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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
«BITCOIN ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ:
Πώς επιδρούν στη ζωή μας, στην οικονομία και στην αγορά μας»
Μιλά ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
κος Νίκος Φίλιππας,
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού
Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018, 14:00-16:00
Περιγραφή και Θεματολογία
Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει ήδη ξεκινήσει και χαρακτηρίζεται
από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, την χρήση και ανάλυση των
δεδομένων (data analytics), το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of
things), το διαδίκτυο των πάντων (Internet of everything), την τεχνητή
νοημοσύνη (AI) και την χρήση των Robots σε όλο το εύρος της οικονομικής
και κοινωνικής δραστηριότητας.
Σε αυτήν την νέα πραγματικότητα τα ψηφιακά νομίσματα θα είναι το φυσικό
επακόλουθο
των
εξελίξεων
ως
μέσο
συναλλαγών.
Σκοπός της διάλεξης αυτής, του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Ν.
Φίλιππα, Προέδρου και Ιδρυτή του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, είναι η παρουσίαση
των κυριότερων κρυπτονομισμάτων με έμφαση στο Bitcoin.
Πιο συγκεκριμένα θα απαντηθούν μεταξύ των άλλων τα πιο κάτω ερωτήματα και θέματα:
















Τι είναι τα κρυπτονομίσματα (Ιστορική Ανασκόπηση και χαρακτηριστικά)
Ποιοι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την αγορά των κρυπτονομισμάτων;
Είναι νομίσματα ή επενδύσεις ή και τα δύο;
Είναι φούσκα το Bitcoin;
Πως μετράμε την απόδοση και τον κίνδυνο των κρυπτονομισμάτων;
Τι είναι τα ανταλλακτήριο;
Πόσο ασφαλή είναι τα ανταλλακτήρια;
Ποια είναι τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια του κόσμου;
Γιατί η Ιαπωνία αναγνώρισε το Bitcoin σαν επίσημο νόμισμα;
Γιατί δέχονται τέτοιες επιθέσεις τα κρυπτονομίσματα από το «επίσημο»
χρηματοπιστωτικό σύστημα;
Ποιες παγκόσμιες εταιρίες δέχονται το Bitcoin ως μέσο συναλλαγών;
Ποιες startup ασφαλιστικών εταιριών χρησιμοποιούν Bitcoin;
Τι είναι η τεχνολογία Blockchain και γιατί ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η επίδρασή της
θα ξεπεράσει τις επιπτώσεις του διαδικτύου;
Τι είναι το ψηφιακό πορτοφόλι και πως αγοράζουμε κρυπτονομίσματα;
Οι τρεις φάσεις του Bitcoin
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Οι συσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεων των κρυπτονομισμάτων και των παραδοσιακών
επενδύσεων (χρυσός, Dow Jones, κλπ)
Ποια είναι η πρώτη Εταιρία αξιολόγησης κρυπτονομισμάτων;
Ποιοι είναι οι υποστηρικτές και ποιοι οι πολέμιοι του bitcoin;
Η χρήση του FinTech και του Blockchain στην ασφαλιστική αγορά

Σε ποιους απευθύνεται
Η επιμορφωτική διάλεξη απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη
«εικόνα» ενός νέου κόσμου που «γεννιέται» χωρίς μετρητά (cashless economy). Ο νέος αυτός κόσμος
δεν είναι φαντασιακός, δεν αναφέρεται στο μακρινό μέλλον, αλλά είναι ήδη εδώ και προβάλλει έντονα
μπροστά μας, ενώ μας καλεί να τον μάθουμε και να τον γνωρίσουμε, ώστε να αξιοποιήσουμε τις
μοναδικές ευκαιρίες που μας δίνει, ευκαιρίες ταχύτητας, ανάπτυξης και προόδου.
Ειδικότερα, η επιμορφωτική διάλεξη απευθύνεται σε:
α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που ασκούν νευραλγικά
καθήκοντα και επιθυμούν να αποκτήσουν έγκαιρη αίσθηση του ταχέως νεοδιαμορφωνόμενου ψηφιακού
επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
β. Εργαζομένους Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που ομοίως
επιθυμούν να προετοιμαστούν εμπρόθεσμα, ώστε να αντιμετωπίσουν με επάρκεια τις προκλήσεις της νέας
ψηφιακής εποχής και τις απαιτήσεις της εν σχέση με τη δουλειά τους, τα εργασιακά τους καθήκοντα και
τις υπευθυνότητές τους.
γ. Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών, Πωλήσεων, Ασφαλιστικών Κλάδων, Εξυπηρέτησης Πελατών,
Marketing, Product Development, Εκπαίδευσης, Νομικών Υπηρεσιών και Αναλογιστικών Τμημάτων, που οι
εργασίες τους αναμένεται εύλογα να επηρεαστούν από την ταχεία είσοδό μας στη ψηφιακή οικονομία.
δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit
Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που επιθυμούν να
προετοιμαστούν εγκαίρως, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων και ταχύτατων
συναλλαγών, στο πλαίσιο της νέας ψηφιακής οικονομικής πραγματικότητας.
ε. Στελέχη Τραπεζών και Χρηματοοικονομικών Εταιριών, που έχουν αυτονόητο εργασιακό ενδιαφέρον για
το θεματικό αντικείμενο της διάλεξης.
Στόχοι Επιμορφωτικής Διάλεξης
Ο ψηφιακός και χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες, οπότε η γνώση
της λειτουργίας των κρυπτονομισμάτων βοηθάει στην κατανόηση ενός καινούργιου ψηφιακού
περιβάλλοντος, το οποίο εμπερικλείει κινδύνους, αλλά και μοναδικές ευκαιρίες.
Επιπρόσθετα σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η τεχνολογία του blockchain στην ασφαλιστική, αλλά και
χρηματοοικονομική γενικότερα αγορά αλλάζοντας δραματικά το τοπίο.
Σε αυτό το πλαίσιο, κύριοι στόχοι της διάλεξης είναι οι εξής:
 H κατανόηση του αυξανόμενου ρόλου της χρηματοοικονομικής καινοτομίας στην ασφαλιστική αγορά
και στην ευρύτερη χρηματοοικονομία, ελληνική και διεθνή
 Η αξιοποιήσιμη αντίληψη της αυξανόμενης δημοτικότητας και της καινοτομίας των κρυπτονομισμάτων
 Η κατανόηση της χρήσης του Blockchain και του Bitcoin στην ασφαλιστική αγορά και στο ευρύτερο
οικονομικό περιβάλλον
 Η κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που προκαλεί η τεχνολογική επανάσταση στις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 Η διαμόρφωση πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας έναντι των κινδύνων αυτών
 Η αντίληψη των υπερβολών που παρατηρούνται στις αγορές, όταν ένα προϊόν ή υπηρεσία γίνεται
μόδα και η αντίληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που αυτές οι υπερβολές εγκυμονούν

Ομιλητής Επιμορφωτικής Διάλεξης
Ομιλητής είναι ο κος Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς,
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού
Αλφαβητισμού.
Ο κ. Φίλιππας είναι Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου
Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική Διοικητική, με έμφαση και εφαρμογή σε θέματα
όπως οι Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, οι Θεσμικοί Επενδυτές, η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και ο
Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός. Στο παρελθόν υπήρξε δύο φορές μέλος της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
(ΚΕΠΕ).
Ο κ. Φίλιππας έχει δημοσιεύσει άρθρα σε όλα σχεδόν τα Ελληνικά Οικονομικά περιοδικά και τις σχετικές
οικονομικές εφημερίδες, ενώ υπήρξε τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας Καθημερινή και της
Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας.
Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του επιστημονικού κλάδου
όπως International Review of Financial Analysis, Multinational Finance Journal, Journal of International
Financial Markets, Institutions and Money, European Journal of Finance, Journal of Multinational Financial
Management, Applied Mathematics & Computation, Applied Economics, Applied Financial Economics,
Applied Financial Economics Letters, Applied Economics Letters, Managerial and Decision Economics,
Review of Development Economics, International Review of Economics and Business, Journal of Applied
Business Research, Research in International Business and Finance, Economics Bulletin και άλλα.
Το έργο του έχει τύχει παγκόσμιας αναγνώρισης αφού έχει αναφερθεί σε κορυφαία επιστημονικά
περιοδικά της Χρηματοοικονομικής, όπως Financial Management, Journal of Empirical Finance,
Quantitative Finance, International Review of Financial Analysis, Multinational Finance Journal, Journal of
International Financial Markets, Institutions and Money, European Journal of Finance κ.α
Μια από τις δημοσιευμένες μελέτες του με τίτλο “Estimation of Price Parameters: Bank Stock Price and
the Variance Components Model”, (Applied Economics 1988) συμπεριλαμβάνεται στην συλλογή των
αξιόλογων άρθρων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής. Τη συλλογή αυτή επιμελήθηκε ο Καθηγητής R.
Brealey (Bibliography of Finance, 1991, MIT Press).
Επιπλέον, δύο δημοσιευμένες μελέτες του (Applied Economics, 1988 και Managerial and Decision
Economics, 1993) συμπεριλαμβάνονται στην συλλογή των πιο σημαντικών επιστημονικών συμβολών στο
χώρο της Χρηματοοικονομικής και της Οικονομίας αναφορικά με την Ελλάδα. Την συλλογή αυτή
επιμελήθηκε ο Καθηγητής Γ. Τσετσέκος (Economic and Finance Research related to Greece: 44 Years of
Academic Contributions, Drexel University, July 1998 ).
Τέλος ένα από τα σχετικά πρόσφατα άρθρα του “Chasing trend and losing money: Open end mutual fund
investor’s trading in Greece” βραβεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για την συμβολή του στη πρόοδο
και προβολή του ιδρύματος.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές των Χρηματιστηριακών Επενδύσεων, της Ψυχολογίας
των Επενδύσεων, της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, των Συμπεριφορικών
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της διαχείρισης ασφαλιστικών
ταμείων. Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων και επτά ερευνητικών μελετών. Πιο συγκεκριμένα τα βιβλία του
«Αμοιβαία Κεφάλαια και Χρηματιστηριακό Περιβάλλον» (1999) και «Επενδύσεις» (2005) έχουν
εξαντληθεί. Το νέο του βιβλίο με τίτλο « Η Ψυχολογία των Αγορών» εκδόθηκε το 2015.
Ο κ. Φίλιππας έχει παρουσιάσει εργασίες του σε δεκάδες επιστημονικά συνέδρια και έχει μακρόχρονη
εμπειρία στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και Χρηματαγορά ως ανώτατο στέλεχος χρηματιστηριακών
εταιριών, ΕΠΕΥ και ΑΕΔΑΚ. Από τον Ιούνιο του 2005 έως τον Σεπτέμβριο του 2008 ήταν μέλος της

Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), ενώ από τον
Σεπτέμβριο του 2004 έως τον Ιούλιο του 2009 ήταν μέλος στο Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.
Από την 1η Απριλίου 2013, ο κ. Φίλιππας ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.). Τον
Απρίλιο του 2015 παραιτήθηκε.
Έχει συνεργασθεί με εταιρίες όπως ΕΤΒΑ, Allianz, Helvetia, Intertrust, Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών,
Interamerican, Eurobank, Alpha Bank και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αναπτύσσοντας διαλέξεις
σχετικά με τον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό (Financial Planning), την ανάλυση χρηματιστηριακών
επενδύσεων, την αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίων, την ανάλυση και διαχείριση αμοιβαίων
κεφαλαίων, τα κρυπτονομίσματα και την ψυχολογία των αγορών.

Ειδική Συνδρομή € 20
ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018.

Η ανωτέρω Επιμορφωτική Διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος
όροφος).

Τώρα και σε περιβάλλον webinar
Η διαδικτυακή παρακολούθηση της Επιμορφωτικής Διάλεξης προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2
Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις
Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει
περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.



Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως

Προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών
Λ. Συγγρού 106, 117 41 ΑΘΗΝΑ
T: 210 9219660, F: 210 9219917
e-mail: eiasinfo@eias.gr
Σας γνωρίζουμε ότι στην Επιμορφωτική Διάλεξη «BITCOIN ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ: Πώς επιδρούν στη ζωή
μας, στην οικονομία και στην αγορά μας» που θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 από την Εταιρεία
μας θα μετάσχουν οι ακόλουθοι:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

με φυσική παρουσία
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

webinar
ΕΜAIL:

ΤΗΛ.:

Όροι συμμετοχής & πληρωμής:

Η συμμετοχή στα Προγράμματα/Σεμινάρια του Ε.Ι.Α.Σ. κατοχυρώνεται με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και
του ποσού των διδάκτρων στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του ΕΙΑΣ.
Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του ΕΙΑΣ με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση σε έναν από
τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του EIAΣ:
ALPHA BANK: 114-00-2786006633
IBAN: GR8301401140114002786006633

EΘΝΙΚΗ: 142/48003627
IBAN: GR6501101420000014248003627

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298
IBAN: GR6801720320005032013025298

EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956
IBAN: GR4002601410000470200566956

 Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να σταλεί είτε ηλεκτρονικά με mail στο eiasinfo@eias.gr είτε με fax στον αριθμό 210
9219917. Είναι απαραίτητο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο σας ή την εταιρεία σας καθώς και τον τίτλο του σεμιναρίου
στην κατάθεση.
Επιστροφή διδάκτρων/Πολιτική ακύρωσης:
Δίδακτρα επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Εφόσον γίνει γραπτή ενημέρωση στο ΕΙΑΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου. Δίνεται
επίσης η δυνατότητα να γίνει είτε αντικατάσταση του συμμετέχοντα είτε να μεταφερθεί το ποσό της συμμετοχής σε μελλοντικό Σεμινάριο
του ΕΙΑΣ.
 Σε περίπτωση ακύρωσης του Σεμιναρίου από τον διοργανωτή (ΕΙΑΣ).
Δίδακτρα δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του τις τελευταίες πέντε (5)
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου ή εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν προσέλθει στο Σεμινάριο χωρίς προειδοποίηση.
* Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία όπου επιθυμείτε να εκδοθεί το σχετικό παραστατικό (Απόδειξη ή
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Ατομικά στοιχεία για Φυσικά Πρόσωπα ή της Εταιρείας σας).
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΟΛΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

FAX:

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:

Τ.Κ.:
ΕΜAIL:

