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Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2016 
Αριθ. Πρωτ. ΦΚΘ/384/18-11-2016 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο 
διέπεται από το Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/23.12.2010), που 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στο κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Πλατεία Αριστοτέλους 10, με υποκατάστημα στην Αθήνα επί της οδού 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, με ΑΦΜ 090290161 Δ.Ο.Υ.  Δ’ Θεσσαλονίκης, με γραφεία στο χώρο του Μουσείου 
Κινηματογράφου στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποθηκευτικό χώρο στο Καλοχώρι Νομού Θεσσαλονίκης (Κατάταξη Γ' 
κατηγορία – έως  75 ώρες) και  εκπροσωπείται νόμιμα από  τη Γενική Διευθύντρια Ελίζ Ζαλαντό,  δημοσιεύει την παρούσα 
για την πλήρωση θέσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, που θα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3850/2010 όπως ισχύουν  
 
Α.  Προσόντα Πρόσληψης 
 
Α.Ι.  Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσεως του Τεχνικού Ασφαλείας  πρέπει:  
1. Nα έχουν  την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως  του 
Τεχνικού Ασφαλείας  του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 
2. Να μην έχουν  καταδικασθεί ή να είναι υπόδικοι για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωμάτων 
ή για αδικήματα σχετικά με την υπηρεσία ή για αδικήματα κατά των ηθών, καθώς επίσης δεν πρέπει να έχουν 
καταδικασθεί για οποιοδήποτε κακούργημα. 
3. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως. 
4. Nα έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 
 
Α.ΙΙ.  Οι  υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα : 

1. Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων 
σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και 
άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). 
Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία 
προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφαλείας. 
2. Απαραίτητη προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου, τουλάχιστον τριετή, στο σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τη συντήρηση - Κτιριακών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ανάλογων με το ΟΛΥΜΠΙΟΝ κτιρίων, 
δηλαδή κλιματισμού, εξαερισμού, θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, 
υποσταθμών, ηλεκτρονικών  δικτύων .κ.λ.π. 
Για τους τεχνικούς ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 
του ν.3850/2010, που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από 
εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση μειώνεται 
κατά ένα έτος.  
3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
4. Οργανωτικές,  διαπραγματευτικές  και διαχειριστικές ικανότητες.  
5. Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Ms Windows, Ms Office, AutoCAD, Internet, Μηχανολογικές Εφαρμογές. 
 
Β. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας , όπως  αυτές ορίζονται στις σχετικές διατάξεις και στο ν. 
3850/2010 είναι:  
  

1. Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα παρέχει στον Εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα 

σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Θα συντάσσει μόνος 

ή σε συνεργασία με το Γιατρό Εργασίας γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων και θα τη θέτει στη 

διάθεση του εργοδότη. 

2. Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας θα συμβουλεύει σε θέματα:  

α.   σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 

        β.   εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, 

        γ.   προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, 

δ. επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, 

       ε.   διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας, 

        στ. οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

3. Θα ελέγχει την ασφάλεια: 
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       α.   των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, 

β. των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους. 

4. Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας 

καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο  σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

5. Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφάλειας: 

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής 

νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 

ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και 

γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,  

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των 

παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 

προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

6. Θα επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων και θα 

ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 

7. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση: 

α. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον 

αρμόδιο υπάλληλο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα 

αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

β.  Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

γ.  Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να 

προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων. 

8. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση, ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση: 

α. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να 

τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

β. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής 

και ασφάλειας της εργασίας. 

        9.        Ο χρόνος απασχόλησης  του Τεχνικού Ασφαλείας είναι o προβλεπόμενος που προκύπτει από τον αριθμό των 

εργαζομένων στην επιχείρηση και την ισχύουσα νομοθεσία.  

     10.        Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’  αυτόν από τον εργοδότη και άλλων 

συναφών καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του.  

     11.     Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους 

εργαζομένους. Έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο και δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα ή τις 

υποχρεώσεις του έναντι του ΦΕΣΤΙΒΑΛ σε τρίτο. 

    12.          Ο Τεχνικός Ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης και έχει  υποχρέωση να τηρεί το 

επιχειρησιακό απόρρητο. 

 
Γ. Χρόνος εκτέλεσης έργου και διάρκεια σύμβασης 

 
Γ.1. Η σύμβαση του Τεχνικού Ασφαλείας έχει διάρκεια από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, με 
δυνατότητα ανανέωσης.  
Γ.2. Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης-συγγραφής υποχρεώσεων, οι ημερομηνίες και οι ώρες παροχής των υπηρεσιών 
στους χώρους, όπου υπάρχουν γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, θα καθορισθούν και 
κατανεμηθούν σε πίνακα, ανάλογα με τους εργαζόμενους, όπως ο νόμος ορίζει, που θα συμπεριληφθεί στη  σύμβαση που 
θα υπογραφεί. 

 
 
Δ. Υποχρεώσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

 

Δ.1. Tο ΦΕΣΤΙΒΑΛ υποχρεούται να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο τον Τεχνικό Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του 

ανατεθέντος σε αυτόν έργου.  

Δ.2. Η συνολική αμοιβή του Τεχνικού Ασφαλείας για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των καθηκόντων του, ορίζεται στα 

νόμιμα πλαίσια, όπως καθορίζονται ανάλογα με τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας και θα του καταβληθούν με 

ισόποσες δόσεις που θα καθορισθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί. 

Δ.3. Τον Τεχνικό Ασφαλείας βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή 
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αξία των τιμολογίων / αποδείξεων. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. 

Δ.4. Για την είσπραξη πάσης φύσεων αμοιβής, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής.  
- Έκδοση σχετικού Τιμολογίου – Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, όπου η περιγραφή και αιτιολογία των εν λόγω 
παραστατικών θα ανταποκρίνεται πλήρως προς το εκτελούμενο έργο και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 
Δ.5. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ  υποχρεούται να καταβάλει στον Τεχνικό Ασφαλείας τα έξοδα μετακίνησής του στο υποκατάστημα των 

Αθηνών κατόπιν προσκόμισης των σχετικών αποδείξεων.  

  
Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
-Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.filmfestival.gr καθώς και 
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ .  Θα αναρτηθεί και στην είσοδο των γραφείων του Φεστιβάλ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 
-Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα (βιογραφικό σημείωμα, δικαιολογητικά συμμετοχής, σύντομη έκθεση) 
κατατίθενται στην ελληνική γλώσσα από τους ενδιαφερόμενους είτε προσωπικά ή δια αντιπροσώπου που έχει την σχετική 
εξουσιοδότηση, μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2016, στις 17.00, κατά τις εργάσιμες ώρας και ημέρες, στη Θεσσαλονίκη στα 
γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ (6ος όρ., κτίριο Ολύμπιον πλ. Αριστοτέλους 10) ή στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην  Αθήνα 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.  
-Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο 
Επιμελητήριο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια Αρχή, εκδοθέντα το πολύ έξι (6) μήνες πριν την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης. 
-Οι αιτήσεις  θα ανοιχθούν στις 13 Δεκεμβρίου 2016, στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην Θεσσαλονίκη και ώρα 13:00 από 
την αρμόδια Επιτροπή  επιλογής των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι εάν το επιθυμούν δύνανται να παρευρίσκονται οι ίδιοι ή με 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.   
- Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Γενική Διευθύντρια, κατά την ανέλεγκτο κρίση της. Σε περίπτωση που η 
Γενική Διευθύντρια δεν αξιολογήσει θετικά καμία υποψηφιότητα, δικαιούται με απόφασή της να επαναλάβει την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. Η ανάθεση των καθηκόντων του Τεχνικού Ασφαλείας  
θα γίνει εντός πέντε ημερών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον υποψήφιο που θα επιλεγεί με τον οποίο και 
θα υπογραφεί η σχετική Σύμβαση, στην οποία θα αναφέρονται εκτός των άνω αναφερομένων και επί μέρους 
λεπτομέρειες,  που αφορούν στις υποχρεώσεις των μερών.  
- Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται να παράσχει το σύνολο των υπηρεσιών που 
ανέλαβε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους χρόνους που ορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και 
στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των μερών.   
- Η υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των υποψηφίων δεν δημιουργεί ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία 
του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη (2310 378400, secretariariat@filmfestival.gr), στην κ. Μαρία Τζιώλα (210 8706000) ή στον 
κ. Δάνη Κόκκινο (2310 378451), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 
Για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
 
Η Γενική Διευθύντρια 
Ελίζ Ζαλαντό 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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