


Το Blockchain ως Disruptive Technology 

α) Η ιδιότητα του blockchain ως λεγ. distributed ledger, 

δηλαδή ως διανεμημένου στους χρήστες μητρώου  

β) Η θεμελίωση εμπιστοσύνης στις συναλλαγές χωρίς κάποιον 

κεντρικά υπεύθυνο φορέα 

γ) Αυτοματισμός των συναλλαγών 

 



α) Distributed ledger - διανεμημένο μητρώο  

• Ledger - λογιστικό βιβλίο 

• Distributed ledger -καταγραφή συναλλαγών ταυτόχρονα από όλους τους παίκτες.  

• Συντονισμός χωρίς κεντρικό διαχειριστή 

• Συμβατική σχέση και ευθύνη - από τη διμερή στην πολυμερή σχέση 

Κρίσιμο είναι πως η ταυτόχρονη καταγραφή των δεδομένων στο κοινό μητρώο, 
καθιστά όλους κοινωνούς και κατόχους της ίδιας πληροφόρησης 

• Αμεσότητα συναλλαγής - άμεση εκτέλεση της συναλλαγής 

•  Διακανονισμός συναλλαγών στην οργανωμένη αγορά. Το κοινό μητρώο εξοικονομεί χρόνο 

•  Διεθνείς μεταφορές - cash against documents 

 

 



β) Εμπιστοσύνη και ασφάλεια 

• Η εμπιστοσύνη στον κεντρικό διαχειριστή  
υποκαθίσταται από την εμπιστοσύνη στο software 

 

• Ανεξαρτησία από ανθρώπινη παρέμβαση.  
Η διαδικασία οφείλει να είναι αδύνατο να διακοπεί αυθαίρετα  
ή να τροποποιηθεί 

 



γ) Αυτοματισμός – Smart Contracts 

• Smart contracts είναι συμφωνίες, οι οποίες συντάσσονται σε  κωδικοποιημένη 
γλώσσα και εκτελούνται αυτόματα, εφόσον συντρέξουν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις (If this then that)  

• Ο βασικός στόχος, η εξάλειψη της διακριτικής ευχέρειας κατά την εκτέλεση  
της σύμβασης είναι το χαρακτηριστικό που συνδέει τα smart contracts  
με το blockchain  

• μείωση συμβατικών κινδύνων μέσω smart contracts 
α)  κινδύνου αντισυμβαλλομένου (counterparty risk)  

β)  κινδύνου εκτέλεσης της συναλλαγής (settlement risk)  

γ)  αλλά και μείωση του κινδύνου αντιδικιών  (litigation risk), αφού οι κωδικοποιημένοι όροι της 
σύμβασης έχουν σαφή σημασία.  

 

 



Νομικά προβλήματα  
μέσω χρήσης blockchain και smart contracts 

• έλλειψη διαχειριστή 

- απόδοση ευθυνών - ρυθμιστικά προβλήματα 

- Private blockchain network 

 



 Ανωνυμία συναλλαγών 

• Κρυπτογραφημένες συναλλαγές χωρίς διαχειριστή των 
κρυπτογραφημένων στοιχείων 

 

 - Σε ποιόν θα απευθύνουμε την αγωγή; 



Απλός κώδικας - πολύπλοκη σύμβαση  

• Ανάγκη για ευελιξία σε σύνθετες  
χρηματοοικονομικές συμβάσεις 



Black box insurance και Γενικοί Όροι Συναλλαγών 

• Real time προσαρμογή του συμβατικού τιμήματος  
μέσω π.χ. τηλεμέτρησης της οδηγικής συμπεριφοράς 

 
 - Έλεγχος διαφάνειας συμβατικών όρων 



Counterparty risk - πτώχευση 

• Aβεβαιότητα για την ερμηνεία συμβατικών ρητρών διαχείρισης  

του counterparty risk (set-off, close out-netting, termination)  

και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 



Συμπέρασμα 

• το δίκαιο θα κληθεί να προσαρμοστεί, ώστε να μπορέσει να καταλάβει  

και να συνοδεύσει την εξέλιξη του blockchain (πολυμερείς συμβάσεις) 

• το blockchain θα κινηθεί σε πιο γνώριμα μονοπάτια απ’ ότι φανταζόμαστε  

(παράδειγμα: private blockchain networks) 

• Η ίδια συναλλαγή θα διεξάγεται εντός και εκτός blockchain ταυτόχρονα  

(παράδειγμα: σύνθετες συμβάσεις) 

• πτυχές του blockchain και ιδιαίτερα των smart contracts θα συγκρουστούν με θεμελιώδεις αρχές 

του ιδιωτικού δικαίου (συμβατική ελευθερία - υπαναχώρηση/καταγγελία της σύμβασης) 




