Παρακαλούμε
επισυνάψτε
φωτογραφία
διαβατηρίου

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ..............................................................................................................................................................................
ΟΝΟΜΑ: ......................................................................................... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ..........................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (σημειώστε αν είναι μόνιμη ή προσωρινή): .....................................................................................................
....………………………………T.K. …………………….. ΠΟΛH…………………..……………ΧΩΡΑ……………………………..
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ................................................................................. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ: ..................................................................
Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου: ...................................................... Ε-MAIL:............................................................................
Ημερομηνία γέννησης: ................................................................... Εθνικότητα:......................................................................
1. Σημειώστε τη μητρική σας γλώσσα……………………. και τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε (γραπτά/προφορικά):
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

ΚΑΛΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ

Αγγλικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
Γαλλικά
Ελληνικά
Άλλη………………….
2. Σημειώστε παρακάτω αν διαθέτετε κάποιες από τις παρακάτω ικανότητες:
 Οδήγηση αυτοκινήτου (κάτοχος διπλώματος από …/…./….)
Στα περισσότερα προγράμματα οι υπεύθυνοι πεδίου αναλαμβάνουν την ευθύνη συντήρησης των αυτοκινήτων. Αν είστε
κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου (για τουλάχιστον 12 μήνες και είστε πάνω από 21 ετών), τότε θα σας ζητηθεί επίσης
να συμμετάσχετε στην βάρδια οδήγησης. Παρακαλώ ενημερώστε μας παρακάτω αν συμφωνείτε με αυτό.
Συμφωνώ



Διαφωνώ



 Γνώσεις Πρώτων Βοηθειών
 Χειρωνακτικές εργασίες - χειρισμός εργαλείων (π.χ. ξυλουργική, διακόσμηση, τεχνικές δεξιότητες, άλλο)
 Φωτογραφία
 Σχέδιο και ζωγραφική
3. Σημειώστε παρακάτω αν διαθέτετε εμπειρία σε :
 Συμμετοχή σε ομαδικές δράσεις ( πχ παιδιά, αθλητισμός, εκδρομές, θέατρο, μουσική, εκδηλώσεις, άλλο)
 Παρουσιάσεις σε κοινό – επικοινωνία - κοινωνικά μέσα δικτύωσης
 Εξεύρεση πόρων – πωλήσεις
Άλλο, σχετικό με το πρόγραμμα:..............................................................................................
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4. Σημειώστε παρακάτω αν διαθέτετε γνώσεις σε Υπολογιστές/Χρήση Νέων Τεχνολογιών:
 Βασικές γνώσεις (π.χ. επεξεργασία κειμένου (word), φύλλα εργασίας (excel), δημιουργία παρουσιάσεων (PowerPoint))
 Τεχνικές γνώσεις (π.χ. σχεδιασμός ιστοσελίδων, προγραμματισμός, συντήρηση)
 Γραφιστικά (π.χ. desktop publishing)
 UAVs (drones). Αν ναι έχετε σχετικό δίπλωμα;
 Ναι
 Όχι
 Άλλο…………………………………………………………………………………………………………….
5. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία
Εκπαίδευση: ............................................................................................................................................................................
Εργασιακή εμπειρία: ................................................................................................................................................................
Έχετε συμμετάσχει σε παρόμοια προγράμματα πεδίου;  Ναι

 Όχι (εάν ναι, αναφέρατε λεπτομέρειες )

..................................................................................................................................................................................................
Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ παλαιότερα;  Ναι

 Όχι

Εάν ναι, αναφέρατε την περιοχή και το διάστημα συμμετοχής σας: ........................................................................................
Έχετε κάποιο θέμα υγείας να αναφέρετε που μπορεί να επηρεάσει τη συμβολή σας στο πρόγραμμα (αλλεργίες, προβλήματα
μέσης, εγκυμοσύνη, μεταδιδόμενα νοσήματα, μεταλλικό εμφύτευμα, κλειστοφοβία κτλ);
...........................................................................................................................................................................................................
Είστε διαθέσιμος/η από 1η Μαΐου έως μέσα Οκτωβρίου;  Ναι  Όχι
Αν ΟΧΙ παρακαλούμε προσδιορίστε τη διαθεσιμότητά σας:……………………………………………………………………………….
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για πρώτη φορά ως Υπεύθυνοι των προγραμμάτων πεδίου, θα κληθούν να
παρακολουθήσουν εισαγωγικά ενημερωτικά σεμινάρια στις αρχές Μαΐου. Η διαθεσιμότητα των υποψηφίων για την
παρακολούθηση των σεμιναρίων αυτών θα επηρεάσει την τελική επιλογή των Υπεύθυνων των προγραμμάτων πεδίου.

Άλλα σχόλια:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Δηλώστε την κατηγορία υπευθύνου πεδίου που σας ενδιαφέρει (*Αν διαλέξετε παραπάνω από μία, σημειώστε
δίπλα τη σειρά προτίμησης πχ.1,2,3)
 ….. Καταγραφής και Προστασίας  …. Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης  …. Εθελοντών και Κατασκήνωσης

7. Αριθμήστε τις περιοχές των προγραμμάτων πεδίου κατά σειρά προτίμησης (1-πρώτη προτίμηση): Προσοχή: Οι

πιθανότητες να επιλεγείτε αυξάνονται σημαντικά εάν ως πρώτη σας επιλογή επιλέξετε το πεδίο «Δεν έχω προτίμηση» Η τελική
επιλογή θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των προγραμμάτων, καθώς και από τη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.
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…

Δεν έχω προτίμηση
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
• Ζάκυνθος- κόλπος Λαγανά
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
• Κυπαρισσιακός Κόλπος
• Λακωνικός Κόλπος
• Κορώνη
ΚΡΗΤΗ
• Ρέθυμνο
• Χανιά
• Κόλπος Μεσσαράς

…..

…..

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ



 …..
…..
…..

…..

8. Παρακαλώ δηλώστε αν συμφωνείτε με τα παρακάτω: Οι Υπεύθυνοι Πεδίου δεν μπορούν να διεξάγουν ή να
συμμετάσχουν σε ερευνητικές εργασίες παράλληλα με τα καθήκοντά τους. Τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των
προγραμμάτων πεδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΑΡΧΕΛΩΝ και δεν επιτρέπεται στους Υπευθύνους Πεδίου να τα
παραχωρήσουν σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους λόγους.
Συμφωνώ



Διαφωνώ



9. Έχω λάβει γνώση των αναγραφόμενων στην ιστοσελίδα του ΑΡΧΕΛΩΝ στην ενότητα «Γίνε
Εθελοντής» συμπεριλαμβανόμενης και της υπο- ενότητας ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕΔΙΟΥ 
10. Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους χρήσης & προστασίας των προσωπικών δεδομένων του ΑΡΧΕΛΩΝ 

11. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς

Ημερομηνία:……………………………… Υπογραφή:………………………………

Παρακαλούμε να υπογράψτε, να σκανάρετε και να στείλετε ηλεκτρονικά την παρούσα
αίτηση συμμετοχής μαζί με σύντομο βιογραφικό σας σημείωμα (400- 900 λέξεις) στο
jobs@archelon.gr, μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021.
Η διαδικασία επιλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Μαρτίου 2021.
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