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ΑΡΘΡΟ 

Συμβουλές για την επιλογή και χρήση 
διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας 

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) 
παρέχει μερικές πρακτικές συμβουλές στις ΜΜΕ σε σχέση με πτυχές 
ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή και χρήση διαδικτυακών εργαλείων 
επικοινωνίας. 

Δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2020 

 

Λέξεις κλειδιά: COVID-19, τηλεργασία, κυβερνοασφάλεια 

Η έξαρση του κορωνοϊού έχει επηρεάσει και αλλάξει τον τρόπο που οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε όλη την ΕΕ δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά με προμηθευτές και πελάτες. Πράγματι, οι ΜΜΕ 
αντιμετωπίζουν τη νέα πρόκληση εξ αποστάσεως εργασίας κατά τρόπο που θα 
εξακολουθήσει να είναι παραγωγικός, αποδοτικός, αλλά και ασφαλής. Τα 
διαδικτυακά εργαλεία επικοινωνίας (περιλαμβανομένης της πραγματοποίησης 
τηλεδιασκέψεων με εικόνα/ήχο, της άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, του 
απομακρυσμένου διαμοιρασμού εγγράφων/της απομακρυσμένης ανταλλαγής 
αρχείων, της διαδικτυακής αναμετάδοσης) είναι βασικά για την υποβοήθηση των 
ΜΜΕ να συμβαδίσουν με αυτά τα καινοφανή καθεστώτα εργασίας. Μεταξύ άλλων, 
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οι πτυχές των ρυθμίσεων ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας αυτού 
του είδους εργαλείων είναι θεμελιώδεις για την αποδοτική λειτουργία. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των διαθέσιμων διαδικτυακών εργαλείων 
επικοινωνίας σήμερα, ο ENISA παρέχει μερικές πρακτικές συμβουλές στις ΜΜΕ σε 
σχέση με πτυχές ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας που θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή και χρήση διαδικτυακών εργαλείων 
επικοινωνίας. 

Συμβουλές για την επιλογή διαδικτυακού εργαλείου επικοινωνίας 

1. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο υποστηρίζει κρυπτογραφημένη επικοινωνία. 
Συνιστάται ιδιαίτερα κανείς να βασίζεται σε εργαλεία που υποστηρίζουν 
κρυπτογράφηση από την πηγή έως τον προορισμό και παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κλειδιών και αλγορίθμων που 
εφαρμόζονται. 

2. Προτιμήστε επιλογή που υποστηρίζει κεντρική διαχείριση, όπως πολιτική 
περιορισμού κλήσεων, πολιτική κωδικού πρόσβασης, τοποθεσίες 
διαδικτυακών συναντήσεων, και πρόληψη λαθρακρόασης. 

3. Αξιολογήστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας, βεβαιωθείτε, συγκεκριμένα, ότι το 
εργαλείο υποστηρίζει ισχυρή επαλήθευση ταυτότητας, όπως 
Πολυπαραγοντική Επαλήθευση Ταυτότητας (MFA). 

4. Εξετάστε προσεχτικά τις επιλογές διάρθρωσης, λαμβάνοντας υπόψη, 
συγκεκριμένα, κατά πόσο η υπηρεσία μπορεί να λειτουργήσει εσωτερικά ή 
βασίζεται αποκλειστικά σε εξωτερική αποθήκευση δεδομένων· εάν είναι 
δυνατό, προτιμήστε εσωτερικές εφαρμογές και διασφαλίστε ότι μπορεί να 
γίνει ενσωμάτωση υφιστάμενων επιχειρηματικών εργαλείων και/ή Ενιαία 
Σύνδεση (SSO). 

5. Διαβάστε προσεχτικά την πολιτική του εργαλείου για την προστασία της 
ιδιωτικής σφαίρας, σε ό,τι αφορά, συγκεκριμένα, τις ακόλουθες βασικές 
πτυχές: είδη προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από το εργαλείο· 
τοποθεσία δεδομένων· πιθανές διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες· 
περίοδοι διατήρησης δεδομένων· προεπιλεγμένες ρυθμίσεις/συμπεριφορά 
του εργαλείου ως προς την ιδιωτική σφαίρα. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή 
δεν στέλνει δεδομένα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για διαφημιστικούς ή 
άλλους μη επιθυμητούς σκοπούς. Συμβουλευτείτε τον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων (DPO –ή το άτομο επικοινωνίας σας σε θέματα 
ιδιωτικής σφαίρας εάν δεν έχετε DPO) εφόσον διατίθεται για περαιτέρω 
αξιολόγηση σε περίπτωση αμφιβολίας. 

6. Αξιοποιήστε διαθέσιμους εργασιακούς πόρους, όπως τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το φορητό υπολογιστή (laptop) της 
εργασίας για την πρόσβαση στην υπηρεσία· περιορίστε εάν είναι δυνατό τη 
χρήση από προσωπικές συσκευές. Εάν είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο από κινητά τηλέφωνα, ελέγξτε τις άδειες που 
το εργαλείο (η εφαρμογή) ζητά και συμβουλέψτε ανάλογα τους χρήστες (π.χ. 
για συμμετοχή σε τηλεφωνική κλήση, η χορήγηση άδειας για την πρόσβαση 
σε κάμερα ή δεδομένα τοποθεσίας δεν θα ήταν αναγκαία). 
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7. Διασφαλίστε ότι χρησιμοποιούνται μόνο επίσημες εκδόσεις του 
προγράμματος και εάν αυτό δεν είναι δυνατό προτιμήστε τη χρήση του 
προγράμματος περιήγησης. Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη 
έκδοση του λογισμικού και ότι εφαρμόζονται εγκαίρως οι ενημερώσεις 
κωδικών ασφαλείας. 

8. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διασκέψεις προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. 
Αποφεύγετε την αποστολή συνδέσμων και κωδικών πρόσβασης για 
διασκέψεις πέραν των προβλεπόμενων συμμετεχόντων. Προσκαλέστε τους 
χρήστες μέσα από το εργαλείο εάν αυτό είναι δυνατό και ζητήστε τους να 
μην κοινοποιήσουν το σύνδεσμο. Σε περίπτωση που δεν υποστηρίζεται η 
Ενιαία Σύνδεση (SSO), συμβουλέψτε όλους τους χρήστες να προστατεύσουν 
το λογαριασμό τους επιλέγοντας ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και 
ενεργοποιώντας πολυπαραγοντική επαλήθευση ταυτότητας. 

9. Ελέγξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εργαλείου και βεβαιωθείτε ότι 
όλοι οι χρήστες τις γνωρίζουν. Εφαρμόστε, όπου αυτό είναι δυνατό, 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που προστατεύουν την ιδιωτική σφαίρα των 
χρηστών (π.χ. προεπιλογή απενεργοποιημένης εικόνας, μη καταγραφή 
ήχου/εικόνας, όχι κεντρική αποθήκευση άμεσων μηνυμάτων, κ.λπ.). Μην 
καταγράφετε τις διασκέψεις εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για κάποιο 
συγκεκριμένο λόγο. Σε περίπτωση καταγραφής, διασφαλίστε ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες της διάσκεψης έχουν ενημερωθεί και συμφωνούν με την 
καταγραφή. 

10. Συμβουλέψτε τους χρήστες να χρησιμοποιούν συνετά τις λειτουργίες 
συνομιλίας, ήχου, κάμερας, και κοινής χρήσης οθόνης. Για παράδειγμα, 
ενδείκνυται να μη χρησιμοποιείται εικόνα σε κλήση όταν αυτό δεν 
χρειάζεται. Επιπλέον, οι χρήστες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι στην οθόνη 
τους βρίσκεται ανοιχτό μόνο το παράθυρο που επιθυμούν να κοινοποιήσουν 
και θα πρέπει να αποφεύγουν να γίνονται ορατά τα μηνύματα του 
ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) ή οι συνομιλίες τους κατά τη 
διάρκεια διασκέψεων. Όταν χρησιμοποιείται εικόνα, οι χρήστες θα πρέπει 
να είναι βέβαιοι ότι το φόντο που έχουν είναι ουδέτερο και δεν αποκαλύπτει 
τυχόν προσωπικά δεδομένα τους ή άλλα εμπιστευτικού χαρακτήρα στοιχεία. 

Περαιτέρω πληροφορίες 
Ανακαλύψτε περισσότερες συμβουλές και πηγές στην ειδική σελίδα του ENISA για 
την COVID-19, URL: https://www.enisa.europa.eu/topics/WFH-COVID19.  
 

Πηγή έμπνευσης για το άρθρο αυτό υπήρξε έρευνα που πραγματοποίησε ο 
CERT.LV: ο Φορέας Αντιμετώπισης Συμβάντων Ασφαλείας Τεχνολογίας 
Πληροφοριών της Δημοκρατίας της Λετονίας. Η λειτουργία του CERT.LV υπάγεται 
στο Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και είναι μέλος του Δικτύου 
Ομάδων Αντιμετώπισης Συμβάντων Ασφαλείας Υπολογιστών (CSIRTs) της ΕΕ. 

Πηγή: https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/tips-for-selecting-and-using-
online-communication-tools 

Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη 
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