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Tο ευρύτερο περιβάλλον

● Αβεβαιότητα - Κρίση 
● Αποκεντρωμένα οικονομικά μοντέλα 
● P2P economy - P2P δίκτυα οδηγεί σε νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα (βλ. μουσική)
● Νέα προϊόντα και υπηρεσίες 
● Νέες αλυσίδες αξίας 
● Αντίστοιχο disruption με το internet, για το 

ευρύτερο οικονομικό σύστημα
● Ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού Όχι 

μόνο για τους μεγάλους οργανισμούς.. 
● Ανάγκες για .. νέες ‘εργαλειοθήκες



Blockchain and distributed ledger technology is being explored 
across verticals, from capital markets, to healthcare, to media



https://www.youtube.com/watch?v=6WG7D47tGb0&feature=youtu.be



Total Market Cap: $409,166,443,976





The crowdfunding process
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Democratization

Assets to become more accessible to more people.

Technology, money, capital, health, social equality, 
culture, education, water, food, public space etc.

https://en.wikipedia.org/wiki/Democratization

https://en.wikipedia.org/wiki/Democratization




Token economy



Token economy

● Με την χρήση των tokens μπορεί να τρέξει διαδικασία αποκεντρωμένου p2p 
crowdfunding ICO (Initial coin offering. Διαβάστε περισσότερα στο investopedia 
και στη wikipedia

● Χρήση ως εναλλακτικό — ψηφιακό νόμισμα για εσωτερικά — διευρευμένα δίκτυα 
συναλλαγών (π.χ προμηθευτές, πελάτες κλπ)

● Πόντοι — loyalty — κουπόνια — εισιτήρια
● Κάθε συναλλαγή — συμβόλαιο υπηρεσίας
● Οι μετοχές, Μια μετοχή ή τμήμα / κλάσμα αυτής..
● Κάποια τετραγωνικά μέτρα ενός ακινήτου
● Μερίδια ιδιοκτησίας σε φωτοβολταϊκό πάρκου..
● Πατέντες, Πνευματική ιδιοκτησία
● Μεταβίβαση ιδιοκτησίας — γενικά δικαιωμάτων
● Το 10% μιας ακριβής συλλογής έργων τέχνης..
● H ημερήσια ή ωριαία χρήση ενός αυτοκινήτου
● Κουπόνια λογισμικού — έκπτώσεων
● API keys για πρόσβαση σε πλατφόρμες από προγραμματιστές και ανάπτυξη 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.





NEXT









Fintech & Blockchain στην Ελλάδα 

● IOUs 
● p2p payments 
● KYC - self sovereign identity 
● Loyalty - blockchain (plustic.me) 
● Multisig wallets
● Προσαρμογή του Quorum της JP morgan
● P2P marketplaces
● ICOs εναλλακτικά μοντέλα crowdfunding  
● Transparent open government (blockchain 

Diavgeia)
● E voting 
● City coin 





Να κάνουμε την Ελλάδα 
blockchain nation !

“Καθώς  μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, 

να αξιοποιηθεί το ψηφιακό κεφάλαιο και απόθεμα της 
χώρας. Οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί  να  σταθούν και 
να βελτιώσουν την λειτουργία τους σε ένα αποκεντρωμένο 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για το Δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα. Με περισσότερη διαφάνεια και 
εμπιστοσύνη. “



Τί είναι το ΗΒΗ ; 

Ο Ελληνικός Κόμβος Blockchain είναι αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ. 
αριθμ. 87/2018 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων 
και έχει σκοπό α. τη μελέτη, διάδοση, προβολή των τεχνολογιών blockchain και 
DLT στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προς όφελος της Εθνικής οικονομίας, β. 
την οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών φορέων και 
επιχειρήσεων που θέλουν να αξιοποιήσουν τεχνολογίες blockchain και γ. την 
ανάδειξη ως θεσμικού συμβούλου της πολιτείας και σε διεθνές επίπεδο για 
τη χρήση αποκεντρωμένων τεχνολογιών



HBH  #3 πυλώνες στρατηγικής

01 

02 

Συνεργασία
Με φορείς , εταιρείες και 
πολίτες. Με κάθε 
ενδιαφερόμενο που θέλει 
να συμβάλλει. 03 

Εφαρμογή και 
προώθηση 
των τεχνολογιών σε 
σημαντικούς τομείς και 
κλάδους.  Σε εταιρίες και 
οργανισμούς

Πολιτική & 
Στρατηγική

Εθνική Στρατηγική και 
οδικός χάρτης 
εφαρμογής

1-2-3 



Hellenic blockchain Hub

Στόχοι
Μέλη
Δομή 
Τρόπος Υποστήριξης



Kick off meeting



OpenD3 events 400 participants - 4 
blockchain topics



Δράσεις του ΗΒΗ

● Community building
● Λειτουργία ως συμβούλου για χάραξη στρατηγικών και διαμόρφωση πολιτικών 

στην Ελλάδα 
● Εργαστήρια - Ημερίδες - Συνέδρια - C level labs 
● Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου
● Συνεργασία με Φορείς και Οργανισμούς για την ανάπτυξη πιλοτικών 

εφαρμογών σε τομείς και κλάδους της οικονομίας (POCs - Proof of Concept)
● Υποστήριξη της Διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής 
● Υποστήριξη Λειτουργίας τεχνολογικών και υποστηρικτικών δομών 
● Υποστήριξη δράσεων καινοτομίας π.χ hackathons 
● Mentoring / Coaching για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων

Πώς ; 

● Ομάδες Εργασίας / Ψηφιακά και Φυσικά / Σε χώρους που θα βρίσκουμε:) 



Μέλη

Τα ιδρυτικά μέλη είναι φυσικά 
και νομικά πρόσωπα. 

Τα ιδρυτικά μέλη έχουν 
διεπιστημονική εμπειρία στο 
σχεδιασμό και ανάπτυξη 
δράσεων και παρεμβάσεων 
καινοτομίας, καθώς και γνώση 
του επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος του κλάδου 
(business domain) για 
την εφαρμογή των 
αποκεντρωμένων τεχνολογιών

4 μνημόνια συνεργασίας με κεντρικά 
R&D κέντρα για την αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων στις τεχνολογίες 
blockchain

Χρηματοπιστωτικός Τομέας 
(Τράπεζες, Fintech, Ιδρύματα 
Πληρωμών, κλπ)
Δημόσια Διοίκηση — Τοπική 
Αυτοδιοίκηση
Αγροτικός τομέας
Τουρισμός
Ασφάλειες
Υγεία
Ενέργεια
Κοινωνία των πολιτών
Ενέργεια — Περιβάλλον — 
Ανανεώσιμες πηγές
Ερευνητική & Ακαδημαϊκή 
κοινότητα



Συμμετέχουν Στελέχη από Φορείς  (Ενδεικτικά*)

Αεροδρόμιο
Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας
Venture Capitals
Cosmote 
ΟΠΑΠ
Εθνική Τράπεζα
Τράπεζα Αττικής
Τράπεζα Πειραιώς
IBG bank
Δήμοι
Nokia 
Υπουργείο Εσωτερικών 
Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Παιδείας
Ελληνικά Χρηματιστήρια
The world bank 
Μastercard
NN hellas 

ΕΜΠ
FIFA
KPMG
R3 london
Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εταιρεία ακινήτων 
δημοσίου
ΙBM 

 

+ 22 





Opendata & blockchain events



Συμμετοχή στα core working groups του 
Eu observatory

https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B
F%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-blockchain
-hub-%CF%83%CF%84%CE%BF-eu-blockchain-observatory-forum-b97482c3b9ed 

https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-blockchain-hub-%CF%83%CF%84%CE%BF-eu-blockchain-observatory-forum-b97482c3b9ed
https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-blockchain-hub-%CF%83%CF%84%CE%BF-eu-blockchain-observatory-forum-b97482c3b9ed
https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-blockchain-hub-%CF%83%CF%84%CE%BF-eu-blockchain-observatory-forum-b97482c3b9ed


Προώθηση blockchain startups - μελών

https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/musicspoon-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B1%
CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-creative-industries-d3393
8726cc4 

(Ενδεικτικά*)

https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/musicspoon-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-creative-industries-d33938726cc4
https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/musicspoon-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-creative-industries-d33938726cc4
https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/musicspoon-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-creative-industries-d33938726cc4


Προώθηση blockchain startups - μελών

https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%
BD-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CE%B5-blockchain-startup-d09f576e0ea2 

(Ενδεικτικά*)

https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CE%B5-blockchain-startup-d09f576e0ea2
https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CE%B5-blockchain-startup-d09f576e0ea2


https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el











Μαζί σε αυτή τη διαδρομή..

Ανθρώπινο δίκτυο & Οργανισμοί 


