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ΟΔΗΓΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΕΔΙΩΝ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Γεληθέο Παξαηεξήζεηο







Βεβαησζείηε όηη έρεηε πξόζβαζε ζην e-mail πνπ ζα εηζάγεηε θαζώο ζα ζαο ζηαιεί θσδηθόο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε. Πξνζνρή! Πξέπεη λα βάιεηε ην
πξνζσπηθό ζαο e-mail.
Πξηλ μεθηλήζεηε κε ηελ αίηεζε βεβαησζείηε όηη ε web θάκεξά ζαο ιεηηνπξγεί. Βεβαησζείηε όηη επηηξέπεηαη ε ρξήζε θάκεξαο από ηελ εθαξκνγή. Αθνύ ην θάλεηε,
μεθηλήζηε κε ηελ αίηεζε πξνζζέηνληαο ηελ θσηνγξαθία ζαο. Φξνληίζηε λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο θσηηζκόο ώζηε ε θσηνγξαθία λα είλαη θσηεηλή, θαζαξή θαη
αληηπξνζσπεπηηθή. Κπνξείηε λα ηξαβήμεηε άιιε θσηνγξαθία αλ δελ πέηπρε ε πξώηε αθνινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Έπεηηα ζπλερίζηε κε ηα ππόινηπα
πεδία.
Οη εξσηήζεηο βξίζθνληαη θάησ από ηελ απαληεηηθή γξακκή ελώ νη δηεπθξηλήζεηο πάλσ από απηή (κε πνξηνθαιί γξάκκαηα).
Όηαλ νινθιεξώζεηε παηήζηε Απνζηνιή. Αλ είλαη ζσζηή, ζα εκθαληζηεί ζρεηηθό κήλπκα. Αλ έρεηε θάλεη θάπνην ιάζνο, ζα ζαο επηζηξέςεη ζηελ καξθαξηζκέλε
πεξηνρή, ώζηε λα ηε δηνξζώζεηε. Αλ ζαο καξθάξεη ηηο εξσηήζεηο αλάπηπμεο ζεκαίλεη όηη ζα ρξεηαζηεί λα γξάςεηε πεξηζζόηεξα.
πκπιεξώζηε ηελ αίηεζε κε ΠΡΟΟΥΖ θαζώο αθνύ παηήζεηε απνζηνιή δε ζα κπνξέζεηε λα θάλεηε δηνξζώζεηο.

ΠΕΔΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ

ΩΣΟ

ΛΑΘΟ

Επώλπκν

πκπιεξώλσ ην επίζεκν επώλπκό κνπ, όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ
ηαπηόηεηα, κε θεθαιαία γξάκκαηα, ρσξίο ηόλνπο

ΑΛΘΟΠΟΤΙΟΤ

Αλζνπνύινπ

Όλνκα

πκπιεξώλσ ην επίζεκν νλνκά κνπ όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ
ηαπηόηεηα, κε θεθαιαία γξάκκαηα, ρσξίο ηόλνπο

ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ

Θαηεξίλα

Ηκεξνκελία γέλλεζεο

πκπιεξώλσ ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο κνπ (Ζκέξα/ Κήλαο/ Έηνο)
(ΠΡΟΟΥΖ, ρξεζηκνπνηήζηε θαζέηνπο «/»)

12/06/1990

12 Ηνπλίνπ 1990,
12.06.1990

Κωδηθόο επηβεβαίωζεο

O θσδηθόο επηβεβαίσζεο έρεη έξζεη ζην e-mail πνπ δήισζεο ζηελ
αξρηθή ζειίδα

-

-

Email

πκπιεξώλεηαη απηόκαηα.

-

-

Κηλεηό ηειέθωλν

Σν δηθό κνπ ηειέθσλν!

6934345796

2310828686

Facebook

Σν όλνκά κνπ ζην facebook

Anthopoulou Katerina
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Φύιν

Δπηιέγσ ΑΡΡΔΛ ή ΘΖΙΤ (ΠΡΟΟΥΖ κόλν κία από ηηο δύν
ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο)

Σάμε ή έηνο θνίηεζεο

Γξάθσ ηελ ηάμε ή ην έηνο ζην νπνίν θνηηώ. Αλ έρσ ηειεηώζεη γξάθσ
Απόθνηηνο/ε

Β’ ιπθείνπ, Γ’ έηνο θ.ιπ.

ρνιείν ή ρνιή

Σν ίδξπκα ζην νπνίν θνηηώ

1Ο ΓΔΙ ΣΟΤΚΠΑ
ΛΟΚΗΘΖ ΑΠΘ

Ξέλε γιώζζα

Δπηιέγσ ηε γιώζζα πνπ κηιώ από ηε ιίζηα

ΑΓΓΙΗΘΑ

Ξέλε γιώζζα 1 επίπεδν

Δπηιέγσ ην επίπεδν από ηε ιίζηα

Β2

Επώλπκν Παηέξα

πκπιεξώλσ ην επίζεκν επώλπκό ηνπ, όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ
ηαπηόηεηα, κε θεθαιαία γξάκκαηα, ρσξίο ηόλνπο

ΑΛΘΟΠΟΤΙΟ

Αλζόπνπινο

Όλνκα Παηέξα

πκπιεξώλσ ην επίζεκν όλνκά ηνπ, όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ
ηαπηόηεηα, κε θεθαιαία γξάκκαηα, ρσξίο ηόλνπο

ΔΤΑΓΓΔΙΟ

Δπάγγεινο

Κηλεηό Παηέξα

Σν δηθό ηνπ θηλεηό!

6945236785

2310828686

Επώλπκν Μεηέξαο

πκπιεξώλσ ην επίζεκν επώλπκό ηεο, όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ
ηαπηόηεηα, κε θεθαιαία γξάκκαηα, ρσξίο ηόλνπο

ΘΤΡΗΑΘΗΓΟΤ

Θπξηαθίδνπ

Όλνκα Μεηέξαο

πκπιεξώλσ ην επίζεκν όλνκά ηεο, όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ
ηαπηόηεηα, κε θεθαιαία γξάκκαηα, ρσξίο ηόλνπο

ΔΤΑΓΓΔΙΊΑ

Ιίηζα

Κηλεηό Μεηέξαο

Σν δηθό ηεο θηλεηό!

6945236785

2310828686

Δηεύζπλζε ζπηηηνύ

Σν ζπίηη πνπ κέλσ, νδόο θαη αξηζκόο

ΑΓΗΩΛ ΑΛΑΡΓΤΡΩΛ 14

Λέα Φώθαηα

ΣΚ

Δπηιέγσ από ηε ιίζηα.

54640 ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ

-

Σειέθωλν ζπηηηνύ

Καδί κε ηνλ θσδηθό πόιεο. Αλ δελ έρσ ζηαζεξό ηειέθσλν, αθήλσ
ην πεδίν θελν.

2310828686

828686

Εζληθόηεηα

Δπηιέγσ από ηε ιίζηα
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Ιαηξηθά Πξνβιήκαηα/
Δηαηξνθηθέο Ιδηαηηεξόηεηεο/
Γεληθέο Ιδηαηηεξόηεηεο

πκπιεξώλσ νπνηνδήπνηε ηαηξηθό πξόβιεκα κπνξεί λα έρσ. Αλ δελ
έρσ θαλέλα πξόβιεκα, ζεκεηώλσ «ΘΑΛΔΛΑ»

Υνξηνθάγνο, Αιιεξγία ζην
ριώξην, Κεησκέλε
θηλεηηθόηεηα ιόγσ επέκβαζεο
ζην γόλαην

-

Υξόληα εκπεηξίαο ωο
θαηαζθελωηήο

Δπηιέγσ ην ζσζηό αξηζκό. Θαηαζθελσηήο ζε νπνηαδήπνηε
θαηαζθήλσζε. Αλ δελ έρσ ππάξμεη, αθήλσ ην πεδίν θελό.
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-2

Καηαζθήλωζε ρξνληέο (Υξόληα
εκπεηξίαο ωο θαηαζθελωηήο)

ε πνηεο θαηαζθελώζεηο θαη πνηεο ρξνληέο έρσ πάεη. Ωο θαηαζθελσηήο
κόλν, όρη σο νηηδήπνηε άιιν. Αλ δελ έρσ ππάξμεη, αθήλσ ην πεδίν
θελό.

Skouras camp(2013-2014),
Children camp (2010)

Skouras camp (2
ρξνληέο)

Υξόληα εκπεηξίαο ωο πξνζωπηθό

Δπηιέγσ ην ζσζηό αξηζκό. Πξνζσπηθό ζε νπνηαδήπνηε θαηαζθήλσζε.
Αλ δελ έρσ ππάξμεη, αθήλσ ην πεδίν θελό.
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Καηαζθήλωζε ρξνληέο (Υξόληα
εκπεηξίαο ωο πξνζωπηθό)

ε πνηεο θαηαζθελώζεηο θαη πνηεο ρξνληέο έρσ πάεη σο Πξνζσπηθό. Αλ
δελ έρσ ππάξμεη, αθήλσ ην πεδίν θελό.

Skouras camp(2013-2014),
Children camp (2010)

Skouras camp (2
ρξνληέο)

Ήζνπλ θαηαζθελωηήο καο ην
2019;

πκβνπιεύνκαη ηνλ Πίλαθα θωδηθνπνίεζεο πεξηόδωλ θαη
πηεξπγώλ θαη ζπκπιεξώλσ κε ηελ αθόινπζε ζεηξά:
ΠΔΡΗΟΓΟ/ΠΣΔΡΤΓΑ/ΠΗΣΑΘΗ. Αλ δελ ήζνπλ πέξζη θαηαζθελσηήο,
γξάςε ΟΥΗ

ΑΠ/VI/Β11

Β11/ΑΠ/VI

Ήζνπλ πξνζωπηθό καο ην 2019;

πκβνπιεύνκαη ηνλ Πίλαθα θωδηθνπνίεζεο πεξηόδωλ θαη
πηεξπγώλ θαη ζπκπιεξώλσ κε ηελ αθόινπζε ζεηξά:
ΠΔΡΗΟΓΟ/ΠΣΔΡΤΓΑ/ΠΗΣΑΘΗ/ΟΛΟΚΑΣΔΠΩΛΤΚΟ ΘΟΗΛΟΣΑΡΥΖ αλ
ήζνπλ νκαδάξρεο ή/θαη ΠΔΡΗΟΓΟ/ΠΟΣΟ αλ ήζνπλ ζηέιερνο. Αλ
δελ ήζνπλ πέξζη πξνζσπηθό, γξάςε ΟΥΗ

ΓΠ/ΠΔΤΘ/21/ΔΤΣΤΥΗΑ ΘΗΟΔ
ή/θαη ΒΠ/ΣΔΙΔΥΟΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ

ΣΔΙΔΥΟ/ΒΠ

Έρεηο αδεξθό ή αδεξθή ζηελ
θαηαζθήλωζή καο;

Αλ έρσ, γξάθσ ην όλνκα θαη ηελ ειηθία, όπσο ζην παξάδεηγκα. Αλ
δελ έρσ, αθήλσ ην πεδίν θελό.

Καξία 11 εηώλ, Θώζηαο 16
εηώλ

Καξία θαη Θώζηαο

Αζρνιείζαη κε θάπνην
άζιεκα/δξαζηεξηόηεηα;

Αλ λαη, γξάθσ ην άζιεκα ή ηελ δξαζηεξηόηεηα. Αλ όρη, αθήλσ ην
πεδίν θελό.

Σέληο, Εσγξαθηθή

Αλήθεηο ζε θάπνηνλ αζιεηηθό

Αλ λαη, γξάθσ ην όλνκα ηνπ ζπιιόγνπ ή ηεο νκάδαο. Αλ όρη, αθήλσ

Α.. Αξίσλ ηαπξνύπνιεο

-
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ζύιινγν/νκάδα;

ην πεδίν θελό.

Έσειρ υίλοςρ/υίλερ πος θα
σςμπληπώσοςν αίτηση για το
2020;

Αλ λαη, αλαθέξσ νλνκαηεπώλπκα
Γξάθσ ηα νλόκαηα όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ ηαπηόηεηα.

ΛΗΘΟΙΔΣΑ ΣΑΚΟΠΟΤΙΟΤ
ΑΛΣΩΛΗΑ ΚΠΑΡΘΑ
ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ ΑΡΓΤΡΗΟΤ

Ληθόι ηακνπνύινπ
Σόληα Κπάξθα
Θαίηε Αξγπξίνπ

Πίλαθαο θωδηθνπνίεζεο πεξηόδωλ θαη πηεξπγώλ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ 2019: Για 22 μέρες ->ΑΠ, ΒΠ, ΓΠ Για 15μέρες:\-> Α15, Β15, Γ15, Δ15, Ε15, Σ15
Α15-> 16.06 - 30.06.2019
Β15-> 30.06 - 14.07.2019
Γ15-> 14.07 - 28.07.2019
Δ15-> 05.08 - 19.08.2019
Ε15-> 19.08 - 02.09.2019

ΠΣΕΡΤΓΕ: ΠΑΝ (Πανόραμα) ή ΠΕΤΚ (Πευκόραμα) ή ΑΘΛ (Αθλόραμα) ή ΞΤΛ (Ξυλόραμα) ή ή VI (Village), ΚΕΝΣ (Κεντρόραμα)]

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Γήισζε όζα δηαζηήκαηα ζέιεηο από ηα παξαθάησ.
ΠΡΟΟΥΖ! Κελ δειώζεηο δύν ζπλερόκελα δηαζηήκαηα. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηα δηαζηήκαηα πνπ ζα δειώζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 9 εκεξώλ.
1 (ην πξώην ζε πξνηίκεζε) έωο 8 (ην ηειεπηαίν) Γε ρξεηάδεηαη λα ηα επηιέμεηο όια.
Πεξίνδνο 22 εκεξώλ
Α. 23/06 – 15/07
Β. 15/07 - 06.08
Γ. 06/08 – 28/08

Πεξίνδνο 15 εκεξώλ
1. 15/06 – 01/07
2. 01/07 – 15/07
3. 15/07 – 29/07
4. 06/08 – 20/08
5. 20/08 – 03/09

Πεξίνδνο 9 εκεξώλ
1. 15/06 – 23/06
2. 29/07 – 06/08
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Δειώζεηο πξνηηκήζεωλ θαη γηα ηηο δύν ζέζεηο
ΠΕΔΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΗ

ΩΣΟ

ΛΑΘΟ

Επιλέξτε ηλικίερ :

Δπηιέγσ όπνηα/όπνηεο ειηθία ζεσξώ όηη κνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν.

-

-

Εξωτεπικό/ Εσωτεπικό :

Δπηιέγσ ηελ πξνηίκεζή κνπ. Αλ κνπ αξέζνπλ θαη ηα δύν επηιέγσ θαη ηα
δύν

-

-

Αγόπια/ Κοπίτσια :

Δπηιέγσ ηελ πξνηίκεζή κνπ. Αλ κνπ αξέζνπλ θαη ηα δύν επηιέγσ θαη ηα
δύν.

-

-

Πόστα:

Δπηιέγσ όπνην/όπνηα πόζην/α κνπ αξέζνπλ θαη ζα ήζεια ηδαληθά λα
θάλσ ην θαινθαίξη.

Δξσηήζεηο: Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηο όιεο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο κε αγάπε θαη ζαθή παξαδείγκαηα βνεζώληαο καο έηζη λα ζε
γλσξίζνπκε θαιύηεξα. Παξαθαινύκε λα κελ απαληήζεηο κνλνιεθηηθά.
ΠΡΟΟΥΖ! Οη εξσηήζεηο βξίζθνληαη θάησ από ηελ απαληεηηθή γξακκή ελώ νη δηεπθξηλήζεηο πάλσ από απηή (κε πνξηνθαιί γξάκκαηα).
Δλδεηθηηθά, ζα απαληήζεηε ηηο εμήο εξσηήζεηο:
Γηαηί ζέιεηο λα βξεζείο θέηνο ην θαινθαίξη ζηελ θαηαζθήλσζή καο;
Ση μερσξηζηό κπνξείο λα πξνζθέξεηο σο πξνζσπηθό ηεο θαηαζθήλσζεο; Πνην είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό ζνπ εθείλν πνπ ζα ζε μερσξίζεη
αλάκεζα ζηνπο ππόινηπνπο;
Ση πηζηεύεηο όηη ζα ζνπ πξνζθέξεη ε θαηαζθήλσζε από ηνλ ξόιν ζνπ σο νκαδάξρε ή ζηειέρνπο;
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θέςνπ έλαλ νκαδάξρε πνπ είρεο ζην παξειζόλ (κέζα ή έμσ από ηελ θαηαζθήλσζε π.ρ. πξνπνλεηήο, πξνζθνπηζκόο θιπ). Πνηα ζηνηρεία
ηνπ ζα ήζειεο λα θξαηήζεηο/ απνθηήζεηο θαη γηαηί;
Θάλε κηα ζύληνκε απηό-αμηνιόγεζε ηεο πεξζηλήο ζνπ ρξνληάο σο πξνζσπηθό ηεο θαηαζθήλσζεο; Πσο πηζηεύεηο όηη ηα πήγεο ζε θάζε ζέζε
πνπ ζνπ δόζεθε; (ΚΟΛΟ γηα όζνπο ππήξμαλ Πξνζσπηθό ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά)

Εάλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία όζνλ αθνξά ηε ζπκπιήξωζε ηεο αίηεζήο ζαο, παξαθαινύκε επηθνηλωλήζηε καδί καο ΠΡΙΝ ηελ
ππνβάιεηε,
Skouras team

