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Ανακοινώνεται στους φετινούς επιτυχόντες και επιτυχούσες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών»
ότι οι εγγραφές για το Α’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν,
με ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: gramds@unipi.gr (με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του ΠΜΣ: msc_law_ict@unipi.gr) από τη Δευτέρα
27.09.2021 έως και την Παρασκευή 08.10.2021 με θέμα αποστολής στο ηλεκτρονικό μήνυμα: «ΔΙΚΑΙΟ_ΤΠΕ_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_Α_ΕΞΑΜΗΝΟΥ_2021».
Δικαιολογητικά εγγραφής :
1. Έντυπο εγγραφής φοιτητή ή φοιτήτριας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
(επισυνάπτεται).
2. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese) στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα :
Α) Με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 που
τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Στο
πλαίσιο αυτό έχω ενημερωθεί ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις εγγραφές φοιτητών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συλλέγει και τηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μεταπτυχιακών φοιτητών του. Ο σκοπός τήρησης και επεξεργασίας των παραπάνω
προσωπικών δεδομένων είναι η εγγραφή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, η
ακαδημαϊκή διαχείριση των φοιτητών, η επικοινωνία με τους οικείους τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και η εξασφάλιση πρόσβασης τους σε
παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
Β) Βεβαιώνω ότι ενημερώθηκα για τα ανωτέρω και για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς
επεξεργασίας.
Γ) Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και τα ανωτέρω δικαιολογητικά που έχω προσκομίσει είναι ακριβή, αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Δ) Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση, συμφωνώ και αποδέχομαι τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.
Ε) Δηλώνω ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση …………………………… μου ανήκει και σε
αυτήν επιθυμώ να δέχομαι προσωποποιημένη αλληλογραφία.
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3. Αντίγραφο πτυχίου / Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (σε περίπτωση που δεν
το έχετε προσκομίσει).
4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου γνώσης αγγλικής γλώσσας.
5. Μία (1) φωτογραφία μικρού μεγέθους. Η φωτογραφία να είναι πρόσφατη, σε
ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς το πρόσωπο. Ο τύπος να είναι jpg
και το μέγεθος να μην ξεπερνά τα 2ΜΒ.
 Η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους
2021-2022 θα γίνει την εβδομάδα που αρχίζει τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου. Σε
νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για περαιτέρω λεπτομέρειες.
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