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Ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών 
ενστάσεων, ολοκληρώθηκε η οριστική κατάταξη και επιλογή των ωφελουμένων για 
συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης, με απώτερο στόχο την πιστοποίησή τους ως 
επαγγελματίες θρησκευτικού τουρισμού σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC17024, τα 
οποία θα υλοποιηθούν από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως 
Σύρου (ΚΕΑ Ι.Μ. ΣΥΡΟΥ).  
Η οριστική κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων έγινε βάσει των αιτήσεων που 
κατατέθηκαν και μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, σύμφωνα με τους 
όρους της από 23/7/2020 πρόσκλησης (και της από 31/8/2020 τροποποίησης αυτής) 
του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (ΚΕΑ Ι.Μ. ΣΥΡΟΥ) για 
συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια επιμόρφωσης ως επαγγελματίας θρησκευτικού 
τουρισμού σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC17024, στο πλαίσιο του έργου 
«Συμβουλευτική και Κατάρτιση σε Επαγγελματίες Τουρισμού». 
Τα σεμινάρια αφορούν σε εκπαίδευση των επαγγελματιών του τουρισμού σε θέματα 
παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών - εκδρομών και 
διαφόρων δρώμενων με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, 
καθώς και επί θεμάτων Βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού.  
Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του 
Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» με 
ακρωνύμιο «RE–CULT». Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας «Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας 
και της Κύπρου. 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα οριστικά αποτελέσματα ανά 
κατηγορία: 
 

1. Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας 



2. Πίνακας κατάταξης επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας 
3. Πίνακας απορριπτέων 
4. Πίνακας Εξέτασης Ενστάσεων 

 
 

Η δημοσιοποίηση γίνεται βάσει των αρχικών γραμμάτων του ονοματεπώνυμου και 
των 4 τελευταίων ψηφίων του τηλεφώνου που δηλώθηκε στην αίτηση. 
 
Σημειώνεται ότι, για όποιον/α επιθυμεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες για τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, μπορεί να επικοινωνεί με τον 
κ. Νικόλαο Χρυσίνη και την κ. Ιουλία Διάλεισμα  (τηλέφωνο επικοινωνίας 22810-82815, 
e-mail: info@keaimsyrou.gr). 
 
Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν τις επόμενες ημέρες μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους για την σειρά κατάταξής 
τους και την οριστική ένταξή τους ή μη στο έργο. 
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