
 

 

 

 

 

 ΦΗΦΙΑΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (DIGITAL FINANCE) 

 Οη πξωηνβνπιίεο ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο 

εκηλάξην ελεκέξωζεο 

 [Live Webinar] 

26 & 27 Απξηιίνπ 2021 

 

H ςεθηαθή ρξεκαηννηθνλνκηθή (digital finance) πεξηγξάθεη ηηο επηπηώζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ παξνρή 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ. Δίλαη πηα πξνθαλέο όηη ην κέιινλ ηεο παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ 

είλαη ςεθηαθό θαζώο όιν θαη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ ηε λέα ηερλνινγία γηα 

ηελ πξόζβαζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο.  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάζηζε λα εληζρύζεη ηε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή επνρή κε ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

Παθέηνπ Φεθηαθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Digital Finance Package). Ζ πξόηαζε απνηειεί έλα ζύλνιν 

πξσηνβνπιηώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ επίηεπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ςεθηαθή επνρή.  

Σν παθέην απνηειείηαη από πέληε αθξνγσληαίνπο ιίζνπο, ηε ζηξαηεγηθή ςεθηαθώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ππεξεζηώλ (digital finance strategy), ηε ζηξαηεγηθή γηα ηηο ιηαληθέο πιεξσκέο (strategy on retail payments), ηελ 

πξόηαζε θαλνληζκνύ ζρεηηθά κε ηα θξππηνζηνηρεία (cryptoassets), έλα πηινηηθό πξόγξακκα γηα ηηο ππνδνκέο 

ηεο αγνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηερλνινγίεο θαηαλεκεκέλνπ θαζνιηθνύ (DLT) θαη ηελ πξόηαζε θαλνληζκνύ γηα 

ηελ επηρεηξεζηαθή αλζεθηηθόηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα (operational resilience). 

 

θνπόο: 

Ο ζθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ ηαρέσο αλαπηπζζόκελσλ 

θαηλνηνκηώλ πνπ αλακνξθώλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό ηνκέα. 

πκκεηέρνληεο:  

Οη πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηα επόκελα ρξόληα ηόζν ην θαλνληζηηθό 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο όζν θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ. πλεπώο ην workshop απεπζύλεηαη ζην 

ζύλνιν ησλ ζηειερώλ πνπ επηζπκνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηo ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ςεθηαθή κεηάβαζε. 

Εηζεγεηήο:  

Φαίδωλ Καιθάνγινπ, Γηδάθησξ Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Senior Economist, ζπγγξαθέαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

εγρεηξίδηνπ κε ηίηιν «ΣΟ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΛ ΣΡΑΠΔΕΧΛ» (Λνκηθή Βηβιηνζήθε - 

Φεβξνπάξηνο 2020) 

 

 



 

Δηάξθεηα: 5 ώξεο. 

Υξόλνο δηεμαγωγήο:  

26 & 27 Απξηιίνπ 2021 (ώξεο 16:30 – 19.00) 

Δίδαθηξα: 200 € 

 

Ζ δηνξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΣΗ πνπ 

θηινμελείηαη ζηε δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε https://elearning.eti.gr/, ζε εηθνληθή αίζνπζα εηδηθά δηακνξθσκέλε γηα 

ην ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθό έξγν θαη κέζσ βίληεν δηάζθεςεο. Ζ πξόζβαζε ζηελ πιαηθόξκα πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, κε ηε ρξήζε θπιινκεηξεηή (web browser) από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (desktop 

/laptop) ή θνξεηή ζπζθεπή (πξνηεηλόκελν tablet θαη όρη θηλεηό ηειέθσλν).  

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο πξέπεη λα δηαζέηεηε ηαρύηεηα ζύλδεζεο 4Mbps θαη άλσ, θάκεξα (πξναηξεηηθά) θαη 

αθνπζηηθά ή ερεία ζπλδεδεκέλα ή ελζσκαησκέλα ζην ηεξκαηηθό ζαο. 

 

 

 

 

 

Αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ: Κέρξη 30, θαηά πξνηεξαηόηεηα δειώζεσλ ζπκκεηνρήο. 

Σόπνο δηεμαγωγήο: Διιεληθό Σξαπεδηθό Ηλζηηηνύην, https://elearning.eti.gr/ . 

Γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

παξαθαινύκε ηειεθσλήζηε ζην 210 33.86.429 (θα Καξία Παπνπηζή) 

Αθύξωζε εληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο  

ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζε ίζε κε ην 1/2 ησλ δηδάθηξσλ. 

ΔΚΗΛAΡΗΟ 320 

https://elearning.eti.gr/
https://elearning.eti.gr/


 

 

ΦΗΦΙΑΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (DIGITAL FINANCE) 

 Οη πξωηνβνπιίεο ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο  

 
Θεκαηνινγία 

 
 

Μέρος Α΄ 

 Ψηφιακή χρηματοοικονομική 

 Fintech οικοςφςτημα 

 Τεχνολογίεσ ψηφιοποίηςησ 

 Εργαλεία ψηφιοποίηςησ 

 Στρατηγική Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

 Ψηφιακόσ μεταςχηματιςμόσ και ανάκαμψη 

 Ψηφιακόσ μεταςχηματιςμόσ και CMU 

 Από το “open banking” ςτο “open finance” 

 Σχζδιο δράςησ για τα ςυςτήματα πληρωμϊν 

 “Άμεςεσ πληρωμζσ” και εμπιςτοςφνη καταναλωτϊν 

 Λειτουργική ανθεκτικότητα 

 ICT κίνδυνοι / Πλαίςιο διαχείριςησ κινδφνων 

 

Μέρος Β’  

 Η τεχνολογία DLT – Blockchain 

 Κρυπτογράφηςη / Διαδικαςία ςυναίνεςησ 

 Πιλοτικό καθεςτϊσ για τισ υποδομζσ που χρηςιμοποιοφν τεχνολογία DLT 

 Κρυπτοςτοιχεία (ζννοια, ταξινόμηςη, ICOs) 

 Ψηφιακό αποτφπωμα (tokenization) 

 Κρυπτονομίςματα / Σταθερά κρυπτονομίςματα (stablecoins) 

 Νζα πρόταςη κανονιςτικοφ πλαιςίου 



 

 

ΦΗΦΙΑΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (DIGITAL FINANCE) 
 Οη πξωηνβνπιίεο ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο  

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπληζηά ζρέζε ακθίδξνκεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή θαη 

ζπκκεηερόλησλ. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο απηήο θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην ζρεηηθό 

κε ην ζεκηλάξην ππόβαζξν, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

πγθεθξηκέλα, δεηήκαηα όπσο ε εξγαζηαθή εκπεηξία, ην εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν θαη ηα εηδηθόηεξα νθέιε πνπ 

πξνζδνθνύλ νη ζπκκεηέρνληεο λα απνθνκίζνπλ από ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζπληζηνύλ θαζνξηζηηθνύο 

παξάγνληεο, πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκώληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν εηζεγεηήο.  

Tα παξαθάησ ζηνηρεία είλαη απνιύησο εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν από ην ΔΣΗ. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο ζα βνεζήζνπλ ηνλ εηζεγεηή λα δηακνξθώζεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό «κείγκα» πνπ ζα 

κεγηζηνπνηήζεη ην δηθό ζαο όθεινο. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ 

Ολνκαηεπώλπκν: 
 
 

Σξάπεδα/εηαηξεία: 
 

Μνλάδα: 
 

εκεξηλά επαγγεικαηηθά θαζήθνληα (ζύληνκε πεξηγξαθή): 
 
 

Υξόληα πξνϋπεξεζίαο: ……… Πξνεγνύκελεο ζέζεηο εξγαζίαο (εληόο ή εθηόο ηξαπεδηθνύ 
ρώξνπ):   
 

πνπδέο – εηδηθόηεηεο: 
 

Θέκαηα ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα πνπ γλωξίδεηε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (π.ρ. 
εκπεηξία, εθπαίδεπζε, αλαγλσζηηθά ελδηαθέξνληα): 

Εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρεηε παξαθνινπζήζεη γηα ην ίδην ή παξεκθεξέο 
ζέκα: 
 

Θεκαηηθέο ελόηεηεο ζηηο νπνίεο ζα επηζπκνύζαηε λα δώζεη κεγαιύηεξε έκθαζε ν 
εηζεγεηήο: 
 
 

 
Παξαθαινύκε ζηείιηε ην ζπκπιεξωκέλν εξωηεκαηνιόγην κέρξη ηηο 19/04/2021 

 ζην e-mail: mpapoutsi@hba.gr 
 

Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπκβνιή ζαο ζηελ αξηηόηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σνκέαο Δπηθνηλσλίαο ΔΣΗ 

mailto:mpapoutsi@hba.gr

