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                                           Η χρήση του BITCOIN στις συναλλαγές 

 

Το Bitcoin είναι ένα είδος νοµικώς αρρύθµιστου ψηφιακού χρήµατος, το ο"οίο   

χρησιµο"οιείται ως µέσο "ληρωµής. ∆εν χρειάζεται κεντρική τρά"εζα για να το εκδώσει, 

ούτε εµ"ορική τρά"εζα για να α"οθηκευτεί, ούτε "ιστωτικές κάρτες για να διακινηθεί. 

Βασίζεται σε ένα peer-to-peer δίκτυο εξυ"ηρετητών (servers) για τη µετάδοση και 

ε"ιβεβαίωση των συναλλαγών και δηµιουργείται «online», µέσω ειδικού software, το ο"οίο 

καλείται «λογισµικό εξόρυξης (mining) Bitcoin».  

 

Το "ρώτο Bitcoin δηµιουργήθηκε το 2008 α"ό τον «Σατόσι Νακαµότο».  Πρόκειται µάλλον 

για ψευδώνυµο ενός ή οµάδας "ρόσω"ων. 

 

Οι συναλλαγές σε Bitcoin είναι δηµόσιες, αλλά µη ανιχνεύσιµες, εξασφαλίζοντας στους 

χρήστες συναλλαγές σε καθεστώς ανωνυµίας, καθόσον οι κάτοχοι των νοµισµάτων και οι 

αντισυµβαλλόµενοί τους δεν είναι ταυτο"οιηµένοι, ούτε γνωστο"οιούνται. Στα 

"λεονεκτήµατα του Bitcoin "ροσµετράται α"ό τους υ"οστηρικτές του  το ότι δεν ελέγχεται 

α"ό κανένα κράτος ή κεντρική τρά"εζα. Είναι, "άντως, αναµφισβήτητο ότι το Bitcoin 

χρησιµο"οιείται συστηµατικά για ξέ"λυµα µαύρου χρήµατος, ενώ διευκολύνει διάφορες 

"αράνοµες δραστηριότητες. 

 

Ως "ρος τη νοµική φύση του Bitcoin, αξίζει να σηµειωθεί ότι: 

 
- σε α"όφαση ∆ικαστηρίου του Texas, ο  δικαστής, αναγνωρίζοντας το Bitcoin ως 

χρήµα,  α"εφάνθη ότι «Bitcoin is a currency or form of money». 

- είναι αµφισβητούµενο, κατά "όσο το Bitcoin εµ"ί"τει στο "εδίο εφαρµογής της 

Οδηγίας 2009/110/ΕΚ για το ηλεκτρονικό χρήµα. Κατά την ά"οψη µας,  δεν "ληροί 

το δεύτερο α"ό τα τρία κριτήρια του σχετικού ορισµού του ηλεκτρονικού χρήµατος µε 

α"οτέλεσµα η ως άνω Οδηγία να µην εφαρµόζεται. Ε"ι"λέον, το Bitcoin δεν εµ"ί"τει 

ούτε στο "εδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2007/64/EK για τις υ"ηρεσίες "ληρωµών στην 

εσωτερική αγορά. 
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Οι κίνδυνοι α"ό τη χρήση του Bitcoin συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία, ό"ως αυτά 

"ροσδιορίστηκαν α"ό διαφορές ε"ο"τικές αρχές. 

 

- Ψηφιακά νοµίσµατα µ"ορούν να δηµιουργηθούν-«εξορυχθούν» α"ό το χρήστη ή να 

αγοραστούν α"ευθείας α"ό κά"οιον ή µέσω "λατφόρµας ανταλλαγής. Οι  

"λατφόρµες αυτές δεν υ"όκεινται κατά κανόνα σε ρύθµιση, µε α"οτέλεσµα, όταν 

κά"οιες α"ό αυτές έ"αυσαν να λειτουργούν ή κατάρρευσαν, οι χρήστες να υ"οστούν  

σοβαρές ζηµίες. Εάν µια "λατφόρµα ανταλλαγής καταρρεύσει, δεν υφίσταται  ειδική  

νοµική "ροστασία, η ο"οία να καλύ"τει τις ζηµίες α"ό τυχόν α"ώλεια κεφαλαίων, 

"ου διατηρούνταν στην "λατφόρµα ανταλλαγής, ακόµα και αν η "λατφόρµα 

ανταλλαγής είναι καταχωρηµένη σε µητρώο κά"οιας εθνικής αρχής. 

- Τα χρήµατα είναι δυνατόν να κλα"ούν α"ό το ψηφιακό "ορτοφόλι του κατόχου ή να 

χαθούν οι σχετικοί κωδικοί "ρόσβασης στο "ορτοφόλι, µε α"οτέλεσµα την αδυναµία 

"ρόσβασης στα Bitcoin.  

- Η αξία του ψηφιακού νοµίσµατος αυξοµειώνεται µε ιλιγγιώδη ρυθµό, ενώ  µ"ορεί 

ακόµη και να µηδενιστεί. 

- Η κατοχή ψηφιακών νοµισµάτων µ"ορεί να συνε"άγεται, άγνωστες για την ώρα, 

φορολογικές υ"οχρεώσεις για το χρήστη.  

- O αντιλογισµός εσφαλµένων "ληρωµών ή "ληρωµών "ου δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί 

α"ό το χρήστη συνήθως δεν είναι εφικτός.  

-  To 2012 είχε υ"ολογιστεί ότι "ερί"ου 20% των διακινούµενων Bitcoin ξοδεύτηκαν στο               

«silk road», την µαύρη διαδικτυακή αγορά. Η κατάχρηση αυτή µ"ορεί να ε"ηρεάσει 

“αθώους” χρήστες, καθώς οι Αρχές ενδέχεται να κλείσουν "λατφόρµες ανταλλαγής          

και να εµ"οδίσουν την "ρόσβαση στα κεφάλαια, "ου ενδέχεται να τηρούν οι 

"λατφόρµες για τους καταναλωτές. 

Η τιµή του Bitcoin ακολουθεί µια «ξέφρενη» "ορεία. Η ανωνυµία και η µη µεσολάβηση 

τρίτων "αραγόντων είναι οι λόγοι "ου το καθιστούν δηµοφιλές. Για την ώρα "ροσφέρει 

µια εναλλακτική λύση σε µια ε"οχή, "ου η εµ"ιστοσύνη στις τρά"εζες και τα 

"αραδοσιακά νοµίσµατα κλονίζεται. Πάντως, το Bitcoin συνεχίζει να α"οτελεί 

αχαρτογράφητη "εριοχή για "ολλούς ε"ιστηµονικούς κλάδους, µεταξύ των ο"οίων και 

για τη νοµική ε"ιστήµη. A"ό "ολλές "λευρές γίνεται λόγος για την ανάγκη νοµικής 

ρύθµισης ή αυτορρύθµισης του Bitcoin.   
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Ενόψει της διασυνοριακής λειτουργίας του Bitcoin, έχω τη γνώµη ότι ο α"οτελεσµατικός 

έλεγχος του "ερνάει µέσα α"ό την ε"ιβολή ελέγχου  στις "λατφόρµες ανταλλαγής.   Το 

µέλλον θα δείξει, εάν "ρόκειται α"λώς για µόδα των «cyber freaks» ή εάν το Bitcoin ήλθε για 

να µείνει. 
 

 
Κοµνηνός Κόµνιος 
∆ικηγόρος,  ∆Ν 

NOMOS ∆ικηγορική Εταιρία 
komnios@nomos.gr 
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Το "λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι "ληροφορίες "ου "αρέχονται στο "αρα"άνω newsletter,  δεν α"οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε 
υ"οκρύ"τουν σχέση δικηγόρου-"ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του "αραλή"τη. Oι "ληροφορίες είναι γενικές και έχουν 
α"οκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη 
χρήση των "αρεχοµένων "ληροφοριών α"ό τον "αραλή"τη. Εάν δεν ε"ιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε 
µας µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr 


