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Παραδοσιακοί τρόποι αποθήκευσης 
πληροφοριών 
Ο παραδοσιακός τρόπος αποθήκευσης των πληροφοριών είναι σε βιβλία, λογιστικά βιβλία, 
ντουλάπια αρχειοθέτησης, σε μια φυσική, συγκεκριμένη (κεντρική) τοποθεσία, σε ένα 
αρχείο ή κάτι παρόμοιο.  

Taip pat nuotraukos, audio ir video įrašai ir t.t. 

Blockchain ως σύγχρονος τρόπος αποθήκευσης 
πληροφοριών 

Πρόκειται για τμήματα ψηφιοποιημένων πληροφοριών που είναι αποθηκευμένα σε μια 
δημόσια βάση δεδομένων. Τα αντίγραφα αυτής της βάσης δεδομένων διανέμονται σε μεγάλο 
αριθμό υπολογιστών, γεγονός που εξασφαλίζει την αποκεντρωμένη λειτουργία και την 
ασφάλειά της. 
Οι αλλαγές σε αυτό, δηλαδή οι συναλλαγές, καθίστανται δυνατές με την κατοχή 
κρυπτονομισμάτων - μια μορφή πρόσβασης σε κρυπτογραφημένο, πολύτιμο εικονικό χρήμα. 

Περίληψη 

- Η αλυσίδα μπλοκ είναι απλώς ένας τρόπος αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστές, 
- Τα στοιχεία που απαιτούνται για να το καταστήσουν λειτουργικό, αξιόπιστο και 

ασφαλές είναι τα εξής:  
• Αποκεντρωμένη και κατανεμημένη λειτουργία, 
• Κρυπτογράφηση δεδομένων, 
• Δομή - η διασύνδεση των μπλοκ, δηλαδή η αλυσίδα. 
- Το κίνητρο για την αποθήκευση δεδομένων σε μια αλυσίδα μπλοκ είναι ότι ένα εικονικό 

νόμισμα, όπως το Bitcoin, το οποίο κατέχει αξία και επιτρέπει τις συναλλαγές, 
χρησιμοποιείται για τη συντήρηση, τη δημιουργία και την ανάπτυξη της αλυσίδας 
μπλοκ. 
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Ιστορία και πλαίσιο 

1995 1998 2008 2009 2011 2014 2015 2017 2021 

Η NSA 
αναπτύσσε
ι   
Αλγόριθμο
ς SHA 
 

Ο Nick 
Shabo 
αναπτύσσε
ι μια 
έννοια 
εικονικού 
χρήματος, 
το "Bit 
Gold" 

Ο 
Sathoshi 
Nakamoto 
ανακοινώνε
ι την 
περιγραφή 
του Bitcoin 
(whitepap
er) 

Το 
πρώτο 
BTC 
που 
εξορύχθ
ηκε 

Εναλλακτικ
ά 
νομίσματα, 
νομίσματα 
ALT, 
αναδύονται 

Η πρώτη 
μεγάλη 
κρίση - το 
hack του 
Mt.Gox 
και η 
κλοπή 
BTC 
οδήγησαν 
σε 
κατάρρευσ
η της 
αγοράς 

Η αρχή του 
Ethrereum 
και η αυγή 
των έξυπνων 
συμβολαίων 
και των 
αποκεντρωμέ
νων 
οργανισμών 

ICO 
έναρξη 
και 
φούσκα  

Η 
"έκρηξη" 
της 
αποκεντρ
ωμένης 
χρηματοδ
ότησης 
και των 
NFTs 

Κρυπτονομίσματα 

Σκοπός των κρυπτονομισμάτων 

● Ο κύριος σκοπός των κρυπτονομισμάτων (tokens) είναι η δημιουργία αξίας, 
ενθαρρύνοντας έτσι τους λάτρεις της τεχνολογίας να επενδύσουν σε ακριβό εξοπλισμό 
"εξόρυξης" κρυπτονομισμάτων, δηλαδή σε υπολογιστές ή εξειδικευμένες συσκευές. 
 

● Η αξία των κρυπτονομισμάτων τα μετατρέπει σε μέσο πληρωμής, σε εικονικό χρήμα. 
 

● Τα κρυπτονομίσματα έχουν γίνει πλέον μια αποθήκη αξίας, το ισοδύναμο του εικονικού 
χρυσού ή ασημιού, ένας τρόπος για να μειωθούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού ή ένας 
ασφαλέστερος τρόπος (σε ορισμένες χώρες) για τη διενέργεια οικονομικών συναλλαγών 
και αγορών. 
 

● Τα έξυπνα συμβόλαια, με την εμφάνιση του κρυπτονομίσματος Ethereum, οδήγησαν 
στην ανάπτυξη ενός νέου τύπου χρηματοδότησης και άλλων τομέων, όπως οι DeFi, οι 
DAOs, οι NFTs και οι αποκεντρωμένες εφαρμογές (Dapp) με τη γενική έννοια.  
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Κύρια κρυπτονομίσματα  

- Bitcoin ψηφιακός χρυσός 
- Litecoin ψηφιακό ασήμι 
- Έξυπνες συμβάσεις Ethereum  
- Binance νόμισμα (BNB κρυπτονόμισμα του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου 

κρυπτονομισμάτων Binance 
- Μερικά άλλα κρυπτονομίσματα που δημιουργούν διαφορετική αξία Solana, Luna, 

Polkadot, Cardano 
- Σταθερά κρυπτονομίσματα συνδεδεμένα με νομίσματα fiat USDT, USDC, UST, DAI, 

BUSD 
- Κρυπτονομίσματα Meme Dogecoin, νόμισμα Shiba Inu  
- Metaverse κρυπτονομίσματα Decentraland, WAX, Axie Infinity  

Κυριαρχία στην αγορά των διαφόρων έργων κρυπτονομισμάτων   

Πηγή: https://coin360.com/ 

Ποικιλία κρυπτονομισμάτων 

- Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 10.000 
κρυπτονομίσματα και μάρκες. 

- Τα κουπόνια συχνά θεωρούνται το ίδιο με τα κρυπτονομίσματα, αλλά η κύρια 
διαφορά τους είναι ότι μπορούν να δημιουργηθούν σχεδόν από οποιονδήποτε 
χρησιμοποιώντας έξυπνες συμβάσεις και μια συγκεκριμένη αλυσίδα μπλοκ 
(blockchain) ως βάση, όπως το Ethereum, 

- Οι προγραμματιστές κρυπτονομισμάτων έχουν συνήθως τους ακόλουθους 
στόχους: 

• Ταχύτητα και όγκος συναλλαγών, 
• Ενεργοποίηση έξυπνων συμβάσεων, 
• Η υψηλότερη δυνατή αξιοπιστία, 
• Ευρεία χρηστικότητα (DeFi, NFT, κ.λπ.).  
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Σχετικά με τις έξυπνες συμβάσεις 

Ένα έξυπνο συμβόλαιο είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή, μια εφαρμογή ή ένας αλγόριθμος που 
λειτουργεί σε μια αλυσίδα μπλοκ και επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου 
συμβάντος (συναλλαγή) όταν λήξει μια προθεσμία ή όταν συμβούν συγκεκριμένες εξωτερικές 
συνθήκες. 
 
Τα πλεονεκτήματα αυτών των ψηφιακών συμβάσεων είναι: 
● Και τα δύο μέρη που υπογράφουν παραμένουν ανώνυμα (όχι απαραίτητα), 
● Δεν απαιτείται διαμεσολαβητής, συμβολαιογράφος ή κάτι παρόμοιο, 
● Η σύμβαση δεν μπορεί να ανακληθεί και να εκτελεστεί μόλις εκπληρωθούν οι όροι που ορίζονται 

στη σύμβαση, 
● Το συμβόλαιο αποθηκεύεται σε ένα δημόσιο αρχείο blockchain και είναι επαληθεύσιμο και 

επικυρώσιμο. 

Εφαρμογές των έξυπνων συμβάσεων 

• Αποκεντρωμένες εφαρμογές - για συναλλαγές, δανεισμό, δανειοδότηση, 
ασφάλιση κ.λπ, 

• Για επενδύσεις μέσω ICOs, δέσμευση εικονικών περιουσιακών στοιχείων,  
• Σε διαφορετικές αλυσίδες μπλοκ - για να αλληλεπιδρούν και να 

πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ τους, 
• Για τη διανομή αξίας - καταβολή τελών για τις πωλήσεις NFT, 
• Στα τυχερά παιχνίδια - όλες οι ενέργειες και οι συναλλαγές βασίζονται σε 

έξυπνες συμβάσεις. 

Σχετικά με την NFT 
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Τι είναι ένα NFT; 

Ένα μη-φθαρτό κουπόνι (Non-Fungible Token - NFT) είναι ένα εικονικό περιουσιακό 
στοιχείο (κουπόνι) που δεν μπορεί να αντικατασταθεί ή να τροποποιηθεί: 
● Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μόνο μία περίπτωση και δεν μπορεί να αντιγραφεί, να 

διορθωθεί και να τροποποιηθεί, επειδή καταγράφεται ως υπάρχουσα στην αλυσίδα 
μπλοκ, 

● ένα NFT είναι επομένως ένα εικονικό αντικείμενο που μπορεί να έχει μια ορισμένη 
αξία, μια δέσμη πληροφοριών στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο με 
ασφάλεια μέσω της αλυσίδας μπλοκ, 

● κρυπτογραφημένα, αποκεντρωμένα, μέσω έξυπνων συμβολαίων. 
 
Για τους λόγους αυτούς, τα NFT γίνονται ένα ελκυστικό επενδυτικό μέσο, παρόμοιο με 
τα κρυπτονομίσματα. 

Σύγκριση κρυπτονομισμάτων & NFT 

Τα κρυπτονομίσματα και τα NFTs είναι παρόμοια στη φύση και τη λειτουργία τους, 
επειδή λειτουργούν σε μια αλυσίδα μπλοκ.  
Η θεμελιώδης διαφορά είναι ότι ένα κρυπτονόμισμα είναι μια καταγραφή μιας 
συγκεκριμένης αξίας σε αριθμούς, ενώ ένα NFT είναι μια καταγραφή με οπτικό 
περιεχόμενο, συνήθως μια εικόνα. 

0,143 BTC 

Τι δημιουργεί αξία για τα NFTs; 

• Ένα NFT μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο δείγμα ή ένα δείγμα με πολύ 
σπάνια χαρακτηριστικά, 

• Η ασφάλειά του διασφαλίζεται από την αλυσίδα μπλοκ και κανείς δεν 
μπορεί να το κλέψει, 

• Συχνά κάποιο πλαίσιο και η ιστορία είναι σημαντικά και δημιουργούν 
αξία, 

• Τα NFTs είναι εύκολο να μεταφερθούν και να πωληθούν οπουδήποτε 
στον κόσμο, 

• Τα δικαιώματα μπορούν να εισπράττονται από τις πωλήσεις NFT, 
• Ένας νέος τρόπος για καλλιτέχνες, διασημότητες, αθλητές, μουσικούς 

και απλούς ανθρώπους με μοναδικές ιδέες ή την ικανότητα προώθησής 
  ,       
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Παράδειγμα - το πιο ακριβό NFT που 
πωλήθηκε Everydays: 69,3 εκατ. δολάρια  

Μερικά παραδείγματα από τη Λιθουανία (1) 
Μουσικό πρότζεκτ "Dive into your depths" 

© https://musicalblockchain.com/collections/indra/ 

Μερικά παραδείγματα από τη Λιθουανία (2)  
Σύννεφο μίσους 

© https://www.neapykantosdebesis.lt/ 
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Πού χρησιμοποιούνται τα NFTs; 

Συνήθως, όλα εκείνα όπου κάτι μπορεί να ψηφιοποιηθεί: 
 
● Τα παιχνίδια NFT και το metaverse  
● Στον κόσμο της ψηφιακής και ψηφιοποιήσιμης τέχνης  
● Ο τρόπος ψηφιοποίησης και διάδοσης των ιδεών διάσημων ανθρώπων  
● Ψηφιακά εισιτήρια, πρόσβαση σε εκδηλώσεις στον φυσικό και στον 

εικονικό κόσμο, για τη διάδοση νέων ΕΘΕΑ  
● Ακίνητα  
● Πνευματική ιδιοκτησία, διπλώματα ευρεσιτεχνίας  

Οι πιο δημοφιλείς αλυσίδες μπλοκ NFT 
Ethereum - https://opensea.io/  

Solana - https://solanart.io/, https://solsea.io/  

Έξυπνη αλυσίδα - https://www.binance.com/en/nft/home  

WAX - για παιχνίδια - https://wax.atomichub.io/market 

 

Άλλα γνωστά ή ενδιαφέροντα παραδείγματα έργων NFT: 
https://nbatopshot.com/ 

https://ether.cards/  

Οι πιο δημοφιλείς συλλογές NFT 
© https://coinmarketcap.com/nft/ 
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Πρακτική εργασία. 
Ας δημιουργήσουμε το δικό 
μας NFT 

Τι χρειάζομαι για να δημιουργήσω το NFT 
μου; 1. Το πρώτο βήμα είναι να αποφασίσετε αν θα είναι ένα ενιαίο NFT ή μια συλλογή. Οι 

συλλογές συνήθως σας επιτρέπουν να προσεγγίσετε μεγαλύτερο κοινό, καθώς μπορεί να 
υπάρχουν πολλοί αγοραστές. Ωστόσο, η δημιουργία μιας συλλογής 5 000 ή 10 000 
τεμαχίων μπορεί να είναι ένα δύσκολο έργο και απαιτεί προϋπολογισμό μάρκετινγκ και 
στρατηγική πωλήσεων.  

2. Το NFT πρέπει να "κοπεί" - να μεταφορτωθεί και να αποθηκευτεί σε μια αλυσίδα μπλοκ - 
και επομένως απαιτεί πρόσβαση σε αυτή την αλυσίδα μπλοκ,  

3. Ο καλύτερος τρόπος για να έχετε πρόσβαση στην αλυσίδα μπλοκ είναι να δημιουργήσετε 
ένα πορτοφόλι για κρυπτονομίσματα, κατά προτίμηση ως πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης 
ή/και ως εφαρμογή στο τηλέφωνό σας. 

4. Οι συναλλαγές NFT "νομισματοκοπίας" απαιτούν κάποιο κρυπτονόμισμα για να πληρωθεί η 
συναλλαγή. 

5. Για να δημιουργήσετε ένα NFT, πρέπει να έχετε κάποιο είδος ψηφιακού αρχείου, συνήθως 
μια εικόνα ή μια φωτογραφία, 

6. Τα πιο επιτυχημένα ΜΧΤ έχουν κάποιο ενδιαφέρον, γνωστό πλαίσιο ή ιστορία. Μερικές 
φορές αυτή η ιστορία μπορεί να δημιουργηθεί για να προκύψει μια νέα ιδέα ή για να κάνει 
τους ανθρώπους να σκεφτούν νέες ιδέες. Είναι καλύτερο να εστιάζετε σε συγκεκριμένα 
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WISE WOMEN WEEK’22 φιλοξενεί τα NFTs που δημιουργήθηκαν 
από γυναίκες

Από τις 6 έως τις 12 Οκτωβρίου 2022 η γκαλερί Artist’s Union Gallery, που βρίσκεται στην οδό Vokiečių 2, 
στο Βίλνιους, φιλοξένησε τη διεθνή έκθεση ΝΦΤ που δημιούργησαν γυναίκες για την πρώτη εβδομάδα WISE 
WOMEN WEEK. Η πρώτη έκθεση του είδους της ένωσε την τέχνη, την τεχνολογία και τη διεθνή συνεργασία, 
καθώς Λιθουανές, Ισλανδές, Ιταλίδες, Ελληνίδες και Δανές δημιουργοί παρουσίασαν τα έργα τους.
Η τέχνη των non-fungible token (NFT) που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain είναι ένας σχετικά 
νέος τύπος ψηφιακής δημιουργικότητας, που τροφοδοτείται από το γενικό ενδιαφέρον για τη σύγχρονη 
τεχνολογία. Το NFT θεωρείται μια εξαιρετικά δημοκρατική μορφή τέχνης, καθώς παρέχει ευκαιρίες τόσο 
σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες που επιδιώκουν να αποκαλύψουν και να βιώσουν την τέχνη με 
έναν διαφορετικό τρόπο.
Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να εξοικειώνονται με αυτή τη μορφή τέχνης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
τους διοργανωτές της εβδομάδας WISE WOMEN WEEK, η έκθεση των NFTs που δημιουργήθηκαν από 
γυναίκες είναι μια μοναδική εμπειρία για όσους μέχρι τώρα δεν γνώριζαν τίποτα για τα μη-μυκητοποιήσιμα 
tokens και τις ευκαιρίες που παρέχουν στους προγραμματιστές.
Η κ. Kotryna Dzhilavyan, διευθύντρια της γκαλερί της Ένωσης Καλλιτεχνών, λέει ότι οι δημιουργοί του 
NFT είχαν την ελευθερία να αποφασίσουν ποια έργα θα παρουσιάσουν στην έκθεση, έτσι ώστε η έκθεση 
να μην περιορίζεται σε ένα θέμα. Τα έργα που εκτίθενται και οι κύριες ιδέες τους ποικίλλουν από την 
πολιτική τέχνη έως τις καταστάσεις του εσωτερικού κόσμου, από τις κοινωνικά δεσμευμένες δηλώσεις έως 
τις μεταφορές της θηλυκότητας ή της μητρότητας.
Γυναίκες από 5 διαφορετικές χώρες, όπως η Λιθουανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ισλανδία και η Ιταλία, εκθέτουν 
τα έργα τους στην πρώτη εβδομάδα WISE WOMEN WEEK. Όλες τους ενώθηκαν για μια κοινή έκθεση 
από το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων #WISE του προγράμματος Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην 
αύξηση της επιχειρηματικότητας των δημιουργικών γυναικών και το οποίο υλοποιείται στη Λιθουανία από 
κοινού από την Artists’ Union Gallery και τη ΜΚΟ Versli mama.  
Η ιδέα της παρουσίασης της έκθεσης μπορεί να φαίνεται μη παραδοσιακή για τους ξένους, παρόλο που 
τα έργα τέχνης στις οθόνες αποτελούν ένα χρυσό πρότυπο για εκθέσεις αυτού του είδους.  Ορισμένα 
έργα τέχνης δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από υπολογιστή και αντιπροσώπευαν τη λεγόμενη ψηφιακή 
τέχνη. Ακόμα, άλλα ήταν πιο παραδοσιακά, ζωγραφισμένα σε καμβά ή δημιουργημένα με τη χρήση κολάζ 
ή γραφικών τεχνικών.
Οι επισκέπτες μπορούσαν να βρουν έναν κωδικό QR δίπλα στο ενημερωτικό σημείωμα κάθε κομματιού, ο 
οποίος μετά τη σάρωση συνδέονταν με την εικονική πλατφόρμα SolSea. Εκεί, γνωρίζοντας τους κανόνες 
του παγκόσμιου παιχνιδιού του NFT, ο καθένας μπορούσε να αγοράσει ένα συγκεκριμένο έργο τέχνης.
Η εβδομάδα WISE WOMEN WEEK φιλοξένησε NFTs που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες 
στο έργο #WISE Anna Fríða Jónsdóttir (Ισλανδία), SKaDI (Λιθουανία), Eglė Stripeikė (Λιθουανία), 
5y7j...9Gmm (Δανία), Pied Piper (Δανία), Anna Giordano (Ιταλία), Celia Sotiriou (Ελλάδα), Christina 
Skaligkou (Ελλάδα).
Σύμφωνα με τους διοργανωτές της έκθεσης, το NFT αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία εισόδου σε 
επαγγελματικούς χώρους τέχνης για όλες εκείνες τις γυναίκες που δεν ανήκουν σε επίσημες επαγγελματικές 
οργανώσεις καλλιτεχνών. Επιπλέον, παρόμοιες εκθέσεις παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους προβολής 
και μεγαλύτερης αναγνωρισιμότητας, ενθαρρύνοντας τις δημιουργικές γυναίκες να αναζητήσουν μη 
παραδοσιακές μορφές και λύσεις εκθέσεων, αυξάνοντας την ψηφιακή τους επάρκεια καθώς και τις ευκαιρίες 
για πρόσθετο εισόδημα. Η διεθνής συνεργασία του έργου #WISE έδειξε σαφώς ότι αυτό αφορά τις 
δημιουργικές γυναίκες σε όλες τις χώρες, επειδή κερδίζουν λιγότερα και η δημιουργική τους σταδιοδρομία 
συχνά αναπτύσσεται πιο αργά από ό,τι των ανδρών.
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Anna Fríða Jónsdóttir (IS) – Κατάσταση ροής, 2021
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Christina Skaligkou (GR) – Εσωτερική αφύπνιση, 2022
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Jessica Lai (DK) – Ο Πινόκιο, 2022
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Skadi (LT) – Η πιο τρομακτική σκηνή, 2022
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Egle Stripeike (LT) – Σύνδεση, 2022
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Celia Sotiriou (GR) – Το γρασίδι είναι πράσινο, 2022
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Anna Giordano (IT) – AYLAN #2015, 2015
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Joanna Mugford (DK) – Ουράνιο Τόξο Σκαντζόχοιρος, 2022
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Eνότητα 3. Παράρτημα 4. 
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ΈΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΈΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ 

#WISE | Γυναίκες: Women: Innovative, Successful, Empowered 

Αριθ. έργου 2020-1-LT01-KA227-ADU-094820 

 

Ο [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ] (ο "Καλλιτέχνης") αναλαμβάνει ένα έργο με 
τίτλο #WISE | Γυναίκες: 2020-1-LT01-KA227-ADU-094820 (το "Έργο") σε συνεργασία με 
την [ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ] (ο "Οργανισμός").  

Το Έργο περιλαμβάνει εκπαίδευση σε NFT (non-fungible token) [μπορούν να προστεθούν 
περισσότερες λεπτομέρειες του Έργου κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας] και αναμένεται να 
καταλήξει σε μια διακρατική έκθεση NFT από τους συμμετέχοντες στο έργο #Wise Women 
Week που θα πραγματοποιηθεί στην [ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ], στις 
[ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ].  

 

Ο καλλιτέχνης επιθυμεί να συνάψει το παρόν Έντυπο Αποδέσμευσης Συμμετέχοντα για να 
καθορίσει τη συμμετοχή του στο Έργο. Υπογράφοντας το παρόν Έντυπο Αποδέσμευσης 
Συμμετέχοντα, η Καλλιτέχνης συμφωνεί να συμμορφωθεί με τους παρακάτω όρους. 

1. Η συμμετοχή της καλλιτέχνιδας στο Έργο θα περιλαμβάνει την υποβολή του NFT της 
(ενός ή περισσότερων) για να προκριθεί στην προαναφερθείσα έκθεση #Wise Women 
Week [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα] (η 
"Συμμετοχή"). 

2. Η καλλιτέχνης επιβεβαιώνει ότι συναινεί στη συμμετοχή της στο Έργο. 

3. Στο πλαίσιο του Έργου θα υποβληθούν σε επεξεργασία πληροφορίες που 
ταυτοποιούν προσωπικά τον Καλλιτέχνη ("Προσωπικά δεδομένα"). Μια ειδοποίηση 
απορρήτου που εξηγεί τον τρόπο επεξεργασίας αυτών των Προσωπικών Δεδομένων 
μπορείτε να βρείτε εδώ: [ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ στον GDPR του εταίρου ή σε άλλη πολιτική 
σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων] (η "Δήλωση απορρήτου"). 

4. Ο Καλλιτέχνης συναινεί ώστε ο Οργανισμός να συλλέγει, να διατηρεί, να χρησιμοποιεί, 
να επεξεργάζεται, να μοιράζεται και να αποθηκεύει τα Προσωπικά Δεδομένα όπως 
ορίζεται στη Δήλωση Απορρήτου. 

5. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι δικαιώματα επί των δημιουργιών των 
ανθρώπων.  Μπορούν να υπάρχουν οπουδήποτε στον κόσμο.  Ορισμένα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας καταχωρίζονται και ορισμένα όχι. Επιτρέπουν στους κατόχους 
των δικαιωμάτων να χρησιμοποιούν τις δημιουργίες με ορισμένους τρόπους και 
εμποδίζουν άλλους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τις δημιουργίες με ορισμένους 
τρόπους.  

Ένα (ή περισσότερα) ΜΥΦ που δημιουργεί ο Καλλιτέχνης μέσω της συμμετοχής του 
στο Έργο είναι ένα "Αποτέλεσμα".  Ενδέχεται να υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας σε αυτά τα Αποτελέσματα ("Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας"). 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤ' ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ βάσει αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του 
Οργανισμού και του Καλλιτέχνη  
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6. Επιλογή 1: [Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, ο καλλιτέχνης εκχωρεί τα 
αποτελέσματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον Οργανισμό. 
Αυτό σημαίνει ότι ο Οργανισμός θα κατέχει όλα τα αποτελέσματα της συμμετοχής σας 
στο Έργο, καθώς και κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτά τα 
αποτελέσματα]. 

Ή 

 

Επιλογή 2: [Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, ο καλλιτέχνης εκχωρεί τα 
αποτελέσματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον Οργανισμό για 
να χρησιμοποιηθούν για την έκθεση #Wise Women Week αποκλειστικά και όχι 
πέραν της προθεσμίας για την τελική έκθεση του έργου, δηλαδή 31st Δεκεμβρίου 
2022. Αυτό σημαίνει ότι ο Οργανισμός θα κατέχει όλα τα αποτελέσματα της 
συμμετοχής του Καλλιτέχνη στο Έργο, καθώς και όλα τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων αυτών μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία]. 

Ή 

Επιλογή 3: [Ο καλλιτέχνης κατέχει όλα τα αποτελέσματα και τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Καλλιτέχνης μπορεί με το παρόν να παραχωρήσει στον 
Καλλιτέχνη και στον Οργανισμό παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, με 
δυνατότητα υποαδειοδότησης, αέναη και αμετάκλητη άδεια αντιγραφής, 
τροποποίησης, επεξεργασίας, κοινής χρήσης, διάθεσης και άλλης χρήσης των 
Αποτελεσμάτων και των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για οποιονδήποτε 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σκοπών προβολής, μάρκετινγκ και 
προώθησης και εμπορικών σκοπών]. 

 

7. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Έργο, τα Αποτελέσματα, τα Δικαιώματα 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε πληροφορία που λαμβάνει η Artis από τον 
Οργανισμό (οι "Εμπιστευτικές Πληροφορίες") θα πρέπει να τηρούνται εμπιστευτικά 
από τον Καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης συμφωνεί να μην αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν υποχρεούται να το πράξει βάσει 
νόμου.  

8. Η καλλιτέχνιδα συμφωνεί ότι δεν θα της καταβληθεί καμία αμοιβή σε σχέση με τη 
συμμετοχή της στο Έργο ή τα δικαιώματα που της παραχωρούνται με την υπογραφή 
του παρόντος Εντύπου Αποδέσμευσης Συμμετέχοντα. Η καλλιτέχνης επιβεβαιώνει ότι, 
ενώ χαίρεται που ο Οργανισμός θα την αναγνωρίσει ως δημιουργό των 
αποτελεσμάτων, παραιτείται ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα από όλα τα ηθικά 
δικαιώματα στα αποτελέσματα υπέρ του Οργανισμού και των αδειούχων, υπο-
αδειούχων, εκδοτών και διαδόχων του. 

9. Ο καλλιτέχνης το επιβεβαιώνει αυτό:  

(i) οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από αυτήν σε σχέση με 
το Έργο είναι ορθά,  

(ii) τα αποτελέσματα της συμμετοχής της στο Πρόγραμμα είναι δικό της έργο,   



30

 

3 
 

(iii) η χρήση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στα αποτελέσματα της 
συμμετοχής της στο Έργο (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης από τον 
[Οργανισμό] ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος στο οποίο παραχωρεί δικαιώματα) δεν 
θα παραβιάζει τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου 
μέρους- και 

(iv) Θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας ρήτρας 9. 

10. Ο Καλλιτέχνης αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, 
ζημία ή τραυματισμό που υπέστη ο Καλλιτέχνης σε σχέση με: (i) το Έργο ή (ii) τη 
συμμετοχή της.  Αυτό δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου ο θάνατος ή η σωματική 
βλάβη προκαλείται από αμέλεια του Οργανισμού ή όπου δεν είναι νομικά επιτρεπτό 
να αποκλειστεί η ευθύνη του Οργανισμού.  

 

11. Το παρόν Έντυπο Αποδέσμευσης Συμμετέχοντα διέπεται από το δίκαιο της 
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ] και τα δικαστήρια της [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ] έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές που 
προκύπτουν σε σχέση με αυτό ή το Έργο. 

 

Με εκτίμηση 

 

......................................... 

[ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ] 

 

Εγώ, [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ], κατανοώ και συμφωνώ να δεσμεύομαι από τους 
όρους του παρόντος Εντύπου Αποδέσμευσης Συμμετέχοντα. 

 

Υπογραφή........................................ 

 

Ημερομηνία............................................... 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν 
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.
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