
 
 

Πρώτο Έτος Λειτουργίας: 2016-2017, εαρινό εξάμηνο 
 

Σόπος λειτουργίας/Αντικείμενο-κοπός 

/Επαγγελματικές δεξιότητες 

1. Το Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική» 

λειτουργεί κυρίως στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, που έχει την ευθύνη της διοικητικής υπο- 

στήριξής του και συμπληρωματικά στις εγκαταστάσεις 

της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Αντικείμενό του είναι η 

μελέτη και η έρευνα αφ’ ενός του νομικού πλαισίου που 

διέπει την Πληροφορική και τις εφαρμογές της, αφ’ ετέ- 

ρου της Πληροφορικής ως επιστήμης που συμβάλλει στην 

προαγωγή της νομικής έρευνας και της νομικής πράξης 

στις ποικίλες εκφάνσεις της. 

2. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή 

της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω 

πεδία, ενόψει και των αναγκών της χώρας να αφομοιώνει 

και να προάγει τις επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμογές 

της Πληροφορικής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, μέσα 

από τον εφοδιασμό των μεταπτυχιακών φοιτητών με διε- 

πιστημονικές εξειδικευμένες γνώσεις στο Δίκαιο, στην 

Πληροφορική και στις εφαρμογές της, για μια επιτυχημέ- 

νη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. 

3. Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής: 

i. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών. 

ii. Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με ισχυρό επι- 

στημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στις Επι- 

στήμες του Δικαίου και της Πληροφορικής, με επίκεντρο 

τις σύγχρονες εξελίξεις τους, καθώς και η ικανότητα διε- 

πιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προ- 

βλημάτων στα εν λόγω επιστημονικά πεδία. 

iii. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η συστηματική 

πρακτική εξάσκηση στη συνθετική προσέγγιση των γνω- 

στικών αντικειμένων των παραπάνω δύο επιστημονικών 

κλάδων. 

iv. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της 

διδασκαλίας και συζήτησης πάνω σε σύνθετα ερευνητικά 

αντικείμενα Δικαίου και Πληροφορικής, καθώς και της 

εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών διεπιστημονικών 

μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. 

v. Η ανάπτυξη συναφών κριτικών και ερευνητικών δεξιο- 

τήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέ- 

δου. 

vi. O εφοδιασμός των αποφοίτων με τις γνώσεις που θα 

τους επιτρέψουν να καλύψουν με ιδιαίτερη επιτυχία συ- 

ναφείς επαγγελματικές θέσεις του Ιδιωτικού και Δημόσι- 

ου Τομέα, καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά και 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

4. Κατευθυντήριες αρχές του ΔΠΜΣ αποτελούν αφ’ ενός 

μεν η εξασφάλιση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στα- 

θερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρονων διακλαδικών 

γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και αρ- 

χών, αφ’ ετέρου δε η ανάπτυξη σε αυτούς των κριτικών 

και δημιουργικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια 

υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική 

δραστηριότητα. 

5. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του 

ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνε- 

χούς βελτίωσης κάθε πτυχής του Προγράμματος, της εκ- 

παιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, με τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας αιχμής, καθώς και η προώθηση συνεργα- 

σιών με συναφή Προγράμματα και Ιδρύματα του εσωτε- 

ρικού και του εξωτερικού. 

 

υγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΜ: 

Είναι το πρώτο και μόνο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχι- 

ακό Πρόγραμμα στην Ελλάδα στο αντικείμενο «Δίκαιο 

και Πληροφορική». Δεδομένου ότι η Πληροφορική έχει 

διεισδύσει σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοι- 

νωνικής ζωής, ιδιωτικής και δημόσιας, η γνώση του νομι- 

κού πλαισίου μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργεί και να 

εξελίσσεται αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για κάθε εργα- 

ζόμενο στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και για 

κάθε πολίτη. Στο Μεταπτυχιακό αυτό, πέρα από τα χρή- 

σιμα μαθήματα Νομικής και Πληροφορικής του Α΄ εξα- 

μήνου (ανάλογα με την επιστημονική προέλευση κάθε 

φοιτητή), στο Β΄ εξάμηνο αναλύονται σύγχρονα διεπι- 

στημονικά θέματα, όπως η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, η ηλεκτρονική εγκληματικότητα, το ηλεκτρο- 

νικό εμπόριο, τα πνευματικά δικαιώματα, η ασφάλεια 

(τεχνολογική και νομική), , η ψηφιακή επιχειρηματικότη- 

τα και καινοτομία, η οικονομική διάσταση της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα 

πληροφοριακά συστήματα σε διάφορους τομείς, η δικαι- 

ομετρία, οι τηλεπικοινωνίες και τα συναφή νομικά θέμα- 

τα. 

 

Προϋποθέσεις υμμετοχής 

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 

 

Τμημάτων Nομικής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών 

Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστι- 

κής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και ισότιμων 

Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι 

ΤΕΙ αντίστοιχων Τμημάτων, 

 

Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Πολυτεχνικών Σχολών, λοιπών Τμημάτων Σχολών Θετι- 

κών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και 

πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοιχων Τμημάτων, αντίστοιχων 

Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών 

Σχολών. 

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ (ΔΠΜ) 

«ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ» 

 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΑΙ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ 

 

Master of Science in «Law and Informatics» (ΥΕΚ Β’ 3000/31.12.2015), (ΥΕΚ 4273/Β/27-9-2018) 



Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων 

Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από 

απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του 

άρθρου 2 περ. β΄ του Ν. 3685/2008. 

 

Διαδικασία Επιλογής: 

Αξιολόγηση Φακέλου Υποψηφιότητας, κατά τα οριζόμενα 

στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ 

Προφορική Συνέντευξη 

Χωρίς διαδικασία επιλογής εισάγονται οι δικαστές και οι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος Νομικής ή Πληροφορικής. 

 

Προαπαιτούμενα Γλωσσομάθειας: 

Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 

(καλή γνώση) 

 

 

Αριθμός Εισακτέων: 50 

 

Διάρκεια : τρία (3) εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους 

φοίτησης. Για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική 

διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. 

 

(Μέγιστη διάρκεια σπουδών: 3 έτη, με δυνατότητα παρά- 

τασης με απόφαση της ΕΔΕ). 

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική ή/και Αγγλική 

 

Δίδακτρα: € 3.000 συνολικά για τα τρία εξάμηνα. 

 

Τποτροφίες/Παροχές: Mε απόφαση της Ειδικής 

Διιδρυματικής  Επιτροπής. 

Περίοδος Τποβολής Αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου έως 15 

Δεκεμβρίου 

Έναρξη μαθημάτων: αρχές Μαρτίου 

 

 

Διευθύντρια: 

 

      Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου 

Ερευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής, 

www.itlaw.uom.gr 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας 

Εγνατία 156, 54 636, Θεσσαλονίκη 

Γραφείο 526, 5ος όροφος, κτίριο Γ' 

 

 

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή: 

 

Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια 

Θεοχάρης Δαλακούρας, Καθηγητής, Αν. Διευθυντής 

Χρήστος Μαστροκώστας, Καθηγητής 

Εμμανουήλ Στειακάκης, Καθηγητής 

Θεόδωρος Κασκάλης, Αναπλ. Καθηγητής 

Ελένη Θεοχαροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Κωνσταντίνος Ψάννης, Αναπλ. Καθηγητής 
 

Διδάσκοντες: Καθηγητές ΑΕΙ και εξειδικευμένοι 

επιστήμονες 

 

Πληροφορίες: 

 

Επικοινωνία: Γραμματεία τηλ. 2310 891654, mli@uom.edu.gr 

  

Διευθύντρια : Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου, 

ealex@uom.edu.gr 

 

Δομή Προγράμματος πουδών: 90 ects 

8 μαθήματα: Α΄ εξάμηνο 4 υποχρεωτικά (Υ), ανάλογα με το πτυχίο του φοιτητή 

Β΄ εξάμηνο 4 επιλογής (Ε) 

Γ΄ εξάμηνο Διπλωματική Εργασία 

 

Α’ εξάμηνο Β’ εξάμηνο 

Πίνακας Α1 

Μαθήματα Υποχρεωτικά για φοιτητές 

με πτυχίο Νομικής και συναφών Επι- 

στημών 

Πίνακας Α2 

Μαθήματα υποχρεωτικά 

για φοιτητές με πτυχίο Πληρο- 

φορικής και συναφών Επιστη- 

μών 

Πίνακας Β 

Επιλογή 4 από τα παρακάτω 

μαθήματα 

1. Σεχνολογίες Πληροφορικής και Επι- 

κοινωνιών 

1. Ζητήματα Αστικού Δικαίου 1. Διανοητική ιδιοκτησία στην 

Πληροφορική 

2. Τπολογιστική σκέψη και Λογισμικό 2. Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου 2. Ηλεκτρονικό Έγκλημα 

3. Πληροφοριακά υστήματα και Βά- 
σεις Δεδομένων 

3. Ζητήματα Ποινικού Δικαίου 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο/Επιχειρείν 
– Κοινωνική Δικτύωση 

4. Παγκόσμιος Ιστός 4. Νομικό Περιβάλλον της Κοινω- 
νίας της Πληροφορίας 

4. Προσωπικά Δεδομένα 
 

  5. Ασφάλεια πληροφοριών στα 
δίκτυα υπολογιστών 

  6. Χηφιακή επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 

  7. Υορολογία και Διαδίκτυο - Πλη- 

ροφοριακά υστήματα Λογιστικής 

και Υορολογίας 

  8. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: 
Νομικές και τεχνολογικές πτυχές 

  9. τατιστική και Δικαιομετρία 

  10. Σηλεπικοινωνίες και συναφή 
νομικά θέματα 

   

Γ’ εξάμηνο Διπλωματική Εργασία  

http://www.itlaw.uom.gr/

