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Αριθµ. Φακέλου: 5/2018 

Αθήνα,  4/10/2018 

																																																											 

	
	
 
 
 
 
Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 
104 35 Κεραµεικός,  Αθήνα 
Τηλ:  210 3609695 & 210 3612046   
Fax:   210 3628468 
e-mail: contact@tainiothiki.gr   
website:  http://www.tainiothiki.gr 

Αρµόδια επικοινωνίας: Κ. Κουτσογιαννάκη    
 
Το ΝΠΙΔ µε την επωνυµία Αρχεία Ταινιών Ελλάδος - Ταινιοθήκη της Ελλάδος έχοντας 
υπόψη: 
 
1. Τον Ιδρυτικό Νόµο και τον Κανονισµό Λειτουργίας της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, ΒΔ 

105/63, ΦΕΚ 20Α/1963 και το ΝΔ 1338/73, ΦΕΚ 31/1973, όπως και στην από 4-8-2005 
τροποποίηση του ΒΔ105/63, ΦΕΚ 1105/2005, όπου τα παραπάνω συµπληρώνονται 
και τροποποιούνται αναφορικά µε την Ίδρυση και Λειτουργία του Φορέα.  

2. Το Ν. 4314/2014 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 
την προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020 ΦΕΚ 265/23-12-2014. 

3. Την µε Αριθµ. 110427/ ΕΥΘΥ/1020/ 2016 (ΦΕΚ Β’ 3521/1.11.2016) «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής 
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων», 

4. Τη µε αριθµ. 970/08-08-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Η 
Κινηµατογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙ» και MIS 5004140 στο Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, 

5. Την από 13/06/2017 1η τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του 
Υποέργου (1) «Προετοιµασία και Υλοποίηση των 9ου , 10ου και 11ου Φεστιβάλ 
Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου και ειδικών αφιερωµάτων» της Πράξης «Η 
Κινηµατογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙ», την από  19/10/2018 2η τροποποίηση της 
Απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα, την από 28.03.2018 3η τροποποίηση Απόφασης 
Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα και την από 24.05.2018 4η τροποποίηση Απόφασης 
Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα. 

6. Την από 02/10/2018 Απόφαση του Δ.Σ. για τη δηµοσίευση της παρούσας. 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ή έργου, δύο 
(2) συνεργατών (υπεύθυνος εισόδου και υπεύθυνος εισιτηρίων) για την κάλυψη αναγκών, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω καθήκοντα και απαιτούµενα προσόντα και 
συγκεκριµένα στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Η 
Κινηµατογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙ», η οποία συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού.  
Η Παρούσα πρόσκληση αφορά τη διοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού 
Κινηµατογράφου της Αθήνας (18-28 Οκτωβρίου 2018).  
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Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΚΩ
Δ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΜΟΙΒΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΛΗΝ ΦΠΑ 

(€) 
Γ7 Υπεύθυνος εισόδου 1 18/10/2018-28/10/2018  725,00 
Γ8 Υπεύθυνος εισιτηρίων 1 18/10/ 2018-01/11/2018  1.330,00 

 
Τόπος εργασίας:  Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Μουσείο Κινηµατογράφου  
   Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 
   Αθήνα, 10435 
 

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Τα βασικά καθήκοντα των υποψήφιων συνεργατών είναι τα παρακάτω: 
 
Ο Υπεύθυνος εισόδου (Γ.7) έχει ως κύριο αντικείµενο εργασίας την έκδοση εισιτηρίων, 
µετά από εκπαίδευση στο λογισµικό της Ταινιοθήκης. 
 
Ο Υπεύθυνος εισιτηρίων  (Γ.8) έχει ως κύριο αντικείµενο εργασίας τον έλεγχο των  
εισιτηρίων στις αίθουσες προβολών. 
 

ΙΙΙ. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. Ο Υπεύθυνος Εισόδου (κωδ.:Γ.7)   
 
Απόδειξη µε προσκόµιση κατάλληλων δικαιολογητικών: 

• Τουλάχιστον διετής επαγγελµατική εµπειρία ως υπεύθυνος αιθουσών-ταξιθεσίας σε 
κινηµατογραφικές αίθουσες. 

• Γνώση αγγλικών. 
 
Έλεγχος στο πλαίσιο συνέντευξης: 
Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο οµάδας. 
 

2. Υπεύθυνος εισιτηρίων (κωδ.:Γ.8) 
 
Απόδειξη µε προσκόµιση κατάλληλων δικαιολογητικών: 
 

• Πτυχίο οικονοµικών σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
• Επαγγελµατική εµπειρία σε αντικείµενο συναφές µε διοικητικά και οικονοµικά 
θέµατα. 

• Καλή γνώση αγγλικών.   
 
Έλεγχος στο πλαίσιο συνέντευξης: 
Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο οµάδας. 
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ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδροµικά σχετικό 
φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός της ειδικότητας και θα περιέχει την αίτηση 
συµµετοχής, µαζί µε τα απαιτούµενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων 
τους και της εµπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα (π.χ. 
πτυχία, διπλώµατα ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις εργοδοτών κ.λ.π), στα γραφεία της 
Ταινιοθήκης της Ελλάδος-Αρχεία Ταινιών Ελλάδος, στη διεύθυνση Ιερά Οδός 48 & 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, καθηµερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 
10.00-15.00. Είναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από κάθε είδους έγγραφο 
δηµόσιας αρχής ή από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης 
από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή. 
 
Η εµπρόθεσµη υποβολή των αιτήσεων αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής. 
 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση για µία συγκεκριµένη ειδικότητα. 
Η σώρευση ειδικοτήτων διαφορετικών ειδικοτήτων σε µία ή περισσότερες αιτήσεις 
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και 
αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
  
Όλοι οι τίτλοι σπουδών και ξένων γλωσσών πρέπει να συνοδεύονται από την επίσηµη 
µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  
 

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Η προθεσµία υποβολής αίτησης µαζί µε τα αιτούµενα δικαιολογητικά (στα γραφεία 
Ταινιοθήκη της Ελλάδος - Αρχεία Ταινιών Ελλάδος) λήγει την 15η Οκτωβρίου 2018 και 
ώρα 15:00.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φροντίσουν για την εµπρόθεσµη κατάθεση των αιτήσεων τους 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Επισηµαίνεται ότι µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις. 
 

VΙ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την  Ταινιοθήκη της Ελλάδος-Αρχεία Ταινιών 
Ελλάδος µετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών 
τους. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτούµενων προσόντων 
µορφωτικού επιπέδου και εργασιακής εµπειρίας που αναφέρονται στην ανωτέρω 
παράγραφο «Ειδικά Προσόντα» και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα 
ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των 
ακόλουθων κριτηρίων:  
 
  

1 Εµπειρία 45%  
2 Σπουδές 20% 
3 Ξένες γλώσσες 5% 
4 Δεξιότητες/Προσόντα που 

ελέγχονται στο πλαίσιο 
30% 
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συνέντευξης  
ΣΥΝΟΛΟ 100%  

   
1. Ως βαθµολογούµενη εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση 
έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος στα αντικείµενα που 
προσδιορίζονται για κάθε ειδικότητα στην παρούσα ανακοίνωση. Η εµπειρία  
βαθµολογείται µε βάση τη συνάφειά της µε το αντικείµενο της θέσης και τη διάρκειά της. 
2. Σε ό,τι αφορά τις σπουδές, θα αξιολογηθούν µε µονάδες από 1 έως 6 η συνάφεια 
του αντικειµένου µε τα καθήκοντα της αντίστοιχης ειδικότητας για την οποία υποβάλλεται η 
αίτηση, µε µονάδες από 1 έως 10 το επίπεδο εκπαίδευσης (δευτεροβάθµια, 
µεταδευτεροβάθµια, τεχνολογική, πανεπιστηµιακή, µεταπτυχιακή) και από 1 έως 4 το 
επίπεδο της βαθµολογίας του ανωτέρου πλέον συναφούς τίτλου σπουδών. Μέγιστο όριο 
είναι οι 20 µονάδες και θα βαθµολογείται η ανώτερη βαθµίδα συναφούς εκπαίδευσης κάθε 
υποψηφίου. 
3. Η βαθµολόγηση ως προς το κριτήριο της ξένης γλώσσας γίνεται ως εξής: ο 
υποψήφιος λαµβάνει µονάδες σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί, µε µέγιστο όριο τις 
5 µονάδες. 
Για την απόδειξη της γνώσης των ξένων γλωσσών ισχύουν οι πλέον πρόσφατες 
οδηγίες του ΑΣΕΠ (διαθέσιµες στο: https://www.asep.gr). 
.  
 

ΓΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 5 4 3 

 
 4. Η βαθµολόγηση ως προς το κριτήριο των  δεξιοτήτων θα γίνει από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ως προς τα κριτήρια εµπειρίας, 
σπουδών και ξένων γλωσσών. Η βαθµολόγηση αυτή θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο 
συνέντευξης, στην οποία θα κληθούν οι 3 επικρατέστεροι ανά θέση, µε βάση τα κριτήρια 
εµπειρίας, σπουδών και ξένων γλωσσών υποψήφιοι. 

Εάν ο αριθµός των υποψηφίων που δεν έχουν αποκλειστεί είναι µικρότερος των ανωτέρω 
αναφεροµένων, στη συνέντευξη θα κληθούν όλοι οι εναποµείναντες υποψήφιοι για τις 
ανωτέρω ειδικότητες. 

VΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί σε ηµερήσια εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας της 
Αθήνας. Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.tainiothiki.gr 
 
Η παρούσα ανακοίνωση δεν δεσµεύει το φορέα να συνάψει συνεργασία µε τους 
ενδιαφερόµενους και δεν γεννά δικαιώµατα προσδοκίας.  
Επισηµαίνεται ότι εάν τα επιλεγµένα πρόσωπα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχουν 
προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν.3528/2007. 
 
Ανάρτηση πινάκων  
 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, τα Αρχεία Ταινιών Ελλάδος - Ταινιοθήκη της Ελλάδος 
θα αναρτήσουν τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην έδρα τους, στην παραπάνω 
διεύθυνση, και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από 
δύο (2) στελέχη του φορέα. Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του 
φορέα στο διαδίκτυο.  
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Η υπηρεσία προσλαµβάνει τους εξωτερικούς συνεργάτες και το έκτακτο προσωπικό µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή έργου, µετά την κατάρτιση των 
πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  
Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου, που συνεπάγεται 
ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η 
συνεργασία µε όσους υποψηφίους δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. 
Οι συνεργάτες των οποίων λύεται η σύµβαση λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται 
για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από 
την αιτία αυτή.   
  

VII. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος-Αρχεία Ταινιών 
Ελλάδος ενστάσεις κατά του πίνακα κατάταξης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) 
ηµερών, η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής του.  
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή στην Ταινιοθήκη της 
Ελλάδος-Αρχεία Ταινιών Ελλάδος στην παραπάνω διεύθυνση.  
 Η ένσταση θα κριθεί αµετάκλητα από το Διοικητικό στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος-Αρχεία 
Ταινιών Ελλάδος εντός 10 εργασίµων ηµερών από την λήξη της  προθεσµίας υποβολής.  
  

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος  
 
 
 

 
Μαρία Μητροπούλου Κοµνηνού 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
  


