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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
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E-mail : ictlaw.auth@gmail.com 

Κτήριο : 3ος όροφος Νομικής Σχολής 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤO ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

Το Τμήμα Νομικής ΑΠΘ και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ 

συνεχίζουν να λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο 

«Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Δίκαιο και Πολιτική» (ΦΕΚ ίδρυσης ΔΠΜΣ: 

6501/τ.Β΄/31-12-2021, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΔΠΜΣ: 824/τ.Β΄/24-2-2022), που οδηγεί στην 

απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο.  

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ είναι: https://ictlaw.web.auth.gr 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το ΔΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να 

παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο (Α΄ και Β΄). 

Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η γλώσσα διδασκαλίας 

των μαθημάτων είναι η ελληνική και η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική. Τα μαθήματα διεξάγονται εντός της εβδομάδας, τα απογεύματα, 

με μεγάλη ευελιξία και με τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης. 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90). Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται 

ως εξής: 

Α΄ εξάμηνο  

Α/Α Μαθήματα Τύπος 

μαθήματος 

Σύνολο 

ωρών 

ECTS 

 

1 Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Διαχείριση Πληροφοριακών 
Ροών 

Υ 39 7,5 

2 Τηλεπικοινωνίες Υ 39 7,5 

3 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Υ 39 7,5 

4 Στρατηγική Επικοινωνία Υ 39 7,5 

Σύνολο 30 

Β΄ εξάμηνο 

Α/Α Μαθήματα Τύπος 

μαθήματος 

Σύνολο 

ωρών 

ECTS 

 

1 Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Cybersecurity Υ 39 7,5 

2 Ειδικά Μαθήματα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Υ 39 7,5 

3 Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση του Διαστήματος Υ 39 7,5 

4 Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων Υ 39 7,5 

Σύνολο 30 
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Γ΄ εξάμηνο 

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ECTS 

Σύνολο 30 

 

Χρονική διάρκεια σπουδών 

 Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης είναι κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) 

εξάμηνα. 

 

Κατηγορίες πτυχιούχων 

 Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί 

α) πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

 

β) πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πληροφορικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

 

γ) πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, με 

προτεραιότητα στους σπουδαστές και τους αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου 

(ΑΔΙΣΠΟ). 

 

δ) πτυχιούχοι οποιωνδήποτε άλλων Τμημάτων Πανεπιστήμιων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που τεκμηριώνουν το ενδιαφέρον τους, χάρη κυρίως στην 

επαγγελματική τους εμπειρία, για το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. 

 

 

Αριθμός εισακτέων 

 Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70). 

 

Τέλη φοίτησης 

 Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, τα τέλη φοίτησης έχουν 

οριστεί στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200€).  

Στα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας χορηγείται 

έκπτωση στα τέλη φοίτησης 20%. 

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα 

εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη 

συμμετοχή τους σε άλλο ΔΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα 

τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι 

υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν 

το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη 

γραμματεία του ΔΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων. 

 

Υποτροφίες 

 Στο ΔΠΜΣ μπορούν να παρέχονται μέχρι τρεις (3) υποτροφίες σε φοιτητές πλήρους φοίτησης 

που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην οριστική κατάταξη των επιτυχόντων κατά την εισαγωγή στο 

ΔΠΜΣ. Η υποτροφία συνίσταται σε απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης. 

 

Τρόπος εισαγωγής 

Η εισαγωγή στο ΔΠΜΣ γίνεται με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας. 
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Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων 

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε δύο φάσεις. 

2. Στην πρώτη φάση ελέγχεται κατ’ αρχήν εάν οι υποψήφιοι κατέθεσαν εμπροθέσμως όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσοι 

υποψήφιοι δεν κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εμπροθέσμως, απορρίπτονται και 

αξιολογούνται μόνον όσοι κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εμπροθέσμως. Κατά την 

αξιολόγηση στη φάση αυτή συνεκτιμώνται 

i) O βαθμός πτυχίου με βαθμολογική κλίμακα πέντε ως δέκα (5-10), πολλαπλασιαζόμενος με το 

συντελεστή τέσσερα (4), δηλαδή λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μόρια. 

ii) Η προηγούμενη ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή θερινά μαθήματα ή διεθνείς διαγωνισμούς σε αναγνωρισμένα 

Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού: μέχρι δέκα (10) μόρια. 

iii) Η συναφής επαγγελματική εμπειρία: μέχρι δέκα (10) μόρια. 

iv) Οι γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2, που αποτελεί 

ελάχιστη προϋπόθεση επιλεξιμότητας: μέχρι δέκα (10) μόρια συνολικά. Η καλή γνώση (Β2) λαμβάνει 

ένα (1) μόριο, η πολύ καλή γνώση (Γ1) τρία (3) μόρια και η άριστη γνώση πέντε (5) μόρια. 

3. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν 

(0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή τρία (3), 

δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μόρια. Στη φάση αυτή συνεκτιμάται και 

το υπόμνημα (βλ. δικαιολογητικά υποβολής στην παρούσα εκδήλωσης ενδιαφέροντος) . 

4. Η διαδικασία της συνέντευξης γίνεται από την ΣΕ. Η ΣΕ ορίζει ημερομηνία και ώρα 

συνεντεύξεων και προωθεί το σχετικό κατάλογο των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, στη Γραμματεία 

του ΔΠΜΣ, η οποία προσκαλεί τους υποψηφίους για συμμετοχή στην τρίτη φάση. Οι υποψήφιοι 

καλούνται στη συνέντευξη με e-mail που τους αποστέλλεται από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ. 

5. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται προσωρινός κατάλογος 

επιτυχόντων από την ΣΕ με αξιολογική σειρά. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του 

ΔΠΜΣ με e-mail και καλούνται να απαντήσουν με e-mail εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, αν 

αποδέχονται την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, καθώς και τους όρους λειτουργίας του. Η μη 

απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της παραπάνω προθεσμίας ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. 

Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του ΔΠΜΣ ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά 

αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο επιτυχίας. 

6. Ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων/-ουσών καταρτίζεται από την ΣΕ και επικυρώνεται από την 

ΕΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. 

 

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών έχει οριστεί ως την 20η Σεπτεμβρίου 

2022. 

 

Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών 

 Με ηλεκτρονική υποβολή στην παρακάτω πλατφόρμα: 

 

https://ictlaw.web.auth.gr/index.php/application/ 
 

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης 

1) Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ (υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην παραπάνω πλατφόρμα). 

2) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων 

Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το 

https://ictlaw.web.auth.gr/index.php/application/
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ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των 

ημεδαπών τίτλων. 

3) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, όπου 

θα πρέπει να αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. 

4) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική 

εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

5) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με 

το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση 

γνώσης και άλλης ξένης γλώσσας, υποβάλλεται επιπρόσθετα το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Όσοι δεν 

έχουν ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού 

Τμήματος, υποβάλουν πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή 

ανώτερο. 

6) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή 

προς το πεδίο ειδίκευσης. 

7) Υπόμνημα μέχρι χίλιες (1000) λέξεις, στο οποίο να αναφέρονται τα επιστημονικά 

ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές 

του ΔΠΜΣ. 

8) Φωτοτυπία της αστυνομικής του/της ταυτότητας. 

 

Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών: 

α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και 

αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.  

β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) 

που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, 

υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί.  

γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και 

Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται 

αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

δ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, 

προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: 1. βεβαίωση 

περάτωσης σπουδών, και 2. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον 

ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. 

 

        Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ 

 

 

 

        Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης 
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