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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(κατά την παρ.2 του άρθρου 3Α του Ν.2273/1994,
όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 52 παρ.3 του Ν.4415/2016, ΦΕΚ Α’
159/6.9.2016)
Το )ιοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Θεάτρου Ν.Π.Ι.)., έχοντας υπόψη του την ως
άνω διάταξη, δηµοσιεύει την ακόλουθη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Ι. Περιγραφή θέσης-Νοµική βάση
1. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη θέση του
«Διοικητικού - Οικονοµικού Διευθυντή» του Θεάτρου, όπως αυτή περιγράφεται στο
άρθρο 3Α του Ν.2273/1994, το οποίο και προστέθηκε µε το άρθρο 52 παρ.3 του
Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 159/6.9.2016).
2. Κατά τις παρ. 6 και 7 του ως άνω άρθρου, ο )ιοικητικός-Οικονοµικός )ιευθυντής
έχει τις εξής αρµοδιότητες:
•

Προΐσταται των διοικητικών και οικονοµικών µονάδων του Θεάτρου, κατά
τα ειδικότερα καθοριζόµενα στον εσωτερικό κανονισµό του Θεάτρου ως
προς τη δοµή των υπηρεσιών του. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία
των µονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του
)ιοικητικού Συµβουλίου, των νόµων και του εσωτερικού κανονισµού και
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γενικά έχει κάθε αρµοδιότητα που έχει σχέση µε τη λειτουργία των
παραπάνω µονάδων του Θεάτρου.
•

Για όλα τα παραπάνω θέµατα της αρµοδιότητάς του, εφόσον έχουν σχέση µε
την υλοποίηση και τη µε οποιονδήποτε τρόπο υποστήριξη του καλλιτεχνικού
έργου, πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του Καλλιτεχνικού )ιευθυντή.
Κατά τα λοιπά υπάγεται απευθείας στο )ιοικητικό Συµβούλιο και παρίσταται
στις συνεδριάσεις του όταν κληθεί από αυτό.

•

Παρέχει, σε συνεργασία µε τον Καλλιτεχνικό )ιευθυντή, όλα τα αναγκαία
στοιχεία στο )ιοικητικό Συµβούλιο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού
του Θεάτρου.

•

Υποβάλλει προς έγκριση κατ’ έτος αναλυτικό απολογισµό του έργου του
στον Καλλιτεχνικό )ιευθυντή και στο )ιοικητικό Συµβούλιο του Θεάτρου.

•

Μετά

από

σχετική

εντολή

του

Καλλιτεχνικού

)ιευθυντή,

εγκρίνει

λειτουργικές δαπάνες µέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε από το
)ιοικητικό Συµβούλιο και εκπροσωπεί το Θέατρο σε συµβάσεις που αφορούν
τις δαπάνες αυτές. Η έγκριση και η σύναψη συµβάσεων για πάγιες δαπάνες
του Θεάτρου ανήκει στο )ιοικητικό Συµβούλιο.
3. Βασική γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική.
ΙΙ. Προσόντα συµµετοχής, κριτήρια και διαδικασία επιλογής
1. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να αποδεικνύουν σωρευτικά τα οριζόµενα από την
παρ.4 του ως άνω άρθρου προσόντα, και συγκεκριµένα:
α. Να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής στη
Νοµική ή τη )ιοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονοµικές Επιστήµες ή τη
)ηµόσια )ιοίκηση.
β. Να κατέχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ενώ η καλή γνώση µίας
δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
γ. Να διαθέτουν τουλάχιστον οκταετή ευδόκιµη διοικητική εµπειρία σε ανάλογη
θέση ευθύνης, κατά προτίµηση σε δηµόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.
2. Κατά την παρ. 5 του ως άνω άρθρου, στη θέση του )ιοικητικού-Οικονοµικού
)ιευθυντή µπορεί να προσλαµβάνεται και υπάλληλος του )ηµοσίου, των Ν.Π.).). ή
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον έχει τα απαιτούµενα προσόντα. Στην
περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασµένος στη θέση αυτή για το χρονικό
διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια της θητείας και µέχρι την ανανέωση της θητείας του ή
την τοποθέτηση νέου διοικητικού-οικονοµικού διευθυντή. Ο χρόνος υπηρεσίας που
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διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγµατική
υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς
επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή
του, η οποία παραµένει κενή.
3.

Οι υποψήφιοι πρέπει: (i) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών

Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ii) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα σε
οποιαδήποτε ποινή (iii) να µην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ’
υποτροπή ή εγκλήµατα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, (iν) να µην είναι υπόδικοι λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο
βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα έστω και αν το αδίκηµα
παραγράφηκε, (ν) να µην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους
δικαιώµατα (νi) να µην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη
ή µερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση, (νii) οι άνδρες µέχρι το
χρόνο πρόσληψής τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. Επίσης έως την ίδια ηµεροµηνία και µέχρι
την πρόσληψή τους να µην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για
λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση.
4. Κατά την παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου, η πρόσληψη του )ιοικητικούΟικονοµικού )ιευθυντή γίνεται από το )ιοικητικό Συµβούλιο, έπειτα από σύµφωνη
αιτιολογηµένη γνώµη του Καλλιτεχνικού )ιευθυντή, και µε σύµβαση τριετούς
διάρκειας που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κάθε φορά.
Οι απολαβές καθορίζονται περιοριστικά από το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
που ρυθµίζει τα µισθολογικά ζητήµατα οργάνων και υπαλλήλων του Θεάτρου,(Ν.
4354/2015), χωρίς δυνατότητα ελεύθερης διαπραγµάτευσης.
5. Η απόφαση του )ιοικητικού Συµβουλίου περί επιλογής µεταξύ των υποψηφίων
θα είναι αιτιολογηµένη.
Το )ιοικητικό Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα να εξουσιοδοτήσει υπαλλήλους του
Θεάτρου ή Επιτροπές αποτελούµενες από µέλη του, ή/ και υπαλλήλους του
Θεάτρου να εξετάσουν το παραδεκτό των υποψηφιοτήτων, αλλά και να τις
αξιολογήσουν κατ’ ουσίαν και να εισηγηθούν επ’ αυτών, µε δυνατότητα
συµβουλευτικής συµµετοχής σε αυτές και άλλων προσώπων συνδεόµενων µε το
Θέατρο µε σχέση εντολής, εργασίας ή έργου. Η σύνθεση των Επιτροπών και το
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περιεχόµενο της εξουσιοδότησης καθορίζονται µε απόφαση του )ιοικητικού
Συµβουλίου.
6. Το )ιοικητικό Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα να οργανώσει ακρόαση των
προεπιλεγέντων υποψηφίων µετά από έγκαιρη πρόσκλησή τους. Η µεταχείριση των
υποψηφίων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας θα είναι ίση.
ΙΙΙ. Υποβολή υποψηφιοτήτων ενδιαφέροντος
Α. Προθεσµία
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να λάβουν ηµεροµηνία συστηµένης ταχυδροµικής
αποστολής, ή αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένων του Θεάτρου, όχι µεταγενέστερα
από την 22/02/2021.
Β. Τρόπος και δικαιολογητικά συµµετοχής
1. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται επί τόπου αυτοπροσώπως (ή µε ειδικά
εξουσιοδοτηµένο προς τούτο αντιπρόσωπο) ή αποστέλλονται µε συστηµένη
επιστολή ή υπηρεσία ταχυµεταφοράς (courier) στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα
ΤΚ 104 37
Κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που φέρει την
ένδειξη

«ΠΡΟΣ

ΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΟΥ

)ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ)ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ)ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ )ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ». Στον φάκελο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο του υποψηφίου.
2. Κάθε φάκελος πρέπει να φέρει εις διπλούν επί ποινή απαραδέκτου σε
υποφάκελο που φέρει την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: Αναγκαία δικαιολογητικά
συµµετοχής», τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
ii. Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν.1599/1986, µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρµόδια )ηµόσια Αρχή, ή ΚΕΠ, ή µέσω gov.gr, µε την οποίαν ο
υποψήφιος: α) θα διατυπώνει ρητά την υποψηφιότητά του για τη θέση του
)ιοικητικού-Οικονοµικού )ιευθυντή του Θεάτρου, β) θα βεβαιώνει την αλήθεια
όλων των υποβαλλόµενων µε τον φάκελο υποψηφιότητας στοιχείων και
δικαιολογητικών
iii. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα
4
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iv. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπά πιστοποιητικά απόδειξης των αναγκαίων κατά
νόµο προσόντων (υπό ΙΙ.1 ανωτέρω). Η προϋπόθεση της προηγούµενης εµπειρίας
µπορεί να αποδεικνύεται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο διαζευκτικά ή
σωρευτικά (νοµική πράξη διορισµού, συµβάσεις βέβαιης χρονολογίας, συστατικές
επιστολές, πιστοποιητικά δηµόσιων αρχών ή ασφαλιστικών οργανισµών). Για
πτυχία της αλλοδαπής, πρέπει να προσκοµίζεται και η σχετική πράξη αναγνώρισης
της ισοτιµίας/αντιστοιχίας τους µε τους αντίστοιχους τίτλους ελληνικών ιδρυµάτων
από την αρµόδια δηµόσια αρχή ()ΙΚΑΤΣΑ/)ΟΑΤΑΠ).
3. Οι υποψηφιότητες θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα έγγραφα και από
κάθε άλλο ενισχυτικό στοιχείο κατά την κρίση του υποψηφίου, όπως, ενδεικτικά,
µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, υπηρεσιακές
διακρίσεις, πιστοποιητικά απόδειξης πρόσθετης γλωσσοµάθειας κλπ.
Τα έγγραφα αυτά περιλαµβάνονται εις διπλούν σε υποφάκελο που φέρει την
ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής». Και για τα
έγγραφα αυτά ισχύουν αναλόγως τα οριζόµενα στην προηγούµενη (υπό ΙΙΙ. Β.2)
παράγραφο.
4. Η µία τουλάχιστον σειρά αντιγράφων κάθε υποφακέλου πρέπει να φέρει νόµιµη
επικύρωση από )ηµόσια Αρχή ή )ικηγόρο.
5. Το )ιοικητικό Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα να καλεί τους ενδιαφερόµενους
να

παρέχουν

συµπληρώσεις

και

διευκρινίσεις

επί

των

υποβληθέντων

δικαιολογητικών, καθώς και να ζητεί πρόσθετα έγγραφα, εφόσον παραµένουν
αµφιβολίες για τη συνδροµή των αναγκαίων τυπικών προσόντων του υποψηφίου.
Το δικαίωµα αυτό καταλαµβάνει και πληµµέλειες της επικύρωσης των εγγράφων.
6. Μετά από την επιλογή του )ιοικητικού-Οικονοµικού )ιευθυντή, το )ιοικητικό
Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον επιλεγέντα την προσκόµιση: α)
αντιγράφου ποινικού µητρώου, β) βεβαιώσεων στρατολογικής κατάστασης, γ) κάθε
άλλου κατά την κρίση του αναγκαίου πιστοποιητικού για την απόδειξη της
συµµόρφωσής του σε όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Γ. Λοιπές ρυθµίσεις
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων δεν επάγεται υποχρέωση κατάρτισης πίνακα
κατάταξης, ούτε κλήσης των συµµετεχόντων προς κάλυψη της θέσης µε
οποιαδήποτε σειρά κατάταξης. Το )ιοικητικό Συµβούλιο διατηρεί απόλυτη
διακριτική ευχέρεια να θεωρήσει την ανταπόκριση προς την παρούσα Πρόσκληση
µη επαρκή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και να προβεί σε εκ νέου
5
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δηµοσίευσή της µε ουσιωδώς όµοιο περιεχόµενο. Η συµµετοχή ενός µόνον
υποψηφίου δεν κωλύει ούτε τη λήψη απόφασης υπέρ αυτού ούτε τη λήψη
απόφασης περί δηµοσίευσης νέας Πρόσκλησης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα )ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Εθνικού
Θεάτρου στο σύνδεσµο www.n-t.gr και θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες
εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη
Νοµική Σύµβουλο, κ. Γεωργία )ραµπέλη (210/5288264) καθηµερινά και ώρες
11:00πµ.-16:00µµ.

ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ .Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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