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Επιστημονικά Υπεύθυνος: 

Ευγενία Αλεξανδροπούλου  - Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια 
 

1. Συνοπτική Περιγραφή Θερινού Σχολείου 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 
Περιουσίας του Πανεπιστημίου, οργανώνει Θερινό Σχολείο, με τίτλο «Νομικά Ζητήματα 
Πληροφορικής», διάρκειας 30 διδακτικών ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Διάρκεια:   30 ώρες  

Κόστος:   220  Ευρώ 

Περίοδος διεξαγωγής: 26 - 30 Ιουνίου 2017  

Τόπος διεξαγωγής:  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη 

Υλοποίηση:  Διά ζώσης εκπαίδευση 

Πιστοποιητικό:   Χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Επιστημονικά υπεύθυνος:  Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια & 
Διευθύντρια Μεταπτυχιακού «Δίκαιο και Πληροφορική» Τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (νομικούς, 
πληροφορικούς, σύμβουλους επιχειρήσεων κ.ά.), σε ελεύθερους επαγγελματίες και 
σε επιχειρήσεις με έμφαση σε αυτές του χρηματοπιστωτικού κλάδου (τράπεζες, 
ασφαλιστικές, εισπρακτικές, real estate), των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(τηλεπικοινωνίες – Διαδίκτυο), των υπηρεσιών υγείας, σε φορείς δημόσιας 
διοίκησης (ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) καθώς και σε 
φοιτητές νομικής και πληροφορικής, αλλά και άλλων επιστημονικών κλάδων, που 
επιθυμούν να αποκτήσουν κατάρτιση για τους κανόνες που διέπουν την 
Πληροφορική και τις εφαρμογές της. 

 

Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι είναι η κατάρτιση νομικών, πληροφορικών, 
συμβούλων επιχειρήσεων και στελεχών επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στα 
νομικά θέματα που καθημερινά ανακύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του 
Διαδικτύου. Τα θέματα αυτά άπτονται της προστασίας των προσωπικών δεδομένων με 
έμφαση στον τραπεζικό χώρο και τον χώρο της υγείας, του νομικού πλαισίου των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, των εφαρμογών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, των τεχνικών πτυχών της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων 
τεχνολογιών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της προστασίας των πνευματικών 
δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο. 

2. Σε ποιους Απευθύνεται 

3. Σκοπός 
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Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

1. 1 Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Γενικοί κανόνες 

2.  Ηλεκτρονική διαχείριση προσωπικών δεδομένων στον τραπεζικό χώρο και 
στον χώρο της υγείας 

3.  Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεπικοινωνίες & διαδίκτυο) 

4.  Εφαρμογές Διαδικτύου και νέων τεχνολογιών 

5.  Νομικά θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου 

6.  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

7.  Ηλεκτρονικό έγκλημα 

8.  Πνευματικά δικαιώματα και Πληροφορική – Σύνοψη συμπερασμάτων 
σεμιναρίου 

 

Οι εισηγητές των Θερινών Σχολείων είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και 
στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση. Ακολουθεί 
λίστα με τους εισηγητές 

 Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια & Διευθύντρια 
Μεταπτυχιακού «Δίκαιο και Πληροφορική» Τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας 

 Κώστας Βεργίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 
Παν. Μακεδονίας  

 Δέσποινα Βεζακίδου, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

 Μαρία Μυλώση, Δικηγόρος, Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Παν. Μακεδονίας 

 Αικατερίνη Γιαννουκάκου, Επιστήμονας της Πληροφόρησης,  Msc, Υπ. Δρ. 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

 Μαρία Νικήτα, Πληροφορικός Msc, Υπ. Δρ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

 Χρυσή Μεταλλίδου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Msc, Υπ. Δρ. 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

 

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σημειώσεις καθώς και συμπληρωματικό υλικό 
(π.χ. ηλεκτρονικό υλικό, διαφάνειες διαλέξεων και σχετική με το αντικείμενο και τον κλάδο 
ελληνική και ξένη αρθρογραφία / βιβλιογραφία). 

 

4. Θεματικές Ενότητες 

5. Διδακτικό προσωπικό 

6. Ακαδημαϊκό Υλικό 
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Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί 26 - 30/6  Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 16:30 – 
21:30 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που βρίσκεται στην οδό 
Εγνατία 156 στη Θεσσαλονίκη. 

 

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση 
με εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους 
συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση 
Παρακολούθησης. 

 

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα εξειδίκευσης απαιτείται η ολοκλήρωση των 
παρακάτω τριών βημάτων. 

 

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής 

Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας εδώ ή 
αυτοπροσώπως στο γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης. 

 

ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών 

Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση. 

1. Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για 
τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν. 

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας. 

3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μόνο για τα δια ζώσης προγράμματα). 

  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν: 

 Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
progsymp@uom.gr  ή 

 Με ΦΑΞ στο 2310 891 648 

 

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων 

Η καταβολή των διδάκτρων (Εφάπαξ ή Προκαταβολή, ανάλογα με το πρόγραμμα) θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή του. 

Η αποπληρωμή των δόσεων των διδάκτρων (μία ή/και περισσότερες δόσεις ανάλογα με 
τη διάρκεια και το κόστος του προγράμματος) γίνεται τουλάχιστον μία βδομάδα πριν τη 
λήξη του. 

Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Μετρητά 

 Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό στην Επωνυμία: Εταιρία Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Τράπεζα Πειραιώς: 5202-014396-560 (ΙΒΑΝ: GR 520172 2020 0052 0201 4396 560) 

7. Τρόπος διεξαγωγής 

8. Αξιολόγηση συμμετεχόντων 

9. Αιτήσεις – Δικαιολογητικά – Κόστος  

http://seminars.uom.gr/index.php/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CF%82
mailto:progsymp@uom.gr
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 Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Δια Ζώσης στον χώρο των Προγραμμάτων 
εξειδίκευσης. 

 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μία αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνον εφόσον ολοκληρωθούν και τα 3 
παραπάνω βήματα. 

Παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, το Διευθυντή Σπουδών 
και φέρει την σφραγίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Ο καταρτιζόμενος υποβάλλεται σε αξιολόγηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού 
μία μόνο φορά. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, 
διαφορετικά λαμβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

 

Τα Summer Schools δεν εντάσσονται στην εκπτωτική πολιτική των Προγραμμάτων 
Εξειδίκευσης . 

 

Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και 
συνεπάγεται τα ακόλουθα: 

 μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται 
είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30€ (έξοδα διαχείρισης), 
είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα 
πρόγραμμα), μειωμένο κατά 30€. 

10. Πιστοποίηση 

11. Πολιτική εκπτώσεων 

12. Ακύρωση συμμετοχής 
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 1 - 4 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε 
επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30%, είτε μεταφορά του ποσού 
σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 
(μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα) μειωμένο 
κατά το 30%. 

 μετά την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε καταβολή εξ ολοκλήρου του 
κόστους συμμετοχής από τον εγγραφόμενο, είτε υπόδειξη αντικαταστάτη του (ο 
οποίος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από την ημερομηνία ακύρωσης 
του πρώτου συμμετέχοντος και μετά. Στην περίπτωση αυτή, ο αντικαταστάτης 
χρεώνεται ως απουσίες, όλες τις εισηγήσεις μέχρι αυτή την ημερομηνία.) 

 

Με την υποβολή της αίτησής τους οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τη δέσμευση 
συμμόρφωσης με τους παρακάτω όρους παρακολούθησης όπως διατυπώνονται από το 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

 
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΟΡΟΙ 

1. Η συμμετοχή στις διαλέξεις, εξετάσεις, εργασίες και στις λοιπές εκδηλώσεις σύμφωνα 
με το σχεδιασμό του υλικού και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα Θερινά 
Σχολεία είναι υποχρεωτική. 

2. Ο συμμετέχοντας για την απόκτηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται σε αξιολόγηση 
μία μόνο φορά. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται πιστοποιητικό εξειδίκευσης, 
διαφορετικά παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. 

3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να υποστεί αλλαγές για τις οποίες ο εγγραφόμενος θα 
ενημερώνεται εγκαίρως. 

4. Η ώρα της διάλεξης ορίζεται σε 45 λεπτά ενώ το διάλειμμα σε 15 λεπτά της ώρας.  

5. Οι ώρες των διαλέξεων πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια καθώς οι παρουσίες 
λαμβάνονται στο πρώτο τέταρτο της ώρας. Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση, ο 
εκπαιδευόμενος οφείλει να υπογράψει στο παρουσιολόγιο κατά την ώρα προσέλευσής 
του.  

6. Το παρουσιολόγιο υπογράφεται κατά την έναρξη και τη λήξη της εισήγησης.  Αν ο 
εκπαιδευόμενος πρέπει να αποχωρήσει πριν τη λήξη της εισήγησης θα πρέπει να 
υπογράψει στο παρουσιολόγιο την ώρα της αποχώρησής του. 

7. Σε περίπτωση που ο εγγραφόμενος δεν υπογράψει το παρουσιολόγιο κατά την είσοδό 
του στην εισήγηση, η υπογραφή του κατά τη λήξη της εισήγησης δεν ισχύει ως 
παρουσία. 

8. Οι απουσίες των καταρτιζομένων επιτρέπονται σε ποσοστό 10% επί των συνολικών 
ωρών του προγράμματος ως δικαιολογημένες προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο εντός 
μίας εβδομάδας από την απουσία, στην γραμματεία του προγράμματος και 10% χωρίς 
προσκόμιση εγγράφου στα πλαίσια των απουσιών που δικαιούται. Σε περίπτωση 
υπέρβασης του ορίου των απουσιών (20%) δε δίνεται το δικαίωμα στην 
εξέταση/αξιολόγηση. 

9. Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και 
συνεπάγεται τα ακόλουθα: 

Α. 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε επιστροφή 
του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30€ (έξοδα διαχείρισης), είτε μεταφορά του 
ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 

13. Όροι παρακολούθησης 
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(μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα), μειωμένο κατά 
30€. 

Β. 1-4 εργάσιμες ημέρες, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε 
μειωμένο κατά 30%, είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός 
του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο 
σε ένα πρόγραμμα) μειωμένο κατά το 30%. 

Γ. μετά την έναρξη του προγράμματος συνεπάγεται είτε καταβολή εξ ολοκλήρου του 
κόστους συμμετοχής από τον εγγραφόμενο, είτε υπόδειξη αντικαταστάτη του (ο οποίος 
μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από την ημερομηνία ακύρωσης του πρώτου 
συμμετέχοντος και μετά. Στην περίπτωση αυτή, ο αντικαταστάτης αναλαμβάνει την 
αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού και χρεώνεται ως απουσίες τις ώρες διδασκαλίας 
που δεν παρακολούθησε, μέχρι αυτή την ημερομηνία). 

10. Μη επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος ή μη πληρωμή δε συνεπάγεται ακύρωση. 

11. Αρμόδιο για οικονομικά θέματα είναι το γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Η, όροφος 4ος, γραφείο Η435, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2310.891-676, το οποίο λειτουργεί καθημερινά κατά τις ώρες 9:30 – 
14:30. 

12. Η εξόφληση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 

Α. Με μετρητά ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: 

- Εφάπαξ καταβολή του ποσού. 

- Προκαταβολή με την εγγραφή και δόσεις, όπου ισχύουν, οι οποίες οφείλουν να 
εξοφληθούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Η μη εξόφληση των διδάκτρων 
αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα απόκτησης Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή 
Βεβαίωσης Παρακολούθησης. 

Β. Με πιστωτική κάρτα  (Προγράμματα διάρκειας άνω των 180 ωρών σε 1-12 άτοκες 
δόσεις, Προγράμματα 26-180 ωρών σε 1-6 άτοκες δόσεις, Προγράμματα 5-25 ωρών 
αποπληρώνονται με την εγγραφή).  

Γ. Μέσω του προγράμματος 0,24% του ΟΑΕΔ. Αν ακολουθήσετε αυτόν τον τρόπο 
οφείλετε να προσκομίσετε επιστολή, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον 
εργοδότη σας στην οποία θα αναφέρεται ότι θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα για 
λογαριασμό σας,  2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή 
στη Γραμματεία των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης: 

- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Η, όροφος 4ος, Γραφείο Η435 

- Τηλεφωνικά στα τηλ. 2310 891-676  &  2310 891-644 καθημερινά ώρες 09:30 - 14:30.  

- Inbox FB Page: www.facebook.com/progsymp  

 

14. Πληροφορίες 

http://www.facebook.com/progsymp

