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Το Πρόγραμμα με μία ματιά

Τ

ο διεπιστημονικό (Νομικής Επιστήμης και Επιστήμης της
Πληροφορικής) πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες
εξειδίκευση τόσο σε θεωρία όσο και σε προγράμματα

Νομικής Τεχνολογίας , Τεχνητής Νοημοσύνης και Ηλεκτρονικής
Δικαιοσύνης.

Στην Ελλάδα σήμερα δεν παρέχεται κανένα άλλο

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να αφορά στον πιο καινοτόμο και
ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο που συνενώνει τις επιστήμες της
Νομικής και της Πληροφορικής και αναφέρεται διεθνώς με τον τίτλο
ως Legal Tech και e-Justice.

Π

αραδείγματα νομικής τεχνολογίας είναι μεταξύ άλλων η
τεχνητή νοημοσύνη, τα έξυπνα συστήματα δικαιοσύνης, τα
εργαλεία

ηλεκτρονικής

δικαιοσύνης , τα

συστήματα

διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, τα συστήματα ηλεκτρονικής
διαταγής πληρωμής, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε τεχνολογικού
μέσου για την επίτευξη νομικού σκοπού.

Διδακτικές Ενότητες
Οι διδακτικές ενότητες του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

•

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

•

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

•

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

•

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

•

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ EJUSTICE

•

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

•

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

•

GUEST SPEAKERS

ΕΜΠΕΙΡΙΑ EJUSTICE & LEGAL TECH ΑΠΟ ΑΛΛΑ

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Που Απευθύνεται
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικους συμμετέχοντες, που μπορεί
να είναι νομικοί, στελέχη, ερευνητές, επαγγελματίες ή απόφοιτοι του
κλάδου οικονομίας, κοινωνικών επιστημών, διοίκησης, τεχνολογίας ή
πληροφορικής ή απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
αναζητούν περαιτέρω εξειδίκευση.
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Μετά την παρακολούθηση του Προγράμματος ο σπουδαστής θα
δύναται να κατανοήσει:

• Ορισμούς, έννοιες και θεωρία Νομικής Τεχνολογίας
• Στόχους, εργαλεία, κατηγορίες και εξελίξεις Νομικής Τεχνολογίας
• Θεωρία (τεχνικό και νομικό πλαίσιο) Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
• Πρακτική

Χρήση

Προγραμμάτων

Ηλεκτρονικής

Δικαιοσύνης

προγράμματα

Ηλεκτρονικής

(ελληνικά και ευρωπαϊκά)

Ο εκπαιδευόμενος επίσης θα δύναται να:

• Χρησιμοποιήσει

τα

διαθέσιμα

Δικαιοσύνης

• Κατανοήσει

την

λειτουργία

και

τις

δυνατότητες

των

προγραμμάτων νομικής τεχνολογίας

• Εργαστεί

ως σύμβουλος σε θέματα νομικής τεχνολογίας και

ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε δικηγορικά γραφεία, δικαστήρια,
εταιρίες τεχνολογίας κ.α.
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Διάρκεια Προγράμματος και Covid 19
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρεις (3) μήνες και το σύνολο των
Διδακτικών Ωρών είναι 90 ώρες. Ο 1ος κύκλος θα διεξαχθεί σε:

•

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ (ΔΖΤ)

•

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ (ΕΑΤ)

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ειδικών μέτρων εξαιτίας της
πανδημίας του Covid-19 κατά τις ημερομηνίες του ΔΖΤ, θα υπάρξουν
προσαρμογές στον τρόπο διδασκαλίας και στο πρόγραμμα.

Διδακτικό Προσωπικό
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Δρ. Άγγελος Μπώλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Εμπορικού

Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης Πάντειου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος
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Εισηγητές
Δημήτριος Μελίδης Δικηγόρος, MSc., υποψήφιος Δρ.,

Project

Manager Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Μεταρρύθμιση Ελληνικού Συστήματος Δικαιοσύνης
2015-2019».

Αλέξανδρος Γουλές Μηχανικός Πληροφορικής, MSc., Head of ICT
component του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Μεταρρύθμιση Ελληνικού Συστήματος Δικαιοσύνης 2015-2019»

Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται ανάλογα με την επιλογή του
Τμήματος εκ μέρους του εκπαιδευόμενου στο ποσό των εξακοσίων
πενήντα ευρώ (650€) για το ΔΖΤ και πεντακόσια πενήντα ευρώ
(550€) για το ΕΑΤ. Επί του ποσού αυτού υφίσταται η δυνατότητα
έκπτωσης. Σε όλα τα μέλη της ΕΑΝΔΑ παρέχεται έκπτωση 25% επί
των παραπάνω ποσών.
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