
                              
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) 

“ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ” 

 
Προς: 
Τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 
Ατομικά στοιχεία 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  
 
ΟΝΟΜΑ:   
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 
 
 
 

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:     ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:         

                                ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝ.     Τ.Κ.       
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:    e-mail:  
(με κωδικό)      
ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:   
  
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: 

 
 
 
 

 

 
 
Με το παρόν υποβάλλω την αίτησή μου για την εισαγωγή μου στο Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων 

Αποφοίτων ΑΕΙ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»  
 
Α) Παρακαλώ επιλέξτε τον τρόπο παρακολούθησης των μαθημάτων: 
 
                   Α1) Δια ζώσης στους χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) 

                   Α2) Δια ζώσης στους χώρους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ξάνθη) 

                   Α3) Δια ζώσης στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) 

                   Α4) Εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων (Προσδιορίστε Πόλη: ____________ )                 

Β) Παρακαλώ επιλέξτε τις επιθυμητές ημέρες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων: 

                   Β1) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00-21:00)] 
                   Β2) ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ [ΣΑΒΒΑΤΟ (9:00-13:00 & 14:00-18:00) ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ (10:00-14:00)] 

          Β3) ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ [ΔΕΥΤΕΡΑ (17:00-21:00), ΤΕΤΑΡΤΗ (17:00-21:00), ΣΑΒΒΑΤΟ (9:00-
13:00 & 14:00-18:00) ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ (10:00-14:00)] 

 
 



                              
 

 

Γ) Παρακαλώ επιλέξτε το επιθυμητό χρονικό διάστημα διεξαγωγής των μαθημάτων: 

                   Γ1) Αρχές Ιουνίου 2015 

                   Γ2) Αρχές Σεπτεμβρίου 2015 (Ε’ κύκλος: Εντατικό Πρόγραμμα-Διαζώσης στα Χανιά + εξ’ αποστάσεως) 

Συνημμένα υποβάλλω: 

1. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία) 
2. Αντίγραφο πτυχίου με ακριβή βαθμό 
3. Αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ανεργία, χαμηλό εισόδημα ή ένταξη σε ομάδα ευπαθών (μόνο σε  

περίπτωση επιθυμίας των υποψηφίων για ένταξη στην κατηγορία αυτή) 
4. Αντίγραφο πτυχίου Αγγλικής γλώσσας 
5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
6. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η ρητή πρόθεση του υποψηφίου να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 

80% του συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων  
 

 
Τίτλοι Πανεπιστημιακών σπουδών 
 
ΙΔΡΥΜΑ:  
 
ΤΜΗΜΑ:   
 
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:  ΒΑΘΜΟΣ (ακριβής):    

   
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:  ΝΑΙ �  Αναφέρατε συγκεκριμένα:                                                    

                                                ΟΧΙ �   
 
Ξένες γλώσσες 
 

Γλώσσα Τίτλος πτυχίου Επίπεδο γνώσης(1) 
   
   
   
   
(1) Χρησιμοποιήστε έναν από τους χαρακτηρισμούς: μέτριο-καλό-πολύ καλό-άριστο 

 
Επαγγελματική εμπειρία  (3) 
 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  



                              
 

 

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 (3) Αναφέρατε το είδος, τη χρονική περίοδο της εργασίας και τον εργοδότη. Σημειώστε τη σημερινή σας εργασιακή κατάσταση, 
αν υπάρχει. 
 
 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Συμπληρώστε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την υποψηφιότητά σας: 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
 
Αναλυτικότερα βιογραφικά και λοιπά στοιχεία παραθέτω στο βιογραφικό σημείωμά μου και στα άλλα 
δικαιολογητικά που συνυποβάλλω (Για άρρενες υποψήφιους να αναφέρεται αν έχουν εκπληρώσει ή εκπληρώνουν 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις). 
 
 
Πληροφορήθηκα για την προκήρυξη για υποβολή αίτησης στο ΠΕΓΑ “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ” από: 
 

Ημερήσιο Τύπο:  Διαδίκτυο:  Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ  Άλλο  
 
Αναφέρατε 

συγκεκριμένα:  

 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι ενημερώθηκα για τις προϋποθέσεις παρακολούθησης του 
προγράμματος, τις οποίες και αποδέχομαι. Δηλώνω επίσης ότι όλες οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στην αίτησή μου είναι αληθείς. 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  
 


