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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΕΔΡΑ: Κτήριο Ολύμπιον, Πλατεία Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη ΤΚ 546 23 
τηλ. +30 2310 378 400, φαξ +30 2310 285 759, info@filmfestival.gr 

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, Τηλ.: 210 870 6000 
Fax: 210 644 8143  

   
Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/19/21.01.2020  

Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2020 
 

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY 
ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη: 

1. Το από 2.11.1983 ΠΔ (ΦΕΚ 734 Δ/28.11.1983) με το οποίο έχει 
χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο το κτήριο του συγκροτήματος 
κινηματογραφικών αιθουσών «Ολύμπιον» που ανήκει στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 

2. την απόφαση ΥΜΑΘ 1996/30.04.1996 (ΦΕΚ 505 Δ/16.5.1996) με την 
οποία έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο μνημείο το κτήριο της Αποθήκης Γ 
του Α’ προβλήτα του Λιμένος Θεσσαλονίκης, που έχει παραχωρηθεί στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 

3. τις προγραμματισμένες εργασίες επισκευών και αντικαταστάσεων / 
εκσυγχρονισμού εξοπλισμών στα προαναφερόμενα διατηρητέα κτήρια, 
που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ 
(Κωδικός ΟΠΣ 5029850), το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ / Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (2018ΣΕ01400016) και από ίδιους πόρους, 

4. τις εν γένει ανάγκες για εργασίες επισκευής και συντήρησης που 
ανακύπτουν στα κτήρια που κατέχει είτε χρησιμοποιεί το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την επίτευξη των σκοπών του, 

5. την παράγραφο 2.η του άρθρου 15 του Ν. 2190/1994, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και την παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 
33/2006, 

6. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 357/5 της από 15/1/2020 συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
δώδεκα (12) μηνών, δύο ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η 
του Νόμου 2190/1994 και σύμφωνα με τη παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 
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33/2006, όπως ισχύει) και συγκεκριμένα των παρακάτω, με τα αντίστοιχα 
καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 

- Ενός διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΠΕ ή διπλωματούχου 
Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ για την επίβλεψη οικοδομικών εργασιών και 

- ενός διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου Μηχανικού για την επίβλεψη 
εργασιών και προμηθειών ΗΜΧ εξοπλισμού εγκαταστάσεων. 

Η επί τόπου επίβλεψη αφορά τις οικοδομικές (ή ΗΜΧ αντιστοίχως) εργασίες που 
θα εκτελεσθούν από εργολήπτες δημοσίων έργων και αναδόχους προμηθειών 
και υπηρεσιών με τη διαδικασία του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, σε 
ακίνητα ιδιοκτησίας του ΦΚΘ που είναι διατηρητέα μνημεία (Αποθήκη Γ΄, 
κινηματογράφος Ολύμπιον) στα πλαίσια προγραμματισμένων επισκευών και 
αποκαταστάσεων / εκσυγχρονισμού τους, και κάθε άλλη τεχνική υποστήριξη που 
μπορεί να απαιτηθεί για την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων των κτιρίων στα 
πλαίσια της ειδικότητάς του και σε συνεργασία με τους υπευθύνους των κτηρίων 
που κατέχει είτε χρησιμοποιεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για 
την επίτευξη των σκοπών του. 
Η επίβλεψη θα περιλαμβάνει όλα τα καθήκοντα που ορίζονται από τη νομοθεσία 
και περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4412/2016 για έργα εκτελούμενα 
στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και χρηματοδότηση από Εθνικούς και 
Κοινοτικούς πόρους. 
 
Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις των παραπάνω μηχανικών ενδέχεται να 
παραταθούν για έως έξη επιπλέον μήνες, ήτοι η συνολική τους διάρκεια ενδέχεται 
να αυξηθεί σε έως δέκα οκτώ μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες του ΦΚΘ. 
  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

 
Συνολικός αριθμός: 2 άτομα 
   
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
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πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 
(Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», όπως ισχύουν. 
 

Λήξη υποβολής του συνόλου  της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.00. 

 
Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο 
της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr καθώς και στις εισόδους των γραφείων 
του Φεστιβάλ, Πλατεία Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη και Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 
Αθήνα.  
 
Η Γενική Διευθύντρια  
 
 
 
Ελίζ Ζαλαντό     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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