
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	

	

Ο	 Καλλιτεχνικός	 Διευθυντής	 του	 Κρατικού	 Θεάτρου	 Βορείου	 Ελλάδος	 έχοντας	 υπ’	 όψιν	 τις	 διατάξεις	 του	 Π.Δ.	
338/1989	και	του	Ν.	2273/1994,	όπως	τροποποιήθηκε	και	ισχύει,	δημοσιεύει	την	παρακάτω	πρόσκληση	εκδήλωσης	
ενδιαφέροντος	για	την	κάλυψη	της	θέσης	του	Διευθυντή	Σπουδών	της	Δραματικής	Σχολής	του	Κρατικού	Θεάτρου	
Βορείου	Ελλάδος	με	σύμβαση	εργασίας	ιδιωτικού	δικαίου	ορισμένου	χρόνου.	
	
I)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΘΕΣΗΣ	
Καλούνται	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 να	 υποβάλουν	 αίτηση	 εκδήλωσης	 ενδιαφέροντος	 για	 τη	 θέση	 του	 Διευθυντή	
Σπουδών	 της	 Δραματικής	 Σχολής	 του	 Κρατικού	 Θεάτρου	 Βορείου	 Ελλάδος	 με	 καθήκοντα	 τα	 αναφερόμενα	 στην	
παράγραφο	1	του	άρθρου	25	του	Π.Δ.	338/1989.	
	
II)	ΠΡΟΣΟΝΤΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	
Α)	 Οι	 συμμετέχοντες	 οφείλουν	 να	 αποδεικνύουν	 διαζευκτικά	 τα	 προσόντα	 διορισμού	 τα	 οριζόμενα	 στην	
παράγραφο	1	του	άρθρου	23	του	Π.Δ.	338/1989	και	συγκεκριμένα:	

Ø Πτυχίο	Ανώτατης	Σχολής,	ημεδαπής	ή	αλλοδαπής,	ειδικότητας	θεατρολογίας	με	διοικητικές	ικανότητες	ή	
Ø Πτυχίο	 Ανώτατης	 Σχολής,	 ημεδαπής	 ή	 αλλοδαπής,	 ειδικότητας	 νεοελληνικής	 ή	 κλασσικής	 ή	 ξένης	

φιλολογίας	 με	 πενταετή	 ευδόκιμη	 προϋπηρεσία	 σε	 Δραματική	 Σχολή	ως	 καθηγητής	 ή	 επταετή	 ευδόκιμη	
διδακτική	προϋπηρεσία	σε	αντικείμενο	σχετικό	με	τα	διδακτικά	αντικείμενα	της	Δραματικής	Σχολής	και	με	
διοικητικές	ικανότητες	ή	

Ø Πτυχίο	ή	δίπλωμα	αναγνωρισμένης	ημεδαπής	ή	αλλοδαπής	Δραματικής	 Σχολής,	 με	δεκαετή	 τουλάχιστον	
ευδόκιμη	προϋπηρεσία	στο	θέατρο	ή	ο	υποψήφιος	να	είναι	αναγνωρισμένος	σκηνοθέτης	του	θεάτρου	και	
με	διοικητικές	ικανότητες.	

Β)	Οι	υποψήφιοι	πρέπει:	
1. Να	είναι	Έλληνες	πολίτες	ή	πολίτες	των	κρατών-μελών	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	
2. Οι	άνδρες	μέχρι	τον	χρόνο	της	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.	

3. Κατά	τον	χρόνο	λήξεως	της	προθεσμίας	υποβολής	των	αιτήσεων	και	κατά	τον	χρόνο	της	πρόσληψης:	α)	Να	
μην	έχουν	καταδικασθεί	για	κακούργημα	σε	οποιαδήποτε	ποινή.	β)	Να	μην	έχουν	καταδικασθεί	για	κλοπή,	
υπεξαίρεση	 (κοινή	και	στην	υπηρεσία),	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.	 γ)	
Να	μην	είναι	υπόδικοι	λόγω	παραπομπής	με	τελεσίδικο	βούλευμα	για	κακούργημα	ή	για	πλημμέλημα	της	
προηγούμενης	 περίπτωσης,	 έστω	 και	 εάν	 το	 αδίκημα	 παραγράφηκε.	 δ)	 Να	 μην	 έχουν	 λόγω	 καταδίκης	
στερηθεί	τα	πολιτικά	τους	δικαιώματα	και	δεν	έχει	λήξει	ο	χρόνος	που	ορίστηκε	για	τη	στέρηση.	

Γ)	 Η	 πλήρωση	 της	 θέσης	 πραγματοποιείται	 με	 απόφαση	 του	 Δ.Σ.	 ύστερα	 από	 πρόταση	 του	 Καλλιτεχνικού	
Διευθυντή,	σύμφωνα	με	τον	Ν.	2273/1994.	
	
III)	ΥΠΟΒΟΛΗ	ΑΙΤΗΣΗΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	
Α)	Προθεσμία	

Ø Η	προθεσμία	υποβολής	της	αίτησης	εκδήλωσης	ενδιαφέροντος	αρχίζει	από	τη	δημοσίευση	και	λήγει	την	
31	Μαΐου	2017.	Η	διάρκεια	της	σύμβασης	ορίζεται	ετήσια	με	δυνατότητα	ανανέωσης	για	άλλα	δύο	(2)	έτη	
μετά	από	πρόταση	 του	Καλλιτεχνικού	Διευθυντή	 και	με	 τη	σύμφωνη	γνώμη	 του	Διοικητικού	Συμβουλίου	
του	Κ.Θ.Β.Ε..	

Ø Οι	 υποψηφιότητες	 οι	 οποίες	 θα	 υποβληθούν	 με	 συστημένη	 ταχυδρομική	 επιστολή	 ή	 υπηρεσία	
ταχυμεταφοράς	(courier)	οφείλουν	να	έχουν	σφραγίδα	φακέλου	όχι	πέραν	της	31	Μαΐου	2017.	

	
Β)	Τρόπος	και	δικαιολογητικά	συμμετοχής	
1.	Οι	υποψηφιότητες:	

Ø Κατατίθενται	επί	τόπου	αυτοπροσώπως	ή	με	εξουσιοδοτημένο	προς	τούτο	αντιπρόσωπο	ή		
Ø Αποστέλλονται	με	συστημένη	ταχυδρομική	επιστολή	ή	υπηρεσία	ταχυμεταφοράς	(courier)	στην	ακόλουθη	

ταχυδρομική	διεύθυνση:		
ΚΡΑΤΙΚΟ	ΘΕΑΤΡΟ	ΒΟΡΕΙΟΥ	ΕΛΛΑΔΟΣ	
ΕΘΝΙΚΗΣ	ΑΜΥΝΗΣ	2	
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	–	54621	
Υπ’	όψιν	Καλλιτεχνικού	Διευθυντή	



Ø Κάθε	 υποψηφιότητα	 υποβάλλεται	 σε	 σφραγισμένο	 φάκελο,	 στον	 οποίο	 θα	 αναγράφεται	 ευκρινώς	 το	
ονοματεπώνυμο	και	το	πατρώνυμο	του/της	υποψήφιου/υποψήφιας.	

2.	Δικαιολογητικά	συμμετοχής	
Ø Φωτοαντίγραφο	αστυνομικής	ταυτότητας	ή	διαβατηρίου.	
Ø Υπεύθυνη	δήλωση	του	άρθρου	8	του	Ν.	1599/1986,	με	βεβαίωση	του	γνησίου	της	υπογραφής	από	αρμόδια	

δημόσια	αρχή,	με	την	οποία	ο	υποψήφιος:	
1)	 Θα	 διατυπώνει	 ρητά	 την	 υποψηφιότητά	 του	 για	 την	 θέση	 του	 Διευθυντή	 Σπουδών	 της	
Δραματικής	Σχολής.	
2)	Θα	βεβαιώνει	την	αλήθεια	όλων	των	υποβαλλόμενων	στοιχείων	και	δικαιολογητικών.	
3)	Θα	βεβαιώνει	ότι	δεν	υπηρετεί	ως	Διευθυντής	σε	άλλη	Δραματική	Σχολή	ή	Θεατρική	Επιχείρηση	
και	 δεν	 κατέχει	 άλλη	 έμμισθη	 θέση	 στον	 δημόσιο	 τομέα	 ούτε	 παρέχει	 εξαρτημένη	 εργασία	 στον	
ιδιωτικό	τομέα	και		
4)	 Θα	 δηλώνει	 ότι	 α)	 δεν	 έχει	 καταδικασθεί	 για	 κακούργημα	 σε	 οποιαδήποτε	 ποινή,	 β)	 δεν	 έχει	
καταδικασθεί	 για	 κλοπή,	 υπεξαίρεση	 (κοινή	 και	 στην	 υπηρεσία),	 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	 γ)	 δεν	 είναι	 υπόδικος	 λόγω	 παραπομπής	 με	
τελεσίδικο	βούλευμα	για	κακούργημα	ή	για	πλημμέλημα	της	προηγούμενης	περίπτωσης,	έστω	και	
εάν	το	αδίκημα	παραγράφηκε,	δ)	δεν	έχει	λόγω	καταδίκης	στερηθεί	τα	πολιτικά	του	δικαιώματα	και	
δεν	έχει	λήξει	ο	χρόνος	που	ορίστηκε	για	τη	στέρηση.	

Ø Σύντομο	βιογραφικό	σημείωμα.	
Ø Αντίγραφο	 πτυχίου	 και	 λοιπά	 απαραίτητα	 πιστοποιητικά.	 Για	 τα	 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	(ΔΟΑΤΑΠ).	

Ø Η	προϋπόθεση	της	προηγούμενης	εμπειρίας	μπορεί	να	αποδεικνύεται	με	οποιοδήποτε	πρόσφορο	τρόπο,	
όπως	 ιδίως	 διαζευκτικά	 ή	 σωρευτικά	 πράξη	 διορισμού,	 συμβάσεις	 βέβαιης	 χρονολογίας,	 συστατικές	
επιστολές,	πιστοποιητικά	δημόσιων	αρχών.	

3.	 Οι	 υποψηφιότητες	 μπορούν	 να	 συνοδεύονται	 από	 κάθε	 άλλο	 ενισχυτικό	 στοιχείο	 κατά	 την	 κρίση	 του	
υποψήφιου/	της	υποψήφιας.	
4.	 Όλα	 τα	 δικαιολογητικά	 που	 έχουν	 εκδοθεί	 από	 ελληνικές	 δημόσιες	 αρχές	 υποβάλλονται	 σε	 απλά	 ευκρινή	
φωτοαντίγραφα.	
5.	Ξενόγλωσσα	δικαιολογητικά	υποβάλλονται	μεταφρασμένα	και	νομίμως	επικυρωμένα.	
6.	Αντίγραφο	Ποινικού	Μητρώου	των	υποψηφίων	θα	αναζητηθεί	αυτεπαγγέλτως	από	το	Κ.Θ.Β.Ε.	σύμφωνα	με	τις	
κείμενες	διατάξεις.	
7.	 Οι	 τίτλοι	 σπουδών	 και	 τα	 λοιπά	 δικαιολογητικά	 των	 υποψηφίων	 υπόκεινται	 σε	 αυτεπάγγελτο	 έλεγχο	 για	 την	
επαλήθευση	της	γνησιότητάς	τους	σύμφωνα	με	την	ισχύουσα	νομοθεσία.	
	
Περίληψη	της	παρούσας	προκήρυξης	θα	δημοσιευθεί	σε	δύο	(2)	εφημερίδες	ευρείας	κυκλοφορίας.	
	
Το	πλήρες	κείμενο	της	πρόσκλησης	έχει	αναρτηθεί	στον	ιστότοπο	του	Κ.Θ.Β.Ε.	www.ntng.gr.		
	
Για	περισσότερες	πληροφορίες	οι	ενδιαφερόμενοι	μπορούν	να	απευθύνονται	τις	εργάσιμες	ημέρες	 (Δευτέρα	έως	
Παρασκευή)	 και	 ώρες	 (09.00-14.00)	 στην	 Προϊσταμένη	 του	 Τμήματος	 Διοικητικού	 κα	 Ιωάννα	 Καρτάση	 στα	
τηλέφωνα	2315	200006,	Fax	2310	223447,	e-mail:	i.kartasi@ntng.gr	.	
	
	
Ο	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ	


