
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ  

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΕΠΙΣΤΘΜΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ DIM -104 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Νομικά Θζματα τθσ κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

Δ: διαλζξεισ, Φ: φροντιςτιριο, Ε: εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 (Δ) 7,5 

   

  
 

 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΑ ι/και ΑΓΓΛΙΚΑ, εφόςον ηθτθκεί. 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

  

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα 
αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α (ξεχωριςτό αρχείο ςτο e-mail)  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του 
Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Το  μάκθμα παρουςιάηει τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ ςτο ςφνολο τθσ ζννομθσ τάξθσ,   

από το ιδιωτικό, το εμπορικό ζωσ το δθμόςιο και το ποινικό δίκαιο.   

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ : 

 Να κατανοιςουν το νομικό πλαίςιο που διζπει τθ χριςθ του διαδικτφου ςε όλο το φάςμα τθσ ιδιωτικισ 

δραςτθριότθτασ (θλεκτρονικό εμπόριο, θλεκτρονικζσ ςυμβάςεισ, θλεκτρονικζσ διαφθμίςεισ). 



 Να αντιλθφκοφν τισ διαδικαςίεσ και τισ ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν επιτυχι 

διενζργεια θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. 

 Να ενθμερωκοφν για τουσ κινδφνουσ που ςυνεπάγεται θ χριςθ του διαδικτφου και για τα μζςα 

πρόλθψθσ και προςταςίασ από αυτοφσ. 

 Να ενθμερωκοφν για τθ νομικι προςταςία που παρζχεται ςτα ψθφιακά αγακά (λογιςμικό, βάςεισ 

δεδομζνων, πολυμζςα, ιςτοςελίδεσ, ψθφιακά ζργα κλπ.) με βάςθ το δίκαιο τθσ πνευματικισ και 

βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ.  

 Να αντιλθφκοφν τουσ περιοριςμοφσ και τισ προχποκζςεισ για νόμιμθ και αςφαλι διενζργεια 

θλεκτρονικϊν διαφθμίςεων με ςεβαςμό ςτον καταναλωτι. 

 Να γνωρίςουν τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ (θλεκτρονικά ζγγραφα, θλεκτρονικζσ υπογραφζσ).  

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ανάγκθ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων με βάςθ το νζο κανονιςτικό 

πλαίςιο του GDPR. 

  Να αντιλθφκοφν τθν επίδραςθ τθσ τεχνολογίασ και τθσ ρομποτικισ ςτθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ. 

 Να γνωρίςουν το θλεκτρονικό ζγκλθμα, τθν τυπολογία των εγκλθματικϊν πράξεων, μζςα πρόλθψθσ και 

μζςα προςταςίασ.  

 

Στο τζλοσ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα ζχει αναπτφξει τισ παρακάτω δεξιότθτεσ: 

 Αξιοποίθςθ του διαδικτφου και των εργαλείων που προςφζρει για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςισ τθσ κατά τρόπο επωφελι για τισ επιχειριςεισ και τουσ 

ςυμμετζχοντεσ  ςε αυτζσ. 

 Παρακολοφκθςθ των διεκνϊν και εκνικϊν κανόνων δικαίου για μια επιτυχι αντιμετϊπιςθ των κεμάτων που 

προκφπτουν από τθν εμπλοκι του διαδικτφου και των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και βοθκθμάτων ςε όλθ τθν 

γκάμα των ςυναλλαγϊν. 

 Άμεςθ, ςφγχρονθ και λεπτομερειακι προςζγγιςθ του χϊρου τθσ ζννομθσ προςταςίασ των προςωπικϊν 

δεδομζνων .  

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και 
παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 



 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
 

Το μάκθμα περιλαμβάνει τισ κεματικζσ ενότθτεσ:  

 Το θλεκτρονικό εμπόριο και τα νομικά κζματα ουςιαςτικοφ και δικονομικοφ δικαίου που διαφοροποιοφνται 

από το παραδοςιακό εμπορικό δίκαιο, 

 θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ (ςφναψθ ςυμβάςεων, ψθφιακζσ υπογραφζσ, ανάλθψθ υποχρεϊςεων, μζςα 

πλθρωμισ και γενικοί όροι των ςυναλλαγϊν, θλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί), 

 οι ςφγχρονεσ μορφζσ θλεκτρονικϊν ςυμβάςεων και ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν ςτο διαδίκτυο, 

 διαφιμιςθ μζςω διαδικτφου (περιοριςμοί, απαγορεφςεισ και κανόνεσ για τθν προςταςία του καταναλωτι), 

 το νομικό πλαίςιο τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων, θλεκτρονικζσ 

διοικθτικζσ πράξεισ),  

 θ προςταςία των διακριτικϊν γνωριςμάτων ςτο διαδίκτυο, ςτα οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα χϊρου και 

οι ετικζτεσ των ιςτοςελίδων, 

 τα ψθφιακά αγακά (λογιςμικό, βάςεισ δεδομζνων, πολυμζςα, ιςτοςελίδεσ, ψθφιακά ζργα κλπ.) και θ νομικι 

προςταςία τουσ με το δίκαιο τθσ πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ,  

 θ προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων με βάςθ το νζο κανονιςτικό πλαίςιο που βρίςκει εφαρμογι με τον 

GDPR.  

 Νζεσ μορφζσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ (εργαςία από απόςταςθ ι εργαςία από το ςπίτι)  

 θ  θλεκτρονικι εγκλθματικότθτα (computer crime, cyber crime) 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Γίνεται χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ και ςτθ διάκεςθ του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κυρίωσ μζςω τθσ πλατφόρμασ eclass (ανακοινϊςεισ, 
διαφάνειεσ διαλζξεων και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό, ανάρτθςθ και υποβολι 
εργαςιϊν, ομάδεσ χρθςτϊν, ςυηθτιςεισ, θλεκτρονικά μθνφματα, αςκιςεισ, 
γλωςςάριο, πολυμζςα), αλλά και ςυμβατικοφ e-mail.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Δραςτηριότητα Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Συγγραφι εργαςίασ 50 

Μελζτθ και ανάλυςθ βιβλιογραφίασ 43,50 

Μθ κακοδθγοφμενθ μελζτθ 55 

  



Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

187,50 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ; 

 Γραπτι εξζταςθ (80% του τελικοφ βακμοφ) που περιλαμβάνει 

ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ και  επίλυςθ προβλθμάτων 

 Εργαςία (20% του τελικοφ βακμοφ) 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ι. Ιγγλεηάκθσ, Δίκαιο τθσ πλθροφορικισ, 3

θ
 Ζκδοςθ, Σάκκουλασ, 2018 

Γ. Γιαννόπουλοσ, Ειςαγωγι ςτθ Νομικι Πλθροφορικι, Εκδόςεισ Νομικισ Βιβλιοκικθσ, 2018. 

Γ. Ηζκοσ, Διαδίκτυο, Θ/Υ & τθλεπικοινωνίεσ ςτο ελλθνικό δίκαιο, Σάκκουλασ, 2017 

P. Jougleux, Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Διαδικτφου, Σάκκουλασ, 2016. 

Κ. Δελοφκα-Ιγγλζςθ, Νομικά κζματα Θλεκτρονικοφ Εμπορίου, 2θ ζκδ., 2015. 

Ι. Ιγγλεηάκθσ, Το δικαίωμα ςτθν ψθφιακι λικθ και οι περιοριςμοί του, Εκδόςεισ Σάκκουλα, 2014. 

Ε. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του θλεκτρονικοφ Εμπορίου, Εκδόςεισ Σάκκουλα, Ακινα – Θεςςαλονίκθ, 2010. 

Κ. Καράκωςτασ, Δίκαιο και Internet, Νομικα ηθτιματα του διαδικτφου, 3
θ
 Ζκδοςθ, Σάκκουλασ, 2009.  

Philippe Jougleu, Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Διαδικτφου, Νομικζσ πτυχζσ του διαδικτφου ςτθν Ευρϊπθ, © 2016 

 
 

 

https://www.sakkoulas.gr/el/editions/g-zekos-diadiktyo-i-y-tilepikoinonies-sto-elliniko-dikaio-2017/
https://www.sakkoulas.gr/el/editions/p-jougleux-evropaiko-dikaio-tou-diadiktyou-2016/
https://www.sakkoulas.gr/el/editions/authors/philippe-jougleux/

