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Ευχαριστίες 

Έπειτα από τέσσερα συνεχή έτη προσπάθειας θεωρώ πως έφτασα στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα να δηλώσω δυνατά και περίτρανα τέλος, όσο αυτό µπορεί 

να φαντάζει αληθινό. Άλλωστε τέλος δεν υφίσταται ποτέ, απλά ένα στάδιο 

τελειώνει και ξεκινά ένα νέο. Έτσι λοιπόν θεωρώ πως τελείωσε η µακρόχρονη 

πορεία µου ως φοιτητής και ξεκινάει µια νέα πορεία που σηµατοδοτείται από τη 

παράδοση της διδακτορικής µου διατριβής. 

∆εν γνωρίζω εάν οι κουβέντες και τα λόγια που ακολουθούν είναι ικανά να 

αποδώσουν και να περιγράψουν αυτά που νοιώθω και επιθυµώ να εκφράσω. Ξέρω 

όµως ότι είναι από βάθους καρδίας και πλήρως αληθινά. ∆εν θα µπορούσα ποτέ 

να είµαι στη θέση αυτή και να προλογίζω τη διδακτορική µου διατριβή εάν δεν 

είχα στο πλευρό µου δυο εκπληκτικούς ανθρώπους και µοναδικούς καθηγητές. 

Τον επιβλέποντα καθηγητή και αληθινό δάσκαλο µου κ. Γεώργιο Πέκο, ο οποίος 

µε την αµέριστη εµπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπο µου και µε την 

µεθοδικότητά του, µε βοήθησε να προσεγγίσω και αντιληφθώ την έννοια και το 

περιεχόµενο της έρευνας της διδακτορικής µου διατριβής. Τον επίκουρο 

καθηγητή κ. Γεώργιο Στεφανίδη, που στάθηκε δίπλα µου σε κάθε στιγµή και οι 

πολύτιµες γνώσεις του και η καθοδήγησή του καθόλη τη διάρκεια της έρευνας 

µου µε βοήθησαν να αποκτήσω µια συγκροτηµένη σκέψη και αντίληψη. Επίσης 

πρέπει να εκφράσω τις ολόθερµες ευχαριστίες µου στον καθηγητή κ. Αναστάσιο 

Κάτο για τη συµβολή και την βοήθεια του. 

Ευχαριστώ επίσης τους καθηγητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής1, για την εµπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπο µου καθώς και 

τα µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής για την τιµή που έκαναν να 

συµµετάσχουν στην αξιολόγηση της διατριβής µου. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ τέλος, ανήκει σε κάποιους σηµαντικούς για εµένα 

ανθρώπους, που τις δύσκολες και σηµαντικές στιγµές που πέρασα ήταν δίπλα µου 
                                                 
1 Ιδιαιτέρως την αναπληρώτρια καθηγήτρια κα. Ε. Κατσούλη και τον λέκτορα κ. Α. 
Χατζηγεωργίου. 
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και µε στήριξαν. Στους γονείς µου Κοσµά και Σοφία, που µε την αµέριστη αγάπη 

και φροντίδα τους µε ενέπνευσαν και µε δίδαξαν να ζω και να παλεύω στη ζωή 

µου. Στον αδερφό µου Παναγιώτη, που τα βήµατα του αποτελούν πρότυπο και 

οδηγό και µε βοηθούν να πορεύοµαι µπροστά. Στην Νάντια, που µε τεράστια 

αποθέµατα υποµονής, στοργής και ιδιαίτερα αγάπης φρόντισε να βλέπω την 

όµορφη πλευρά της ζωής. Τέλος, στους προσωπικούς µου φίλους (Γιώργο, Ηλία, 

Πάνο, Στάθη, Φάνη και Χρήστο) που στέκονται δίπλα µου σε κάθε στιγµή, στους 

συναδέλφους µου στο ∆ήµο Νεάπολης που µε αγκάλιασαν και µε βοήθησαν να 

υποκλέπτω χρόνο από τη δουλειά µου, στον Τάσο για τα χρόνια που περάσαµε 

µαζί στα έδρανα, καθώς και στην Εύη, που περιµένω να µε ακολουθήσει στην 

παράδοση της διατριβής της σύντοµα. 

 

 

Σας ευχαριστώ όλους πραγµατικά.  
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Αφιερώνεται στη µνήµη του παππού µου Θεοδόση  
και της γιαγιάς µου Παναγιώτας 
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Η ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

 
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΤΣΙΑΚΗΣ 

 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αρχικά εξετάζει τις αλλαγές που 

συντελούνται στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον και το µετασχηµατισµό του 

σε ψηφιακό - ηλεκτρονικό. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος διενέργειας των 

συναλλαγών (ηλεκτρονικών) και ιδίως των πληρωµών (ηλεκτρονικών) που 

αποτελούν την ραχοκοκαλιά του (e)-επιχειρείν. Τελικά, προδίδεται ότι δίχως την 

δηµιουργία και υποστήριξη του κατάλληλου µηχανισµού πληρωµών, 

οποιαδήποτε προσπάθεια µετάβασης στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον 

δεν θα στεφθεί από επιτυχία, αλλά απεναντίας θα αποτελεί ένα κάκιστο οµοίωµα. 

Στη συνέχεια, διαπιστώνεται ότι δίχως το απαραίτητο επίπεδο εµπιστοσύνης 

δεν δύναται να υπάρξει καµία εµπορική συναλλαγή. Το αίσθηµα εµπιστοσύνης 

αποτελεί το ζωτικότερο κοµµάτι της εµπορικής φύσης. Οι άνθρωποι 

συναλλάσσονται µεταξύ τους, ή όχι, στη βάση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, χωρίς 

αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα εµπιστοσύνη δίχως όρους και προϋποθέσεις. 

 Η εµπιστοσύνη όµως µπορεί να εµπεδωθεί και να εδραιωθεί µέσα από τους 

κατάλληλους µηχανισµούς και υπηρεσίες ασφάλειας. Και εδώ συνίσταται η χρήση 

της κρυπτογραφίας ως τυπικής µεθόδου και µοντέλου για την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αρχικά όµως αποδίδονται και περιγράφονται οι 

έννοιες της ασφάλειας και του κινδύνου που ενέχει κάθε επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. Επίσης αναλύεται ο συλλογισµός ενός οικονοµικού πλάνου για την 

εφαρµογή ενός ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας που να ικανοποιεί 

τουλάχιστον το κριτήριο επένδυσης προς αναµενόµενη απόδοση. 

Καταληκτικά, αξιολογούνται οι µηχανισµοί της κρυπτογραφίας που δύνανται 

να µετασχηµατίσουν το πρόβληµα της ασφάλειας σε πιο σύνθετο, περίπλοκο και 
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δύσκολο και εν προκειµένω ‘‘αδύνατο’’ για τον κάθε επίβουλο να θέσει υπό 

αµφισβήτηση και να καταστήσει µη λειτουργικό ένα ηλεκτρονικό επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. 

Λέξεις Κλειδιά: Ασφάλεια, Κρυπτογραφία, Ηλεκτρονικές Πληρωµές, 

Εµπιστοσύνη, Κίνδυνος, Επένδυση, Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού 
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