
Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης ReGeneration 

 

ΒΗΜΑ 1: Έχοντας αποδεχθεί τους Όρους & Προϋποθέσεις του προγράμματος, θα μεταφερθείς στη 

σελίδα υποβολής της αίτησης. Σημειώνουμε πως η αίτηση ΔΕΝ μπορεί να υποβληθεί μέσω κινητού 

ή τάμπλετ. 

ΒΗΜΑ 2: Στο ερωτηματολόγιο που θα εμφανιστεί στην επόμενη σελίδα, ζητάμε κάποιες 

πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησής σου και θα συνοδεύσουν το 

προφίλ σου κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σου. Θυμήσου ότι την αίτηση θα πρέπει να την 

συμπληρώσεις όλη στα ελληνικά. Κάποια σημεία στα οποία θα θέλαμε να σου επιστήσουμε την 

προσοχή είναι τα παρακάτω: 

- Όταν συμπληρώσεις το προπτυχιακό σου τμήμα, θα πρέπει να εισάγεις την επίσημη ονομασία 

του. 

 

- Στη συνέχεια ζητάμε να μας αναφέρεις τον τομέα στον οποίο, έχεις τη μεγαλύτερη εμπειρία. Αυτό 

θα βοηθήσει τις συνεργαζόμενες εταιρείες στην αναζήτηση υποψηφίων μέσω της πλατφόρμας του 

ReGeneration, αλλά δε σε αποκλείει από άλλες θέσεις. 

- Επιπλέον, σου ζητάμε να συμπληρώσεις τον τομέα που θα ήθελες να απασχοληθείς. Σε αυτήν την 

ερώτηση μπορείς να επιλέξεις έως τρεις από τις διαθέσιμες επιλογές. 

- Στα χρόνια εργασιακής εμπειρίας μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σου σπουδών, 

θέλουμε να μας αναφέρεις τα χρόνια πλήρους απασχόλησης, σε αντικείμενο συναφές με αυτές. 

Σημείωση: Για να συμμετέχεις στο πρόγραμμα δεν χρειάζεται να έχεις προϋπηρεσία. 

- Στην ερώτηση για τη συμμετοχή σου σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες, αναφερόμαστε σε 

δραστηριότητες, όπως συμμετοχή σε αθλητισμό, εθελοντισμό, συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

καινοτομίας, καλλιτεχνικές δραστηριότητες (μουσική, θεατρικές παραστάσεις, κ.ά.), μέλος 

φοιτητικών ενώσεων, και πολλά άλλα. Καθώς το ReGeneration απευθύνεται σε νέους και νέες με 

μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία, η αναφορά σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες είναι κάτι 

που μπορεί να αναδείξει πτυχές της προσωπικότητάς σου που δε φαίνονται από τις σπουδές σου. 

Επομένως, θα θέλαμε να μας αναφέρεις οτιδήποτε αξιόλογο έχεις κάνει πέρα από τη φοίτησή σου. 

- Αν έχεις κάποια μαθησιακή δυσκολία (π.χ. δυσλεξία), παρακαλούμε να μας το αναφέρεις, καθώς η 

πληροφορία αυτή θα χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνει προσαρμογή της αξιολόγησης σε επόμενο 

στάδιο και μόνο. 

Μόλις ανεβάσεις το βιογραφικό σου, θα έχεις την ευκαιρία να ελέγξεις ξανά όλες σου τις 

απαντήσεις, πριν την τελική υποβολή. Μόλις ολοκληρώσεις την αίτησή σου, μετά από μερικά λεπτά 

θα λάβεις ένα e-mail επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που δεν το λάβεις, θα προτείναμε να ελέγξεις 

και το φάκελο junk/spam ή Κοινωνικά, καθώς ενδέχεται να έχει πάει εκεί.  

Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία!! 

Η ομάδα του ReGeneration 


