Ελληνικό Κρυπτονόμισμα, Hellenic Coin (HNC).

Το Ελληνικό ψηφιακό νόμισμα, Hellenic Coin (HNC), είναι ένα ψηφιακό περιουσιακό
στοιχείο σχεδιασμένο να λειτουργεί ως μέσο ανταλλαγής με κρυπτογράφηση, έτσι ώστε
να εξασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών και να ελέγχει τη δημιουργία πρόσθετων
μονάδων του νομίσματος.
Το Ελληνικό Ψηφιακό νόμισμα ταξινομείται ως υποσύνολο ψηφιακών εναλλακτικών
νομισμάτων και εικονικών νομισμάτων.
Βασισμένο στην τεχνολογία του Bitcoin,το οποίο δημιουργήθηκε το 2009 και ήταν το πρώτο
αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα, tο Hellenic Coin (HNC) αποτελεί ένα εναλλακτικό
νόμισμα που επίσης λειτουργεί με αποκεντρωμένο έλεγχο, σε αντίθεση με τα
συγκεντρωτικά ηλεκτρονικά χρήματα από τα κεντρικά τραπεζικά συστήματα.
Χρησιμοποιώντας τεχνολογία Blockchain και σχεδιασμένο με υψηλή κρυπτογράφηση και
απόλυτη ασφάλεια, το Ελληνικό ψηφιακό νόμισμα (HNC), αναμένεται να παίξει ηγετικό
ρόλο μεταξύ των εναλλακτικών κρυπτονομισμάτων.
Το Hellenic Coin (HNC) δημιουργήθηκε το 2015 από μια ομάδα ανθρώπων με υψηλές
δεξιότητες και υψηλό πανεπιστημιακό υπόβαθρο,
ενώ η διαπραγμάτευσή του στη διεθνή αγορά των Κρυπτονομισμάτων ξεκίνησε στις 21
Ιουλίου 2015 με κωδικό αναγνώρισης HNC (Hellenic Coin).
Κάθε χρήστης Hellenic Coin (HNC) διαθέτει ένα δημόσιο κλειδί (Public key), καθώς και ένα
ιδιωτικό (Private key), το οποίο λειτουργεί σαν μυστικός κωδικός.
Χάρη στην υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιεί, είναι ένα απολύτως ασφαλές
κρυπτονόμισμα για τον επενδυτή, καθώς επίσης κι ένα σημαντικό μέσο συναλλαγών μεταξύ
αγοραστή και πωλητή.
Ως προς τη διεθνή εμπορική του διείσδυση, το Hellenic Coin (HNC) αναμένεται στις αρχές
του 2018 να καθιερωθεί ως ένα Διεθνές κρυπτονόμισμα το οποίο θα γίνεται αποδεκτό
μέσο συναλλαγής από 15.000 Ηλεκτρονικά Καταστήματα παγκοσμίως.

Ο ρόλος του ως Ελληνικό κρυπτονόμισμα αναμένεται να είναι εξίσου σημαντικός, ιδιαίτερα
στον κλάδο του -ταχέως αναπτυσσόμενου- Ελληνικού Τουρισμού:
Ελληνικές Τουριστικές Ξενοδοχειακές Μονάδες έχουν ήδη ξεκινήσει τη σύνδεσή τους με το
Hellenic Coin (HNC), αποδεχόμενες οι κρατήσεις και οι πληρωμές τους να
πραγματοποιούνται αποκλειστικά (όταν είναι με Cryptocurrency) με χρήση του Hellenic
Coin (HNC).
Το Hellenic Coin (HNC), όπως και τα άλλα κρυπτονομίσματα, διαπραγματεύεται 365 ημέρες
και καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο μέσα από τη διεθνή πλατφόρμα συναλλαγών “Livecoin”
(www.livecoin.net),μέσω της οποίας ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανοίξει και να
ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι αγοράζοντας το κρυπτονόμισμα Hellenic Coin
(HNC) για όλες τις εμπορικές συναλλαγές τους καθώς και για τις επενδυτικές του
δραστηριότητες, ενώ είναι προγραμματισμένο να τοποθετηθεί και σε άλλα τέσσερα(4)
ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων μέχρι το τέλος του 2018.

Επίσης το Hellenic coin διαθέτει wallet , σε : Windows , Linux , Mac OSX old
mac Version (before 2011) , Mac OSX new mac version (after 2011) , Android
(Coinomi)
Σύντομα, συγκεκριμένα μέχρι τις αρχές του 2018, θα ιδρυθεί το "Ίδρυμα Ελληνικού
Κρυπτονομίσματος"
Το Ιδρυμα αυτό θα είναι ένας αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός πο σκοπό θα έχει:
1) Η παροχή υποτροφιών σε νέους αριστούχους μαθητές , σπουδαστές κι φοιτητές ή
άλλους που έχουν έφεση για σπουδές σε τομείς του οικονομικού κλάδου, αλλά δεν έχουν
τα οικονομικά μέσα
2) Η ανάληψη των εξόδων για τη σύσταση και περαιτέρω υποστήριξη καινοτόμων ιδεών
από ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και συμμετοχή σε αυτές.
3) Η ενίσχυση της επιχειρηματικής έρευνας και η προαγωγή καινοτόμων χρηματιστηριακών
προιόντων
4) Η ενίσχυση πληθυσμιακών ομάδων οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική οικονομικη και
κοινωνική θέση.
Ανταλλακτήριο
Το πρώτο 3μηνο του 2018 Θα ξεκινήσεις η λειτουργία ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων
το οποίο θα είναι ιδιοκτησίας του Hellenic Coin Foundation
ETF
Εντός του έτους 2018 δημιουργούμε Exchange Trading Fund για το οποίο σκοπό θα έχει να
υποστηρίξει – επενδύσει στο Ελληνικό Κρυπτονόμισμα και σε άλλα κρυπτονομίσματα που
θα υποστηρίζονται από αυτό.

Επίσημο Web site καθώς και περισσότερες πληροφορίες και ερωτήματα σχετικά με το
Ελληνικό Κρυπτονόμισμα θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.helleniccoin.org “

