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Αζθάιεηα. Υπάξρεη θάπνηα εθαξκνγή γη’ απηό; Ο επξσπατθόο 

νξγαληζκόο αζθάιεηαο ηνπ θπβεξλνρώξνπ ηνλίδεη ηνπο θηλδύλνπο θαη 

ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα έμππλα ηειέθσλα  

 

Μηα λέα έθζεζε ηνπ ENISA αλαγλσξίδεη ηνπο θνξπθαίνπο θηλδύλνπο θαη επθαηξίεο ηεο 

ρξήζεο έμππλσλ ηειεθώλσλ θαη πξνζθέξεη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο αζθαιείαο γηα 

επηρεηξήζεηο, ηδηώηεο θαη θξαηηθνύο θνξείο. Οη θνξπθαίνη θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ 

ινγηζκηθό θαηαζθόπεπζεο, θαθή εθθαζάξηζε δεδνκέλσλ θαηά ηελ αλαθύθισζε ησλ 

ηειεθώλσλ, ηπραία δηαξξνή δεδνκέλσλ, θαη κε εμνπζηνδνηεκέλεο θιήζεηο θαη απνζηνιή 

SMS ζε αξηζκνύο πςειήο ρξέσζεο. 

Οη πσιήζεηο έμππλσλ ηειεθώλσλ δηπιαζηάζηεθαλ παγθνζκίσο πέξπζη (Gartner) ελώ 80 

εθαηνκκύξηα πσιήζεθαλ κόλν ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2010 ζε όιν ηνλ θόζκν. Η λέα έθζεζε 

ηνπ ENISA ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο επθαηξίεο αζθαιείαο ησλ έμππλσλ ηειεθώλσλ 

έξρεηαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. Αλ είζηε έλαο από ηνπο εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα ρξήζηεο 

έμππλσλ ηειεθώλσλ παγθνζκίσο, κάιινλ πεξλάηε πεξηζζόηεξν ρξόλν κε ην ηειέθσλό ζαο 

απ’ ό,ηη κε ηε ζύδπγό ζαο. Ελώ κε ηε κεγάιε ζεηξά εθαξκνγώλ θαη αηζζεηήξσλ, ίζσο λα 

γλσξίδεη πεξηζζόηεξα γηα εζάο απ’ ό,ηη εθείλε. Απηνί νη ζύληξνθνη δσήο απνηεινύλ πιένλ 

έλα απαξαίηεην εξγαιείν ζε όινπο ηνπο θνηλσληθνύο ρώξνπο, από ηνπο πςειά ηζηάκελνπο 

θξαηηθνύο αμησκαηνύρνπο έσο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Είλαη δηάζεκα γηα ηελ 

πνηθηιία ιεηηνπξγηώλ πνπ πξνζθέξνπλ. Έλα έμππλν ηειέθσλν κπνξεί λα είλαη έλα πνξηνθόιη 

πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα αγγίμεηε, ηειέθσλν κε θσηνγξαθηθή κεραλή ή βίληεν, ζπζθεπή 

αλάγλσζεο γξακκηθνύ θώδηθα, ζπζθεπή απνζηνιήο θαη ιήςεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, 

ή ηξόπνο πξόζβαζεο θνηλσληθώλ δηθηύσλ. «Δεδνκέλεο ηεο όιν θαη απμαλόκελεο ζεκαζίαο 

ησλ έμππλσλ ηειεθώλσλ γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, ηα θξάηε θαη ηνπο πνιίηεο, 

ζεσξνύκε απαξαίηεηε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη ηδησηηθόηεηαο» ιέεη ν 

θαζεγεηήο Dr.Udo Helmbrecht, Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηνπ ENISA. 

Σηε λέα έθζεζε, ν ENISA αλαιύεη ηνπο βαζηθνύο θηλδύλνπο θαη επθαηξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

αζθάιεηα. Οξηζκέλνη από ηνπο βαζηθνύο θηλδύλνπο είλαη: 

 Τπραία δηαξξνή επαίζζεησλ δεδνκέλσλ –π.ρ. δεδνκέλα GPS πξνζαξηεκέλα ζε εηθόλεο. 

 Κινπή δεδνκέλσλ από θαθόβνπιεο εθαξκνγέο θαη από θιεκκέλα, απσιεζζέληα ή εθηόο 

ιεηηνπξγίαο ηειέθσλα. 

 Λνγηζκηθό ππνθινπήο «Diallerware» - θαθόβνπιν ινγηζκηθό πνπ θιέβεη ρξήκαηα κέζσ 

κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ηειεθσληθώλ θιήζεσλ. 

 Υπεξθόξησζε ππνδνκώλ δηθηύσλ ιόγσ ησλ εθαξκνγώλ έμππλσλ ηειεθώλσλ. 
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 Όζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο, ε δεκηνπξγία εθεδξηθώλ αληηγξάθσλ είλαη ζπρλά πνιύ θαιά 

ελζσκαησκέλε ζηηο πιαηθόξκεο ησλ έμππλσλ ηειεθώλσλ, θαζηζηώληαο έηζη εύθνιε ηελ 

αλάθηεζε δεδνκέλσλ αλ ην ηειέθσλν ραζεί ή θιαπεί. Μηα άιιε επθαηξία βξίζθεηαη ζηε 

ρξήζε ησλ θαηαζηεκάησλ εθαξκνγώλ. «Οη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο έμππλσλ ηειεθώλσλ 

εγθαζηζηνύλ ινγηζκηθό ηξίησλ κόλν δηακέζνπ ησλ ειεγρόκελσλ θαλαιηώλ δηαλνκήο 

ινγηζκηθνύ» ιέεη ν Dr. Marnix Dekker, έλαο από ηνπο ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο. 

 

Τν ζεκαληηθόηεξν απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζύλνιν ζηξαηεγηθώλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ έμππλσλ ηειεθώλσλ. «Τα έμππλα ηειέθσλα απνηεινύλ 

ζεζαπξνθπιάθην επαίζζεησλ θαη πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ – είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξόπν δηαηήξεζεο ηνπ ειέγρνπ απηώλ ησλ ζηνηρείσλ. Οη πξνηάζεηο καο 

έρνπλ ζρεδηαζηεί ώζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ζπλήζεηο πνιηηηθέο αζθαιείαο» ιέεη ν Dr. Giles 

Hogben, έλαο από ηνπο ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο. Η έθζεζε πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο γηα 

επηρεηξήζεηο, αλώηαηνπο αμησκαηνύρνπο θαη θαηαλαισηέο, όπσο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θηλδύλσλ αζθαιείαο όηαλ νη ξόινη απηνί αλακηγλύνληαη. 

Δηαβάζηε νιόθιεξε ηελ έθζεζε.  

Πξόζζεην πιηθό: video clips  

Σπρλέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ έμππλσλ ηειεθώλσλ 

 

Γηα ζπλεληεύμεηο: Ulf Bergstrom, Εθπξόζσπνο Τύπνπ, ENISA, press@enisa.europa.eu , 

Κηλεηό: +30-6948-460143, ή γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο: Dr Marnix Dekker, 

marnix.dekker@enisa.europa.eu.  

 

Μεηάθξαζε. Τν αγγιηθό πξσηόηππν είλαη ε κόλε έγθπξε εθδνρή. 
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