
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝ 0012 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY256/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν 

τις βασικές έννοιες του δικαίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα, η διδασκαλία του 

μαθήματος δίκαιο ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει ως σκοπό:   

 Να καταστήσει σαφή τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης 

 Να παράσχει γνώσεις σχετικά με την έννοια των προσωπικών δεδομένων και τη 

διαχείρισή τους 

 Να παράσχει γνώσεις για την επίλυση απλών πρακτικών θεμάτων δικαίου των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών 
 Να  παράσχει γνώσεις για το σχεδιασμό μιας ορθής πολιτικής διαχείρισης δεδομένων  

 Να παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των 

διδασκομένων 

 
 
Γενικές Ικανότητες 

 
Λήψη αποφάσεων  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 



Εισαγωγή στο δίκαιο της πληροφορικής / Προστασία λογισμικού / Βάσεις δεδομένων  / 

Πολυμέσα / Προστασία ψηφιακών έργων το διαδίκτυο / Ιστοσελίδες / Τοπογραφίες 

προϊόντων ημιαγωγών / Συμβάσεις πληροφορικής / Συμβάσεις υλικού η/υ / Συμβάσεις 

λογισμικού / Συμβάσεις παραχώρησης βάσεων δεδομένων / Συμβάσεις υπηρεσιών 

διαδικτύου / Ηλεκτρονικές συναλλαγές / Οι ρυθμίσεις του π.δ. 131/2003 / Προστασία 

καταναλωτών / ηλεκτρονικά έγγραφα / Προστασία προσωπικών δεδομένων. Αν και οι 

διδακτικές ώρες που θα αφιερωθούν για την κάλυψη της κάθε μιας από τις παραπάνω 

θεματικές ενότητες θα επιδιωχθεί να είναι κατά το δυνατόν ισομερώς κατανεμημένες, είναι 

κατανοητό ότι τούτο εξαρτάται από το περιεχόμενο της κάθε ενότητας, το ενδιαφέρον των 

φοιτητών/τριων και την συζήτηση που θα λάβει χώρα κατά την διδασκαλία.  

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Κατά περίπτωση 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Μη καθοδηγούμενη μελέτη  86 
Συγγραφή εργασίας (προαιρετικά)  
  
  
  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
 

 
Η αξιολόγηση γίνεται στα Ελληνικά και βασίζεται σε ερωτήσεις  σύντομης 
απάντησης.  Η εξέταση είναι προφορική.  
 
Η εκπόνηση εργασίας συνεκτιμάται.  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Ιγγλεζάκης Ι.,, Δίκαιο της πληροφορικής (2018)   
 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

ΕΕμπΔ, ΔΕΕ, ΕπισκΕΔ, ΧρΙΔ, CR 
 
 

 

 
 

 

 



 

 
 


