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Θζμα 1: Ανάλυςη δεδομζνων ςχετικά με το Bitcoin και τα ψηφιακά κρυπτο-νομίςματα 

Τα ψθφιακά νομίςματα, με κυρίαρχο το Bitcoin, αποτελοφν τθν πρϊτθ τεχνολογικι εφαρμογι, θ 

οποία κακιςτά δυνατι τθν αποκεντρωμζνθ (decentralized) παροχι ςχεδόν οποιαςδιποτε μορφισ 

προϊόντοσ  ι υπθρεςίασ, που αυτι τθν ςτιγμι βαςίηεται ςτον κεντρικό ζλεγχο ι λειτουργεί με 

κάποιον ενδιάμεςο (βλ. ρόλοσ των τραπεηϊν για το χριμα). Πρόκειται επίςθσ  για τεχνολογία που 

βαςίηεται ςε λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα (open source) και το ςφνολο των δεδομζνων που αφορά 

ςτθν χριςθ τθσ είναι δθμόςια διακζςιμο.   

Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι και να καταγραφοφν οι διαφορετικοί τφποι δεδομζνων 

(π.χ. δεδομζνα ςυναλλαγϊν, δεδομζνα τιμϊν, διευκφνςεισ χρθςτϊν, κτλ), να οριςτοφν μετρικζσ 

(KPIs) για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ και τθσ χριςθσ αυτισ τθσ τεχνολογίασ, κακϊσ 

και να διερευνθκοφν ςυςχετίςεισ μεταξφ των δεδομζνων και άλλων παραγόντων, όπωσ θ ιςοτιμία 

του νομίςματοσ ι θ αποδοχι του bitcoin (και άλλων κρυπτο-νομιςμάτων) ωσ μζςα ςυναλλαγϊν. 

Δευτερεφον ςκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ επιρροισ που μπορεί να ζχει θ χριςθ των 

κοινωνικϊν δικτφων ςτθν διακφμανςθ τθσ τιμισ των κρυπτο-νομιςμάτων. Προσ μελζτθ τίκεται το 

κατά πόςο και πωσ θ διάχυςθ και προϊκθςθ νζων ειδιςεων και δθμοςιεφςεων, αλλά και θ 

γενικότερθ επικοινωνία (posts, tweets, blog articles κλπ), ςυςχετίηεται ι επθρεάηει τθν τιμι του 

Bitcoin, άρα και τθν ιςοτιμία του με τα ςυμβατικά νομίςματα.  

Η εργαςία προχποκζτει κάποια γνϊςθ ςχετικά με το bitcoin και τα κρυπτο-νομίςματα, όπωσ και 

γνϊςεισ προγραμματιςμοφ ι ανάλυςθσ δεδομζνων. Εξοικείωςθ με ςτατιςτικζσ μεκόδουσ είναι 

χριςιμθ, αλλά όχι απαραίτθτθ. 
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Θζμα 2: Καταγραφή του επιχειρηματικοφ οικοςυςτήματοσ των κρυπτο-νομιςμάτων και εκπόνηςη 

επιχειρηματικοφ ςχεδίου για bitcoin start-up / Ίδρυςη Bitcoin Club ςτο ΟΠΑ 

Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι θ ςυςτθματικι καταγραφι του επιχειρθματικοφ 

οικοςυςτιματοσ που ζχει αναπτυχκεί γφρω από το bitcoin και τα κρυπτο-νομίςματα (εταιρίεσ 

παροχισ υπθρεςιϊν ανταλλαγισ, εταιρίεσ εκκακάριςθσ ςυναλλαγϊν, κτλ.) και θ κωδικοποίθςθ τθσ 

αγοράσ, όπωσ και των εξελίξεων που ςυμβαίνουν ςε αυτι. Με βάςθ τθν καταγραφι, κα γίνει 

αξιολόγθςθ επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν και επιλογι μιασ ιδζασ που κα μποροφςε να αποτελζςει τθ 

βάςθ για ζνα start-up ςτο χϊρο με ζδρα τθν Ελλάδα. Ακολοφκωσ, θ εργαςία κα προβεί ςτθν 

εκπόνθςθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου για τθν ιδζα αυτι. 

Δευτερεφον ςτόχοσ τθσ εργαςίασ κα είναι θ ίδρυςθ και λειτουργία φοιτθτικοφ Bitcoin Club ςτο 

Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, κατά τα πρότυπα και με τθ ςυνεργαςία του College 

Cryptocurrency Network (http://collegecrypto.org). 

Η εργαςία προχποκζτει κάποια γνϊςθ ςχετικά με το bitcoin και τα κρυπτο-νομίςματα, όπωσ και 

ενδιαφζρον για το χϊρο τθσ καινοτομίασ και τθσ νζασ επιχειρθματικότθτασ. 
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