
 

                                               

 
 
 

                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                          Αθήνα, 13/04/2018  
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ 
  

 
Έχοντας υπόψιν 

 Άρθρο 105 του Συντάγματος  

 Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους (ΚΧΑΟ), καθώς και το Ν.Δ. 10/6-

9-1926 περί κυρώσεως αυτού (βλ. Παράρτημα ΙΙ). 

 Κανονιστική Διάταξη «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις 

αυτοδιοίκητες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό 

καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία» 

(ΥΑ 448/2007-ΦΕΚ 220Α/12-9-2007) (βλ. Παράρτημα ΙΙ). 

 Την υπ’ αριθ. Πρωτ 8036/2684/Α2/23-12-2016 Απόφαση ένταξης 

της Πράξης «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 

5003764 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

 Την με αρ. πρωτ. της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 221/Β4/14/20-01-2017 Έγκριση 

Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για το Υποέργο 2 

«Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας στην Πράξη» της Πράξης με 

κωδικό MIS 5003764. 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Π.:Φ.2/40/62/25-01-2017 απόφαση 

υλοποίησης του 2ου υποέργου «Προστιθέμενη αξία στην Πράξη» με 

ίδια μέσα (αυτεπιστασία) της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους (ΙΚΑΟ). 

 Το άρθρο 4 του Ν.1759/1988 ΦΕΚ 50/18.3.1988. 

 Την κοινή υπουργική απόφαση Φ21/3351/12.1.89 «Σχετικά με την 

ασφάλιση των απασχολουμένων στην περιοχή του Αγίου Όρους για 



 

                                               

λογαριασμό της Ιεράς Κοινότητας, των Ιερών Μονών και των 

εξαρτημάτων τους».  
 Την Εγκύκλιο του Ι.Κ.Α αρ.πρωτ.  Α20/251, 24/02/1989. 

 Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική 

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 
 

Η Ιερά Κοινότητα  Αγίου Όρους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 
«Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση «ΕΣΠΑ 2014 -2020», προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 
συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την στήριξη των 

δράσεων του 2ου  υποέργου «Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην πράξη» 
που υλοποιείται με ίδια μέσα – αυτεπιστασία.  
Η χρονική διάρκεια του υποέργου είναι από 01/01/2016 έως 30/12/2018 

και τυχόν παρατάσεις αυτής. 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
 

Α. Διαχείριση υπολογιστικής υποδομής (Θέση 1) 
 

Έργο 
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παρακολούθηση και διαχείριση της  
υπολογιστικής υποδομής (S/W & H/W) του ψηφιακού αποθετηρίου και του 

αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιογραφικού καταλόγου της Αθωνικής 
Ψηφιακής Κιβωτού ως ενιαίου πληροφοριακού συστήματος. 

Ο διαχειριστής θα φροντίζει για τη διαχείριση των 13 υπολογιστικών 
συστημάτων (cluster)  και του ενός (1)  υπολογιστικού συστήματος του 
κεντρικού συσσωρευτή. Στη διαχείριση περιλαμβάνεται η διαχείριση 

χρηστών, δικαιωμάτων πρόσβασης, δικτύου, η λήψη εφεδρικών 
αντιγράφων αρχείων και βάσεων δεδομένων. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Τμήματος Πληροφορικής της ημεδαπής, ή 
ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από 

τον ΔΟΑΤΑΠ. 
 Άριστη γνώση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα DSpace με 3ετή 

αποδεδειγμένη προϋπηρεσία.  

 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο χώρο της Πληροφορικής. 
 Άριστη γνώση βάσεων δεδομένων (MySQL, SQL Server, 

PostgreSQL), χρήση version control systems (svn, git) με 
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως 3 έτη. 

 Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 

 
 
 



 

                                               

 
Β. Διαχείριση Ψηφιακών Εκκλησιαστικών κειμηλίων (Θέση 1) 

 
Έργο  

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση και προβολή 
του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος της Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού.  

Η διαχείριση αφορά τον κύκλο ζωής της ίδιας της ψηφιοποίησης, της 
διάθεσης και της προστασίας του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού υλικού 

στην κατηγορία α. Παλαίτυπα, β. Βιβλιογραφικός κατάλογος, γ. κατάλογοι 
χειρογράφων κωδίκων, μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών.  

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

 Πτυχίο ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης της 

ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού 
αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στη 
λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης 

βιβλιοθηκών V-SMART. 
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C2) 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ με κατεύθυνση στη διαχείριση 
εκκλησιαστικών κειμηλίων της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο 
Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ψηφιακής διαχείρισης 
εκκλησιαστικών κειμηλίων με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως 3 

έτη. 
 Άριστη γνώση Γαλλικής Γλώσσας (επίπεδο C2) 

 

 
Γ. Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου (Θέση 1) 

 
Έργο 
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η επιλογή και διαμόρφωση του 

ψηφιακού περιεχομένου της Αγιορείτικης βιβλιοθήκης. 
Θα αφορά σύγχρονο πνευματικό υλικό που παράγεται από τον καθημερινό 

βίο των πατέρων του Αγίου Όρους. Το υλικό θα προβάλλεται στο διαδίκτυο 
και θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Θεολογικής Σχολής, ή Φιλοσοφικής Σχολής 
της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού 
αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 



 

                                               

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους (1) στο 
σχεδιασμό – επιμέλεια και παρουσίαση κειμένων θεολογικού 

περιεχομένου. 
 

 
 

 

 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην επικοινωνιακή θεολογία.  
 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ 

 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
 

 
Δ. Υπηρεσίες υποστήριξης ψηφιακών εφαρμογών στον ιστότοπο 
της Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού. (Θέση 1) 

 
Έργο 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη και επιμέλεια ειδικών 
εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών εκδόσεων θρησκευτικού και πολιτιστικού 

περιεχομένου αξιοποιώντας το ψηφιακό περιεχόμενο του πολιτιστικού 
αποθέματος της Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού. 
Βασικός στόχος είναι η παραγωγή και διάθεση στοχευμένων ψηφιακών 

παραγώγων στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας, της ομογένειας, και 
της ευρύτερης χριστιανικής και μη, φιλότεχνης Ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
 Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Τμήματος Πληροφορικής της 

ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού 
αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
 

 Τριετή (03) αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό, 
παραγωγή και διάθεση ψηφιακών εφαρμογών στο διαδίκτυο. 

 
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο κλάδο της εφαρμογής των 

ψηφιακών εργαλείων και υπολογιστικών συστημάτων στις 
ανθρωπιστικές επιστήμες (Digital humanities). 

 Άριστη γνώση σε προγραμματισμό εργαλείων (CMS, CSS, Java, 

JavaScript, jQuery, Bootstrap framework), χρήση version control 
systems (svn, git) με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως 3 έτη. 

 Γνώση βάσεων δεδομένων MS SQL, SQL Server, PostgreSQL, καθώς 
επίσης και Apache, IIS Server, Tomcat, NET, Rest Services με 
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως 3 έτη. 

 



 

                                               

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι έως έξι (6) μήνες  με 
δυνατότητα ανανέωσης βάσει των αναγκών των επιμέρους δράσεων και σε 

καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της διάρκειας του υποέργου. 
 

 
Το κόστος ανθρωπομήνα ανάλογα με την θέση και την εμπειρία των 
συνεργατών θα ανέρχεται από 1.500,00€ έως 1.800,00€ 

περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και 
ασφαλισμένου) και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  

 
Σημείωση: Σε ότι αφορά τον τόπο προσφοράς των υπηρεσιών ανά 
κατηγορία προβλέπονται τα εξής: 

Κατηγορία Α: Η έδρα θα είναι στη Αθήνα και όποτε απαιτείται βάσει των 
αναγκών εντός του Αγίου Όρους. 

Κατηγορία Β: Η έδρα θα είναι στην Αθήνα 
Κατηγορία Γ: Η έδρα θα είναι στη Αθήνα και όποτε απαιτείται βάσει των 
αναγκών εντός του Αγίου Όρους 

Κατηγορία Δ:  Η έδρα θα είναι στην Αθήνα 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει αν οι υποψηφιότητες πληρούν τα 
απαραίτητα προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας συνεργατών και 
απορρίπτει εκείνες που δεν πληρούν ένα ή περισσότερα από τα 

απαραίτητα προσόντα.  
2. Η επιτροπή αξιολόγησης βαθμολογεί τα επιθυμητά προσόντα των 

υποψηφίων, όπως αναγράφονται πιο πάνω ανά κατηγορία, βάσει 
των βιογραφικών σημειωμάτων και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
κριτήρια  (πίνακας/ κατηγορίες).  

3. Ο πίνακας επιτυχόντων θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
www.athoskivotos.eu 

4. Οι προτεινόμενοι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν το σύνολο 
των δικαιολογητικών τους  με σκοπό τον έλεγχο αυτών. 

5. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου η επιτροπή συντάσσει οριστικό 

κατάλογο επιτυχόντων και εισηγείται την έγκριση της επιλογής 
συνεργατών και του πίνακα κατάταξης στην ΙΚΑΟ. 

6. Η πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας αποδεικνύεται από επίσημη  
βεβαίωση εργοδότη. 

7. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

8. Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της 
σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε 

αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς 
παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει πλημμελώς 
τα συμβατικά του καθήκοντά του. Η νέα πρόσληψη θα γίνεται βάσει 

του πίνακα των επιτυχόντων. 
9. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση 

προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική 
της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός 
αυτών, ανάλογα με τις εγκεκριμένες πιστώσεις της 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και τις 
ανάγκες της πράξης. 



 

                                               

 
Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια: 
 

 
 
Κατηγορία Α 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

 Απαραίτητα προσόντα ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ 
Τμήματος Πληροφορικής της 
ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο 

Πανεπιστημίου του 
εξωτερικού αναγνωρισμένο 

από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

2 Άριστη γνώση του 

λογισμικού ανοιχτού κώδικα 
DSpace με 3ετή 
αποδεδειγμένη 

προϋπηρεσία.  

 

 Επιθυμητά προσόντα ΜΟΡΙΑ 

1 Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών στο χώρο της 
Πληροφορικής. 

30  

2 Άριστη γνώση βάσεων 
δεδομένων (MySQL, SQL 

Server, PostgreSQL), χρήση 
version control systems 
(svn, git) με αποδεδειγμένη 

προϋπηρεσία έως 3 έτη 

30 (10 μόρια για κάθε έτος) 

3 Καλή Γνώση Αγγλικής 

γλώσσας 

10 

 Συνέντευξη 30 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

 
 

 
Κατηγορία Β 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

 Απαραίτητα προσόντα ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Πτυχίο ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας 

και συστημάτων 
πληροφόρησης της 
ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο 

Πανεπιστημίου του 
εξωτερικού αναγνωρισμένο 

από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

2 Αποδεδειγμένη  



 

                                               

επαγγελματική εμπειρία ενός 

(1) έτους στη λειτουργία του 
αυτοματοποιημένου 
συστήματος διαχείρισης 

βιβλιοθηκών V-SMART. 
 Άριστη γνώση Αγγλικής 

Γλώσσας (επίπεδο C2) 

 

 Επιθυμητά προσόντα ΜΟΡΙΑ 

1 Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ με 

κατεύθυνση στη διαχείριση 
εκκλησιαστικών κειμηλίων 

της ημεδαπής, ή ισότιμο 
πτυχίο Πανεπιστημίου του 
εξωτερικού αναγνωρισμένο 

από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

30 

2 Επαγγελματική εμπειρία σε 

θέματα ψηφιακής 
διαχείρισης εκκλησιαστικών 

κειμηλίων με αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία έως 3 έτη. 

30 (10 μόρια για κάθε έτος) 

3 Άριστη γνώση Γαλλικής 
Γλώσσας (επίπεδο C2) 

10 

 Συνέντευξη 30 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
 

Κατηγορία Γ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

 Απαραίτητα προσόντα ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ 
Θεολογικής Σχολής, ή 
Φιλοσοφικής Σχολής της 

ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο 
Πανεπιστημίου του 

εξωτερικού αναγνωρισμένο 
από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

2 Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία ενός 
έτους (1) στο σχεδιασμό – 

επιμέλεια και παρουσίαση 
κειμένων θεολογικού 

περιεχομένου. 

 

 Επιθυμητά προσόντα ΜΟΡΙΑ 

1 Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών στην 
επικοινωνιακή θεολογία.  

30 

2 Πιστοποιημένη γνώση 
χειρισμού Η/Υ. 

30 

3 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας, 
(επίπεδο Β2/C2)  

5 μόρια Β2, 10 μόρια C2 



 

                                               

 Συνέντευξη 30 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

 
 

 
Κατηγορία Δ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

 Απαραίτητα προσόντα ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή 
ΑΤΕΙ Τμήματος 

Πληροφορικής της 
ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο 

Πανεπιστημίου του 
εξωτερικού αναγνωρισμένο 
από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

2 Τριετή (03) αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία στο 

σχεδιασμό, παραγωγή και 
διάθεση ψηφιακών 

εφαρμογών στο διαδίκτυο. 

 

 Επιθυμητά προσόντα ΜΟΡΙΑ 

1 Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών στο κλάδο της 
εφαρμογής των ψηφιακών 

εργαλείων και 
υπολογιστικών συστημάτων 
στις ανθρωπιστικές 

επιστήμες (Digital 
humanities). 

40 

2 Άριστη γνώση σε 
προγραμματισμό εργαλείων 

(CMS, CSS, Java, 
JavaScript, 
jQuery, Bootstrap 

framework), χρήση version 
control systems (svn, git) με 

αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
έως 3 έτη. 

20 

3 Γνώση βάσεων δεδομένων 
MS SQL, SQL Server, 
PostgreSQL, καθώς επίσης 

και Apache, IIS Server, 
Tomcat, NET, Rest Services 

με αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία έως 3 έτη. 

10 

 Συνέντευξη 30 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
 



 

                                               

 
Υποβολή ενστάσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 5 του 

Ν.2690/1999, όπως ισχύει, δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση 

προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο της ΙΚΑΟ (Καρυές Άθω)  εντός πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής του με την 

οποία εγκρίνεται η επιλογή των συνεργατών και ο πίνακας κατάταξης των 

υποψηφίων.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υπόψη τα προσόντα 
που απαιτούνται και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας 

την επισυναπτόμενη αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα τα οποία 
αποστέλλουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) στη διεύθυνση 
Σκουφά 11, Τ.Κ 10673 με την ένδειξη «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός».  

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων μέχρι Τετάρτη 02 Μαΐου 
2018. 

H υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινά από την ημερομηνία ανάρτησης της 
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του www.athoskivotos.eu. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

υποβάλλουν τα ερωτήματά τους γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
grammateia@athoskivotos.eu 

 
 

 
 
 

Η Ιεροκοινοτική επιτροπή 
 

 
Γέρων Τιμόθεος Βατοπεδινός 

 

 
Γέρων Επιφάνιος Παντοκρατορινός 

 
 

Γέρων Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης 
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