
1. Η βάση της τεχνολογίας Blockchain 
2. Περιγραφή τεχνολογίας Blockchain 
3. Εφαρμογές τεχνολογίας Blockchain:  
 a Στη μεταφορά αξίας και διαδικασία πληρωμών 
 b Δημιουργία κρυπτονομισμάτων- το παράδειγμα του Bitcoin 
 c Εφοδιαστικές αλυσίδες (ασφάλεια και έλεγχος ποιότητας προϊόντων 
 d Επιστήμες υγείας (νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατρικοί φάκελοι) 
 e «Έξυπνες» συμβάσεις 
 f Ταυτοποίηση χρηστών 
 g Αναδυόμενοι χώροι (π.χ. NFTs) 

 4. Ένταξη των δυνατοτήτων του Blockchain στο σύγχρονο επιχειρησιακό περι-
βάλλον  
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Με το πέρας του προγράμματος οι  καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: 

Να αναγνωρίσουν τις βασικές λειτουργίες και τις δυνατότητες της τεχνολογίας Blockchain 

Να αναγνωρίσουν τις πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας Blockchain 

Να προσδιορίσουν τις τρέχουσες εφαρμογές τεχνολογίας Blockchain σε διάφορους τομείς της οικονομίας 

Να προβλέπουν ενδεχόμενες επιπτώσεις της τεχνολογία στις επιχειρήσεις και την κοινωνία 

Να καταρτίσουν οδικό χάρτη στρατηγικής Blockchain αναφερόμενοι στο πεδίο εφαρμογής, κλίμακα και τροχιά 
συγκεκριμένης αγοράς. 

Να αξιολογούν με ποιο τρόπο οι καινοτομίες που βασίζονται σε Blockchain αναφορικά με έξυπνες συμβάσεις 
ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού τους. 

Να συζητούν τρόπους πώς άτομα και επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν τον χώρο του Blockchain 

Να προτείνουν τρόπους ανάπτυξης και επέκτασης με την εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain. 

Να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες που εφαρμόζουν και να τις εναρμονίσουν με τις παραμέτρους της τεχνολο-
γίας Blockchain 

Να επιλύσουν προβλήματα που αναφύονται με την λειτουργία της τεχνολογίας Blockchain και τις πιθανές 
εφαρμογές της  

Να υιοθετήσουν την αρχιτεκτονική και την ιδιομορφία της τεχνολογίας Blockchain και να την εφαρμόσουν 
στην επιχειρησιακές τους λειτουργίες. 

Περιεχόμενο του Προγράμματος: 

Εντάξτε την τεχνολογίας 
Blockchain  στις 
λειτουργίες των 
επιχειρήσεών  και των 
οργανισμών σας ώστε να  
καταστείτε ικανοί να 
ανταγωνίζεστε με 
σύγχρονους τεχνολογικούς 
όρους μέσα στην διεθνή 
οικονομία.  

Η Τεχνολογία Blockchain και οι Εφαρμογές της  

 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
και Συγκατάθεση Χρήσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα* 

 
Οργανισμός: ………………………………………………   μΜ**                    Μ** 
       
Οικονομική Δραστηριότητα ……………………………Κίνητρα Συμμετοχής**  
 
Τηλ:………………….  Φαξ:………………….. Email:………………………………….. 
Άτομο Επικοινωνίας:   email:                    Τηλ: 
……………………………………  ………………...………….............  ………………… 
Επώνυμο και Όνομα Συμμετεχόντων:               email:          Κιν. Τηλ.:*** 
 
……………………………………  ………………...………….............   …………….…..    
 
……………………………………  ………………………....................   …….………….. 
 
……………………………………  …………………………................   .……………...... 
*Βάσει της Πολιτικής Απορρήτου της Quintessence Enterprises Ltd          **μΜ: Μικρομεσαία  Μ: Μεγάλη  
*** Κυκλώστε: 1. Προσωπική Ανάπτυξη, 2. Νομοθετική Συμμόρφωση, 3. Επιχειρηματική Αριστεία 
****Για σκοπούς αμεσότερης επικοινωνίας, αποστολής μηνυμάτων SMS κτλ. σχετικά με το σεμινάριο 
***** Η προτεραιότητα συμμετοχής δίδεται με βάση την σειρά δήλωσης συμμετοχής και τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων  
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Κοινωνική Δικτύωση  
Quintessence Enterprises Ltd: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:  
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ακόλουθους τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά NACE: 
J: Ενημέρωση και Επικοινωνία 
Κ: Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές δραστηριότητες 
Μ69: Νομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες  
Π85: Εκπαίδευση 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
• Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών 
• Νομικούς σύμβουλους επιχειρήσεων και οργανισμών 
• Νομικούς, δικηγόρους, ελεγκτές, λογιστές, επιστήμονες στην τεχνολογία 
της πληροφορικής (ΙΤ), μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
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Ημερομηνίες Διεξαγωγής  

23 & 24 Ιουνίου 2022 

Λευκωσία 

08:30 - 17:15 

Μικτή κατά πρόσωπο και Ασύγχρονη 

Μάθηση μέσω της διαδικτυακής πλατ-

φόρμας  Moodle 

www.quintessenceLMS.org 

Τεχνικές κατάρτισης:  Εισηγήσεις/ συζητή-

σεις, Εργασίες σε ομάδες,, Μελέτη περιπτώσεων. 

Νικόλαος Θεοδωράκης 

M.Phil, lLL.M, Ph.D  

Δικαίωμα Συμμετοχής(1) 

Δικαιούχοι ΑνΑΔ:  

 €0,00 (+ ΦΠΑ €290,70) (2) 

 

Πάνω από 3 Δικαιούχοι:  

600, 00 (+ΦΠΑ) 

Βεβαιωθείτε για τις ανάγκες και  

προσδοκίες σας:  

Πολιτική Ποιότητας Quintessence  

Enterprises Ltd  

Δείτε την Πολιτική Απορρήτου της Quintessence 

Enterprises Ltd 

(1) Εως 3 συμμετέχοντες ανά επιχείρηση. 

(2) Ο ΦΠΑ υπολογίζεται στο συνολικό κόστος  

€1.530,00 (που αποτελεί την χορηγία της 

ΑΝΑΔ (€1530,00)), που πρέπει να αποδοθεί 

από τη συμμετέχουσα εταιρεία) 

(3) Η επίσκεψη δεν συμπεριλαμβάνεται. 

https://www.facebook.com/pages/Quintessence-Enterprises-Ltd/173190056038462?ref=br_tf
https://twitter.com/e_Quintessence
https://cy.linkedin.com/in/evsevios-hadjicostas-0231a714
http://www.quintessencelms.org/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p501/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p501/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p506/

