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ΓΙΑΤΊ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ BITCOIN?

Έννοια και λειτουργία του blockchain

Ψηφιακά νομίσματα : θετικές και αρνητικές πλευρές

ΘΕΤΙΚΑ:-Ανωνυμία-ταχύτητα-ασφάλεια-αναμφισβήτητη συναλλαγή-αποκέντρωση-

Αποσύνδεση από παραστατικό χρήμα και ατομικές ελευθερίες

ΑΡΝΗΤΙΚΑ: -αστάθεια- μη υποχρεωτικότητα-μέσο και προϊόν εγκλημάτων

(νομιμοποίηση-εκβίαση-τρομοκρατία-φοροδιαφυγή-απάτη…) - Επιβάρυνση

περιβάλλοντος



ΕIΝΑΙ ΤΟ BITCOIN ΝΟΜΙΣΜΑ;

•Η απόφαση του ΔΕΕ

•Διαφορές από το παραστατικό χρήμα

•Διαφορές από το ηλεκτρονικό χρήμα



Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ BITCOIN

•Η δημόσια κλείδα

•Η ιδιωτική κλείδα

•Το bitcoin ως λογισμικό

•Το bitcoin ως πράγμα



ΤΟ BITCOIN ΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ

Η ιδιωτική κλείδα:

- Eίναι ανεξάρτητη από τον υλικό φορέα της

- Δεν ταυτίζεται με το λογισμικό της 

- Η αξία της  συνίσταται  το νόημά της



ΤΟ BITCOIN ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

•Το BITCOIN έχει αγοραστική δύναμη 

•Η αλλοδαπή νομολογία

•Η «κανονιστική δύναμη του πραγματικού »

•H σύνθετη οικονομική-νομική έννοια της περιουσίας

•Δικαίωμα ή πραγματική κατάσταση;



ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΤΟΥ «ΚΑΤΟΧΟΥ» BITCOIN

• Το BITCOIN δεν είναι πράγμα 

• Οι διατάξεις για τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 

• Η αφαίρεση λογιστικών μονάδων μέσω web banking (ΑΠ 742/2012)

• Οι υλικοί φορείς που ενσωματώνουν τη δημόσια και ιδιωτική κλείδα

• Η θεωρία της αξίας 



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

•Αντιγραφή και εξάλειψη των κλειδών του BITCOIN

•Αρθρ. 370 Γ (παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό

σύστημα)

•Αρθρ. 381 Α ΠΚ (φθορά ηλεκτρονικών δεδομένων)

•Απάτη με υπολογιστή (άρθρ. 386Α ΠΚ)-Η παραπλάνηση των

εξορυκτών ως απάτη με υπολογιστή



ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣOΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Ο σκοπός του ν. 3691/2008. Η εύρυθμη

λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος

• Η Οδηγία 843/2018 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου



ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Η κατοχή ψηφιακών δεδομένων ως ιδιότυπη μορφή κατοχής

• Η πρωτογενής παραγωγή Bitcoin με εξόρυξη σε βάρος ανύποπτων τρίτων

• Το άρθρ. 5 παρ. 3 ΠΚ

• Ανακριτική διείσδυση; Η υπόθεση Vinnick - Το bitcoin ως “monetary instrument”

• Είναι δυνατή κατάσχεση και δήμευση του BITCOIN?

• –BGH ZD 2016, 174, BVerfGe 113, 29

• Aρθρ. 259, 310 παρ. 2  και 373 ΚΠΔ, ν. 4478/2017 (Σύμβαση Βαρσοβίας του ΣτΕ)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

• Οι δυνατότητες δίωξης

• Ο διεθνής, αποκεντρωμένος και άυλος χαρακτήρας των εικονικών νομισμάτων επιβάλλει:

• Προσέγγιση των νομοθεσιών ως προς τη 

• φύση και μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων

• Λήψη μέτρων για την εξάλειψη της δυνατότητας καταχρηστικής εκμετάλλευσης των 
εικονικών νομισμάτων ως μέσων εκβίασης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες

• Κοινή ρύθμιση της δυνατότητας ανακριτικής διείσδυσης, αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής 
αλλά και ως προς την έννοια της κατοχής των εικονικών νομισμάτων

• Δυνατότητα δέσμευσης, κατάσχεσης δήμευσης αλλά και φορολόγησης 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


