
 
 
Τερματικό αναγνώρισης Green Pass από την Eter. 

Το ETE GR TEMP  της Eter αποτελεί ένα τερματικό αναγνώρισης προσώπου (IR + Visual) για 

έλεγχο πρόσβασης στο οποίο έχει ενσωματωθεί ειδικά προσαρμοσμένο Firmware για 

αναγνώριση και επαλήθευση της Πράσινης Ευρωπαϊκής Κάρτας (European Green Card) 

Covid.  

Η συσκευή επιτυγχάνει ταυτόχρονα επαλήθευση της ημερομηνίας ισχύος του 

πιστοποιητικού εμβολιασμού εντός 6 μηνών από την έκδοση του, καθώς και τα 

πιστοποιητικά των Rapid tests ισχύος 48 ωρών και PCR tests ισχύος 72 ωρών.  

Έχει δοκιμαστεί η συμβατότητα του τόσο με πιστοποιητικά εμβολιασμού ευρωπαϊκού 

τύπου όσο και με το εθνικό Ελληνικό πιστοποιητικό εμβολιασμού. 

Στην οθόνη της συσκευής (8 ιντσών, Panel τύπου IPS, ανάλυσης 800x1028p) εμφανίζονται 

οδηγίες προς τον χρήστη/επισκέπτη για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει καθώς και 

σε ποιο σημείο της συσκευής να πλησιάσει το QR code του πιστοποιητικού του. Αντίστοιχα 

μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα έγκυρου ή μη 

πιστοποιητικού, απεικονιζόμενο με πράσινο χρώμα για το έγκυρο και κόκκινο για το μη-

έγκυρο .  

Ακολούθως ο χρήστης/επισκέπτης καλείται να κοιτάξει στην κάμερα και να πλησιάσει στην 

κατάλληλη απόσταση (εμφανίζεται στην οθόνη περίγραμμα στα όρια του οποίο επάνω 

πρέπει να συμπέσει κατά προσέγγιση το πρόσωπο του) ώστε να γίνει μέτρηση της 

θερμοκρασίας του και ανίχνευση του αν φοράει μάσκα ή όχι. Αν η θερμοκρασία του είναι 

εντός των ορισμένων ορίων και φοράει μάσκα, τότε θεωρείται πλήρως επιτυχής ο έλεγχος 

του και δύναται να εισέλθει στο χώρο.  

Αν κάποιο από τα παραπάνω βήματα αποτύχουν, τότε ενημερώνεται ο χρήστης είτε να 

επαναλάβει κάποιο βήμα (πχ να πλησιάσει πιο κοντά για σωστή αναγνώριση προσώπου) 

είτε ότι δεν πληροί κάποιο από τα προαπαιτούμενα (πχ δεν φοράει μάσκα).  

Οι γραπτές οδηγίες αυτές συνοδεύονται από φωνητικά μηνύματα, επίσης στα ελληνικά, 

που καθοδηγούν το χρήστη για τα ίδια παραπάνω βήματα.  

Το επιτυχές αποτέλεσμα του παραπάνω ελέγχου ενεργοποιεί την έξοδο ρελέ της συσκευής 

ώστε ακολούθως να πραγματοποιηθεί το άνοιγμα κάποιας πόρτας για την είσοδο του 

χρήστη (η σύνδεση του είναι προαιρετική). 

Επιπλέον μέσω της ενσωματωμένης θύρας USB μπορεί να συνδεθεί κατάλληλος θερμικός 

εκτυπωτής μικρών διαστάσεων, ο οποίος μετά το πέρας του ελέγχου εκτυπώνει μια 

φωτογραφία του ατόμου που λήφθηκε κατά την διάρκεια του ελέγχου, καθώς και το 

αποτέλεσμα του Green Pass, οπότε και ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να λάβει αυτό το 

χαρτί ως «εισιτήριο» για την πρόσβαση του στο χώρο, και να χρησιμοποιηθεί για μετέπειτα 

χειροκίνητο έλεγχο.  

Αν η καλωδιακή σύνδεση δεν είναι εφικτή/βολική, υπάρχει αντίστοιχο μοντέλο εκτυπωτή 

που επικοινωνεί με την συσκευή αναγνώρισης μέσω Bluetooth. 



 
 
Παρεμφερή χαρακτηριστικά παρουσιάζει η συσκευή ETE GR 2, με την διαφορά ότι δεν 

πραγματοποιεί έλεγχο για τη θερμοκρασία του εισερχόμενου ούτε για το αν φοράει μάσκα. 

Ελέγχει δηλαδή μόνο για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή τεστ.  

Οι συσκευές είναι κατάλληλες μεν για εξωτερικό χώρο (IP64) όμως θα πρέπει να ο χώρος 

αυτός να είναι προστατευμένος και να μην είναι πλήρως εκτεθειμένες στις καιρικές 

συνθήκες . 

Για την τοποθέτηση τους είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά υπάρχουν διαθέσιμα παρελκόμενα, 

όπως μεταλλική επιτραπέζια βάση ή μεταλλική κολώνα.  


