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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΔΖΛΩΖ ΔΝΔΙΑΥΔΡΟΝΣΟ
(καςά ςημ παο.2 ςξσ άοθοξσ 3Α ςξσ Ν.2273/1994,
ϊπχπ ασςϊ ποξρςέθηκε με ςξ άοθοξ 52 παο.3 ςξσ Ν.4415/2016, ΥΔΚ Α’
159/6.9.2016)
Σξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςξσ Δθμικξϋ Θεάςοξσ Ν.Π.Ι.Δ., έυξμςαπ σπϊφη ςξσ ςημ χπ
άμχ διάςανη, δημξριεϋει ςημ ακϊλξσθη Ποϊρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ:
Ι. Περιγραφή θέσης-Νομική βάση
1. Καλξϋμςαι ξι εμδιατεοϊμεμξι μα σπξβάλξσμ σπξφητιϊςηςα για ςη θέρη ςξσ
«Διοικητικού - Οικονομικού Διευθυντή» ςξσ Θεάςοξσ, ϊπχπ ασςή πεοιγοάτεςαι ρςξ
άοθοξ 3Α ςξσ Ν.2273/1994, ςξ ξπξίξ και ποξρςέθηκε με ςξ άοθοξ 52 παο.3 ςξσ
Ν.4415/2016 (ΥΔΚ Α’ 159/6.9.2016).
2. Καςά ςιπ παο. 6 και 7 ςξσ χπ άμχ άοθοξσ, ξ Διξικηςικϊπ-Οικξμξμικϊπ Διεσθσμςήπ
έυει ςιπ ενήπ αομξδιϊςηςεπ:


Ποξΐρςαςαι ςχμ διξικηςικόμ και ξικξμξμικόμ μξμάδχμ ςξσ Θεάςοξσ, καςά
ςα ειδικϊςεοα καθξοιζϊμεμα ρςξμ ερχςεοικϊ καμξμιρμϊ ςξσ Θεάςοξσ χπ
ποξπ ςη δξμή ςχμ σπηοεριόμ ςξσ. Δπξπςεϋει και ρσμςξμίζει ςη λειςξσογία
ςχμ μξμάδχμ ασςόμ, επιβλέπει ςημ εκςέλερη ςχμ ρυεςικόμ απξτάρεχμ ςξσ
Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ, ςχμ μϊμχμ και ςξσ ερχςεοικξϋ καμξμιρμξϋ και
γεμικά έυει κάθε αομξδιϊςηςα πξσ έυει ρυέρη με ςη λειςξσογία ςχμ
παοαπάμχ μξμάδχμ ςξσ Θεάςοξσ.



Για ϊλα ςα παοαπάμχ θέμαςα ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσ, ετϊρξμ έυξσμ ρυέρη με
ςημ σλξπξίηρη και ςη με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ σπξρςήοινη ςξσ καλλιςευμικξϋ
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έογξσ, ποέπει μα έυει ςη ρϋμτχμη γμόμη ςξσ Καλλιςευμικξϋ Διεσθσμςή.
Καςά ςα λξιπά σπάγεςαι απεσθείαπ ρςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ και παοίρςαςαι
ρςιπ ρσμεδοιάρειπ ςξσ ϊςαμ κληθεί απϊ ασςϊ.


Παοέυει, ρε ρσμεογαρία με ςξμ Καλλιςευμικϊ Διεσθσμςή, ϊλα ςα αμαγκαία
ρςξιυεία ρςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ καςά ςημ καςάοςιρη ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ
ςξσ Θεάςοξσ.



Τπξβάλλει ποξπ έγκοιρη κας’ έςξπ αμαλσςικϊ απξλξγιρμϊ ςξσ έογξσ ςξσ
ρςξμ Καλλιςευμικϊ Διεσθσμςή και ρςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςξσ Θεάςοξσ.



Μεςά

απϊ

ρυεςική

εμςξλή

ςξσ

Καλλιςευμικξϋ

Διεσθσμςή,

εγκοίμει

λειςξσογικέπ δαπάμεπ μέυοι ςξσ πξρξϋ πξσ ξοίζεςαι εκάρςξςε απϊ ςξ
Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ και εκποξρχπεί ςξ Θέαςοξ ρε ρσμβάρειπ πξσ ατξοξϋμ
ςιπ δαπάμεπ ασςέπ. Η έγκοιρη και η ρϋμαφη ρσμβάρεχμ για πάγιεπ δαπάμεπ
ςξσ Θεάςοξσ αμήκει ρςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ.
3. Βαρική γλόρρα εογαρίαπ θα είμαι η ελλημική.
ΙΙ. Προσόμτα συμμετοχής, κριτήρια και διαδικασία επιλογής
1. Οι ρσμμεςέυξμςεπ ξτείλξσμ μα απξδεικμϋξσμ ρχοεσςικά ςα ξοιζϊμεμα απϊ ςημ
παο.4 ςξσ χπ άμχ άοθοξσ ποξρϊμςα, και ρσγκεκοιμέμα:
α. Να διαθέςξσμ πςσυίξ Α.Δ.Ι. ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξ ςίςλξ ςηπ αλλξδαπήπ ρςη
Νξμική ή ςη Διξίκηρη Δπιυειοήρεχμ ή ςιπ Πξλιςικέπ ή Οικξμξμικέπ Δπιρςήμεπ ή ςη
Δημϊρια Διξίκηρη.
β. Να καςέυξσμ άοιρςη γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ, εμό η καλή γμόρη μίαπ
δεϋςεοηπ γλόρραπ θα θεχοείςαι ποϊρθεςξ ποξρϊμ.
γ. Να διαθέςξσμ ςξσλάυιρςξμ ξκςαεςή εσδϊκιμη διξικηςική εμπειοία ρε αμάλξγη
θέρη εσθϋμηπ, καςά ποξςίμηρη ρε δημϊριξ ή ιδιχςικϊ πξλιςιρςικϊ τξοέα.
2. Καςά ςημ παο. 5 ςξσ χπ άμχ άοθοξσ, ρςη θέρη ςξσ Διξικηςικξϋ-Οικξμξμικξϋ
Διεσθσμςή μπξοεί μα ποξρλαμβάμεςαι και σπάλληλξπ ςξσ Δημξρίξσ, ςχμ Ν.Π.Δ.Δ. ή
ςξσ εσοϋςεοξσ δημϊριξσ ςξμέα, ετϊρξμ έυει ςα απαιςξϋμεμα ποξρϊμςα. ςημ
πεοίπςχρη ασςή θεχοείςαι ασςξδίκαια απξρπαρμέμξπ ρςη θέρη ασςή για ςξ υοξμικϊ
διάρςημα ίρξ με ςη διάοκεια ςηπ θηςείαπ και μέυοι ςημ αμαμέχρη ςηπ θηςείαπ ςξσ ή
ςημ ςξπξθέςηρη μέξσ διξικηςικξϋ-ξικξμξμικξϋ διεσθσμςή. Ο υοϊμξπ σπηοερίαπ πξσ
διαμϋεςαι ρςη θέρη ασςή λξγίζεςαι, χπ ποξπ ϊλεπ ςιπ ρσμέπειεπ, χπ ποαγμαςική
σπηοερία ρςημ ξογαμική ςξσ θέρη. Μεςά ςη λήνη ςηπ θηςείαπ ςξσ, ξ ποξρλητθείπ
επαμέουεςαι ασςξδικαίχπ ρςημ ξογαμική θέρη πξσ καςείυε ποιμ απϊ ςημ ποϊρληφή
ςξσ, η ξπξία παοαμέμει κεμή.
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3.

Οι σπξφήτιξι ποέπει: (i) μα είμαι Έλλημεπ πξλίςεπ ή πξλίςεπ ςχμ Κοαςόμ

Μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, (ii) μα μημ έυξσμ καςαδικαρςεί για κακξϋογημα ρε
ξπξιαδήπξςε πξιμή (iii) μα μημ έυξσμ καςαδικαρςεί για κλξπή, σπεναίοερη, απάςη,
εκβίαρη, πλαρςξγοατία, απιρςία δικηγϊοξσ, δχοξδξκία ή δχοξληφία, καςαπίερη,
απιρςία πεοί ςημ σπηοερία, παοάβαρη καθήκξμςξπ, ρσκξταμςική δσρτήμιρη καθ’
σπξςοξπή ή εγκλήμαςα ςηπ γεμεςήριαπ ελεσθεοίαπ ή ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ ςηπ
γεμεςήριαπ ζχήπ, (iμ) μα μημ είμαι σπϊδικξι λϊγχ παοαπξμπήπ με ςελερίδικξ
βξϋλεσμα για κακξϋογημα ή για πλημμέλημα έρςχ και αμ ςξ αδίκημα
παοαγοάτηκε, (μ) μα μημ έυξσμ λϊγχ καςαδίκηπ ρςεοηθεί ςα πξλιςικά ςξσπ
δικαιόμαςα (μi) μα μημ ςελξϋμ είςε σπϊ ρςεοηςική δικαρςική ρσμπαοάρςαρη (πλήοη
ή μεοική) είςε σπϊ επικξσοική δικαρςική ρσμπαοάρςαρη, (μii) ξι άμδοεπ μέυοι ςξ
υοϊμξ ποϊρληφήπ ςξσπ μα έυξσμ εκπληοόρει ςιπ ρςοαςιχςικέπ ςξσπ σπξυοεόρειπ ή
μα έυξσμ απαλλαγεί μϊμιμα απϊ ασςέπ. Δπίρηπ έχπ ςημ ίδια ημεοξμημία και μέυοι
ςημ ποϊρληφή ςξσπ μα μημ έυξσμ κηοσυθεί αμσπϊςακςξι ή καςαδικαρςεί για
λιπξςανία με ςελερίδικη απϊταρη.
4. Καςά ςημ παοάγοατξ 1 ςξσ χπ άμχ άοθοξσ, η ποϊρληφη ςξσ ΔιξικηςικξϋΟικξμξμικξϋ Διεσθσμςή γίμεςαι απϊ ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ, έπειςα απϊ ρϋμτχμη
αιςιξλξγημέμη γμόμη ςξσ Καλλιςευμικξϋ Διεσθσμςή, και με ρϋμβαρη ςοιεςξϋπ
διάοκειαπ πξσ μπξοεί μα αμαμεόμεςαι για ίρξ υοϊμξ κάθε τξοά.
Οι απξλαβέπ καθξοίζξμςαι πεοιξοιρςικά απϊ ςξ μξμξθεςικϊ και καμξμιρςικϊ πλαίριξ,
πξσ οσθμίζει ςα μιρθξλξγικά ζηςήμαςα ξογάμχμ και σπαλλήλχμ ςξσ Θεάςοξσ, (Ν.
4354/2015), υχοίπ δσμαςϊςηςα ελεϋθεοηπ διαποαγμάςεσρηπ.
5. Η απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ πεοί επιλξγήπ μεςανϋ ςχμ σπξφητίχμ
θα είμαι αιςιξλξγημέμη.
Σξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ενξσριξδξςήρει σπαλλήλξσπ ςξσ
Θεάςοξσ ή Δπιςοξπέπ απξςελξϋμεμεπ απϊ μέλη ςξσ, ή/ και σπαλλήλξσπ ςξσ
Θεάςοξσ μα ενεςάρξσμ ςξ παοαδεκςϊ ςχμ σπξφητιξςήςχμ, αλλά και μα ςιπ
ανιξλξγήρξσμ κας’ ξσρίαμ και μα ειρηγηθξϋμ επ’ ασςόμ, με δσμαςϊςηςα
ρσμβξσλεσςικήπ ρσμμεςξυήπ ρε ασςέπ και άλλχμ ποξρόπχμ ρσμδεϊμεμχμ με ςξ
Θέαςοξ με ρυέρη εμςξλήπ, εογαρίαπ ή έογξσ. Η ρϋμθερη ςχμ Δπιςοξπόμ και ςξ
πεοιευϊμεμξ ςηπ ενξσριξδϊςηρηπ καθξοίζξμςαι με απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ
σμβξσλίξσ.
6. Σξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ξογαμόρει ακοϊαρη ςχμ
ποξεπιλεγέμςχμ σπξφητίχμ μεςά απϊ έγκαιοη ποϊρκληρή ςξσπ. Η μεςαυείοιρη ςχμ
σπξφητίχμ ρε κάθε ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ θα είμαι ίρη.
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ΙΙΙ. Τποβολή υποψηφιοτήτωμ εμδιαφέρομτος
Α. Προθεσμία
Οι σπξφητιϊςηςεπ θα ποέπει μα λάβξσμ ημεοξμημία ρσρςημέμηπ ςαυσδοξμικήπ
απξρςξλήπ, ή αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ ειρεουξμέμχμ ςξσ Θεάςοξσ, ϊυι μεςαγεμέρςεοα
απϊ ςημ 10/11/2020.
Β. Σρόπος και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι σπξφητιϊςηςεπ καςαςίθεμςαι επί ςϊπξσ ασςξποξρόπχπ (ή με ειδικά
ενξσριξδξςημέμξ ποξπ ςξϋςξ αμςιποϊρχπξ) ή απξρςέλλξμςαι με ρσρςημέμη
επιρςξλή ή σπηοερία ςαυσμεςατξοάπ (courier) ρςημ ακϊλξσθη διεϋθσμρη:
ΔΘΝΙΚΟ ΘΔΑΣΡΟ
Αγίξσ Κχμρςαμςίμξσ 22-24, Αθήμα
ΣΚ 104 37
Κάθε σπξφητιϊςηςα σπξβάλλεςαι μέρα ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ πξσ τέοει ςημ
έμδεινη «ΠΡΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ- ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΔΗΛΩΗ ΔΝΔΙΑΥΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΗ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ». ςξμ τάκελξ ποέπει μα
αμαγοάτξμςαι εσκοιμόπ ςξ ξμξμαςεπόμσμξ και ςξ παςοόμσμξ ςξσ σπξφητίξσ.
2. Κάθε τάκελξπ ποέπει μα τέοει ειπ διπλξϋμ επί πξιμή απαοαδέκςξσ ρε
σπξτάκελξ πξσ τέοει ςημ έμδεινη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: Αμαγκαία δικαιολογητικά
συμμετοχής», ςα ακϊλξσθα δικαιξλξγηςικά:
i. Αμςίγοατξ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ ή διαβαςηοίξσ
ii. Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ αο.8 ςξσ Ν.1599/1986, με βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ
σπξγοατήπ απϊ αομϊδια Δημϊρια Αουή, ή ΚΔΠ, ή μέρχ gov.gr, με ςημ ξπξίαμ ξ
σπξφήτιξπ: α) θα διαςσπόμει οηςά ςημ σπξφητιϊςηςά ςξσ για ςη θέρη ςξσ
Διξικηςικξϋ-Οικξμξμικξϋ Διεσθσμςή ςξσ Θεάςοξσ, β) θα βεβαιόμει ςημ αλήθεια
ϊλχμ ςχμ σπξβαλλϊμεμχμ με ςξμ τάκελξ σπξφητιϊςηςαπ ρςξιυείχμ και
δικαιξλξγηςικόμ
iii. ϋμςξμξ βιξγοατικϊ ρημείχμα
iv. Αμςίγοατξ πςσυίξσ και λξιπά πιρςξπξιηςικά απϊδεινηπ ςχμ αμαγκαίχμ καςά
μϊμξ ποξρϊμςχμ (σπϊ ΙΙ.1 αμχςέοχ). Η ποξωπϊθερη ςηπ ποξηγξϋμεμηπ εμπειοίαπ
μπξοεί μα απξδεικμϋεςαι με ξπξιξμδήπξςε ποϊρτξοξ ςοϊπξ διαζεσκςικά ή
ρχοεσςικά (μξμική ποάνη διξοιρμξϋ, ρσμβάρειπ βέβαιηπ υοξμξλξγίαπ, ρσρςαςικέπ
επιρςξλέπ, πιρςξπξιηςικά δημϊριχμ αουόμ ή αρταλιρςικόμ ξογαμιρμόμ). Για
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πςσυία ςηπ αλλξδαπήπ, ποέπει μα ποξρκξμίζεςαι και η ρυεςική ποάνη αμαγμόοιρηπ
ςηπ ιρξςιμίαπ/αμςιρςξιυίαπ ςξσπ με ςξσπ αμςίρςξιυξσπ ςίςλξσπ ελλημικόμ ιδοσμάςχμ
απϊ ςημ αομϊδια δημϊρια αουή (ΔΙΚΑΣΑ/ΔΟΑΣΑΠ).
3. Οι σπξφητιϊςηςεπ θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ϊλα ςα απαιςξϋμεμα έγγοατα και απϊ
κάθε άλλξ εμιρυσςικϊ ρςξιυείξ καςά ςημ κοίρη ςξσ σπξφητίξσ, ϊπχπ, εμδεικςικά,
μεςαπςσυιακξί ή διδακςξοικξί ςίςλξι, επιρςημξμικέπ δημξριεϋρειπ, σπηοεριακέπ
διακοίρειπ, πιρςξπξιηςικά απϊδεινηπ ποϊρθεςηπ γλχρρξμάθειαπ κλπ.
Σα έγγοατα ασςά πεοιλαμβάμξμςαι ειπ διπλξϋμ ρε σπξτάκελξ πξσ τέοει ςημ
έμδεινη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: Πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής». Και για ςα
έγγοατα ασςά ιρυϋξσμ αμαλϊγχπ ςα ξοιζϊμεμα ρςημ ποξηγξϋμεμη (σπϊ ΙΙΙ. Β.2)
παοάγοατξ.
4. Η μία ςξσλάυιρςξμ ρειοά αμςιγοάτχμ κάθε σπξτακέλξσ ποέπει μα τέοει μϊμιμη
επικϋοχρη απϊ Δημϊρια Αουή ή Δικηγϊοξ.
5. Σξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα καλεί ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ
μα

παοέυξσμ

ρσμπληοόρειπ

και

διεσκοιμίρειπ

επί

ςχμ

σπξβληθέμςχμ

δικαιξλξγηςικόμ, καθόπ και μα ζηςεί ποϊρθεςα έγγοατα, ετϊρξμ παοαμέμξσμ
αμτιβξλίεπ για ςη ρσμδοξμή ςχμ αμαγκαίχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ ςξσ σπξφητίξσ.
Σξ δικαίχμα ασςϊ καςαλαμβάμει και πλημμέλειεπ ςηπ επικϋοχρηπ ςχμ εγγοάτχμ.
6. Μεςά απϊ ςημ επιλξγή ςξσ Διξικηςικξϋ-Οικξμξμικξϋ Διεσθσμςή, ςξ Διξικηςικϊ
σμβξϋλιξ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ζηςήρει απϊ ςξμ επιλεγέμςα ςημ ποξρκϊμιρη: α)
αμςιγοάτξσ πξιμικξϋ μηςοόξσ, β) βεβαιόρεχμ ρςοαςξλξγικήπ καςάρςαρηπ, γ) κάθε
άλλξσ καςά ςημ κοίρη ςξσ αμαγκαίξσ πιρςξπξιηςικξϋ για ςημ απϊδεινη ςηπ
ρσμμϊοτχρήπ ςξσ ρε ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ Ποϊρκληρηπ.
Γ. Λοιπές ρυθμίσεις
Η ανιξλϊγηρη ςχμ σπξφητιξςήςχμ δεμ επάγεςαι σπξυοέχρη καςάοςιρηπ πίμακα
καςάςανηπ, ξϋςε κλήρηπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ποξπ κάλσφη ςηπ θέρηπ με
ξπξιαδήπξςε ρειοά καςάςανηπ. Σξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ διαςηοεί απϊλσςη
διακοιςική εσυέοεια μα θεχοήρει ςημ αμςαπϊκοιρη ποξπ ςημ παοξϋρα Ποϊρκληρη
μη επαοκή ρε ξπξιξδήπξςε ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ και μα ποξβεί ρε εκ μέξσ
δημξρίεσρή ςηπ με ξσριχδόπ ϊμξιξ πεοιευϊμεμξ. Η ρσμμεςξυή εμϊπ μϊμξμ
σπξφητίξσ δεμ κχλϋει ξϋςε ςη λήφη απϊταρηπ σπέο ασςξϋ ξϋςε ςη λήφη
απϊταρηπ πεοί δημξρίεσρηπ μέαπ Ποϊρκληρηπ.
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Η παοξϋρα θα αμαοςηθεί ρςξ ποϊγοαμμα ΔΙΑΤΓΔΙΑ και ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Δθμικξϋ
Θεάςοξσ ρςξ ρϋμδερμξ www.n-t.gr και θα δημξριεσθεί ρε δϋξ (2) ημεοήριεπ
ετημεοίδεπ εσοείαπ κσκλξτξοίαπ.
Για πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ, ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα απεσθϋμξμςαι ρςη
Νξμική ϋμβξσλξ, κ. Γεχογία Δοαμπέλη (210/5288264) καθημεοιμά και όοεπ
11:00πμ.-16:00μμ.

ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΟΤΛΑΝΣΕΑ
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