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Περίληψη 

  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του νέου 

φαινομένου της τεχνολογίας blockchain και ειδικότερα των «έξυπνων συμβολαίων» 

(smart contracts) υπό το πρίσμα του δικαίου και των οικονομικών, ενώ παράλληλα 

επιδιώκεται η επέκταση της έρευνας στην εφαρμογή των ανωτέρω στον κλάδο του 

τουρισμού. Πιο αναλυτικά, η τεχνολογία blockchain και τα «έξυπνα συμβόλαια» 

είχαν εμφανισθεί ως ιδέα ήδη από το 1990, ωστόσο χρειάστηκαν αρκετά χρόνια και 

μελέτη για τη χρήση και εδραίωσή τους, με αποκορύφωμα την εμφάνιση του bitcoin 

και την εξάπλωση αυτού. Αν και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη νέα αυτή 

τεχνολογία, εντούτοις στο σύνολο της βιβλιογραφίας και δη της ελληνικής δεν 

υπάρχουν εκτενείς αναλύσεις επί του θέματος. Επιδιώκεται λοιπόν μέσω της 

παρούσας διλπωματικής εργασίας να διερευνηθεί κατά πρώτον η σύλληψη της νέας 

αυτής τεχνολογίας και συγκεκριμένα των «έξυπνων συμβολαίων» από το αστικό 

δίκαιο, ιδίως ως προς τη νομική φύση τους και τα συνακόλουθα ζητήματα. Στη 

συνέχεια και μέσω μιας θεωρητικής ανάλυσης, επιδιώκεται η αποτύπωση του 

οικονομικού αντικτύπου των «έξυπνων συμβολαίων» κυρίως σε επίπεδο 

συναλλακτικού κόστους. Τέλος, ο κλάδος του τουρισμού παρουσιάζεται ως μια από 

τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες, ούτως ώστε να αναλυθούν κάποια 

πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών της τεχνολογίας blockchain και των «έξυπνων 

συμβολαίων» σε αυτόν. Τα παραδείγματα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για 

την κατανόηση της αναλυόμενης νέας τεχνολογίας, καθώς και για τη θετική της 

επίδραση όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού αλλά και σε κάθε τομέα ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Ωστόσο, γίνεται σαφές πως η υιοθέτησή της τουλάχιστον από την 

Ελλάδα απαιτεί ακόμα αρκετή μελέτη, εμβάθυνση και εκπαίδευση.  

 

 

Λέξεις – κλειδιά: τεχνολογία blockchain, έξυπνα συμβόλαια, δίκαιο και οικονομικά, 

τουρισμός. 
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Abstract 

This dissertation aims to investigate the new phenomenon of blockchain 

technology and specifically of “smart contracts” in the light of law and economics. 

What is more, it aims to expand this research in the application of the above in the 

tourism industry. In more detail, blockchain technology and "smart contracts" had 

emerged as an idea as early as 1990, but it took several years and study to use and 

consolidate them, culminating in the advent of bitcoin and its spread. Although there 

is intense interest in this new technology, however, in the entire literature, especially 

in the Greek one, there are no extensive analyzes on the subject. The aim of this 

dissertation is therefore to investigate firstly the conception of this new technology 

and in particular of "smart contracts" by civil law, especially as regards their legal 

nature and the ensuing issues. Secondly, this dissertation aims to capture the 

economical impact of “smart contracts” mainly at the level of transaction costs 

through a theoretical analysis. Finally, it presents the tourism industry as one of the 

most important economic activities, so that some practical examples of blockchain 

and smart contracts applications to be analyzed. These examples are an important step 

for understanding the new technology being analyzed, as well as for its positive 

impact not only in the field of tourism but also in every field of human activity. 

However, it becomes clear that its adoption, at least from Greece, still requires a lot of 

study, development and education. 

 

 

Key – words: blockchain technology, smart contracts, law and economics, tourism 
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Εισαγωγή 

Με τη συνεχή εξέλιξη που παρατηρείται στους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, γίνεται φανερό πως η διεπιστημονική προσέγγιση αποτελεί όσο ποτέ 

άλλοτε απαραίτητο εργαλείο των κοινωνιών. Ναι μεν η κάθε επιστήμη είναι 

ξεχωριστή, ωστόσο μόνο όταν συνδυαστούν στο σύνολό τους αρμονικά 

πραγματοποιούνται τα σημαντικότερα επιτεύγματα. Έτσι εξηγείται ίσως και το γιατί 

καθυστέρησε τόσα χρόνια να εξελιχθεί η τεχνολογία blockchain, η οποία είχε ήδη 

συλληφθεί ως ιδέα το 1990. Συμβολική προσωπικότητα για την πορεία που θα είχε 

στη συνέχεια αυτή η τεχνολογία αποτέλεσε ο Nick Szabo, ο οποίος συνδυάζοντας την 

ιδιότητα του δικηγόρου και του πληροφορικού, διατύπωσε για πρώτη φορά την 

έννοια των «έξυπνων συμβολαίων». Τόσο η τεχνολογία blockchain όσο και τα 

«έξυπνα συμβόλαια» αποτελούν έννοιες δύσκολες στην κατανόηση, έννοιες τις 

οποίες μόνο κάποιος με γνώσεις πληροφορικής θα μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως. 

Ωστόσο, επειδή πρόκειται για μια τεχνολογία, η οποία δείχνει να επεκτείνεται όλο και 

περισσότερο, με αποκορύφωμα τις όλο και συχνότερες συναλλαγές σε 

κρυπτονομίσματα, απαιτείται να πραγματοποιηθεί μια αναλυτικότερη και 

πολύπλευρη προσέγγιση.  

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να προβεί σε αυτήν ακριβώς την 

προσέγγιση συνδυάζοντας την επιστήμη της νομικής, των οικονομικών και δίνοντας 

παράλληλα κάποιες πληροφορίες τεχνολογικού χαρακτήρα. Πιο αναλυτικά, η 

παρούσα εργασία δίνει ένα γενικό πλαίσιο γύρω από τις βασικές έννοιες που την 

διατρέχουν, προσπαθώντας να απλοποιήσει τις πολύπλοκες τεχνολογικές 

λεπτομέρειες. Έπειτα, δίνει μια νομική προσέγγιση εξετάζοντας μεταξύ άλλων τη 

νομική φύση των ανωτέρω εννοιών, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει και ζητήματα που 

άπτονται κατά κύριο λόγο του αστικού δικαίου (π.χ. τύπος, ακυρότητα). Θέλοντας 

στη συνέχεια να δώσει μια οικονομική πτυχή του θέματος, η παρούσα διπλωματική 

εξετάζει το ζήτημα του συναλλακτικού κόστους, ενώ στη συνέχεια γίνεται 

προσπάθεια ένταξης των εξεταζόμενων εννοιών σε ένα σύστημα διακυβέρνησης. 

Μετά και την ανωτέρω θεωρητική ανάλυση, η εργασία επικεντρώνεται στις 

εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain και των «έξυπνων συμβολαίων» στον τομέα 

του τουρισμού και αυτό γιατί πρόκειται για έναν συντηρητικό κατά κοινή ομολογία 

τομέα αλλά ταυτόχρονα έναν από τους σημαντικότερους για την οικονομική 
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ανάπτυξη. Έτσι, μέσα από τα πρακτικά παραδείγματα που παρουσιάζονται γίνεται 

κατανοητή η εξέλιξη και η σημασία αυτής της νέας τεχνολογίας, καθώς και τα 

πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η υιοθέτησή της από τον 

συγκεκριμένο τομέα.  

Πιο αναλυτικά, η παρούσα διπλωματική εργασία διαρθρώνεται σε πέντε 

κεφάλαια, κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από επιμέρους υποκεφάλαια. Αρχικά 

πραγματοποιείται μια γενική επισκόπηση της τεχνολογίας blockchain, η οποία 

περιλαμβάνει βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά (βλ. κεφάλαιο Α). Στη συνέχεια, η 

επισκόπηση επικεντρώνεται στα «έξυπνα συμβόλαια», τα οποία αποτελούν τη 

δεύτερη γενιά της ανωτέρω τεχνολογίας. Πραγματοποιείται μια εννοιολογική 

προσέγγιση συνοδευόμενη από ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά και γενικότερες 

πληροφορίες (βλ. κεφάλαιο Β). Ακολουθούν τα νομικά ζητήματα που άπτονται των 

«έξυπνων συμβολαίων». Η σχετική ανάλυση γίνεται με γνώμονα το αστικό δίκαιο. 

Επιπροσθέτως γίνεται αναφορά σε νομοθετικές πρωτοβουλίες κρατών, ενώ στη 

συνέχεια περιγράφεται η εμφάνιση ενός νέου νομικού όρου, του «lex cryptographia» 

(βλ. κεφάλαιο Γ). Συνέχεια έχουν οι οικονομικές προεκτάσεις των «έξυπνων 

συμβολαίων», με την ανάλυση να επικεντρώνεται στα συναλλακτικά κόστη τους, 

τόσο υπό στενή όσο και υπό ευρεία έννοια. Ακολουθεί η ένταξη των «έξυπνων 

συμβολαίων» σε ένα σύστημα διακυβέρνησης (βλ. κεφάλαιο Δ). Τέλος, η παρούσα 

διπλωματική, αφού δηλώσει το σκοπό μελέτης του κλάδου του τουρισμού, 

παρουσιάζει με τη μορφή πινάκων δέκα επιλεγμένες εφαρμογές – πλατφόρμες που 

βασίζονται στην αναλυόμενη νέα τεχνολογία. Η επιλογή έγινε έτσι ώστε να 

αντιπροσωπευθεί κάθε επιμέρους υπο-κλάδος του τουρισμού.  

Στο τέλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρατίθεται το σύνολο των 

ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συγγραφής της, καθώς και των διάφορων ιστοσελίδων. Για όλες αυτές τις πηγές 

γίνεται αφορά κατά περιπτώσεις σε όλη την έκταση της εργασίας.  
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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

BLOCKCHAIN 

1. Βασικές Έννοιες 

Καθώς το κεντρικό ζήτημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας βασίζεται 

στην νέα τεχνολογία blockchain, κρίνεται σκόπιμο να προηγηθεί μια συνοπτική 

παρουσίαση των βασικών σημείων της τεχνολογίας αυτής.  

Ο όρος «blockchain» εμφανίζεται στα ελληνικά με πλήθος διαφορετικών 

αποδόσεων. Ειδικότερα, οι αποδόσεις που έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων είναι: 

«αλυσίδα μπλοκ», «αλυσίδα συστοιχιών», «αλυσίδα κοινοποιήσεων», «αλυσίδα 

όμοιων συναλλαγών» και «τεχνολογία κατανεμημένης εγγραφής»
1
. Η τεχνολογία 

αυτή, ανεξάρτητα από τον όρο που θα επιλεγεί για να την περιγράψει, συνιστά ένα 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία μιας μεγάλης βάσης 

δεδομένων, αποκεντρωμένης και ασφαλούς, που περιέχει εγγραφές διατεταγμένες σε 

ομάδες συστοιχιών με χρονολογική σειρά. Το κύριο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας 

αυτής είναι, πως τα εκάστοτε δεδομένα που φέρει είναι προσβάσιμα σε όλους σε 

εκατομμύρια σημεία ταυτόχρονα. Τα βασικά συστατικά στοιχεία που καθορίζουν ένα 

blockchain είναι : 1) τα μπλοκ (block), 2) το καθολικό (ledger) και 3) το 

κατανεμημένο σύστημα (distributed system).  

Πιο αναλυτικά, τα block
 
αποτελούν μια σειρά από διατεταγμένες εγγραφές, 

που αντιπροσωπεύουν συναλλαγές και περιλαμβάνουν τα δεδομένα. Κάθε συναλλαγή 

αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο κωδικό χρήστη ή σε ένα ψευδώνυμο. Τα block 

συνδέονται μεταξύ τους με κρυπτογραφικούς κατακερματισμούς (cryptographic 

hashes) και κάθε block περιέχει τον κρυπτογραφικό κατακερματισμό (hash) του 

προηγούμενου. Με τον όρο «hash» επομένως, νοείται το στοιχείο αναγνώρισης του 

block που προηγείται στην αλυσίδα.
2
. Κάθε νέα συστάδα καταχωρήσεων συνδέεται 

με τα προηγούμενα block. Προϋπόθεση πάντως για να συμβεί αυτό, είναι να λάβει 

χώρα η διαδικασία εξόρυξης, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η εγκυρότητα ενός 

                                                           
1 Βλ. σχετικά Παπαδημόπουλος Ιωάννης, «Η δογματική ένταξη των smart contracts στο 

δίκαιο των συμβάσεων», ΧρΙΔ 2020. 471.   

2 Βλ. πιο αναλυτικά για τους ανωτέρω όρους και τη διαδικασία “hashing”: Yaga, D., Mell, P., 

Roby, N., & Scarfone, K. (2019) σελ. 7 – 17.  
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block, διαδικασία που εκτελείται από τους «μεταλλωρύχους» (miners). Οι τελευταίοι 

έρχονται αντιμέτωποι με την επίλυση ενός δύσκολου μαθηματικού προβλήματος 

μέσω της χρήσης εξειδικευμένου κρυπτογραφικού αλγορίθμου. Η διαδικασία αυτή 

ονομάζεται «mining» και στην ουσία αποτελεί τη διαδικασία επικύρωσης ενός block, 

ώστε να ενταχθεί στην αλυσίδα. Ως «miner» ονομάζεται ένας κόμβος του δικτύου 

blockchain, ο οποίος αναλαμβάνει την παραγωγή ενός block. Στην περίπτωση λοιπόν 

μιας συναλλαγής με αντικείμενο τη μεταφορά μονάδων από τον Α στον Β, ο miner 

συλλέγει τη συναλλαγή του Α, δημιουργεί ένα block και το εντάσσει στην αλυσίδα. 

Προτού όμως συμβεί αυτό, απαιτείται η πραγματοποίηση από τον τελευταίο 

ορισμένων υπολογισμών, οι οποίοι εξαρτώνται από το πρωτόκολλο συναίνεσης που 

ισχύει κάθε φορά. Στο σημείο αυτό, αξίζει να ειπωθεί πως ο miner που επικρατεί 

είναι αυτός που από τους χιλιάδες miners θα προλάβει να εντάξει πρώτος ένα νέο 

block στην αλυσίδα blockchain. Δημιουργούνται δηλαδή συνθήκες ανταγωνισμού 

μεταξύ των ανωτέρω, οι οποίοι ανταγωνίζονται το δικαίωμα να διευθετήσουν το 

επόμενο block συναλλαγών. Στη συνέχεια κάποιοι από τους κόμβους του δικτύου 

επαληθεύουν το αποτέλεσμα της επίλυσης του προβλήματος, το οποίο τέθηκε ως 

όρος επαλήθευσης της συναλλαγής και εφόσον αυτό γίνει δεκτό από την πλειοψηφία 

των κόμβων, το νέο block που δημιουργήθηκε από τον miner που επικράτησε και 

περιλαμβάνει τη συναλλαγή μεταξύ Α και Β, εντάσσεται στην αλυσίδα και ο ίδιος 

λαμβάνει ανταμοιβή, κάτι που βέβαια δεν ισχύει για όλες τις εφαρμογές 

blockchain.
3
Η ανωτέρω διαδικασία είναι σημαντική, καθώς όχι μόνο εξασφαλίζει τη 

διατήρηση της ακεραιότητας της αλυσίδας, αλλά παράλληλα περιβάλλει την 

εκάστοτε συναλλαγή με αξιοπιστία, καθώς για να υπάρξει κάποιο περιστατικό απάτης 

απαιτείται αυξημένη επεξεργαστική ισχύς και συνακόλουθα έλεγχος του δικτύου σε 

ποσοστό 51%. Αξίζει τέλος να σημειωθεί, πως η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να 

εκτελεστεί είτε μεμονωμένα είτε από περισσότερους. 

Ως ledger τώρα, καλείται το δημόσιο λογιστικό βιβλίο, που αποτελεί το 

αρχείο καταγραφής ολόκληρου του ιστορικού των συντελεσμένων συναλλαγών. 

Ουσιαστικά, το σύνολο των block συνιστά το καθολικό. Το καθολικό με τη σειρά του 

αποθηκεύεται σε ένα κατανεμημένο σύστημα (distributed system), το οποίο αποτελεί 

                                                           
3ΒλFernàndez-València, R., Caubet, J., & Vila, A. (2018). Cryptography Working Group 

Introduction to Blockchain Technology σελ. 4. 
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μια ενιαία πλατφόρμα, όπου δύο ή περισσότεροι συνεργάζονται μεταξύ τους. Η 

σημασία του κατανεμημένου συστήματος έγκειται, στο ότι εξαλείφει την ανάγκη για 

μια κεντρική αρχή, έναν μεσάζοντα – αξιόπιστο τρίτο αναφορικά με την επεξεργασία, 

επικύρωση και εκτέλεση των συναλλαγών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η 

ασφάλεια των δεδομένων σε ένα blockchain, τυγχάνουν εφαρμογής κρυπτογραφικοί 

αλγόριθμοι και μηχανισμοί συναίνεσης (consensus protocol)
4
. 

Τέλος και αφού αναφέρθηκαν τα βασικά δομικά συστατικά ενός blockchain, 

σειρά έχει η αναφορά στη χρήση δημόσιων και ιδιωτικών κλειδιών, τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία μιας αλυσίδας. Αυτά βασίζονται στις αρχές της 

ασύμμετρης κρυπτογραφίας και αποτελούν τα μέσα πιστοποίησης γνησιότητας της 

εκάστοτε συναλλαγής σε ένα περιβάλλον blockchain, ενώ ταυτόχρονα ευθύνονται για 

την ασφαλή καταχώρηση των πληροφοριών σε αυτό. Κάθε χρήστης διαθέτει ένα 

μυστικό ιδιωτικό κλειδί, ενώ το δημόσιο κλειδί είναι διαθέσιμο στο δίκτυο 

blockchain. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η δημιουργία του ιδιωτικού κλειδιού δεν 

πραγματοποιείται στο διαδίκτυο, αλλά τοπικά. Το δημόσιο κλειδί χρησιμοποιείται ως 

διεύθυνση του αποστολέα κατά τη μεταφορά ενός μηνύματος συναλλαγής.  

Ουσιαστικά το δημόσιο κλειδί πραγματοποιεί την κρυπτογράφηση του εκάστοτε 

μηνύματος και το ιδιωτικό κλειδί την αποκρυπτογράφηση, ώστε τελικά να 

ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Από την πλευρά του αποστολέα η χρήση του ιδιωτικού 

του κλειδιού αποτελεί την υπογραφή που αποδεικνύει την ιδιοκτησία των κεφαλαίων 

που αφορούν την εκάστοτε συναλλαγή.
5
  

2. Η απαρχή του blockchain – «Bitcoin» 

Τη βάση για τη δημιουργία της τεχνολογίας blockchain αποτέλεσε η ιδέα δύο 

ερευνητών, των Stuart Haber και W. Scott Stornetta, η οποία διατυπώθηκε το 1991 σε 

ακαδημαϊκή τους εργασία, προσφέροντάς τους μάλιστα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
6
.  

Πιο αναλυτικά, οι δύο ως άνω αναφερόμενοι θέλοντας να δώσουν λύση στο 

ζήτημα αναφορικά με το πότε δημιουργείται και πότε τροποποιείται ένα ψηφιακό 

                                                           
4 Βλ. αναλυτικότερα Salman, T., Zolanvari, M., Erbad, A., Jain, R., & Samaka, M. (2018). 

Security services using blockchains: A state of the art survey σελ. 860.  
 
5 Βλ. Upadhyay, N. (2019). UnBlock the Blockchain, σελ. 17. 
 
6 Βλ. αναλυτικότερα Haber, S., Stornetta, W.S. How to time-stamp a digital document σελ. 1 

-19.   



6 
 

έγγραφο, πρότειναν μια διαδικασία χρονικής σφράγισης των εκάστοτε ψηφιακών 

εγγράφων. Επρόκειτο με άλλα λόγια για μια διαδικασία ψηφιακής χρονοσήμανσης 

των δεδομένων, έτσι ώστε να καθίσταται ανέφικτο σε έναν χρήστη - εισβολέα να τα 

τροποποιήσει, προσδίδοντάς τους έτσι ασφάλεια και αξιοπιστία. Αργότερα, το 1993 

οι ίδιοι ερευνητές βελτίωσαν την αρχική τους πρόταση, καθιστώντας εφικτό να 

προστεθούν πολλά ψηφιακά έγγραφα ταυτόχρονα σε ένα block
7
.  

Το παραπάνω τεχνολογικό εγχείρημα, παρότι πολλά υποσχόμενο, δεν 

επικράτησε ως η απαρχή του blockchain, η οποία δεν είναι άλλη από τη δημιουργία 

του Bitcoin. Πάντως, δεν μπορεί να παραλειφθεί το γεγονός, πως το έργο των Haber 

και Stornetta εμφανίζεται ως βάση στις περισσότερες από τις σχετιζόμενες με το 

blockchain μελέτες. 

Η έννοια του Bitcoin εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2008 σε μια 

δημοσίευση μόλις 8 σελίδων με τίτλο «Bitcoin: A peer – to – peer electronic cash 

system»
8
 από τον δημιουργό του με το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto. Ουσιαστικά, η 

δημιουργία του Bitcoin και κατά συνέπεια η τεχνολογία blockchain εμφανίστηκαν ως 

προτεινόμενη λύση στο πρόβλημα των διπλών δαπανών (double spending). Η ιδέα 

αφορούσε τη δημιουργία ενός δικτύου χωρίς την ύπαρξη κάποιας κεντρικής αρχής 

(P2P network), εν προκειμένω μιας κεντρικής τράπεζας, ούτως ώστε να 

πραγματοποιούνται συναλλαγές με χρήση κρυπτονομισμάτων, οι οποίες θα 

επικυρώνονται από έναν αλγόριθμο. Σύμφωνα με το περιγραφόμενο μοντέλο, στο 

δίκτυο αυτό θα βρίσκονται καταγεγραμμένες όλες οι πραγματοποιημένες συναλλαγές, 

οι οποίες θα είναι ορατές δημοσίως, ενώ θα είναι σχεδόν ανέφικτο σε έναν εισβολέα 

να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση και αλλοίωση, εκτός αν, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, επιτύχει τον έλεγχο του 51% των κόμβων του δικτύου.  

Η υλοποίηση της ιδέας του Bitcoin πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 

2009 με το λεγόμενο genesis block
9
, το οποίο είναι γνωστό και με τον όρο block 0. 

Αν και στην αρχή το Bitcoin θεωρήθηκε παρεξηγημένο και υποτιμημένο νόμισμα, 

                                                           
7 Βλ. Benton, M. C., & Radziwill, N. M. (2017). Quality and Innovation with Blockchain 

technology σελ. 3.  

8 Βλ. Nakamoto, S., & Bitcoin, A. (2008). A peer-to-peer electronic cash system σελ. 4 επ. 

9 Βλ.Bashir, I. (2018). Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, decentralization, 

and smart contracts explained σελ 19 και 164 επ. 
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εντούτοις η πορεία του ήρθε να αλλάξει αυτή την αντίληψη. Δέκα χρόνια μετά, το 

2019 στις Η.Π.Α. επιτεύχθηκε κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 134 δισ. USD, εκ 

των οποίων 17.553,662 Bitcoin αποτέλεσαν το 5,5% της συνολικής αξίας
10

.
 

Πάντως, η ιδέα του Bitcoin ως το πρώτο ψηφιακό νόμισμα – κρυπτονόμισμα 

που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές ήταν μόνο η αρχή στην θαυμαστή πορεία της 

τεχνολογίας blockchain, αποτελώντας την πρώτη γενιά εξέλιξής της. Στη δεύτερη 

γενιά ανήκουν τα έξυπνα συμβόλαια (smart contracts), ενώ στην τρίτη γενιά εξέλιξης 

ανήκουν οι αποκεντρωμένες εφαρμογές (Dapps). Η συνεχής βελτίωση της 

τεχνολογίας blockchain επιβεβαιώνει εκείνους που τη χαρακτηρίζουν ως μια από τις 

σημαντικότερες εφευρέσεις για την ανθρωπότητα μετά το ίντερνετ
11

. 

3. Βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain 

Ο λόγος που η τεχνολογία blockchain θεωρείται ότι αποτελεί τη λύση στο 

πρόβλημα της έλλειψης εμπιστοσύνης που παρατηρείται στις συναλλαγές, είναι διότι 

συνοψίζει τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:  

1. Αποκέντρωση πρόκειται για ένα δίκτυο, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από την απουσία 

κεντρικής οντότητας 

2. Ασφάλεια επιτυγχάνεται με τη χρήση 

κρυπτογραφικών κλειδιών, ενός 

δημόσιου και ενός ιδιωτικού 

3. Αυτοματοποίηση σε ένα δίκτυο blockchain τελούνται 

αυτόνομες ενέργειες, όπως π.χ. η 

αυτοματοποιημένη εκτέλεση έξυπνων 

συμβολαίων 

4. Σταθερότητα 

 

κάθε πακέτο δεδομένων (block) 

βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τα 

προηγούμενα 

                                                           
10 Βλ. Nam, K., Dutt, C. S., Chathoth, P., & Khan, M. S. (2019). Blockchain technology for 

smart city and smart tourism: latest trends and challenges σελ. 1 – 2.  

11 Βλ. Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). Blockchain 

technology: Beyond bitcoin σελ. 1 – 8.  
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5. Ακεραιότητα εξασφαλίζεται το δικαίωμα στην 

ανωνυμία – δυνατότητα χρήσης 

ψευδωνύμων 

6. Εμπιστοσύνη τα μέρη συναλλάσσονται χωρίς την 

ανάγκη ύπαρξης κάποιου αξιόπιστου 

τρίτου – μεσάζοντα (trustless trust) 

7. μειωμένο κόστος  η απουσία τρίτων – κεντρικής αρχής 

συνεπάγεται τη μείωση του 

συναλλακτικού κόστους 

8. διαφάνεια τα μέρη – κόμβοι επεξεργάζονται και 

διαμοιράζονται από κοινού τα ίδια αρχεία  

9. δυνατότητα ιχνηλάτησης λόγω της δημόσιας καταγραφής του 

ιστορικού συναλλαγών, καθίσταται 

εφικτό να διαπιστωθεί η προέλευση της 

κάθε συναλλαγής  

Πίνακας 1. Τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain12
 

4. Τύποι του blockchain 

Οι διαφορετικοί τύποι που μπορεί να φέρει μια πλατφόρμα blockchain 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α. Δημόσιο δίκτυo blockchain 

(public blockchain) 

Σε ένα τέτοιο δίκτυο, όπως η πλατφόρμα 

του Bitcoin, κάθε χρήστης μπορεί να 

συμμετέχει, έχοντας το δικαίωμα της 

δημιουργίας νέου block στην αλυσίδα, 

καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στις 

ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές 

B. Ιδιωτικό δίκτυο blockchain 

(private blockchain) 

Σε ένα τέτοιο δίκτυο, το οποίο είναι εν 

μέρει αποκεντρωμένο, μπορούν να 

συμμετέχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες, ενώ το πλεονέκτημα της 

ανωνυμίας δεν ισχύει εδώ. Τέτοια δίκτυα 

                                                           
12

 Βλ. Rashideh, W. (2020). Blockchain technology framework: Current and future 

perspectives for the tourism industry σελ. 2 – 3. 
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προτιμώνται ιδίως από ομίλους 

επιχειρήσεων, με σκοπό τη διατήρηση 

και διακίνηση σημαντικών πληροφοριών. 

Γ. Ημι – ιδιωτικό δίκτυο blockchain 

(consortium blockchain) 

Απαρτίζεται από μια αυστηρά 

ελεγχόμενη ομάδα χρηστών αναφορικά 

με την πρόσβαση στα δεδομένα. Η 

διαφορά από το ιδιωτικό είναι, ότι εδώ 

υφίστανται ταυτόχρονα ένα δημόσιο 

κομμάτι, διαθέσιμο στον καθένα και ένα 

ιδιωτικό, το οποίο ελέγχεται από την 

ανωτέρω ομάδα χρηστών. Πρόκειται για 

ένα υβριδικό μοντέλο, κατά το οποίο 

επιτρέπεται η πρόσβαση και σε άλλους 

χρήστες, κατόπιν ορισμένων 

ακολουθούμενων διαδικασιών
13

. 

Προτιμάται από τραπεζικά ιδρύματα. 

Πίνακας 2. Οι διαφορετικοί τύποι του blockchain14
 

5. Η διεκπεραίωση μιας συναλλαγής στο blockchain 

Καθώς η τεχνολογία blockchain αποτελεί ένα πρόσφατο τεχνολογικό 

εγχείρημα, ο τρόπος λειτουργίας της εύλογα δημιουργεί απορίες και κενά. Η 

παρακάτω εικόνα αποτελεί μια απλή αποτύπωση του τρόπου διεκπαιρέωσης μιας 

συναλλαγής σε μια πλατφόρμα blockchain.  

                                                           
13Βλ. Bashir, I. (2018). Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, 
decentralization, and smart contracts explained σελ. 32. 
14

  Βλ. Niranjanamurthy, M., Nithya, B. N., & Jagannatha, S. (2019). Analysis of 

Blockchain technology: pros, cons and SWOT σελ. S14752 επ. 
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Εικόνα 1. Πηγή: https://intellipaat.com/blog/tutorial/blockchain-tutorial/how-does-

blockchain-work/ 

Έτσι, όταν ένας χρήστης επιθυμεί μια συναλλαγή, το αίτημά του αυτό μεταφέρεται 

στο δημόσιο δίκτυο P2P. Ακολουθεί η επικύρωση της συναλλαγής αλλά και η 

πιστοποίηση της κατάστασης του χρήστη μέσω αλγορίθμων από το σύνολο των 

χρηστών του δικτύου. Στη συνέχεια, αφού επαληθευθεί η συναλλαγή εντάσσεται 

στην αλυσίδα και συνδέεται με τις λοιπές πραγματοποιημένες συναλλαγές και ως 

αποτέλεσμα συνιστά πλέον ένα μόνιμο και αναλλοίωτο block της αλυσίδας. Η 

εκάστοτε συναλλαγή θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο εφόσον προστεθεί στην αλυσίδα 

blockchain. 

Β. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLOCKCHAIN – 

ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (SMART CONTRACTS) 

1. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «smart contract» 

Ο όρος «smart contract» έκανε την εμφάνισή του στη δεκαετία του 1990, 

δηλαδή πολύ πριν την εφεύρεση του Bitcoin. Ειδικότερα, ο όρος αυτός 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1994 από τον Nick Szabo
15

. Σύμφωνα με αυτόν, 

ως «smart contract» καλείται ένα κωδικοποιημένο υπολογιστικό πρωτόκολλο 

συναλλαγών, που εκτελεί τους όρους μιας σύμβασης, χωρίς την ύπαρξη κάποιου 

                                                           
15 Βλ. Ο Nick Szabo είναι κρυπτογράφος και η επιστημονική του κατάρτιση είναι πάνω στα 

νομικά και στους υπολογιστές. Ο ίδιος είναι γνωστός για την έρευνά του αναφορικά με τις 

ψηφιακές συμβάσεις και τα ψηφιακά νομίσματα. 

https://intellipaat.com/blog/tutorial/blockchain-tutorial/how-does-blockchain-work/
https://intellipaat.com/blog/tutorial/blockchain-tutorial/how-does-blockchain-work/
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μεσάζοντα-τρίτου (π.χ. τράπεζας, δικηγόρου). Στόχος ενός «smart contract» κατά τον 

Szabo ήταν μεταξύ άλλων ο περιορισμός περιστατικών απάτης και πρακτικών 

αθέτησης των όρων μιας σύμβασης, καθώς και η μείωση του συναλλακτικού 

κόστους
16

. Η απόδοση του όρου στα ελληνικά είναι «έξυπνα συμβόλαια» ή 

εναλλακτικά «έξυπνες συμβάσεις». Ο αυτόματος πωλητής θεωρείται η πρώτη 

κατασκευή που «ενσαρκώνει» την έννοια του έξυπνου συμβολαίου, ωστόσο απέχει 

πολύ από αυτό που έχει επικρατήσει σήμερα να καλείται σήμερα ως «έξυπνο 

συμβόλαιο». 

Πιο αναλυτικά, ένα «έξυπνο συμβόλαιο» συνιστά μια εξ ολοκλήρου ψηφιακή 

σύμβαση, η οποία δεν αποτυπώνεται γραπτώς, ενώ πιστοποιείται μέσω της χρήσης 

ηλεκτρονικών υπογραφών και κρυπτογραφικών κλειδιών. Πρόκειται για έναν 

υπολογιστικό κώδικα, ο οποίος «τρέχει» σε ένα περιβάλλον blockchain και 

περιλαμβάνει το σύνολο εκείνων των συμφωνημένων όρων, οι οποίοι όταν 

συντρέξουν, θα επιφέρουν την αυτόματη εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης. Με άλλα 

λόγια, πρόκειται για μια συλλογή από κώδικα και δεδομένα, τα οποία αναπτύσσονται 

σε ένα περιβάλλον blockchain. Σκοπός είναι η εκτέλεση μιας «υπηρεσίας», βάσει των 

δεδομένων που δίνει ο χρήστης. Ένα έξυπνο συμβόλαιο έχει την ικανότητα να εκτελεί 

πολύπλοκες συναλλαγές και όχι μόνο την αποστολή κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών.  

Έτσι, μπορεί μεταξύ άλλων να πραγματοποιήσει υπολογισμούς, να αποθηκεύσει 

πληροφορίες και να στείλει αυτόματα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς
17

. 

Αναφορικά με τους τύπους των «έξυπνων συμβολαίων», η διάκριση που 

επικρατεί είναι αυτή που τα χωρίζει σε ντετερμινιστικά/νομοτελειακά και μη. Για την 

εκτέλεση των πρώτων δεν απαιτείται η άντληση πληροφοριών από κάποιον 

εξωτερικό παράγοντα, ενώ για την εκτέλεση των μη ντετερμινιστικών  «έξυπνων 

συμβολαίων» κρίνεται απαραίτητη η παροχή πληροφοριών από τρίτους (π.χ. oracles). 

Για παράδειγμα, υποθέτουμε ότι κάποιος κωδικοποιεί τη θέλησή του αναφορικά με 

τη μεταβίβαση της περιουσίας του σε περίπτωση θανάτου του, ώστε μέσω του 

«έξυπνου συμβολαίου» να γίνει άμεση μεταβίβαση στον δικαιούχο. Ως «oracle» θα 

μπορούσε να λειτουργήσει εδώ το αρχείο καταγραφής θανάτου από την αντίστοιχη 

                                                           
16Βλ. Szabo, N. (1994). Smart contracts. Unpublished manuscript.  

 
17 Βλ. αναλυτικότερα Bashir, I. (2018). Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, 

decentralization, and smart contracts explained σελ. 262 επ. 
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υπηρεσία
18

. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί, πως ο επιθετικός προσδιορισμός «έξυπνος» 

σε αυτού του είδους τις συμβάσεις έχει χαρακτηριστεί πολλάκις ως ατυχής, καθώς, 

σύμφωνα με ορισμένους η όλη «εξυπνάδα» τους οφείλεται στην κρυπτογραφία και 

τις γλώσσες προγραμματισμού, ενώ μάλιστα δεν υπάρχει η ικανότητα προσαρμογής 

τους σε μια ενδεχόμενη μεταβολή των συνθηκών
19

.  

2. Χαρακτηριστικά, δομή και λειτουργία ενός «έξυπνου συμβολαίου» 

Όπως έγινε αντιληπτό από τα παραπάνω, ένα «έξυπνο συμβόλαιο» είναι αυτο-

επαληθεύσιμο, αυτο-εκτελούμενο και ανθεκτικό σε παραβιάσεις. Τα χαρακτηριστικά 

που φέρει είναι: 1) η αυτονομία, 2) η οικονομία, 3) η ακρίβεια, 4) η εμπιστοσύνη και 

5) η ασφάλεια, τα οποία σωρευτικά προσδίδουν σε αυτό την ιδιότητα του «έξυπνου» 

και επεξηγούνται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Πίνακας 3. Τα χαρακτηριστικά ενός «έξυπνου συμβολαίου»20 

Τα στοιχεία που συνθέτουν ένα «έξυπνο συμβόλαιο» είναι τα εξής: α) η 

διεύθυνση (address), η οποία συνίσταται στη διεύθυνση χρήστη του αποστολέα και 

του παραλήπτη της εκάστοτε συναλλαγής β) η αξία (value), η οποία συνίσταται στην 

αξία που μεταφέρεται κάθε φορά, δηλαδή το αντικείμενο της εκάστοτε συναλλαγής γ) 

                                                           
18

 Βλ.  Gatteschi, V., Lamberti, F., Demartini, C., Pranteda, C., & Santamaría, V. (2018). 

Blockchain and smart contracts for insurance: Is the technology mature enough?. Σελ. 4 – 5  
19 Βλ. Alharby, M., & Van Moorsel, A. (2017). Blockchain-based smart contracts: A 

systematic mapping study σελ. 127 επ.  

20Βλ. Shubhani Aggarwal and Neeraj Kumar (2020). Blockchain 2.0. : Smart Contracts, σελ. 
2 – 4.  

•Δεν απαιτείται η εμπλοκή μεσαζόντων-αξιόπιστων τρίτων 
(π.χ. δικηγόρων), καθώς η σύμβαση εκτελείται από τους 
ενδιαφερόμενους. 

 

 

 

1. Αυτονομία 

•Η απουσία μεσαζόντων οδηγεί σε εξοικονόμηση 
χρημάτων. 

2. Οικονομία 

•Οι όποιες ανακρίβειες ξεπερνώνται λόγω της αυτόματης 
σύνταξης των υπολογιστικών κωδίκων. 3. Ακρίβεια 

•Τα δεδομένα κυκλοφορούν υπό τον μανδύα της 
κρυπτογράφησης. Οι πιθανότητες απώλειας και 
χακαρίσματος φθίνουν. 

4. Εμπιστοσύνη 

•Δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας και έτσι κάθε 
κόμβος του blockchain που συναλλάσεται έχει 
αντίγραφα των δεδομένων. 

5. Ασφάλεια 
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η κατάσταση (state), η οποία περιλαμβάνει τα δεδομένα που οργανώνονται στο 

εκάστοτε «έξυπνο συμβόλαιο» και δ) οι μεταβλητές (variables). Το στοιχείο αυτό 

συνίσταται στις μεταβλητές των ανωτέρω δεδομένων του έξυπνου συμβολαίου που 

αποτυπώνονται στην εκάστοτε γλώσσα προγραμματισμού.
21

. Κάθε «έξυπνο 

συμβόλαιο» ακολουθεί μια τυπική δομή. Η πρώτη φάση για την κατασκευή ενός 

«έξυπνου συμβολαίου» είναι η φάση δημιουργίας, η οποία περιλαμβάνει τις 

διαπραγματεύσεις των μερών αναφορικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους 

περιορισμούς της εκάστοτε σύμβασης. Στην ουσία πρόκειται για τη μεταφορά μιας 

σύμβασης σε υπολογιστικό κώδικα. Πιο αναλυτικά, οι όροι και οι τυχόν ρήτρες της 

συμφωνίας μεταφράζονται σε μια σειρά από δηλώσεις της μορφής «if…then» της 

εκάστοτε γλώσσας προγραμματισμού. Στο σημείο αυτό δεν έχει συναφθεί ακόμα 

σύμβαση
22

.  

Η επόμενη φάση αφορά την ανάπτυξη του «έξυπνου συμβολαίου». Καθώς 

ένα «έξυπνο συμβόλαιο» αποτελεί μηχανισμό στον οποίον περιλαμβάνονται και 

αποθηκεύονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τα μέρη στο στάδιο αυτό επιλέγουν 

και αποθηκεύουν στο «έξυπνο συμβόλαιο» εκείνα τα στοιχεία που επιθυμούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο της σύμβασης που θα καταρτιστεί, καθώς ούτε σε αυτό το 

σημείο δεν μπορεί να γίνεται λόγος για συναφθείσα σύμβαση. Μετά τη διαδικασία 

του αυτόματου ελέγχου εγκυρότητας, το «έξυπνο συμβόλαιο» αποθηκεύεται στο 

περιβάλλον του blockchain. Ωστόσο τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι 

κλειδωμένα, έως ότου το «έξυπνο συμβόλαιο» να ολοκληρωθεί.  

Η τρίτη φάση δημιουργίας ενός «έξυπνου συμβολαίου» αφορά την εκτέλεσή 

του. Το στάδιο αυτό ενεργοποιείται στην περίπτωση, που συντρέξει ένας από τους 

περιεχόμενους στη σύμβαση όρους. Να σημειωθεί ότι, στη φάση αυτή, οι συμβατικοί 

όροι και προϋποθέσεις έχουν αξιολογηθεί και ελεγχθεί αυτόματα. Συνεπώς, εφόσον 

συντρέξει ένας εκ των συμβατικών όρων, η σύμβαση εκτελείται αυτόματα, 

επικυρώνεται και πραγματοποιείται η ενημέρωση της κατάστασης των μερών.  

Η τελευταία φάση, που είναι και η φάση της ολοκλήρωσης του «έξυπνου 

συμβολαίου», περιλαμβάνει την αποθήκευση της πραγματοποιημένης σύμβασης στο 

                                                           
21 Βλ. Mohanta, B. K., Panda, S. S., & Jena, D. (2018, July). An overview of smart contract 

and use cases in blockchain technology.  

22
 Smith, S. S. (2020). Blockchain, Smart Contracts and Financial Audit Implications σελ. 11. 
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περιβάλλον blockchain. Στο μεταξύ, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ξεκλειδώνουν 

και αναδιανέμονται μεταξύ των μερών. Με την ολοκλήρωση λοιπόν του εκάστοτε 

«έξυπνου συμβολαίου», η συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί είναι μη 

αναστρέψιμη
23

. 

Για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία ενός «έξυπνου συμβολαίου» 

επιλέχθηκε το ακόλουθο παράδειγμα: Aς υποθέσουμε την περίπτωση μιας 

αγοραπωλησίας αυτοκινήτου. Θεωρούμε τους Α και Π, οι οποίοι ας υποθέσουμε ότι 

δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, με τον Α να αντιπροσωπεύει τον αγοραστή και τον Π 

τον πωλητή. Παραδοσιακά, για να ολοκληρωθεί μια τέτοια σύμβαση θα απαιτούνταν 

περισσότεροι από ένας μεσάζοντες (π.χ. ένας δικηγόρος, ένας συμβολαιογράφος 

κλπ.), οι οποίοι θα είχαν τον ρόλο του αξιόπιστου τρίτου. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε 

τόσο μεγαλύτερο κόστος όσο και περισσότερο χρόνο. 

 Αν μεταφέρουμε αυτή τη σύμβαση σε ένα περιβάλλον blockchain με την 

κατασκευή «έξυπνου συμβολαίου», η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής: Ο Π 

θέλοντας να πουλήσει το αυτοκίνητό του, κατασκευάζει ένα «έξυπνο συμβόλαιο» σε 

ένα περιβάλλον blockchain καθορίζοντας τους όρους της σύμβασης. Έτσι, ως 

προϋπόθεση για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της σύμβασης θέτει τη μεταφορά ενός 

συγκεκριμένου χρηματικού ποσού στον λογαριασμό του με αριθμό τάδε, με 

αποτέλεσμα, εφόσον συντρέξει αυτός ο όρος, το αυτοκίνητό του με τάδε αριθμό 

ταυτοποίησης (το οποίο να σημειωθεί πως βρίσκεται κλειδωμένο σε κάποια αποθήκη) 

θα πωληθεί αυτόματα στον κατά περίπτωση αγοραστή. Η παραπάνω διαδικασία 

πρέπει να διαφοροποιηθεί από την περίπτωση που ο Π θα δημοσιοποιούσε έναν 

τραπεζικό λογαριασμό και θα έθετε ως προϋπόθεση για να καταστεί κάποιος 

αγοραστής να πιστώσει σε αυτόν το εκάστοτε ποσό. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα 

επρόκειτο για «έξυπνο συμβόλαιο» λόγω τόσο της δημοσιοποίησης του λογαριασμού 

του Π, όσο και της ύπαρξης μεσάζοντα, εν προκειμένω της τράπεζας. Με άλλα λόγια 

στην τελευταία περίπτωση θα επρόκειτο για μια απλή χρηματοπιστωτική σύμβαση, η 

οποία μάλιστα δεν πραγματοποιείται σε αποκεντρωμένο περιβάλλον. Επιστρέφοντας 

στην ανωτέρω ανάλυση, ο Α επιθυμώντας να αγοράσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, 

                                                           
23 Βλ. Zheng, Z., Xie, S., Dai, H. N., Chen, W., Chen, X., Weng, J., & Imran, M. (2020). An 

overview on smart contracts: Challenges, advances and platforms σελ. 3 – 4.   
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υπογράφει με το ιδιωτικό του κλειδί τη σύμβαση, μεταφέροντας το ζητούμενο ποσό 

στον λογαριασμό που προκύπτει από το «έξυπνο συμβόλαιο». Καθώς τα «έξυπνα 

συμβόλαια» και η τεχνολογία blockchain συγκεντρώνουν τα ως άνω αναφερόμενα 

χαρακτηριστικά, το αν ο Π είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και αν ο Α 

έχει στον λογαριασμό του το απαιτούμενο ποσό, ελέγχονται μέσω των 

αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Εφόσον λοιπόν όλοι οι κόμβοι του blockchain 

επικυρώσουν την  ορθότητα των στοιχείων, ο Α γίνεται αυτόματα ο νέος ιδιοκτήτης 

του αυτοκινήτου και μπορεί πλέον με το ιδιωτικό του κλειδί να προβεί στην αποθήκη, 

όπου βρίσκεται το αυτοκίνητο και να το παραλάβει
24

. Παρόλα αυτά, έχοντας ως 

γνώμονα το ελληνικό δίκαιο, είναι βέβαιο πως μέσω μιας τέτοιας σύμβασης δεν θα 

μεταβιβαζόταν η κυριότητα του αυτοκινήτου, καθώς στο σημείο αυτό καταρτίζεται 

και εκτελείται μόνο το κομμάτι της υποσχετικής σύμβασης ως προς τον αγοραστή.  

Με βάση λοιπόν τα όσα ισχύουν στο ελληνικό δίκαιο, η ανωτέρω σύμβαση μπορεί να 

χαρακτηριστεί μόνο ως υποσχετική δικαιοπραξία και όχι ως εκποιητική. 

3. Πλατφόρμες ανάπτυξης «έξυπνων συμβολαίων» 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και η αναζήτηση στις διάφορες 

ιστοσελίδες αναφορικά με τις υπάρχουσες πλατφόρμες τεχνολογίας blockchain, που 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη «έξυπνων συμβολαίων», κατέδειξε έναν αριθμό 

μεγαλύτερο των 20 τέτοιων πλατφορμών. Ωστόσο, η περιορισμένη επιλογή των 

κατωτέρω αναφερόμενων βασίστηκε κυρίως στη συχνότητα εμφάνισής τους στη 

βιβλιογραφία αλλά και στη χρησιμότητά τους ως προς την ανάπτυξη ενός «έξυπνου 

συμβολαίου». Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση 

αυτών
25

: 

 

 

 

                                                           
24 Παράδειγμα μεταφρασμένο από το διαθέσιμο εγχειρίδιο για το blockchain στο: 

https://blockchainhub.net/ 
 
25Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα μελέτης και σύγκρισης των εξής άρθρων: 1)Alharby, M., & 

Van Moorsel, A. (2017). Blockchain-based smart contracts: A systematic mapping study σελ. 
128 - 129, 2) Zheng, Z., Xie, S., Dai, H. N., Chen, W., Chen, X., Weng, J., & Imran, M. 
(2020). An overview on smart contracts: Challenges, advances and platforms σελ. 10 – 11 και 
3) Bartoletti, M., & Pompianu, L. (2017, April). An empirical analysis of smart contracts: 
platforms, applications, and design patterns σελ. 3 – 6. 

https://blockchainhub.net/
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

 

ΤΥΠΟΣ 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

BITCOIN Δημόσιο 

blockchain 

C++ (Bitcoin-core) 1)Κύρια λειτουργία = Μεταφορά 

κρυπτονομισμάτων 

2)Ο δημόσιος και αμετάβλητος 

χαρακτήρας εξυπηρετούν την 

ανάπτυξη «έξυπνων συμβολαίων» 

3)Η γλώσσα προγραμματισμού 

είναι περιοριστική, καθώς 

υποστηρίζει μόνο κάποιες βασικές 

λειτουργίες(turing-incomplete24
) 

ETHEREUM Δημόσιο 

blockchain 

Solidity, LLL, Serpent 1)Η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα 

ανάπτυξης «έξυπνων συμβολαίων» 

2)Η γλώσσα προγραμματισμού 

χαρακτηρίζεται ως turing-complete 

3)Υποστηρίζει δύο τύπους 

λογαριασμών(externally owned, 

contract accounts)
25 

4)Μεταφράζει οποιοδήποτε 

«έξυπνο συμβόλαιο» σε κώδικα, 

που μεταφορτώνεται και «τρέχει» 

στο λογισμικό EVM(Ethereum 

Virtual Machine) 

5)Διαθέτει δικό της νόμισμα (ether) 

 

HYPERLEDGER 

FABRIC 

Ιδιωτικό/ 

Ημι-ιδιωτικό 

blockchain 

Java, Go 1)Η συμμετοχή σε αυτήν 

προϋποθέτει πιστοποίηση των 

χρηστών 

2)Οι γλώσσες προγραμματισμού 

χαρακτηρίζονται ως turing-

complete 

3)Οι διαδικασίες κρίνονται 
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χρονοβόρες, λόγω των ψηφοφοριών 

που πραγματοποιούνται μεταξύ των 

κόμβων 

STELLAR Δημόσιο 

blockchain 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη, 

ωστόσο χρησιμοποιεί: 

JavaScript, Python, Golan 

κ.α. 

1)Απαιτεί λιγότερη υπολογιστική 

ισχύ συγκριτικά με την Ethereum, 

καθώς δεν απαιτεί την επίλυση 

κρυπτογραφικού puzzle από τους 

κόμβους 

2)Οι γλώσσες προγραμματισμού 

και κατά συνέπεια τα «έξυπνα 

συμβόλαια» χαρακτηρίζονται ως 

turing-incomplete (η διαφορά τους 

από τις turing – complete, είναι ότι 

οι τελευταίες μπορούν να «τρέξουν 

οποιοδήποτε πρόγραμμα και 

λειτουργία) 

3)Ο χρόνος διεκπεραίωσης μιας 

συναλλαγής είναι κατά τι 

μεγαλύτερος συγκριτικά με την 

Ethereum 

 

CORDA Ιδιωτικό 

blockchain 

Java, Kotlin 1)Επικεντρώνεται στην μεταφορά 

ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ των χρηστών 

2)Οι γλώσσες προγραμματισμού 

χαρακτηρίζονται ως turing-

incomplete 

ROOTSTOCK Δημόσιο 

blockchain 

Solidity 1)Χαρακτηρίζεται από την 

ταχύτατη εκτέλεση συναλλαγών 

2)Τα «έξυπνα συμβόλαια» εδώ 

χαρακτηρίζονται ως turing-

complete 

3)Υποστηρίζει κυρίως συναλλαγές 
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που αφορούν μεταφορά ψηφιακών 

περιουσιακών στοιχείων 

EOS Δημόσιο 

blockchain 

C++ 1)Τα «έξυπνα συμβόλαια» εδώ 

χαρακτηρίζονται ως turing-

complete 

2)Κάνει χρήση δύο αλγορίθμων 

συγκριτικά με όλες τις άλλες 

πλατφόρμες 

Πίνακας 4. Πλατφόρμες ανάπτυξης «έξυπνων συμβολαίων». 

 

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ» 

1. Τα «έξυπνα συμβόλαια» υπό το πρίσμα του αστικού δικαίου 

Μέχρι εδώ έγινε μια πρώτη προσπάθεια κατανόησης της έννοιας των 

«έξυπνων συμβολαίων» κυρίως σε θεωρητικό – τεχνολογικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτό 

που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι η νομική τους φύση. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται και ο όρος «έξυπνη σύμβαση». 

Πρόκειται όμως στην πραγματικότητα για σύμβαση, όπως αυτή έχει επικρατήσει ως 

έννοια στη γλώσσα των νομικών; Ή πρόκειται για ένα νέο νομικό μόρφωμα; Τα 

ερωτήματα αυτά θα επιχειρηθεί να απαντηθούν μέσα από την εξέταση των «έξυπνων 

συμβολαίων» και των χαρακτηριστικών τους υπό το πρίσμα του δικαίου των 

παραδοσιακών συμβάσεων, που δεν είναι άλλο από το αστικό δίκαιο και ειδικότερα 

το δίκαιο των ιδιωτικών συναλλαγών.  

Ο όρος «σύμβαση» γενικά έχει περισσότερες από μία σημασίες. Έτσι, μπορεί 

να αφορά στην πράξη σύναψης μιας συμφωνίας, η οποία συνεπάγεται την αμοιβαία 

δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών. Μπορεί πάλι να αναφέρεται στο περιεχόμενο 

μιας συμφωνίας αυτό καθ’ αυτό, από το οποίο απορρέουν δικαιώματα και 

υποχρεώσεις για τα μέρη. Τέλος, μπορεί ως σύμβαση να νοείται το έγγραφο μιας 

συμφωνίας, στο οποίο έχουν αποτυπωθεί οι όροι αυτής
26

. Στη γλώσσα όμως των 

                                                           
26 Βλ. Lauslahti, K., Mattila, J., & Seppala, T. (2017). Smart contracts–How will blockchain 

technology affect contractual practices? (σελ. 8 – 9). 
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νομικών, η έννοια της σύμβασης εξειδικεύεται. Σύμφωνα με τον τυπικό νομικό 

ορισμό, σύμβαση είναι η συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών, η οποία 

δημιουργεί αμοιβαία δέσμευση σε όσους συμμετέχουν στη σύναψή της. Ειδικότερα, 

πρόκειται για μια δικαιοπραξία προερχόμενη από τη σύμπτωση των βουλήσεων δύο ή 

περισσότερων προσώπων αναφορικά με το επιδιωκόμενο έννομο αποτέλεσμα
27

. Στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων οι συμβάσεις που καταρτίζονται είναι 

αμφοτεροβαρείς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις 

εκατέρωθεν.  

Όπως προκύπτει από το αστικό δίκαιο και τις διατάξεις του αστικού κώδικα, 

το κοινό αναγκαίο στοιχείο όλων των δικαιοπραξιών,  εν προκειμένω μιας σύμβασης 

είναι η δήλωση βουλήσεως και πιο συγκεκριμένα η σύμπτωση δύο ή περισσότερων 

δηλώσεων βουλήσεως
28

. Όσον αφορά τον τύπο, αυτός δεν είναι απαραίτητο 

συστατικό στοιχείο της σύμβασης (αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών) και μπορεί 

να καθοριστεί ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον δεν υπάρχει 

διαφορετική πρόβλεψη αναγκαστικού δικαίου (158 επ. ΑΚ)
29

. Αναφορικά με τη 

δήλωση βούλησης, αυτή, για να οδηγήσει στη σύναψη μιας σύμβασης, πρέπει να 

είναι απευθυντέα (167 ΑΚ). Σύμφωνα με το άρθρο 167 ΑΚ, δεν αρκεί η 

εξωτερίκευση της δικαιοπρακτικής βούλησης από το ένα μέρος, αλλά απαιτείται 

επιπροσθέτως η εκάστοτε δήλωση βούλησης να περιέλθει στη σφαίρα επιρροής του 

άλλου μέρους σύμφωνα με την κανονική πορεία των πραγμάτων, έτσι ώστε το 

τελευταίο να λάβει γνώση
30

. Το σχήμα που επικρατεί στο αστικό δίκαιο είναι αυτό 

της πρότασης – αποδοχής (185 επ. ΑΚ). Με τον όρο πρόταση ή προσφορά, νοείται η 

μονομερής δήλωση βούλησης, η οποία απευθύνεται προς ένα φυσικό (ή νομικό) 

πρόσωπο με σκοπό τη σύναψη σύμβασης. Αυτή θα πρέπει να είναι πλήρης και 

ορισμένη κατά περιεχόμενο, να συνοδεύεται από βούληση οριστικής δέσμευσης και 

να απευθύνεται στο πρόσωπο με το οποίο πρόκειται να συναφθεί η σύμβαση. Να 

σημειωθεί, ότι το πρόσωπο του λήπτη της πρότασης πρέπει να είναι ορισμένο ή έστω 

οριστό
31

. Έτσι,  υπάρχει η δυνατότητα να απευθύνεται και προς αόριστο πρόσωπο, 

                                                           
27Βλ. Παπαστερίου Δ./Κλαβανίδου Δ., Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, 2008, σελ. 37 επ. 
 
28Βλ. Καράσης Μ., Εγχειρίδιο γενικών αρχών αστικού δικαίου, Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, 

1996, σελ. 15 και 36 επ. 
29Βλ. ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου2, 158. 
30 Βλ. ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου2, 167. 
31

 Βλ. Παπαστερίου Δ./Κλαβανίδου Δ., Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, 2008, σελ. 185 επ. 
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αρκεί το τελευταίο να μπορεί να προσδιορισθεί κατά το χρόνο της αποδοχής. Με τον 

όρο αποδοχή, νοείται η μονομερής δήλωση βούλησης του αποδέκτη της εκάστοτε 

πρότασης, μέσω της οποίας εκφράζεται η συναίνεση – συγκατάθεση με την πρόταση 

και κατά συνέπεια με τη σύναψη της εκάστοτε σύμβασης. Η αποδοχή οφείλει να 

εκφράζει κατά τρόπο σαφή την οριστική βούληση του αποδέκτη για σύναψη της 

σύμβασης
32

 και να περιέρχεται εγκαίρως στον προτείνοντα. Να σημειωθεί εδώ, ότι η 

πρόταση δεν παράγει από μόνη της το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά μόνο μαζί με 

την αποδοχή. Συνεπώς, ούτε η περιέλευσή της στον λήπτη αρκεί για να υπάρξει 

σύμβαση
33

.  

Σε επίπεδο γενικών αρχών, αυτή που έχει δεσπόζουσα θέση στην κατάρτιση 

των συμβάσεων, είναι αυτή της ιδιωτικής αυτονομίας - συμβατικής ελευθερίας
34

. Ως 

ιδιωτική αυτονομία (ή αυτονομία της ιδιωτικής βουλήσεως) ορίζεται η ελευθερία 

αυτοπροσδιορισμού και αυτορρύθμισης, ενώ ειδικότερα με τον όρο «συμβατική 

ελευθερία» νοείται η ελευθερία διαμόρφωσης έννομων σχέσεων με τη χρήση 

συμβάσεων. Η συμβατική ελευθερία, απορρέουσα τόσο από το άρθρο 5 παρ. 1 του 

Συντάγματος, ως έκφανση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, όσο και 

από το άρθρο 361 ΑΚ, περιλαμβάνει την ελευθερία κατάρτισης και την ελευθερία 

διαμόρφωσης. Πιο αναλυτικά, η ελευθερία κατάρτισης συνίσταται στην ελευθερία 

του αν και με ποιόν ένα φυσικό (ή νομικό) πρόσωπο θα καταρτίσει σύμβαση, ενώ η 

ελευθερία διαμόρφωσης συνίσταται στον ελεύθερο τρόπο διαμόρφωσης του 

περιεχομένου της εκάστοτε σύμβασης
35

.  

Στα ανωτέρω εκτεθέντα θα γίνει μια προσπάθεια ένταξης των «έξυπνων 

συμβολαίων», ώστε να γίνει κατανοητό, αν τελικά αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως συμβάσεις με την νομική έννοια ή όχι, καθώς και ποια προβλήματα στέκονται 

τροχοπέδη ως προς τον χαρακτηρισμό αυτό. Αν και ο όρος «σύμβαση» στην 

                                                           
32

 Επιτρεπτή επίσης είναι και η σιωπηρή αποδοχή, η οποία αποδεικνύεται εκ της 

συμπεριφοράς του λήπτη, δηλαδή με πράξεις αποδοχής, κρινόμενες κάθε φορά από τα 
πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης περίπτωσης.  
 
33Αναφορικά με τα παραπάνω βλ. Καράσης Μ., Εγχειρίδιο γενικών αρχών αστικού δικαίου, 
Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, 1996, σελ. 72 – 80. 
 
34Βλ. αναλυτικότερα  Παπαστερίου Δ., Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2009 β’ έκδοση, σελ. 
384 επ. 
   
35Βλ. Παπαστερίου Δ., Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2009, β’ έκδοση, σελ. 30.  
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επιστήμη της πληροφορικής, εν αντιθέσει με τη νομική επιστήμη, συνίσταται σε 

υπολογιστικούς κώδικες και αλγορίθμους, αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα 

χαρακτηρισμού των «έξυπνων συμβολαίων», έστω θεωρητικά, ως συμβάσεις με την 

νομική έννοια του όρου.  

2. Συμβαλλόμενα μέρη – Ικανότητα δικαίου 

Αρχής γενομένης από το στάδιο κατάρτισης ενός «έξυπνου συμβολαίου», 

προκύπτει ότι, παρόλο που στις παραδοσιακές ως άνω αναλυόμενες συμβάσεις οι 

εκάστοτε δηλώσεις βουλήσεως αντιστοιχούν σε ένα φυσικό (ή νομικό) πρόσωπο, στα 

«έξυπνα συμβόλαια» αντιστοιχούν σε έναν λογαριασμό χρήστη. Παρόλα αυτά, 

εφόσον ο λογαριασμός αυτός παραπέμπει σε οριστό τουλάχιστον πρόσωπο, τότε 

υπάρχει συμφωνία με τις γενικές αρχές του αστικού δικαίου ως προς το ζήτημα της 

ικανότητας δικαίου. Επιπλέον, μια δήλωση βούλησης περιλαμβάνει τόσο το δηλωτικό 

όσο και το βουλητικό στοιχείο. Με τον όρο δηλωτικό στοιχείο ορίζεται η εξωτερική 

συμπεριφορά του προσώπου, με την οποία δηλώνει τη δικαιοπρακτική του βούληση, 

με σκοπό να την καταστήσει γνωστή στους τρίτους. Με τον όρο βουλητικό στοιχείο 

ορίζεται η βούληση του προσώπου, που κατευθύνεται στην παραγωγή οποιουδήποτε 

εννόμου αποτελέσματος, με άλλα λόγια πρόκειται για τη βούληση δικαιοπρακτικής 

δέσμευσης
36

. Έτσι, αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι στα «έξυπνα συμβόλαια» 

εμφανίζεται το δηλωτικό στοιχείο, ζήτημα δημιουργείται  ως προς το βουλητικό. Αυτό 

συμβαίνει, διότι δεν είναι σαφές σε ποιόν καταλογίζεται η δήλωση βούλησης, δηλαδή 

αν καταλογίζεται στον χρήστη του συστήματος ή στο ίδιο το σύστημα, το οποίο 

λειτουργεί με βάση αλγόριθμους και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Στην 

περίπτωση των «έξυπνων συμβολαίων» προκύπτει ότι στην πραγματικότητα αυτός 

που αποφασίζει τη σύναψη ή όχι μιας σύμβασης είναι άνθρωπος, παρόλο που για την 

υλοποίηση και εκτέλεσή της γίνεται χρήση της περιγραφόμενης νέας τεχνολογίας. Ως 

εκ τούτου εδώ  μπορεί να γίνει λόγος  για έκφραση ανθρώπινης βούλησης. Πάντως 

στην μέχρι τώρα βιβλιογραφία, δημιουργείται ένα πρώτο ζήτημα ως προς τον 

χαρακτηρισμό μιας τέτοιας σύμβασης ως σύμβασης με τη νομική έννοια, καθώς μέχρι 

σήμερα δεν έχει αποδοθεί νομική προσωπικότητα σε κώδικες υπολογιστή και 

                                                           
36Βλ. Καράσης Μ., Εγχειρίδιο γενικών αρχών αστικού δικαίου, Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, 
1996, σελ. 15 – 17.  
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αλγορίθμους, ενώ μάλιστα ορισμένα στάδια των «έξυπνων συμβολαίων» δεν 

μπορούν να επιβλεφθούν καν από τους ανθρώπους λόγω της αυτοματοποίησης
37

.  

Αν ωστόσο, με μια πιο ελεύθερη προσέγγιση θεωρηθεί ότι, καθώς τα 

συστήματα αυτά, μέσω των οποίων δημιουργούνται τα «έξυπνα συμβόλαια», τα 

διαχειρίζονται φυσικά πρόσωπα, τότε ανακύπτει το ζήτημα της ικανότητας δικαίου. 

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από το αστικό δίκαιο, απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εγκυρότητα μιας σύμβασης είναι μεταξύ άλλων τα συμβαλλόμενα μέρη να 

διαθέτουν ικανότητα δικαίου. Στην υποθετική περίπτωση που θεωρηθεί ότι στα 

«έξυπνα συμβόλαια» η βούληση έχει πράγματι ανθρώπινη προέλευση, τότε ζήτημα 

θα δημιουργηθεί κατά την αποδεικτική διαδικασία αναφορικά με την ταυτότητα του 

προσώπου σε μια περίπτωση ανικανότητας για δικαιοπραξία. Αυτό θα συνέβαινε, 

διότι στα «έξυπνα συμβόλαια» η ανωνυμία και η χρήση ψευδωνύμων δεν επιτρέπει 

την εύκολη ταυτοποίηση των χρηστών, που βρίσκονται πίσω από αυτά, παρόλο που 

κάθε κρυπτογραφικό κλειδί αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο. 

3. Σχήμα πρότασης – αποδοχής και σύμπτωση των δηλώσεων βούλησης 

Εξετάζοντας τώρα το σχήμα πρότασης – αποδοχής, με μια πρώτη ματιά 

φαίνεται να υπάρχει και στην περίπτωση των «έξυπνων συμβολαίων», καθώς το ένα 

μέρος εκφράζει τη βούλησή του για κατάρτιση σύμβασης με τη δημιουργία του 

«έξυπνου συμβολαίου» και τη μεταφόρτωσή του σε δίκτυο blockchain, ενώ το άλλο 

μέρος εκφράζει τη βούλησή του για αποδοχή της πρότασης και κατ’ επέκταση 

σύναψη της σύμβασης με την υπογραφή της μέσω του κρυπτογραφικού του κλειδιού 

και την εναπόθεση  των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο blockchain (π.χ. 

κρυπτονομίσματα) για την ολοκλήρωση της σύμβασης
38

. Δηλαδή εδώ το «ανέβασμα» 

του «έξυπνου συμβολαίου» από το ένα μέρος στο δίκτυο blockchain συνιστά την 

πρόταση για κατάρτιση σύμβασης, ενώ η πράξη συμμετοχής σε αυτό από ένα άλλο 

μέρος συνιστά την πράξη αποδοχής. Διαφοροποίηση παρατηρείται σε ό, τι αφορά το 

χρόνο περιέλευσης της δήλωσης βούλησης στο άλλο μέρος συγκριτικά με τον 

παραδοσιακό τρόπο σύναψης συμβάσεων καθώς και με τη σύναψη σύμβασης μέσω 

                                                           
37 Βλ. αναλυτικότερα Ιωάννης Παπαδημόπουλος «Η δογματική ένταξη των smart contracts 

στο δίκαιο των συμβάσεων», ΧρΙΔ 2020. 476 – 477.  

38 Βλ. Lauslahti, K., Mattila, J., & Seppala, T. (2017). Smart contracts–How will blockchain 

technology affect contractual practices? (σελ. 13 – 16).  
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του διαδικτύου. Εδώ λοιπόν, λόγω των αυτοματοποιημένων διαδικασιών δεν υπάρχει 

σχετικός περιορισμός. Γίνεται φανερό πάντως, πως αναφορικά με την κατάρτιση της 

σύμβασης δεν υπάρχει ρητή διατύπωση, γεγονός που προσιδιάζει στις σιωπηρά 

καταρτιζόμενες συμβάσεις
39

.  

Αν θεωρηθεί, ότι πράγματι συντρέχει εδώ το σχήμα πρότασης – αποδοχής, το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν και πότε υπάρχει σύμπτωση των δηλώσεων 

βούλησης των συμβαλλόμενων μερών. Η απόδειξη της πρόθεσης των μερών 

προκύπτει από την υπογραφή ενός «έξυπνου συμβολαίου» με το κρυπτογραφικό τους 

κλειδί. Εφόσον λοιπόν, το μέρος που αποδέχεται την πρόταση, υπογράφει το «έξυπνο 

συμβόλαιο» με το κρυπτογραφικό του κλειδί, αυτομάτως προκύπτει η εκατέρωθεν 

δέσμευση των μερών. Σε αυτό το σημείο ακριβώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

έγκειται η σύμπτωση των δηλώσεων βουλήσεως των μερών. Βέβαια, δεν μπορεί να 

αποδειχθεί η πρόθεσή τους αναφορικά με συγκεκριμένες συμβατικές διατάξεις, αφού 

οι όροι του «έξυπνου συμβολαίου» καθορίζονται μονομερώς και ex ante από το 

μέρος που υποβάλλει την πρόταση
40

. Ένα παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση  

εφαρμογής ΓΟΣ. Ως αποτέλεσμα, η παραπάνω διαπίστωση δεν μπορεί από μόνη της 

να εμποδίσει τον χαρακτηρισμό των «έξυπνων συμβολαίων» ως συμβάσεων.   

4. Τύπος – Εγκυρότητα 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο τύπος δεν αποτελεί υποχρεωτικό συστατικό 

στοιχείο μιας σύμβασης, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. 

Επιπλέον, ο τύπος διαμορφώνεται ελεύθερα από τα μέρη, με την προϋπόθεση ότι δεν 

υπάρχει κάποια διάταξη αναγκαστικού δικαίου που να το εμποδίζει. Έτσι, αν για 

παράδειγμα ο Έλληνας νομοθέτης ορίζει, ότι για την εγκυρότητα μιας σύμβασης 

απαιτείται έγγραφος τύπος, τότε αυτή η σύμβαση δε θα μπορούσε να θεωρηθεί 

έγκυρη με τη μορφή ενός «έξυπνου συμβολαίου». Παρόλα αυτά, επειδή η φύση των 

«έξυπνων συμβολαίων» φαίνεται να προσιδιάζει περισσότερο στις σιωπηρά 

καταρτιζόμενες συμβάσεις, η τήρηση έγγραφου τύπου δεν είναι υποχρεωτική και έτσι 

                                                           
39Βλ. Κουρμπέτης Α. Σταύρος, «Smart contracts: Οι ιδιωτικές συμβατικές πρακτικές υπό το 
πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών, ΕφΑΔΠολΔ 2020, σελ. 697. 
. 
40

 Βλ. αναλυτικότερα Werbach, K., & Cornell, N. (2017). Contracts ex machina. (σελ. 126 

επ.). 
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θεωρητικά μια πώληση κινητού πράγματος με τη χρήση «έξυπνου συμβολαίου» θα 

μπορούσε να θεωρηθεί έγκυρη και καθ’ όλα δεσμευτική για τα μέρη
41

.  

 Όμως, μια σύμβαση τέτοιας μορφής, που υπογράφεται με τη χρήση 

κρυπτογραφικού κλειδιού μπορεί πράγματι να περιβάλλεται από εγκυρότητα; Η 

πρόοδος σε νομοθετικό επίπεδο, τόσο στο πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας, όσο 

και διεθνώς, είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και 

την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής
42

. Ως συστατικά στοιχεία της 

υπογραφής, ανεξαρτήτως μορφής, ορίζονται η υπογραφή αυτή καθ’ αυτή και η 

πρόθεση για υπογραφή. Τα «έξυπνα συμβόλαια», όπως έγινε φανερό με τη μέχρι 

τώρα ανάλυση, καταρτίζονται με ηλεκτρονικά μέσα και υπογράφονται μέσω 

κρυπτογραφικού κλειδιού. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.Δ. 131/2003
43

, που 

αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, ορίζεται ότι: «1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

Προεδρικού Διατάγματος 150/2001 (Α` 125) για τις "ηλεκτρονικές υπογραφές" 

επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα. 2. Η προηγούμενη 

παράγραφος δεν εφαρμόζεται (α) στις συμβάσεις που θεμελιώνουν ή μεταβιβάζουν 

εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, (β) στις συμβάσεις οι οποίες απαιτούν εκ του 

νόμου την προσφυγή σε δικαστήρια, δημόσιες αρχές ή επαγγέλματα που ασκούν 

δημόσια εξουσία, (γ) στις συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο οικογενειακό ή 

κληρονομικό δίκαιο». Ωστόσο, επειδή η ψηφιακή υπογραφή κατά τη σύμπραξη 

συμβάσεων μέσω του διαδικτύου διαφέρει από την υπογραφή των «έξυπνων 

συμβολαίων», προτείνεται η  κατ’ ανάλογο τρόπο μελλοντική αναγνώριση  από το 

ελληνικό δίκαιο και της εγκυρότητας των κρυπτογραφικών κλειδιών.  

5. Ζητήματα τροποποίησης και ακύρωσης των «έξυπνων συμβολαίων» 

 Ο νόμος, μεταξύ άλλων, είναι απαραίτητος για τις περιπτώσεις εκείνες, 

όπου συντρέχει κάποια παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από μια 

σύμβαση, προβλέποντας την έννομη συνέπεια της αθέτησης. Επιπλέον, ο νόμος 

ορίζει και τα σχετικά με την ακύρωση μιας σύμβασης – δικαιοπραξίας για τις 

                                                           
41 Βλ. Κουρμπέτης Α. Σταύρος, «Smart contracts: Οι ιδιωτικές συμβατικές πρακτικές υπό το 

πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών, ΕφΑΔΠολΔ 2020, σελ. 697. 
42 Ως ηλεκτρονική υπογραφή ορίζεται το ηλεκτρονικό σύμβολο ή η διαδικασία που 

επισυνάπτεται ή συνδέεται λογικά με ένα συμβόλαιο ή αρχείο και εκτελείται ή υιοθετείται 
από ένα άτομο που έχει πρόθεση να υπογράψει το αρχείο.  

43 Βλ. αναλυτικότερα για την οδηγία Καρακώστας Ι., Δίκαιο & Internet, Νομικά ζητήματα 
του Διαδικτύου,2009, 3η έκδοση, σελ. 183 επ.  
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περιπτώσεις που προβλέπονται στα 140 και επ. ΑΚ (πλάνη, απάτη, απειλή)
44

. Πέραν 

όμως αυτού και χωρίς να συντρέχει περίπτωση παραβίασης κάποιας συμβατικής 

υποχρέωσης, ο νόμος εξυπηρετεί και την τυχόν τροποποίηση μιας σύμβασης, ως 

αποτέλεσμα της κοινής βούλησης των συμβαλλόμενων μερών. Αυτά αναφορικά με 

τις παραδοσιακές συμβάσεις. Τι γίνεται όμως με τα «έξυπνα συμβόλαια»;  

 Τόσο η κατασκευή, όσο και ο τρόπος λειτουργίας ενός «έξυπνου 

συμβολαίου», παρόλο που είναι επαναστατικός και προσβλέπει στην εύκολη και 

γρήγορη διεκπεραίωση συμβάσεων, εντούτοις δεν περιλαμβάνει ευεργετικές 

δυνατότητες, όπως αυτές που παρέχει το παραδοσιακό δίκαιο των συμβάσεων. Μια 

από αυτές είναι η δυνατότητα της εκ των υστέρων τροποποίησης των όρων μιας 

σύμβασης, κατόπιν κοινής συναίνεσης των μερών και χωρίς την υποχρέωση για 

σύναψη νέας. Στην περίπτωση των «έξυπνων συμβολαίων» για να τροποποιηθεί στην 

ουσία της μια συμφωνία, απαιτείται η δημιουργία ενός νέου «έξυπνου συμβολαίου», 

το οποίο μάλιστα δεν θα καταργεί το προηγούμενο, παρά μόνο στα μάτια των 

συμβαλλομένων, αφού το αρχικό, λόγω και της αρχιτεκτονικής της τεχνολογίας 

blockchain θα συνεχίσει να βρίσκεται στο σύστημα. Κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε 

πρακτικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και χρονοβόρο.  

 Θεωρητικά λοιπόν, μπορεί τα «έξυπνα συμβόλαια» να χαρακτηρίζονται από 

μικρότερα ποσοστά αοριστίας ως προς τη διαμόρφωση των συμβατικών όρων (που 

όμως μόνο ex ante διαμορφώνονται) συγκριτικά με τις παραδοσιακές συμβάσεις, 

ωστόσο δεν είναι ικανά να αντανακλάσουν το βάθος και την ποικιλία του δικαίου των 

συμβάσεων. Για παράδειγμα δεν νοείται δικαίωμα εκ των υστέρων (ex post) 

τροποποίησης της σύμβασης (π.χ. υπαναχώρηση), ούτε θεραπεύονται περιπτώσεις 

λάθους (π.χ. πλάνη, απάτη). Επιπλέον δεν υπάρχει λύση για τις περιπτώσεις τυχόν 

απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών (π.χ. αναλογικά με το 388 ΑΚ), ενώ ακόμη δε 

νοείται κατ΄αρχήν επιδίκαση αποζημίωσης αν αυτό δεν έχει καθοριστεί εξ υπαρχής 

στο «έξυπνο συμβόλαιο»
45

.  

 Τα παραπάνω βέβαια ισχύουν μόνο κατ’ αρχήν και μόνο εξ αιτίας της 

αρχιτεκτονικής των «έξυπνων συμβολαίων». Στην πραγματικότητα τα συμβαλλόμενα 

μέρη δεν μένουν όσο εκτεθειμένα φαίνεται. Έτσι, παρόλο που δεν αποτελεί αρχική 

                                                           
44Βλ. Καράσης Μ., Εγχειρίδιο γενικών αρχών αστικού δικαίου, Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, 
1996, σελ. 93 επ. 
45 Βλ. αναλυτικότερα Herian, R. (2020). Smart contracts: a remedial analysis σελ. 23 – 32.  
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στόχευση των «έξυπνων συμβολαίων», τα μέρη μπορούν να προβλέψουν είτε κάποια 

διαδικασία επιστροφής χρημάτων, είτε την πληρωμή αποζημίωσης για την περίπτωση 

αποτυχίας της εκάστοτε σύμβασης. Ακόμα όμως και να μην συμβεί αυτό, τα μέρη 

έχουν τη δυνατότητα να στραφούν εκ των υστέρων στη δικαστική οδό για 

παράδειγμα με επίκληση στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (904 

ΑΚ),της αποζημίωσης (914 επ. ΑΚ) αλλά και σε διατάξεις λοιπών νομοθετημάτων 

ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Βέβαια δυσκολία ίσως δημιουργηθεί σε ό, τι 

αφορά την απόδειξη όχι μόνο σύναψης της σύμβασης αλλά και της ύπαρξης 

βούλησης, καθώς και στον εντοπισμό του αντισυμβαλλόμενου μέρους προκειμένου 

να ασκηθούν οι ανωτέρω αξιώσεις. Τέλος, δεν αποκλείεται και η πρόβλεψη της 

δυνατότητας υπαναχώρησης κατά την κατάρτιση του «έξυπνου συμβολαίου» , για 

παράδειγμα για την περίπτωση που το άλλο μέρος δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή 

του (397 ΑΚ). 

6. Συμπεράσματα 

 Συνοψίζοντας, η ανωτέρω ανάλυση οδηγεί στο συμπέρασμα, πως πράγματι 

τα «έξυπνα συμβόλαια» μπορούν να χαρακτηριστούν ως συμβάσεις με τη νομική 

έννοια του όρου. Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορούν τόσο το σχήμα πρότασης – 

αποδοχής, όσο και η σύμπτωση των δηλώσεων βουλήσεως που απαντούν αναλογικά 

και στα «έξυπνα συμβόλαια». Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο κατάρτισης ενός «έξυπνου 

συμβολαίου» παρατηρείται συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο αστικό δίκαιο  

αναφορικά με την κατάρτιση μιας παραδοσιακής σύμβασης. Παρόλα αυτά, ζητήματα 

ανακύπτουν σε επίπεδο εκτέλεσης των «έξυπνων συμβολαίων». Αυτό οφείλεται ιδίως 

σε ατέλειες του συστήματος, όπως επί παραδείγματι περιορισμοί που σχετίζονται με 

τις ψηφιακές τεχνολογίες. Έτσι, αν και θεωρητικά θα ήταν εφικτό από τον 

προτείνοντα να περιλάβει ως όρο στο «έξυπνο συμβόλαιο», είτε την επιδίκαση 

αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν συντρέξει ένας όρος, είτε τον καθορισμό 

ποινικής ρήτρας, εντούτοις οι ψηφιακές τεχνολογίες στο επίπεδο που βρίσκονται 

σήμερα δεν είναι ικανές για την κατασκευή τόσο πολύπλοκων «έξυπνων 

συμβολαίων», κάτι που όμως δεν στέκεται εμπόδιο στον χαρακτηρισμό των 

τελευταίων ως συμβάσεων. Επιπλέον, τα «έξυπνα συμβόλαια» κρίνονται ως νομικά 

ανώριμα και ανίκανα να ικανοποιήσουν τις θεμελιώδεις αρχές του παραδοσιακού 

δικαίου των συμβάσεων στο σύνολό τους, παρόλο που σε αρκετά σημεία 

παρατηρούνται ομοιότητες (π.χ. συμβατική ελευθερία, σχήμα πρότασης – αποδοχής). 
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Για το λόγο αυτό  απαιτείται μια προσπάθεια ευθυγράμμισης των «έξυπνων 

συμβολαίων» με τις παραδοσιακές συμβάσεις μέσω προσαρμογής του ήδη 

υπάρχοντος καθεστώτος σύμφωνα με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα.  

7. Νομοθετικές πρωτοβουλίες ρύθμισης των «έξυπνων συμβολαίων» 

σε Ευρώπη και Αμερική 

Παρόλο που τα «έξυπνα συμβόλαια» συνιστούν ένα πρόσφατο τεχνολογικό  

δημιούργημα
46

, εντούτοις τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει 

αξιοπρόσεκτες προσπάθειες θεσμοθέτησής τους. Στην ευρωπαϊκή επικράτεια οι 

χώρες που δεσπόζουν στο εγχείρημα αυτό είναι η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
47

, 

ενώ σε διεθνές επίπεδο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες σε 

κάποιες πολιτείες της Αμερικής. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί, ότι ούτε η Ευρώπη 

ούτε η Αμερική έχουν προχωρήσει στη δημιουργία μιας οικουμενικής νομοθεσίας για 

τα «έξυπνα συμβόλαια».  

Αρχής γενομένης από την Ιταλία, η νομοθετική πρωτοβουλία που της 

αποδίδεται είναι το Νομοθετικό Διάταγμα 135/2018, το οποίο κυρώθηκε με νόμο από 

το Ιταλικό Κοινοβούλιο στις 7 Φεβρουαρίου 2019. Στόχευση του εν λόγω 

διατάγματος ήταν η οριοθέτηση των εννοιών της «τεχνολογίας κατανεμημένου 

καθολικού» (DLT) και των «έξυπνων συμβολαίων». Αναφορικά με τα τελευταία 

δόθηκε ο εξής ορισμός:  «προγράμματα υπολογιστών που λειτουργούν σε τεχνολογίες, 

οι οποίες βασίζονται σε κατανεμημένα μητρώα και των οποίων η εκτέλεση δεσμεύει 

αυτόματα δύο ή περισσότερα μέρη σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν 

προκαθοριστεί από τα εν λόγω μέρη»
48

. Με το διάταγμα αυτό δόθηκε στην υπογραφή 

των ανωτέρω συμβολαίων η ίδια βαρύτητα και εγκυρότητα με την ηλεκτρονική 

υπογραφή. Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα που εισάγει μια τέτοια ρύθμιση, καθώς 

μάλιστα αυτή δε συνδέεται με έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα αλλά έχει 

εφαρμογή σε κάθε είδους συναλλαγή.  

                                                           
46 Βλ αναλυτικότερα Dell'Erba, M. (2018). Demystifying Technology. Do Smart Contracts 

Require a New Legal Framework? Regulatory Fragmentation, Self-Regulation, Public 

Regulation. (σελ. 35 επ.) 

47 Βλ. Παπαδημόπουλος, ΧρΙΔ 2020. 471 – 472.  

48Βλ.https://www.taxathand.com/article/12057/Italy/2019/Implementing-measures-issued-for-

transmission-of-data-by-online-marketplaces  

https://www.taxathand.com/article/12057/Italy/2019/Implementing-measures-issued-for-transmission-of-data-by-online-marketplaces
https://www.taxathand.com/article/12057/Italy/2019/Implementing-measures-issued-for-transmission-of-data-by-online-marketplaces
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Ενδιαφέρουσα, αν και δεν προχώρησε σε νομοθετική κατοχύρωση, υπήρξε η 

πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου το Νοέμβριο του 2019 να 

αναγνωρίσει μέσω της ειδικής ως προς τις νέες τεχνολογίες ομάδας εργασίας που 

συγκρότησε, πρώτον τα κρυπτονομίσματα ως μορφή ιδιοκτησίας και δεύτερον τα 

«έξυπνα συμβόλαια» ως εκτελεστές συμβάσεις, αμφότερα σε πλήρη συμφωνία με το 

αγγλικό δίκαιο
49

. Η αναγνώριση αυτή έδωσε στα «έξυπνα συμβόλαια» τον εξής 

ορισμό: «Ένα έξυπνο συμβόλαιο (που χαρακτηρίζεται από την «αυτοματοποίηση») 

είναι ικανό να έχει συμβατική ισχύ, ακόμη και αν οι προϋποθέσεις για να έχει 

εκτελεστότητα θα εξαρτηθούν σε μια δεδομένη στιγμή από τα λόγια και τη συμπεριφορά 

των μερών»
50

. Συνέχεια στην πρωτοβουλία αυτή δίνει σήμερα η Νομική Επιτροπή 

του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία, έχοντας την εξουσιοδότηση της κυβέρνησης, 

ανέλαβε από τον Αύγουστο του 2020 την επισήμανση και επεξεργασία των 

νομοθετικών κενών στην ανωτέρω πρόταση – ανακοίνωση, αναφορικά με το 

σχεδιασμό, την ερμηνεία και την εκτέλεση των «έξυπνων συμβολαίων
51

. 

Όσον αφορά την Αμερική, οι πολιτείες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως 

προς τις πρωτοβουλίες τους για νομοθέτηση των «έξυπνων συμβολαίων» είναι η 

Αριζόνα, η Νέα Υόρκη και το Ντέλαγουερ. Πιο αναλυτικά, στις 29 Μαρτίου του 

2017 κυρώθηκε στην Αριζόνα το νομοσχέδιο με αριθμό 2417
52

. Επρόκειτο για έναν 

ειδικό κανονισμό αναφορικά με την ηλεκτρονική υπογραφή, την τεχνολογία 

blockchain και τα «έξυπνα συμβόλαια». Το νομοσχέδιο αυτό, πέρα από το γεγονός 

ότι δίνει τους ορισμούς των ανωτέρω εννοιών, ταυτόχρονα αναγνωρίζει τις 

υπογραφές σε ένα περιβάλλον blockchain ως ισοδύναμες με τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές και αντίστοιχα εξισώνει τις συμβάσεις που συνάπτονται σε ένα 

περιβάλλον blockchain με τις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες συμβάσεις.  

                                                           
49 Βλ. αναλυτικότερα σχετικά με την πρόταση: https://35z8e83m1ih83drye280o9d1 -
wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2019/11/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement_FINAL_WEB_111119-
1.pdf 
50 Βλ. The LawTech Delivery Panel, UK Jurisdiction Taskforce «Legal statement on 

cryptoassets and smart contracts», 2019 

51 Βλ. σχετικά https://www.lawcom.gov.uk/project/smart-contracts/ 

52
 Βλ. σχετικά https://legiscan.com/AZ/text/HB2417/id/1588180 

 

https://www.lawcom.gov.uk/project/smart-contracts/
https://legiscan.com/AZ/text/HB2417/id/1588180
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Με αντίστοιχο περιεχόμενο, τον Μάρτιο του 2019 κυρώθηκε στη Νέα Υόρκη 

το πολιτειακό νομοσχέδιο με αριθμό S4142, στο άρθρο 7 του οποίου δίνεται ο 

ορισμός για τα «έξυπνα συμβόλαια». Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό: «τα έξυπνα 

συμβόλαια αποτελούν προγράμματα που τρέχουν σε ένα αποκεντρωμένο, κοινόχρηστο 

και επαναλαμβανόμενο μητρώο και έχουν τη δυνατότητα επιτήρησης και διάθεσης σε 

αυτό περιουσιακών στοιχείων»
53

.  

Τέλος, αναφέρεται το παράδειγμα του Ντέλαγουερ, ο κυβερνήτης του οποίου 

τον Μάιο του 2016 εξέδωσε τη νομοθετική πρωτοβουλία με τίτλο «Delaware 

Blockchain Initiative 2016». Η πρωτοβουλία αυτή αφορούσε μεταξύ άλλων τη χρήση 

«έξυπνων συμβολαίων» για σκοπούς αρχειοθέτησης αναφορικά με ζητήματα 

προερχόμενα από το εμπορικό δίκαιο. Ένα δεύτερο εγχείρημα που αναγνωρίστηκε 

στην πολιτεία του Delaware, ήταν η δημιουργία ενός συστήματος διεξαγωγής 

ψηφοφορίας για εταιρείες
54

.  

8. «Lex Cryptographia» – ένας νέος νομικός όρος 

Η γνωστή φράση «code is law» ή «code as law», συνίσταται στη χρήση της 

τεχνολογίας για την επιβολή ήδη υφιστάμενων κανόνων. Με άλλα λόγια, αφορά την 

εφαρμογή και επιβολή κανόνων δικαίου από κώδικες υπολογιστή και αλγόριθμους
55

. 

Σήμερα, λόγω και της προοδευτικής ανάπτυξης της τεχνολογίας blockchain, υπάρχει 

η τάση της μετατροπής αυτών των κωδίκων και αλγορίθμων σε κανονιστικούς 

μηχανισμούς, με συνέπεια να μην αποτελούν πλέον το μέσο αλλά τον ίδιο το νόμο. 

Έτσι, διαμορφώθηκε σταδιακά ο όρος «Lex Cryptographia», με σκοπό να 

ανταποκριθεί στο ανωτέρω όραμα.  

Αξίζει όμως να γίνει πρώτα μια σύντομη αναφορά σε ανάλογους όρους, που 

εμφανίστηκαν ήδη από την εποχή του Μεσαίωνα. Ο όρος «Lex Mercatoria» 

                                                           
53 Βλ. σχετικά https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s4142  

 
54 Βλ. αναλυτικότερα Dell'Erba, M. (2018). Demystifying Technology. Do Smart Contracts 

Require a New Legal Framework? Regulatory Fragmentation, Self-Regulation, Public 

Regulation. (σελ. 31 επ.) 

55 Βλ. Hassan, S., & De Filippi, P. (2017). The expansion of algorithmic governance: from 

code is law to law is code. (σελ. 88 – 90) 
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διαμορφώθηκε από τις διαφορετικές πρακτικές και συνήθειες στις εμπορικές 

συναλλαγές. Οι αλληλεπιδράσεις των εμπόρων στόχευαν τόσο στην επέκταση του 

εμπορίου, όσο και στη μείωση της αβεβαιότητας. Οι ίδιοι μάλιστα διαμόρφωσαν με 

το πέρασμα του χρόνου τα δικά τους δικαστήρια, με σκοπό να επιβάλλουν το δικό 

τους νομικό πλαίσιο, αυτό δηλαδή που προέκυψε από τις ανωτέρω πρακτικές σε 

εθελοντική βάση. Ο όρος αυτός αναγνωρίστηκε παγκοσμίως και αποτέλεσε τη βάση 

του εμπορικού δικαίου. 

Αργότερα, τη δεκαετία του 1990 έκανε την εμφάνισή του ο όρος «Lex 

Informatica». Επρόκειτο για ένα σύστημα κανόνων, οι οποίοι δημιουργήθηκαν επίσης 

σε εθελοντική βάση. Ειδικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών του διαδικτύου διαμόρφωσαν 

συμβατικές συμφωνίες με τους χρήστες, με σκοπό να διευκολύνεται η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. Το σύνολο των κανόνων αυτών προσέβλεπε στην εσωτερική χρήση 

τους από τα μέλη της κοινότητας
56

.  

Τους ανωτέρω όρους ακολούθησε χρονικά ο όρος «Lex Cryptographia», ο 

οποίος εκφράζει την πορεία προς τη διαμόρφωση ενός νέου νομικού πεδίου, που θα 

ρυθμίζει ό, τι σχετίζεται με την τεχνολογία blockchain. Καθώς μέχρι σήμερα η 

τεχνολογία blockchain χαρακτηρίζεται από απουσία συγκεκριμένου επίσημου 

νομικού πλαισίου, γεγονός που προκαλεί αισθήματα αβεβαιότητας, κρίνεται 

αναγκαία η δημιουργία ενός οικουμενικού κανονισμού, ο οποίος θα διαπνέει την 

απαιτούμενη εμπιστοσύνη στους χρήστες. Πρόδρομο για τη διαμόρφωση αυτού του 

νομικού πεδίου αποτελούν ορισμένες γενικές αρχές, στη βάση των οποίων θα 

οικοδομηθεί ο κανονισμός για το blockchain και τα επακόλουθά του. Στόχευση των 

γενικών αρχών είναι κατά κύριο λόγο η κάλυψη των κενών που παρουσιάζονται σε 

αυτή τη νέα τεχνολογία.  

Μια από τις ρυθμιστικές αρχές
57

 που έχουν προταθεί, αφορά στην ελευθερία 

των χρηστών να αυτορυθμίζονται, με την έννοια της επιλογής των κανόνων που κάθε 

                                                           
56 Βλ. αναλυτικότερα Wright, A., & De Filippi, P. (2015). Decentralized blockchain 

technology and the rise of lex cryptographia. (σελ 40 – 58) 

57 Αναλυτικότερα για τις προτεινόμενες ρυθμιστικές αρχές βλ. Subramanyam, S., & Partiti, E. 

Lex Cryptographia–The role of a principles-based approach in Blockchain/DLT Regulation 

(σελ. 42 επ.) 
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φορά τους εξυπηρετούν. Κάτι τέτοιο απαιτεί τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου 

διασυνδεμένου συστήματος κανόνων, υπό τη μορφή ψηφιακού οικουμενικού δικαίου 

που θα εξασφαλίζει το ανωτέρω δικαίωμα ελεύθερης επιλογής μεταξύ των 

περισσότερων διαθέσιμων ρυθμιστικών πλαισίων. Βασική προϋπόθεση πάντως, είναι 

ο κάθε ενδιαφερόμενος να ασκεί τη δοθείσα εξουσία, χωρίς να παρεμποδίζει τις 

ελευθερίες και τα δικαιώματα των άλλων χρηστών.   

Ως απαραίτητο συμπλήρωμα της ανωτέρω αρχής αναφέρεται η αρχή του 

περιορισμού της υπολογιστικής ισχύος. Πρόκειται για μια αρχή, που στοχεύει στον 

περιορισμό της ποσότητας υπολογιστικής ισχύος, στην οποία μπορούν να έχουν 

πρόσβαση οι χρήστες, με σκοπό από τη μια να μη γίνεται υπερ-εκμετάλλευση από 

ορισμένους χρήστες και από την άλλη να εξυπηρετείται κατά το δυνατόν και με ίσους 

όρους το σύνολο των χρηστών. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό και από την πρακτική, η 

υπερβολική χρήση υπολογιστικής ισχύος ενδέχεται να οδηγήσει στο πρόβλημα fork ή 

hard fork
58

, ένας όρος για τον οποίον απαιτείται ακριβής νομικός προσδιορισμός.  

Αν και μια διακυβέρνηση βασισμένη σε συστήματα τεχνολογίας blockchain 

φαντάζει μεγαλόπνοη και πολλά υποσχόμενη, δεν είναι λίγες οι ανησυχίες που 

ανακύπτουν τόσο σε δογματικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Κατά πρώτον, ζήτημα 

δημιουργείται αναφορικά με την επιλογή της δικαιοδοσίας, καθώς κάθε κράτος έχει 

τους δικούς του νόμους και γενικές αρχές. Επιπλέον, ζήτημα προκύπτει αναφορικά με 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού σχετικών 

κανονισμών ανά τον κόσμο. Όπως έχει αναφερθεί στην εν λόγω ανάλυση, τα 

δεδομένα σε ένα περιβάλλον blockchain είναι αμετάβλητα και μη αναστρέψιμα. 

Τέλος, μια διακυβέρνηση βασισμένη σε αλγορίθμους ενδέχεται να έχει ως 

επακόλουθο τον περιορισμό της ελευθερίας και αυτονομίας των χρηστών. Συνεπώς, 

απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός με πρωταρχική μέριμνα τη γνώση γύρω από την 

αρχιτεκτονική της εν λόγω τεχνολογίας.  

                                                                                                                                                                      
 
58 Με τον όρο αυτό ονομάζεται κάθε διαχωρισμός – διάσπαση στο δίκτυο blockchain. Καθώς 

το δίκτυο αυτό είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, υπάρχει  πιθανότητα κάποιος 

κακόβουλος χρήστης να κατορθώσει να μετατρέψει κάποια από τα δεδομένα του blockchain 

από έγκυρα σε άκυρα και αντιστρόφως. Ωστόσο αυτό θα συμβεί μόνο αν ο χρήστης  ελέγχει 

το 51% του δικτύου.  
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Πάντως, ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου τομέα δικαίου που θα 

ονομάζεται «Lex Cryptographia» και θα έχει ως βάσει αλγόριθμους και 

υπολογιστικούς κώδικες έχει ήδη ανοίξει. Άλλωστε, κυβερνήσεις και δημόσιοι φορείς 

ολοένα και περισσότερο βασίζονται σε λογισμικά, αλγορίθμους και άλλα τεχνολογικά 

εργαλεία, προκειμένου να καθορίσουν κανόνες, που θα επιβάλλονται/εκτελούνται 

αυτόματα μέσω της εκάστοτε τεχνολογίας. Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα 

«No Fly List» της Αμερικής
59

, το οποίο έχει ως βάση την εξόρυξη δεδομένων με 

στόχο την πραγματοποίηση εκτιμήσεων αναφορικά με επικείμενες απειλές στην 

εθνική ασφάλεια. Επιπροσθέτως, χρήση αλγορίθμων έχει γίνει και για τον καθορισμό 

δικαστικών αποφάσεων αλλά και τον προσδιορισμό ποινών
60

.  

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ» 
Καθώς η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει μια 

διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου των «έξυπνων συμβολαίων», στο παρόν 

κεφάλαιο θα αναφερθούν ορισμένες πτυχές της οικονομικής ανάλυσης αυτών. 

Ειδικότερα, η ανάλυση θα επικεντρωθεί στα συναλλακτικά κόστη (transaction costs), 

τόσο με την στενή όσο και με την ευρεία έννοια, ενώ παράλληλα θα γίνει μια 

προσπάθεια ένταξης των «έξυπνων συμβολαίων» σε ένα σύστημα διακυβέρνησης.  

1. Συναλλακτικά κόστη υπό στενή έννοια 

Σύμφωνα με τη θετική εκδοχή του θεωρήματος του Coase (Positive Coase 

Theorem),όταν τα συναλλακτικά κόστη είναι χαμηλά, τα δικαιώματα καταλήγουν σε 

αυτόν που τα αξιολογεί περισσότερο. Με άλλα λόγια, η αποτελεσματική κατανομή 

των πόρων ή δικαιωμάτων έχει μεγαλύτερη ισχύ όταν γίνεται από την αγορά, δηλαδή 

από τα ίδια τα άτομα, παρά από τη θεσμική κατανομή τους από τα όργανα του 

κράτους
61

. Έτσι λοιπόν, ενώ η διανομή του πλούτου καθορίζεται από το δίκαιο, η 

κατανομή των δικαιωμάτων καθορίζεται από την αγορά. Πάντως, για να συναφθεί 

μια σύμβαση δεν αρκεί η παραπάνω διαδικασία της αξιολόγησης από τα μέρη, καθώς 

                                                           
59 Βλ. σχετικά Citron, D. K. (2007). Technological due process, σελ. 1263 – 1267  

 
60 Βλ. αναλυτικότερα O'neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data 

increases inequality and threatens democracy σελ. 84 – 104. 

61 Αναλυτικότερα για το θεώρημα του Coase βλ. Coase, R. H. (1960). The problem of social 

cost. In Classic papers in natural resource economics σελ. 850 – 853. 
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υπάρχει μια σειρά από εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Το βασικότερο εμπόδιο 

είναι τα συναλλακτικά κόστη. Κάθε συναλλαγή συνεπάγεται κάποιο κόστος, 

χρηματικό ή μη. Εάν αυτό είναι υψηλό και ειδικότερα υψηλότερο από το πλεόνασμα 

που θα αποκομίσουν τα μέρη, τότε η όποια συμφωνία αποτρέπεται και συνακόλουθα 

η σύναψη μιας σύμβασης καθίσταται αδύνατη. Η διασφάλιση των συναλλαγών στην 

αγορά κατά τον Coase επιτυγχάνεται μέσω των συμβάσεων, η οικονομική λειτουργία 

των οποίων, έγκειται στην πρόληψη τυχόν αναποτελεσματικής συμπεριφοράς από τα 

εμπλεκόμενα μέρη
62

.  

Αναφορικά με τα συναλλακτικά κόστη εν γένει, αυτά αφορούν το οικονομικό 

κόστος της συναλλαγής αυτής καθ’ αυτής και περιλαμβάνουν γραφειοκρατικά έξοδα, 

έξοδα για την αμοιβή δικηγόρων, λογιστών, μεσαζόντων, έξοδα σε εφορία, έξοδα 

επικοινωνίας και μεταφοράς και φυσικά έξοδα που σχετίζονται με τον χρόνο που 

δαπανάται για την πραγματοποίηση της εκάστοτε συναλλαγής (κόστος ευκαιρίας). 

Ειδικότερα για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής και κατ’ επέκταση για την 

κατάρτιση μιας σύμβασης, το κόστος διακρίνεται σε : α) κόστος έρευνας, β) κόστος 

διαπραγμάτευσης και γ) κόστος εφαρμογής και επίβλεψης. Πιο αναλυτικά, το κόστος 

έρευνας (search cost) συνίσταται στα έξοδα στα οποία θα προβεί κάποιος στην 

αναζήτηση του κατάλληλου αντισυμβαλλόμενου μέρους συγκεντρώνοντας την 

απαραίτητη πληροφόρηση. Το κόστος διαπραγμάτευσης (negotiation cost) αφορά τη 

διαπραγμάτευση των συμβαλλομένων ως προς τον καθορισμό των όρων της 

σύμβασης και των τιμών, πριν την τελική κατάρτιση μιας σύμβασης. Τέλος, το 

κόστος εφαρμογής και επίβλεψης μιας συναλλαγής – σύμβασης (enforcement and 

monitoring cost) δημιουργείται από όλες εκείνες τις ex post ενέργειες, που 

διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της σύμβασης και συνεπάγονται γραφειοκρατικά 

έξοδα, έξοδα σε δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, τυχόν δικαστικά έξοδα, 

αποκαταστατικά έξοδα και πιθανά έξοδα επιδίκασης αποζημίωσης
63

. Αξίζει να 

σημειωθεί, πως για τα συναλλακτικά κόστη χρησιμοποιείται ευρέως και η διάκριση 

αυτών σε εκ των προτέρων, δηλαδή στα κόστη που αφορούν την έρευνα και τη 

διαπραγμάτευση και σε εκ των υστέρων, που αφορούν το κόστος συμμόρφωσης και 

                                                           
62

 Βλ. αναλυτικότερα Eenmaa-Dimitrieva, H., & Schmidt-Kessen, M. J. (2019). Creating 

markets in no-trust environments: The law and economics of smart contracts σελ. 18 -27 
 
63 Βλ. αναλυτικότερα Patricio Alvarado Luzuriaga, Research Master Thesis. Smart Contracts 

and Transaction Costs Economics (2019) σελ. 37 επ.  
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θεραπείας, κόστος που προκύπτει κατά κύριο λόγο από φαινόμενα οπορτουνιστικών 

συμπεριφορών
64

. 

Τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν τα «έξυπνα συμβόλαια», καθώς και η 

λειτουργία τους, φαίνεται να ξεπερνούν ως ένα βαθμό τα ανωτέρω κόστη, με 

αποτέλεσμα να συνιστούν μια νέα και συμφέρουσα δίοδο για οικονομικές 

συναλλαγές στην αγορά. Ειδικότερα, τα «έξυπνα συμβόλαια» παρέχουν τη 

δυνατότητα σύναψης μιας σύμβασης με άγνωστα άτομα και χωρίς το ρίσκο 

οπορτουνιστικών συμπεριφορών. Ως αποτέλεσμα, το κόστος αναζήτησης 

ελαττώνεται, καθώς δεν απαιτείται η συγκέντρωση πληροφοριών για το εν δυνάμει 

συμβαλλόμενο μέρος, αφού το μέρος που θα επιλέξει να συμβληθεί και να δεσμευτεί 

με ένα «έξυπνο συμβόλαιο» οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στους όρους που 

ενυπάρχουν σε αυτό, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στα συμφέροντά του. Όσον 

αφορά το κόστος διαπραγμάτευσης, αυτό απουσιάζει από τα «έξυπνα συμβόλαια», 

καθώς οι όροι της σύμβασης και οι τιμές καθορίζονται μονομερώς το πρώτον με το 

«ανέβασμα» του «έξυπνου συμβολαίου» στην εκάστοτε πλατφόρμα blockchain, 

χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής τους. Παρόλα αυτά, αν και τα 

παραπάνω εκτεθέντα συνιστούν εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου, εντούτοις δεν 

μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός, ότι η διαπραγμάτευση παραδοσιακά 

συνεπάγεται την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των συμβαλλόμενων 

μερών, κάτι που όμως δεν αποτελεί στόχευση των «έξυπνων συμβολαίων». Τέλος, τα 

«έξυπνα συμβόλαια» χαρακτηρίζονται από μικρότερο κόστος, τόσο εφαρμογής όσο 

και επίβλεψης, καθώς δεν υπάρχουν γραφειοκρατικά έξοδα, ενώ παράλληλα δεν 

υπάρχει εμπλοκή δικηγόρων και δικαστηρίων, χωρίς αυτό πάντως να αποκλείει την 

εκ των υστέρων προσφυγή στη δικαιοσύνη ή την αναζήτηση αποζημίωσης, π.χ. σε 

περίπτωση που παραβιάζεται κάποιος νόμος για την προστασία του καταναλωτή κ.α.  

2. Συναλλακτικά κόστη υπό ευρεία έννοια 

Εκτός από τα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά την κατάρτιση μιας σύμβασης 

ενδέχεται να ανακύψουν και κάποια επιπρόσθετα εμπόδια, τα οποία αποτελούν κόστη 

συναλλαγής με την ευρεία έννοια του όρου. Ένα από αυτά είναι οι 

εσωτερικοποιημένοι ηθικοί κανόνες/ κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς. Τα άτομα 

έχοντας ως γνώμονα αυτούς τους κανόνες, συχνά αποτρέπονται από τη σύναψη μιας 

                                                           
64 Βλ. για τη διάκριση του κόστους Patricio Alvarado Luzuriaga, Research Master Thesis. 

Smart Contracts and Transaction Costs Economics (2019) σελ. 25. 
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σύμβασης π.χ. γιατί φοβούνται ή ντρέπονται πως θα χαρακτηριστούν από τον 

περίγυρο. Τα «έξυπνα συμβόλαια» ξεπερνούν αυτό το εμπόδιο λόγω της ανωνυμίας 

και της ψευδωνυμοποίησης. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να παραβλεφθεί ο κίνδυνος 

ενίσχυσης παράνομων πρακτικών και συναλλαγών, όπως πώληση όπλων ή 

ναρκωτικών ουσιών.  

Στα ανωτέρω εμπόδια εντάσσεται μεταξύ άλλων και το συναίσθημα 

κτητικότητας (endowment effect ή status quo bias), το οποίο επίσης φαίνεται να 

ξεπερνούν τα «έξυπνα συμβόλαια», λόγω ακριβώς του ανωτέρω χαρακτηριστικού της 

ανωνυμίας, καθώς τα εκάστοτε περιουσιακά στοιχεία, παρόλο που στην 

πραγματικότητα αντιστοιχούν σε φυσικά πρόσωπα, στα μάτια των χρηστών του 

εκάστοτε περιβάλλοντος blockchain αντιστοιχούν σε ονόματα χρηστών. Ως εκ 

τούτου, μη γνωρίζοντας την πραγματική ταυτότητα των δικαιούχων δεν είναι εφικτό 

να δημιουργηθούν αισθήματα προκατάληψης.  

Ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια σε μια συναλλαγή  είναι αυτό της 

ασύμμετρης πληροφόρησης (asymmetric information). Ως ασύμμετρη πληροφόρηση 

ονομάζεται το φαινόμενο, όπου το ένα συμβαλλόμενο μέρος διαθέτει περισσότερες 

πληροφορίες, οι οποίες του δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα κατά την κατάρτιση 

και εκτέλεση μιας σύμβασης και συνήθως δεν τις αποκαλύπτει. Χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις της ασύμμετρης πληροφόρησης είναι η επαχθής επιλογή, η οποία 

εμφανίζεται στο στάδιο πριν την κατάρτιση μιας σύμβασης και ο ηθικός κίνδυνος, ο 

οποίος εμφανίζεται στο στάδιο μετά την κατάρτιση μιας σύμβασης και 

χαρακτηρίζεται από αλλαγή της συμπεριφοράς ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών. 

Ένα «έξυπνο συμβόλαιο» συνάπτεται και λειτουργεί μόνο με τα στοιχεία που 

δηλώνονται σε αυτό και συνεπώς οι όποιες μη φανερές πληροφορίες είναι αδιάφορες, 

καθώς είναι σαν να μην υπάρχουν. Ωστόσο, η ασύμμετρη πληροφόρηση δεν παύει να 

υφίσταται ούτε και στην περίπτωση των «έξυπνων συμβολαίων». Έτσι, στο σημείο 

αυτό δεν υπάρχει διαφοροποίηση με τις παραδοσιακές συμβάσεις
65

.  Παρόλα αυτά, το 

εμπόδιο της ασύμμετρης πληροφόρησης αντιμετωπίζεται μέσω της ex post θεραπείας 

με προσφυγή στα δικαστήρια και αναζήτηση της αναλογούσας αποζημίωσης.  

                                                           
65Βλ. αναλυτικότερα Szczerbowski, J. J. (2018). Transaction costs of blockchain smart 
contracts σελ. 2 – 4  
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Τέλος, στα κόστη συναλλαγής με την ευρεία έννοια συγκαταλέγεται η 

απουσία κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς. Πρόκειται για τους άτυπους εκείνους 

θεσμικούς μηχανισμούς, οι οποίοι στοχεύουν στη μείωση του κόστους. Σε αυτούς 

εντάσσονται μεταξύ άλλων η εμπιστοσύνη και η φήμη. Ειδικότερα, η εμπιστοσύνη 

αποτελεί έναν μηχανισμό του ανθρώπου, που καταπολεμά το ρίσκο στις οικονομικές 

συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από την προθυμία κάποιου να αναλάβει 

τον κίνδυνο, με άλλα λόγια την προθυμία του να είναι κάποιος ευάλωτος σε μια 

οικονομική συναλλαγή και από τις θετικές προσδοκίες που έχει κάποιος αναφορικά 

με τις ενέργειες του άλλου μέρους ή αναφορικά με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με τον Posner, η εμπιστοσύνη αποτελεί ένα ατελές υποκατάστατο της 

ελλιπούς πληροφόρησης
66

.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μια αναφορά στις κατηγορίες – μορφές 

εμπιστοσύνης που απαντούν στις συναλλαγές, καθώς και σε αυτή που δεσπόζει στα 

«έξυπνα συμβόλαια». Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η εμπιστοσύνη πρώτου 

βαθμού (first-party trust), η οποία προέρχεται από το εσωτερικό σύστημα αξιών του 

κάθε ατόμου. Ένα σχετικό παράδειγμα, αποτελεί η ικανοποίηση που αισθάνεται 

κάποιος, όταν δρα σύμφωνα με το νόμο ή ακόμα, το αίσθημα ντροπής και ενοχής σε 

περίπτωση μιας πράξης εξαπάτησης. Όσο περισσότερο υπάρχει αυτό το είδος 

εμπιστοσύνης, τόσο περισσότερο εξαλείφονται τυχόν οπορτουνιστικές συμπεριφορές.  

Έπειτα ακολουθεί η εμπιστοσύνη δευτέρου βαθμού (second-party trust), η 

οποία ενυπάρχει, όταν τα εκάστοτε συμβαλλόμενα μέρη μοιράζονται ταυτόσημες 

κοινωνικές αξίες. Για παράδειγμα, όταν τα συμβαλλόμενα μέρη προέρχονται από τον 

ίδιο φιλικό, επαγγελματικό ή οικογενειακό περίγυρο. Μάλιστα, ο φόβος του καθενός 

για διατήρηση της φήμης του, έχει ως αποτέλεσμα την ορθή τήρηση των όρων μιας 

σύμβασης.  

Στη συνέχεια της κατάταξης βρίσκεται η εμπιστοσύνη τρίτου βαθμού (third-

party trust), γνωστή και ως Leviathan trust. Η μορφή αυτή υφίσταται, όταν τα 

συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στο υπάρχον σύστημα 

κεντρικής διακυβέρνησης, στα δικαστήρια και γενικότερα στο νόμο. Έτσι λοιπόν, 

                                                           
66 Βλ. αναλυτικότερα Eenmaa-Dimitrieva, H., & Schmidt-Kessen, M. J. (2019). Smart 

Contracts: Reducing Risks in Economic Exchange with No-Party Trust? σελ. 9 επ. 
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ακόμα και αν τα μέρη δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και ως εκ τούτου δε χαίρουν 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση και τους νόμους τους 

διασφαλίζει, ότι ακόμα και σε περίπτωση μη τήρησης των συμπεφωνημένων, αυτοί 

θα αποκατασταθούν
67

.  

Στα «έξυπνα συμβόλαια» δεν εμφανίζεται ωστόσο καμία από τις ανωτέρω 

μορφές εμπιστοσύνης, από τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει και ένας ενιαίος νόμος 

ή ένα ενιαίο αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης, στο οποίο μπορούν να 

βασίζονται και να ανατρέχουν ανά πάσα στιγμή τα συμβαλλόμενα μέρη. Έτσι, στις 

συμβάσεις αυτές αναπτύσσεται ένα νέο ιδιόμορφο είδος εμπιστοσύνης, η οποία 

αποδίδεται στην τεχνολογία και είναι γνωστή με τον όρο trustless trust ή εναλλακτικά 

no-party trust
68

. Τα χαρακτηριστικά των «έξυπνων συμβολαίων» που διαμορφώνουν 

αυτό το είδος εμπιστοσύνης είναι η ανωνυμία ως προς την ταυτότητα του χρήστη, ο 

κρυπτογραφικός χαρακτήρας που υπάρχει στη διαδικασία αυθεντικοποίησης των 

χρηστών, τα πρωτόκολλα συναίνεσης, τα οποία επιτρέπουν μόνο έγκυρα block να 

τοποθετηθούν στο blockchain, η διαφάνεια, με την έννοια, ότι όλες οι συναλλαγές 

είναι ορατές στους χρήστες και τέλος η αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική τους. Ως 

αποτέλεσμα, το εμπόριο και οι συναλλαγές ανά τον κόσμο διευκολύνονται, 

ανεξάρτητα με το κοινωνικό υπόβαθρο του κάθε συμβαλλομένου. Η ιδιόμορφη αυτή 

μορφή εμπιστοσύνης ευνοεί την ίση μεταχείριση μεταξύ των χρηστών, καθώς 

διευκολύνει και τα πιο αδύναμα μέρη να συμμετάσχουν στην οικονομική 

πραγματικότητα, ενώ παράλληλα χάρη σε αυτή οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να 

προβούν στη σύναψη οικονομικών σχέσεων-συναλλαγών μέσω ενός συστήματος 

αγοράς, που απουσία των «έξυπνων συμβολαίων» δεν θα εμπιστεύονταν
69

. Φαίνεται 

λοιπόν να δημιουργείται σταδιακά μια νέα μορφή οικονομικών συναλλαγών.  

                                                           
67 Αναφορικά με τις μορφές εμπιστοσύνης βλ. Eenmaa-Dimitrieva, H., & Schmidt-Kessen, 

M. J. (2019). Creating markets in no-trust environments: The law and economics of smart 

contracts σελ. 28 – 31  

68 Σχετικά με το πότε υπάρχει αυτή η μορφή εμπιστοσύνης βλ. Eenmaa-Dimitrieva, H., & 

Schmidt-Kessen, M. J. (2019). Smart Contracts: Reducing Risks in Economic Exchange with 

No-Party Trust? σελ. 9 – 14  

69 Περισσότερα για τα οφέλη των smart contracts στην αγορά και τον ανταγωνισμό βλ. Cong, 

L. W., & He, Z. (2019). Blockchain disruption and smart contracts σελ. 1786 επ. 
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3. Επιπλέον συναλλακτικά κόστη των «έξυπνων συμβολαίων» 

Μέχρι εδώ έγινε φανερό, πως τα «έξυπνα συμβόλαια» εμφανίζονται με 

ιδιαιτέρως μειωμένα συναλλακτικά κόστη. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα επιπρόσθετα 

δεδομένα, τα οποία αυξάνουν τα κόστη αυτά, χωρίς όμως να τα καθιστούν υπέρμετρα 

και απαγορευτικά. Σύμφωνα με τον Coase, η τεχνολογία επηρεάζει τα συναλλακτικά 

κόστη, ενώ κάθε εφεύρεση χαρακτηρίζεται από ένα οργανωτικό και ένα λειτουργικό 

κόστος
70

. Αναλογικά λοιπόν, τα «έξυπνα συμβόλαια», ως αποκύημα της νέας 

τεχνολογίας blockchain, συνοδεύονται από μια νέα τεχνογνωσία. Έτσι, δημιουργείται 

σε πρώτη φάση ένα κόστος σχετιζόμενο με την απόκτηση των απαιτούμενων 

γνώσεων. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, ότι λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί 

στην αγορά, η απόκτηση αυτής της γνώσης ενδέχεται να μην έχει αντίκρισμα, εάν η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων στην αγορά δεν υιοθετήσει αυτή τη νέα 

τεχνολογία
71

. Με την νέα όμως αυτή τεχνολογία συνδέονται και επιπρόσθετα κόστη, 

όπως τα λεγόμενα υπολογιστικά κόστη. Αυτά δικαιολογούνται από τον 

αποκεντρωμένο χαρακτήρα της τεχνολογίας blockchain και αφορούν μεταξύ άλλων 

το κόστος εξόρυξης που αποδίδεται στου miners για την επιβεβαίωση ενός «έξυπνου 

συμβολαίου». Στα κόστη αυτά εντάσσονται και τα κόστη ενέργειας, λόγω των 

μεγάλων απαιτήσεων σε υπολογιστική ισχύ προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια  

συναλλαγή. Τέλος, στην ανωτέρω τεχνολογία αποδίδονται και τα κόστη εξοπλισμού, 

καθώς κάθε συμβαλλόμενος πρέπει να έχει πρόσβαση σε υπολογιστή, στο διαδίκτυο 

και στο απαραίτητο λογισμικό
72

. 

Επιπλέον, λόγω της ταχύτατης εξέλιξης που παρατηρείται στον τομέα αυτό, 

κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί, ότι ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο θα εκτελεστεί με 

βεβαιότητα, διότι για παράδειγμα η εκάστοτε πλατφόρμα blockchain που έχει 

«αναλάβει» την εκτέλεσή του, ίσως και να μην υφίσταται πια. Ένα τέτοιο υποθετικό 

γεγονός, θα έχει ως επακόλουθο, οι όποιες επενδύσεις και τα όποια έξοδα να αποβούν 

άκαρπα και ως εκ τούτου να προκληθεί ζημία. Ακόμη όμως και αν το εκάστοτε 

                                                           
70 Βλ. σχετικά Massimiliano Vatiero, “Smart contracts, transaction costs and adaptation”, 

(2020) σελ. 11 – 14  

71 Βλ. αναλυτικότερα Halaburda, H., Levina, N., & Semi, M. (2019, December). 

Understanding Smart Contracts as a New Option in Transaction Cost Economics σελ. 7 – 8  

 
72Βλ. αναλυτικότερα Jabbar, A., & Dani, S. (2020). Investigating the link between transaction 
and computational costs in a blockchain environment σελ. 3427 επ.. 
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blockchain συνεχίσει να υφίσταται, τα συναλλακτικά κόστη ενδέχεται να αυξηθούν 

από τυχόν δυσλειτουργίες που θα προκύψουν και που θα απαιτούν την ενδελεχή 

εξέταση και αποκατάστασή τους.  

Ένα ακόμα ενδεχόμενο που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 

συναλλακτικού κόστους, είναι η υπέρμετρη αύξηση του κόστους παραγωγής ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εξαιτίας έκτακτων συνθηκών (π.χ. κορονοϊός). Σε μια 

τέτοια περίπτωση, όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω, δεν υπάρχει δυνατότητα 

τροποποίησης του «έξυπνου συμβολαίου» που έχει ήδη συναφθεί και άρα 

δημοσιευτεί στο blockchain. Το αυξημένο κόστος εδώ λοιπόν, έγκειται στη σύνταξη 

του εκάστοτε «έξυπνου συμβολαίου», το οποίο προκειμένου να αποφύγει το ανωτέρω 

εμπόδιο, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, κάτι που εκ των 

πραγμάτων είναι μέχρι τώρα αδύνατο.  

Τέλος, σε αύξηση του συναλλακτικού κόστους μπορεί να οδηγήσει το 

φαινόμενο της κακής προσαρμογής (mal adaptation)
73

. Περιπτώσεις κακής 

προσαρμογής εντοπίζονται κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια της εξόρυξης (δηλαδή 

της επίλυσης του εκάστοτε κρυπτογραφικού παζλ), η οποία πραγματοποιείται από 

τους miners. Έτσι λοιπόν, καθίσταται πιθανή η δημιουργία των γνωστών ως mining 

pools, δηλαδή ομάδων αποτελούμενων από miners, οι οποίες όταν κατακλύζουν ένα 

δίκτυο blockchain σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% οδηγούν σε αύξηση του 

συναλλακτικού κόστους, ενώ δεν αποκλείεται και στρέβλωση της blockchain. Σε 

κάθε περίπτωση, το πόσο και αν θα αυξηθεί το συναλλακτικό κόστος εξαρτάται από 

το είδος του πρωτοκόλλου συναίνεσης (proof of work ή proof of stake). Στον πίνακα 

που ακολουθεί συγκεντρώνονται τα συναλλακτικά κόστη των «έξυπνων 

συμβολαίων», όπως αυτά  διατυπώθηκαν στην ανωτέρω ανάλυση: 

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΟΣΤΗ  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΞΥΠΝΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

1. ΥΠΟ ΣΤΕΝΗ 

ΕΝΝΟΙΑ 

α. Γραφειοκρατικά κόστη  

 

α.               ---- 
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adaptation”, (2020), σελ. 12 – 13  
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 β. Κόστος επικοινωνίας 

 

γ. Κόστος έρευνας  

 

δ. Κόστος 

διαπραγμάτευσης 

 

ε. Κόστος εφαρμογής – 

επίβλεψης  

β.               ---- 

 

γ. Μειωμένο κόστος 

έρευνας 

δ.               ---- 

 

 

ε. Μειωμένο κόστος 

εφαρμογής – επίβλεψης  

2. ΥΠΟ ΕΥΡΕΙΑ 

ΕΝΝΟΙΑ 

(εμπόδια) 

 

 

α. Εσωτερικοποιημένοι 

ηθικοί κανόνες 

 

β. Συναίσθημα 

κτητικότητας 

 

γ. Ασύμμετρη 

πληροφόρησης 

α.        ---- 

 

 

β.         ---- 

 

 

γ. Ασύμμετρη 

πληροφόρηση 

3. ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΚΟΣΤΗ 

 

 

ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

Α. Κόστος τεχνογνωσίας  

Β. Κόστος ενέργειας 

Γ. Κόστος εξοπλισμού 

Δ. Κόστος από τυχόν δυσλειτουργίες  

Ε. Κόστος λόγω φαινομένων κακής προσαρμογής  

(mal adaptation) 

Πίνακας 5. Τα συναλλακτικά κόστη των «έξυπνων συμβολαίων»  

4. Συστήματα διακυβέρνησης και «έξυπνα συμβόλαια» 

Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μορφή συναλλαγής, απαιτείται η 

ύπαρξη ενός συστήματος διακυβέρνησης και αυτό γιατί, μέσω ενός τέτοιου 

συστήματος επιτυγχάνεται ο μετριασμός των συγκρούσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων, ενώ παράλληλα προκύπτουν αμοιβαία οφέλη γι’ αυτούς. Η 

οικονομική ανάλυση αναγνωρίζει την ύπαρξη τριών τέτοιων συστημάτων 

διακυβέρνησης.  
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Πιο αναλυτικά, ως πρώτο σύστημα διακυβέρνησης αναφέρεται η αγορά. 

Πρόκειται για μια εξωτερική δύναμη, η οποία επιτρέπει όσους συμμετέχουν σε αυτήν 

να προσαρμόζονται αυτόνομα, σε περίπτωση που η εκτέλεση μιας σύμβασης δεν 

κρίνεται συμφέρουσα. Η αυτόνομη αυτή προσαρμογή λαμβάνει χώρα, όταν για 

παράδειγμα ένα συμβαλλόμενο μέρος απομακρύνεται από αυτό που είχε επιλέξει 

αρχικά να συμβληθεί και αναζητά κάποιο άλλο, που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στα 

συμφέροντά του. Η κατεύθυνση που θα πάρει εξαρτάται και καθορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από το σύστημα τιμών που επικρατεί στην αγορά.  

Εν συνεχεία, το δεύτερο σύστημα διακυβέρνησης εντοπίζεται σε επίπεδο 

επιχειρήσεων. Η ιεραρχία που επικρατεί σε κάθε επιχειρησιακή δομή στοχεύει στη 

ρύθμιση της οικονομική δραστηριότητας εντός αυτής αλλά και στο εξωτερικό της. 

Από τις μορφές ολοκλήρωσης που απαντούν σε μια επιχείρηση, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η κάθετη ολοκλήρωση, η οποία χαρακτηρίζεται από πράξεις εξαγοράς 

και συγχωνεύσεων. Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό που δεσπόζει στην ελεύθερη 

αγορά, εδώ δεσπόζει η συνεργασία, η οποία βασίζεται μεταξύ άλλων στην ενοποίηση 

των περιουσιακών στοιχείων
74

. 

Τέλος, στα συστήματα διακυβέρνησης εντάσσονται και κάποιες υβριδικές 

δομές (π.χ. κοινοπραξία). Πρόκειται για μια ενδιάμεση μορφή διακυβέρνησης. Πιο 

αναλυτικά, πρόκειται για μια σειρά από συμφωνίες-συμβάσεις μεταξύ νομικά 

αυτόνομων οντοτήτων, που  συνεργάζονται μεταξύ τους και έχοντας ως γνώμονα 

μεταξύ άλλων και το σύστημα τιμών, προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών, 

προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ενοποιημένη 

ιδιοκτησία
75

.  

Ενόψει των ανωτέρω, θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τα «έξυπνα 

συμβόλαια» ως μηχανισμούς διακυβέρνησης, εντάσσοντάς τα σε ένα υβριδικό 

σύστημα διακυβέρνησης, όπου δεσπόζει η τεχνολογία blockchain. Άλλωστε, μέσω 

ενός «έξυπνου συμβολαίου», δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες οντότητες, 

πραγματοποιούν μια ανταλλαγή-συναλλαγή τόσο νομικού όσο και οικονομικού 

                                                           
74 Ειδικότερα για τη διακυβέρνηση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης βλ. και Coase, R. H. (1995). 

The nature of the firm σελ. 398 – 405   
 
75

 Βλ. αναλυτικότερα Patricio Alvarado Luzuriaga, Research Master Thesis. Smart Contracts 

and Transaction Costs Economics (2019) σελ. 37 επ. 
 



42 
 

ενδιαφέροντος, ωστόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δεν μπορούν να εντάξουν τα 

«έξυπνα συμβόλαια» ούτε στο σύστημα διακυβέρνησης της αγοράς, πόσο μάλλον στο 

σύστημα διακυβέρνησης των επιχειρήσεων.  

Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLOCKHAIN ΚΑΙ 

ΤΩΝ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ» 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

1. Εισαγωγικά 

Η άνθηση της τεχνολογίας blockchain ξεκίνησε με την εμφάνιση των 

κρυπτονομισμάτων. Ως εκ τούτου, οι πρώτες εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής 

σημειώθηκαν στον κλάδο των χρηματοοικονομικών. Σύμφωνα με σχετική έρευνα του 

2016
76

, 
 

επιχειρηματικοί οργανισμοί, όπως οι Khosla Ventures και SV Angel, 

τράπεζες, όπως η JP Morgan, η Santander αλλά και η Wall Street, άρχισαν να 

πειραματίζονται με πλατφόρμες blockchain. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα της 

Australian Securities Exchange, η οποία μέσω της τεχνολογίας αυτής, αποσκοπούσε 

στην αντικατάσταση του συστήματος διακανονισμού των μετοχών. Επιπροσθέτως, 

τέσσερις παγκόσμιες τράπεζες και ο οργανισμός DTCC, εξέλιξαν τη χρήση του 

blockchain με τη δοκιμή «έξυπνων συμβολαίων» για τις περιπτώσεις αθέτησης 

πιστωτικών συμβολαίων.  

Είναι γεγονός, πως σήμερα σε τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα 

δεσπόζει πλήθος εφαρμογών blockchain και «έξυπνων συμβολαίων». Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι εξής
77

: 1) Bitcoin Atom
78

: Πρόκειται για μια εξελιγμένη μορφή της 

πλατφόρμας bitcoin, καθώς ευνοεί τις ατομικές ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων. 

Μάλιστα, επιτρέπει την ανταλλαγή bitcoin με διαφορετικά κρυπτονομίσματα. 

                                                           
76 Βλ. Deloitte, CFO Insights, “Getting smart about smart contracts”, 2016, σελ. 2-3. 
 
77 Τα παρακάτω αντλήθηκαν από τον συνδυασμό των: 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/14/30-real-examples-of-blockchain-

technology-in-practice/?sh=682f7363740d και https://builtin.com/blockchain/blockchain-

applications  

78 Βλ. https://bitcoinatom.io/  

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/14/30-real-examples-of-blockchain-technology-in-practice/?sh=682f7363740d
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/14/30-real-examples-of-blockchain-technology-in-practice/?sh=682f7363740d
https://builtin.com/blockchain/blockchain-applications
https://builtin.com/blockchain/blockchain-applications
https://bitcoinatom.io/
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Παρόλο που για τις ατομικές ανταλλαγές απαιτούνται υψηλές τεχνικές δεξιότητες, η 

πλατφόρμα αυτή χαρακτηρίζεται ως πολλά υποσχόμενη, 2) ABRA79
: Αποτελεί ένα 

δημόσιο πορτοφόλι, το οποίο επιτρέπει την αγορά, επένδυση και αποθήκευση 

περισσότερων από είκοσι (20) διαφορετικών κρυπτονομισμάτων.  

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως η τεχνολογία blockchain και τα «έξυπνα 

συμβόλαια» δεν πρωταγωνιστούν μόνο στον τομέα των χρηματοοικονομικών. 

Εντούτοις, κατακλύζουν με τον καιρό όλο και περισσότερους κλάδους, όπως της 

υγείας, της ασφάλισης, της διασκέδασης κ.α.. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τέσσερις 

κλάδοι εξ’ αυτών, καθώς και δύο παραδείγματα εφαρμογών για τον καθένα.  

Πιο αναλυτικά, πρώτος αναφέρεται ο κλάδος της υγείας. Μεταξύ των 

εφαρμογών που δεσπόζουν σε αυτόν τον τομέα επιλέχθηκαν οι: 1) MedicalChain80
: 

Πρόκειται για δημιούργημα εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης με έδρα το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η οποία χρησιμοποίησε πρώτη την τεχνολογία blockchain, με σκοπό να 

διευκολύνει την αποθήκευση και τη χρήση ηλεκτρονικών αρχείων υγείας 

προκειμένου να προσφέρει μια πλήρη εμπειρία τηλεϊατρικής, και 2) BurstIQ81
: 

Πρόκειται για μια πλατφόρμα, με έδρα το Κολοράντο, μέσω της οποίας ασθενείς και 

γιατροί έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν με ασφάλεια ευαίσθητες ιατρικές 

πληροφορίες. Μέσω «έξυπνων συμβολαίων», καθορίζεται το είδος των δεδομένων 

που μπορούν να κοινοποιηθούν, ενώ επιπλέον με τη χρήση αυτών, δημιουργούνται 

και καταγράφονται εξατομικευμένα σχέδια αναφορικά με την κατάσταση υγείας κάθε 

ασθενή. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν αντίστοιχες εφαρμογές στον τομέα της προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων. Χαρακτηριστικές είναι οι εξής πλατφόρμες: 1) Ιllinois 

blockchain initiative82: Πρόκειται για μια κρατική πρωτοβουλία, βάσει της οποίας 

θεσπίστηκαν μέτρα για τη χρήση ενός κατανεμημένου λογισμικού blockchain, με 

σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των πιστοποιητικών γέννησης, θανάτου, των 

                                                           
79 Βλ. https://www.abra.com/  

80 Βλ. https://medicalchain.com/en/  

81 Βλ. https://www.burstiq.com/  

82Βλ.https://www2.illinois.gov/sites/doit/Documents/BlockchainInitiative/RFI+Blockchain+a

nd+Distributed+Ledger+Applications+in+the+Public+Sector.pdf  

https://www.abra.com/
https://medicalchain.com/en/
https://www.burstiq.com/
https://www2.illinois.gov/sites/doit/Documents/BlockchainInitiative/RFI+Blockchain+and+Distributed+Ledger+Applications+in+the+Public+Sector.pdf
https://www2.illinois.gov/sites/doit/Documents/BlockchainInitiative/RFI+Blockchain+and+Distributed+Ledger+Applications+in+the+Public+Sector.pdf
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καρτών εγγραφής ψηφοφόρων, των αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και πολλών 

άλλων στοιχείων που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα, και 2) Civic83
: Η 

συγκεκριμένη πλατφόρμα, που έχει έδρα την Καλιφόρνια, παρέχει στα άτομα τη 

δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιος έχει και επεξεργάζεται τα 

προσωπικά τους δεδομένα. Οι χρήστες, με τη βοήθεια «έξυπνων συμβολαίων» 

αποφασίζουν ποιοι μπορούν να μοιραστούν τα προσωπικά τους στοιχεία και για  

πόσο. Χαρακτηριστικό είναι, ότι στην περίπτωση που μια σύμβαση παραβιαστεί ή 

όταν μια μη εξουσιοδοτημένη πηγή προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε 

προσωπικά δεδομένα, το άτομο, στο οποίο ανήκουν αυτά, ειδοποιείται αμέσως.  

Στη συνέχεια, αναφέρεται ο κλάδος της διαχείρισης ακινήτων (real estate), με 

τις πιο γνωστές εφαρμογές να είναι οι: 1) BitProperty84
: Πρόκειται για ένα 

αποκεντρωμένο σύστημα, μέσω του οποίου επιτρέπεται στον καθένα, από κάθε μέρος 

του κόσμου να προβεί σε επενδύσεις σχετικές με ακίνητα. Πάντως, αξίζει να 

σημειωθεί, ότι προς το παρόν από το εγχείρημα αυτό εξαιρούνται οι Η.Π.Α. και η 

Κίνα, λόγω κανονιστικών ανησυχιών, και 2) Ubiquity85
: Αποτελεί ένα περιβάλλον 

blockchain, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ασφαλή καταγραφή πληροφοριών 

ιδιοκτησίας.  

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες εφαρμογές blockchain, οι οποίες 

απαντούν στον κυβερνητικό τομέα και ειδικότερα σε ό, τι αφορά τις εκλογές. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρονται οι: 1) Follow my Vote86
: Πρόκειται για ένα σύστημα 

ψηφοφορίας με εικονικές κάλπες, που εφαρμόζεται στην Πολιτεία της Βιρτζίνια, το 

οποίο είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή. Μέσω αυτού επιτυγχάνεται η 

μείωση των εξόδων για φυσικά ψηφοδέλτια, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η 

διαφάνεια, και 2) Voatz
87

: Πρόκειται για μια πλατφόρμα blockchain, που 

δημιουργήθηκε το πρώτον στη Βοστόνη και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από 

                                                           
83 Βλ. https://www.civic.com/ 
 
84 Βλ. https://btptoken.io/en/  

85 Βλ. https://www.ubitquity.io/web/index.html  

86 Βλ. https://followmyvote.com/  

87 Βλ. https://voatz.com/  

https://www.civic.com/
https://btptoken.io/en/
https://www.ubitquity.io/web/index.html
https://followmyvote.com/
https://voatz.com/
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κινητά. Η πλατφόρμα αυτή εξυπηρετεί τη συμμετοχή στις εκλογές, ακόμα και όταν 

κάποιος βρίσκεται εκτός της επικράτειας. 

2. Η επιλογή μελέτης του κλάδου του τουρισμού 

Από το πλήθος των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους 

έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τόσο η τεχνολογία blockchain γενικότερα, όσο και τα 

«έξυπνα συμβόλαια» ειδικότερα, επελέγη να μελετηθεί αυτός του τουρισμού. Ο 

τουρισμός αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες της παγκόσμιας οικονομικής 

ανάπτυξης και χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο διαδραστικές οικονομικές 

δραστηριότητες. Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά στοιχεία
88

, η συνεισφορά του 

τουρισμού στο παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για το 2019 ήταν κάτι 

λιγότερο από 9 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ
89

, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν 

330 εκατομμύρια σχετικές θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
90

. Η έννοια 

«τουρισμός» περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και 

διαμένουν σε μέρη εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους και όχι για περισσότερο 

από ένα συνεχόμενο έτος, για σκοπούς αναψυχής, επαγγελματικούς και άλλους
91

. 

Είναι γενικά παραδεκτό, πως η όλο και ταχύτερη εξέλιξη της τεχνολογίας και 

του διαδικτύου έχουν διευκολύνει τις διαδικασίες προγραμματισμού ενός ταξιδιού, 

καθώς πλέον τα άτομα δεν αναγκάζονται να καταφύγουν σε κάποιο ταξιδιωτικό 

πρακτορείο για τον ανωτέρω σκοπό. Έτσι, με τον καιρό διαμορφώθηκε ο όρος 

«έξυπνος τουρισμός», ο οποίος σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον παραδοσιακό 

τουρισμό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι από το έτος 2017 και έπειτα 

παρατηρήθηκε επίταση του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος γύρω από την έρευνα 

αναφορικά με την υιοθέτηση και αξιοποίηση της τεχνολογίας από τον τουριστικό 

κλάδο, με αποκορύφωμα το 2018
92

. Οι ευρέως γνωστές σήμερα εφαρμογές που 

                                                           
88 Βλ. στοιχεία του World Travel & Tourism Council https://wttc.org/Research/Economic-

Impact 
 
89 Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 10,3% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

για το έτος 2019. 

90 Μία στις 10 θέσεις εργασίες παγκοσμίως αφορούν τον κλάδο του τουρισμού. 

91 Βλ. Erceg, A., Damoska Sekuloska, J., & Kelić, I. (2020, March). Blockchain in the 

Tourism Industry—A Review of the Situation in Croatia and Macedonia. σελ. 1-3 
 
92 Βλ. Kontogianni, A., & Alepis, E. (2020). Smart tourism: State of the art and literature 

review for the last six years.   

https://wttc.org/Research/Economic-Impact
https://wttc.org/Research/Economic-Impact
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δεσπόζουν στον «έξυπνο τουρισμό», όπως η Airbnb, το Booking, το Trip Advisor 

κ.α., παρ’ όλη την ευελιξία που προσφέρουν, έχουν δημιουργήσει το φαινόμενο, 

γνωστό με τον όρο app capitalism. Έτσι, οι ανωτέρω εφαρμογές επιδιώκουν τον 

προσπορισμό εισοδημάτων στους εμπνευστές – διαχειριστές τους από αγαθά και 

υπηρεσίες (π.χ. αυτοκίνητα, ξενοδοχεία), τα οποία εκ των πραγμάτων δεν τους 

ανήκουν. Ως αποτέλεσμα, ένα μέρος των χρημάτων που πληρώνουν όσοι 

προγραμματίζουν ένα ταξίδι μέσω των παραπάνω εφαρμογών αποτελεί τον φόρο – 

τέλος χρήσης αυτών, το οποίο θα εξέλιπε εάν δημιουργούνταν ένα νέο 

επιχειρηματικό μοντέλο απουσία μεσαζόντων. Αξίζει να σημειωθεί πως για το έτος 

2019 το συνολικό παγκόσμιο εισόδημα – κέρδος για την Airbnb ήταν 4.7 

δισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.
93

, ενώ για την Booking ήταν 15.07 δισεκατομμύρια 

δολάρια Η.Π.Α.
94

.  

Το παραπάνω φαινόμενο του καπιταλισμού των τουριστικών εφαρμογών 

μπορεί να αντιμετωπιστεί με την υιοθέτηση της τεχνολογίας blockchain και των 

«έξυπνων συμβολαίων», τα οποία θα έχουν ως συνέπεια μεταξύ άλλων τη 

μετακύληση του μεγαλύτερου ποσοστού ελέγχου του ταξιδίου από τις επιχειρήσεις 

στους τουρίστες. Περιπτώσεις αναξιόπιστων κριτικών σε τουριστικές ιστοσελίδες, 

διπλών πληρωμών, καθυστερήσεων κ.α. καθιστούν την υιοθέτηση της ανωτέρω 

τεχνολογίας απαραίτητη. Από τους πρώτους υποστηρικτές ήταν η γερμανική 

ταξιδιωτική εταιρεία TUI Group, η οποία υιοθέτησε την τεχνολογία blockchain στη 

διαδικασία κράτησης των εισιτηρίων και στα συστήματα πληρωμών
9596

.  

                                                           
93 Βλ. https://www.businessofapps.com/data/airbnb-statistics/  

94 Βλ. https://www.statista.com/statistics/225455/booking-holdings-total-revenue/ 
 
95Βλ. Önder, I., & Treiblmaier, H. (2018). Blockchain and tourism: Three research 

propositions σελ. 1 – 3  

96 Βλ. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/12/07/the-amazing-ways-tui-uses-

blockchain-to-revolutionize-the-travel-industry/?sh=453d1de21e7f  

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της TUI: «Αν θέλετε να απευθυνθείτε σε 20 εκατομμύρια 

πελάτες ξεχωριστά, χρειάζεστε την πιο σύγχρονη τεχνολογία πληροφορικής. Έτσι, το 

blockchain δεν είναι το Διαδίκτυο, το blockchain είναι το επόμενο Διαδίκτυο». 

 

https://www.businessofapps.com/data/airbnb-statistics/
https://www.statista.com/statistics/225455/booking-holdings-total-revenue/
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/12/07/the-amazing-ways-tui-uses-blockchain-to-revolutionize-the-travel-industry/?sh=453d1de21e7f
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/12/07/the-amazing-ways-tui-uses-blockchain-to-revolutionize-the-travel-industry/?sh=453d1de21e7f
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Όπως προκύπτει από τις διάφορες ακαδημαϊκές μελέτες, η υιοθέτηση της 

τεχνολογίας blockchain και των «έξυπνων συμβολαίων» από τον κλάδο του 

τουρισμού θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, τη 

διευκόλυνση των διασυνοριακών πληρωμών, τη μείωση του λειτουργικού κόστους 

κ.α. Άλλωστε, σκοπός του τουρισμού σήμερα είναι να ταξιδεύει κανείς ευκολότερα 

και να απολαμβάνει ποικιλία υπηρεσιών χαρακτηριζόμενες από τη μέγιστη ποιότητα. 

Για όλους αυτούς τους λόγους και για όσους προκύψουν στη συνέχεια, επιλέχθηκε ο 

κλάδος του τουρισμού ως ο πλέον ενδιαφέρον και κατάλληλος για να αναδείξει τη 

σημασία της υιοθέτησης της περιγραφόμενης νέας τεχνολογίας και τη μετάβαση σε 

μια νέα πραγματικότητα.  

3. Ανάλυση των επιμέρους εφαρμογών 

Η επιλογή των εφαρμογών της τεχνολογίας blockchain και των «έξυπνων 

συμβολαίων» που εμφανίζονται στον τουρισμό, έγινε με γνώμονα τόσο τη συχνότητα 

με την οποία αυτές αναφέρονται στη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, όσο και τη 

σημασία τους για την εξέλιξη του κλάδου. Στον πίνακα που ακολουθεί 

καταγράφονται οι περιοχές μελέτης του εξεταζόμενου κλάδου, καθώς και οι 

επιμέρους ενέργειες που εντάσσονται στην κάθε μια
97

. Αξίζει να σημειωθεί, πως στην 

πλειονότητά τους οι υπάρχουσες πλατφόρμες – εφαρμογές εξυπηρετούν περισσότερες 

από μία εκ των κατωτέρω αναφερόμενων ενεργειών. 
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 4. Ενοικίαση αυτοκινήτου 
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 2. Προγράμματα επιβράβευσης  

  

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1. Ταυτότητα ταξιδιώτη 

 2. Αναζήτηση αποσκευών 

                                                           
97Ο πίνακας είναι εμπνευσμένος από την ανάλυση που ακολουθήθηκε στο: Ioannis 

Antoniadis, Konstantinos Spinthiropoulos, and Stamatis Kontsas, (2020). «Blockchain 
Applications in Tourism and Tourism Marketing: A Short Review.» σελ. 379 – 381 
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Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εγκυρότητα αξιολογήσεων   

  

Πίνακας 6. Οι επιμέρους περιοχές μελέτης του τουριστικού κλάδου  

Στη συνέχεια ακολουθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας όλων των εφαρμογών που θα 

εξεταστούν και έπειτα η ανάλυση συνεχίζεται με μια σειρά από πίνακες για κάθε μία 

από αυτές τις εφαρμογές – πλατφόρμες αποτελούμενοι από τα σημαντικότερα 

στοιχεία που προέκυψαν από τη σχετική έρευνα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΕΔΙΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

(ΚΟΙΝΑ) 

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

SC 

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Winding Tree Γενικά στοιχεία 

 

✓ Lockchain 

Beenest/Bee 

Token 

Ιδρυτικά στοιχεία  LockTrip 

TravelChain Κρυπτονόμισμα  Trippki 

Webjet Λειτουργία ✓ Roomdao 

CoolCousin Σκοποί ✓ MeetnGreetme 

Loyyal Συνεργασίες ✓ Sandblock 

TripEcosys Νομικά – 

Οικονομικά και 

Τεχνολογικά 

στοιχεία 

 Travelflex 

ShoCard Ιστοσελίδα  SITA 

FlightDelay Ευκολία χρήσης ✓ Colibra 

Qashback Δημοτικότητα  Futourist 

Πίνακας 7. Συγκεντρωτικός πίνακας εφαρμογών blockchain – smart contracts στον 

τουρισμό 
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3.1. Winding Tree 

  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Μη κερδοσκοπικός 

αποκεντρωμένος οργανισμός  

 Αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

 Δημόσιο blockchain (βασισμένο 

στη λειτουργία του Ethereum) 

 Μοντέλο B2B  

 Συνδέει προμηθευτές (ξενοδοχεία, 

αεροπορικές εταιρείες) και 

πωλητές (ταξιδιωτικά 

πρακτορεία) σε μια ανοιχτή ενιαία 

αγορά 

2. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 

 

 

2017 – Ελβετία  

3.  ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ  

 

Lif Token
98 

(1ETH = 900 Lif) 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Αποτελείται από ένα σύνολο 

«έξυπνων συμβολαίων» 

 Η συμμετοχή στη διαμόρφωση 

αυτών επιτυγχάνεται με την 

κατοχή μιας API
99 

 και μερικών 

Lif Tokens 

 Οι προμηθευτές ανεβάζουν στη 

βάση δεδομένων πληροφορίες 

                                                           
98 Βλ. https://www.forbes.com/sites/francistapon/2018/02/12/what-winding-trees-ico-and-its-

blockchain-based-technology-mean-to-the-travel-industry/?sh=4812434844dc σχετικά με το 

γιατί υπερτερεί το Lif Token από το κρυπτονόμισμα ethereum  

 
99 Προέρχεται από το αγγλικό  «Application Programming Interface» με μετάφραση ως: 

Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών (για συντομία διεπαφή ή διασύνδεση) και 

αποτελεί τη διεπαφή των προγραμματιστικών διαδικασιών που παρέχει ένα λειτουργικό 

σύστημα ή εφαρμογή προκειμένου να επιτρέπει να γίνονται προς αυτά αιτήσεις από άλλα 

προγράμματα ή/και ανταλλαγή δεδομένων. 

https://www.forbes.com/sites/francistapon/2018/02/12/what-winding-trees-ico-and-its-blockchain-based-technology-mean-to-the-travel-industry/?sh=4812434844dc
https://www.forbes.com/sites/francistapon/2018/02/12/what-winding-trees-ico-and-its-blockchain-based-technology-mean-to-the-travel-industry/?sh=4812434844dc
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σχετικά με διαθεσιμότητα και 

τιμές, οι οποίες είναι ορατές από 

όλους 

 Οι πωλητές αγοράζουν και 

πληρώνουν άμεσα 

 Όλες οι συναλλαγές γίνονται 

χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση 

 Απευθύνεται κυρίως σε 

ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες 

και ταξιδιωτικά πρακτορεία 

5. ΣΚΟΠΟΙ   Εκμηδένιση μεσαζόντων 

 Άνεση στην αλληλεπίδραση 

πωλητή – αγοραστή  

 Εύκολες και γρήγορες 

συναλλαγές 

 Σχεδιασμός όλων των πτυχών 

ενός ταξιδίου από μία και μόνο 

πλατφόρμα 

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Air France, Lufthansa, Air Canada, 

KLM, SWISS, Austrian, Nordic Choice 

Hotels, Hobo Hotel Stockholm κ.α.
100

 

7. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Η συμμετοχή κάθε εταιρείας στην 

πλατφόρμα εξαρτάται από τις 

πληροφορίες που θα παράσχει 

αναφορικά με τα νομικά της 

εχέγγυα  

 Δεν υπάρχει κάποια προστασία 

των κατόχων Lif Tokens 

(αναλογικά με τις επενδύσεις) 

 Δίνεται η δυνατότητα στον κάθε 

                                                           
100 Στην επίσημη ιστοσελίδα της πλατφόρμας https://windingtree.com/ αναφέρονται όλες οι 

συνεργασίες.  
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προμηθευτή να καθορίσει τους 

δικούς του κανόνες γύρω από το 

ζήτημα των ακυρώσεων 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Η μείωση του συναλλακτικού 

κόστους που προσφέρει η 

πλατφόρμα αγγίζει το 20% 

 Οι μοναδικές χρεώσεις αφορούν 

τη συντήρηση του δικτύου και 

είναι ελάχιστες 

 Δίνεται η δυνατότητα 

δημιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας  

 Διακυμάνσεις στην αξία του 

κρυπτονομίσματος 

αντιμετωπίζονται μέσω «έξυπνων 

ασφαλιστήριων συμβολαίων» 

9. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί 58 

διαφορετικές τεχνολογίες μεταξύ των 

οποίων:  Viewport Meta, IPhone/ Mobile 

Compatible και SPF
101

 

Ακόμη χρησιμοποιεί: 

 το πρωτόκολλο ERC 827
102

 

 την άδεια λογισμικού AGPL
103

 

για τα «έξυπνα συμβόλαια» 

 την άδεια λογισμικού Apache 

license 2.0 

 τη διεθνή άδεια λογισμικού 

                                                           
101 Βλ. αναλυτικότερα https://www.crunchbase.com/organization/winding-tree  

102 Το ERC827 είναι ένα από τα πιο πρόσφατα πρότυπα διακριτικών (tokens) και αποτελεί τη 

βελτίωση του ERC20 στο δίκτυο Ethereum. 
 
103

 Τα αρχικά προέρχονται από το: Affero General Public License. Πρόκειται για άδεια 

δωρεάν λογισμικού. 
 

https://www.crunchbase.com/organization/winding-tree
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Creative Common Attribution 4.0. 

για όλα τα κείμενα που 

βρίσκονται στον ιστότοπο  

10. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ   

https://windingtree.com/ 

 

11. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  Καλά οργανωμένη και κατανοητή 

ιστοσελίδα 

 Απλή χρήση 

 Αυξημένη συχνότητα 

ανακοινώσεων – ενημερώσεων  

12. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  12 εταιρείες κολοσσοί αποτελούν 

μεταξύ άλλων χρήστες της 

πλατφόρμας 

 Σημειώνεται μηνιαία αύξηση της 

επισκεψιμότητας σε ποσοστό 

150% 

Πίνακας 8. Η πλατφόρμα «Winding Tree»104 

3.2. Beenest ή Bee Token 

  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Start – up εταιρεία 

 Αποκεντρωμένο δίκτυο 

ενοικίασης ακινήτων (P2P 

network) 

 Επιτρέπει τις απευθείας 

συναλλαγές μεταξύ παρόχων 

καταλυμάτων και αιτούντων – 

τουριστών  

                                                           
104 Τα σχετικά με την πλατφόρμα προέκυψαν μεταξύ άλλων από: 1) Winding Tree 

Travel Distribution Without Intermediaries, Draft White Paper και 2) Winding Tree in a 

nutshell, τα οποία βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της πλατφόρμας.  

 

https://windingtree.com/
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 Ανταγωνίζεται την Airbnb, τη 

Booking και τη HomeAway 

 Δεν υπάρχει η υποχρέωση 

πληρωμής τελών, όπως στις 

ανωτέρω πλατφόρμες χάρη στα 

«έξυπνα συμβόλαια» και τις 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες
105

 

2. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2017 – Σαν Φρανσίσκο  

 

3. ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ  

 

beeToken
106 

(1ETH = 811235 beeToken) 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 Για τη χρήση της πλατφόρμας 

απαιτείται εγγραφή σε αυτή 

 Ακολουθεί μια διαδικασία 

αυθεντικοποίησης και 

πιστοποίησης του χρήστη 

(μεταφόρτωση βασικών 

προσωπικών πληροφοριών και 

κρατικών εγγράφων π.χ. δίπλωμα 

οδήγησης) 

 Η πλατφόρμα αφορά 

αποκλειστικά την ενοικίαση 

ακινήτων  

 Στις νέες δυνατότητες της 

πλατφόρμας εντάσσονται: 1) η 

αυτόματη επίλυση διαφορών και 

2) το σύστημα αξιολόγησης της 

φήμης των χρηστών
107

 

                                                           
105 Βλ. Irannezhad, E., & Mahadevan, R. (2020). Is blockchain tourism’s new hope?. Journal 

of Hospitality and Tourism Technology. 

106 Πληρωμές είναι αποδεκτές και σε άλλα κρυπτονομίσματα αλλά και σε άλλα νομίσματα 

γενικά, όπως USD και ευρώ, ωστόσο με μια παραπάνω χρηματική επιβάρυνση. 

 
107 Βλ. αναλυτικότερα: https://medium.com/@thebeetoken/what-is-beenest-how-the-bee-

token-is-revolutionizing-the-home-sharing-market-8da32d79bbbb 

https://medium.com/@thebeetoken/what-is-beenest-how-the-bee-token-is-revolutionizing-the-home-sharing-market-8da32d79bbbb
https://medium.com/@thebeetoken/what-is-beenest-how-the-bee-token-is-revolutionizing-the-home-sharing-market-8da32d79bbbb
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5. ΣΚΟΠΟΙ   Ελαχιστοποίηση της ανάγκης για 

μεσάζοντες 

 Ασφαλείς και διαφανείς 

συναλλαγές μεταξύ 

αυθεντικοποιημένων χρηστών 

 Κατάλυση της κυριαρχίας των: 

Airbnb, Booking, HomeAway 

κλπ.
108

 

6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Νόμιμη ονομασία: Beenest Inc
109

 

 Τυχόν διαφορές επιλύονται μέσω 

ενός έξυπνου μοντέλου 

διαιτησίας: Η κρίση των 

κακόβουλων ενεργειών γίνεται 

από τους ίδιους τους χρήστες και 

όχι από κάποια εξωτερική 

οντότητα. Έτσι δημιουργείται 

εντός της πλατφόρμας ένα δίκτυο 

διαιτησίας, η συμμετοχή στο 

οποίο γίνεται με την εναπόθεση 

betokens 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Όταν οι πληρωμές γίνονται με 

betokens δεν υπάρχει καμία 

απολύτως επιπλέον χρέωση  

 Όταν γίνονται με άλλα 

κρυπτονομίσματα η προμήθεια 

αγγίζει το 1%, ενώ αν γίνονται με 

άλλα νομίσματα, όπως USD, η 

προμήθεια είναι μεταξύ 1 και 4%. 

 Η χρήση της πλατφόρμας 

                                                                                                                                                                      
 
108 Βλ. σχετικά: https://www.allcryptowhitepapers.com/beetoken-whitepaper/  

109 Βλ. https://sec.report/CIK/0001725682  

 

https://www.allcryptowhitepapers.com/beetoken-whitepaper/
https://sec.report/CIK/0001725682
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χαρακτηρίζεται από μειωμένα 

συναλλακτικά κόστη, καθώς 

πλατφόρμες όπως η Airbnb 

χρεώνει από 5 έως 15%
110

 

8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Βασίζεται στα πρωτόκολλα 

Ethereum. 

 Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί το 

πρωτόκολλο ERC20 

 Χρησιμοποιεί 7 τεχνολογίες 

μεταξύ των οποίων: SPF, Amazon 

S3 και Stripe.  

 Bee Protocols: 1) Payment 

Protocol, 2) Arbitration Protocol, 

3) Reputation Protocol.
111

 

9. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  www.beetoken.com/ 

10. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  Αναλυτική και κατανοητή 

ιστοσελίδα 

11. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Διακοπή δράσης μετά το 2019 – 

ελλιπή στοιχεία 

Πίνακας 9. Η πλατφόρμα «Beenest» ή «Bee Token»  

 

3.3. TravelChain 

                                                           
110 Βλ. Irannezhad, E., & Mahadevan, R. (2020). Is blockchain tourism’s new hope?. Journal 

of Hospitality and Tourism Technology. 

111Βλ. συγκεντρωτικές πληροφορίες για την πλατφόρμα: 

https://www.crunchbase.com/organization/the-bee-token 

  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Αποκεντρωμένη δημόσια 

πλατφόρμα βασισμένη στην 

τεχνολογία blockchain 

 Αφορά την ανταλλαγή δεδομένων 

που σχετίζονται τον τουριστικό 

κλάδο 

https://www.beetoken.com/
https://www.crunchbase.com/organization/the-bee-token
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 Μοντέλο B2P 

 Απευθείας συναλλαγές μεταξύ 

παρόχων τουριστικών υπηρεσιών 

και τουριστών  

2. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2017 – Ρωσία 

 

3. ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ 

 

Traveltoken 

(1 ETH = 10000 ETHTT) 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 Οι χρήστες αποθηκεύουν στην 

πλατφόρμα δεδομένα σε 

κρυπτογραφημένη μορφή, καθώς 

και το ψηφιακό τους αποτύπωμα, 

τα οποία αφορούν τις προτιμήσεις 

τους γύρω από ένα ταξίδι π.χ. 

χώρες, φαγητό, αξιοθέατα  

 Οι τουριστικές επιχειρήσεις με τη 

χρήση Traveltokens αιτούνται την 

πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, 

με σκοπό να αναλύσουν τις 

ανάγκες της αγοράς και να 

προβούν σε απευθείας προτάσεις 

στους πιθανούς πελάτες 

 Οι χρήστες αποφασίζουν ποιος 

και σε ποια δεδομένα θα έχει 

πρόσβαση 

 Ως αντάλλαγμα οι χρήστες 

λαμβάνουν αποζημίωση σε 

Traveltokens, καθώς και κουπόνια 

αλλά και συμφέρουσες 

προσφορές 

5. ΣΚΟΠΟΙ  Εκμηδένιση των μεσαζόντων  

 Βελτίωση των παροχών από τις 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

 Ελεγχόμενη ανταλλαγή 
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112 Βλ. αναλυτικότερα Polukhina, A., Arnaberdiyev, A., & Tarasova, A. (2019, May). 

Leading technologies in tourism: using blockchain in TravelChain project. σελ. 386 

113 Βλ. σχετικά: https://www.crunchbase.com/organization/travelchain/technology  

προσωπικών δεδομένων 

 Ευκαιρίες για ανέλιξη μικρότερων 

επιχειρήσεων 

6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Η διαδικασία κρυπτογράφησης 

και το ψηφιακό αποτύπωμα 

παρέχουν αποτελεσματική 

προστασία των προσωπικών 

δεδομένων 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Μειωμένα συναλλακτικά κόστη 

και για τα δύο μέρη (win – win) 

 Ειδικότερα: 1) εξοικονόμηση 

χρημάτων από τις επιχείρησης 

που θα έδιναν για σκοπούς 

διαφήμισης 2) εξοικονόμηση 

χρημάτων των τουριστών κατά 

τον σχεδιασμό του ταξιδιού τους 

και ταυτόχρονο κέρδος σε 

προσφορές, κουπόνια και 

Traveltokens 

 Δυνατότητα μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων να εισέλθουν 

δυναμικά στην αγορά και τον 

ανταγωνισμό
112

 

8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί 22 

τεχνολογίες μεταξύ των οποίων: 

Viewport Meta, SPF, και SSL by 

Default
113

 

9. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  travelchain.io 

10. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  Απαιτείται εγγραφή για 

https://www.crunchbase.com/organization/travelchain/technology
http://travelchain.io/
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 Πίνακας 10. Η πλατφόρμα «TravelChain» 

 

3.4. Webjet (Rezchain) 

                                                           
114 Βλ. https://customers.microsoft.com/en-us/story/webjet  

 

πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της 

πλατφόρμας 

 Δεν χαρακτηρίζεται από την 

ευκολία των ανωτέρω εφαρμογών 

11. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Ελλιπή στοιχεία 

  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Ταξιδιωτική εταιρεία με έδρα την 

Αυστραλία, εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο  

 Με τη βοήθεια της Microsoft 

υιοθέτησε την τεχνολογία 

blockchain  

 Δημιούργησε την πλατφόρμα 

Rezchain  

 Η Rezchain αποτελεί ένα 

αποκεντρωμένο σύστημα 

επιβεβαίωσης ταξιδιωτικών 

κρατήσεων που τρέχει σε ένα 

ιδιωτικό ethereum blockchain 

 Παρομοιάζεται ως ένα σύστημα 

«εικονικής χειραψίας» και 

έγκαιρων ειδοποιήσεων  

 Επιτρέπει τις ταξιδιωτικές 

εταιρείες να μοιράζονται 

δεδομένα προκειμένου να 

εντοπιστούν τυχόν αναντιστοιχίες 

στις κρατήσεις
114

 

https://customers.microsoft.com/en-us/story/webjet
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2. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2016 – Αυστραλία  

 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Οι ταξιδιωτικές κρατήσεις 

καταχωρούνται καθημερινά σε 

«έξυπνα συμβόλαια» 

 Η πλατφόρμα εξετάζει τα 

δεδομένα που είναι 

καταχωρημένα στα «έξυπνα 

συμβόλαια» και ελέγχει την 

αντιστοίχηση παρόχου και πελάτη 

 Εφόσον εντοπιστεί κάποια 

αναντιστοιχία, τα συμβαλλόμενα 

μέρη λαμβάνουν ειδοποίηση 

προκειμένου να προβούν σε 

σχετική διόρθωση  

 Βασική προϋπόθεση είναι και τα 

δύο μέρη να προβούν σε 

καταγραφή της κράτησης, 

διαφορετικά η τελευταία 

χαρακτηρίζεται από την 

πλατφόρμα ως ημιτελής και 

στέλνει σχετική ειδοποίηση 

4. ΣΚΟΠΟΙ  Μείωση σφαλμάτων στα διάφορα 

στάδια μιας κράτησης 

 Αντιστοίχηση δεδομένων 

παρόχων – πελατών σε 

πραγματικό χρόνο 

 Επίλυση τυχόν προβλημάτων πριν 

από την ολοκλήρωση της 

εκάστοτε συναλλαγής 
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Πίνακας 11. Η πλατφόρμα « Rezchain» της Webjet 

 

                                                           
115 Βλ. Irannezhad, E., & Mahadevan, R. (2020). Is blockchain tourism’s new hope?. Journal 

of Hospitality and Tourism Technology. 

 

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  Thomas Cook (Ευρώπη), Dida Travel 

(Κίνα), Mitra Global (Ινδονησία), Far 

East Hospitality
115

 

6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Διασφάλιση της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων λόγω της 

επιτρεπόμενης πρόσβασης σε 

αυτά μόνο από 

εξουσιοδοτημένους χρήστες, μετά 

από σχετικό έλεγχο ταυτότητας 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Μείωση των απωλειών που 

προέρχονται από διαφορές μεταξύ 

συναλλασσόμενων μερών έως και 

κατά 90% 

8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

 Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί το 

πρωτόκολλο OAUTH2 για τους 

ελέγχους ταυτότητας των 

χρηστών 

9. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ https://rezchain.com/ 

 

10. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  Απλή και κατανοητή στη χρήση 

 Απαιτείται εγγραφή για 

πρόσβαση σε περισσότερες και 

αναλυτικές πληροφορίες 

11. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Αυξημένη δημοτικότητα 

 Κατέχει την πρώτη θέση στην 

κατάταξη των OTA σε Αυστραλία 

και Νέα Ζηλανδία 

https://rezchain.com/
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3.5. Cool Cousin 

                                                           
116 Βλ. σχετικά: Toshendra Kumar Sharma, «TOP 5 COMPANIES USING BLOCKCHAIN 

TO CHANGE THE TRAVEL INDUSTRY»https://www.blockchain-

council.org/blockchain/top-5-companies-using-blockchain-to-change-the-travel-industry/ 

 

  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Ταξιδιωτική επιχείρηση  

 Παραλλαγή των Trip Advisor και 

Lonely Planet 

 Καθιστά τους χρήστες ως de facto 

ταξιδιωτικούς πράκτορες στην 

περιοχή που κατοικούν 

προκειμένου να βοηθήσουν τους 

ταξιδιώτες στον καλύτερο 

σχεδιασμό τους ταξιδιού τους 

 Μοντέλο P2P 

 Πλατφόρμα ethereum
116

 

2. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2016 – Τελ Αβίβ 

Υιοθέτηση τεχνολογίας blockchain: 2018 

3. ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ  CUZ – λειτουργεί ως utility token 

               (1 ΕΤΗ = 3,770 CUZ) 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Κάτοικοι μιας περιοχής μπορούν 

να εγγραφούν στην πλατφόρμα 

αποκτώντας την ιδιότητα του 

«cool cousin», δηλαδή του de 

facto ταξιδιωτικού πράκτορα 

 Οι τουρίστες εγγράφονται στην 

πλατφόρμα και επιλέγουν έναν 

cool cousin ανάλογα με την 

περιοχή που θα επισκεφτούν 

 Οι τουρίστες πληρώνουν ένα 

ποσό σε CUZ, μέρος των οποίων 

πηγαίνει στην εταιρεία 

https://www.blockchain-council.org/blockchain/top-5-companies-using-blockchain-to-change-the-travel-industry/
https://www.blockchain-council.org/blockchain/top-5-companies-using-blockchain-to-change-the-travel-industry/
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 Οι cool cousins αμείβονται με 

CUZ 

 Οι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα 

να λάβουν και εκείνοι κάποια 

CUZ εφόσον συνδράμουν στην 

αναβάθμιση του περιεχομένου της 

πλατφόρμας 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

αφορούν στην ανταλλαγή 

πληροφοριών αναφορικά με 

τοποθεσίες, αξιοθέατα, 

εστιατόρια, θέατρα κ.α. 

5. ΣΚΟΠΟΙ  Ανάληψη διαχείρισης της 

πλατφόρμας από τους ίδιους τους 

χρήστες της  

 Αμερόληπτο περιβάλλον  

 Άμεση και ασφαλής ανταλλαγή 

γνώσεων και υπηρεσιών 

 Προώθηση της χρήσης 

κρυπτονομισμάτων  

6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Κάτοικοι χωρών και πολιτειών 

των οποίων η νομοθεσία δεν 

επιτρέπει την κατοχή, διανομή και 

γενικά τις συναλλαγές σε 

κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν, παρά μόνο με 

χρήση των γνωστών νομισμάτων 

(fiat currency) 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Μείωση συναλλακτικού κόστους  

 Ειδικότερα: Οι τουρίστες 

εξοικονομούν χρήματα και χρόνο 

κατά τον σχεδιασμό του ταξιδίου 

τους 
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117 Βλ. σχετικά https://www.crunchbase.com/organization/cool-cousin/technology 
 
118

 Για όλα τα παραπάνω βλ. COOL COUSIN «Enhanced travel experiences powered by a 

decentralized P2P travel agency, optimized for the millennial traveler», 2018 

https://www.coolcousin.com/ico/coolcousin-whitepaper.pdf 
 

 Δημιουργία εισοδημάτων για τους 

cool cousins λόγω της προσφοράς 

των γνώσεών τους 

8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Πρωτόκολλο ERC20 

 Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί 39 

τεχνολογικά προϊόντα και 

υπηρεσίες, όπως HTML5, Google 

Analytics, jQuery 

 Για την ιστοσελίδα χρησιμοποιεί 

67 τεχνολογίες μεταξύ των 

οποίων: Viewport Meta, IPhone/ 

Mobile Compatible και SPF
117

 

 Ηλεκτρονικό πορτοφόλι (in – app 

 wallet) που εξυπηρετεί τη 

μεταφορά CUZ με τη χρήση 

«έξυπνων συμβολαίων». Μόνο η 

υπογραφή του συμβολαίου με το 

ιδιωτικό κλειδί του χρήστη 

επιτρέπει την ολοκλήρωση της 

εκάστοτε συναλλαγής 

 Τα «έξυπνα συμβόλαια» 

διαθέτουν και έναν μηχανισμό 

χρηματικής εγγύησης για τις 

περιπτώσεις σφαλμάτων και 

καθυστερήσεων
118

 

9. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ www.coolcousin.com 

10. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  Απλή και κατανοητή ιστοσελίδα 

 Ωραία διαμόρφωση  

11. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Αυξημένη δημοτικότητα 

https://www.crunchbase.com/organization/cool-cousin/technology
https://www.coolcousin.com/ico/coolcousin-whitepaper.pdf
https://www.coolcousin.com/
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Πίνακας 12. Η πλατφόρμα «Cool Cousin» 

 

3.6. Loyyal 

                                                           
119 Βλ. Agrawal, D., Natalia, N., Gopalakrishnan, G., Guzman, M. N., McDonald, M., & Kim, 

H. M. (2018). Loyalty points on the blockchain.  σελ. 85 

 
120 Βλ. Filimonau, V., & Naumova, E. (2020). The blockchain technology and the scope of its 

application in hospitality operations. σελ. 4 

 

 Μηνιαία αύξηση επισκεπτών σε 

ποσοστό 70,53% 

  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Start – up εταιρεία 

 Προγενέστερη ονομασία: 

Ribbit.me  

 1
η 

Διεθνής πλατφόρμα 

ανταμοιβής – επιβράβευσης 

πελατών λόγω της αφοσίωσής 

τους
119

 

 Βασίζεται στη λειτουργία του 

Hyperledger Fabric και 

χρησιμοποιεί τα «έξυπνα 

συμβόλαια» 

 Αφορά κυρίως τις αεροπορικές 

εταιρείες
120

 

2. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2014 – Σαν Φρανσίσκο 

 

3. ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ Στερείται συγκεκριμένου 

κρυπτονομίσματος 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Διευκολύνει τη μεταφορά πόντων 

από μια αεροπορική εταιρεία σε 

άλλη και σε άλλες 

συνεργαζόμενες ταξιδιωτικές 
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121Βλ.https://www.prnewswire.com/news-releases/loyyal-signs-three-year-production-

agreement-with-the-emirates-group-for-use-of-blockchain-loyalty-and-rewards-platform-
301008696.html 
 
122 Βλ. https://loyyal.com/terms-of-use/  

επιχειρήσεις (π.χ. συνεργαζόμενα 

ξενοδοχεία), έτσι ώστε να μην 

μένουν ανεκμετάλλευτοι  

 Προσφέρει δυνατότητες επέκταση 

του δικτύου των συνεργατών των 

χρηστών και τη βελτίωση της 

αποδοτικότητάς τους 

5. ΣΚΟΠΟΙ  Ενοποίηση των συστημάτων 

επιβράβευσης  

 Μείωση των περιπτώσεων 

εξαπάτησης 

 Μείωση των ατυχών 

περιπτώσεων που δημιουργούν 

υποχρεώσεις αποζημίωσης 

 Απόδοση ενός ποσοστού των 

κερδών για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς 

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Deloitte, IBM, PWC, Capgemini, 

Emirates Group
121

 

7. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Απαραίτητη η συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία των Ηνωμένων 

Πολιτειών σε περίπτωση χρήσης 

της πλατφόρμας εκτός της 

επικράτειας
122

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Εξοικονόμηση χρημάτων  

 Μείωση των φαινομένων 

υποχρέωσης αποζημίωσης των 

πελατών έως και κατά 80% 

9. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  Η εταιρεία χρησιμοποιεί 12 

https://www.prnewswire.com/news-releases/loyyal-signs-three-year-production-agreement-with-the-emirates-group-for-use-of-blockchain-loyalty-and-rewards-platform-301008696.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/loyyal-signs-three-year-production-agreement-with-the-emirates-group-for-use-of-blockchain-loyalty-and-rewards-platform-301008696.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/loyyal-signs-three-year-production-agreement-with-the-emirates-group-for-use-of-blockchain-loyalty-and-rewards-platform-301008696.html
https://loyyal.com/terms-of-use/
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Πίνακας 13. Η πλατφόρμα «Loyyal» 

 

3.7. TripEcoSys 

                                                           
123 Βλ. https://www.crunchbase.com/organization/loyyal/technology  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ τεχνολογικά προϊόντα και 

υπηρεσίες όπως : HTML5, 

Google Analytics, jQuery 

 Για την ιστοσελίδα 

χρησιμοποιούνται 24 τεχνολογίες 

μεταξύ των οποίων: Viewport 

Media, IPhone/ Mobile 

Compatible και SPF
123

 

10. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  https://loyyal.com/ 

 

11. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  Ωραία διαμορφωμένη ιστοσελίδα 

 Απλή και κατανοητή στη χρήση 

πλατφόρμα 

12. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Ετήσια αύξηση χρηστών σε 

ποσοστό 31% 

  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Αποκεντρωμένο δίκτυο 

βασισμένο στη λειτουργία της 

πλατφόρμας Ethereum  

 Περιλαμβάνει τα εξής: 1) ένα 

ιστολόγιο που σχετίζεται με το 

σχεδιασμό ενός ταξιδίου, 2) μια 

εξειδικευμένη διαφημιστική 

πλατφόρμα που αφορά τους 

παρόχους των ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών, 3) ηλεκτρονικά 

πορτοφόλια πολλαπλών 

https://www.crunchbase.com/organization/loyyal/technology
https://loyyal.com/
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124 Βλ. Coita, D. C., & Ban, O. (2020). Revolutionizing Marketing in Tourism Industry 

Through Blockchain Technology σελ. 793 

υπογραφών για την ασφαλή 

αποθήκευση και διακίνηση 

κρυπτονομισμάτων και 4) μια 

κοινωνική πλατφόρμα 

αξιολογήσεων των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

2. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2018 – Ηνωμένο Βασίλειο 

 

3. ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ  

 

TripPay token (TCH) 

 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Αφορά τόσο παρόχους 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών όσο και 

ταξιδιώτες 

 Για τους πρώτους η εγγραφή στην 

πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα 

επέκτασης της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας μέσω π.χ. 

των θετικών αξιολογήσεων  

 Για τους δεύτερους επιτρέπει τον 

προσπορισμό tokens λόγω της 

μεταφόρτωσης χρήσιμων 

πληροφοριών και αξιολογήσεων 

στην πλατφόρμα 

 Όλες οι συναλλαγές γίνονται στο 

οικείο κρυπτονόμισμα, ωστόσο 

γίνονται δεκτά και άλλα 

νομίσματα με κάποια επιπλέον 

επιβάρυνση
124

 

5. ΣΚΟΠΟΙ  Διευκόλυνση των διασυνοριακών 

συναλλαγών μέσω της 

τεχνολογίας blockchain 
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125 Για τα παραπάνω βλ. TripEcoSys, TripEcoSys - World’s largest decentralized travel & 

tourism ecosystem powered by Ethereum Blockchain (2018).  

 

 Ισχυρή ασφάλεια και προστασία 

των προσωπικών δεδομένων και 

καλύτερη διαχείρισή τους 

 Συνδυασμός των ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών με την κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

 Ενίσχυση της χρήσης 

κρυπτονομισμάτων
125

 

6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Δε δημιουργείται καμία δέσμευση 

από την πλευρά της πλατφόρμας 

προς τους χρήστες της 

(αποποίηση ευθυνών) 

 Καθώς ορισμένες νομοθεσίες δεν 

επιτρέπουν τη σιωπηρή 

αποποίηση ευθυνών, οι χρήστες 

που προέρχονται από αυτές τις 

χώρες δεν γίνεται να υπόκεινται 

σε αυτόν τον όρο 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Μείωση συναλλακτικού κόστους 

για τους παρόχους των υπηρεσιών 

λόγω της μείωσης των εξόδων 

διαφήμισης και για τους 

ταξιδιώτες λόγω εξάλειψης των 

μεσαζόντων 

 Δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας κυρίως στον 

τεχνολογικό κλάδο 
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Πίνακας 14. Η πλατφόρμα «TripEcoSys» 

 

3.8. ShoCard 

  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Start – up εταιρεία 

 Σύστημα διαχείρισης ταυτότητας 

 Χρήση τεχνολογίας blockchain και 

κρυπτογραφικών κλειδιών 

(πλατφόρμα bitcoin) 

 Εικονική ταυτότητα που επιτρέπει 

την ασφαλή αποθήκευση και 

διαχείριση προσωπικών δεδομένων 

                                                           
126 Βλ. Rejeb, A., & Karim, R. (2019). Blockchain technology in tourism: applications and 

possibilities σελ. 128 

 

 Προσπορισμός οφέλους στους 

ταξιδιώτες, καθώς αμοίβονται για 

την παροχή χρήσιμων 

πληροφοριών και 

αξιολογήσεων
126

 

8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Πρωτόκολλο ERC20 

 Οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται είναι μεταξύ 

άλλων οι: QuadraNet, Google, 

Front API, Sectigo, Front 

Awesome 

9.  ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  https://www.tripecosys.com/# 

 

10. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  Απλή και κατανοητή στη χρήση 

πλατφόρμα 

11. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Αυξημένος αριθμός χρηστών – 

Προκύπτει από το ετήσιο 

εισόδημα που αγγίζει τα 4 εκ. 

https://www.tripecosys.com/
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των χρηστών 

 Επιτρέπει στους τρίτους να 

διαπιστώσουν την εγκυρότητα των 

εκάστοτε στοιχείων καθώς και αν τα 

δεδομένα έχουν υποστεί κάποια 

τροποποίηση 

 Δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας 

μέσω εφαρμογής υποστηριζόμενης 

από κινητά τηλέφωνα
127

 

2. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  

2015 – Καλιφόρνια 

 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Εγγραφή στην πλατφόρμα και 

αυθεντικοποίηση χρήστη μέσω της 

τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου 

 Αποθήκευση των προσωπικών 

δεδομένων και κρυπτογράφησή τους 

μέσω δημόσιου και ιδιωτικού 

κλειδιού 

 Επιλογή από τον χρήστη των 

δεδομένων που κάθε φορά θα 

διαθέσει ανάλογα και με το σκοπό 

(π.χ. για ταυτοποίηση σε 

αεροδρόμιο, για εύρεση εργασίας) 

 Αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα όσο 

και επιχειρήσεις 

 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΕΛΑΤΕΣ  

 

Netflix, HP, Canon κ.α. 

 

5. ΣΚΟΠΟΙ  Κατάργηση της υποχρέωσης 

κατοχής ονόματος χρήστη και 

κωδικού 

                                                           
127 Βλ. Coita, D. C., & Ban, O. (2020). Revolutionizing Marketing in Tourism Industry 

Through Blockchain Technology σελ. 793 
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 Αποτελεσματική ασφάλεια των 

προσωπικών δεδομένων και 

μετάβαση της εξουσίας διαχείρισής 

τους στους κατόχους τους 

 Χρήση της εφαρμογής στον 

τουριστικό τομέα (π.χ. για 

ταυτοποίηση σε αεροδρόμια και 

ξενοδοχεία) και εξάλειψη της 

υποχρέωσης για κατοχή ταυτότητας 

και διαβατηρίου 

 Εύκολη διαπίστωση γνησιότητας 

των εκάστοτε προσωπικών 

δεδομένων
128

 

6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Πλήρης συμμόρφωση με τον GDPR 

και τον CCPA
129

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

 Εξοικονόμηση χρημάτων καθώς 

πλέον υπάρχει δυνατότητα 

συγκέντρωσης όλων των 

προσωπικών δεδομένων σε μια 

εικονική ταυτότητα, χωρίς να 

απαιτούνται έξοδα και χρόνος του 

χρήστη για την ανάκτηση αυτών από 

τις διάφορες υπηρεσίες 

8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Χρήση συστήματος Ping Identity 

 Μεταξύ των χρησιμοποιούμενων 

τεχνολογιών: Google Apps for 

Business, Amazon, GoDaddy 

DNS
130

 

                                                           
128 Για όλα τα παραπάνω βλ. ShoCard Blockchain Identity Management White Paper (2019). 

https://shocard.com/wpcontent/uploads/2019/02/ShoCard-Whitepaper-2019.pdf. 

129 Πρόκειται για τον Νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών που ισχύει στην Πολιτεία της 

Καλιφόρνια. Βλ. σχετικά https://oag.ca.gov/privacy/ccpa 
130 Βλ. https://www.crunchbase.com/organization/shocard-inc/technology 

https://shocard.com/wpcontent/uploads/2019/02/ShoCard-Whitepaper-2019.pdf
https://oag.ca.gov/privacy/ccpa
https://www.crunchbase.com/organization/shocard-inc/technology
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9. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ https://www.pingidentity.com/en/lp/shocard-

personal-identity.html 

 

10. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  Καλά οργανωμένη ιστοσελίδα 

 Εύκολη και κατανοητή στη χρήση 

πλατφόρμα 

11. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Αυξημένη δημοτικότητα – 

προκύπτει από το ετήσιο εισόδημα 

που είναι περίπου 2.6  εκ.  

Πίνακας 15. Η πλατφόρμα «ShoCard» 

 

3.9. FlightDelay (by Etherisc) 

  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Etherisc: Start – up εταιρεία
131

 

 FlightDelay: Dapp  

 Αποκεντρωμένη πλατφόρμα 

παροχής αποζημίωσης για στις 

περιπτώσεις καθυστέρησης ή 

ακύρωσης πτήσεων 

 Χρήση δημόσιου blockchain 

(ethereum) και έξυπνων 

συμβολαίων 

 Η αποζημίωση προϋποθέτει την 

ύπαρξη έξυπνου συμβολαίου 

καθώς και μια ήδη 

προγραμματισμένη πτήση (με 

απόδειξη της κατοχής του 

εισητηρίου) 

2. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  

2016 – Μόναχο 
132

 

                                                           
131 Βλ. https://etherisc.com/  

 

https://www.pingidentity.com/en/lp/shocard-personal-identity.html
https://www.pingidentity.com/en/lp/shocard-personal-identity.html
https://etherisc.com/
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3. ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ETH
133

 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Είσοδος στην πλατφόρμα με 

συμπλήρωση των απαραίτητων 

στοιχείων, με βασικότερο τα 

στοιχεία της πτήσης 

 Επιλογή της επιθυμητής 

ασφάλειας ανάλογα με τις 

παραμέτρους, τους κινδύνους και 

τα χρήματα που διαθέτει ο 

πελάτης 

 Απόκτηση της επιθυμητής 

ασφάλειας, η οποία αποθηκεύεται 

σε έξυπνο συμβόλαιο 

 Εφόσον συντρέξουν οι 

παράμετροι που αναφέρονται στο 

συμβόλαιο επέρχεται απευθείας 

αποζημίωση 

 Τα κεφάλαια είναι αποθηκευμένα 

στα έξυπνα συμβόλαια 

 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

  

 

Atlas Insurance
134

 

5. ΣΚΟΠΟΙ  Εκσυγχρονισμός του συστήματος 

ασφάλισης 

 Μείωση του λειτουργικού 

κόστους 

 Εκδημοκρατισμός – ελευθερία 

                                                                                                                                                                      
132 Για τα παραπάνω βλ. σχετικά: https://www.digitalinsuranceagenda.com/159/etherisc-

decentralized-insurance-leveraging-blockchain/ και https://github.com/etherisc/flightDelay-
legacy 
 
133 Ωστόσο, πληρωμές είναι αποδεκτές και σε USD, EUR και GB 

134 Βλ. αναλυτικότερα: https://insureblocks.com/tag/etherisc/ (Ep. 85) 

 

https://www.digitalinsuranceagenda.com/159/etherisc-decentralized-insurance-leveraging-blockchain/
https://www.digitalinsuranceagenda.com/159/etherisc-decentralized-insurance-leveraging-blockchain/
https://github.com/etherisc/flightDelay-legacy
https://github.com/etherisc/flightDelay-legacy
https://insureblocks.com/tag/etherisc/
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πρόσβασης στην ασφαλιστική 

αγορά 

 Επίτευξη διαφάνειας στην 

ασφαλιστική βιομηχανία 

6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Συμμόρφωση με τον GDPR. Τα 

προσωπικά δεδομένα είναι 

ασφαλή. Ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας ορίζεται η Atlas 

ασφαλιστική, ενώ προβλέπεται 

και DPO. 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

 Μείωση λειτουργικού κόστους 

 Εξασφάλιση πελατών λόγω της 

άμεσης αποζημίωσης 

8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Για τη χρήση της πλατφόρμας 

απαιτείται και η εγκατάσταση του 

MetaMask.io
135

 

 Μεταξύ των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιεί εντάσσονται οι: 

Viewport Meta, IPhone/ Mobile 

Compatible, SPF
136

 

9. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ https://fdd.etherisc.com/ 

 

10. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  Εύκολη και κατανοητή στη χρήση 

πλατφόρμα 

11. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Αυξημένη δημοτικότητα – 

Κατέκτησε το πρώτο βραβείο σε 

διαγωνισμό «Blockchain startups» 

Πίνακας 16. Η αποκεντρωμένη εφαρμογή (Dapp) «FlightDelay» 

 

                                                           
135 Βλ. https://www.crunchbase.com/organization/metamask 
 
136 Βλ. https://www.crunchbase.com/organization/etherisc/technology 

 

https://fdd.etherisc.com/
https://www.crunchbase.com/organization/metamask
https://www.crunchbase.com/organization/etherisc/technology
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3.10. Qashback 

  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Αποκεντρωμένο σύστημα 

διαχείρισης φήμης 

 Επίτευξη υποβολής διαδικτυακών 

κριτικών μέσω της τεχνολογίας 

blockchain (ethereum) 

 Χρήση «έξυπνων συμβολαίων» 

 Αφορά τόσο επιχειρήσεις όσο και 

φυσικά πρόσωπα 

 Προβλέπεται δυνατότητα 

ανταμοιβής για τις αξιολογήσεις 

σε QBK  

2. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  

2018 – Σιγκαπούρη 

 

3. ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ Qashback token – QBK 

 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Οι επιχειρηματίες – έμποροι 

εγγράφονται στην πλατφόρμα με 

την ιδιότητα του συνεργάτη 

 Έχουν τη δυνατότητα αγορά QBK 

για να τα χρησιμοποιήσουν στην 

πλατφόρμα για εκπτώσεις αλλά 

και για παροχή κινήτρων στους 

καταναλωτές 

 Οι έμποροι επίσης πληρώνουν 

κάποια τέλη συναλλαγής στην 

πλατφόρμα σε QBK 

 Οι χρήστες – καταναλωτές 

αμείβονται σε QBK μετά από μια 

κριτική τους σε έμπορο 

ανεξάρτητα αν αυτή είναι θετική 

ή αρνητική  

 Επιπλέον οι καταναλωτές 
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χρησιμοποιούν QBK για να 

αγοράσουν μέσω της πλατφόρμας 

αγαθά και υπηρεσίες που 

παρέχοντες από τους 

συνεργαζόμενους εμπόρους
137138

 

 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

  

 

MyBeauty Malaysia
139

 

5. ΣΚΟΠΟΙ  Δημιουργία μιας πλατφόρμας 

στην οποία η εξουσία θα ανήκει 

από κοινού στους εμπόρους και 

στους καταναλωτές 

 Απομάκρυνση τρίτων –  

διαμεσολαβητών  

 Εξαφάνιση των προκαταλήψεων 

των χρηστών 

Δημιουργία κινήτρων στους 

πελάτες να μοιραστούν τις 

αξιολογήσεις τους
140

 

6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Εταιρική μορφή: Ε.Π.Ε.  

 Δε γίνεται κάποια αναφορά στο 

εφαρμοστέο δίκαιο 

 Υπάρχει πολιτική απορρήτου και 

αναφορά στον τρόπο 

επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων χωρίς αναφορά σε 

                                                           
137

 Βλ. Rejeb, A., & Karim, R. (2019). Blockchain technology in tourism: applications 

and possibilities σελ. 132 αλλά και  
 
138

 QashBack, Press Release: QashBack to Launch Southeast Asia’s First Blockchain-
Powered Reputation Management & Permission-Based Marketing Platform in 2019, 

(2019).  
 
139 Για τη συνεργασία βλ. https://qashback.net/2018/12/21/qashback-and-mybeauty-malaysia-

forms-strategic-partnership/ 
 
140 Βλ. Qashback Whitepaper: Connecting Urban Consumers Though Reputation Management 

(2018). https://qashback.net/wp-content/uploads/2018/11/QashBack-Whitepaper-3.0.pdf 

https://qashback.net/2018/12/21/qashback-and-mybeauty-malaysia-forms-strategic-partnership/
https://qashback.net/2018/12/21/qashback-and-mybeauty-malaysia-forms-strategic-partnership/
https://qashback.net/wp-content/uploads/2018/11/QashBack-Whitepaper-3.0.pdf
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νομική βάση 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

 Εξοικονόμηση χρημάτων για τις 

εταιρείες καθώς δεν χρειάζεται να 

δημιουργήσουν δικές τους 

ιστοσελίδες αξιολόγησης 

 Η πλατφόρμα αναμένεται να 

ενισχύσει όχι μόνο τον τομέα του 

τουρισμού, αλλά και της 

διασκέδασης, της ομορφιάς, της 

υγείας και της εκπαίδευσης 

 Win – Win διαδικασία λόγω της 

αμοιβής των καταναλωτών για τις 

αξιολογήσεις τους 

 Μείωση συναλλακτικού κόστους 

και για τις δύο πλευρές 

 Μείωση του ρίσκου και του 

κινδύνου λόγω διασφάλισης της 

αξιοπιστίας των κριτικών 

 Δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας στο τεχνολογικό 

κομμάτι 

8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Πρωτόκολλο ERC20 

 Χρήση cookies 

 Χρήση πρωτοκόλλων 

κρυπτογράφησης: TLS/SSL 

9. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ https://qashback.net/ 

 

10. ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  Αρκετά αναλυτική ιστοσελίδα 

 Εύκολη και κατανοητή στη χρήση 

πλατφόρμα 

 Συχνές ανακοινώσεις – 

ενημερώσεις 

11. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  Ελλιπή στοιχεία 

https://qashback.net/


78 
 

Πίνακας 17. Η πλατφόρμα «Qashback» 

 

4. Ελλάδα, blockchain και τουρισμός 

Όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, αυτός μπορεί να 

χαρακτηριστεί σε γενικές γραμμές συντηρητικός και ίσως όχι τόσο κοντά στην 

τεχνολογία όσο βρίσκονται άλλες χώρες, ιδίως μάλιστα σε ό, τι αφορά την υιοθέτηση 

εξεζητημένων τεχνολογικών ανακαλύψεων. Εμπόδια στην ανωτέρω υιοθέτηση 

αποτελούν μεταξύ άλλων οι ρυθμιστικές ασάφειες, η αβεβαιότητα και η 

«ανωριμότητα» ως προς τις νέες τεχνολογίες καθώς και το τεχνολογικό υπόβαθρο
141

.  

Ωστόσο, αξιομνημόνευτη είναι η προσπάθεια ενός ελληνικού νησιού να εντάξει την 

τεχνολογία blockchain στον τουρισμό το 2015. Πρόκειται για το Αγκίστρι, νησί του 

Αργοσαρωνικού με πληθυσμό κάτι παραπάνω από 1.000 κατοίκους
142

.  

Με πρωτοβουλία του Lee Gibson Grant
143

 και μετά από συμφωνία με τον τότε 

Δήμαρχο του νησιού, παρουσιάστηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη 

χρήση κρυπτονομισμάτων στις τουριστικές συναλλαγές. Έμπνευση για το πρόγραμμα 

αυτό αποτέλεσε τόσο η οικονομική κρίση στην οποία βρισκόταν η Ελλάδα εκείνη την 

εποχή, όσο και η παρουσία ενός και μοναδικού μηχανήματος ΑΤΜ στο νησί, το 

οποίο κάθε φορά που άδειαζε σε ανύποπτο χρόνο από απόθεμα σε χαρτονομίσματα 

δημιουργούσε πρόβλημα σε ντόπιους και τουρίστες
144

. Το πρόγραμμα πήρε την 

ονομασία «Drachmae Connect», ενώ το κρυπτονόμισμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

το «Nautiluscoin» ή «NAUT»
145

.  

                                                           
141 Βλ. Filimonau, V., & Naumova, E. (2020). The blockchain technology and the scope of its 

application in hospitality operations σελ. 5 

142Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 ο πληθυσμός ανέρχονταν σε 1.142 

κατοίκους. 
 
143

 Βλ. https://uk.linkedin.com/in/leegibsongrant 
 
144

 Βλ. Roger Aitken, «Greek Economic Crisis: Is a “parallel” currency the answer?» (2015) 

https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2015/07/05/greek-economic-crisis-is-a-parallel-
currency-the-answer/?sh=49de8b196392 
 
145 Βλ. Rashideh, W. (2020). Blockchain technology framework: Current and future 

perspectives for the tourism industry σελ. 4 

https://uk.linkedin.com/in/leegibsongrant
https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2015/07/05/greek-economic-crisis-is-a-parallel-currency-the-answer/?sh=49de8b196392
https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2015/07/05/greek-economic-crisis-is-a-parallel-currency-the-answer/?sh=49de8b196392


79 
 

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με ντόπιους επιχειρηματίες οι κρατήσεις και τα 

κέρδη αυξήθηκαν έως 15-20%
146

. Παρόλα αυτά, είναι γεγονός πως μέχρι σήμερα δεν 

έχει πραγματοποιηθεί αφομοίωση της τεχνολογίας blockchain στον τομέα τουρισμού, 

ενώ η ανωτέρω πρωτοβουλία δεν διαδόθηκε ευρέως στην επικράτεια και δεν 

αναφέρθηκε σε τόσες ιστοσελίδες και άρθρα, ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

Ελλήνων.  

 

5. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί από την υιοθέτηση της τεχνολογίας 

blockchain και των «έξυπνων συμβολαίων» στον τουρισμό 

Αν και τα ανωτέρω αναλυόμενα παραδείγματα εφαρμογής της τεχνολογίας 

blockchain και των «έξυπνων συμβολαίων» στον τομέα του τουρισμού δεν είναι 

εξαντλητικά, αλλά απλώς ενδεικτικά για τις επιμέρους δραστηριότητες του τομέα, 

εντούτοις μέσω αυτών μπορεί κανείς να συμπεράνει τα πλεονεκτήματα αλλά και 

φυσικά τους κινδύνους και περιορισμούς που συνεπάγονται. Αυτά παρουσιάζονται 

στους πίνακες που ακολουθούν. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

1. Εξοικονόμηση χρόνου 1.Ο καταναλωτής ξοδεύει λιγότερο χρόνο 

κατά την αναζήτηση και το σχεδιασμό 

του ταξιδιού του ακόμα και μέσω μιας 

και μοναδικής ιστοσελίδας 

2. Μείωση της γραφειοκρατίας και 

των καθυστερήσεων 

2.Όλες οι διαδικασίες γίνονται ψηφιακά 

3. Μείωση του συναλλακτικού κόστους 3.Μεταξύ άλλων μειώνονται ορισμένα 

τέλη, αλλά και οι δαπάνες που 

σχετίζονται με τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων 

                                                           
146 Βλ. Μαρίνος Κόκκινος, «Αγκίστρι: το 1ο νησί που δέχεται ψηφιακά νομίσματα;» (2016) 

https://bitcoinx.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9-

%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-

%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-

%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/ 

 

https://bitcoinx.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://bitcoinx.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://bitcoinx.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
https://bitcoinx.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9-%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
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4. Μείωση σφαλμάτων και 

ανθρώπινων παρεμβάσεων 

4.Όλες οι διαδικασίες γίνονται 

αυτοματοποιημένα  

5. Διασφάλιση της εμπιστοσύνης και 

της ασφάλειας 

5. Κρυπτογραφημένες διαδικασίες 

Πίνακας 18. Τα γενικά πλεονεκτήματα των «έξυπνων συμβολαίων» στον τουρισμό
 

147
 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

1. Πραγματοποίηση κρατήσεων σε 

πραγματικό χρόνο 

1.Λόγω των αυτοματοποιημένων 

διαδικασιών  

2. Μείωση του συνωστισμού και της 

πολύωρης διαμονής στα αεροδρόμια 

πολύ πριν το check in 

2.Κρυπτογραφία και χρήση ψηφιακής 

ταυτότητας. Τα απαραίτητα στοιχεία του 

ταξιδιώτη θα βρίσκονται αποθηκευμένα 

σε ένα περιβάλλον blockchain και έτσι 

δεν θα υφίσταται ανάγκη επίδειξης των 

απαραίτητων ως τώρα ταξιδιωτικών 

εγγράφων  

3. Δυνατότητα παρακολούθησης της 

πορείας των αποσκευών 

3.Θα προκύπτει κάθε φορά ποιος φέρει 

την ευθύνη για τυχόν απώλεια 

4. Δυνατότητα πληρωμής για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες σε 

κρυπτονομίσματα 

4.Αναφορικά με το ποιο κρυπτονόμισμα 

γίνεται αποδεκτό, αυτό εξαρτάται από τη 

λειτουργία της εκάστοτε εφαρμογής 

5. Δυνατότητα πρόσβασης σε 

οικονομικά πακέτα και προσφορές 

5.Υιοθέτηση των λεγόμενων «loyalty» 

προγραμμάτων 

Πίνακας 19. Τα ειδικότερα πλεονεκτήματα των «έξυπνων συμβολαίων» στον 

τουρισμό148 

Γίνεται λοιπόν σαφές, πως η τεχνολογία blockchain και τα «έξυπνα 

συμβόλαια» ξεπερνούν αρκετά από τα μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τον 

τουριστικό κλάδο, όπως το φαινόμενο των διπλών κρατήσεων και πληρωμών (double 

                                                           
147 Βλ. Valeri, M., & Baggio, R. (2020). A critical reflection on the adoption of blockchain in 

tourism σελ. 5-9 

148 Βλ. Korže, S. Z. (2019). How Smart Tourism Embrace Blockchains and Smart Contracts 

σελ. 5-9 
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spending), την επιβάρυνση με τέλη λόγω της εμπλοκής μεσαζόντων, τις επιπλέον 

χρεώσεις στις πιστωτικές κάρτες, την απώλεια ποσοστού χρημάτων λόγω της 

μετατροπής συναλλάγματος κ.α
149

.  

Ωστόσο, επειδή οι δύο κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης του τουριστικού 

κλάδου είναι αυτοί που παρέχουν τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες και αυτοί που τις 

απολαμβάνουν, δηλαδή οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, δημιουργήθηκε ο 

πίνακας που ακολουθεί προκειμένου να καταγράψει ξεχωριστά μερικά από τα 

πλεονεκτήματα που θα έχει γι’ αυτούς η υιοθέτηση της νέας αυτής τεχνολογίας, ε 

ενσωματώνοντας και τα ανωτέρω αναφερόμενα . 

ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  

ΚΟΙΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. Εξοικονόμηση χρόνου 

2. Μείωση γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων 

3. Μείωση συναλλακτικού κόστους 

4. Μείωση σφαλμάτων και ανθρώπινων παρεμβάσεων 

5. Διασφάλιση εμπιστοσύνης και ασφάλειας 

6. Χρήση κρυπτονομισμάτων στις συναλλαγές 

7. Ταχύτητα στις συναλλαγές 

8. Πρόσβαση στα δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο 

8. Πραγματοποίηση κρατήσεων σε 

πραγματικό χρόνο 

9. Βελτίωση της επαφής με τους πελάτες 9. Μείωση των προσφυγών στα 

δικαστήρια 

10. Μείωση του διοικητικού κόστους 10. Βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

11. Αύξηση ενδιαφέροντος από την 

πλευρά των επενδυτών 

11. Μείωση του συνωστισμού και της 

πολύωρης διαμονής στα αεροδρόμια 

πολύ πριν το check in 

12. Αύξηση εισοδημάτων 12. Δυνατότητα παρακολούθησης της 

πορείας των αποσκευών 

                                                           
149 Βλ. Varelas, S., Georgitseas, P., Nechita, F., & Sahinidis, A. (2019). Strategic innovations 

in tourism enterprises through blockchain technology σελ. 889 
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13. Αύξηση ανταγωνισμού 13. Δυνατότητα πρόσβασης σε 

οικονομικά πακέτα και προσφορές 

Πίνακας 20. Πλεονεκτήματα σε επίπεδο επιχειρήσεων και καταναλωτών  

Παρόλα τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω και έχοντας ως 

δεδομένο το πρώιμο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η τεχνολογία blockchain και τα 

«έξυπνα συμβόλαια», πόσο μάλλον στον τομέα του τουρισμού, αρκετά είναι και τα 

μειονεκτήματα ή καλύτερα οι περιορισμοί που τη συνοδεύουν. Αυτοί έχουν ως εξής:  

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

1. Κόστος ενημέρωσης  1. και 2. : αφορούν την τεχνολογία και 

τεχνογνωσία. Πρόκειται για απαραίτητα 

και αναπόφευκτα κόστη 

2. Κόστος εκπαίδευσης 

3. Υψηλό κόστος τεχνολογίας 3. Συνδέεται κυρίως με την απαιτούμενη 

ενέργεια, την υπολογιστική ισχύ
150

, και 

τον εξοπλισμό (λογισμικό κλπ) 

4. Περιορισμοί αποθήκευσης 4. Λόγω της πληθώρας των δεδομένων 

5. Πιθανά ζητήματα απόδοσης 5. και 6. : πρόκειται για αναμενόμενα 

ζητήματα που συνοδεύουν κάθε νέα 

τεχνολογία
151

 

 

6. Πιθανά προγραμματιστικά λάθη 

Πίνακας 21. Μειονεκτήματα των «έξυπνων συμβολαίων» 

Στους παραπάνω περιορισμούς μπορούν να προστεθούν και ορισμένα 

ζητήματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τα «έξυπνα συμβόλαια».  

ΑΝΑΚΥΠΤΟΝΤΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ κ.α. 

1. επίπεδο κωδικοποίησης 1.Τη δυσκολία αυτή μπορεί να εντείνει η 

                                                           
150 Βλ. Benduch, D. RISKS AND OPPORTUNITIES FOR TOURISM USING SMART 

CONTRACTS, σελ. 4-8 

151 Βλ. Wang, S., Ouyang, L., Yuan, Y., Ni, X., Han, X., & Wang, F. Y. (2019). Blockchain-

enabled smart contracts: architecture, applications, and future trends σελ. 2271 επ.  
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Δυσκολία ως προς τη δημιουργία ενός 

εξ ολοκλήρου ορθού «έξυπνου 

συμβολαίου» 

πολυπλοκότητα της εκάστοτε γλώσσας 

προγραμματισμού. ΛΥΣΗ: η υιοθέτηση 

μιας ημι-αυτοματοποιημένης διαδικασίας 

σε συνδυασμό με χρήση μιας logic – 

based γλώσσας 

2. επίπεδο ασφάλειας  

Πιθανές καταστάσεις κακής 

διαχείρισης, ακόμα και εγκληματικής 

φύσης 

2.Πρόκειται για ζητήματα που υπάρχουν 

ως ενδεχόμενα σε κάθε τομέα 

οικονομικής και όχι μόνο 

δραστηριότητας 

3. επίπεδο εφαρμογής 

Ζήτημα δημιουργεί η διαδοχική 

εκτέλεση των «έξυπνων συμβολαίων» 

που μπορεί να οδηγήσει σε 

καθυστερήσεις 

3.Πιστεύεται ότι σύντομα θα 

αντικατασταθεί από την παράλληλη 

εκτέλεση.  

Πίνακας 18. Ανακύπτοντα ζητήματα – περιορισμοί των «έξυπνων συμβολαίων» 152
. 

Σε σύνοψη των ανωτέρω, μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα, πως τα 

πλεονεκτήματα υπερτερούν των περιορισμών και μειονεκτημάτων. Η τεχνολογία 

blockchain και τα «έξυπνα συμβόλαια» υπόσχονται τη δημιουργία μιας νέας εποχής 

όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και σε κάθε άλλο τομέα οικονομικής δραστηριότητας. 

Σαφώς, καθώς πρόκειται για κάτι νέο που δεν έχει δοκιμαστεί εκτενώς, δεν υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία να επιβεβαιώσουν αυτή την οπτική. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να 

αρνηθεί πως ο δισταγμός θα υπάρχει πάντα σε κάθε τεχνολογική ανακάλυψη, όμως 

είναι αναπόφευκτος αλλά και απαραίτητος, καθώς θα οδηγήσει σε εκτενέστερη 

έρευνα και εκπαίδευση, έτσι ώστε η τεχνολογία αυτή να αφομοιωθεί με τον 

κατάλληλο τρόπο.  

 

  

                                                           
152Βλ. BLOCKCHAIN-BASED SMART CONTRACTS: A SYSTEMATIC MAPPING 

STUDY, σελ. 7 επ.  
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Επίλογος 

Σε σύνοψη των όσων αναλύθηκαν, σκοπός της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας ήταν να παρουσιάσει τη νέα τεχνολογία blockchain και ειδικότερα τα 

«έξυπνα συμβόλαια» μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, συνδυάζοντας τη 

νομική με την οικονομική επιστήμη και επεκτείνοντας την προβληματική στον κλάδο 

του τουρισμού. 

Έγινε σαφές, πως η τεχνολογία αυτή διαμορφώνει μια νέα γενιά σε επίπεδο 

συμβάσεων. Η ριζοσπαστική διαφάνεια, ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας και τα 

μειωμένα συναλλακτικά κόστη έχουν ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση σε επίπεδο 

σχεδιασμού, διαμόρφωσης και εκτέλεσης των συμβάσεων. Ήδη παρατηρήθηκαν 

προσπάθειες σε διάφορα κράτη να προβούν σε νομοθέτηση του τεχνολογικού αυτού 

φαινομένου, ώστε το τελευταίο να περιβληθεί το απαιτούμενο κύρος που θα οδηγήσει 

στην ταχύτερη και ομαλότερη αφομοίωσή του.  

Σε ό, τι αφορά τον τουριστικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους παράγοντες διαμόρφωσης της οικονομίας, έγινε φανερό, πως τα 

τελευταία πέντε χρόνια δημιουργήθηκε μεγάλος αριθμός εφαρμογών τεχνολογίας 

blockchain, στις περισσότερες από τις οποίες κυριαρχούν τα «έξυπνα συμβόλαια». 

Παρόλα αυτά, δεν είχαν στο σύνολό τους την προσδοκώμενη επιτυχία. Όπως κάθε τι 

νέο, έτσι και η τεχνολογία αυτή απαιτεί εις βάθος μελέτη, εκπαίδευση, 

προβληματισμό και γόνιμο διάλογο μεταξύ των επιστημόνων όλων των συναφών 

κλάδων.  

Αν και σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρήθηκε πλούσια βιβλιογραφία, εντούτοις 

στην Ελλάδα το φαινόμενο blockchain και «έξυπνων συμβολαίων» είναι σε πολλούς 

άγνωστο, ενώ σε όσους είναι γνωστό γεννά αμφιβολίες και δεύτερες σκέψεις. Δεν 

είναι λίγες μάλιστα και οι απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες ο απώτερος σκοπός είναι η 

δημιουργία ενός παγκόσμιου μεσάζοντα σε κάθε τομέα και όχι η οριστική απαλλαγή 

από αυτό το φαινόμενο. Πιστεύεται πάντως, πως στα επόμενα 10 – 15 χρόνια η 

τεχνολογία αυτή θα γνωρίσει την αποδοχή από μεγάλο μέρος του πληθυσμού και τότε 

θα ζούμε μια νέα πραγματικότητα, όπως ακριβώς συνέβη και με τον internet.  
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