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Περίληψη 

 

Την τελευταία πενταετία, το ενδιαφέρον αρκετών ψηφιακών αγοραστών και 

ηλεκτρονικών επιχειρήσεων έχει στραφεί στο ψηφιακό νόμισμα ως ένα νέο μέσο 

συναλλαγών. Σε αυτό το γεγονός συνέβαλε η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών για την 

αξιοπιστία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οδηγώντας τους σε νέους τρόπους 

δοσοληψίας, δίχως τη διαμεσολάβηση τρίτου φορέα. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση της συνεισφοράς του 

ψηφιακού νομίσματος στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας τη 

χρησιμότητά του ως ένα νέο μέσο συναλλαγών, καθώς και ως ένα καινοτόμο σύστημα 

πληρωμών. 

Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής επισκόπησης και πρωτογενούς έρευνας, 

αναλύονται οι μηχανισμοί που διέπουν το ψηφιακό νόμισμα ως προς τη δομική του 

υπόσταση και τον τρόπο απόκτησης και λειτουργίας του. Με τη θεωρητική και 

τεχνολογική προσέγγιση του ψηφιακού νομίσματος κατανοούνται θέματα για την 

ασφάλεια της χρήσης του, τη σταθερότητα των τιμών του και την ανωνυμία των 

συναλλασσομένων, καθώς και τη διαφάνεια, νομιμότητα και φορολόγηση των 

συναλλαγών. Αξιοποιώντας τα ευρήματα, στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

είναι η ανάλυση και αξιολόγηση της ωφέλειας και των κινδύνων για τις επιχειρήσεις, 

που προκύπτουν από την υιοθέτηση των διαφόρων μορφών του ψηφιακού νομίσματος 

(Bitcoin, Litecoin κτλ.), έναντι άλλων ψηφιακών τρόπων πληρωμής (Paypal, Viva Wallet 

κτλ.). Τέλος, με την ενσωμάτωση του ψηφιακού νομίσματος στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

και στο χαρτοφυλάκιο των επιχειρήσεων, εξάγονται συμπεράσματα για τη συμβολή του 

στη διάρθρωση της αγοράς και του γίγνεσθαι της παγκόσμιας οικονομικής 

δραστηριότητας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακό νόμισμα, Εικονικό νόμισμα, Κρυπτονόμισμα, Bitcoin, 

Ψηφιακές συναλλαγές. 
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Abstract 
 

Over the last five years, several digital buyers and electronic businesses have 

turned to digital currency as a new medium of exchange. What has contributed to this 

fact is the lack of public confidence in the credibility of financial institutions, leading to 

new patterns of trade, without third party mediation. 

The purpose of this study is to discuss the contribution of digital currency to 

business functions, highlighting its usefulness as a new medium of exchange, as well as 

an innovative payment system. 

Within the literature review and primary research, the mechanisms that govern 

digital currency are being analyzed with regard to its structural status and the ways of its 

acquisition and operation. Based on the theoretical and technical approach to digital 

currency, issues concerning the safety of use, price stability and anonymity of traders, as 

well as the transparency, legitimacy and taxation of transactions are deeply understood. 

Building on the findings, the aim of this thesis is the analysis and assessment of the 

benefits and risks for businesses, which arise from adopting various forms of digital 

currency (Bitcoin, Litecoin etc.), compared with other digital payment methods (PayPal, 

Viva Wallet etc.). Finally, with the integration of digital currency in e-commerce and 

enterprise portfolio, conclusions are drawn about its contribution to the market structure 

and global economic activity. 

 

Keywords: Digital currency, Virtual currency, Cryptocurrency, Bitcoin, Digital 

transactions. 
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 1    Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 
 

Η δημιουργία κλίματος σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας 

των καταναλωτών και επιχειρηματιών έγκειται στην αποτελεσματική εποπτεία του 

εκάστοτε χρηματοοικονομικού συστήματος. Λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου που δεν 

έχει σύνορα, της παγκοσμιοποίησης και της τάσης της νέας εποχής να ακολουθείται η 

αγορά από τους νομοθέτες και τους φορείς εποπτείας, οδηγήθηκαν πολλά κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός αυτής, στην υιοθέτηση ενός ενιαίου εποπτικού 

συστήματος για την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς (Παγώνη, 2008). 

Εκτός από τις προσπάθειες των εποπτικών φορέων, σε παγκόσμια κλίμακα, για 

την ύπαρξη σταθερότητας στις αγορές και την πιστοποίηση των οικονομικών 

συναλλαγών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την άποψη του George Soros, «γκουρού» 

της οικονομίας, κερδοσκόπου, επενδυτή και επιχειρηματία, ο οποίος με την κρίση του 

νομίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (1992) αποκόμισε κέρδος της τάξεως του 1 

εκατομμυρίου δολαρίων σε μία μέρα (Higgs, 2015). Στο βιβλίο του «Η κρίση του 

παγκόσμιου καπιταλισμού» (1998), o George Soros τονίζει ότι οι μη ρυθμιζόμενες 

χρηματοπιστωτικές αγορές είναι εγγενώς ασταθείς και πως σε αντίθεση με τη συμβατική 

οικονομική θεωρεία, αυτές δεν κινούνται προς μια σχετικά σταθερή και λογική τιμή, 

αλλά ακολουθούν την ορμή της αυτό-εκπλήρωσης των προσδοκιών (Korten, 2000). 

Η εμφάνιση τριγμών στην αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, σε 

θέματα ρευστότητας και φερεγγυότητας, στον παγκόσμιο και έντονα τα τελευταία χρόνια 

ελλαδικό χώρο, η μεταβλητότητα στις χρηματοοικονομικές αγορές αλλά και η 

αναζήτηση ευκαιριών από τις επιχειρήσεις, οδήγησε τους πολίτες στην εύρεση νέων 

καινοτόμων λύσεων στο διαδίκτυο για τις χρηματοπιστωτικές τους συναλλαγές. 

Επιπλέον, η ανάγκη απεξάρτησης του ηλεκτρονικού εμπορίου από «έμπιστους» τρίτους 

φορείς, η αδυναμία μη αναστρέψιμων συναλλαγών αλλά και το κόστος διαμεσολάβησης 

και οριοθέτησής τους, ενίσχυσαν την υιοθέτηση του ψηφιακού νομίσματος ως νέο 

αποκεντρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών (peer-to-peer) και νέο μέσο 

συναλλαγών, αντικαθιστώντας τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την 

κρυπτογραφία. 
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Η δημιουργία του πρώτου αποκεντρωμένου κρυπτονομίσματος Bitcoin (ψηφιακό 

νόμισμα) στο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η ακολουθία διαφόρων άλλων 

μορφών του, καθώς και η υιοθέτησή τους από τις επιχειρήσεις ως μία νέα πρόκληση και 

ευκαιρία, έχει ως αποτέλεσμα την απαρχή επιπτώσεων στην αγορά. Τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα των επιπτώσεων αυτών που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις, γίνονται 

όλο και ποιο ξεκάθαρα, καθώς τα ψηφιακά νομίσματα κερδίζουν έδαφος στις 

ηλεκτρονικές αγορές. 

 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού της 

συμβολής του ψηφιακού νομίσματος στις λειτουργίες των επιχειρήσεων ως ένα νέο μέσο 

συναλλαγών και ως ένα καινοτόμο σύστημα πληρωμών. Οι επιμέρους στόχοι της 

συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι: 

 

 Αναζήτηση βιβλιογραφίας για το ψηφιακό νόμισμα ως νέο μέσο συναλλαγών και 

ως καινοτόμο δίκτυο πληρωμών. 

 Βιβλιογραφική επισκόπηση για την τεχνολογική προσέγγιση της λειτουργίας του 

ψηφιακού νομίσματος. 

 Εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων από την υιοθέτηση του ψηφιακού 

νομίσματος. 

 Μελέτη των νομικών και φορολογικών πλαισίων των χωρών για το ψηφιακό 

νόμισμα. 

 Σύγκριση του ψηφιακού νομίσματος έναντι άλλων ηλεκτρονικών τρόπων 

πληρωμής. 

 Μελέτη περιπτώσεων από τον πραγματικό κόσμο, για να διερευνηθεί η εισαγωγή 

του ψηφιακού νομίσματος στις επιχειρήσεις. 
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 1.3  Συνεισφορά 
 

Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας συνίσταται στις παρακάτω 

ενέργειες: 

 

 Γίνεται παρουσίαση της ιστορίας του χρήματος. 

 Αναφέρονται τα είδη και οι μορφές του ψηφιακού νομίσματος. 

 Γίνεται επεξήγηση εννοιών για την κατανόηση της λειτουργίας του ψηφιακού 

νομίσματος, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. 

 Αναλύονται ορισμένοι τρόποι συναλλαγής και απόκτησης του ψηφιακού 

νομίσματος. 

 Περιγράφονται διάφορα θέματα περί του ψηφιακού νομίσματος, όπως η 

ασφάλεια, η φορολόγηση, η νομιμότητα και διαφάνεια των συναλλαγών, η 

ανωνυμία των συναλλασσομένων και η σταθερότητα των τιμών. 

 Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του ψηφιακού 

νομίσματος. 

 Συγκρίνεται το ψηφιακό νόμισμα με άλλους τρόπους πληρωμής και εξάγονται 

συμπεράσματα. 

 Διεξάγεται έρευνα, μέσω μελέτης περιπτώσεων, για τη χρήση του ψηφιακού 

νομίσματος από τους επιχειρηματίες, αξιολογούνται οι κίνδυνοι αλλά και τα 

οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση του και εξάγονται συμπεράσματα για 

τις επιχειρήσεις, αλλά και για τις επιπτώσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 

 1.4  Βασική Ορολογία 
 

 Αλυσίδα των μπλοκ (blockchain): είναι μια δημόσια λίστα των επικυρωμένων 

μπλοκ, τα οποία είναι συνδεδεμένα από το αρχικό genesis block έως και το 

τελευταίο και το κάθε μπλοκ εμπεριέχει πληροφορίες από τον κατακερματισμό 

του προηγούμενου μπλοκ. 

 Γένεση του μπλοκ (genesis block): είναι το πρώτο δημιουργηθέν μπλοκ της 

blockchain. 
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 Διεύθυνση ή δημόσιο κλειδί: είναι ένα σύνολο αλφαριθμητικών χαρακτήρων 

(18AFFdLPk7Sg1zu8HZanVYZ1dBkhheRr7Z) που μπορεί να παρασταθεί και με 

κώδικα QR, ως η απαραίτητη πληροφορία για την συναλλαγή αποκεντρωμένων 

ψηφιακών νομισμάτων, όπου χρησιμοποιείται για την αποστολή και λήψη τους 

όπως αποστέλλεται και λαμβάνεται ένα email. Η διεύθυνση αυτή είναι και το 

δημόσιο κλειδί που χρησιμοποιούν οι χρήστες για την ψηφιακή υπογραφή των 

συναλλαγών τους.  

 Διπλή δαπάνη: είναι η προσπάθεια κάποιου κατόχου κρυπτονομίσματος να το 

χρησιμοποιήσει δύο φορές σε διαφορετικούς παραλήπτες, όμως η εξόρυξη 

(mining) και η blockchain επιβεβαιώνουν την μια εκ των δύο, ώστε να μην 

υπάρχουν διπλές δαπάνες. Όσοι δέχονται συναλλαγές χωρίς επιβεβαίωση 

διατρέχουν κίνδυνο εξαπάτησης. 

 Επιβεβαίωση: όταν μια συναλλαγή περιληφθεί σε ένα μπλοκ έχουμε μια 

«επιβεβαίωση» η οποία επαναεπιβεβαιώνεται σε κάθε προσθήκη μπλοκ. Κάτι 

τέτοιο σημαίνει ότι η συναλλαγή είναι εξαιρετικά απίθανο να αντιστραφεί ειδικά 

μετά από 6 επιβεβαιώσεις, αφού έχει επεξεργαστεί από το δίκτυο και όσο 

αυξάνονται οι επιβεβαιώσεις μειώνεται ο κίνδυνος αντιστροφής. 

 Εξόρυξη (miming): είναι η διαδικασία δημιουργίας νέων κρυπτονομισμάτων με 

μαθηματικούς υπολογισμούς (επίλυση προβλημάτων κρυπτογραφίας), 

χρησιμοποιώντας υπολογιστική ισχύ για το δίκτυο του κρυπτονομίσματος και 

συμβάλλοντας στην ασφάλεια και επιβεβαίωση των συναλλαγών. 

 Ιδιωτικό κλειδί (private key): είναι ένα σύνολο αλφαριθμητικών χαρακτήρων 

(5HpHagT65TZzG1PH3CSu63k8DbpvD8s5ip4nEB3kEsreAnchuDf) για την 

συναλλαγή αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων, όπου είναι μυστικό και το 

ξέρει μόνο ο χρήστης, ο οποίος το χρησιμοποιεί για την ψηφιακή υπογραφή των 

συναλλαγών του κατά τον κατακερματισμό με το δημόσιο κλειδί. 

 Κατακερματισμός (hash): είναι η διαδικασία επεξεργασίας κατά την είσοδο μιας 

ποσότητας δεδομένων και παραγωγή κατά την έξοδο σταθερού μήκους 

δεδομένων, όπου είναι σχεδόν αδύνατος ο υπολογισμός της αρχικής εισόδου από 

την έξοδο και όποια αλλαγή στην είσοδο δίνει διαφορετικά αποτελέσματα στην 

έξοδο. 

 Κρυπτογραφία: είναι μαθηματικός κλάδος που ασχολείται με την δημιουργία 

αλγόριθμων, κωδικών και μαθηματικών αποδείξεων για την απόκρυψη 
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πληροφοριών  και παροχή ασφάλειας. Στα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιείται για 

την ασφάλεια και επαλήθευση των συναλλαγών. 

 Κρυπτονόμισμα: είναι ένα είδος ψηφιακού νομίσματος που βασίζεται στα 

μαθηματικά, στην κρυπτογραφία και την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. 

 Μπλοκ (Block): είναι ένα σύνολο συναλλαγών που αναμένει την επικύρωση με 

ομοφωνία του συνόλου των χρηστών του δικτύου, το οποίο προσαρτάται και 

καταγράφεται στην αλυσίδα των μπλοκ (blockchain). 

 Πορτοφόλι (wallet): είναι μέθοδος αποθήκευσης των ιδιωτικών κλειδιών που 

επιτρέπει την καταγραφή του αντίστοιχου ποσού κρυπτονομισμάτων που 

αντιπροσωπεύουν στην  blockchain. 

 Ποσοστό κατακερματισμού (hash rate): είναι το ποσοστό των hashes που 

επιτυγχάνονται σε μια περίοδο χρόνου (ανά δευτερόλεπτο) και αποτελεί την 

μονάδα μέτρησης της επεξεργαστικής ισχύς του κρυπτονομίσματος. 

 Υπογραφή (signature): είναι μαθηματικός μηχανισμός όπου γίνεται ψηφιακή 

συγχώνευση του δημόσιου και ιδιωτικού κλειδιού κατά τον κατακερματισμό για 

την απόδειξη της προέλευσης της συναλλαγής από κάποια διεύθυνση. 

 Client: είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού με το οποίο πραγματοποιούνται οι 

συναλλαγές τις οποίες προωθεί μέσω της σύνδεσής του από υπολογιστή ή κινητή 

συσκευή με το δίκτυο του κρυπτονομίσματος. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει 

στις λειτουργίες του και πορτοφόλι. 

 Nonce: είναι ένας τυχαίος αριθμός που χρησιμοποιείται πριν το κατακερματισμό 

στα δεδομένα για να έχουμε μετέπειτα διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά, 

επηρεάζοντας την δυσκολία επίλυσης του μαθηματικού προβλήματος. 

 P2P (Peer-to-peer): είναι η αποκεντρωμένη διαδικτυακή συναλλαγή μεταξύ δύο 

μερών όπου μέσω μοναδικού σημείου διαμεσολάβησης έρχονται σε συμφωνία. 

 SPV: είναι μέθοδος επαλήθευσης συναλλαγών κρυπτονομίσματος από εφαρμογές 

και λογισμικά, δίχως την λήψη όλης της blockchain. 

(bitcoin.org, 2015; coindesk.com, 2015) 
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 1.5  Διάρθρωση της μελέτης 
 

Για τη καλύτερη κατανόηση και ευκολία του αναγνώστη περιγράφεται ανά 

κεφάλαιο η δομή της εργασίας. Στο 1° Κεφάλαιο αναφέρεται ο κλονισμός της 

αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και 

την εξεύρεση λύσης μέσω της χρήσης του ψηφιακού νομίσματος και αναλύεται ο σκοπός 

και στόχος της διπλωματικής. Κατόπιν παρατίθενται συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν 

κατά τη βιβλιογραφική μελέτη και που συνιστούν τη συνεισφορά της διπλωματικής για 

τους αναγνώστες και εν συνεχεία αναφέρεται η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε. 

Στο 2° Κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο του ψηφιακού 

νομίσματος με αναφορά στην έννοια και τις μορφές του. Επίσης, περιγράφονται θέματα 

για την ασφάλεια, φορολόγηση, νομιμότητα και διαφάνεια των συναλλαγών του, καθώς 

και για την ανωνυμία των συναλλασσομένων και τη σταθερότητα των τιμών. Ακόμη, 

παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του ψηφιακού 

νομίσματος και γίνεται σύγκριση με άλλους τρόπους πληρωμής, εξάγοντας 

συμπεράσματα. 

Στο 3° Κεφάλαιο προσεγγίζονται θέματα τεχνολογικής φύσεως του ψηφιακού 

νομίσματος για απόκτηση πιο ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με τους μηχανισμούς 

λειτουργίας του και στην συνέχεια τίθενται ερωτήματα και γεννιούνται υποθέσεις. 

Στο 4° Κεφάλαιο παρατίθεται το ερευνητικό μέρος της εργασίας, όπου γίνεται 

μελέτη περιπτώσεων υιοθέτησης του ψηφιακού νομίσματος από τέσσερις επιχειρήσεις. 

Παρουσιάζονται τα προβλήματα και η λύση τους, καθώς και οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι εταιρείες από τη χρήση του ψηφιακού νομίσματος. Στη συνέχεια, 

αναλύονται οι δυνάμεις και αδυναμίες των εταιρειών, καθώς και ενδεχόμενες ευκαιρίες 

και απειλές, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητα του ψηφιακού νομίσματος στις λειτουργίες 

τους. 

Στο 5° και τελευταίο Κεφάλαιο συνοψίζεται η παρουσίαση και τα αποτελέσματα 

της διπλωματικής και περιγράφονται τα συμπεράσματα. Επίσης, παρατίθενται τα όρια 

και οι περιορισμοί της έρευνας, δίνοντας ιδέες για περαιτέρω επέκταση και έρευνα της 

διπλωματικής εργασίας. 
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 2    Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Επιχειρηματική και 

Οικονομική Προσέγγιση 
 

 2.1  Ορισμός ψηφιακού νομίσματος 
 

Με μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία (βλ. Παράρτημα 1ο) θα διαπιστώσουμε 

ότι το χρήμα έχει πάρει πολλές μορφές, με επικρατέστερες στις μέρες μας το κέρμα 

(μεταλλικό), το τραπεζογραμμάτιο (χαρτονόμισμα) και τις τραπεζικές καταθέσεις ως 

παραστατικό χρήμα σε επιταγές, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες (Λιανός κ.α., 2014). 

Οι συναλλαγές του παραστατικού χρήματος γίνονται από διάφορα καινοτόμα συστήματα 

πληρωμής, χτισμένα σε πλατφόρμες όπως το διαδίκτυο, το κινητό τηλέφωνο, καθώς και 

τις ψηφιακές κάρτες αποθήκευσης. Η χρήση τέτοιων συστημάτων πληρωμής έχει ανθίσει 

τα τελευταία χρόνια, όπως για παράδειγμα η PayPal, η Apple Pay, MasterPass, η Google 

Wallet, Amazon και Visa Checkout. Εκτός των συστημάτων πληρωμής που 

χρησιμοποιούν παραστατικά χρήματα υπάρχει και η εμφάνιση και χρήση του ψηφιακού 

νομίσματος, το οποίο αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές, προσφέροντας 

ταχύτερες, καινοτόμες και πιο ευέλικτες πληρωμές έναντι των προαναφερομένων (Lee, 

2015). 

Στο σημείο αυτό απαραίτητη είναι η διευκρίνιση μεταξύ ψηφιακού και εικονικού 

νομίσματος, διότι χρησιμοποιείται εναλλακτικά για την περιγραφή νομίσματος που 

αντιπροσωπεύεται από κάποιο ηλεκτρονικό μέσο. Χρησιμοποιώντας τον όρο «εικονικό» 

ακούγεται πολλές φορές ότι αναφερόμαστε σε κάτι φαινομενικά πραγματικό, όμως τα 

νομίσματα αυτά υπάρχουν και είναι αποθηκευμένα σε κάποια ψηφιακή ή ηλεκτρονική 

βάση (Lee, 2015). Πολλές φορές συγχέονται λανθασμένα οι όροι «εικονικό νόμισμα» 

και «ψηφιακό νόμισμα». 

Το ψηφιακό νόμισμα είναι ένας γενικός όρος για την ιδιωτικά εκδιδόμενη 

ηλεκτρονική αξία που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, δίχως τη συμμετοχή συμβατικών 

τραπεζών. Είναι μία άμεση και με διαφάνεια αποδεκτή μέθοδος για τη μεταφορά 

κεφαλαίων και τη συναλλαγή αγαθών και υπηρεσιών παγκοσμίως, μεταξύ πολιτών και 

επιχειρηματιών. Επίσης, είναι ένας σειριακός αριθμός ή κωδικός που αντιπροσωπεύει 

κάποια αξία και βρίσκεται στο διαδίκτυο, όπου αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται ή 

φυλάσσεται σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο εκτός αυτού (Mullan, 2014). Ένα ψηφιακό 
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νόμισμα βασίζεται στο διαδίκτυο και είναι μια μορφή ή μέσο ανταλλαγής για 

μεταβιβάσεις κυριότητας παγκοσμίως και στιγμιαίες συναλλαγές, έχοντας παρόμοιες 

ιδιότητες με τα παραστατικά νομίσματα. Τα είδη του ψηφιακού νομίσματος είναι το 

εικονικό νόμισμα (VC) και το κρυπτονόμισμα (Cryptocurrency) (Ta, 2015; Buntinx, 

2015). Το τελευταίο έχει υβριδικό χαρακτήρα, διότι είναι εικονικό και ψηφιακό 

ταυτόχρονα, χωρίς να υφίσταται στο φυσικό κόσμο, αλλά διευκολύνοντας σε αυτόν την 

πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών (Buntinx, 2015). 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

άσκηση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ (η δεύτερη οικονομία στον 

κόσμο), ορίζεται το εικονικό νόμισμα ως εξής: «ένα εικονικό νόμισμα είναι ένα είδος 

ανεξέλεγκτου, ψηφιακού χρήματος, το οποίο εκδίδεται και ελέγχεται συνήθως από τους 

προγραμματιστές του, και χρησιμοποιείται και γίνεται αποδεκτό μεταξύ των μελών μιας 

συγκεκριμένης εικονικής κοινότητας» (European Central Bank, 2012). Το Υπουργείο 

Οικονομικών των Η.Π.Α. (2013) έβγαλε ανακοίνωση ότι «σε αντίθεση με το πραγματικό 

νόμισμα, το "εικονικό" νόμισμα είναι ένα μέσο ανταλλαγής που λειτουργεί σαν ένα 

νόμισμα σε κάποια περιβάλλοντα, αλλά δεν έχει όλα τα χαρακτηριστικά του 

πραγματικού νομίσματος. Ειδικότερα, το εικονικό νόμισμα δεν έχει την ιδιότητα 

νόμιμου χρήματος σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία» (FinCEN, 2013). Η Ευρωπαϊκή Αρχή 

Τραπεζών (2015) ορίζει το εικονικό νόμισμα ως «μια ψηφιακή αναπαράσταση της αξίας 

που ούτε έχει εκδοθεί από κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή, ούτε κατ’ ανάγκη 

συνδέεται με ένα παραστατικό νόμισμα (FC), αλλά χρησιμοποιείται από φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ως μέσο ανταλλαγής και μπορεί να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται ή 

διακινείται ηλεκτρονικά». Επίσης, προστίθεται ότι αν και μερικά από τα χαρακτηριστικά 

των εικονικών νομισμάτων μοιάζουν με τις δραστηριότητες ή τα προϊόντα που 

αναφέρονται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ηλεκτρονικό χρήμα, τα 

νομίσματα αυτά δεν περιλαμβάνονται, καθώς το ηλεκτρονικό χρήμα εκπροσωπεί το 

παραστατικό και όχι το εικονικό (EBA, 2014). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (02-

2015) με αναφορά της κάνει περαιτέρω ανάλυση για το εικονικό νόμισμα και αποδίδει 

τον ορισμό ότι «είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση της αξίας, δεν έχει εκδοθεί από την 

κεντρική τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, η οποία σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση για τα 

χρήματα». Στον τελευταίο ορισμό απεφεύχθησαν να χρησιμοποιηθούν οι λέξεις 

«ανεξέλεγκτο», «peer-to-peer δίκτυα» και «διαδικτυακές πλατφόρμες», καθώς και η 
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φράση «χρησιμοποιείται και γίνεται αποδεκτό μεταξύ των μελών μιας συγκεκριμένης 

εικονικής κοινότητας» (European Central Bank, 2015). H Διάσκεψη των Εποπτικών 

Αρχών της Κρατικής Τράπεζας της Αμερικής (CSBS), ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός που εδρεύει στην Ουάσιγκτον από το 1902 ως η Εθνική Ένωση των 

εποπτικών αρχών των κρατικών τραπεζών και των πενήντα πολιτειών, εξέδωσε (15-09-

2015) το τελικό ρυθμιστικό μοντέλο για το πλαίσιο του εικονικού νομίσματος. Ο 

ορισμός που δόθηκε αναφέρει το εικονικό νόμισμα ως «μια ψηφιακή αναπαράσταση της 

αξίας που χρησιμοποιείται ως μέσο ανταλλαγής, μια λογιστική μονάδα, ή ένα κατάστημα 

της αξίας, αλλά δεν έχει νόμιμη ιδιότητα που αναγνωρίζεται από την Κυβέρνηση των 

Ηνωμένων Πολιτειών». Διευκρινίζεται ότι στον τελικό ορισμό εξαιρούνται οι φράσεις 

«λογισμικό ή πρωτόκολλα που διέπουν τη μεταφορά της ψηφιακής αναπαράστασης της 

αξίας», «αποθηκευμένη αξία εξαγοράσιμη αποκλειστικά σε αγαθά ή υπηρεσίες, 

περιορισμένη σε συναλλαγές που αφορούν ένα καθορισμένο έμπορο» και «μονάδες της 

αξίας που έχουν εκδοθεί σε συγγενικά προγράμματα ή ανταμοιβής και που δεν μπορούν 

να εξαργυρωθούν για παραστατικά ή εικονικά νομίσματα» (Poindexter et al., 2015). 

Ο κατανεμημένος και αποκεντρωμένος τρόπος μεταφοράς και ανταλλαγής 

ψηφιακών τεκμηρίων σε ένα σύστημα, όπου για την ασφάλεια χρησιμοποιούνται τα 

πρωτόκολλα κρυπτογράφησης ονομάζεται κρυπτονόμισμα (π.χ. Bitcoin). Τα τεκμήρια 

αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τιμές αγοράς για τα παραστατικά 

νομίσματα (Brito and Dourado, 2014). Ακόμη, κρυπτονόμισμα είναι ένα είδος ψηφιακού 

νομίσματος που βασίζεται στα μαθηματικά, στην κρυπτογραφία και την επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων (coindesk.com, 2015). 

Το Bitcoin είναι το πρώτο αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα και αποτελεί 

καινοτόμο δίκτυο πληρωμών και ένα νέο είδος χρημάτων, το οποίο έχει ψηφιακή 

υπόσταση (bitcoin.org, 2015). Εάν θεωρήσουμε ότι ένα μέσο για να χαρακτηριστεί 

χρήμα και να συμβάλει στην οικονομική οργάνωση της κοινωνίας πρέπει να τηρεί 

ταυτόχρονα και τις τρεις βασικές λειτουργίες του, που είναι να θεωρείται μονάδα 

μέτρησης αξίας, μέσο συναλλαγής και διατήρησης αξίας (Λιανός κ.α., 2014), τότε 

μπορούμε να πούμε πως το κρυπτονόμισμα πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. 

Οι επίσημοι φορείς ανά τον κόσμο έχουν ορίσει την έννοια του εικονικού 

νομίσματος και εμπεριέχεται στους νόμους αρκετών κρατών, όχι όμως και του 

κρυπτονομίσματος, το οποίο δεν αποδέχονται ως νόμιμο νόμισμα συναλλαγής. Οι 

χρηματοπιστωτικοί φορείς αποφεύγουν στους ορισμούς τους να χρησιμοποιούν τον όρο 
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«ψηφιακό νόμισμα» ή «κρυπτονόμισμα» και αντί αυτού χρησιμοποιούν τον όρο 

«εικονικό νόμισμα», υπονοώντας στις περιγραφές τους και το κρυπτονόμισμα. Για την 

ορθή απόδοση των ορισμών, θα πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός στην περιγραφή 

της τεχνολογίας και των υπηρεσιών που προσφέρει, κάτι το οποίο απαιτεί άτομα με 

ειδικές τεχνολογικές γνώσεις. Ικανοποιητική περιγραφή του ψηφιακού νομίσματος είναι 

αυτή του Mullan (2014), διότι αποδίδει εν συντομία τις λειτουργίες του ψηφιακού 

νομίσματος και τα τεχνολογικά του χαρακτηριστικά, δίχως να αποκλείει την έννοια του 

κρυπτονομίσματος ή του εικονικού νομίσματος. Επίσης, ο ορισμός της Ευρωπαϊκής 

Αρχής Τραπεζών (2015) θα μπορούσε να είναι ικανοποιητικός εάν αντί του όρου 

«εικονικό νόμισμα» χρησιμοποιούνταν ο όρος «ψηφιακό νόμισμα». 

 

 2.2  Κατηγοριοποίηση και Μορφές του ψηφιακού νομίσματος 

 

Κατά καιρούς κυκλοφορούν διάφορες μορφές ψηφιακού νομίσματος με τα δικά 

τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ αρκετές περιπτώσεις είναι παραλλαγές και 

απομιμήσεις των αρχικών, χωρίς να έχουν γίνει πραγματικές βελτιώσεις. Τα είδη 

ηλεκτρονικών νομισμάτων κατηγοριοποιούνται σε εικονικά και κρυπτονομίσματα, από 

το σύνολο των οποίων αποτελούνται τα ψηφιακά νομίσματα (Ta, 2015). 

 

Το εικονικό νόμισμα 

 

Η ταξινόμηση των εικονικών νομισμάτων εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσονται για να οριστούν, για παράδειγμα την καταχώριση και αδειοδότηση των 

συμμετεχόντων στην αγορά, τη φορολογία και την καταπολέμηση ξεπλύματος του 

χρήματος. Ένας ευρέως διαδεδομένος τρόπος ταξινόμησης, μέσα από την 

αλληλεπίδραση τους με τα συμβατικά χρήματα και την πραγματική οικονομία, είναι η 

διάκριση σε πλασματικά νομίσματα, συστήματα ανοικτού και κλειστού βρόχου. 

1. Πλασματικά νομίσματα: είναι τα εικονικά νομίσματα που αποκτιούνται με 

συγκεκριμένες ενέργειες (κερδίζονται) και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν σε συμβατικά 

χρήματα, ούτε αγοράζονται με συμβατικά χρήματα και δαπανούνται για εικονικά αγαθά 

και υπηρεσίες, δίχως να υπάρχει αμφίδρομη ή μονής κατεύθυνσης ροή χρημάτων. 

Παραδείγματα αποτελούν όλα τα πλασματικά νομίσματα που κερδίζονται στα 
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ηλεκτρονικά παιχνίδια και δεν έχουν καμιά αξία εκτός παιχνιδιού για αγορά και πώληση 

αγαθών ή υπηρεσιών και τα φανταστικά χρήματα του επιτραπέζιου παιχνιδιού 

Μονόπολη. 

2. Σύστημα κλειστού βρόχου: είναι τα εικονικά νομίσματα που αγοράζονται ή 

αποκτιούνται με συγκεκριμένες ενέργειες (κερδίζονται) και δεν μπορούν να 

ανταλλαχθούν σε συμβατικά χρήματα, δηλαδή η ροή του χρήματος είναι προς μία 

κατεύθυνση. Παραδείγματα του συστήματος αυτού είναι τα Facebook Credits (2009-

2012) της Facebook (διαδικτυακή υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης ), τα Nintendo Points 

της Nintendo (εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών) και τα Farmville Cash της 

Farmville (κοινωνικό διαδικτυακό παιχνίδι). 

3. Σύστημα ανοικτού βρόχου: είναι τα εικονικά νομίσματα που χρησιμοποιούνται με 

παρόμοιο τρόπο όπως τα συμβατικά και δαπανούνται για εικονικά αλλά και πραγματικά 

αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και για συναλλαγές μεταξύ των κατόχων, δηλαδή η ροή του 

χρήματος είναι αμφίδρομη. Παραδείγματα του συστήματος αυτού αποτελούν τα Linden 

Dollars του διαδικτυακού εικονικού κόσμου Second Life και του κρυπτονομίσματος 

Bitcoin. 

(Korolov, 2012) 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βασιζόμενη στο πλαίσιο των πληρωμών και 

της πραγματικής οικονομίας, ταξινομεί το εικονικό νόμισμα σε 3 τύπους. 

1. Συστήματα κλειστού εικονικού νομίσματος: είναι τα εικονικά νομίσματα που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός εικονικού παιχνιδιού, όπου συνήθως οι χρήστες 

πληρώνουν κάποια συνδρομή και μπορούν με τα νομίσματα που κέρδισαν να κάνουν 

εικονικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών στην εικονική κοινότητα. Η αλληλεπίδραση 

των νομισμάτων αυτών είναι εξαιρετικά περιορισμένη στα πλαίσια του παιχνιδιού και 

δεν έχει σχέση (τουλάχιστον θεωρητικά) με την πραγματική οικονομία, πλην κάποιον 

χρηστών που κατόπιν συμφωνίας στην μαύρη αγορά τα ανταλλάσουν παράνομα με 

άλλους παίκτες έναντι συμβατικών χρημάτων. Παράδειγμα αποτελεί το παιχνίδι World 

of Warcraft της Blizzard, όπου απαγορεύει ρητά την ανταλλαγή τέτοιων νομισμάτων, 

αφού τα συγκεκριμένα εικονικά νομίσματα είναι για χρήση μόνο στο παιχνίδι. 

2. Συστήματα εικονικού νομίσματος μονής κατεύθυνσης ροής: είναι τα εικονικά 

νομίσματα που αγοράζονται από συμβατικά σε συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία, 

οι όροι μετατροπής καθορίζονται από τον ιδιοκτήτη του συστήματος και 

χρησιμοποιούνται μόνο προς μία κατεύθυνση, δηλαδή δεν ανταλλάσσονται με 
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συμβατικά χρήματα. Σε αυτά τα εικονικά νομίσματα επιτρέπεται η αγορά εικονικών 

υπηρεσιών και αγαθών, ενώ σε κάποια από αυτά επιτρέπεται και η αγορά πραγματικών 

υπηρεσιών και αγαθών. Παραδείγματα του συστήματος αυτού είναι τα Facebook Credits 

και Farmville Cash. 

3. Συστήματα εικονικού νομίσματος αμφίδρομης ροής: είναι τα εικονικά νομίσματα 

που αγοράζονται και πωλούνται σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των 

συμβατικών νομισμάτων του χρήστη και λειτουργούν όπως οποιοδήποτε άλλο 

μετατρέψιμο νόμισμα στον πραγματικό κόσμο. Είναι διπλής κατεύθυνσης νομίσματα και 

επιτρέπεται η αγορά εικονικών και πραγματικών αγαθών και υπηρεσιών. Παραδείγματα 

του συστήματος αυτού αποτελούν τα Linden Dollars και το Bitcoin. 

(European Central Bank, 2012) 

 

 
Σχήμα 2-1: Οι τρεις τύποι του εικονικού νομίσματος σύμφωνα με την ECB. 

Πηγή: European Central Bank, 2012. (Για το σχήμα στα αγγλικά βλ. Παράρτημα 6ο). 
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Πίνακας 2-1: Διάφορες μορφές εικονικού νομίσματος 

Α/Α Δημιουργός- 

Χρήση νομίσματος 

Όνομα 

νομίσματος 

Τύπος Κατηγορία 

1 Call of Duty CoDP 1ος τύπος Βιντεοπαιχνίδι 

2 Destiny Glimmer 1ος τύπος Βιντεοπαιχνίδι 

3 Final Fantasy Gil 1ος τύπος Βιντεοπαιχνίδι 

4 World of Warcraft Gold/Silver/Copper 1ος τύπος Βιντεοπαιχνίδι 

5 Facebook Facebook Credits 2ος τύπος Ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης 

6 Farmville Farmville Cash 2ος τύπος Βιντεοπαιχνίδι 

7 Nintendo Nintendo Points 2ος τύπος Πλατφόρμα συναλλαγών 

8 Second Life Linden Dollars 3ος τύπος Εικονικός κόσμος 

9 Bitcoin Bitcoin 3ος τύπος Ψηφιακό νόμισμα 

10 Ripple XRP 3ος τύπος Ψηφιακό νόμισμα 

 

Το εικονικό νόμισμα, ανάλογα σε ποιον από τους 3 τύπους ανήκει, μπορεί να 

δαπανηθεί για την αγορά ψηφιακών (1ος τύπος) και πραγματικών προϊόντων και 

υπηρεσιών (2ος τύπος), καθώς και επιπρόσθετα να ανταλλαχθεί με φυσικά χρήματα (3ος 

τύπος). 

Η περιγραφή των δύο μεθόδων ταξινόμησης του εικονικού νομίσματος είναι 

παρόμοια, με την διαφορά ότι η ECB χρησιμοποιεί τον όρο «κλειστό σύστημα» για τα 

εικονικά νομίσματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματική οικονομία, ενώ για αυτήν 

τη περιγραφή στην άλλη μέθοδο χρησιμοποιείται ο όρος «πλασματικό νόμισμα» και με 

το «κλειστό» εννοούνται τα συμβατικά νομίσματα που ανταλλάσσονται για εικονικά, 

χωρίς την δυνατότητα (νόμιμης) αντίστροφης συναλλαγής. Στο σχήμα 2-9 φαίνονται οι 

ομοιότητες των δύο τρόπων ταξινόμησης. 
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Σχήμα 2-2: Σύγκριση των δύο τρόπων ταξινόμησης του ψηφιακού νομίσματος. 

Πηγή: Selldahl, 2013. 

 

Το κρυπτονόμισμα 

 

Η κατηγοριοποίηση των διαφόρων μορφών των κρυπτονομισμάτων ποικίλει 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούν, ο 

τρόπος χρονοσήμανσης των συναλλαγών, το επίπεδο ανωνυμίας και ο συνολικός 

αριθμός τους, εάν είναι αποκεντρωμένα ή κεντρικοποιημένα και εάν βασίζονται σε 

λογισμικά ανοικτού κώδικα. Αναφορικά, άλλα κριτήρια κατηγοριοποίησης είναι ο 

ρυθμός απελευθέρωσης των νέων κρυπτονομισμάτων, τα έξοδα συναλλαγής τους, η 

δυνατότητα ή όχι εξόρυξής τους και η χρησιμοποίηση μέρους της υπολογιστικής ισχύος 

της εξόρυξης σε άλλες έρευνες, όπως μαθηματικές και ακαδημαϊκές (Primecoin). 

 Τα πρωτόκολλα των κρυπτονομισμάτων διαμορφώνονται από το μπλοκ και το 

σύστημα συναλλαγής και επαλήθευσης. Τα κρυπτονομίσματα μπορεί να διαφέρουν 

μεταξύ των πρωτοκόλλων, λόγω χρήσης διαφορετικών αρχέτυπων και εργαλείων 

κρυπτογράφησης, όμως παρουσιάζουν τα ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά (Conway, 

2014). 

Τα κρυπτονομίσματα, με βάση τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά τους, 

διαχωρίζονται σε αποκεντρωμένα (decentralized) ή κεντρικοποιημένα (centralized), 
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ανάλογα με τη μέθοδο χρονοσήμανσης (timestamping) που χρησιμοποιούν, καθώς και 

τον αλγόριθμο κατακερματισμού (hash algorithm). 

  

1ος τρόπος 

Κεντρικοποιημένα κρυπτονομίσματα: είναι αυτά που βασίζονται στο σύστημα 

ανοικτού βρόχου, το οποίο ελέγχεται από κεντρικό φορέα/οργανισμό (π.χ. κεντρική 

τράπεζα ή κυβέρνηση) για τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές και την ασφάλεια, όπως 

για παράδειγμα είναι τα XRP, όπου υποστηρίζονται από το συστήματα Ripple και μέσω 

πυλών (πλατφόρμες συναλλάγματος, όπως Bitso) αποκτιούνται με την ανταλλαγή με 

συμβατικά χρήματα (αμφίδρομη ροή). Το XRP χρησιμοποιείται για πληρωμές, 

συναλλαγές και εμβάσματα, σε εικονικά και πραγματικά αγαθά και υπηρεσίες. 

 

 
Σχήμα 2-3: Συναλλαγή με XRP. 

Πηγή: rippletrade.com, 2015. 

 

Αποκεντρωμένα κρυπτονομίσματα: είναι ανοικτού βρόχου συστήματα και δε 

βασίζονται στον έλεγχο από κεντρικό φορέα/οργανισμό για τις πραγματοποιηθείσες 

συναλλαγές, αλλά από τους κόμβους του συστήματος, μέσω της τεχνολογίας των 

δικτύων peer-to-peer. Η απουσία ελέγχου του τρίτου φορέα καλύπτεται από την 

εμπιστοσύνη και αξιοπιστία που παρέχει το δημόσιο μπλοκ συναλλαγών και το 

κρυπτονόμισμα. Παράδειγμα αποκεντρωμένου κρυπτονομίσματος αποτελεί το BTC, το 

οποίο βασίζεται σε σύστημα ανοικτού βρόχου ή 3ου τύπου (ECB), σε λογισμικό 

ανοικτού κώδικα και χρησιμοποιείται από όσους συμμετέχουν στην κοινότητα του BTC 

και το αποδέχονται για ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως κάποιο συμβατικό νόμισμα. 

(Conway, 2014; Bank of Canada, 2014) 
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Σχήμα 2-4: Κεντρικοποιημένο και αποκεντρωμένο δίκτυο. 

Πηγή: stellar.org, 2015. 

 

Όσο η τεχνολογία αναπτύσσεται τόσο περισσότερες και καλύτερες λύσεις 

προσφέρονται, όπως για παράδειγμα ένας άλλος μελλοντικός διαχωρισμός που θα 

μπορούσε να γίνει στον πρώτο τρόπο, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, είναι η εφαρμογή 

των κοινής συναίνεσης αλγορίθμων που λύνουν κάποια θέματα της μεθόδου POW (π.χ. 

κατοχή 51% υπολογιστικής ισχύς από κακόβουλο χρήστη). Οι πρακτικές ανοχής του 

Βυζαντινού λάθους (PBFT) (Castro and Liskov, 1999), οι οποίες απασχόλησαν το 

ανταλλακτήριο συναλλάγματος και εμβασμάτων Ripple στη δημιουργία του δικού της 

αλγορίθμου, τείνουν να λύσουν το πρόβλημα των Βυζαντινών στρατηγών στην 

επικοινωνία τους (βλ. §2.6) που υπήρχε μετά από έναν αριθμό αναξιόπιστων συνδέσμων 

(βυζαντινών σφαλμάτων) (Schwartz et al, 2014). 

 

 
Σχήμα 2-5: Συνδεσιμότητα κόμβων συστήματος. 

Πηγή: Schwartz et al., 2014. 

 

H πλατφόρμα καθολικής διανομής Hyperledger, βασιζόμενη στην αρχή PBFT και 

τους συναινετικούς αλγορίθμους, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών 

περιουσιακών στοιχείων σε ένα κατανεμημένο σύστημα με τη συναίνεση όλων των 

κόμβων και το διαμοιρασμό της πληροφορίας, επιτυγχάνοντας γρηγορότερες 

συναλλαγές. Η πλατφόρμα γνωρίζει ποιοι συμμετέχουν και ανοίγουν λογαριασμούς στο 
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δίκτυο, παρέχοντας ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα του αποκεντρωμένου συστήματος 

(Cawrey, 2014). 

 

 
Σχήμα 2-6: Κεντρικοποιημένο, Αποκεντρωμένο και Κατανεμημένο σύστημα. 

Πηγή: Cawrey, 2014. 

 

2ος τρόπος 

Ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των κρυπτονομισμάτων είναι το σύστημα 

χρονοσήμανσης που χρησιμοποιούν για την αποφυγή χρήσης τρίτου φορέα ελέγχου και 

τη σήμανση της συναλλαγής που προστίθεται στο μπλοκ συναλλαγών. Τα ποιο γνωστά 

και ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα είναι το  proof-of-work (POW) και proof-of-

stake (POS), ενώ κάποια κρυπτονομίσματα συνδυάζουν και τα δύο (π.χ. Stellar). 

Αναφορικά, άλλα συστήματα είναι το proof-of-burn (POB, π.χ. Counterparty, 

Chancecoin), βασιζόμενο στην POW μέθοδο, όπου αποδεικνύεται η «καύση» νέων 

κρυπτονομισμάτων με την αποστολή τους σε επαληθευμένη αδάπανη διεύθυνση, το 

proof-of-concept (POC) για τη χρησιμοποίηση κάποιας ιδέας ή θεωρίας και το proof-of-

resources (POR), το οποίο επικυρώνει με μαθηματικά επαληθεύσιμο τρόπο τους 

κόμβους που παρέχουν πόρους σε αυτό (Bitcoinwiki, 2015) (Lambert et al., 2015). 

proof-of-work (POW): είναι ένα σύστημα με το οποίο γίνεται η χρονοσήμανση, 

όπου για την επικύρωση των συναλλαγών ζητείται από τους χρήστες να «τρέχουν» 

αλγόριθμους κατακερματισμού. Ο μεγαλύτερος όγκος των συστημάτων αυτών βασίζεται 

στο σύνολο λειτουργιών κατακερματισμού κρυπτογράφησης με τη χρήση των 

αλγορίθμων SHA-256d (BTC), scrypt (Litecoin) και λιγότερο του X11 (Darkcoin), 

έχοντας επικρατήσει έναντι άλλων όπως το CryptoNight, Blake, SHA-3 και X15 

(Jakobsson and Juels, 1999; wikipedia.org, 2015; mapofcoins.com, 2015). 

proof-of-stake (POS): είναι ένα σύστημα ασφάλειας του συστήματος 

κρυπτογράφησης που βασίζεται στην ηλικία του νομίσματος και επιτυγχάνεται από τη 

διανομή της συναίνεσης των χρηστών να δείξουν την κατοχή ποσού του συγκεκριμένου 
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κρυπτονομίσματος. Αναλογικά με το ποσό κατοχής έχουν πιθανότητες να επιλεγούν για 

την επικύρωση των συναλλαγών. Η ασφάλεια εξαρτάται από τον κώδικα του 

κρυπτονομίσματος και όχι από τον κατακερματισμό του αλγορίθμου (King and Nadal 

2012). Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα που ξεκίνησαν με την χρήση POS στην πορεία 

ενσωμάτωσαν και το POW (π.χ. Peercoin, Blackcoin). 

 

 

Σχήμα 2-7: Σύγκριση proof-of-work (POW) με proof-of-stake (POS). 

Πηγή: Henriquez, 2015. (Για το σχήμα στα αγγλικά βλ. Παράρτημα 6ο). 

 

3ος τρόπος 

Ο τρίτος τρόπος κατηγοριοποίησης των κρυπτονομισμάτων γίνεται βάση του 

αλγορίθμου (οι πιο διαδεδομένοι SHA-256d, scrypt και X11) που χρησιμοποιείται στο 

σύνολο λειτουργιών κατακερματισμού κρυπτογράφησης από το σύστημα για την 

χρονοσήμανση. 

SHA-256d: Ο αλγόριθμος κατακερματισμού ασφαλείας SHA-256 

χρησιμοποιείται στα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, δεν είναι αλγόριθμος 

κρυπτογράφησης και παρέχει την δυνατότητα όπως μιας υπογραφής σε κείμενο ή ένα 

αρχείο δεδομένων. Είναι ένας ασύμμετρος αλγόριθμος που παράγει ένα σχεδόν μοναδικό 

κατακερματισμό μεγέθους 256-bit (32-byte) και είναι μονής κατεύθυνσης. Η λειτουργία 

κατακερματισμού SHA-256d που χρησιμοποιείται στο Bitcoin είναι ουσιαστικά δύο 
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φορές η SHA-256, όπου αφού γίνει ο πρώτος κατακερματισμός ακολουθεί δεύτερος στα 

αποτελέσματα (Appel, 2015; Dodis, 2012; Voss, 2013). 

Υπάρχουν πολλά κρυπτονομίσματα που βασίζονται σε παραλλαγές και 

βελτιώσεις του προκάτοχου SHA-1 (σύνολο λειτουργιών κατακερματισμού 

κρυπτογράφησης) και χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο SHA-256d που χρησιμοποιεί το 

πρωτοπόρο Bitcoin. 

 
Πίνακας 2-2: Αποκεντρωμένα κρυπτονομίσματα σε κυκλοφορία (12-10-15), βασιζόμενα στον SHA-256d. 

 
Πηγή: mapofcoins.com, 2015. 

 

Scrypt: είναι μια λειτουργία παραγωγής κλειδιών από βάση δεδομένων και ένας 

αλγόριθμος που είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να απαιτείται μεγάλη 

υπολογιστική μνήμη από τους επιτιθέμενους, στοχεύοντας στον περιορισμό των 

πιθανοτήτων εύρεσης του κωδικού πρόσβασης από κακόβουλο λογισμικό (Percival, 

2009; Josefsson, 2012). Πρώτα χρησιμοποιήθηκε στο κρυπτονόμισμα Tenebrix (TBX) 

με ακόλουθο το Fairbrix (FBX) και έπειτα από το ευρέως διαδεδομένο Litecoin (LTC) 

(mapofcoins.com, 2015). 
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Πίνακας 2-3: Αποκεντρωμένα κρυπτονομίσματα σε κυκλοφορία (12-10-15), βασιζόμενα στη scrypt. 

 
Πηγή: mapofcoins.com, 2015. 

 

X11: Είναι αλγόριθμος που λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως τον SHA-256 με την 

διαφορά ότι υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός κατακερματισμού (σε σύνολο 11) και με 

περισσότερους τρόπους (blake, bmw, groestl, jh, keccak, skein, luffa, cubehash, shavite, 

simd, echo) για επιπλέον ασφάλεια, χρησιμοποιούμενος σε συστήματα POW 

(litecoin.info, 2015; dashninja.pl, 2015). Ο αλγόριθμος X11 εισήχθη για πρώτη φορά από 

το Darkcoin (DRK). 
 

Πίνακας 2-4: Αποκεντρωμένα κρυπτονομίσματα σε κυκλοφορία (12-10-15), βασιζόμενα στον X11. 

 
Πηγή: mapofcoins.com, 2015. 

 

Έως σήμερα (12-10-15) έχουν δημιουργηθεί 686 κρυπτονομίσματα 

(coinmarketcap.com, 2015) για τις διαδικτυακές συναλλαγές όπου σχεδόν τα μισά έχουν 

από μηδαμινή κεφαλαιοποίηση αγοράς έως 20.000 δολάρια Αμερικής, όταν το πρώτο 

(BTC) έχει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κατηγοριοποίηση των διαφόρων 

μορφών κρυπτονομισμάτων, βάση αλγορίθμων (SHA-256d, scrypt, X11, CrytoNight, 
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 Blake, SHA-3 κτλ.), έχει ως κυρίαρχο στον SHA-256d το BTC, στον scrypt το LTC και 

στον X11 το DRK, με πολλούς μιμητές.   

Στον πίνακα 2-5 ακολουθεί λίστα με τα 9 σημαντικότερα κρυπτονομίσματα με 

βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς (market cap) άνω των 10.000.000 εκ. δολαρίων 

Αμερικής (12-10-15).  
 

Πίνακας 2-5: Λίστα κρυπτονομισμάτων. (*=χωρίς δυνατότητα εξόρυξης) 

 
Πηγή: coinmarketcap.com, 2015; wikipedia.org, 2015. 

 

Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά σε μορφές γνωστών κρυπτονομισμάτων (για 

περισσότερες πληροφορίες βλ. Παράρτημα 2ο), τα οποία βασίστηκαν στον πηγαίο 

κώδικα του πρωταρχικού BTC, αντιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του με μικρές αλλαγές 

και ονομάζονται alt-coins (alternate coins), καθώς και χρονολογικά τα ακόλουθα meta-

coins (Counterparty, Ethereum, Ripple, Mastercoin) που βασίστηκαν σε άλλες 

εφαρμογές και χαρακτηριστικά. Ορισμένα από τα meta-coins χρησιμοποιούν για την 

καταγραφή μεταδεδομένων (metadata, δεδομένα τα οποία περιγράφουν άλλα δεδομένα) 

την αλυσίδα των μπλοκ (blockchain) του BTC, ενώ άλλα τη δικιά τους. Είναι όλα 

ανοικτού κώδικα και κάποια από τα χαρακτηριστικά τους (όχι απαραίτητα όλα) είναι η 

αποθήκευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, οι δηλώσεις συμβάσεων, οι 

συναλλαγές CDFs (Contract for Differences, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 

μεταξύ πελάτη και μεσίτη), η διανομή ανταλλαγών και η εξοικονόμηση διευθύνσεων. 
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Μετά το πρωτοπόρο αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα Bitcoin (BTC) έχουμε ενδεικτικά 

τα εξής alt-coins: Litecoin (LTC), Peercoin (PPR), Dogecoin (DOGE), Namecoin (NMC) 

και Blakecoin (BLC), καθώς και τα εξής Meta-coins: Colored coins, Counterparty 

(XCP),  Ethereum (ETH), Mastercoin (Omni), (MSC) Nxt (NXT), Ripple (XRP). 

(Franco, 2015; coinmarketcap.com, 2015; mapofcoins.com, 2015) 
 

Πίνακας 2-6: Κρυπτονομίσματα Alt-coins και Μeta-coins 

 
Πηγή: coinmarketcap.com, 2015; wikipedia.com, 2015; nxt.org, 2015; banxshares.com, 2015; 

mapofcoins.com, 2015. 
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 2.3  Αστάθεια των Τιμών του ψηφιακού νομίσματος 

 

Η τιμή των εικονικών νομισμάτων, πέραν των πλασματικών που δεν έχουν σχέση 

με την πραγματική οικονομία, καθορίζεται σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

του συμβατικού νομίσματος, έχουν μονή ή αμφίδρομη κατεύθυνση και οι όροι 

μετατροπής ορίζονται από τον ιδιοκτήτη του συστήματος (τράπεζες, ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες). Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, για τη καλύτερη κατανόηση της 

αστάθειας της τιμής τους, βοηθάει η επιλογή και εξέταση ενός συγκεκριμένου εξ αυτών, 

από την αρχή της κυκλοφορίας του έως σήμερα. Η καλύτερη επιλογή είναι η 

ανασκόπηση της τιμής του BTC, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σε χρόνο παρουσία στην 

αγορά, είναι το πιο διαδεδομένο και αντιπροσωπευτικό των ψηφιακών νομισμάτων και 

του οποίου η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι πολύ μεγαλύτερη των άλλων και ανέρχεται 

στα $4.118.492.780 με μόλις $153.977.799 του δεύτερου Ripple και $132.435.388 του 

τρίτου Litecoin. Όσο για το τέταρτο Ethereum και πέμπτο Dash έχουν πάρα πολύ μικρή 

κεφαλαιοποίηση που είναι $41.279.155 και $13.455.206 αντίστοιχα, σε σχέση πάντα με 

το BTC, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2-7. 
 

Πίνακας 2-7: Κεφαλαιοποίηση αγοράς κρυπτονομισμάτων (24-10-15). 

 
Πηγή: coinmarketcap.com, 2015. 
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Από την στιγμή της εμφάνισης και εισαγωγής του BTC (Ιανουάριος 2009) στην 

αγορά, η αξία του σε δολάρια Αμερικής ήταν μηδαμινή κάτω του $0,0001 με μόλις $0,3 

τον Απρίλιο του 2010 και το Φεβρουάριο του 2011 να ξεπερνάει το $1. Συνεχίστηκε η 

ανοδική πορεία μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου (2011), φτάνοντας σχεδόν τα 

$30. Ακολουθεί, μέσα σε δύο μέρες, μείωση έως και 50% και μετά την δήλωση της Mt. 

Gox, της μεγαλύτερης αγοράς συναλλάγματος BTC, ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής 

πληροφοριών ξεκινάει πτώση της τιμής φτάνοντας τα $2,05 στις 18 Νοεμβρίου 2011. 

 

 

Σχήμα 2-8: Βασικές στιγμές του BTC  έως το 2011. 

Πηγή: Wallace, 2011. (Για το σχήμα στα αγγλικά βλ. Παράρτημα 6ο). 

 

Στη συνέχεια, έως και την 1 Ιανουαρίου του 2013 η τιμή ανεβαίνει πάρα πολύ αργά 

και φτάνει τα $13,30. Μέσα σε τρείς μήνες η τιμή εκτοξεύετε στα $230 στις 9 Απριλίου 

το 2013 και στις 16 του ίδιου μήνα πέφτει στα $68,36. Μέχρι τον Νοέμβριο του ίδιου 

έτους, έχοντας σκαμπανεβάσματα, φτάνει τα $200 και μέσα σε ένα μήνα καταγράφετε 

(4-12-2013) η μεγαλύτερη τιμή ($1.147,25) που είχε έως και σήμερα (Οκτώβριος 2015). 

Εντός δεκατριών ημερών η τιμή υποδιπλασιάστηκε και στις 10 Απριλίου του 2014 

πέφτει στα $360,84, ενώ ακριβώς ένα χρόνο μετά βρίσκεται στα $235,22 όπου έως και 

σήμερα (10-2015) έχει διακυμάνσεις από $200 έως $300 (coindesk.com, 2015). 
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Πίνακας 2-8: Διακυμάνσεις τιμών Bitcoin.  

 
 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 2-8 δεν υπάρχει κάποια σταθερότητα στις τιμές του 

BTC στην αγορά, αλλά ούτε αλληλουχία στο μέγεθος των διακυμάνσεων των τιμών με 

το χρονικό διάστημα. Εύκολα παρατηρείται ότι σε διαστήματα περίπου ενός χρόνου 

(Α/Α: 1, 3, 6) οι διακυμάνσεις είναι πολύ μικρές σε σχέση με άλλες (Α/Α: 7, 10, 11, 12) 

ελάχιστων ημερών έως λίγων μηνών. 

 

 
Σχήμα 2-9: Τιμή αγοράς του BTC σε USD. 

Πηγή: blockchain.info, 2015. 
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Σύμφωνα με άρθρο του ακαδημαϊκού (Τμήμα Οικονομίας και Οικονομικών, 

Πανεπιστήμιο Βοστώνης), οικονομικού συγγραφέα και ειδικού στην διαχείριση κινδύνου 

Williams T. Mark, η μεταβλητότητα του BTC το 2014 σε σχέση με τον χρυσό 

παρουσιάζει 7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ 8 φορές από το χρηματιστηριακό δείκτη 

S και  P 500 (βάση κεφαλαιοποίησης 500 μεγάλων εταιρειών με εισηγμένες μετοχές στα 

δύο μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου της Wall Street (NYSE) ή NASDAQ) και 18 

φορές από το δολάριο των ΗΠΑ (Williams, 2014). 

 

Σχήμα 2-10: Μέση Ετήσια Αστάθεια BTC σε σχέση με άλλους δείκτες. 

Πηγή: Williams, 2014. 

Σχήμα 2-11: Ημερήσια Αστάθεια BTC / US dollar και Στερλίνας / US dollar. 

Πηγή: Ali et al., 2014. 

 

 
Σχήμα 2-12: Διαγράμματα τιμής κρυπτονομίσματος / US dollar. 

Πηγή: coingecko.com, 2015. 
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Τέλος, παρατηρείται ότι όταν το BTC έχει ανοδική τιμή, συγκρίνοντας διάφορες 

ημερομηνίες για χρονικό διάστημα ενός μήνα στο σχήμα 2-12 των γραφημάτων της 

τιμής των κρυπτονομισμάτων με την μεγαλύτερη κεφαλαιαγορά, οι τιμές των υπολοίπων 

κρυπτονομισμάτων ακολουθούν ταυτόχρονα με τιμή στατική προς καθοδική. 

 

 2.4  Παράγοντες Επηρεασμού των Τιμών του κρυπτονομίσματος 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η τιμή του BTC είναι ιδιαίτερα ασταθείς, καθώς και των 

υπολοίπων αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων. Για να γίνει κατανοητό για ποιο 

λόγο υπάρχει αστάθεια και τι καθορίζει την τιμή ενός κρυπτονομίσματος θα πρέπει να 

εντοπιστούν οι παράγοντες επηρεασμού της. Τρεις βασικές ομαδοποιήσεις των 

παραγόντων αυτών είναι η προσφορά και ζήτηση για το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα, 

το πόσο ελκυστικό είναι για τους χρήστες και οι μακροοικονομικές και 

χρηματοοικονομικές εξελίξεις (Kancs et al., 2015). 

Α) Προσφορά και Ζήτηση 

Προσφορά 

Έχοντας ως γνώμονα το BTC με την κατά πολύ μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση 

αγοράς έναντι των υπολοίπων κρυπτονομισμάτων, η προσφορά του έχει άμεση σχέση με 

το αποθεματικό του σε κυκλοφορία. Το συνολικό απόθεμα σε κυκλοφορία του BTC 

είναι δημοσίως γνωστό και μπορεί να φτάσει έως ένα συγκεκριμένο αριθμό 

(21.000.000). Η προσφορά ανά δέκα λεπτά αυξάνεται με την ενσωμάτωση καινούργιων 

μπλοκ στην blockchain και την κυκλοφορία 50 νέων BTC ως ανταμοιβή για την 

ανακάλυψη της blockchain. Η ανταμοιβή ξεκίνησε με 50 BTC και επέρχεται σταδιακή 

μείωση στο ήμισυ με την πάροδο του χρόνου (κάθε 210.000 μπλοκ). Επίσης, θα πρέπει 

να έχουμε υπόψη τη μείωση προσφοράς από την απώλεια κάποιων BTC (ιδιωτικά 

κλειδιά) ή τη συσσώρευση και αποταμίευση τους (Kancs et al., 2015; Hayes, 2015). 

Ζήτηση 

Η ζήτηση του BTC συνδέεται με τη μελλοντική του τιμή και την πραγματική 

απόδοση του κρυπτονομίσματος που αναμένεται από τον κάτοχο και χρήστη του, σε 

σχέση με άλλα κρυπτονομίσματα ή παραστατικά χρήματα. Δηλαδή, το ονομαστικό 

επιτόκιο (η διαχρονική αύξηση της ονομαστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου), 

δίχως τον πληθωρισμό. Επίσης, τα οφέλη που αποκομίζονται από την χρήση του 
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κρυπτονομίσματος, όπως η ανωνυμία, η υποδιαίρεση και χρήση του σε μικροποσά, η 

αμεσότητα και αποτελεσματικότητα επένδυσης και συναλλαγής παγκοσμίως, καθώς και 

το διαθέσιμο αποθεματικό σε σχέση με άλλες επιλογές, αυξάνουν τη ζήτησή του. Ακόμη, 

οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν με τη χρήση κρυπτονομισμάτων, όπως για παράδειγμα η 

αστάθεια τιμών, η κλοπή και η απάτη, καθώς και η απώλεια ψηφιακών πορτοφολιών, 

μειώνουν την ζήτηση. Τέλος, μετρική της ζήτησης είναι τα έξοδα και οι όροι 

συναλλαγής του κρυπτονομίσματος με παραστατικό χρήμα, το ποσοστό κράτησης κατά 

την συναλλαγή και η φορολόγηση (Ali et al., 2014). 

Β) Ελκυστικότητα 

Η επιθυμία και επιλογές του χρήστη για κάποιο κρυπτονόμισμα, ανάλογα του 

πόσο δημοφιλές είναι και τι εκτίμησης αναμένεται να έχει από τον κόσμο ή λόγω 

ιδεολογικής προτίμησης, επηρεάζει την τιμή του (Ali et al., 2014). Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και ενημέρωσης και το διαδίκτυο γενικώς, συμβάλουν στην δημοσιότητα και 

επιρροή της απόφασης για χρήση κάποιου κρυπτονομίσματος, αυξάνοντας ή μειώνοντας 

την ελκυστικότητά του. Παράγοντες επηρεασμού της ελκυστικότητας και κατ’ επέκταση 

της τιμής του κρυπτονομίσματος είναι ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα του συστήματός 

του, για παράδειγμα του BTC που δέχτηκε στο παρελθόν επιθέσεις από hacker και η 

αφερεγγυότητα της αγοράς συναλλάγματος Mt.Gox, όπου δήλωσε πτώχευση λόγω 

τεχνικών ζητημάτων με υποτιθέμενη απώλεια 850.000 BTC (coindesk.com, 2015), 

καθώς και η εμπιστοσύνη και αποδοχή ενός νέου κρυπτονομίσματος που ανοικοδομεί 

την αξιοπιστία του. Τέλος, η αυξημένη ζήτηση κάποιου αποκεντρωμένου ψηφιακού 

νομίσματος για επενδύσεις, το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα και αποτελεί εύκολη 

πληροφορία, όπως είναι το BTC, ανεβάζει την τιμή του εφόσον ελκύει τους επενδυτές, οι 

οποίοι δεν ξοδεύουν χρόνο και χρήμα για την αναζήτηση πληροφοριών για πιθανές 

επενδυτικές ευκαιρίες (Kancs et al., 2015). 

Γ) Μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις 

Η τιμή του BTC επηρεάζεται από συνιστώσες της μακροοικονομικής και 

χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, η 

χρηματοοικονομικοί δείκτες και η τιμή του χρυσού και πετρελαίου. Οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες αντανακλούν την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και με 

ευνοϊκές μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις τονώνεται η αγορά και το 

εμπόριο, καθώς και η χρήση του BTC για συναλλαγές με αντίκτυπο στην τιμή του. 

Επίσης, η τιμή του χρυσού και πετρελαίου παρέχει πρώιμη πληροφορία για την αύξηση 
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ή μείωση του πληθωρισμού και η αντανάκλαση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην 

αλλαγή του έχει επιπτώσεις στην τιμή του BTC. Τέλος, οι μακροοικονομικοί δείκτες 

επηρεάζουν την αυξομείωση της αξίας του BTC, όπου μία πτώση τιμών των μετοχών 

μπορεί να οδηγήσει σε πώλησή τους και υποτίμηση του εθνικού νομίσματος με αύξηση 

της ζήτησης για BTC (Kancs et al., 2015). Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην τελευταία 

περίπτωση αποτελεί η ανακοίνωση, λόγω κρίσης, της Κύπρου (24-03-13, τιμή 

BTC=$71.5) «κουρέματος» περισσότερο του 30% των καταθέσεων, άνω των 100.000 

ευρώ, όπου θα μετατρέπονταν σε μετοχικό κεφάλαιο. Αμέσως, το ενδιαφέρον για το 

BTC και η αύξηση της τιμής του έγιναν αισθητά μέσα σε λίγες μέρες, όπου η τιμή του 

έφτασε στις 9 Απριλίου τα $230 δολάρια Αμερικής (Μαρμαρά, 2013; Coindesk.com, 

2015). 

Η τιμή του BTC και γενικώς των κρυπτονομισμάτων επηρεάζεται από 

μεταβλητές τεχνικής φύσεως και αυτές είναι η υπολογιστική ισχύ, τα νομίσματα που 

διατίθενται ανά λεπτό και ο αλγόριθμος κατακερματισμού. Όσο μεγαλύτερη 

υπολογιστική ισχύ χρησιμοποιείται για εξόρυξη του κρυπτονομίσματος, τόσο 

μεγαλύτερη αποδοχή υπάρχει από τον κόσμο, αφού αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται 

για τη συναλλαγή του. Εάν κάποιος κερδοσκόπος χρησιμοποιεί την υπολογιστική ισχύ 

στην εξόρυξη για την ανταμοιβή, σε περίπτωση που το κόστος εξόρυξης φτάσει την 

οριακή τιμή της ανταμοιβής (με τον καιρό δυσκολεύει η εξόρυξή και μειώνεται η 

ανταμοιβή) πιθανόν να στραφεί σε άλλο κρυπτονόμισμα. Επίσης, η περισσότερη 

ατομική χρήση υπολογιστικής ισχύς καθιστά δυσκολότερη την εξόρυξη από το σύστημα, 

ώστε να υπάρχει ισορροπία και διατήρηση του σταθερού χρόνου εξόρυξης της 

blockchain. Σύμφωνα με τον νόμο των φθινουσών οριακής χρησιμότητας (Beattie and 

LaFrance, 2005), όσο μεγαλύτερη είναι η διαθεσιμότητα και ευκολότερη και 

γρηγορότερη η διάθεση τόσο μικρότερη είναι η τιμή. Εφαρμόζοντας τον νόμο αυτό στα 

κρυπτονομίσματα, εάν αυτά είναι ρυθμισμένα να παράγουν μεγάλο αριθμό νομισμάτων 

ανά μπλοκ και με γρήγορο ρυθμό εξόρυξης, τότε η τιμή τους θα επηρεάζεται αρνητικά. 

Τέλος, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τον κατακερματισμό και την εξόρυξη του 

κρυπτονομίσματος είναι συνυφασμένος με την ασφάλεια της διαδικασίας και τη 

δυσκολία της υπολογιστικής προσπάθειας για εξόρυξη. Όσο περισσότερη υπολογιστική 

προσπάθεια κατανέμεται ανά κρυπτονόμισμα, τόσο μεγαλύτερη αξία του προσδίδεται 

(Hayes, 2015). 
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Υπάρχει δυσκολία στην απόδοση όλων των παραγόντων επηρεασμού των τιμών 

σε κάποιο μαθηματικό τύπο, όμως βάση των ποσοτικών παραγόντων σε συνθήκες ίσες 

προς όλους για άμεση πληροφόρηση, μεταφορά χρημάτων και των εξόδων τους, η χρήση 

κρυπτονομίσματος ή παραδοσιακού χρήματος έχει την ίδια απόδοση στην τιμή εάν 

αντισταθμίσουμε τους κινδύνους, τα οφέλη και τα έξοδα χρήσης τους (Ali et al., 2014). 

 

 2.5  Ανωνυμία των Συναλλαγών του ψηφιακού νομίσματος 
 

Η ανωνυμία των ηλεκτρονικών συναλλαγών με εικονικά νομίσματα, πριν την 

εμφάνιση των κρυπτονομισμάτων, ήταν κάτι δύσκολο εάν αναλογιστούμε την ύπαρξη 

τρίτου φορέα ως μεσάζοντα για την διεκπεραίωση τους. Ο φορέας αυτός έχει κέρδος να 

γνωρίζει τους πελάτες του για την ασφάλεια των συμφερόντων του, την αξιολόγηση των 

κινδύνων και τη συμμόρφωση των πελατών με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς 

των συναλλαγών. Με την εμφάνιση του κρυπτονομίσματος τα επίπεδα ανωνυμίας 

αυξήθηκαν πολύ, λόγω του τεχνικού τρόπου λειτουργίας των συναλλαγών αλλά και της 

απουσίας ενδιάμεσου τρίτου φορέα κατά τις συναλλαγές, οι οποίες γίνονται μεταξύ των 

δύο ενδιαφερομένων (peer-to-peer). Στην ανταλλαγή ενός κρυπτονομίσματος μεταξύ δύο 

ατόμων δε γίνεται γνωστή η ταυτότητά τους, όμως η συναλλαγή καταγράφεται στην 

blockchain, περιέχοντας στοιχεία όπως τα δημόσια κλειδιά του αποστολέα και 

παραλήπτη και τη χρονοσήμανση (timestamp), τα οποία κοινοποιούνται στην κοινότητα 

του κρυπτονομίσματος. Επομένως, η χρήση των αποκεντρωμένων κρυπτονομισμάτων 

παρέχει ανωνυμία των ταυτοτήτων των συναλλασσομένων, όχι όμως των διευθύνσεων 

και δημοσίων κλειδιών με τα οποία γίνονται οι συναλλαγές και εντοπίζονται, ειδικά εάν 

συνδέονται οικειοθελώς με αυτά οι ταυτότητες των συναλλασσομένων (Lee, 2015). Η 

εργασία «Evaluating User Privacy in Bitcoin» αναφέρει προσομοιωμένη έρευνα που 

έγινε σε περιβάλλον πανεπιστημίου και με μεθόδους ομαδοποίησης συμπεριφορών 

εντοπίστηκε και προσωποποιήθηκε έως και το 40% των χρηστών BTC που συμμετείχαν 

στο πείραμα. Η έρευνα βασίστηκε στη συμπεριφορά του χρήστη BTC και αξιοποίηση 

των ιδιοτήτων του, χρησιμοποιώντας εξομοιωτή για τη χρήση του BTC ως το νόμισμα 

στο περιβάλλον των λειτουργιών του πανεπιστημίου (Androulaki et al., 2012). 

Ενδεικτικά, άλλες μέθοδοι είναι η ανάλυση στατιστικών ιδιοτήτων στο γράφημα 

συναλλαγών και η συγχώνευση οντοτήτων με την παρατήρηση μοτίβων συμπεριφορών, 
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σε περίπτωση χρησιμοποίησης πολλών δημόσιων κλειδιών από το ίδιο άτομο, όπου 

μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτότητα των χρηστών. Επιπλέον, θα πρέπει να 

γνωρίζουμε ότι το ίδρυμα BTC δέχεται πιέσεις KYC (Know Your Customer, 

δραστηριότητες από τις επιχειρήσεις ανακάλυψης του πελάτη, τραπεζικός κανονισμός) 

για την συλλογή πληροφοριών ταυτοποίησης των χρηστών (Lee, 2015). 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο γράφημα 

συναλλαγών για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες, όπως ο συνδυασμός 

εκτός δικτύου πληροφοριών με ταυτοποίηση διευθύνσεων δωρεών, συναλλαγών, 

υπηρεσιών ψηφιακών πορτοφολιών ή διευθύνσεων τις οποίες συγκεκριμενοποιούν οι 

χρήστες, βάζοντας κάποια ετικέτα (Vanity addresses), για παράδειγμα να ξεκινάει η 

διεύθυνσή τους με τα αρχικά του ονόματός τους. Ακόμη, συνδυάζονται οι πληροφορίες 

από την κίνηση των IP στο δίκτυο του κρυπτονομίσματος και συνδέονται με τους 

χρήστες, ελέγχοντας το διαδίκτυο ή δημιουργώντας συνδέσεις με τους κόμβους του 

δικτύου του κρυπτονομίσματος, όπου ο πρώτος που μεταδίδει πιθανόν είναι η πηγή της 

συναλλαγής. Επίσης, μέσω της ροής και της χρονικής ανάλυσης μπορούν να εντοπιστούν 

χρήστες με ασυνήθιστα μεγάλη ροή σε σχέση με το ιστορικό τους (μετακίνηση μεγάλων 

κεφαλαίων) ή να απομονωθούν οι πιο δραστήριοι χρήστες για περαιτέρω διεξοδική 

έρευνα, καθώς και η σύγκριση γραφημάτων ισομορφισμού άλλων κοινωνικών δικτύων 

κάποιου χρήστη με αυτό του κρυπτονομίσματος, συνδυάζοντας τις γραφικές 

παραστάσεις για ταύτιση. Επιπλέον, το ποσό των δεκαδικών του κρυπτονομίσματος που 

μεταφέρεται για μια συναλλαγή μπορεί να ταυτιστεί με το ποσό σε ανταλλακτήρια 

κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούν τη συναλλαγματική ισοτιμία ή με επιβολή νόμου 

για παράνομες δραστηριότητες να παρακολουθηθεί η πορεία των ιχνών συγκεκριμένων 

κρυπτονομισμάτων και υπηρεσιών που αλλάζουν τις διευθύνσεις των κεφαλαίων, τα 

οποία κινούνται με σκοπό τη δυσκολία εντοπισμού των ιχνών (Franco, 2015). 

Το ίδρυμα Bitcoin παραδέχεται την αδυναμία ανωνυμίας στο ίδιο επίπεδο με τα 

μετρητά χρήματα, όμως παρέχει αποδεκτό επίπεδο προστασίας στις συναλλαγές με BTC, 

όπως και οι υπόλοιπες μορφές χρημάτων. Η χρήση του BTC αφήνει δημόσια ίχνη και 

υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ενώ άλλοι εξελίσσονται. 

Το ίδρυμα ενεργεί ώστε να υπαχθεί στους ίδιους κανονισμούς των υφιστάμενων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πιθανόν δεν παρακωλύει την εκάστοτε ποινική 

έρευνα που διεξάγεται (bitcoin.org, 2015). 
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Όπως υπάρχουν διάφοροι τρόποι εντοπισμού πληροφοριών για τους χρήστες 

κρυπτονομισμάτων, υπάρχουν και άλλοι απόκρυψης των δραστηριοτήτων τους, όπου 

κάνουν το επίπεδο ασφάλειας της ανωνυμίας ακόμη πιο υψηλό. Υπηρεσίες (laundry 

services / mixing services) δέχονται κεφάλαια που συσσωρεύονται σε μία κεντρική 

αποθήκη, συνδυάζοντας τις εισόδους πολλών χρηστών και εσωτερικά στην υπηρεσία 

γίνονται διάφορες συναλλαγές των κεφαλαίων, ώστε να υπάρξει δυσκολία για κάποιον 

να ακολουθήσει τα ίχνη συγκεκριμένης αρχικής συναλλαγής. Εν συνεχεία, τα κεφάλαια 

αποστέλλονται στον ιδιοκτήτη μέσα από πολλές διαφορετικές διευθύνσεις. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο όγκος των συναλλαγών και χρηστών, τόσο δυσκολότερος είναι ο 

εντοπισμός ιχνών. Οι υπηρεσίες αυτές κρατάνε κάποια προμήθεια για το έργο τους και 

κάποιος χρήστης που επωμίζεται το κόστος μπορεί να δημιουργήσει πολλές συναλλαγές 

για την ψευδαίσθηση μικρού ποσού συναλλαγών και τη δυσκολία εντοπισμού των 

συχνών χρηστών μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. Άλλος τρόπος διατήρησης της 

ανωνυμίας είναι η συμφωνία ενός μεγάλου αριθμού χρηστών για την ανταλλαγή μεταξύ 

τους ενός συγκεκριμένου ίδιου ποσού από όλους (Coin Join), ώστε να έχουν πάρα 

πολλές εισόδους του ποσού αυτού σε έναν server και άλλες τόσες ισόποσες εξόδους μία 

για κάθε συμμετέχοντα. Η μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται μόλις με μία καταγραφή 

συναλλαγής στην blockchain. Ακόμη, μπορεί να ύπαρξη συμφωνία κάποιου ενδιάμεσου 

σε μία συναλλαγή, ώστε αυτός να δώσει στον τρίτο χρήστη ισόποσο άλλο κεφάλαιο από 

αυτό που παίρνει (Coin Swap) για να μην μπορούν να συνδεθούν ο πρώτος και τρίτος με 

το ίδιο κεφάλαιο. Ένας άλλος τρόπος είναι η δημοσίευση από τον αποδέκτη μίας 

ελεγχόμενης γεννήτριας διευθύνσεων (stealth address) και η επιλογή μιας μοναδικής 

διεύθυνσης από τον αποστολέα που στέλνει μεταδεδομένα, χρησιμοποιώντας για τη 

συναλλαγή πρωτόκολλο κρυπτογράφησης ανταλλαγής κλειδιού (ECDH) και η επιλογή 

άλλης διεύθυνσης όπου στέλνει το ποσό. Μετά τη δημοσίευση στην blockchain της 

συναλλαγής αποκρυπτογραφεί ο παραλήπτης τα δεδομένα και συνδυάζοντάς αυτά με την 

stealth address δημιουργεί την διεύθυνση που ταιριάζει με αυτήν της συναλλαγής όπου 

μεταφέρθηκαν τα λεφτά του. Επίσης, υπάρχουν πορτοφόλια όπου δημιουργούν πολλές 

διευθύνσεις για να διαμοιραστεί ένα μεγάλο ποσό σε όλες αυτές με μικροποσά και να 

δημιουργηθούν πολλές έξοδοι με μειονέκτημα τις περισσότερες αμοιβές συναλλαγής 

(Franco, 2015). 

Η δυνατότητα επίτευξης υψηλών επιπέδων ανωνυμίας της χρήσης του 

κρυπτονομίσματος Bitcoin, σε συνδυασμό με την χρήση του λογισμικού Tor που παρέχει 

32 



 

την ανωνυμία στο διαδίκτυο, οδήγησε σε παράνομες δραστηριότητες με αξιοσημείωτη 

τη χρήση της διαδικτυακής αγοράς Silk Road που λειτούργησε τον Φεβρουάριο του 

2011 για εμπόριο ναρκωτικών και ελεγχόμενων ουσιών. Το πρώτο εξάμηνο του 2012 οι 

ενεργοί πελάτες της Silk Road έφταναν έως και τους 150 χιλιάδες και οι πωλητές 

ανέρχονταν σε μερικές εκατοντάδες, με το πιο δημοφιλές πωληθέν προϊόν τη 

μαριχουάνα και γενικότερα τα ναρκωτικά. Τα μηνιαία έσοδα των πωλητών ήταν πάνω 

από 1,2 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής και αντίστοιχα 92 χιλιάδες δολάρια η προμήθεια 

των διαχειριστών της Silk Road (Christin, 2012). Τον Οκτώβριο του 2013 το FBI 

έκλεισε την ιστοσελίδα και συνέλαβε τον ιδιοκτήτη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, 

εμπόριο ναρκωτικών, μέχρι και για συμβόλαια θανάτου. Ακολούθησε η σύλληψη του 

συνεχιστή της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 με όνομα «Silk 

Road 2.0» με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ηλεκτρονική πειρατεία, 

πλαστογραφία και ξέπλυμα χρήματος (justice.gov, 2014). 

 

 2.6  Διαφάνεια των Συναλλαγών του ψηφιακού νομίσματος 
 

Μέχρι την εμφάνιση των κρυπτονομισμάτων (decentralized), οι ηλεκτρονικές 

συναλλαγές γίνονταν με την ύπαρξη τρίτου φορέα ως μεσάζοντα (centralized) για την 

διεκπεραίωση της συναλλαγής. Πλέον, υπάρχει η εναλλακτική λύση συναλλαγών peer-

to-peer, δίχως την ανάγκη κάποιου τρίτου φορέα να κρατάει τα μητρώα συναλλαγών, ο 

οποίος μπορεί να χάσει αρχεία, να δωροδοκηθεί ή να λειτουργήσει προς όφελός του με 

την πιθανότητα του κλονισμού της εμπιστοσύνης του κόσμου. Τη δυνατότητα αυτή την 

έδωσε η επίλυση του «προβλήματος των στρατηγών του Βυζαντίου» (Byzantine 

Generals’ Problem) από τον Satoshi Nakamoto (2008). Σύμφωνα με το πρόβλημα οι 

στρατηγοί του Βυζαντίου έπρεπε να συνεννοηθούν μεταξύ τους για την κοινή δράση 

τους σε μία επίθεση και οι οποίοι επικοινωνούσαν μεταξύ τους με αγγελιοφόρο. Υπήρχε 

ο κίνδυνος από προδότες να σαμποτάρουν την επίθεση με ψευδείς πληροφορίες. Οι 

στρατηγοί έπρεπε να λύσουν το πρόβλημα ώστε να ενημερωθούν όλοι με κοινό σχέδιο 

δράσης και οι μικρότεροι σε αριθμό προδότες να μην μπορούν να προκαλέσουν 

πρόβλημα. 
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Σχήμα 2-13: Εντολή επίθεσης με 2 υπολοχαγούς. 

Πηγή: Lamport et al., 1982. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις του σχήματος 2-13 δεν γνωρίζουν οι υπολοχαγοί και ο 

διοικητής ποιος είναι ο προδότης με την αποτυχία της ομαδικής συναίνεσης. 

 

 
Σχήμα 2-14: Εντολή επίθεσης με 3 υπολοχαγούς.  

Πηγή: Lamport et al., 1982. 

 
Στο σχήμα 2-14 παρατηρούμε ότι ο 2ος υπολοχαγός έχει την σωστή εντολή από 

τον διοικητή και τον 1ο υπολοχαγό έναντι του 3ου, όπου και υιοθετώντας την πλειοψηφία 

επιτυγχάνεται η σωστή επιλογή. 

 

 
Σχήμα 2-15: Διαφορετικές εντολές στους υπολοχαγούς. 

Πηγή: Lamport et al., 1982. 
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Στο σχήμα 2-15 βλέπουμε την πολυπλοκότητα που μπορεί να πάρει το πρόβλημα 

εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός μηνύματα. Η δυσκολία μεγαλώνει εάν υπάρχουν 

περισσότεροι προδότες και σε ένα σύστημα με χιλιάδες ή και παραπάνω μέλη, χωρίς την 

παρουσία τρίτου ελεγκτικού φορέα (Lamport et al., 1982). 

Η επίλυση του προβλήματος έδωσε τη δυνατότητα της άμεσης ψηφιακής 

συναλλαγής της αξίας, μεταξύ δύο χρηστών, με ασφάλεια, αξιοπιστία και διαφάνεια 

χάριν του κρυπτονομίσματος Bitcoin και τον τρόπο λειτουργίας της blockchain. Οι 

συναλλαγές μεταδίδονται σε όλους τους κόμβους του δικτύου του κρυπτονομίσματος, 

γίνονται γνωστές σε όλους και καταγράφονται στην blockchain, η οποία είναι 

σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην μπορούν να γίνουν διπλές δαπάνες του ίδιου 

κρυπτονομίσματος. Οι κόμβοι του συστήματος ομαδοποιούν τις συναλλαγές σε μπλοκ 

που μεταδίδονται σε όλο το σύστημα για την ένωσή τους και δημιουργία της blockchain. 

Κάθε νέο μπλοκ περιέχει τον κατακερματισμό του προηγούμενου στην υπάρχουσα 

blockchain επαληθεύοντας την χρονοσήμανση, ειδάλλως το καινούριο μπλοκ 

απορρίπτεται. Η διεργασία δημιουργίας της blockchain απαιτεί πολύ μεγάλη 

υπολογιστική ισχύ που χρησιμοποιείται από τους χρήστες (miners) για την επίλυση του 

προβλήματος (proof-of-work), τον κατακερματισμό του τελευταίου μπλοκ και τη 

δημιουργία νέου, καθώς και ενός τυχαίου αριθμού με γράμματα που θα πρέπει να 

ταιριάζει στο επιθυμητό μοτίβο, αλλιώς ξαναγίνεται η ίδια προσπάθεια από την αρχή. 

Εάν θελήσει κάποιος να αντικαταστήσει ολόκληρη την blockchain από το πρώτο μπλοκ 

χρειάζεται τεράστια υπολογιστική ισχύ για να λύσει όλα τα προβλήματα των μπλοκ, κάτι 

υπερβολικά δύσκολο έως απίθανο. Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να αντιγράψει το 

τελευταίο μπλοκ ή δημιουργηθούν ταυτόχρονα 2 μπλοκ τότε έχουμε διακλαδώσεις και 

στο επόμενο πρώτο μπλοκ, όπου δημιουργείται με τη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, 

ακολουθείται η μακρύτερη διακλάδωσή του, απορρίπτοντας την άλλη με τις συναλλαγές 

της να μην χάνονται αλλά να ανακυκλώνονται περιμένοντας επεξεργασία (Clark, 2013). 

 

 
Σχήμα 2-16: Μάκρος αλυσίδας με μεγαλύτερη των μαύρων μπλοκ και 1ο το πράσινο μπλοκ. 

Πηγή: Clark, 2013. 
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Η διαφάνεια της συναλλαγής των αποκεντρωμένων κρυπτονομισμάτων βασίζεται  

στη λειτουργία της blockchain, στην οποία καταγράφονται τα κρυπτονομίσματα των 

χρηστών και οι διευθύνσεις στις οποίες ανήκουν. Η blockchain διαδίδεται σε όλους τους 

χρήστες του δικτύου, οι οποίοι μπορούν να την δουν και να την κατέχουν. Η αδυναμία 

αντιγραφής και χρήσης πάνω από δύο φορές του ίδιου κρυπτονομίσματος την ίδια 

στιγμή, οι επιχειρησιακοί κανόνες και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετοι όροι, 

πάγωμα λογαριασμών, πολιτικές παρεμβάσεις ή προαπαιτούμενα, αυξάνουν την 

διαφάνεια. Ακόμη, ο ανοιχτός κώδικας του κρυπτονομίσματος ενισχύει την διαφάνεια 

αφού παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου του από οποιονδήποτε με σχετικές γνώσεις, ώστε 

να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Η διαφάνεια που προσφέρει η blockchain 

οδηγείσαι σε περαιτέρω χρήση της για αποθήκευση μεταδεδομένων, όπως ψηφιακών 

περιουσιακών στοιχείων, στοιχημάτων στις τιμές της αγοράς, δηλώσεων συμβάσεων, 

συναλλαγών CDFs, συμβολαίων, ανταλλαγών μηνυμάτων, εμπορευμάτων και 

κεφαλαίου, καθώς και για ψηφοφορία. 

 

 2.7  Νομιμότητα των Συναλλαγών του ψηφιακού νομίσματος 
 

Το συνολικό ρυθμιστικό τοπίο παγκοσμίως, σχετικά με την χρήση των 

κρυπτονομισμάτων, υπαγορεύει την πλήρη απαγόρευση με ανεκτική συμπεριφορά και με 

συνεχή τροποποίηση, αντισταθμίζοντας τα οφέλη και τους κινδύνους. Η πρόκληση της 

αντιμετώπισης των κρυπτονομισμάτων από τις κυβερνήσεις είναι η υιοθέτηση των 

οφελών της χρήσης τους και των καινοτομιών που προσφέρουν, ρυθμίζοντας το  

δημόσιο δίκαιο και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους. Τα πρώτα βήματα από τις 

ρυθμιστικές αρχές των χωρών είναι η ένταξη κανόνων και οδηγιών για τη χρήση των 

κρυπτονομισμάτων και σε κάποιες από αυτές η τροποποίηση νόμων, εισάγοντας το 

ψηφιακό  νόμισμα σε θέματα ξεπλύματος χρήματος, τρομοκρατικών χρηματοδοτήσεων 

και φόρων (Lee, 2015). 

Ο βασικός προβληματισμός για τα κρυπτονομίσματα είναι εάν οι φορείς των 

πλατφόρμων συναλλαγής τους χρειάζονται άδεια από την ρυθμιστική αρχή των 

οικονομικών της εκάστοτε χώρας για να λειτουργήσουν και κατ’ επέκταση εάν κάτι 

τέτοιο θα αναγνώριζε τα κρυπτονομίσματα ως νόμιμα για συναλλαγή. Η ένταξη των 

κρυπτονομισμάτων και γενικά των ψηφιακών νομισμάτων στο γερμανικό τραπεζικό 
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νόμο γίνεται χωρίς να αναφερθούν με αυτές τις ορολογίες, αλλά ως λογιστικές μονάδες 

και ούτε επισημαίνεται αν λειτουργούν αποκεντρωμένα. Γίνεται αναφορά για 

χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και 

στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι λογιστικές μονάδες, για τις οποίες χρειάζεται 

εμπορική άδεια από την ομοσπονδιακή οικονομική εποπτική υπηρεσία της Γερμανίας, 

ειδάλλως προβλέπεται πρόστιμο ή φυλάκιση. Η νομιμότητα του κρυπτονομίσματος στην 

αμερικανική νομοθεσία είναι αμφιλεγόμενη και το υπουργείο δικαιοσύνης θεωρεί πως η 

χρήση του παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο, διότι αντιτίθενται στο εθνικό 

κυβερνητικά ελεγχόμενο νόμισμα (Boehm and Pesch, 2014). Με ανακοίνωση του 

Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. (2013) γίνεται αναφορά για το εικονικό νόμισμα 

ως μέσο ανταλλαγής, χωρίς να έχει όλα τα χαρακτηριστικά του πραγματικού νομίσματος 

και την ιδιότητα νόμιμου χρήματος (FinCEN, 2013). Το ρυθμιστικό μοντέλο της 

εποπτικής αρχής της κρατικής τράπεζας της Αμερικής (CSBS) (09-2015) αναφέρει το 

εικονικό νόμισμα ως μέσο ανταλλαγής, μια λογιστική μονάδα, ή ένα κατάστημα της 

αξίας, χωρίς νόμιμη ιδιότητα από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών (Poindexter, 

2015). 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2015) παρουσιάζει το εικονικό νόμισμα ως μια 

ψηφιακή αναπαράσταση της αξίας και εναλλακτική λύση για τα χρήματα (ECB, 2015), 

ενώ η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (2014) όρισε το ψηφιακό νόμισμα ως μια ψηφιακή 

αναπαράσταση της αξίας και μέσο ανταλλαγής με κάποια από τα χαρακτηριστικά του να 

μοιάζουν με αυτά του ηλεκτρονικού χρήματος, σε καμία περίπτωση όμως δεν 

αντιπροσωπεύουν το παραστατικό χρήμα (FC) όπως κάνει το ηλεκτρονικό (EBA, 2014). 

Το ίδρυμα Bitcoin αναφέρει πως το κρυπτονόμισμα της, πέραν τον ελάχιστον 

χωρών όπως η Αργεντινή και Ρωσία που απαγορεύουν αυστηρώς ή περιορίζουν στο 

ελάχιστο ξένα νομίσματα και η Ταϊλάνδη που δεν παρέχει αδειοδότηση σε 

ανταλλακτήρια BTC, κυκλοφορεί στις περισσότερες χώρες και δεν θεωρείται παράνομη 

η χρήση του. Επίσης, θεωρεί το BTC χρήμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως 

όλα τα χρήματα για παράνομο σκοπό (bitcoin.org, 2015). 

Η αδυναμία των χωρών να ελέγξουν αποτελεσματικά τους χρήστες 

κρυπτονομισμάτων για τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων τους, λόγω απουσίας 

χωρικών ορίων κατά τη χρήση τους και της ανωνυμίας που προσφέρουν, έρχεται να 

ενισχύσει τη δυσκολία της νομοθέτησής τους. Πολλές χώρες προσπαθούν να εντάξουν 

την τεχνολογία αυτή στους νόμους τους ή να τροποποιήσουν τους ήδη υπάρχοντες με 
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αρκετές ασάφειες. Οι ειδικές γνώσεις των νομοθετών στα ψηφιακά νομίσματα και την 

τεχνολογία επιβάλλονται πριν τη νομοθέτηση ή τροποποίηση των υπαρχόντων νόμων 

και πρέπει να ξεχωρίζεται η τεχνολογία από τις λειτουργίες και υπηρεσίες που προσφέρει 

και στις οποίες πρέπει να γίνεται η δημιουργία των κανόνων, των νομικών υποχρεώσεων 

και περιορισμών. Με την ενέργεια αυτή μεταβιβάζεται μεγαλύτερη ευθύνη στον χρήστη 

των αποκεντρωμένων κρυπτονομισμάτων για το πώς θα χειριστεί και θα λειτουργήσει 

την συγκεκριμένη τεχνολογία (Friedman and Neudorfer, 2014). 

 

 

Σχήμα 2-17: Ατομική θέση χωρών για το ψηφιακό νόμισμα. 

Πηγή: Hugo-Webb, 2014. 

 

Στο Παράρτημα 3ο-Π3.1 παρατίθενται ενδεικτικά ρυθμιστικά πλαίσια ορισμένων 

χωρών, σχετικά με το κρυπτονόμισμα BTC και το εικονικό νόμισμα. 
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 2.8  Φορολόγηση των συναλλαγών του ψηφιακού νομίσματος 
 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιακής οικονομίας έχει 

επιρροή στη φορολογική πολιτική των κρατών, σκοπός των οποίων είναι η φορολόγηση 

των συναλλαγών με ψηφιακό νόμισμα, καθώς και η εξαργύρωση των κερδών τους σε 

παραστατικό χρήμα. Η διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με εικονικά 

νομίσματα, μέσω τρίτου φορέα (centralized), καθιστά ευκολότερη τη φορολόγηση σε 

σχέση με την χρήση αποκεντρωμένων κρυπτονομισμάτων. Η πρόοδος της τεχνολογίας 

και η εμφάνιση των κρυπτονομισμάτων ως νέος τρόπος συναλλαγής ξεπερνά το νόμο, 

αφού δεν εμπεριέχονται σε αυτόν. Οι εκάστοτε χώρες αναζητούν τρόπους εισαγωγής των 

κρυπτονομισμάτων στο φορολογικό νόμο με χαρακτηρισμούς διαφόρων τρόπων, όπως 

εικονικά χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία ή αγαθά προς συναλλαγή ή λογιστικές 

μονάδες ή επιχειρηματικές υπηρεσίες χρήματος. 

Η φορολογική αρχή της Σουηδίας (02-06-2015) υπέβαλε το ερώτημα ενός πολίτη 

στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής 

ψηφιακών νομισμάτων με παραστατικό χρήμα ως υπηρεσίας ή όχι και κατά πόσο θα 

πρέπει να φορολογείται, απόφαση της οποίας αναμένεται. Σε προσωπική δήλωση της 

Juliane Kokott, γενικής εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ειπώθηκε ότι τα κρυπτονομίσματα όπως το BTC κατά τις συναλλαγές σε άλλα 

νομίσματα απαλλάσσονται από τις φορολογικές ρυθμίσεις προστιθέμενης αξίας της Ε.Ε. 

(Chapel, 2015). 

Αν και το ψηφιακό νόμισμα φέρει παγκόσμιας αποδοχής και χρήσης, δεν έχει 

ενιαία αντιμετώπιση ανάλογης εμβέλειας από τα κράτη σε θέματα νομιμοποίησης και 

φορολόγησης, παρά μόνο σε εθνικό επίπεδο, προσφέροντας ποικιλία λόγω διαφορετικών 

προσεγγίσεων στον τρόπο αντιμετώπισης και κατά συνέπεια προβλήματα στους χρήστες.  

Στο Παράρτημα 3ο-Π3.2 παρατίθενται ενδεικτικά φορολογικά πλαίσια 

ορισμένων χωρών, σχετικά με το κρυπτονόμισμα BTC και το εικονικό νόμισμα. 

 

 2.9  Πλεονεκτήματα του ψηφιακού νομίσματος 
 

Ο αυξημένος ανταγωνισμός και η πρόοδος της τεχνολογίας έχει ως συνέπεια την 

παροχή συνεχώς καλύτερων προϊόντων και την απαίτηση των χρηστών για περισσότερα 
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προσφερόμενα πλεονεκτήματα από τη χρήση τους. Η υιοθέτηση του εκάστοτε ψηφιακού 

νομίσματος στη ζωή των πολιτών έγινε ύστερα από την αναγνώριση κάποιον 

πλεονεκτημάτων έναντι άλλων νομισμάτων και τρόπων πληρωμής. Αναφορικά, από την 

ανάλυση των πηγών παρατίθενται τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

 

1) Αποκεντρωμένες συναλλαγές 

2) Διαφάνεια συναλλαγών 

3) Ανωνυμία συναλλαγών 

4) Μείωση κινδύνου συναλλαγών 

5) Πολύ Χαμηλό κόστος συναλλαγών 

6) Ταχύτητα και αμεσότητα συναλλαγών  

7) Ελάχιστες απαιτήσεις χρήσης 

8) Υποδιαίρεση 

9) Ευκολία χρήσης 

10) Απουσία κρατικών φόρων συναλλαγής 

11) Διεύρυνση χρήσεων 

12) Έλεγχος πληθωρισμού 

13) Οικονομικό όφελος 

 

Στο Παράρτημα 4ο-Π4.1 παρατίθενται αναλυτικά τα πλεονεκτήματα του 

ψηφιακού νομίσματος. 

 

 2.10  Μειονεκτήματα και Κίνδυνοι του ψηφιακού νομίσματος 
 

Στον αντίποδα των πλεονεκτημάτων των ψηφιακών νομισμάτων βρίσκονται τα 

μειονεκτήματα τα οποία, έχοντας υπόψη την ανάλυση των πηγών, παρατίθενται 

αναφορικά παρακάτω: 

 

1. Αποδοχή και ενημέρωση 

2. Συνεχής εξέλιξη 

3. Μεταβλητότητα τιμής 

4. Νομικό πλαίσιο 

5. Φορολογικό πλαίσιο 
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6. Αμφισβητήσεις 

7. Ανωνυμία και διευκόλυνση παρανομιών 

8. Απώλεια ιδιωτικών κλειδιών 

9. Μεγάλος ανταγωνισμός 

10. Μη απτά στοιχεία 

11. Υποδιαίρεση 

12. Αδυναμία αντιστρεψιμότητας συναλλαγών 

13. Κατανάλωση υπολογιστικής ισχύος 

 

Στο Παράρτημα 4ο-Π4.2 παρατίθενται αναλυτικά τα μειονεκτήματα του 

ψηφιακού νομίσματος. 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε το 2014 ένα σύνολο 70 κινδύνων 

από την χρήση του εικονικού νομίσματος που διαχωρίζει σε κατηγορίες και οι οποίοι 

παρατίθενται στον πίνακα 2-9: 
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Πίνακας 2-9: Επισκόπηση των κινδύνων ψηφιακού νομίσματος. 
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Πηγή: EBA, 2014. 

 

 2.11  Το Ψηφιακό Νόμισμα έναντι άλλων Ηλεκτρονικών Τρόπων 

Πληρωμής 
 

Το ψηφιακό νόμισμα, υπό το πρίσμα του κρυπτονομίσματος και κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει ένα σπουδαίο δίκτυο πληρωμών ανά 

τον κόσμο. Το Bitcoin, το σημαντικότερο δίκτυο εκ των κρυπτονομισμάτων, 

επεξεργάζεται στο δευτερόλεπτο έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό συναλλαγών και 

βρίσκεται σε συνεχή βελτίωση και εξειδίκευση. Μέσω της ωρίμανσης του δικτύου, 

επιδιώκεται να αρθούν οι περιορισμοί και να προσπελαθούν τα όποια εμπόδια, ώστε να 

αποτελέσει τον ιδανικότερο αποκεντρωμένο ψηφιακό τρόπο πληρωμής έναντι των 

άλλων. 

Υπάρχουν δύο συστήματα πληρωμών που εξυπηρετούνται από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και είναι για τις εισερχόμενες πληρωμές, κυρίως για 

πελάτες λιανικών και χοντρικών πληρωμών, κάνοντας ηλεκτρονική μεταφορά 

κεφαλαίων και ανταλλαγή δεδομένων και το δεύτερο που είναι για τις εξερχόμενες 

πληρωμές σε προμηθευτές, την κυβέρνηση και για μισθούς (Sqa, 2015). 
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Αναφορικά, (για περαιτέρω ανάλυση βλ. Παράρτημα 5ο-Π5.1) παρατίθενται οι 

διάφοροι ηλεκτρονικοί τραπεζικοί τρόποι πληρωμής από (α) έως (στ) σε σχέση με το 

αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα (ζ): 

 

α) Πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες 

β) Δικτυακό ψηφιακό χρήμα 

γ) Εκτός δικτύου ψηφιακό χρήμα 

δ) Ηλεκτρονικές επιταγές 

ε) Προπληρωμένες κάρτες 

στ) Έξυπνες κάρτες  

ζ) Αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα 

 

Όλοι η ηλεκτρονικοί τρόποι συναλλαγής έχουν τις ιδιότητες της ασφάλειας, όπου 

τα χρήματα και νομίσματα δε μπορούν να διπλο-ξοδευτούν και να πλαστογραφηθούν σε 

φυσική μορφή, διατηρούν την αυθεντικότητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από 

τον κάτοχο, ισχύει η φορητότητα, χρηστικότητα, διαιρετότητα και επεκτασιμότητα τους, 

καθώς και δεν υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης των αποσταλμένων, πλην της 

ηλεκτρονικής επιταγής έως ότου εξαργυρωθεί με το μπλοκάρισμα από την τράπεζα. 

Στην περίπτωση (δ) η υπευθυνότητα και φερεγγυότητα του υπογράφοντα της επιταγής 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μην επιστραφεί από την τράπεζα, λόγω 

ανεπάρκειας κεφαλαίου στον λογαριασμό του. Οι (α) έως και (στ) τρόποι πληρωμής 

φέρουν της αποδοχής όλων (πολιτών, κράτους), της υποστήριξης και αξιοπιστίας του 

τρίτου φορέα, ενώ ο (ζ) τρόπος γίνεται αποδεκτός από τους συμμετέχοντες του δικτύου 

και όσον αφορά την αξιοπιστία του συστήματος είναι αμφιλεγόμενη, κάτι το οποίο θα 

ξεκαθαρίσει με την πάροδο του χρόνου και την ωρίμανσή του. Στις (α) και (στ) 

περιπτώσεις δημιουργούνται θέματα ασφάλειας κατά πόσο ο κάτοχος είναι ο νόμιμος και 

εάν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για δόλιες ενέργειες ή 

στατιστικούς λόγους από την στιγμή που οι αγορές είναι επώνυμες, δίχως τη συναίνεση 

του κατόχου.  Οι (β) και (γ) τρόποι έχουν την ιδιότητα της ανωνυμίας, όπου η ταυτότητα 

του πληρωτή δεν αποκαλύπτεται στο δικαιούχο αλλά ούτε από τον γνώστη τρίτο φορέα 

(τράπεζα), επιτυγχάνοντας ανωνυμία του πληρωτή, μη ιχνηλασιμότητα και μη 

συνδεσιμότητα, ενώ στην (ζ) υπάρχει μερική ανωνυμία και αποκαλύπτονται στο δίκτυο 

οι γενόμενες συναλλαγές. Στην (γ) και (δ) περίπτωση η δικαιούχοι επιτυγχάνουν την 
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πληρωμή τους σε μεταγενέστερο χρόνο από τη συναλλαγή, εφόσον δεν έχουν 

συνδεσιμότητα με το πιστωτικό ίδρυμα, ενώ στη (ζ) περίπτωση χρειάζεται διαδίκτυο και 

υπολογιστής για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δεν υπάρχει τρίτος φορέας να 

πιστοποιεί τις συναλλαγές και ο χρήστης που μεταφέρει τα χρήματα χρεώνεται συνήθως 

με μηδαμινό κόστος μεταφοράς. Σε όλους τους τραπεζικούς τρόπους πληρωμής 

υπάρχουν διάφορες χρεώσεις για την έκδοση των καρτών, την ανανέωση, την 

επαναφόρτιση ή τη μεταφορά χρημάτων με  μικρότερες χρεώσεις αυτές του (δ) τρόπου. 

Τα αποκεντρωμένα ψηφιακά νομίσματα υπερτερούν στις χρεώσεις συναλλαγής από τους 

άλλους τρόπους πληρωμής, με τα οποία όμως δεν μπορούν να γίνουν απευθείας 

συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων ή πελατών με την κυβέρνηση (Β-to-G, C-to-G), 

εφόσον δεν είναι αποδεκτά. Επίσης, οι συναλλαγές γίνονται μόνο με όσους είναι μέλη 

του δικτύου. Επιπλέον, η συναλλαγές αυτές άλλοτε πλεονεκτούν και άλλοτε όχι στον 

χρόνο έναντι των τραπεζικών συναλλαγών, αφού για παράδειγμα στο BTC χρειάζονται 

περίπου 10 λεπτά για την επίλυση και χρονοσήμανση της blockchainγια και την 

επικύρωση της συναλλαγής, ενώ στις τραπεζικές συναλλαγές γίνονται άμεσα ή υπάρχει η 

περίπτωση να καθυστερήσουν μία εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με τους όρους τους. Ο 

αριθμός των BTC είναι συγκεκριμένος και στην κατοχή του εκάστοτε χρήστη, δίχως να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα κλασματικών αποθεμάτων, όπως στις τράπεζες 

για τον δανεισμό, όπου τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι μόνο ένα κλάσμα της συνολικής 

ποσότητας των καταθέσεων. Επίσης, στο αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα δεν μπορούν 

να παγώσουν ή να περικοπούν οι λογαριασμοί των καταθετών ούτε να περιοριστεί το 

όριο συναλλαγών, εφόσον δεν υπάρχει εξάρτηση από τις τράπεζες. Οι επιχειρήσεις με 

την υιοθέτηση των τρόπων πληρωμής των αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων 

μπορούν να επηρεάσουν τον πληθωρισμό μιας χώρας, να αλλάξουν το επιχειρηματικό 

τους μοντέλο σε πιο ευέλικτο, να αποφύγουν την εμπλοκή μεσαζόντων, να γίνονται 

αγορές με μικρά ποσά, να επωφελούνται την απουσία φόρων συναλλαγής, να  έχουν 

άμεση επαφή με τον πελάτη και να τους παρέχονται νέες ευκαιρίες στην αγορά. 

Εντούτοις , η εξέλιξη δε σταματάει και νέες πιο εύκολες μέθοδοι ανακαλύπτονται, όπως 

οι έξυπνες κάρτες με την τεχνολογία ασύρματης μικρής εμβέλειας (NFC), όπου 

επιτυγχάνονται ανέπαφες συναλλαγές με καλύτερη εξυπηρέτηση πελάτη και λιγότερο 

χρόνο αναμονής, λόγω αυτοματοποίησης, έναντι του τρόπου πληρωμής των 

αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων. 
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Ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet): είναι ένα πρόγραμμα ή υπηρεσία web που 

επιτρέπει την δημιουργία λογαριασμού του χρήστη και μέσω του οποίου φορτίζονται 

χρήματα και γίνονται διαδικτυακές αγορές. 

Κινητό πορτοφόλι (m-wallet): είναι η επέκταση των ηλεκτρονικών πορτοφολιών, 

μέσω εφαρμογών στα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και τις ταμπλέτες 

(tablets).  

Για επιπλέον ανάλυση του ηλεκτρονικού και κινητού πορτοφολιού, καθώς και για 

τους τρόπους πληρωμής με κινητά τηλέφωνα βλ. 5ο Παράρτημα-Π5.2. 

Το αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα χρησιμοποιεί e-wallets και m-wallets για 

τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, υιοθετώντας τα προτερήματα τους, όπως άμεση 

λήψη και αποστολή χρημάτων παγκοσμίως, απεριόριστες όλο το 24ωρο συναλλαγές, 

ασφάλεια, ευκολία, μικροπληρωμές και προσθέτοντας άλλα, όπως ελάχιστο κόστος 

συναλλαγής. Μειονέκτημα αποτελεί η αδυναμία χειρισμού του e-wallet ή m-wallet από 

άλλη συσκευή, πλην των εγκατεστημένων εφαρμογών στις SIM των κινητών τηλεφώνων 

ή ξεχωριστή αποδεσμευμένη κάρτα, όπου μπορεί να γίνει η μεταφορά της (π.χ. BitSIM). 

Paypal: Είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμών, όπου ο χρήστης μιας 

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνει και στέλνει διαδικτυακά πληρωμές με 

χαμηλό κόστος σε πραγματικό χρόνο (paypal.com, 2015). Για επιπλέον πληροφορίες βλ. 

Παράρτημα 5ο-Π5.3. 

Η υπηρεσία Paypal λαμβάνει την ασφάλεια των συναλλαγών και ελέγχει για την 

περίπτωση αποφυγής διπλο-πληρωμών, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται και με τη χρήση 

αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων με διαφορετικό τρόπο. Εάν υπάρξει κάποιο 

τεχνικό πρόβλημα, τραπεζική ή κυβερνητική πολιτική, μπορεί να μην επιτρέπεται η 

μεταφορά των χρημάτων στην Paypal αφού συνδέεται άμεσα με τις τράπεζες ή να 

αποκλειστεί από χώρες για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, καθώς και να 

αποκλείσει χώρες λόγω υψηλού ποσοστού απάτης. Η εκάστοτε κυβέρνηση ακόμη και αν 

απαγορέψει τις συναλλαγές με αποκεντρωμένα κρυπτονόμισμα, αυτές μπορούν να 

γίνουν με την αντίστοιχη ανάληψη ευθυνών των χρηστών. Επίσης, οι χρεώσεις 

συναλλαγής του κρυπτονομίσματος είναι πολύ μικρότερες από αυτές της Paypal, 

χρεώνονται στον αποστολέα και είναι ανώνυμες. Αντιθέτως, η Paypal είναι ευρέως 

γνωστή και ένας δημοφιλής τρόπος πληρωμής με παροχή μερικής ανωνυμίας, 

γνωρίζοντας τα στοιχεία των χρηστών της, που είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της 

δικαιοσύνης. (Patterson, 2013). Η Paypal ανακοίνωσε (09-2014) συνεργασία με τρείς 
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μεγάλες υπηρεσίες επεξεργασίας συναλλαγών BTC (BitPay, Coinbase και GoCoin) και 

αναζητείται φόρμουλα ώστε να μπορούν να γίνονται συναλλαγές BTC μέσω Paypal 

(Rizzo, 2014). Η συνεργασία αυτή διεγείρει ερωτήματα για θέματα ασφάλειας στις 

αναστρέψιμες συναλλαγές με BTC, κάτι το οποίο δεν προσφέρεται από τα δίκτυα των 

αποκεντρωμένων κρυπτονομισμάτων. 

Paysafecard: Είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμών με προπληρωμένες 

κάρτες, τις οποίες μπορεί να προμηθευτεί ο χρήστης από 500.000 σημεία πώλησης σε 41 

χώρες σε όλο τον κόσμο, αξίας των 5, 10, 25, 50 και 100€ (paysafecard.com, 2015). Για 

επιπλέον πληροφορίες βλ. 5ο Παράρτημα-Π5.3. 

Η υπηρεσία paysafecard συνεργάζεται με επιχειρήσεις και έχει αναπτυχθεί σε 

αρκετές χώρες, χωρίς την άμεση επαφή με τραπεζικούς λογαριασμούς και με υψηλά 

ποσοστά χρέωσης για τις υπηρεσίες της. Παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα 

ανωνυμίας, ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιλέγει, χάνοντας όμως τη δυνατότητα 

παροχής κάρτας paysafecard Mastercard και πίστωσης ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Απεναντίας, το αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα έχει πολύ μικρή χρέωση και δεν 

υπάρχουν περιορισμοί στο ποσό συναλλαγών. Οι εφαρμογές για κινητές συσκευές που 

εξυπηρετούν τις συναλλαγές λύνουν το πρόβλημα της φορητότητας, όμως επιβάλλεται 

διαδικτυακή σύνδεση για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το εύρος, η ευκολία επέκτασης 

και αμεσότητα των επιχειρήσεων με την χρήση του αποκεντρωμένου νομίσματος 

υπερτερεί έναντι της paysafecard, λόγω τεχνολογίας και τρόπου λειτουργίας. Για να 

συνδεθεί κάποιος στο δίκτυο του κρυπτονομίσματος απαιτείται μόνο η εγκατάσταση της 

εφαρμογής, διατηρώντας την ανωνυμία του, ενώ στην περίπτωση της paysafecard η 

εταιρεία θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις για συμφωνία και 

διεύρυνση του δικτύου της, που σημαίνει ταυτόχρονα και αδυναμία ανωνυμίας για της 

επιχειρήσεις. Ακόμη, το ποσό της paysafecard απευθύνεται σε φυσικά χρήματα και 

υπάρχει ρύθμιση λειτουργίας από το κράτος, ενώ το κρυπτονόμισμα δεν υπάρχει σε 

φυσική μορφή και επικρατεί ασάφεια σχετικά με τη ρύθμιση λειτουργίας του. 

Viva Wallet: H Viva Services είναι ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος και σε 

συνεργασία με την υπηρεσία πληρωμών Viva payments παρέχει ηλεκτρονικό και κινητό 

πορτοφόλι, καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης προπληρωμένης επαναφορτιζόμενης 

πλαστικής κάρτας viva wallet card. Η επαναφόρτιση της κάρτας γίνεται με αγορά 

κωδικών viva e-money αξίας 5, 10, 25, 50 και 100€, καθώς και με άλλους τρόπους 

(vivapayments.com, 2015). Για επιπλέον πληροφορίες βλ. Παράρτημα 5ο -Π5.3. 
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Η μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων που παρέχονται από τις υπηρεσίες της viva wallet 

και viva wallet card που συνεχώς μεγαλώνει, εμπεριέχει αυτές τις paysafecard και της 

paypal, επιδιώκοντας την απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι των άλλων, καθώς και των 

τραπεζικών τρόπων πληρωμής. Ουσιαστικά, ότι μπορείς να κάνεις με την υπηρεσία 

paysafecard ή την paypal, επιτυγχάνεται ή επιδιώκεται από την Viva payments με 

διαφορές στην τιμολόγηση και το χωρικό εύρος χρήσης. Εκτός από την παρεχόμενη 

ασφάλεια, χρηστικότητα και δυνατότητα συναλλαγών όλο το 24ωρο, μπορείς να 

προμηθευτείς την κάρτα από πάρα πολλά σημεία διανομής, χωρίς την δέσμευση 

τραπεζικού λογαριασμού και ο χρήστης να κρατήσει την ανωνυμία του, χάνοντας όμως 

κάποιες παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Εάν συγκρίνουμε το αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα με το ηλεκτρονικό χρήμα 

(e-money), το οποίο παρέχεται από την Viva payments, θα διαπιστώσουμε ότι για την 

συναλλαγή το κρυπτονόμισμα περιορίζεται αυστηρά στη σύνδεση του χρήστη στο 

διαδίκτυο, η οποία εγκρίνεται από τους συμμετέχοντες του δικτύου μετά από κάποιο 

ρυθμισμένο χρονικό όριο (π.χ. για BTC 10 λεπτά). Αντιθέτως, οι συναλλαγές με το e-

money επιτυγχάνονται από ηλεκτρονικές συσκευές και το δίκτυο του αντιπρόσωπου 

τρίτου φορέα, ο οποίος τις επικυρώνει. Επίσης, η αξία του αποκεντρωμένου ψηφιακού 

νομίσματος καθορίζεται από την εμπιστοσύνη των χρηστών στο σύστημα, καθώς και την 

προσφορά και ζήτηση, παρέχεται ανωνυμία και η παραγωγή του γίνεται μαθηματικά από 

το ομότιμο δίκτυο. Η αξία του e-money είναι σε αντιστοιχία με το φυσικό χρήμα που 

αλλάχθηκε, δεν υπάρχει ανωνυμία ή υπάρχει μερική ανάλογα με τις επιλεχθείσες 

υπηρεσίες του χρήστη και παράγεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με ψηφιακή 

έκδοση. 

Από τους τρόπους πληρωμής που προαναφέρθηκαν, η συναλλαγή με τη χρήση 

των αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων είναι η φθηνότερη, με συνεχή αύξηση 

αποδοχής του δημοφιλούς BTC και τοποθέτησής του μετά την Paypal. Η ανωνυμία, το 

επίπεδο ασφάλειας και η ελάχιστη χρέωση των συναλλαγών είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά του BTC που το κάνουν να υπερτερεί και να επιλέγεται έναντι των 

άλλων τρόπων συναλλαγής. Μειονεκτήματα του BTC, όπως θέματα χρηστικότητας, 

απουσία φορητότητας με πλαστική κάρτα, ελάχιστα ανταλλακτήρια (ΑΤΜ) και 

ζητήματα νομιμότητας, δεν αποτελούν εμπόδιο στη ταχεία εξάπλωση της χρήσης του. Οι 

ξεχωριστές ιδιαιτερότητες της καινοτόμου τεχνολογίας και του νέου τρόπου πληρωμής 
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του BTC προτιμάται, ενώ τα μειονεκτήματα του έναντι των άλλων τρόπων πληρωμής 

επικαλύπτονται από τα οφέλη που αποκομίζει ο χρήστης. 

Αναφορικά, ψηφιακά πορτοφόλια που αποτελούν γνωστούς τρόπους πληρωμής 

είναι το Google, το Amazon, το Apple pay, το Visa Checkout, το MasterPass, το 

Paypass, ενώ προπληρωμένες κάρτες είναι η American Express, η BB&T 

MoneyAccount, η H&R Block Emerald, η Green Dot Reloadable, η Chase Liquid και 

τέλος, ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμής είναι η Mondex, η Click2Sell, η Dwolla, η 

WePay και η 2Checkout.  

Στον πίνακα 2-10 φαίνονται μερικές από τις πιο σημαντικές ομοιότητες και 

διαφορές των διαφόρων ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής. 

 
Πίνακας 2-10: Ομοιότητες και διαφορές ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής. 
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Στα σχήματα 2-18 και 2-19 φαίνεται αντίστοιχα η εξάπλωση του Bitcoin 

παγκοσμίως, όπου έχει υιοθετηθεί σε 7.427 χώρους και επιχειρήσεις και στην Ελλάδα 

όπου έχει υιοθετηθεί σε 76 χώρους και επιχειρήσεις (29-11-2015) (coinmap.org, 2015). 

 

 
Σχήμα 2-18: Παγκόσμια εξάπλωση Bitcoin σε χώρους και επιχειρήσεις. 

Πηγή: coinmap.org, 2015. 

 

 
Σχήμα 2-19: Εξάπλωση Bitcoin σε χώρους και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

Πηγή: coinmap.org, 2015. 
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 3    Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Τεχνολογική Προσέγγιση 

 

 3.1  Η Λειτουργία του ψηφιακού νομίσματος 
 

Ένα ψηφιακό νόμισμα που έχει εξέχουσα θέση και ξεχωρίζει των υπολοίπων 

είναι το Bitcoin (BTC), το οποίο αποτελεί πρωτοπόρο αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα 

και το συντριπτικό μέγεθος των υπολοίπων είναι παραλλαγές του και βασίστηκαν στις 

ίδιες καινοτομίες που εισήγαγε αυτό, αλλάζοντας συγκεκριμένες παραμέτρους στους 

αλγόριθμους. Το BTC είναι ένα νόμισμα σε ένα σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

που βασίζεται στα πρωτόκολλα της κρυπτογράφησης και εμπεριέχει ψηφιακές 

υπογραφές για να δίνει τον πλήρη έλεγχο της ιδιοκτησίας. Οι συναλλαγές γίνονται 

μεταξύ των δύο μερών σε ένα δίκτυο διαμοιρασμού (peer-to-peer), χωρίς να εμπλέκονται 

τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τον έλεγχο και πιστοποίηση της συναλλαγής. Ο 

ρόλος των τρίτων φορέων αντικαθίσταται από τους χρήστες του δικτύου που 

μοιράζονται τους πόρους των υπολογιστών τους, από όπου παράγονται τα BTCs 

(mining) και μπορούν να αποθηκευτούν ψηφιακά. Εφόσον επαληθευτούν και 

καταγραφούν οι συναλλαγές (miners) στην αλυσίδα των μπλοκ (blockchain) που 

περιέχουν όλες τις συναλλαγές που έχουν προηγηθεί και ακολουθούν το κάθε νόμισμα, 

γίνονται αποδεκτές από το εκάστοτε μέλος του δικτύου. Επομένως, αποτρέπει την διπλή 

πληρωμή με το ίδιο νόμισμα, διότι δεν θα γίνει αποδεκτή από την κοινότητα, η οποία 

κατέχει την μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Τα μέλη που έχουν αποχωρήσει και 

ξαναμπεί στο δίκτυο αποδέχονται την υπάρχουσα επαληθευμένη και καταγεγραμμένη 

blockchain (Nakamoto, 2008).  

Στο σχήμα 3-1 φαίνονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να 

χρησιμοποιηθεί το Bitcoin. 
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Σχήμα 3-1: Διαδικασίες για τη χρήση του Bitcoin. 
Πηγή: aatcomment.org, 2013. (Για το σχήμα στα αγγλικά βλ. Παράρτημα 6ο). 

 

 3.1.1 Διαδικασία Συναλλαγής του ψηφιακού νομίσματος 
 

Στο σχήμα 3-2 φαίνονται τα στάδια της συναλλαγής που γίνονται μεταξύ δύο 

ατόμων, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται ανά στάδιο. 

 
Σχήμα 3-2: Πώς λειτουργεί η συναλλαγή Bitcoin. 
Πηγή: Palacio, 2012. (Για το σχήμα στα αγγλικά βλ. Παράρτημα 6ο). 
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Έστω ότι ο Bob είναι έμπορος ο οποίος δέχεται Bitcoins και η Alice θέλει να 

πραγματοποιήσει αγορά στέλνοντάς του BTCs. Με εγκατεστημένες τις αντίστοιχες 

εφαρμογές του κρυπτονομίσματος στα τηλέφωνα, τις ταμπλέτες ή τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές τους, έχουν και οι δύο πρόσβαση στα πορτοφόλια και τις διευθύνσεις τους 

(βλ. σχήμα 3-3). 

 

 
Σχήμα 3-3: Αρχικό στάδιο συναλλαγής Bitcoin. 
Πηγή: Palacio, 2012.  

 

 Όταν δημιουργείται μία διεύθυνση γεννιέται ένα ζευγάρι από κρυπτογραφημένα 

κλειδιά, το δημόσιο και το ιδιωτικό. 

 

 
Σχήμα 3-4: Δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί. 
Πηγή: Beigel, 2015. 
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Η Alice, έχοντας πρόσβαση στο πορτοφόλι της, χρησιμοποιεί ένα από τα ιδιωτικά 

της κλειδιά με το οποίο υπογράφεται η συναλλαγή που θέλει να κάνει, καθώς και μία ή 

περισσότερες διευθύνσεις (δημόσια κλειδιά) του Bob όπου θα στείλει τα BTC. Το κάθε 

ιδιωτικό κλειδί αντιστοιχεί σε μια διεύθυνση από το πορτοφόλι, η οποία αναλογεί σε ένα 

ποσό BTC. (βλ. σχήμα 3-5). 

 
Σχήμα 3-5: Στάδια συναλλαγής Bitcoin. 
Πηγή: Palacio, 2012.  
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Η Alice προσθέτει το δημόσιο κλειδί που αποτελεί τη διεύθυνση προορισμού και 

το ποσό που θέλει να στείλει στα αντίστοιχα κενά συμπλήρωσης της καρτέλας του 

λογισμικού και το αποστέλλει, περιμένοντας την επιβεβαίωση από το δίκτυο BTC 

(επίλυση προβλήματος από miners). 

 

 
Σχήμα 3-6: Αποστολή Bitcoin με το Bitcoin-Qt client. 

Πηγή: Clark, 2013. 

 

 Το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί που αποτελεί ζεύγος του ιδιωτικού και το οποίο 

είναι γνωστό σε όλους τους χρήστες του δικτύου, χρησιμοποιείται για την επαλήθευση 

της νόμιμης συναλλαγής. Ανά δέκα λεπτά, δημιουργείται ένα μπλοκ με όλες τις 

ανεπιβεβαίωτες συναλλαγές που δεν υπάρχουν σε άλλο μπλοκ. Οι ανθρακωρύχοι 

(miners) είναι αυτοί οι οποίοι με την υπολογιστική ισχύ των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

τους προσπαθούν να υπολογίσουν τις κρυπτογραφημένες συναρτήσεις κατακερματισμού 

(βλ. σχήμα 3-7).  
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Σχήμα 3-7: Ανθρακωρύχοι Bitcoin. 

Πηγή: Palacio, 2012.  
 

Με τον κατακερματισμό (hash) των δεδομένων προκύπτει μια αλφαριθμητική 

σειρά συγκεκριμένου μήκους, όπου σε κάθε πρωτύτερη από το hash αλλαγή δεδομένων 

δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα. Μετά από κάθε κατακερματισμό είναι ουσιαστικά 

αδύνατο να προβλεφτούν τα αρχικά δεδομένα που έδωσαν τη συγκεκριμένη τιμή. Το 

σύστημα του κρυπτονομίσματος προσθέτει ένα τυχαίο αριθμό (nonce) στα δεδομένα 

πριν το hash ώστε μετά να υπάρξει διαφορετικό αποτέλεσμα, το οποίο περιλαμβάνει 

πληροφορίες των προηγούμενων συναλλαγών του BTC. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

για τις επόμενες συναλλαγές με νέα τιμή κατακερματισμού (βλ. σχήμα 3-8). 
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Σχήμα 3-8: Στάδιο κατακερματισμού δεδομένων. 

Πηγή: Palacio, 2012.  
 

 Το σύστημα του κρυπτονομίσματος απαιτεί η αλφαριθμητική σειρά που 

προκύπτει μετά τον κατακερματισμό, να έχει μπροστά ένα συγκεκριμένο αριθμό 

μηδενικών, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με μοναδικό συνδυασμό των αρχικών 

δεδομένων και του nonce πριν το hash (βλ. σχήμα 3-9 και πίνακα 3-1). 
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Σχήμα 3-9: Αποτέλεσμα κατακερματισμού δεδομένων. 

Πηγή: Palacio, 2012.  
 

Ανάλογα με την επιλογή του nonce έχουμε και έναν συγκεκριμένο αριθμό 

μηδενικών μετά το hash. 
 

Πίνακας 3-1: Αντιστοιχία  nonce / hash. 

 
Πηγή: Shirriff, 2014. 

 

Οι miners επιδιώκουν να βρουν το συνδυασμό γι’ αυτό και γίνονται πολλά hash 

με συνδυασμούς nonce έως ότου βρεθεί το σωστό από κάποιον μέσα σε 10 λεπτά, όπου 

και δημιουργείται το μπλοκ που χρονοσημαίνεται στην blockchain και επιβραβεύεται ο 

miner με 25 BTC (2015). Η επιβράβευση υποδιπλασιάζεται ανά 210.000 μπλοκ, περίπου 
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κάθε 4 χρόνια. Μετά από την επαλήθευση των συναλλαγών η ίδια διαδικασία 

συνεχίζεται με την χρήση του καινούργιου πλέον μπλοκ για την δημιουργία του 

επόμενου (βλ. σχήμα 3-10). 

 
Σχήμα 3-10: Επίλυση προβλήματος και επαλήθευση συναλλαγών. 

Πηγή: Palacio, 2012.  
 

 3.1.2 Τρόποι Απόκτησης του ψηφιακού νομίσματος 
 

Στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (02-

2015) γίνεται γνωστό πως υπάρχουν πέντε τρόποι για να αποκτηθεί το εικονικό νόμισμα 

και είναι μέσω της αγοράς τους, της ανταμοιβής για συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες, την εξόρυξή τους, την λήψη τους ως πληρωμή και ως 

δωρεά ή ως δώρο (European Central Bank, 2015). 

Υπάρχουν διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες που πουλάνε κρυπτονομίσματα 

(Bitstamp), και παρέχουν υπηρεσίες πορτοφολιού για τις συναλλαγές τους (Electrum) 

φέρνουν σε επαφή αγοραστές και πωλητές κρυπτονομισμάτων (Localbitcoins), 

μετατρέπουν τις πληρωμές εμπόρων από κρυπτονόμισμα σε παραστατικό χρήμα 

(Coincorner), κάνουν αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων (Bitbargain), αποθηκεύουν και 

ασφαλίζουν τα κρυπτονομίσματα των κατόχων (Xapo), καθώς και άλλες που παρέχουν 

συνδυασμούς των προηγούμενων υπηρεσιών (Coinbase, Bitpay). 
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Εκτός από την απόκτηση των ψηφιακών νομισμάτων μέσω διαδικτύου, μπορεί 

κάποιος να προμηθευτεί το κρυπτονόμισμα BTC μέσω ειδικών ΑΤΜ, προσφάτως και 

στην Ελλάδα, με δωρεάν άυλη χρεωστική κάρτα BTC (MasterCard) και πλαστική με 

χρέωση 20$ Αμερικής που κυκλοφόρησε η εταιρία Xapo (xapo.com, 2015), ενώ 

υπάρχουν νομίσματα σε φυσική μορφή που αντιπροσωπεύουν το BTC, όπως το 

Casascius Bitcoin πριν απαγορευτεί η κυκλοφορία του και εκδίδονται σε περιορισμένο 

αριθμό συνήθως για συλλέκτες ή ως πρόταση για δώρο. 

 

 3.1.3 Λογισμικά (Clients) του ψηφιακού νομίσματος 
 

Τα Clients είναι λογισμικά που χρησιμοποιούνται για το δίκτυο του 

κρυπτονομίσματος, κάποια εκ των οποίων περιέχουν και πορτοφόλια τα οποία 

ελέγχονται από τα λογισμικά και με την χρήση των διευθύνσεών τους γίνεται η 

συναλλαγή των κρυπτονομισμάτων (Franco, 2015). Το Bitcoin Core ή Bitcoin-Qt ή 

Satoshi Client είναι το αρχικό λογισμικό του BTC, το οποίο βρίσκεται υπό την επίβλεψη 

μιας ομάδας προγραμματιστών που έχουν αναλάβει την αναβάθμιση του για την σωστή 

λειτουργία του δικτύου. Το λογισμικό χρησιμοποιεί μια νέα διεύθυνση για κάθε 

συναλλαγή BTC που αναπαράγεται σε μια δεξαμενή κλειδιού με 100 νέες 

αχρησιμοποίητες διευθύνσεις και η οποία αναπληρώνεται μετά τη χρήση της. Κάθε φορά 

χρησιμοποιείται η πρώτη διεύθυνση που δημιουργήθηκε, ακολουθώντας την μέθοδο 

first-in-first-out (FIFO) (Franco, 2015). Το Client αποθηκεύει όλη την blockchain στον 

υπολογιστή, όπου σήμερα (30-11-2015) ανέρχεται στα 60.71 GB (bitinfocharts.com, 

2015) και με τη σύνδεση στο σύστημα BTC ο υπολογιστής αποτελεί ένα κόμβο με τον 

οποίο γίνεται η επιβεβαίωση των συναλλαγών (Patterson, 2013). Επίσης, η πρόσβαση 

στα BTC γίνεται μόνο από τον υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το λογισμικό και η 

κλωνοποίησή του σε άλλον υπολογιστή θα προκαλέσει σύγχυση λειτουργίας, αφού ο 

κάθε ένας θα παράγει τις δικές του διευθύνσεις (Franco, 2015). Είναι ένα ολοκληρωμένο 

λογισμικό το οποίο συνδέεται κατευθείαν στο δίκτυο του BTC, χωρίς τρίτους 

μεσάζοντες και χρησιμοποιείται και για mining. Τα Clients που συναντάμε σε 

κατηγορίες είναι τα εξής: 

Full Client: είναι αυτόνομο λογισμικό, όπως το Bitcoin Core, το οποίο 

καταγράφει όλη την blockchain στον υπολογιστή και με την σύνδεση στο δίκτυο BTC 
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και τη διαχείριση των πορτοφολιών του χρήστη κάνει την συναλλαγή, χωρίς τρίτους 

μεσάζοντες ως παρόχους υπηρεσιών ή διακομιστές. 

Light Client: είναι αυτά τα οποία δεν χρειάζονται την πλήρη καταγραφή της 

blockchain στον υπολογιστή, είναι πιο εύχρηστα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας 

λιγότερους υπολογιστικούς πόρους, αφού μέσω άλλου διακομιστή γίνεται η επικύρωση 

της συναλλαγής και εισαγωγή στο δίκτυο του κρυπτονομίσματος. Τα λογισμικά αυτά 

έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν τα πορτοφόλια του χρήστη. 

Web Client: βασίζονται εξολοκλήρου σε τρίτο διακομιστή, όπου αποθηκεύονται 

τα πορτοφόλια του χρήστη και με τον οποίο γίνονται οι συναλλαγές, ύστερα από είσοδο 

του μέσω ενός φυλλομετρητή.  

Mobile Client: είναι λογισμικά για κινητές τηλεφωνικές συσκευές και ταμπλέτες 

και έχουν τα χαρακτηριστικά του ενός από τα τρία προαναφερόμενα τελευταία 

λογισμικά. Συγχρονίζονται με τα λογισμικά των σταθερών και κινητών υπολογιστών, 

έχοντας κοινό πορτοφόλι. 

(Antonopoulos, 2014) 

Mining Client: είναι ειδικά λογισμικά που εγκαθίστανται στον υπολογιστή για 

επεξεργασία και επιβεβαίωση των συναλλαγών στο peer-to-peer δίκτυο του 

κρυπτονομίσματος (coindesk.com, 2013). 

 
Πίνακας 3-2: Επισκόπηση των λογισμικών (clients) ψηφιακού νομίσματος 

 
Blockchain 

Μέρος της 

Blockchain 

Υπογραφή 

συναλλαγής 
Φορητότητα Εξόρυξη 

Full 

Client 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Light 

Client 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Web 

Client 
ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Mobile 

Client 
ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Mining 

Client 
ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ 
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 3.1.4 Πορτοφόλια του ψηφιακού νομίσματος 
 

Τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων είναι η συλλογή ιδιωτικών κλειδιών σε ένα 

μέρος, τα οποία χρησιμοποιούνται με τις δημόσιες διευθύνσεις μέσω των οποίων 

υπογράφεται η συναλλαγή διάθεσης των ποσών (Franco, 2015). Υπάρχουν διάφορα 

πορτοφόλια όπως και Clients για επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. 

 

 
Σχήμα 3-11: Πορτοφόλια και Clients Bitcoin. 

Πηγή: bitcoin.org, 2015. 

 

Τα είδη πορτοφολιών που συναντάμε είναι τα εξής: 

Desktop wallet: είναι τo πορτοφόλι που εγκαθίσταται σε υπολογιστές με διάφορα 

χαρακτηριστικά και «τρέχει» σε λειτουργικά Windows, Linux και Mac OSX. Κάποια 

από τα πορτοφόλια αυτά έχουν ιδιαίτερες λειτουργίες, όπως να συνδέονται άμεσα σε 

υπηρεσίες BTC, να έχουν αυξημένη ασφάλεια και να παρέχουν υψηλά επίπεδα 

ανωνυμίας με λειτουργίες mixing. 

Mobile Wallet: είναι εφαρμογές για έξυπνες κινητές συσκευές τηλεφώνων και 

ταμπλέτων, δίνοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης των ιδιωτικών κλειδιών και την 

πληρωμή μέσω της συσκευής. Λειτουργούν χρησιμοποιώντας SPV και το δίκτυο BTC 

63 



 

με επαλήθευση πληρωμών, μέσω τρίτων διαμεσολαβητών, ώστε να μην χρειάζεται να 

«κατεβάζουν» ολόκληρη την blockchain. Κάποια έχουν επιπλέον χαρακτηριστικό 

πληρωμής την τεχνολογία NFC ή υποστηρίζουν smartwatches με λειτουργικό Android. 

Paper wallet: είναι ένας φθηνός και εύκολος τρόπος αποθήκευσης των ιδιωτικών 

κλειδιών και διευθύνσεων με εκτύπωση σε χαρτί. Υπάρχουν υπηρεσίες πορτοφολιών που 

προσφέρονται από ιστοσελίδες, τα οποία παράγουν διευθύνσεις και κλειδιά σε εικόνα 

και με QR code προς διευκόλυνση του χρήστη.  

Web Wallet: είναι πορτοφόλια που αποθηκεύουν τα ιδιωτικά κλειδιά σε 

υπολογιστές επιχειρήσεων συνδεδεμένους στο ιντερνέτ και κάποιες από τις επιχειρήσεις 

αυτές παρέχουν επιπλέον υπηρεσίες συγχρονισμού με τα mobile και desktop wallets. 

Υπάρχουν κάποια web wallets που επιτρέπουν την κρυπτογράφηση των ιδιωτικών 

κλειδιών πριν την αποθήκευση στον διακομιστή, ενώ άλλες την επιπρόσθετη 

αποθήκευση σε cold-storage μέσα. 

(coindesk.com, 2015) 

Cold-storage: είναι αποθήκες ιδιωτικών κλειδιών εκτός διαδικτυακής σύνδεσης 

και για την ύπαρξη συναλλαγής πρέπει να εισαχθούν σε πορτοφόλι εντός ή εκτός 

δικτύου. Τέτοιες αποθήκες είναι το paper wallet, οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, τα usb 

flash drivers και BTC με φυσική υπόσταση, το hardware wallet και το offline wallet, το 

οποίο αποτελείται από συσκευή εκτός δικτύου (offline device) που έχει τα ιδιωτικά 

κλειδιά και στην οποία στέλνονται οι συναλλαγές για υπογραφή και έπειτα σε 

συνδεδεμένη συσκευή για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Hardware wallet: είναι υλικό υπολογιστή που αποθηκεύονται τα ιδιωτικά κλειδιά 

για περισσότερη ασφάλεια και συμμετέχουν στην διαδικασία της συναλλαγής. Τα 

ιδιωτικά κλειδιά βρίσκονται πάντα στην συσκευή αυτή (hardware) και υπογράφεται η 

συναλλαγή, συνήθως με πληκτρολόγηση ενός PIN από τα κουμπιά της συσκευής μέσα 

σε αυτήν, κατόπιν της σύνδεσης με το client wallet ή μέσω φυλλομετρητή σε κάποιο web 

wallet, όπου ο διακομιστής απλά διαβιβάζει την υπογεγραμμένη συναλλαγή. Οι 

συσκευές αυτές επιτρέπουν την δημιουργία αντιγράφου του ιδιωτικού κλειδιού σε 

κάποιο άλλο μέσο. 

(Franco, 2015) 
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 3.2  Αλγόριθμος του Bitcoin 
 

Ο SHA είναι ένα σύνολο λειτουργιών κατακερματισμού κρυπτογράφησης που 

δημιουργήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής, όπου με μαθηματικές πράξεις γίνεται κατακερματισμός δεδομένων και δίνεται 

η δυνατότητα σύγκρισής τους με άλλη γνωστή κατακερματισμένη τιμή, ώστε να 

επαληθευτεί η αυθεντικότητα ή η αλλοίωση των δεδομένων. Ο SHA-256 ανήκει στην 

οικογένεια λειτουργιών κατακερματισμού κρυπτογράφησης SHA-2 και είναι εξέλιξη της 

SHA-1, η οποία είναι βελτιωμένη έκδοση της SHA (Poiroux, 2015). Ο SHA-256 

δημοσιοποιήθηκε από την NIST (2000) από τις εκδόσεις FIPS, σύμφωνα με τον νόμο 

FISMA των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και κατόπιν έγκρισης του Γενικού 

Γραμματέα Εμπορίου (nist.gov, 2015). 

Ο αλγόριθμος SHA-256 μετατρέπει το μήνυμα (input) πριν κατακερματιστεί σε 

512 bits μήκος και εν συνεχεία αναλύεται σε μπλοκ μηνυμάτων των 512-bit (M(1), 

M(2)…M(N)). Η επεξεργασία ξεκινάει για κάθε μπλοκ ξεχωριστά με μια αρχική τιμή hash 

H(0) και διαδοχικά έχουμε:  

H(i) = H(i-1) + CM(i) (H(i-1)) 

• όπου C η λειτουργία της συμπίεσης του αλγόριθμου SHA-256, 

• +  η πρόσθεση σε μετασχηματισμό 232 και 

• H(N) ο κατακερματισμός του μπλοκ M. 

 

Ο SHA-256 λειτουργεί ανά ένα 512-bit μπλοκ και σε 256-bit ενδιάμεση τιμή 

hash. Αφού αρχικά το μήνυμα μετατραπεί σε 512 bits μήκος και έπειτα σε συνολικά 8 

μπλοκ των 512-bit, έχουμε για το πρώτο μπλοκ την αρχική τιμή hash H(0) που γίνεται 32-

bit αλφαριθμός και αντίστοιχα για τα 8 μπλοκ έχουμε: 

 
Σχήμα 3-12: Κατακερματισμός σε 32-bit των 8 μπλοκ. 

Πηγή: iwar.org, 2001. 
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Ο αλγόριθμος SHA-256 κάνει 6 λειτουργίες σε κάθε 32-bit αλφαριθμό, 

παράγοντας εν τέλει από το σύνολο των αποτελεσμάτων όλων των μπλοκ έναν τελικό 

32-bit αλφαριθμό (output). 

Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τις παρακάτω 6 λειτουργίες: 

 

1) Ch(x, y, z) = (x ∧ y) ⊕ (¬ x ∧ z) 

2) Maj(x, y, z) = (x ∧ y) ⊕ (x ∧ z) ⊕ (y ∧ z) 

3) ∑0
{512} (x) = ROTR28(x) ⊕ ROTR34(x) ⊕ ROTR39(x) 

4) ∑1
{512} (x) = ROTR14(x) ⊕ ROTR18(x) ⊕ ROTR41(x) 

5) σ0
{512} (x)  = ROTR1 (x) ⊕ ROTR8 (x) ⊕ SHR7 (x) 

6) σ1
{512} (x)  = ROTR19(x) ⊕ ROTR61(x) ⊕ SHR6 (x) 

 

• όπου AND, XOR και OR τελεστές διαχείρισης δυαδικών ψηφίων (bitwise operators) 

συμβολίζονται αντίστοιχα ∧, ⊕ και ∨, 

• ¬  τελεστές διαχείρισης δυαδικών ψηφίων συμπληρώματος, 

• ROTR n (x)  η περιστροφή δεξιά (κυκλική στροφή δεξιά), όπου x αλφαριθμός w-bit 

και n ακέραιος με 0 ≤ n ≤ w, ορίζεται από ROTR n (x) = (x >> n) ∨ (x << w - n), 

• <<  λειτουργία αριστερής μετατόπισης, όπου x << n απόρριψη του πλέον αριστερού 

n-bits του αλφαριθμού x και γέμισμα του αποτελέσματος με n μηδενικά στα δεξιά, 

• >>  λειτουργία δεξιάς μετατόπισης, όπου x >> n απόρριψη του πλέον δεξιού n-bits 

του αλφαριθμού x και γέμισμα του αποτελέσματος με n μηδενικά στα αριστερά, 

• SHRn (x) η δεξιά λειτουργία μετατόπισης, όπου x αλφαριθμός w-bit και n ακέραιος με 

0 ≤ n < w, ορίζεται από SHRn (x) = x >> n. 

 

 Για έναν κατακερματισμό του μπλοκ έχουμε τους πρώτους 64 αλφαριθμούς των 

32-bit: 

 
Σχήμα 3-13: Κατακερματισμός σε 32-bit του ενός μπλοκ. 

Πηγή: iwar.org, 2001. 
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Έστω ότι έχουμε ένα μήνυμα «abc» και αφού μετατραπεί σε 512-bit και σε a έως 

h μπλοκ παίρνουμε: 

 
Σχήμα 3-14: Κατακερματισμός σε 32-bit των 8 μπλοκ. 

Πηγή: iwar.org, 2001. 
 

Οι τιμές των Hi είναι: 

 
Σχήμα 3-15: Συμπίεση σε 32-bit των 8 μπλοκ. 

Πηγή: iwar.org, 2001. 
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Και τελικά συνοψίζεται σε: 

ba7816bf 8f01cfea 414140de 5dae2223 b00361a3 96177a9c b410ff61 f20015ad 

(iwar.org, 2001; nist.gov, 2015) 

 

Πολύ πιο απλοποιημένα για την κατανόηση της λειτουργίας του αλγορίθμου 

SHA-256, έστω ότι έχουμε μία είσοδο «1234» και παίρνουμε έξοδο «10». 

Αντιστρέφοντας τη διαδικασία για να βρούμε την είσοδο από την έξοδο δεν θα το 

καταφέρναμε αφού θα μπορούσαν να είναι πολλά πιθανά νούμερα (55, 541, 721, 41131 

κτλ.). Λόγω των ιδιοτήτων και λειτουργιών του αλγορίθμου, ακόμη και προσπάθεια 

αποκρυπτογράφησης με κβαντικούς υπολογιστές θεωρείται αδύνατη με τα σημερινά 

δεδομένα. Επίσης, η ιδιότητα του συγκεκριμένου αλγορίθμου για διαφορετικές εισόδους 

δίνει μοναδικό αποτέλεσμα και όχι το ίδιο, ώστε να αποτρέπεται το ίδιο αποτέλεσμα από 

διαφορετικές εισόδους. Ακόμη, ασχέτως από το μήκος της εισόδου (π.χ. 10 ή 1.000 

χαρακτήρες) το αποτέλεσμα πάντοτε είναι ίδιο μήκος (Pacia, 2015). 

Το κρυπτονόμισμα Bitcoin χρησιμοποιεί τον hash αλγόριθμο SHA-256d που 

είναι παραλλαγή του SHA-256, γνωστό και ως διπλό SHA-256 [SHA256d(x) = 

SHA256(SHA256(x))], όπου στα τελικά αποτελέσματα του SHA-256 hash ακολουθείται 

ξανά η ίδια διαδικασία SHA-256 hash (Voss, 2013). Η διαδικασία του διπλού SHA-256 

hash παρουσιάστηκε από τους Ferguson και Schneier (2003) στο βιβλίο τους «Practical 

Cryptography», ως η απάντηση στον κίνδυνο κρυπτογραφικής επίθεσης  που 

εντοπίστηκε με την ονομασία «length-extension» (Barski and Wilmer, 2014). 

 

 3.3  Ψηφιακή Υπογραφή 
 

Η ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποιείται στο σύστημα Bitcoin για την αποφυγή 

δόλιων συναλλαγών, όπου το ζεύγος δημόσιου και ιδιωτικού κλειδιού βοηθάει με την 

κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση του απεσταλμένου μηνύματος, δημιουργώντας 

ψηφιακή υπογραφή κάποιου που έστειλε ένα μήνυμα. Έστω ότι θέλουμε να στείλουμε 

ένα υπογεγραμμένο μήνυμα M τότε κατακερματίζεται σε ΗM και εν συνεχεία 

κρυπτογραφείται με το ιδιωτικό κλειδί Kpriv, ώστε να δημιουργηθεί η υπογραφή 

S=encrypt(H, Kpriv), η οποία στέλνεται με το ΗM στον παραλήπτη. Ο τελευταίος αφού 

πάρει το ΗM με τη χρήση του δημόσιου κλειδιού Kpub το αποκρυπτογραφεί 

H΄=decrypt(S, Kpub) και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα H΄=H  διαπιστώνει την 
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εγκυρότητα του. Τo σύστημα ψηφιακής υπογραφής που χρησιμοποιεί το Bitcoin 

ονομάζεται «Elliptic Curve Digital Signature Algorithm» (Clark, 2013). 

 

 3.4  Δημιουργία Block / Merkle tree 
 

Εφόσον γίνουν οι συναλλαγές στο σύστημα Bitcoin, αναμεταδίδονται στο 

δίκτυο για να πιστοποιηθούν από τους miners, δημιουργώντας το μπλοκ, το οποίο στην 

συνέχεια θα ενσωματωθεί στην blockchain. Η κάθε συναλλαγή κατακερματίζεται και το 

σύνολο αυτών οργανώνεται σε ένα δέντρο κατακερματισμού το Merkle tree. Οι 

κατακερματισμοί των συναλλαγών οργανώνονται σε δυάδες και στη συνέχεια 

κατακερματίζονται ξανά και ξανά σε δυάδες, εωσότου προκύψει ένα τελικό αποτέλεσμα 

το Root Hash (βλ. σχήμα 3-16). Για την επιβεβαίωση της συναλλαγής Tx0 αρκεί απλά να 

γνωρίζουμε το Root Hash, το Hash01, Hash0 και Hash1 και όχι όλο το Merkle tree. 

 

 
Σχήμα 3-16: Hash συναλλαγών. 

Πηγή: Pacia, 2015. 
 

Το Root Hash μαζί με το προηγούμενο Hash (Prev Hash) και έναν τυχαίο αριθμό 

nonce αποτελούν το Block Header και κατακερματίζονται ξανά, δίνοντας ένα 

αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται στην συνέχεια από τους miners για το proof-of-work. 

(Pacia, 2015) 
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 3.5  Proof-of-work 
 

Οι miners προσπαθούν να υπολογίσουν την τιμή κατακερματισμού του Block Header 

(π.χ. 000000000000002a9067g1ch7256433k7adb619c89d266425a70ac0e014689e0), 

χρησιμοποιώντας την υπολογιστική ισχύ των υπολογιστών τους. Κάθε 14 μέρες γίνεται 

ρύθμιση από το πρωτόκολλο Bitcoin της δυσκολίας υπολογισμού της τιμής που 

εξαρτάται από τα αρχικά μηδενικά της, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο nonce για την 

παραγωγή κάποιου αριθμού μηδενικών μπροστά από την τιμή. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η εύρεση της σωστής τιμής κατακερματισμού στο διάστημα των 10 

λεπτών και σταθεροποίηση του ρυθμού δημιουργίας των μπλοκ (Pacia, 2015). 

 

 
Σχήμα 3-17: Διάγραμμα δυσκολίας BTC. 

Πηγή: coindesk.com, 2015. 

 

 3.6  Mining του Bitcoin 
 

Από την στιγμή που θα παραχθεί η σωστή τιμή hash του Block Header από τον 

miner αναμεταδίδεται στο δίκτυο, ώστε να επιβεβαιωθεί από τους υπόλοιπους miners και 

να ενσωματωθεί το συγκεκριμένο καινούργιο μπλοκ στην blockchain για την έναρξη 

εύρεσης του επόμενου μπλοκ.  
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Σχήμα 3-18: Δημιουργία του μπλοκ και ενσωμάτωση στην blockchain. 

Πηγή: Nakamoto, 2008. 
 

Η εύρεση του μπλοκ από κάποιον miner ξεκίνησε να επιβραβεύεται με 50 BTC, 

ενώ από το 2013 ανταμείβεται με 25 BTC έως και τον Ιούλιο του 2016, όπου 

υπολογίζεται ότι θα ξανά υποδιπλασιαστεί, κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε φορά που 

δημιουργούνται 210.000 μπλοκ στην blockchain (περίπου 4 χρόνια). 

 

 
Σχήμα 3-19: Υπολειπόμενος χρόνος υποδιπλασιασμού επιβράβευσης BTC (11-12-2015). 

Πηγή: bitcoinblockhalf.com, 2015. 

 

Έως σήμερα (11-12-15) έχουν παραχθεί 14.947.500 BTC από το σύνολο των 

21.000.000 BTC που είναι προγραμματισμένο από το πρωτόκολλο BTC να παραχθούν 

και η παραγωγή και επιβράβευση των τελευταίων 0,00000001 Satoshi (υποδιαίρεση 

BTC) υπολογίζεται ότι θα γίνει το 2140, κάτι το οποίο εξαρτάται από τη δυσκολία που 

προγραμματίζεται από το πρωτόκολλο BTC κάθε 14 μέρες (2016 μπλοκ). 
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Σχήμα 3-20: Διάγραμμα δημιουργίας BTC. 

Πηγή: bitcoin.it, 2015. (Για το σχήμα στα αγγλικά βλ. Παράρτημα 6ο). 

 

 
Σχήμα 3-21: Διάγραμμα υποδιπλασιασμού επιβράβευσης BTC. 

Πηγή: bitcoin.it, 2015. 
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Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες hardware που χρησιμοποιούνται από τα 

λογισμικά εξόρυξης και είναι κατά ιστορική σειρά η CPU του υπολογιστή, η GPU της 

κάρτας γραφικών, τα ειδικά κατασκευασμένα κυκλώματα FPGA που μπορούν να 

ρυθμιστούν για εξόρυξη από τον miner και να εγκατασταθούν στον υπολογιστή, 

προσφέροντας καλύτερες αποδόσεις από τα προηγούμενα. Τέλος, χρησιμοποιούνται τα 

ολοκληρωμένα κυκλώματα ASICs που είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για mining, 

προσφέροντας χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας 

(coindesk.com, 2013). Η χρήση των GPU αντί των CPU για mining επέφερε 50-100 

περισσότερη ταχύτητα για το συγκεκριμένο σκοπό με μικρότερη κατανάλωση ρεύματος. 

Τα κυκλώματα FPGA μπορεί να μην αύξησαν την ταχύτητα όπως οι κάρτες γραφικών 

GPU, όμως μείωσαν αισθητά την κατανάλωση σε ρεύμα, όπου αν μία μέση κάρτα 

γραφικών κάνει 600 MegaHashes/sec με 400 watt, ένα μέτριο FPGA επιτυγχάνει 826 

MegaHashes/sec με 80 watt. Αντιθέτως, ένα μέσο κυκλώματα ASIC αποδίδει 600 

GigaHashes/sec με 350 watt (Κυρίτσης, 2014). 

Ο μεγάλος ανταγωνισμός στο mining είχε ως αποτέλεσμα οι ιδιώτες miners να 

μην μπορούν να ανταγωνιστούν τις επιχειρήσεις με τα πολύ πιο γρήγορα και 

τεχνολογικά εξελιγμένα μηχανήματα τους, ώστε να μην μπορούν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (μήνες ή και έτη) να εξορύξουν BTC. Η ανάγκη αντιμετώπισης του 

ανταγωνισμού οδήγησε κυρίως τους ιδιώτες miners σε συνεργασία μεταξύ τους και 

δημιουργία ομάδων mining pools, ενώνοντας την υπολογιστική ισχύ τους και 

μοιράζοντας τα κέρδη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συμφωνίας μοιράσματος των κερδών, 

όπως ανάλογα με το διαμοιρασμό ισχύς (Pay-per-Share), τον τρόπο πληρωμής των 

κερδών (Eligius, μόνο μετά τη συγκέντρωση ενός ποσού π.χ. 400 BTC, για αποφυγή 

συχνών εξόδων συναλλαγής), το διαμοιρασμό ισχύς σε συνάρτηση με το χρόνο (Score), 

τη πληρωμή ανά μικρότερων ομάδων που χωρίζονται στο mining pool (Pay Per Last N 

Groups) κ.α. (bitcoin.it, 2015). 

Οι miners μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Cloud mining, όπου επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών mining πουλάνε ισχύ εξόρυξης των hardware (GH/s, gigahash per 

second), που καθορίζει πόσο γρήγορη και κερδοφόρα είναι η εξόρυξη και είναι 

τοποθετημένα σε απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων. Με αυτόν το τρόπο η εξόρυξη 

γίνεται μέσω cloud, χωρίς προβλήματα εγκατάστασης μηχανημάτων, συντήρησής τους, 

ενόχλησης από θορύβους λειτουργίας, διάθεσης χώρου, σύνδεσης ιντερνέτ και 

κατανάλωσης ρεύματος. Ακόμη, παρέχονται υπηρεσίες αυτόματης μετατροπής των 
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mining altcoins σε BTC ή LTC και δυνατότητα μεταπώλησης της ισχύς mining (cex.io, 

2015).  

Διάφορες ιστοσελίδες (tradeblock.com, bitcoinx.com, coinwarz.com) παρέχουν 

στους miners πληροφορίες και υπολογίζουν την κερδοφορία και τον χρόνο απόσβεσης 

των εξόδων τους, εισάγοντας τις παραμέτρους που ζητούνται, όπως τιμές του hardware 

(κόστος, χρήση ισχύς, GH/s), τον αλγόριθμο, στατιστικά δυσκολίας εξόρυξης και 

ρυθμού αύξησής της, καθώς και διάφορα κόστη (ηλεκτρισμού, τέλη). Στο σχήμα 3-22 

φαίνονται τα κέρδη που θα έχουμε χρησιμοποιώντας ενδεικτικά νούμερα 

ανταποκρινόμενα στην πραγματικότητα. Εάν επενδύσουμε 1.000$ για hardware, με hash 

rate 300GH/s, Power Use 860W, χρέωση ανά κιλοβατώρα 0,20$, έξοδα τελών 0$ και την 

τιμή του BTC στα 437.62$, τότε έχουμε μηνιαία έξοδα για ρεύμα 124$ και κέρδος να 

ξεκινάει στα 24$ και να μειώνεται μηνιαίως, λόγω αύξησης της δυσκολίας εξόρυξης και 

προφανώς αύξηση των ανταγωνιστών miner. Η ζημία τον πρώτο χρόνο ανέρχεται στα 

99$ και σταδιακά αυξάνεται. Όπως καταλαβαίνουμε το mining πλέον δεν αποφέρει 

κέρδη σε κάποιον που ασχολείται ερασιτεχνικά, αποτελεί όμως επιχειρηματικό μοντέλο 

ως ένας ολοκληρωμένος τρόπος συναλλαγών, επενδυτική ευκαιρία και προϊόν προς 

πώληση και αγορά. 

 

 
Σχήμα 3-22: Κέρδος και απόσβεση του mining (11-12-2015). 
Πηγή: tradeblock.com, 2015. 

 

Tο mining δεν είναι σημαντικό μόνο για την επιβράβευση και κερδοφορία των 

miners, αλλά για την κυκλοφορία νέων BTC στην αγορά και τη διαδικασία POW που 

γίνεται, ώστε να επιτευχθούν οι συναλλαγές και να ενσωματωθούν στην blockchain. Η 
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συνεχείς μείωση του ποσού της επιβράβευσης, κάθε φορά που προστίθενται 21.000 

μπλοκ στην blockchain, επιφέρει μείωση της προσφοράς BTC και ίσως για κάποιους τη 

δημιουργία χρηματοπιστωτικής αστάθειας, λόγο ραγδαίας αύξησης της τιμής του. Οι 

miners αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της προσφοράς του BTC στην αγορά και 

εκτός από τους ερασιτέχνες ιδιώτες, υπάρχουν επαγγελματίες που έχουν επιχειρήσεις 

εξόρυξης και κάνουν αποκλειστικά αυτή τη δουλειά. Η μείωση της επιβράβευσης είναι 

γνωστή πότε θα γίνει και υπάρχουν κερδοσκόποι που αποθηκεύουν BTCs και 

περιμένουν, μετά την υποδιαίρεση, την αύξηση της τιμής και την πώληση τους για 

αποκομιδή κέρδους. Από την άλλη πλευρά υποστηρίζεται ότι ο κύριος λόγος ύπαρξης 

της υποδιαίρεσης της προσφοράς είναι ο έλεγχος του πληθωρισμού και η αποφυγή της 

υποτίμησης της αξίας του BTC. Εάν παραλληλίσουμε το χρυσό με το BTC θα δούμε ότι 

με την πάροδο του χρόνου περιορίζεται η εξόρυξη χρυσού και είναι πιο δύσκολη, αφού 

τα αποθέματα ανά τον κόσμο είναι συγκεκριμένα και μειώνονται συνεχώς. Εντούτοις, ο 

χρυσός έχει διατηρήσει την αξία του για χιλιάδες χρόνια. Τέλος, θα πρέπει να 

υπολογίζεται και η επιρροή της τεχνολογικής εξέλιξης όπου ένας miner, ο οποίος έχει 

συγκεκριμένα έξοδα (ρεύμα, αβαρίες) και έσοδα, με τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό του 

θα δει να μειώνονται συνεχώς τα έσοδά του, έχοντας να αντιμετωπίσει την υποδιαίρεση 

της επιβράβευσης, αλλά και την είσοδο νέων miners με ποιο εξελιγμένο εξοπλισμό και 

καλύτερα αποτελέσματα στο mining. Επομένως, ο εν λόγο miner ή θα πρέπει να 

αναβαθμίσει τα μηχανήματά του ή να αποχωρήσει εξαετίας της ασύμφορης προσπάθειας 

του (Buterin, 2012).  

Ακόμη και στην περίπτωση που η επιβράβευση των τελευταίων Satoshi θα 

τελειώσει ή θα είναι αρκετά μικρή για να είναι ελκυστική για mining, θα πρέπει να 

συνεχιστεί η διαδικασία αυτή για την ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, είτε 

είναι ως κίνητρο η χαμηλή φορολόγηση των συναλλαγών είτε όχι. 

 

 3.7  Ερωτήματα – Υποθέσεις 
 

Το ψηφιακό νόμισμα έχει εισχωρήσει αισθητά στην ζωή αρκετών πολιτών για τις 

καθημερινές τους συναλλαγές στο διαδίκτυο και αξιοσημείωτο είναι πως αρκετές 

εταιρείες το έχουν αποδεχτεί για τις συναλλαγές τους, όπως είναι η Microsoft, η Mozilla, 

Overstock.com, το ίδρυμα Wikimedia, η Dell, η λετονική αεροπορική εταιρεία airBaltic, 

το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, καθώς και η Paypal, η οποία κάνει τα πρώτα βήματα 
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για την αποδοχή του πρωτοπόρου αποκεντρωμένου ψηφιακού νομίσματος BTC 

(bitcoincharts.com, 2015). 

 Τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι πάρα πολλά, όπως εάν τόσο μεγάλες 

εταιρείες αποδέχονται το ψηφιακό νόμισμα, μήπως πρέπει να ακολουθήσουν και 

άλλες μικρότερες και τι έχουν να αποκομίσουν από αυτήν την απόφαση? 

Εάν επιχειρήσεις «κολοσσοί» όπως προαναφέραμε, αποδέχονται το ψηφιακό 

νόμισμα σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες, συμπαρασύροντας τις μικρότερες και 

αναγκάζοντας πολλές χώρες να το αντιμετωπίσουν ως γεγονός. Η χρήση του ψηφιακού 

νομίσματος από τις επιχειρήσεις ανάγεται σε επιχειρηματική ευκαιρία και πρόκληση και 

τις προσδίδει πλεονεκτήματα έναντι αυτόν που δεν τα υιοθετούν, έχοντας πρωτίστως 

αξιολογήσει ορθά τους κινδύνους που ελλοχεύουν. 

 Τι ισχύει από νομικής και φορολογικής πλευράς για το ψηφιακό νόμισμα? 

Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν ως αναπόφευκτο γεγονός την εξάπλωση, 

υιοθέτηση και παγίωση της χρήσης του ψηφιακού νομίσματος παγκοσμίως και αλλάζουν 

το νομικό και φορολογικό καθεστώς τους και όσες δεν το κάνουν θα αναγκαστούν 

μελλοντικά, αποδεχόμενες ή μη το ψηφιακό νόμισμα. Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη 

κάποιες χώρες έχουν μεριμνήσει για τις νομικές και φορολογικές αλλαγές, όπως είναι η 

Βραζιλία (2013) που ρύθμισε το νόμο που σχετίζεται με τις πληρωμές από κινητά 

συστήματα και ηλεκτρονικά νομίσματα και ο Καναδάς που εμπεριέχει το BTC σε 

ρύθμιση νόμου περί καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας (loc.gov, 2014). 

 Παρέχει ασφάλεια στις συναλλαγές η αποδοχή του αποκεντρωμένου 

ψηφιακού νομίσματος? 

Η διαφάνεια που προσφέρει το αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα στις 

συναλλαγές του, χρησιμοποιώντας ανοικτό κώδικα και προσφέροντας σε οποιονδήποτε 

προγραμματιστή τον έλεγχο της λειτουργίας του, καθώς και η απουσία τρίτου 

ελεγκτικού φορέα ενισχύουν την εμπιστοσύνη του κόσμου σε αυτό. Ο τρόπος που 

λειτουργεί το δίκτυο των κρυπτονομισμάτων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους 

κρυπτογραφικούς αλγορίθμους, αποτρέπει την περίπτωση κατοχής του ελέγχου από 

κάποιον. Σε μελλοντική ενδεχόμενη απαξίωση του ψηφιακού νομίσματος και παύση της 

λειτουργίας του, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την τεχνολογική καινοτομία που έχει 

εισαχθεί και την ασφάλεια που προσφέρει και πως τα ποσοστά αυτής θα αυξηθούν 

μελλοντικά ακόμη περισσότερο με την εξέλιξη των αλγορίθμων. 
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 Είναι κερδοφόρα η υιοθέτηση του αποκεντρωμένου ψηφιακού νομίσματος? 

Στις επιχειρήσεις δίνονται νέες ευκαιρίες για διαμόρφωση των επιχειρηματικών 

τους μοντέλων πάνω στο ψηφιακό νόμισμα, πολλές εκ των οποίων επωφελούνται το 

νομικό και φορολογικό κενό των χωρών τους. Η υπάρχουσα και μελλοντική αδυναμία 

παγκοσμίως των ελεγκτικών και εποπτικών μηχανισμών για έλεγχο του ψηφιακού 

νομίσματος και τις φοροδιαφυγής θα δίνει πάντοτε ευκαιρίες κερδοφορίας στους 

τυχοδιώκτες με το ανάλογο ρίσκο, όπως η αποθήκευση των ψηφιακών νομισμάτων για 

μελλοντική αυξητική τιμή της αξίας τους. Από πλευράς ιδιωτών ο ανταγωνισμός για 

εξόρυξη χρημάτων και κερδοφορίας με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται και δε θα 

αποφέρει κέρδη, αφού δε θα μπορούν να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες εταιρείες που 

ασχολούνται επαγγελματικά με την εξόρυξη και έχουν τη δυνατότητα κατοχής 

μεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύς. 

 Γιατί να μην προτιμήσω άλλους τρόπους ψηφιακής συναλλαγής, όπως το 

Paypal και Viva Wallet? 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι άλλοι ηλεκτρονικοί τρόποι πληρωμής τα 

παρέχει και το ψηφιακό νόμισμα. Κύριο πλεονέκτημα του ψηφιακού νομίσματος έναντι 

των άλλων και που θα αποτελεί μόνιμο κίνητρο των χρηστών είναι ο αποκεντρωτικός 

χαρακτήρας του που αποτρέπει την παρέμβαση τρίτων φορέων και η ελάχιστη χρέωση 

των συναλλαγών, η οποία αυτή γίνεται με βάση τη μεταφορά των Byte και της 

περιοδικότητας των συναλλαγών και όχι της αξίας που έχει. 

 Επηρεάζει την οικονομία η χρήση αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων? 

Η εισαγωγή του ψηφιακού νομίσματος στις ψηφιακές συναλλαγές αποτελεί νέα 

συνιστώσα επιρροής του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου και κατ’ επέκταση της 

παγκόσμιας οικονομίας. Η οριοθέτηση του συνολικού αριθμού των ψηφιακών 

νομισμάτων, του χρόνου παραγωγής τους και η σταδιακή αύξηση της δυσκολίας 

εξόρυξής τους, επηρεάζουν την προσφορά και ζήτηση αλλά και την ελκυστικότητα των 

κρυπτονομισμάτων. Η χρήση των ψηφιακών νομισμάτων είναι και θα συνεχίσει να είναι 

συνδεδεμένη, έως ότου χρησιμοποιείται για συναλλαγές, με τις μακροοικονομικές και 

χρηματοοικονομικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, η μία αλληλοεπηρεάζεται από την άλλη 

και κάθε αυξομείωση στην τιμή των ψηφιακών νομισμάτων θα έχει επακόλουθο στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, την τιμή του χρυσού και 

πετρελαίου. 
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 4    Μελέτη Περιπτώσεων: Η Επίδραση του ψηφιακού 

νομίσματος στις Επιχειρήσεις και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
 

Παρουσιάζονται τέσσερις περιπτώσεις μελέτης, εκ των οποίων οι δύο αφορούν 

μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που υιοθέτησαν το ψηφιακό νόμισμα ως νέο 

τρόπο συναλλαγής των προϊόντων τους, καθώς και δύο επιχειρήσεις οι οποίες 

δημιουργήθηκαν έχοντας ως επιχειρηματικό μοντέλο για επεξεργασία συναλλαγών το 

ψηφιακό νόμισμα. Ο σκοπός της μελέτης είναι να φανεί η χρησιμότητα του ψηφιακού 

νομίσματος στις λειτουργίες των επιχειρήσεων και η επιρροή που ασκεί. Οι επιχειρήσεις 

που επιλέχθηκαν μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες, μία εκ των οποίων αφορά την 

λιανική πώληση προϊόντων στο διαδίκτυο με τη χρήση ψηφιακού νομίσματος και η άλλη 

αναφέρεται σε επιχειρήσεις με προϊόν συναλλαγής το ψηφιακό νόμισμα. Η επιλογή έγινε 

σύμφωνα με το μέγεθος και το πόσο δημοφιλείς είναι οι επιχειρήσεις, καθώς και την 

επιχειρηματική σχέση μεταξύ των δύο ομάδων. 

Η ανάπτυξη των περιπτώσεων μελέτης γίνεται με την παρουσίαση της 

ταυτότητας της εκάστοτε επιχείρησης, πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά τους 

στοιχεία και την οπτική τους για το ψηφιακό νόμισμα, καθώς και των προβλημάτων, 

προκλήσεων και λύσεων που εμφανίστηκαν σε αυτές. Τέλος, γίνεται ανάλυση S.W.O.T. 

σχετικά με τις δυνάμεις και αδυναμίες των εταιρειών, την αξιοποίηση των ευκαιριών και 

την αντιμετώπιση των απειλών τους, κατά την υιοθέτηση του ψηφιακού νομίσματος. 

 

 4.1  Μελέτη Περίπτωσης: Overstock.com 
 

 4.1.1 Ταυτότητα της Overstock.com 
 

Η αρχική ονομασία της επιχείρησης ήταν Deals.com και ιδρύθηκε την άνοιξη του 

1999 από τον Patrick Byrne στο Salt Lake City της Utah των Η.Π.Α., όπου και 

μετονομάστηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους σε Overstock.com. Είναι διαδικτυακή 

εταιρεία λιανικής πώλησης, απασχολεί 1.500 υπαλλήλους και προσφέρει στους πελάτες 

μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Η Overstock.com αποτελεί ένα εναλλακτικό κανάλι 

διανομής των αποθεμάτων των εμπόρων με τους πελάτες, με περισσότερα από 1.000.000 

προϊόντα στην ιστοσελίδα της για διάθεση προς πώληση (overstock.com, 2016). 
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 4.1.2 Τοποθέτηση της Overstock.com 
 

Ο Patrick Byrne, διευθύνων σύμβουλος της Overstock.com, δήλωσε (10-2013) 

πως η εταιρεία σκεφτόταν να δεχτεί το Bitcoin για τις αγοροπωλησίες στην ιστοσελίδα 

της, διακόπτοντας στη συνέχεια τα σχέδια έως ότου ξεκαθαριστούν κάποια νομικά 

θέματα σχετικά με το ψηφιακό νόμισμα (Wingfield, 2013). Την ίδια περίοδο δήλωσε ότι 

η εταιρεία σκόπευε να δεχτεί Bitcoin κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, σχεδιάζοντας 

το δικό της λογισμικό, ώστε να μην υπάρχουν τρίτοι μεσάζοντες (ανταλλακτήρια) στη 

διαδικασία. Πρόσθεσε ότι τα Bitcoin είναι «καλά χρήματα» και πως πολλές εταιρείες τα 

δέχονται με άμεση μετατροπή σε παραστατικά, κάτι το οποίο δεν σκοπεύει να κάνει σε 

περίπτωση που καταφέρει να βρει τρόπο να αντισταθμίσει τον κίνδυνο της αστάθειας της 

τιμής τους (Millet, 2013). Τον επόμενο χρόνο η εταιρεία σε επίσημη ανακοίνωση της 

(01-2014) αναφέρει ότι δέχεται Bitcoin ως μορφή πληρωμής για διαδικτυακές αγορές 

από την ιστοσελίδα της, ότι είναι η πρώτη μεγάλη διαδικτυακή αγορά λιανικής πώλησης 

που το δέχεται, πως το νόμισμα αυτό ταιριάζει για online αγορές και ότι οι υπόλοιπες 

διαδικτυακές επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται 

ότι η Overstock.com συνεργάζεται με την εταιρεία Coinbase για την επεξεργασία των 

πληρωμών της και την μετατροπή του BTC σε δολάρια Αμερικής (overstock.com, 2014). 

 

 4.1.3 Οικονομικά στοιχεία της Overstock.com 
 

Η εταιρεία κατά το έτος της ίδρυσής της κατάφερε να φτάσει τις $1 εκατομμύριο 

πωλήσεις με κλείσιμο ισολογισμού $ 1.8 εκατομμύρια σε έσοδα, ενώ το 2000 τα έσοδα 

έφταναν τα $ 25.5 εκατομμύρια. Δύο χρόνια αργότερα, τα έσοδα ήταν $ 91.8 

εκατομμύρια ενώ το 2013 ήταν σχεδόν $ 1.3 δισεκατομμύρια. Σε επίσημη ανακοίνωση η 

Overstock.com (03-2014) αναφέρει ότι μέσα σε ελάχιστους μήνες από τον Ιανουάριο 

που ξεκίνησε να δέχεται Bitcoin, πούλησε με αυτόν τον τρόπο πάνω από $ 1 

εκατομμύριο προϊόντα, σε παραπάνω από 4.300 χρήστες. Χαρακτηριστικά, ο Patrick 

Byrne δήλωσε «Δεν περίμενα να χτυπήσει αυτό το ορόσημο τόσο γρήγορα» και «Οι 

πελάτες Bitcoin είναι καλοί πελάτες, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να τους 

παρέχουμε αυτή την υπηρεσία» (overstock.com, 2016). 
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Μετά τους δύο μήνες αποδοχής Bitcoin και του επιτεύγματος της πώλησης του $ 

1 εκατομμύριου προϊόντων, ο Patrick Byrne δήλωσε ότι η εταιρεία άλλαξε πρόσφατα το 

επιχειρηματικό της μοντέλο και κρατάει αποθεματικό 5-10% των Bitcoin. Το διάστημα 

των δύο αυτών μηνών, οι αγοραστές που χρησιμοποιούσαν Bitcoin ως μέθοδο 

πληρωμής, δαπάνησαν κατά μέσο όρο $ 58 περισσότερα, δηλαδή 34% παραπάνω σε 

σχέση με άλλους που χρησιμοποίησαν πιστωτικές κάρτες (Sharkey, 2014). 

 

 
Σχήμα 4-1: Μέθοδος πληρωμής στην Overstock.com. 

Πηγή: coindesk.com, 2014. 

 

Παρά τα αρχικά θετικά αποτελέσματα με την υιοθέτηση του Bitcoin στην εταιρεία, 

όπως φαίνεται στον πίνακα 4-1, το Σεπτέμβριο του 2014 στο 12μηνο δηλωθέν 

ισολογισμό της εταιρείας και μέσα σε διάστημα 9 μηνών για το Bitcoin, η ζημιά από 

επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα ήταν $ 50.000 και το 2015 αυξήθηκε στις $ 147.000, 

ενώ αντίστοιχα οι επενδύσεις σε κρυπτονόμισμα μειώθηκαν αρκετά, από $ 396.000 σε $ 

96.000. 
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Πίνακας 4-1: Ταμειακές ροές Overstock.com. 

 
12 μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 

2013 2014 2015 

Καθαρές ταμειακές ροές από (για) 

λειτουργικές δραστηριότητες 
39.370.000 32.724.000 $ 7.253.000 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 

Ζημιά από επενδύσεις σε 

κρυπτονόμισμα 

- 50.000 147.000 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες  

Επενδύσεις σε κρυπτονόμισμα 

- 396.000 96.000 

Πηγή: overstock.com, 2014. 

 

Το πρώτο τρίμηνο του 2015 η εταιρεία είχε απώλειες σε επενδύσεις στο 

κρυπτονόμισμα της τάξεως των $ 117.000. Η διατήρηση περιουσιακών στοιχείων σε 

κρυπτονομίσματα επέφερε στην εταιρεία ζημίες, αφού στις 31 του Δεκέμβρη του 2014 

το αποθεματικό κόστιζε $ 340.000, ενώ λόγω υποτίμησης στις 31 Μαρτίου 2015 κόστιζε 

$ 233.000. Η δήλωση της εταιρείας «Η απόφαση μας είναι να αποκτούμε και να 

διατηρούμε Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα και οι προσδοκίες μας σχετίζονται με τα 

πλεονεκτήματα και τους κινδύνους ενός τέτοιου εγχειρήματος» υποδηλώνει ότι εν γνώση 

της για τους κινδύνους, τόλμησε να επενδύσει στο κρυπτονόμισμα. Επίσης, 

ανακοινώθηκε πως η απόφαση της εταιρείας να δεχτεί και να κρατήσει 

κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, μπορεί να την υποβάλει σε συναλλαγματικό 

κίνδυνο, πρόσθετο φόρο και κανονιστικές απαιτήσεις, όμως η προσπάθεια για επέκταση 

των διεθνών δραστηριοτήτων της επιβάλει την επιχείρηση να γίνει όλο και πιο επιρρεπής 

σε πολυάριθμους κινδύνους και προκλήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 

κερδοφορία της (edgar.sec.gov, 2015). 

Οι προσδοκίες της εταιρείας για το έτος 2014 σε σχέση με τα αποτελέσματα δεν 

ήταν οι αναμενόμενες, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Patrick Byrne στις αρχές του 

έτους δήλωσε ότι η εταιρεία βρισκόταν σε ρυθμό για $ 10-20 εκατομμύρια σε Bitcoin 

πωλήσεις, ενώ έπεσε έξω κατά πολύ, αφού η  Overstock.com  βρέθηκε να δηλώνει ότι 

προσδοκεί στο τέλος του έτους να συμπληρώσει τα $ 3 εκατομμύρια. Ο Judd Bagley, 

81 



 

διευθυντής των επικοινωνιών και ο γενικός διευθυντής της ομάδας κρυπτονομισμάτων 

της εταιρείας, δήλωσε «Αν και είμαστε ακόμα πολύ ικανοποιημένοι με τις πωλήσεις σε 

πελάτες που πληρώνουν με Bitcoin, οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές 

προσδοκίες μας», παρόλα αυτά, περίπου 101.100 αγοραστές πλήρωσαν με Bitcoin και με 

μέσω όρο τιμής κάθε αγοράς στα $ 400-500. Επίσης, τόνισε ότι αν και τα κέρδη ήταν 

λιγότερο εντυπωσιακά απ’ ότι ελπίζανε, η υιοθέτηση του Bitcoin δεν είχε 

μειονεκτήματα, απεναντίας το 50% των BTC πωλήσεων ήταν σε αγοραστές 

καινούργιους και πως είναι αδύνατο να υπερεκτιμηθεί πόσο πολύτιμοι είναι αυτοί για 

την εταιρεία, δεδομένου του μεγάλου κόστους απόκτησής τους και της υψηλής 

ανταγωνιστικής αγοράς (Rizzo, 2014). 

 

 4.1.4 Προβλήματα της Overstock.com 
 

Η εξάπλωση του κρυπτονομίσματος στην ηλεκτρονική αγορά δε θα μπορούσε να 

μην απασχολήσει εταιρείες που ψάχνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η Overstock.com 

είναι από τις πρώτες μεγάλες διαδικτυακές εταιρείες λιανικής πώλησης που δείχτηκε το 

Bitcoin, όμως το μεγάλο της ρίσκο να αποθηκεύει τα κρυπτονομίσματα για επένδυση, 

δίχως να τα εξαργυρώνει άμεσα σε παραστατικά χρήματα και η μεγάλη αστάθεια στην 

τιμή τους, επέφερε στην εταιρεία απώλειες. Η αποδοχή του Bitcoin είχε και θετικά 

αποτελέσματα για την εταιρεία η οποία αύξησε τα κέρδη της, κερδίζοντας μία 

καινούργια ομάδα αγοραστών που προτιμάει το κρυπτονόμισμα για τις αγορές του. Η 

έλλειψη  εμπειρίας και τεχνογνωσίας της εταιρείας στο χώρο των ψηφιακών νομισμάτων 

αποτέλεσε πρόβλημα για την αυτόνομη ανάπτυξη συστήματος πληρωμής με Bitcoin. 

 

 4.1.5 Προκλήσεις της Overstock.com 
 

Η συνεχής απόκτηση και διατήρηση νέων αγοραστών που χρησιμοποιούν Bitcoin 

στις αγορές τους, καθώς και η διευκόλυνση των ήδη υπαρχόντων με νέους τρόπους 

συναλλαγής, αποτέλεσε τη μεγάλη πρόκληση για την εταιρεία. Ακόμη, η αναζήτηση 

τρόπων αντιμετώπισης της αστάθειας των τιμών του κρυπτονομίσματος, ώστε να μειωθεί 

ο κίνδυνος ζημίας για την επιχείρηση ήταν μία δεύτερη πρόκληση. 
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 4.1.6 Λύση της Overstock.com 
 

Η Overstock.com κρατάει ένα μικρό ποσοστό σε κρυπτονομίσματα γύρω στο 10% 

των εσόδων της για επένδυση, αναλογιζόμενη τους κινδύνους και όπως δήλωσε «Προς 

το παρόν δε δεχόμαστε Bitcoin πληρωμές απευθείας, αλλά χρησιμοποιούμε έναν τρίτο 

προμηθευτή που αποδέχεται Bitcoin πληρωμές για λογαριασμό μας. Αυτός ο τρίτος 

προμηθευτής, στη συνέχεια μετατρέπει αμέσως τις πληρωμές Bitcoin σε δολάρια των 

ΗΠΑ, ώστε να λαμβάνουμε την πληρωμή για το προϊόν που πωλείται στις τιμές πώλησης 

σε δολάρια των ΗΠΑ». Ακόμη, ο Judd Bagley, γενικός διευθυντής της ομάδας 

κρυπτονομισμάτων της εταιρείας, ανέφερε ότι χρησιμοποιούν ένα ποσό από τα 

αποθεματικά κρυπτονομίσματα προς πώληση και πληρώνουν με Bitcoin διάφορες 

υπηρεσίες, όπως τη συμμετοχή τους στο επιμελητήριο ψηφιακού εμπορίου (Rizzo, 

2015). Η Overstock.com συνεργάζεται με την εταιρεία Coinbase που παρέχει υπηρεσίες 

επεξεργασίας συναλλαγών Bitcoin και αποθήκευσής τους. 

 

 4.1.7 Ανάλυση S.W.O.T. της Overstock.com 
 

Δυνάμεις 

Η άμεση ανταπόκριση της Overstock.com στις απαιτήσεις των καιρών και η 

υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών στις λειτουργίες της επιχείρησης, με την αποδοχή 

του ψηφιακού νομίσματος ως τρόπου πληρωμής των προϊόντων της, αποτελεί μεγάλο 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Η Overstock.com είναι από τις πρώτες 

μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης που αποδέχονται το Bitcoin και δίνεται στην 

εταιρεία ώθηση για υψηλό και γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης. Το παγκόσμιας κλίμακας 

αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται η εταιρεία και η δυνατότητα χρήσης του 

κρυπτονομίσματος για αγορές, της προσδίδει νέους πελάτες, παρέχοντας ταυτόχρονα 

στους ήδη υπάρχοντες καινούργιες υπηρεσίες. 

Αδυναμίες 

Η ανωνυμία της χρήσης των αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων αποτρέπει 

την αμεσότερη επαφή της εταιρείας με τον πελάτη, την ανατροφοδότηση και εφαρμογή 

προωθητικών προγραμμάτων μάρκετινγκ. Η κακή εκτίμηση της εταιρείας για την 

μελλοντική τιμή των κρυπτονομισμάτων και η αποταμίευση τους για κερδοφορία, σε 
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συνδυασμό με τη μεγάλη αστάθεια στις τιμές των κρυπτονομισμάτων, μπορεί να 

μεταφραστεί σε ζημία για την εταιρεία. Η Overstock.com στο πλαίσιο προσπάθειας 

δημιουργίας του δικού της λογισμικού και απεγκλωβισμού από την ανάγκη τρίτης 

επιχείρησης ως ανταλλακτήριο  ψηφιακού νομίσματος σε παραστατικό χρήμα, επένδυσε 

κάποιο αξιόλογο ποσό στην έρευνα και ανάπτυξη, προσθέτοντας καινούργια έξοδα στην 

εταιρεία. Η προσπάθεια αυτή μειονεκτεί έναντι των ήδη υπαρχουσών εταιρειών που 

ασχολούνται περισσότερα χρόνια αποκλειστικά με αυτό το τομέα, έχοντας εμπειρία και 

τεχνολογικό προβάδισμα. Ακόμη, οι αγοραστές που χρησιμοποιούν Bitcoin και στους 

οποίους απευθύνεται η εταιρεία, αν και αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό, παραμένουν ένα 

περιορισμένο κοινό. 

Ευκαιρίες 

Με την υιοθέτηση του αποκεντρωμένου ψηφιακού νομίσματος, ως τρόπου 

πληρωμής, δίνεται η ευκαιρία στην Overstock.com για εκσυγχρονισμό του 

επιχειρηματικού της μοντέλου και το άνοιγμα σε εξειδικευμένες αγορές παγκοσμίως. 

Επίσης, επιτυγχάνονται χαμηλοί φόροι συναλλαγής, μικροπληρωμές προϊόντων, 

δημιουργία καινούργιων εφαρμογών και παροχή νέων υπηρεσιών στον αγοραστή. 

Απειλές 

Οι απειλές της Overstock.com είναι η υιοθέτηση του κρυπτονομίσματος στις 

λειτουργίες των ανταγωνιστών, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη πελατειακή βάση, η 

νομοθεσία, οι κανονισμοί και η φορολόγηση της εκάστοτε χώρας που προσβλέπει η 

εταιρεία για επέκταση, καθώς και απρόβλεπτα τεχνολογικά εμπόδια στη συνεχή 

βελτίωση των δικτύων λειτουργίας των κρυπτονομισμάτων. Τέλος, απειλή μπορούν να 

θεωρηθούν τα ήδη υπάρχοντα διαφορετικά συστήματα πληρωμής, τα οποία είναι ευρέως 

διαδεδομένα και φέρουν την εμπιστοσύνη του αγοραστή. 

 

 4.2  Μελέτη Περίπτωσης: TigerDirect.com 
 

 4.2.1 Ταυτότητα της TigerDirect.com 
 

Η TigerDirect εδρεύει στο Μαϊάμι της Φλόριντα των Η.Π.Α. και μέχρι πρόσφατα 

ήταν  θυγατρική εταιρεία της Systemax, η οποία ασχολείται με προϊόντα πληροφορικής, 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αναλώσιμα υπολογιστών και βιομηχανικά προϊόντα. Η 

TigerDirect ιδρύθηκε το 1987 και εξειδικεύεται στις διαδικτυακές πωλήσεις λιανικής, 
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μέσω της TigerDirect.com (1995), για να εξυπηρετεί τους χρήστες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών σε ανάλογα εξαρτήματα, ηλεκτρονικά είδη και υπολογιστές 

(bloomberg.com, 2016). Η εταιρεία PCM, πάροχος τεχνολογικών λύσεων σε 

επιχειρήσεις, κυβερνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα, καθώς και ιδιώτες καταναλωτές, 

ανακοίνωσε (01-12-2015) την απόκτηση της TigerDirect.com μαζί με άλλα Business to 

Business (B2B) περιουσιακά στοιχεία, έναντι προγενέστερης συμφωνίας (18-11-2015) 

με την Systemax, αντί του ποσού των $ 14 εκατομμυρίων (systemax.com, 2015). 

 

 4.2.2 Τοποθέτηση της TigerDirect.com 
 

Η εταιρεία TigerDirect.com, με επίσημη ανακοίνωση (22-01-2014) στην 

ιστοσελίδα της, δέχεται διαδικτυακές αγορές των προϊόντων της με τη χρήση Bitcoin 

(Southurst, 2014). 

 

 
Σχήμα 4-2: Τρόπος πληρωμής στην Overstock.com. 

Πηγή: tigerdirect.com 2016. 

 

 Ο Steven Leeds, διευθυντής του εταιρικού Μάρκετινγκ  της TigerDirect.com, 

δήλωσε ότι «η TigerDirect είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των εναλλακτικών 

διαδικτυακών μεθόδων πληρωμής και παροχής των πιο εύκολων τρόπων αγοράς στους 

πελάτες μας». Επίσης, πρόσθεσε ότι τα άτομα που κατασκευάζουν τους δικούς τους, 

υψηλής ισχύος, υπολογιστές για εξόρυξη Bitcoin ταιριάζουν με την ιστοσελίδα, αφού 

παρέχει τα κατάλληλα εξαρτήματα για αυτόν το σκοπό (Southurst, 2014). Η εταιρία 

εφάρμοσε την πολιτική αποδοχής Bitcoin για αγορές στις Η.Π.Α. με υπόσχεση για 

επέκταση στον Καναδά και την Ευρώπη, δημιουργώντας ομάδα υποστήριξης 
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(TigerDirectOfficial), η οποία μέσω της κοινωνικής δικτύωσης reddit απαντάει στις 

απορίες των χρηστών, σχετικά με το Bitcoin. Ύστερα από έρευνα στις διαδικασίες 

πληρωμής σε κρυπτονομίσματα, η TigerDirect.com αποφάσισε να συνεργαστεί με την 

εταιρεία επεξεργασίας συναλλαγών Bitpay, διότι της παρείχε ολοκληρωμένες λύσεις 

στην υιοθέτηση του Bitcoin. 

Σε συνέντευξη που δόθηκε από τον Steven Leeds ειπώθηκε ότι ύστερα από 

απαίτηση των πελατών της TigerDirect.com, οι οποίοι ήθελαν να ξοδεύουν Bitcoin από 

τις εξόρυξης που έκαναν σε νέα προϊόντα εξόρυξης, καθώς και από προηγούμενες 

πολύμηνες διαβουλεύσεις της εταιρείας, δόθηκε η δυνατότητα αυτή στους αγοραστές. 

Ακόμη, επισημάνθηκε πως όταν κάποιος διαδικτυακός αγοραστής επιθυμεί να κάνει 

αγορά από την ιστοσελίδα, ανοίγει κάποιο σχετικό παράθυρο μέσα από το οποίο 

τοποθετηθούν τα Bitcoin. Στην συνέχεια αναλαμβάνει η εταιρεία επεξεργασίας 

συναλλαγών Bitpay, με την οποία συνεργάζονται να μετατρέψει τα Bitcoin σε δολάρια 

και να τα αποδώσει στην εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά η εταιρεία 

TigerDirect.com δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα Bitcoin (Campanelli, 2016). 

 

 4.2.3 Οικονομικά στοιχεία της TigerDirect.com 
 

Η TigerDirect.com, από τη στιγμή που άρχισε να δέχεται Bitcoin στις 

συναλλαγές της, είχε ιδιαίτερη προτίμηση από αγοραστές που χρησιμοποιούσαν 

κρυπτονομίσματα. Πέτυχε 50% αύξηση πωλήσεων σε εξαρτήματα για εξόρυξη Bitcoin 

με ιδιαίτερη επιλογή σε κάρτες γραφικών και τροφοδοτικές μονάδες. Η εταιρεία 

κατάφερε (13-03-2014), όπως είχε κάνει νωρίτερα (04-03-2014) η Overstock.com, να 

ξεπεράσει το $ 1 εκατομμύριο σε Bitcoin πωλήσεις μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες και 

να είναι η δεύτερη εταιρεία λιανικής διαδικτυακής πώλησης που το καταφέρνει. Ο 

Steven Leeds δήλωσε ότι «η συντριπτική απάντηση από τους πελάτες μας επικυρώνει 

την απόφασή μας» και ότι εκτός από την αύξηση των πωλήσεων οι πελάτες 

επωφελήθηκαν της μειωμένης χρέωσης των συναλλαγών, σε σχέση με άλλες μορφές 

ηλεκτρονικής πληρωμής, όπως είναι οι πιστωτικές κάρτες (Rizzo, 2014). Το τέλος 

επεξεργασίας συναλλαγών των εταιριών για Bitcoin είναι πολύ μικρότερο του 2,2% + $ 

0.20 που είναι των πιστωτικών καρτών. Η εταιρεία αποφεύγει να δώσει σε δημοσιότητα 

εισοδηματικά στοιχεία σχετικά με το κρυπτονόμισμα για νομικούς λόγους. 
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 Η Systemax διατηρεί 3 επιχειρηματικούς τομείς, την EMEA Technology 

Products Group (EMEA), την North America Technology Products Group (NATG) και 

την Industrial Products Group (IPG). Οι δύο πρώτες επιφέρουν το 85% περίπου των 

ετήσιων κερδών στην εταιρεία και η TigerDirect.com ανήκε, μέχρι πρότινος, μαζί με 

άλλες 3 επιχειρήσεις στην NATG. Εάν αναλογιστούμε το μέγεθος των εισοδημάτων της 

μητρικής εταιρείας Systemax, η οποία είχε έσοδα $3.44 δισεκατομμύρια με επένδυση 

$66.1 εκατομμυρίων σε προωθητικές ενέργειες διαφημίσεων για το έτος 2014 (vault.com 

2016) και η NATG έχει ετήσια έσοδα πάνω από $1.2 δισεκατομμύρια (systemax.com 

2016), τότε το ποσό των Bitcoin εσόδων, έχοντας υπόψη το $ 1 εκατομμύριο σε δύο 

μήνες και σκεφτόμενοι υπολογιστικά, είναι πολύ μικρό. Η όλη κίνηση της εταιρείας 

φαίνεται περισσότερο ως διερευνητική προσπάθεια, παρά επιχειρηματική γραμμή και 

αλλαγή του επιχειρηματικού της μοντέλου.  

 

 4.2.4 Προβλήματα της TigerDirect.com 
 

Η εκάστοτε επιχείρηση χρήζει επίγνωσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή, 

των προτιμήσεων του και το πως αποφασίζει για την τελική αγορά. Η τοποθέτηση των 

επιχειρήσεων στην αγορά, χωρίς να στοχεύουν στη τμηματοποίηση των πελατών, αλλά 

να απευθύνονται ενιαία σε όλους θεωρώντας ότι θα επιτύχουν περισσότερες πωλήσεις, 

πρακτικά δεν έχει εφαρμογή σε όλα τα τμήματα της αγοράς. Η εξυπηρέτηση και 

ικανοποίηση του πελάτη μεταφράζεται σε κερδοφορία για την επιχείρηση και η 

TigerDirect.com εστίασε σε αυτόν το παράγοντα. Πολλοί αγοραστές απευθυνόμενη στην 

εταιρεία ζητούσαν την ενσωμάτωση του Bitcoin ως τρόπο πληρωμής στην πώληση των 

διαδικτυακών προϊόντων της. Η μεγάλη ζήτηση των ανθρακωρύχων και των υπολοίπων 

χρηστών για αγορά εξαρτημάτων εξόρυξης, καθώς και άλλων προϊόντων που πουλάει η 

εταιρεία με την χρήση Bitcoin, την οδήγησε σε αναζήτηση άμεσης και ολοκληρωμένης 

λύσης. 

 

 4.2.5 Προκλήσεις της TigerDirect.com 
 

Η πρόκληση της εταιρείας για ενσωμάτωση στους αγοραστές της μιας νέας 

ομάδας που χρησιμοποιεί Bitcoin για της αγορές της απαιτούσε έρευνα, ορθολογικές 

κινήσεις και μεθοδική προσέγγιση.  Η εταιρεία επιδιώκει να παρέχει στους Bitcoin 
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χρήστες της εξατομίκευση, λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα, ποιότητα, βελτίωση 

εμπειρίας και ευστοχία στις ανάγκες τους. 

 

 4.2.6 Λύση της TigerDirect.com 
 

Η Bitpay, εταιρεία υπηρεσιών επεξεργασίας συναλλαγών ψηφιακών νομισμάτων 

και αποθήκευσής τους, αποτέλεσε την ολοκληρωμένη λύση για την TigerDirect.com. 

Μία εξωτερική πηγή καλείται να παρέχει την τεχνογνωσία και υπηρεσίες της στην  

TigerDirect.com για την ομαλή διεξαγωγή των Bitcoin συναλλαγών της. Η Bitpay, 

έμπειρη εταιρεία στο χώρο των κρυπτονομισμάτων και με πολλές συνεργασίες, 

αναλαμβάνει να μετατρέψει άμεσα τα Bitcoin σε δολάρια, από τη στιγμή της αγοράς του 

προϊόντος και να τα αποδώσει στην TigerDirect.com. Ουσιαστικά, η TigerDirect.com 

δεν έρχεται σε επαφή με το Bitcoin και καταφέρνει να κερδίσει τους πελάτες που το 

χρησιμοποιούν, χωρίς τον κίνδυνο της αστάθειας στη τιμή του. 

 

 4.2.7 Ανάλυση S.W.O.T. της TigerDirect.com 
 

Δυνάμεις 

Η εισαγωγή νέου τρόπου πληρωμής στις αγορές των προϊόντων της 

TigerDirect.com προσδίδει πλεονέκτημα στην εταιρεία έναντι των ανταγωνιστών της, 

επιτυγχάνοντας την εισαγωγή νέας ομάδας αγοραστών και επιπλέον εσόδων. Το 

ενδιαφέρον της TigerDirect.com για το Bitcoin, ως επιλογή πληρωμής, αποτελεί για την 

εταιρεία μέρος μιας νέας σειράς προϊόντων εξοπλισμού εξαρτημάτων για εξόρυξη 

κρυπτονομισμάτων, βοηθώντας στην υγιή ανάπτυξη και κερδοφορία. Η ποιοτική και 

αποτελεσματική παροχή της νέας υπηρεσίας προσδίδει ικανοποίηση, μεγαλύτερη αξία 

και πίστη στους πελάτες και ενδυνάμωση του ονόματος και του κύρους τις εταιρείας, η 

οποία σε κάθε περίπτωση επωφελείται από το γεγονός ότι υποστηρίζεται και ανήκει, ως 

θυγατρική, σε μία διεθνής αναγνωρισμένη και χρηματοοικονομικά δυνατή εταιρεία. 

Αδυναμίες 

Η δυνατότητα αγοράς προϊόντων από την TigerDirect.com στο χώρο των Η.Π.Α. 

και η κίνηση για επέκταση μόνο στον Καναδά και τη Βραζιλία αποτελεί μειονέκτημα για 

την εταιρεία και απώλειες από το μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς. Αδυναμία, η οποία 

όμως είναι κοινή σε όλες τις επιχειρήσεις, αποτελεί το γεγονός ότι λόγω της ανωνυμίας 
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που προσφέρει η αγορά με Bitcoin υπάρχει δυσκολία στην ανατροφοδότηση 

πληροφοριών και την ορθή εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και πρακτικών 

μάρκετινγκ. Τα έσοδα της TigerDirect.com από Bitcoin αγορές, συγκριτικά με αυτά της 

μητρικής εταιρείας, είναι πολύ μικρά και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αν και είναι 

αυξητικά υποσχόμενο, δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με αυτούς που 

χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους πληρωμής. 

Ευκαιρίες 

Η ασφάλεια, ταχύτητα, αμεσότητα και χαμηλοί φόροι συναλλαγής, η δυνατότητα 

μικροπληρωμών, καθώς και παροχή μεγαλύτερης αξίας στον πελάτη, αποτελέσματα της 

υιοθέτησης του Bitcoin στις πωλήσεις της TigerDirect.com διεθνώς, θα ενισχύσει το 

όνομα της εταιρείας και θα δώσει τη δυνατότητα για εξειδίκευση, νέα σειρά προϊόντων 

και παροχή υπηρεσιών, με επακόλουθο την αύξηση των πωλήσεων και κερδών της. 

Απειλές 

Η TigerDirect.com αντιμετωπίζει απειλές σε θέματα ανταγωνιστικότητας από 

παρόμοιες εταιρείες, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα Bitcoin πληρωμής και κατέχουν 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, αλλά και σε νομικά ή φορολογικά θέματα από την εκάστοτε 

χώρα που βρίσκεται η επιχείρηση. Ακόμη, μία ενδεχόμενη μεγάλη πτώση της τιμής του 

Bitcoin και με μεγάλη χρονική διάρκεια θα αποτελούσε ταυτόχρονη μείωση της 

αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Ο ρυθμός αποδοχής των ψηφιακών 

νομισμάτων είναι αυξητικός, αλλά σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ηλεκτρονικούς 

τρόπους πληρωμής χρήζει μεγαλύτερης αποδοχής και πληροφόρησης, βρίσκοντας τη 

στάση των περισσότερων κυβερνήσεων αρνητική. Τέλος, το γεγονός της συνεχόμενης 

βελτίωσης και ωρίμανσης των δικτύων των κρυπτονομισμάτων και της επίθεσης στις 

επιχειρήσεις κακόβουλων χρηστών του διαδικτύου, αφήνει υπόνοιες για ενδεχόμενη 

ύπαρξη απρόβλεπτων τεχνολογικών προβλημάτων και αδυναμία διεκπεραίωσης των 

συναλλαγών, με συνέπεια τις ατελείς υπηρεσίες της TigerDirect.com προς τους πελάτες 

της. 
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 4.3  Μελέτη Περίπτωσης: Coinbase 
 

 4.3.1 Ταυτότητα της Coinbase 
 

Η Coinbase ιδρύθηκε (2012) από τους Brian Armstrong και Fred Ehrsam στο Σαν 

Φρανσίσκο της Καλιφόρνια των Η.Π.Α., είναι μία πλατφόρμα στην οποία γίνονται 

συναλλαγές του ψηφιακού νομίσματος Bitcoin, μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών, 

παρέχοντας στις επιχειρήσεις υπηρεσίες σχετικές με την επεξεργασία συναλλαγών 

Bitcoin, δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης πορτοφολιών Bitcoin και αποθήκευσής 

τους. Ακόμη, η εταιρεία παρέχει διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API, 

application programming interface) και εργαλεία για προγραμματιστές, ώστε να 

δημιουργήσουν λογισμικά και εφαρμογές για τις επιχειρήσεις τους, σχετικές με το 

Bitcoin. Η Coinbase έχει 3.100.000 χρήστες και 4.700.000 πορτοφόλια Bitcoin, 

συνεργάζεται με περισσότερες από 42.000 επιχειρήσεις και με την υποστήριξη της 

Coinbase API έχουν δημιουργηθεί περίπου 8.000 τρίτες εφαρμογές. Η εταιρεία παρέχει 

υπηρεσίες αγοροπωλησιών μεταξύ Bitcoin και παραστατικών χρημάτων σε 32 χώρες και 

είναι διαθέσιμη για αποστολή, λήψη και αποθήκευση Bitcoin σε 190 χώρες παγκοσμίως. 

Σήμερα, η Coinbase συνεργάζεται με μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Overstock.com, Dell, 

Mozilla, Paypal, Expedia, Bloomberg, Reddit, Dish και Bing (coinbase.com,  2016). 

 

 4.3.2 Τοποθέτηση της Coinbase 
 

Ο Brian Armstrong σε συνέντευξή του (10-2014) αναφέρει ότι σύμφωνα με τα 

δεδομένα των τελευταίων 2 χρόνων ο αριθμός των συναλλαγών με Bitcoin συνέχεια 

μεγαλώνει. Ακόμη, πρόσθεσε ότι παρότι το κρυπτονόμισμα πέρασε 3 περιόδους μεγάλων 

ανατιμήσεων, η εταιρεία του έχει εσωτερικές μετρικές με την επικρατούσα τάση για την 

υιοθέτηση του Bitcoin που δείχνουν ότι η χρήση του αυξάνεται. Οι μετρικές αυτές, όπως 

για παράδειγμα οι καταθέσεις, οι εγγραφές στην Coinbase και οι συνεργασίες με 

εμπόρους, είναι αριθμοί που συνεχώς ανά μήνα αυξάνονται. Επιπλέον, δήλωσε ότι η 

Overstock.com ήταν η πρώτη εμπορική επιχείρηση δισεκατομμυρίων δολαρίων που 

δέχτηκε πληρωμές με Bitcoin και την ακολούθησαν άλλες 9 επιχειρήσεις (Dillet, 2014).  
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Ο Fred Ehrsam, συνιδρυτής της εταιρείας Coinbase, σε συνέντευξη (02-2015) 

δήλωσε ότι η εταιρεία του είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή Bitcoin εταιρεία στον 

κόσμο και πως το BTC είναι ανάλογο με το διαδίκτυο, δηλαδή ένα αρχικό πρωτόκολλο 

καινοτομίας που έχει ευρεία επίπτωση όπως και το διαδίκτυο και θα δούμε πολλά τέτοια 

πρωτόκολλα στο μέλλον. Επίσης, ανέφερε ότι «η Coinbase είναι κάτι σαν την Paypal και 

το Bitcoin είναι το υπόστρωμα όπως το δολάριο ή το ευρώ και πιο γενικά είναι ένα είδος 

συναλλαγής με το διαδίκτυο που την κάνει φθηνότερη, ταχύτερη και πιο σημαντική» 

(stateofthenet.org, 2015). 

Ο Olaf Carlson-Wee, ο πρώτος υπάλληλος της Coinbase, ο οποίος έζησε για 3 

χρόνια χρησιμοποιώντας για της συναλλαγές του μόνο Bitcoin, αναφέρει αστειευόμενος 

σε συνέντευξή του ότι απέτυχε να διαπραγματευτεί τον μισθό του σε σταθερό ποσό 

Bitcoin, κάτι το οποίο αν κατάφερνε θα μπορούσε να χρεοκοπήσει την εταιρεία του, 

λόγω τις ραγδαίας αύξησης της τιμής του. Επίσης, δήλωσε ότι βλέπει το Bitcoin ως την 

πιο δημοκρατική εκδοχή χρήματος και μεταφοράς αξίας, όπου κανείς δεν το ελέγχει και 

ότι το διαδίκτυο θα διαρκέσει περισσότερο από κάθε χώρα και εθνικό νόμισμα, το οποίο 

είναι λιγότερο ασφαλές απ’ ότι ένα νόμισμα στο διαδίκτυο (Shin, 2016). 

 

 4.3.3 Οικονομικά στοιχεία της Coinbase 
 

Η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Union Square Ventures (USV), η οποία 

διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 1 δισεκατομμυρίου, έκανε την μεγαλύτερη 

χρηματοδοτική επένδυση έως τότε (05-2013) για εκκίνηση (start-up) Bitcoin 

επιχειρήσεων στην Coinbase, ύψους $ 5 εκατομμυρίων. Ο έτερος της USV Fred Wilson 

σε συνέντευξη του (2015) δήλωσε «Δεν ενδιαφερόμαστε να επενδύσουμε σε μια 

εταιρεία η οποία είναι η ίδια με Coinbase. Νομίζω η Coinbase έχει μια μεγάλη ευκαιρία 

μπροστά της και γι 'αυτό είμαστε προσεκτικοί για να μην επενδύσουμε οπουδήποτε 

κοντά σε αυτό που κάνουν» (Rizzo, 2015).  Η εταιρεία στους 10 μήνες από την ίδρυσή 

της είχε περίπου 116.000 μέλη, τα οποία μετέτρεψαν $ 15 εκατομμύρια σε Bitcoin, από $ 

1 εκατομμύριο που ήταν στην αρχή του έτους. Η εκτίμηση του Fred Ehrsam ήταν ότι η 

μετατροπή των δολαρίων σε Bitcoin και η αύξηση των χρηστών εβδομαδιαίως είναι 

αντίστοιχα 15% και 12% (Needleman and Ante, 2013). 
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Σχήμα 4-3: Οι μεγαλύτερες τριμηνιαίες συμφωνίες σε ψηφιακό νόμισμα. 

Πηγή: coindesk.com, 2016. 

 

Έως τις αρχές του 2016 έχουν επενδυθεί σε τέσσερις φάσεις $ 106,71 

εκατομμύρια στην Coinbase [$ 600.000 (09-2012), $ 6.110.000 (05-2013), $ 25.000.000 

(12-2013) και $ 75.000.000 (01-2015)], με συνολικά 28 επενδυτές. Η Coinbase 

επεξεργάζεται δωρεάν το πρώτο $ 1 εκατομμύριο που μετατρέπει από Bitcoin σε 

παραστατικά χρήματα των παραγγελιών που γίνονται στις επιχειρήσεις που 

συνεργάζεται, με 1% τέλος μετά από το ποσό αυτό. Ακόμη, δεν υπάρχει χρέωση για 

αυτόν που δίνει Bitcoin στην συναλλαγή, παρέχοντας σημαντική εξοικονόμηση για τους 

εμπόρους, οι οποίοι πληρώνουν έως 3% συν τα τέλη με την χρήση πιστωτικών καρτών. 

Η εταιρεία προέβη σε αποκτήσεις δύο άλλων εταιρειών, της Blockr.io (05-2014) που 

ερευνούσε την blockchain και τα ίχνη των συναλλαγών, καθώς και της Kippt (08-2014) 

που παρείχε σύστημα bookmarking για επαγγελματικά δίκτυα, επιτρέποντας στους 

χρήστες να συλλέγουν και να μοιράζονται περιεχόμενο, δίχως να ανακοινώσει δημοσίως 

το χρηματικό ποσό απόκτησης (crunchbase.com, 2016). 

Συγκεκριμένα, η χρέωση για τους εμπόρους που δέχονται τα παραστατικά 

χρήματα από την μετατροπή των Bitcoin των πελατών ξεκινάει από 0,25% και μπορεί να 

φτάσει έως 0,1% για κάθε συναλλαγή. Στο τέλος της ημέρας γίνεται έκπτωση που 

σχετίζεται με το ποσοστό της συνολικής έντασης των συναλλαγών τις τελευταίες 30 

ημέρες. Οι εκπτώσεις για τα συνολικά μηνιαία ποσά φαίνονται στο πίνακα 4-2 

(coinbase.com, 2016). 
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Πίνακας 4-2: Έκπτωση και τέλος συναλλαγής Coinbase. 

Έκπτωση χρήστη έντασης 30 

ημερών 

Τέλος 

συναλλαγής 

Δότης ΒΤC 

> 0 %     ( ~ 0.00 BTC ) 0.25 % 

0 % 

> 1 %     ( ~ 2,408.15 BTC ) 0.24 % 

> 2.5 %  ( ~ 6,020.37 BTC ) 0.22 % 

> 5 %     ( ~ 12,040.74 BTC ) 0.19 % 

> 10 %   ( ~ 24,081.48 BTC ) 0.15 % 

> 20 %   ( ~ 48,162.96 BTC ) 0.10 % 
Πηγή: coinbase.com, 2016. 

 

Η Coinbase έχει διεκπεραιώσει έως τον Ιανουάριο του 2016 περίπου $ 3 

δισεκατομμύρια συναλλαγές σε Bitcoin. 

 

 
Σχήμα 4-4: Οι συναλλαγές σε Bitcoin στην Coinbase. 

Πηγή: Bitcoinity.org, 2016. 

 

 4.3.4 Προβλήματα της Coinbase 
 

Τα πρώτα προβλήματα που συνάντησε η εταιρεία Coinbase ήταν στο ξεκίνημά 

της, όπου δεν έβρισκε ισχυρό χρηματοδότη για να υλοποιήσει τα σχέδιά της. Άλλα 

προβλήματα της εταιρείας, όπως αναφέρονται σε συνέντευξη του συνιδρυτή Fred 

Ehrsam, είναι το άγνωστο που έχουν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν για τη 

βελτίωση των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούν και ο εντοπισμός των ευκαιριών για 

93 



 

παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ακόμη, έκανε παραλληλισμό με τα πρώτα 

βήματα από την εισαγωγή του διαδικτύου στη ζωή των πολιτών, όπου επακολούθησαν 

πολλές βελτιώσεις και ευκαιρίες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα υπήρχε το eBay αν 

δεν υπήρχε πρωτίστως το διαδίκτυο. Ο Fred Ehrsam δήλωσε ότι προβλήματα υφίστανται 

και από τους ισχύοντες κανονισμούς σε κράτη και ορισμένες πολιτείες τις Αμερικής, από 

την προσπάθεια εφαρμογής των ήδη ξεπερασμένων παλαιών νόμων στα σημερινά 

δεδομένα και από την άγνοια για το Bitcoin (stateofthenet.org, 2015). 

 

 4.3.5 Προκλήσεις της Coinbase 
 

Η Coinbase έχει ως στόχο τη δημιουργία της πιο αποτελεσματικής και ανοιχτής 

μεθόδου πληρωμής για τον κόσμο με συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Η εταιρεία θέλει 

να πρωταγωνιστεί στη δημιουργία εκείνων των διεπαφών που θα κάνουν την πρόσβαση 

και χρήση του Bitcoin από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις πιο εύκολη, ώστε να 

μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρον τα πλεονεκτήματα του. Εκτός από τον πόθο 

για την επίτευξη της πιο αναγνωρίσιμης εταιρείας στο χώρο και την απόκτηση της 

αμέριστης εμπιστοσύνης του κόσμου, η Coinbase αποσκοπεί στη δημιουργία του 

περιβάλλοντος που θα δώσει την ευκαιρία, μέσα από την χρήση εργαλείων που παρέχει, 

στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την εξάλειψη όποιων 

δυσλειτουργιών υπάρχουν στη χρήση του Bitcoin και την τελειοποίηση της χρήσης του. 

 

 4.3.6 Λύση της Coinbase 
 

Η πρώτη μεγάλη λύση στο θέμα της χρηματοδότησης που αντιμετώπιζε η 

Coinbase δόθηκε 11 μήνες μετά την ίδρυσή της, με $ 5 εκατομμύρια επένδυση από την 

USV. Ακολούθησαν και άλλες χρηματοδοτήσεις και η εταιρεία έχει σήμερα (01-2016) 

22 επενδυτές με συνολικό ύψος χρηματοδοτήσεων τα $ 106,71 εκατομμύρια. Για την 

επίτευξη των προκλήσεων και τη διαχείριση της τεχνολογικής της προόδου, η Coinbase 

επένδυσε σε ανθρώπινο προσωπικό και προσέλαβε σπουδαίους ανθρώπους που 

συνδυάζουν ταυτόχρονα την ευφυΐα, την δημιουργικότητα και την συνεργατικότητα. Για 

το σκοπό αυτό, εντόπισε και απόκτησε δύο άλλες «start-up» εταιρείες που 

δραστηριοποιούνταν στον τομέα της, προσλαμβάνοντας τους ιδρυτές ως προσωπικό της. 

Η Coinbase, μέσα από την πλατφόρμα της, παρέχει τον εφοδιασμό κατάλληλων 
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διεπαφών και εργαλείων, καθώς και τη βοήθεια στους ιδιώτες προγραμματιστές και τις 

επιχειρήσεις να δημιουργήσουν καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με το 

Bitcoin, ώστε να υπάρχει κοινό όφελος. 

 

 4.3.7 Ανάλυση S.W.O.T. της Coinbase 
 

Δυνάμεις 

Η Coinbase θεωρείται μία εκ των τριών καλύτερων εταιριών διεθνώς, κατέχοντας 

ηγετικό ρόλο στον τομέα της. Παρέχει στους χρήστες της αξιοπιστία λογισμικού, με 

συνεχή βελτίωση και ανακατασκευή των συστημάτων της για την αφαίρεση όποιων 

περιττών λειτουργιών, κάνοντας το λογισμικό όσο πιο απλό και χρηστικό γίνεται, σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές της. Ακόμη, παρέχεται επιπλέον ασφάλεια στους χρήστες 

Bitcoin με την αποθήκευση, εκτός δικτύου, των αποθεμάτων τους. Η εταιρεία έχει 

μεριμνήσει για την ασφάλιση κλοπής των υπαλλήλων της, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού 

και επίθεσης από κακόβουλα λογισμικά και χρήστες του διαδικτύου. Το ποσό της 

ασφάλισης υπερβαίνει την μέση τιμή των διαδικτυακών Bitcoin που κατέχει, ανά πάσα 

στιγμή, η εταιρεία. Ακόμη, αποζημιώνεται για την κλοπή και απώλεια των 

αποθηκευμένων Bitcoin από φυσική και διαδικτυακή επίθεση, καθώς και από απώλεια, 

λόγω κλοπής από υπαλλήλους της (coinbase.com, 2016). Εκτός από το δυνατό «brand 

name», την ισχυρή φήμη και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει αποκτήσει η εταιρεία, 

ο μεγάλος αριθμός αξιόλογων και αξιόπιστων επενδυτών που έχει και η υγιής 

οικονομική της κατάσταση, της προσδίδουν πλεονέκτημα και δυναμική έναντι των 

ανταγωνιστών. 

Αδυναμίες 

Οι αυξανόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης, η επέκταση και εδραίωση της Coinbase στην 

διεθνή αγορά, αποδεικνύουν την ικανότητα των στελεχών διοίκησης και οικονομικής 

διαχείρισής της και την επιτυχή εφαρμογή των μεθόδων μάρκετινγκ, ελαχιστοποιώντας 

τις αδυναμίες της. Τα περιθώρια βελτίωσης των εφαρμογών και συστημάτων της 

εταιρείας, καθώς και η ύπαρξη της δυνατότητας δημιουργίας καλύτερων προϊόντων και 

υπηρεσιών που σχετίζονται με το Bitcoin, κάνουν την Coinbase ευάλωτη στους 

ανταγωνιστές της με καθοριστικό παράγοντα την ικανότητα των προγραμματιστών και 

τον χρόνο δημιουργίας των νέων προϊόντων και βελτιωμένων εφαρμογών. 
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Ευκαιρίες 

Η συνεχής αύξηση του αριθμού αποδοχής του Bitcoin από τον κόσμο και η 

εξάπλωσή του σε χώρες που μέχρι πρότινος δεν το γνώριζαν ή το απαγόρευαν, καθώς 

και η ενδεχόμενη μελλοντική ευνοϊκότερη ενιαία νομική και φορολογική αντιμετώπιση, 

αποτελούν για την Coinbase ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση και αύξηση των κερδών 

της. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η βελτίωση των εφαρμογών και η ταυτόχρονη νομική 

άδεια, ίσως επιτρέψουν κάποια στιγμή την ίδρυση μιας παγκόσμιας διαδικτυακής 

τράπεζας που θα διαχειρίζεται λογαριασμούς Bitcoin. Ακόμη, το ενδιαφέρον πολλών 

τραπεζών για τον τρόπο συναλλαγής και την τεχνολογία του Bitcoin, ενσωματώνοντας 

την στα δικά τους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αποτελεί για την Coinbase 

επιχειρηματική ευκαιρία συνεργασίας. 

Απειλές 

Οι κύριοι ανταγωνιστές της Coinbase είναι η BitPay και Pagobit, οι οποίες 

παρέχουν της ίδιες υπηρεσίες, η OKCoin.com που είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο 

Bitcoin, καθώς και η Xapo που συνδυάζει την παροχή πορτοφολιών με την εκτός 

δικτύου αποθήκευση. Η νομική και πολιτική απαγόρευση της χρήσης ψηφιακών 

νομισμάτων, η γρηγορότερη τεχνολογική πρόοδος των ανταγωνιστών και η αύξηση του 

αριθμού τους, καθώς και η παύση χρηματοδοτικών κεφαλαίων στην επιχείρηση 

αποτελούν απειλές που πρέπει να είναι έτοιμη η εταιρεία να αντιμετωπίσει σε 

ενδεχόμενη παρουσίαση τους. Ακόμη, απειλή αποτελούν οι τράπεζες της εκάστοτε 

χώρας, σε περίπτωση που θίγονται τα συμφέροντά τους. Τέλος, η επιρροή των διεθνών 

πολιτικοοικονομικών συγκυριών και η ραγδαία μείωση της τιμής, καθώς και απαξίωσης 

του Bitcoin, θα εκμηδένιζε την αγοραστική δύναμη των χρηστών του με ολέθριες 

συνέπειες στην Coinbase. 

 

 4.4  Μελέτη Περίπτωσης: BitPay 
 

 4.4.1 Ταυτότητα της BitPay 
 

Η BitPay ιδρύθηκε (2011) από τους Stephen Pair και Anthony Gallippi στην 

Ατλάντα της Τζόρτζια των Η.Π.Α. και είναι πάροχος υπηρεσιών πληρωμών Bitcoin, 

καθώς και άλλων κρυπτονομισμάτων μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών. Ο πελάτης 

μπορεί να αποκτήσει πορτοφόλια Bitcoin από την εταιρεία και να αποθηκεύσει τα 
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κρυπτονομίσματα σε λογαριασμό στην BitPay ή σε τράπεζες κατόπιν μετατροπείς στο 

ανάλογο παραστατικό νόμισμα. Ακόμη, παρέχεται στους ιδιώτες προγραμματιστές 

διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών API, ώστε να δημιουργήσουν λογισμικά και 

εφαρμογές σχετικές με το Bitcoin. Η BitPay συνεργάζεται με περισσότερες από 60.000 

επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 6 ηπείρους και παρέχει πάνω από 40 ολοκληρωμένες 

λύσεις εφαρμογών, όπως για ηλεκτρονικό εμπόριο και για συστήματα σημείων πώλησης. 

Η εταιρεία υποστηρίζει διακανονισμούς σε 9 νομίσματα, συνεργάζεται με τράπεζες 38 

χωρών και δέχεται συναλλαγές Bitcoin σε 240 χώρες. 

 

 
Σχήμα 4-5: Παγκόσμιες τραπεζικές συναλλαγές και διακανονισμοί της BitPay (μπλε χρώμα). 

Πηγή: bitpay.com, 2016. 

 

 Σήμερα, η BitPay συνεργάζεται με μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Microsoft, 

TigerDirect, WordPress, AiBaltic, Paypal, Shopify, globalpayments, Zynga, Gyft, , 

Neteller και Newegg (bitpay.com, 2016). 

 

 4.4.2 Τοποθέτηση της BitPay 
 

Το 2013 ο Anthony Gallippi δήλωσε ότι το Bitcoin είναι μια πολύ-λειτουργική 

τεχνολογία, ένα παγκόσμιο δίκτυο peer-to-peer πληρωμής που θα λύσει προβλήματα 

συναλλαγών και θα αλλάξει τον κόσμο. Ακόμη, πρόσθεσε ότι «όταν οι επιχειρήσεις 

αντιλαμβάνονται τις υπηρεσίες μας, βλέπουν ότι τα οφέλη είναι πολύ συναρπαστικά» 

(Dotson, 2013). Σε συνέντευξή του (05-2013) για λογαριασμό της CoinDesk (ιστοσελίδα 

ειδήσεων Bitcoin και κρυπτονομισμάτων) ανέφερε ότι χωρίς έναν επεξεργαστή 
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πληρωμής δεν έχει ιδέα ο χρήστης από πού πληρώθηκε και για ποιο λόγο. Πρόσθεσε ότι 

το 90% των πελατών της εταιρείας είναι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και πως η πιστωτική κάρτα δεν σχεδιάστηκε για το διαδίκτυο. 

Επίσης, δήλωσε ότι είναι δύσκολο να ρυθμιστεί κάτι το οποίο είναι peer-to-peer και 

ανοικτού κώδικα όπως το Bitcoin και ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι 

κατά τη συναλλαγή, όπου από ένα ποσό και πάνω θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

ταυτοποίηση (Kirby, 2013). Ο Anthony Gallippi ισχυρίστηκε (09-2013) ότι η BitPay 

αποτελεί κομβικό σημείο για την οικονομική τεχνολογία, ειδικά στις πληρωμές και την 

απόκτηση εμπορικού χώρου, προσθέτοντας ότι υπάρχουν εκπληκτικές επιχειρήσεις που 

εστιάζουν στην παράδοση πραγματικών αποτελεσμάτων, μέσω της καινοτομίας (Spaven, 

2013). Σε άλλη συνέντευξή του (05-2014) δήλωσε ότι οι χρηματοδοτήσεις που δέχεται η 

εταιρεία του είναι επικύρωση της 12μηνης δουλειάς της BitPay. Πρόσθεσε πως οι 

επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται είναι 40.000, δέκα φορές περισσότερες απ’ ότι 

ήταν πριν ένα χρόνο και δεδομένων των ευκαιριών που δίνει το Bitcoin, θα ήθελε να 

πετύχει παρόμοιο αποτέλεσμα για το επόμενο έτος (Rizzo, 2014). Οι επιχειρήσεις την 

επόμενη χρονιά έφτασαν τις 60.000. 

Ο Stephen Pair, συνιδρυτής της BitPay, σε συνέντευξή του (05-2014) δήλωσε ότι 

«Είχαμε πάντα την αίσθηση ότι το Bitcoin χρειάζεται εταιρείες που μπορούν να 

επενδύσουν εάν το Bitcoin και η BitPay πρόκειται να επιτύχουν» και πως το ενδιαφέρον 

των επενδυτών και επαγγελματιών παραμένει αμείωτο παρά την αστάθεια στην τιμή του 

Bitcoin. Επίσης, πρόσθεσε πως οι επενδυτές βλέπουν μακροπρόθεσμα τις δυνατότητες 

του Bitcoin για τις διαδικτυακές πληρωμές (Fiegerman, 2014). Ο Stephen Pair δήλωσε 

πως, αν και οι επιχειρήσεις αυξήθηκαν στις 60.000, η κίνηση του ποσού των Bitcoin 

παρέμεινε η ίδια και πως ποτέ δεν πίστευε ότι από την μία μέρα στην άλλη θα υιοθετηθεί 

από τους ανθρώπους το Bitcoin. Στη βιομηχανία έχουν συνειδητοποίηση την απίστευτη 

αυτή τεχνολογία, η οποία θα χρειαστεί λίγο ακόμη χρόνο για να ωριμάσει. Τέλος, 

σημείωσε πως η τεχνολογία αυτή μπορεί να παρέχει πάρα πολλές καλύτερες λειτουργίες 

στις τράπεζες, όπως την εκκαθάριση και πώληση μεταξύ των τραπεζών, μεταφέροντας 

ακαριαία και γρήγορα μεγάλα χρηματικά ποσά (Williams, 2015). 
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 4.4.3 Οικονομικά στοιχεία της BitPay 
 

Ο Anthony Gallippi δήλωσε (09-2013) πως η BitPay επεξεργαζόταν κάθε μήνα 

συναλλαγές εμπόρων συνολικού ύψους $ 6-7 εκατομμυρίων και για το έως τότε έτος, 

ξεπερνούσε τα $ 34 εκατομμύρια που αναλογούσαν σε 270.830 Bitcoin (Spaven, 2013). 

Το έτος 2014 οι συναλλαγές της εταιρείας από δολάρια Αμερικής σε Bitcoin ξεπέρασαν 

τα $ 158 εκατομμύρια με αύξηση 47% από το 2013 και το νούμερο των συναλλαγών 

όλων νομισμάτων είχε υπερδιπλασιαστεί. Το ίδιο έτος η BitPay αύξησε το προσωπικό 

της κατά 29 υπαλλήλους. Ενδεικτικά, για μια εταιρεία πιστωτικών καρτών με τα ίδια 

νούμερα συναλλαγών οι χρεώσεις θα έφταναν περίπου τα $ 7.991.250, ενώ με το Bitcoin 

στην BitPay είναι μηδενικές (Buntinx, 2014). 

 

 

Σχήμα 4-6: Διαδικασία συναλλαγής με Bitcoin στην BitPay. 

Πηγή: bitpay.com, 2016. 

 

Η εταιρεία το 2014, θέλοντας να βοηθήσει τις καινούργιες επιχειρήσεις στην 

εισαγωγή τους στο Bitcoin, παρείχε ελεύθερες και απεριόριστες υπηρεσίες με στόχο έως 

το 2017 να έχει επιτύχει τις 1 εκατομμύριο εγγραφές στην πλατφόρμα της. Οι 

προηγούμενες χρεώσεις είχαν 3 προγράμματα, αυτό της καινούριας επιχείρησης που 

ήταν είτε 1% για όλες της συναλλαγές, είτε $ 30 μηνιαίως, το εμπορικό για μεγάλες 

εταιρείες με χρέωση $ 300 μηνιαίως και το επιχειρηματικό άνευ ανακοινώσιμης τιμής 

(Reutzel, 2014). Ο Anthony Gallippi δήλωσε (09-2015) πως το καινούργιο σχήμα της 

τιμολόγησης θα ισχύει για πάντα, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει επιχειρήσεις. Στη 

συνέχεια, η δήλωση αναθεωρήθηκε και πλαισιώθηκε σε ένα καινούριο σχέδιο της 
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εταιρείας, όπου οι συναλλαγές για καινούργιες επιχειρήσεις είναι δωρεάν έως $ 1000 

ημερησίως και για 30 συναλλαγές τον μήνα, παρέχοντας στις μικρές επιχειρήσεις 

περισσότερες υπηρεσίες. Για συναλλαγές πέραν των 30 μέσα στον ίδιο μήνα, η κάθε 

επιπλέον συναλλαγή χρεώνεται με 1% τέλος (Rizzo, 2015). Επιπλέον, υπάρχει το 

πρόγραμμα για εμπορικές επιχειρήσεις με χρέωση 1% και απεριόριστες συναλλαγές, ενώ 

το επιχειρηματικό πρόγραμμα είναι άνευ ανακοινώσιμης τιμής. 

 

 
Σχήμα 4-7: Οι συναλλαγές σε Bitcoin στην BitPay. 

Πηγή: Bitcoinity.org, 2016. 

 

Έως τις αρχές του 2016 έχουν επενδυθεί σε τρεις φάσεις $ 32,51 εκατομμύρια 

στην BitPay [$ 510.000 (01-2013), $ 2.000.000 (05-2013) και $ 30.000.000 (05-2014)], 

με συνολικά 18 επενδυτές (crunchbase.com, 2016). Το συνολικό ποσό των επενδύσεων 

είναι αρκετά μικρότερο από αυτό του βασικού ανταγωνιστή της Coinbase ($ 106,71 

εκατομμύρια), όπου εάν κρίνουμε από τα οικονομικά στοιχεία των δύο εταιρειών και τις 

επιχειρηματικές κινήσεις, φαίνεται να έχει πλεονέκτημα η Coinbase. 

Σε άρθρο της CoinDesk (09-2015) αναφέρεται ότι πηγές κοντά στην BitPay 

υπαινίχθησαν ότι ανακοινώθηκαν με ζεύγος ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) 20 

απολύσεις εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και εργολάβων. Συγκεκριμένα, τα 

μηνύματα ζητούσαν από τους υπαλλήλους να είναι επαγγελματίες και διακριτικοί, να 

μην τους επηρεάσει το γεγονός και πως ο δρόμος για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι 

γεμάτος προκλήσεις και η ευκαιρία της παγκόσμιας αγοράς για συναλλαγές Bitcoin έχει 

ενδεχομένως δισεκατομμύρια δολάρια. Σε απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα φαίνεται ο 

Stephen Pair να ισχυρίζεται ότι η BitPay μείωσε το προσωπικό της σε μια προσπάθεια 

ελάττωσης του κόστους και της καλύτερης ευθυγράμμισης του ρυθμού ανάπτυξης στον 
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κλάδο (Rizzo, 2015). Ενώ η Coinbase προβαίνει σε προσλήψεις και αποκτήσεις άλλων 

εταιρειών, η αντίπαλος της BitPay κάνει απολύσεις. 

 

 4.4.4 Προβλήματα της BitPay 
 

Το 2014 ο ο Anthony Gallippi δήλωσε ότι έπρεπε να συνεχίσει η εταιρεία του να 

κάνει το προϊόν της πιο επεκτάσιμο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εάν λειτουργεί για 

1.000 επιχειρήσεις αυτό δεν σημαίνει ότι θα ισχύει το ίδιο και για 100.000. Ανέφερε, ότι 

θα πρέπει να συνεχίσουν να προσθέτουν καινούρια χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα 

τους και να δημιουργούν αυτά που οι πελάτες τους ζητάνε (Rizzo, 2014). Τα 

αχαρτογράφητα μονοπάτια που οδηγούν στην τεχνολογική βελτίωση και επέκταση της 

πλατφόρμας που χρησιμοποιεί η BitPay για τους πελάτες της, αποτελούν πρόβλημα για 

την εταιρεία που θα πρέπει να επιλύσει ταχύτατα, καθώς βλέπει τους ανταγωνιστές της 

να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Η ανάγκη της εταιρείας να εξελιχθεί και να 

παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε περισσότερες χώρες, απαιτεί την εύρεση 

περισσότερων χρηματοδοτήσεων και ικανότατου προσωπικού για την υλοποίηση των 

στόχων της. Η αντιμετώπιση νομοθετικών προβλημάτων σε ορισμένες χώρες στη 

προσπάθεια επέκτασης της εταιρείας, ίσως να μην της προσδίδουν μειονέκτημα έναντι 

των ανταγωνιστών της, αφού ισχύουν οι ίδιοι νόμοι για όλους, όμως αποτελούν 

τροχοπέδη στα μελλοντικά της σχέδια. 

  

 4.4.5 Προκλήσεις της BitPay 
 

Σύμφωνα με το Anthony Gallippi (05-2014) ένας από τους στόχους της εταιρείας 

είναι η υιοθέτηση του Bitcoin στο εξωτερικό μέσα από το παγκόσμιο προϊόν τους και η 

ενσωμάτωση στρατηγικών επενδυτών από την Ευρώπη, η οποία τους δίνει το 30% της 

δουλειάς τους. Η ανάγκη για επέκταση στο διεθνή χώρο απαιτεί αναζήτηση 

επιχειρήσεων για συνεργασία στη βόρεια και νότια Αμερική, καθώς και Ευρώπη. Η 

δημιουργία μιας ομάδας με αξιόλογα άτομα που θα προσθέτουν εμπειρία, ιδιαίτερα στον 

τομέα της ανάπτυξης τεχνολογιών, αφού η εταιρεία ασχολείται κατά κύριο λόγο με 

εργαλεία τα λογισμικά, αποτελεί πρόκληση (Rizzo, 2014). Η εταιρεία επιδιώκει τη 

δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών και συγκεκριμένα τη δημιουργία λογισμικού 

για αποκεντρωμένη ψηφιακή αναγνώριση με την αντικατάσταση των κωδικών 
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πρόσβασης και ψηφιακών υπογραφών από μια ψηφιακή ταυτότητα (Cawrey, 2014). Η 

μεγάλη πρόκληση για την BitPay είναι η ταυτόχρονη επιτυχημένη ενασχόληση με το 

αρχικό της μοντέλο που είναι η επεξεργασία συναλλαγών και η δημιουργία εφαρμογών 

διαφορετικής λειτουργίας της blockchain του Bitcoin. 

 

 4.4.6 Λύση της BitPay 
 

Η ενσωμάτωση καινούριων αλλά πολλά υποσχόμενων εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα, καθώς και η συγχώνευση ή συνεργασία έμπειρων 

επιχειρήσεων με την BitPay θα φέρει νέες ιδέες στην εταιρεία και θα μειώσει πιθανούς 

μελλοντικούς ανταγωνιστές. Επίσης, θα αποκτήσει εξειδικευμένο προσωπικό που θα 

μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των βελτιώσεων της πλατφόρμας και τη 

δημιουργία εφαρμογών, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες. Η δημιουργία 

μιας ομάδας από έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι θα 

αναζητούν σε άλλες χώρες με ευνοϊκή νομοθεσία πιθανούς χρηματοδότες, θα δώσει στην 

εταιρεία ώθηση για περαιτέρω επέκταση. 

 

 4.4.7 Ανάλυση S.W.O.T. της BitPay 
 

Δυνάμεις 

Η BitPay, μία από της παλαιότερες εταιρείες επεξεργασίας συναλλαγών Bitcoin, 

θεωρείται μαζί με την ανταγωνίστρια της Coinbase από τις καλύτερες εταιρείες διεθνώς 

στον τομέα της. Η εταιρεία παρέχει ευκολία λογισμικού και αξιοπιστία που 

αποδεικνύεται από το χρονικό διάστημα της ηγετικής θέσης που κατέχει στην αγορά, τον 

μεγάλο αριθμό των πελατών της, καθώς και την προτίμηση σημαντικών εταιρειών για 

συνεργασία, όπως η Microsoft. Η συμβατότητα της πλατφόρμας της εταιρείας με όλα τα 

πορτοφόλια Bitcoin, όπου καθιστά μη αναγκαία την δημιουργία επιπλέον λογαριασμών, 

η παροχή τιμολογίων σε 40 γλώσσες, η συμβατότητα του λογισμικού με κινητές 

συσκευές, καθώς και άλλες υπηρεσίες κάνουν την BitPay ελκυστικότερη, έναντι των 

ανταγωνιστών που δεν έχουν μεγάλο εύρος παροχών. Τέλος, πλεονέκτημα για την 

εταιρεία αποτελούν το κύρος και μέγεθος των επενδυτών, η οικονομική της άνεση, η 

επέκταση της σε πολλές χώρες και η φήμη του ονόματός της. 
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Αδυναμίες 

Μειονέκτημα για την BitPay αποτέλεσε η συχνή αλλαγή του μοντέλου 

τιμολόγησής της σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και η μεγαλύτερη επιβάρυνση 

στις συναλλαγές με Bitcoin σε σχέση με την Coinbase, η οποία είναι ο σημαντικότερος 

ανταγωνιστής της. Για να υπάρχει διάρκεια στον πρωταγωνιστικό ρόλο της BitPay και 

συνέχεια της ανάπτυξής της, χρειάζεται συχνή ανανέωση των χρηματοδοτικών της 

πόρων και σε σχέση με την Coinbase υστερεί. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό των 

ανταλλαγών παραστατικού χρήματος και Bitcoin, το οποίο επιφέρει κέρδη στην εταιρεία 

απ’ ότι συναλλαγές μεταξύ Bitcoin, είναι στάσιμο παρά την αύξηση των συνεργασιών, 

αποτελεί αδυναμία για την εταιρεία να επιτύχει μεγαλύτερα κέρδη.  

Ευκαιρίες 

Η δυνατότητα επέκτασης των συνεργασιών της BitPay με περισσότερες τράπεζες 

σε παραπάνω από 38 χώρες που ήδη βρίσκεται, αποτελεί ευκαιρία για προσθήκη 

συνεργασιών με νέες επιχειρήσεις και αύξηση των κερδών της. Ακόμη, η δημιουργία 

καινοτόμων εφαρμογών με βάση την blockchain του Bitcoin θα δώσει καινούργιες 

υπηρεσίες στον χρήστη και κέρδη στην εταιρεία.  

Απειλές 

Η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης και απλοποίησης των υπηρεσιών που παρέχονται 

από τις εφαρμογές Bitcoin αποτελεί μόνιμη απειλή για την BitPay, σε περίπτωση που 

κάποιος ανταγωνιστής αποδειχτεί γρηγορότερος και ικανότερος. Οι πολιτικές και 

νομικές αποφάσεις των εκάστοτε χωρών μπορεί να σημάνουν το τέλος συνεργασιών με 

κάποιες τράπεζες και την μείωση του μεριδίου αγοράς της BitPay. Η διάδοση και 

πληροφόρηση της χρήσης του Bitcoin μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη ζήτηση, 

καθώς και ανταγωνιστές. Η μείωση των χρηματοδοτήσεων θα αντανακλούσε σε 

συρρίκνωση της εταιρείας, ενώ οι διεθνής πολιτικοοικονομικές μεταβολές ίσως 

επηρέαζαν αρνητικά την τιμή του Bitcoin και μείωναν δραστικά τα κέρδη της BitPay. 

 

 4.5  Αξιολόγηση-Αποτελέσματα 
 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ψηφιακού νομίσματος 

διαχωρίζονται σε διάφορες ομάδες, ανάλογα με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που 

παρέχουν και σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα. Οι Overstock.com και 

TigerDirect.com ανήκουν στις εταιρείες διαδικτυακής λιανικής πώλησης προϊόντων που 
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δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να κάνει αγορές με τη χρήση Bitcoin. Άλλες 

υπηρεσίες ομάδων εταιρειών είναι η παροχή επεξεργασίας συναλλαγών 

κρυπτονομισμάτων, τα ανταλλακτήρια, οι υπηρεσίες εξόρυξης, η παροχή πορτοφολιών 

κρυπτονομισμάτων και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (Α.Τ.Μ.). Πρόβλημα στις δύο 

ανωτέρω εταιρείες αποτέλεσε η απειρία και έλλειψη τεχνογνωσίας για την ενσωμάτωση 

του τρόπου αγοράς των προϊόντων τους με Bitcoin, καθώς και η αποφυγή του κινδύνου 

αστάθειας των τιμών του. Επιπλέον, πρόβλημα για την Overstock.com ήταν η εύρεση 

τρόπων αντιστάθμισης του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών του Bitcoin, 

αποφεύγοντας περεταίρω απώλειες από την υιοθέτηση του στο χαρτοφυλάκιο της 

εταιρείας με την αποθήκευση κρυπτονομισμάτων. Τελική απόφαση και των δύο 

εταιρειών για τη συναλλαγή με Bitcoin ήταν η συνεργασία με εξωτερικές εταιρείες, όπου 

ως τρίτοι προμηθευτές παρέχουν υπηρεσίες μετατροπής του Bitcoin και άμεσης 

απόδοσης του σε δολάρια Αμερικής, αποφεύγοντας κινδύνους αστάθειας τιμών. Η 

Overstock.com συνεργάστηκε με την  εταιρεία Coinbase και η TigerDirect.com με την 

BitPay. Η TigerDirect.com υιοθέτησε τις πληρωμές με Bitcoin, ύστερα από απαίτηση 

μεγάλου μέρους πελατών, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αγορές νέας σειράς προϊόντων 

εξοπλισμού εξαρτημάτων εξόρυξης Bitcoin που πουλούσε η εταιρεία. Η νέα υπηρεσία 

πληρωμής Bitcoin απέδωσε μικροπληρωμές προϊόντων, ασφάλεια, ταχύτητα, αμεσότητα 

και χαμηλούς φόρους στις συναλλαγές, προσδίδοντας μεγαλύτερη αξία στους πελάτες 

και ενδυνάμωση των σχέσεών τους. 

Οι δύο εταιρείες κατάφεραν, μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την υιοθέτηση 

του Bitcoin, να κάνουν έσοδα $ 1 εκατομμυρίου με Bitcoin πωλήσεις. Τα συνολικά 

ετήσια έσοδα της θυγατρικής TigerDirect.com, πριν την πώλησή της, ήταν πολύ 

λιγότερα από αυτά της Overstock.com, αφού η τελευταία είχε περίπου τα ίδια ετήσια 

έσοδα με αυτά της NATG ($ 1,3 δισεκατομμύρια), επιχειρηματικού τομέα της μητρικής 

εταιρείας Systemax, ο οποίος αποτελούνταν από την TigerDirect.com και τρεις ακόμα 

επιχειρήσεις. Μετά την αποδοχή Bitcoin αγορών, οι δύο επιχειρήσεις αύξησαν το 

πελατολόγιό τους, καθώς και τις πωλήσεις τους, οι οποίες σε σύγκριση με το συνολικό 

ετήσιο τζίρο είναι αρκετά μικρές. Το Bitcoin χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο αριθμό 

αγοραστών που συνεχώς αυξάνεται, όμως υστερεί αρκετά σε σύγκριση με το συνολικό 

αριθμό των αγοραστών που προτιμούν άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής. Η 

διαφορά αυτή είναι αισθητή σε μεγάλες επιχειρήσεις με τεράστια ποσά ετήσιου τζίρου, 

όπου τα έσοδά τους επηρεάζονται ελάχιστα από τα κέρδη με Bitcoin αγορές, σε αντίθεση 
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με τις μικρότερες επιχειρήσεις. Η εισαγωγή του Bitcoin στις μεγάλες εταιρείες για 

πληρωμή των προϊόντων τους, όπως είναι η Overstock.com και δεδομένου της παρούσας 

ανωριμότητας της Bitcoin αγοράς, φαίνεται περισσότερο ως διερευνητική προσπάθεια, 

ενώ σε μικρότερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης παρουσιάζεται ως ευκαιρία και 

επιχειρηματική γραμμή. 

Η BitPay και Coinbase είναι εταιρείες υπηρεσιών επεξεργασίας συναλλαγών 

Bitcoin, πορτοφολιών και αποθήκευσης του κρυπτονομίσματος, αποτελώντας τις 

καλύτερες εταιρείες διεθνώς στον τομέα τους και τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή μεταξύ 

τους. Οι εταιρείες παρέχουν διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών API για δημιουργία 

λογισμικών και εφαρμογών σχετικών με το Bitcoin. Η BitPay υπερέχει σε αριθμό της 

Coinbase στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων (60.000>42.000), στις χώρες με τις τράπεζες 

των οποίων συνεργάζεται (38>32) και στα κράτη που δέχεται συναλλαγές Bitcoin  

(240>190). Για να υπάρχει διάρκεια στον πρωταγωνιστικό ρόλο της BitPay και συνέχεια 

της ανάπτυξής της, χρειάζεται συχνή ανανέωση των χρηματοδοτικών της πόρων ($ 32,51 

εκατομμύρια από 18 επενδυτές) και στον τομέα αυτό υστερεί σε σχέση με την Coinbase 

($ 106,71 εκατομμύρια από 28 επενδυτές), η οποία αντιμετώπισε χρηματοδοτικά 

προβλήματα στους πρώτους μήνες λειτουργίας της. Οι δύο εταιρείες, κατά την επέκτασή 

τους σε νέες χώρες, έχουν να αντιμετωπίσουν νομικά και φορολογικά εμπόδια και να 

προλάβουν την τεχνολογική εξέλιξη, δημιουργώντας καινούργιες εφαρμογές για το 

Bitcoin και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες τους στον πελάτη. Η Coinbase προέβη σε 

αποκτήσεις άλλων εταιρειών, ενισχύοντας το εξειδικευμένο προσωπικό της, σε αντίθεση 

με την BitPay, η οποία έκανε απολύσεις για ελάττωση του κόστους της και βελτίωση του 

ρυθμού ανάπτυξής της. 

Το συνολικό ποσό των ανταλλαγών παραστατικού χρήματος με Bitcoin επιφέρει 

σημαντικά κέρδη στις δύο εταιρείες, αφού αποτελεί τη βασική λειτουργία και υπηρεσία 

τους, με την Coinbase να πλεονεκτεί έναντι της BitPay και να επιτυγχάνει μεγαλύτερα 

κέρδη. Η BitPay τροποποίησε το μοντέλο τιμολόγησής της τρείς φορές, με την τελική 

επιβάρυνση να μειονεκτεί από αυτήν της Coinbase. Η δύο εταιρείες ιδρύθηκαν με το 

Bitcoin να αποτελεί το βασικό προϊόν που διαπραγματεύονται και από το οποίο έχουν 

έσοδα, καθώς και το προϊόν γύρω από το οποίο δημιούργησαν περαιτέρω εφαρμογές και 

υπηρεσίες για τους πελάτες τους. Το ρίσκο των επιχειρήσεων είναι αρκετά υψηλό, όσο η 

τιμή του Bitcoin έχει αστάθεια και έγκειται στην απόκτηση κρυπτονομισμάτων ως 

περιουσιακών της στοιχείων και εσόδων. Η αντιστάθμιση των κινδύνων της τιμής του 
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Bitcoin εξαρτάται από την ικανότητα της εκάστοτε διαχειριστικής διοίκησης των 

επιχειρήσεων, τη μείωση της κερδοφορίας και την ωρίμανση της αγοράς. Η ύπαρξη των 

εταιρειών με επιχειρηματικό μοντέλο το ψηφιακό νόμισμα εξαρτάται κατά μεγάλο 

βαθμό από την επιρροή των διεθνών πολιτικοοικονομικών συγκυριών, όπου μια μεγάλη 

μείωση της τιμής του θα αποδυνάμωνε την αγοραστική δύναμη των χρηστών και θα 

απειλούσε την ύπαρξη των δύο εταιρειών. 
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 5    Επίλογος 
 

Το ψηφιακό νόμισμα αποτελεί τεχνολογία καινοτομίας, συμβάλει στο 

ηλεκτρονικό επιχειρήν και αναμφισβήτητα θα συνεχίσει να μας απασχολεί για τα 

επόμενα χρόνια είτε σε ερευνητικό επίπεδο είτε ως ένα νέο παγκόσμιο ηλεκτρονικό 

νόμισμα. Στη συνέχεια, συνοψίζονται τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας και 

παρατίθενται τα γενικά και ερευνητικά συμπεράσματα. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στα 

όρια και τους περιορισμούς της έρευνας, καθώς και σε ιδέες για μελλοντικές επεκτάσεις 

στη θεματική περιοχή του ψηφιακού νομίσματος. 

 

 5.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 
 

 5.1.1 Σύνοψη 
 

Η χρήση του ψηφιακού νομίσματος στις επιχειρήσεις και την παγκόσμια αγορά, 

ως ένα νέο αποκεντρωμένο μέσο συναλλαγής και ταυτόχρονα καινοτόμο σύστημα 

πληρωμών, αυξάνεται ραγδαία με την πάροδο του χρόνου. Με τη διεξαγωγή έρευνας 

στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναδεικνύεται η συνεισφορά και η επιρροή που 

ασκεί το ψηφιακό νόμισμα στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, καθώς και οι οικονομικές 

επιπτώσεις και ευκαιρίες που αυτό επιφέρει. 

Γίνεται αναφορά στην έννοια και τις μορφές του ψηφιακού νομίσματος, καθώς 

και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του. Ακόμη, 

με την τεχνολογική και θεωρητική προσέγγιση επιτυγχάνεται η κατανόηση των 

λειτουργιών του ψηφιακού νομίσματος, σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης του, τη 

σταθερότητα των τιμών του, τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και φορολόγηση των 

συναλλαγών, καθώς και την ανωνυμία των συναλλασσομένων. Τέλος, συγκρίνεται το 

ψηφιακό νόμισμα με άλλους τρόπους πληρωμής και εξάγονται συμπεράσματα για τις 

επιχειρήσεις, αλλά και για τις επιπτώσεις του στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την 

οικονομία. 
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 5.1.2 Γενικά συμπεράσματα 
 

Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σύγχυση στον ευρύ κόσμο, όσον αφορά την 

έννοια του ψηφιακού και εικονικού νομίσματος, όπου χρησιμοποιούνται εναλλακτικά 

για την περιγραφή οποιουδήποτε νομίσματος που αντιπροσωπεύεται από κάποιο 

ηλεκτρονικό μέσο. Το ψηφιακό νόμισμα χωρίζεται σε δύο είδη που είναι το 

κρυπτονόμισμα και το εικονικό νόμισμα. Το τελευταίο χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες 

που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι α) το σύστημα κλειστού 

εικονικού νομίσματος που δεν έχει σχέση με την πραγματική οικονομία και δεν 

ανταλλάσσεται με πραγματικά χρήματα, β) το σύστημα εικονικού νομίσματος μονής 

κατεύθυνσης ροής, όπου αγοράζεται από συμβατικά χρήματα σε συγκεκριμένη 

συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίζει ο ιδιοκτήτης του συστήματος στο οποίο 

χρησιμοποιείται και δεν ανταλλάσσεται με συμβατικά χρήματα και γ) το σύστημα 

εικονικού νομίσματος αμφίδρομης ροής, όπου ανταλλάσσεται σύμφωνα με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες του συμβατικού νομίσματος και λειτουργεί όπως 

οποιοδήποτε άλλο μετατρέψιμο νόμισμα στον πραγματικό κόσμο. Το κρυπτονόμισμα 

έχει υβριδικό χαρακτήρα, διότι είναι εικονικό της γ) κατηγορίας και ψηφιακό 

ταυτόχρονα. Η κατηγοριοποίηση των διαφόρων μορφών κρυπτονομισμάτων ποικίλει 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, όπως για παράδειγμα εάν είναι αποκεντρωμένα ή 

κεντρικοποιημένα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η χρονοσήμανση της συναλλαγής τους 

και ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούν. 

Η μεταβλητότητα της τιμής των αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων και 

συγκεκριμένα του Bitcoin με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση αγοράς, το οποίο 

αποτέλεσε το πρωταρχικό νόμισμα και οδηγό για τα επακόλουθα κρυπτονομίσματα, 

είναι αρκετά μεγάλη. Παρατηρώντας τη συνολική πορεία της τιμής του Bitcoin από την 

αρχική του εμφάνιση έως και τις μέρες μας, διαπιστώνουμε την αστάθεια και τις μεγάλες 

διακυμάνσεις στην τιμή του, ιδιαίτερα εν καιρώ ραγδαίων διεθνών πολιτικοοικονομικών 

μεταβολών. Το γεγονός ότι το Bitcoin έχει λίγα χρόνια κυκλοφορίας στην αγορά και η 

μικρή, αλλά με αυξητικούς ρυθμούς, επεκτασιμότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες 

μεθόδους πληρωμής, το κάνει ένα ελκυστικό νόμισμα για τους κερδοσκόπους. Η 

ωρίμανση του νομίσματος στην αγορά και η μείωση της κερδοσκοπίας θα βοηθήσουν 

στην άμβλυνση της αστάθειας της τιμής του. Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του 
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κρυπτονομίσματος είναι η προσφορά και ζήτηση, η ελκυστικότητα, οι μακροοικονομικές 

και χρηματοοικονομικές εξελίξεις, καθώς και μεταβλητές τεχνικής φύσεως. 

Οι συναλλαγές που γίνονται μεταξύ των αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων 

είναι μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων (peer-to-peer) και την απουσία τρίτου ελεγκτικού 

φορέα, όπως για παράδειγμα είναι οι τράπεζες, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα είδος 

ανωνυμίας, όχι όμως και πλήρη απόκρυψη των ψηφιακών ιχνών. Ο τρόπος με τον οποίο 

είναι δομημένες οι λειτουργίες ενός δικτύου κρυπτονομίσματος παρέχουν ασφάλεια στη 

διαδικασία συναλλαγής. 

Τα συμπεράσματα σχετικά με τη νομιμότητα και φορολόγηση του ψηφιακού 

νομίσματος ποικίλουν ανάλογα με την εκάστοτε χώρα. Γενικά, το συνολικό ρυθμιστικό 

τοπίο διεθνώς, υπαγορεύει την απαγόρευση της χρήσης των κρυπτονομισμάτων με 

ανεκτική όμως συμπεριφορά. Δεν υπάρχει ενιαίο παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη 

χρήση των κρυπτονομισμάτων, όπου σε κάποιες χώρες παρουσιάζονται ως μέσο 

ανταλλαγής αξίας ή περιουσιακό στοιχείο και σε άλλες ως λογιστική μονάδα. Η 

δυσκολία νομοθέτησης έγκειται στο γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια ένταξης των 

αποκεντρωμένων ψηφιακών νομισμάτων στους νόμους, δίχως οι νομοθέτες να κατέχουν 

ειδικές γνώσεις, ώστε να ξεχωρίζεται η τεχνολογία από τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες 

που προσφέρουν, βάση των οποίων θα πρέπει να νομοθετούν. Άλλος λόγος νομοθετικής 

δυσκολίας των ψηφιακών νομισμάτων θα μπορούσε να είναι η εκάστοτε κυβερνητική 

παρέμβαση, ώστε να μην προβούν οι νομοθέτες σε κάποιο νόμο που νομιμοποιεί την 

ύπαρξή τους ως νομίσματα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ένα φορολογικό πλαίσιο 

εισπρακτικού χαρακτήρα. 

Τα ψηφιακά νομίσματα έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως και μειονεκτήματα. 

Τα μειονεκτήματα δεν είναι έναντι των άλλων τρόπων πληρωμής, αλλά περισσότερο 

ηθικής και τεχνικής φύσεως και σε σχέση με τη βαρύτητα της ωφέλειας των χρηστών 

υπερτερούν τα πλεονεκτήματα. Θέματα όπως η ευχέρεια του χρήστη να αποδώσει το 

φόρο εισοδήματος, η κατανάλωση μεγάλης υπολογιστικής ισχύος, η ανωνυμία και 

διευκόλυνση παρανομιών, η μη απτότητα στοιχείων και η αδυναμία αντιστρεψιμότητας 

συναλλαγών, φαίνεται να περνούν σε δεύτερη μοίρα για το χρήστη, ο οποίος 

επωφελείται από την ευκολία, την ταχύτητα, την αμεσότητα και το πολύ χαμηλό κόστος 

συναλλαγών, τις μικροπληρωμές καθώς και άλλων πλεονεκτημάτων. Συμπέρασμα που 

προκύπτει από τη σύγκριση του ψηφιακού νομίσματος έναντι των άλλων παραδοσιακών 

μεθόδων ηλεκτρονικής συναλλαγής, είναι η υπερίσχυση του πρώτου σε πλεονεκτήματα, 
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κυρίως λόγω των ξεχωριστών ιδιαιτεροτήτων του, όπως της ανωνυμίας που προσφέρει, 

του επιπέδου ασφάλειας και της ελάχιστης χρέωσης συναλλαγών. 

Το ψηφιακό νόμισμα αποτελεί πολύπλοκη τεχνολογική καινοτομία που 

αναπτύσσεται και βελτιώνεται συνεχώς, παρέχοντας καλύτερες εφαρμογές και 

υπηρεσίας, καθώς ωριμάζει στην αγορά. Επίσης, τηρεί τις τρεις βασικές λειτουργίες του 

χρήματος, γιατί είναι μονάδα μέτρησης αξίας αλλά ταυτόχρονα και μέσο συναλλαγής και 

διατήρησης αυτής. Η εισαγωγή του ψηφιακού νομίσματος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

και η συνεχώς αυξανόμενη ένταση και όγκος των συναλλαγών επηρεάζουν το παγκόσμιο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, αποτελώντας νέα συνιστώσα του, και κατά συνέπεια επηρεάζουν 

την οικονομία. Η χρήση του ψηφιακού νομίσματος ως μέσο συναλλαγής συνδέεται με 

τις μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις, επηρεάζοντας την τιμή του και 

την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Η ανταπόκριση της υιοθέτησης των 

κρυπτονομισμάτων από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές είναι θετική και η 

περαιτέρω επέκταση και ενδεχόμενη παγίωση της χρήσης τους θα υποχρεώσει τις 

τράπεζες και κυβερνήσεις να προσαρμόσουν τα υπάρχοντα συστήματα πληρωμής τους. 

 

 5.1.3 Συμπεράσματα έρευνας 
 

Ανάλογα με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν οι επιχειρήσεις σχετικά 

με το ψηφιακό νόμισμα, κατατάσσονται σε ομάδες. Επομένως, υπάρχουν επιχειρήσεις 

που παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας συναλλαγών, πορτοφολιών και εξόρυξης 

κρυπτονομισμάτων, ανταλλακτήρια, καθώς και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (Α.Τ.Μ.). 

Ακόμη, υπάρχουν επιχειρήσεις λιανικής και χοντρικής πώλησης προϊόντων, καθώς και 

υπηρεσιών, οι οποίες ενσωματώνουν στις πωλήσεις τους τον τρόπο πληρωμής με 

ψηφιακό νόμισμα και συγκεκριμένα του Bitcoin, που είναι το πιο διαδεδομένο 

κρυπτονόμισμα και το θεωρούν περισσότερο αξιόπιστο των άλλων. Λόγω της πρώιμης 

κατάστασης που επικρατεί γύρω από τα κρυπτονομίσματα, της συνεχούς βελτίωσης των 

λειτουργιών του δικτύου τους, αλλά και της απειρίας και έλλειψης τεχνογνωσίας των 

επιχειρήσεων πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, επιλέγονται τρίτες εταιρείας για την 

ενσωμάτωση του νέου τρόπου αγοράς και την παροχή των ανάλογων λογισμικών. 

Ουσιαστικά, οι επιχειρήσεις δεν έρχονται σε επαφή με το κρυπτονόμισμα, διότι 

μετατρέπεται αυτομάτως από την εταιρεία σε αντίστοιχο εθνικό νόμισμα. Με τον τρόπο 
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αυτό μειώνεται το ρίσκο των επιχειρήσεων και δεν χρειάζεται να βρουν τρόπους 

αντιστάθμισης του κινδύνου στην αστάθεια της τιμής του Bitcoin, που θα ήταν στην 

κατοχή τους σε διαφορετική περίπτωση. Φυσικά, υπάρχουν και οι εταιρείες που 

υιοθετούν τα κρυπτονομίσματα στο χαρτοφυλάκιό τους για λόγους κερδοσκοπίας, 

επενδύοντας σε μελλοντική αυξητική τιμή. 

Η επιλογή της νέας υπηρεσίας πληρωμής από τις επιχειρήσεις παρέχει στις ίδιες 

αύξηση του πελατολόγιού τους και κατά συνέπεια των κερδών τους, ενώ στους πελάτες 

μεγαλύτερη αξία, ανταπόκριση στις απαιτήσεις τους, μικροπληρωμές προϊόντων, καθώς 

και ασφάλεια και αμεσότητα στις συναλλαγές τους. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα 

όμως είναι η επίτευξη συναλλαγών με ιδιαίτερα χαμηλούς φόρους για τις επιχειρήσεις 

και μηδενικούς για τον ιδιώτη καταναλωτή. Ακόμη, προστέθηκε αξία στις επιχειρήσεις, 

δίχως να ακυρώνονται άλλες υπηρεσίες στους ήδη υπάρχοντες και βασικούς πελάτες 

τους, παραμένοντας ανταγωνιστικές. 

Συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι εταιρείες με πολύ μεγάλο ετήσιο τζίρο, πριν 

και μετά την υιοθέτηση του ψηφιακού νομίσματος, δεν είχαν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά 

στα κέρδη τους, σε αντίθεση με άλλες επιχειρήσεις που οι αριθμοί πωλήσεων είναι πάρα 

πολύ μικροί και η αυξητική διαφορά πελατών γίνεται αισθητή. Ο αριθμός των χρηστών 

Bitcoin, αν και συνεχώς αυξάνεται, παραμένει μικρός σε σύγκριση με το συνολικό 

αριθμό αυτών που προτιμούν άλλους παραδοσιακούς ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής. 

Η χρήση ψηφιακών νομισμάτων στις μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζεται ως ευκαιρία, 

ενώ στις μεγάλες, λόγω της πρώιμης φάσης των κρυπτονομισμάτων είναι περισσότερο 

διερευνητική προσέγγιση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους για περαιτέρω 

λειτουργίες. Με την πάροδο του χρόνου και την υιοθέτηση περισσότερων 

κρυπτονομισμάτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τα ανταλλάξιμα ψηφιακά νομίσματα με 

αντίστοιχα εθνικά στην εκάστοτε χώρα, θα παίξουν ρυθμιστικό ρόλο στις επιχειρήσεις, 

επηρεάζοντας τη ρευστότητα σε αυτές και τους καταναλωτές. 

Το ψηφιακό νόμισμα έδωσε την ευκαιρία στη δημιουργία πολλών καινούργιων 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών σχετικών με το νόμισμα, όπου ανάλογα με τις υπηρεσίες 

που παρέχουν, αλλάζει και το επιχειρηματικό τους ρίσκο. Οι εταιρείες με υπηρεσίες 

επεξεργασίας πληρωμών, μετατρέποντας τα Bitcoin σε παραστατικά χρήματα, έχουν 

αρκετά υψηλό ρίσκο, διότι σε ενδεχόμενη απαξίωση της τιμής του Bitcoin θα πρέπει να 

έχουν βρει τρόπους αντιστάθμισης των κινδύνων, ειδάλλως θα πρέπει να επωμιστούν τις 

απώλειες, καθώς και την αγοραστική αποδυνάμωση των αγοραστών. Οι εταιρείες αυτές 
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έχουν ως βασικό διαπραγματευτικό προϊόν τα κρυπτονομίσματα, όπου η μετατροπή τους 

με παραστατικά χρήματα επιφέρει τα βασικά τους κέρδη. Η οποιαδήποτε σημαντική 

μεταβολή των διεθνών πολιτικοοικονομικών δρώμενων, επηρεάζει την τιμή των 

κρυπτονομισμάτων και κατά συνέπεια των εσόδων των εταιρειών που έχουν 

επιχειρηματικό μοντέλο το ψηφιακό νόμισμα.  Πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές, εκτός 

από τα νομικά και φορολογικά εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν στις διάφορες 

χώρες που επεκτείνονται, βρίσκονται σε διαρκεί αναζήτηση καινούργιων εφαρμογών για 

τη βελτίωση των υπηρεσιών τους και τη χρήση του μηχανισμού λειτουργίας των 

κρυπτονομισμάτων για νέες υπηρεσίες, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Η πορεία του αποκεντρωμένου ψηφιακού νομίσματος στην παγκοσμία αγορά 

είναι κάτι το οποίο δύσκολα προβλέπεται και εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους 

παράγοντες. Μπορούν να γίνουν υποθέσεις ότι κάποιο κρυπτονόμισμα θα αποτελέσει το 

παγκόσμιο αναγνωρισμένο νόμισμα που θα χρησιμοποιείται ευρέως, αντί των 

παραστατικών χρημάτων και των άλλων ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, επηρεάζοντας 

τη χρήση τους. Ακόμη, η υποτίμηση και απαξίωση του ψηφιακού νομίσματος θα 

σταματήσει τη χρήση του ως νόμισμα, αλλά όχι ως τεχνολογία που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Τέλος, το πιο πιθανό σενάριο είναι η εξάπλωση και 

εδραίωση της χρήσης του Bitcoin, του πιο χαρακτηριστικού κρυπτονομίσματος, ως 

συμπληρωματικό και όχι ως υποκατάστατο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, συνυπάρχοντας με τα υπόλοιπα νομίσματα. Η πρόσδεση του Bitcoin με 

κάποιο νόμισμα, όπως το δολάριο Αμερικής, αποδίδοντας σταθερότητα και πρόβλεψη 

στην τιμή του είναι κάτι δύσκολα επιτεύξιμο, διότι είναι ένα αποκεντρωμένο και 

ανεξέλεγκτο σύστημα συναλλαγών. 

 

 5.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 
 

Η ύπαρξη ορίων και περιορισμών, κατά τη διάρκεια της συγγραφής της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την πορεία της 

υλοποίησής της. Τα τελευταία χρόνια, το ψηφιακό νόμισμα και ιδιαίτερα το εικονικό 

έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Η ύπαρξη μεγάλου εύρους και όγκου δεδομένων 

καθιστά δύσκολη την περισυλλογή, αξιολόγηση και χρήση των εξ’ αυτών απαραίτητων 

για την εξαγωγή της πληροφορίας. 
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Η πληθώρα αρκετών δεδομένων για το εικονικό νόμισμα έρχεται σε αντίθεση με 

αυτή των κρυπτονομισμάτων, τα οποία εμφανίστηκαν τα τελευταία εφτά χρόνια. Η 

τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εξέλιξης και βελτίωσης, 

βάζοντας όρια στους ερευνητές και περιορίζοντας την ύπαρξη εμπεριστατωμένων 

ερευνών, ιδίως στην ελληνική βιβλιογραφία. 

Ακόμη, υπάρχει άγνοια από αρκετό κόσμο σχετικά με το κρυπτονόμισμα και τι 

ακριβώς είναι, με διαφορετικές αντιλήψεις συγγραφέων, που προφανώς λόγω έλλειψης 

τεχνολογικής γνώσης συγχέουν την έννοια του ψηφιακού και εικονικού νομίσματος, 

χρησιμοποιώντας και τις δύο λέξεις ως ίδιο χαρακτηρισμό για την περιγραφή 

οποιουδήποτε νομίσματος που αντιπροσωπεύεται από κάποιο ηλεκτρονικό μέσο. 

Τέλος, περιοριστικός ερευνητικός παράγοντας, κατά την συγγραφή της 

διπλωματικής εργασίας, αποτέλεσε η συνεχής και με γρήγορους ρυθμούς εξέλιξη του 

αποκεντρωμένου ψηφιακού νομίσματος, δημιουργώντας δυσκολίες στην καταχώρηση 

της πληροφορίας, με ανάγκη για συνεχόμενη αλλαγή και αναπροσαρμογή της. 

 

 5.3  Μελλοντικές επεκτάσεις 
 

Αρκετές εταιρείες ασχολούνται με τη βελτίωση των λειτουργιών και την 

επέκταση των δυνατοτήτων του βασικού πρωτοκόλλου των κρυπτονομισμάτων, δίνοντας 

με αυτόν τον τρόπο την άτυπη υπόσχεση στους καταναλωτές για μελλοντικές εφαρμογές 

του πρωτοκόλλου σε νέους κλάδους και τομείς. Η χρήση του δικτύου των 

κρυπτονομισμάτων επιτρέπει την ασφαλή διαδικτυακή ανταλλαγή αξίας μεταξύ δυο 

ατόμων, χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτου αξιόπιστου φορέα.  

Πρόταση για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει η ενσωμάτωση σε 

ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς της εν λόγω τεχνολογίας για την καταγραφή 

(κτηματολόγιο) και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, όπως για παράδειγμα 

αυτοκινήτων, σπιτιών, οικοπέδων και γεωργικών εκτάσεων. Με τον τρόπο αυτό, θα 

απλοποιούνταν οι διαδικασίες και θα εξαλείφονταν οι εμπλεκόμενοι ενδιάμεσοι φορείς, 

καθώς και η γραφειοκρατία, κατά τη διεκπεραίωση μεταβιβάσεων. Η επίτευξη του 

εγχειρήματος υλοποιείται τεχνολογικά, λόγω της ευχέρειας αποθήκευσης 

μεταδεδομένων στην αλυσίδα των μπλοκ (blockchain) του κρυπτονομίσματος. Η 

τελευταία ιδιότητα δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία συμβάσεων, όπως 
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χρηματοοικονομικών παραγώγων, καθώς και μίας ασφαλούς μεθόδου ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας με αδιάρρηκτα αποτελέσματα, κατά την διεξαγωγή εθνικών εκλογών. 

Ακόμη, εάν οι τραπεζικοί φορείς ενσωματώσουν και προσαρμόσουν το δίκτυο 

των κρυπτονομισμάτων στις λειτουργίες τους, θα επιτύχουν μεγαλύτερη ασφάλεια 

δεδομένων και συναλλαγών, γρηγορότερες διεκπεραίωσης αιτημάτων και μεταφορά 

τεράστιων κεφαλαίων με μικρό κόστος συναλλαγής. 

Σημαντική επέκταση έρευνας αποτελεί η εύρεση τρόπου βελτίωσης του 

αποκεντρωμένου συστήματος συναλλαγής των κρυπτονομισμάτων σε κατανεμημένο, 

όπου επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη συναίνεση όλων των κόμβων για το διαμοιρασμό της 

πληροφορίας.  

Τέλος, πρόταση για μελλοντική έρευνα αποτελεί η εφαρμογή από την κυβέρνηση 

της τεχνολογίας των κρυπτονομισμάτων για αποκεντρωμένη ψηφιακή αναγνώριση. 

Δηλαδή, αντί της χρήσης εγγράφων ταυτοποίησης προσώπων θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ψηφιακές ταυτότητες, όπου θα συνδέονται με ένα ιδιωτικό κλειδί που 

χρησιμοποιείται στα κρυπτονομίσματα και είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί. 

Παραδείγματος χάριν, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η επαλήθευση των ατόμων, κατά 

την διέλευση τους από τα σύνορα κάποιας χώρας και η επίτευξη ευκολότερου και 

αμεσότερου ελέγχου μίας μεγάλης μάζας μεταναστών. Τέλος, εφαρμογές της ψηφιακής 

ταυτότητας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τα φορολογικά μητρώα και την 

κοινωνική ασφάλιση. 
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Παράρτημα 1ο- Ιστορική Αναδρομή του Χρήματος 

 

Καθημερινά γίνεται αγώνας από την πλειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι 

δουλεύουν πολλές ώρες την ημέρα για την απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων 

χρημάτων, καταναλώνοντας αρκετό χρόνο για να αποφασίσουν πώς και πόσα θα 

ξοδέψουν ή επενδύσουν. Ελάχιστοι είναι όμως αυτοί οι οποίοι θα ενδιαφερθούν και 

ασχοληθούν να μάθουν τι είναι τα χρήματα. Παραδοσιακά έχουμε δύο τύπους χρημάτων, 

αυτά που βασίζονται στο «σκληρό» χρήμα, όπως ο χρυσός και αυτά της υπόσχεσης, 

όπως το ευρώ («μαλακό» χρήμα), πριν εμφανιστεί ο τρίτος των αλγορίθμων. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το τι είναι χρήμα και την ιστορία του, πρέπει 

πρώτα να γνωρίζουμε κάποιες έννοιες, όπως του οφειλέτη που είναι κάποιο άτομο που 

θέλει ένα αγαθό ή υπηρεσία και του πιστωτή που αποφασίζει να το δώσει ή όχι. Οι δύο 

αυτές έννοιες έχουν δεσμευτική και αμοιβαία σχέση, όπου ο πιστωτής πιστεύει σε αυτά 

που ο οφειλέτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει και ο τελευταίος χρειάζεται την 

εμπιστοσύνη και εχεμύθεια του πρώτου. Δύο άλλες έννοιες είναι τα «χρήματα», όπου 

είναι μια μονάδα μέτρησης χρέους-πίστωσης και η «δύναμη», όπου είναι αυτός που έχει 

την ικανότητα επιρροής άλλων ανθρώπων με την επικοινωνία της γνώσης ή/και τη 

χρήση βίας. Ο οφειλέτης και ο πιστωτής ανήκουν είτε στους δυνατούς είτε στους 

αδύναμους, όχι όμως και στους δύο ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι 

αδύναμος οφειλέτης ενώ η Αμερική δυνατός και η Κίνα είναι δυνατός πιστωτής ενώ το 

Βιετνάμ αδύναμος, ρόλοι οι οποίοι δύναται να αλλάξουν. 

(Cox, 2013) 

 

Φυλές 
Από αρχαιοτάτων χρόνων η εκάστοτε φυλή βασίζονταν στις καλλιέργειες, το 

κυνήγι και τη συλλογή τροφών. Εάν δούμε μέσα σε μία οικογένεια και κατ’ επέκταση τη 

φυλή, θα δούμε ότι το οικονομικό σύστημα βασίζονταν στην συνεισφορά υπηρεσιών και 

αγαθών ως χάρες, οι οποίες δε θεωρούνταν δεδομένες. Στην κοινότητα οι πιστωτές, 

αποδεχόμενοι τις υποσχέσεις, δε δέχονταν κάποιον με μεγάλο χρέος ο οποίος θα 

διατάραζε την ισορροπία και αντ’ αυτού απαιτούσαν συνεισφορά. Η ανταλλαγή αγαθών 

και υπηρεσιών λάμβανε χώρα στη συνάντηση μεταξύ δύο φυλών, όπου έπρεπε να 

υπάρχει κοινό ενδιαφέρον για τα συναλλασσόμενα αγαθά και κατ’ επέκταση οικονομική 
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συναλλαγή. Για εκατομμύρια χρόνια, συνυπήρχαν μεταξύ φυλών οι συναλλαγές 

οφειλετών «μαλακού» χρήματος ή αυτών που βασίζονταν στη συνεισφορά, καθώς και 

των «σκληρών» χρημάτων. 

(Cox, 2013) 

 

Αρχαίοι πολιτισμοί 
Η γεωργία, κατά την ύπαρξη των αρχαίων πολιτισμών, βοήθησε στη δημιουργία 

του χρήματος ως λογιστικής μονάδας και όσοι συμμετείχαν στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα μπορούσαν να το χρησιμοποιούν για να συναλλάσσονται. Ο πιστωτής είχε την 

εμπιστοσύνη ότι με τα χρήματα θα μπορεί να αγοράσει κάποιο άλλο αγαθό ή υπηρεσία. 

Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν ως βάση μονάδας μέτρησης το σιτάρι και ως χρήματα 

δισκία όπου καταγράφονταν το χρέος, ενώ στην Βαβυλωνία αντίστοιχα 

χρησιμοποιούσαν το κριθάρι, καθώς και τον ζύθο. Η αποδοχή του χρυσού και ασημιού 

από τους πολιτισμούς και η μεγάλη αξία τους, βοήθησε στις οικονομικές συναλλαγές 

μεταξύ τους.  Η εύκολη υιοθέτηση τους οφείλεται στο ότι εκτός από μέσω συναλλαγής 

και μονάδα μέτρησης ήταν φορητό, διατηρητέο, ανταλλάξιμο και αποθηκεύσιμο για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι πιστωτές προτιμούσαν το «σκληρό» χρήμα, διότι τους 

έδινε τη σιγουριά και ασφάλεια από την αφερεγγυότητα των οφειλετών και είναι ένα 

μέσο που παρέχει άμεση ρευστότητα (Cox, 2013). Τα πρώτα νομίσματα από κράμα 

χρυσού και αργύρου (ήλεκτρο, ένα μετάλλευμα με περιεκτικότητα 73% σε χρυσό και 

27% σε άργυρο) κόπηκαν σε ελληνικές πόλεις της Ιωνίας στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. 

με παραστάσεις που συνδέονταν άμεσα με την πόλη και τους προστάτες θεούς τους, 

καθώς και στο βασίλειο της Λυδίας με λιοντάρια, ταύρους και σύμβολα του βασιλείου. 

Ο Ισίδωρος ο Χαρακηνός (γεωγράφος) τον 1° αιώνα π.Χ. είπε: «Εν τω νομίσματι τρία 

ζητούνται: μέταλλον, τύπος και βάρος. Αν λείψη τι εκ τούτων δεν είναι νόμισμα» 

(Ευγενίδου κ.α., 2004). 
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Σχήμα Π1-1: Αρχαία νομίσματα από κράμα χρυσού και αργύρου. 

Πηγή: Ευγενίδου κ.α., 2004. 

 

Ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε τη δραχμή ασημένια, όπου πλήρωνε τον στρατό του 

και για να υπάρχει αποδοχή από τους κατακτημένους και συναλλαγή του «σκληρού» 

νομίσματος με αγαθά και υπηρεσίες, σεβάστηκε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους και 

επέβαλε κανόνες. Ομοίως, οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν το 300 π.Χ. «σκληρό» χρήμα και 

κανόνες δικαίου, όπου το αρχικό υλικό κατασκευής του δηναρίου ήταν το ασήμι. Η 

άνθιση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στις επιστήμες, τον πολιτισμό και την οικονομία, 

καθώς και η στρατιωτική κυριαρχία, είναι γεγονός, όμως η κυβέρνηση δαπανούσε 

περισσότερα από την συλλογή των φόρων της, όπως για την κατασκευή μεγάλων και 

εντυπωσιακών κτιρίων (Κολοσσαίο). Ακόμη, οι πολίτες ήθελαν να συντηρούνται από το 

δημόσιο βοήθημα, απολαμβάνοντας τα αγαθά και τις υπηρεσίες που τους παρείχε η 

κυβέρνηση. Η αλόγιστη ελλειμματική δαπάνη, η αύξηση του δημόσιου χρέους και η 

ανάγκη του υποσκελισμού του προϋπολογισμού, οδήγησαν στην κοπή «μαλακού» 

χρήματος από κασσίτερο με το πρόσωπο του αυτοκράτορα, αποδίδοντάς του μεγαλύτερη 

αξία από αυτήν που πραγματικά είχε, βασιζόμενοι στην αποδοχή της αξιοπιστίας του 

αυτοκράτορα. Όμως, στη πορεία οι πολίτες έχασαν την πίστη τους στο νόμισμα και 

ζητούσαν περισσότερα σε αντάλλαγμα για την αντιστοιχία του νομίσματος, ενώ ο 

εκάστοτε αυτοκράτορας έριχνε την αξία του για να καλύψει τη διαφορά. Η διαδικασία 

μετάβασης από το «σκληρό» στο «μαλακό» νόμισμα, ο υπερπληθωρισμός και η επιθυμία 

των πολιτών να μην δουλεύουν για το απαξιωμένο νόμισμα, οδήγησαν στην κατάρρευση 
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της αυτοκρατορίας με μόνη σταθερή αξία, ανά τους χρόνους, τις ανθρώπινες 

συμπεριφορές και την πολιτική. 

(Cox, 2013) 

 

Μεσαιωνικοί Χρόνοι 
Κατά τα μεσαιωνικά χρόνια στην Αγγλία με βασιλιά τον Μέγα Άλφρεντ, 

δημιουργήθηκαν τα σελίνια από ασήμι, η γνωστή λίρα Αγγλίας (στερλίνα) και στη Μέση 

Ανατολή με την άνοδο του Μωάμεθ παράχθηκε το χρυσό ντιρχάμ και το ασημένιο 

δηνάριο. Στην Ανατολή του αυτοκράτορα των Μογγόλων Τζένγκις Χαν χρησιμοποιείτο 

ασημένια νομίσματα, ενώ ο εγγονός και διάδοχός του Κουμπλάι (1165-1227) καθιέρωσε 

το χαρτονόμισμα ως το μόνο νόμιμο τρόπο συναλλαγής, λόγω έλλειψης χαλκού. Όπως 

φαίνεται η προτίμηση του «σκληρού» νομίσματος για άλλη μια φορά υπερείχε. 

Στα τέλη του 15ου αιώνα στην Ιταλία (Φλωρεντία) η οικογένεια των Μεδίκων 

κατείχε Τράπεζα καταθέσεων και διαπίστωσε ότι οι καταθέτες άμεσα κατέθεταν τις 

εισπράξεις τους σε χρυσό και ασήμι και πως οι σημειώσεις των εισπράξεων που 

λάμβαναν γίνονταν αποδεκτές στην αγορά σαν να αντιπροσώπευαν το χρυσό και το 

ασήμι. Έτσι κράτησαν ένα μόνο κλάσμα των καταθέσεων (ποσοστό αποθεματικών) και 

τα υπόλοιπα δίνονταν σαν δάνεια σε άλλους πελάτες, αποκομίζοντας τους τόκους. Με 

αυτό τον τρόπο ένα μόνο κλάσμα των καταθέσεων αποτελούσε τα τραπεζικά αποθέματα, 

από όπου βγήκε και η έννοια του όρου «τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων», 

ενώ η οικογένεια έγινε απίστευτα πλούσια. Για ακόμα μία φορά γίνεται εναλλαγή του 

«σκληρού» νομίσματος σε «μαλακό». 

(Cox, 2013) 

 

Μετά-Μεσαιωνικοί χρόνοι 
Τον Ιανουάριο του 1609 στην πόλη του Άμστερνταμ ιδρύεται η ομώνυμη 

Τράπεζα, όπου το κράτος είναι εγγυητής με διαφορετική οντότητα της τράπεζας από το 

Υπουργείο Οικονομικών και νομικός ελεγκτής της οριζόμενης τιμής του χρήματος για 

τις συναλλαγές, ενώ χρησιμοποιείται το τραπεζικό σύστημα του δανεισμού κλασματικού 

αποθέματος (Quinn and Roberds, 2012). 

Στον πόλεμο της Αγγλίας με την Γαλλία, ο βασιλιάς της Αγγλίας Γουλιέλμος ο Γ΄ 

συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν περισσότερα κονδύλια για τη χρηματοδότηση του 

πολέμου. Τη λύση πρότεινε ένα σύνολο τραπεζιτών με ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
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που σχεδίασε ο William Patterson και με συνέπεια την δημιουργία το 1694 της Αγγλικής 

Τράπεζας. Το Στέμμα θα δανειζόταν 1,2 εκατομμύρια στερλίνες για τα έξοδά του, δίχως 

την ανάγκη να τα ξεπληρώσει, όμως θα πλήρωνε τόκο 8% επί του δανείου σε χάρτινο 

αποδεικτικό (αξιόγραφο), το οποίο με νόμο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους 

πολίτες στους οποίους θα δανείζονταν με επιτόκιο. Με αυτόν το τρόπο η Τράπεζα της 

Αγγλίας θα εισέπραττε τόκο και από τις δύο μεριές. Η αποδοχή του αξιόγραφου από τον 

βασιλιά για την πληρωμή φόρων θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη του κοινού, όπως και η 

επιγραφή πάνω του «να καταβληθεί στον κομιστή ποσό του χρυσού» (Cox, 2013). 

 

 
Σχήμα Π1-2: Κεντρική τράπεζα και παραστατικό χρήμα. 

Πηγή: Cox, (2013). 

 

Μετά από μερικά χρόνια, η χρήση του συγκεκριμένου αξιόγραφου θα 

αντικαθιστούσε πλήρως το χρυσό μιας και ήταν ευκολότερο στη χρήση. Όμως, ο 

δανεισμός του αξιόγραφου με το χρέος και η επιστροφή του με τόκο θα ενίσχυε την 

ύπαρξη του χρέους (περισσότερο) από ότι το χρήμα. Η ανάγκη αποπληρωμής του χρέους 

και η πίστη των πολιτών στο σύστημα αυτό οδήγησε στη δημιουργία περισσοτέρων 

αγαθών και υπηρεσιών και την επέκτασή τους εκτός συνόρων, στην Αγγλική 

αυτοκρατορία. Η Αμερικανική Επανάσταση ήταν σε μεγάλο βαθμό προσπάθεια 

αποφυγής της οικονομικής κηδεμονίας από τη Τράπεζα της Αγγλίας και της 

καταπιεστικής αποικιοκρατίας της Μεγάλης Βρετανίας. Όμως, το 1913 μία κεντρική 

τράπεζα δημιουργείται από μια ομάδα τραπεζιτών με επικεφαλή τον Morgan JP στην 

νήσο Jekyll με την ονομασία Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), δίνοντας την 

εντύπωση ότι ανήκει στην κυβέρνηση, δίχως να έχει αποθέματα. Η αμερικανική 
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κυβέρνηση θέλοντας να αντιμετωπίσει το έλλειμμα αποφάσισε να εκδώσει ομόλογα και 

να τα δώσει στον τραπεζικό όμιλο όπου ανήκει η Fed και η οποία δημιούργησε το 

δολάριο. Η Fed παίρνει τα ομόλογα και δίνει δολάρια στην αμερικανική κυβέρνηση, τα 

οποία και χρησιμοποιεί σε όλη την επικράτεια. Οι επόμενες τράπεζες πολλαπλασιάζουν 

την πίστωση και αυτό συνεχίζεται, ενώ το πιστωτικό ποσό φαίνεται στους λογαριασμούς 

των καταθετών που πήραν το δάνειο. 

(Cox, 2013) 

 

 
Σχήμα Π1-3: Χρηματοπιστωτικό σύστημα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

Πηγή: Maloney, 2013. 

 

Στην πραγματικότητα μόλις το 10% των χρημάτων που διακινούνται έχει φυσική 

υπόσταση, καθώς το υπόλοιπο είναι αριθμοί πιστωμένη σε λογαριασμούς. Εν συνεχεία, 

οι πολίτες πληρώνουν φόρους στην υπηρεσία των εσόδων της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών (IRS) και καταλήγουν στα δημόσια ταμεία από 

τα οποία το κράτος μπορεί να εξοφλήσει το αντίστοιχο αρχικό ομόλογο για το δάνειο 

από την Fed που εκτύπωσε το δολάριο, με την διαφορά ότι το αρχικό ομόλογο και κάθε 

μεταγενέστερο τραπεζικό δάνειο γύρισε με τόκο. 

Στην Ευρώπη μετά τους παγκόσμιους πολέμους οι μεγάλες δυνάμεις 

συμφώνησαν να συνδέσουν τα νομίσματά τους με την αναλογία του δολαρίου σε χρυσό 

στην τιμή των 20 δολαρίων η ουγγιά (Χρυσός κανόνας), μέσω του συστήματος 

σταθερών ισοτιμιών του Bretton Woods, το 1944. Το σύστημα αυτό προσδιόριζε τις 
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σταθερές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων των χωρών που συμμετείχαν και ίσχυσε έως 

το 1971. Πλέον, οι τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν πολύ μεγαλύτερο 

αποθεματικό νόμισμα για να εκτυπώσουν περισσότερο χρήμα. Η πίστωση αυτή 

χρεώθηκε στους πολίτες, μέσω της αγοράς αγαθών και γύρω στο 1920  την απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων, όπου το 1929 έγινε το μεγάλο κραχ της Wall Street και μια 

μεγάλη ύφεση. Η απόσυρση των κεφαλαίων από τους καταθέτες οδήγησε στη χρεοκοπία 

των τραπεζών της Fed και για να σωθούν έπρεπε να εκτυπωθεί χρήμα. Όμως, υπήρχε η 

υπόσχεση της εξαγοράς χρυσού στα 20 δολάρια ανά ουγγιά και έτσι η τραπεζίτες 

έπεισαν τον Πρόεδρο Ρούσβελτ να πάρει την απόφαση το 1933 ότι ο χρυσός είναι 

ιδιοκτησία του κράτους και όχι δημόσια ιδιοκτησία και αφού εξαγόρασε όλο το χρυσό  

ανακοίνωσε το 1934 την αλλαγή ισοτιμίας στα 35 δολάρια η ουγγιά. Κάτι τέτοιο 

σήμαινε την υποτίμηση του δολαρίου κατά 40% σε μία μέρα. Οι ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις δεν έχουν την δυνατότητα εκτύπωσης ευρώ και για αυτό το λόγο 

δημιουργούν κρατικά ομόλογα και σύμφωνα με τη συνθήκη του Μάαστριχτ θα πρέπει το 

χρέος τους να μην ξεπερνά το 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) τους, 

κάτι το οποίο παραβιάζεται (Cox, 2013). 

Τα παράγωγα είναι μια συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και πωλητή, 

καταγεγραμμένη σε ένα συμβόλαιο για μια τιμή που θα πάρει ένα υποκείμενο προϊόν και 

θα καθορίσει την τιμή του αξιόγραφου. Ουσιαστικά, είναι ένα στοίχημα μεταξύ των 

αντισυμβαλλόμενων για την τιμή που θα πάρει το προϊόν σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή από την αρχική του και η διαφορά καθορίζει τον κερδισμένο και αντίστοιχα 

χαμένο. Τα παράγωγα εμφανίστηκαν την εποχή των Φοινίκων το 3.500 π.χ. όπου 

εμπορεύονταν τα αγαθά τους για μελλοντικές αγοροπωλησίες.  Το 330 π.χ. στην αρχαία 

Ελλάδα συναντάμε τον φιλόσοφο Θαλή, όπου προέβλεπε από τον χειμώνα ότι το 

καλοκαίρι θα υπάρχει καλή συγκομιδή της ελιάς και έκλεινε συμφωνία για την χρήση 

των ελαιοτριβείων από τον χειμώνα, ώστε το καλοκαίρι, αφού οι προβλέψεις του ήταν 

σωστές και είχαν μεγάλη ζήτηση για τα ελαιοτριβεία, τα νοίκιαζε ακριβότερα. Κοντά 

στα μέσα του 17ο αιώνα η άνθιση της αγοράς της τουλίπας στην Ολλανδία οδήγησε τους 

εμπόρους να κλείνουν συμφωνίες πολύ νωρίτερα με προκαταβολές για μελλοντικές τιμές 

της τουλίπας, ώστε να προλάβουν αύξηση τιμών, με αποτέλεσμα την δημιουργία 

δευτερογενούς αγοράς για τους κερδοσκόπους και κρίση στην οικονομία της χώρας. Στο 

τέλος του 17ου αιώνα στην Ιαπωνία υπήρχαν παράγωγα με προϊόν το ρύζι, το 1848 

ιδρύεται η πρώτη αγορά συναλλαγών παραγώγων το Chicago Board of Trade (CBOT) 
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και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (1970) δημιουργείται ένα οργανωμένο 

χρηματιστήριο παραγώγων, το New York Stock Exchange (NYSE). 

(derivatives.gr, 2015). 

Παρά την εξέλιξη και διάδοση του πολιτισμού και των χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων, κάποια ξεχασμένα και αποκομμένα μέρη του κόσμου δημιούργησαν τα 

δικά τους ιδιαίτερα συστήματα συναλλαγής χρημάτων. Το 1900 υπήρξαν μαρτυρίες ενός 

καθολικού παπά, καθώς και θαλασσοπόρων εξερευνητών για κάποιους ιθαγενείς 

κατοίκους ενός νησιού. 

 

 
Σχήμα Π1-4: Πηγαίνοντας την πέτρα Rai σε ένα φεστιβάλ, Yap, 1964. 

Πηγή: Gillilland, (1975). 

 

Στο δυτικό Ειρηνικό ένας κάτοικος ονόματι Anagumang ταξίδεψε μαζί με άλλους  

ιθαγενής ντόπιους του νησιού Yap και τους οδήγησε 300 μίλια μακριά στο νησί Palau, 

όπου οι κάτοικοι του νησιού τους επέτρεψαν να εξορύξουν έναν βράχο ασβεστόλιθου με 

αντάλλαγμα αγαθά και υπηρεσίες, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο οικονομικές 

συναλλαγές μεταξύ των δύο νησιών. Ο βράχος χρησιμοποιήθηκε στο νησί Yap για την 

κοπή πέτρινου χρήματος στην αρχή σε μικρά μεγέθη σχήματος δισκίου και εν συνεχεία 

σε μεγαλύτερα. Σήμερα έχουν καταγραφεί σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές 149 

κομμάτια πέτρινου χρήματος Yap από μέγεθος διαμέτρου τα 2 εκατοστά έως 150 

εκατοστά (Σουηδία, Handelsbanken, Στοκχόλμη). Ο αμερικανός κερδοσκόπος ναυτικός 

David Dean O'Keefe παρήγαγε με σύγχρονα εργαλεία από το Χονγκ Κονγκ πέτρες Yap, 

προκαλώντας υποτίμηση του πέτρινου νομίσματος και πληθωρισμό. 
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Σχήμα Π1-5: Πέτρες Rai. Μουσείο fiir Volkerkunde, Leipzig, Γερμανία. 

Πηγή: Gillilland, (1975). 

Σχήμα Π1-6: Πέτρα Rai. Το Ίδρυμα Lannan, Palm Beach, Φλόριντα. 

Πηγή: Gillilland, (1975). 

Σχήμα Π1-7: Πέτρες Rai. Μουσείο Ανθρωπολογίας & Εθνογραφίας, Leningrad, U.S.S.R.. 

Πηγή: Gillilland, (1975). 

 

Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν το νόμισμα οι κάτοικοι του 

Yap όταν οι πέτρες κατασκευάζονταν σε μεγαλύτερο μέγεθος, διότι σε κάποιους θυμίζει 

εν μέρει τη μέθοδο του σημερινού ψηφιακού νομίσματος Bitcoin. Λόγω μεγέθους και 

βάρους οι πέτρες Rai όπως ονομάστηκαν, δεν μετακινούνταν και άλλαζαν ιδιοκτήτη με 

την προφορική καταγραφή και κοινοποίηση στην κοινότητα, όπου και γίνονταν ευρέως 

γνωστό και αποδεκτό. Σημαντικό παράδειγμα είναι η ιστορία μιας πέτρας Rai που όταν 

μεταφέρονταν σε κανό στο νησί Yap έπεσε στην θάλασσα, όμως θεωρήθηκε ότι υπάρχει 

όπου και αν βρίσκονταν και αποδόθηκε με προφορική καταγραφή η αξίας της στον 

ιδιοκτήτη. Η δημιουργία ενός προφορικού μπλοκ καταγραφής συναλλαγών και η άμεση 

κοινοποίηση του στην κοινότητα ήταν γεγονός και αποδεκτό από τους κατοίκους του 

νησιού Yap (Gillilland, 1975). 

 

21ος αιώνας 
Στις μέρες μας η εξέλιξη της τεχνολογίας βοήθησε την ανθρωπότητα στις 

καθημερινές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές της με διάφορους τρόπους και μέσα 

πληρωμής. Η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς και τα δίκτυα 

πληρωμών διευκόλυναν τις εμπορικές συναλλαγές, όπου ο χρήστης μπορεί να τα 

χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά. Με μία χρεωστική κάρτα, η οποία εκδίδεται από ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για κάποιον που διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων, 

ο κάτοχος μπορεί να εκτελέσει μία εντολή για παράδειγμα πληρωμή, μεταφέροντας την 

ηλεκτρονικά στην τράπεζα για την απόσυρση των χρημάτων και την κατάθεση σε 

κάποιον άλλο λογαριασμό. Υπάρχουν και η προπληρωμένες κάρτες στις οποίες είναι 
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αποθηκευμένο κάποιο ποσό των χρημάτων για άμεση μεταφορά. Με την πιστωτική 

κάρτα γίνονται αγορές, δίχως απαραίτητα ο αγοραστής να έχει χρήματα στο λογαριασμό 

του, αλλά είναι ένα είδος πίστωσης και δανεισμού με την τράπεζα, όπου μετέπειτα σε 

μελλοντικό χρόνο γίνεται η πληρωμή. Στη περίπτωση αυτή μπορούν να αγοραστούν 

προϊόντα και υπηρεσίες με πληρωμή σε δόσεις. Δικτυακές πλατφόρμες πληρωμών 

αναλαμβάνουν τον διαμεσολαβητή στην αγοροπωλησία, παρέχοντας ασφάλεια και 

ταχύτητα συναλλαγών, ενώ τεχνολογικά επιτεύγματα όπως τα πληροφοριακά 

συστήματα, ο ιδιωτικός υπολογιστής, η ταμπλέτα και το κινητό τηλέφωνο συνεισφέρουν 

στην όλη διαδικασία ως μέσο διεκπεραίωσης της συναλλαγής. Εκτός από τους 

προαναφερθέντες τρόπους πληρωμής, ήρθε να προστεθεί στην ζωή των ανθρώπων το 

ψηφιακό νόμισμα, ένα καινοτόμο δίκτυο πληρωμών και ένα νέο είδος χρημάτων, 

διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο της παγκόσμιες ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

 

Ψηφιακό νόμισμα 
Οι πρώτες βάσεις για το ψηφιακό νόμισμα θέτονται με τον David Chaum (1981), 

ο οποίος γράφει μια εργασία για το μη ανιχνεύσιμο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις 

αμφίδρομες διευθύνσεις και τα ψηφιακά ψευδώνυμα. Ο προαναφερόμενος ιδρύει την 

Διεθνή Ένωση για την Έρευνα της Κρυπτολογίας (1982) (μη κερδοσκοπικός 

επιστημονικός οργανισμός) και δημοσιεύει (1984) την εργασία για τις μη ανιχνεύσιμες 

πληρωμές με «τυφλές» υπογραφές. Επίσης, ιδρύει την DigiCash (1990), όπου 

μεταφερόταν και αποθηκευόταν η αξία από τον τραπεζικό λογαριασμό σε ηλεκτρονικό 

πορτοφόλι στον προσωπικό υπολογιστή μέσω κρυπτογραφημένων πρωτοκόλλων, 

κυκλοφορόντας το ψηφιακό χρήμα έως και το 1998 όπου η εταιρεία πτωχεύει και 

πουλάει τα δικαιώματα της στην eCash Technologies. 

Στη δεκαετία του 1990 εμφανίζονται η  VisaCash και Mondex δύο καινοτόμοι 

ηλεκτρονικοί μηχανισμοί πληρωμής μέσω διαδικτύου, όπου μεταφερόταν και 

αποθηκευόταν ένα ποσό αξίας με ψηφιακή μορφή σε chip μέσα σε μια πλαστική κάρτα 

και διαβάζονταν από ειδικά μηχανήματα των τραπεζών ώστε να επιτευχθούν 

συναλλαγές. 

Ο Phil Zimmerman (1991) δημιουργεί ένα πρόγραμμα δημόσιων κλειδιών 

κρυπτογράφησης με την ονομασία «Pretty Good Privacy» (PGP), το οποίο διατίθεντο 

δωρεάν και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δίνοντας την ικανότητα της κρυπτογραφίας σε 

όλους. 
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Οι Haber Stuart και Stornetta W. Scott (1991) δημοσίευσαν την εργασία τους 

«How to time-stamp a digital document» σε περιοδικό της κρυπτογραφίας και μαζί με 

τον Bayer Dave (1993) κοινοποιούν σε μια σειρά δημοσιεύσεων (Μέθοδοι στην 

Επικοινωνία, την ασφάλεια και Επιστήμης Υπολογιστών) την εργασία «Improving the 

efficiency and reliability of digital time-stamping», διευρύνοντας τον δρόμο για την 

τελειοποίηση ενός ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών. 

Οι Tatsuaki Okamoto και Kazuo Ohta (1992) δημοσιεύουν την εργασία τους 

«Universal Electronic Cash» στο 11ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Κρυπτογραφίας σχετικά 

με την πρόοδο στην Κρυπτολογία. 

Ο Orlin Grabbe (1995) δημοσιεύει το δεύτερο μέρος του άρθρου «The End of 

Ordinary Money» (το πρώτο δημοσιεύτηκε το 1987), το οποίο έχει μεγάλη απήχηση και 

επιρροή, καθώς και ένα τρίτο το «Digital Cash and the Future of Money», 

δημιουργώντας ένα μονοπάτι προς την ψηφιακή οικονομία. 

Ο Doug Jackson (1996) ιδρύει το e-gold, ένα σύστημα ανταλλαγής βασισμένο σε 

λογαριασμούς, όπου επέτρεπε την κυκλοφορία ψηφιακού χρυσού με την δημιουργία 

λογαριασμών εκφρασμένων σε γραμμάρια χρυσού (ή άλλα πολύτιμα μέταλλα) και την 

μεταφορά της αξίας τους από τον ένα λογαριασμό στον άλλο. Το 1998 σχηματίζεται ένα 

δίκτυο συναλλασσομένων με το e-gold. 

Το 1998 ιδρύεται η Beenz.com.com μία ιστοσελίδα, όπου οι καταναλωτές 

κέρδιζαν το διαδικτυακό νόμισμα Beenz για κάποιες δραστηριότητες που έκαναν, όπως 

για παράδειγμα τις αγορές μέσα από την σελίδα ή επισκεπτόμενοι άλλη σελίδα και 

μπορούσαν στην συνέχεια να ξοδέψουν το Beenz σε διαδικτυακά συνεργαζόμενους 

εμπόρους. 

Ο Merkle C. Ralph (1980) δημοσίευσε την εργασία «Protocols for public key 

cryptosystems». Άλλες σημαντικές εργασίες που συνέβαλαν στην πρόοδο των 

μηχανισμών του ψηφιακού νομίσματος είναι το «Hashcash» (Back, 1997), το «Hashcash 

- A Denial of Service Counter-Measure» (Back, 2002), μια μέθοδος πιστοποίησης 

συναλλαγών στο διαδίκτυο, το «b-money» (Dai, 1998), ένα σύστημα στο οποίο δεν 

υπάρχει τρίτος ενδιάμεσος (κεντρική αρχή) για τις συναλλαγές και είναι βασισμένο στην 

κοινότητα των χρηστών και το «Design of a secure timestamping service with minimal 

trust requirements» (Massias et al., 1999). 

Mια ομάδα ανθρώπων με τον Orlin Grabbe (2001) ιδρύουν το Digital Monetary 

Trust, ένα ανώνυμο τραπεζικό σύστημα στο διαδίκτυο, το οποίο σχετιζόταν με το 
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ψηφιακό χρήμα, τις συμβουλές και υποστήριξη μίας ολοκληρωμένης ψηφιακής 

οικονομίας και χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς και συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης συναλλάγματος. 

Ιδρύεται η  GoldMoney από τον James Turk (2001), μια πλατφόρμα για την 

αγορά, πώληση και αποθήκευση των πολύτιμων μετάλλων που βασίστηκε σε 

προηγούμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του. 

Ο Simon Davis (2002) ιδρύει την Pecunix μία υπεράκτια (offshore) πλατφόρμα 

για την αγορά, πώληση και αποθήκευση χρυσού. 

Το 2003 εμφανίζεται ένα διαδικτυακό παιχνίδι ονόματι Second Life, όπου 

αναπαριστά έναν εικονικό κόσμο με εικονικό οικονομικό σύστημα, στον οποίο υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών και είχε πολύ μεγάλη αποδοχή από το κοινό. Ο 

χρήστης μπορούσε να ανταλλάξει νόμιμο χρήμα σε εικονικό νόμισμα του παιχνιδιού με 

την ονομασία lindens, σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους του παιχνιδιού και να 

κάνει εικονικές αγοροπωλησίες. Η αντίστροφη αλλαγή του εικονικού νομίσματος σε 

νόμιμο χρήμα δεν γινόταν. Ένα ακόμη παιχνίδι με την ίδια απήχηση και χρήση εικονικού 

νομίσματος είναι το World of Warcraf και ενίοτε έχουν δημιουργηθεί πολλά τέτοια 

παιχνίδια που χρησιμοποιούν εικονικό χρήμα, το οποίο μπορείς να εξαγοράσεις ή 

κερδίσεις με συγκεκριμένες ενέργειες που σου καθορίζονται από το παιχνίδι. 

Το 2005 οι μεταβιβάσεις e-gold ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια 

ετησίως ενώ το 2008 τα 2 δισεκατομμύρια, με τους χρήστες να φτάνουν τα 5 

εκατομμύρια. Το 2007 η εταιρεία e-gold κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

των ΗΠΑ για τέσσερις περιπτώσεις παραβίασης των νόμων περί ξεπλύματος χρήματος. 

Οι επιθέσεις από hacker και η πίεση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ οδήγησε την e-gold 

το 2013 σε καθεστώς πτώχευσης. 

Άτομο ή σύνολο ατόμων, δίχως να γνωρίζουμε την ταυτότητά του, 

αποκαλούμενος ως Satoshi Nakamoto (2008) δημοσιεύει την εργασία «Bitcoin: A Peer-

to-Peer Electronic Cash System» όπου αποτέλεσε την έλευση του κρυπτονομίσματος 

Bitcoin. Όσον αφορά το όνομα έχουν γίνει διάφορες υποθέσεις από πού προήλθε, όπως 

για παράδειγμα ότι το Satoshi στα ιαπωνικά (賢いです)σημαίνει «σοφός» ή ότι όλο το 

ονοματεπώνυμο προήλθε από τα πρώτα συνθετικά τεσσάρων εταιρειών υψηλής 

τεχνολογίας «SAmsung, TOSHIba, NAKAmichi, MOTOrola» (Wallace, 2011). Το 2009 

κυκλοφόρησε το πρώτο λογισμικό BTC και λειτούργησε το δίκτυο με την κυκλοφορία 
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του πρώτου ψηφιακού νομίσματος BTC. Έως σήμερα μεγάλες επενδύσεις έχουν γίνει 

στο BTC, τραβώντας το ενδιαφέρον των τραπεζών. 

Το 2009 η Facebook ασχολήθηκε με την δημιουργία του δικού της εικονικού 

νομίσματος με την ονομασία Facebook Credits και το παρείχε το 2010, καθώς και η 

εταιρεία Zynga (πάροχος υπηρεσιών κοινωνικών video game) με το ZCoin (Barry, 

2013),  για την πληρωμή αγορών σε παιχνίδια και εφαρμογές τους, χωρίς όμως να έχουν 

απήχηση και λόγω ταξικής αντίδρασης της χρήσης από ανηλίκους σταμάτησαν να 

κυκλοφορούν. 

Το 2013 η Amazon, εισήγαγε το εικονικό νόμισμα Amazon Coins, για το οποίο 

έχει μηνυθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή εμπορίου (FTC) για παράλειψή της να 

αποτρέψει τους ανηλίκους να χρησιμοποιούν το εικονικό νόμισμα για αγορές και πως 

κάτι τέτοιο ήταν αθέμιτος ανταγωνισμός και παράβαση του άρθρου 5 του κανονισμού 

εμπορίου. 

Τέλος, έως και σήμερα έχουν νομοθετηθεί από κάποιες χώρες ορισμοί και 

κανόνες για το εικονικό νόμισμα και την χρήση του, πλην όμως για το κρυπτονόμισμα 

Bitcoin και των παραλλαγών του τα οποία αν και χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον 

κόσμο από τις επιχειρήσεις δεν γίνονται αποδεκτά από τα κράτη ως νόμιμο νόμισμα. 

(Nakamoto, 2008; dgcmagazine.com, 2015; Middlebrook and Hughes, 2015) 

 
Πίνακας Π1-1: Μήτρα χρήματος 

 
Πηγή: European Central Bank, 2012. 
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Παράρτημα 2ο-  Κρυπτονόμισμα Alt-coins και Meta-coins 

 Bitcoin (BTC): Το BTC είναι το πρώτο αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα και το πιο 

γνωστό παγκοσμίως. Είναι ανοικτού κώδικα, peer-to-peer, χρησιμοποιεί POW σύστημα 

και αλγόριθμο SHA-256d, με χρόνο επικύρωσης του μπλοκ τα 10 λεπτά, κέρδος αυτού 

που επικυρώνει (miner) αρχικά τα 50 BTC και σταδιακή μείωση ανά 210.000 blocks, με 

συνολική τελική παραγωγή 21.000.000 BTC και κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 

3.596.806.595 (15-10-15). 

Alt-coins 

 Litecoin (LTC): είναι το ποιο διαδεδομένο Alt-coin και θεωρείται το «ασημένιο» 

κρυπτονόμισμα μετά το «χρυσό» BTC. Είναι αποκεντρωμένο και χρησιμοποιεί POW 

σύστημα και αλγόριθμο scrypt με χρόνο επικύρωσης του μπλοκ τα 2,5 λεπτά, κέρδος 

miner τα 50 LCT, με συνολική τελική παραγωγή 84.000.000 LCT και κεφαλαιοποίηση 

αγοράς $132.804.403 (15-10-15). 

 Peercoin (PPR): είναι αποκεντρωμένο και χρησιμοποιεί POW-POS σύστημα και 

αλγόριθμο SHA-256d. Στο σύστημα αυτό υπάρχουν δύο μπλοκ, ένα για κάθε σύστημα 

και ο χρόνος επικύρωσης του μπλοκ και το κέρδος αυτού που επικυρώνει εξαρτάται από 

την ηλικία του νομίσματος του χρήστη. Το κάθε κρυπτονόμισμα μπορεί να αυξήσει τις 

πιθανότητες να επιλεγεί ο κάτοχος για την επικύρωση των συναλλαγών, αφού 

χρησιμοποιηθεί για κοινοποίηση μετά από 30 ημέρες κατοχής και μέγιστο 90 ημέρες. 

Για παράδειγμα αν κάποιος έχει 10 νομίσματα για 91 μέρες θα υπολογιστεί 90Χ10=900 

(και όχι 91Χ10) ημέρες ζωής νομίσματος και όταν ξοδευτούν αυτά οι μέρες τους 

μηδενίζονται. Μετά τις 90 ημέρες οι πιθανότητες δεν αυξάνονται για το κάθε νόμισμα, 

όμως μπορούν να συσσωρευτούν οι ημέρες όλων σε κάποιο ειδικό πορτοφόλι. Επίσης, οι 

πιθανότητες μειώνονται στο μισό κάθε φορά που κάποιος ξανά επικυρώνει το μπλοκ και 

η δυσκολία αυξάνεται στο 16πλάσιο. Η ανταμοιβή για όποιον επικυρώνει το μπλοκ δεν 

ξεπερνάει ετησίως το 1% των υπαρχόντων νομισμάτων. Σήμερα υπάρχουν 22.684.897 

PPR και η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι στα $8.641.423 (15-10-15) (King, 2012). 

 Dogecoin (DOGE): είναι αποκεντρωμένο και χρησιμοποιεί POW σύστημα και 

αλγόριθμο scrypt με χρόνο επικύρωσης του μπλοκ το 1 λεπτό, κέρδος miner ανάλογα με 

τον αριθμό των μπλοκ που έχει επικυρώσει (για 1-100000 κέρδος 0-1000000 DogeCoins 

αντίστοιχα, για 100001-200000 κέρδος 0-500000 αντίστοιχα κ.ο.κ. έως >600000 κέρδος 
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10000 DogeCoins), με συνολική τελική παραγωγή 100.000.000.000 DogeCoins και 

κεφαλαιοποίηση αγοράς $12.020.460 (15-10-15). 

 Namecoin (NMC): είναι αποκεντρωμένο και χρησιμοποιεί POW σύστημα και 

αλγόριθμο scrypt με χρόνο επικύρωσης του μπλοκ τα 10 λεπτά, κέρδος miner τα 50 

NMC, με συνολική τελική παραγωγή 21.000.000 NMC και κεφαλαιοποίηση αγοράς 

$4.736.349 (15-10-15). 

Blakecoin (BLC): είναι αποκεντρωμένο και χρησιμοποιεί POW σύστημα και 

αλγόριθμο Blake-256 με χρόνο επικύρωσης του μπλοκ τα 3 λεπτά, κέρδος miner τα 25 

BLC + πληθωρισμός (τετραγωνική ρίζα (δυσκολία x ύψος μπλοκ)), με συνολική τελική 

παραγωγή 7.000.000.000 BLC και κεφαλαιοποίηση αγοράς $8.576 (15-10-15). 

Meta-coins 

 Colored coins: είναι οι πιο απλές μορφές του πρωτοκόλλου των meta-coins και 

χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύει η συναλλαγή εξόδου του BTC ένα ψηφιακό 

περιουσιακό στοιχείο. Επομένως, κατά την συναλλαγή BTC καταγράφονται metadata 

στο blockhain που αντιπροσωπεύουν το περιουσιακό στοιχείο. 

Counterparty (XCP):  είναι μια πλατφόρμα για ελεύθερα και ανοικτά χρηματοδοτικά 

εργαλεία στο δίκτυο Bitcoin για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Χρησιμοποιεί το 

blockhain του BTC για τα δεδομένα της και τη δημιουργία ψηφιακών περιουσιακών 

στοιχείων, στοιχημάτων στις τιμές της αγοράς και συναλλαγών CDFs. 

 Ethereum (ETH): είναι δεύτερης γενιάς ανοικτού κώδικα πλατφόρμα με δικό της 

blockchain [Dagger, POC-POW-POS, (Hajdarbegovic, 2014)] και κρυπτονόμισμα που 

ονομάζεται Ether, για τη διασφάλιση και επικύρωση των συναλλαγών, παρέχοντας την 

δυνατότητα κατασκευής και χρήσης εφαρμογών και δημιουργίας έξυπνων 

αποκεντρωμένων συμβολαίων. 

  Mastercoin (Omni) (MSC) : είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας (Master protocol) και 

meta-coin, βασιζόμενο στο blockhain του BTC για την αποθήκευση των metadata και 

δημιουργία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αποκεντρωμένων ανταλλαγών, 

στοιχημάτων στις τιμές της αγοράς και συναλλαγών CDFs. 

 Nxt (NXT): είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα και κρυπτονόμισμα, χρησιμοποιεί 

POS σύστημα με δεύτερης γενιάς δικό της blockchain, με χρόνο επικύρωσης του μπλοκ 

το 1,5 λεπτό, υποστηρίζοντας ένα σύστημα ψηφοφορίας και ανταλλαγές μηνυμάτων, 

εμπορευμάτων και κεφαλαίου. 
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 Ripple (XRP): είναι ένα χρηματοπιστωτικό δίκτυο με δικό της ανοικτού κώδικα 

πρωτόκολλο συναλλαγών και κρυπτονόμισμα που παρέχει ελεύθερα και άμεσα 

ανταλλαγές αξίας και μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζών και συστημάτων 

πληρωμών σε όλα τα νομίσματα. 

(Franco, 2015; coinmarketcap.com, 2015; mapofcoins.com, 2015) 
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Παράρτημα 3ο-  Ρυθμιστικά και φορολογικά πλαίσια χωρών, 

σχετικά με το ψηφιακό νόμισμα 
 

Π3.1 Ρυθμιστικά πλαίσια χωρών 
 

Παρατίθενται ενδεικτικά ρυθμιστικά πλαίσια ορισμένων χωρών, σχετικά με το 

κρυπτονόμισμα BTC και το εικονικό νόμισμα. 

Αργεντινή: το Εθνικό Σύνταγμα της Αργεντινής ορίζει ότι η κεντρική τράπεζα 

είναι η μόνη αρχή που εκδίδει νόμιμο χρήμα, το BTC δεν είναι ένα από αυτά και η 

χρήση του στην χώρα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αγαθό ή πράγμα το οποίο διέπεται από 

τους νόμους πώλησης εμπορευμάτων του αστικού δικαίου. 

Αυστραλία: Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας δήλωσε το 2013 πως 

το BTC δεν αποτελεί προς στιγμήν πρόβλημα για την τράπεζα, παρότι ενέχει πολλούς 

κινδύνους η χρήση του και πως δεν υπάρχει απαγόρευση κατοχής και συναλλαγής άλλων 

νομισμάτων, καθώς και του BTC. 

Βραζιλία: Ο νόμος 12865/2013 διευθετεί θέματα εξομάλυνσης των κινητών 

συστημάτων πληρωμής και δημιουργίας ηλεκτρονικών νομισμάτων, στον οποίο 

συμπεριλαμβάνεται το BTC, διακανονισμοί και ιδρύματα πληρωμών που αποτελούν το 

σύστημα πληρωμής της Βραζιλίας. 

(loc.gov, 2014) 

Γερμανία: Σύμφωνα με τον τραπεζικό νόμο (τμήμα 1§32), όποιος διεξάγει 

τραπεζικές εργασίες ή υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής φύσεως χρειάζεται γραπτή άδεια 

από την Ομοσπονδιακή Οικονομική Εποπτική Υπηρεσία της χώρας (GFFSA). Στα 

χρηματοπιστωτικά μέσα των υπηρεσιών αυτόν εμπεριέχονται τα ψηφιακά νομίσματα ως 

λογιστικές μονάδες που έχουν αξία (Boehm et al., 2014). 

Ελλάδα: Δεν υπάρχει ρύθμιση για το εικονικό νόμισμα, αλλά ούτε υπάρχει 

κάποια υπεύθυνη δήλωση από την τράπεζα της Ελλάδος για το συγκεκριμένο θέμα 

(loc.gov, 2014). 

Η.Π.Α.: Η σχέση του κράτους με το εικονικό νόμισμα είναι ανεκτική και η 

υπηρεσία δημόσιων εσόδων θεωρεί τα εικονικά νομίσματα περιουσιακό στοιχείο των 

πολιτών όχι όμως και νομίσματα και τις εικονικές νομισματικές συναλλαγές ως 

επιχειρηματικές υπηρεσίες χρήματος. 
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Ιαπωνία: Τον Ιούνιο του 2014 αποφασίστηκε από το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό 

Κόμμα της Ιαπωνίας να μην γίνουν ρυθμίσεις για το BTC και το εικονικό νόμισμα με 

την επιφύλαξη μελλοντικής ρύθμισης. 

Ισραήλ: Το κράτος επιτρέπει τη χρήση εικονικού νομίσματος και το Φεβρουάριο 

του 2014 εξέδωσε οδηγίες των κινδύνων όχι όμως και κανονισμούς. 

Καναδάς: Η σχέση του κράτους με το εικονικό νόμισμα είναι ανεκτική και τον 

Ιούνιο του 2014 ψηφίστηκε νομοσχέδιο για ενημέρωση του νόμου περί ξεπλύματος 

χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, εμπεριέχοντας άτομα που ασχολούνται με 

το εικονικό νόμισμα εντός της χώρας και εκτός με την παροχή υπηρεσιών αυτών σε 

Καναδούς πολίτες. 

Κίνα: Η σχέση του κράτους με το εικονικό νόμισμα είναι ιεραρχική και το 

Δεκέμβριο του 2013 απαγορεύτηκε στις τράπεζες να συναλλάσσονται Bitcoin και 

θέτοντας το ως εικονικό αγαθό και όχι νόμισμα. 

(Arnfield, 2015) 

Κύπρος: Η κεντρική τράπεζα της χώρας τον Δεκέμβριο του 2013 δήλωσε ότι η 

χρήση του BTC είναι επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη και δεν υπάρχει κάποιο ρυθμιστικό 

πλαίσιο (loc.gov, 2014). 

Ρωσία: Η σχέση του κράτους με το εικονικό νόμισμα είναι εχθρική και με 

νομοσχέδιο τον Οκτώβριο του 2014 απαγορεύτηκε το εικονικό νόμισμα και ο 

Εισαγγελέας του γραφείου του Γενικού απαγόρευσε οποιοδήποτε υποκατάστατο 

νόμισμα πλην του επίσημου της χώρας (Arnfield, 2015). 

Ταϊλάνδη: Το 2013 η κυβέρνηση απαγόρευσε τη χρήση BTC, όμως κάποιες 

επιχειρήσεις συναλλάσσονται το κρυπτονόμισμα έχοντας αποκτήσει επιχειρηματική 

άδεια (loc.gov, 2014). 

 

Π3.2 Φορολογικά πλαίσια χωρών 

 

Παρατίθενται ενδεικτικά φορολογικά πλαίσια ορισμένων χωρών, σχετικά με το 

κρυπτονόμισμα BTC και το εικονικό νόμισμα: 

Αυστραλία: Στην Αυστραλία η εφορία δεν αποδέχεται το BTC ως νόμισμα και 

φορολογείται ως αγαθό και υπηρεσία και οι επενδύσεις σε αυτό ως κεφαλαιουχικά 

κέρδη. 
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Η.Π.Α.: Η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων (IRS) των Η.Π.Α. εξέδωσε οδηγίες για 

την φορολογία σε συναλλαγές με εικονικά νομίσματα το Μάρτιο του 2014, όπου 

αναφέρεται ότι εάν τα έσοδα από τον εικονικό κόσμο είναι περισσότερα από τα έξοδα 

μπορεί να ζητηθεί η δήλωση τους για φορολόγηση και πως η διαφορά της απώλειας που 

είναι μεγαλύτερη από ότι τα έσοδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ελάφρυνση του φόρου 

εισοδήματος. Κατόπιν, ανακοινώνεται πως το εικονικό νόμισμα αντιμετωπίζεται ως 

περιουσιακό στοιχείο, όχι ως νόμισμα και έγκειται στους φορολογικούς νόμους των 

ιδιοκτησιακών συναλλαγών (Murphy et al., 2014). Ο Stockman Steve (12-2014) ως 

μέλος του κογκρέσου, υπέβαλε νομοσχέδιο HR 5777 για την πενταετή προσωρινή 

αναβολή της πληρωμής χρεών ή δίωξης σε ρυθμιστικά θέματα εικονικού νομίσματος, 

ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2015. Επισημάνεται ότι το εικονικά νομίσματα θα πρέπει 

να αντιμετωπίζονται ως νομίσματα και όχι ως περιουσιακό στοιχείο και να υπάρχει 

δίκαιη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων ως καθαρά έσοδα στην περίπτωση της 

μετατροπής τους σε δολάρια ή άλλο επίσημο νόμισμα της χώρας. 

Ιαπωνία: Ανακοίνωση της Ιαπωνικής κυβέρνησης αναφέρει ότι το BTC δεν είναι 

νόμισμα ή χρηματοπιστωτικό μέσο και πως τα κρυπτονομίσματα θα πρέπει να 

φορολογούνται επί των πωλήσεων ως αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και τα κέρδη από 

συναλλαγματικές ισοτιμίες περί φορολογίας εισοδήματος και εταιρικό φόρο. 

Ισημερινός: Απαγορεύεται η χρήση αποκεντρωμένου ψηφιακού νομίσματος, ενώ 

αντιθέτως κάθε πολίτης άνω των 18 χρόνων μπορεί να έχει λογαριασμό με εθνικό 

ψηφιακό νόμισμα που δημιουργήθηκε από την χώρα και κατέχει την πρωτιά, 

αποκλείοντας τους τουρίστες και ξένους πολίτες. Το εθνικό κρυπτονόμισμα ελέγχεται 

από την κεντρική εθνική τράπεζα και από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 μπορούν οι 

πολίτες να πληρώνουν με αυτό τους φόρους τους και τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Καναδάς: Τα εικονικά νομίσματα θεωρούνται ως εμπόρευμα προς αγορά και 

πώληση και θα πρέπει να δηλώνονται ως φορολογητέο εισόδημα. 

(Arnfield, 2015) 

Φιλανδία: Η φορολογική αρχή αναφέρει πως η ανταλλαγή εικονικού νομίσματος 

όπως και του BTC σε άλλο νόμισμα φορολογείται σύμφωνα με τους κανόνες της 

υπεραξίας, ενώ όταν χρησιμοποιηθεί για αγορές αγαθών και υπηρεσιών θεωρείται 

εμπορική συναλλαγή. Η αύξηση της αξίας του φορολογείται ενώ η μείωση δεν εμπίπτει 

σε φορολογία. εισοδήματος (loc.gov, 2014). 
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Παράρτημα 4ο-  Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του 

ψηφιακού νομίσματος 
 

Π4.1 Πλεονεκτήματα του ψηφιακού νομίσματος 
 

Αναφορικά, από την ανάλυση των πηγών παρατίθενται τα παρακάτω 

πλεονεκτήματα του ψηφιακού νομίσματος: 

Αποκεντρωμένες συναλλαγές: Η απουσία τρίτου ελεγκτικού φορέα (τράπεζες, 

κυβερνήσεις) μειώνει το κόστος των συναλλαγών, αφού παρέχεται ασφάλεια, 

επαλήθευση συναλλαγών και τήρηση των κανόνων, όλο το εικοσιτετράωρο της ημέρας, 

χωρίς την συμμετοχή του. Επιπλέον, δε μπορεί κάποια κεντρική εξουσία να ασκήσει 

νομισματική πολιτική και να δεσμεύσει τα χρήματα των πολιτών, όπως έγινε στην 

Κύπρο το 2013 ή οποιαδήποτε γραφειοκρατική καθυστέρηση και κώλυμα υπηρεσιών 

(αργίες), παρέχοντας πλήρη ελευθερία χρήσης των αποκεντρωμένων ψηφιακών 

νομισμάτων. 

Διαφάνεια συναλλαγών: Ο ανοικτός κώδικάς που χρησιμοποιείται στα ψηφιακά 

νομίσματα παρέχει τη δυνατότητα στους γνώστες προγραμματισμού τον έλεγχο της 

λειτουργίας των κρυπτονομισμάτων και τη διαφάνεια στις συναλλαγές. Η κάθε 

συναλλαγή από την πρώτη που έγινε έως και την τελευταία είναι αποθηκευμένη στην 

blockchain, κοινοποιείται σε όλους τους χρήστες του δικτύου και είναι γνωστό το ποσό 

μεταφοράς στις διευθύνσεις, όχι όμως και τα στοιχεία των κατόχων. Οι χρήστες μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν επιπλέον διάφορες μεθόδους για την απόκρυψη των ιχνών 

συναλλαγής τους για περισσότερη ανωνυμία με τη χρησιμοποίηση πολλών διευθύνσεων 

και υπηρεσιών (laundry services / mixing services). Ακόμη, όλες οι πληροφορίες για το 

ψηφιακό νόμισμα είναι την ίδια στιγμή διαθέσιμες σε όλους και οι κανόνες είναι ίδιοι για 

όλους με την επικύρωση της κοινής αποδοχής τους, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες. 

Ανωνυμία συναλλαγών: Η δυνατότητα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και η 

ανωνυμία των στοιχείων των χρηστών μπορεί να αποτελεί μειονέκτημα για τους 

ελεγκτικούς φορείς, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και για τους χρήστες. 

(coindesk.com, 2015; bitcoin.org, 2015) 

Μείωση κινδύνου συναλλαγών: Η αδυναμία αντιστρεψιμότητας των συναλλαγών, 

η ασφάλεια με τη μέθοδο κρυπτογράφησης και η ανωνυμία προσφέρουν προστασία από 
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απάτες, επιπλέον χρεώσεις και επιβαρύνσεις με τη κλοπή των προσωπικών στοιχείων και 

παραβίαση των κοινών νομισματικών συστημάτων συναλλαγής των τραπεζών. Επίσης, 

υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης των εμπόρων σε αγορές που δεν τους το επέτρεπε ο 

τρίτος φορέας και οι κανόνες του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου, διότι ήταν 

επικίνδυνοι λόγω υψηλού ποσοστού απάτης (bitcoin.org, 2015). 

Πολύ Χαμηλό κόστος συναλλαγών: Η συναλλαγές με κρυπτονομίσματα γίνονται 

παγκοσμίως μεταξύ των ενδιαφερομένων, οι οποίοι εξοικονομούν πόρους σε σχέση με 

άλλες συναλλαγές, όπως είναι οι πιστωτικές κάρτες των τραπεζών (διοικητικά έξοδα) και 

η υπηρεσία PayPal (bitcoin.org, 2015). Όσο μεγάλο και να είναι το ποσό μεταφοράς τα 

τέλη παραμένουν τα ίδια για τον αποστολέα στην εκάστοτε μεταφορά και ο ίδιος 

αποφασίζει αν θα τα αυξήσει με τη χρήση περισσότερων μεταφορών ενός μεγάλου 

ποσού σε μικρότερα, ώστε να επιτύχει ακόμη πιο μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς και 

ανωνυμία. Απεναντίας, ο αποδέκτης της μεταφοράς δεν χρεώνεται για την συναλλαγή, 

κάνοντας ποιο ελκυστική την υιοθέτηση του τρόπου πληρωμής από τα εμπορικά 

καταστήματα. 

Ταχύτητα και αμεσότητα συναλλαγών: Από τη στιγμή που θα γίνει η επιβεβαίωση 

της συναλλαγής μέσα σε λίγα λεπτά από το δίκτυο του ψηφιακού νομίσματος, τότε 

ολοκληρώνεται άμεσα οποιαδήποτε στιγμή της μέρας, δίχως περιορισμούς και 

κωλυσιεργίες, όπως για παράδειγμα η αναμονή στην ουρά για διεκπεραίωση 

συναλλαγών (coindesk.com, 2015; Arnfield, 2015). 

Ελάχιστες απαιτήσεις χρήσης: Για την εισαγωγή κάποιου στον κόσμο του 

ψηφιακού νομίσματος, πλην τη χρήση υπολογιστή και ιντερνέτ, δεν προαπαιτούνται 

κάποιες προϋποθέσεις, όπως η κατάθεση στην τράπεζα στοιχείων ταυτότητας, ηλικιακό 

όριο, εκκαθαριστικό κτλ. (coindesk.com, 2015). 

Υποδιαίρεση: Επιτυγχάνεται διευκόλυνση των μικροπληρωμών (Arnfield, 2015), 

όπου αποτελεί πρόβλημα στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, βελτιώνοντας 

την αποτελεσματικότητα των πληρωμών και μπορεί να σταλεί μέχρι και κλάσμα του 

λεπτού (ευρώ). Το BTC μπορεί να υποδιαιρεθεί έως και 8 δεκαδικά ψηφία (0,00000001) 

με δυνατότητα διεύρυνσης, κατόπιν συναινετικής απόφασης των χρηστών του δικτύου. 

Ένα BTC αποτελείται από 1.000 mBTC (millibitcoin) ή 1.000.000 μBTC (microbitcoin) 

ή 100.000.000 Satoshis. 

Ευκολία χρήσης: Η διευκόλυνση του κόσμου με σαφείς οδηγίες και απλά βήματα 

για το πώς χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά νομίσματα, περιορίζει το μέγεθος της 
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δυσκολίας στη δεξιότητα και ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας του εκάστοτε χρήστη. 

Άλλη διευκόλυνση είναι η αποθήκευση, μεταφορά και αντιγραφή του ψηφιακού 

νομίσματος, μέσω χαρτιού, ψηφιακών μέσων (memory sticks) ή απομνημόνευσης. 

Απουσία κρατικών φόρων συναλλαγής: Τα αποκεντρωμένα ψηφιακά νομίσματα 

και η ανωνυμία που παρέχουν δυσχεραίνει το έργο των φορολογικών αρχών των 

κυβερνήσεων για εισφορές συναλλαγών, κάτι το οποίο βρίσκεται στην ευχέρεια του 

συναλλασσόμενου να το δηλώσει. 

Διεύρυνση χρήσεων: Η δυνατότητα αντιγραφής μεταδεδομένων (metadata, 

περιουσιακών στοιχείων, δηλώσεων συμβάσεων, συναλλαγών CDFs, συμβολαίων κ.α.) 

στην blockchain των ψηφιακών νομισμάτων με ασφάλεια και διαφάνεια, βοήθησε στη 

διάδοση τους και την περαιτέρω χρήση τους. 

Έλεγχος πληθωρισμού: Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με την οριοθέτηση του 

συνολικού αριθμού των ψηφιακών νομισμάτων, του χρόνου παραγωγής τους και τη 

σταδιακή αύξηση της δυσκολίας εξόρυξής τους. 

Οικονομικό όφελος: Η δυνατότητα εξόρυξης (mining) κρυπτονομισμάτων, καθώς 

και η αποθήκευσή τους για μελλοντική αυξητική τιμή της αξίας τους, αποτελεί 

κερδοσκοπικό μέσω και επιχειρηματική ευκαιρία. 

 

Π4.2 Μειονεκτήματα του ψηφιακού νομίσματος 
 

Αναφορικά, από την ανάλυση των πηγών παρατίθενται τα παρακάτω 

μειονεκτήματα του ψηφιακού νομίσματος: 

Αποδοχή και ενημέρωση: Αν και ο ρυθμός αποδοχής των ψηφιακών νομισμάτων 

από τον κόσμο είναι αυξητικός, ιδίως από τις επιχειρήσεις, ακόμη δεν έχει ελευθερωθεί η 

χρήση τους από πολλές κυβερνήσεις, ενώ κάποιες άλλες έχουν άγνοια, συμβάλλοντας 

στο μικρό αλλά με γρήγορους ρυθμούς αυξανόμενο ποσοστό αποδοχής. Για να υπάρξει 

ανταπόκριση από τον κόσμο και τις επιχειρήσεις θα πρέπει να αντικατασταθεί η άγνοια 

με την πληροφόρηση και εκπαίδευση χρήσης του ψηφιακού νομίσματος, γνωρίζοντας 

πως απαραίτητο εφόδιο για κάτι τέτοιο είναι η δικτύωση. 

Συνεχής εξέλιξη: Το γεγονός ότι το λογισμικό που χρησιμοποιούν τα ψηφιακά 

νομίσματα και οι λειτουργίες κρυπτογράφησης (αλγόριθμοι) βρίσκονται σε συνεχή 

βελτίωση, δείχνει την πορεία της ωρίμανσής τους από τα αρχικά στάδια, αλλά ως 

συνέπεια την αναμονή της υιοθέτησής τους από τους χρήστες με την προσδοκία 
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καλύτερων εργαλείων, χαρακτηριστικών και παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να είναι 

περισσότερο προσιτά και ασφαλή. 

Μεταβλητότητα: Η αστάθεια στην τιμή που χαρακτηρίζει τα κρυπτονομίσματα 

είναι αποτρεπτικός παράγοντας για την υιοθέτησή τους, εξαιρουμένων των 

κερδοσκόπων, οι οποίοι αναλογίζονται τον μεγάλο κίνδυνο απώλειας. Φυσικά, με τη 

πάροδο του χρόνου και την ωρίμαση της αγοράς των ψηφιακών νομισμάτων, την 

ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, καθώς και τη μεγαλύτερη αποδοχή και εμπιστοσύνη 

των χρηστών, θα υπάρξει μείωση της μεταβλητότητας. Ο μεγάλος ανταγωνισμός από της 

υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων στις βελτιώσεις ασφάλειας και παροχών μπορεί να 

οδηγήσει σε υπεροχή κάποιων έναντι άλλων, χάνοντας τα τελευταία την ελκυστικότητα 

και τον αριθμό χρηστών τους, με αποτέλεσμα την απώλεια της αξίας τους. 

(bitcoin.com, 2015; coinreport.net, 2015;) 

Νομικό πλαίσιο: Η ποικιλομορφία αντιμετώπισης του ψηφιακού νομίσματος, ανά 

κυβέρνηση, δυσχεραίνει την ένταξή του σε κάποιο αποδεκτό από όλους πλαίσιο 

αντιμετώπισης. Οι περισσότερες χώρες δεν απαγορεύουν τη χρήση ψηφιακών 

νομισμάτων, χωρίς να τα καθιστούν όμως νόμιμα, ενώ υπάρχουν κάποιες που την 

περιορίζουν, απαγορεύουν κάθε ξένο νόμισμα ή δεν παρέχουν άδεια σε επιχειρήσεις 

ανταλλακτηρίων ψηφιακών νομισμάτων. Η ασάφεια του ρυθμιστικού πλαισίου για το 

ψηφιακό νόμισμα προβληματίζει τους χρήστες ως προς την νομιμότητα χρήσης του, τη 

δυνατότητα ρευστότητας, τις ενδεχόμενες απάτες ή κλείσιμο ανταλλακτηρίων σε 

συνδυασμό με την έλλειψη κυβερνητικής υποστήριξης και αποζημίωσής τους, με 

αποτέλεσμα την αποθάρρυνση της χρήσης του (Conway, 2014; Arnfield, 2015). 

Φορολογικό πλαίσιο: Η φορολογική πολιτική των κυβερνήσεων για το ψηφιακό 

νόμισμα είναι ότι αν και δεν αποτελεί νόμιμο χρήμα μπορεί να προκαλέσει εισόδημα, 

πωλήσεις, υπεραξίες και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις γι’ αυτό και ο χρήστης 

φορολογείται (EBA, 2013). Η φορολογική ελάφρυνση εισοδήματος σε περίπτωση 

απωλειών δεν υφίσταται και η εισαγωγή των ψηφιακών νομισμάτων στο φορολογικό 

νόμο γίνεται άλλοτε ως εικονικά χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία ή αγαθά προς 

συναλλαγή και άλλοτε ως λογιστικές μονάδες ή επιχειρηματικές υπηρεσίες χρήματος. 

Παρά τα μέτρα φορολόγησης, η χρήση του κρυπτονομίσματος, λόγω της φύσης του και 

των διαφόρων μεθόδων απόκρυψης των συναλλαγών, καθιστά το κρυπτονόμισμα ως ένα 

πολύ καλό τρόπο φοροδιαφυγής και ξεπλύματος παράνομου χρήματος, αφήνοντας τη 

δήλωση των εσόδων στην ηθική ευχέρεια του χρήστη. 
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Αμφισβητήσεις: Πολύς κόσμος θεωρεί πως τα κρυπτονομίσματα λειτουργούν 

σύμφωνα με το σύστημα Ponzi, όπου οι κερδισμένοι επενδυτές πληρώνονται από τα δικά 

τους κέρδη ή των μεταγενέστερων επενδυτών. Επομένως, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών 

συναλλαγής κρυπτονομισμάτων καρπώνονται τα κέρδη των επενδυτών έως την 

πτώχευσή τους, με ζημία στους τελευταίους επενδυτές. Επίσης, η μη εγγενής αξία και 

αστάθεια των τιμών των κρυπτονομισμάτων μεταφράζεται από πολλούς ως «φούσκα», 

παρότι δεν υπάρχει κάποια τεχνική υποτίμηση ή υπερτίμηση, αφού η συναλλαγματική 

ισοτιμία κινείται ελεύθερα όπως ο χρυσός και εξαρτάται από την προσφορά και ζήτηση, 

καθώς και τις επιλογές που κάνουν όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά. Ακόμη, το 

γεγονός ότι οι χρήστες θα πρέπει να εμπιστεύονται κάποιον τρίτο, όπως υπηρεσίες 

ανταλλακτηρίων και πορτοφολιών, κατά την χρήση κρυπτονομισμάτων, αντιτίθεται στον 

αποκεντρωτικό χαρακτήρα τους (bitcoin.com, 2015; Conway, 2014). 

Ανωνυμία και διευκόλυνση παρανομιών: Η ανωνυμία των συναλλαγών που 

παρέχεται από τα κρυπτονομίσματα επιτρέπει την παράνομη δραστηριότητα στα δίκτυά 

τους, όπου εκτός από την φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος, γίνονται και άλλες 

σοβαρές παρανομίες, όπως χρηματοδότηση τρομοκρατών, πώληση ναρκωτικών, παιδική 

πορνογραφία κ.α. (EBA, 2013; bitcoin.com, 2015; Arnfield, 2015). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η ιστοσελίδα Silk road για online αγορές, όπου γίνονταν κατά 

κόρον παράνομες αγοροπωλησίες. Παρά το γεγονός ότι η συνεργασία των διωκτικών 

αρχών και των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακών νομισμάτων είναι 

δύσκολη και σε καμία περίπτωση όπως παραδοσιακά γίνεται με τις τράπεζες, η 

συναλλαγή με κρυπτονομίσματα αφήνει κάποια ίχνη που ίσως μπορούν να αξιοποιηθούν 

έναντι των μετρητών που παρέχουν πλήρη ανωνυμία (Conway, 2014). 

Απώλεια ιδιωτικών κλειδιών: Όπως γίνεται στα παραστατικά χρήματα έτσι και 

στα ψηφιακά υπάρχει ο κίνδυνος κλοπής τους, απλά αλλάζει ο τρόπος. Για την απόκτηση 

των ψηφιακών νομισμάτων κάποιου χρήστη χρειάζεται μόνο η απόκτηση των ιδιωτικών 

του κλειδιών, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με κακόβουλο λογισμικό και ιούς ή με 

φυσικό τρόπο (EBA, 2013). Ακόμη, υπάρχει η περίπτωση απώλειας των ιδιωτικών 

κλειδιών από τον ίδιο το χρήστη, εάν τα χάσει ή τα καταστρέψει. Τα ιδιωτικά κλειδιά, 

για παράδειγμα, μπορούν να αποθηκευτούν σε paper wallets που είναι η φύλαξή τους σε 

χαρτί ή σε ψηφιακές αποθήκες, τα οποία χάνονται ή μπορούν να καταστραφούν. 

Μεγάλος ανταγωνισμός: Το πρώτο αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα BTC 

βασίζεται σε ανοικτό κώδικα και δίνει τη δυνατότητα αντιγραφής και ύπαρξης πολύ 
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μεγάλου αριθμού κρυπτονομισμάτων με ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά. Το γεγονός 

αυτό επιφέρει αύξηση του ανταγωνισμού και βελτίωση των κρυπτονομισμάτων. 

Επιπλέον, δημιουργεί σύγχυση στον καινούργιο χρήστη για την επιλογή του και ενισχύει 

τους φόβους του για τη σταθερότητα των τιμών και τη φερεγγυότητα της επιλογής του. 

Μη απτά στοιχεία: Το γεγονός ότι το ψηφιακό νόμισμα δε γίνεται αποδεκτό από 

επιχειρήσεις που δεν έχουν τις ανάλογες ψηφιακές υποδομές και σύνδεση στο διαδίκτυο, 

το κάνει να υστερεί, λόγω μη απτών στοιχείων, έναντι των φυσικών χρημάτων. Κάποια 

κρυπτονομίσματα έκαναν την εμφάνισή τους και σε φυσική μορφή, όμως στην πορεία 

αναστάλθηκε η πώλησή τους ή εξαντλήθηκαν γρήγορα, καθώς ήταν για περιορισμένη 

έκδοση (έως την κυκλοφορία νέων). Παράδειγμα αποτελεί το πρωτοπόρο Bitbill που 

κυκλοφόρησε το Μάιο του 2011 με μορφή πλαστικής κάρτας και ενσωματωμένο BTC 

ποσό, όπου σταμάτησε την κυκλοφορία του μετά από ένα χρόνο (Cohen and Levine, 

2013). Επίσης, κυκλοφόρησε το νόμισμα Casascius Bitcoin, το οποίο αντιπροσωπεύει το 

BTC και με το οποίο ανταλλάσσονταν. Το FinCEN απαγόρευσε (11-2013) την πώληση 

του Casascius Bitcoin, διότι θεωρήθηκε μεταφορά χρημάτων και δεν πληροί 

ομοσπονδιακούς κανονισμούς, διευκολύνοντας παράνομες δραστηριότητες (Mcmillan, 

2013). Το συγκεκριμένο φυσικό νόμισμα εμπεριέχει στο εσωτερικό του, κάτω από το 

χωνευτό ολόγραμμα, κάρτα με ενσωματωμένο το εξαγοράσιμο ιδιωτικό κλειδί, το οποίο 

είναι κρυπτογραφημένο και έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (casascius.com, 2015). 

Άλλα γνωστά νομίσματα σε φυσική μορφή είναι  το Alitin Mint, το Titan Bitcoin, το 

Cryptmint και το Antana. 

Υποδιαίρεση νομίσματος: Οι διευκολύνσεις που παρέχονται από το μεγάλο εύρος 

υποδιαίρεσης των ψηφιακών νομισμάτων και την αγορά αγαθών πολύ μικρής αξίας, 

μπορεί να αποτελέσουν πονοκέφαλο για τις επιχειρήσεις στην υποδιαίρεση και 

τιμολόγηση των προϊόντων, καθώς και την μετατροπή τους σε φυσικά χρήματα. 

Αδυναμία αντιστρεψιμότητας: Η ιδιαιτερότητα της μη αντιστρεψιμότητας των 

συναλλαγών των κρυπτονομισμάτων σε συνδυασμό με την ανωνυμία απομακρύνει 

κάποιους χρήστες, λόγο φόβου για λανθασμένη αποστολή ή μεταφορά 

κρυπτονομισμάτων από τεχνικό πρόβλημα. 

Κατανάλωση υπολογιστικής ισχύος: Η εξαγωγή κρυπτονομισμάτων (mining) 

απαιτεί χρόνο και χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας για τους χρήστες. Η συνεχής λειτουργία 

του εκάστοτε υπολογιστή αποτελεί πρόβλημα για την αειφόρο ανάπτυξη, διότι συμβάλει 

στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αυξάνοντας την εκπομπή θερμότητας. 
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Παράρτημα 5ο-  Ηλεκτρονικοί τρόποι πληρωμής 
 

Π5.1 Ηλεκτρονικοί τραπεζικοί τρόποι πληρωμής και αποκεντρωμένο 

Ψηφιακό νόμισμα 
 

Παρακάτω παρατίθενται οι διάφοροι ηλεκτρονικοί τραπεζικοί τρόποι πληρωμής 

από (α) έως (στ) σε σχέση με το αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα (ζ): 

α) Πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες: είναι ο αρχικός τρόπος πληρωμής με 

ηλεκτρονικά συστήματα, είναι κεντρικοποιημένος με τη γνωστοποίηση των στοιχείων 

του κατόχου της κάρτας στον επιχειρηματία και των συναλλαγών στον πάροχο της 

υπηρεσίας, ο οποίος αποφασίζει για την οικονομική πολιτική των λογαριασμών των 

χρηστών. Η διαδικτυακή σύνδεση είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση του διαθέσιμου 

κεφαλαίου και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η πιστωτικές κάρτες παρέχουν 

χρηματικά ποσά για αγορές έως το καθοριζόμενο πιστωτικό όριο, δίχως να υπάρχουν 

απαραίτητα αυτά τα ποσά στο λογαριασμό του χρήστη και ξεκινάνε στην Ελλάδα 

περίπου με επιτόκιο 6% έως και 19%, ανάλογα από το πρόγραμμα συμφωνίας. Συνήθως, 

για το πρώτο χρόνο είναι με δωρεάν συνδρομή και με ελάχιστη μηνιαία καταβολή από 

1,5% έως 3% επιτόκιο (moneyonline.gr, 2015). Αντιθέτως, η χρεωστικές κάρτες 

παρέχουν πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη για ανάληψη μετρητών 

έως το ημερήσιο όριο που έχει ορισθεί και απευθείας ηλεκτρονική πληρωμή για αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών μόνον εφόσον τα χρήματα υπάρχουν στον λογαριασμό (Clark, 

2013). 

β) Δικτυακό ψηφιακό χρήμα: είναι η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών 

κρυπτογραφημένων σημειωμάτων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τη μέθοδο των 

«τυφλών» υπογραφών για μη ανιχνεύσιμες αγορές (Chaum, 1982). Τα ιδρύματα αυτά 

εκδίδουν το ζητούμενο ποσό σε κρυπτογραφημένα ψηφιακά σημειώματα, το οποίο 

αφαιρούν από τον λογαριασμό του καταθέτη και τα στέλνουν ψηφιακά στον χρήστη, τα 

στοιχεία του οποίου γνωρίζουν. Η χρήστες χρειάζονται ειδικό λογισμικό για τη 

μεταφορά του ποσού από τον λογαριασμό στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι τους. Εν 

συνεχεία, ο χρήστης μπορεί να τα τροποποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε όταν κάνει κάποια 

αγορά να μην είναι γνωστά τα στοιχεία του. Ο παραλήπτης κάνει δικτυακή επαλήθευση 
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με το ίδρυμα (τράπεζα), το οποίο εξαργυρώνει τα ψηφιακά σημειώματα στον 

λογαριασμό του (Clark, 2013). 

γ) Εκτός δικτύου ψηφιακό χρήμα: η συναλλαγές στην περίπτωση αυτή 

βασίστηκαν στην εργασία «Untraceable Electronic Cash» (Chaum et al., 1988), όπου σε 

κάθε έκδοση ψηφιακών κρυπτογραφημένων σημειωμάτων εμπεριέχεται ένα μεγάλο 

σύνολο ζευγών από αριθμούς, όπου το κάθε ένα περιέχει πληροφορίες που 

αποκαλύπτουν τον χρήστη. Όταν γίνεται η συναλλαγή, ο νέος κάτοχος διαλέγει τυχαία 

ένα ζεύγος και του γνωστοποιείται από το καθένα ένας αριθμός. Εάν υπάρξουν δύο 

καινούργιοι κάτοχοι με το ίδιο σημείωμα τότε όταν θα υποβληθούν μεταγενέστερα στην 

τράπεζα τουλάχιστον ένα πλήρες ζεύγος από το σύνολο των τυχαίων αριθμών των δύο 

κατόχων, θα δώσει τα στοιχεία του προγενέστερου κατόχου, ώστε να διεκδικηθεί το 

ποσό δια της νομίμου οδού (Clark, 2013). Επίσης, υπάρχουν και οι «απαραβίαστες» 

ψηφιακές κάρτες που λειτουργούν εκτός δικτύου, οι οποίες κρατάνε ίχνη από όλες τις 

συναλλαγές και δεν επιτρέπουν με το ίδιο χρηματικό ποσό την διπλή αγορά και σε 

προσπάθεια παραβίασης αχρηστεύονται (Sqa, 2015). 

δ) Ηλεκτρονικές επιταγές: φέρει τη ψηφιακή υπογραφή με τη χρήση ιδιωτικού 

κρυπτογραφημένου κλειδιού για ταυτοποίηση του αποστολέα και η οποία αποστέλλεται 

μέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας, με προδιαγραφές ασφαλείας παρόμοιες του 

ψηφιακού χρήματος, αφήνοντας ηλεκτρονικά ίχνη. Τα σημαντικότερα πεδία που 

συμπληρώνονται είναι ο αριθμός επιταγής, το ποσό, οι πληροφορίες της τράπεζας του 

πληρωτή και αποδέκτη, το κλειδί και η ημερομηνία πληρωμής. Οι τρόποι πληρωμής 

μπορούν να γίνουν με απόδοση της ηλεκτρονικής επιταγής στο δικαιούχο ή την τράπεζα 

του αποστολέα ή δικαιούχου. Ο αποδέκτης μπορεί να την εξαργυρώσει μέσω της δικής 

του τράπεζας ή του αποστολέα, όπου στέλνει την ηλεκτρονική επιταγή, η οποία 

αποκρυπτογραφείται από την τράπεζα που κατέχει το σύστημα ηλεκτρονικής επιταγής 

και πιστώνεται ο ανάλογος λογαριασμός. Η διαδικασία εμπεριέχει τα βήματα της 

εξουσιοδότησης, της εισαγωγής πληροφοριών συναλλαγής, της επεξεργασίας και 

επιβεβαίωσης (Yahid et al., 2014). 

ε) Προπληρωμένες κάρτες: είναι διαφόρων τύπων κάρτες πλαστικές και άυλες, 

στις οποίες υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσό για αγορά ή επαναφορτίζονται με ποσά, 

ενώ κάποιες άλλες έχουν και προγράμματα επιβράβευσης, παρέχοντας εκπτωτικές 

επιταγές. Μπορεί να γίνει χρήση στο διαδίκτυο και σε επιχειρήσεις εφοδιασμένες με 

ειδικές συσκευές ανάγνωσης τέτοιων καρτών, καθώς και στα αυτόματα τραπεζικά 

157 



 

μηχανήματα (ΑΤΜ). Οι τράπεζες ανάλογα με την πολιτική που ακολουθούν χρεώνουν 

για την έκδοση, επανέκδοση και ανανέωση, μετά τη λήξη της κάρτας, καθώς και για την 

επαναφόρτιση χρεώνουν ανάλογα με το ποσό φόρτισης από 1€ έως και 9€. 

στ) Έξυπνες κάρτες: είναι όπως οι πιστωτικές κάρτες με την διαφορά ότι έχουν 

ενσωματωμένο ένα μικροτσίπ για την αποθήκευση πληροφοριών και ηλεκτρονικού 

χρήματος και διαβάζονται από ειδικές συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών και 

χρησιμοποιούνται για πληρωμές σε καταστήματα και διαδικτυακές αγορές από 

υπολογιστές. Επίσης, λειτουργούν και ως χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. 

ζ) Αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα: Σε σύγκριση με τα κεντρικοποιημένα 

δίκτυα, δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα του χρήστη σε κάποιο στάδιο της συναλλαγής, 

αλλά δημοσιεύονται οι συναλλαγές που γίνονται στο δίκτυο του κρυπτονομίσματος και η 

δικτυακή σύνδεση είναι απαραίτητη για την επαλήθευση της συναλλαγής. 

 

Π5.2 E-wallet, m-wallet και τρόποι πληρωμής με κινητά τηλέφωνα 
 

Ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet) : είναι ένα πρόγραμμα ή υπηρεσία web που 

επιτρέπει την δημιουργία λογαριασμού του χρήστη και μέσω του οποίου φορτίζονται 

χρήματα και γίνονται διαδικτυακές αγορές, συνδέονται πιστωτικές κάρτες, 

αποθηκεύονται κωδικοί καρτών, πληροφορίες αγορών, μεταφέρονται χρήματα και 

γενικώς παρέχονται οι υπηρεσίες του e-banking, δίχως την ύπαρξη συμβατικών 

καταστημάτων. Παρέχονται επίσης από κάποιες υπηρεσίες e-wallet πλαστικές κάρτες 

που αντικαθιστούν το σύνολο των καρτών σε μία και μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για 

αγορές χρησιμοποιώντας μόνο το ποσό που υπάρχει στο e-wallet σου (Uddin and Akhi, 

2014), ακόμη και να βγάλεις χρήματα από ATM. Γνωστές υπηρεσίες που παρέχουν e-

wallets παγκοσμίως είναι η Paypal, η Google Wallet, η Passbook (Apple) και στην 

Ελλάδα η Viva Wallet. 

Κινητό πορτοφόλι (m-wallet): είναι η επέκταση των ηλεκτρονικών πορτοφολιών, 

μέσω εφαρμογών στα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και τις ταμπλέτες 

(tablets). Ουσιαστικά, τα κινητά πορτοφόλια είναι ένα λογισμικό εφαρμογών κινητής 

πληρωμής εγκατεστημένο στα κινητά τηλέφωνα, επιτρέποντας τις ίδιες λειτουργίες με τα 

ηλεκτρονικά πορτοφόλια. 

Οι τρόποι πληρωμής με κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο 

σύστημα κινητών επικοινωνιών (GSM) γίνονται με υπηρεσίες μηνυμάτων κειμένου 
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(SMS), όπως για παράδειγμα η M-pesa της Vodafone που εφαρμόστηκε με επιτυχία στην 

Κένυα, με αδόμητες συμπληρωματικές υπηρεσίες παράδοσης (USSD) και με συνδυασμό 

πρωτοκόλλου ασύρματων εφαρμογών (WAP) και υπηρεσιών γενικών ασύρματων 

πακέτων (GPRS). Επίσης, ένας άλλος τρόπος είναι η επικοινωνία μέσω κοντινού πεδίου 

(NFC). Εκτός από την εγκατάσταση στο κινητό τηλέφωνο εφαρμογών για μετατροπή 

του σε m-wallet, έχουμε τις εγκατεστημένες εφαρμογές στη συνδρομητική μονάδα 

ταυτότητας (SIM) της κάρτας. Επομένως, μπορεί να αλλαχθεί η συσκευή τηλεφώνου με 

τη μεταφορά της κάρτας. Τέλος, παρέχεται η υπηρεσία m-wallet σε ξεχωριστή κάρτα 

αποδεσμευμένη από την SIM για Dual-SIM κινητά τηλέφωνα (Carr, 2007). 

 

Π5.3 Paypal, Paysafecard και Viva Wallet 
 

Paypal: Είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμών, όπου ο χρήστης μιας 

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνει και στέλνει διαδικτυακά πληρωμές με 

χαμηλό κόστος σε πραγματικό χρόνο. Η υπηρεσία βασίζεται στο τραπεζικό σύστημα, 

στο οποίο οικοδομήθηκε για την άμεση πληρωμή των συναλλασσομένων, συνδέοντας 

τους επιχειρηματίες με τους πελάτες, καθώς και όλους τους χρήστες που εξυπηρετούνται 

από τους τραπεζικούς τρόπους πληρωμής. Αποτελεί ένα από τα ποιο διαδεδομένα δίκτυα 

πληρωμών σε δικτυακούς τόπους καταστημάτων και δημοπρασιών για την 

αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών, μέσω υπολογιστών, ταμπλέτων ή κινητών 

τηλεφώνων, συνδεδεμένων με το διαδίκτυο. Λειτουργεί διαδικτυακά σε 203 χώρες, 

παρέχοντας συναλλαγές σε 26 νομίσματα. Υπάρχουν χρεώσεις κατά τις συναλλαγές στον 

επιχειρηματία από 1.9% έως 3.4% + 0.35€, βάση του όγκου πωλήσεων του 

προηγούμενου μήνα, ενώ είναι δωρεάν για αυτόν που πληρώνει. Η χρέωση για 

προσωπικές μεταφορές χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών Paypal ή με τον λογαριασμό 

τράπεζας είναι δωρεάν, εκτός εάν γίνεται μεταφορά από πιστωτική και χρεωστική κάρτα 

ή με λήψη πληρωμής για αγαθά ή υπηρεσίες με χρέωση 3.4% + 0.35€. Τέλος, εάν 

απαιτείται μετατροπή νομίσματος, η συναλλαγματική ισοτιμία λιανικής είναι το κόστος 

χονδρικής στο ξένο νόμισμα συν το τέλος μετατροπής του νομίσματος, ενώ για 

διασυνοριακές αμοιβές περιλαμβάνεται επιπλέον κόστος (paypal.com, 2015). 

Paysafecard: Είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμών με προπληρωμένες 

κάρτες, τις οποίες μπορεί να προμηθευτεί ο χρήστης από 500.000 σημεία πώλησης σε 41 

χώρες σε όλο τον κόσμο, αξίας των 5, 10, 25, 50 και 100€. Μετά την αγορά της κάρτας, 
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ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί το 16ψήφιο κωδικό PIN που αναγράφεται σε αυτήν για 

αγορές στο διαδίκτυο. Το my paysafecard είναι η δυνατότητα που παρέχεται από την 

paysafecard στο χρήστη να ανοίξει λογαριασμό στο ιντερνέτ, όπου μπορεί να 

αποθηκεύσει τους κωδικούς των καρτών του για καλύτερη διαχείριση και αγορά με τη 

χρήση του ονόματος του χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού. 

Παρέχεται πρόγραμμα επιβράβευσης My Plus με τη συλλογή πόντων σε κάθε αγορά και 

την εξαργύρωση σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα καταστήματα. Επίσης, υπάρχει η 

εφαρμογή paysafecard app για την εγκατάσταση σε κινητές συσκευές για σύνδεση στο 

λογαριασμό my paysafecard και προσθήκη κωδικών PIN, έλεγχο του υπολοίπου, καθώς 

και των συναλλαγών. Ακόμη, μέσα από την εφαρμογή παρέχεται η δυνατότητα 

εντοπισμού σημείων πώλησης καρτών και με την επιλογή scan2play σαρώνεται με την 

κινητή συσκευή (smartphone) το QR Code του προϊόντος για άμεση πληρωμή. Μετά την 

πλήρωση του ενός έτους από την αγορά της κάρτας και τη χρησιμοποίηση της ή του 

υπολοίπου της, γίνεται μηνιαία χρέωση του ποσού των 2€. Σε περίπτωση που ζητείται 

αποστολή του υπολοίπου σε τραπεζικό λογαριασμό, γίνεται εντός 11 εργάσιμων ημερών 

με κράτηση 7,5€ και ύστερα από επιβεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος. Για τη 

μετατροπή συναλλάγματος γίνεται κράτηση 2% επί του ποσού της συναλλαγής και 

επίσης, κάποια καταστήματα κάνουν κράτηση τέλους συναλλαγής. Υπάρχουν δύο 

επίπεδα χρήστη, το standard και το unlimited, όπου το μέγιστο ποσό πληρωμής είναι 

1000€ έκαστος, με μέγιστο διαθέσιμο υπόλοιπο 2500€ και 5000€ αντίστοιχα και όριο 

κατοχής και δαπάνης τα 2500€ και απεριόριστο, ομοίως. Τέλος, μπορεί να εκδοθεί η 

paysafecard Mastercard μετά από ενδελεχή έλεγχο του κατόχου του λογαριασμού my 

paysafecard, η οποία λειτουργεί όπως οι χρεωστικές κάρτες με 4ψήφιο PIN και μπορούν 

να γίνουν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα ακόμη και χωρίς σύνδεση, αλλά με 

ετήσιο τέλος χρήσης, τέλη και όρια πληρωμής, τέλη συναλλάγματος και αντικατάστασης 

κάρτας, καθώς και χρέωση για ανάληψη από ΑΤΜ (paysafecard.com, 2015). 

Viva Wallet: H Viva Services είναι ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος και σε 

συνεργασία με την Viva payments, υπηρεσία πληρωμών αδειοδοτημένη από την 

Τράπεζα της Ελλάδος για λειτουργία εντός EOX-31 (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, 

όπου συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά και χώρες εκτός ΕΟΚ), παρέχουν 

στους πελάτες τους το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Viva Wallet. Με εγκατάσταση της 

αντίστοιχης εφαρμογής σε «έξυπνες» κινητές συσκευές (smartphones, ταμπλέτες) αυτά  

μετατρέπονται σε m-wallets. Η φόρτιση του Viva Wallet με χρήματα γίνεται με 
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πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες (Visa, MasterCard) με χρέωση 1,9% 

+0,1€ του ποσού και με ελάχιστη χρέωση 0,3€, και με e-Banking και χρέωση 0,75€ + 

ενδεχόμενη χρέωση από την τράπεζα. Επίσης, φόρτιση γίνεται με υπηρεσία pay@home, 

όπου έρχεται κάποιος υπάλληλος στο σημείο παραλαβής των χρημάτων για φόρτιση με 

χρέωση 3,75€ και με pay@vivaspot, όπου πάει ο ενδιαφερόμενος σε ένα από τα σημεία 

πώλησης με κάρτα ή μετρητά, σε παραπάνω από 600 σημεία στην Ελλάδα, με χρέωση 

1€. Τέλος, άλλοι τρόποι φόρτισης είναι με αγορά από τα σημεία κωδικών viva e-money 

αξίας 5, 10, 25, 50 και 100€ ή μεταφορά από άλλο λογαριασμό viva wallet, χωρίς 

επιπλέον χρέωση. Οι πληρωμές και μεταφορές χρημάτων σε ηλεκτρονικά και φυσικά 

καταστήματα, σε υπηρεσίες viva και σε άλλο viva wallet (wallet2wallet) είναι δωρεάν, 

πλην της χρέωσης 1€ σε κάρτες (Visa, MasterCard) και τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Επίσης, μπορεί να εκδοθεί η προπληρωμένη επαναφορτιζόμενη πλαστική κάρτα viva 

wallet card με χρέωση 4,99€ με τεχνολογία για ανέπαφες συναλλαγές και στα άμεσα 

σχέδια είναι η δυνατότητα χρήσης ΑΤΜ και η έκδοση άυλης κάρτας για online 

συναλλαγές, μέσω του διαδικτυακού λογαριασμού, καθώς και για τηλεφωνικές 

συναλλαγές (vivapayments.com, 2015). 
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Παράρτημα 6ο- Σχήματα στα αγγλικά 
 

 
Σχήμα Π6-1: Οι τρείς τύποι του εικονικού νομίσματος σύμφωνα με την ECB. 

Πηγή: European Central Bank, 2012.  

 

 
Σχήμα Π6-2: Σύγκριση  proof-of-work (POW) με proof-of-stake (POS). 

Πηγή: Henriquez, 2015 
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Σχήμα Π6-3: Βασικές στιγμές του BTC  έως το 2011. 

Πηγή: Wallace, 2011. 

 

 
Σχήμα Π6-4: Πώς χρησιμοποιείται το Bitcoin. 

Πηγή: aatcomment.org, 2013. 
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Σχήμα Π6-5: Πώς λειτουργεί η συναλλαγή Bitcoin. 

Πηγή: Palacio, 2012.  
 

 
Σχήμα Π6-6: Διάγραμμα δημιουργίας BTC. 

Πηγή: bitcoin.it, 2015. 
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