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Κεφάλαιο 6. Συµπεράσµατα 

1. Αποτελέσµατα – συµβολή της ∆ιατριβής 

Η ψηφιακή εποχή που διανύουµε έχει επιφέρει ένα σηµαντικό αριθµό αλλαγών 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά ίσως ο βαθύτερος ο αντίκτυπος που έχει είναι επάνω 

στις βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η επεξεργασία πληροφοριών, οι 

επικοινωνίες, µα πάνω από όλα η βασική φύση των συναλλαγών που πλέον, κατά 

κανόνα, υποστηρίζονται από υπολογιστικές συσκευές. 

Σε αυτή τη διατριβή εξετάσαµε λοιπόν την υποδοµή δικτύων που απαιτείται για 

να υποστηριχθεί µια ηλεκτρονική αγορά, ούτως ώστε να είναι έµπιστη, ασφαλής, 

ευπροσάρµοστη και εύκολα προσβάσιµη. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ένας νέος τρόπος επιχειρησιακής επικοινωνίας, 

έννοιας και πολιτισµού. Το ηλεκτρονικό εµπόριο περικλείει τη χρήση των online 

δικτύων για τη προώθηση ή την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, τη διαδικασία 

της χρησιµοποίησης ηλεκτρονικών µεθόδων και διαδικασιών, µε την τεχνολογία 

πληροφοριών ως εργαλείο, για την υποστήριξη όλων των µορφών επιχειρησιακής 

δραστηριότητας. 

Η υποδοµή επικοινωνιών που υποστηρίζει το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει 

αλλάξει εντυπωσιακά. Από τα κλειστά και από σηµείο σε σηµείο κανάλια, έχουµε 

περιέλθει στα ανοικτά, διασυνδεµένα, ανεξέλεγκτα και κατά ένα µεγάλο µέρος 

απροστάτευτα δίκτυα (όπως το ∆ιαδίκτυο). Οι άνθρωποι απαιτούν να 

συνδιαλλάσσονται παγκοσµίως, πέρα από αποµονωµένες, ελεγχόµενες κοινότητες. 

Η εµπορική συναλλαγή σε πραγµατικό χρόνο (real-time), γίνεται απαίτηση παρά 

εξαίρεση. Αυτό το γεγονός, πέρα του ότι επιβαρύνει την ευκαιρία για τα 

συµβαλλόµενα µέρη να διεξάγουν µια εποικοδοµητική συνδιαλλαγή, 

αποσαθρώνει τους µηχανισµούς ασφάλειας που υφίστανται στις έµφυτες 

συναλλαγές (π.χ. σε γνωρίζω πρώτα και µετά συναλλάσσοµαι µαζί σου). 

Παράλληλα, ο τύπος και η ποσότητα των απειλών ασφάλειας αυξάνονται. Αυτό, 

οδηγεί στην αύξηση της εκτίµησης της επιχειρησιακής κοινότητας για τους 

υπαρκτούς κινδύνους ασφάλειας (δικαιολογηµένα, λαµβάνοντας υπόψη τα 

προηγούµενα επίπεδα και µορφές συναλλαγών). Σήµερα, η τεχνολογία ασφάλειας 

πληροφοριών πλέον καθίσταται πανταχού παρούσα.. Η ασφάλεια πληροφοριών 
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θεωρείται η θεµελιώδης προϋπόθεση που καθιστά εφικτές διαφορετικές µορφές 

ηλεκτρονικού εµπορίου (ειδικότερα σε ότι αφορά τη διευκόλυνση των ασφαλών 

ψηφιακών πληρωµών). Η ασφάλεια αποτελεί ένα θεµελιώδες, στρατηγικό 

κεφάλαιο. Παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και µπορεί να δηµιουργήσει 

τα στρατηγικά εµπόδια για την είσοδο των νέων επιχειρήσεων, όπως ακριβώς 

συνέβη µε τους υπολογιστές στη δεκαετία του ‘70. Η ασφάλεια είναι επίσης ένα 

καυτό πολιτικό ζήτηµα, που περιλαµβάνει και τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και 

επιβολής του νόµου. Το επιτυχές ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ένα θέµα 

εµπιστοσύνης και όχι µόνο τυφλής χρήσης της νέας τεχνολογίας. Εποµένως, η 

ύπαρξη και η χρήση κατάλληλων µηχανισµών ασφάλειας είναι µια προϋπόθεση 

για την αποτελεσµατικότερη είσοδο στην εποχή της πληροφορίας. 

Όλες αυτές οι αλλαγές υποστηρίζουν την πρόταση ότι στο επόµενο κύµα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, η ασφάλεια θα είναι ύψιστης σηµασίας.  

Στην ηλεκτρονική αγορά, η ύπαρξη υψηλών ταχυτήτων και αποδοτικών 

υποδοµών Internet δεν αποδίδει από µόνη της το κύριο πρόβληµα που το 

ηλεκτρονικό εµπόριο αντιµετωπίζει, το οποίο εστιάζεται στην ασφάλεια των 

πληροφοριών και των online πληρωµών. Εποµένως µια καλή λύση που 

ενσωµατώνει ένα ασφαλές και εύκαµπτο σύστηµα πληρωµής θα θέσει τα θεµέλια 

προς την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης και της αξιοπιστίας µεταξύ των πελατών 

και θα καταστήσει το ηλεκτρονικό εµπόριο εφικτό. Αλλά τι ακριβώς σηµαίνει 

ασφαλές ηλεκτρονικό εµπόριο; Ασφαλές ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται ως το 

ηλεκτρονικό εµπόριο που χρησιµοποιεί τις διαδικασίες ασφάλειας και τις τεχνικές 

αποτροπής των προσδοκώµενων κινδύνων. Στη πλειονότητα των περιπτώσεων 

υπονοείται η χρήση της κρυπτογραφίας. 

Το ∆ιαδίκτυο επιτρέπει τη ταχεία, χαµηλού κόστους, κατάλληλη και 

πληροφοριακή επικοινωνία σε οποιοδήποτε σηµείο στον κόσµο. Εντούτοις, για 

να γίνει µια αγορά ενεργή σε αγαθά και υπηρεσίες, το ∆ιαδίκτυο πρέπει να 

σχεδιαστεί ουτως ώστε οι αγοραστές και οι πωλητές να διενεργούν τις πληρωµές 

µέσω του ∆ιαδικτύου µε ασφάλεια. Μια αναθεώρηση αυτών των προσπαθειών 

αποκαλύπτει τη σηµασία της ασφάλειας, της αυθεντικότητας και της 
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µυστικότητας, οι οποίες αγνοούνται συχνά ή προσλαµβάνονται ως δεδοµένες σε 

άλλες περιπτώσεις πληρωµών. 

Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν µια µορφή χρηµάτων που εµπιστεύονται, υπό τον 

όρο ότι έχουν πρόσβαση, ευκολία και η µορφή των χρηµάτων παράγει 

πληροφορίες, έννοια και παρέχει την αξία. Τα χρήµατα είναι ένα αρχαίο 

ανθρώπινο τέχνασµα. Οι σχεδιαστές των ηλεκτρονικών πληρωµών έχουν τις ίδιες 

ανησυχίες που κατέλαβαν τους νοµισµατοκόπτες αιώνες πριν: πώς να 

καταστήσουν τα προτεινόµενα µέσα της ανταλλαγής, εύκολα αναγνωρίσιµα και 

επικυρώσιµα, αλλά ταυτόχρονα ακατόρθωτα να πλαστογραφηθούν και να 

υποκλαπούν. Οι σηµερινοί σχεδιαστές εργάζονται µε τα ισχυρά µαθηµατικά µέσα 

της κρυπτογράφησης, τα οποία µπορούν να εξυπηρετήσουν τους ίδιους ρόλους 

που είχαν τα νοµίσµατα στα προηγούµενα συστήµατα πληρωµής. 

Τα χρήµατα πρέπει να είναι ευπροσδιόριστα, διαιρετά, εύκολο να µεταφερθούν 

και εύκολα προστατεύσηµα από την κλοπή. Οι προσπάθειες να δηµιουργηθούν τα 

επιτυχή µέσα ανταλλαγής µέσω του ∆ιαδικτύου αποκαλύπτουν τη σηµασία αυτών 

των ιδιοτήτων καθώς επίσης και τις δυσκολίες του επιτυχούς σχεδιασµού ενός 

συστήµατος πληρωµών σύµφωνα µε αυτές τις ιδιότητες. 

Ο σχεδιασµός µιας µεθόδου πληρωµών εποµένως, απαιτεί την προσοχή σε δύο 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των χρηµάτων που είναι απαραίτητα για να 

µεταβιβάσουν ασφαλώς τις πληροφορίες πληρωµής. Την επικύρωση (για 

αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη σε µια συναλλαγή) και την αποτροπή 

υποκλοπής (έτσι ώστε οι εγκληµατίες να µην µπορούν να κλέψουν πληροφορίες 

σχετικές µε την πληρωµή, όπως οι αριθµοί πιστωτικών καρτών). 

Το πρωτεύων ζήτηµα στην ηλεκτρονική αγορά είναι η ταυτότητα των χρηστών 

του. Σε ένα «φυσικό» κατάστηµα ένας πελάτης προσδιορίζεται από τα αντιληπτά 

(οπτικά) του φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά, αλλά στο ∆ιαδικτυακό χώρο η 

ταυτότητα δεν είναι εύκολα προσδιορίσιµη. Αυτό αποδεικνύεται προβληµατικό 

επειδή κατά τη διάρκεια µιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, το σύστηµα απαιτεί τη 

διαβεβαίωση ότι οι χρήστες είναι αυτοί που ισχυρίζονται. Η απόδειξη της 

ταυτότητας καλείται αυθεντικοποίηση (επικύρωση). Συνήθως, κάποιος µπορεί να 
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χρησιµοποιήσει ένα όνοµα και έναν κωδικό πρόσβασης για να επικυρώσει την 

ταυτότητα του. Η κρυπτογραφία παρέχει τις ισχυρότερες µεθόδους επικύρωσης: 

τα ψηφιακά πιστοποιητικά και υπογραφές. 

Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί σε ολόκληρο τον κόσµο έχουν καθιερώσει 

από καιρό ιδιωτικές υποδοµές πληρωµών για να διευκολύνουν τις οικονοµικές 

συναλλαγές στις τραπεζικές εργασίες. ∆υστυχώς, τα ηλεκτρονικά συστήµατα 

πληρωµών µέσω του ∆ιαδικτύου, λόγω της ανοικτής φύσης του, είναι πολύ πιο 

δύσκολα να ρυθµιστούν και να ελεγχθούν. 

Οι online υποδοµές πληρωµών πρέπει να είναι εύκαµπτες (δηλαδή να 

υποστηρίζουν τα διαφορετικά είδη µεθόδων πληρωµής). Αυτήν την περίοδο, η 

ευρύτατα χρησιµοποιηµένη λύση πληρωµής είναι πιστωτική κάρτα. Προκειµένου 

να καταστούν οι online υποδοµές πληρωµών επιτυχείς, οι απαιτήσεις, όπως 

υπογραµµίζονται στο τµήµα ασφάλειας πληροφοριών της διατριβής, πρέπει να 

ικανοποιηθούν. Επιπλέον, το πρότυπο της online πληρωµής πρέπει να είναι 

εύχρηστο και ευρέως αποδεκτό. Η λύση πληρωµής πρέπει επίσης να αποτελεί ένα 

ανοικτό πρότυπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ευελιξία. Μια 

ελκυστική λύση, αποτελεί για τους πελάτες, να διεξάγεται η πλειονότητα των 

πληρωµών αυτόµατα και δεν θα απαιτείται γίνεται κατανοητή η δοµή του 

µηχανισµού πληρωµής. 

Η σύγχρονη ασφάλεια πληροφοριών σκοπό έχει τη διατύπωση αρχών σύµφωνα 

µε τις ιδιαίτερες καταστάσεις και τις ιδιότυπες απαιτήσεις. Αυτό γίνεται στη βάση 

θεµελιωδών εννοιών όπως η εµπιστευτικότητα, η ακεραιότητα στοιχείων, ο 

έλεγχος πρόσβασης, η ταυτοποίηση, η επικύρωση και η έγκριση. Ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα των ανωτέρω αποτελούν οι online υποδοµές 

πληρωµών. 

Το θέµα της ασφάλειας είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθοριστεί µε έναν ακριβή 

τρόπο. Εντούτοις, οι περισσότεροι άνθρωποι διαφαίνεται να συµφωνούν ότι στην 

ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων, υπάρχουν ορισµένες θεµελιώδεις 

πτυχές (µερικές φορές καλούµενες ως οι στόχοι ασφάλειας): 
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Εµπιστευτικότητα: επιθυµούµε συστήµατα όπου οι πληροφορίες δεν διαρρέουν 

στους ανθρώπους που δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση. 

Αυθεντικότητα: επιθυµούµε συστήµατα όπου οι πληροφορίες µας να είναι 

αυθεντικές. 

∆ιαθεσιµότητα: επιθυµούµε συστήµατα που να λειτουργούν και να είναι 

διαθέσιµα όταν πρέπει 

Αυτοί οι στόχοι είναι ακριβώς περιγραφές των βασικών απαιτήσεων χρηστών σε 

ένα σύστηµα. ∆εν συνδέονται µε τις επιµέρους λύσεις. Στην πραγµατικότητα 

υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι 

ασφάλειας. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι εάν η ασφάλεια γενικά είναι µια 

συγκεχυµένη έννοια, τότε ο όρος στον πληροφοριακό τοµέα είναι ακόµα πιο 

συγκεχυµένος. 

∆εν είναι σχεδόν ποτέ εφικτό να σχεδιαστεί ένα σύστηµα πλήρως ασφαλές, 

ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση, ή εάν όντως είναι, το προκύπτον σύστηµα είναι 

πάρα πολύ ακριβό ή πάρα πολύ αργό. Εποµένως χρειαζόµαστε ένα πρότυπο που 

να καθορίζει για ποιους κινδύνους πρέπει να ανησυχούµε. Βρισκόµαστε δηλαδή, 

µπροστά από µια σηµαντική ερώτηση, δεδοµένου ότι έχουµε καθορίσει την 

ασφάλεια και ότι έχουµε επίγνωση των µηχανισµών ασφάλειας: µέχρι ποίο 

επίπεδο ένας οικονοµικός οργανισµός πρέπει να επενδύσει για την ασφάλεια; Πριν 

από µερικά έτη, οι περισσότερες επιχειρήσεις εξέτασαν την ασφάλεια 

πληροφοριών ως ένα παράγοντα κόστους που αφορά τη διενέργεια 

επιχειρησιακών συναλλαγών και εποµένως αυτό δεν αποτελούσε κίνητρο για τις 

εταιρίες προκειµένου να κάνουν περαιτέρω επενδύσεις ασφάλειας. Η κατανόηση 

της διαδικασίας επένδυσης είναι απαραίτητη για τη γνώση της απόλυτης και 

σχετικής αποτελεσµατικότητας της αγοράς, των οικονοµικών και ρυθµιστικών 

κινήτρων για τις εταιρίες ώστε να υιοθετηθούν µεγαλύτερα επίπεδα ασφάλειας 

πληροφοριών. 

Θα µπορούσε κάποιος εύλογα να αναρωτηθεί εάν η αυξανόµενη ασφάλεια 

παρέχει άνεση σε επικίνδυνους ανθρώπους ή (από την αντίπερα όχθη) ότι η 

ασφάλεια παρέχει βασική προστασία την οποία αφελώς θεωρούµε ότι δεν 
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χρειαζόµαστε; Έχει υπάρξει ένας µεγάλος αριθµός µηχανισµών που 

καθιερώθηκαν για να προωθήσουν την προστασία καταναλωτών στην 

παραδοσιακή αγορά (πολλοί εκ των οποίων συνεχίζουν να αποδεικνύονται 

χρήσιµοι στην ηλεκτρονική αγορά). Εντούτοις, δεδοµένου ότι το ηλεκτρονικό 

περιβάλλον θέτει νέες προκλήσεις για τον καταναλωτή, υπάρχει ανάγκη να 

αναπτυχθούν νέες στρατηγικές που θα βοηθήσουν να προωθηθεί η καταναλωτική 

εµπιστοσύνη σε αυτό το νέο περιβάλλον. 

Η ασφάλεια δικτύων υπονοεί ειδικότερα τον προσδιορισµό του χρήστη και της 

συγκατάθεσής του, την ακεραιότητα των µεταδόσεων και τη δυνατότητα της 

απόδειξης των συναλλαγών. Οι κρυπτογραφικές διαδικασίες είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν σε αυτές τις ανησυχίες. Η κρυπτογραφία προσφέρει στον 

καταναλωτή τις τεχνικές λύσεις που επιτρέπουν την καλύτερη ασφάλεια 

συναλλαγής, καθώς επίσης και τα µέσα της απόδειξης, όχι µόνο από την άποψη 

του καταναλωτή (δηλαδή προσδιορισµός και συγκατάθεση) αλλά και από την 

άποψη του προµηθευτή, που µε αυτήν την τεχνική µπορεί να αποδείξει ότι είναι 

σύµφωνα µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις. Η κρυπτογραφία αποτελεί µέρος της 

διαδικασίας προς την ευρύτερη αποδοχή του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε το να 

προσφέρει αυξανόµενη ασφάλεια τόσο στους καταναλωτές όσο και στους 

προµηθευτές. Η ασφαλής χρήση της κρυπτογραφίας απαιτεί την εµπιστοσύνη. 

Μπορεί η κρυπτογραφία (συµµετρική) να εξασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των 

µηνυµάτων και οι συναρτήσεις κατάτµησης να µπορούν να εξασφαλίζουν την 

ακεραιότητα, όµως καµία από αυτές δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς την 

εµπιστοσύνη. 

2. Συµπεράσµατα – προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Παρατηρούµε ότι στο ηλεκτρονικό οικονοµικό περιβάλλον µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε ένα ευρύ φάσµα εργαλείων και τεχνολογιών που 

αυτοµατοποιεί τις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εµπορίου. Το εύρος της έκτασης 

αυτής, της αυτοµατοποίησης και η φύση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των 

συµβαλλόµενων µερών, που διακρίνονται στο ηλεκτρονικό εµπόριο από το 

παραδοσιακό επιχειρηµατικό περιβάλλον, καθιστούν το ηλεκτρονικό εµπόριο 

ευπρόσβλητο στη δυσπιστία. Το κλειδί για να καταστούν οι ευκαιρίες 
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πραγµατικότητα στο ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι να οικοδοµηθούν σχέσεις 

εµπιστοσύνης µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών (π.χ., των πελατών, των 

επιχειρήσεων, των οικονοµικών ιδρυµάτων κ.λπ). Οι πελάτες και οι επιχειρήσεις 

πρέπει να διακατέχονται από το αίσθηµα εµπιστοσύνης προς τους ανθρώπους και 

τις επιχειρήσεις µε τους οποίους συναλλάσσονται. Παράλληλα η εµπιστοσύνη 

πρέπει να καθιερωθεί σε κάθε σχετική πτυχή της επιχείρησης. 

Για να περιγραφεί η εµπιστοσύνη στα πλαίσια του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος, πολλές έρευνες έχουν καθορίσει την εµπιστοσύνη στη βάση 

θεµάτων σχετικά µε την επικύρωση, την έγκριση ή τη δυνατότητα να πληρώσουν 

για µια αγορά. Εντούτοις, η εµπιστοσύνη είναι ένα πολυσύνθετο ζήτηµα που 

αφορά επίσης ζητήµατα όπως τη πίστη, την τιµιότητα, την αξιοπιστία, την 

ικανότητα, κ.λπ. Εποµένως, απαιτείται να καθοριστεί η εµπιστοσύνη σύµφωνα µε 

τις ανάγκες του περιβάλλοντος που εξυπηρετεί. Πολλοί καθορίζουν την 

εµπιστοσύνη µε ένα δυσδιάκριτο τρόπο και την ενσωµατώνουν σε θέµατα 

ασφάλειας, ενώ, όπως υποδεικνύεται µέχρι τώρα, η ασφάλεια είναι ένα 

αναπόσπαστο τµήµα της εµπιστοσύνης. Είναι αναγκαίο να κάνουµε διακρίσεις 

µεταξύ της εµπιστοσύνης και της ασφάλειας ή να επεξηγήσουµε τη σχέση µεταξύ 

αυτών των δύο. Το θέµα της εµπιστοσύνης ενσωµατώνει και ζητήµατα όπως η 

καθιέρωση και η διαχείριση της εµπιστοσύνης. Οι έµπιστοι επιχειρησιακοί 

συνεργάτες είναι µια βασική απαίτηση εν προκειµένω για τις παραδοσιακές 

επιχειρησιακές σχέσεις.  

Κάθε επιχειρησιακή συναλλαγή µπορεί να αντιµετωπισθεί ως πεπερασµένο 

σύνολο ενεργειών - αλληλεπιδράσεων µεταξύ των επιχειρησιακών µελών. Τα µέλη 

µπορούν να αντιπροσωπεύσουν µεµονωµένους ανθρώπους, τµήµατα ή ολόκληρες 

οµάδες. Ο στόχος της συναλλαγής είναι να ρυθµίζει και να ολοκληρώνει µια 

συµβατική συµφωνία για την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών, πληροφοριών ή 

κεφαλαίων. Οι αλληλεπιδράσεις που περιλαµβάνονται σε µια συναλλαγή µπορούν 

να οµαδοποιηθούν λογικά σε τρεις φάσεις: τη φάση των πληροφοριών, τη φάση 

της διαπραγµάτευσης και τη φάση της τακτοποίησης. Η µεγάλη ερώτηση που 

τίθεται είναι πώς εξασφαλίζουµε µια απρόσωπη, χωρίς φυσική παρουσία, 

αποµακρυσµένη συναλλαγή µεταξύ των ατόµων και των οργανώσεων που 
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βρίσκονται σε αντίθετες άκρες της γης. Η απάντηση βρίσκεται σε µια επιστήµη 

που βρίσκεται στο προσκήνιο για χιλιάδες έτη: την κρυπτογραφία Η βασική αρχή 

πίσω από τη κρυπτογραφία παραµένει η ίδια – η ασφάλεια της επικοινωνίας. 

Μόνο που οι απαιτήσεις της αυξάνονται. 

Η µελέτη αυτή της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωµών και ιδίως της 

κρυπτογραφίας ως του κυρίαρχου µέσου και µηχανισµού για την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, εγείρει σηµαντικά ζητήµατα που χρήζουν περαιτέρω 

έρευνας. Αυτά θα µπορούσαν να περικλυσθούν στα ακόλουθα: 

Σχεδιασµός και ανάπτυξη Υποδοµής ∆ηµόσιου Κλειδιού κατάλληλης για τη 

διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωµών. Θα πρέπει να µελετηθεί αναφορικά µε 

ποιους στόχους θα πρέπει να επιτύχει, τις απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να 

καλύπτει, πως θα εδραιώσει το αίσθηµα ασφάλειας µα προπάντων της 

εµπιστοσύνης και πως θα αποτελέσει το κυρίαρχο µέσο πληρωµών. 

Επακόλουθα, θα πρέπει να υπάρξει και ένας ενδελεχής οικονοµικός 

προϋπολογισµός που θα προβλέπει και θα αποδίδει τα ποσά που θα πρέπει να 

δαπανηθούν για τις επενδύσεις, αναφορικά µε την ασφάλεια, το µέγεθος της αξίας 

των αγαθών που καλείται να προστατέψει, την απόδοση επένδυσης και το χρονικό 

ορίζοντα απόσβεσης. Προκειµένου να προκύψει ένα πρότυπο επένδυσης για την 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωµών. 
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