, σε όλα τα σχετικά φόρουµ, συζητήσεις και 
αποφάσεις που αφορούν: 

– τον καθορισµό ενός συνόλου αρχών στις οποίες θα βασίζεται η διακυβέρνηση του IoT, 

– τη δηµιουργία µιας «αρχιτεκτονικής» µε επαρκές επίπεδο αποκεντρωµένης διαχείρισης, 
ώστε οι δηµόσιες αρχές σε ολόκληρο τον κόσµο να µπορούν να ασκήσουν τις 
αρµοδιότητές τους όσον αφορά τη διαφάνεια, τον ανταγωνισµό και τη λογοδοσία. 

 

4. ΆΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Εκτός από τα θέµατα διακυβέρνησης που πραγµατεύεται το τµήµα 3, καθώς το IoT γίνεται 
πραγµατικότητα πολλά άλλα θέµατα παραµένουν ακόµη άλυτα, καθένα από τα οποία 
αποτελεί δυνητικό εµπόδιο για την εµπέδωση του IoT. Στο παρόν τµήµα θα επισηµανθούν τα 
σηµαντικότερα και θα εκτεθούν λεπτοµερώς τα µέτρα που η Επιτροπή προτίθεται να λάβει 
για την αντιµετώπισή τους. 

Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων 

Η κοινωνική αποδοχή του IoT είναι στενά συνυφασµένη µε το σεβασµό της ιδιωτικής ζωής 
και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, δύο θεµελιώδη δικαιώµατα της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης28. Αφενός, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων θα 
επηρεάσουν τον τρόπο σύλληψης του IoT. Για παράδειγµα, ένα σπίτι εξοπλισµένο µε 
σύστηµα παρακολούθησης της υγείας θα µπορούσε να επεξεργάζεται ορισµένα από τα 
ευαίσθητα δεδοµένα των ενοίκων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εµπιστοσύνη και την 
αποδοχή των συστηµάτων αυτών είναι τα κατάλληλα µέτρα προστασίας των δεδοµένων από 
ενδεχόµενη κατάχρηση προσωπικών δεδοµένων και άλλους συναφείς κινδύνους.  

Αφετέρου, είναι πιθανό η υιοθέτηση του IoT να επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο 
αντιλαµβανόµαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σχετική απόδειξη οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις ΤΠΕ, όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα επιγραµµικά κοινωνικά δίκτυα, ιδίως 
µεταξύ των νεότερων γενεών. 

Γραµµή δράσης 2 — Συνεχής παρακολούθηση των ζητηµάτων της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων 

Πρόσφατα, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση29, όπου προβλέπονται κατευθυντήριες γραµµές για 
τον τρόπο λειτουργίας των εφαρµογών RFID σε συµµόρφωση µε τις αρχές προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων. Το 2010 προτίθεται να δηµοσιεύσει ευρύτερη 
ανακοίνωση σχετικά µε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την εµπιστοσύνη στην 
πανταχού παρούσα κοινωνία της πληροφορίας.  

Αυτά τα δύο παραδείγµατα δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο, στην πράξη, η Επιτροπή θα 
παρακολουθεί την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων στο IoT: 

– µε διαβούλευση, εφόσον είναι αναγκαίο, µε την οµάδα εργασίας του άρθρου 29 για την 
προστασία των δεδοµένων, 

– µε την παροχή κατευθύνσεων σχετικά µε την ορθή ερµηνεία της νοµοθεσίας της ΕΕ 

– µε ενθάρρυνση του διαλόγου µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, 

– προτείνοντας, εφόσον απαιτηθεί, πρόσθετες κανονιστικές πράξεις. 

 

Γραµµή δράσης 3 — Η ‘σιωπή των πλινθίων’ 

Η Επιτροπή θα δροµολογήσει συζήτηση σχετικά µε τις τεχνικές και νοµικές πτυχές του 
«δικαιώµατος σιωπής των πλινθίων (µικροτσίπ)», η οποία αναφέρεται µε διαφορετικά 
ονόµατα από διάφορους συγγραφείς30 και εκφράζει την ιδέα ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε 
θέση να αποσυνδέονται από το δικτυωµένο περιβάλλον ανά πάσα στιγµή. 

 

Εµπιστοσύνη, αποδοχή και ασφάλεια 

                                                 
28 Βλ. άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
29 Βλ. C(2009)3200 — σύσταση της Επιτροπής για την εφαρµογή αρχών προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

και των δεδοµένων στις εφαρµογές που υποστηρίζονται από ραδιοσυχνική αναγνώριση. 
30 Βλ. Adam Greenfield, ‘Everyware’, ISBN 0321384016. 
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Η ασφάλεια πληροφοριών είναι απαραίτητη και θεωρείται από τα περισσότερα 
ενδιαφερόµενα µέρη ως σηµαντικό µέληµα στο IoT. 

Στον ιδιωτικό τοµέα, η ασφάλεια των πληροφοριών συνδέεται στενά µε τα ζητήµατα της 
εµπιστοσύνης και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής που αναφέρονται ανωτέρω. Η εµπειρία 
του παρελθόντος µε την ανάπτυξη των ΤΠΕ έδειξε ότι ενίοτε παραµελούνται κατά το στάδιο 
του σχεδιασµού και ότι η µεταγενέστερη ενσωµάτωση χαρακτηριστικών για την προστασία 
τους δηµιουργεί δυσκολίες, είναι δαπανηρή και µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την ποιότητα 
των συστηµάτων. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σηµασίας οι συνιστώσες του IoT να είναι 
σχεδιασµένες εξαρχής λαµβανοµένης υπόψη της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
ασφάλειας και να περιλαµβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων των χρηστών.  

Στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών για το 2009, υποστηρίζοντας την πολιτική της ΕΕ, 
ο ευρωπαϊκός οργανισµός ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (ENISA) ανέλαβε να 
προσδιορίσει τους νέους κινδύνους που επηρεάζουν την αξιοπιστία και την εµπιστοσύνη, 
ιδίως όσον αφορά τη RFID. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήµα για την κατανόηση 
των κινδύνων κατά της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής που θα 
επηρεάσουν το IoT. 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης είναι η δυνατότητα 
προσαρµογής της λειτουργίας και των ιδιοτήτων των τεχνολογικών συστηµάτων σε ατοµικές 
προτιµήσεις (εντός ασφαλών ορίων). Όπως προκύπτει από µελέτες31, η παροχή επαρκούς 
επιπέδου ελέγχου στους χρήστες βελτιώνει το επίπεδο της εµπιστοσύνης και παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην υιοθέτηση της τεχνολογίας.  

Στον επιχειρηµατικό τοµέα, η ασφάλεια των πληροφοριών συνεπάγεται διάθεση, αξιοπιστία 
και απόρρητο των επιχειρηµατικών δεδοµένων. Για τις εταιρείες προκύπτουν ερωτήµατα 
σχετικά µε το ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα τους ή πώς µπορεί να επιτραπεί σε τρίτους 
µερική πρόσβαση στα δεδοµένα τους. Οι φαινοµενικά απλές αυτές ερωτήσεις, ενώ φαίνονται 
απλές εκ πρώτης όψεως, επηρεάζονται βαθύτατα από την πολυπλοκότητα των σηµερινών 
επιχειρηµατικών διαδικασιών32. 

Γραµµή δράσης 4 — Προσδιορισµός νεοεµφανιζόµενων κινδύνων 

Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει τις εργασίες του ENISA που αναφέρονται παραπάνω και θα 
λάβει περαιτέρω µέτρα κατά περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένων κανονιστικών και µη 
µέτρων, ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο πολιτικής που θα επιτρέψει στο IoT να αντιµετωπίσει 
τις προκλήσεις που συνδέονται µε την εµπιστοσύνη, την αποδοχή και την ασφάλεια. 

 

Γραµµή δράσης 5 — Το IoT ως ζωτικός πόρος για την οικονοµία και την κοινωνία 

Εάν το IoT αποκτήσει την προσδοκώµενη σηµασία, οποιαδήποτε διαταραχή ενδέχεται να 
έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµία και την κοινωνία. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή 
θα παρακολουθήσει στενά την ανάπτυξη των υποδοµών του IoT σε πόρο ζωτικής σηµασίας 

                                                 
31 Βλ. το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SWAMI: www.isi.fraunhofer.de/t/projekte/e-fri-swami.htm. 
32 Βλ. τις σχετικές εργασίες της IETF — https://www.ietf.org/mailman/listinfo/esds. 
33 Βλ. COM/2009/0149 τελικό — Protecting Europe from large scale cyber-attacks and disruptions: 

enhancing preparedness, security and resilience. 
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για την Ευρώπη, ιδίως σε σχέση µε τις δραστηριότητές του για την προστασία των 
στρατηγικής σηµασίας υποδοµών πληροφοριών33. 

 

Τυποποίηση 

Η τυποποίηση θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην εµπέδωση του IoT, µειώνοντας τους 
φραγµούς εισόδου για τους νεοεισερχόµενους και το λειτουργικό κόστος για τους χρήστες, 
ως προϋπόθεση για τη διαλειτουργικότητα και τις οικονοµίες κλίµακας και επιτρέποντας στη 
βιοµηχανία να ανταγωνιστεί καλύτερα σε διεθνές επίπεδο. Η τυποποίηση του IoT πρέπει να 
αποσκοπεί στον εξορθολογισµό ορισµένων υφιστάµενων προτύπων ή την εκπόνηση νέων, 
όπου χρειάζεται.  

Το IoT θα ωφεληθεί επίσης σε µεγάλο βαθµό από την ταχεία εισαγωγή του IPv6, όπως 
πρότεινε η Επιτροπή34 και ενέκρινε το Συµβούλιο, καθώς αυτό θα καταστήσει δυνατή την 
άµεση αντιµετώπιση οποιουδήποτε απαιτούµενου αριθµού αντικειµένων µέσω ∆ιαδικτύου. 

Γραµµή δράσης 6 — Εντολή εκπόνησης προτύπων 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει το βαθµό στον οποίο υφιστάµενες εντολές για πρότυπα µπορούν 
να περιλαµβάνουν περαιτέρω ζητήµατα που σχετίζονται µε το IoT35 ή, αν είναι απαραίτητο, 
θα εκδώσει πρόσθετες εντολές. Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης (ETSI, CEN, CENELEC), τους διεθνείς 
οµολόγους τους (ISO, ITU) και σε άλλους οργανισµούς τυποποίησης και κοινοπραξίες 
(IETF, EPCglobal, κλπ), µε σκοπό τα πρότυπα IoT να εκπονηθούν µε ανοιχτό, διαφανή και 
συναινετικό τρόπο και µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί στην οµάδα εργασίας µηχανής-προς-µηχανή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) και της οµάδας τεχνολογίας του Ίντερνετ (IETF) στο 
χώρο των υπηρεσιών αναζήτησης. 

 

Έρευνα και ανάπτυξη 

Πρόσφατα, η Επιτροπή υπογράµµισε36 τις φιλοδοξίες της όσον αφορά την έρευνα στις ΤΠΕ, 
και πρότεινε σειρά µέτρων για την ενίσχυσή της στην Ευρώπη. Το IoT υπόσχεται να 
συµβάλει σε αυτή την πρωτοβουλία, καθώς αντιµετωπίζει ευρύτερα κοινωνικά προβλήµατα 
και πρόκειται για πεδίο όπου η ΕΕ και τα κράτη µέλη έχουν ήδη επιτύχει ευοίωνα 
αποτελέσµατα, µολονότι απαιτείται ακόµη σηµαντική έρευνα37 ώστε το IoT να γίνει 
πραγµατικότητα. 

                                                 
34 Βλ. COM/2008/0313 τελικό — Προώθηση του Ίντερνετ - Σχέδιο δράσης για την εισαγωγή στην 

Ευρώπη του Πρωτοκόλλου Ίντερνετ, 6η έκδοση (IPv6). 
35 Βλ. εντολή EC/436 περί RFID και εντολή EC/441 περί ευφυών συστηµάτων µέτρησης. 
36 Βλ.COM/2009/0116 τελικό — Μια στρατηγική για την Ε&Α και την καινοτοµία στις ΤΠΕ στην 

Ευρώπη: Ανεβάζοντας τον πήχη. 
37 Βλ. την έκθεση της κοινής συνάντησης εργασίας EU-EPoSS: 

www.iot-visitthefuture.eu/fileadmin/documents/researchforeurope/270808_IoT_in_2020_Workshop_R
eport_V1-1.pdf. 
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Γραµµή δράσης 7 — Έρευνα και ανάπτυξη 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να χρηµατοδοτεί ερευνητικά έργα του 7ου ΠΠ στο πεδίο του IoT, 
δίνοντας έµφαση σε σηµαντικές τεχνολογικές πτυχές, όπως η µικροηλεκτρονική, συστατικά 
στοιχεία χωρίς πυρίτιο, τεχνολογίες συγκοµιδής ενέργειας, απεριόριστος εντοπισµός θέσης, 
δίκτυα ασύρµατης επικοινωνίας έξυπνων συστηµάτων, σηµασιολογία, προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και ασφάλεια ενσωµατωµένες στο σχεδιασµό, λογισµικό προσοµοίωσης 
ανθρώπινης συλλογιστικής, καθώς και σε καινοτόµες εφαρµογές. 

 

Γραµµή δράσης 8 — Εταιρική σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα 

Η Επιτροπή προετοιµάζει επί του παρόντος τέσσερις συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα 
(Σ∆ΙΤ), στις οποίες το IoT µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο. Τρεις από αυτές, τα 
«πράσινα αυτοκίνητα», τα «κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης» και τα «εργοστάσια του 
µέλλοντος» είχαν προταθεί από την Επιτροπή ως µέρος της δέσµης µέτρων για την 
ανάκαµψη38. Η τέταρτη, «το µέλλον του Ίντερνετ», αποσκοπεί στην περαιτέρω ενσωµάτωση 
των υφιστάµενων ερευνητικών προσπαθειών στις ΤΠΕ σε σχέση µε το µέλλον του 
∆ιαδικτύου39. 

 

Άνοιγµα στην καινοτοµία 

Ο σχεδιασµός, η διαχείριση και η χρήση των συστηµάτων IoT θα πραγµατοποιούνται από 
πολλούς ενδιαφερόµενους φορείς, µε βάση διαφορετικά επιχειρηµατικά µοντέλα και ποικίλα 
συµφέροντα. Για να αποβούν καταλυτικά για την ανάπτυξη και την καινοτοµία, τα 
συστήµατα αυτά πρέπει: 

– να επιτρέπουν την ανάπτυξη των νέων εφαρµογών σε υφιστάµενα συστήµατα και τα νέα 
συστήµατα να εγκαθίστανται παράλληλα µε τα υφιστάµενα χωρίς να προκαλούν 
υπερβολικό φόρτο ως προς την είσοδο στην αγορά ή άλλου είδους λειτουργικά εµπόδια, 
όπως υπερβολικές απαιτήσεις για άδειες/τέλη ή ακατάλληλα καθεστώτα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας40, 

– να επιτρέπουν επαρκές επίπεδο διαλειτουργικότητας ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη 
καινοτόµων και ανταγωνιστικών διατοµεακών συστηµάτων και εφαρµογών. 

Πολλές από τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο τµήµα 2 είναι ήδη ώριµες. Ωστόσο, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν ακόµη σενάρια πραγµατικών περιπτώσεων µε βάση τις 
ανάγκες των χρηστών, µε αποτέλεσµα να επιβραδύνεται η αφοµοίωση της τεχνολογίας. Αυτό 
ενισχύεται από το γεγονός ότι τα επιχειρηµατικά µοντέλα που υποστηρίζουν το IoT δεν έχουν 
ακόµη εµπεδωθεί και ο κλάδος διστάζει ενίοτε να προχωρήσει σε επενδύσεις. Η Ευρώπη 

                                                 
38 Βλ.COM/2008/0800 τελικό — Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας. 
39 Βλ. www.future-Internet.eu. 
40 Για παράδειγµα, οι προσπάθειες βασικών κατόχων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας RFID να προσφέρουν 

ενιαίο σηµείο επαφής για χρήστες διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας αποκαλύπτουν την πολυπλοκότητα και τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Βλ. www.rfidlicensing.com/ ή το ‘RFID Journal’ της 13ης Απριλίου 
2009, ‘RFID Consortium Readies to Launch First Licenses’ — www.rfidjournal.com/article/view/4785. 

http://www.rfidlicensing.com/
http://www.rfidjournal.com/article/view/4785
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µπορεί να ασκήσει καταλυτικό ρόλο στην κατάσταση αυτή ενθαρρύνοντας και, κατά 
περίπτωση, χρηµατοδοτώντας έργα επικύρωσης αυτών των εφαρµογών. 

Γραµµή δράσης 9 — Καινοτοµία και πιλοτικά έργα  

Σε συµπλήρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται παραπάνω, η Επιτροπή 
θα εξετάσει την προώθηση της εισαγωγής εφαρµογών του IoT, µε τη δροµολόγηση πιλοτικών 
έργων µέσω του CIP41. Τα εν λόγω πιλοτικά έργα πρέπει να εστιαστούν σε εφαρµογές IoT 
που αποφέρουν σηµαντικά οφέλη στην κοινωνία, όπως η ηλ-υγεία, η ηλε-προσβασιµότητα, η 
αλλαγή του κλίµατος, είτε συµβάλλοντας στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος. 

 

Θεσµική ευαισθητοποίηση 

Από τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανακοίνωση προέκυψε ότι περιορισµένος 
µόνο αριθµός βιοµηχανικών και θεσµικών ενδιαφερόµενων µερών έχουν πλήρη κατανόηση 
των προκλήσεων και των ευκαιριών που προσφέρει το IoT. 

Γραµµή δράσης 10 — Θεσµική ευαισθητοποίηση 

Η Επιτροπή θα ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, την 
οµάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων42 και οποιαδήποτε άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τις εξελίξεις γύρω από το IoT. 

 

∆ιεθνής διάλογος 

Πολλά συστήµατα και εφαρµογές του IoT θα είναι από τη φύση τους χωρίς σύνορα και, 
εποµένως, απαιτούν διαρκή διεθνή διάλογο, ιδίως σε θέµατα αρχιτεκτονικής, προτύπων και 
διακυβέρνησης. 

Γραµµή δράσης 11: ∆ιεθνής διάλογος 

Η Επιτροπή προτίθεται να εντείνει τον υφιστάµενο43,44 διάλογο µε τους διεθνείς εταίρους για 
όλες τις πτυχές του IoT, µε στόχο να συµφωνηθούν οι σχετικές κοινές δράσεις, να γίνει 
ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής και να προωθηθούν οι γραµµές δράσης που ορίζονται στην 

                                                 
41 Βλ. ec.europa.eu/cip/index_en.htm. 
42 Βλ. ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/index_en.htm. 
43 Ως µέρος του πλαισίου του 2007 για την προώθηση της διατλαντικής οικονοµικής ολοκλήρωσης 

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών, η συνεργασία στη RFID έχει 
επισηµανθεί ιδιαίτερα έτσι ώστε η ΕΕ και οι ΗΠΑ να ανταλλάσσουν πλέον βέλτιστη πρακτική για τη 
βελτιστοποίηση του οικονοµικού και κοινωνικού αντίκτυπου της RFID. Βλ. 
ec.europa.eu/enterprise/policies/international/cooperating-governments/usa/transatlantic-economic-
council/index_en.htm. 

44 Το καλοκαίρι του 2009, η Γενική ∆ιεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας της 
Επιτροπής θα υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας µε το ιαπωνικό Υπουργείο Οικονοµίας, Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας, µεταξύ άλλων, για RFID, ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων και για το Ίντερνετ των 
πραγµάτων. 
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παρούσα ανακοίνωση. 

 

∆ιαχείριση αποβλήτων 

Σε πολλές περιπτώσεις, η σύνδεση µεταξύ αντικειµένων θα γίνεται µέσω αισθητήρα ή 
ετικέτας ενσωµατωµένης στο αντικείµενο. Στο άµεσο µέλλον, οι ετικέτες45 θα είναι 
κατασκευασµένες από µέταλλο (κατά κανόνα σιλικόνη, χαλκό, άργυρο και αλουµίνιο), των 
οποίων η παρουσία µπορεί να προξενήσει δυσκολίες στις γραµµές ανακύκλωσης γυαλιού, 
πλαστικών, αλουµινίου και λευκοσιδήρου.  

Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα να προσδιορίζονται µε ακρίβεια τα αντικείµενα κατά τη 
διαδικασία ανακύκλωσης είναι πλεονέκτηµα και τα αντικείµενα µε ετικέτα θα µπορούσαν 
εποµένως να ανακυκλώνονται αποτελεσµατικότερα µε ανάκτηση από τα κοινά χύδην 
απόβλητα. 

Γραµµή δράσης 12 — Η RFID σε γραµµές ανακύκλωσης 

Στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης της βιοµηχανίας διαχείρισης των αποβλήτων, η 
Επιτροπή θα δροµολογήσει µελέτη για την αξιολόγηση των δυσκολιών που συνεπάγεται η 
ανακύκλωση ετικετών, καθώς και για τα προτερήµατα και την όχληση από την παρουσία 
ετικετών στην ανακύκλωση των αντικειµένων. 

 

Μελλοντικές εξελίξεις 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, το IoT δεν είναι µονόλιθος αλλά µια οµπρέλα, η οποία 
καλύπτει ευρύ φάσµα τεχνολογιών, συστηµάτων και εφαρµογών που αναπτύσσονται σε 
συνεχή βάση.  

Συµµετέχοντας στη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του IoT, η Επιτροπή θα συνεχίσει 
τις δραστηριότητές της όσον αφορά: 

– την έγκαιρη διάθεση των κατάλληλων πόρων ραδιοφάσµατος. Η αύξηση του αριθµού 
των συνδεδεµένων συσκευών θα απαιτήσει νέο επίπεδο εγκατεστηµένων υποδοµών, 
ενσύρµατης και ασύρµατης συνδετικότητας. Για τις ασύρµατες επικοινωνίες είναι 
σηµαντικό να εξασφαλιστεί έγκαιρη διάθεση πόρων του ραδιοφάσµατος46, ενώ η Επιτροπή 
θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί την ανάγκη πρόσθετου εναρµονισµένου 
ραδιοφάσµατος για ειδικούς σκοπούς του IoT, 

– τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία (EMF). Οι περισσότερες από τις σήµερα προβλεπόµενες 
συσκευές IoT αναµένεται ότι θα είναι στην οµάδα «ραδιοσυχνοτήτων» (δηλ. >100 kHz) 
και θα λειτουργούν µε πολύ χαµηλή ενέργεια, ώστε να είναι απίθανο το ενδεχόµενο να 
παραγάγουν σηµαντικά επίπεδα έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Το ισχύον 

                                                 
45 ∆ιεξάγεται µακροχρόνια έρευνα ώστε οι ετικέτες αυτές να κατασκευάζονται από βιολογικά και 

βιοαποδοµήσιµα υλικά. 
46 Η επιδίωξη είναι, ειδικότερα, να επικαιροποιείται τακτικά η απόφαση (Βλ. 2006/771/EC) για τις 

συσκευές µικρής εµβέλειας (SRD). 
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ρυθµιστικό πλαίσιο για EMF47 τελεί υπό περιοδικό έλεγχο, και θα εξακολουθήσει να 
διασφαλίζει ότι όλες οι συσκευές και τα συστήµατα θα τηρούν τις ανάγκες ασφάλειας και 
υγείας του πληθυσµού στο µέλλον. 

Γραµµή δράσης 13 — Μέτρηση της αφοµοίωσης 

Το ∆εκέµβριο του 2009 η Eurostat θα αρχίσει να δηµοσιεύει στατιστικά δεδοµένα σχετικά 
µε τη χρήση των τεχνολογιών RFID. 

Από τον έλεγχο της εισαγωγής των τεχνολογιών που σχετίζονται µε το IoT θα προκύψουν 
πληροφορίες σχετικά µε τον βαθµό της διείσδυσής τους και θα καταστεί δυνατή η εκτίµηση 
του αντίκτυπού τους στην οικονοµία και την κοινωνία, καθώς και της αποτελεσµατικότητας 
των σχετικών κοινοτικών πολιτικών. 

 

Γραµµή δράσης 14 — Αξιολόγηση της εξέλιξης 

Πέρα από τις ειδικές πτυχές που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σηµαντικό ότι έχει τεθεί σε 
εφαρµογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πολυσυµµετοχικός µηχανισµός ώστε: 

– να παρακολουθεί την εξέλιξη του IoT, 

– να υποστηρίζει την Επιτροπή στην υλοποίηση των επιµέρους δράσεων που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, 

– να αξιολογεί τα πρόσθετα µέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις ευρωπαϊκές δηµόσιες 
αρχές. 

Η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει το 7ο ΠΠ για τη διεξαγωγή αυτών των εργασιών, 
συγκεντρώνοντας αντιπροσωπευτική οµάδα ευρωπαϊκών ενδιαφερόµενων και 
διασφαλίζοντας τακτικό διάλογο και ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής µε άλλες περιοχές του 
κόσµου. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως περιγράφηκε στο παρόν έγγραφο, το IoT δεν είναι ακόµη απτή πραγµατικότητα, αλλά 
µάλλον ένα µελλοντικό όραµα για µια σειρά από τεχνολογίες που, εφόσον συνδυαστούν, θα 
µπορούσαν στα επόµενα 5 έως 15 χρόνια να τροποποιήσουν δραστικά τον τρόπο λειτουργίας 
των κοινωνιών µας. 

Υιοθετώντας προδραστική προσέγγιση, η Ευρώπη θα µπορούσε να διαδραµατίσει ηγετικό 
ρόλο στη διαµόρφωση του τρόπου λειτουργίας του IoT και να δρέψει τα σχετικά οφέλη όσον 
αφορά την οικονοµική ανάπτυξη και την ατοµική ευηµερία, ώστε το Ίντερνετ των πραγµάτων 
να καταστεί Ίντερνετ των πραγµάτων για τους ανθρώπους. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, θα 
σηµαίνει την απώλεια µιας σηµαντικής ευκαιρίας και η Ευρώπη θα αναγκαστεί ενδεχοµένως 

                                                 
47 Βλ. Σύσταση 1999/519/EΚ του Συµβουλίου και οδηγίες 1999/5/EΚ, 2004/40/EC και 2006/95/EΚ. Βλ. 

επίσης τη γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2009 για τους ανακύπτοντες και 
τους πρόσφατα εντοπιζόµενους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR). 
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να δεχτεί τεχνολογίες που δεν έχουν σχεδιαστεί µε βάση τις δικές της θεµελιώδεις αξίες, όπως 
η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδοµένων. 

Ξεκινώντας µια σειρά από δράσεις και προβληµατισµούς, η Επιτροπή επιδιώκει να καταστεί 
κινητήρια δύναµη αυτής της προσπάθειας και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη αυτών 
των, φιλόδοξων µεν, αλλά εφικτών στόχων. 


