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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Γενικές Παρατηρήσεις 
 

• Πρέπει να έχετε κατεβασμένο το Viber στο κινητό σας τηλέφωνο.(ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο λογαριασμός Viber θα πρέπει να αντιστοιχεί στο προσωπικό σας νούμερο, 
όχι σε κάποιο άλλο.) 
  
→Αν είχατε συνδεθεί και πέρσι στο Skouras bot και δεν έχετε αλλάξει κινητό τηλέφωνο και δεν έχετε διαγράψει την συνομιλία, βρείτε την 
συνομιλία και στείλτε 2023 για να λάβετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που θα συμπληρώσετε στην ηλεκτρονική αίτηση.  
 
→Αν πέρσι συνδεθήκατε στο Skouras bot, και φέτος έχετε αλλάξει αριθμό κινητού τηλεφώνου, θα πρέπει να μας ενημερώσετε στο 
2310828686 ή στο applications@skourascamp.com και να μας δώσετε το νέο. 
 
→Αν πέρσι συνδεθήκατε στο Skouras Bot αλλά έχετε διαγράψει την συνομιλία, θα πρέπει να συνδεθείτε από την αρχή, σκανάρωντας το QR-
code που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. 
 
→Αν είναι η πρώτη φορά που θα κάνετε αίτηση και παλιότερα υπήρξατε κατασκηνωτές μας, πριν συνδεθείτε με το Skouras Bot, καλέστε στο 
2310828686 για να μας δώσετε το κινητό σας. 
 
→Αν δεν έχετε έρθει ποτέ στην κατασκήνωσή μας ούτε ως κατασκηνωτές ούτε ως προσωπικό, τότε σκανάρετε απευθείας το QR-code, όπως 
αναφέρεται παρακάτω. 
 

• Για να ξεκινήσει νέα συνομιλία θα πρέπει να σκανάρετε το QR-code που βρίσκεται αναρτημένο στο site μας (στην καρτέλα Προσωπικό-Ηλεκτρονική αίτηση) 
μέσω της εφαρμογής Viber. Για να σκανάρετε μέσω του Viber ανοίξτε την εφαρμογή, επιλέξτε «Περισσότερα» (κάτω δεξιά) και έπειτα την ένδειξη QR-code 
(πάνω δεξιά). 
 

• Μόλις ανοίξει η συνομιλία, στείλτε «γεια» και θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με το Skouras bot, πατώντας την ένδειξη «ΣΥΝΔΕΣΗ». Για να συνδεθείτε, πατήστε 
«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ». Μόλις γίνει αυτό, θα σας έρθει μήνυμα «Στείλε 2023 για να λάβεις κωδικό επιβεβαίωσης».  
 

• Στείλτε 2023 και θα λάβετε έναν 16-ψήφιο κωδικό. 
 

• Στη συνέχεια ανοίξτε την Ηλεκτρονική αίτηση, της οποίας το link θα βρείτε στο website μας.  
 

ΤΟ link της αίτησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΜΕΡΑ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ Google 
Chrome. 

mailto:applications@skourascamp.com


2 

 

 
 

• Πριν ξεκινήσετε την αίτησή σας, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και έχετε μπροστά σας τον προσωπικό σας ΑΜΚΑ, το προσωπικό σας email και τον 
προσωπικό σας αριθμό ΚΙΝΗΤΟΥ τηλεφώνου. 

 
• Πριν ξεκινήσετε με την αίτηση, επίσης, βεβαιωθείτε ότι η web κάμερά σας λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η χρήση κάμερας από την εφαρμογή. Αφού 

το κάνετε, ξεκινήστε με την αίτηση προσθέτοντας την φωτογραφία σας. Φροντίστε να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός ώστε η φωτογραφία να είναι φωτεινή, 
καθαρή και αντιπροσωπευτική. Μπορείτε να τραβήξετε άλλη φωτογραφία αν δεν πέτυχε η πρώτη ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Έπειτα συνεχίστε με τα 
υπόλοιπα πεδία. 

 
• Οι ερωτήσεις βρίσκονται κάτω από την απαντητική γραμμή ενώ οι διευκρινήσεις πάνω από αυτή (με πορτοκαλί γράμματα). 

 
• Όταν ολοκληρώσετε πατήστε Αποστολή. Αν είναι σωστή, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα. Αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, θα σας επιστρέψει στην μαρκαρισμένη 

περιοχή, ώστε να τη διορθώσετε. Αν σας μαρκάρει τις ερωτήσεις ανάπτυξης σημαίνει ότι θα χρειαστεί να γράψετε περισσότερα. 
 

• Συμπληρώστε την αίτηση με ΠΡΟΣΟΧΗ καθώς αφού πατήσετε αποστολή δε θα μπορέσετε να κάνετε διορθώσεις. 
 
 
 
 
 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Επώνυμο Συμπληρώνω το επίσημο επώνυμό μου, όπως αναγράφεται στην 

ταυτότητα, με κεφαλαία γράμματα, χωρίς τόνους. Αν βάλετε τόνους, 

κατά την Αποστολή, θα σας πάει πίσω σε αυτό το πεδίο το οποίο θα 

είναι μαρκαρισμένο 

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Ανθοπούλου 

Όνομα Συμπληρώνω το επίσημο όνομά μου όπως αναγράφεται στην 

ταυτότητα, με κεφαλαία γράμματα, χωρίς τόνους. Αν βάλετε τόνους, 

κατά την Αποστολή, θα σας πάει πίσω σε αυτό το πεδίο το οποίο θα 

είναι μαρκαρισμένο 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κατερίνα 

Ημερομηνία γέννησης Συμπληρώνω την ημερομηνία γέννησής μου (Ημέρα/ Μήνας/ Έτος) 

(ΠΡΟΣΟΧΗ, χρησιμοποιήστε καθέτους «/») 

12/06/1990 12 Ιουνίου 1990, 

12.06.1990 

ΑΜΚΑ Το ΑΜΚΑ μου. 12069099997 564657465465465465 
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Κινητό τηλέφωνο Το δικό μου τηλέφωνο! 6934345796 2310828686 

Κωδικός επιβεβαίωσης O κωδικός επιβεβαίωσης έχει έρθει στη συνομιλία σου με το Skouras 

Camp στο Viber. 

- - 

Email Συμπληρώνω το email μου, στο οποίο θα έχω άμεση πρόσβαση καθ’ 

όλη την κατασκηνωτική χρονιά! 

- - 

Φύλο  Επιλέγω ΑΡΡΕΝ ή ΘΗΛΥ (ΠΡΟΣΟΧΗ μόνο μία από τις δύο 

συγκεκριμένες επιλογές) 

  

Εθνικότητα Επιλέγω από τη λίστα.   

Facebook Το όνομά μου στο facebook Anthopoulou Katerina  

Instagram Το όνομα μου στο Instagram. Anthopoulou_katerina  

Τάξη ή έτος φοίτησης Γράφω την τάξη ή το έτος στο οποίο φοιτώ. Αν έχω τελειώσει 

γράφω Απόφοιτος/η 

Β’ λυκείου, 4ο έτος κ.λπ.  

Σχολείο ή Σχολή Το ίδρυμα στο οποίο φοιτώ  1Ο ΓΕΛ ΤΟΥΜΠΑΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΘ 

 

Ξένη γλώσσα Επιλέγω τη γλώσσα που μιλώ από τη λίστα ΑΓΓΛΙΚΑ  

Ξένη γλώσσα 1 επίπεδο Επιλέγω το επίπεδο από τη λίστα Β2  

Επώνυμο Πατέρα Συμπληρώνω το επίσημο επώνυμό του, όπως αναγράφεται στην 

ταυτότητα, με κεφαλαία γράμματα, χωρίς τόνους 

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ανθόπουλος 

Όνομα Πατέρα Συμπληρώνω το επίσημο όνομά του, όπως αναγράφεται στην 

ταυτότητα, με κεφαλαία γράμματα, χωρίς τόνους 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ευάγγελος 

Κινητό Πατέρα Το δικό του κινητό! 6945236785 2310828686 

Επώνυμο Μητέρας Συμπληρώνω το επίσημο επώνυμό της, όπως αναγράφεται στην 

ταυτότητα, με κεφαλαία γράμματα, χωρίς τόνους 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Κυριακίδου 
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Όνομα Μητέρας Συμπληρώνω το επίσημο όνομά της, όπως αναγράφεται στην 

ταυτότητα, με κεφαλαία γράμματα, χωρίς τόνους 

ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ Λίτσα 

Κινητό Μητέρας Το δικό της κινητό! 6945236785 2310828686 

Διεύθυνση σπιτιού Το σπίτι που μένω, οδός και αριθμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14 Νέα Φώκαια 

ΤΚ Επιλέγω από τη λίστα. 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 

Τηλέφωνο σπιτιού Μαζί με τον κωδικό  πόλης. Αν δεν έχω σταθερό τηλέφωνο, αφήνω 

το πεδίο κενό. 

2310828686 828686 

Ιατρικά Προβλήματα/ 

Διατροφικές Ιδιαιτερότητες/ 

Γενικές Ιδιαιτερότητες 

Συμπληρώνω οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα μπορεί να έχω.  Αν δεν 

έχω κανένα πρόβλημα, σημειώνω «ΚΑΝΕΝΑ» 

Χορτοφάγος, Αλλεργία στο 

χλώριο, Μειωμένη 

κινητικότητα λόγω 

επέμβασης στο γόνατο 

- 

Χρόνια εμπειρίας ως 

κατασκηνωτής 

Επιλέγω το σωστό αριθμό. Κατασκηνωτής σε οποιαδήποτε 

κατασκήνωση. Αν δεν έχω υπάρξει, αφήνω το πεδίο κενό. 

3 -2 

Κατασκήνωση χρονιές (Χρόνια 

εμπειρίας ως κατασκηνωτής) 

Σε ποιες κατασκηνώσεις και ποιες χρονιές έχω πάει. Ως 

κατασκηνωτής μόνο, όχι ως οτιδήποτε άλλο. Αν δεν έχω υπάρξει, 

αφήνω το πεδίο κενό. 

Skouras camp (2013-2014), 

Children camp (2010) 

Skouras camp (2 

χρονιές) 

Χρόνια εμπειρίας ως προσωπικό Επιλέγω το σωστό αριθμό. Προσωπικό σε οποιαδήποτε 

κατασκήνωση. Αν δεν έχω υπάρξει, αφήνω το πεδίο κενό. 

3 -2 

Κατασκήνωση χρονιές (Χρόνια 

εμπειρίας ως προσωπικό) 

Σε ποιες κατασκηνώσεις και ποιες χρονιές έχω πάει ως Προσωπικό. Αν 

δεν έχω υπάρξει, αφήνω το πεδίο κενό. 

Skouras camp (2013-2014), 

Children camp (2010) 

Skouras camp (2 

χρονιές) 

Ήσουν κατασκηνωτής μας το 

2021; 

Συμβουλεύομαι τον Πίνακα κωδικοποίησης περιόδων και 

πτερυγών και συμπληρώνω με την ακόλουθη σειρά: 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ/ΠΤΕΡΥΓΑ/ΣΠΙΤΑΚΙ. Αν δεν ήσουν πέρσι κατασκηνωτής, 

γράψε ΟΧΙ 

ΑΠ/VI/Β11 Β11/ΑΠ/VI 

Κοινοτάρχης Γράφω το ονοματεπώνυμο του κοινοτάρχη μου. Αν δεν ήμουν ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
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κατασκηνωτής το 2022, αφήνω το πεδίο κενό.  

Ήσουν προσωπικό μας το 2022; Συμβουλεύομαι τον Πίνακα κωδικοποίησης περιόδων και 

πτερυγών και συμπληρώνω με την ακόλουθη σειρά: 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ/ΠΤΕΡΥΓΑ/ΣΠΙΤΑΚΙ/ αν ήσουν ομαδάρχης ή/και 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ/ΠΤΕΡΥΓΑ/ΠΟΣΤΟ αν ήσουν στέλεχος.  Αν δεν ήσουν 

πέρσι προσωπικό, γράψε ΟΧΙ 

ΓΠ/ΠΕΥΚ/21 

 ή/και 

ΒΠ/ΤΡΕΝΑ/ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ/ΒΠ 

Κοινοτάρχης/Υπεύθυνος Γράφω το ονοματεπώνυμο του κοινοτάρχη μου ή του υπεύθυνού 

μου. 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΙΡΚΗ  

Παρακολούθησες τα σεμινάρια 

του 2022; 

Τσεκάρω όποιο από τα κουτάκια ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. 

  

Έχεις αδερφό ή αδερφή στην 

κατασκήνωσή μας;   

Αν έχω, γράφω το όνομα και την ηλικία, όπως στο παράδειγμα. Αν 

δεν έχω, αφήνω το πεδίο κενό. 

Μαρία 11 ετών, Κώστας 16 

ετών 

Μαρία και Κώστας 

Ασχολείσαι με κάποιο 

άθλημα/δραστηριότητα;   

Αν ναι, γράφω το άθλημα ή την δραστηριότητα. Αν όχι, αφήνω το 

πεδίο κενό. 

Τένις, Ζωγραφική  

Ανήκεις σε κάποιον αθλητικό 

σύλλογο/ομάδα;   

Αν ναι, γράφω το όνομα του συλλόγου ή της ομάδας. Αν όχι, αφήνω 

το πεδίο κενό. 

Α.Σ. Αρίων Σταυρούπολης - 

Έχεις  φίλους/φίλες που θα 

συμπληρώσουν αίτηση για το 

2023; 

Αν ναι,  αναφέρω ονοματεπώνυμα  

Γράφω τα ονόματα όπως εμφανίζονται στην ταυτότητα. 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΡΚΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

Νικόλ Σταμοπούλου 

Τόνια Μπάρκα 

Καίτη Αργυρίου 
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ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

Δήλωσε όσα διαστήματα θέλεις από τα παρακάτω.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην δηλώσεις δύο συνεχόμενα διαστήματα. 

 

 

           

 

 

 

 

Δήλωση προτίμησης ανάμεσα στις δύο θέσεις 

Φέτος, επιλέγετε ένα από τα δύο, δίνοντας το δεύτερο ως εναλλακτική και μόνο. Άρα, αν π.χ. προτιμώ ομαδάρχης, αλλιώς στέλεχος, επιλέγω ηλικίες, 

φύλο κ.λπ. αλλά δίνω και εναλλακτικά τρία πόστα τα οποία θα με ενδιέφεραν αν τελικά επιλεγόμουν ως στέλεχος.  

ΠΕΔΙΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Επιλέξτε ηλικίες : Επιλέγω τρεις ηλικίες που θεωρώ ότι μου ταιριάζουν περισσότερο, 

βάζοντας τις σε σειρά προτεραιότητας. 

- - 

Εξωτερικό/ Εσωτερικό : Επιλέγω την προτίμησή μου. Αν μου αρέσουν και τα δύο επιλέγω και τα 

δύο 

- - 

Αγόρια/ Κορίτσια : Επιλέγω την προτίμησή μου. Αν μου αρέσουν και τα δύο επιλέγω και τα 

δύο. 

- - 

Πόστα: Επιλέγω τρία πόστα που μου αρέσουν και θα ήθελα ιδανικά να κάνω το 

καλοκαίρι, βάζοντάς τα σε σειρά προτεραιότητας. 

  

 

 Περίοδος 15 ημερών  

 1. 16/06 – 30/06  

        2. 30/06 – 14/07  

 3. 14/07 – 28/07  

 4. 28/07 – 11/08  

 5. 11/08 – 25/08 

6. 24/08 – 01/09 
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Ερωτήσεις: Παρακαλούμε να συμπληρώσεις όλες τις παρακάτω ερωτήσεις με αγάπη και σαφή παραδείγματα βοηθώντας μας έτσι να σε 
γνωρίσουμε καλύτερα. Παρακαλούμε να μην απαντήσεις μονολεκτικά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ερωτήσεις βρίσκονται κάτω από την απαντητική γραμμή ενώ οι διευκρινήσεις πάνω από αυτή (με πορτοκαλί γράμματα). 

 

Ενδεικτικά, θα απαντήσετε τις εξής ερωτήσεις: 
 

Γιατί θέλεις να βρεθείς φέτος το καλοκαίρι στην κατασκήνωσή μας; 

 
Τι ξεχωριστό μπορείς να προσφέρεις ως προσωπικό της κατασκήνωσης; Ποιο είναι το χαρακτηριστικό σου εκείνο που θα σε ξεχωρίσει 
ανάμεσα στους υπόλοιπους; 
 
Τι πιστεύεις ότι θα σου προσφέρει η κατασκήνωση από τον ρόλο σου ως ομαδάρχη ή στελέχους; 
 
Σκέψου έναν ομαδάρχη που είχες στο παρελθόν (μέσα ή έξω από την κατασκήνωση π.χ. προπονητής, προσκοπισμός κλπ). Ποια στοιχεία 
του θα ήθελες να κρατήσεις/ αποκτήσεις και γιατί; 
 
Κάνε μια σύντομη αυτό-αξιολόγηση της περσινής σου χρονιάς ως προσωπικό της κατασκήνωσης; Πως πιστεύεις ότι τα πήγες σε κάθε θέση 
που σου δόθηκε; (ΜΟΝΟ για όσους υπήρξαν Προσωπικό την προηγούμενη χρονιά) 

 
 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία όσον αφορά τη συμπλήρωση της αίτησής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ΠΡΙΝ την 

υποβάλετε. 

Skouras team 

 

 


