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Ανακοίνωση Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου  
 

Προσοχή στους κινδύνους από τα εικονικά νομίσματα (Bitcoin) 
 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, σας κοινοποιεί το Δελτίο Τύπου 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) ημερομηνίας 07 Φεβρουαρίου 2014, όσον 
αφορά τα εικονικά νομίσματα (Bitcoins). 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) επιθυμεί να φέρει σε γνώση του κοινού τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν από την αγορά, κατοχή ή εμπορία εικονικών νομισμάτων (όπως 
είναι το Bitcoin), τα οποία, δεν αποτελούν νομίμως κυκλοφορούν χρήμα. 
 
Η ΚΤΚ, δεν εγκρίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητες της, 
εκτός και αν διασφαλίζεται η νομιμότητα της δραστηριότητας αυτής.  Δραστηριότητες, χωρίς 
την απαιτούμενη αδειοδότηση, αποτελούν παραβίαση της νομοθεσίας. 
 
Συγκεκριμένα, το κοινό πρέπει να έχει επίγνωση του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν 
κανονιστικά μέτρα προστασίας για την κάλυψη των ζημιών από τη χρήση εικονικών 
νομισμάτων σε περίπτωση που μια πλατφόρμα, η οποία ανταλλάσσει ή κατέχει τα εικονικά 
αυτά νομίσματα καταρρεύσει και, ως εκ τούτου, υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας των 
χρημάτων του. 
 
Η ΚΤΚ σημειώνει ορισμένους από τους κινδύνους που συνδέονται με τα εικονικά νομίσματα, 
ως ακολούθως: 
 

 Δεν υπάρχει σύστημα εγγύησης ή νομικής δέσμευσης για επιστροφή του συνόλου 
των χρημάτων στους κατόχους που έχουν επενδύσει σε εικονικά νομίσματα, ούτε και 
να τους επιστραφούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 

 

 Υπάρχει έντονη μεταβολή της αξίας των εικονικών νομισμάτων, μπορεί να σημειώσει 
γρήγορη άνοδο ή πτώση, ενώ μπορεί ακόμη και να εκμηδενιστεί, 
 

 Η αποδοχή εικονικών νομισμάτων από εμπόρους βασίζεται στη διακριτική τους 
ευχέρεια, η οποία μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς 
προειδοποίηση, δηλαδή, ο κάθε έμπορος μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή, 
 

 Οι συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα αποτελούν εύκολο αντικείμενο κατάχρησης για 
παράνομες δραστηριότητες. 
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Το κοινό προτρέπεται να εξετάζει όλες τις παραμέτρους από τη χρήση εικονικών 
νομισμάτων, να γνωρίζει και να κατανοεί τους συναφείς κινδύνους. 
 
Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν και στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 
 
Προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών προς τους καταναλωτές για τα εικονικά 
νομίσματα: 
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/16136/EBA_2013_01030000_EL_TRA_eg.pdf 

Δημοσίευμα της Τράπεζας της Γαλλίας: Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εμφάνιση των 

εικονικών νομισμάτων: το παράδειγμα της bitcoins (https://www.banque-

france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Focus10-

the_dangers_linked_to_the_emergence_of_virtual_currencies_the_example_of_bitcoins-GB.pdf) 

 

Με εκτίμηση, 

 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 

Ανώτερη Λειτουργός 

Συντονίστρια Υπηρεσιών Ενημέρωσης 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 

Enterprise Europe Network 

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
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