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Blockchain Workshop 
Μαθήματα & προγραμματισμός σε Smart Contracts 
Τετάρτη 25-11 & Πέμπτη 26-11 2020, 11:00 -- 13:00 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το DLT4ALL είναι ένα Ευρωπαϊκό Κονσόρτιο Γνώσης, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+. Σκοπός μας:: 

Η έρευνα και παραγωγή χρήσιμης, ποιοτικής γνώσης πάνω στην τεχνολογία των blockchains, 

ώστε αυτή να αξιοποιηθεί ενεργά από Ευρωπαίους Πολίτες και Επιχειρήσεις, για τη 

βελτιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Παραγωγής, Υπηρεσιών και της Κοινωνίας. 

Στα πλαίσια της διάδοσης έρευνας του DLT4ALL, το workshop που οργανώνεται θα προσφέρει 

στα μέλη του 4 ώρες (2+2) μαθημάτων στη χρήση, στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό 

Έξυπνων Συμβολαίων (Smart Contracts), στην παρουσίαση των τεχνολογιών πίσω από τα 

συμβόλαια και τα διαθέσιμα διαφορετικά blockchains για development, εκτενή παρουσίαση των 

κινδύνων και προκλήσεων που προτάσσει ο προγραμματισμός πάνω σε Smart Contracts, καθώς 

και Q&A session για απορίες των μαθητών. 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε workgroups έως 3 ατόμων, και να 

παραδώσουν, έπειτα των μαθημάτων, το δικό τους Σχεδιασμό/Ιδέα για ένα δικό τους 

προτεινόμενο σύστημα, βασισμένο σε τεχνολογίες blockchain, που ενσωματώνει τους 

Αναπτυξιακούς Στόχους της Ευρώπης, και με τη χρήση του ενισχύει την Οικονομία, το 

Περιβάλλον ή την Κοινωνική Συνοχή. 

Τα δύο (2) καλύτερα προτεινόμενα projects/designs θα βραβευτούν με 2 δωροεπιταγές των 

€100 έκαστη, και θα εκδοθεί και βεβαίωση συμμετοχής στο workshop προς κάθε 

παρευρισκόμενο. 

Το υλικό των μαθημάτων και ο κώδικας που θα παρουσιαστεί στα μαθήματα είναι αυστηρά 

open-source, ελεύθερα, και θα διατεθεί ανοικτά. 
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ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

Εκ μέρους της Gnomon Informatics Θεσσαλονίκη, μέλος και συνεργάτη του Κονσορτίου 

DLT4ALL, και διοργανωτή του workshop event: 

1. Σφούνης Δημήτρης (Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ) blockchain & smart contracts expert 

2. Βαγενάς Γεώργιος (Τμ. Βιολογίας ΑΠΘ, Υδρολογίας ΕΜΠ), blockchain & smart contracts 

expert 

ΓΛΩΣΣΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα Ελληνικά, και η γλώσσα των slides του διδακτικού υλικού & 

σχετικής βιβλιογραφίας είναι στα Αγγλικά. 

Τετάρτη 25-11-2020 - 11:00 με 13:00: 

Lesson S1: Smart Contract programming languages and protocols 
Lesson S2: Developing Smart Contracts on the Ethereum blockchain 
Q&A session 

Πέμπτη 26-11-2020 - 11:00 με 13:00: 

Lesson S3: Oracle services 
Lesson S4: Security issues in Smart Contracts & repercussions 
Κάλεσμα των συμμετεχόντων για δημιουργία των project τους, και έναρξη περιόδου 
κατάθεσης, έως και την επομένη στις 12:00 

Παρασκευή 27-11-2020: 

Διαβούλευση των οργανωτών και επιλογή των νικητών του DLT4ALL Blockchain 
Workshop, βάσει κριτηρίων: 

1. Χρησιμότητας και ικανής επίλυσης υπαρκτού προβλήματος 
2. Τεχνολογικής δεινότητας και αποδοτικότητας της λύσης 
3. Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής αξίας του project 
4. Κοινωνικής αξίας του project & σημασία για την Ευρώπη των Πολιτών. 

REGISTRATION LINK & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για εγγραφή στο workshop: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pesJ_qKeSn-rfRmVjY8qlw  

 

Για θέματα οργάνωσης, ερωτήσεις επί των θεμάτων, διευκρινίσεις: 

k.papadopoulou@gnomon.com.gr - s.papatzelos@gnomon.com.gr - sfounisdimitris@gmail.com  
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