
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΧΟΛΗ …………………….............................................................     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:________________  
ΤΜΗΜΑ………………………………………………………………………………….  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:_______________ 

ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Εάν τα στοιχεία που εμφανίζονται στη στήλη ΄Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος' περιέχουν λάθη, παρακαλούμε να τα διορθώσετε. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας 

όπως αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοποίησης που έχετε προσκομίσει (Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κλπ). 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΣΧΟΛΗ …………………….............................................................      
ΤΜΗΜΑ …………………………………………………………………………………. 

ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΔΗΛΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

(Ισχύει για τα τμήματα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.) 

  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

 Πιστοποιητικό εγγραφής σε 2 αντίγραφα.           Πιστοποιητικό εγγραφής για στρατολογική χρήση.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε εφαρμογή την 25 Μαΐου 2018, 
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο 
αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στους επιτυχόντες 
και τα οποία αποστέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), ενώ επίσης κατά την 
προσέλευση των νεοεισερχόμενων φοιτητών συλλέγει συμπληρωματικά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Η τήρηση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται με στόχο την εγγραφή και στη 
συνέχεια την ακαδημαϊκή διαχείριση των φοιτητών, την επικοινωνία με τους οικείους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς 
επίσης και την εξασφάλιση πρόσβασής τους σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 
Κατά την αρχική εγγραφή, οι επιτυχόντες ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που τηρούνται και προβαίνουν σε επικαιροποίησή 
τους. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, τα επικαιροποιημένα στοιχεία των φοιτητών αποστέλλονται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Βεβαιώνω ότι ενημερώθηκα για τα ανωτέρω και παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών 
μου δεδομένων, για όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι 
ακριβή και αληθή. 

Ημερομηνία: ____/____/201.. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Σελίδα 2 


