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ΙΕΡΑ ΑΡΥΙΕΠΙΚΟΠΗ ΚΡΗΣΗ 

 

Πποζλήτειρ πποζυπικού για ηην ςλοποίηζη ηηρ ππάξηρ «Μεγιζηοποίηζη ηος 

ανηικηύπος ηος Θπηζκεςηικού Σοςπιζμού ζε Ελλάδα και Κύππο μέζα από ηη 

ζηοσεςμένη ανάδειξη και διάδοζη ηηρ πολιηιζηικήρ και θπηζκεςηικήρ κληπονομιάρ 

ηυν Εκκληζιών Ελλάδαρ, Κπήηηρ και Κύππος» με ακπυνύμιο «RECULT MAGNUM» 
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Παπαδοηέο 6.5.4 

Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών 

  



 

2 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ  

ΣΗ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΚΡΗΣΗ 

 

Διεφκυνςθ: Αλκιβιάδου 6, Ηράκλειο 

Σαχ. Κϊδικασ: 71307  

Πλθροφορίεσ: Αιδ. Γεϊργιοσ Γεράκθσ 

Σθλζφωνο: 2810 320931 

Φαξ: 2810326759 

Email: iakritisemi@gmail.com  

Ηράκλειο, 11/04/2022 

Αρ. πρωτ.: 45/Φ.17 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΠΡΑΞΗ «ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ε ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΤΠΡΟ 

ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗ ΣΟΧΕΤΜΕΝΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΩΝ ΕΚΚΛΗΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΤΠΡΟΤ» ΜΕ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ «RECULT MAGNUM» 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΤΠΡΟ 2014-2020. 

Σο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Κδρυμα τθσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ με τίτλο 

«RECULT MAGNUM» που υλοποιείται υπό το  Πρόγραμμα υνεργαςίασ INTERREG V-A Ελλάδα – Κφπροσ 

2014-2020  

Ανακοινϊνει 

Σθν πρόςλθψθ προςωπικοφ για τθν κάλυψθ ζξι (6) κζςεων των παρακάτω ειδικοτιτων για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν τθσ πράξθσ: 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

1 
ΣΕ Διοικθτικοφ - 

οικονομικοφ 
2 Ζωσ 30/06/2023 

φμβαςθ εργαςίασ 
οριςμζνου χρόνου μερικισ 

απαςχόλθςθσ 

2 ΠΕ Οικονομικοφ 1 Ζωσ 30/06/2023 φμβαςθ ζργου 

3 
ΠΕ Διοικθτικοφ 
(κατεφκυνςθσ 

Επικοινωνίασ – ΜΜΕ)  
1 Ζωσ 30/06/2023 φμβαςθ ζργου 
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4 ΣΕ Διοικθτικοφ 1 Ζωσ 30/06/2023 φμβαςθ ζργου 

5 
τζλεχοσ τεχνολογικισ 

εκπαίδευςθσ 
1 Ζωσ 30/06/2023 φμβαςθ ζργου 

1. Αντικείμενο απαςχόλθςθσ 

Σο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ είναι ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ των παραδοτζων ςτο 
Σεχνικό Δελτίο τθσ Πράξθσ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Επιςτθμονικοφ Τπεφκυνου τθσ Πράξθσ.  

Θζςθ 1: ΣΕ Διοικθτικοφ – οικονομικοφ 

Η απαςχόλθςθ των δφο (2) ατόμων κα αφορά τθν υλοποίθςθ των παραδοτζων 2.5.3 «Διοργάνωςθ 
ςεμιναρίων» (2 ανκρωπομινεσ ζκαςτοσ), 2.5.4 «Διεκνζσ ςυνζδριο» (1 ανκρωπομινασ ζκαςτοσ), 3.5.1 
«Αναςκόπθςθ και ευκυγράμμιςθ των ζωσ τϊρα πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν branding που ζχουν 
ακολουκιςει οι τρεισ εκκλθςίεσ ςτον τομζα του κρθςκευτικοφ τουριςμοφ» (1,5 ανκρωπομινασ ζκαςτοσ), 
3.5.4 «Εργαςτιρι ςυηιτθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ δραςτθριότθτασ branding ςτο κρθςκευτικό τουριςμό 
και χάραξθ μελλοντικϊν κινιςεων» (2 ανκρωπομινεσ ζκαςτοσ), 4.5.3 «Εκπαίδευςθ προςωπικοφ και 
εμπειρογνωμόνων μονάδων αποτφπωςθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ των τριϊν εκκλθςιϊν (κοινό υλικό)» 
(1,5 ανκρωπομινασ ζκαςτοσ).  

Θζςθ 2: ΠΕ Οικονομικοφ 

Η απαςχόλθςθ του ατόμου κα αφορά τθν υλοποίθςθ του παραδοτζου 1.5.3 «Σεχνικζσ εκκζςεισ» (1,8 
ανκρωπομινασ). 

Θζςθ 3: ΠΕ Διοικθτικοφ (κατεφκυνςθσ Επικοινωνίασ – ΜΜΕ) 

Η απαςχόλθςθ του ατόμου κα αφορά τθν υλοποίθςθ του παραδοτζου 2.5.2 «Καμπάνια επικοινωνίασ 
ζργου» (2,3 ανκρωπομινεσ). 

Θζςθ 4: ΣΕ Διοικθτικοφ 

Η απαςχόλθςθ του ατόμου κα αφορά τθν υλοποίθςθ των παραδοτζων 2.5.2 «Καμπάνια επικοινωνίασ 
ζργου» (0,2 ανκρωπομινασ), 2.5.3 « Διοργάνωςθ ςεμιναρίων» (1 ανκρωπομινασ), 3.5.4 «Εργαςτιρι 
ςυηιτθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ δραςτθριότθτασ branding ςτο κρθςκευτικό τουριςμό και χάραξθ 
μελλοντικϊν κινιςεων» (0,8 ανκρωπομινασ), 4.5.3 «Εκπαίδευςθ προςωπικοφ και εμπειρογνωμόνων 
μονάδων αποτφπωςθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ των τριϊν εκκλθςιϊν (κοινό υλικό)» (1 ανκρωπομινασ) 
και 6.5.4 «Πιλοτικι λειτουργία ψθφιακϊν μουςείων» (2 ανκρωπομινεσ). 

Θζςθ 5: τζλεχοσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ 

Η απαςχόλθςθ του ατόμου κα αφορά τθν υλοποίθςθ των παραδοτζων 6.5.1 «Ψθφιακι αποτφπωςθ υλικισ 
πολιτιςτικισ κλθρονομίασ προσ μουςειακι ζκκεςθ, βάςει αναπτυχκείςασ μεκοδολογίασ (Ψθφιακό 
Αποςφράγιςμα/ RECULT) (2,5 ανκρωπομινεσ) και 6.5.2 «Ψθφιακι αποτφπωςθ άυλθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ προσ μουςειακι ζκκεςθ, βάςει αναπτυχκείςασ μεκοδολογίασ (RECULT)» (2,5 ανκρωπομινεσ). 

2. Γενικά προςόντα υποψθφίων 

 Να κατζχουν τουσ απαιτοφμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των αιτιςεων. ε περίπτωςθ που οι τίτλοι ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι να κατζχουν 
και πράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙΚΑΣΑ ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. για τθν 
ιςοτιμία και αντιςτοιχία των τίτλων αυτϊν ι πράξθ αναγνϊριςθσ επαγγελματικισ ιςοτιμίασ από το 
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υμβοφλιο Αναγνωρίςεωσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Σίτλων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 Να ζχουν χρονικι διακεςιμότθτα κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 

 Οι άνδρεσ, να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ μζχρι τθν θμερομθνία 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν, ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ. Εξαίρεςθ: Δεν απαιτείται 

εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων για τουσ πολίτεσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπα κισ  

Ζνωςθσ, για τουσ οποίουσ δεν προβλζπεται ςτθ χϊρα τουσ τζτοιο κϊλυμα. 

 Να μθν υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία. 

3. Προςόντα πρόςλθψθσ 

Θζςθ 1: ΣΕ Διοικθτικοφ – οικονομικοφ 

Α/Α ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1 

Πτυχίο ι δίπλωμα Βιβλιοκθκονομίασ ι Βιβλιοκθκονομίασ και υςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ ι 

Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν ι Διεκνοφσ Εμπορίου ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ και 

Διαχείριςθσ Ζργων ι Διοίκθςθσ Παραγωγικϊν Μονάδων ι Διοικθτικισ Σεχνολογίασ ι Δθμοςίων 

χζςεων και Επικοινωνίασ ι Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ ι Επιχειρθματικοφ χεδιαςμοφ και 

Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ι Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία ι 

Λογιςτικισ ι Ναυτιλιακϊν Επιχειριςεων και Μεταφορϊν, ι Πλθροφορικισ και Μζςων Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ ι Σθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ ι Σουριςτικϊν Επιχειριςεων ι Σεχνολογίασ και 

Οργάνωςθσ Μικρομεςαίων ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ 

(ΠΕ) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 

ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

2 Επαγγελματικι εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο 

Θζςθ 2: ΠΕ Οικονομικοφ 

Α/Α ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1 

Πτυχίο ι δίπλωμα Αςτικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (από 1998 μετονομάςτθκε ςε 

Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) ι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ Δθμόςιασ 

Οικονομικισ ι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (το οποίο ίςχυε μζχρι το ακαδθμαικό ζτοσ 1996-1997) ι 

Διεκνϊν και Ευρωπα κϊν Οικονομικϊν και Πολιτικϊν πουδϊν (από Μάιο 2008 μετονομάςτθκε 

ςε Διεκνϊν και Ευρωπαικϊν πουδϊν) με κατεφκυνςθ Διεκνϊν και Ευρωπα κϊν Οικονομικϊν 

πουδϊν ι Διεκνϊν και Ευρωπα κϊν Οικονομικϊν πουδϊν ι Διεκνϊν και Ευρωπα κϊν πουδϊν 

με κατεφκυνςθ Διεκνϊν και Ευρωπα κϊν Οικονομικϊν χζςεων ι Διεκνϊν και Ευρωπαικϊν 

πουδϊν (πρϊθν Διεκνϊν και Ευρωπαικϊν Οικονομικϊν και Πολιτικϊν πουδϊν ) με κατεφκυνςθ 

Διεκνϊν και Ευρωπαικϊν Οικονομικϊν πουδϊν  ι Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων και Ανάπτυξθσ 

ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν ι Λογιςτικισ και 

Χρθματοοικονομικισ ι Λογιςτικισ Χρθματοοικονομικισ και Ποςοτικισ ι Οικονομικισ Επιςτιμθσ ι 

Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ  ι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν  ι Οικονομικισ και 

Διοίκθςθσ Σουριςμοφ ι Περιφερειακισ και Οικονομικισ ι Χρθματοοικονομικισ και Σραπεηικισ 
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Διοικθτικισ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ι 

Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (ΠΕ) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ θ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν  τθσ 

θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

2 Επαγγελματικι ταυτότθτα Λογιςτι Φοροτεχνικοφ Α` τάξθσ 

3 Επαγγελματικι εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο 

Θζςθ 3: ΠΕ Διοικθτικοφ (κατεφκυνςθσ Επικοινωνίασ – ΜΜΕ) 

Α/Α ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1 

Πτυχίο ι δίπλωμα Επιχειρθςιακισ Ερευνασ και Μαρκετινγκ ι Επιχειρθςιακισ Ερευνασ και 

τρατθγικισ Πωλιςεων (Marketing) ι Μαρκετινγκ και Επικοινωνίασ ι Μαρκετινγκ και Διοίκθςθσ 

Λειτουργιϊν ι Επικοινωνίασ και ΜΜΕ ι Επικοινωνίασ, Μζςων και Πολιτιςμοφ ι Δθμοςιογραφίασ 

και ΜΜΕ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι 

Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ  τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 

θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

2 Μεταπτυχιακόσ ι διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

3 
Επαγγελματικι εμπειρία ςχετικι με τθν υλοποίθςθ επικοινωνιακϊν ενεργειϊν ςτο πλαίςιο 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ι προγραμμάτων 

Θζςθ 4: ΣΕ Διοικθτικοφ 

Α/Α ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1 

Πτυχίο ι δίπλωμα Βιβλιοκθκονομίασ ι Βιβλιοκθκονομίασ και υςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ ι 

Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν ι Διεκνοφσ Εμπορίου ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ και 

Διαχείριςθσ Ζργων ι Διοικθτικισ Σεχνολογίασ ι Δθμοςίων χζςεων και Επικοινωνίασ ι Εμπορίασ 

και Διαφιμιςθσ ι Επιχειρθματικοφ χεδιαςμοφ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ι Εφαρμογϊν 

Πλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία ι Πλθροφορικισ και Μζςων Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ ι Σθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ ι Σουριςτικϊν Επιχειριςεων ι Σεχνολογίασ και 

Οργάνωςθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων 

πουδϊν Επιλογισ (ΠΕ) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

2 Μεταπτυχιακόσ ι διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ 

3 Επαγγελματικι εμπειρία ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ι προγραμμάτων 
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Θζςθ 5: τζλεχοσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ 

Α/Α ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1 
Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ΑΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΣΕΙ τθσ 

θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ 

2 
Επαγγελματικι εμπειρία ςτθν ψθφιοποίθςθ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτο πλαίςιο 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ι προγραμμάτων 

4. Αιτιςεισ- Διαδικαςία- Προκεςμία 

4.1 Η Αίτθςθ – Τπεφκυνθ διλωςθ απευκφνεται και υποβάλλεται ςτο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Κδρυμα 

Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ. Σα ζντυπα των αιτιςεων διατίκενται από το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό 

Κδρυμα Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ ι από τθν ιςτοςελίδα του ιδρφματοσ https://emi.iak.gr/. 

Η Αίτθςθ – Τπεφκυνθ διλωςθ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των υποψθφίων υποβάλλονται 

αυτοπροςϊπωσ (εργάςιμεσ θμζρεσ από 9 π.μ. ζωσ 2 μ.μ.) ι με άλλο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, εφόςον θ 

εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι του υποψθφίου κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ επί 

αποδείξει ςε κλειςτό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινϊσ, αφενόσ τα ςτοιχεία του/τθσ υποψθφίου/ασ 

και αφετζρου θ ζνδειξθ:  

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΠΡΑΞΗ «ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ε ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΤΠΡΟ 

ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗ ΣΟΧΕΤΜΕΝΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΩΝ ΕΚΚΛΗΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΤΠΡΟΤ» ΜΕ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ «RECULT MAGNUM» 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΤΠΡΟ 2014-2020. 

ΘΕΗ….(ςυμπλθρϊςτε τον α/α κζςθσ) 

και θ διεφκυνςθ του Επικοινωνιακοφ και Μορφωτικοφ Ιδρφματοσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ, όπωσ 

παρακάτω: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΚΡΗΣΗ 

Αλκιβιάδου 6, ΣΚ 71307, Ηράκλειο Κριτθσ 

Σθλ.: 2810 320931, fax: 2810 326759 

E-mail: iakritisemi@gmail.com 

4.2 Αν δεν προςκομιςκοφν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ο υποψιφιοσ τίκεται εκτόσ διαδικαςίασ και θ 

αίτθςι του απορρίπτεται. 

Αντικατάςταςθ τθσ Αίτθςθσ – Τπεφκυνθσ διλωςθσ ι διόρκωςθ αυτισ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. 

Η ευκφνθ τθσ ςωςτισ ςυμπλιρωςθσ τθσ Αίτθςθσ – Τπεφκυνθσ διλωςθσ είναι αποκλειςτικά του 

υποψθφίου. 

Όταν θ υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Τπεφκυνθσ διλωςθσ γίνεται αυτοπροςϊπωσ, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ δεν 

παρζχει οδθγίεσ ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςυμβουλζσ ςτουσ υποψθφίουσ για τον τρόπο ςυμπλιρωςισ τθσ 
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και τα πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των ιδιοτιτων που επικαλοφνται, επιμελείται όμωσ 

θ Αίτθςθ – Τπεφκυνθ διλωςθ  να είναι υπογεγραμμζνθ και να ςυνοδεφεται από τα δικαιολογθτικά που ο 

υποψιφιοσ δθλϊνει ότι επιςυνάπτει. Δθλαδι, ο υπάλλθλοσ απλϊσ διαπιςτϊνει αν επιςυνάπτονται όλα τα 

αναγραφόμενα ωσ επιςυναπτόμενα ςτθν Αίτθςθ – Τπεφκυνθ διλωςθ  δικαιολογθτικά, χωρίσ να ελζγχει το 

κφροσ και το περιεχόμενο τουσ. 

Οι ίδιεσ παραπάνω ενζργειεσ πρζπει να γίνονται από τον αρμόδιο υπάλλθλο παραλαβισ των αιτιςεων και 

ςτθν περίπτωςθ που υποβάλλονται ταχυδρομικϊσ. 

Σο αποτζλεςμα του ελζγχου του υπαλλιλου ςθμειϊνεται ενυπογράφωσ με ευκρινζσ το ονοματεπϊνυμό 

του. 

4.3 Η προκεςμία κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν λιγει ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, δθλαδι τθν Δευτζρα, 18/04/2022 και 

ϊρα 2:00 μ.μ. 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω οριηόμενθσ προκεςμίασ δεν κα γίνεται αποδεκτι θ κατάκεςθ αιτιςεων από 

υποψθφίουσ. 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ ςυςτθμζνθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ ο φάκελοσ κα πρζπει να φτάςει 

ςτο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Κδρυμα Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ μζχρι τθν ανωτζρω καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα, θ οποία προκφπτει από το πρωτόκολλο που τθρείται ςτο Κδρυμα. Σο Επικοινωνιακό 

και Μορφωτικό Κδρυμα Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ 

από οποιαδιποτε αιτία ςτθν άφιξθ των φακζλων, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Φάκελοι 

που φκάνουν ςτο Κδρυμα μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμοι και 

επιςτρζφονται ςτουσ υποψθφίουσ χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

5. Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά:  

 Αίτθςθ - Τπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/-α κα δθλϊνει τθν πρόκεςι του/τθσ για 

ςυμμετοχι ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (Βλ. ςυνθμμζνθ Αίτθςθ – 

Τπεφκυνθ διλωςθ).  

 Φωτοαντίγραφο: των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ προςωρινισ 

βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των κρίςιμων ςελίδων του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου 

αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ι των δφο όψεων τθσ άδειασ 

οδιγθςθσ ι των κρίςιμων ςελίδων του ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν 

φορζων. 

 Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα  

 Φωτοαντίγραφο τίτλου ςπουδϊν όπου αναγράφεται ο ακριβισ βακμόσ αυτοφ. ε κάκε περίπτωςθ 

που ο βακμόσ εκφράηεται με αξιολογικό χαρακτθριςμό ι με ακζραιο αρικμό απαιτείται και 

βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό με δφο δεκαδικά ψθφία. 

 Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν (εάν απαιτείται) 

 Φωτοαντίγραφα βεβαιϊςεων εμπειρίασ ι ςχετικζσ ςυμβάςεισ ή παραζηαηικά πληρωμής ή κάθε 
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άλλο δικαιολογηηικό ποσ αποδεικνύει ηην εμπειρία (εάν απαιηείηαι) 

ΗΜΕΙΩΗ: ε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ από τα «Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά» ο υποψιφιοσ τίκεται 
εκτόσ διαδικαςίασ και θ αίτθςι του απορρίπτεται.  

6. Κριτιρια και βακμολόγθςι τουσ 

Η ςειρά κατάταξθσ μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

Θζςθ 1: ΣΕ Διοικθτικοφ – οικονομικοφ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

1 Βακμόσ πτυχίου 

2 Επαγγελματικι εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο 

3 Προφορικι ςυνζντευξθ 

Θζςθ 2: ΠΕ Οικονομικοφ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

1 Βακμόσ πτυχίου 

2 Επαγγελματικι εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο 

3 Προφορικι ςυνζντευξθ 

Θζςθ 3: ΠΕ Διοικθτικοφ (κατεφκυνςθσ Επικοινωνίασ – ΜΜΕ) 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

1 Βακμόσ πτυχίου 

2 Μεταπτυχιακόσ ι διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν 

3 
Επαγγελματικι εμπειρία ςχετικι με τθν υλοποίθςθ επικοινωνιακϊν ενεργειϊν ςτο πλαίςιο 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ι προγραμμάτων 

4 Προφορικι ςυνζντευξθ 

Θζςθ 4: ΣΕ Διοικθτικοφ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

1 Βακμόσ πτυχίου 

2 Μεταπτυχιακόσ ι διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ 
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3 Επαγγελματικι εμπειρία ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ι προγραμμάτων 

4 Προφορικι ςυνζντευξθ 

Θζςθ 5: τζλεχοσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

1 Βακμόσ πτυχίου 

2 
Επαγγελματικι εμπειρία ςτθν ψθφιοποίθςθ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτο πλαίςιο 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ι προγραμμάτων 

3 Προφορικι ςυνζντευξθ 

Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ1 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν θ οποία 
κα ειςθγθκεί ανάλογα ςτο Δ.. του Επικοινωνιακοφ και Μορφωτικοφ Ιδρφματοσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ 
Κριτθσ, ςφμφωνα με τον ακόλουκο τρόπο:  

 Σα «Συπικά Προςόντα» αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα 
πρόςκλθςθ, είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/off).  

 Θα ακολουκιςει αξιολόγθςθ των πρόςκετων επικυμθτϊν προςόντων και κα ςυνταχκεί πίνακασ 
βακμολογικισ κατάταξθσ. 

 τθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν κα καλζςει για προςωπικι ςυνζντευξθ 
όλουσ τουσ υποψιφιουσ που πλθροφν τα τυπικά προςόντα.  

 Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ 
όπωσ περιγράφονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ και ςυγκεκριμζνα: 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ/ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 
ΣΡΟΠΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
ΑΝΩΣΕΡΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Θζςθ 1: ΣΕ Διοικθτικοφ – οικονομικοφ 

1 Βακμόσ πτυχίου 
Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν 
και βεβαίωςθ τθσ οικείασ 

ςχολισ εάν απαιτείται 
4 x βακμόσ πτυχίου 40 

2 
Επαγγελματικι εμπειρία 

ςχετικι με το 
αντικείμενο 

Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από 
τον εργοδότθ ι ςχετικζσ 

ςυμβάςεισ που να προκφπτει 
ο χρόνοσ και το αντικείμενο 

απαςχόλθςθσ ι παραςτατικά 

2 x μήνες εμπειρίας 30 

                                                           

1
 Βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  
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πλθρωμισ ι κάκε άλλο 
δικαιολογθτικό που 

αποδεικνφει τθν εμπειρία. 

3 Προφορικι ςυνζντευξθ 
Βακμολόγθςθ 

ςυνεντευξιαηόμενου 

1,5 x ακζραιοσ βακμόσ 
ςυνζντευξθσ από 1 

ζωσ 20 
30 

υνολικι βακμολογία 100 

Θζςθ 2: ΠΕ Οικονομικοφ 

1 Βακμόσ πτυχίου 
Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν και 
βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ 

εάν απαιτείται 
4 x βακμόσ πτυχίου 40 

2 
Επαγγελματικι εμπειρία 

ςχετικι με το 
αντικείμενο 

Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από 
τον εργοδότθ ι ςχετικζσ 

ςυμβάςεισ που να προκφπτει ο 
χρόνοσ και το αντικείμενο 

απαςχόλθςθσ ι παραςτατικά 
πλθρωμισ ι κάκε άλλο 

δικαιολογθτικό που 
αποδεικνφει τθν εμπειρία. 

2 x μήνες εμπειρίας 30 

3 Προφορικι ςυνζντευξθ 
Βακμολόγθςθ 

ςυνεντευξιαηόμενου 

1,5 x ακζραιοσ βακμόσ 
ςυνζντευξθσ από 1 

ζωσ 20 
30 

υνολικι βακμολογία 100 

Θζςθ 3: ΠΕ Διοικθτικοφ (κατεφκυνςθσ Επικοινωνίασ – ΜΜΕ) 

1 Βακμόσ πτυχίου 
Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν και 
βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ 

εάν απαιτείται 
2 x βακμόσ πτυχίου 20 

2 

Μεταπτυχιακόσ ι 
διδακτορικόσ τίτλοσ 

ςπουδϊν ςτον τομζα τθσ 
πλθροφορικισ 

Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ ι 
διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν 

Μεηαπηστιακό: 8 

Διδακηορικό: 10 
10 

3 

Επαγγελματικι εμπειρία 
ςχετικι με τθν 

υλοποίθςθ 
επικοινωνιακϊν 

ενεργειϊν ςτο πλαίςιο 
ςυγχρθματοδοτοφμενων 

Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από 
τον εργοδότθ ι ςχετικζσ 

ςυμβάςεισ που να προκφπτει ο 
χρόνοσ και το αντικείμενο 

απαςχόλθςθσ ι παραςτατικά 
πλθρωμισ ι κάκε άλλο 

2 x μήνες εμπειρίας 40 
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ζργων ι προγραμμάτων δικαιολογθτικό που 
αποδεικνφει τθν εμπειρία. 

4 Προφορικι ςυνζντευξθ 
Βακμολόγθςθ 

ςυνεντευξιαηόμενου 

1,5 x ακζραιοσ βακμόσ 
ςυνζντευξθσ από 1 

ζωσ 20 
30 

υνολικι βακμολογία 100 

Θζςθ 4: ΣΕ Διοικθτικοφ 

1 Βακμόσ πτυχίου 
Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν και 
βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ 

εάν απαιτείται 
3 x βακμόσ πτυχίου 30 

2 

Μεταπτυχιακόσ ι 
διδακτορικόσ τίτλοσ 

ςπουδϊν ςτον τομζα τθσ 
πλθροφορικισ 

Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ ι 
διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν 

Μεηαπηστιακό: 8 

Διδακηορικό: 10 
10 

3 

Επαγγελματικι εμπειρία 
ςτο πλαίςιο 

ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων ι προγραμμάτων 

Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από 
τον εργοδότθ ι ςχετικζσ 

ςυμβάςεισ που να προκφπτει ο 
χρόνοσ και το αντικείμενο 

απαςχόλθςθσ ι παραςτατικά 
πλθρωμισ ι κάκε άλλο 

δικαιολογθτικό που 
αποδεικνφει τθν εμπειρία. 

2 x μήνες εμπειρίας 30 

4 Προφορικι ςυνζντευξθ 
Βακμολόγθςθ 

ςυνεντευξιαηόμενου 

1,5 x ακζραιοσ βακμόσ 
ςυνζντευξθσ από 1 

ζωσ 20 
30 

υνολικι βακμολογία 100 

Θζςθ 5: τζλεχοσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ 

1 Βακμόσ πτυχίου 
Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν και 
βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ 

εάν απαιτείται 
2 x βακμόσ πτυχίου 30 

2 

Επαγγελματικι εμπειρία 
ςτθν ψθφιοποίθςθ 

πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ ςτο πλαίςιο 
ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων ι προγραμμάτων 

Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από 
τον εργοδότθ ι ςχετικζσ 

ςυμβάςεισ που να προκφπτει ο 
χρόνοσ και το αντικείμενο 

απαςχόλθςθσ ι παραςτατικά 
πλθρωμισ ι κάκε άλλο 

δικαιολογθτικό που 

2 x μήνες εμπειρίας 40 
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αποδεικνφει τθν εμπειρία. 

3 Προφορικι ςυνζντευξθ 
Βακμολόγθςθ 

ςυνεντευξιαηόμενου 

1,5 x ακζραιοσ βακμόσ 
ςυνζντευξθσ από 1 

ζωσ 20 
30 

υνολικι βακμολογία 100 

7. Κατάρτιςθ πινάκων- Ενςτάςεισ 

Οι προςωρινοί πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων διαμορφϊνονται μετά και τθν προςωπικι ςυνζντευξθ 
και  ςυντάςςονται από Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν που ζχει οριςτεί από τθν 189/18-01-2022 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, θ οποία είναι αρμόδια και για τθν τιρθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ 
εφαρμογισ τθσ πρόςκλθςθσ.  

Οι ανωτζρω πίνακεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Επικοινωνιακοφ και Μορφωτικοφ Ιδρφματοσ Ιεράσ 
Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ, χωρίσ να δθμοςιοποιοφνται τα ονόματα των υποψθφίων, ςτθ κζςθ των οποίων κα 
δθμοςιεφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου υποβολισ τθσ Αίτθςθσ- Τπεφκυνθσ διλωςθσ.  

Κατά των πινάκων επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ  μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) θμερϊν που 
αρχίηει από τθν επομζνθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ  γίνεται με κατάκεςι τθσ ι με 
αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Κδρυμα Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ.  

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων και τθν αξιολόγθςι τουσ,  οι πίνακεσ κατάταξθσ 
οριςτικοποιοφνται και επικυρϊνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Ιδρφματοσ.  

Σο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Κδρυμα Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ διατθρεί το δικαίωμα να 

αποςφρει τθν παροφςα Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςτο ςφνολό τθσ ι μζροσ αυτισ.  

8. Χρθματοδότθςθ 

Η πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπα κι Ζνωςθ (ΕΣΠΑ) και εκνικοφσ πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ 

Κφπρου ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ υνεργαςίασ Interreg V-A «Ελλάδα – Κφπροσ» 2014-2020.  

9. Διάρκεια  

Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ζωσ τισ 30/06/2023 με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι παράταςθσ ςε 

περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ Πράξθσ. 

10. Πλθροφορίεσ / διευκρινίςεισ 

Για  περιςςότερεσ  πλθροφορίεσ  ι/και  διευκρινίςεισ, οι  ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται 
Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Κδρυμα Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ (Αιδ. Γεϊργιοσ Γεράκθσ), τθλ.: 
2810320931,  e-mail: iakritisemi@gmail.com, Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, ϊρεσ 09:00 ζωσ 14:00.  

Ο Πρόεδροσ του Δ 

 

Ο Αρχιεπίςκοποσ Κριτθσ 
Ευγζνιοσ 



 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ  

ΙΕΡΑ ΑΡΥΙΕΠΙΚΟΠΗ ΚΡΗΣΗ 

 

Πποζλήτειρ πποζυπικού για ηην ςλοποίηζη ηηρ ππάξηρ «Μεγιζηοποίηζη ηος 

ανηικηύπος ηος Θπηζκεςηικού Σοςπιζμού ζε Ελλάδα και Κύππο μέζα από ηη 

ζηοσεςμένη ανάδειξη και διάδοζη ηηρ πολιηιζηικήρ και θπηζκεςηικήρ κληπονομιάρ 

ηυν Εκκληζιών Ελλάδαρ, Κπήηηρ και Κύππος» με ακπυνύμιο «RECULT MAGNUM» 

ηος Ππογπάμμαηορ ςνεπγαζίαρ INTERREG V-A Ελλάδα – Κύππορ 2014-2020. 

ύζηημα επιλογήρ πποζυπικού 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

φςτθμα επιλογισ προςωπικοφ: 

Η διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ κα ολοκλθρωκεί ςτα παρακάτω ςτάδια: 

 

1ο τάδιο: Ανάρτθςθ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για 5 (εργάςιμεσ) θμζρεσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Επικοινωνιακοφ και Μορφωτικοφ Ιδρφματοσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ (https://emi.iak.gr/).  

2ο τάδιο: υγκζντρωςθ αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν. Ζλεγχοσ πλθρότθτασ φακζλων.  

3ο τάδιο: Αξιολόγθςθ αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. ’ αυτό το ςτάδιο κα 
γίνει διαχωριςμόσ των υποψθφίων που πλθροφν τα τυπικά προςόντα και εκείνων που δεν τα πλθροφν 
(απορριπτζοι). Όςοι πλθροφν τα τυπικά προςόντα κα βακμολογθκοφν για τα πρόςκετα επικυμθτά και κα 
ςυμπλθρωκεί πίνακασ με τθ βακμολογικι κατάταξθ.  

4ο τάδιο: Οι υποψιφιοι κα οδθγθκοφν ςε προςωπικι ςυνζντευξθ από τθν τριμελι Επιτροπι Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ. το πλαίςιο τθσ ςυνζντευξθσ κα γίνει ενθμζρωςθ των υποψθφίων για τα κακικοντα τθσ 
κζςθσ. κοπόσ του ςταδίου τθσ ςυνζντευξθσ είναι να αξιολογθκοφν όλα τα χαρακτθριςτικά του υποψθφίου 
και να ςυμπλθρωκεί το βακμολόγιο με τθν κοινι βακμολογία των μελϊν τθσ επιτροπισ.   

5ο τάδιο: Με τον υπολογιςμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτιρια και τθν προςωπικι ςυνζντευξθ, 
κα προκφψει ο προςωρινόσ πίνακασ του υπό πρόςλθψθ προςωπικοφ, ο οποίοσ κα αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του Επικοινωνιακοφ και Μορφωτικοφ Ιδρφματοσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ 
(https://emi.iak.gr/), χωρίσ να δθμοςιοποιοφνται τα ονόματα των υποψθφίων, ςτθ κζςθ των οποίων κα 
δθμοςιεφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  

Κατά των πινάκων επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ  μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) θμερϊν που 
αρχίηει από τθν επομζνθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ  γίνεται με κατάκεςι τθσ ι με 
αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Κδρυμα Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ. Η 
αξιολόγθςθ των ενςτάςεων γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων θ οποία ζχει οριςτεί από τθν 
189/18-01-2022 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.  

6ο τάδιο: Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων και τθν αξιολόγθςι τουσ,  οι πίνακεσ 
κατάταξθσ οριςτικοποιοφνται και επικυρϊνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του του Επικοινωνιακοφ και 
Μορφωτικοφ Ιδρφματοσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ.  

7ο τάδιο: Επιλογι νζου προςωπικοφ. Ενθμζρωςθ όλων των υποψθφίων για τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ επιλογισ προςωπικοφ μζςω τθσ ανάρτθςθσ οριςτικοφ πίνακα κατάταξθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Επικοινωνιακοφ και Μορφωτικοφ Ιδρφματοσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ (https://emi.iak.gr/), χωρίσ να 
δθμοςιοποιοφνται τα ονόματα των υποψθφίων, ςτθ κζςθ των οποίων κα δθμοςιεφεται ο αρικμόσ 
πρωτοκόλλου υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  

ε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί ικανόσ αρικμόσ υποψθφίων ι δεν καλφπτουν τισ προδιαγραφζσ τθσ 
επιτροπισ δφναται να επαναλθφκεί θ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 
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ΗΜΕΙΩΗ: Οι υποψιφιοι που κα περάςουν ςτθν τελικι αξιολόγθςθ αλλά δεν κα προςλθφκοφν, κα 
ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ πίνακεσ επιλαχόντων. ε περίπτωςθ αφξθςθσ των κζςεων, το Επικοινωνιακό και 
Μορφωτικό Κδρυμα Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ κα προχωριςει ςτθν πρόςλθψθ επιπλζον προςωπικοφ 

από τθ λίςτα επιλαχόντων. 
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