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Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 
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Θεσσαλονίκη, 30.Ιανουαρίου 2019 
Αριθ.πρωτ.129 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Α. Ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

∆ικαίου εποπτευόµενο από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού) 
 
Εχοντας υπόψη: 
α) τις διατάξεις των παρ. 2α και 3 του άρθρου 5Β του άρθρου 76 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 
25), όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4481/2017 «Συλλογική 
διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση 
πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα 
αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.» (ΦΕΚ Α' 100/20.7.2017, διόρθωση 
σφαλµάτων (ΦΕΚ Α' 192). 
β) την απόφαση της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού µε αριθµό 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆Α∆/Τ∆ΥΕΦ/7708/815/804/8 «Καθορισµός ειδικών προσόντων, 
συγκρότηση επιτροπών επιλογής και εξέτασης ενστάσεων και κριτήρια επιλογής για την 
προκήρυξη της θέσης του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Β΄114/25.1.2019).    
γ) τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΟΜΜΘ. 
δ) την υπ’αριθ. Γ4 απόφαση της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου της 25ης 
Ιανουαρίου 2019 σχετικά µε την προκήρυξη της θέσης του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Τη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
σύµφωνα µε τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις: 

 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
 
Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση του ΟΜΜΘ. Για την 

κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ΟΜΜΘ απαιτείται πρόσωπο 
αναγνωρισµένου κύρους, µε επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες και εµπειρία στον 
προγραµµατισµό και την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα στον χώρο της 
µουσικής. Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Καλλιτεχνικός 
∆ιευθυντής δεν αναλαµβάνει πρόσθετα αµειβόµενο έργο στον φορέα που διευθύνει κατά τη 
διάρκεια της σύµβασής του. 

Οι κυριότερες αρµοδιότητές του είναι: 
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• Εποπτεία και συντονισµός των τµηµάτων και γραφείων της Καλλιτεχνικής 
∆ιεύθυνσης. 

• Κατάρτιση καλλιτεχνικού προγράµµατος, συµβατού µε το όραµα, την αποστολή και 
τους στρατηγικούς στόχους του Μεγάρου. Στην εισήγησή του για την έγκριση του 
Καλλιτεχνικού Προγράµµατος λαµβάνει υπόψη τις οικονοµικές δυνατότητες και τις 
δυνατότητες του Μεγάρου σε υλικά, τεχνικά µέσα και σε ανθρώπινο δυναµικό. 

• Κατάρτιση του προϋπολογισµού του καλλιτεχνικού προγράµµατος µε λεπτοµερή 
πρόβλεψη των εσόδων και των εξόδων του, έτσι ώστε να υπάρχει ισοσκέλιση 
(συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών εισροών από επιχορηγήσεις και χορηγίες) και να 
µην τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα του Οργανισµού. 

• Κατάρτιση Απολογισµού των Καλλιτεχνικών ∆ράσεων. 
• Παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του καλλιτεχνικού προγράµµατος 
• Εκπροσώπηση του Μεγάρου σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς συναντήσεις και φόρα 

καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. 
• Επικοινωνία µε καλλιτέχνες, καλλιτεχνικά σχήµατα και τους εκπροσώπους τους για 

την επίτευξη συνεργασίας. 
• Γνώση και συνεχής διερεύνηση των σύγχρονων καλλιτεχνικών τάσεων και ρευµάτων, 

ιδιαίτερα στον χώρο της µουσικής, του χορού, του θεάτρου και του παιδικού θεάτρου, κυρίως 
για παραστάσεις µουσικού θέµατος και χορού. 

• Συµβολή στη διαµόρφωση µόνιµων και στρατηγικών συµµαχιών και συνεργασιών µε 
φορείς ανάλογου πολιτιστικού σκοπού, όπως και µε τοπικούς φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών, της Πολιτείας, της Εκπαίδευσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Συµβολή στη διοργάνωση και διοργάνωση δράσεων εθελοντισµού, εκπαιδευτικών 
δράσεων, σε συνεργασία µε τους ως άνω φορείς. 
 
Γ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
Η θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ΟΜΜΘ θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, 

που ανταποκρίνεται, στον πιο ικανοποιητικό βαθµό, στα απαιτούµενα, ως ακολούθως, τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα: 

• Να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κρά- τους/µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

• Να έχει διακριθεί στον χώρο της µουσικής τέχνης και να είναι πρόσωπο 
αναγνωρισµένου κύρους µε διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδροµία. 

• Να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής, 
αναγνωρισµένο από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή, εναλλακτικά, ∆ίπλωµα Συνθέτη ή Σολίστ ή 
∆ιευθυντή Ορχήστρας αναγνωρισµένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ηµεδαπής ή 
Ανωτέρας ή Ανώτατης 

Σχολής της αλλοδαπής µε αναγνωρισµένη ισοτιµία. Η κατοχή µεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού διπλώµατος θα θεωρείται πρόσθετο προσόν. 

• Να διαθέτει τουλάχιστον τρία έτη επαγγελµατικής εµπειρίας σε θέση Καλλιτεχνικού 
∆ιευθυντή σε αναγνωρισµένο ίδρυµα (ΝΠΙ∆, ΝΠ∆∆) ή θεσµό (φεστιβάλ, ορχήστρα κ.λπ.). 

• Να διαθέτει γνώση της ελληνικής σε επίπεδο άριστου χειρισµού µητρικής γλώσσας 
και άριστη γνώση της Αγγλικής, ενώ η γνώση µίας τρίτης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο 
προσόν. 

• Ιδιαίτερο προσόν θα θεωρηθεί η εµπειρία σε θέµατα συναφούς αντικειµένου ή σε 
αντίστοιχες θέσεις σε ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα, όπως και η κατοχή διπλώµατος Συνθέτη ή 
Σολίστ. 
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• Θα συνεκτιµηθεί επίσης η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ευθύνης. 
Οι ενδιαφερόµενοι/-ες πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένα επικοινωνιακές δεξιότητες και 

πνεύµα συνεργασίας, εµπειρία αποτελεσµατικής λειτουργίας σε οµαδικά σχήµατα, ικανότητα 
να εµπνέουν τους συνεργάτες, να αξιοποιούν και να συντονίζουν τις δηµιουργικές τους 
δεξιότητες στο πνεύµα της ανθεκτικής ηγεσίας. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να 
σχεδιάζουν καινοτόµες στρατηγικές για την υλοποίηση και την προώθηση των δράσεων του 
ΟΜΜΘ, αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά και θεωρητικά εργαλεία µε στόχο να 
ενισχύσουν τον παρεµβατικό ρόλο του Μεγάρου στη δηµόσια σφαίρα και την 
καθηµερινότητα των πολιτών. Τέλος, πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε 
συνέργειες µε σκοπό τη διάχυση του πολιτισµικού προϊόντος στην ελληνική επικράτεια και 
στο εξωτερικό. 

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. 

 
∆. ΚΩΛΥΜΑΤΑ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ-ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 
1. ∆εν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας: 
i. Όσοι έχουν καταδικαστεί από ηµεδαπό ή αλλοδαπό ∆ικαστήριο για κακούργηµα και 

σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί τη υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 

ii. Οι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για 
πληµµέληµα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί. 

iii. Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή. 

iv. Όσοι έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού 
προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης 
ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά 
τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

v. Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) ή υπό 
επικουρική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική). 

vi. Οι άνδρες υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει, έως την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν 
απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. 

2. Ως προς τις ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε την άσκηση των καθηκόντων της 
υπό πλήρωση θέσης καθώς και για τα ζητήµατα σύγκρουσης συµφερόντων εφαρµόζονται 
αναλόγως τα οριζόµενα στα άρθρα 20-23 του ν. 4440/2016 (Α'224). 

3. Ρητά ορίζεται ότι το πρόσωπο που προσλαµβάνεται στη θέση του Καλλιτεχνικού 
∆ιευθυντή του ΟΜΜΘ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της σύµβασής του, να ασκεί 
οποιουδήποτε είδους επαγγελµατική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τοµέα, όµοια ή παρεµφερή 
µε τη δραστηριότητα του ΟΜΜΘ καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα ιδιωτικού 
συµφέροντος, ικανή να επηρεάσει την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση του 
καθηκόντων του. 

4. Τα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα και οι λόγοι σύγκρουσης συµφερόντων κατά τις 
ανωτέρω παραγράφους δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 
καθώς και κατά το χρόνο πρόσληψης του επιλεγέντος Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ΟΜΜΘ. 
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Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Καλλιτεχνικού 

∆ιευθυντή γίνεται µε αίτησή τους προς τον ΟΜΜΘ η οποία θα πρέπει να κατατεθεί µέχρι και 
την 4η Μαρτίου του 2019 και ώρα 17:00. 

2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 
• βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο να περιγράφονται οι σπουδές, το έργο, η εµπειρία, η 

δραστηριότητα και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, 
• υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της Προκήρυξης και µη συνδροµής των 

προβλεπόµενων σε αυτή κωλυµάτων, ασυµβίβαστων και λόγων σύγκρουσης συµφερόντων, 
• όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, τίτλοι σπουδών 

ή οποιοδήποτε άλλο επίσηµο στοιχείο) για την τεκµηρίωση των κριτηρίων επιλογής, όπως 
αυτά ορίζονται στον όρο υπό στοιχείο Η της παρούσας, 

• Φάκελος πρόταση (case study) για τον εορτασµό των 20 χρόνων λειτουργίας του 
Μεγάρου Μουσικής το 2020 (Τίτλος, κεντρική ιδέα, θεµατικές ενότητες, συνεργασίες, 
κεντρικό µότο). 

3. Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή 
και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα πρωτότυπα των εγγράφων 
θα προσκοµιστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο. Εάν υποψήφιος/-α υποβάλει τα δικαιολογητικά 
µέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση. 

4. Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά τους έγγραφα: α) είτε κατατίθενται στη γραµµατεία 
∆.Σ. του ΟΜΜΘ, στην έδρα του (25ης Μαρτίου και Παραλία-Θεσσαλονίκη ΤΚ 546 46) από 
ώρες 09.00 έως 17.00, β) είτε υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο 
akokkinidou@tch.gr, γ) είτε αποστέλλονται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή, στην 
ανωτέρω διεύθυνση. 

5. Σε περίπτωση αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας µε το ταχυδροµείο, για το 
εµπρόθεσµο της αίτησης θα λαµβάνεται υπόψη ως ηµεροµηνία κατάθεσης η ηµεροµηνία 
αποστολής, όπως προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου. Στον φάκελο πρέπει να 
αναγράφεται η ένδειξη: «Αίτηση συµµετοχής για πρόσληψη στη θέση Καλλιτεχνικού 
∆ιευθυντή». 

6. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σηµείωµα, αλλά δεν 
τεκµηριώνονται µε την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών, δεν θα λη- φθούν υπόψη 
για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

7. Εκπρόθεσµες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 
 
ΣΤ. ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ www.culture.gr και του 

ΟΜΜΘ www.tch.gr. Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δύο εφηµερίδες 
πανελλήνιας κυκλοφορίας. 

 
Ζ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν σύµφωνα µε την 

προκήρυξη, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού 
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πενταµελής Επιτροπή, απαρτιζόµενη από προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους στον χώρο 
του Πολιτισµού, των Καλών Τεχνών και της Μουσικής, µέλη ∆ΕΠ Α.Ε.Ι. µε γνωστικό 
αντικείµενο στις Μουσικές Σπουδές, διευθυντές µεγάλων πολιτισµικών οργανισµών της 
ηµεδαπής που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ. 

Η λειτουργία της Επιτροπής ασκείται µε επιµέλεια και ευθύνη του Προέδρου της. 
Οι προσκλήσεις προς τα µέλη απευθύνονται µε κάθε πρόσφορο µέσο µεταξύ αυτών και 

µε ηλεκτρονικό µήνυµα σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση. 
 
Η. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού παραλάβει τους φακέλους υποψηφιοτήτων, 

συγκαλείται σε συνεδρίαση για να εξετάσει τις υποψηφιότητες. 
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει κατ' αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των 

υποψηφίων. Αιτήσεις εκπρόθεσµες ή χωρίς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και αποκλείονται από το επόµενο στάδιο της διαδικασίας µε απόφαση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης 
αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία µε απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή µοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, βάσει κριτηρίων που αφορούν 
(α) τα εκπαιδευτικά προσόντα ή ειδίκευσης και (β) την εργασιακή εµπειρία - προϋπηρεσία 
και ειδικότερα: 

α) Τα εκπαιδευτικά προσόντα ή ειδίκευσης µοριοδοτούνται ως εξής: 
Ι. Υποχρεωτικά προσόντα: 
Ι.αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής (ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, 

αναγνωρισµένος από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) µε αντικείµενο µουσικές σπουδές, µε 100 µόρια. 
Ι.αβ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής (ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένος από 

τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) µε αντικείµενο µουσικές σπουδές, µε 70 µόρια. 
Ι.αγ) Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής (ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, 

αναγνωρισµένος από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) µε αντικείµενο µουσικές σπουδές, µε 30 µόρια. 
Ι.αδ) Άλλο πτυχίο Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής (ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, 

αναγνωρισµένος από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) µε αντικείµενο µουσικές σπουδές, µε 20 µόρια. 
Ι.αε) Η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο άρι στου χειρισµού µητρικής γλώσσας 

και η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, βάσει πτυχίων/τίτλων σπουδών γλωσσοµάθειας, 
µε 80 µόρια 

ΙΙ. Πρόσθετα προσόντα: 
ΙΙ.αα) Ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, µε αντικείµενο 

µουσικές σπουδές µε 150 µόρια και οι υπόλοιποι µεταπτυχιακοί τίτλοι, µε 30 µόρια έκαστος. 
ΙΙ.αβ) Το διδακτορικό δίπλωµα µε επιστηµονικό πεδίο τη µουσική, µε 300 µόρια και τα 

υπόλοιπα διδακτορικά διπλώµατα, µε 60 µόρια. 
ΙΙ.αγ) Κατοχή ∆ιπλώµατος Συνθέτη, Σολίστ ή ∆ιευθυντή Ορχήστρας αναγνωρισµένου 

Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ηµεδαπής, ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της αλλοδαπής, 
µε 70 µόρια. 

ΙΙ.αδ) Πρόσθετος τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής (ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, 
αναγνωρισµένος από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), µε 20 µόρια. 

ΙΙ.αε) Πρόσθετος τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής (ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, 
αναγνωρισµένος από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), µε 10 µόρια. 

ΙΙ.αστ) Η πιστοποιηµένη βάσει πτυχίων/τίτλων σπουδών γλωσσοµάθειας, για τις τέσσερις 
βασικές γλώσσες της Ε.Ε. (Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, εκτός Αγγλικών, όπου η 
άριστη γνώση αποτελεί υποχρεωτικό προσόν), µοριοδοτείται ως εξής: 
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- Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας µε 40 µόρια, 
- η πολύ καλή γνώση µε 30 µόρια, και 
- η καλή γνώση µε 10 µόρια. 
ΙΙ.αζ) Η πιστοποιηµένη βάσει πτυχίων/τίτλων σπουδών γλωσσοµάθειας, για τις υπόλοιπες 

γλώσσες, µοριοδοτείται ως εξής: 
- Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας µε 20 µόρια, 
- η πολύ καλή γνώση µε 15 µόρια, και 
- η καλή γνώση µε 5 µόρια. 
β) Η εργασιακή εµπειρία - προϋπηρεσία µοριοδοτείται ως εξής: 
βα) Τριετής θητεία σε θέση Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή σε Οργανισµό Σκηνής Μουσικών 

Εκδηλώσεων (Concert Theatre), ή αντίστοιχο αναγνωρισµένο Ιδρυµα (ΝΠΙ∆, ΝΠ∆∆), ή 
υπεύθυνου οργάνωσης και διαχείρισης µεγάλων καλλιτεχνικών γεγονότων (φεστιβάλ, 
θεσµοθετηµένοι κύκλοι µουσικής), µε 150 µόρια. Κάθε επόµενο έτος, έως τη συµπλήρωση 
συνολικά δέκα (10) ετών θητείας, µε 50 µόρια ανά έτος. Μέγιστη µοριοδότηση: 500 µόρια 

Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες έτος. 
ββ) ∆ιεθνής Καλλιτεχνική Σταδιοδροµία (αποδεδειγµένη από παραστατικά στοιχεία 

διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδροµία: σύµπραξη µε γνωστές ορχήστρες ως διευθυντής ή 
σολίστ ή ρεσιτάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) για ένα (1) έως τέσσερα (4) έτη µε 20 
µόρια, για πέντε (5) έως (9) έτη µε 40 µόρια, για δέκα (10) έως δεκατέσσερα (14) έτη µε 60 
µόρια, για δεκαπέντε (15) µε δέκα εννέα (19) έτη µε 80 µόρια, για είκοσι (20) έτη και άνω µε 
100 µόρια. 

Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες έτος. 
βγ) ∆ιεθνής Καλλιτεχνική Αναγνώριση (αποδεδειγµένη από παραστατικά στοιχεία 

διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδροµία: σύµπραξη µε γνωστές ορχήστρες ως διευθυντής ή 
σολίστ ή ρεσιτάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) µε αναφορές θετικές κριτικές κ.λπ. στον 
∆ιεθνή Τύπο και σε έντυπα υψηλού κύρους, έως 100 µόρια. 

βδ) Ηχογραφήσεις - ∆ισκογραφία (ως Σολίστ, Μαέστρος  ή Συνθέτης - που έχουν 
κυκλοφορήσει ή µεταδοθεί σε Ραδιοφωνικούς, Τηλεοπτικούς Σταθµούς Πανελλήνιας 
εµβέλειας ή σε αναγνωρισµένες ∆ισκογραφικές Εταιρείες) µε αναφορές θετικές κριτικές κ.λπ. 
στον ∆ιεθνή Τύπο και σε έντυπα υψηλού κύρους, µε 10 µόρια ανά παραγωγή και µέχρι 5 
παραγωγές. 

βε) Ειδικές δραστηριότητες 
Οι επιστηµονικές εργασίες (άρθρα, µελέτες, δηµοσιεύσεις) επί θεµάτων συναφών µε το 

αντικείµενο απασχόλησης του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ΟΜΜΘ, µε 5 µόρια ανά 
δραστηριότητα και έως 30 µόρια. 

Εκπροσώπηση σε συµβούλια εσωτερικού και εξωτερικού, µέλη ∆.Σ, µε 5 µόρια ανά 
δραστηριότητα και έως 10 µόρια. 

Εισηγήσεις σε συνέδρια, έως 10 µόρια. 
4. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει µε βάση τη µοριοδότηση των 

προηγούµενων παραγράφων πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, που 
αναρτάται αµελλητί στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΘ και κοινοποιείται άµεσα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που έχουν υποδείξει οι υποψήφιοι για επικοινωνία. 

5. ∆ικαίωµα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης έχει κάθε υποψήφιος, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης του πίνακα 
κατάταξης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Επί των ενστάσεων επιλαµβάνεται η Επιτροπή 
Εξέτασης Ενστάσεων και αποφαίνεται επ' αυτών εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) 
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. 

6. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού 

ΑΔΑ: 7Χ9Ι4655ΞΓ-ΗΣΗ



            
                                                  25ης Μαρτίου -  Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης 
 

 7 

Πολιτισµού και Αθλητισµού είναι τριµελής και απαρτίζεται από προσωπικότητες εγνωσµένου 
κύρους στον χώρο του Πολιτισµού, των 

Καλών Τεχνών και της Μουσικής, µέλη ∆ΕΠ Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο στις 
Μουσικές Σπουδές, διευθυντές µεγάλων πολιτισµικών οργανισµών της ηµεδαπής που 
εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ. 

7. Ακολούθως, πραγµατοποιείται συνέντευξη των υποψηφίων µε την εξής διαδικασία: 
i. οι υποψήφιοι καλούνται ενώπιον της Επιτροπής σε ηµέρα και ώρα που θα οριστούν 

από τον Πρόεδρό της, 
ii. στο πλαίσιο της συνέντευξης εκτιµάται η προσωπικότητα, η καταλληλόλητα, η 

ικανότητα κάθε υποψηφίου και η συγκροτηµένη υποστήριξη της πρότασης που κατέθεσε στο 
φάκελό του για τον εορτασµό των 20 χρόνων λειτουργίας του Μεγάρου, 

iii. Για τη συνέντευξη τηρείται πρακτικό, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των 
υποψηφίων. 

7. Η συνέντευξη µοριοδοτείται κατ' ανώτατο όριο µε 500 µόρια. 
Η συνολική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον µέσο όρο 

των βαθµών των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα οποία αιτιολογούν συνοπτικά τη 
βαθµολογία τους και η αιτιολογία αυτή παρατίθεται στο ως άνω πρακτικό. 

8. Για τον υπολογισµό του συνολικού αποτελέσµατος της µοριοδότησης, κάθε οµάδα 
κριτηρίων ανά υποψήφιο, πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και 
εξάγεται το συνολικό άθροισµα. 

Ο συντελεστής βαρύτητας ανά οµάδα κριτηρίων, καθορίζεται ως εξής: 
• 30% για την οµάδα κριτηρίων «εκπαιδευτικά προσόντα ή ειδίκευσης», 
• 30% για την οµάδα κριτηρίων «εργασιακή εµπειρία - προϋπηρεσία», 
• 40% για τη συνέντευξη. 
Η συνολική βαθµολογία των κριτηρίων εξάγεται µε προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών 

ψηφίων. 
9. Για το τελικό αποτέλεσµα της µοριοδότησης των υποψηφίων συντάσσεται 

τεκµηριωµένη έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε πλήρη και ειδική αιτιολόγηση της 
βαθµολόγησης των οµάδων κριτηρίων α, β και γ, η οποία περιλαµβάνει αξιολογικό πίνακα 
κατάταξης µε τη συνολική βαθµολόγηση κάθε οµάδας κριτηρίων µε βάση τους ορισθέντες 
συντελεστές βαρύτητας. Η έκθεση αυτή, αναρτάται αµελλητί στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΘ, 
κοινοποιείται άµεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν υποδείξει οι υποψήφιοι για 
επικοινωνία και υποβάλλεται προς το ∆Σ για έγκριση. 
 
Θ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ 
 
Ο/Η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί προσλαµβάνεται, κατόπιν απόφασης του ∆Σ του 

ΟΜΜΘ, ως Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του ΟΜΜΘ µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας 
µέχρι τριών (3) ετών που µπορεί να παρατείνεται χωρίς να καθίσταται αορίστου χρόνου. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ του ΟΜΜΘ 
 

 
Νικήτας Μυλόπουλος 
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