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 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα: “Εισαγωγή Blockchain στις 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες”. 

 

 

 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί μια εποχή όπου η παραγωγή και τα 

οικονομικά μοντέλα έχουν δραστικά μετακινηθεί από τις παραδοσιακές βιομηχανικές 

δομές σε νέες τεχνικές και μοντέλα. Μεταξύ των λοιπών τεχνολογιών που 

συναπαρτίζουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, ιδιαίτερη θέση κατέχει η Τεχνολογία 

του Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technology - DLT).  

Ο πιο κοινός τύπος Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού ονομάζεται αλυσίδα 

συστοιχιών, ευρέως γνωστή ως «blockchain». Η έννοια του blockchain δεν 

περιορίζεται μόνο σε κρυπτο-νομίσματα όπως Bitcoin ή Ether. Αντίθετα, οι 

Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού (DLT) επιτρέπουν μια νέα γενιά εφαρμογών 

που καθιστούν τις επιχειρηματικές συναλλαγές πιο ομαλές και πιο αξιόπιστες. 

Υπάρχουν πολλές πιθανές χρήσεις της τεχνολογίας blockchain: στην παραγωγή, στις 

εμπορικές συναλλαγές, στην  υγειονομική περίθαλψη, στη δημόσια διοίκηση, στον 

τομέα της πληροφορικής. Από τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών 

στη μείωση των κινδύνων για νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυξημένο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η εφαρμογή του Blockchain στον τομέα του FinTech. Τα 

κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, που βασίζονται στις τεχνολογίες  κατανεμημένου 

καθολικού, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μελλοντική ανάπτυξη των 

χρηματοοικονομικών αγορών. Παράλληλα, όμως, έχουν συνδεθεί και με κινδύνους, 

κυρίως λόγω της αστάθειας των  τιμών τους και την ασφάλεια των συναλλαγών. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τον εκπαιδευόμενο στις νέες 

απαιτήσεις και τις εξειδικευμένες δραστηριότητες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο του 

μέλλοντος. Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να κατανοήσει ένα project  blockchain, να 

αναπτύξει και να αποκτήσει γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με τις τεχνολογίες DLT και 

Blockchain και τις εφαρμογές τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 
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 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ EΝΤΑΞΗΣ 

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:  

► απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής  

► απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν μόνο σε όσους πραγματοποιήσουν εγγραφή σε κάποιο 

από τα προγράμματα του τρέχοντος κύκλου σπουδών. Μετά την εγγραφή τους, οι 

εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία προκειμένου να επιλέξουν ένα από 

τα τέσσερα προγράμματα που παρέχονται δωρεάν. 

 

 
 

 4. ΤΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής στο 

πρόγραμμα «Εισαγωγή Blockchain στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες».  

Δείγμα της Βεβαίωσης παρουσιάζεται στην παράγραφο 13. Η Βεβαίωση έχει αποκλειστικά 

την υπογραφή του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του Προγράμματος. Σφραγίδα του Κέντρου 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης φέρουν μόνο τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης/ 

εξειδικευμένης επιμόρφωσης και όχι οι βεβαιώσεις συμμετοχής. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

εκπαιδευομένων. 

 

 5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο (2) μήνες.  

 

 6. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
Το περιεχόμενο του κάθε θεματικής ενότητας που βρίσκεται στο Διαδίκτυο αφορά στα κύρια 

σημεία της θεωρίας και είναι εμπλουτισμένο κυρίως με τα εξής: 

 παραδείγματα 

 λυμένες ασκήσεις 

 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

 πρόσθετη βιβλιογραφία  
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Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των διδακτικών ενοτήτων επιτυγχάνεται η 

εμπέδωση της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ’ ότι σε ένα “παραδοσιακού” 

τύπου έντυπο. 

Παράλληλα, η δομή του μαθήματος είναι διαμορφωμένη, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να: 

 καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του, 

 προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό, 

 επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες, 

 αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του, 

 εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών. 

 

 7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον 

εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών 

παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και 

χρόνο.  

 Σε σχετικό link είναι αναρτημένες οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις. 

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται 

να υποβάλει ηλεκτρονικά, τα αντίστοιχα τεστ αυτοαξιολόγησης. Τα τεστ περιλαμβάνουν 

ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής ή αληθούς/ψευδούς  

Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book), προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περιπτώσεις που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του. 

 

 8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK) 
Μέσω του ενσωματωμένου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα συστήματος επικοινωνίας, ο 

εκπαιδευόμενος έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Διοικητική ή Τεχνική 

Υποστήριξη του προγράμματος, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος που τον απασχολεί.  

 

 9. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλύει και να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, μέχρι τη λήξη του προγράμματος.  
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Η χορήγηση της Βεβαίωσης Συμμετοχής πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος 

συμμετάσχει σε όλα τα τεστ αυτοαξιολόγησης και πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε 

μάθημα. 

 

 10. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών ή και ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση, 

οι οποίοι κατέχουν πολύ βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Συγγράφουν τα 

βασικά κείμενα και αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για την μετατροπή του 

εκπαιδευτικού υλικού σε e-learning μορφή.  

 

 11. Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο. κ. Παναγιώτης Πετράκης, 

Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει 

την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής 

διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

 12. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Διδακτική Ενότητα 1: Οι Τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης  

Διδακτική Ενότητα 2: Ψηφιακή Χρηματοδότηση και Χρηματοοικονομική Ένταξη 

Διδακτική Ενότητα 3: Blockchain και Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού 

Διδακτική Ενότητα 4: Blockchain στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 

Διδακτική Ενότητα 5: Το Μέλλον των Τεχνολογιών Blockchain στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα 
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 13. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

 


