
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Διπλωματική εργασία  

 

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ:Η 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ  
 

 

Αναστασία Ξαρχάκου (MIS 16018) 

 

Επιβλέπων καθηγητής: 

Ιορδάνης Ελευθεριάδης 

Θεσσαλονίκη 

Οκτώβριος, 2017  



1 
  

1. Πίνακας περιεχομένων………………………………………………………...1 

2. Εισαγωγή……………………………………………………………………………..3 

3. Παραστατικό και ψηφιακό χρήμα………………………………………5  

3.1. Τι είναι το χρημα…………………………………………………….5 

3.2. Τι είναι το ψηφιακό χρήμα…………………………………….5 

3.3. Λειτουργίες χρήματος…………………………………………….5 

3.4. Θετικά και αρνητικά του ψηφιακού χρήματος κατά 

τη διεκπεραίωση πληρωμών………………………………………….6 

4. Bitcoin………………………………………………………………………………….9 

4.1. Τι είναι το Bitcoin…………………………………………………..9 

4.2. Ιστορία του Bitcoin…………………………….…………………10 

4.3. Τρόπος λειτουργίας του Bitcoin…………….……………..10 

5. Τεχνολογία Bitcoin και συναλλαγές…………………………………..11 

5.1. Τι εξασφαλίζει το Bitcoin για τους χρήστες του…..11 

5.2. Τεχνικές Bitcoin……………………………………………………11 

5.3. Μέθοδοι διανομής…………………………………………………13 

5.4. Αποθήκευση Bitcoins……………………………………………16 

5.5. Γιατί επιλέγουν οι χρήστες το Bitcoin………………….16 

6. Συγκρίνοντας το Bitcoin……………………………………………………18 

6.1. Bitcoin και ανταγωνισμόες………………………………..…18 

7. Εμπιστοσύνη στο Bitcoin…………………………………………………..21 

7.1. Τι θα μπορούσε να κρατήσει τους ενδιαφερόμενους 

μακριά από το Bitcoin………………………………………………….21 

8. Σύγκριση Bitcoin με παραστατικό χρήμα…………………………23 

8.1. Που διαφέρουν τα δύο νομίσματα……………………….23 

9. Bitcoin vs E-money…………………………………………………………….25 

9.1. Τι είναι το ηλεκτρονικό χρήμα…………………………….25 

9.2. Ομοιότητες και διαφορές……………………………………..25 

10. Διαγράμματα…………………………….…………………………………..27 

11. Έξι σημαντικά ψηφιακά νομίσματα……………………………..31 

11.1. Litecoin………………………………………………………………....32 

11.2. Ethereum……………………………………………………………...34 

11.3. Zcash……………………………………………………………………..36 

11.4. Dash………………………………………………………………………38 

11.5. Ripple……………………………………………………………………40 

11.6. Monero………………………………………………………………….42 

12. Τύποι πορτοφολιών………………………………………………………44 



2 
  

12.1. Bitcoin wallets………………………………………………………44 

13. Mt Gox……………………………………………………………………………47 

13.1. Το δημοφιλέστερο ανταλλακτήριο και η πτώση 

του………………………………………………………………………………..47 

13.2. Ο CEO του ανταλλακτηρίου και η εμπλοκή του…...48 

14. Money Laundering…………………………………………………………49 

14.1. Τι είναι το ξέπλυμα χρήματος………………………………49 

14.2. Μορφές με τις οποίες εμφανίζονται τα στοιχεία…49 

14.3. Φάσεις του κύκλου ξεπλύματος χρήματος…………..50 

14.4. Ξέπλυμα χρήματος, τρομοκρατία και ηλεκτρονικές 

πληρωμές………………………………………………………………………51 

15. Dark Web……………………………………………………………………….51 

15.1. Τι είναι το Dark Web…………...………………………………..51 

15.2. Παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το 

Dark Web………………………………………………………………………52 

15.3. Τρόποι πληρωμής στο Dark Web………………………….53 

16. Τα ψηφιακά νομίσματα και το Bitcoin σήμερα…….……….54 

16.1. Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του ψηφιακού 

νομίσματος……………………………………………………………………54 

17. Initial Coin Offers……………………………………………………………55 

17.1. Τι είναι οι ICOs………………………………………………………55 

17.2. Πως ξεκινάει………………………………………………………….55 

17.3. ICOs και απαγόρευση από την Κίνα………………………56 

18. Συμπεράσματα………………………………………...…………………….58 

19. Βιβλιογραφία…………………………………………………………………61 

 

 

 

 

 

 

 



3 
  

 

2. Εισαγωγή 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια απόπειρα προσέγγισης του ψηφιακού νομίσματος. Η 

προσέγγιση αυτή θα είναι θεωρητική, τεχνολογική και οικονομική.  

Θα παρακολουθήσουμε το ψηφιακό νόμισμα από την αρχή της δημιουργίας του και 

θα ακολουθήσουμε την εξελικτική του πορεία. Θα αναφερθούμε στις θετικές, αλλά και 

στις αρνητικές πτυχές της χρήσης του ψηφιακού νομίσματος. Θα ακολουθήσουν 

αναφορές σε ψηφιακά νομίσματα και ειδικότερα σε ένα ευρέως διαδεδομένο νόμισμα, 

με κυρίαρχη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα , το Bitcoin. 

Θα ορίσουμε το εν λόγω νόμισμα και θα κάνουμε μια συνοπτική αναδρομή στην 

ιστορία του. Ακόμα, θα αναφερθούμε στο τρόπο λειτουργίας του, την τεχνολογία του , 

τι εξασφαλίζει για τους χρήστες κατά τις συναλλαγές και με ποιες τεχνολογίες και 

τεχνικές πετυχαίνει την καλύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών. Εν συνεχεία, θα 

επεκταθούμε στις μεθόδους διανομής και διακίνησης του Bitcoin ανάμεσα στους 

ενδιαφερόμενους χρήστες. Επιπροσθέτως, θα παρουσιαστούν οι τρόποι 

αποθήκευσης των ψηφιακών νομισμάτων από τους κατόχους τους. Θα κάνουμε μια 

συνοπτική αναφορά στα κίνητρα τα οποία ενδεχομένως οδηγούν τους 

ενδιαφερόμενους να επιλέξουν τελικά το  Bitcoin , εντοπίζοντας μέσα από αυτή τη 

διαδικασία τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ουσιαστικά διαμορφώνουν τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης του απέναντι στα άλλα νομίσματα. Ακόμα, θα 

συγκρίνουμε το Bitcoin με τις κύριες ανταγωνίστηκες μεθόδους πληρωμών και θα 

δούμε σε ποια σημεία υστερεί σε σχέση με αυτές και σε ποια όχι . Επιπλέον, υπάρχει 

αναφορά στο κομμάτι αξιοπιστίας απέναντι στο συγκεκριμένο ψηφιακό νόμισμα και 

κατά πόσο και από ποιους παράγοντες διακυβεύεται αυτή. Τέλος, ακολουθεί μια 

σύντομη σύγκριση με το παραστατικό χρήμα και έπειτα με το e-money. 

Μετά την εκτενή παρουσίαση του Bitcoin , του δημοφιλούς και πιο διαδεδομένου 

ψηφιακού νομίσματος, ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση μερικών ακόμα 

σημαντικών κρυπτογραφικών νομισμάτων. 

Λόγω της άμεσης σχέσης του με το  Bitcoin , μέρος της εργασίας αποτελεί και το Mt 

Gox, το πιο αναγνωρίσιμο ανταλλακτήριο Bitcoins. Μια σύντομη αναφορά στην 

εμφάνιση του, την πτώση του, το σκάνδαλο και την εμπλοκή του CEO του, μέχρι την 

πιο πρόσφατη δίκη της 11ης Ιουλίου. 
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Στην εργασία αυτή συμπεριλαμβάνονται αναφορές στο «ξέπλυμα χρήματος». Μια 

παράνομη δραστηριότητα διακίνησης χρήματος που δύναται να συνδεθεί με το 

ψηφιακό νόμισμα. Αρχικά, ορίζουμε το «ξέπλυμα χρήματος» . Αναφερόμαστε στις 

μορφές με τις οποίες εμφανίζονται τα κινούμενα στο κύκλο ξεπλύματος χρήματος 

εμπλεκόμενα στοιχεία, ανάλογα με τις λειτουργίες που εκτελούν  και τις φάσεις του 

κύκλου αυτού. Οι φάσεις αυτές κατηγοριοποιούνται μετά την επιτυχή παράνομη 

μετακίνηση των χρημάτων και λοιπών στοιχείων και αφορούν τις κινήσεις τους ως 

την επίτευξη της παράνομης νομιμοποίησης τους. Ακολουθεί αναφορά της 

συσχέτισης του ξεπλύματος χρήματος με την τρομοκρατία και τις ηλεκτρονικές 

πληρωμές. Χρήματα που διακινούνται για παράνομους σκοπούς και διευκολύνεται η 

διακίνηση τους από χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών πληρωμών , ένα βασικό εκ 

των οποίων είναι η ανωνυμία που εξασφαλίζουν στον χρήστη.  

Επίσης, γίνεται μια αναφορά στα στρώματα του διαδικτύου και συγκεκριμένα σε αυτό 

στο οποίο γίνονται όλες οι παραπάνω δραστηριότητες και πολλές άλλες. Στο Dark 

Web. Ο τρόπος λειτουργίας του Dark Web, οι εμπλεκόμενοι χρήστες, τα κατάλληλα 

λογισμικά και η ανωνυμία που εξασφαλίζει  παρουσιάζονται συνοπτικά. Σε έναν 

τέτοιο διαδικτυακό χώρο, τέτοιων δραστηριοτήτων , γίνεται εκμετάλλευση και 

κατάχρηση κάποιων σημαντικών χαρακτηριστικών του ψηφιακού νομίσματος. 

Συγκεκριμένα, το Bitcoin διακρίνεται για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που οι χρήστες 

θέλουν το μέσο συναλλαγής τους σε αυτούς τους χώρους να έχει, για αυτό και επιλ 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, γίνεται μια αναφορά στα τελευταία γεγονότα τα 

οποία αφορούν στο Bitcoin. Η κατακόρυφη αύξηση της τιμής του στις αρχές του 

Σεπτεμβρίου του 2017 και κατά πόσο συνετέλεσαν οι ICONs στην άνοδο αυτής και 

της τιμής των υπολοίπων κρυπτονομισμάτων. Ακολουθεί αναφορά στις κινήσεις της 

Κίνας σε βάρος των ICONs και κατά πόσο οι κινήσεις αυτές και αντίστοιχα μέτρα 

άλλων κυβερνήσεων, ανέτρεψαν αυτή την άνοδο.  

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής ακολουθούν τα συμπεράσματα. 
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3. Παραστατικό και Ψηφιακό χρήμα 

3.1. Τι είναι το Χρήμα 

Πριν αναλύσουμε το ψηφιακό νόμισμα και πριν το ορίσουμε θα ήταν χρήσιμο να 

αποδώσουμε τον ορισμό του χρήματος. Θέλοντας να ορίσουμε τι είναι το χρήμα θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί το επίσημα αναγνωρισμένο και αποδεκτό από το 

νόμο μέσο πραγματοποίησης πληρωμών και συναλλαγών , το οποίο αποτελείται 

από χάρτινα και μεταλλικά νομίσματα. (1) 

3.2. Τι είναι το Ψηφιακό χρήμα 

Ορίζοντας το ψηφιακό χρήμα , μιλάμε για κάθε μέσο πληρωμών που υφίσταται 

αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Σε αντίθεση με το κανονικό χρήμα δεν συναντάται 

σε απτή μορφή, ενώ υπολογίζεται και μεταφέρεται μέσω υπολογιστών. (2) 

3.3. Λειτουργίες χρήματος  

Οι παρακάτω μπορών να οριστούν ως λειτουργίες του χρήματος 

I. Μέσο συναλλαγών (Medium of exchange):  εξυπηρετεί εμπορικές 

συναλλαγές και διευκολύνει επενδυτικές ενέργειες χωρίς το κόστος και τις 

δυσκολίες ανταλλαγής αγαθών ή υπηρεσιών. 

II. Μονάδα μέτρησης (Unit of account/value):  εκφράζει την πραγματική αξία 

και τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών. 

III. Μέσο διαφύλαξης αξιών (Store of value): αφορά στην αποδοχή χρήματος ( 

και χρυσού) λόγω της δυνατότητας  αποταμίευσης που παρέχει, για 

μελλοντική χρήση του και με τη διατήρηση της αξίας του. (3) 

 

Εκτός από τις τρεις βασικές λειτουργίες του χρήματος που ορίσαμε παραπάνω, 

μπορούμε να επεκταθούμε και σε τρεις επιπλέον: 

I. Βάση πίστωσης (Basis of credit): Εξυπηρετεί στην παροχή δανείων και 

πιστώσεων για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών, όταν είναι απαραίτητα.  

II. Μέτρο αξίας (Measure of value): Σε αντίθεση με το σύστημα ανταλλαγής, 

που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η αξία των αγαθών, τα χρήματα δίνουν 

στα πάντα τη δυνατότητα να κοστολογήσουν την αξία τους. Οι άνθρωποι, 

έτσι, έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να συσχετίσουν αγαθά και 

υπηρεσίες. 
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III. Πρότυπο καθυστερημένης πληρωμής (A standard of postponed payment): 

Αυτή η λειτουργία αποτελεί επέκταση της πρώτης. Τα χρήματα 

χρησιμοποιούνται σαν μέσο συναλλαγών, αλλά η πληρωμή επεκτείνεται σε 

μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο, με προκαταβολή αρχικά και δόσεις μετά. (4) 

 

3.4. Θετικά/αρνητικά στη χρήση του ψηφιακού χρήματος 

κατά τη διεκπεραίωση πληρωμών 

Αναλύοντας το ψηφιακό νόμισμα μπορούμε να αναφέρουμε κάποια από τα 

πλεονεκτήματα και κάποια από τα μειονεκτήματα της χρήσης του. 

Ξεκινώντας από τα θετικά μπορούμε να αναφερθούμε στα παρακάτω: 

I. Ευκολία στις πληρωμές 

Οι συναλλαγές με χρήση ψηφιακών νομισμάτων χαρακτηρίζονται για την ευκολία που 

τις διέπει. Χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση πιστωτικής κάρτας ή η υπογραφή και 

έγκριση άλλων εγγράφων, η διαδικασία πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση της 

ψηφιακής διεύθυνσης το ατόμου ή της εταιρίας στην οποία επιθυμεί κανείς να 

μεταφέρει το ποσό που θέλει.  

II. Ταχύτητα κατά τις συναλλαγές 

Η διαδικασία  μεταφοράς των χρημάτων , σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους 

μεταφορών που απαιτούν κάποιο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν, γίνεται με 

μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιείται σε μερικά δευτερόλεπτα. 

III. Υψηλά επίπεδα ασφάλειας 

Η χρήση μεθόδων κρυπτογραφίας στρατιωτικού βαθμού εξασφαλίζει ύψιστα επίπεδα 

ασφάλειας κατά τις συναλλαγές. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 

πορτοφόλι είναι ο ιδιοκτήτης του. Όλες οι κινήσεις που αφορούν μεταφορές ή 

πληρωμές μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο από αυτόν. 

IV. Χαμηλές ή καθόλου χρεώσεις 

Οι τράπεζες και οι εταιρίες μέσω των οποίων πραγματοποιούνται συναλλαγές , 

προσθέτουν επιπλέον χρεώσεις κατά τη διαδικασία πληρωμών και μεταφορών 

χρημάτων που γίνονται μέσω αυτών . Οι χρεώσεις ποικίλουν και μπορεί να είναι 
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πολύ υψηλές ή χαμηλότερες , αλλά πάντα υφίστανται. Με τα ψηφιακά νομίσματα οι 

χρεώσεις είναι ελάχιστες ή και ανύπαρκτες κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. (5) 

V. Διατήρηση ανωνυμίας και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων 

Από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά του, είναι η δυνατότητα διατήρησης της 

ανωνυμίας του συναλλασσόμενου. Είναι σχεδόν αδύνατη η ανάκτηση των στοιχείων 

που αφορούν τους συναλλασσόμενους και δεν παραβιάζεται η ιδιωτικότητα τους. 

Επιπλέον, οι τράπεζες, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία των πελατών τους που 

έχουν στη διάθεση τους ( στοιχεία που αποκτώνται κατά τις συμβατικές συναλλαγές), 

έχουν την δυνατότητα να συλλέγουν και πληροφορίες για τις καταναλωτικές 

συνήθειες των συναλλασσόμενων. Πληροφορίες τις οποίες δύνανται να πουλούν σε 

ενδιαφερόμενες εταιρίες. Όταν όμως οι αγορές πραγματοποιούνται με ψηφιακά 

νομίσματα , οι τράπεζες δεν έχουν καμία απολύτως επίγνωση των προσωπικών 

στοιχείων και προτιμήσεων των πελατών. (6) 

Αφού απαριθμήσαμε μερικές από τις θετικές πτυχές της χρήσης ψηφιακών 

νομισμάτων , μπορούμε να επισημάνουμε και κάποια από τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά που συνοδεύουν αυτές τις συναλλαγές: 

I. Μη αναστρέψιμες πληρωμές 

Οποιοδήποτε λάθος πραγματοποιηθεί κατά τη μεταφορά ενός ποσού ψηφιακών 

νομισμάτων , είναι μη αναστρέψιμο. Σε περίπτωση που ο πληρωτής μεταφέρει το 

επιθυμητό ποσό στο λάθος άτομο , καμία διαδικασία δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί,  ώστε τα χρήματα να αποσπαστούν από τον λάθος παραλήπτη 

και να επιστραφούν στον πληρωτή ή στον σωστό παραλήπτη. Ο μόνος τρόπος που 

μπορεί να γίνει αυτό είναι αν ο παραλήπτης δεχτεί να επιστρέψει το ποσό και 

πραγματοποιήσει ο ίδιος τη μεταφορά.  

II. Δεν αποτελεί καθολικά αποδεκτό τρόπο πληρωμής 

Τα ψηφιακά νομίσματα, αρχικά, δεν γίνονται αποδεκτά κατά τις συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται σε φυσικά καταστήματα. Όσον αφορά στους ιστότοπους και σε 

εταιρίες, δεν είναι ικανοποιητικά μεγάλος ο αριθμός αυτών που δέχονται ψηφιακά 

νομίσματα και πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω αυτών. Όποιος θέλει να 

πραγματοποιήσει διαδικτυακές αγορές με ψηφιακά νομίσματα, πρέπει πρώτα να 

κάνει την ανάλογη έρευνα, ώστε να εντοπίσει τους παρόχους που τα δέχονται. Σε 

πολλές περιπτώσεις , οι διαθέσιμοι πάροχοι δεν ικανοποιούν τον χρήστη, αλλά 

ενδεχομένως αποτελούν την μοναδική του επιλογή . 
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III. Απώλεια ψηφιακού πορτοφολιού 

Τα ψηφιακά νομίσματα του χρήστη είναι αποθηκευμένα στο ψηφιακό του πορτοφόλι. 

Σε περίπτωση που το πορτοφόλι του χαθεί ( πχ αν το πορτοφόλι είναι αποθηκευμένο 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το σύστημα του υπολογιστή μολυνθεί από κάποιον 

ιό) , τότε η απώλεια είναι οριστική. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για τον ιδιοκτήτη των 

χαμένων ψηφιακών νομισμάτων να τα ανακτήσει. (5) 

IV. Κίνδυνος απάτης  

Ένα από τα σημεία στα οποία μειονεκτεί το δίκτυο διακίνησης ψηφιακών νομισμάτων 

, συσχετίζεται με τις απάτες. Αν το ιδιωτικό κλειδί ενός χρήστη βρεθεί από λάθος στη 

διάθεση κάποιου κλέφτη , μπορεί αυτός να το χρησιμοποιήσει και να «τραβήξει» τα 

χρήματα του. Άλλη μια περίπτωση που η απώλεια του κατόχου είναι οριστική. 

V. Κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί δυο φορές ένα νόμισμα 

Ένας άλλος κίνδυνος που ελλοχεύει για όσους έχουν στην κατοχή τους και 

χρησιμοποιούν ψηφιακά νομίσματα, συσχετίζεται με τη δεύτερη χρησιμοποίηση του 

ίδιου νομίσματος.  Αυτός ο κίνδυνος, βέβαια, περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που 

ο χρήστης εκτελέσει peer- to- peer συναλλαγή. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο 

σειριακός αριθμός κάθε νομίσματος που συμμετέχει στις συναλλαγές ελέγχεται, από 

μία βάση δεδομένων στην οποία  είναι καταγεγραμμένα τα χρησιμοποιημένα 

ψηφιακά νομίσματα. Άμα τα νομίσματα που διατίθενται προς συναλλαγή ταυτιστούν 

με αυτά που είναι στη βάση δεδομένων των χρησιμοποιημένων , η συναλλαγή τότε 

απορρίπτεται . (6) 
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Εικόνα 1: Bitcoin (Πηγή: https://bitcoin.org/el/ ) 

 

4. Bitcoin 

4.1. Τι είναι το Bitcoin; 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που συναντάμε στο «Bitcoin: An Innovative Alternative 

Digital Currency»  αποτελεί «ψηφιακό , αποκεντρωμένο, μερικώς ανώνυμο νόμισμα, 

που δεν υποστηρίζεται από καμία κυβέρνηση ή καμία άλλη νομική οντότητα, και δεν 

ανταλλάσσεται με χρυσό ή άλλα πρoϊόντα. 

 

Όπως και το αμερικανικό δολάριο, έτσι και το Βitcoin δεν μπορεί να εξαργυρωθεί (να 

μετατραπεί σε άλλο τύπο νομίσματος ή σε συγκεκριμένη ποσότητα ενός αγαθού, 

όπως, για παράδειγμα, σε μια ουγκιά χρυσού). Εν αντιθέσει, όμως, με το δολάριο 

Αμερικής, το Βitcoin δεν έχει τη στήριξη της Αμερικάνικης κυβέρνησης ή κάποιου 

νομικού φορέα και η μορφή του είναι ψηφιακή και όχι έντυπη, οι χώροι αποθήκευσης 

του είναι ψηφιακοί και όχι φυσικοί και η διακίνηση του γίνεται μέσω διαδικτύου και όχι 

με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. (7) 

 

https://bitcoin.org/el/
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Charts  1: Bitcoin (Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

Εικόνα 2: Τιμή Bitcoin 22/8/2017 (Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

4.2. Ιστορία του Bitcoin 

 

Η πρόταση για τη δημιουργία ενός ανώνυμου ψηφιακού νομίσματος έγινε το 1998 

από τον Wei Dai . Η επιθυμία του ήταν να δημιουργήσει ένα νόμισμα , με το οποίο η 

εμπλοκή της κυβέρνησης θα ήταν  οριστικά απαγορευμένη και μονίμως περιττή.  

Η ιδέα αυτή υλοποιήθηκε αποτελεσματικά 11 χρόνια μετά από τον Satoshi 

Nakamoto. Βασιζόμενος στη διατριβή του,  “Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash 

system”, προχώρησε στην ανάπτυξη του Bitcoin. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 

νομίσματα, η πραγματική αξία του ψηφιακού αυτού νομίσματος βασίζεται στην 

προμήθεια και την ζήτηση. (8) 

  

4.3. Τρόπος λειτουργίας του Bitcoin 

 

To Bitcoin αποτελεί ηλεκτρονικό αρχείο, ενώ μπορεί να καταστραφεί,  να χαθεί και να 

καταναλωθεί με την ίδια ακριβώς ευκολία που μπορεί και το φυσικό χρήμα. Μπορεί 



11 
  

να αποθηκευτεί στον προσωπικό υπολογιστή του κατόχου ή σε κάποια εγκεκριμένη 

διαδικτυακή υπηρεσία. Όσον αφορά στη διακίνηση του   , όλες οι συναλλαγές 

γίνονται μέσω μια βάσης δεδομένων (public ledger). Πρόκειται για ένα 

αποκεντρωμένο δίκτυο, το οποίο διαχειρίζονται και συντηρούν χιλιάδες προσωπικοί 

υπολογιστές. Λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν τα δίκτυα που 

μοιράζονται μουσική. Μετά την επιβεβαίωση της συναλλαγής από κάποιον άλλο 

χρήστη του δικτύου, τα bitcoins μεταφέρονται από τον ένα χρήστη στον άλλο και η 

διαδικασία ολοκληρώνεται. (8) 

 

 

5. Τεχνολογία Bitcoin και συναλλαγές 

 

5.1. Τι εξασφαλίζει το Bitcoin για τους χρήστες του 

 

Με τις συναλλαγές και τη διακίνηση του Bitcoin , είναι εξασφαλισμένη για τον χρήστη: 

 

I. Η ασφάλεια κατά τη συναλλαγή 

 

II. Η αποτελεσματικότητα 

 

III. Η απουσία διαμεσολαβητή (8) 

 

5.2. Τεχνικές Bitcoin  

 

Για να εξασφαλιστούν τα παραπάνω για τους χρήστες του Bitcoin και να 

πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές με τον ιδανικότερο τρόπο για αυτούς, 

χρησιμοποιείται μια συγκεκριμένη τεχνολογία και αναπτύχθηκαν κάποιες ειδικές 

τεχνικές. 

 

I. Ασφάλεια και κρυπτογραφία (cryptographic proof) 

 

Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω της κρυπτογραφίας , το οποίο επιτρέπει στους 

συναλλασσόμενους να αλληλεπιδρούν άμεσα μεταξύ τους χωρίς να είναι αναγκαία η 

ύπαρξη τρίτου συμμετέχοντα για την διεκπεραίωση της συναλλαγής. 
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Σε αυτή τη διαδικασία, βέβαια, θα μπορούσαν να ελλοχεύουν ορισμένοι κίνδυνοι. 

 

 Θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο η διατήρηση της ιδιωτικότητας του 

πληρωτή και του δικαιούχου. 

 Θα ήταν δυνατό για τον συναλλασσόμενο να χρησιμοποιήσει τα ίδια ψηφιακά 

νομίσματα δυο φορές αντιγράφοντας τα.  

 

Αυτοί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται με τη χρήση του δημόσιου κλειδιού 

(public key). Με τη χρήση του επιτυγχάνεται η διατήρηση της ιδιωτικότητας των 

χρηστών και επιβεβαιώνεται η μοναδικότητα της χρήσης του κάθε ψηφιακού 

νομίσματος. (8) 

 

 

II. Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού (Public key 

encryption)    

 

Public key encryption: η τεχνική η οποία χρησιμοποιείται κατά τις συναλλαγές με 

Bitcoin, ώστε να ολοκληρωθούν με ασφάλεια. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται σε 

πολλές διαδικτυακές συναλλαγές. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου κρυπτογράφησης παράγονται δυο «κλειδιά». Το 

ένα κλειδί ( ιδιωτικό) ανήκει στο δικαιούχο και αποτελεί κάτι σαν μυστικό κωδικό, 

ενώ το άλλο είναι δημόσιο και είναι κάτι αντίστοιχο με το όνομα μιας τράπεζας. 

Το δημόσιο κλειδί χρησιμοποιείται για την λήψη πληρωμών, ενώ η πρόσβαση στα 

χρήματα πραγματοποιείται με τη χρήση του συσχετιζόμενου ιδιωτικού κλειδιού. 

Ταυτόχρονα, ο πληρωτής χρησιμοποιεί το δικό του ιδιωτικό κλειδί, ώστε να εγκρίνει 

τη συναλλαγή. Το δημόσιο κλειδί αποτελεί κάτι αντίστοιχο με τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ανοιχτό προς όλους και διαθέσιμο για όλους), ενώ το 

ιδιωτικό κλειδί,  όπως αναφέραμε, λειτουργεί σαν PIN που απαιτείται για να 

εγκριθούν τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα ( στην προκείμενη περίπτωση τα 

bitcoins).  

Το σύστημα στη συνέχεια γνωστοποιεί όλες τις συναλλαγές που συσχετίζονται με το 

κάθε δημόσιο κλειδί σε όλη την κοινότητα του Βitcoin.  

Ενώ η κρυπτογράφηση των δημόσιων κλειδιών είναι αποτελεσματική στην 

εξασφάλιση ιδιωτικότητας, δεν είναι εξίσου αποτελεσματική όσον αφορά των αριθμό 

των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα bitcoin. Στις συναλλαγές που 

συσχετίζονται με το bitcoin οι τρόποι αποφυγής αυτού του φαινομένου διαφέρουν 
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από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών . 

To bitcoin βασίζεται σε μεθόδους όπως η ψηφιακή υπογραφή και η αλυσίδα των 

μπλοκ. (8) 

 

 

III. Ψηφιακή υπογραφή (Timestamp) και αλυσίδα των 

μπλοκ (Block Chain) 

 

Η ψηφιακή υπογραφή καταγράφει την ακριβή ώρα της συναλλαγής και εμφανίζεται 

σε δυο μορφές: 

 Με τη μορφή δημιουργίας συναλλάγματος (the creation of currency) ή 

 Ως συναλλαγή ανάμεσα σε δυο πλευρές (transaction between two parties) 

 

Η ολοκληρωμένη καταγραφή όλων των συναλλαγών ονομάζεται αλυσίδα των μπλοκ 

και αποτελεί μια ακολουθία αυτών των καταγεγραμμένων συναλλαγών (blocks). Κάθε 

υπολογιστής που υπάγεται στο δίκτυο δράσης του Βitcoin, διαθέτει ένα αντίγραφο 

ολόκληρης της αλυσίδας των μπλοκ , από την πρώτη κιόλας συναλλαγή που 

πραγματοποιήθηκε και κάθε νέα αλυσίδα των μπλοκ μοιράζεται στους χρήστες. Το 

κάθε ένα από αυτά τα block πρέπει να πληροί κάποιες προδιαγραφές, καθώς 

μετακινείται μέσα στο δίκτυο του Βitcoin. Μπορούμε να αντιληφθούμε την κάθε 

συναλλαγή που πραγματοποιείται ως μια πρόταση μέσα σε ένα βιβλίο και κάθε 

μπλοκ ως ένα κεφάλαιο αυτού του βιβλίου ( ένας κατάλογος με μια ακολουθία 

συναλλαγών ).  

Με τη βοήθεια της κρυπτογράφησης του δημόσιου κλειδιού (public key encryption) το 

σύστημα του Βitcoin μπορεί να εξασφαλίσει στους χρήστες ασφαλείς συναλλαγές, 

χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης εξωτερικού παράγοντα. Οι χρήστες διατηρούν 

την ανωνυμία τους κατά τις συναλλαγές, ενώ είναι δημόσια επιβεβαιωμένο ότι το 

δίκτυο των συναλλαγών τους είναι ασφαλές και λειτουργεί εύρυθμα . (8) 

 

5.3. Μέθοδοι διανομής bitcoins 

Η διανομή των bitcoins στην αγορά γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού. Το λογισμικό 

αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να εντοπίζει τα μπλοκς και να τα προσθέτει στην 

αλυσίδα. 
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I. Εξόρυξη (Mining)  

Ο κάθε χρήστης που εμπλέκεται στο δίκτυο του Bitcoin είναι δυνατόν να αποκτήσει 

bitcοins χωρίς να τα αγοράσει από άλλους  χρήστες . Αυτό μπορεί να το πετύχει 

μέσα από το ανάλογο πρόγραμμα εξόρυξης Bitcoin.  Οι χρήστες καλούνται να 

επιλύσουν πολλαπλά μαθηματικά προβλήματα και ο υπολογιστής όποιου το πετύχει 

λαμβάνει ως ανταμοιβή έναν αριθμό bitcoins. 

Το συγκεκριμένο λογισμικό που απαιτείται για αυτή τη δραστηριότητα  είναι τέτοιο, 

που όσο πιο πολλοί άνθρωποι ψάχνουν για bitcoins, τόσο πιο δυσεύρετα γίνονται. 

Για αυτό και είναι δύσκολο να γίνει η εξόρυξη ατομικά από έναν προσωπικό 

υπολογιστή.  Συνεπώς, αντί να προσπαθεί κάποιος χρήστης να λύσει ένα 

μαθηματικό πρόβλημα με τον υπολογιστή του, το πρόβλημα αυτό υποδιαιρείται σε 

μικρότερα μέρη και αναλαμβάνουν την επίλυση του περισσότεροι χρήστες μέσω τον 

υπολογιστών τους. Στην περίπτωση που θα επιτύχουν να επιλύσουν το πρόβλημα , 

τα κέρδη διανέμονται σε όλους τους συμμετέχοντες υπολογιστές. 

Μέσα από  τη διαδικασία αυτή , οι χρήστες που επιλύουν τα μαθηματικά 

προβλήματα, οδηγούνται στη δημιουργία ενός proper block chain. Οι διανομείς 

λογισμικού Bitcoin αυτόματα επιβραδύνουν τη διαδικασία παραγωγής , ώστε να 

εξασφαλίσουν ότι ο αριθμός των bitcoins που θα κυκλοφορήσει δεν θα ξεπεράσει τα 

21 εκ. .Αυτό αναμένεται να συμβεί μέχρι το έτος 2140. Με την αυτοματοποιημένη 

αυτή η διαδικασία , δεν συντρέχει ανάγκη ανάμειξης κάποιας κεντρικής τράπεζας  ή 

κυβέρνησης. (8) 

 

Διάγραμμα 1: Αναμενόμενη εξέλιξη κυκλοφορίας Βitcoin (Πηγή: ( Πηγή: https://blockchain.info/el) 

 

 

https://blockchain.info/el
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Bitcoins ανά Block 

Με την επίλυση κάθε μαθηματικού προβλήματος , δημιουργείται μια συγκεκριμένη 

ποσότητα Bitcoins. Ο αριθμός Bitcoins που παράγεται για το κάθε μπλοκ ξεκινάει 

από τα 50 και υποδιαιρείται κάθε 210,000 blocks ( δηλαδή κάθε τετραετία). Ο 

αριθμός των Bitcois ανά μπλοκ αυτή τη στιγμή είναι 12.5. Η τελευταία υποδιαίρεση 

(block halving), έγινε τον Ιούλιο του 2016 και η επόμενη θα είναι το 2020. (9) 

 

 

II. Συναλλαγές με Βitcoin (Bitcoin exchanges) 

Μια άλλη μέθοδος απόκτησης bitcoins, είναι οι on line συναλλαγές. Επιχειρήσεις και 

χρήστες ,  μπορούν διαδικτυακά να ανταλλάξουν νομίσματα (όπως αγγλική λίρα ή 

ευρώ) για ψηφιακά νομίσματα. 

 Το κάθε ανταλλακτήριο επιτρέπει την αγορά bitcoins για τους ενδιαφερόμενους, 

αλλά το κάθε ένα διαχειρίζεται τις συναλλαγές με διαφορετικό τρόπο και παρέχει 

διαφορετικές υπηρεσίες . Σε όλες όμως τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 

τα ανταλλακτήρια, κοινό σημείο αποτελεί η προϋπόθεση οι χρήστες να 

προχωρήσουν σε μια συμφωνία που προσδιορίζει τα δικαιώματα της κάθε πλευράς . 

Η αγορά νομισμάτων μπορεί να γίνει και απευθείας από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται 

να ανταλλάξει χρήματα για bitcoins χωρίς τη διαμεσολάβηση ανταλλακτηρίου. 

Υπάρχουν για αυτό το σκοπό ηλεκτρονικές σελίδες που παρέχουν στους 

ενδιαφερόμενους αγοραστές και πωλητές πληροφορίες επικοινωνίας, επιτρέποντας 

τους έτσι να έρθουν σε επαφή και να πραγματοποιήσουν άμεσα τις συναλλαγές τους. 

Οι αγοραστές και οι πωλητές γνωρίζονται προσωπικά, ο ιδιοκτήτης των bitcoins  

μεταφέρει τα bitcoins στον αγοραστή διαδικτυακά και ο αγοραστής πληρώνει το 

συμφωνημένο ποσό σε μετρητά. (8) 

III. Αποδοχή bitcoins στην αγορά 

Ένας άλλος τρόπος διακίνησης bitcoins είναι μέσω ανταλλαγής για αγαθά και 

υπηρεσίες. Υπάρχουν διάφοροι φυσικοί χώροι όπου τα bitcoins γίνονται αποδεκτά. 

Ακόμα , υπάρχουν χιλιάδες ίσως διαδικτυακοί τόποι που  πουλάνε αγαθά (π.χ. 

υπολογιστές, software, ρούχα) και υπηρεσίες  (π.χ. νομικές υπηρεσίες, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες) για bitcoins. Η τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών 

καθορίζεται από τη σχέση της τιμής του συναλλάγματος του Βitcoin με κάποιο άλλο 

νόμισμα. (8) 
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5.4.  Αποθήκευση Bitcoins 

Από τη στιγμή που τα bitcoins περάσουν στην κατοχή κάποιου με έναν από τους 

προαναφερθέντες τρόπους, έρχεται το κομμάτι της αποθήκευσης τους. Όπως 

συμβαίνει και με τα κανονικά χρήματα, έτσι και τα bitcoins πρέπει κάπου να 

φυλαχτούν. Για αυτό υπάρχουν δύο τρόποι: 

I. Διαδικτυακό πορτοφόλι (online wallet) 

Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος Bitcoins εγγράφεται σε ένα διαδικτυακό πορτοφόλι, 

μέσω του οποίου μπορούν να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές του.  Το 

διαδικτυακό πορτοφόλι επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τα bitcoins τους σε 

έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό τον οποίο διαχειρίζονται οι δημιουργοί του εκάστοτε 

διαδικτυακού πορτοφολιού.  Στην περίπτωση αυτή ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας 

των κατατεθειμένων bitcoins  από κινήσεις που συσχετίζονται με τον χειριστή του 

διαδικτυακού πορτοφολιού , όπως και ο κίνδυνος κλοπής αυτών από hackers. (8) 

II. Προσωπικός υπολογιστής (personal computer) 

Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος bitcoins μπορεί να τα αποθηκεύσει σε ένα 

προσωπικό ηλεκτρονικό πορτοφόλι στον υπολογιστή του.  Με αυτό τον τρόπο , ο 

κάτοχος διαχειρίζεται μόνος του τα bitcoins του χωρίς παρεμβολές τρίτων , αλλά οι 

κίνδυνοι βρίσκονται και σε αυτή την μέθοδο αποθήκευσης . Αν ο υπολογιστής στον 

οποίο βρίσκεται το προσωπικό ηλεκτρονικό πορτοφόλι αποκτήσει ιό ή αν απλά 

χαλάσει , υπάρχει η πιθανότητα της απώλειας των αποθηκευμένων bitcoins. (8) 

 

5.4. Γιατί επιλέγουν οι χρήστες το Bitcoin 

Οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι στρέφονται στο Βitcoin και το προτιμούν 

ανάμεσα σε άλλα σταθερά και εδραιωμένα νομίσματα μπορούν να συνοψιστούν  

στους παρακάτω τρεις: 

I. Το χαμηλό κόστος 

Στην περίπτωση συναλλαγών με bitcoins δεν υπάρχει «ενδιάμεσος» κατά τη διάρκεια 

της  διαδικτυακής συναλλαγής. Δημιουργώντας ένα σύστημα πληρωμών για τις 
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διαδικτυακές συναλλαγές στο οποίο εμπλέκονται μόνο πωλητής-αγοραστής, οι 

επιβαρύνσεις κατά τις συναλλαγές  και τα προστιθέμενα κόστη μειώνονται. (8) 

II. Τα θέματα ασφάλειας 

Τα bitcoins είναι νομίσματα τα οποία είναι σχεδόν αδύνατο να πλαστογραφηθούν. 

Μπορούν με μεγάλη ευκολία  να «μεταφερθούν» και να καταναλωθούν σε 

οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο , χωρίς την ανάγκη μεσολάβησης κυβερνητικού 

ελέγχου και κρατικής υποστήριξης. Μεγάλη μερίδα των χρηστών τα επιλέγει γιατί 

αυτή ακριβώς η απουσία κρατικής παρέμβασης τους δημιουργεί μεγαλύτερο αίσθημα 

ασφάλειας απέναντι στη δυσπιστία που νιώθουν από την κρατική εμπλοκή. (8) 

III. Η διατήρηση ανωνυμίας 

Ένας ακόμα παράγοντας που οδηγεί στην επιλογή χρήσης του Bitcoin, είναι 

ανωνυμία που εξασφαλίζει στον χρήστη.  Μπορεί όλες οι συναλλαγές να είναι 

διαθέσιμες  μετά την καταγραφή τους και να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτές  , οι 

πληροφορίες  όμως που εμπεριέχονται δείχνουν μόνο την προέλευση των bitcoins. 

Εν ολίγοις, η καταγεγραμμένη πληροφορία αφορά μόνο την ψηφιακή διεύθυνση από 

την  οποία κινούνται τα bitcoins και όχι τις πληροφορίες του λογαριασμό των 

χρηστών που εμπλέκονται . Κατά τον παραδοσιακό τρόπο διαδικτυακών 

συναλλαγών , είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιων πληροφοριών σχετικά με τους 

αγοραστές και τους πωλητές, , προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στις 

συναλλαγές με bitcoins,από τους αγοραστές και τους πωλητές, απαιτούνται μόνο η 

ηλεκτρονική διεύθυνση και το συμφωνημένο ποσό που θα πληρωθεί , προκειμένου 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι οι χρήστες μπορούν να εξασφαλίσουν την 

ανωνυμία τους. Αυτό δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα 

νομίσματα τους για κάποιους μοναδικούς  και κάποιες φορές όχι τόσο καλούς 

σκοπούς (πχ διακοπή δωρεών στο WikiLeaks μέσω Visa, Pay Pall, Bank of America 

και MasterCard και αποδοχή από το site μόνο bitcoins, αγορά όπλων και 

παράνομων ναρκωτικών από site που σχετίζονται με τη μαύρη αγορά, όπως το Silk 

Road). (8) 

IV. Μια αποδοτική επένδυση 

Για πολλούς τα bitcoins αποτελούν έναν τρόπο για να αυξήσουν τα έσοδα  ,παρά να 

τα χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές τους και αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας  

τα ως επένδυση. Αυτό συμβαίνει επειδή η αξία της τιμής  των bitcoins διακυμαίνεται 

ταχύτατα. Αυτή, βέβαια, η γρήγορη διακύμανση της αξίας και η δυνατότητα της 
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ανταλλαγής bitcoins με άλλα νομίσματα, οδήγησε σε μια συσσώρευση και έβλαψε 

την απόκτηση συναλλάγματος. (8) 

 

6. Συγκρίνοντας το Βitcoin 

6.1. Bitcoin και ανταγωνισμός 

 Συγκρίνοντας το Βitcoin θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανταγωνίζεται κυρίως με δυο 

κατηγορίες συναλλαγών: 

I. Διαδικτυακές αγορές προϊόντων 

Οι συναλλαγές που γίνονται με bitcoins , όσον αφορά στις «παραδοσιακές» 

διαδικτυακές αγοραπωλησίες , δεν είναι πιθανό να κυριαρχήσουν . Και αυτό διότι οι 

καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται τόσο για την ανωνυμία που τους εξασφαλίζει η 

αγορά με  bitcoin και προτιμούν να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων  και των 

υπηρεσιών για τα οποία ενδιαφέρονται με ένα νόμισμα με το οποίο είναι 

εξοικειωμένοι.  Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές επιζητούν προστασία από απάτες 

κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους , κάτι  που δεν τους εγγυάται η χρήση 

bitcoins. (7) 

 

a) Παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο 

Η ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου δημιούργησε την ανάγκη για ένα σύστημα 

ηλεκτρονικών πληρωμών. H μέθοδος πληρωμής PayPal κυριάρχησε στην αγορά, 

επιτρέποντας στους καταναλωτές να χρηματοδοτούν λογαριασμούς μέσω 

πιστωτικών καρτών ή με μεταφορά χρημάτων.  Οι εταιρείες που προτίμησαν την 

εναλλακτική οδό , δημιουργώντας ψηφιακά νομίσματα , τα οποία μετατράπηκαν από 

και σε υπάρχοντα νομίσματα, όπως Pecunix, GoldMoney και Web-Money , δεν 

γνώρισαν τόση επιτυχία λόγω έλλειψης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος , διοικητικής 

ανικανότητας και αμφισβητήσιμης νομιμότητας .  

Έτσι και τα bitcoins είναι δύσκολο να αποτελέσουν ανταγωνιστική δύναμη στις 

αγορές που αφορούν στο παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Η διατήρηση 

ανωνυμίας ή μη και η κεντροποίηση σε αυτή τη μέθοδο αγορών, είναι δυο 

παράγοντες που δεν ενδιαφέρουν τους καταναλωτές, ενώ οι αγορά των προϊόντων 

που θέλουν σε τιμές bitcoin δεν τους θέλγει.  
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Επιπροσθέτως, το bitcoin δεν έχει δημιουργήσει κάποιο ισχυρό αντικλεπτικό 

σύστημα, σε αντίθεση με  το PayPal που έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια ώστε 

να δημιουργήσει μια ισχυρή ασπίδα προστασίας για τους χρήστες της. (7) 

 

b) Μικρό-αγορές 

Μια παράμετρος του ηλεκτρονικού εμπορίου , αφορά στις πολύ χαμηλότιμες αγορές 

ψηφιακών αγαθών. Οι αγορές που απαιτούν πολύ μικρά ποσά ( 10-30 cents) δεν 

εξυπηρετούνται  εύκολα και δεν είναι πρακτικές. Ουσιαστικά υπηρεσίες που να 

καλύπτουν τέτοια ποσά είναι ανύπαρκτες. Το Bitcoin θα μπορούσε να θεωρηθεί 

τρόπος πληρωμής με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι ηλεκτρονικών 

αγορών, λόγω του χαμηλού κόστους συναλλαγών που το χαρακτηρίζει, 

ενδεχομένως, όμως, δεν θα υπερτερήσει μέχρι να προσφέρει κάτι επιπλέον από 

αυτά που προσφέρουν οι συμβατικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν αυτή την ανάγκη. 

(7) 

c) Εικονικός κόσμος και εμπόριο συσχετιζόμενο με παιχνίδια 

Εκτός από τις παραπάνω διαδικτυακές αγορές , μια άλλη κατηγορία αποτελούν οι 

αγορές που αφορούν εικονική πραγματικότητα ή παιχνίδια (πχ αγορά ρούχων για το 

Second Life ή αγορά σπαρτών στο Farmville).  Μπορεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο να 

μην διαπρέπουν τα ψηφιακά νομίσματα,  ανθούν όμως σε αυτού του είδους τις 

συναλλαγές.   

Τα νομίσματα τα οποία συσχετίζονται με αυτές τις αγορές, μπορούν να αποδειχθούν 

ιδιαιτέρως κερδοφόρα για τους εκδότες τους. Η ανάπτυξη, όμως, ασφαλούς εικονικού 

νομίσματος  απαιτεί  μεγάλες  δαπάνες σε τεχνική και νομική υποστήριξη  και 

χρονοβόρες διαδικασίες  . Ακόμα,  ελλοχεύουν και κάποιοι κίνδυνοι που σχετίζονται 

με τη μείωση της αξίας των εικονικών νομισμάτων που αποκτούν οι χρήστες  στα 

παιχνίδια από το τους χειριστές των παιχνιδιών , αλλά και την αδυναμία πρόσβασης 

στα εικονικά χρήματα τους σαν αποτέλεσμα στοχοποίησης από χάκερς και από 

κυβερνητικούς παράγοντες. 

Το Bitcoin θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδανικό νόμισμα για αυτές τις συναλλαγές, 

καθώς μπορεί να προσπεράσει πολλές από τις δυσκολίες που προκύπτουν με τη 

χρήση άλλων νομισμάτων και να αποτελέσει σταθερή μονάδα συναλλαγής και θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους σχεδιαστές τέτοιων παιχνιδιών, ώστε να 

κάνει πιο ευχάριστη τη διαδικασία για τους χρήστες. 
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Οι λειτουργικές ιδιότητες του Βitcoin μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα από τους 

σχεδιαστές παιχνιδιών στα σημεία διεπαφής των χρηστών με το εικονικό περιβάλλον 

ή το παιχνίδι.  Επιπλέον, επειδή το Bitcoin δεν εκδίδεται από τους σχεδιαστές και την 

εταιρία πίσω από το εικονικό  περιβάλλον ή το παιχνίδι και η διαχείριση του δεν θα 

γίνεται από αυτούς, οι χρήστες δεν θα  πρέπει να ανησυχούν για διακυμάνσεις του 

νομίσματος ή αποτυχίες που συσχετίζονται με αυτό. Επιπλέον, το γεγονός ότι ακόμα 

και αν αποτύχει ή αποκτήσει νομικά προβλήματα εταιρία που υποστηρίζει το εικονικό 

περιβάλλον ή τα παιχνίδια , δεν θα χαθούν τα νομίσματα τους , κάνει τους χρήστες 

να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα. Παρόλα τα πλεονεκτήματα που 

παρουσιάζει η χρήση του σε τέτοιες κατηγορίες  διαδικτυακών δραστηριοτήτων , 

πρέπει να σημειωθεί ότι για κάποιες περιπτώσεις η χρήση του θα ήταν ακατάλληλη. 

(7) 

 

II. Ανταγωνισμός με Νομίσματα που έχουν αντίκρισμα σε χρυσό 

To Bitcoin μπορεί να είναι πολύ καλός ανταγωνιστής σε σχέση με άλλα νομίσματα 

όταν χρησιμοποιείται σε αγορές που εμπλέκονται μικρά ποσά , οπού δεν ενδιαφέρει 

τόσο τους συναλλασσόμενους με τι νόμισμα γίνεται η συναλλαγή . Το προτιμούν, 

όμως, και  όσοι επιλέγουν να κάνουν συναλλαγές με νομίσματα που έχουν 

αντίκρισμα σε χρυσό , διότι η αξία τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα μιας 

περιορισμένης πηγής και όχι από ενέργειες διακριτικής ευχέρειας που 

πραγματοποιούνται  από τις κεντρικές τράπεζες.  

Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων, γνωστοί και ως “gold bugs”, οι οποίοι , λόγω  των 

πολιτικών τους πεποιθήσεων και των επενδυτικών τους προβλέψεων, προτιμούν 

εναλλακτικά χρήματα. Οι κατηγορία αυτή,  θεωρεί ότι το κεντρικό τραπεζικό σύστημα 

που έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει νομίσματα, οδηγεί στη διαφθορά της οικονομίας 

και για αυτό δεν έχουν εμπιστοσύνη στο χρήμα  που το αντίκρισμα του υποστηρίζεται 

από τις κυβερνήσεις.  Επιλέγουν να κάνουν τις συναλλαγές τους με νομίσματα τα 

οποία έχουν αντίκρισμα κυρίως σε χρυσό.  

Εξαρχής , η δημιουργία των χάρτινων νομισμάτων, προέκυψε σαν αποτέλεσμα της 

επιθυμίας διευκόλυνσης των ανθρώπων στη διακίνηση του χρήματος, ώστε να μην 

είναι αναγκασμένοι να κουβαλάνε χρυσά και ασημένια νομίσματα. Τα νομίσματα αυτά 

είχαν αντίκρισμα σε χρυσό ή άλλα αγαθά.  
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Σε κάποιες περιπτώσεις , οι κυβερνήσεις δημιούργησαν χαρτονομίσματα που δεν 

καλύπτεται από αποθεματικό άλλων υλικών - κυρίως χρυσό. Η αξία αυτού του 

παραστατικού χρήματος προέκυπτε μόνο από το γεγονός ότι είχαν την κυβερνητική 

υποστήριξη και ήταν αποδεκτά στην αποπληρωμή χρεών και φόρων.  Οι 

κυβερνήσεις που ακολουθούν αυτή τη μέθοδο έχουν τη δικαιοδοσία να αυξήσουν τα 

χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν , τυπώνοντας περισσότερα, και κατά καιρούς το 

κάνουν. Αυτό γίνεται ως ανταπόκριση της ζήτησης και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της αξίας του νομίσματος και την αύξηση των τιμών (inflation). 

Πλέον, πολλές ιδιωτικές εταιρίες δημιουργούν  ψηφιακά νομίσματα, όχι μόνο για την 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και για να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες των “gold bugs”. Το Βitcoin ανήκει στην κατηγορία των 

ψηφιακών νομισμάτων που ανταλλάσσονται με χρυσό η άλλα αγαθά.  Είναι ρευστό, 

ψηφιακό, ανταλλάξιμο με άλλα νομίσματα , εξασφαλίζει ανωνυμία και είναι από τα 

ψηφιακά νομίσματα που επιλέγουν οι “gold bucks”.  

Επιπλέον, είναι νόμισμα το οποίο δεν ελέγχεται από καμία κεντρική αρχή και δε 

μπορεί να εκδοθεί ανά πάσα στιγμή και να «εξαπατήσει» τους κατόχους του. Επίσης, 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι εύκολος και ο έλεγχος του. (7) 

 

7. Εμπιστοσύνη στο Bitcoin 

7.1. Τι θα μπορούσε να κρατήσει τους ενδιαφερόμενους 

μακριά από το Bitcoin 

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις που συσχετίζονται με την επένδυση και τη διακίνηση 

των χρημάτων τους, έτσι και στην περίπτωση του Βitcoin, οι άνθρωποι μπορούν ανά 

πάσα στιγμή με ή χωρίς αφορμή να χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτό. Το 

αποτέλεσμα που θα μπορούσε να επιφέρει ο κλονισμός της αξιοπιστίας του Bitcoin, 

θα ήταν αρχικά η μείωση της ζήτησης και εν συνεχεία η διακοπή της παροχής του 

στην αγορά. Οι λόγοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση του 

ποικίλουν και συσχετίζονται με απρόσμενες αλλαγές σε μερικούς από τους βασικούς 

τομείς που θεμελιώνουν την αξιοπιστία του και εξαρχής αποτελούν κίνητρο για τους 

χρήστες να επιλέξουν να το χρησιμοποιούν . Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις 

αιτίες που θα μπορούσαν να απομακρύνουν τους χρήστες από το Bitcoin. (7) 
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I. Τεχνικά προβλήματα 

Κάποιοι από τους βασικούς λόγους που συσχετίζονται με την επιλογή του Βitcoin 

από τους χρήστες, εμπλέκονται άμεσα με το τεχνικό κομμάτι διαχείρισης και 

διανομής των νομισμάτων. Η εξασφάλιση της  ανωνυμίας των χρηστών κατά τις 

συναλλαγές, η προστασία των χρημάτων τους από κλοπή ή απώλεια  και η μη 

εμπλοκή και μεσολάβηση την κυβερνητικών δυνάμεων θα μπορούσαν να τεθούν σε 

κίνδυνο από μια ενδεχόμενη βλάβη του συστήματος λειτουργίας των bitcoins. Αν το 

σύστημα αυτό καταρρεύσει  και η κατάρρευση αυτή επηρεάσει έναν από τους 

παραπάνω τομείς λειτουργία και παροχών του, θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η 

αξιοπιστία του και να πληγεί η ακεραιότητα του. (7) 

II. Ανάρμοστη διαχείριση που έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της αρχής 

 

Ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο επιλέγουν οι χρήστες τo bitcoin είναι η 

απουσία κεντρικής αρχής, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την παροχή χρήματος 

ταχύτερα από τους ρυθμούς ανάπτυξης του πληθωρισμού. Πάρα ταύτα , οι 

προγραμματιστές και κάποιες εμπλεκόμενες ομάδες , θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν την «δύναμη» που διαθέτουν και να αλλάξουν τον ρυθμό 

πληθωρισμού του Bitcoin. Μια τέτοια παρεμβατική κίνηση, ακόμα και αν γίνεται με 

καλές προθέσεις ή ακόμα και αν υποστηρίζεται και από την πλειοψηφία των χρηστών 

bitcoins, θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών στο Bitcoin και να 

τους ωθήσει στην πώληση των νομισμάτων τους. (7) 

 

III. Ανταγωνιστικό νόμισμα με ανώτερα χαρακτηριστικά  

 

Σε περίπτωση εμφάνισης νομίσματος αντίστοιχων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων 

με αυτά του Bitcoin, αλλά με βελτιώσεις και καλύτερα λειτουργικά στοιχεία , θα 

μπορούσε να απομακρύνει τους χρήστες από το bitcoin. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε 

κατάρρευση του νομίσματος ή σε μείωση της αξίας του. (7) 

 

IV. Κατασταλτική κυβερνητική παρέμβαση  

 

Μπορεί το Bitcoin από τη φύση του να μην είναι εύκολο να «πέσει», παρόλα αυτά μια 

κυβερνητική παρεμβολή και μια κατασταλτική δραστηριότητα εναντίον του θα 

απομάκρυνε τους χρήστες και θα οδηγούσε ενδεχομένως σε μια διάθεση 

απεμπλοκής τους από αυτό. Άλλωστε, ένας από τους βασικούς λόγους που το κάνει 

να ασκεί τέτοια έλξη στους χρήστες είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα 
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ανάγκη αλληλεπίδρασης με κυβερνητικούς παράγοντες και αρχές κατά τη χρήση του 

και τις συναλλαγές που το αφορούν. (7)  

 

V. Αποπληθωριστική πορεία  

 

Σαν αποτέλεσμα του αποπληθωρισμού , θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν οι 

χρήστες και οι επιχειρήσεις το Bitcoin, γεγονός το οποίο θα προκαλούσε μια 

αλυσιδωτή αντίδραση , με τους εναπομείναντες κατόχους να οδηγούνται σε πανικό 

και να προκαλείται πτώση της αξίας του νομίσματος. Ο αποπληθωρισμός θα 

οδηγούσε σε πτώση των τιμών τον προϊόντων , των μισθών , των πωλήσεων και των 

εσόδων τον κυβερνήσεων, την μείωση της παραγωγής . Επιπροσθέτως θα 

αυξάνονταν η ανεργία και θα μειώνονταν ο πλούτος μιας χώρας. Οι χρήστες του 

Bitcoin θα το εγκατέλειπαν και η εξάπλωση του θα περιορίζονταν. (7) 

 

 

8. Σύγκριση Bitcoin με παραστατικό χρήμα 

 

8.1. Που διαφέρουν τα δυο νομίσματα 

 

Εκτός από τις προφανείς διαφορές που έχει το Bitcoin από το παραστατικό χρήμα 

(το παραστατικό χρήμα έχει υλική υπόσταση και παράγεται σε νομισματοκοπείο ), 

μπορούμε να κάνουμε μια εκτενέστερη σύγκριση ανάμεσα στα δυο νομίσματα, 

τονίζοντας τα χαρακτηριστικότερα σημεία στα  οποία διαφοροποιείται το Bitcoin από 

το παραστατικό χρήμα. 

 

I. Αποκεντρωμένο (Decentralized) 

Το Bitcoin είναι βασισμένο σε ένα αποκεντρωμένο, διομότιμο δίκτυο (peer- to –peer 

network) , το οποίο δεν λειτουργεί με άλλο γραφείο ανταλλαγής ή με την ύπαρξη 

άλλου διαμεσολαβητή.    Κανένας θεσμός δεν επεμβαίνει στο δίκτυο δραστηριότητας 

του Bitcoin και δεν του ασκεί κάποιας μορφής έλεγχο . Αυτή είναι και μια 

χαρακτηριστική διαφορά ανάμεσα σε Bitcoin και παραστατικό χρήμα, το οποίο 

ελέγχεται και κατευθύνεται από τις κεντρικές τράπεζες. Στην περίπτωση του Bitcoin , 

κάθε μηχανή που πετυχαίνει την εξόρυξη του αποτελεί και μέρος του δικτύου του. 

(10) 
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II. Δεν είναι πληθωριστικό (Not inflationary) 

Σε αντίθεση με το παραστατικό χρήμα, το οποίο μπορεί να συνεχίσει να εκτυπώνεται 

και να προμηθεύει την αγορά, το Bitcoin έχει σχεδιαστεί, όπως προαναφέρθηκε , με 

σκοπό να φτάσει ένα  μέγιστο αριθμό νομισμάτων. Συμφώνα με έναν 

προκαθορισμένο αλγόριθμο, θα δημιουργηθούν συνολικά 21 εκατομμύρια bitcoins. 

Ενδεικτικά, μέχρι το 2013, υπήρχαν περίπου 12 εκατομμύρια bitcoins, το οποίο 

αποτελεί το 57% όλων των Bitcoins που θα δημιουργηθούν ποτέ. Μέχρι και το τέλος 

αυτής της χρονιάς (2017) θα έχει δημιουργηθεί το 75% όλων των bitcoins. Το 

τελευταίο bitcoin θα εξορυχτεί το 2140. (10) 

 

III. Ανωνυμία (Anonymous) 

To Bitcoin, όπως είπαμε και παραπάνω, διατηρεί σε μεγάλο ποσοστό την ανωνυμία 

του. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν πολλές δημόσιες διευθύνσεις Bitcoin , οι 

οποίες όμως δεν συνδέονται με ονόματα , διευθύνσεις κατοικιών και άλλων χώρων 

και δεν παρέχουν άλλες , προσωπικές και χαρακτηριστικές, πληροφορίες για τους 

χρήστες. Μετά από κάποιους κανονισμούς που διέπουν τις συναλλαγές , οι οποίοι 

προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πιο δύσκολη η διατήρηση της πλήρους 

ανωνυμίας. Οι ερευνητές βρήκαν τρόπους να εντοπίζουν τις συναλλαγές από 

δημόσιες διευθύνσεις, αλλά παραμένει δύσκολο να συνδεθεί μια δημόσια διεύθυνση 

με την ταυτότητα ενός χρήστη. Σε αντίθεση με το Bitcoin , η διακίνηση χρήματος είναι 

ανιχνεύσιμη και δεν εξασφαλίζει καμία ανωνυμία για τον συναλλασσόμενο. (10) 

 

IV. Υπάρχει διαφάνεια (Transparent) 

Μπορεί οι συναλλαγές Bitcoins να είναι σε μεγάλο βαθμό ανώνυμες, είναι όμως και 

διαφανείς. Τα bitcoins είναι στην πραγματικότητα μόνο καταγραφές συναλλαγών 

Bitcoins ανάμεσα σε διαφορετικές διευθύνσεις, οι οποίες τελικά δημιουργούν την 

αλυσίδα των μπλοκ.  Όλοι οι χρήστες του δικτύου μπορούν να δουν πόσα bitcoins 

είναι αποθηκευμένα σε κάθε δημόσια διεύθυνση Bitcoin, παρόλο που δεν μπορούν 

να εντοπίσουν σε ποιον ανήκει. Τα αποταμιευμένα χρηματικά ποσά τον απλών 

πολιτών, όσον αφορά στο παραστατικό χρήμα , μπορεί να είναι ορατά ανά πάσα 

στιγμή για τις εμπλεκόμενες τράπεζες και τις κυβερνήσεις, αλλά οι υπόλοιποι πολίτες 

δεν μπορούν να γνωρίζουν τις καταθέσεις των συμπολιτών τους εφόσον δεν 

δημοσιοποιηθούν από αρμόδιους και αναγνωρισμένους φορείς. (10) 

 

V. Αμετάκλητες συναλλαγές (irrevocable) 

Δεν είναι δυνατή η αντιστροφή χρέωσης σε μια συναλλαγή με Bitcoin, παρά μόνο αν 

ο παραλήπτης επιστρέψει στον αποστολέα τα bitcoins. Στις συναλλαγές με χρήματα, 
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οι οποίες γίνονται μέσω τραπεζών , τα λάθη κατά τη μεταφορά ποσών μπορούν να 

διορθωθούν μετά από τις προαπαιτούμενες διαδικασίες με την παρέμβαση των 

τραπεζών. (10) 

 

Bitcoin vs Fiat Money 
Αποκεντρωμένο Τραπεζικός έλεγχος 

Μη πληθωριστικό Συνεχής παραγωγή για κάλυψη αναγκών 

Εξασφάλιση ανωνυμίας Επωνυμία στις συναλλαγές 

Διαφάνεια στις κινήσεις Συναλλαγές κρυφές από τους υπόλοιπους χρήστες 

Αμετάκλητες συναλλαγές Δυνατή επιδιόρθωση λάθος συναλλαγών 
Πίνακας 1 Bitcoin vs Fiat Money 

 

 

9. Bitcoin vs e-money 

 

9.1. Τι είναι το ηλεκτρονικό χρήμα 

 

Το ηλεκτρονικό χρήμα είναι  

I. Χρηματική αξία που αποθηκεύεται ηλεκτρονικά 

II. Εκδίδεται στην παραλαβή κεφαλαίων που αφορούν μια ποσότητα όχι 

μικρότερη σε αξία της νομισματικής αξίας που εκδόθηκε  

III. Είναι αποδεχτός τρόπος πληρωμής και από άλλους χρήστες εκτός από τον 

εκδότη του (10) 

 

 

9.2. Ομοιότητες και διαφορές 

Μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιες ομοιότητες και σε κάποιες διαφορές ανάμεσα 

στα δυο νομίσματα: 

 

 

I. Και τα δυο νομίσματα είναι σε ψηφιακή μορφή. 

Το ηλεκτρονικό χρήμα , όπως και πολλές ηλεκτρονικές μορφές του 

παραστατικού χρήματος (πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, PayPal) είναι 

ένας μηχανισμός αλληλεπίδρασης με το παραστατικό χρήμα. Η μορφή του 

Bitcoin είναι επίσης ψηφιακή, αν και δεν έχει αντιστοιχία με παραστατικό 

χρήμα. 
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II. Το κάθε ένα ανταποκρίνεται σε άλλη λογιστική μονάδα.  

Σε αντίθεση με το Βitcoin , το ηλεκτρονικό χρήμα δεν είναι διαφορετικό νόμισα 

από το παραστατικό χρήμα και εποπτεύεται από τις ίδιες αρμόδιες αρχές που 

εποπτεύεται το βασικό εθνικό νόμισμα της χώρας.  

III. Διαφορετικός τρόπος παραγωγής και έκδοσης. 

Το ηλεκτρονικό χρήμα είναι αποτέλεσμα ψηφιακής παραγωγής και εκδίδεται 

από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκδότη. Το Bitcoin είναι αποτέλεσμα εξόρυξης 

και, κατ΄ ουσίαν, εκδίδεται από τους χρήστες της κοινότητας του Bitcoin που 

πετυχαίνουν την επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων που σχετίζονται με 

την εξόρυξη. 

IV. Εύκολη ταυτοποίηση πελάτη στο ηλεκτρονικό χρήμα.  

Ενώ το Bitcoin δύναται να εξασφαλίσει την επιθυμητή ανωνυμία στον πελάτη, 

το ηλεκτρονικό χρήμα και οι κινήσεις που συνδέονται με τη χρήση του είναι 

ανιχνεύσιμες και επιστρέφουν πίσω σε όλους τους κατόχους. (10) 

 

Bitcoin Vs E - Money 
Μορφή Ψηφιακή Ψηφιακή 

Λογιστική Μονάδα Παραστατικά νομίσματα 
(USD, EUR, KES) Bitcoins (BTC) 

Ταυτοποίηση Πελάτη 

Εφαρμόζονται οι ορισμένες 
αρχές από την Ομάδα 
Χρηματοοικονομικής 
Δράσης 

Ανωνυμία 

Τρόπος Παραγωγής Ψηφιακή παραγωγή Εξόρυξη 

Εκδότης Νόμιμα εξουσιοδοτημένος 
εκδότης  

Κοινότητα χρηστών 

Πίνακας 2 Bitcoin vs E-money 
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10. Διαγράμματα  

 

 

Ακολουθούν διαγράμματα ενδεικτικά της εξελικτικής πορείας του Bitcoin. Τα 

διαγράμματα αυτά αφορούν στα έσοδα εξόρυξης, στη δυσκολία εύρεσης νέου μπλοκ, 

στους χρήστες του πορτοφολιού της αλυσίδας των μπλοκ, στον μέσο όρο 

συναλλαγών ανά μπλοκ, στην κυκλοφορία των bitcoins, στον συνολικό αριθμό 

συναλλαγών, στις επιβεβαιωμένες συναλλαγές ανά μέρα, στην εκτιμώμενη αξία 

συναλλαγών και στον συνολικό αριθμό μοναδικών διευθύνσεων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί. Τα δεδομένα που ακολουθούν συλλέχθηκαν την 21/8/2017. 

 

 

Έσοδα εξόρυξης: Συνολική αξία των ανταμοιβών μπλοκ coinbase και προμήθειες 

συναλλαγής που καταβλήθηκαν στους εξορύκτες από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι 

τον Ιούλιο του 2017 

 

Διάγραμμα 2 Έσοδα εξόρυξης ( Πηγή: https://blockchain.info/el) 

Δυσκολία: Ένα σχετικό μέτρο του πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα νέο μπλοκ από 

τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι τον Ιούλιο του 2017 

 

Διάγραμμα 3 Δυσκολία ( Πηγή: https://blockchain.info/el) 

https://blockchain.info/el
https://blockchain.info/el
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Χρήστες του πορτοφολιού της αλυσίδας των μπλοκ από Σεπτέμβριο του 2016 

μέχρι τον Αύγουστο του 2017 

 

Διάγραμμα 4 Χρήστες του πορτοφολιού της αλυσίδας των μπλοκ ( Πηγή: https://blockchain.info/el) 

Κυκλοφορία Bitcoins: Ο συνολικός αριθμός των Bitcoins που έχουν ήδη εξορυχθεί 

από τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι τον Αύγουστο του 2017 

 

Διάγραμμα 5 Κυκλοφορία Bitcoins ( Πηγή: https://blockchain.info/el) 

 

Μέσος όρος συναλλαγών ανά μπλοκ από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον 

Ιούλιου του 2017 

 

Διάγραμμα 6 Μέσος όρος συναλλαγών ανά μπλοκ ( Πηγή: https://blockchain.info/el) 

https://blockchain.info/el
https://blockchain.info/el
https://blockchain.info/el
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Συνολικός αριθμός συναλλαγών από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι τον Ιούλιο του 

2017 

 

Διάγραμμα 7 Συνολικός αριθμός συναλλαγών ( Πηγή: https://blockchain.info/el) 

Επιβεβαιωμένες συναλλαγές ανά μέρα : Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων 
ημερήσιων συναλλαγών Bitcoins από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι τον Ιούλιο του 
2017 

 

Διάγραμμα 8 Επιβεβαιωμένες συναλλαγές ανά μέρα ( Πηγή: https://blockchain.info/el) 

Εκτιμώμενη αξία συναλλαγών: Σύνολο εκτιμώμενης αξίας συναλλαγών στην 
αλυσίδα των μπλοκ του Bitcoin από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι τον Ιούλιο του 
2017 

 

Διάγραμμα 9 Εκτιμώμενη αξία συναλλαγών ( Πηγή: https://blockchain.info/el) 

https://blockchain.info/el
https://blockchain.info/el
https://blockchain.info/el
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Αριθμός μοναδικών διευθύνσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί: Ο συνολικός 

αριθμός των μοναδικών διευθύνσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην αλυσίδα των 

μπλοκ του Bitcoin 

 

Διάγραμμα 10 Αριθμός μοναδικών διευθύνσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί ( Πηγή: 
https://blockchain.info/el) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blockchain.info/el
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Εικόνα 3: Ψηφιακά Νομίσματα (Πηγή: https://www.dailydot.com/business/digital-currency-bitcoin-litecoin-

ven-webmoney/) 

   

11. Έξι σημαντικά ψηφιακά νομίσματα  

Μπορεί η πρώτη μας σκέψη όταν μιλάμε για ψηφιακό νόμισμα να είναι το Bitcoin, 

αλλά δεν είναι το μονό σημαντικό ψηφιακό νόμισμα που κινείται στην αγορά. Τα 

εμπνευσμένα από το Bitcoin ψηφιακά νομίσματα, γνωστά και ως altcoins, είναι 

νομίσματα που προσπάθησαν να εφαρμόσουν διαφοροποιήσεις και να 

παρουσιαστούν ως βελτιωμένες εκδοχές του Bitcoin. Κάποια από αυτά είναι πιο 

εύκολo να εξορυχτούν σε σχέση με το Bitcoin , παρουσιάζουν όμως αδυναμίες σε 

άλλα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με αυτό και εμφανίζουν μεγαλύτερο ρίσκο 

συναλλαγών ( αποτέλεσμα της μικρότερης ρευστότητας, αποδοχής και της κράτησης 

της αξίας τους). Ακολουθούν 6 ( από τα 900 μέχρι τον Ιούλιο του 2017) βασικά 

κρυπτονομίσματα.(12)  
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Εικόνα 4: Litecoin ( Πηγή: https://www.coindesk.com/information/comparing-litecoin-bitcoin/) 

 

11.1. Litecoin (LTC) 

Παρουσιάστηκε το 2011 και ήταν από τα πρώτα σημαντικά νομίσματα που 

ακολούθησαν το Bitcoin. Χαρακτηρίστηκε ως «ασήμι στο χρυσό του Bitcoin» (“silver 

to bitcoins gold”).  Δημιουργός του είναι ο Charlie Lee (απόφοιτος του MIT και πρώην 

μηχανικός της Google).  

To Litecoin βασίζεται σε ένα ανοιχτού κώδικα παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών. Το 

δίκτυο αυτό δεν ελέγχεται από καμία κεντρική αρχή και χρησιμοποιεί «scrypt» , ως 

«proof of work» (POW=σύστημα που απαιτεί αρκετή προσπάθεια , ώστε να 

αποτρέψει επιπόλαιες ή κακεντρεχείς χρήσης υπολογιστικής ισχύς πχ αποστολή 

spam ) (11). Αυτό δύναται να αποκωδικοποιηθεί με τη βοήθεια CPU (Central 

Processing Unit). Σε σχέση με το Bitcoin , το Litecoin έχει γρηγορότερο ρυθμό 

παραγωγής μπλοκς, που έχει σαν αποτέλεσμα να προσφέρει γρηγορότερη 

επιβεβαίωση συναλλαγών.(12) 

https://www.coindesk.com/information/comparing-litecoin-bitcoin/
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Charts  2: Litecoin ( Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

Εικόνα 5: Τιμή Litecoin 22/8/2017 (Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

http://www.coinmarketcap.com/
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Εικόνα 6: Ethereum (Πηγή : http://www.pymnts.com/news/bitcoin-tracker/2017/bitcoin-cryptocurrency-rival-

ethereum-piques-russian-president-vladimir-putins-interest/) 

11.2. Ethereum (ETH) 

Κυκλοφόρησε το 2015 και βασίζεται σε μια πλατφόρμα αποκεντρωμένου λογισμικού, 

το οποίο ενεργοποιεί τα Smart Contacts (πρωτόκολλα υπολογιστών που αφορούν σε 

συμβόλαια) και τα Distributed Applications (εφαρμογές και λογισμικά που εκτελούνται 

σε πολλούς υπολογιστές σε ένα δίκτυο ) , ώστε να εκτελούνται χωρίς χρονικές 

καθυστερήσεις, απάτες ή εξωγενή έλεγχο και παρεμβολές.  

Το 2014, ένα χρόνο πριν την επίσημη κυκλοφορία του, ξεκίνησε μια προπώληση 

νομισμάτων η οποία γνώρισε θερμή ανταπόκριση. Τα νομίσματα με τα οποία 

εκτελούνται οι εφαρμογές που σχετίζονται με το Ethereum , ονομάζονται Ether. Με 

αυτά γίνονται οι περιηγήσεις στην πλατφόρμα του Ethereum. Οι προγραμματιστές 

επιδιώκουν πολύ συχνά να αναπτύξουν εφαρμογές μέσα στις πλατφόρμες αυτές. Το 

Ethereum αυτοπροσδιορίζεται ως ένα νόμισμα που μπορεί να «κωδικοποιήσει , 

αποκεντρώσει, ασφαλίσει και να συναλλάξει σχεδόν οτιδήποτε».  

Μετά το 2016, to Ethereum χωρίστηκε σε Ethereum (ETH) και σε Ethereum Classic 

(ETC).(12) 

http://www.pymnts.com/news/bitcoin-tracker/2017/bitcoin-cryptocurrency-rival-ethereum-piques-russian-president-vladimir-putins-interest/
http://www.pymnts.com/news/bitcoin-tracker/2017/bitcoin-cryptocurrency-rival-ethereum-piques-russian-president-vladimir-putins-interest/
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Charts  3: Ethereum (Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

Εικόνα 7: Τιμή Ethereum 22/8/2017 (Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

http://www.coinmarketcap.com/
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Εικόνα 8: Zcash ( Πηγή: https://coinmarketcap.com/currencies/zcash/) 

 

11.3. Zcash (ZEC) 

Η κυκλοφορία του Zcash ξεκίνησε το 2017. Αποτελεί ένα αποκεντρωμένο και 

ανοιχτού κώδικα νόμισμα. Το νόμισμα , παρέχει ιδιωτικότητα κατά τις συναλλαγές 

που πραγματοποιούνται με αυτό και επιλεκτική διαφάνεια των συναλλαγών αυτών. 

Παρέχει επιπλέον ασφάλεια κατά τις συναλλαγές , ενώ όλες οι κινήσεις που γίνονται 

με αυτό καταγράφονται και δημοσιοποιούνται στα μπλοκ των αλυσίδων. Σε αυτές τις 

δημοσιεύσεις που παρουσιάζουν τις κινήσεις που πραγματοποιούνται, στοιχεία που 

αφορούν τον αποστολέα, τον παραλήπτη και τα ποσά που μετακινούνται δεν 

εκτίθενται.  

Με τη χρήση αυτού το νομίσματος, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να 

«σφραγίσουν» τις συναλλαγές τους (shielded transactions). Με αυτή τη διαδικασία , 

το περιεχόμενο των συναλλαγών κρυπτογραφείται με τη χρήση εξελιγμένων 

μεθόδων κρυπτογραφίας.(12) 

https://coinmarketcap.com/currencies/zcash/
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Charts  4: Zcash ( Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

Εικόνα 9: Τιμή Zcash 22/8/2017 (Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

http://www.coinmarketcap.com/
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Εικόνα 10: Dash (Πηγή:  https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-DASH) 

11.4. Dash 

To Dash, γνωστό και ως Darkcoin, εμφανίστηκε το 2014. Δημιουργός του είναι ο 

Evan Duffied. Η εξόρυξη του γίνεται με χρήση CPU(Central Processing Unit) ή 

GPU(Graphics Processing Unit). Αποτελεί μια πιο «εχέμυθη» εκδοχή του Bitcoin. 

Δουλεύοντας με αποκεντρωμένο δίκτυο mastercode, προσφέρει περισσότερη 

ανωνυμία και κάνει τις συναλλαγές σχεδόν μη ανιχνεύσιμες. Σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα μετά την εμφάνιση του, ανέβηκε πολύ στις προτιμήσεις των χρηστών. (12) 
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Charts  5: Dash ( Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

Εικόνα 11: Τιμή Dash 22/8/2017 (Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

http://www.coinmarketcap.com/
http://www.coinmarketcap.com/
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Εικόνα 12: Ripple (Πηγή: http://altcoindaytrader.com/2017/06/xrp-ripple-news-june-16th/  ) 

11.5. Ripple (XRP) 

Κυκλοφόρησε το 2012, και έχει μια κεφαλαιοποίηση της αγοράς της τάξεως των 1,26 

δις. δολαρίων. Είναι ένα πραγματικού χρόνου παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο προσφέρει 

τη δυνατότητα πραγματοποίησης άμεσων, έγκυρων, διάφανων και χαμηλού κόστους 

πληρωμών. 

Το Ripple δεν απαιτεί εξόρυξη. Αυτό είναι και ένα βασικό σημείο διαφοροποίησης 

από κάποια άλλα ψηφιακά νομίσματα. Το γεγονός ότι η εξόρυξη δεν απαιτείται , έχει 

ως αποτέλεσμα τη μειωμένη χρήση υπολογιστικής ισχύς, ενώ παράλληλα 

ελαχιστοποιεί την αφάνεια του δικτύου.(12) 
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Charts  6: Ripple (Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

Εικόνα 13: Τιμή Ripple 22/8/2017 ( Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

http://www.coinmarketcap.com/


42 
  

 

Εικόνα 14: Monero (Πηγή: https://coinmarketcap.com/currencies/monero/  ) 

11.6. Monero (XMR) 

Λανσαρίστηκε το 2014 και πολύ γρήγορα τράβηξε την προσοχή των χρηστών 

ψηφιακών νομισμάτων. Είναι ένα ασφαλές νόμισμα ανοιχτού κώδικα, το οποίο 

εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα του χρήστη και είναι μη ανιχνεύσιμο. 

Η δημιουργία του νομίσματος αυτού είναι αποτέλεσμα δωρεών και υποκινήθηκε από 

την κοινότητα χρηστών ψηφιακών νομισμάτων. Είναι αποκεντρωμένο νόμισμα και 

παρουσιάζει επεκτατικές τάσεις . Έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει στον χρήστη 

ολοκληρωτική ιδιωτικότητα κατά τη χρήστη τους στις συναλλαγές μέσω μιας τεχνικής 

που ονομάζεται ring signature. Με τη χρήση αυτής της τεχνικής, εμφανίζεται ένα 

σύνολο κρυπτογραφημένων υπογραφών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον 

μια πραγματική . Όλες οι υπογραφές παρουσιάζονται ως έγκυρες , οπότε αυτό 

καθιστά μη ανιχνεύσιμη την πραγματική υπογραφή. (12) 

https://coinmarketcap.com/currencies/monero/
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Charts  7: Monero ( Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

Εικόνα 15: Τιμή Monero 22/8/2017 ( Πηγή: www.coinmarketcap.com) 

 

http://www.coinmarketcap.com/
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Εικόνα 16: Bitcoin Wallets (Πηγή: https://www.disruptordaily.com/top-10-best-cryptocurrency-wallets-for-
2017/ ) 

 

12. Τύποι πορτοφολιών 

12.1. Bitcoin wallets 

Νωρίτερα αναφερθήκαμε στους 2 πιο διαδεδομένους τρόπους αποθήκευσης 

ψηφιακών νομισμάτων.  Θα κάνουμε  μια εκτενέστερη ανάλυση των διαφόρων 

τύπων wallets  που προορίζονται για τους κατόχους bitcoins και θα τα κατατάξουμε 

τα πιο δημοφιλή από αυτά στις κατηγορίες που υπάγονται. 

I. Desktop Wallets 

Το συγκεκριμένο πορτοφόλι παρέχει για τα bitcoins την υψηλότερη, σε σχέση με τα 

άλλα πορτοφόλια, ασφάλεια κατά την αποθήκευση. Το πορτοφόλι αποθηκεύεται 

στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και από εκεί γίνονται οι συναλλαγές. Τα 

συγκεκριμένα πορτοφόλια ενδέχεται να δυσκολέψουν στη χρήση τους τους 

αρχάριους, στους οποίους μπορεί να δημιουργήσουν μια σύγχυση.  

Μερικά παραδείγματα: 

 Bitcoin Core 

 Multibit 

 Armory (13) 

https://www.disruptordaily.com/top-10-best-cryptocurrency-wallets-for-2017/
https://www.disruptordaily.com/top-10-best-cryptocurrency-wallets-for-2017/
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II. Mobile Wallets 

Τα πορτοφόλια αυτά βρίσκονται στις κινητές τηλεφωνικές συσκευές των χρηστών. 

Μπορούν να αποθηκευτούν σε συσκευές τύπου iOS και Android. Είναι πρακτικά και 

προσβάσιμα, ενώ ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει εκεί αν θέλει ένα μικρό ποσό 

των bitcoins του για λόγους ασφαλείας και για να περιορίσει το μέγεθος της απώλειας 

του σε περίπτωση που χαθεί η τηλεφωνική του συσκευή.  

Σε αυτή την περίπτωση, δημοφιλείς επιλογές αποτελούν τα παρακάτω: 

 Mycelium 

 Wirex 

 Xapo (13) 

 

III. Online Wallets 

Η πρόσβαση σε αυτά τα πορτοφόλια γίνεται μέσω οποιασδήποτε συσκευής 

συνδεμένης στο διαδίκτυο. Οι συναλλαγές με αυτά τα πορτοφόλια είναι εύκολες και 

γρήγορες. Ο κίνδυνος σε αυτό το αποθηκευτικό μέσο  συσχετίζεται με την ευκολία 

της κλοπής των bitcoins από τους χάκερς. Μπορεί αυτά τα πορτοφόλια να 

ενδείκνυνται για συναλλαγές , αλλά είναι πιο ασφαλές για τους κατόχους ,τα μεγάλα 

ποσά να φυλάσσονται σε άλλους τύπους πορτοφολιών.  

Δημοφιλή Online  πορτοφόλια είναι τα παρακάτω: 

 Blockchain.info 

 BitGo 

 GreenAddress (13) 

 

IV. Hardware Wallets 

Τα πορτοφόλια αυτά αποτελούν ιδανική επιλογή για αποθήκευση μεγάλων ποσών. 

Αποτελεί φιλική προς το χρήστη μέθοδο αποθήκευσης και πρόκειται για  

ανεξάρτητες, φορητές συσκευές. Οι χρήστες τα συνδέουν και τα αποσυνδέουν όταν 

το επιθυμούν και έχουν απόλυτο έλεγχο πάνω στα χρήματα τους.  

Σε αυτή την περίπτωση έχουμε αυτές τις δημοφιλείς συσκευές: 
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 Keepkey 

 Trezor 

 Ledger Nano (13) 

 

V. Paper Wallets 

Αποτελεί μια απόλυτα ασφαλή επιλογή σε σχέση με τον κίνδυνο κλοπής από χάκερς. 

Τα πορτοφόλια αυτά εκτυπώνονται και διαθέτουν φυσική υπόσταση, ενώ δεν 

υπάρχει η  ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο. Οι χρήστες έχουν συνεχή έλεγχο τον 

χρημάτων τους και διατηρούν οι ίδιοι τα ιδιωτικά κλειδιά τους. Τα προβλήματα σε 

αυτή την περίπτωση συσχετίζονται με το γεγονός ότι το υλικό μπορεί να καταστραφεί 

ή να φθαρεί .  

Οι χρήστες για την απόκτηση τέτοιων πορτοφολιών έχουν τις παρακάτω επιλογές: 

 BitcoinPaperWallet 

 BitAddress (13) 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Mt. Gox (Πηγή : https://nakedsecurity.sophos.com/2015/08/03/mt-gox-founder-mark-karpeles-

arrested-but-not-over-missing-bitcoinage/  ) 
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13. Mt Gox 

13.1. Το δημοφιλέστερο ανταλλακτήριο και η πτώση του 

Μια από τις πιο πολύκροτες περιπτώσεις ανταλλακτηρίου Bticoins αποτελεί το Mt 

Gox. Με έδρα την περιοχή Shibuya , στο Τόκυο της Ιαπωνίας, ξεκίνησε τη λειτουργία 

του, τον Ιούλιο του 2010.  Μέχρι το 2013 διαχειριζόταν περίπου το 70% των 

συνολικών συναλλαγών που συσχετίζονται με το Bitcoin. Στις αρχές του 2014, και 

εντελώς ξαφνικά, η εταιρία αυτή έκλεισε και υπέβαλε αίτηση για μια μορφή 

προστασίας από τη χρεοκοπία υπό την αιγίδα της Ιαπωνικής νομοθεσίας. Το Mt Gox 

, ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι περίπου 850,000 Bitcoins ( η αξία των οποίων εκείνη 

τη χρονική στιγμή προσέγγιζε τα 460 εκ. δολάρια Αμερικής) και 27 εκ. δολάρια 

Αμερικής σε τραπεζικές καταθέσεις, είχαν χαθεί. Έκτοτε, 200,000 Bitcoins κατάφεραν 

να εντοπιστούν, αλλά τι ακριβώς έγινε δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Το μεγαλύτερο 

μέρος των απολεσθέντων δεν έχει βρεθεί και οι κάτοχοι τους ποτέ δεν 

αποζημιώθηκαν.  

Το Mt Gox δεν αποτελούσε τραπεζικό ίδρυμα, αλλά αρχικά υπήρξε  χώρος 

αγοραπωλησίας και ανταλλαγής καρτών ενός παιχνιδιού που ονομαζόταν «Magic : 

The Gathering». Από αυτό το παιχνίδι άλλωστε προέρχεται και η ονομασία του ( “ 

Magic The Gathering Online eXchange”). Η Ιαπωνική κυβέρνηση δεν επέβλεπε τον 

οργανισμό αυτό, ενώ δεν υπήρχε διαφάνεια στις κινήσεις του.  

Τα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση του Mt Gox δεν 

διευκρινίστηκαν ποτέ . Ο χειριστής του site, Mark Karpeles, δήλωσε ότι το γεγονός 

ήταν αποτέλεσμα δράσης χάκερς. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, τον Ιούλιο του 2011, 

οι χάκερς αυτοί εντόπισαν μια αδυναμία στον κώδικα του συστήματος και έκλεψαν 

ποσό αντίστοιχο των 8,750,00 εκ δολαρίων Αμερικής. Με μια δεύτερη παρέμβαση 

τους, πάλι λόγω αδυναμιών του κώδικα , οι χάκερς κατάφεραν να ολοκληρώσουν και 

άλλες συναλλαγές , ξεγελώντας το σύστημα του Mt Gox. Μεγάλο μέρος του 

προγραμματισμού του κώδικα του συστήματος είχε γίνει από τον ίδιο τον Mark 

Karpeles. Μετέπειτα υπήρξαν ισχυρισμοί ότι μεγάλο μέρος του κώδικα που είχε 

δημιουργηθεί, δεν δοκιμάστηκε πριν τεθεί σε λειτουργία, ότι οι έλεγχοι στο σύνολο 

του λογισμικού ήταν ελάχιστοι και , τέλος, υπήρχε σημαντική καθυστέρηση στην 

πραγματοποίηση κάποιων ενημερώσεων του συστήματος που αφορούσαν στο 

κομμάτι της ασφάλειας και έπρεπε να εκτελεστούν άμεσα. (14) 
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13.2. O CEO του ανταλλακτηρίου και η εμπλοκή του 

Ο Karpeles εκδήλωσε ενδιαφέρον για τα Bitcoin στα τέλη του 2010 και το Mt Gox 

αποτέλεσε το ιδανικό μέρος για να στήσει ένα ανταλλακτήριο Bitcoins. Τον 

Φεβρουάριο του 2011 αγόρασε την εταιρία από τον McCaleb. Αμέσως μετά τη 

μεταβίβαση, ο νέος ιδιοκτήτης έμαθε ότι το Mt Gox είχε πέσει θύμα δραστηριότητας 

χάκερς τουλάχιστον μια φορά και έχασε μια σημαντική μερίδα των bitcoins του ( 

80,000 bitcoins) και βρέθηκε να έχει στην κατοχή του μια εταιρία που ήξερε ότι είχε 

ήδη χτυπηθεί από χάκερς πριν ακολουθήσουν οι επόμενες κλοπές. 

Σήμερα, τα 650,000 bitcoins δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί και ο CEO του 

ανταλλακτηρίου, Mark Karpeles, αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες 

Μετά από επανειλημμένες συλλήψεις , με την ελπίδα να ομολογήσει τα εγκλήματα 

για τα οποία τον θεωρούσαν υπαίτιο, το Νοέμβριο του 2015, οι Γιαπωνέζοι κατήγοροι 

άσκησαν ποινική δίωξη κατά του Karpeles. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τους 

για την υπόθεση αυτή, ο Karpeles βρέθηκε κατηγορούμενος για ανάρμοστη χρήση 

ηλεκτρονικών κεφαλαίων και για υπεξαίρεση ποσού μεγαλύτερου των 300,000,000 

Γιέν ( 2.7 εκ. δολάρια) πελατειακών κεφαλαίων. (15) 

Στην δίκη που έγινε σε βάρος του στις 11 Ιουλίου του 2017, ο Karples δήλωσε αθώος 

στις κατηγορίες που του αποδόθηκαν και αφορούν υπεξαίρεση χρήματος και 

παραποίηση δεδομένων.  Πιο συγκεκριμένα, στη δίκη που πραγματοποιήθηκε στο 

Τόκυο , βρέθηκε κατηγορούμενος για τη μεταφορά 3 εκ. δολαρίων που ήταν 

πελατειακό κεφάλαιο στον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος του 2013, 

κατηγορία την οποία απέρριψε. (16) 

 Ο κόσμος του Bitcoin βρέθηκε προ μεγάλης εκπλήξεως και σε κατάσταση σοκ μετά 

τα γεγονότα που αφορούσαν στο Mt Gox. Οι οπαδοί και ακόλουθοι του, εκτίμησαν τις 

επιπτώσεις του γεγονότος ως βραχυπρόθεσμες, παρά σαν ένα πρόβλημα με 

μακροπρόθεσμες συνέπειες, θεωρώντας ότι η «τεχνολογική κομψότητα» του και ο 

ενθουσιασμός τον οποίο εμπνέει στου χρήστες θα το κρατήσουν σταθερό και δυνατό.  

Το Bitcoin είναι ένα νόμισμα και η διατήρηση του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

εμπιστοσύνη που δείχνουν σε αυτό οι χρήστες, ενώ πρέπει να κερδίσει το σύνολο 

των χρηστών ώστε να ευημερήσει . Η αξία των νομισμάτων γενικότερα συντηρείται 

όσο οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτή και ο λόγος που ένα νόμισμα παραμένει σε 

κυκλοφορία είναι πεποίθηση ότι αυτό θα ευδοκιμήσει. (17) 
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Εικόνα 18: Money Laundering (Πηγή: http://dollarsandsense.sg/how-do-criminals-use-money-laundering/ ) 

14. Money Laundering 

 

14.1. Τι είναι το «ξέπλυμα χρήματος»; 

 

Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί ένα ποινικό αδίκημα , το οποίο συσχετίζεται με την 

μετατροπή και τη μεταφορά στοιχείων που προέρχονται από παράνομες 

δραστηριότητες .  Αυτή η ενέργεια συμπεριλαμβάνει την απόκρυψη της πραγματικής 

προέλευσης , της τοποθεσίας , της φύσης , της διάθεσης, των κινήσεων και της 

μεταφορά των στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν από παράνομες δραστηριότητες.  Η 

συμμετοχή , η υποστήριξη ή η διευκόλυνση τέτοιων δραστηριοτήτων, όπως η 

μεταφορά χρημάτων παράνομης προέλευσης σε πολλαπλούς τραπεζικούς 

λογαριασμούς και, μετέπειτα, η παρουσίαση τους ως νόμιμα χρήματα και η χρήση 

τους για νόμιμες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες , επίσης, θεωρούνται ξέπλυμα 

χρήματος. (18) 

 

14.2. Μορφές με τις οποίες εμφανίζονται τα στοιχεία (ανάλογα 

με τις λειτουργίες που εκτελούν) 

 

 Όσα αγαθά μπορούν σε έναν διαφορετικό βαθμό το καθένα να εκτελέσουν 

λειτουργίες που χαρακτηρίζουν τα χρήματα (λειτουργίες όπως : μέσο συναλλαγών, 

μονάδα μέτρησης, μέσο διαφύλαξης αξιών),  μπορούν να θεωρηθούν πιθανά 
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στοιχεία για ξέπλυμα χρήματος. Στα στοιχεία τα οποία θεωρούνται μέσα συναλλαγών 

(“medium of exchange”) και εκτελούν αυτή τη λειτουργία, συμπεριλαμβάνονται τα 

μετρητά , καταθέσεις όψεως, επιταγές και τα ψηφιακά νομίσματα. Στο κομμάτι της 

διαφύλαξης αξιών ( “store of value”) συμπεριλαμβάνεται το αντίκρισμα σε χρυσό, το 

οποίο βασίζεται σε αποθέματα πραγματικού χρυσού με την τρέχουσα αξία της 

αγοράς. Επιπλέον , ο χρυσός λειτουργεί και ως διεθνώς ανταλλάξιμο αγαθό, 

υπολογίζοντας απλά τις τιμές που του αντιστοιχούν ανάλογα με το νόμισμα της 

εκάστοτε χώρας (“unit of account”).   Επιπροσθέτως, ο χρυσός αποτελεί μέσο που 

εξυπηρετεί άμεσα και απευθείας συναλλαγές , χωρίς την ανάγκη περισσότερων 

αναγνωριστικών στοιχείων, όπως για παράδειγμα αριθμό πιστωτικής κάρτας ή 

αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.  

Προϊόντα και υπηρεσίες από ορισμένες διαφημιστικές φίρμες , χρήματα που 

συσχετίζονται με καζίνο, εστιατόρια και αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, 

θα μπορούσαν και αυτά να θεωρηθούν στοιχεία που χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα 

χρήματος. 

Η στιγμή της μετατροπής ρευστού χρήματος σε επενδυτικά προϊόντα, είναι σημαντική 

καθότι αποτελεί το σημείο εντοπισμού της παράνομης δραστηριότητας. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω ελέγχου των ύποπτων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τις 

κρατικές αρχές , ελεγκτικές εταιρίες και τραπεζικά ιδρύματα. Εφόσον οι 

δραστηριότητες είναι νόμιμες, η προέλευση και διάθεση των χρημάτων και λοιπών 

στοιχείων πρέπει να είναι ανιχνεύσιμη. (18) 

 

14.3. Φάσεις του κύκλου «ξεπλύματος χρήματος» 

 

Στην περίπτωση ξεπλύματος χρήματος, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ως μέσο συναλλαγών τα χρήματα που διακινήθηκαν μόνο αν αυτά 

καταφέρουν να διοχετευτούν στον επιχειρηματικό κύκλο με επιτυχία και χωρίς να 

αποκαλύπτεται η παράνομη προέλευση τους. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία 

διακίνησης παράνομα αποκτηθέντος χρήματος επιτυχώς, αυτά τα στοιχεία 

εγκληματικής δραστηριότητας περνάνε στη φάση της νόμιμης χρήσης τους. Ο κύκλος 

του ξεπλύματος χρήματος χωρίζεται σε τρία στάδια .  

I. Φάση τοποθέτησης (placement phase): τα αποκτηθέντα στοιχεία είτε 

κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε επενδύονται, είτε 

παραμένουν λαθραία σε μορφή μετρητών ή διαμαντιών.  

II. Φάση διαστρωμάτωσης / συσσώρευσης (layering phase): στην φάση 

αυτή πραγματοποιείται η μεταφορά των τοποθετημένων , πλέον, χρημάτων 
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ανάμεσα σε πολλούς λογαριασμούς σε διαφορετικές τράπεζες και σε 

επιχειρηματίες, με σκοπό να καλυφθεί η ταυτότητα του πραγματικού 

ιδιοκτήτη. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης των χρημάτων προσπαθεί να αποφύγει 

ποικίλους νομικούς περιορισμούς.  

III. Φάση ενσωμάτωσης (integration phase): σε αυτή τη φάση, τα νόμιμα και 

τα παράνομα αποκτηθέντα στοιχεία, συνδυάζονται και ενσωματώνονται στον 

επιχειρηματικό κύκλο. Μετά από αυτή τη διαδικασία , πολλές φορές τα ενιαία 

πλέον χρήματα, μεταφέρονται ως νόμιμα πλέον περιουσιακά στοιχεία στον 

αρχικό τους ιδιοκτήτη. (18) 

 

14.4. Ξέπλυμα χρήματος , τρομοκρατία και ηλεκτρονικές 

πληρωμές 

Ανάμεσα στους άλλους λόγους για τους οποίους πραγματοποιείται ξέπλυμα 

χρήματος, συγκαταλέγονται και λόγοι που σχετίζονται με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες. Η μεταφορά χρημάτων σε αυτή την περίπτωση πολλές φορές 

ξεπερνάει τα σύνορα μιας χώρας για να φτάσει στον τελικό προορισμό της. Σε μια 

τέτοια περίπτωση η άμεση η μεταφορά χρημάτων είναι ανέφικτη λόγω των αυστηρών 

έλεγχων κατά την είσοδο στην χώρα προορισμού. Για αυτό απαιτείται ένας τρόπος 

αποδοτικός, που να διευκολύνει αυτές τις συναλλαγές ανάμεσα στις χώρες , να 

εξασφαλίζει ανωνυμία και το απόρρητο της συναλλαγής. Μια τέτοια δυνατότητα που 

να μπορεί να προσφέρει τα περισσότερα από τα παραπάνω είναι η διακίνηση 

χρημάτων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, με τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων. (18) 

 

15. Darkweb 

15.1. Τι είναι το Dark Web 

Το dark web αποτελεί το τρίτο και «βαθύτερο» στρώμα του διαδικτύου. Με πρώτο και 

πιο προσβάσιμο το Surface Web και δεύτερο (και μη προσβάσιμο από τις 

καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης ) το Deep Web, τρίτο ακολουθεί το Dark Web. Το 

τμήμα αυτό του διαδικτύου είναι σκοπίμως κρυμμένο από το ευρύ κοινό. Σε αυτό το 

τμήμα υπάγονται κρυφοί διαδικτυακοί τόποι στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο 

χρήστες που χρησιμοποιούν συγκεκριμένο λογισμικό. Η πρόσβαση αυτή αφορά 

μόνο στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους και όχι στους χειριστές αυτών. Η ταυτότητα 

τους παραμένει κρυφή. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές του 
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διαδικτύου, μπορούν να δραστηριοποιηθούν χωρίς να υπάρχει υψηλός κίνδυνος για 

αυτούς να εντοπιστούν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θεωρούν ότι είναι 

ασφαλές για αυτούς να δραστηριοποιούνται, εκτός από νόμιμες, και σε παράνομες 

δραστηριότητες. (19) 

15.2. Παράνομες δραστηριότητες που συσχετίζονται με το 

Dark Web 

Οι παράνομες ενέργειες που γίνονται μέσω διαδικτύου, εξαπλώνονται σε όλα το 

στρώματα του. Είναι πιθανό να γίνουν τόσο στο Surface Web, όσο και στο Deep 

Web και το Dark Web. Μια μεγάλη γκάμα εγκληματικών ενεργειών, που εκτείνονται 

ανάμεσα σε τρομοκρατικές και δολοφονικές , μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω 

της χρήσης του διαδικτύου. Ενώ το διαδίκτυο γενικότερα ενδείκνυται για συζήτηση 

και κινητοποίηση των εμπλεκόμενων, το Dark Web ενδείκνυται για διεκπεραίωση τον 

παράνομων δραστηριοτήτων με μειωμένο κίνδυνο.  

Η εγκληματική δραστηριότητα του 21ου αιώνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 

διαδίκτυο και τις προηγμένες σύγχρονες τεχνολογίες. Μέσω αυτών, οι εμπλεκόμενοι  

έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την εγκληματική τους δράση. Τέτοιες 

δραστηριότητες συσχετίζονται με διανομή παράνομων ουσιών, trafficking, 

αγοραπωλησίες όπλων, αλλά και εγκλήματα τα οποία συσχετίζονται άμεσα με την 

τεχνολογία . Τέτοια εγκλήματα αφορούν στην πλαστογραφία ταυτότητας και απάτες 

που συσχετίζονται με πιστωτικές κάρτες.  

Το Dark Web έχει συνδεθεί με πολλά εγκλήματα ανάμεσα στα οποία εντοπίζονται 

πολλές υποθέσεις παράνομου εμπορίου ναρκωτικών, όπλων, αγοραπωλησίες 

εξωτικών ζώων και διακίνηση κλεμμένων αγαθών, ακόμα και πληροφοριών. 

Επιπροσθέτως, ευδοκιμούν ιστοσελίδες που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό τζόγο, 

ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ακόμα και κλέφτες και εκτελεστές επί 

πληρωμή. Είναι, επίσης, έντονη η διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού. 

Το πραγματικό ποσοστό των χρηστών που επισκέπτονται τις συσχετιζόμενες με το 

Dark Web ιστοσελίδες δεν είναι ξεκάθαρο. Τα δεδομένα που αφορούν την 

επισκεψιμότητα αυτού του χώρου του διαδικτύου είναι ελλιπή και τα  όποια 

αποτελέσματα προκύπτουν από απόπειρες μετρήσεων, αμφίβολα. 

Ο ρόλος του Dark Web είναι πολλαπλός στο κομμάτι των παράνομων 

δραστηριοτήτων των χρηστών. Παίζει ρόλο και στο σχεδιασμό και την οργάνωση 

εγκλημάτων , εξυπηρετώντας ως φόρουμ την επικοινωνία των εμπλεκόμενων  . Έτσι 



53 
  

αξιοποιείται η δυνατότητα χρήσης των διαφόρων chat rooms και άλλων υπηρεσιών 

επικοινωνίας. Έχει αναφερθεί ότι μέσα σε αυτά τα chat rooms, γίνονται συζητήσεις 

για τεχνικές που αφορούν απάτες οι οποίες συσχετίζονται με τις επιστροφές φόρου. 

Χρησιμοποιείται επίσης ως πλατφόρμα παράνομων αγοραπωλησιών και 

παραβιάσεων δεδομένων.  

 

Η παραβίαση προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη χρήση κακόβουλου λογισμικού. 

Αποκτώνται πληροφορίες από μη κρυπτογραφημένες πιστωτικές και χρεωστικές 

κάρτες. Τέτοιου είδους λογισμικά είναι εφικτό να αγοραστούν στο Dark Web. 

Διαθέσιμα και προς τους ενδιαφερόμενους μπορούν να βρεθούν και άλλα 

προσωπικά στοιχεία πολιτών, παράνομα αποκτηθέντα, όπως ονόματα και οι 

αντίστοιχοι σε αυτά αριθμοί κοινωνικής ασφάλειας. Όλα αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο 

βρίσκονται διαθέσιμα στο Dark Web, αλλά η πώληση των πληροφοριών που τα 

αφορούν μπορεί να γίνει και πάρα πολύ γρήγορα. Όσοι αποκτούν παράνομα 

πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να χρησιμεύσουν για παράνομες ενέργειες , τις 

πουλάνε μέσω του Dark Web στους ενδιαφερόμενους. (19) 

 

15.3. Τρόποι πληρωμής στο Dark Web 

Μια από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους πληρωμών των συναλλαγών που γίνονται 

στις σελίδες του Dark  Web είναι τα ψηφιακά νομίσματα . Συγκεκριμένα θα 

αναφερθούμε στο Bitcoin. 

Όπως έχουμε προαναφέρει η ανωνυμία και οι ελάχιστες και βασικές πληροφορίες 

που απαιτούνται για τις συναλλαγές με bitcoin είναι μερικά από τα στοιχεία που το 

καθιστούν το δημοφιλέστερο νόμισμα συναλλαγών σε ιστοσελίδες αυτού του 

διαδικτυακού επιπέδου. Με τη χρήση μόνο μιας διεύθυνσης και με μια 

κρυπτογραφημένη υπογραφή οι συναλλαγές και οι μεταφορές νομισμάτων 

επικυρώνονται.  Το ψηφιακό πορτοφόλι και το ιδιωτικό κλειδί των χρηστών δεν 

καταγράφονται πουθενά. Αυτό ακριβώς το κάνει και τόσο σημαντικό κατά τη διάρκεια 

αυτών των συναλλαγών, καθώς όλοι οι παράνομοι παράγοντες που εμπλέκονται, 

μπορούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και να προχωρήσουν στις παράνομες 

πράξεις τους χωρίς να έχουν τον άμεσο φόβο του εντοπισμού και της δίωξης τους. 

(19) 
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16. Tα ψηφιακά νομίσματα και το Bitcoin σήμερα 

16.1. Οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών 

νομισμάτων 

Τον τελευταίο καιρό, πρώτο θέμα της επικαιρότητας αποτελεί το Bitcoin και τα 

ψηφιακά νομίσματα γενικότερα, λόγω τον μεγάλων διακυμάνσεων που προέκυψαν 

στις τιμές τους. Την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου του 2017 , το Bitcoin ξεπέρασε τα 

5.000 (για την ακρίβεια έφτασε τα 5.005) αμερικάνικα δολάρια . Πρώτη φορά 

διαμορφώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο η ισοτιμία Bitcoin-αμερικάνικου δολαρίου. Την 

ακόλουθη ημέρα , η ισοτιμία υποχώρησε κατά 0,6%.  

Στις αρχές του έτους, κατάφερε να ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια και σε 8 μήνες 

σημείωσε άνοδο 500%. (20) 

Οι παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτή την άνοδο της τιμής του δολαρίου μπορούν 

να συνοψιστούν στους εξής: 

 Τεχνολογικές βελτιώσεις που σχετίζονται με το Bitcoin 

 Αύξηση ενδιαφέροντος για το Bitcoin και γενικότερα για τα κρυπτονομίσματα 

από τους επενδυτές. 

Μια πρόσφατη αλλαγή πραγματοποιήθηκε, ώστε να διευκολύνει τις συσχετιζόμενες 

με το Bitcoin συναλλαγές. Εφαρμόστηκε το Segregated Witness. Αποτελεί μια 

αναβάθμιση με την οποία αυξάνεται το εύρος των συναλλαγών και το δίκτυο 

αποσυμπιέζεται, ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση.  

Τον Νοέμβριο αυτού του έτους, θα υποστεί και μια περαιτέρω αναβάθμιση. Η 

αναβάθμιση αυτή αποσκοπεί στην επιτυχή διεκπεραίωση μεγαλύτερου όγκου 

συναλλαγών. Το δίκτυο θα διαχωριστεί σε δύο ξεχωριστά τμήματα. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία τριών εκδοχών του Bitcoin. Πιο συγκεκριμένα , δύο 

Bitcoin Blockchains και το Bitcoin Cash.  

Παράλληλα με την σταδιακή τεχνική αναβάθμιση του Bitcoin , το ενδιαφέρον φαίνεται 

να πέφτει γενικότερα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Όλο και περισσότεροι 

οργανισμοί έχουν αρχίσει να έλκονται από αυτά και να εξετάζουν τις πιθανές χρήσεις 

τους. Ακόμα, πολλές εταιρίες συμμετέχουν στις αρχικές προσφορές 

κρυπτονομισμάτων (Initial Coin Offerings). (21) 
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17. INITIAL COIN OFFERINGS (IOCs) 

 

17.1. Τι είναι οι ICOs 

Οι αρχικές προσφορές κρυπτονομισμάτων παρέχουν ένα μη ρυθμιζόμενο μέσο 

χρηματοδότησης επιχειρήσεων με κρυπτονομίσματα. Οι προγραμματιστές πουλάνε 

ένα ποσοστό ενός νέου κρυπτονομίσματος, μη διαθέσιμου ακόμα για το ευρύ κοινό,  

στους πρώτους υποστηρικτές του με αντάλλαγμα πραγματικά χρήματα ή άλλα 

κρυπτονομίσματα.  

Ουσιαστικά οι πρώτοι αγοραστές τους δεν αγοράζουν νομίσματα, αλλά κώδικα ο 

οποίος διαμορφώνει συμβόλαια. Είναι μια μορφή μαρκών που αντιστοιχούν σε 

κάποια αξία και ανταλλάσσονται με άλλες μάρκες. Σε πολλές περιπτώσεις , οι 

επενδυτές δεν έχουν εγγυημένα δικαιώματα και οι «μάρκες» οι οποίες αγοράζουν δεν 

έχουν σκοπό, δεν έχουν λειτουργικότητα και δεν έχουν διαμορφωμένα 

χαρακτηριστικά. Δε αποτελούν επένδυση, νόμισμα, δεν παρέχουν ασφάλεια, δεν 

αποτελούν μορφή αγαθού. Δεν ανταλλάσσονται με άλλα νομίσματα, με μορφή 

ασφάλειας ή με άλλο αγαθό ή με οποιοδήποτε οικονομικό όργανο. 

Αντ’ αυτού, η αγορά των επενδυτικών μαρκών σε μια αρχική προσφορά 

κρυπτονομισμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να μεταφερθεί αξία εντός του 

οικοσυστήματος του νέου νομίσματος ή σε οικοσυστήματα άλλων 

κρυπτονομισμάτων. Και, τελικά, σε υποστηριζόμενα από την κυβέρνηση νομίσματα.  

Στόχος και επιθυμία των περισσοτέρων επενδυτών είναι το άλμα  της τιμής του νέου 

κρυπτονομίσματος . Επιλέγουν να επενδύσουν στα νέα αυτά κρυπτονομίσματα, 

επειδή πιστεύουν ότι θα έχουν αξία ως νομίσματα ή ότι επειδή πιστεύουν ότι θα 

έχουν αξία στην πλατφόρμα που πρόκειται να δημιουργηθεί. (22) 

17.2. Πως ξεκινάει; 

Οι επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν μια IOC , ξεκινάνε με τη δημιουργία μιας 

εταιρίας. Γνωστοποιούν την επερχόμενη πώληση μαρκών και δημοσιοποιούν μια 

Λευκή Βίβλο με όσα πρόκειται να δημιουργήσουν , πώς σκοπεύουν να τα κάνουν και 

ποιο είναι το απαιτούμενο κόστος για να τα πραγματοποιήσουν. Στη συνέχεια 

λανσάρουν το νέο τους κρυπτονόμισμα μέσω κάποιας διαθέσιμης υπηρεσίας (όπως 

το CoinList και το Waves). Οι ενδιαφερόμενοι αρχίζουν τις προσφορές τους για τα 

νομίσματα. 
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Η εξασφάλιση μιας καλής συμφωνίας για τους πρώτους επενδυτές μπορεί να 

αποδειχθεί σημαντική. Μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους αρχικούς 

ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι οποίοι στη συνέχεια δίνουν το έναυσμα ώστε να 

ακολουθήσει ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών. Επιπροσθέτως, προωθούν 

κοινωνικά το νέο νόμισμα και ενισχύουν τις δημόσιες σχέσεις που το αφορούν,  

δημιουργώντας τελικά ένα εύφορο έδαφος για να ανθίσει η δραστηριότητα που 

σχετίζεται με αυτό και να πετύχει το ανερχόμενο νόμισμα. (22) 

17.3. ICOs και απαγόρευση από την Κίνα 

H People’s Bank of China (PBoC), ολοκλήρωσε τις έρευνες τις γύρω από τον τρόπο 

λειτουργία των ICOS και γνωστοποίησε ότι ανάλογου τύπου δραστηριότητες θα 

τιμωρούνται αυστηρά στο μέλλον ως παράνομες, ενώ στο παρόν θα τιμωρηθούν 

νομικές παραβιάσεις που σχετίζονται με ήδη ολοκληρωμένες ICOs. 

Μπορεί οι ICOs να συνδέεται με επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες ανάδειξης 

επιχειρήσεων, αποτελούν, όμως, και πόλο έλξης και ανάπτυξης  παρανόμων και 

εγκληματικών δραστηριοτήτων. Δημιουργούν εύφορο έδαφος για απάτες , για τη 

χειραγώγηση της αγοράς και για δραστηριοποίηση ατόμων που διαπράττουν 

ηλεκτρονικά εγκλήματα.  

Η PBoC χαρακτηρίζει τις ενέργειες που σχετίζονται με τις ICOs ως ενέργειες που 

διαταράσσουν την οικονομική τάξη και πρέπει να απαγορευτούν, ενώ στο Πεκίνο 

ξεκίνησαν το κλείσιμο των τοπικών ανταλλακτηρίων Bitcoins και μέχρι τις 30 

Σεπτεμβρίου του 2017 θα διακοπούν όλες οι συναλλαγές στο μεγαλύτερο 

ανταλλακτήριο της Κίνας , το BTC China. (23) 

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση αυτή από την Κίνα, η ανοδική πορεία που 

γνώρισαν τα κρυπτονομίσματα και ειδικά το Bitcoin , η τιμή του οποίου εκτοξεύθηκε 

στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2017,  άρχισε να φθίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Το 

Bitcoin έπεσε κατά 10%, το Ethereum κατά 21,74% το Litecoin κατά 24,92 και το 

BitConnect κατά 32,10%. 

Η κίνηση αυτή της κινέζικης κυβέρνησης , ακολούθησε δυο μήνες μετά την απόφαση 

της Αμερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), που προβλέπει ότι οι ICOs 

αποτελούν επενδύσεις και οφείλουν να καθορίζονται από τους ίδιους κανόνες με 

τους οποίους καθορίζονται οι μετοχές. Μετά από αυτές τις δυο υπερδυνάμεις, 

ακλουθούν η ρωσική κυβέρνηση που διεξάγει ποινική έρευνα γύρω από τα Bitcoins 

και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας που διώκει και φυλακίζει τους εκδότες Bitcoin. (24) 
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Διάγραμμα 11: Άνοδος και πτώση τουBitcoin (Πηγή: www.bloomberg.com) 
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18. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την επίσημη κυκλοφορία του το 2009, το Bitcoin αποτέλεσε αντικείμενο έλξης 

τόσο για επενδυτές και χρήστες του διαδικτύου, όσο και για όσους συσχετίζονται με 

τη μαύρη αγορά. Εμφανίστηκε με σκοπό να αποτελέσει εναλλακτικό νόμισμα από το 

παραστατικό χρήμα (fiat money) , χωρίς να έχει απτή υπόσταση και να αποκτάται 

μέσω εξόρυξης. Αποτελεί το πρώτο παράδειγμα της ραγδαία αναπτυσσόμενης 

κατηγορίας χρημάτων cryptocurrency , στην οποία η απόκτηση περισσότερων 

νομισμάτων επιτυγχάνεται με την επίλυση περίπλοκων μαθηματικών προβλημάτων 

μέσα από λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις κυβερνητικές δυνάμεις και η ανασφάλεια κατά τις 

διαδικτυακές κυρίως συναλλαγές δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας ενός 

νομίσματος αποστασιοποιημένου από ελέγχους και περιορισμούς. Ενός νομίσματος 

με το οποίο η χρήστες θα αισθάνονται ότι ασκούν πάνω του κάποια δύναμη, το 

επηρεάζουν και το κατευθύνουν ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες. Ένα νόμισμα 

με το οποίο η επαφή και η τριβή είναι άμεση. Τα υπόλοιπα εναλλακτικά νομίσματα , 

αποτέλεσαν μια επιλογή για τους χρήστες, αλλά ακόμα και αυτά γνωρίζουν 

περιορισμούς και υπόκεινται σε διάφορες μορφές ελέγχου. Τα ψηφιακά νομίσματα 

αποτελούν μια ιδανική επιλογή εναλλακτικού νομίσματος . Ο τρόπος λειτουργίας του 

έχει αρκετά κοινά σημεία με τον τρόπο που συναλλάσσεται το παραστατικό χρήμα, 

με την επιθυμητή απουσία του κυβερνητικού ελέγχου. Παρόλα αυτά , η απουσία αυτή 

ανοίγει «παράθυρα» για παράνομες και αθέμιτες δραστηριότητες , δραστηριότητες 

που εμπλέκουν την μαύρη αγορά και τη διακίνηση παράνομων εμπορευμάτων.  

Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με το Dark Web και την παράνομη δράση σε 

αυτό. Το Dark Web , είναι ουσιαστικά ένα υπόστρωμα του διαδικτύου, αποτελεί τον 

ιντερνετικό «χώρο» στον οποίο εγκληματικές δραστηριότητες , συσχετιζόμενες με την 

ψηφιακή τεχνολογία και μη, πραγματοποιούνται. Σε έναν τέτοιο χώρο που επικρατεί 

η παρανομία και η ανάγκη για μυστικότητα, διακριτικότητα και αφάνεια είναι 

προεξέχουσας σημασίας, ένα νόμισμα σαν τον ψηφιακό αποτελεί πρώτη επιλογή για 

τους χρήστες.  

Το Dark Web και οι παράνομες συναλλαγές που γίνονται στους κόλπους του (όπως 

και αυτές που σχετίζονται με την μαύρη αγορά), αξιοποιούν τα ψηφιακά νομίσματα 

για άνομες πράξεις και συναλλαγές. Αυτή η μη ελεγχόμενη κατάσταση αποτελεί , 

ίσως , το μελανότερο σημείο στην ιστορία χρήσης του ψηφιακού νομίσματος. 
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Χαρακτηριστικά που υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως προσφέρουν μια ανακούφιση 

και μια αίσθηση ασφάλειας στους χρήστες, εδώ χρησιμεύουν σε παράνομους 

διακινητές και ενδιαφερόμενους αγοραστές. Ο ρόλος των πλεονεκτημάτων αυτών 

των νομισμάτων εδώ αντιστρέφεται και χρησιμοποιείται ενάντια στην έννομη τάξη, 

την δικαιοσύνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη ελευθερία και όλους 

τους παράγοντες που κάνουν ένα κράτος να λειτουργεί σωστά. 

Αν και έχει αυτή τη «σκοτεινή» πλευρά στη χρήση του, η ανάπτυξη της και η άνθηση 

των ψηφιακών νομισμάτων μπορεί να δώσει πολλές ευκαιρίες στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη των εμπορικών συναλλαγών στον κόσμο, ενώ οποιαδήποτε απόπειρα 

περιορισμού και εξάλειψης της χρήσης  τους θα επέφερε μόνο προβλήματα και 

συστημικές δυσλειτουργίες.  

Παρά τη μεγάλη «γκάμα»  ψηφιακών νομισμάτων, οι πλειοψηφία των χρηστών 

επιλέγει το κυρίως το Bitcoin και το διατηρεί πρώτο σε δημοτικότητα. Οι ποικιλία 

όμως που υπάρχει καλείται να καλύψει ενίοτε εξειδικευμένες απαιτήσεις των 

χρηστών και παράλληλα να αυξήσει τη δύναμη των ψηφιακών νομισμάτων και να τα 

καθιερώσει. 

Το συμβάν που σχετίζεται με το Bitcoin και το σημαντικότερο του ανταλλακτήριο Mt 

Gox, αναμφίβολα αποτελεί ένα γεγονός το οποίο θα μπορούσε να κλονίσει τη 

δύναμη του νομίσματος και την αγάπη του κόσμου προς αυτό. Η εμπιστοσύνη σε 

αυτό το νόμισμα δέχτηκε ένα πλήγμα και το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δεν 

αποζημιώθηκαν ενδεχομένως συντηρεί ακόμα και σήμερα ένα είδος επιφύλαξης 

απέναντι στο νόμισμα αυτό.  

Αν και όταν βγήκαν τα γεγονότα στο προσκήνιο,  μπορεί να θεωρήθηκε εύθραυστη η 

πίστη του κόσμου απέναντι στο Bitcoin και να δημιουργήθηκαν κάποιες αμφιβολίες 

για το κατά πόσο είναι αξιόπιστο νόμισμα, σήμερα και μερικά χρόνια μετά το 

περιστατικό, το Bitcoin εξακολουθεί να κινείται, να έχει τους οπαδούς του και η αξία 

του κατά καιρούς απογειώνεται. Με την τεχνολογική ανάπτυξη και την ασφάλεια που 

μπορεί να εξασφαλίσει στους χρήστες, το Bitcoin μπορεί να διατηρήσει την 

εμπιστοσύνη των χρηστών και να εξαλείψει όσες αμφιβολίες ενδεχομένως 

δημιουργήθηκαν .  

Μεγάλος πολέμιος των ψηφιακών νομισμάτων αποδείχτηκαν οι μεγάλες 

κυβερνητικές δυνάμεις του κόσμου. Οι αφορμές που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις 

των χωρών για να καταπνίξουν τις δραστηριότητες και την ανάπτυξη των 

κρυπτονομισμάτων , σχετίζονται με τους διαδικτυακούς κινδύνους που κρύβει η 
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χρήση τέτοιων νομισμάτων και την προστασία από παράνομες δραστηριότητες τις 

οποίες μπορούν να εξυπηρετούν τα κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, τίθεται θέμα 

διακύβευσης της οικονομικής σταθερότητας και της χειραγώγησης της οικονομίας 

συνολικά. Οι κινήσεις αυτές , όμως , που γίνονται  από τις κυβερνήσεις θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία του 

κυβερνητικό μονοπωλίου, που συσχετίζεται με την έκδοση και την κυκλοφορία του 

χρήματος, και ενέργειες που τους προστατευτούν από την απώλεια ελέγχου της ροής 

του χρήματος. Ενέργειες που επιτρέπουν σε κυβερνήσεις και τράπεζες να διατηρούν 

τον έλεγχο σε όλες τις συναλλαγές και να αποκομίζουν κέρδος από όλες τις 

συναλλαγές,  
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