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Περίληψη 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξερεύνηση και η κατανόηση του 

κρυπτονοµίσµατος Bitcoin. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, γίνεται ανάλυση 

της δοµής και του τρόπου λειτουργίας του. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, παρουσιάζεται το ισχύον νοµικό πλαίσιο σχετικά µε 

το εικονικό νόµισµα. Επιπρόσθετα, για την απόκτηση µιας πιο ολοκληρωµένης 

εικόνας γίνεται παράθεση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων, όπως αυτά 

έχουν αναφερθεί. 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί, στην παρουσίαση µιας σφαιρικής άποψης 

σχετικά µε το εικονικό νόµισµα αλλά και στη συµφιλίωση των εν δυνάµει χρηστών 

των εικονικών νοµισµάτων µε το Bitcoin. 

 

Λέξεις Κλειδιά: bitcoin, bitcoin wallet, bitcoin address, bitcoin transaction, bitcoin 

network, blockchain, bitcoin mining, mining pools.  
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1. Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εµφάνιση της µία νέα µορφή χρήµατος, η 

οποία ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στο ευρύ κοινό. Τα κρυπτονοµίσµατα, 

όπως αυτά ονοµάζονται, αποτελούν µία ηλεκτρονική µορφή χρήµατος και δεν έχουν 

κάποια φυσική υπόσταση όπως τα συµβατικά νοµίσµατα. Κύριο εκφραστή αυτής της 

νέας τεχνολογίας αποτελεί το Bitcoin, καθώς είναι το πιο αναγνωρίσιµο και 

επιτυχηµένο µεταξύ των κρυπτονοµισµάτων. 

Παρά το γεγονός ότι τα κρυπτονοµίσµατα δεν είναι ευρέως διαδεδοµένα, η 

συνεχής αύξηση των χρηστών τους, πιθανώς να οδηγήσει σε µετατόπιση του κοινού, 

όσον αφορά τον τρόπο πληρωµής στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Μέσω της παρούσας εργασίας, επιχειρείται η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου 

λειτουργίας του κρυπτονοµίσµατος Bitcoin, από την απόκτηση µίας µονάδας Bitcoin 

µέχρι την ολοκλήρωση µίας συναλλαγής. 

1.1. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

Όσον αφορά τις µελέτες που έχουν προηγηθεί της παρούσας, έγινε ο εντοπισµός 

δύο εργασιών, οι οποίες παρουσιάζουν το Bitcoin, χωρίς ωστόσο να εστιάζουν στην 

λεπτοµερή παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του. 

Πίνακας 1: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

Συγγραφέας/Τίτλος/Ημερομηνία Πεδίο έρευνας 

Μαυρέλη Κωνσταντίνα (2015). “Το ψηφιακό 

νόμισμα Bitcoin”. ΑΤΕΙ Κρήτης 
Παρουσίαση του Bitcoin 

Γεωργίου Γεώργιος, Μαρασλής Άγγελος (2014). 

“Bitcoin Το νέο νόμισμα;”. ΑΤΕΙ Κρήτης 
Παρουσίαση του Bitcoin 

 

Επιπλέον, εντοπίστηκε ακόµη µία εργασία µε τίτλο “Η χρήση του Bitcoin στην 

καθηµερινή ζωή” του ΑΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ωστόσο δεν ήταν 

διαθέσιµη στο κοινό. 



 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

2 

 

1.2. Μεθοδολογία 

 

Η µεθοδολογία για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας βασίστηκε σε τρεις 

άξονες:  

1. ∆ιαδικτυακή έρευνα µε στόχο, την κατανόηση της λειτουργίας του 

Bitcoin, τον προσδιορισµό των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων 

του, καθώς και τον προσδιορισµό των νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικά µε 

τη λειτουργία του. 

2. ∆ηµιουργία προσωπικού ηλεκτρονικού πορτοφολιού (bitcoin wallet), 

αλλά και δηµιουργία προσωπικού λογαριασµού σε ηλεκτρονικό 

ανταλλακτήριο Bitcoin µε στόχο τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης 

άποψης σχετικά µε τη χρήση του συγκεκριµένου κρυπτονοµίσµατος. 

3. Πραγµατοποίηση τεχνικής ανάλυσης στην ισοτιµία Bitcoin-δολαρίου, µε 

τη χρήση εργαλείων τεχνικής ανάλυσης αλλά και τεχνικών δεικτών, µε 

απώτερο στόχο τον εντοπισµό ευκαιριών αγοράς ή πώλησης. Για την 

πραγµατοποίηση των συναλλαγών έγινε χρήση της πλατφόρµας 

συναλλαγών Plus 500 (www.plus500.gr). 
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2. Εισαγωγή στο Bitcoin 

 

Το Bitcoin πρωτοεµφανίστηκε το Νοέµβριο του 2008, µέσω της δηµοσίευσης 

µιας µελέτης από τον χρήστη µε το ψευδώνυµο “Satoshi Nakamoto” και είναι 

αναµφίβολα ένα ταχύτατα αναπτυσσόµενο “φαινόµενο”. Αποτελεί ένα απολύτως 

ψηφιακό νόµισµα, καθώς δεν κυκλοφορεί σε κάποια φυσική µορφή κερµάτων ή 

χαρτονοµισµάτων. Όλες οι ενέργειες που σχετίζονται µε το Bitcoin, όπως η 

παραγωγή, η αποθήκευση και η διακίνηση του, πραγµατοποιούνται αποκλειστικά σε 

ηλεκτρονική µορφή.  

Εικόνα 1: Bitcoin   

(Πηγή: http://midlandsbtc.com/wp-content/uploads/2014/09/bitcoin-logo.jpg) 

 

 

Το Bitcoin είναι ένα ανεξάρτητο διαδικτυακό οικονοµικό δίκτυο που 

χρησιµοποιείται για συναλλαγές µεταξύ των χρηστών του. Το γεγονός ότι είναι ένα 

αποκεντρωµένο δίκτυο, δεν ελέγχεται από κάποια κεντρική αρχή, αποτελεί το βασικό 

στοιχείο που το διαφοροποιεί από τα συµβατικά δίκτυα πληρωµών. 

 

2.1. Η ιστορία του Bitcoin 

 

Εφευρέτης του Bitcoin φέρεται να είναι ο “Satoshi Nakamoto”, η πραγµατική 

ταυτότητα του οποίου παραµένει άγνωστη µέχρι και σήµερα. Ο ίδιος ήταν ενεργό 

µέλος της διαδικτυακής κοινότητας του Bitcoin, από το 2009 όπου έκαναν την 

εµφάνιση τους οι πρώτες µονάδες του ψηφιακού νοµίσµατος, µέχρι και τα µέσα του 

2010. Έκτοτε, εκτός από την ταυτότητα του αγνοούνται και τα διαδικτυακά του ίχνη.  

Λόγω της άγνοιας που υπάρχει γύρω από το πρόσωπο του, αναπτύσσονται 

διάφορες θεωρίες, καθώς κανείς δεν γνωρίζει εάν αυτό είναι το πραγµατικό του 

όνοµα ή κάποιο ψευδώνυµο. Επίσης παραµένει άγνωστο το εάν πρόκειται για έναν 
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και µόνο άνθρωπο ή για µια οµάδα ανθρώπων που κρύβονται πίσω από αυτήν την 

εφεύρεση.  

Εξαιτίας της εντύπωσης που προκάλεσε το Bitcoin, πολλοί ήταν εκείνοι που 

θέλησαν να λύσουν το µυστήριο γύρω από την ταυτότητα του “Satoshi Nakamoto”. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι επίµονες προσπάθειες των συντακτών 

των “The New Yorker”, “Fast Company” και “Vice” να συνδέσουν τον εµπνευστή 

του Bitcoin µε ανθρώπους, οι οποίοι είχαν γνώσεις οικονοµικών και κρυπτογραφίας. 

Ωστόσο, καµία από τις παραπάνω έρευνες δεν αποδείχθηκε, µε αποτέλεσµα ο 

“Satoshi Nakamoto” να διατηρεί την ανωνυµία του. 

Πρόσφατα, άλλη µία έρευνα έκανε την εµφάνιση της, η οποία διενεργήθηκε από 

κοινού από τους δηµοσιογράφους των “Wired” και “Gizmodo”, και η οποία 

φωτογραφίζει έναν αυστραλό επιχειρηµατία και ένα αµερικάνο µε ειδικότητα στην 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από την 

δηµιουργία του Bitcoin. Η συγκεκριµένη έρευνα φαίνεται πως τελικά ήταν στο σωστό 

δρόµο, καθώς τον Μάιο του 2016 ο αυστραλός επιχειρηµατίας Craig Wright 

παραδέχτηκε σε συνέντευξη του στο BBC ότι είναι ο δηµιουργός του Bitcoin (BBC, 

Australian Craig Wright claims to be Bitcoin Creator 2016)[1] 
. 

2.2. Τι είναι το Bitcoin 

 

Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόµισµα. Περιλαµβάνει χαρακτηριστικά τα οποία 

βασίζονται στην κρυπτογραφία και τις ψηφιακές υπογραφές, µε στόχο την ασφάλεια 

του δικτύου του Bitcoin. Οι µονάδες του νοµίσµατος ονοµάζονται bitcoins και 

χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση και τον διαµοιρασµό αξίας µεταξύ των 

χρηστών. 

Όσοι είναι κάτοχοι µονάδων bitcoin µπορούν να πραγµατοποιούν αγοραπωλησίες 

αγαθών ή υπηρεσιών καθώς και µεταφορές χρηµάτων, όπως ακριβώς θα τις έκαναν 

και µε πραγµατικά χρήµατα. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, υπάρχουν 

ανταλλακτήρια Bitcoin όπου κάποιος µπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει bitcoins ή 

ακόµα και να τα αλλάξει σε κάποια άλλη µορφή χρήµατος. 
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Επιπλέον, το Bitcoin αποτελεί ένα αποκεντρωµένο δίκτυο πληρωµών. Επίσης, το 

λογισµικό του είναι ανοικτού κώδικα (open source protocol), γεγονός που επιτρέπει 

στον καθένα να έχει πρόσβαση σε αυτό. Αυτό συνεπάγεται την ελεύθερη αντιγραφή 

και ανάπτυξη λογισµικού βασισµένη στο υπάρχον πρότυπο. 

Βασικός στόχος του λογισµικού του Bitcoin είναι η θέσπιση και τήρηση 

κανόνων, όσον αφορά την παραγωγή και την διακίνηση των bitcoins αλλά και την 

συγκέντρωση πληροφοριών για τις ήδη υπάρχουσες µονάδες µε απώτερο σκοπό την 

παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας, χωρίς την ύπαρξη κάποιου ενδιάµεσου φορέα. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόµισµα και δεν 

υπάρχει κάποια αντιστοιχία σε φυσική µορφή. Η αξία των νοµισµάτων περιέχεται σε 

συναλλαγές, οι οποίες µεταφέρουν µονάδες bitcoin από χρήστη σε χρήστη. Οι 

χρήστες είναι εφοδιασµένοι µε “κλειδιά”, µε τη βοήθεια των οποίων επικυρώνουν την 

αυθεντικότητα της συναλλαγής και επιτρέπουν την ολοκλήρωση της. Τα “κλειδιά” 

είναι αποθηκευµένα στο ψηφιακό πορτοφόλι(wallet) του χρήστη και αποτελούν το 

µοναδικό µέσο για την επιτυχηµένη εκτέλεση µιας συναλλαγής. 

Ωστόσο, η ανταλλαγή µονάδων bitcoin µεταξύ των χρηστών δεν αποτελεί τον 

µοναδικό τρόπο ώστε να αποκτήσει κάποιος bitcoins. Για την παραγωγή νέων 

µονάδων bitcoin, υπάρχει µια διαδικασία η οποία ονοµάζεται εξόρυξη(mining) και η 

οποία προϋποθέτει την επίλυση ενός  µαθηµατικού προβλήµατος. Στη διαδικασία 

αυτή µπορεί να λάβει µέρος κάθε χρήστης, εφόσον έχει εγκατεστηµένο στη συσκευή 

του το λογισµικό του Bitcoin. Σε ένα γενικό πλαίσιο, κάθε δέκα λεπτά κάποιος 

χρήστης λύνει ένα πρόβληµα και µπορεί στη συνέχεια να επικυρώσει συναλλαγές. Η 

όλη διαδικασία έχει ως αποτέλεσµα, ο χρήστης να λαµβάνει ως ανταµοιβή νέες 

µονάδες bitcoin.  

Επίσης, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αυξανόµενη δυσκολία για την παραγωγή 

νέων µονάδων bitcoins, ώστε να αποφευχθεί η υπερπροσφορά και να µπορεί το 

Bitcoin να διατηρεί την αξία του.  

Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 1 ο ρυθµός παραγωγής νέων µονάδων Bitcoin 

φθίνει µε το πέρασµα του χρόνου. Πιο συγκεκριµένα, κάθε τέσσερα χρόνια  ο ρυθµός 

παραγωγής νέων bitcoins µειώνεται στο µισό, µε αποτέλεσµα ο µέγιστος αριθµός των 
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bitcoins που µπορούν να παραχθούν να είναι 21.000.000. Παράλληλα, υπολογίζεται 

ότι το τελευταίο bitcoin θα παραχθεί περίπου το έτος 2140.  

 

 
∆ιάγραµµα 1: Ρυθµός παραγωγής Bitcoin  

(Πηγή: https://3s1shj19s0di2dovmhkw15h1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/09/JLm1p.png) 
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3. Βασικές έννοιες του Bitcoin 
 

Για να εκκινήσει κανείς την ενασχόληση του µε το Bitcoin, θα ήταν φρόνιµο να 

γνωρίζει την ερµηνεία και τον ρόλο κάποιων κοµβικών εννοιών. Σε αυτό το σηµείο, 

να αναφέρουµε ότι η οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του δικτύου του Bitcoin 

βασίζεται στην κρυπτογραφία, καθώς είναι αυτή η οποία προσφέρει την ασφάλεια 

που απαιτούν οι χρήστες. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς γνώστης 

κρυπτογραφίας για να ασχοληθεί µε το Bitcoin.  

Αρχικά, ο χρήστης θα πρέπει να δηµιουργήσει το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι 

(Bitcoin wallet), όπου θα είναι αποθηκευµένα τα κεφάλαια του. Για να γίνει 

αντιληπτή η σηµασία του ηλεκτρονικού πορτοφολιού, µπορούµε να το 

παροµοιάσουµε µε ένα συµβατικό πορτοφόλι ή έναν αριθµό λογαριασµού. Για την 

ευκολία των χρηστών, υπάρχουν διάφοροι τύποι πορτοφολιών, όπως για παράδειγµα 

το πορτοφόλι για φορητές συσκευές (mobile wallet) ή το διαδικτυακό πορτοφόλι 

(online wallet). Μέσω του πορτοφολιού του, ο χρήστης µπορεί να πραγµατοποιεί 

πληρωµές ή αγορές αγαθών καθώς και να λαµβάνει µονάδες bitcoin. 

Πέρα από τα κεφάλαια του χρήστη, το ηλεκτρονικό πορτοφόλι περιλαµβάνει και 

άλλες σηµαντικές για τον χρήστη πληροφορίες όπως τα ψηφιακά κλειδιά (digital 

keys), τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εκάστοτε συναλλαγών, καθώς 

και την διεύθυνση bitcoin (bitcoin address) του χρήστη. 

Η µεταφορά µονάδων bitcoin µεταξύ των χρηστών γίνεται µέσω συναλλαγών. 

Ακολούθως, οι συναλλαγές γνωστοποιούνται και διαδίδονται στο δίκτυο του Bitcoin. 

Στη συνέχεια, εκτελείται η διαδικασία της επαλήθευσης των συναλλαγών, η οποία 

ονοµάζεται εξόρυξη (mining) και οι επιτυχής συναλλαγές καταλήγουν στο δηµόσιο 

αρχείο συναλλαγών (blockchain). 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει εκτενής αναφορά στις έννοιες που συνοδεύουν το 

Bitcoin και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία του 

δικτύου Bitcoin. Η ανάλυση των εννοιών θα γίνει µε τέτοια σειρά, ώστε να γίνει 

αντιληπτή η πορεία µιας συναλλαγής από την δηµιουργία της µέχρι και την 

ολοκλήρωσή της.  
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3.1. Κρυπτογραφία 
 

Η κρυπτογραφία είναι µια τεχνική κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. 

Απώτερος σκοπός της κρυπτογραφίας είναι η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών 

έτσι ώστε δύο ή περισσότερα µέρη να µπορούν να επικοινωνήσουν και να 

ανταλλάξουν µηνύµατα µε ασφάλεια χωρίς να απειλούνται από κάποιον εξωτερικό 

παράγοντα (Wikipedia, Cryptography 2016)[2]. 

Στην κρυπτογραφία χρησιµοποιούνται κάποιοι βασικοί όροι, οι οποίοι είναι οι 

εξής: 

• Κρυπτογράφηση (encryption): Η διαδικασία κατά την οποία, µε τη χρήση 

ενός κρυπτογραφικού αλγόριθµου, το αρχικό µήνυµα µετασχηµατίζεται 

σε µία κωδικοποιηµένη µορφή. 

• Αποκρυπτογράφηση (decryption): Η αντίστροφη διαδικασία της 

κρυπτογράφησης. 

• Κρυπτογραφικός αλγόριθµος (cipher): Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για 

την µετατροπή του αρχικού µηνύµατος. 

• Κρυπτογραφικό κλειδί (key): Χρησιµοποιείται κατά την διαδικασία της 

κρυπτογράφησης και της αποκρυπτογράφησης 

• Αρχικό κείµενο (plaintext): Το µήνυµα το οποίο υπόκειται στην 

διαδικασία της κρυπτογράφησης. 

• Κρυπτογραφηµένο κείµενο(ciphertext): Το αποτέλεσµα που προκύπτει 

µέσω της διαδικασίας της κρυπτογράφησης. 

Στην εικόνα που ακολουθεί, γίνεται οπτικοποίηση της ανταλλαγής ενός 

µηνύµατος µεταξύ δύο µερών.  

Εικόνα 2: Κρυπτογραφία 
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 3.2. Πορτοφόλι Bitcoin – Bitcoin wallet 
 

Το πορτοφόλι (Bitcoin wallet) αποτελεί ένα εργαλείο µε το οποίο ο χρήστης 

µπορεί να στέλνει και να λαµβάνει bitcoins. Το πορτοφόλι περιλαµβάνει το σύνολο 

των ιδιωτικών κλειδιών, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση οποιασδήποτε 

συναλλαγής. Υπάρχουν διάφορες µορφές πορτοφολιών,  ωστόσο σε κάθε περίπτωση 

κρίνεται απαραίτητη η προσοχή του χρήστη όσον αφορά την ασφάλεια καθώς, το 

πορτοφόλι (Bitcoin wallet) έχει την αντίστοιχη αξία και σηµασία µε ένα συµβατικό 

πορτοφόλι µε µετρητά (Bitcoin, ∆ιασφαλίζοντας το πορτοφόλι σας 2015)[3]. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν διάφορες µορφές πορτοφολιών. Πιο 

συγκεκριµένα, η διάκριση γίνεται µε βάση τον τρόπο µε τον οποίο θέλει ο χρήστης να 

έχει πρόσβαση στο πορτοφόλι του και διακρίνονται σε πορτοφόλια για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές(desktop wallets), πορτοφόλια για smartphones ή tablets(mobile wallets), 

πορτοφόλια υλισµικού(hardware wallets) και πορτοφόλια δικτύου(online wallets) 

(Bitcoin, Επιλέξτε το Bitcoin πορτοφόλι σας 2015)[4]. 

• Desktop wallets: Προσφέρονται για χρήση µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και απευθύνονται σε χρήστες Windows, Mac και Linux που αποτελούν τα πιο 

διαδεδοµένα λειτουργικά συστήµατα. Προσφέρουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας 

και ταχύτητας συναλλαγών. Επιπλέον ανάλογα µε τις ανάγκες του, ο χρήστης 

µπορεί να επιλέξει εκδόσεις που δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην ασφάλεια, 

στην ανωνυµία ή στην ταχύτητα εκτέλεσης των συναλλαγών. 

 

• Mobile wallets: Αποτελούν µία πιο εύχρηστη µορφή των desktop wallets, 

σύµφωνα µε τον σύγχρονο τρόπο ζωής που επιβάλλει την χρήση smartphones 

και tablets. Ουσιαστικά, το επιπλέον χαρακτηριστικό που προσφέρουν είναι η 

δυνατότητα χρήσης των bitcoins ανά πάσα στιγµή. Θα µπορούσαµε να 

παροµοιάσουµε τη χρησιµότητα των mobile wallets µε αυτή των χρεωστικών 

ή πιστωτικών καρτών. 

 

• Hardware wallets: Τα πορτοφόλια υλισµικού αποτελούν ίσως τα πιο ασφαλή 

σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα πορτοφόλια. Είναι συσκευές σχεδιασµένες να 

λειτουργούν αποκλειστικά ως πορτοφόλια. Ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα 
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εγκατάστασης κάποιου επιπλέον λογισµικού στην συσκευή, γεγονός που την 

καθιστά ιδιαίτερα ασφαλή σε σχέση µε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή µία 

έξυπνη συσκευή(smartphone, tablet). Επίσης, αν και δεν επιτρέπουν τη 

δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ο χρήστης µπορεί να ανακτήσει τα 

κεφάλαια του σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας της συσκευής. 

 

• Online wallets: Τα πορτοφόλια δικτύου είναι τα πιο ευάλωτα καθώς, τα 

κεφάλαια του χρήστη βρίσκονται συνεχώς υπό την απειλή κάποιας 

κακόβουλης ενέργειας. Ωστόσο, ο χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση στα 

κεφάλαια του από οπουδήποτε αρκεί να µπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο. 

 

Εικόνα 3: Πορτοφόλια Bitcoin (Πηγή: https://bitcoin.org/el/choose-your-wallet) 

 

Παρά τα διάφορα επίπεδα ασφαλείας που προσφέρει το κάθε είδος πορτοφολιού, 

όλα τα πορτοφόλια βρίσκονται δυνητικά σε κίνδυνο. Για την µείωση αυτού του 

κινδύνου, ο χρήστης µπορεί να προχωρήσει σε µια σειρά από ενέργειες ώστε να 

διασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το πορτοφόλι του. Τέτοιες είδους ενέργειες 

είναι η τακτική ανανέωση του λογισµικού του πορτοφολιού, η δηµιουργία 

αντιγράφων ασφαλείας και η διατήρηση τους σε διαφορετικά µέσα, η 

κρυπτογράφηση του πορτοφολιού, η τήρηση ενός πορτοφολιού εκτός δικτύου, η 

χρήση πολλαπλής υπογραφής και ο συνδυασµός κάποιων από τις προαναφερθείσες 

ενέργειες (Bitcoin, ∆ιασφαλίζοντας το πορτοφόλι σας 2016) [3]. 

Η ανανέωση του λογισµικού του πορτοφολιού έχει σηµαντικό ρόλο, καθώς οι 

εκάστοτε νέες εκδόσεις περιέχουν διορθώσεις αναφορικά µε δυσλειτουργίες ή κενά 

ασφαλείας. Εποµένως, η χρήση της πιο σύγχρονης έκδοσης του πορτοφολιού 

προσφέρει και µεγαλύτερη ασφάλεια στα κεφάλαια του χρήστη. 

Όσον αφορά τα αντίγραφα ασφαλείας, θα λέγαµε ότι η χρήση τους είναι 

επιτακτική. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης της 

συσκευής που ο χρήστης χρησιµοποιεί για τη διατήρηση του πορτοφολιού του, σε 

συνδυασµό µε τη µη τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, η ανάκτηση των κεφαλαίων του 
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χρήστη είναι αδύνατη. Επιπλέον, µία καλή πρακτική είναι η τήρηση αντιγράφων 

ασφαλείας σε διαφορετικά µέσα όπως USB, CD ή ακόµα και σε έντυπη µορφή. 

Επιπρόσθετα, η κρυπτογράφηση έχει και αυτή σηµαντικό ρόλο. Μέσω της 

κρυπτογράφησης ο χρήστης µπορεί να ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα 

είναι απαραίτητος για την εκτέλεση συναλλαγών ανεξαρτήτως ποσού. Για την 

δηµιουργία ενός ισχυρού κωδικού απαιτείται η χρήση ενός συνδυασµού γραµµάτων, 

αριθµών και σηµείων στίξεων, ενώ υπάρχουν και προγράµµατα µε αποκλειστική 

λειτουργία τη δηµιουργία κωδικών. Ωστόσο, αν και η κρυπτογράφηση αυξάνει το 

επίπεδο ασφάλειας του πορτοφολιού, σε περίπτωση που η συσκευή του χρήστη έχει 

προσβληθεί από κακόβουλο λογισµικό καταγραφής πληκτρολογήσεων, η 

κρυπτογράφηση χάνει ουσιαστικά το ρόλο της. 

Η τήρηση ενός πορτοφολιού εκτός δικτύου παρέχει τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια 

στα κεφάλαια του χρήστη. Πρόκειται για την τήρηση ενός πορτοφολιού σε συσκευή η 

οποία δεν είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο. Για την εκτέλεση των συναλλαγών ο 

χρήστης υπογράφει τις συναλλαγές µε την εκτός δικτύου συσκευή, η οποία περιέχει 

το σύνολο του πορτοφολιού και αφού τις µεταφέρει σε µία συσκευή η οποία είναι 

συνδεδεµένη στο δίκτυο, τις αποστέλλει. Επίσης, υπάρχουν προγράµµατα τα οποία 

επιτρέπουν την υπογραφή συναλλαγών εκτός σύνδεσης. 

Η χρήση της πολλαπλής υπογραφής απαιτεί την ύπαρξη περισσότερων της µίας 

έγκρισης, από διαφορετικές συσκευές για την εκτέλεση κάποιας συναλλαγής. Με τον 

τρόπο αυτό δεν είναι δυνατή η κλοπή του κεφαλαίου του χρήστη, σε περίπτωση που 

παραβιαστεί κάποια από τις συσκευές του. 

Κάθε µία από τις παραπάνω ενέργειες µπορεί µε διαφορετικό τρόπο να 

προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά στον χρήστη για την διασφάλιση των κεφαλαίων 

του. Ωστόσο, ο συνδυασµός κάποιων εξ’ αυτών µπορεί να προσφέρει τη µέγιστη 

δυνατή ασφάλεια του πορτοφολιού.  

3.2.1. Διαδικτυακό πορτοφόλι BitGo 
 

Για την καλύτερη κατανόηση του πορτοφολιού, έγινε η δηµιουργία ενός 

διαδικτυακού πορτοφολιού µέσω της ιστοσελίδας www.bitgo.com.  



 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

12 

 

Ο χρήστης, αφού συνδεθεί στην πλατφόρµα µεταφέρεται στην κεντρική σελίδα 

διαχείρισης του πορτοφολιού. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται οι παρεχόµενες 

πληροφορίες όπως,  η ονοµασία του πορτοφολιού, οι µονάδες bitcoin που έχει ο 

χρήστης στην κατοχή του, καθώς και ένα διάγραµµα µε την τρέχουσα τιµή του 

bitcoin, στην ισοτιµία που έχει οριστεί από τον χρήστη. Επιπλέον, µέσω της επιλογής 

“Create a Wallet” παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας περισσότερων του ενός 

πορτοφολιών. 

Εικόνα 4: Πορτοφόλι BitGo – Κεντρική σελίδα 

 

Επιλέγοντας το πορτοφόλι που επιθυµούµε µεταφερόµαστε στην σελίδα 

διαχείρισης του συγκεκριµένου πορτοφολιού.  Στην καρτέλα µε την ονοµασία 

“Transactions”, παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τις συναλλαγές που έχουν 

πραγµατοποιηθεί. Επίσης, µπορούµε να διακρίνουµε και την διεύθυνση του 

πορτοφολιού η οποία αποτελείται από µια σειρά αριθµών και γραµµάτων. 

Εικόνα 5: Πορτοφόλι BitGo – My first wallet 
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Επιπλέον, µέσω της καρτέλας “Policy” ο χρήστης µπορεί να καθορίσει το 

ανώτατο ηµερήσιο όριο συναλλαγών του πορτοφολιού, καθώς και το ανώτατο όριο 

κάθε συναλλαγής. 

Εικόνα 6: Πορτοφόλι BitGo – Επιλογές πορτοφολιού 

 

 

Για την αποστολή µονάδων bitcoin, πατώντας την επιλογή “Send”, εµφανίζεται η 

αντίστοιχη φόρµα. Η φόρµα αποστολής περιέχει στοιχεία όπως η διεύθυνση του 

παραλήπτη, το ποσό των µονάδων bitcoin προς µεταφορά και ένα πεδίο όπου αν ο 

χρήστης το επιθυµεί συµπληρώνει την αιτιολογία της συναλλαγής. Ουσιαστικά, η 

διαδικασία είναι παρόµοια µε µια µεταφορά χρηµάτων µέσω e-banking. Επιπλέον, ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει και το επίπεδο προτεραιότητας της συναλλαγής 

µε το ανάλογο κόστος επιβάρυνσης. 

Για την παραλαβή µονάδων bitcoin, πατώντας την επιλογή “Receive”, 

εµφανίζεται η τρέχουσα διεύθυνση λήψης κεφαλαίων. Μέσω της επιλογής “Generate 

New Address”, ο χρήστης µπορεί να µεταβάλλει τη διεύθυνση του. 

Εικόνα 7: Πορτοφόλι BitGo – Αποστολή και λήψη Bitcoin 
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3.3. Ψηφιακά κλειδιά και διευθύνσεις 
 

Tα ψηφιακά κλειδιά, οι ψηφιακές υπογραφές και οι διευθύνσεις αποτελούν 

απαραίτητο µέσο ώστε να αποδείξει κάποιος ότι είναι κάτοχος οποιουδήποτε ποσού 

bitcoin.  

Τα ψηφιακά κλειδιά δηµιουργούνται από το πορτοφόλι (wallet) του χρήστη και 

αποθηκεύονται σε αυτό. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει εγκαταστήσει στη 

συσκευή του κάποιο λογισµικό πορτοφολιού, τα ψηφιακά κλειδιά αποθηκεύονται στη 

συσκευή του, ενώ στην περίπτωση που χρησιµοποιεί κάποιο διαδικτυακό πορτοφόλι, 

αποθηκεύονται σε αποµακρυσµένους διακοµιστές.  

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής µε bitcoin, απαιτείται µια ψηφιακή 

υπογραφή ώστε η συναλλαγή να συµπεριληφθεί στην αλυσίδα των µπλοκ 

(blockchain). Η ψηφιακή υπογραφή µπορεί να δηµιουργηθεί µόνο µέσω του 

ψηφιακού κλειδιού του χρήστη και είναι µια διαδικασία που πραγµατοποιείται από το 

λογισµικό του πορτοφολιού του χρήστη.  

Η Bitcoin διεύθυνση χρησιµοποιείται για την αποστολή ή την λήψη µονάδων 

bitcoin. Μία διεύθυνση δηµιουργείται από ένα δηµόσιο κλειδί και αντίστοιχα 

ανταποκρίνεται σε αυτό. 

3.3.1. Ιδιωτικό κλειδί (Private key) - Δημόσιο κλειδί (Public key) 
 

Ένα ψηφιακό κλειδί αποτελείται από  ένα ζευγάρι ιδιωτικού (private key) και 

δηµόσιου (public key) κλειδιού και µπορούν να δηµιουργηθούν από το πορτοφόλι 

(wallet) του χρήστη ακόµα και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς µέχρι να 

χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάποιας συναλλαγής είναι τελείως άγνωστα στο 

δίκτυο του Bitcoin. Επίσης, µέσω µιας κρυπτογραφικής διαδικασίας η οποία 

πραγµατοποιείται από το πορτοφόλι (wallet), από το ιδιωτικό κλειδί (private key) 

δηµιουργείται το δηµόσιο κλειδί (public key) και από το δηµόσιο κλειδί (public key) 

προκύπτει η διεύθυνση (bitcoin address), (Bitcoin, Μερικές λέξεις του Bitcoin που 

ίσως ακούσετε 2015) [5].  

 

 

 



 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

15 

 

Εικόνα 8: Private key - Public key – Bitcoin address 

 

3.3.1.1. Ιδιωτικό κλειδί (Private key)  
 

Ο χρήστης, αφού δηµιουργήσει το πορτοφόλι του και επιβεβαιώσει τα στοιχεία 

του µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, γίνεται γνώστης του ιδιωτικού κλειδιού. Το 

λογισµικό του πορτοφολιού γνωστοποιεί στον χρήστη τις απαραίτητες πληροφορίες 

και τον προτρέπει να δηµιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας.    

Εικόνα 9: Πορτοφόλι BitGo – Private key 

 
 

Ένα ιδιωτικό κλειδί αποτελεί το µοναδικό τρόπο για έναν χρήστη ώστε να έχει 

πρόσβαση στα κεφάλαια του, τα οποία σχετίζονται µε µία διεύθυνση (bitcoin 

address). Ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς µέσω του ιδιωτικού 

κλειδιού δηµιουργούνται οι ψηφιακές υπογραφές, οι οποίες απαιτούνται ώστε να 

αποδειχθεί η κυριότητα των  κεφαλαίων που εµπεριέχονται σε οποιαδήποτε 

συναλλαγή. Ο χρήστης, οφείλει να το διατηρεί κρυφό για την ασφάλεια των 

κεφαλαίων του καθώς σε αντίθετη περίπτωση θέτει αυτόµατα την ακεραιότητα των 

κεφαλαίων του σε κίνδυνο. Όπως ακριβώς δεν γνωστοποιούµε σε τρίτους το µυστικό 

κωδικό PIN των χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, το ίδιο πρέπει να κάνουµε και µε 

το ιδιωτικό κλειδί. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως ο χρήστης πρέπει να 

διατηρεί αντίγραφο ασφαλείας του ιδιωτικού κλειδιού καθώς σε περίπτωση απώλειας 

δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί. 

3.3.1.2. Δημόσιο κλειδί (Public key) 
 

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ενεργοποίησης του πορτοφολιού του ο χρήστης 

λαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να µπορεί να διαχειριστεί τα κεφάλαια 

του. Μέρος αυτών των πληροφοριών αποτελεί το δηµόσιο κλειδί. 
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Το δηµόσιο κλειδί δηµιουργείται µέσω του ιδιωτικού κλειδιού και βοηθά µε τη 

σειρά του στη δηµιουργία της διεύθυνσης bitcoin (bitcoin address). 

Εικόνα10: Πορτοφόλι BitGo – Public key 

 
 

3.3.2. Διεύθυνση bitcoin - Bitcoin address 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η διεύθυνση προκύπτει µέσω του δηµόσιου 

κλειδιού. Είναι ουσιαστικά ένας κωδικός ο οποίος αποτελείται από ψηφία και 

γράµµατα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον καθένα για να στείλει µονάδες 

bitcoin. 

Εικόνα 11: Πορτοφόλι BitGo – Bitcoin address 

 
 

 

3.4. Συναλλαγές Bitcoin - Bitcoin transactions 
 

Οι συναλλαγές αποτελούν ίσως το πιο σηµαντικό κοµµάτι του συστήµατος του 

Bitcoin, καθώς όλες οι ενέργειες και οι λειτουργίες του Bitcoin έχουν ως τελικό 

στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση τους. Το περιεχόµενο των συναλλαγών αφορά 

δεδοµένα για τη µεταφορά µονάδων bitcoin µεταξύ των χρηστών. Επιπλέον µέχρι την 

επιτυχηµένη ολοκλήρωση της, κάθε συναλλαγή περνά από µία σειρά διαδικασιών 

όπως η δηµιουργία της συναλλαγής, η διάδοσή της στο δίκτυο του Bitcoin, η 

επικύρωσή της και τελικά η προσθήκη της στο δηµόσιο αρχείο συναλλαγών. 
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Για την καλύτερη κατανόηση της δοµής µιας συναλλαγής, µπορούµε να την 

χωρίσουµε σε δύο µέρη που στην ορολογία του Bitcoin ονοµάζονται “input” και 

“output”. Με τον όρο “input” γίνεται αναφορά σε µία συναλλαγή (µεταφορά µονάδων 

bitcoin) που έχει προηγηθεί. Περισσότερα του ενός “inputs” µπορούν να προστεθούν 

και σαν ένα ποσό να αποτελέσουν το “output” µιας νέας συναλλαγής. Με τον όρο 

“output”, αναφερόµαστε στο πλήθος των µονάδων bitcoin που περιέχονται στη 

συναλλαγή (Bitcoinwiki, Transaction 2016) [6]. 

Όσον αφορά την δηµιουργία της συναλλαγής, αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

είτε ο χρήστης είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο είτε όχι. Στη συνέχεια, µέσω του 

λογισµικού του πορτοφολιού που έχει επιλέξει ο χρήστης πραγµατοποιείται η 

υπογραφή της συναλλαγής. Εφόσον έχουν γίνει όλα σωστά, η συναλλαγή περιέχει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την µεταφορά των µονάδων bitcoin. 

Ακολούθως, η συναλλαγή µέσω του διαδικτύου γνωστοποιείται και διαδίδεται 

στο δίκτυο του Bitcoin. Μόλις η συναλλαγή φθάσει σε κάποιον κόµβο εξόρυξης 

(διαδικασία κατά την οποία επαληθεύονται οι συναλλαγές και δηµιουργούνται νέες 

µονάδες bitcoin), ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης της συναλλαγής και τελικά η 

συναλλαγή προστίθεται στο δηµόσιο αρχείο συναλλαγών. 

Αναφορικά µε τα έξοδα εκτέλεσης των συναλλαγών (transaction fees), αυτά είναι 

είτε µηδενικά είτε ελάχιστα. Έξοδα εκτέλεσης της συναλλαγής, υπάρχουν µόνο στην 

περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει η συναλλαγή του να εκτελεστεί κατά 

προτεραιότητα. Για παράδειγµα µέσω του BitGo, οι άµεσες συναλλαγές που αφορούν 

ποσά µικρότερα του ενός bitcoin πραγµατοποιούνται δωρεάν, ενώ αυτές που 

ξεπερνούν το ένα bitcoin επιβαρύνονται µε ένα ποσοστό της τάξεως του 0,1%. 

Εικόνα 12: Πορτοφόλι BitGo – Έξοδα συναλλαγών 
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Σχετικά µε το τεχνικό σκέλος της συναλλαγής, κάθε συναλλαγή περιέχει µία 

σύνοψη (hash) της συναλλαγής που προηγήθηκε χρονικά καθώς και το δηµόσιο 

κλειδί του παραλήπτη, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

Εικόνα 13: Λειτουργία συναλλαγών (Πηγή: Satoshi Nakamoto, 2008) 

 

 

3.5. Δίκτυο Bitcoin – Bitcoin network 
 

Το δίκτυο του Bitcoin βασίζεται στην τεχνολογία peer-to-peer (P2P). Μέσω 

αυτής της τεχνολογίας είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ δύο ή 

περισσότερων υπολογιστών. Κάθε χρήστης, αποτελεί έναν κόµβο του δικτύου. Οι 

κόµβοι έχουν ίσα δικαιώµατα, ενώ παράλληλα όλες οι πληροφορίες που διαθέτουν 

είναι διαθέσιµες σε όλους τους άλλους κόµβους (Wikipedia, Peer-toPeer 2013) [7]. 

Με τον όρο “Bitcoin network”, γίνεται αναφορά στους κόµβους που 

χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο του Bitcoin. Οι χρήστες του Bitcoin αποτελούν τους 

κόµβους του δικτύου και επωµίζονται την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του 

δικτύου. Ουσιαστικά, αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητες που θα είχε µια κεντρική αρχή, 

εάν αυτή υπήρχε. 

 Οι αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνουν, την επίβλεψη της ορθότητας των 

συναλλαγών µε τη χρήση του διαδικτυακού νοµίσµατος. Αρχικά, οι συναλλαγές 

γνωστοποιούνται στους κόµβους του δικτύου. Στη συνέχεια, κάθε κόµβος συλλέγει 

συναλλαγές και τις προσθέτει σε ένα νέο µπλοκ συναλλαγών. Ακολούθως, γίνεται η 

επιβεβαίωση των συναλλαγών. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιβεβαίωσης 

των συναλλαγών και δεν έχει διαπιστωθεί κάποια παρατυπία, οι επικυρωµένες πλέον 
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συναλλαγές γίνονται αποδεκτές από το δίκτυο και προστίθενται στο δηµόσιο αρχείο 

συναλλαγών (Nakamoto, 2008) [8]. 

3.6. Αλυσίδα των μπλοκ – Blockchain 
 

Η αλυσίδα των µπλοκ (blockchain), αποτελεί µια λίστα όλων των συναλλαγών 

που έχουν πραγµατοποιηθεί. Όλα τα µπλοκ συναλλαγών συνδέονται µεταξύ τους, 

καθώς κάθε ένα από αυτά κάνει αναφορά στο προηγούµενο. Η αλυσίδα των µπλοκ 

είναι ουσιαστικά µία στοίβα, όπου κάθε φορά που δηµιουργείται ένα νέο µπλοκ 

συναλλαγών προστίθεται στη κορυφή. Χρησιµοποιώντας τον όρο “ύψος” γίνεται 

αναφορά στην απόσταση από το πρώτο µπλοκ που δηµιουργήθηκε, ενώ µε τον όρο 

“κορυφή” γίνεται αναφορά στο τελευταίο µπλοκ που προστέθηκε στη λίστα (Bitcoin, 

Μερικές λέξεις του Bitcoin που ίσως ακούσετε 2015) [9].  

Εικόνα 14: Αλυσίδα των µπλοκ – Blockchain 

 

Κάθε µπλοκ αποτελεί ένα τµήµα της αλυσίδας των µπλοκ και περιέχει ένα 

σύνολο συναλλαγών. Η ονοµασία του κάθε µπλοκ περιλαµβάνει έναν αλγόριθµο, ενώ 

παράλληλα κάνει αναφορά στο µπλοκ που προηγείται στην αλυσίδα. Το µπλοκ στο 

οποίο γίνεται αναφορά, ονοµάζεται γονικό µπλοκ (parent block). Ακολουθώντας 

κανείς προς τα πίσω, την αλυσίδα που δηµιουργούν όλα τα µπλοκ µπορεί να φτάσει 

στο πρώτο µπλοκ που δηµιουργήθηκε ποτέ και το οποίο είναι γνωστό µε την 

ονοµασία “genesis block”. 

3.6.1. Blockchain info 
 

Όλες οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται, είναι προσβάσιµες από τον καθένα 

και τοποθετούνται στο δηµόσιο αρχείο συναλλαγών στη διεύθυνση blockchain.info.  



 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

20 

 

Στην κεντρική σελίδα προσφέρονται πληροφορίες σχετικά µε τα µπλοκ 

συναλλαγών που προστίθενται στην αλυσίδα, όπως η παλαιότητα (ηλικία) των µπλοκ 

και το σύνολο των συναλλαγών και των µονάδων bitcoin που περιλαµβάνει το 

καθένα. Επιπλέον, υπάρχει λίστα µε τις νέες συναλλαγές οι οποίες 

πραγµατοποιούνται και µπαίνουν σε αναµονή ώστε να συµπεριληφθούν σε κάποιο 

νέο µπλοκ συναλλαγών και να επικυρωθούν. Παράλληλα, χρησιµοποιώντας το πεδίο 

της αναζήτησης µπορεί κανείς να εντοπίσει εύκολα και γρήγορα οποιοδήποτε µπλοκ 

συναλλαγών ή οποιαδήποτε συναλλαγή.    

Εικόνα 15: Blockchain info – Κεντρική σελίδα 

 

 

Επιλέγοντας κανείς ένα µπλοκ συναλλαγών, µπορεί να αντλήσει περισσότερες 

πληροφορίες. Πιο συγκεκριµένα, λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε το πλήθος των 

συναλλαγών που περιέχει το µπλοκ αλλά και τις µονάδες bitcoin που διακινούνται. 

Επίσης, ενηµερώνεται για τα πιθανά έξοδα συναλλαγών, το “ύψος” του µπλοκ στην 

αλυσίδα αλλά και την ακριβή µέρα και ώρα που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή. 

Εκτός από τις πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές, παρέχονται και 

πληροφορίες σχετικά µε την σύνδεση των µπλοκ. Στην εικόνα που ακολουθεί, 

φαίνονται  τα στοιχεία που µεταφέρονται από το ένα µπλοκ στο άλλο ώστε να 

διατηρείται η συνοχή της αλυσίδας και να αποτρέπεται η χρήση των ίδιων µονάδων 

bitcoin  περισσότερες από µία φορά.  
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Εικόνα 16: Blockchain info – Πληροφορίες των µπλοκ συναλλαγών 

 

 

Όσον αφορά τις νέες συναλλαγές που δεν έχουν ενταχθεί ακόµα σε κάποιο 

µπλοκ, παρέχονται πληροφορίες όπως οι διευθύνσεις των συναλλασσόµενων 

χρηστών, η ηµεροµηνία και ώρα τις συναλλαγής και το ποσό µεταφοράς. Επίσης, 

γίνεται αναφορά µε ένα κόκκινο πλαίσιο, στο γεγονός ότι η συναλλαγή είναι ακόµα 

σε αναµονή και δεν έχει επικυρωθεί. 

Εικόνα 17: Blockchain info – Πληροφορίες συναλλαγών σε εκκρεµότητα 

 

 

3.7. Εξόρυξη – Mining 
 

Η διαδικασία της εξόρυξης είναι ιδιαίτερα σηµαντική στο χώρο του Bitcoin και 

έχει δύο διαστάσεις. Αφενός, είναι η διαδικασία µέσω της οποίας γίνεται η παραγωγή 

νέων µονάδων bitcoin και αφετέρου προστατεύει το σύστηµα του Bitcoin από την 

απάτη της διπλής δαπάνης µέσω της επιβεβαίωσης των συναλλαγών.  Σε αυτό το 

σηµείο να αναφέρουµε ότι, η διπλή δαπάνη είναι η προσπάθεια κάποιου κακόβουλου 

χρήστη να ξοδέψει τις µονάδες bitcoin σε δύο διαφορετικούς παραλήπτες 

ταυτοχρόνως (Bitcoin, Μερικές λέξεις του Bitcoin που ίσως ακούσετε 2016) [10].  
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Το πλήθος των µονάδων Bitcoin που µπορούν να παραχθούν µέσω αυτής της 

διαδικασίας είναι συγκεκριµένο και µειώνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Αρχικά, το 2009 

η ανταµοιβή για κάθε µπλοκ συναλλαγών αντιστοιχούσε στα 50 bitcoins. Το 

Νοέµβριο του 2012 έπεσε στα 25 bitcoins και µέσα στο 2016 αναµένεται να µειωθεί 

στα 12,5 bitcoins. Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζετε ότι η εξόρυξη των διαθέσιµων 

µονάδων Bitcoin (21.000.000 BTC) θα ολοκληρωθεί  το 2140, οπότε και θα γίνει η 

εξόρυξη της τελευταίας µονάδας bitcoin.   

Οι χρήστες που δραστηριοποιούνται στη διαδικασία της εξόρυξης 

χαρακτηρίζονται µε τον όρο “miners” και προσφέρουν υπολογιστική ισχύ, µε 

αντάλλαγµα την πιθανότητα να ανταµειφθούν για την προσφορά τους και να γίνουν 

αποδέκτες νέων µονάδων bitcoin.  

Εικόνα 18: Ο ρόλος των “miners” (Πηγή: https://bitcoin.org/el/) 

 

Ο ρόλος τους είναι, η επικύρωση των νέων συναλλαγών που προκύπτουν, καθώς 

και η προσθήκη τους στο δηµόσιο αρχείο συναλλαγών. Κατά µέσο όρο, κάθε δέκα 

λεπτά ολοκληρώνεται η εξόρυξη ενός µπλοκ συναλλαγών και στη συνέχεια 

ακολουθεί η προσθήκη του στην κορυφή της αλυσίδας των µπλοκ. Οι συναλλαγές οι 

οποίες είναι µέρος των µπλοκ που έχουν προστεθεί στην αλυσίδα είναι πλέον 

επιβεβαιωµένες και οι εµπλεκόµενοι στις συναλλαγές χρήστες, µπορούν να 

εκµεταλλευτούν τις µονάδες bitcoin που έχουν αποκτήσει.  

Για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, οι “miners” λαµβάνουν µία ανταµοιβή η 

οποία αποτελείται από δύο µέρη. Το ένα τµήµα της ανταµοιβής τους προέρχεται από 

την επιτυχή επιβεβαίωση ενός µπλοκ συναλλαγών και το άλλο από τα έξοδα 

(transaction fees) των συναλλαγών που περιέχονται στο µπλοκ.  
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Όσον αφορά το πρώτο κοµµάτι της ανταµοιβής, οι “miners” για την επιβεβαίωση 

ενός µπλοκ συναλλαγών πρέπει να βρουν τη λύση ενός προβλήµατος. Για την λύση 

του προβλήµατος χρησιµοποιείται ο όρος “Proof-of-Work”. Εν συνεχεία, η λύση 

περιλαµβάνεται στο µπλοκ συναλλαγών σαν αποδεικτικό στοιχείο για το µέγεθος της 

υπολογιστικής ισχύς που καταναλώθηκε.   

Εικόνα 19: Proof-of-Work (Πηγή: https://www.bitcoinmining.com/) 

 

Το δεύτερο τµήµα της ανταµοιβής των “miners”, προέρχεται από τα έξοδα των 

συναλλαγών που περιέχονται στο µπλοκ, για το οποίο καταναλώθηκε υπολογιστική 

ισχύ και εν τέλει προστέθηκε στην αλυσίδα των µπλοκ. Αυτή τη στιγµή, το ποσοστό 

των bitcoins που καρπώνονται οι “miners” από τα έξοδα συναλλαγών είναι πολύ 

µικρό συγκριτικά µε τα κέρδη που προέρχονται από την εξόρυξη νέων µονάδων 

bitcoin. Ωστόσο, η διαφορά αυτή θα µειώνεται µε το πέρασµα των χρόνων, καθώς 

από το έτος 2140 δεν θα υπάρχουν διαθέσιµες µονάδες bitcoin προς εξόρυξη και η 

ανταµοιβή των “miners” θα προέρχεται αποκλειστικά και µόνο από τα έξοδα 

συναλλαγών.  

3.7.1. Η εξέλιξη της εξόρυξης 
 

Για να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εξόρυξης, οι “miners” 

πρέπει να έχουν και τον κατάλληλο εξοπλισµό. Στα πρώτα στάδια της ζωής του 

Bitcoin οι απαιτήσεις δεν ήταν υψηλές, ωστόσο µε το πέρασµα του χρόνου οι 

απαιτήσεις αυτές αυξάνονταν συνεχώς, µε αποτέλεσµα την ανάγκη εύρεσης νέων 

τρόπων εξόρυξης (BitcoinX, Mining 2015)[11]. 
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Ο πρώτος τρόπος που χρησιµοποιήθηκε, ήταν η εξόρυξη µέσω του κεντρικού 

επεξεργαστή του υπολογιστή, “CPU Mining”. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι η όλη 

διαδικασία ήταν ιδιαίτερα αργή και εγκαταλείφθηκε πολύ γρήγορα. 

Ακολούθησε, η εξόρυξη µε τη χρήση των επεξεργαστών από τις κάρτες 

γραφικών, “GPU Mining”. Παρά το γεγονός ότι οι σύγχρονες κάρτες γραφικών 

µπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εξόρυξης, η υψηλή κατανάλωση 

ενέργειας αύξανε τα έξοδα των “miners” και αποτέλεσε σηµαντικό ανασταλτικό 

παράγοντα. 

Στη συνέχεια, εµφανίστηκε η εξόρυξη µε την χρήση συσκευών FPGA, “FPGA 

Mining”. Οι συσκευές FPGΑ, επιταχύνουν την εξόρυξη, είναι µικρές σε µέγεθος και 

καταναλώνουν µικρά ποσά ενέργειας για τη λειτουργία τους. 

Πλέον, η εξόρυξη µε την ονοµασία “ASIC Mining”, είναι αυτή που 

χρησιµοποιείται κατά κόρον. Τα ASIC είναι συστήµατα που χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά την εξόρυξη, µε επιδόσεις καλύτερες από αυτές των συσκευών FPGA.  

3.7.2. Εξόρυξη στο δίκτυο – Cloud mining 
 

Στην περίπτωση που κάποιος “miner” δεν είναι ή δεν επιθυµεί να γίνει κάτοχος 

του απαραίτητου εξοπλισµού για να συµµετέχει στη διαδικασία της εξόρυξης, 

υπάρχει η επιλογή της εξόρυξης στο δίκτυο (Cloud mining) (Bitcoinmining, Cloud 

Mining) [12]. 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι παρόµοια µε αυτή της ενοικίασης 

ενός server. Κατά την εξόρυξη στο δίκτυο, η εξόρυξη λαµβάνει χώρα σε µία 

αποµακρυσµένη τοποθεσία. 

Θετικό σηµείο της εξόρυξης στο δίκτυο αποτελεί η εξοικονόµηση πόρων από την 

αγορά και τη συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισµού καθώς και από την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός πως οι “miners” δεν έχουν τη δυνατότητα να 

ελέγχουν πλήρως τη διαδικασία, καθώς και η µείωση των κερδών τους από τα έξοδα 

που επιβάλλονται στις νέες µονάδες Bitcoin, δεν καθιστούν την εξόρυξη στο δίκτυο 

ιδανική επιλογή. 
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3.7.3. Εξόρυξη συνεργασίας - Mining pool 

 

Η εξόρυξη αποτελεί µία διαδικασία, η οποία µπορεί να εκτελεστεί είτε 

µεµονωµένα από κάθε χρήστη είτε συλλογικά. Πλέον, το επίπεδο δυσκολίας της 

εξόρυξης έχει αυξηθεί και παράλληλα αυξάνονται και οι πόροι που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωσή της. Για τον λόγο αυτό, αντί να ανταγωνίζονται οι “miners” για την 

εξόρυξη νέων µονάδων Bitcoin, υπάρχει η λύση της εξόρυξης συνεργασίας (Mining 

pool) (BitcoinX, Mining Pools 2015) [13]. 

Αφού λοιπόν οι “miners” ξόδευαν µεµονωµένα αρκετούς πόρους χωρίς πολλές 

φορές να υπάρχει το επιθυµητό αποτέλεσµα, προέκυψε η δηµιουργία οµάδων 

εξόρυξης. Μέσω της εξόρυξης συνεργασίας, διάφοροι “miners” συµµετέχουν στην 

επίλυση του ίδιου προβλήµατος και ανταµείβονται ανάλογα µε τη συνεισφορά τους. 

Εικόνα 20: Mining pool (Πηγή: https://bitcoin.org/el/) 
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4. Εναλλακτικοί τρόποι απόκτησης Bitcoin 
 

Για την απόκτηση μονάδων Bitcoin, η εξόρυξη δεν αποτελεί μονόδρομο. Προς την 

κατεύθυνση αυτή κινούνται τα ειδικά ανταλλακτήρια Bitcoin αλλά και τα μηχανήματα 

ανάληψης Bitcoin (Bitcoin ATMs). Επομένως, αντί να επωμιστεί κανείς το κόστος του 

απαραίτητου εξοπλισμού, αλλά και της κατανάλωσης της απαιτούμενης ενέργειας ώστε να 

καταφέρει να παράξει νέες μονάδες Bitcoin, μπορεί να καταφύγει στη λύση αυτών των 

εναλλακτικών τρόπων. 

Με τη χρήση των διαδικτυακών ανταλλακτηρίων αλλά και των Bitcoin ATMs, η 

μετατροπή των συμβατικών μονάδων χρήματος σε Bitcoin, αλλά και το αντίστροφο, 

αποτελεί μια ιδιαίτερα απλή και γρήγορη διαδικασία. 

4.1. Διαδικτυακό ανταλλακτήριο PAYMIUM.  

 
Για την χρησιμοποίηση των διαδικτυακών ανταλλακτηρίων, απαιτείται η εγγραφή του 

χρήστη στην πλατφόρμα. Η διαδικασία εγγραφής είναι παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη 

εγγραφή σε ιστοσελίδα και πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα. 

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας ενός διαδικτυακού ανταλλακτηρίου 

Bitcoin, έγινε η δηµιουργία ενός λογαριασµού στην ιστοσελίδα PAYMIUM 

(https://paymium.com/). 

Αρχικά, ο χρήστης πρέπει να δηµιουργήσει έναν λογαριασµό καταχωρώντας τα 

πλήρη στοιχεία του (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.). Ακολούθως, 

λαµβάνει ειδοποίηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο χρήστης αποκτά έναν 

µοναδικό αριθµό λογαριασµού. 

Εικόνα 21: Ανταλλακτήριο PAYMIUM – Αριθµός λογαριασµού 
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Ακολούθως ο χρήστης καλείται να δηλώσει έναν αριθµό τραπεζικού 

λογαριασµού, µέσω του οποίου θα πραγµατοποιούνται όλες οι συναλλαγές. Το 

ονοµατεπώνυµο του κατόχου συµπληρώνεται αυτόµατα από τα στοιχεία εγγραφής, 

ενώ οι υπόλοιπες πληροφορίες που ζητούνται είναι το IBAN του λογαριασµού, ο 

κωδικός BIC της τράπεζας, η ονοµασία της τράπεζας και η πόλη τήρησης του 

υποκαταστήµατος της τράπεζας.  

Εικόνα 22: Ανταλλακτήριο PAYMIUM – Στοιχεία τραπεζικού λογαριασµού 

 

 

Έχοντας ολοκληρώσει τα παραπάνω στάδια, ο χρήστης µπορεί να µεταφέρει 

χρήµατα στο Paymium λογαριασµό του και να πραγµατοποιήσει αγοραπωλησίες 

µονάδων Bitcoin. Μέσω των αντίστοιχων παραθύρων αγοράς και πώλησης, ο 

χρήστης ενηµερώνεται για την ακριβή ισοτιµία Bitcoin και Ευρώ και στη συνέχεια 

εφόσον το επιθυµεί προχωρά στην επικύρωση της συναλλαγής. 

Εικόνα 23: Ανταλλακτήριο PAYMIUM – Αγορά και πώληση Bitcoin 
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Επιπλέον, µέσω της αντίστοιχης

των Ευρώ και των Bitcoin

Εικόνα

 

4.2. Μηχανήματα ανάληψης 
 

Τα μηχανήματα ανάληψης 

συμβατικά ATM. Μέσω των 

εικονικού νομίσματος, όσο και η πώληση τους. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη Bitcoin

Εικόνα

Για την αγορά μονάδων 

εάν θα καταθέσει τα Bitcoin

οποία θα αναγράφεται το ποσό των 
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της αντίστοιχης καρτέλας ο χρήστης ενηµερώνεται

Bitcoin που έχει διαθέσιµα στον Paymium λογαριασµό

Εικόνα 24: Ανταλλακτήριο PAYMIUM – Υπόλοιπο λογαριασµού 

Μηχανήματα ανάληψης Bitcoin - Bitcoin ΑΤΜs 

Τα μηχανήματα ανάληψης Bitcoin θα μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε με τα 

Μέσω των Bitcoin ATMs, είναι δυνατή τόσο η αγορά μονάδων του 

εικονικού νομίσματος, όσο και η πώληση τους. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι 

Bitcoin λογαριασμού για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Εικόνα 25: Μηχάνηµα ανάληψης Bitcoin - Bitcoin ATM 

 (Πηγή: http://abatech.com.au/images/btcatm.png) 

 

Για την αγορά μονάδων Bitcoin, ο χρήστης εισάγει μετρητά στο μηχάνημα και επιλέγει 

Bitcoin στο Bitcoin λογαριασμό του ή εάν θα παραλάβει απόδειξη στην 

οποία θα αναγράφεται το ποσό των Bitcoin που αγόρασε. 
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Για την πραγματοποίηση της αντίστροφης διαδικασίας, ο χρήστης λαμβάνει από το 

μηχάνημα μετρητά, είτε μέσω του λογαριασμού του, είτε εισάγοντας στο μηχάνημα κάποια 

απόδειξη (Bitcoin paper receipt). 
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5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Bitcoin 

 

Όπως όλα τα πράγµατα, έτσι και το Bitcoin έχει τα θετικά και τα αρνητικά του 

σηµεία. Συγκρίνοντας λοιπόν κανείς τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα, µπορεί 

να αντιληφθεί τα πιθανά οφέλη που θα αποκοµίσει από τη χρήση του διαδικτυακού 

νοµίσµατος καθώς και το απαιτούµενο ρίσκο. 

Με µία πιο γενική µατιά, τα πλεονεκτήµατα επικεντρώνονται κυρίως στην 

διευκόλυνση εκτέλεσης των πληρωµών, ενώ από την άλλη πλευρά τα µειονεκτήµατα 

έχουν ως κεντρικό άξονα την υπάρχουσα αµφιβολία για την αξιοπιστία του Bitcoin 

ως µέσο συναλλαγών. 

5.1. Πλεονεκτήματα 

 

Το Bitcoin παρέχει στους χρήστες του µια σειρά διευκολύνσεων όπως, η 

ταχύτητα, το χαµηλό κόστος και η διαφάνεια των συναλλαγών. Επίσης, σηµαντικό 

στοιχείο αποτελεί η µείωση των κινδύνων διαρροής ευαίσθητων προσωπικών 

δεδοµένων τόσο για τους πελάτες, όσο και για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η 

δυνατότητα δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, η συναινετική λειτουργία του 

δικτύου και η αποκεντρωµένη φύση του Bitcoin, ολοκληρώνουν το πλαίσιο των 

προσφερόµενων πλεονεκτηµάτων (Bitcoin, Συχνές ερωτήσεις 2016) [14]. 

Παρακάτω, ακολουθεί η ανάλυση των επιµέρους πλεονεκτηµάτων από τα οποία 

µπορούν να επωφεληθούν οι χρήστες του Bitcoin: 

• Ταχύτητα συναλλαγών: Με τη χρήση του Bitcoin, καθίσταται δυνατή η 

αποστολή και η λήψη οποιουδήποτε ποσού άµεσα και χωρίς την ύπαρξη 

ορίων (εφόσον το έχει επιλέξει ο χρήστης). Μοναδική προϋπόθεση για 

την εκτέλεση των συναλλαγών αποτελεί η ιδιοκτησία ενός ηλεκτρονικού 

πορτοφολιού και σύνδεση στο διαδίκτυο. 

• Χαµηλό κόστος συναλλαγών: Μέχρι στιγµής, οι συναλλαγές 

πραγµατοποιούνται είτε δωρεάν, είτε µε µία πολύ µικρή επιβάρυνση της 

τάξεως των πέντε λεπτών του Ευρώ (0,05€) στην περίπτωση που ο 

χρήστης επιθυµεί να επιταχύνει την επιβεβαίωση της συναλλαγής του. Το 
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ποσό αυτό όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως, διαµοιράζεται στους 

“miners” στα πλαίσια της ανταµοιβής τους για τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν. 

• ∆ιαφάνεια συναλλαγών: Βασικό χαρακτηριστικό του Bitcoin αποτελεί η 

διαφάνεια που χαρακτηρίζει τις συναλλαγές, καθώς µετά την 

επιβεβαίωσή τους προστίθενται στο δηµόσιο αρχείο συναλλαγών 

(blockchain). Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να 

ελέγξει οποιαδήποτε συναλλαγή επιθυµεί. 

• Ασφάλεια προσωπικών δεδοµένων: Η χρήση του Bitcoin δεν ενέχει 

κινδύνους διαρροής ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, σε αντίθεση µε 

άλλα διαδικτυακά συστήµατα πληρωµών. Για την εκτέλεση 

οποιασδήποτε συναλλαγής ο χρήστης δεν χρειάζεται να γνωστοποιήσει 

προσωπικά δεδοµένα όπως, τον αριθµό ταυτότητας, το Α.Φ.Μ. ή τη 

διεύθυνση του.  

• Αντίγραφα ασφαλείας: Η δυνατότητα δηµιουργίας αντιγράφων 

ασφαλείας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των 

χρηστών του Bitcoin. Με την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, ο χρήστης 

εξασφαλίζεται απέναντι στην πιθανή απώλεια ή καταστροφή, των 

πρωτότυπων αρχείων ή της συσκευής που τα διατηρεί. Εποµένως, µέσω 

αυτής της διαδικασίας οι µονάδες Bitcoin των χρηστών παραµένουν 

ασφαλή.  

• Συναινετική λειτουργία δικτύου: Οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή στον 

τρόπο λειτουργίας του Bitcoin µπορεί να εφαρµοστεί, εάν και µόνο αν 

γίνει αποδεκτή από τους χρήστες. Εποµένως, αλλαγές που πιθανώς να 

έχουν δυσµενείς επιπτώσεις δεν θα υλοποιηθούν, καθώς κάτι τέτοιο θα 

ήταν εις βάρος των χρηστών, οι οποίοι ουσιαστικά είναι και αυτοί που 

συντηρούν το δίκτυο του Bitcoin. 

• Αποκεντρωµένο σύστηµα: Η αποκεντρωµένη φύση του Bitcoin 

αποτελεί ουσιαστικά το βασικό λόγο για τη δηµιουργία του 

συγκεκριµένου διαδικτυακού νοµίσµατος. Για την λειτουργία του Bitcoin 

δεν απαιτείται η παρουσία κάποιας κεντρικής αρχής ελέγχου, καθώς όλες 

τις απαιτούµενες διαδικασίες φέρουν εις πέρας οι χρήστες του δικτύου. 
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5.2. Μειονεκτήματα 

 

Εκτός από τα πλεονεκτήµατα, υπάρχει και η άλλη όψη την οποία οι πιθανοί 

χρήστες του Bitcoin πρέπει να λάβουν υπόψη τους. Αυτήν την άλλη όψη συνθέτουν, 

το γεγονός ότι το Bitcoin δεν είναι ευρέως γνωστό καθώς και το ότι είναι ένα πολύ 

“φρέσκο” προϊόν. Στην ίδια κατεύθυνση συµβάλλει, το ασαφές νοµικό πλαίσιο γύρω 

από τη νοµιµότητα του Bitcoin, όπως και η αστάθεια που παρουσιάζεται στην 

ισοτιµία του µε άλλες νοµισµατικές µονάδες (Bitcoin, Συχνές ερωτήσεις 2016) [15]. 

Ακολουθεί η ανάλυση των επιµέρους µειονεκτηµάτων, τα οποία πιθανώς 

επηρεάσουν αρνητικά την επιθυµία ενασχόλησης µε το Bitcoin: 

• Άγνωστο στο κοινό: Το Bitcoin είναι µία νέα πρόταση, η οποία δεν 

αποτελεί βασική επιλογή της αγοράς. Ωστόσο, µε το πέρασµα του χρόνου 

το κοινό του αυξάνεται και µε τον τρόπο αυτό το δικτυακό νόµισµα 

ενισχύει τη δυναµική του. 

• ∆υσπιστία του κοινού: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Bitcoin είναι µία 

πρόσφατη τεχνολογία. Εποµένως, είναι φυσικό το κοινό να κρατάει 

κάποια απόσταση και να περιµένει να δει την όποια εξέλιξη, προτού 

ασχοληθεί ενεργά µε το Bitcoin. 

• Ασαφές νοµικό πλαίσιο: Για την νοµιµότητα του Bitcoin δεν υπάρχει 

κάποια συγκεκριµένη οδηγία, όπως επίσης δεν υπάρχει και κάποια οδηγία 

που να καθιστά τη χρήση του παράνοµη. 

• Αστάθεια: Η αστάθεια που παρατηρείται στην ισοτιµία του Bitcoin, 

δηµιουργεί ανησυχία στους χρήστες σχετικά µε την διασφάλιση των 

κεφαλαίων τους. Εικάζεται, ότι µε το πέρασµα των χρόνων και εφόσον το 

Bitcoin κατακτήσει µεγαλύτερο µέρος της αγοράς, αυτή η αστάθεια θα 

µειωθεί. 
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6. Νομοθετικό πλαίσιο Bitcoin 

 

Το νοµοθετικό πλαίσιο γύρω από το Bitcoin είναι ιδιαίτερα ασαφές στις 

περισσότερες χώρες, καθώς δεν υπάρχει κάποια ρητή οδηγία που να το καθιστά 

παράνοµο για την πραγµατοποίηση συναλλαγών. Εποµένως, το ουσιαστικά 

ανύπαρκτο νοµοθετικό πλαίσιο, στη πλειοψηφία των περιπτώσεων, δίνει προς το 

παρόν τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιµοποιούν το Bitcoin ελεύθερα.  

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη οδηγία, διάφοροι 

αναγνωρισµένοι στις χώρες τους οργανισµοί, δηµοσιεύουν εκθέσεις µε σκοπό την 

ορθή ενηµέρωση και καθοδήγηση των χρηστών του Bitcoin. 

Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν χώρες στις οποίες η χρήση του Bitcoin 

αντιµετωπίζεται θετικά, ενώ υπάρχουν και χώρες οι οποίες αντιτίθενται στην χρήση 

του Bitcoin και περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρησιµοποίηση του. Κύρια αιτία 

αυτής της αρνητικής προδιάθεσης απέναντι στο Bitcoin, αποτελεί ο φόβος της 

διατάραξης της εγχώριας οικονοµίας από την ανεξέλεγκτη χρήση του εικονικού 

αυτού νοµίσµατος. 

Επιπλέον, πέρα από τις χώρες που συµφωνούν ή διαφωνούν µε τη χρησιµοποίηση 

του εικονικού νοµίσµατος, υπάρχουν και αυτές που προς το παρόν κρατούν µία 

ουδέτερη στάση και απλά κρατούν ενήµερο το κοινό. 

Στην ενότητα που ακολουθεί, θα γίνει αναφορά στις χώρες που ανήκουν στις 

κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά και στο 

περιεχόµενο των ανακοινώσεων που έχουν εκδοθεί.  

6.1. Ευρωπαϊκή Ένωση και Bitcoin 

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει κάποια νοµοθεσία που να παρέχει 

κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το εικονικό νόµισµα. Ότι πιο κοντινό προς αυτήν 

την κατεύθυνση είναι η οδηγία 2009/110/EC (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 2009)[16], η οποία όµως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό χρήµα και όχι στο 

εικονικό νόµισµα (The Law Library of Congress, Regulation of Bitcoin in Selected 

Jurisdictions 2014)[17]. 



 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

34 

 

Τον Οκτώβριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προχώρησε 

στην δηµοσίευση µιας έκθεσης για τα εικονικά νοµίσµατα µε τον τίτλο “Virtual 

Currency Schemes”.  Το περιεχόµενο της περιλαµβάνει µία περίληψη του Bitcoin, 

σχετικά µε την δηµιουργία του εικονικού νοµίσµατος αλλά και του τρόπου 

λειτουργίας του. Ωστόσο, κλείνοντας την αναφορά της στο Bitcoin, η ΕΚΤ αναφέρει 

ότι λόγω της ανάπτυξης του Bitcoin είναι πιθανή η περαιτέρω ανάλυση του στο 

άµεσο µέλλον (European Central Bank, Virtual Currency Schemes 2012, σ. 27 

«Further action from other authorities can reasonably be expected in the near 

future»)[18]. 

Ακολούθησε, η δηµοσίευση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 

(European Banking Authority - EBA) µε τίτλο “ EBA Opinion on ‘virtual currencies’ 

” τον Ιούλιο του 2014. Μέσω της συγκεκριµένης έκθεσης τονίζεται ο κίνδυνος που 

υπάρχει, λόγω του γεγονότος πως δεν υπάρχει κάποια τραπεζική αρχή ή δηµόσιος 

φορέας που να έχει τον έλεγχο του Bitcoin. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να 

επαναλάβουµε ότι ένας από τους βασικούς πυλώνες του Bitcoin είναι η µη ύπαρξη 

µίας τέτοιας κεντρικής αρχής(European Banking Authority, EBA Opinion on ‘virtual 

currencies’ 2014)[19]. 

Επιπλέον, µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆.Ε.Ε.) στις 

22/10/2015, το Bitcoin απαλλάσσεται από την επιβολή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), καθώς βάσει νόµου δεν αποτελεί µέσω πληρωµής(∆ικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2015)[20]. 

Επιπρόσθετα, µε στόχο την καταπολέµηση της τροµοκρατίας αλλά και της 

διακίνησης του µαύρου χρήµατος, ετοιµάζεται νοµοθετική ρύθµιση για την άρση της 

ανωνυµίας των συναλλαγών µε Bitcoin και των ιδιοκτητών των ηλεκτρονικών 

πορτοφολιών (European Commission, Questions and Answers: Action Plan to 

strengthen the fight against terrorist financing 2016)[21]. 

6.2. Χώρες θετικά προσκείμενες στη χρήση του Bitcoin 

 

Αρχικά θα γίνει αναφορά στις χώρες που αντιµετωπίζουν θετικά τη χρήση του 

Bitcoin, κάνοντας παράλληλα αναφορά και στις ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί 

σχετικά µε το Bitcoin. Η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται µε αλφαβητική σειρά. 
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Αυστραλία 

Με ανακοίνωση της το ∆εκέµβριο του 2014, η οικονοµική υπηρεσία της 

Αυστραλίας (Australian Taxation Office – A.T.O.), δεν αντιµετωπίζει το Bitcoin ως 

µορφή χρήµατος ή συναλλάγµατος αλλά το παροµοιάζει µε ανταλλαγή 

εµπορευµάτων. Επιπλέον, διαχωρίζει τις περιπτώσεις επιβολής φόρου εισοδήµατος 

στους κατόχους µονάδων Bitcoin, µε βάση το αν οι µονάδες του εικονικού 

νοµίσµατος αξιοποιούνται για προσωπική ή εµπορική χρήση (Australian Government 

– Australian Taxation Office, Tax treatment of crypto-currencies in Australia – 

specifically bitcoin 2014)[22]. 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος εφόσον 

τα Bitcoin χρησιµοποιούνται για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών για προσωπική 

χρήση. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι µονάδες Bitcoin κάποιου χρήστη ξεπερνούν 

τα 10.000 δολάρια Αυστραλίας, υπάρχει επιβολή φόρου.  

Από την άλλη πλευρά όταν υπάρχει εµπορική χρήση, ο επιχειρηµατίας είναι 

υποχρεωµένος να δηλώνει την αντίστοιχη τιµή σε δολάριο Αυστραλίας για τα Bitcoin 

που λαµβάνει ως αµοιβή για την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Σε αυτή την 

περίπτωση, επιβάλλεται η ανάλογη φορολογία µε βάση τους νόµους της Αυστραλίας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε περίπτωση ελέγχου οι χρήστες του Bitcoin είναι 

υποχρεωµένοι να διατηρούν αρχεία τα οποία θα περιλαµβάνουν για κάθε συναλλαγή, 

την ηµεροµηνία εκτέλεσής της, την ισοτιµία σε δολάριο Αυστραλίας, τον σκοπό της 

συναλλαγής και τη Bitcoin διεύθυνση του δεύτερου χρήστη.  

Γαλλία 

Το ∆εκέµβριο του 2013 η Τράπεζα της Γαλλίας (Banque de France), προχώρησε 

στη δηµοσίευση ενός κειµένου αναφορικά µε τους πιθανούς κινδύνους που µπορεί να 

κρύβει το Bitcoin, όπως η έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου, ο κίνδυνος της απώλειας 

των Bitcoin καθώς και η αστάθεια της ισοτιµίας του(Banque de France, Les dangers 

liés au développement des monnaies virtuelles : l’exemple du bitcoin 2013)[23]. 

Ένα µήνα µετά, τον Ιανουάριο του 2014 η αρχή που εποπτεύει το τραπεζικό 

σύστηµα της Γαλλίας (L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR) 

εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των 
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ανταλλακτηρίων Bitcoin. Σύµφωνα µε αυτή, τα ανταλλακτήρια θεωρούνται πάροχοι 

υπηρεσιών πληρωµής και απαιτείται η αδειοδότηση από την ACPR. Επιπλέον, στο 

κείµενο αναφέρεται ότι έναυσµα για την συγκεκριµένη ανακοίνωση αποτέλεσε η 

αποκάλυψη εγκληµατικών δράσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες και ότι σκοπός της 

είναι η πρόληψη της απάτης, η αντιµετώπιση του “µαύρου χρήµατος” και η 

καταπολέµηση της χρηµατοδότησης τροµοκρατικών οργανώσεων(Banque de France, 

Communiqué de presse de l'ACPR relatif aux opérations sur Bitcoins en France 

2014)[24]. 

Γερµανία 

Τον Φεβρουάριο του 2014, η οικονοµική υπηρεσία της Γερµανίας (Bundesamt 

für Finanzdienstleistungen - BaFin) εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά µε το Bitcoin. Η 

ανακοίνωση περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες ενώ παράλληλα κάνει ειδική µνεία 

στους πιθανούς κινδύνους µε τους οποίους ενδέχεται να βρεθούν αντιµέτωποι οι 

πιθανοί χρήστες. Παράλληλα, παροµοιάζει το Bitcoin µε ξένα νοµίσµατα και τονίζει 

πως δεν αποτελεί νόµιµο χρήµα. Επιπλέον, το Bitcoin δεν αποτελεί ηλεκτρονικό 

χρήµα βάσει του γερµανικού νόµου πληρωµών, καθώς δεν υπάρχει κάποια κεντρική 

αρχή που να εποπτεύει τη λειτουργία του. Εποµένως, µε βάση τα παραπάνω η χρήση 

του Bitcoin είναι επιτρεπτή µόνο µεταξύ ιδιωτών (BaFin, Bitcoins: Supervisory 

assessment and risks to users 2014)[25].  

Ωστόσο, η χρήση του Bitcoin σε εµπορικές δραστηριότητες είναι πιθανή µε τη 

χορήγηση ειδικής άδειας. Η κατοχή της συγκεκριµένης άδειας είναι απαραίτητη 

καθώς σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε εµπορική δραστηριότητα που 

περιλαµβάνει συναλλαγές µε Bitcoin θεωρείται ποινικό αδίκηµα (BaFin, Bitcoins: 

Supervisory assessment and risks to users 2014)[25].  

Ηνωµένο Βασίλειο 

Τον Μάρτιο του 2014 η οικονοµική υπηρεσία του Ηνωµένου Βασιλείου (HM 

Revenue & Customs - HMRC), εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε τις προϋποθέσεις 

επιβολής φόρου στις συναλλαγές µε Bitcoin, µε τίτλο “Revenue and Customs Brief 9 

(2014): Bitcoin and other cryptocurrencies” (HM Revenue & Customs , Revenue and 

Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies 2014)[26].  
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Αρχικά, γίνεται µία παρουσίαση του Bitcoin και στη συνέχεια ακολουθεί η 

κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων που εµπίπτουν ή όχι στην επιβολή φόρου.  

Από την επιβολή φόρου εξαιρούνται τα εισοδήµατα που προέρχονται από τη 

διαδικασία της εξόρυξης καθώς δεν αποτελεί οικονοµική δραστηριότητα. Επίσης, το 

ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ανταλλαγής Bitcoin µε Λίρες ή άλλα νοµίσµατα όπως 

για παράδειγµα το Ευρώ και το ∆ολάριο. 

Από την άλλη πλευρά, στις περιπτώσεις πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών µε τη 

χρήση Bitcoin, θα υπάρχει επιβολή φόρου. Η αξία του φόρου θα υπολογίζεται µε 

βάση την ισοτιµία Λιρών-Bitcoin κατά τον χρόνο πραγµατοποίησης της συναλλαγής. 

Κλείνοντας την αναφορά του, το HMRC τονίζει ότι στην περίπτωση που 

θεωρηθεί αναγκαίο θα προχωρήσει στην έκδοση νέων οδηγιών. 

Καναδάς 

Τον Νοέµβριο του 2013 µε έγγραφο της, η Τράπεζα του Καναδά (Bank of 

Canada) κάνει αναφορά στο Bitcoin, σηµειώνοντας ότι προς το παρόν δεν αποτελεί 

κίνδυνο για το εγχώριο νόµισµα(Bank of Canada, Some Economics of Private Digital 

Currency 2013)[27]. 

Ένα χρόνο αργότερα, το ∆εκέµβριο του 2014 η οικονοµική υπηρεσία του Καναδά 

(Canada Revenue Agency) αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι οι αγοραπωλησίες 

προϊόντων και υπηρεσιών µέσω Bitcoin θα υπόκεινται στις ισχύουσες φορολογικές 

διατάξεις της χώρας(Canada Revenue Agency, What you should know about digital 

currency 2014)[28]. 

Σουηδία 

Όσον αφορά τη Σουηδία δεν υπάρχει κάποια ένσταση απέναντι στη χρήση του 

εικονικού νοµίσµατος. Με ανακοίνωση της τον Απρίλιο του 2015, η οικονοµική 

υπηρεσία της Σουηδίας (Skatteverket) δηλώνει πως αντιµετωπίζει το Bitcoin και τη 

διαδικασία εξόρυξης σαν χόµπι. Με βάση αυτό το σκεπτικό τα εισοδήµατα που 

προέρχονται από την εξόρυξη θεωρούνται εισόδηµα από χόµπι και κατά κανόνα 

εξαιρούνται από την φορολόγηση. 
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Ωστόσο, θέτει κανόνες για το πότε η εξόρυξη µονάδων Bitcoin θεωρείται 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει και η ανάλογη 

φορολόγηση σύµφωνα µε το Σουηδικό φορολογικό σύστηµα. Πιο συγκεκριµένα, η 

εξόρυξη θεωρείται ως επάγγελµα όταν γίνεται µε τρόπο που αποφέρει σταθερό 

εισόδηµα και ξεπερνά τα εικοσιπέντε (25) Bitcoin το χρόνο (Skatteverket, 

Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m. 2015)[29]. 

6.3. Χώρες με αρνητική στάση απέναντι στο Bitcoin 

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινούνται οι χώρες οι οποίες περιορίζουν ή 

απαγορεύουν τη χρησιµοποίηση του εικονικού νοµίσµατος. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουµένως, κύρια αιτία αυτής της αρνητικής στάσης αποτελεί ο φόβος της 

διατάραξης της εγχώριας οικονοµίας. 

Ακολουθεί, µε αλφαβητική σειρά, η αναφορά στις χώρες που αντιµετωπίζουν 

αρνητικά τη χρησιµοποίηση του Bitcoin, ενώ παράλληλα θα γίνει αναφορά και στο 

περιεχόµενο των ανακοινώσεων που έχουν εκδοθεί από τους οργανισµούς της 

εκάστοτε χώρας. 

∆ανία 

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η οικονοµική υπηρεσία της ∆ανίας (Finanstilsynet) 

τον ∆εκέµβριο του 2013, παρουσίασε τους κινδύνους που πιθανόν να αντιµετωπίσουν 

οι χρήστες του Bitcoin, ενώ παράλληλα προσέθεσε ότι δεν το αναγνωρίζει σαν 

νόµισµα (Finanstilsynet, Advarsel mod virtuelle valutaer (bitcoin m.fl.) 2013)[30]. 

 Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2014 η αντίστοιχη εφορία της ∆ανίας (SKAT) 

ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η έκδοση τιµολογίου σε Bitcoin. Νόµιµα τιµολόγια 

θεωρούνται, αυτά που εκδίδονται µε το νόµισµα της ∆ανίας καθώς και µε κάθε άλλο 

επίσηµα αναγνωρισµένο ξένο νόµισµα (SKAT, Bitcoins, ikke erhvervsmæssig 

begrundet, anset for særskilt virksomhed 2014)[31]. 

Ισλανδία 

Με ανακοίνωση της τον Μάρτιο του 2014 η τράπεζα της Ισλανδίας (Central Bank 

of Iceland), δηλώνει ότι το Bitcoin δεν αποτελεί νόµισµα µε βάση τους ισχύοντες 
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νόµους της χώρας. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, εντός των συνόρων της, µόνο η 

τράπεζα της Ισλανδίας έχει το δικαίωµα να εκδίδει τραπεζογραµµάτια (νόµισµα), ενώ 

παράλληλα οποιαδήποτε µορφή συναλλάγµατος µπορεί να ανταλλαχθεί µόνο µε 

νόµιµα νοµίσµατα. Επιπλέον, τονίζει τους κινδύνους που µπορεί να αντιµετωπίσει 

κάποιος χρήστης του Bitcoin, προβάλλοντας κυρίως την αστάθεια της ισοτιµίας του 

(Central Bank of Iceland, Significant risk attached to use of virtual currency 2014)[32]. 

Κίνα 

Με ανακοίνωση της και σε συνεργασία µε υπουργεία της Κίνας, τον ∆εκέµβριο 

του 2013 η Τράπεζα της κίνας (People’s Bank of China) δεν αναγνωρίζει το Bitcoin 

ως νόµισµα, ενώ παράλληλα δηλώνει πως οι πολίτες είναι ελεύθεροι να το 

χρησιµοποιούν αναλαµβάνοντας το ανάλογο ρίσκο. Επιπλέον, δηλώνει ρητά ότι 

απαγορεύεται τα τραπεζοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας να πραγµατοποιούν 

συναλλαγές µε τη χρήση του Bitcoin. Επίσης, τονίζει ότι το Bitcoin είναι ένα µέσο 

υψηλού κινδύνου καθώς λόγω της ανωνυµίας που προσφέρει είναι ιδανικό για το 

“ξέπλυµα χρήµατος” και την χρηµατοδότηση εγκληµατικών δραστηριοτήτων             

( Exchange.btcc, The People’s Bank of China and Five Associated Ministries Notice: 

“Prevention of Risks Associated with Bitcoin” 2013)[33]. 

Μεξικό 

Με ανακοίνωση που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2014, η τράπεζα του Μεξικό 

(Banco de México) ενηµερώνει το κοινό για τους κινδύνους που υπάρχουν από την 

χρήση του Bitcoin. Παράλληλα, κάνει γνωστό ότι δεν το αναγνωρίζει ως νόµιµη 

µορφή χρήµατος, καθώς δεν ρυθµίζεται, ούτε εποπτεύεται από την ίδια ή κάποια 

άλλη αρχή (Banco de México, Advertencias sobre el uso de activos virtuales como 

sucedáneos de los medios de pago en moneda de curso legal 2014)[34]. 

Ρωσία 

Με ανακοίνωση που εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2014, η Κεντρική Τράπεζα της 

Ρωσίας (The Central Bank of the Russian Federation) παρουσιάζει τους πιθανούς 

κινδύνους που θα αντιµετωπίσουν οι δυνητικοί χρήστες του Bitcoin. Παράλληλα, 

τονίζει ότι η εµπλοκή σε συναλλαγές του εικονικού νοµίσµατος θα θεωρείται ως 

πιθανή συµµετοχή σε παράνοµες δραστηριότητες, όπως το ξέπλυµα χρήµατος και η 
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χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (The Central Bank of the Russian Federation, On 

the use in transactions of "virtual currency", in particular, Bitcoin 2014)[35]. 

Στο ίδιο κλίµα ακολούθησε και η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών της 

Ρωσίας (Ministry of Finance of the Russian Federation) τον Οκτώβριο του 2014. 

Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της, προτείνεται οι συναλλαγές µε Bitcoin να 

θεωρούνται πληµµέληµα και να επιβάλλονται πρόστιµα µε απώτερο στόχο την 

εξάλειψη της χρήσης του Bitcoin (Ministry of Finance of the Russian Federation, 

Federal Law on Amendments to Selected Legal Acts of the Russian Federation 

2014)[36]. 

6.4. Χώρες με ουδέτερη στάση απέναντι στο Bitcoin 

 

Σε αντίθεση με τις χώρες που τάσσονται υπέρ ή κατά της χρήσης του Bitcoin υπάρχουν 

και αυτές που διατηρούν μια ουδέτερη στάση και απλά ενημερώνουν τους πιθανούς 

χρήστες του εικονικού νομίσματος για καταστάσεις με τις οποίες πιθανόν να βρεθούν 

αντιμέτωποι. 

Στο ίδιο μοτίβο, θα γίνει αναφορά στις χώρες και στις ανακοινώσεις που έχουν 

εκδοθεί.  

Βέλγιο 

Με ανακοίνωση της τον Ιανουάριο του 2014 η τράπεζα του Βελγίου (National 

Bank of Belgium), κάνει µια σύντοµη αναφορά στα εικονικά νοµίσµατα και στη 

συνέχεια προχωρά στην καταγραφή των κινδύνων µε τους οποίους πιθανόν να 

βρεθούν αντιµέτωποι οι µελλοντικοί χρήστες (National Bank of Belgium, Be careful 

with virtual money such as bitcoin 2014)[37]. 

Ένα χρόνο µετά την αρχική ανακοίνωση, η τράπεζα του Βελγίου προχωρά στην 

έκδοση µιας νέας ανακοίνωση µε το χαρακτήρα της υπενθύµισης και τίτλο 

“Reminder of the warning by NBB and FSMA against risks attached to virtual 

money” (National Bank of Belgium, Reminder of the warning by NBB and FSMA 

against risks attached to virtual money 2015)[38]. 
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Ελλάδα 

 

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, τον Φεβρουάριο του 2014, 

ενηµερώνει για τους κινδύνους που µπορεί να αντιµετωπίσουν οι πιθανοί χρήστες του 

Bitcoin. Επιπλέον, για περισσότερες πληροφορίες παραπέµπει τους ενδιαφερόµενους 

στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) µε τίτλο “Προειδοποίηση 

προς τους καταναλωτές για τα εικονικά νοµίσµατα” (Τράπεζα της Ελλάδος, 

Προειδοποίηση προς τους καταναλωτές για τα εικονικά νοµίσµατα 2014)[39]. 

Ισραήλ 

Τον Φεβρουάριο του 2014, η Τράπεζα του Ισραήλ (Bank of Israel) εξέδωσε 

ανακοίνωση µε την οποία ενηµέρωνε το κοινό για τους ενδεχόµενους κινδύνους των 

συναλλαγών µε Bitcoin. Στο εσωτερικό της, περιελάµβανε µία αριθµηµένη λίστα µε 

τους κινδύνους ενώ παράλληλα εφιστούσε την προσοχή στους µελλοντικούς χρήστες 

(Bank of Israel, A public announcement regarding the potential risks inherent in 

distributed virtual currencies (such as Bitcoin) 2014)[40]. 

Επιπλέον, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς έγινε η δηµιουργία µιας οµάδας µε 

στόχο τη µελέτη του Bitcoin. Η οµάδα αυτή απαρτίζεται από µέλη διαφόρων 

υπηρεσιών του Ισραήλ, όπως την Τράπεζα του Ισραήλ, το Υπουργείο Οικονοµικών, 

την Εφορία του Ισραήλ, την υπηρεσία κατά του µαύρου χρήµατος, τις υπηρεσίες 

ασφαλείας του Ισραήλ και άλλες (Bank of Israel, An interministerial team on the 

subject of decentralized virtual currency 2014)[41]. 

Κύπρος 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, µε ανακοίνωση της τον Φεβρουάριο του 2014 

ενηµερώνει το κοινό για τους πιθανούς κινδύνους από την χρήση του Bitcoin. 

Παράλληλα, παραπέµπει τους ενδιαφερόµενους στις αντίστοιχες ανακοινώσεις της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) και της Τράπεζας της Γαλλίας (Banque de 

France) (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Προσοχή στους κινδύνους από τα εικονικά 

νοµίσµατα 2014)[42]. 
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7. Στατιστικά στοιχεία χρήσης του Bitcoin 

 

Με το πέρασµα των ετών η χρήση και οι χρήστες του Bitcoin αυξάνονται 

συνεχώς. Έχοντας κλείσει πλέον επτά χρόνια ζωής, το Bitcoin έχει καταφέρει να 

διατηρηθεί στην επικαιρότητα ενώ παράλληλα αυξάνει συνεχώς και την εµπορική του 

αξία. 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα γίνει σχολιασµός στατιστικών στοιχείων που 

αφορούν το πλήθος των Bitcoin αλλά και των συναλλαγών του. 

7.1. Πλήθος Bitcoin σε κυκλοφορία 

 

Κατά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του, από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον 

Ιανουάριο του 2010, παρατηρείται µία οµαλή αύξηση των παραγόµενων µονάδων του 

εικονικού νοµίσµατος η οποία αγγίζει τα 1,6 εκατοµµύρια bitcoins.   

Στη συνέχεια, ο ρυθµός παραγωγής γίνεται εντονότερος και κάθε χρόνο υπάρχει 

σηµαντική αύξηση των παραγόµενων µονάδων Bitcoin. Πιο συγκεκριµένα, οι 

µονάδες Bitcoin που παράχθηκαν ανέρχονται στα 5 εκατοµµύρια τον Ιανουάριο του 

2011, στα 8 εκατοµµύρια τον Ιανουάριο του 2012 και στα 10, 6 εκατοµµύρια τον 

Ιανουάριο του 2013. 

 
Διάγραμμα 2: Μονάδες Bitcoin σε κυκλοφορία 

(Πηγή: https://blockchain.info/charts/total-bitcoins?timespan=all) 
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Από το 2013 και µετά, παρατηρείται µία πιο ήπια αύξηση όσον αφορά τις νέες 

µονάδες του εικονικού νοµίσµατος που παράγονται, αλλά και πάλι τα µεγέθη είναι 

σηµαντικά.  

Ενδεικτικά, τον Ιανουάριο του 2014 οι µονάδες Bitcoin ανέρχονταν στα 12,2 

εκατοµµύρια, τον Ιανουάριο του 2015 στα 13,6 εκατοµµύρια και τον Ιανουάριο του 

2016 στα 15 εκατοµµύρια. 

Η ανοδική αυτή πορεία παραγωγής νέων µονάδων Bitcoin συνεχίζεται 

απρόσκοπτα και στα µέσα του 2016 αγγίζει τα 16 εκατοµµύρια bitcoins. 

7.2. Αριθμός συναλλαγών ανά μπλοκ 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, ένα µπλοκ συναλλαγών αποτελείται 

από µεµονωµένες συναλλαγές οι οποίες βρίσκονται σε αναµονή για επιβεβαίωση. 

Καθώς λοιπόν το Bitcoin εξελίσσεται και εξαπλώνεται, ο αριθµός των συναλλαγών 

που εµπεριέχονται στα µπλοκ µεταβάλλεται. 

 
Διάγραμμα 3: Αριθμός συναλλαγών ανά μπλοκ 

(Πηγή: https://blockchain.info/charts/n-transactions-per-block?timespan=all) 

 

Κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του Bitcoin, κάθε µπλοκ συναλλαγών 

περιελάµβανε 1 ή 2 συναλλαγές. Ωστόσο, από τα τέλη του 2010 ο αριθµός των 
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συναλλαγών άρχισε να αυξάνεται και κατά το διάστηµα από τον Ιούλιο του 2011 έως 

και τον Μάιο του 2012 κυµαινόταν από 40 έως 73 συναλλαγές ανά µπλοκ. 

Από εκείνο το σηµείο και έπειτα, η αύξηση του αριθµού των συναλλαγών ανά 

µπλοκ ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Από τον Ιούλιο του 2012 έως και τα τέλη του 2013 ο 

αριθµός αυτός εύρος από 200 έως 400 συναλλαγές. 

Το 2014, ο αριθµός των συναλλαγών ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 600, ενώ µέσα 

στο 2015 εκτοξεύθηκε στις 1.700 συναλλαγές ανά µπλοκ. Ο ρυθµός αύξησης των 

συναλλαγών συνέχισε την ανοδική του πορεία και τον Φεβρουάριο του 2016 

ξεπέρασε τις 2.000 συναλλαγές ανά µπλοκ.  

Πλέον, ο µέσος όρος των συναλλαγών που εµπεριέχονται σε κάθε µπλοκ, 

υπολογίζεται στις 1.500 συναλλαγές. 

7.3. Επιβεβαιώσεις συναλλαγών ημερησίως 

 

Ο αριθµός των επιβεβαιωµένων συναλλαγών Bitcoin αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

στατιστικό στοιχείο. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Bitcoin, ο αριθµός των 

ηµερήσιων συναλλαγών κυµαίνονταν από 1 έως 270 συναλλαγές. 

 

 
Διάγραμμα 4: Αριθμός επιβεβαιωμένων συναλλαγών ανά ημέρα 

(Πηγή: https://blockchain.info/charts/n-transactions?timespan=all) 



 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

45 

 

Στο αµέσως επόµενο διάστηµά, παρατηρείται σηµαντική αύξηση στον αριθµό 

των συναλλαγών. Πιο συγκεκριµένα, από τον Ιανουάριο του 2011 µέχρι και τον 

Απρίλιο του 2012, επιβεβαιώνονταν από 7.500 έως και 10.300 συναλλαγές 

ηµερησίως. 

Ωστόσο, από τον Ιούλιο του 2012 και µετά τα µεγέθη αλλάζουν. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι, κατά το διάστηµα από τον Ιανουάριο του 2013 µέχρι και τον 

Ιανουάριο του 2014, πραγµατοποιούνται από 39.000 έως και 49.000 συναλλαγές 

Bitcoin την ηµέρα.  

Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2015 οι ηµερήσιες συναλλαγές ξεπέρασαν για 

πρώτη φορά τις 100.000, ενώ µέσα στον ίδιο χρόνο, τον Ιούλιο του 2015 ξεπέρασαν 

και τις 200.000. 

Η υψηλότερη κίνηση συναλλαγών καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2016, όπου 

ο αριθµός των ηµερήσιων συναλλαγών ξεπέρασε τις 275.000. 

7.4. Χρόνος επιβεβαίωσης συναλλαγών 

 

Όπως προκύπτει από το διάγραµµα που ακολουθεί, µέχρι και το Νοέµβριο του 

2011 ο χρόνος που απαιτούνταν για την επιβεβαίωση µιας συναλλαγής µέσω της 

διαδικασίας της εξόρυξης, ήταν µηδενικός. 

 
Διάγραμμα 5: Μέσος χρόνος επιβεβαίωσης συναλλαγών 

(Πηγή: https://blockchain.info/charts/median-confirmation-time?timespan=all) 
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Από τον ∆εκέµβριο του 2012, όπου ξεκίνησε να αυξάνεται ο αριθµός των 

συναλλαγών Bitcoin, αυξήθηκε και ο χρόνος επιβεβαίωσης των συναλλαγών. 

Επιπλέον σε όλη τη διάρκεια του 2012, οι χρόνοι επιβεβαίωσης κυµαίνονταν κυρίως 

από 9 µέχρι και 20 λεπτά. 

Με την έναρξη του 2013, ο απαιτούµενος χρόνος µειώθηκε αισθητά και έπεσε 

στα 5 µε 10 λεπτά. Ο απαιτούµενος χρόνος έµεινε στα ίδια επίπεδα και για τα 

επόµενα δύο χρόνια, µέχρι τον Ιούλιο του 2015. 

Πλέον, ο µέσος χρόνος επιβεβαίωσης των συναλλαγών υπολογίζεται περίπου στα 

8 λεπτά. 

7.5. Ομάδες εξόρυξης – Mining pools 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι οµάδες εξόρυξης αποτελούνται από “miners” οι 

οποίοι συνεργάζονται κατά τη διαδικασία της εξόρυξης. Στο διάγραµµα που 

ακολουθεί, απεικονίζεται το µερίδιο που διαθέτει κάθε µία από αυτές τις οµάδες, 

όσον αφορά την επιβεβαίωση συναλλαγών. 

 
Γράφημα 1: Μερίδιο ομάδων εξόρυξης  

(Πηγή: https://blockchain.info/pools) 
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Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφηµα, οι οµάδες “F2Pool”, “AntPool”, 

“BW.COM” και “BTCC Pool” έχουν τον κύριο λόγο στην επιβεβαίωση των 

συναλλαγών. 

Πιο συγκεκριµένα, οι δύο πρώτες είναι υπεύθυνες σχεδόν για το 40% των 

συναλλαγών Bitcoin. Αυτή τους η κυριαρχία µεταφράζεται σε Bitcoin, καθώς 

καρπώνονται το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων συναλλαγής (Transaction Fees).   
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8. Εναλλακτικά κρυπτονομίσματα

 

Το Bitcoin αποτελεί

(cryptocurrency). Ωστόσο, 

κρυπτονοµισµάτων, καθώς

έναρξη της λειτουργίας του

νοµίσµατα, µε παρόµοια χαρακτηριστ

το Litecoin, το Peercoin και

Στην ενότητα που ακολουθεί

Bitcoin, αλλά και η σύγκριση

8.1. Litecoin 

 

Το Litecoin εµφανίστηκε

αποτελεί µία αντιγραφή του

του Bitcoin. Αυτό που το διαχωρίζει

των συναλλαγών αλλά και

παραχθούν, το οποίο είναι

ανέρχεται στα 84 εκατοµµύρια

(Πηγή: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Official_Litecoin_Logo_With_Text.png

Όσον αφορά τον τρόπο

Bitcoin. Οι χρήστες θα πρέπει

να διαχειρίζονται τα Litecoin

συναλλαγών, οι συναλλαγές

επιβεβαίωση. Για την επικύρωση

εξόρυξης από τους Litecoin

δηµόσιο αρχείο συναλλαγών
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Εναλλακτικά κρυπτονομίσματα 

αποτελεί ίσως την πιο διαδεδοµένη µορφή κρυπτονοµίσµατος

Ωστόσο, δεν αποτελεί µονόδροµο για τους επίδοξους

καθώς υπάρχουν και άλλες λιγότερο γνωστές επιλογές

λειτουργίας του Bitcoin, έκαναν την εµφάνισή τους και άλλα

παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτά του Bitcoin. Κάποια από

και το Dogecoin. 

που ακολουθεί, θα γίνει η παρουσίαση των ανταγωνιστών

σύγκριση τους µε το Bitcoin. 

εµφανίστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2011. 

αντιγραφή του Bitcoin, καθώς η δηµιουργία του βασίστηκε

που το διαχωρίζει από το Bitcoin, είναι η ταχύτερη

αλλά και το πλήθος των µονάδων Litecoin που

είναι τέσσερις φορές πιο µεγάλο από αυτό του

εκατοµµύρια Litecoin. 

Εικόνα 26: Litecoin  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Official_Litecoin_Logo_With_Text.png

τον τρόπο λειτουργίας του, είναι πανοµοιότυπος µε

θα πρέπει αρχικά να αποκτήσουν ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι

Litecoin τους. Εν συνεχεία, για την εκτέλεση των

συναλλαγές οµαδοποιούνται σε µπλοκ και µπαίνουν σε

την επικύρωση των συναλλαγών, ακολουθεί η διαδικασία

Litecoin “miners” και τελικά οι συναλλαγές προστίθενται

συναλλαγών του Litecoin. 
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κρυπτονοµίσµατος 

επίδοξους χρήστες των 

επιλογές. Μετά την 

και άλλα εικονικά 

Κάποια από αυτά είναι 

ανταγωνιστών του 

 2011. Ουσιαστικά, 

βασίστηκε στον κώδικα 

ταχύτερη επιβεβαίωση 

που µπορούν να 

αυτό του Bitcoin και 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Official_Litecoin_Logo_With_Text.png) 

 

πανοµοιότυπος µε αυτόν του 

ηλεκτρονικό πορτοφόλι για 

εκτέλεση των εκάστοτε 

µπαίνουν σε αναµονή για 

ακολουθεί η διαδικασία της 

συναλλαγές προστίθενται στο 
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8.2. Peercoin 

 

Άλλο ένα  κρυπτονόµισµα που εµφανίστηκε µετά το Bitcoin είναι το Peercoin. Το 

Peercoin έκανε την εµφάνιση του, τον Αύγουστο του 2012. Όπως ακριβώς συνέβη µε 

το Litecoin, η δηµιουργία του Peercoin βασίστηκε στο Bitcoin ( Scott Nadal and 

Sunny King, PPCoin: Peer-to-Peer Crypto-Currency with Proof-of-Stake  2012)[43]. 

Εικόνα 27: Peercoin  

(Πηγή: http://www.coinbuzz.com/wp-content/uploads/2015/04/peercoin-coindatacenter.com_.jpg) 

 

Παρόλα αυτά, το Peercoin εισήγαγε έναν νέο όρο στον κόσµο των 

κρυπτονοµισµάτων, µε το όνοµα “proof-of-stake”. Όπως είναι φυσικό, όσο 

περισσότερο δυσκολεύει η διαδικασία της εξόρυξης, οι “miners” για να µπορέσουν 

να ανταποκριθούν πρέπει να ανανεώνουν τον εξοπλισµό τους αλλά και να 

καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Σε βάθος χρόνου, τα αυξηµένα έξοδα πιθανώς 

να λειτουργήσουν ως ανασταλτικός παράγοντας για αρκετούς “miners” µε 

αποτέλεσµα την πιθανότητα, θεωρητικά πάντα, της δηµιουργίας ενός µονοπωλίου 

που θα ελέγχει τις συναλλαγές αλλά θα έχει και στην κατοχή του το 51% των 

µονάδων του εικονικού νοµίσµατος. Στόχος του “proof-of-stake” είναι η αποτροπή 

της δηµιουργίας οποιουδήποτε µονοπωλίου. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, 

η δηµιουργία νέων µονάδων Peercoin βασίζεται στο ποσοστό που κατέχει ο εκάστοτε 

χρήστης. 

Επιπλέον, σε αντίθεση µε ότι ισχύει για το Bitcoin, στο Peercoin δεν υπάρχει 

κάποιο όριο αναφορικά µε το πλήθος των µονάδων που µπορούν να παραχθούν. 

Όσον αφορά τη λειτουργία του, ισχύει ότι ακριβώς και για το Bitcoin. Αρχικά, 

χρήστης πρέπει να αποκτήσει ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Ακολούθως, οι 

συναλλαγές που πραγµατοποιούνται τοποθετούνται σε µπλοκ συναλλαγών και 

µπαίνουν σε αναµονή µέχρι να επιβεβαιωθούν από τους Peercoin “miners”. Τέλος, οι 

συναλλαγές και σε αυτή την περίπτωση καταχωρούνται στο δηµόσιο αρχείο 

συναλλαγών. 
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8.3. Dogecoin 

 

Το Dogecoin αποτελεί

πρωτοεµφανίστηκε τον ∆εκέµβριο

Litecoin και του Peercoin

Bitcoin. Το Dogecoin, δεν

εικονικά νοµίσµατα, ωστόσο

µονάδες Dogecoin στους πιθανούς

(Πηγή

Σχετικά µε την λειτουργία

εκµετάλλευση των µονάδων

στις περιπτώσεις του Litecoin

8.4. Σύγκριση του Bitcoin

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί

βάσει του κώδικα που χρησιµοποιήθηκε

όσον αφορά το τεχνολογικό

Ωστόσο, για να διαφοροποιήσουν

κρυπτονοµίσµατα έπρεπε

προσέλκυε τους χρήστες των

Αρχικά το Litecoin, το

προσέφερε στους χρήστες

συναλλαγών. Επιπλέον, αύξησε

νοµίσµατος που µπορούν να
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αποτελεί ακόµη µία µορφή κρυπτονοµίσµατος

τον ∆εκέµβριο του 2013. Όπως συνέβη στις περιπτώσεις

Peercoin, η δηµιουργία του Dogecoin βασίστηκε στον

δεν προσφέρει κάτι διαφορετικό σε σχέση µε

ωστόσο για να αυξήσει τους χρήστες του προσφέρει

στους πιθανούς χρήστες κατά την εγγραφή τους. 

Εικόνα 28: Dogecoin  

(Πηγή: http://dogecoin.com/imgs/dogecoin-300.png) 

 

λειτουργία του Dogecoin, αλλά και την αγορά

µονάδων του, ισχύουν τα ίδια όπως έχουν αναφερθεί

Litecoin και του Peercoin. 

Bitcoin με τα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα

αναφερθεί τα νέα κρυπτονοµίσµατα που αναδύθηκαν

που χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία του Bitcoin

τεχνολογικό υπόβαθρο δεν υπάρχει κάποια διαφορά.  

διαφοροποιήσουν τη θέση τους από το Bitcoin

έπρεπε να προσφέρουν κάτι διαφορετικό που

χρήστες των εικονικών νοµισµάτων. 

, το οποίο υπήρξε και το πρώτο κατά σειρά µετά

χρήστες του µεγαλύτερη ταχύτητα στην επιβεβαίωση

Επιπλέον, αύξησε το διαθέσιµο πλήθος των µονάδων του

µπορούν να παραχθούν κατά τέσσερις φορές σε σχέση µε
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κρυπτονοµίσµατος, το οποίο 

στις περιπτώσεις του 

βασίστηκε στον κώδικα του 

σχέση µε τα υπόλοιπα 

προσφέρει δωρεάν 

την αγορά και την 

αναφερθεί παραπάνω 

με τα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα 

αναδύθηκαν, έγιναν 

Bitcoin. Εποµένως, 

Bitcoin, τα νέα 

που πιθανώς θα 

σειρά µετά το Bitcoin, 

επιβεβαίωση των 

µονάδων του εικονικού 

σχέση µε το Bitcoin. 
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Από την πλευρά του, το Peercoin εισάγαγε έναν νέο όρο µε την ονοµασία “proof-

of-stake” µε στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας. Επιπρόσθετα, σε αντίθεση µε ότι 

ισχύει µε το Bitcoin αλλά και µε το Litecoin δεν υπάρχει ανώτατο όριο παραγωγής 

µονάδων Peercoin. 

Όσον αφορά το Dogecoin, κινήθηκε σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση µε τα 

προαναφερθέντα κρυπτονοµίσµατα, καθώς για την προσέλκυση χρηστών 

χρησιµοποίησε τη δωρεάν προσφορά µονάδων του εικονικού νοµίσµατος. 

 Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ανταγωνιστές του Bitcoin, δεν έχουν 

καταφέρει µέχρι στιγµής να του προκαλέσουν κάποιο ουσιαστικό πλήγµα. Η 

παραπάνω διαπίστωση προκύπτει από την διαφορά της αξίας των κρυπτονοµισµάτων. 

Στην εικόνα που ακολουθεί, απεικονίζεται η ισοτιµία των κρυπτονοµισµάτων που 

έχουν αναφερθεί παραπάνω µε το Ευρώ κατά την 21 Ιουλίου του 2016. Όπως 

φαίνεται, ένα Bitcoin αντιστοιχεί σε 609 Ευρώ, ένα Litecoin σε 3,74 Ευρώ, ένα 

Peercoin σε 40 λεπτά του Ευρώ και χίλια Dogecoin σε 22 λεπτά του Ευρώ. 

Εικόνα 29: Ισοτιµίες κρυπτονοµισµάτων µε Ευρώ – 21/07/2016 

 (Πηγή: http://preev.com/btc/eur) 

 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, η αξία του Bitcoin είναι συντριπτικά 

µεγαλύτερη σε σχέση µε τα υπόλοιπα κρυπτονοµίσµατα και δεν τίθεται θέµα 

αµφισβήτησης της κυριαρχίας του. 
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9. Bitcoin και παράνομες δραστηριότητες 

 

Το Bitcoin αποτελεί ένα εικονικό νόµισµα, το οποίο σε µεγάλο βαθµό προσφέρει 

ανωνυµία στους χρήστες του. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα 

ώστε να χρησιµοποιηθεί ως µέσο ανταλλαγής σε παράνοµες δραστηριότητες, µε 

απώτερο στόχο την ενίσχυση της διατήρησης της ανωνυµίας των δραστών. 

Στην ενότητα που ακολουθεί, θα γίνει η αναφορά και η παρουσίαση παράνοµων 

δραστηριοτήτων στις οποίες, άθελα του, έχει εµπλακεί το Bitcoin.  

9.1. Bitcoin και σκοτεινό διαδίκτυο (dark web) 

 

Η εµπλοκή του Bitcoin στις αγοραπωλησίες της ιστοσελίδας “Silk Road”, 

αποτελεί ίσως την πιο σηµαντική από τις παράνοµες δραστηριότητες στις οποίες έχει 

εµπλακεί το Bitcoin. 

Το “Silk Road”, αποτελεί µέρος του λεγόµενου σκοτεινού διαδικτύου (dark web) 

και εξειδικεύεται στην παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μέσω της 

τεχνολογίας που χρησιµοποιούνταν στην ιστοσελίδα, παρέχονταν ανωνυµία στους 

χρήστες της, γεγονός πολύ σηµαντικό δεδοµένου των δραστηριοτήτων που λάµβαναν 

χώρα (Wikipedia, Silk Road (marketplace) 2016)[44]. 

Ωστόσο, παρά τα επίπεδα ασφαλείας που προσέφερε η εν λόγω ιστοσελίδα, για 

την ενίσχυση της διατήρησης της ανωνυµίας των χρηστών, µεγάλο µέρος των 

συναλλαγών γινόταν µε την χρήση του εικονικού νοµίσµατος Bitcoin. 

Το “Silk Road”, ξεκίνησε τη δράση του τον Φεβρουάριο του 2011, ενώ τον 

Οκτώβριο του 2013 πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά η παύση της λειτουργίας 

µετά από επιχείρηση της αµερικανικής υπηρεσίας F.B.I.. Ένα µήνα αργότερα η 

ιστοσελίδα επανήλθε σε λειτουργία αλλά ένα χρόνο αργότερα, το Νοέµβριο του 2014 

έγινε και πάλι παύση των εργασιών της. 

Κατά τις επιχειρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν για την παύση των λειτουργιών 

του “Silk Road”  κατασχέθηκαν πάνω από 144 χιλιάδες Bitcoin, τα οποία κατά την 

περίοδο της κατάσχεσης αντιστοιχούσαν σε περισσότερα από 122 εκατοµµύρια 
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δολάρια. Το µεγαλύτερο µέρος των κατασχεθέντων Bitcoin ρευστοποιήθηκε µέσω 

δηµοπρασιών που διενεργήθηκαν από της αµερικανικές υπηρεσίες (Coindesk, US 

Government to Sell 44,000 BTC in Final Silk Road Auction 2015)[45]. 

9.2. Αίτηση χρεοκοπίας από το ανταλλακτήριο Mt Gox 

 

Τον Φεβρουάριο του 2014, το ηλεκτρονικό ανταλλακτήριο Mt Gox κατέθεσε 

αίτηµα χρεοκοπίας στις αρχές της Ιαπωνίας. Εκείνη την περίοδο, το συγκεκριµένο 

ανταλλακτήριο ήταν το µεγαλύτερο στον κόσµο, καθώς διαχειριζόταν περίπου το 

70% των Bitcoin συναλλαγών (Wikipedia, Mt Gox 2016)[46]. 

Αιτία της χρεοκοπίας αποτέλεσε η επίθεση οµάδας χάκερ, οι οποίοι υπεξαίρεσαν 

περίπου 850 χιλιάδες Bitcoin, τα οποία εκείνη την εποχή αντιστοιχούσαν σε 450 

εκατοµµύρια δολάρια. 

Από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2014, οπότε και ξεκίνησαν τα προβλήµατα για 

την Mt Gox µέχρι και τα τέλη του µήνα όπου έγινε τελικά η αίτηση χρεοκοπίας, 

παρατηρήθηκε πτώση στην ισοτιµία του Bitcoin µε το δολάριο από τα 800 δολάρια 

στα 550. 

 

Διάγραμμα 6: Πτώση ισοτιμίας Bitcoin-δολαρίου – Φεβρουάριος 2014  

(Πηγή: http://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#rg60zczsg2014-02-01zeg2014-02-28ztgCzm1g10zm2g25zv) 

 

9.3. Επίθεση από χάκερ στο ανταλλακτήριο Bitfinex 

 

Στις 2 Αυγούστου 2016, το Bitcoin ανταλλακτήριο Bitfinex (www.bitfinex.com) 

ανέστειλε τη λειτουργία του καθώς, σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας 
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διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός κενού ασφαλείας (Clare Baldwin, Bitcoin worth $72 

million stolen from Bitfinex exchange in Hong Kong)[47]. 

 Κατά την επίθεση στο ηλεκτρονικό ανταλλακτήριο, υπολογίζεται ότι εκλάπησαν 

από τους λογαριασµούς των χρηστών περίπου 120 χιλιάδες Bitcoin αξίας σχεδόν 70 

εκατοµµυρίων δολαρίων. 

Παράλληλα, πέρα από την κλοπή των µονάδων Bitcoin, το εν λόγω περιστατικό 

οδήγησε και στην πτώση της ισοτιµίας του Bitcoin µε το δολάριο από τα 605 δολάρια 

στα 485. 

 

Διάγραμμα 7: Πτώση ισοτιμίας Bitcoin-δολαρίου – Αύγουστος 2016  

(Πηγή: http://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#rg60zczsg2016-08-02zeg2016-08-03ztgCzm1g10zm2g25zv) 

9.4. Επενδυτική απάτη με Bitcoin 

 

Ακόµη µία ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί η χρήση του Bitcoin για την 

προσέλκυση επενδυτών µέσω ενός “σχήµατος Ponzi” (Ponzi scheme). Με τον όρο 

“Ponzi scheme” γίνεται αναφορά σε επενδυτικές απάτες οι οποίες βασίζονται στην 

πυραµίδα επενδυτών.  

Πιο συγκεκριµένα, οι επίδοξοι δράστες προσελκύουν πιθανούς επενδυτές από 

τους οποίους αποσπούν χρηµατικά ποσά µε την υπόσχεση ότι θα τους αποδώσουν, 

βάσει της επένδυσης που θα γίνει, υψηλούς τόκους. Ωστόσο, στην πραγµατικότητα 

δεν πραγµατοποιείται κάποια επένδυση, αλλά οι δράστες επιστρέφουν στους 

επενδυτές τα κέρδη που έχουν υποσχεθεί, µέσω χρηµάτων που έχουν αποσπάσει από 

νέα θύµατα, αφού πρώτα έχουν κρατήσει το δικό τους µερίδιο (Βικιπαίδεια, Σχήµα 

Πόντσι 2016)[48]. 



 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

55 

 

Τον Ιούλιο του 2013, ο Trendon Shavers κατηγορήθηκε για επενδυτική απάτη 

µέσω της υπηρεσίας Bitcoin Savings and Trust (BCS&T) η οποία εν τέλει 

αποδείχτηκε ότι ήταν µία απάτη “σχήµατος Ponzi”. Ο δράστης απέσπασε περίπου 

146 χιλιάδες Bitcoin, ενώ τα µισά από τα θύµατά του έχασαν ολόκληρο ή µεγάλο 

µέρος των επενδύσεων τους (Pete Rizzo, Bitcoin Ponzi Scheme Operator Sentenced 

to 18 Months in Prison 2016)[49]. 

Ο δράστης τιµωρήθηκε από τις αµερικανικές αρχές, µε 18 µήνες φυλάκιση αλλά 

και µε χρηµατικό πρόστιµο.  

 9.5. Στοχοποίηση χρηστών του Bitcoin από Έλληνες χάκερ 
 

Τον Ιούλιο του 2014, έγινε η σύλληψη δύο Ελλήνων χάκερ ηλικίας 31 και 27 

ετών αντίστοιχα και στους οποίους επιβλήθηκαν κατηγορίες για απάτη µε 

υπολογιστή, παραβίαση του απόρρητου υπολογιστών καθώς και υποκλοπή 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Ηµερησία, Μεγάλη απάτη στο Internet! Έλληνες 

χάκερ «µόλυναν» χιλιάδες υπολογιστές για να κλέβουν bitcoin 2014)[50]. 

Οι δράστες, µόλυναν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των θυµάτων και στη 

συνέχεια τους χρησιµοποιούσαν προς όφελος τους, ενώ παράλληλα υπέκλεπταν και 

διάφορους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών. Ωστόσο, κατά κύριο λόγο στόχο 

αποτελούσαν οι  χρήστες του Bitcoin. 

Για την επίτευξη του στόχου τους, οι χάκερ χρησιµοποιούσαν δύο τρόπους, ώστε 

να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών. Ο ένας εξ’ 

αυτών ήταν η αποστολή προσωπικού µηνύµατος, το οποίο περιείχε κακόβουλο 

λογισµικό, µέσω της πλατφόρµας κοινωνικής δικτύωσης “Facebook”. Οι 

ανυποψίαστοι χρήστες, ανοίγοντας το µήνυµα διέδιδαν αυτοµάτως τον ιό στις επαφές 

τους, ενώ παράλληλα παραχωρούσαν στους δράστες ελεύθερη πρόσβαση στον 

προσωπικό τους υπολογιστή. 

Ο δεύτερος τρόπος µετάδοσης του ιού, γινόταν µέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 

τραγουδιών και ταινιών τα οποία ήταν ελεύθερα στο διαδίκτυο και οι χρήστες τα 

“κατέβαζαν” στους υπολογιστές τους µέσωTorrent.  
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Απώτερος στόχος των δραστών, ήταν η εκµετάλλευση της υπολογιστικής ισχύος 

των µολυσµένων υπολογιστών για την παραγωγή νέων µονάδων Bitcoin. 

Χρησιµοποιούσαν δηλαδή τους µολυσµένους υπολογιστές στην διαδικασία της 

εξόρυξης, επιβαρύνοντας τους χρήστες µε το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας. 

Επιπλέον, υπέκλεπταν τους κωδικούς πρόσβασης των ηλεκτρονικών 

πορτοφολιών των χρηστών και µετέφεραν τα Bitcoin σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια τα 

οποία βρίσκονταν υπό τον έλεγχο τους. 

Κατά τη σύλληψη τους εντοπίστηκαν, ο πηγαίος κώδικας του κακόβουλου 

λογισµικού που χρησιµοποιούσαν οι δράστες στις επιθέσεις τους, ο λογαριασµός που 

διατηρούσαν στο διαδικτυακό ανταλλακτήριο Kraken (https://www.kraken.com/), 

καθώς και αρχεία που περιείχαν διάφορους κωδικούς χρηστών αλλά και κωδικούς 

από 114 ηλεκτρονικά πορτοφόλια Bitcoin. 

9.6. Κυβερνοεπίθεση εναντίον Ελληνικών Τραπεζών 

 

 

Τον Νοέµβριο του 2015, τρεις ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν στο στόχαστρο µιας 

οµάδας χάκερ, η οποία κατά τα φαινόµενα προέρχεται από τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο 

να υπάρχει κάποια επιβεβαίωση (Παπαδογιάννης-Παπαδόπουλος, Κυβερνοεπίθεση 

κατά ελληνικών τραπεζών  2015)[51]. 

Στόχος της επίθεσης ήταν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών (web 

banking), οι οποίες τέθηκαν εκτός λειτουργίας για περίπου µία ώρα. Η οµάδα των 

χάκερ προειδοποίησε τις τράπεζες ότι θα υπάρξει και νέα επίθεση σε περίπτωση που 

δεν ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις τους. Το αξιοσηµείωτο της υπόθεσης είναι το 

γεγονός ότι, οι δράστες ζήτησαν τα λύτρα να είναι σε µονάδες του εικονικού 

νοµίσµατος Bitcoin. 

Ωστόσο, ύστερα από συντονισµένες ενέργειες των τραπεζών σε συνεργασία µε 

την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και το σώµα ∆ίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήµατος, το πρόβληµα που είχε προκληθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των 

τραπεζών επιλύθηκε, ενώ παράλληλα δεν προέκυψε κάποια νέα απειλή. 
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10. Εικονικές συναλλαγές 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα γίνει τεχνική ανάλυση της ισοτιµίας Bitcoin-

δολαρίου, µε τη χρήση εργαλείων τεχνικής ανάλυσης όπως οι γραµµές τάσης και οι 

σχηµατισµοί αντιστροφής και συνέχισης αλλά και µε τη χρήση τεχνικών δεικτών µε 

στόχο τον εντοπισµό ευκαιριών αγοράς ή πώλησης. Ακολούθως, θα πραγµατοποιηθεί 

η εκτέλεση των συναλλαγών και ο σχολιασµός των αποτελεσµάτων. 

Για την πραγµατοποίηση των συναλλαγών θα γίνει χρήση της πλατφόρµας 

συναλλαγών Plus 500 (www.plus500.gr), ενώ για την δηµιουργία των διαγραµµάτων 

µε στόχο τον εντοπισµό των ευκαιριών αγοράς ή πώλησης θα γίνει χρήση των 

ελεύθερων εργαλείων από τις ιστοσελίδες Barchart (www.barchart.com), 

Bitcoincharts (www.bitcoincharts.com) και Simplefx (simplefx.com/dashboard). 

10.1. Συναλλαγή 1 

 

Για τον προσδιορισµό της ανόδου ή της πτώσης της ισοτιµίας κατά την πρώτη 

συναλλαγή, έγινε η χρήση τεχνικών δεικτών. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν, η 

σύγκλιση-απόκλιση κινητών µέσων όρων (MACD), ένας βραχυχρόνιος Κινητός 

Μέσος Όρος (ΚΜΟ) 9 ηµερών και ένας µεσοπρόθεσµος Κινητός Μέσος Όρος 

(ΚΜΟ) 21 ηµερών και έγινε εκτίµηση για πτωτική πορεία της ισοτιµίας. 

 

 
Διάγραμμα 8: Πρόβλεψη συναλλαγής 1 (Πηγή: www.bitcoincharts.com) 
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Όπως προκύπτει από το διάγραµµα 8, ο δείκτης MACD πέφτει κάτω από το 

επίπεδο του σηµατοδότη ενώ παράλληλα ο βραχυχρόνιος ΚΜΟ(9) τέµνει προς τα 

κάτω τον µεσοπρόθεσµος ΚΜΟ (21). 

Ακολούθησε η πώληση 100 συµβολαίων, µε απαιτούµενο περιθώριο 5.624,44€. 

Η πώληση πραγµατοποιήθηκε στην τιµή 628,98$, ενώ παράλληλα τέθηκε όριο 

κλεισίµατος µε κέρδος στην τιµή 589,97$ και όριο κλεισίµατος µε ζηµία στην τιµή 

648,28$. 

Από το διάγραµµα 9 επιβεβαιώνεται η ορθή πρόβλεψη για πτώση της ισοτιµίας 

Bitcoin-δολαρίου. Το κλείσιµο της θέσης πραγµατοποιήθηκε στην τιµή 622,54$, µε 

κέρδος 499,24€. 

 
Διάγραμμα 9: Έκβαση συναλλαγής 1 (Πηγή: www.bitcoincharts.com) 

 

10.2. Συναλλαγή 2 
 

Όσον αφορά τον προσδιορισµό της πορείας της ισοτιµίας κατά την δεύτερη 

συναλλαγή, πραγµατοποιήθηκε τεχνική ανάλυση από την οποία προέκυψε ο 

εντοπισµός ενός καθοδικού τριγώνου διάρκειας ενός µήνα και προσδιορίστηκε η 

πιθανή πτώση της ισοτιµίας. 

Στο διάγραµµα 10 είναι εµφανής ο σχηµατισµός του καθοδικού τριγώνου, καθώς 

και η αρχή της διάσπασης του σχηµατισµού. 

Με βάση τα παραπάνω, πωλήθηκαν 91 συµβόλαια στην τιµή 618,60$, µε 

απαιτούµενο περιθώριο 5.042,51€. Επίσης, τέθηκε όριο κλεισίµατος µε κέρδος στην 

τιµή 590$ και όριο κλεισίµατος µε ζηµία στην τιµή 637,90$. 
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Διάγραμμα 10: Πρόβλεψη συναλλαγής 2 (Πηγή: simplefx.com/dashboard) 

 

Από το διάγραµµα 11, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για πτώση της ισοτιµίας. Το 

κλείσιµο της θέσης πραγµατοποιήθηκε στην τιµή 614,49$, µε κέρδος 363,58€. 

 

 
Διάγραμμα 11: Έκβαση συναλλαγής 2 (Πηγή: simplefx.com/dashboard) 

 

10.3. Συναλλαγή 3 
 

Για την ανάλυση της τρίτης συναλλαγής, έγινε η χρήση τριών τεχνικών δεικτών. 

Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν, οι λωρίδες Bollinger, ο δείκτης σχετικής ισχύος 

(RSI) και  η σύγκλιση-απόκλιση κινητών µέσων όρων (MACD). 
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Όπως προκύπτει από το διάγραµµα που ακολουθεί, η τιµή της ισοτιµίας τέµνει 

προς τα κάτω τη λωρίδα Bollinger ενώ παράλληλα ο δείκτης RSI έχει τιµή 

µεγαλύτερη από 30. Επίσης, παρατηρείται ότι ο δείκτης MACD πέφτει κάτω από το 

επίπεδο του σηµατοδότη. Με βάση τα παραπάνω, έγινε εκτίµηση για πτωτική πορεία 

της ισοτιµίας. 

 
Διάγραμμα 12: Πρόβλεψη συναλλαγής 3 (Πηγή: www.barchart.com) 

 

Ακολούθησε η πώληση 91 συµβολαίων, µε απαιτούµενο περιθώριο 5.007,82€. Η 

πώληση πραγµατοποιήθηκε στην τιµή 614,68$, ενώ παράλληλα τέθηκε όριο 

κλεισίµατος µε κέρδος στην τιµή 604,98$ και όριο κλεισίµατος µε ζηµία στην τιµή 

633,98$. 

 
Διάγραμμα 13: Έκβαση συναλλαγής 3 (Πηγή: www.barchart.com) 
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Από το διάγραµµα 13, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για πτώση της ισοτιµίας. Το 

κλείσιµο της θέσης πραγµατοποιήθηκε στην τιµή 604,94$, καθώς τέθηκε σε 

λειτουργία το όριο κλεισίµατος µε κέρδος. Το κέρδος της τρίτης συναλλαγής 

ανέρχεται στα 718,67€.  

10.4. Συναλλαγή 4 
 

Κατά την τέταρτη συναλλαγή, έγινε η χρήση τεχνικών δεικτών. Συγκεκριµένα 

χρησιµοποιήθηκαν, η σύγκλιση-απόκλιση κινητών µέσων όρων (MACD), ένας 

βραχυχρόνιος Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ) 9 ηµερών και ένας µεσοπρόθεσµος 

Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ) 21 ηµερών όπως συνέβη και στην πρώτη συναλλαγή 

και έγινε εκτίµηση για πτωτική πορεία της ισοτιµίας. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα 14, ο δείκτης MACD πέφτει κάτω από το επίπεδο του 

σηµατοδότη ενώ παράλληλα ο βραχυχρόνιος ΚΜΟ(9) τέµνει προς τα κάτω τον 

µεσοπρόθεσµος ΚΜΟ (21). 

 
Διάγραμμα 14: Πρόβλεψη συναλλαγής 4 (Πηγή: www.bitcoincharts.com) 

 

 

 

Ακολούθησε η πώληση 95 συµβολαίων, µε απαιτούµενο περιθώριο 5.066,17€. Η 

πώληση πραγµατοποιήθηκε στην τιµή 597,19$, ενώ παράλληλα τέθηκε όριο 

κλεισίµατος µε κέρδος στην τιµή 587,28$ και όριο κλεισίµατος µε ζηµία στην τιµή 

620$. 
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Από το διάγραµµα 15, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για πτώση της ισοτιµίας. Το 

κλείσιµο της θέσης πραγµατοποιήθηκε στην τιµή 587,20$, καθώς τέθηκε σε 

λειτουργία και πάλι το όριο κλεισίµατος µε κέρδος. Το κέρδος αυτής της συναλλαγής 

ανέρχεται στα 844,94€.  

 
Διάγραμμα 15: Έκβαση συναλλαγής 4 (Πηγή: www.bitcoincharts.com) 

 

10.5. Συναλλαγή 5 
 

Για τον προσδιορισµό της ανόδου ή της πτώσης της ισοτιµίας κατά την πέµπτη 

συναλλαγή, εντοπίστηκε ένα επίπεδο στήριξης. Από τον σχηµατισµό που προέκυψε, 

έγινε εκτίµηση για πιθανή ανοδική πορεία της ισοτιµίας. 

 
Διάγραμμα 16: Πρόβλεψη συναλλαγής 5 (Πηγή: www.barchart.com) 
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Από το διάγραµµα 16, είναι φανερό το επίπεδο στήριξης που δηµιουργείται στην 

τιµή των 570$. 

Με βάση τα παραπάνω, αγοράστηκαν 98 συµβόλαια στην τιµή 574,29$, µε 

απαιτούµενο περιθώριο 5048,78€. Επιπλέον τέθηκε όριο κλεισίµατος µε κέρδος στην 

τιµή 583,99$ και όριο κλεισίµατος µε ζηµία στην τιµή 554,44$. 

Από το διάγραµµα 17 επιβεβαιώνεται η ορθή πρόβλεψη για άνοδο της ισοτιµίας 

Bitcoin-δολαρίου. 

 
Διάγραμμα 17: Έκβαση συναλλαγής 5 (Πηγή: www.barchart.com) 

 

Το κλείσιµο της θέσης πραγµατοποιήθηκε στην τιµή 584,20$, καθώς τέθηκε σε 

λειτουργία το όριο κλεισίµατος µε κέρδος. Το κέρδος της παρούσας συναλλαγής 

ανέρχεται στα 628,81€.  

10.6. Συναλλαγή 6 
 

Όσον αφορά τον προσδιορισµό της πορείας της ισοτιµίας κατά την έκτη 

συναλλαγή, πραγµατοποιήθηκε τεχνική ανάλυση από την οποία προέκυψε ο 

εντοπισµός µίας σηµαίας διάρκειας µίας εβδοµάδας και προσδιορίστηκε η πιθανή 

πτώση της ισοτιµίας. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί είναι εµφανής ο σχηµατισµός της σηµαίας, καθώς 

και η αρχή της διάσπασης του σχηµατισµού. 
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Με βάση τα παραπάνω, πωλήθηκαν 96 συµβόλαια στην τιµή 581,37$, µε 

απαιτούµενο περιθώριο  5000,23€. Επίσης,  τέθηκε όριο κλεισίµατος µε  κέρδος  στην 

τιµή 571,67$ και όριο κλεισίµατος µε ζηµία στην τιµή 600,67€. 

 
Διάγραμμα 18: Πρόβλεψη συναλλαγής 6 (Πηγή: www.barchart.com) 

 

 

Από το διάγραµµα 19, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για πτώση της ισοτιµίας. Το 

κλείσιµο της θέσης πραγµατοποιήθηκε στην τιµή 568,29$, καθώς ενεργοποιήθηκε το 

όριο κλεισίµατος µε κέρδος. Το κέρδος της έκτης συναλλαγής ανέρχεται στα 974,97€.  

 

 
Διάγραμμα 19: Έκβαση συναλλαγής 6 (Πηγή: www.barchart.com) 
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10.7. Συγκεντρωτικός πίνακας συναλλαγών 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί είναι συγκεντρωµένα όλα τα στοιχεία της κάθε 

συναλλαγής, όπως η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε, η πρόβλεψη για την πορεία της 

ισοτιµίας καθώς και το αποτέλεσµα που προέκυψε. 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας συναλλαγών 

Συναλλαγές Τεχνική Ανάλυση Πρόβλεψη Κέρδος/Ζημία 

1 MACD/ΚΜΟ(9)/ΚΜΟ(21)  499,24€ 

2 Καθοδικό Τρίγωνο  
 

363,58€ 

3 
Λωρίδες 

Bollinger/MACD/RSI 

 
718,67€ 

4 MACD/ΚΜΟ(9)/ΚΜΟ(21) 
 

844,94€ 

5 Επίπεδο Στήριξης  628,81€ 

6 Σημαία 
 

974.97€ 
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11. Συμπεράσματα 

 

Όπως συµβαίνει µε κάθε νέα πρόταση, µε κάθε νέο προϊόν, µε κάθε νέα 

τεχνολογία, λόγω της άγνοιας που υπάρχει πολλοί είναι εκείνοι που σπεύδουν να τα 

αποδοκιµάσουν.  

Η άφιξη του Bitcoin φαίνεται να δηµιουργεί µια νέα τάξη πραγµάτων, όσον 

αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές όπως τις γνωρίζαµε. Αυτή η νέα ακόµα 

τεχνολογία, είναι αντίθετη µε όλα όσα ήµασταν συµβιβασµένοι µέχρι τώρα, καθώς 

αποτελεί µια νέα πρόταση στους τρόπους πληρωµής χωρίς µεσάζοντες και µε πολύ 

µικρά έως ελάχιστα έξοδα πληρωµών.  

Ωστόσο, το γεγονός πως πρόκειται για ένα αµιγώς ηλεκτρονικό νόµισµα και άρα 

ευάλωτο στις κακόβουλες ενέργειες, είναι φυσιολογικό να δηµιουργεί φοβίες και 

επιφυλάξεις στους ενδιαφερόµενους χρήστες, οι οποίες όµως µπορούν να καµφθούν 

εφόσον παρθούν τα κατάλληλα µέτρα για την διασφάλιση των κεφαλαίων τους. 

Με το πέρασµα των χρόνων, το Bitcoin καταφέρνει και αποκτά ολοένα και 

περισσότερους χρήστες, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η αξία του. Επίσης, το 

γεγονός ότι η ισοτιµία Bitcoin-δολαρίου είναι διαπραγµατεύσιµη στο χρηµατιστήριο 

δείχνει ότι το κρυπτονόµισµα είναι πλέον αποδεκτό. 

Έχοντας κλείσει πια οκτώ χρόνια ζωής, το Bitcoin παραµένει το πιο ισχυρό και 

το πιο αναγνωρίσιµο µεταξύ των κρυπτονοµισµάτων.    
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