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1.1 Ερευνητική αναζήτηση της διατριβής 

Η φιλελευθεροποίηση, η τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσµιοποίηση 

επιφέρουν πρωτοφανείς αλλαγές στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις. Ειδικότερα, η 

πρόοδος των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή information 

and communications technologies (ICT) έχει οδηγήσει σε δραστική µείωση των 

δαπανών για τη διάχυση, πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών. ∆εν είναι µόνο 

οι ψηφιακές ροές που επεκτείνονται µε καταπληκτική ταχύτητα αλλά οι ψηφιακές 

πληροφορίες ανταλλάσσονται όλο και περισσότερο µε επίταση την διενέργεια 

συναλλαγών. Ο µετασχηµατισµός αυτός της οικονοµίας έχει λάβει πολλά 

ονόµατα. Αυτά περιλαµβάνουν ονόµατα όπως “οικονοµία δικτύων” (network 

economy), “ψηφιακή οικονοµία” (digital economy), ‘‘οικονοµία της γνώσης’’ 

(knowledge economy) και λοιπά. Η παγκοσµιοποίηση αποτελεί τη πρώτη τάση 

που καθορίζει τη νέα οικονοµία και η  επανάσταση των ICT τη δεύτερη. 

Το ερώτηµα που τίθεται σε πρώτο βαθµό είναι ποιοι είναι οι κανόνες και οι 

απαιτήσεις για τις επιχειρησιακές συναλλαγές µε ηλεκτρονική µορφή; Σε ένα 

εµπορικό περιβάλλον, τα συµβαλλόµενα µέρη εισέρχονται σε µια ατελείωτη 

ποικιλοµορφία διαφορετικών τύπων συναλλαγών. Όπως όλες οι συναλλαγές, οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές περιλαµβάνουν τα έγγραφα [(documents) που 

αναφέρονται συνήθως ως “αρχεία - records1”, “ηλεκτρονικά αρχεία - electronic 

records2” ή “µηνύµατα δεδοµένων - data messages3”] και τις υπογραφές 

(signatures4 ή  αναφερόµενες και ως “ηλεκτρονικές  υπογραφές”), οι οποίες 

δηµιουργούνται, επικοινωνούν και  αποθηκεύονται  σε  ηλεκτρονική  µορφή 5. 

Μέχρι πρότινος, οι περισσότερες on-line συναλλαγές διευθετούνταν διαµέσου 

µιας ιδιωτικής περιοχής ή κλειστής κοινότητας όπου οι εµπορικοί  εταίροι και 
                                                 
1 Ο όρος αρχείο αποδίδεται ως η πληροφορία που είναι εγγεγραµµένη σε ένα απτό µέσο ή 
αποθηκευµένη σε ένα ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο και είναι ανακτήσιµη 
2 Ο όρος ηλεκτρονικό αρχείο σηµαίνει ένα αρχείο, που παράγεται, αποστέλλεται - επικοινωνεί, 
λαµβάνεται ή αποθηκεύεται µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων 
3 Ο όρος µήνυµα δεδοµένων σηµαίνει ότι οι πληροφορίες που παράγονται, αποστέλλονται, 
λαµβάνονται, αποθηκεύονται από ηλεκτρονικό, οπτικό ή παρόµοιο µέσο. 
4 Ως ηλεκτρονική υπογραφή δηλώνεται ένας ηλεκτρονικός  ήχος, ένα σύµβολο ή µια διαδικασία 
συνηµµένη ή λογικά συσχετιζόµενη µε µια σύµβαση 
5 Ηλεκτρονική µορφή σηµαίνει συσχετισµός µε την τεχνολογία που έχει  ηλεκτρικές, ψηφιακές, 
µαγνητικές, ασύρµατες, οπτικές, ηλεκτροµαγνητικές ή εφάµιλλες ικανότητες. 
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πελάτες ήταν αναγνωρίσιµοι. Η ύπαρξη της συµβατικής υποχρέωσης, µεταξύ των 

συµµετεχόντων, σηµάνει ότι οι σχέσεις µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών 

γίνονται κατανοητές και έχουν ένα προβλέψιµο πλαίσιο για ανάλυση. Αυτό όµως 

δεν ισχύει στην περίπτωση των δηµοσίων τοµέων ή των ανοικτών περιβαλλόντων, 

όπως το διαδίκτυο, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη είναι άγνωστα και δεν διέπονται 

από άµεσες εµπορικές συµφωνίες ή συµβάσεις. Επιπλέον οι σύνθετες αυτές 

σχέσεις µπορούν να εγείρουν νέα διαφορετικά ζητήµατα. 

Χωρίς ασφάλεια, δεν µπορεί να υπάρξει καµία εµπιστοσύνη. Και όταν 

πρόκειται για εµπορικές συναλλαγές, εάν δεν υπάρχει καµία εµπιστοσύνη, δεν 

µπορεί να υπάρξει καµία διαπραγµάτευση και επακόλουθα συναλλαγή 

Αλήθεια τι σηµαίνει η λέξη εµπιστοσύνη; Ποιος είναι ο σύνδεσµος µεταξύ της 

εµπιστοσύνης και της οικονοµίας; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση µπορεί να 

φαντάζει σαφής αρχικά. Αλλά εάν το ξανασκεφτούµε πιο λεπτοµερώς είναι εύκολο 

να αντιληφθούµε ότι αυτή η πρώτη εντύπωση είναι εσφαλµένη και παραπλανητική. 

Τι σηµαίνει όµως να υπάρχει εµπιστοσύνη για τη συναλλαγή; Όταν οι 

επιχειρησιακές συναλλαγές εξαρτώνται από τη διαθεσιµότητα υπολογιστών και 

δικτύων, τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να είναι βέβαια ότι αυτά θα 

λειτουργήσουν κατάλληλα. Όταν οι αποµακρυσµένες επικοινωνίες αντικαθιστούν 

την προσωπική επαφή, τα συµβαλλόµενα µέρη απαιτείται να ελέγχουν την 

ταυτότητα ο ένας του άλλου. Όταν εύκολα αντιγράψιµα και τροποποιήσιµα 

ηλεκτρονικά αρχεία αντικαθιστούν τα ενυπόγραφα έγγραφα, τα συµβαλλόµενα 

µέρη  χρειάζονται  τη διαβεβαίωση ότι αυτά τα αρχεία είναι όντως αυθεντικά. Και 

καθώς τα δεδοµένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει 

να είναι βέβαια ότι είναι ταυτόχρονα προστατευµένα και προσβάσιµα. 

Ο ρόλος της εµπιστοσύνης αλλάζει στη νέα οικονοµία. Ο βασικός λόγος για 

αυτό είναι ο µειωµένος ρόλος των προσωπικών επαφών στις διαφορετικές 

συναλλαγές ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης  χρήσης των ICT. Και το διαδίκτυο 

αποτελεί το πιο τρανταχτό και ζωντανό παράδειγµα. Αυτή η αποπροσωποποίηση 

των αλληλεπιδράσεων αυξάνει τις αβεβαιότητες σχετικά µε τις συναλλαγές και 

ceteris paribus µειώνει την εµπιστοσύνη µεταξύ των διαφορετικών µελών. 
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Προκύπτει λοιπόν, ότι η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία στην ασφάλεια είναι 

υποχρεωτικές αξιώσεις για την επιτυχία των ηλεκτρονικών οικονοµικών 

συναλλαγών. 

Και σε αυτό το σηµείο, ανάγεται η συµβολή της κρυπτογραφίας ως τυπικής 

µεθόδου και µοντέλου για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η 

κρυπτογραφία είναι σηµαντική στην οικοδόµηση της εµπιστοσύνης και της 

αξιοπιστίας στις ηλεκτρονικές αγορές δεδοµένου ότι λειτουργεί για να επιτρέψει 

στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν γνωρίζουν το ένα το άλλο, τη δυνατότητα να 

ανταλλάσσουν και να επικυρώνουν τις πληροφορίες και να συνάπτουν εµπορικές 

σχέσεις κατά τρόπο ασφαλή, σε ένα on-line περιβάλλον.  

Η ασφάλεια είναι το ζωτικής σηµασίας στοιχείο στις ηλεκτρονικές λύσεις 

πληρωµής, δεδοµένου ότι είναι ένας όρος για την εµπιστοσύνη και τη µεγαλύτερη 

χρήση. Αλλά πρέπει να υπάρξει ένας συγκερασµός της ασφάλειας µε το κόστος 

και έτσι είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Η 

προσπάθεια και το κόστος που χρησιµοποιούνται για να διασφαλιστεί µια 

εφαρµογή πρέπει πάντα  να εξισορροπείται από την αξία των αγαθών που 

απαιτείται να προστατευθούν. Εντούτοις, η ασφάλεια είναι πάντα µια 

ισορροπηµένη πράξη. ∆εν υπάρχει απόλυτη και οριστική ασφάλεια. ∆ιαφαίνεται 

λοιπόν η αναγκαιότητα να ανευρεθούν λύσεις που θα επιλαµβάνονται των 

ζητηµάτων εµπιστοσύνης, ασφάλειας και αξιοπιστίας σε ένα περιβάλλον όπου τα 

συµβαλλόµενα µέρη δίχως προϋπάρχουσες σχέσεις, θα µπορούν να επικοινωνούν 

και να πραγµατοποιούν συναλλαγές. 

Η αυξανόµενη δηµοτικότητα της κρυπτογραφίας οφείλεται πρωτίστως στο 

γεγονός ότι ο ρόλος της αφορά την ασφαλή αποθήκευση και µεταφορά των 

προσωπικών, οικονοµικών και επιχειρηµατικών ηλεκτρονικών – ψηφιακών 

πληροφοριών και δεδοµένων µέσω των δικτύων υπολογιστών. Στόχος της 

κρυπτογραφίας είναι να κατασκευάσει συναρτήσεις που είναι δύσκολο 

υπολογιστικά να “σπάσουν” (δηλ., να αντιστραφούν). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος αποδόσεων του ορισµού της 

κρυπτογραφίας. Ο πιο διαδεδοµένος αναφέρεται στο πρόβληµα της µυστικής 
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επικοινωνίας: ∆ηλαδή, ότι η κρυπτογραφία µελετά τρόπους µε τους οποίους 

µπορούµε να µετασχηµατίσουµε ένα µήνυµα σε µια φαινοµενικά ακατάληπτη 

µορφή6. Ένας ορισµός, ίσως ο πιο ακριβής και πλήρης, είναι αυτός που δόθηκε 

από τον Rivest (1990) και εισάγει την έννοια του αντιπάλου: «η κρυπτογραφία 

ασχολείται µε την επικοινωνία παρουσία αντιπάλων». Όντως, η ύπαρξη αντιπάλου 

σε κάποια επικοινωνία είναι η βασική αιτία ύπαρξης και εφαρµογής της 

κρυπτογραφίας.  

Η κρυπτογραφία δεν αποτελεί πανάκεια. Η κρυπτογραφία δεν πράττει τίποτα 

περισσότερο από το να µετασχηµατίζει το πρόβληµα της ασφάλειας σε πιο 

σύνθετο και περίπλοκο, έτσι ώστε να προκύπτει δυσεπίλυτο. Άλλωστε σύµφωνα µε 

την αρχή του Kerchoff (ένα θεµελιώδες κριτήριο στην αντικειµενική µέτρηση της 

αντοχής - δύναµης ενός κρυπτοσυστήµατος), η ασφάλεια ενός κρυπτοσυστήµατος 

δεν εξαρτάται από τη µυστικότητα του αλγόριθµου κρυπτογράφησης. Η ασφάλεια 

του κρυπτοσυστήµατος εξαρτάται µόνον από τη διατήρηση της µυστικότητας του 

κλειδιού.  

Η σύγχρονη κρυπτογραφία, άµεσα επηρεασµένη και υποκινούµενη από την 

ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ, αποβλέπει και αποσκοπεί στη διασφάλιση 

οποιουδήποτε είδους επικοινωνιακής και οικονοµικής συνδιαλλαγής µεταξύ 

ανθρώπων και οργανισµών στο διαδικτυακό πληροφοριακό περιβάλλον. Μέσα 

από ένα πλήθος διεργασιών, όπως ασφαλείς οικονοµικές συναλλαγές (π.χ. internet 

banking, ATMs), πιστοποίηση ηλεκτρονικών οντοτήτων ή χρήση ψηφιακών 

υπογραφών για τα ηλεκτρονικά έγγραφα διαφαίνεται η βαρύτητα και η σηµασία 

που έχει στις καθηµερινές ανθρώπινες δραστηριότητες. 

1.2 Συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής 

Συνήθως αυτό που είθισται από µια διδακτορική διατριβή είναι να εντρυφήσει 

εις βάθος σε ένα αυστηρά καθορισµένο θέµα - πρόβληµα, να µελετήσει και να 

αναλύσει το θέµα - πρόβληµα επιµελώς και να 1) προτείνει, 2) εφαρµόσει και 3) 

αξιολογήσει µια σαφή λύση για το συγκεκριµένο θέµα – πρόβληµα. Στην 

παρούσα διατριβή ωστόσο ίσως βρεθείτε µπροστά σε µία διαφορετική θεώρηση - 

                                                 
6 Κάτος, Β. & Στεφανίδης, Γ., (2003) Τεχνικές κρυπτογραφίας και Κρυπτανάλυσης, Εκδ. Ζυγός 
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προσέγγιση. Όπως υποδεικνύει ο τίτλος της διατριβής, µελετάται η διενέργεια των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και ειδικότερα το ζωτικότερο κοµµάτι, αυτό των 

πληρωµών (ηλεκτρονικών). Η παρούσα διατριβή πραγµατεύεται τις διάφορες 

συστηµικές πτυχές που αναπτύσσονται στην κρυπτογραφία για τη δηµιουργία µιας 

υποδοµής (infrastructure) ικανής να παρέχει ασφάλεια και εµπιστοσύνη στους 

συµµετέχοντες των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η διατριβή δηλαδή εστιάζεται στο 

να διερευνήσει την ανάλυση και το σχεδιασµό των κρυπτογραφικών υποδοµών. 

Η πρωτοτυπία δηλαδή της παρούσας διδακτορικής έρευνας έγκειται στη 

σκιαγράφηση της µετάλλαξης του σύγχρονου οικονοµικού περιβάλλοντος και της 

διάκρισης της ανάγκης για την ύπαρξη ενός ανάλογου µε τον ήδη υφιστάµενο, 

ασφαλούς µηχανισµού ηλεκτρονικών πληρωµών. Περιγράφεται ο καθορισµός των 

κριτηρίων που απαιτούνται για το σχηµατισµό ενός µηχανισµού ηλεκτρονικών 

πληρωµών και αξιολογούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας. 

Αναλύεται διεξοδικά η έννοια της εµπιστοσύνης και αποδίδεται ο τρόπος µε 

τον οποίο προσλαµβάνεται και αναπτύσσεται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Στην 

ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων υπάρχουν δύο σηµαντικές 

µορφές εµπιστοσύνης που οι χρήστες των ηλεκτρονικών συναλλαγών πρέπει να 

καταλάβουν: η εµπιστοσύνη µέσω τρίτων µερών (third-party) και η άµεση – 

προσωπική (personal) εµπιστοσύνη. Εισήχθησαν αυτές οι έννοιες και 

παρασχέθηκαν αναλυτικά οι πρόσθετες πληροφορίες έτσι ώστε να καταστεί 

αντιλήψιµο ποια µορφή εµπιστοσύνης πρέπει να εφαρµοστεί σε µια δεδοµένη 

κατάσταση. Κάθε σύστηµα ασφάλειας εξαρτάται από την εµπιστοσύνη, µε τη µία 

ή την άλλη µορφή, µεταξύ των χρηστών του συστήµατος. Γενικά, οι διαφορετικές 

µορφές εµπιστοσύνης υπάρχουν για να εξετάσουν τους διαφορετικούς τύπους 

προβληµάτων και να µετριάσουν τον κίνδυνο συναλλαγής υπό ορισµένους όρους. 

Το ποια µορφή εµπιστοσύνης ισχύει σε µια δεδοµένη περίσταση υπαγορεύεται 

γενικά από την επιµέρους εταιρική πολιτική.  Οι πληροφορίες αποτελούν τη 

δύναµη και η ασφάλεια εποµένως καθίσταται ένα θέµα υψίστης σπουδαιότητας. 

Καθορίζεται, στη συνέχεια, το πώς αποδίδει ένας οικονοµικός οργανισµός την 

έννοια της ασφάλειας, πώς αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και πώς δύναται να τον 

αντιµετωπίσει, εάν όχι, να τον µετριάσει. ∆ιαβλέπουµε για πρώτη φορά την έννοια 
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της οικονοµικής διάστασης της ασφάλειας. ∆ηλαδή ποια οικονοµικά µοντέλα 

ενδείκνυται να εφαρµόσουν οι οικονοµικοί οργανισµοί ώστε να πετύχουν τα 

υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφάλειας και παράλληλα εµπιστοσύνης µε το 

χαµηλότερο δυνατό κόστος. 

Όλα αυτά µπορούν και φαντάζουν αληθινά και πραγµατικά χάρις στην 

κρυπτογραφία. Η κρυπτογραφία αποτελεί τον ισχυρότερο κρίκο στην αλυσίδας 

της ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων. Το τι αποτελεί η 

κρυπτογραφία, πώς λειτουργεί, τι µπορεί να προσφέρει έχει αποτελέσει 

αντικείµενο διεξοδικής έρευνας εδώ και δεκάδες χρόνια. Η διατριβή ωστόσο, 

αναλύει διεξοδικά τι όντως αποτελεί η κρυπτογραφία (όχι πάντως πανάκεια), πώς 

ενσωµατώνει τις δύο θεµελιώδεις έννοιες (εµπιστοσύνη και ασφάλεια) και 

επιτυγχάνει να καταστήσει εφικτό ένα µηχανισµό ηλεκτρονικών πληρωµών και να 

ολοκληρώσει έτσι το puzzle του σύγχρονου ηλεκτρονικού οικονοµικού 

περιβάλλοντος. 

Στα πλαίσια της συνεισφοράς στον ευρύτερο τοµέα της ασφάλειας των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών δηµοσιεύτηκαν επιστηµονικές – ερευνητικές εργασίες 

σε: α) διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, β) διεθνή επιστηµονικά συνέδρια µε 

έκδοση πρακτικών µετά από κρίση πλήρους κειµένου, γ) εθνικά επιστηµονικά 

συνέδρια µε έκδοση πρακτικών µετά από κρίση πλήρους κειµένου και δ) 

συλλογικούς τόµους µε την επιµέλεια ελληνικών εκδοτικών οίκων. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

1.3 ∆ιάρθρωση της διατριβής (τι περιέχει κάθε κεφάλαιο) 

Η παράθεση της διατριβής έχει γίνει σε έξι (6) κύρια κεφάλαια. Σε κάθε 

κεφάλαιο υπάρχουν τα αντίστοιχα περιεχόµενα του κεφαλαίου και µια µικρή 

περίληψη του τι περιγράφεται. Έτσι τα κεφάλαια έχουν ως ακολούθως: 

Κεφάλαιο 1.  Αναφέρεται στην ερευνητική περιοχή, συνεισφορά, στόχο και 

διάρθρωση της διατριβής. 

Κεφάλαιο 2.  Περιγράφει τη διαµόρφωση και το σχηµατισµό του σύγχρονου 

οικονοµικού περιβάλλοντος. Τη φύση των συναλλαγών και την ανάγκη για την 

διενέργεια ασφαλών και έµπιστων ηλεκτρονικών πληρωµών. 

Κεφάλαιο 3.  Αναλύεται η έννοια και η υπόσταση της εµπιστοσύνης. Πως αυτή 

αποτελεί τη πρωταρχική ανάγκη, πώς µεταλλάσσεται στο ηλεκτρονικό εµπορικό 

περιβάλλον, τι πρέπει να διασφαλιστεί και πώς µπορεί να εδραιωθεί το αίσθηµα 

εµπιστοσύνης. 

Κεφάλαιο 4.  Γίνεται εννοιολογική προσέγγιση της ασφάλειας και του 

αλληλένδετου κινδύνου. Καθορίζονται τα επιχειρηµατικά κεφάλαια που 

κινδυνεύουν και χρήζουν προστασίας καθώς και αναζητείται ο αποδοτικότερος 

τρόπος εφαρµογής ενός πλάνου ασφάλειας. 

Κεφάλαιο 5.  Επεξηγείται γιατί η κρυπτογραφία αποτελεί τη τυπική µέθοδο 

και µοντέλο για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αναφέρονται οι 

µηχανισµοί και οι υπηρεσίες που εγκαθιστούν και εφαρµόζουν την ασφάλεια και 

την εµπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Κεφάλαιο 6.  Περιγράφονται τα αποτελέσµατα και η συµβολή που προκύπτει 

από τη διδακτορική  διατριβή και τα συµπεράσµατα - προτάσεις για περαιτέρω 

µελλοντική έρευνα.  
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