
Περιεχόμενα

Εισαγωγή ...............................................................................................................................

1 | Από την Παραδοσιακή Χρηματοοικονομική στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία 
(FinTech) και την Κρυπτοοικονομία ..................................................................................  
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού χρηματοοικονομικού συστήματος.

{{ Εισαγωγή ...............................................................................................................  
{{ Το παραδοσιακό χρηματοοικονομικό σύστημα ....................................................
{{ Υποδομές πληρωμών, οχήματα συναλλαγών και εργαλεία άντλησης κεφαλαίων 

 • Η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και η νέα εποχή στα χρηματοοικονομικά ...........
{{ Εισαγωγή ...............................................................................................................
{{ Από τις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές στις πληρωμές μέσω έξυπνων κινητών ....
{{ Η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία σήμερα ...........................................................

 • Το οικοσύστημα της Κρυπτοοικονομίας ....................................................................
{{ Εισαγωγή ...............................................................................................................
{{ Πληρωμές χωρίς διαμεσολαβητές .........................................................................
{{ Το Οικοσύστημα της Κρυπτοοικονομίας ...............................................................
{{ Υποδομές πληρωμών, οχήματα συναλλαγών και εργαλεία άντλησης κεφαλαίων 
{{ Κρυπτοοικονομία δεν είναι μόνο το bitcoin .........................................................

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Παραδοσιακή Χρηματοοικονομική

2 | To παραδοσιακό Χρηματοοικονομικό Σύστημα .................................................................
 • Οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές και οι βασικές λειτουργίες τους. ................

{{ Χρηματοοικονομικές αγορές .................................................................................
{{ Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ............................................................................

 • Πηγές Χρηματοδότησης και Εργαλεία Άντλησης Κεφαλαίων .....................................
{{ Ίδια κεφάλαια ........................................................................................................
{{ Δανειακά κεφάλαια ...............................................................................................
{{ Υβριδικές πηγές χρηματοδότησης .........................................................................
{{ Σύγκριση κύριων πηγών χρηματοδότησης ...........................................................
{{ Χρήση πηγών χρηματοδότησης  ...........................................................................

 • Επενδύσεις - Διαχείριση χαρτοφυλακίου  ..................................................................
{{ Ορισμοί και χαρακτηριστικά .................................................................................
{{ Ανάλυση μεμονωμένων αξιογράφων ....................................................................
{{ Κατασκευή και διαχείριση χαρτοφυλακίου ...........................................................
{{ Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου .................................................................................



6 FinTech και Κρυπτοοικονομία

3 | Το Χρήμα  ..............................................................................................................................
 • Χρήμα, πλούτος και εισόδημα ...................................................................................  
 • Βασικά χαρακτηριστικά χρήματος ..............................................................................

{{ Βασικές ιδιότητες χρήματος ...................................................................................
{{ Μορφές χρήματος  ................................................................................................
{{ Είδη σύγχρονου χρήματος ....................................................................................

 • Μέτρηση ποσότητας του χρήματος ............................................................................
 • Πληθωρισμός .............................................................................................................
 • Τόκος και επιτόκιο .....................................................................................................
 • Σχέση ποσότητας χρήματος και πληθωρισμού: Η Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος ..
 • Ζήτηση, προσφορά και ισορροπία στην αγορά χρήματος .........................................

{{ Η ζήτηση χρήματος ................................................................................................
{{ Η προσφορά χρήματος ..........................................................................................
{{ Ισορροπία στην αγορά χρήματος ..........................................................................

 • Χρήμα και συναλλαγματικές ισοτιμίες  .......................................................................

4 | Τα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών  ............................................................................
 • Εισαγωγή στην έννοια των Συστημάτων Πληρωμών .................................................
 • Το Σύστημα Εκκαθάρισης Επιταγών (Check Clearing System) ...................................

{{ Βασικά χαρακτηριστικά και εμπλεκόμενα μέρη .....................................................
{{ Βήματα της διαδικασίας πληρωμών  .....................................................................

 • Τα Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληρωμών  ....................................................................
{{ Το Παγκόσμιο Διασυνοριακό Σύστημα Πληρωμών του SWIFT ............................
{{ Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληρωμών του TARGET2................................................
{{ Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ SEPA (Single Euro Payments Area) ..............

 • Πιστωτικές κάρτες (Credit Cards) ...............................................................................
{{ Το δίκτυο των πιστωτικών καρτών ........................................................................
{{ Τα εμπλεκόμενα μέρη ............................................................................................
{{ Ανάλυση επιχειρηματικού μοντέλου των πιστωτικών καρτών ..............................

 • Το ρυθμιστικό πλαίσιο στις υπηρεσίες πληρωμών  για το Ξέπλυμα χρήματος και την 
Καταπολέμηση Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ..................................................

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)

5 | Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – FinTech  ..............................................
 • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – ορισμός και βασικά χρακτηριστικά .....................
 • Σύντομη ιστορική αναδρομή της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας  ........................

{{ To FinTech στον 20ό αιώνα – Τα πρώτα στάδια ανάπτυξης ..................................
{{ Το FinTech στις αρχές του 21ου αιώνα – Πρώτα σημάδια των θεμελιωδών αλλα-

γών στο χρηματοοικονομικό σύστημα  .................................................................
{{ FinTech και η κρίση του 2008 – Το σημαντικό ορόσημο της αλλαγής ..................

 • Η Χρηματοοικονομική Τεχνολογία σήμερα  ...............................................................
 • Βασικές κατηγορίες Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας .............................................



 Περιεχόμενα  7

{{ Πληρωμές ..............................................................................................................
{{ Χρηματοδότηση ....................................................................................................
{{ Διαχείριση επενδύσεων .........................................................................................
{{ Ασφάλιση ..............................................................................................................
{{ Κανονιστική συμμόρφωση ....................................................................................

 • Επιχειρηματικά μοντέλα Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας ......................................
{{ Παραδοσιακός Χρηματοοικονομικός Τομέας – Επιχειρήσεις FinTech ...................
{{ Επιχειρήσεις Fintech – Αγορά ...............................................................................
{{ Ρυθμιστικές Αρχές – Επιχειρήσεις FinTech ............................................................

 • Βασικές τεχνολογίες και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία .........................................
{{ Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) ........................................................
{{ Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics) ..........................................
{{ Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing)  .............................................................
{{ Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) ...................................................
{{ Ρομποτική Αυτοματοποίηση Διεργασιών (Robotic Process Automation) .............
{{ Τεχνολογία Αλυσίδας Συστοιχιών (Blockchain Technology) .................................

 • Η αγορά Fintech το 2021 ...........................................................................................

6 | Συστήματα πληρωμών μέσω τρίτων παρόχων – PayTech .................................................
 • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Συστήματα Πληρωμών  ....................................
 • Ψηφιακά πορτοφόλια – Ορισμός και κατηγοριοποιήσεις ..........................................

{{ Κλειστά πορτοφόλια (closed wallets) ....................................................................
{{ Ημι-κλειστά πορτοφόλια (semi-closed wallets) .....................................................
{{ Ανοικτά πορτοφόλια (open wallets) .....................................................................

 • Από το PayPal στις εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων ...........................................
 • Βασικότεροι πάροχοι ψηφιακών πορτοφολιών ............................................................

{{ Αυτόνομοι πάροχοι ψηφιακών πορτοφολιών .......................................................
{{ Τράπεζες/εταιρείες πιστωτικών καρτών .................................................................
{{ Κατασκευαστές συσκευών και εταιρείες προϊόντων λογισμικού ...........................
{{ Εμπορικές επιχειρήσεις ..........................................................................................
{{ Εταιρείες τηλεπικοινωνιών ....................................................................................
{{ Πορτοφόλια για κρυπτονομίσματα ........................................................................

 • Σημαντικότερες χρήσεις ψηφιακών πορτοφολιών .....................................................
{{ Πληρωμές ..............................................................................................................
{{ Προσωπικές υπηρεσίες καταναλωτή .....................................................................
{{ Αποθήκευση χρηματοοικονομικών πληροφοριών ...............................................
{{ Χρηματοοικονομικές συμβουλές ...........................................................................
{{ Αποθήκευση πλούτου ...........................................................................................

 • Μελέτες Περίπτωσης FinTech στα συστήματα πληρωμών............................................
{{ PayPal ....................................................................................................................
{{ Alipay ....................................................................................................................
{{ M-Pesa ...................................................................................................................
{{ Venmo  ..................................................................................................................
{{ WeChat .................................................................................................................

7 | Xρηματοδότηση από το πλήθος – Crowdfunding..............................................................
 • Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά .........................................................................



8 FinTech και Κρυπτοοικονομία

 • Σύντομη ιστορική αναδρομή ......................................................................................
 • Οι Βασικές Κατηγορίες ...............................................................................................

{{ Χρηματοδότηση από το πλήθος για δωρεές (donation crowdfunding) ................
{{ Ανταποδοτική χρηματοδότηση από το πλήθος (reward crowdfunding) ...............
{{ Χρηματοδότηση από το πλήθος μέσω ιδιωτικού δανεισμού (peer-to-peer lending)  
{{ Χρηματοδότηση από το πλήθος για την απόκτηση εταιρικού μεριδίου ή μετοχών 

(equity crowdfunding) ..........................................................................................
 • Στάδια δημιουργίας καμπάνιας χρηματοδότησης μέσω crowdfunding .....................
 • Βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα .................................................................
 • Η αγορά .....................................................................................................................
 • Το ρυθμιστικό πλαίσιο ...............................................................................................

8 | Αυτοματοποιημένοι Σύμβουλοι Επενδύσεων – Robo-Advisors, Ασφαλιστική Τεχνολο-
γία – InsurTech και Κανονιστική Τεχνολογία – RegTech  ...............................................
 • Oι Αυτοματοποιημένοι Σύμβουλοι Επενδύσεων (Robo-Advisors) .............................

{{ Ορισμός και χαρακτηριστικά .................................................................................
{{ Σύντομη ιστορική αναδρομή .................................................................................
{{ Τρόπος λειτουργίας ...............................................................................................
{{ Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ........................................................................

 • Η Ασφαλιστική Τεχνολογία (InsurTech) .....................................................................
{{ Ορισμός και χαρακτηριστικά .................................................................................
{{ Ικανότητες μετασχηματισμού στο πλαίσιο του InsurTech .....................................
{{ Ασφαλιστική Τεχνολογία και Μεγάλα Δεδομένα ...................................................
{{ Ασφαλιστική Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη ................................................

 • Η Κανονιστική Τεχνολογία (RegTech)  ........................................................................
{{ Ορισμός και χαρακτηριστικά .................................................................................
{{ Κλάδοι Κανονιστικής Τεχνολογίας  ........................................................................

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Κρυπτοοικονομία

9 | Η Τεχνολογία Αλυσίδας Συστοιχιών – Blockchain .............................................................
 •  Εισαγωγή στην τεχνολογία της αλυσίδας συστοιχιών (blockchain)...........................

{{ Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά .....................................................................
{{ Πώς λειτουργεί ένα δίκτυο blockchain ..................................................................
{{ Τα κύρια χαρακτηριστικά του blockchain .............................................................

 • H διαδικασία της Εξόρυξης (Μining) .........................................................................
 • Οι μηχανισμοί συναίνεσης (Consensus Mechanisms)  ...............................................

{{ Απόδειξη Εργασίας – Proof of Work (PoW) ...........................................................
{{ Απόδειξη Συμμετοχής – Proof of Stake (PoS) ........................................................
{{ Εξουσιοδοτημένη Απόδειξη Συμμετοχής – Delegated Proof of Stake (DPoS) .......
{{ Απόδειξη Χώρου – Proof of Space/Capacity.........................................................
{{ Απόδειξη Περασμένου Χρόνου – Proof of Elapsed Time (PoET) ...........................
{{ Απόδειξη Σημασίας – Proof of Importance (PoI) ..................................................
{{ Απόδειξη Καύσης – Proof of Burn (PoB)................................................................

 • Οι διχάλες των δικτύων Blockchain (Blockchain forks) ..............................................



 Περιεχόμενα  9

{{ Οι μαλακές διχάλες (Soft Forks) ............................................................................
{{ Οι σκληρές διχάλες (Hard Forks) ...........................................................................

 • Blockchain 2.0: Το δίκτυο του Ethereum ...................................................................
{{ Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά .....................................................................
{{ Τα έξυπνα συμβόλαια (Smart Contracts) ..............................................................

 • Εναλλακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών ...............................

10 | Ψηφιακά νομίσματα – Κρυπτονομίσματα - Κρυπτοστοιχεία ...........................................
 • Ορισμός και κατηγοριοποίηση Ψηφιακών Νομισμάτων / Κρυπτοστοιχείων .............

{{ Ψηφιακά νομίσματα (Digital currencies) ...............................................................
{{ Εικονικά νομίσματα (Virtual currencies) ................................................................
{{ Κρυπτονομίσματα (Cryptocurrencies) ...................................................................
{{ Ψηφιακές μάρκες (Tokens) ....................................................................................
{{ Κρυπτοστοιχεία (Cryptoassets) .............................................................................

 • Ιδιότητες και χαρακτηριστικά των κρυπτοστοιχείων  ................................................
 • Τα κρυπτο-πορτοφόλια (crypto wallets) και οι συναλλαγές ......................................

{{ Το δημόσιο και το ιδιωτικό κλειδί  ........................................................................
{{ Πορτοφόλια χωρίς φύλαξη (non-custodial wallets) vs. πορτοφόλια με φύλαξη 

(custodial wallets) .................................................................................................
{{ Ζεστά πορτοφόλια (Hot wallets) vs. Κρύα πορτοφόλια (Cold wallets) .................
{{ Ψηφιακά πορτοφόλια και συναλλαγές κρυπτοστοιχείων ......................................

 • Εναλλακτικά Κρυπτονομίσματα (Altcoins)  ................................................................
{{ Η περίοδος ανάπτυξης των Εναλλακτικών Κρυπτονομισμάτων  ...........................
{{ Βασικά Εναλλακτικά Κρυπτονομίσματα της πρώιμης περιόδου ............................

 • Τα Ψηφιακά Νομίσματα Σταθερής Ισοτιμίας (Stablecoins) και οι μηχανισμοί τους ...
 • Τα Ψηφιακά Νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (CBDCs) ...............................................

11 | Μέθοδοι άντλησης κεφαλαίων στην Κρυπτοοικονομία – ICOs/IEOs/IDOs/STOs .........
 • Άντληση Κεφαλαίων και Κρυπτοοικονομία ...............................................................

{{ Εισαγωγή ...............................................................................................................
{{ Ο ρόλος των ψηφιακών μαρκών (tokens)  ............................................................
{{ Η σημασία του λευκού βιβλίου (Whitepaper) .......................................................

 • Οι Αρχικές Προσφορές Νομισμάτων (Initial Coin Offerings – ICOs) ........................
{{ Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά .....................................................................
{{ Η πορεία προς τις ICOs .........................................................................................
{{ Διαδικασία διεξαγωγής μιας ICO  .........................................................................
{{ Βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ICOs ............................................
{{ ICOs – IPOs – Crowdfunding: Ομοιότητες και διαφορές ......................................

 • Οι Αρχικές Προσφορές Ανταλλάξιμων Νομισμάτων (Initial Exchange Offerings - IEOs) 
{{ Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά  ....................................................................
{{ Η πορεία προς τις IΕOs ..........................................................................................
{{ Διαδικασία διεξαγωγής μιας IEO  ..........................................................................
{{ Βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των IEOs .............................................
{{ IEOs – ICOs: Ομοιότητες και διαφορές .................................................................

 • Οι Αρχικές Αποκεντρωμένες Προσφορές Νομισμάτων – Initial DEX Offerings – (IDOs) 
{{ Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά  ....................................................................
{{ Η πορεία προς τις IDOs .........................................................................................



10 FinTech και Κρυπτοοικονομία

{{ Διαδικασία διεξαγωγής μιας IDO ..........................................................................
{{ Βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των IDOs ............................................
{{ IDOs – IEOs – ICOs: Ομοιότητες και διαφορές .....................................................

 • Οι Προσφορές Ψηφιοποιημένων Αξιογράφων (Security Token Offerings – STOs)  ..
{{ Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά  ....................................................................
{{ Η πορεία προς τις STOs .........................................................................................
{{ Διαδικασία διεξαγωγής μιας STO ..........................................................................
{{ Βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των STOs  ...........................................
{{ ICOs/IEOs/IDOs - STOs: Ομοιότητες και διαφορές ...............................................

12 | Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική – Decentralized Finance (DeFi) ..........................
 • Εισαγωγή στην Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική (Decentralized Finance – DeFi) 
 • Το χρονικό της Αποκεντρωμένης Χρηματοοικονομικής .............................................
 • Αρχιτεκτονική των συστημάτων Αποκεντρωμένης Χρηματοοικονομικής ..................
 • Αποκεντρωμένα Ανταλλακτήρια (Decentralized Exchanges – DEXs)  ........................

{{ Κεντροποιημένα και Αποκεντρωμένα Ανταλλακτήρια (CEXs vs DEXs)  .................
{{ Βασικά βήματα χρήσης ενός Αποκεντρωμένου Ανταλλακτηρίου ..........................
{{ Οι Αυτόματοι Ειδικοί Διαπραγματευτές (Automated Market Makers – AMMs) ....
{{ Οι Συσσωρευτές Αποκεντρωμένων Ανταλλακτηρίων (DEX Aggregators) .............

 • Αποκεντρωμένος Δανεισμός (Decentralized Lending and Borrowing) .......................
{{ Παραδοσιακός, Κεντροποιημένος και Αποκεντρωμένος Δανεισμός ......................
{{ Βασικά βήματα χρήσης Αποκεντρωμένου Δανεισμού ...........................................
{{ Λειτουργία Αποκεντρωμένου Δανεισμού ..............................................................
{{ Τα πιο γνωστά πρωτόκολλα δανεισμού ................................................................
{{ Τα στιγμιαία δάνεια (Flash loans)  .........................................................................

 • Αποκεντρωμένες Αγορές Προβλέψεων (Decentralized Prediction Markets) .............
{{ Βασικά χαρακτηριστικά των Αποκεντρωμένων Αγορών Προβλέψεων ..................
{{ Βασικά στάδια λειτουργίας Αποκεντρωμένων Αγορών Προβλέψεων ...................

 • Οι Γέφυρες Δεδομένων (Oracles) ..................................................................................

13 | Αποτίμηση  Κρυπτοστοιχείων ...........................................................................................
 • Εμπόδια και δυσκολίες στην Αποτίμηση Κρυπτοστοιχείων .......................................
 • Υπόδειγμα Προσφοράς και Ζήτησης Κρυπτοστοιχείων .............................................
 • Ποσοτική Θεωρία Χρήματος και Κρυπτοστοιχεία ......................................................
 • Οικονομικά της Χρησιμότητας και Κρυπτοστοιχεία ...................................................
 • Συνδυάζοντας Νομισματικές Πολιτικές και Οικονομικά της Χρησιμότητας ................
 • Θεμελιώδης Ανάλυση  ...............................................................................................

{{ Παραδοσιακή Θεμελιώδης Ανάλυση και Υπόδειγμα Προεξοφλημένων Ταμεια-
κών Ροών ..............................................................................................................

{{ Θεμελιώδης Ανάλυση Κρυπτοστοιχείων – Κατηγορίες πληροφοριών ..................
{{ Αριθμοδείκτες Θεμελιώδους Ανάλυσης Κρυπτοστοιχείων ....................................

 • Τεχνική ανάλυση ........................................................................................................
{{ Υποθέσεις τεχνικής ανάλυσης ...............................................................................
{{ Βασικά εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης και παραδείγματα εφαρμογής τους στις 

Κρυπτοαγορές  ......................................................................................................
{{ Τεχνική ανάλυση και Κρυπτοαγορές: Εξερευνώντας την Υπόθεση των Αποτελε-

σματικών Αγορών 


