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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 
ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

Β’ Εξάμηνο: Μαθήματα επιλογήσ (ύνολο 30 ECTS) 
 

Οη θνηηεηέο επηιέγνπλ ηέζζεξα (4) απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα: 

 

α/α Μαζήκαηα 
Πηζηωηηθέο 

Μνλάδεο (ECTS) 

1 Γηαλνεηηθή Ηδηνθηεζία ζηελ Πιεξνθνξηθή (εμάκελν Β΄) 7,5 

2 Ζιεθηξνληθφ Έγθιεκα (εμάκελν Β΄) 7,5 

3 
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην/Δπηρεηξείλ – Κνηλσληθή Γηθηχσζε 

(εμάκελν Β΄) 
7,5 

4 Πξνζσπηθά Γεδνκέλα (εμάκελν Β΄) 7,5 

5 
Αζθάιεηα Πιεξνθνξηψλ ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηψλ (εμάκελν 

Β΄) 
7,5 

6 Φεθηαθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (εμάκελν Β΄) 7,5 

7 
Φνξνινγία θαη Γηαδίθηπν – Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Λνγηζηηθήο θαη Φνξνινγίαο (εμάκελν Β΄) 
7,5 

8 Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (εμάκελν Β΄) 7,5 

9 ηαηηζηηθή θαη Γηθαηνκεηξία (εμάκελν Β΄) 7,5 

10 Σειεπηθνηλσλίεο θαη ζπλαθή λνκηθά ζέκαηα (εμάκελν Β΄) 7,5 
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ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 
ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

Διανοητική Ιδιοκτηςία ςτην Πληροφορική (εξάμηνο Β΄) 

Υπεύζπλε καζήκαηνο:    Σύιβηα Σηαπξίδνπ (Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, ΓΠΘ)     

           Γεώξγηνο Μπακπέηαο (Λέθηνξαο, ΓΠΘ) 

 Αμηνιόγεζε: 100% γξαπηέο εμεηάζεηο 

 

ηφρνη Ζ δηδαζθαιία ηνπ δηθαίνπ ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, εζηηάδνληαο 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηηο λέεο κνξθέο ςεθηαθήο 

αλαπαξαγσγήο θαη δηάδνζεο, απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

απφ ηε ζχγθξνπζε ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο κε ηελ 

ειεπζεξία πξφζβαζεο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ 

ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία. Δμεηάδεηαη ε 

πξνζβνιή ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζην δηαδίθηπν, ηα είδε ηεο 

επζχλεο γηα ηε γελφκελε πξνζβνιή, κε ζχγρξνλε αλαθνξά ζηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Γεμηφηεηεο Οη θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα άυια 

αγαζά γεληθά θαη εηδηθφηεξα κε ηα έξγα θαη ηηο ζπκβνιέο πνπ 

πξνζηαηεχνληαη κε πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη ηα 

ζπλαξηψκελα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο λνκηθνχο θαλφλεο 

πνπ δηέπνπλ ηε δηαθίλεζε αγαζψλ ηνπ πλεχκαηνο ζην δηαδίθηπν. 

Οη θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

δηθαηνχρσλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ζην δηαδίθηπν, ρξεζηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

Πξνηεηλφκελε 

βηβιίνγξαθία 

Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ,Δ., Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία θαη 

Πιεξνθνξηθή, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζελα 2012 

Καιιηλίθνπ, Γηνλπζία. Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία θαη ζπγγεληθά 

δηθαηψκαηα / Γηνλπζία Καιιηλίθνπ. - 3ε έθδ. - Αζήλα : άθθνπιαο 

Π. Ν., 2008 

Κνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, Ζ λέα 

θνηλνηηθή ξχζκηζε, Γ. Κνπκάληνο, Λ. Κνηζίξεο, Μ. - Θ. Μαξίλνο, 

θ.ά. επηκέιεηα: Μηρ. - Θ. Μαξίλνο, άθθνπιαο Αλη. Ν., 2001 

Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, Μηραήι - Θεφδσξνο Γ. Μαξίλνο, άθθνπιαο 

Αλη. Ν., 2004 

Φεθηαθή ηερλνινγία θαη δίθαην, Μαληψηεο Γεκήηξεο Ν., Μαξίλνο 

Μηραήι - Θεφδσξνο Γ., Άλζηκνο Απφζηνινο Μ., Ηγγιεδάθεο Ησάλλεο 

Γ., Ννχζθαιεο Γεψξγηνο Η., Φνπληεδάθεο Σηκνιέσλ Ν. 

επηκέιεηα: Άλζηκνο Απφζηνινο Μ., Δθδφζεηο άθθνπια Α.Δ., 2004 

 

European Copyright Law (ed. Walter/v. Lewinski), Oxford 

University Press 2010 

http://www.biblionet.gr/book/141461/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/141461/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/141461/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85,_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/author/43391/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/com/433/%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%A0._%CE%9D.
http://www.biblionet.gr/com/433/%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%A0._%CE%9D.
http://www.biblionet.gr/com/433/%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%A0._%CE%9D.
http://www.biblionet.gr/author/33394/%CE%93._%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/12667/%CE%9B._%CE%9A%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/15869/%CE%9C._-_%CE%98._%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/15869/%CE%9C%CE%B9%CF%87._-_%CE%98._%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/18/%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84._%CE%9D.
http://www.biblionet.gr/author/15869/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_-_%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94._%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/18/%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84._%CE%9D.
http://www.biblionet.gr/com/18/%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84._%CE%9D.
http://www.biblionet.gr/com/18/%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84._%CE%9D.
http://www.biblionet.gr/author/3872/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%9D.
http://www.biblionet.gr/author/15869/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_-_%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94.
http://www.biblionet.gr/author/15869/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_-_%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94.
http://www.biblionet.gr/author/15869/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_-_%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94.
http://www.biblionet.gr/author/46320/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C.
http://www.biblionet.gr/author/41501/%CE%99%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B5%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94.
http://www.biblionet.gr/author/41501/%CE%99%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B5%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94.
http://www.biblionet.gr/author/41501/%CE%99%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B5%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94.
http://www.biblionet.gr/author/46775/%CE%9D%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99.
http://www.biblionet.gr/author/48036/%CE%A6%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%9D.
http://www.biblionet.gr/author/46320/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C.
http://www.biblionet.gr/com/411/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1_%CE%91.%CE%95.
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Iγγιεδάθεο, Η., Γίθαην ηεο Πιεξνθνξηθήο, εθδ. άθθνπια, Αζήλα-

Θεζζαινλίθε 2013. 

Καξάθσζηαο, Η., Γίθαην θαη Ηληεξλεη, 3ε έθδ., εθδ. Π.Ν. άθθνπια, 

Αζήλα 2009. 

ηδεξφπνπινο, Θ., Σν Γίθαην ηνπ Γηαδηθηχνπ, 3ε έθδ., εθδ. 

Π.Ν.άθθνπια, Θεζζαινλίθε 2008. 

Reed Chr., Internet Law, 2nd ed., Cambridge University Press 2004. 

Hoeren Th.. Internetrecht, Stand: April 2016 

 

Μέζνδνη 

αμηνιφγεζεο 

Σν κάζεκα βαζκνινγείηαη κε ηε γξαπηή εμέηαζε πάλσ ζε έλα εηδηθφ 

ζέκα δηθαίνπ ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Ηζηνζειίδα 

καζήκαηνο 

http://compus.uom.gr/MLI9/index.php 

 

Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (Ενδεικτικό) Μαθήματοσ: 

α/α εβδ Ύιε Γηδάζθωλ/νπζα 
1ε 

 

30/10/2020 

 

Δηζαγσγή ζην δίθαην ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο - Άπια αγαζά - Πλεπκαηηθή 

Ηδηνθηεζία - ήκα - Γηαθξηηηθά γλσξίζκαηα – domain names - επξεζηηερλία - 

design:  Βαζηθέο αξρέο, εμνπζίεο, φξηα πξνζηαζίαο 

Δπ. Καζεγήηξηα 

. ηαπξίδνπ 

2ε 

6/11/2020 

 

Σν δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (Η)  - Αληηθείκελν πξνζηαζίαο - 

Τπνθείκελν δηθαηψκαηνο - Καηεγνξίεο Έξγσλ 
Δπ. Καζεγήηξηα 

. ηαπξίδνπ 

3ε 

13/11/2020 

 

Σν δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (ΗΗ) -  - Πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα - Ζζηθφ 

δηθαίσκα - Δμνπζίεο - Όξηα πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο - Δμαηξέζεηο θαη 

πεξηνξηζκνί 

Δπ. Καζεγήηξηα 

. ηαπξίδνπ 

4ε 

20/11/2020 

 
Ζ λνκηθή θχζε θαη πξνζηαζία ηνπ software 

Δπ. Καζεγήηξηα 

. ηαπξίδνπ 

5ε 

27/11/2020 

 

πγγεληθά δηθαηψκαηα - Αληηθείκελν πξνζηαζίαο - Τπνθείκελν δηθαηψκαηνο - 

Πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα - Ζζηθφ δηθαίσκα - πεξηνξηζκνί 

Δπ. Καζεγήηξηα 

. ηαπξίδνπ 

6ε 

4/12/2020 

 

Λνγηζκηθά δηήζεζεο δηαθήκηζεο θαη δίθαην άπισλ αγαζψλ 

Λέθηνξαο 

Γηψξγνο Μπακπέηαο 

 

7ε 

11/12/2020 

 

Οξγαληζκνί πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο 

Λέθηνξαο 

Γηψξγνο Μπακπέηαο 

8ε 

18/12/2020 

 
Σν sui generis δηθαίσκα επί ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

Λέθηνξαο 

Γηψξγνο Μπακπέηαο 

9ε 

8/1/2021 

 

Φεθηαθά πνιηηηζηηθά αγαζά I:  (ςεθηαθφ βηβιίν, πνιπκεζηθεο 

εθαξκνγέο, νπηηθναθνπζηηθά έξγα): εηδηθά δεηήκαηα εθκεηάιιεπζεο 

θαη πξνζηαζίαο (π.ρ. ςεθηαθή επεμεξγαζία πθηζηάκελσλ έξγσλ) - 

Δπ. Καζεγήηξηα 

. ηαπξίδνπ 

http://compus.uom.gr/MLI9/index.php
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Bampetas_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Bampetas_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Bampetas_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Bampetas_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Bampetas_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Bampetas_cv.pdf
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
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Άδεηεο Creative Commons 

10ε 

15/1/2021 

 

Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη Δπηηξνπή γηα ηελ πάηαμε 

πξνζβνιψλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ ζην δηαδίθηπν  

Καζεγήηξηα 

Παλεπηζηεκίνπ 

Λεπθσζίαο . Δ. 

ηακαηνχδε 
Σ. Γηεπζχληξηα ΟΠΗ  

11ε 

22/1/2021 
Φεθηαθά πνιηηηζηηθά αγαζά ΗΗ:  Data mining - orphan works - user 

generated content - memes - Σερλνινγηθά Μέηξα Γηαρείξηζεο θαη 

Πξνζηαζίαο (DRMS) 

Δπ. Καζεγήηξηα 

. ηαπξίδνπ 

12 

29/1/2021 
 

Αλαπαξαγσγή θαη παξνπζίαζε ζην θνηλφ: κεραλέο αλαδήηεζεο, 

ππεξζχλδεζκνη (hyperlinks, deep links θ.ν.θ.), frames, metatags, ad 

words, peer to peer, streaming - Κνηλσληθά Γίθηπα (Blogs) - Internet 

Service Providers 

Δπ. Καζεγήηξηα 

. ηαπξίδνπ 

13ε Δμεηάζεηο Δπ. Καζεγήηξηα 

. ηαπξίδνπ 
Λέθηνξαο 

Γηψξγνο Μπακπέηαο 
  

https://legal.ihu.edu.gr/index.php/en/ihu-legal-studies-faculty?fid=35
https://legal.ihu.edu.gr/index.php/en/ihu-legal-studies-faculty?fid=35
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://econ.duth.gr/author/sstavrid/
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Bampetas_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Bampetas_cv.pdf
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ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 
ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

Ηλεκτρονικό Έγκλημα (εξάμηνο Β΄) 

Υπεύζπλνο καζήκαηνο: Θενράξεο Γαιαθνύξαο (Καζεγεηήο, ΓΠΘ) 

Αμηνιόγεζε:50% γξαπηέο εμεηάζεηο – 30% εξγαζία κε ππνρξεσηηθή 

παξνπζίαζε – 20% ζπκκεηνρή ζην κάζεκα 

ηφρνη Ζ αλάιπζε ησλ εθθάλζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο θαη 

αλάδεημε ηεο νινέλα απμαλφκελεο ζεκαζίαο ηνπ. Ζ θαηαλφεζε 

ησλ λνκνζεηηθψλ αλαγθαηνηήησλ ππφ ην θσο ηεο ζπγθξηηηθήο θαη 

δηεζλνχο επηζθφπεζεο. Ζ παξνρή εμηδεηθεπκέλεο γλψζεο ζε ζρέζε 

κε ηελ πνηληθή αληηκεηψπηζε ησλ εθθάλζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εγθιήκαηνο θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ πνηληθψλ ππνζέζεσλ. 

 

Γεμηφηεηεο Οη θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηα δεηήκαηα ηεο πνηληθήο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, απνθηνχλ εηδηθή 

γλψζε πάλσ ζην θαλνληζηηθφ πεδίν θαη ηε δηθαζηεξηαθή  

δηαρείξηζε ηεο ζρεηηθήο χιεο. 

Πεξηερφκελν 

καζήκαηνο 
Φχζε θαη δηάξζξσζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Γηεζλή θαη εζληθά θείκελα 

γηα ην δηαδίθηπν. Σα γλήζηα θαη ηα κε γλήζηα πιεξνθνξηθά 

εγθιήκαηα. Οη ζπκπεξηθνξέο πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ ή δεδνκέλα θαη πξνγξάκκαηα ρσξίο δηθαίσκα. Ζ 

παξάλνκε δηείζδπζε ζε δεδνκέλα (hacking). Οη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ  370
Β
 θαη  370

Γ
 ηνπ ΠΚ γηα ηελ παξαβίαζε απνξξήησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 370 ΠΚ (απφξξεην 

επηζηνιψλ), 370
Α
 ΠΚ (απφξξεην ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ) θαη 

334 ΠΚ (δηαηάξαμε νηθηαθήο εηξήλεο). Οη ινηπέο πεξηπηψζεηο 

δηθηπνπεηξαηείαο (cracking, exploits). H απνζηνιή αλεπηζχκεηεο 

αιιεινγξαθίαο (spamming). Ζ ζχλδεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ θαθφβνπιν θψδηθα (Java scripts, active-

X, Dialers). Οη ζπκπεξηθνξέο αιινίσζεο, δηαγξαθήο ή νινζρεξνχο 

εμάιεηςεο δεδνκέλσλ. Σα εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνκλήκαηα 

(άξζξ. 13 γ, 216, 222 ΠΚ). Ζ αιινίσζε ή εμάιεηςε δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 22 παξ. 4 λ. 

2472/1997 θαη 15 παξ. 1 λ. 3471/2006. Ζ αιινίσζε πξνγξακκάησλ 

θαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 66 λ. 2121/1993 γηα ηελ πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία. Ζ κφιπλζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηνχο θαη ε πνηληθή 

αληηκεηψπηζή ηεο. Σα εγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθίλεζε 

πιηθνχ κέζσ δηαδηθηχνπ. H απνζηνιή πβξηζηηθψλ, ζπθνθαληηθψλ ή 

εθβηαζηηθψλ κελπκάησλ ππφ ην θσο ησλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ ησλ 
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άξζξσλ 361 επ. θαη ηνπ λ. 2472/1997 πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Ζ δηαθίλεζε πιηθνχ πξνπαγάλδαο κίζνπο γηα 

ππνθίλεζε θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ή εμηξεκηζηηθήο πξνπαγάλδαο. Ζ 

πνξλνγξαθία αλειίθσλ (άξζξ. 348
Α
 θαη 348

 Γ
 ΠΚ). Απάηε κέζσ 

ππνινγηζηή θαη απάηε κε ππνινγηζηή (άξζξα 386, 386
Α
 ΠΚ). Ζ 

παξάζπξζε ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή 

ή εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε - Ζ ζσκαηεκπνξία (άξζξ. 351 ΠΚ). Ζ 

ηέιεζε ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ – Ζ «θπβεξλνηξνκνθξαηία». Ζ 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (λ. 2655/1998, 

λ. 3691/2008). Ζ παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο (άξζξ. 1 παξ. 3 λ. 

3225/2004). Ζ πνηληθή δίσμε θαη αλάθξηζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

εγθιεκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο - Οη εηδηθέο δηθνλνκηθέο 

ξπζκίζεηο (άξζξ. 59 παξ. 4 ΚΠΓ γηα αλαβνιή ελεξγεηψλ θαηά ηνπ 

ζχκαηνο, άξζξ. 226
Α
 παξ. 1 ΚΠΓ γηα εμέηαζε αλήιηθσλ καξηχξσλ, 

άξζξν 253
Α
 ΚΠΓ γηα εηδηθέο αλαθξηηηθέο πξάμεηο). Δηδηθά 

δεηήκαηα απφδεημεο ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο. Οη 

απνδεηθηηθέο απαγνξεχζεηο θαηά ηελ απφθηεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

πιηθνχ ησλ εγθιεκάησλ απηψλ (άξζξ. 177 παξ. 2 θ.ι.π.). Ζ 

λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ θαη ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ απφ ηνλ ρψξν 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο. Ζ δηεζλήο αζηπλνκηθή 

ζπλεξγαζία. 

Πξνηεηλφκελε 

βηβιίνγξαθία 

Θ. Γαιαθνύξαο, Ζιεθηξνληθφ έγθιεκα, 1
ε
 έθδ. 2018, Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε (ππφ έθδνζε).  

Γ. Κηνύπεο, Πνηληθφ δίθαην θαη internet, 1999.  

Δ. Μεηαμάθεο, Μπηηθφηλ (Bitcoin), θξππηνρξήκα θαη 

θπβεξλνέγθιεκα, 2017.  

Φ. Μπιωλόπνπινο, Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη Πνηληθφ Γίθαην. 

πκβνιή ζηελ εξκελεία ησλ άξζξσλ 13γ, 370 Β, 370 Γ, 386 Α ΠΚ 

(άξζξα 2-5 Ν.1805/1988), Πνηληθά 33, 1991.  

Θ. Σάκηνο, Κάξηεο απηφκαηεο ζπλαιιαγήο θαη πνηληθφ δίθαην. Ζ 

de lege lata  αμηνιφγεζε ηεο αζέκηηεο θηήζεο θαη ρξήζεο θαξηψλ 

απηφκαηεο ζπλαιιαγήο γηα αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ΑΣΜ, 2010. 

Μέζνδνη 

αμηνιφγεζεο 

πκκεηνρή ζην κάζεκα, πξνθνξηθή αλάπηπμε εξγαζίαο, γξαπηή 

εξγαζία, γξαπηή εμέηαζε.  
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Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (Ενδεικτικό) Μαθήματοσ: 

 

α/α εβδ Ύιε Γηδάζθωλ 
1ε 

 

31/10/2020 

 

Δηζαγσγή ζην ειεθηξνληθφ έγθιεκα : Οπζηαζηηθή θαη δηθνλνκηθή πξνζέγγηζε. 

Έλλνηα, δηαθξίζεηο, ραξαθηεξηζηηθά, πξνθιήζεηο 
 

Καζεγεηήο 

Θ. Γαιαθνχξαο 

2ε 

7/11/2020 

 

Ζ πνηληθή επζχλε δηαδηθηπαθψλ παξφρσλ Καζεγεηήο 

Θ. Γαιαθνχξαο 

3ε 

14/11/2020 

 

Οη ζπκπεξηθνξέο πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ ή δεδνκέλα 

θαη πξνγξάκκαηα ρσξίο δηθαίσκα. 

(α) Ζ παξάλνκε δηείζδπζε ζε δεδνκέλα (hacking). Οη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ  370Β θαη  370Γ ηνπ ΠΚ γηα ηελ παξαβίαζε απνξξήησλ. Ζ 

εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά (αληηγξαθή, απνηχπσζε, απνθάιπςε, 

ρξεζηκνπνίεζε, ινηπέο παξαβηάζεηο). Ζ ρσξίο δηθαίσκα πξφζβαζε.  

(β) Ζ ζπλδπαζκέλε αλαθνξά ηνπ πξνβιήκαηνο ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 370 ΠΚ (απφξξεην επηζηνιψλ), 370Α ΠΚ (απφξξεην 

ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ) θαη 334 ΠΚ (δηαηάξαμε νηθηαθήο εηξήλεο) 

ππφ ην θσο ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ηδησηηθφ βίν.  

(γ) Οη ινηπέο πεξηπηψζεηο δηθηπνπεηξαηείαο (cracking, exploits).  

(δ) H απνζηνιή αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο (spamming). Ζ ζχλδεζε 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ θαθφβνπιν θψδηθα (Java 

scripts, active-X, Dialers) 

Καζεγεηήο 

Θ. Γαιαθνχξαο 

4ε 

21/11/2020 

 

Ζ πνηληθή δίσμε θαη αλάθξηζε ησλ εηδηθφηεξσλ εγθιεκάησλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο.  

(α) Οη εηδηθέο δηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο (άξζξ. 59 παξ. 4 ΚΠΓ γηα αλαβνιή 

ελεξγεηψλ θαηά ηνπ ζχκαηνο, άξζξ. 226Α παξ. 1 ΚΠΓ γηα εμέηαζε 

αλήιηθσλ καξηχξσλ). 

(β) Οη εηδηθέο αλαθξηηηθέο πξάμεηο (άξζξ. 253Α ΚΠΓ) – Ζ αλαθξηηηθή 

δηείζδπζε, ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ, ε θαηαγξαθή δξαζηεξηφηεηαο εθηφο 

θαηνηθίαο κε ζπζθεπέο ήρνπ ή εηθφλαο ή άιια ηερληθά κέζα, ε 

ζπζρέηηζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

(γ) Σν άξζξν 18 ηνπ λ. 4267/2014 γηα ηε δπλαηφηεηα θαηάξγεζεο κε 

δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα ηζηνζειίδαο, ηελ πξνζσξηλή απελεξγνπνίεζε 

νλφκαηνο ρψξνπ ή ηελ θξαγή πξφζβαζεο ζε ηζηνζειίδα. Σα δηθαηψκαηα 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ ελ ιφγσ εγθιεκάησλ 

Καζεγεηήο 

Θ. Γαιαθνχξαο 

5ε 

28/11/2020 

 

Σα εγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθίλεζε πιηθνχ κέζσ δηαδηθηχνπ.  

H απνζηνιή πβξηζηηθψλ, ζπθνθαληηθψλ ή εθβηαζηηθψλ κελπκάησλ ππφ 

ην θσο ησλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 361 επ. θαη ηνπ λ. 

2472/1997 πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ δηαθίλεζε πιηθνχ πξνπαγάλδαο κίζνπο γηα ππνθίλεζε θπιεηηθψλ 

δηαθξίζεσλ ή εμηξεκηζηηθήο πξνπαγάλδαο (Πξφζζεην πξσηφθνιιν γηα 

ηελ πνηληθνπνίεζε πξάμεσλ ξαηζηζηηθνχ θαη μελνθνβηθνχ ραξαθηήξα, 

χκβαζε ηνπ πκβΔπξ ηνπ 2001 γηα ην έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν, λ. 

Υξήζηνο Νάηληνο  

Αληηεηζαγγειέαο 

Πξσηνδηθψλ, 

Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

ΓΠΘ 

https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
https://law.duth.gr/prosopiko/sc_cop/
https://law.duth.gr/prosopiko/sc_cop/
https://law.duth.gr/prosopiko/sc_cop/
https://law.duth.gr/prosopiko/sc_cop/
https://law.duth.gr/prosopiko/sc_cop/
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927/1979 θαη λ. γηα μελνθνβία).  

Ζ πνξλνγξαθία αλειίθσλ (άξζξ. 348Α θαη 348 Γ ΠΚ) 

6ε 

5/12/2020 

 

Σα ςεθηαθά πεηζηήξηα σο κέζν απφδεημεο ζηελ πνηληθή δίθε  

 
Καζεγεηήο 

Β.Κάηνο 

 

7ε 

12/12/2020 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνπ ηέιεζεο ησλ εγθιεκάησλ 

ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ. 

Σα εγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ (άξζξα 386, 386Α 

ΠΚ). Απάηε κέζσ ππνινγηζηή θαη απάηε κε ππνινγηζηή. Σν πξφβιεκα 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 386Α ΠΚ.  

Ο επεξεαζκφο ησλ ζηνηρείσλ. 

Οη ηξφπνη ηέιεζεο (κε νξζή δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, επέκβαζε 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρξεζηκνπνίεζε κε νξζψλ ή 

ειιηπψλ ζηνηρείσλ, ρξεζηκνπνίεζε νξζψλ ζηνηρείσλ ρσξίο δηθαίσκα). 

Πξνλνκηνχρεο θαη αθάιππηεο πεξηπηψζεηο απάηεο κε ππνινγηζηή 

Ν. αββίδεο, 

Γηθεγφξνο, Δηδηθφο 

Δπηζηήκνλαο ΓΠΘ 

 

8ε 

19/12/2020 

 

Ζ παξάζπξζε ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή ή 

εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε (γεληθά) 
Ζ ζσκαηεκπνξία (άξζξ. 351 ΠΚ).  
Ζ ηέιεζε ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ – Ζ «θπβεξλνηξνκνθξαηία». 
Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (λ. 2655/1998, λ. 

3691/2008) 

Ν. Γαγθιήο, 

Γηθεγφξνο, Δηδηθφο 

Δπηζηήκνλαο ΓΠΘ 

9ε 

9/1/2021 

 

Ο ηφπνο ηέιεζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ εγθιήκαηνο θαη ε έλλνηα ηεο εκεδαπήο ζην 

άξζξν 5 παξ. 3 ΠΚ. Οη νπζηαζηηθέο θαη δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λ. 4267/2014. Οη εηδηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο [πξνζηαζία αλήιηθσλ ζπκάησλ (άξζξ. 12 παξ. 1 λ. 

3064/2002), απνδεκίσζε ζπκάησλ (άξζξ. 1 θαη 3 λ. 3811/2009)]. Ζ παξνρή 

λνκηθήο βνήζεηαο (άξζξ. 1 παξ. 3 λ. 3225/2004). Οη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ 

εμηρλίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο (άξζξ. 187Β παξ. 3 ΠΚ – κέηξα 

επηείθεηαο) 

Καζεγεηήο 

Θ. Γαιαθνχξαο 

10ε 

16/1/2021 

 

Οη ζπκπεξηθνξέο αιινίσζεο, δηαγξαθήο ή νινζρεξνχο εμάιεηςεο δεδνκέλσλ. 

Σα εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνκλήκαηα (άξζξ. 13 γ, 216, 222 ΠΚ). Ζ 

επίδξαζε ηεο δηεπξπκέλεο έλλνηαο ηνπ εγγξάθνπ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

πιαζηνγξαθία θαη ηα ζπλαθή εγθιήκαηα. 
Σα έγγξαθα ζην δηαδίθηπν (ε ειεθηξνληθή επηζηνιή, νη ηζηνζειίδεο, ε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή).  
Ζ αιινίσζε ή εμάιεηςε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ε εθαξκνγή 

ησλ άξζξσλ 22 παξ. 4 λ. 2472/1997 θαη 15 παξ. 1 λ. 3471/2006.  
Ζ αιινίσζε πξνγξακκάησλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 66 λ. 2121/1993 γηα ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 
Ζ κφιπλζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηνχο θαη ε πνηληθή αληηκεηψπηζή ηεο 
 

Ν.Απνζηνιίδεο, 

Γηθεγφξνο, Δηδηθφο 

Δπηζηήκνλαο ΓΠΘ  
 

11ε 

23/1/2021 
χγρξνλεο πηπρέο ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν ηέιερνο ηεο Γίσμεο 

Ζιεθηξνληθνχ 

Δγθιήκαηνο ΔΛ.Α. 

12ε 

6/2/2021 
 

Δηδηθά δεηήκαηα απφδεημεο ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο. 
Οη δηθνλνκηθέο αθπξφηεηεο θαη νη απνδεηθηηθέο απαγνξεχζεηο. 
Ζ ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ.   
Οη εηδηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο 

Καζεγεηήο 

Θ. Γαιαθνχξαο 

https://staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/vkatos
https://staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/vkatos
https://law.duth.gr/prosopiko/sc_cop/
https://law.duth.gr/prosopiko/sc_cop/
https://law.duth.gr/prosopiko/sc_cop/
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
https://law.duth.gr/prosopiko/sc_cop/
https://law.duth.gr/prosopiko/sc_cop/
https://law.duth.gr/prosopiko/sc_cop/
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Dalakouras_cv.pdf
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[πξνζηαζία αλήιηθσλ ζπκάησλ (άξζξ. 12 παξ. 1 λ. 3064/2002), απνδεκίσζε 

ζπκάησλ (άξζξ. 1 θαη 3 λ. 3811/2009)]. Ζ παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο (άξζξ. 1 

παξ. 3 λ. 3225/2004).  
Οη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εμηρλίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο (άξζξ. 

187Β παξ. 3 ΠΚ – κέηξα επηείθεηαο) 

13ε Δμεηάζεηο Καζεγεηήο 

Θ. Γαιαθνχξαο 

  

http://law.duth.gr/staff/faculty/Dalakouras_cv.pdf
http://law.duth.gr/staff/faculty/Dalakouras_cv.pdf
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ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 
ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο/Επιχειρείν – Κοινωνική Δικτύωςη (εξάμηνο Β΄) 

Υπεύζπλνη καζήκαηνο: Μάξω Βιαρνπνύινπ (Καζεγήηξηα, ΠΑΜΑΚ) 

                                        Γεκήηξεο Μαληώηεο (Καζεγεηήο, ΓΠΘ) 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: 

ην κάζεκα αθελφο αλαιχεηαη ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη 

αθεηέξνπ εμεηάδνληαη ηα θαηλνηφκα κνληέια ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (Κνηλσληθψλ  Μέζσλ) ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

Α΄ Μέξνο: 

ην πξψην κέξνο εμεηάδνληαη νη λνκηθνί θαλφλεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 

ζην Γηαδίθηπν, ηε ζχλαςε ειεθηξνληθήο ζχκβαζεο, ηηο πξνζπκβαηηθέο θαη 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ηε δηαδηθηπαθή 

δηαθήκηζε, ηα νλφκαηα ρψξνπ (domainnames), θαζψο επίζεο παξνπζηάδνληαη ηξφπνη 

κνληεινπνίεζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Β΄Μέξνο: 

ην δεχηεξν κέξνο, επηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζέκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, αλάπηπμεο, ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κνληέισλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ/ επηρεηξείλ θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ: Καηλνηφκα κνληέια ειεθηξνληθνχ  εκπνξίνπ / επηρεηξείλ θαη θνηλσληθψλ 

κέζσλ/ θνηλσληθήο δηθηχσζεο - Ζιεθηξνληθή δηαθήκηζε – πξνβνιή- Search Engine 

Optimization Marketing SEO /SEM, Paid Search- Κνηλσληθή δηθηχσζε θαη 

θνηλσληθά κέζα/Social Networking –Social Media(blogs, networks, microblogs, 

videos, Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube) -Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο 

επηρεηξεζηαθνχο / βηνκεραληθνχο θιάδνπο (φπσο: δήκνη θνηλφηεηεο- έμππλε πφιε – 

κεηαθνξέο/ logistics- πγεία –ηνπξηζκφ – ηξάπεδεο –εθπαίδεπζε- πεξηβάιινλ). 

Σηόρνη 

Β΄κέξνπο 

 Ζ παξνπζίαζε, ε αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο θαηλνηφκσλ κνληέισλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ/ επηρεηξείλ, θηλεηνχ εκπνξίνπ, θαζψο θαη 

κνληέισλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Κνηλσληθψλ Μέζσλ) ζε ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ. 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο, ε αλάπηπμε, ν ζρεδηαζκφο, ε ρξήζε θαη ηέινο ε 

κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ δηαδηθηπαθψλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

κνληέισλ ειεθηξνληθνχ- θηλεηνχ εκπνξίνπ/επηρεηξείλ θαη 

θνηηλσληθήο δηθηχσζεο/ θνηλσληθψλ κέζσλ ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ,  

απφ άπνςε επηρεηξεζηαθή, ηερλνινγηθή, ζεζκηθή θαη ζπλζεθψλ 

αγνξάο. 
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Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζηνρεχεη: 

a. ζηε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ, δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, θαζψο θαη πιαηθνξκψλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ 

b. ζηελ αλάιπζε ηεο αλάπηπμεο ςεθηαθήο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, 

ιακβάλνληαο  ππφςε ην ηερλνινγηθφ, ζεζκηθφ θαη αγνξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ 

c. ζηελ αθνινπζεηέα δηαδηθαζία γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

κηαο επηρείξεζεο / νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ 

Σηα πιαίζηα ηνπ Β΄κέξνπο ηνπ καζήκαηνο επηδηώθεηαη: 

ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο 

ησλ ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ θαηλνηφκσλ κνληέισλ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ/ επηρεηξείλ θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ 

(Καηλνηφκα κνληέια ειεθηξνληθνχ  εκπνξίνπ / επηρεηξείλ θαη θνηλσληθψλ 

κέζσλ/ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, Ζιεθηξνληθή δηαθήκηζε – πξνβνιή, 

mobile apps). 

Γεμηόηεηεο 
ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ/ θηλεηψλ  επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ζην 

δηαδίθηπν θαη ηα θνηλσληθά κέζα 

Πξναπαηηήζεηο Βαζηθέο γλψζεηο ζε Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη 

Πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ 

Πωο ζα 

θαιπθηνύλ νη 

πξναπαηηήζεηο 

εθφζνλ είλαη αλαγθαίν ζα παξέρεηαη πξφζζεηε βαζηθή βηβιηνγξαθία γηα 

ηπρφλ θάιπςε ζρεηηθψλ θελψλ 

Πξνηεηλόκελα 

βηβιία 

Β κέξνπο 

  Μάξσ Βιαρνπνχινπ, «ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ. Απφ ηε ζεσξία 

ζηελ πξάμε», 2020, εθδφζεηο Rosili, ISBN978-618-5131-60-9. 

 Μ.ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟΤ – ΔΡΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ (2014), 

«eιεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη κάξθεηηλγθ - θαηλνηφκα κνληέια ζε 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ», ISBN: 978-960-7745-32-3, Κσδ.Δχδνμνο 

32997535 (Δθδφηεο): Μ.ΣΕΧΡΣΕΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ , 

Δ.RosiliBusinessBooks, Αζήλα 

 D. King, D.C. Turban, Ef. Turban, J. Lee, T.P. Liang, (2018), 

Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην: Αξρέο-Δμειίμεηο-ηξαηεγηθή κε έκθαζε ζηα 

Κνηλσληθά Γίθηπα απφ ηε ζθνπηά ηνπ Manager, εθδ. Μ. Γθηνχξδαο. 

 Tracy L. Tuten&Michael R. Solomon (Author), 2015, Social Media 

Marketing, The Horizontal Revolution, Pearson Education Lim. 

 Άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

Αμηνιόγεζε 
50% Τειηθή γξαπηή εμέηαζε, 50% Οκαδηθή βηβιηνγξαθηθή εξγαζία 

θαη παξνπζίαζε 

http://www.amazon.com/Tracy-L.-Tuten/e/B001JSECKG/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Michael%20R.%20Solomon&search-alias=books&sort=relevancerank
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Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (Ενδεικτικό) Μαθήματοσ: 

α/α εβδ Ύιε Γηδάζθωλ/νπζα 
1ε 

 

31/10/2020 

 

Ζιεθηξνληθή ππνγξαθή – Ννκηθά δεηήκαηα Καζεγεηήο  

Γ. Μαληψηεο 

2ε 

7/11/2020 

 

Ζιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε - Ννκηθέο πηπρέο  Καζεγεηήο  

Γ. Μαληψηεο 

3ε 

14/11/2020 

 

Δπζχλε παξφρσλ ππεξεζηψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην Καζεγεηήο  

Γ. Μαληψηεο 

4ε 

21/11/2020 

 

Zεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ζχκβαζεο – Πξνζηαζία 

θαηαλαισηή 

Αλ. Καζεγεηήο 

Απ. Υειηδφλεο 

5ε 

28/11/2020 

 

Καηάξηηζε ειεθηξνληθήο ζχκβαζεο – Ζιεθηξνληθή δήισζε βνχιεζεο - 

Διαηηψκαηα 

 

Αλ. Καζεγεηήο 

Απ. Υειηδφλεο 

6ε 

5/12/2020 

 

Καηλνηόκα κνληέια ειεθηξνληθνύ / θηλεηνύ επηρεηξείλ  θαη 

θνηλωληθήο δηθηύωζεο 

Ηνγελέο - viral κνληέιν, ζπλεξγαηηθφ – affiliate κάξθεηηλγθ, consumer 

generating marketing and content, e–mail marketing, advergaming & 

gamification (παηγληδηνπνίεζε), κνληέιν δηακνηξαζκνχ νηθνλνκίαο 

(sharing economy), κνληέιν πιεζνπνξηζκνχ (crowdfunding & 

crowdsourcing), επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, augmented reality, 

ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ, ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο, θ.ά.. 

Mobile apps θαη εθαξκνγέο ζε επηρεηξεζηαθά πεδία (ηνπξηζκφο, πγεία, 

εθπαίδεπζε, ιηαλεκπφξην) 

Καζεγήηξηα 

Μ. Βιαρνπνχινπ 

 

7ε 

12/12/2020 

 

Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο: Ζιεθηξνληθφ – Κηλεηφ Δκπφξην/ 

Δπηρεηξείλ, Φεθηαθή Δπηρείξεζε, Φεθηαθφ Μάξθεηηλγθ, Ζιεθηξνληθή 

δηαθήκηζε / πξνβνιή, Κνηλσληθή Γηθηχσζε , Κνηλσληθά Μέζα (Δ -

Commerce, e-mobile Business, Digital Enterprise, Digital Marketing, 

Digital advertising, Social Networking, Social Media, web 2.0), πεδία 

εθαξκνγήο.  Ζιεθηξνληθφο Αγνξαζηήο & ζπκπεξηθνξά ζε ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ 

Καζεγήηξηα 

Μ. Βιαρνπνχινπ 

8ε 

19/12/2020 

 

Ζ ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην Δπ. Καζεγεηήο 

Κ. Κφκληνο 

 

9ε 

9/1/2021 

 

Search Engine Optimization, Search Engine Marketing, Paid Search and 

Google Adwords θαη online advertising Search Engine Optimization 

Marketing SEO /SEM,: Πψο ζα θαηαθέξσ λα πξνβάιιεηαη ε 

επηρείξεζή κνπ / ηζηνζειίδα ζε θαιή ζεηξά ζε κεραλέο αλαδήηεζεο, ηη 

Υξήζηνο Εηάθεο, 

Γηδάθηνξαο ηνπ 

Σκήκαηνο 

Δθαξκνζκέλεο 

https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Maniotis_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Maniotis_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Maniotis_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Maniotis_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Maniotis_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Maniotis_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Chelidonis_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Chelidonis_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Chelidonis_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Chelidonis_cv.pdf
https://www.uom.gr/mavla
https://www.uom.gr/mavla
https://www.uom.gr/mavla
https://www.uom.gr/mavla
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

ζα πξέπεη λα θάλσ, εξγαιεία, δηαδηθαζίεο. Πιεξνθνξηθήο 

ΠαΜαθ, Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο, 

Ηδξπηήο ηεο εηαηξίαο 

www.imarketing.gr 

10ε 

16/1/2021 

 

Κνηλωληθή δηθηύωζε θαη κάξθεηηλγθ /Social Media Marketing: 

Σππνινγία θαη εθαξκνγέο:(blogs, networks, microblogs, videos, 

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube,…) πξνθιήζεηο, 

επθαηξίεο, θίλδπλνη, πξννπηηθέο, δηαδηθαζίεο, βήκαηα παξαδείγκαηα θαη 

αλάιπζε εθαξκνγψλ –πιαηθφξκεο θαη  πξαθηηθέο εθαξκνγψλ 

Καζεγήηξηα 

Μ. Βιαρνπνχινπ 

11ε 

23/1/2021 
Παξνπζηάζεηο κειεηψλ πεξίπησζεο ειεθηξνληθψλ/ θηλεηψλ  θαη 

κνληέισλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

Καζεγήηξηα 

Μ. Βιαρνπνχινπ 

12ε 

6/2/2021 
 

Μνληεινπνίεζε ζην ΖΔ – Γηαδηθαζίεο, εξγαιεία, εθαξκνγέο  Αλ. Καζεγεηήο 

Κ. Βεξγίδεο 

13
ε
 Δμεηάζεηο Καζεγήηξηα 

Μ. Βιαρνπνχινπ 

& Καζεγεηήο  

Γ. Μαληψηεο 

  

https://www.uom.gr/mavla
https://www.uom.gr/mavla
https://www.uom.gr/mavla
https://www.uom.gr/mavla
https://www.uom.gr/kvergidis
https://www.uom.gr/kvergidis
https://www.uom.gr/mavla
https://www.uom.gr/mavla
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Maniotis_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Maniotis_cv.pdf
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 
ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

Προςωπικά Δεδομένα (εξάμηνο Β΄) 

Υπεύζπλνη καζήκαηνο: Δπγελία Αιεμαλδξνπνύινπ (Καζεγήηξηα, 

ΠΑΜΑΚ) 

 Κνκλελόο Κόκληνο (Δπ. Καζεγεηήο Γηεζλνύο 

Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο) 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ αλάιπζε λνκηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ θαη εξκελεία ηνπ απφ ηα Γηθαζηήξηα/ηηο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο/ηα 

Δπξσπατθά φξγαλα θαη θνξείο. ε θάζε ζεκαηηθή αλαιχνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λένπ 

Καλνληζκνχ ΔΔ 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ (GDPR), ελψ ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηηο θαηλνηφκεο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ Καλνληζκνχ, (ππεχζπλνο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ-DPO, πξνζηαζία αλειίθσλ, δηθαίσκα ζηε ιήζε θ.ά.). 

Αμηνιόγεζε: 50% γξαπηέο εμεηάζεηο – 50% εξγαζία (κε ππνρξεσηηθή παξνπζίαζε) 

Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (Ενδεικτικό) Μαθήματοσ: 

α/α εβδ Ύιε Γηδάζθωλ/νπζα 
1ε 

30/10/2020 

 

Ηδησηηθφηεηα θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηελ ςεθηαθή επνρή 

/Πιεξνθνξηαθφο απηνθαζνξηζκφο ηνπ αηφκνπ θαη ζχγθξνπζε κε άιια 

ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα/Θεζκηθφ πιαίζην (ηζρχνπζα Οδεγία 95/46, ν 

λένο Καλνληζκφο ΔΔ 2016/679, ε ειιεληθή λνκνζεζία) 

 

Καζεγήηξηα Δ. 

Αιεμαλδξνπνχινπ 

2ε 

6/11/2020 
Βαζηθέο έλλνηεο / Αξρέο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ Καζεγήηξηα Δ. 

Αιεμαλδξνπνχινπ 

3ε 

13/11/2020 
Ζ ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο  

Καζεγήηξηα Δ. 

Αιεμαλδξνπνχινπ 

4ε 

20/11/2020 
Τπνρξεψζεηο ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία-  

Ο  ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

Καζεγήηξηα Δ. 

Αιεμαλδξνπνχινπ 

5ε 

27/11/2020 
Γηθαηψκαηα ππνθείκελνπ  Δπ .Καζεγεηήο 

Κνκλελφο Κφκληνο 

6ε 

4/12/2020 
Γηθνλνκηθά ζέκαηα 

 

Δπ .Καζεγεηήο 

Κνκλελφο Κφκληνο 

7ε 

11/12/2020 
Δπηβνιή θπξψζεσλ κε έκθαζε ζηα δηνηθεηηθά πξφζηηκα Δπ. Καζεγεηήο 

Κνκλελφο Κφκληνο 

https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

8ε 
A’ ΣΜΖΜΑ 
Σκήκα A΄ ζα 

κεηέρνπλ νη 

θνηηεηέο κε 
επψλπκα απφ A 

έσο θαη M 

 

16/12/2020 

 
Β’ΣΜΖΜΑ 
Σκήκα Β΄ ζα 

κεηέρνπλ νη 
θνηηεηέο κε 

επψλπκα απφ Ν 

έσο θαη Υ 

 

18/12/2020 

 

Γηαξξνή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ- Εεηήκαηα αζθάιεηαο  

 

 

Δπίθνπξε 

Καζεγήηξηα 

νθία Πεηξίδνπ 

 

 

Καζεγεηήο 

Βαζίιεο Κάηνο  

 

9ε 

8/1/2021 

 

Φεθηαθή δηεξεχλεζε πξνζβνιήο δεδνκέλσλ Αλ. Καζεγεηήο 

Κ. Βεξγίδεο 

10ε 

15/1/2021 
Ο λένο λφκνο 4624/2019 Καζεγήηξηα Λίιηαλ 

Μήηξνπ  

11ε 
Α’ΣΜΖΜΑ 

Σκήκα Α΄ ζα 

κεηέρνπλ νη 

θνηηεηέο κε 

επψλπκα απφ Α 

έσο θαη Μ 

20/1/2021 
 
 

 

 

Β’ΣΜΖΜΑ 
Σκήκα Β΄ ζα 
κεηέρνπλ νη 

θνηηεηέο κε 

επψλπκα απφ Ν 
έσο θαη Υ 

22/1/2021 
 

 

Γηαζπλνξηαθή ξνή δεδνκέλσλ - Πξνζηαζία αλειίθσλ- Ζιεθηξνληθή 

δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν (πειάηεο, 

θαηαλαισηέο) κε έκθαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα- Παξνπζίαζε εξγαζηψλ 

Καζεγήηξηα Δ. 

Αιεμαλδξνπνχινπ 

12ε 
Α’ΣΜΖΜΑ 

Σκήκα Α΄ ζα 

κεηέρνπλ νη 

θνηηεηέο κε 
επψλπκα απφ Α 

έσο θαη Μ 

27/1/2021 
 

 

 

Ζιεθηξνληθή επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ρψξν ηεο 

πγείαο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο – Παξνπζίαζε εξγαζηψλ 

Καζεγήηξηα Δ. 

Αιεμαλδξνπνχινπ 

https://www.uom.gr/spetrido
https://www.uom.gr/spetrido
https://www.uom.gr/spetrido
http://staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/vkatos
http://staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/vkatos
https://www.uom.gr/kvergidis
https://www.uom.gr/kvergidis
http://www1.aegean.gr/aegean/greek/administration/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8551.pdf
http://www1.aegean.gr/aegean/greek/administration/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8551.pdf
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex


  
 

 
17 

 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

Β’ΣΜΖΜΑ 
Σκήκα Β΄ ζα 

κεηέρνπλ νη 
θνηηεηέο κε 

επψλπκα απφ Ν 

έσο θαη Υ 

29/1/2021 

13ε Δμεηάζεηο Καζεγήηξηα Δ. 

Αιεμαλδξνπνχινπ & 

Δπ .Καζεγεηήο 

Κνκλελφο Κφκληνο 

 

  

https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/staff/Komninos_Komnios.html
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 
ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

Αςφάλεια Πληροφοριών ςτα Δίκτυα Τπολογιςτών (εξάμηνο Β΄) 

Υπεύζπλνη καζήκαηνο:  Ιωάλλεο Μαπξίδεο (Καζεγεηήο, ΠΑΜΑΚ) 

Παλαγηώηεο Φνπιεξάο (Δπ. Καζεγεηήο, 

ΠΑΜΑΚ) 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σν κάζεκα παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην 

ζεκειησδψλ ελλνηψλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, κε έκθαζε 

ζε Blockchain θαη Κπβεξλναζθάιεηα, εηδηθά δηακνξθσκέλν γηα επαγγεικαηίεο ηνπ 

λνκηθνχ θιάδνπ. 

 

Αλαιπηηθό Δβδνκαδηαίν Πξόγξακκα (Δλδεηθηηθό) Μαζήκαηνο: 
α/α (εβδ)  

 

Ύιε Γηδάζθωλ 
1ε 

5/11/2020 

 

Γηαδίθηπν θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 

 

Δπ. Καζεγεηήο 

Π. Φνπιεξάο 

2ε 

12/11/2020 

 

Δπίπεδα OSI θαη πξσηφθνιια 

 

Καζεγεηήο Η. 

Μαπξίδεο 

3ε 

19/11/2020 

 

Αζθάιεηα Πιεξνθνξηψλ – Ηδησηηθφηεηα 

 

Καζεγεηήο Η. 

Μαπξίδεο 

4ε 

26/11/2020 

 

Εεηήκαηα αζθάιεηαο ζε ζχγρξνλεο δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο 

 

Καζεγεηήο Η. 

Μαπξίδεο 

5ε 

3/12/2020 

 

Κπβεξλναζθάιεηα – Κπβεξλνέγθιεκα 

 

Καζεγεηήο Η. 

Μαπξίδεο 

6ε 

10/12/2020 

 

Αξρέο θξππηνγξαθίαο 

 

Καζεγεηήο Η. 

Μαπξίδεο 

7
ε
 

17/12/2020 

 

Καηαλεκεκέλν Καζνιηθφ θαη Σερλνινγίεο Blockchain 

 

Καζεγεηήο Η. 

Μαπξίδεο 

8
ε
 

14/1/2021 

 

Πψο ιεηηνπξγεί ην Blockchain – 1 

 

Καζεγεηήο Η. 

Μαπξίδεο 

9ε 

21/1/2021 

 

Πψο ιεηηνπξγεί ην Blockchain – 2 

 

Καζεγεηήο Η. 

Μαπξίδεο 

10ε Πεξίπησζε #1: Bitcoin  Καζεγεηήο Η. 

https://www.uom.gr/pfoul
https://www.uom.gr/pfoul
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

28/1/2021  Μαπξίδεο 

11
ε
 

4/2/2021 

 

Πεξίπησζε #2: Ethereum 

 

Καζεγεηήο Η. 

Μαπξίδεο 

 

12
ε
 

11/2/2021 

 

Έμππλα πκβφιαηα 

 

Καζεγεηήο Η. 

Μαπξίδεο 

13
ε
 Δμεηάζεηο 

 

 

Καζεγεηήο Η. 

Μαπξίδεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
https://www.uom.gr/mavridis
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ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 
ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

Χηφιακή Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (εξάμηνο Β΄) 

Υπεύζπλνη καζήκαηνο: Δκκαλνπήι Σηεηαθάθεο (Καζεγεηήο, ΠΑΜΑΚ) 

Φώηεο Κίηζηνο (Αλ.Καζεγεηήο, ΠΑΜΑΚ) 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: 

ην κάζεκα απηφ αλαπηχζζνληαη ζέκαηα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ θφζκν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. 

ηελ επνρή καο, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ςεθηαθφ 

επηρεηξείλ ή εθηεινχλ κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην Γηαδίθηπν. Αθφκε 

θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληειψο ζπκβαηηθά, επεξεάδνληαη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δνχκε πψο κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα πινπνηεζεί κία 

λέα επηρεηξεκαηηθή ηδέα πνπ λα βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δπίζεο, πψο ζπληάζζεηαη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ζε ηη δηαθέξεη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κηαο ζπκβαηηθήο 

επηρείξεζεο θαη πνηα εξγαιεία κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ εθπφλεζή ηνπ. Έλα αθφκε 

απφ ηα ζέκαηα πνπ ζα εζηηάζνπκε είλαη νη ζχγρξνλεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

πιαίζην ηεο ςεθηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Ζ ςεθηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη (κε πνιχ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

απ’ φηη ην παξαδνζηαθφ επηρεηξείλ) ζε θαηλνηνκία θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζε 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Θα εμεηάζνπκε ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο, 

ηελ ηζρπξή ζχλδεζε ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία θάζε 

επηκέξνπο ζηαδίνπ αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ. 

Ζ πξνζέγγηζεησλ δχν ελλνηψλ – ςεθηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία – ζα γίλεη κέζα απφ ηε κειέηε πεξηπηψζεσλ ζρεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ, κε έκθαζε ζηνλ ρψξν ηεο παξνρήο λνκηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Σηόρνη 

Δμεηάδνληαη νη έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, κε έκθαζε ζηελ ηερλνινγηθή ηεο δηάζηαζε. 

Αλαιχεηαη  ε επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ ζχιιεςε ηεο 

ηδέαο κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Παξάιιεια εμεηάδνληαη νη έλλνηεο, δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη αλαιχνληαη νη κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, ηδηαίηεξα ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή. 

Απνθηάηαη γλψζε ζρεηηθά κε ην πψο ε θαηλνηνκία (φρη κφλν σο 

απνηέιεζκα αιιά θαη σο δηαδηθαζία) ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα ζε δηαδηθηπαθφ 
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πεξηβάιινλ. Καηαλνείηαη ν ξφινο θαη ε ζεκαζίαο ηεο ηερλνινγίαο 

ηνπ Ηζηνχ ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ. 

Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο 

ιεπηνκεξή θαηαλφεζε γηα ηα θεληξηθά δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο θαηλνηνκίαο ζην ςεθηαθφ επηρεηξείλ, ηηο ζπλέπεηέο ηεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζε έλα δηεζλέο πιαίζην. Παξάιιεια νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ 

θαηλνηφκα ςεθηαθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ζα ηνπο βνεζνχλ 

λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα 

ελαζρφιεζε κε ηελ ςεθηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Γεμηόηεηεο 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο 

 δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά κία θαηλνηφκν 

επηρεηξεκαηηθή ηδέα 

 γλσξίδνπλ ηα εξγαιεία ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξεί λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο 

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ζην ε-επηρεηξείλ 

 αλαπηχζζνπλ έλα νινθιεξσκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

Γηδαθηηθέο 

κέζνδνη 

Γηαιέμεηο / Μειέηεο Πεξηπηψζεσλ / Δξγαζίεο 

Πξνηεηλόκελα 

βηβιία 

1. Καξαγηάλλεο, Ζ. 2010 Καηλνηνκία & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: 

Θεσξία – Πξάμε. νθία Α.Δ., Θεζζαινλίθε. 

2. Κνκλελφο, Ν., Κπξγηαθίλε, Λ. θαη εθεξηδή, Δ. (2001) 

Σερλνινγίεο Αλάπηπμεο Καηλνηνκίαο ζε πεξηθέξεηεο θαη 

ζπκπιέγκαηα, Gutenberg, Αζήλα. 

3. Λακπξφπνπινο Π., Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2008, Δθδφζεηο 

Πξνπνκπφο, 

4. ακαξά Δ., Βάιβε Θ., 2010.Καηλνηνκία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Θεσξία – Πξάμε, Δθδφζεηο νθία 

5. θνπιάο, Ν. 2002 Σν Δγρεηξίδην ηνπ Μηθξνχ θαη Μεζαίνπ 

Δπηρεηξεκαηία: Πξαθηηθφο νδεγφο γηα κηα θεξδνθφξα κηθξή θαη 

κεζαία επηρείξεζε, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα. 

6. Υαηδεθσλζηαληίλνπ Γ. & Γσληάδεο Ζ. 2009. 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία. Απφ ηελ ίδξπζε ζηε 

δηνίθεζε θαη ηελ επηβίσζε ηεο λέαο επηρείξεζεο, Δθδφζεηο 

Gutenberg 

7. Morris, M.H., Kuratko, D.F. and Covin, J.G. 2011 Corporate 
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Entrepreneurship & Innovation. 3
rd

 edition, South-Western, 

USA. 

8. Bessant, J. and Tidd, J. 2011 Innovation and Entrepreneurship. 

2
nd

 edition, John Wiley & Sons, West Sussex, UK. 

Αμηνιόγεζε 
Γξαπηή εμέηαζε 50% θαη Δξγαζία (κε ππνρξεσηηθή παξνπζίαζε) 

50% 

Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (Ενδεικτικό) Μαθήματοσ: 

α/α εβδ Ύιε Γηδάζθωλ 
1ε 

2/11/2020 

 

Ζ έλλνηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Καζεγεηήο  

Δκ. ηεηαθάθεο 

2ε 

9/11/2020 

 

χγρξνλεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο – ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ 

νηθνλνκία ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ ινηπψλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο 

θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

Αλ. Καζεγεηήο 

Φ. Κίηζηνο 

3ε 

16/11/2020 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθά επηρεηξεκαηηθά πεξηβάιινληα 

(δεκφζηνη νξγαληζκνί, νξγαληζκνί πνπ δελ απνζθνπνχλ ζην θέξδνο θηι.) 
Καζεγεηήο  

Δκ. ηεηαθάθεο 

4ε 

23/11/2020 

 

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κεηαμχ κηαο παξαδνζηαθήο θαη κηαο 

δηαδηθηπαθήο επηρείξεζεο) 

Αλ. Καζεγεηήο 

Φ. Κίηζηνο 

5ε 

30/11/2020 

 

 

Ζ έλλνηα θαη ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο Καζεγεηήο  

Δκ. ηεηαθάθεο 

6ε 

7/12/2020 

 

Ζ θαηλνηνκία ζηα πιαίζηα αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο ε αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο) 

Αλ. Καζεγεηήο 

Φ. Κίηζηνο 

7
ε
 

14/12/2020 

 

 

ηξαηεγηθή Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Αλ. Καζεγεηήο 

Φ. Κίηζηνο 

8
ε
 

21/12/2020 

 

 

Σερλνινγία θαη θαηλνηνκία (ε ζεκαζία θαη ε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο 

ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο) 
Καζεγεηήο  

Δκ. ηεηαθάθεο 

9ε 

11/1/2021 

 

Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ – εξγαιεία ηεο 

πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνηνκίαο 

Καζεγεηήο  

Δκ. ηεηαθάθεο 

10ε 

18/1/2021 

Μνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ (εηαηξίεο 

επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πςεινχ θηλδχλνπ, επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

θηι.) 

Αλ. Καζεγεηήο 

Φ. Κίηζηνο 

11
ε
 

25/1/2021 

Μειέηε πεξηπηψζεσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζην ρψξν 

ηεο πιεξνθνξηθήο 
Αλ. Καζεγεηήο 

Φ. Κίηζηνο 

https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/kitsios
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12
ε
 

1/2/2021 

 

Μειέηε πεξηπηψζεσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζην ρψξν 

ηεο πιεξνθνξηθήο 
Καζεγεηήο  

Δκ. ηεηαθάθεο 

13
ε Δμεηάζεηο Καζεγεηήο  

Δκ. ηεηαθάθεο &  Αλ. 

Καζεγεηήο 

Φ. Κίηζηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/stiakakis
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/kitsios
https://www.uom.gr/kitsios
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ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ 
ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

 

Υορολογία και Διαδίκτυο – Πληροφοριακά υςτήματα Λογιςτικήσ 
και Υορολογίασ (εξάμηνο Β΄) 

Υπεύζπλνη καζήκαηνο: Αζαλάζηνο Βαδαθίδεο (Καζεγεηήο, ΠΑΜΑΚ) 

Αληώλεο Σηαπξόπνπινο (Αλ. Καζεγεηήο, ΠΑΜΑΚ) 

Διέλε Θενραξνπνύινπ (Αλ. Καζεγήηξηα, ΓΠΘ) 

Αμηνιόγεζε: Γξαπηέο εμεηάζεηο 100% (70% Αζ. Βαδαθίδεο & Αλη. 

ηαπξφπνπινο – 30% Δι. Θενραξνπνχινπ) 

 
ηφρνη Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε ηα ζεκαληηθά λνκηθά δεηήκαηα πνπ 

γελλψληαη απφ ηε θνξνινγία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ: 

1. Χο πξνο ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ην νπνίν παξάγεηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ εκπνξίνπ πνπ γίλεηαη κέζσ Γηαδηθηχνπ, 

παξαηεξείηαη φηη επεηδή ην εκπφξην απηφ έρεη έληνλα δηεζλή, 

αιιά θαη άπιε δηάζηαζε, ην ελ ιφγσ εηζφδεκα δπζρεξψο 

ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν έδαθνο- θξάηνο θαη ηνχην 

δεκηνπξγεί δπζρέξεηεο ηφζν ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ αξκφδηνπ γηα 

θνξνινγία θξάηνπο, φζν θαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο 

(πνπ απαηηνχλ απμεκέλε ζπλεξγαζία ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν). 

Σνχην δεδνκέλνπ φηη ην θιαζηθφ Φνξνινγηθφ Γίθαην δηέπεηαη 

απφ ηελ αξρή ηεο εδαθηθφηεηαο ηνπ θφξνπ, ιφγσ ησλ εδαθηθψλ 

θξηηεξίσλ (ηφπνο θαηνηθίαο/έδξαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θ.πξ, 

λ.πξ ή λνκηθήο νληφηεηαο, ηφπνο πεγήο ηνπ εηζνδήκαηνο, ηφπνο 

κφληκεο εγθαηάζηαζεο επηρείξεζεο), βάζεη ησλ νπνίσλ 

εμεπξίζθεηαη εθάζηνηε ην αξκφδην γηα ηε θνξνινγία θξάηνο.  

2. Χο πξνο ηε θνξνινγία πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ αθνξά ηηο 

ειεθηξνληθά παξερφκελεο ππεξεζίεο, δειαδή εθείλεο πνπ 

παξέρνληαη κέζσ Γηαδηθηχνπ, παξαηεξείηαη φηη απηέο έρνπλ 

ηδηαίηεξνπο θαλφλεο εδαθηθφηεηαο ΦΠΑ θαη άξα, ηδηαίηεξε 

θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ζε ελσζηαθφ επίπεδν 

3. Χο πξνο ηνλ ειεθηξνληθφ ηδφγν, πξνζεγγίδεηαη ην ηδηαίηεξν 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ 

θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο θνξνινγίαο θεξδψλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε παηγλίσλ απφ ηνπο αδεηνδνηεκέλνπο παξφρνπο 

θαη ηεο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ησλ παηθηψλ 

Γεμηφηεηεο Οη θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηα ηδηαίηεξα θξηηήξηα θαη ηηο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηε θνξνινγία ζην Γηαδίθηπν, απνθηψληαο ηερλνγλσζία επί ηεο 

ηδηαίηεξεο θνξνινγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 



  
 

 
25 

 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

 

 

Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (Ενδεικτικό) Μαθήματοσ: 

α/α εβδ Ύιε Γηδάζθωλ/νπζα 
1

ε 

3/11/2020 

 

Φνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ (ηδηψηεο) Αλ. Καζεγεηήο 

Αλ. ηαπξφπνπινο 

2
ε 

10/11/2020 

 

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη Γηαδίθηπν Αλ. Καζεγήηξηα 

Δι. Θενραξνπνχινπ 

3
ε 

24/11/2020 

 

πκπιήξσζε εληχπσλ Δ1 θαη Δ2 (Γηάθνξεο πεξηπηψζεηο) Αλ. Καζεγεηήο 

Αλ. ηαπξφπνπινο 

4
ε 

1/12/2020 

 

πκπιήξσζε εληχπσλ Δ1 θαη Δ2 (Γηάθνξεο πεξηπηψζεηο) Αλ. Καζεγεηήο 

Αλ. ηαπξφπνπινο 

5
ε 

8/12/2020 

 

πκπιήξσζε εληχπνπ Δ9 γηα αθίλεηα Αλ. Καζεγεηήο 

Αλ. ηαπξφπνπινο 

6
ε 

15/12/2020 

 

Φνξνινγία πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ Καζεγεηήο 

Αζ. Βαδαθίδεο 

7
ε 

22/12/2020 

 

Φνξνινγία ΔΠΔ Καζεγεηήο 

Αζ. Βαδαθίδεο 

8
ε 

12/1/2021 

 

Φνξνινγία ΑΔ Καζεγεηήο 

Αζ. Βαδαθίδεο 

9
ε 

19/1/2021 

 

Φνξνινγία αηνκηθήο επηρείξεζεο Καζεγεηήο 

Αζ. Βαδαθίδεο 

10
ε 

26/1/2021 

 

Καηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΓΛ (Οκάδα 1-8) 

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο λνκηθήο κνξθήο εηαηξείαο 

Καζεγεηήο 

Αζ. Βαδαθίδεο & Αλ. 

Καζεγεηήο 

Αλ. ηαπξφπνπινο 

11
ε 

2/2/2021 

 

Ο Internet server σο κφληκε εγθαηάζηαζε επηρείξεζεο – 

Φνξνινγία ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ 

Αλ. Καζεγήηξηα 

Δι. Θενραξνπνχινπ 

12
ε 

9/2/2021 

ΦΠΑ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ  

Αλ. Καζεγήηξηα 

Δι. Θενραξνπνχινπ 

https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Theocharopoulou_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Theocharopoulou_cv.pdf
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Theocharopoulou_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Theocharopoulou_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Theocharopoulou_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Theocharopoulou_cv.pdf
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

13ε Δμεηάζεηο Καζεγεηήο 

Αζ. Βαδαθίδεο, Αλ. 

Καζεγεηήο 

Αλ. ηαπξφπνπινο& Αλ. 

Καζεγήηξηα 

Δι. Θενραξνπνχινπ 

 

Πξνηεηλόκελα βηβιία:  
Δι. Θενραξνπνχινπ, Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ ειεθηξνληθφ εκπφξην, εθδ. Αλη. 

Ν. αθθνπια 2007, Αζήλα 2007 

 

Καηξηλάθε, Φνξνινγηθά δεηήκαηα κφληκεο εγθαηάζηαζεο – Ζ ππφζεζε ηεο Google, 

ΓΦΝ (πεξηνδηθφ) 2017, ζει. 947-958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/vasak
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://www.uom.gr/stavrop
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Theocharopoulou_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Theocharopoulou_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Theocharopoulou_cv.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2018/04/Theocharopoulou_cv.pdf
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

 

ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 
ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηςη (εξάμηνο Β΄) 

Υπεύζπλνο καζήκαηνο: Δπζύκηνο Τακπνύξεο (Καζεγεηήο, ΠΑΜΑΚ) 

Βαζίιεηνο Τδέκνο [Δπ. Καζεγεηήο (Δθι.),   

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο] 

Αμηνιόγεζε:50% εξγαζία – 50% γξαπηέο εμεηάζεηο 

Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (Ενδεικτικό) Μαθήματοσ: 

α/α εβδ Ύιε Γηδάζθωλ 

1ε 

2/11/2020 

 

Δηζαγσγή ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε/Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο 

ηξαηεγηθέο θαη Πξσηνβνπιίεο 
Καζεγεηήο 

Δπζ. Σακπνχξεο 

2ε 

9/11/2020 

 

Παξνρή Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κηαο ηάζεο Καζεγεηήο 

Δπζ. Σακπνχξεο 

3ε 

16/11/2020 

 

Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή θαη Aλνηθηά θπβεξλεηηθά δεδνκέλα Καζεγεηήο 

Δπζ. Σακπνχξεο 

4ε 

23/11/2020 

 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Γξ. Φψηηνο 

Φπηζηιήο, 

Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο 

Δπηζηεκνληθήο 

Σεθκεξίσζεο θαη 

Δπνπηείαο, 

Δπηζηεκνληθή 

Τπεξεζία, Βνπιή 

ησλ Διιήλσλ 

5ε 

30/11/2020 

 

Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνξνλντνχ  Γξ. Μηραήι 

Κξεηηθφο, 

χκβνπινο/ 

Αλαιπηήο -

Δπηζηεκνληθή 

Τπεξεζία 

Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ 

6ε 

7/12/2020 

χγρξνλεο Σάζεηο: Σερλεηή Ννεκνζχλε θαη Κνηλσληθά Μέζα ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα  
Καζεγεηήο 

Δπζ. Σακπνχξεο 

https://www.uom.gr/tambouris
https://www.uom.gr/tambouris
https://www.uom.gr/tambouris
https://www.uom.gr/tambouris
https://www.uom.gr/tambouris
https://www.uom.gr/tambouris
http://fitsilis.gr/about-me/
http://fitsilis.gr/about-me/
https://www.eura.santannapisa.it/content/mihalis-kritikos
https://www.eura.santannapisa.it/content/mihalis-kritikos
https://www.uom.gr/tambouris
https://www.uom.gr/tambouris
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

 

7
ε
 

14/12/2020 

 

Αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ειεθηξνληθή δεκφζηα δηνίθεζε (θαη ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε).  

Δπ. Καζεγεηήο (Δθι.), 

Β. Σδέκνο 
Πξφεδξνο ηεο 

Έλσζεο Διιήλσλ 

Γεκνζηνιφγσλ, 
Μέινο Γ ΑΔΠ 

8
ε
 

21/12/2020 

Βαζηθέο αξρέο δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη δηνηθεηηθήο επηζηήκεο (ρξεζηή 

δηνίθεζε, δηαθάλεηα, αλαινγηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, θιπ), ειεθηξνληθή 

δεκφζηα δηνίθεζε (θαη ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε). 

Δπ. Καζεγεηήο (Δθι.), 

Β. Σδέκνο 
Πξφεδξνο ηεο 

Έλσζεο Διιήλσλ 

Γεκνζηνιφγσλ, 
Μέινο Γ ΑΔΠ 

9ε 

11/1/2021 

 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Ν. 4727/2020  Η Μαξία Μπιψζε, 

Γηθεγφξνο, 

Μεηαδηδαθηνξηθή 

εξεπλήηξηα 

ΜΥΛΩΣΗ cv.pdf

 
10ε 

18/1/2021 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Ν. 4727/2020 ΗΗ-πξφζβαζε πνιίηε ζηε δεκφζηα 

πιεξνθνξία 

Μαξία Μπιψζε, 

Γηθεγφξνο, 

Μεηαδηδαθηνξηθή 

εξεπλήηξηα 

ΜΥΛΩΣΗ cv.pdf

 
11

ε
 

25/1/2021 

 

 

Αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη ειεθηξνληθή δηαδηθαζία/Τπνβνιή ειεθηξνληθψλ 

αηηήζεσλ θαη ειεθηξνληθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνο ην ΑΔΠ/DPO Γεκνζίνπ, 

DPO ΑΔΠ/ Αλάξηεζε απνθάζεσλ Οινκέιεηαο ηνπ ΑΔΠ/Γηαχγεηα  

 

Δπ. Καζεγεηήο (Δθι.), 

Β. Σδέκνο 
Πξφεδξνο ηεο 

Έλσζεο Διιήλσλ 

Γεκνζηνιφγσλ, 
Μέινο Γ ΑΔΠ 

 

12
ε
 

1/2/2021 

 

 

Ζιεθηξνληθέο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

 

 

Καζεγεηήο Γεκήηξηνο 

θηαδάο 
 

 

13
ε Δμεηάζεηο Καζεγεηήο 

Δπζ. Σακπνχξεο& Δπ. 

Καζεγεηήο (Δθι.), Β. 

Σδέκνο 
 

  

http://papm.puas.gr/cv/tzemos.pdf
http://papm.puas.gr/cv/tzemos.pdf
http://papm.puas.gr/cv/tzemos.pdf
http://papm.puas.gr/cv/tzemos.pdf
http://www.itlaw.uom.gr/Milossi.html
http://www.itlaw.uom.gr/Milossi.html
http://www.itlaw.uom.gr/Milossi.html
http://www.itlaw.uom.gr/Milossi.html
http://www.itlaw.uom.gr/Milossi.html
http://www.itlaw.uom.gr/Milossi.html
http://www.itlaw.uom.gr/Milossi.html
http://www.itlaw.uom.gr/Milossi.html
http://papm.puas.gr/cv/tzemos.pdf
http://papm.puas.gr/cv/tzemos.pdf
https://www.uom.gr/dskiadas
https://www.uom.gr/dskiadas
https://www.uom.gr/tambouris
https://www.uom.gr/tambouris
http://papm.puas.gr/cv/tzemos.pdf
http://papm.puas.gr/cv/tzemos.pdf
http://papm.puas.gr/cv/tzemos.pdf
http://papm.puas.gr/cv/tzemos.pdf
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σρνιή Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

Γξακκαηεία ΓΠΜΣ «Γίθαην θαη 

Πιεξνθνξηθή» 

Δγλαηία 156, 546 36 Θεζζαινλίθε 

Σει.: +30 2310 891 654 

mli@uom.edu.gr 

ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 
ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

τατιςτική και Δικαιομετρία (εξάμηνο Β΄) 

Υπεύζπλνο καζήκαηνο: Ιωάλλεο Νηθνιαϊδεο (Καζεγεηήο, ΠΑΜΑΚ) 

Αμηνιόγεζε:70% γξαπηέο εμεηάζεηο – 30% εξγαζία κε ππνρξεσηηθή 

παξνπζίαζε 

Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (Ενδεικτικό) Μαθήματοσ: 

α/α εβδ Ύιε Γηδάζθωλ 
1ε 

5/11/2020 

 

Έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο 

 Ζ θχζε ηεο ζηαηηζηηθήο 

 Μεηαβιεηέο, πιεζπζκνί θαη δείγκαηα 

Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

2ε 

12/11/2020 

 

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή - πιινγή θαη παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

 ηαηηζηηθνί πίλαθεο 

 Γηαγξάκκαηα 

Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

3ε 

19/11/2020 

 

ηαηηζηηθά κέηξα ησλ ζηνηρείσλ 

 Μέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο 

 Μέηξα αζπκκεηξίαο θαη θχξησζεο 

Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

4ε 

26/11/2020 

 

Πηζαλφηεηεο 

 χληνκε παξνπζίαζε 
Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

5ε 

3/12/2020 

 

 

Θεσξεηηθέο θαηαλνκέο 

 Καλνληθή θαηαλνκή 

 Άιιεο ζεκαληηθέο ζεσξεηηθέο θαηαλνκέο 
Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

6ε 

10/12/2020 

 

Δθηηκεηηθή 

 Δθηίκεζε κε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

 Γηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηνπ κέζνπ 

Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

7
ε
 

17/12/2020 

 

 

Έιεγρνο ππνζέζεσλ 

 θάικαηα ηχπνπ Η θαη ΗΗ 

 Έιεγρνο ππνζέζεσο ηνπ κέζνπ 
Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

8
ε
 

14/1/2021 

 

 

Αλάιπζε ζπρλνηήησλ 

 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 

 Έιεγρνο νκνηνγέλεηαο 
Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

9ε 

21/1/2021 

 

Απιφ γξακκηθφ ππφδεηγκα ηεο παιηλδξφκεζεοθαη ζπζρέηηζε 

 Γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

 Ζ κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

 Τπνζέζεηο ηνπ απινχ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο ηεο παιηλδξφκεζεο 

 Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

 Πξνβιέςεηο ηνπ απινχ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο ηεο παιηλδξφκεζεο 

Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
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10ε 

28/1/2021 

Πνιιαπιφ γξακκηθφ ππφδεηγκα ηεο παιηλδξφκεζεο 

 Πξνζδηνξηζηηθέο θαη ζηνραζηηθέο ζρέζεηο 

 πληειεζηέο παιηλδξφκεζεο θαη ειαζηηθφηεηεο 

 Αζθήζεηο θαη παξαδείγκαηα κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ παθέησλ 

 

Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

11
ε
 

4/2/2021 

 

 

Αζθήζεηο θαη παξαδείγκαηα κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ παθέησλ 

 Ζ ηαηηζηηθή σο εξγαιείν γηα αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο, 

ηεο λνκνινγίαο θαη ηεο λνκηθήο ζεσξίαο 
Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

 

12
ε
 

11/2/2021 

 

Αζθήζεηο θαη παξαδείγκαηα κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ παθέησλ 

 Ζ ηαηηζηηθή σο εξγαιείν ράξαμεο ζηξαηεγηθήο θαηά ην ρεηξηζκφ 

λνκηθψλ θαθέισλ 
Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

13
ε Δμεηάζεηο Καζεγεηήο, 

Ησάλλεο Νηθνιαΐδεο 

 

  

https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
https://www.uom.gr/nikolai
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ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 
ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

Σηλεπικοινωνίεσ και ςυναφή νομικά θέματα (εξάμηνο Β΄) 

Υπεύζπλνη καζήκαηνο:  Δπγελία Αιεμαλδξνπνύινπ (Καζεγήηξηα, 

ΠΑΜΑΚ) 

Κωλζηαληίλνο Χάλλεο (Αλ. Καζεγεηήο, 

ΠΑΜΑΚ) 

Πεξηερόκελν καζήκαηνο: Σα κάζεκα απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζπλνιηθήο επνπηείαο ηνπ επηθνηλσληαθνχ θιάδνπ, απφ ηερλνινγηθή 

θαη λνκηθή άπνςε, ησλ πξαθηηθψλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

θαη ξαδηνηειενπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ επνπηείαο ηεο αγνξάο 

απφ ηηο αξκφδηεο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο. 

Αμηνιόγεζε:50% εξγαζία (κε ππνρξεσηηθή παξνπζίαζε) – 50% εμεηάζεηο 

Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (Ενδεικτικό) Μαθήματοσ: 

α/α εβδ Ύιε Γηδάζθωλ/νπζα 
1

ε 

3/11/2020 

 

Tερλνινγίεο ζχγθιηζεο επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ (ζχγθιηζε 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη ΜΜΔ, ζχγθιηζε Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ θαη Τπεξεζηψλ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ζχγθιηζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ, ζχγθιηζε Γηθηχσλ Πξφζβαζεο Δπφκελεο Γεληάο, ζχγθιηζε 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη δηθηχσλ πςειψλ επηδφζεσλ, νη πξνθιήζεηο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ ζχγθιηζε επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, ζχγθιηζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηειεφξαζεο, ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ) 

Αλ. Καζεγεηήο 

Κ. Φάλλεο 

2
ε 

10/11/2020 

 

Οη λέεο ξπζκηζηηθέο πξνθιήζεηο, ε ηηκνιφγεζε λέσλ ππεξεζηψλ, ε επίδξαζε 

ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ ζηηο λέεο  ηειεπηθνηλσληαθέο 

ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, νη ζπλέπεηεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, παξαδείγκαηα 

επσθεινχο αμηνπνίεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο επφκελεο 

γεληάο 

Αλ. Καζεγεηήο 

Κ. Φάλλεο 

3
ε 

24/11/2020 

 

Εεηήκαηα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο κε έκθαζε ζηελ 

πξφζβαζε ζηα δίθηπα θαη ζηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο 
Αλ. Καζεγεηήο 

Κ. Φάλλεο 

4
ε 

1/12/2020 

 

Σειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, δίθηπα νπηηθψλ 

δηθηχσλ (FTTx, VDSL), θηλεηά (4G, LTE) θαη δνξπθνξηθά δίθηπα 
 Αλ. Καζεγεηήο 

Κ. Φάλλεο 

5ε 

8/12/2020 

χγρξνλν ηειεπηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ θαη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ εθαξκνγψλ γηα Κνηλσληθέο Πξνθιήζεηο (ICT in the 

Societal Challenges) θαη Βηνκεραληθή Αλάπηπμε (ICT-Industrial Leadership) 

Αλ. Καζεγεηήο 

Κ. Φάλλεο 

6ε 

15/12/2020 

Παξερφκελεο ππεξεζίεο -Τπνρξεψζεηο θαη επζχλε παξφρσλ- Γηθαηψκαηα 

ρξεζηψλ/θαηαλαισηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ  

 

 

πχξνο Σάζζεο 
Γηθεγφξνο , Πξφεδξνο 

Hellenic Association 

of  Data Protection & 

Privacy  

https://www.uom.gr/kpsannis
https://www.uom.gr/kpsannis
https://www.uom.gr/kpsannis
https://www.uom.gr/kpsannis
https://www.uom.gr/kpsannis
https://www.uom.gr/kpsannis
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1388&tmima=6&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1388&tmima=6&categorymenu=2
https://www.uom.gr/kpsannis
https://www.uom.gr/kpsannis
http://www.tassis.com/profile.html
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7
ε 

22/12/2020 

 

χγρξνλεο επηθνηλσλίεο θαη ν ξφινο ηνπ ΔΡ Καζεγήηξηα Λίιηαλ 

Μήηξνπ, Μέινο ΔΡ 

8
ε 

12/1/2021 

 

Γηαζθάιηζε απνξξήηνπ ηειεπηθνηλσληψλ – Άξζε απνξξήηνπ  

 
Καζεγήηξηα Δ. 

Αιεμαλδξνπνχινπ 

9
ε 

19/1/2021 

 

Πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο-λνκηθφ πιαίζην  

 
Καζεγήηξηα Δ. 

Αιεμαλδξνπνχινπ 

10
ε 

26/1/2021 

 

Τπνρξεψζεηο πξνζηαζίαο ηδησηηθφηεηαο ρξεζηψλ  

 
Καζεγήηξηα Δ. 

Αιεμαλδξνπνχινπ 

11
ε 

2/2/2021 

 

Αζθάιεηα ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ Δπ. Καζεγεηήο 

Π. Φνπιεξάο 

12
ε 

9/2/2021 
Σειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο γηα Μεγάια Γεδνκέλα (Big Data), Τπνινγηζηηθή 

Νέθνπο (Cloud Computing) θαη Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (Internet of Things) 

Αλ. Καζεγεηήο 

Κ. Φάλλεο 

13
ε Δμεηάζεηο Αλ. Καζεγεηήο 

Κ. Φάλλεο & 

Καζεγήηξηα Δ. 

Αιεμαλδξνπνχινπ 

 

http://www1.aegean.gr/aegean/greek/administration/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8551.pdf
http://www1.aegean.gr/aegean/greek/administration/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8551.pdf
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/pfoul
https://www.uom.gr/pfoul
https://www.uom.gr/kpsannis
https://www.uom.gr/kpsannis
https://www.uom.gr/kpsannis
https://www.uom.gr/kpsannis
https://www.uom.gr/ealex
https://www.uom.gr/ealex

