Θεσσαλονίκη, 18/11/2022
Αρ.Πρωτ.04559

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Γενικού/ής
∆ιευθυντή/ριας του Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών
Θεσσαλονίκης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών
Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπ' όψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 14 παρ. 5 του ν. 4572/2018 “Ίδρυση
Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 188).
2. β) του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ε΄ εδ. α΄ του ν. 2557/1997 «Θεσµοί, µέτρα και δράσεις
πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 271), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το
άρθρο 57 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄100),
3. γ) του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ε΄ υποπερ. ββ' του ν. 2557/1997 όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 18 του ν. 3658/2008 «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄70).
4. Την ανάγκη διορισµού µε τετραετή θητεία του Γενικού ∆ιευθυντή του Μητροπολιτικού
Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) σε εφαρµογή του
άρθρου 3 του ν. 4572/2018.
Απευθύνουµε

Ι. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του МОМus
Απευθύνει ∆ιεθνή ∆ηµόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης
του/της Γενικού/ής ∆ιευθυντή/ριας του Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών
Τεχνών Θεσσαλονίκης, εποπτευοµένου από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού δηµοσίου
νοµικού προσώπου (Ν.Π.Ι.∆), µε τα ακόλουθα καθήκοντα:
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
Τα καθήκοντα της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης στον Οργανισµό είναι τα ακόλουθα:
Ι. Eποπτεύει και συντονίζει την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισµού,
ΙΙ. επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την τήρηση του
Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας,
ΙΙΙ. εξειδικεύει, σε συνεργασία µε την Καλλιτεχνική Επιτροπή, τη γενική πολιτιστική πολιτική
και στρατηγική που χαράσσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εισηγείται τους επιµέρους στόχους
και τα µέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της αποστολής του Οργανισµού και, ιδίως,
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τρόπους και µέσα διασφάλισης της βιωσιµότητας του Οργανισµού, προώθησης της οικονοµικής
του ανάπτυξης, καθώς και αποτελεσµατικής προσέλκυσης χορηγών και δωρητών,
ΙV. συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό, την ετήσια έκθεση πεπραγµένων και τον οικονοµικό
απολογισµό του Οργανισµού και τους υποβάλλει προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
V. είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των συµβάσεων του Οργανισµού και συνοµολογεί και
υπογράφει τις συµβάσεις για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
VI. εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του Οργανισµού, καθώς και των επιµέρους ∆ιευθύνσεων
και υπηρεσιών του, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισµού και της αρµοδιότητας που έχει
µεταβιβαστεί σε αυτόν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του
άρθρου 2,
VII. εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα προγράµµατα επιδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων,
VIII. εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού και
των συνεργατών του Οργανισµού, την τροποποίηση των όρων απασχόλησης ή την απόλυσή
τους και εκδίδει, ύστερα από την έγκριση του Συµβουλίου, τις σχετικές πράξεις,
IX. κατανέµει και τοποθετεί το προσωπικό στις ∆ιευθύνσεις και υπηρεσιακές µονάδες του
Οργανισµού, ύστερα από γνώµη του/της κατά περίπτωση αρµόδιου/ας ∆ιευθυντή/ριας, και
λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αναβάθµιση και πληρέστερη αξιοποίησή του.
X. εκτελεί όσα καθήκοντα του ανατίθενται ειδικώς από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας ή
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής δεν ασκεί καλλιτεχνικό έργο στον Μητροπολιτικό Οργανισµό Μουσείων
Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.

ΙΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχει κάθε πρόσωπο
προβλεπόµενα από τον νόµο και την παρούσα απόφαση προσόντα.

που

διαθέτει

τα

2. Πιο συγκεκριµένα να διαθέτει οπωσδήποτε τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
α) Nα έχει πενταετή τουλάχιστον οργανωτική και διοικητική εµπειρία, καθώς και εµπειρία σε
θέµατα διοίκησης και οικονοµικής διαχείρισης πολιτιστικών οργανισµών µεγάλης εµβέλειας της
Ελλάδας ή του εξωτερικού,
β) να έχει έναν (1) τουλάχιστον τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, ενώ εκτιµάται η εξειδίκευση στο πεδίο της πολιτιστικής διοίκησης ή της
µουσειολογίας σε συναφές αντικείµενο ή της πολιτιστικής διαχείρισης ή σε άλλα συναφή πεδία,
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γ) να έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής και γνώση µίας (1) τουλάχιστον
τρίτης γλώσσας.
Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτοί υπό της προϋποθέσεις της Απόφασης
94/2022 ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Β’ 3614/2022) εκτός αν ορίζεται άλλως στην παρούσα.
3. Κατά τη διαδικασία επιλογής συνεκτιµώνται υπέρ του/της υποψηφίου/ας τα ακόλουθα
προσόντα:
Α) Η εµπειρία σε θέµατα χειρισµού διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων µε έµφαση σε
ζητήµατα πολιτιστικής διοίκησης.
Β) Η αποδεδειγµένη ικανότητα διοίκησης από θέση ευθύνης και ιδίως η ικανότητα διοίκησης
στο πλαίσιο λειτουργίας µεγάλης κλίµακας πολιτιστικής µονάδας.
Γ) Η εµπειρία στην διοίκηση, ανάπτυξη και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα
εργασιακών σχέσεων και η αποτελεσµατική λειτουργία σε οµαδικά σχήµατα.

IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1.

∆εν µπορούν 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 την 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 κι 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.
Οι υπάλληλοι δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου
τοµέα, όταν διανύουν δοκιµαστική υπηρεσία ή τελούν σε διαθεσιµότητα ή αργία, ή τους
έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου
αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη
διαγραφή της ποινής, κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.
VI.
Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) ή υπό
επικουρική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική).
VII.
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). Ρητά ορίζεται ότι το
πρόσωπο που διορίζεται στη θέση του/της Γενικού/ής ∆ιευθυντή/ριας του ΜOMus
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3.

4.

απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του/της, να ασκεί οποιουδήποτε είδους
επαγγελµατική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τοµέα, όµοια ή παρεµφερή µε τη
δραστηριότητα του Οργανισµού, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα ιδιωτικού
συµφέροντος, ικανή να επηρεάσει την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση των
καθηκόντων του/της.
Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προσφέρει τις προβλεπόµενες
από τις κείµενες κάθε φορά διατάξεις περί ενιαίου µισθολογίου του προσωπικού των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ο/Η Γενικός/ή ∆ιευθυντής/ρια δεν αναλαµβάνει
πρόσθετα αµειβόµενο έργο από το ΜΟΜus κατά τη διάρκεια της θητείας του/της.
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 διορισµού του/της επιλεγέντος/είσας Γενικού/ής ∆ιεθυντή/ριας.

V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Γενικού/ής
∆ιευθυντή/ριας του MOMus υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου 2022 και ώρα 23:59:59.
2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
i. Βιογραφικό σηµείωµα
Στο βιογραφικό σηµείωµα θα παρουσιάζονται διεξοδικά οι σπουδές, η επαγγελµατική
σταδιοδροµία, η κτηθείσα εµπειρία, οι επιδόσεις, οι πιστοποιηµένες δεξιότητες κ.λ.π. του
υποψηφίου ή της υποψηφίας, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητά του/της, εφόσον εκτιµάται
ότι πιστοποιεί τη συνδροµή αναγκαίου ή κρίσιµου κατά την παρούσα πρόσκληση προσόντος. Η
έκθεση των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να διενεργείται σε ρητή αναφορά προς τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα και λοιπά αξιολογικά κριτήρια που αναφέρονται υπό ΙΙΙ., παρ. 2 και 3
της παρούσας πρόσκλησης και να µνηµονεύεται επακριβώς ο τίτλος ή πιστοποιητικό, µε τον
προσδιορισµό που φέρει στο σώµα του, καθώς και η ηµεροµηνία και η αρχή ή ο φορέας
έκδοσής του.

ii. Πρόταση-υπόµνηµα
Το υπόµνηµα θα συνοψίζει το όραµα του/της υποψηφίου/ας για τη Γενική ∆ιεύθυνση του
Οργανισµού. Θα αναφέρεται στο πλαίσιο, τις προϋποθέσεις, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα
της στρατηγικής που προτείνει να ακολουθήσει στο MOMus, υπό την διεύθυνσή του/της καθώς
και τα τυχόν σχέδια, προτάσεις και ιδέες για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας του
Οργανισµού µε βάσει τη σύσταση και τις δραστηριότητές του όπως περιγράφονται στον
ιδρυτικό νόµο . 4572/2018 “Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών
Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 188).
Κατά τη διαδικασία δε της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/α θα κληθεί να παρουσιάσει σύντοµα
το περιεχόµενο του υποµνήµατός του/της, το οποίο θα πρέπει να περιέχει τριετές πρόγραµµα
διοίκησης στο οποίο θα περιλαµβάνονται το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισµού,
η εξωστρέφεια του Οργανισµού και η συνολική πολιτιστική και επικοινωνιακή του ταυτότητα,
το προτεινόµενο σύστηµα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, η ανάλυση του εργασιακού
περιβάλλοντος, η στοχοθεσία και ο σχεδιασµός εξασφάλισης πόρων. Κατά την παρουσίαση ο/η
υποψήφιος/α, εφόσον το επιθυµεί µπορεί να χρησιµοποιήσει κατάλληλα µέσα ηλεκτρονικής
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παρουσίασης. Αναµένεται ότι οι υποψήφιοι/ες θα έχουν σχηµατίσει µια αρχική εικόνα της
νοµικής και οικονοµικής πραγµατικότητας του Οργανισµού, µε βάση τα σχετικά δηµόσια
στοιχεία, που µπορούν να παρέχουν στον/στην ενδιαφερόµενο/η οι υπηρεσίες του (νοµοθετικό
πλαίσιο, δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία κ.α.).

iii. Υπεύθυνη

δήλωση περί µη συνδροµής των προβλεπόµενων στην παρούσα κωλυµάτων,
ασυµβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συµφερόντων.

Για την έγκυρη υποβολή των υποψηφιοτήτων τους, δεν απαιτείται να επισυνάπτουν ή
προσκοµίζουν οι υποψήφιοι/ες τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσηµα έγγραφα ή
στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδροµή των προσόντων τους την ανταπόκρισή τους σε άλλο
κριτήριο επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. Προκειµένης ωστόσο της αξιολόγησής τους, θα
πρέπει να έχουν επισηµάνει κατάλληλα στο βιογραφικό τους σηµείωµα (βλ. παραπάνω) τους
τίτλους, βεβαιώσεις ή άλλα τέτοια έγγραφα. Τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσηµα
έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδροµή προσόντων ή ανταπόκριση σε κριτήρια
επιλογής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον δεν αναφέρονται σαφώς και συγκεκριµένα στο
βιογραφικό σηµείωµα (βλ. παραπάνω), δεν πρόκειται να ληφθούν υπ' όψιν για την αξιολόγηση
υποψηφίου/ας, ακόµη και αν προσκοµίζονται µεταγενεστέρως.
Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι η εν λόγω αναφορά στους τίτλους και άλλα στοιχεία, που
πιστοποιούν τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας στο βιογραφικό τους σηµείωµα επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης ότι ο/η υποψήφιος/α είναι πράγµατι κάτοχος του συγκεκριµένου τίτλου,
πιστοποιητικού ή άλλου µνηµονευοµένου στοιχείου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Τους τίτλους που πιστοποιούν την εκ µέρους του/της κατοχή των προσόντων ή την
εναρµόνιση µε άλλα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης, θα κληθεί να προσκοµίσει εντός
ευλόγου χρόνου ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης του/της
Γενικού/ής ∆ιευθυντή/ριας του MOMus, στο πλαίσιο της εδώ περιγραφόµενης διαδικασίας και
προκειµένου να προταθεί από το ∆.Σ. του ΜΟΜus προς τον/την Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού για διορισµό. Το ∆.Σ. µπορεί µε απόφασή του να θέτει στον/στην επιλεγέντα/είσα
υποψήφιο/α αποκλειστική προθεσµία για την προσκόµιση των αναγκαίων τίτλων και στοιχείων.
Οι σχετικοί τίτλοι ή άλλα έγγραφα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα και στην ελληνική
γλώσσα.
Εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν προσκοµίζει τους τίτλους ή άλλα στοιχεία που επικαλείται στο
βιογραφικό του/της σηµείωµα για την πιστοποίηση των προσόντων του/της και της
εναρµόνισής του/της µε άλλο κριτήριο της παρούσας πρόσκλησης, και που ελήφθησαν υπ'
όψιν στην αξιολόγησή του/της, τότε την θέση του/της υποψηφίου/ας που επιλέχθηκε,
καταλαµβάνει ο/η επόµενος/η στην αξιολογική κατάταξη υποψήφιος/α. Σε κάθε δε περίπτωση
αυτός/ή φέρει πλήρη και την ευθύνη, ποινική ή άλλη, για την ψευδή δήλωση.
Προσοχή! Εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του/της ο/η υποψήφιος/α δεν
κατέχει ακόµη τον επίσηµο τίτλο ή πιστοποιητικό που βεβαιώνει την εκ µέρους του/της κατοχή
προσόντος ή πλήρωση κριτηρίου της παρούσας (λ.χ. την γλωσσοµάθεια ή την ισοτιµία
αλλοδαπού τίτλου σπουδών µε τίτλο της ηµεδαπής), που ήδη διαθέτει και επικαλείται στην
αίτησή του/της, τον τίτλο ή το πιστοποιητικό αναπληρώνει κάθε είδους βεβαίωση αρµόδιας
αρχής (λ.χ. ∆ΟΑΤΑΠ) ή πιστοποιηµένου φορέα (λ.χ. British Council) ότι αυτός/ή έχει υποβάλει
αίτηµα για την κατά περίπτωση κατάλληλη πιστοποίηση.
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3. Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική
γλώσσα, αρκεί στη δεύτερη περίπτωση να συνοδεύονται από απλή µετάφραση στην ελληνική
γλώσσα.
4. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών µέσω
αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση
5. Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε
µορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@momus.gr µε παραλαβή αριθµού πρωτοκόλλου.
6. Στο θέµα θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:
Αίτηση συµµετοχής στη δηµόσια πρόσκληση για τη θέση του/της Γενικού/ής ∆ιευθυντή/ριας
του Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
VI. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ και του ΜΟΜus. Επίσης, περίληψη της
Προκήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δύο εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε δύο
τουλάχιστον διεθνείς πλατφόρµες εξεύρεσης εργασίας.
VII. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο/η Γενικός/ή ∆ιευθυντής/ρια του MOMus επιλέγεται, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και
αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων, από το ∆.Σ. του Οργανισµού και διορίζεται, µε
απόφαση του/της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή καθώς και
οι Εφορείες Σύγχρονης Τέχνης και Φωτογραφίας, µπορούν, αν κρίνεται από το διοικητικό
συµβούλιο αναγκαίο, να γνωµοδοτούν σε αυτό για την επιλογή του/της Γενικού/ής
∆ιευθυντή/ριας του Οργανισµού, ύστερα από ακρόαση των υποψηφίων. Το ∆.Σ. δύναται να
απευθυνθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και εφόσον το κρίνει σκόπιµο, σε
εξωτερικό φορέα για την παροχή συνδροµής κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

1.

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης – επεξεργασία φακέλων υποψηφιότητας

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, το ∆.Σ. συγκροτεί, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου
του, Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από τρία µέλη και τους αναπληρωτές τους. Τα
µέλη οφείλουν να είναι ή να έχουν διατελέσει διοικητικοί διευθυντές/ριες οργανισµών της
Ελλάδας ή του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα µέλη του προσωπικού του
MOMus που θα επικουρούν την Еπιτροπή στο έργο της. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα
αποζηµιωθεί µε σχετική απόφαση του ∆.Σ.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, παραλαµβάνει τους φακέλους υποψηφιοτήτων, σε συνεδρίαση που
συγκαλείται από τον/την πρόεδρό της και εξετάζει κατ’ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των
υποψηφίων και εισηγείται σχετικά στο ∆.Σ.
Αιτήσεις εκπρόθεσµες ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούµενα έγγραφα, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο V.2 της παρούσας, ή υποψηφιότητες που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου IV της παρούσας ή υποψηφιότητες που δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα
τυπικά προσόντα του άρθρου ΙΙΙ.2 της παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες και
αποκλείονται από το επόµενο στάδιο της διαδικασίας µε απόφαση του ∆.Σ. Η Επιτροπή
συντάσσει σχετικό πρακτικό µε τον κατάλογο όσων υποψηφιοτήτων προωθούνται στο επόµενο
στάδιο και όσων τυχόν απορρίφθηκαν για τους παραπάνω λόγους, αναφέροντας στην

Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς Μ ο υ σ ε ί ω ν Ε ι κ α σ τ ι κ ώ ν Τ ε χ ν ώ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς | Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, 56430,
Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη | Τ: 2310 589141 | E: info@momus.gr | www.momus.gr

τελευταία περίπτωση συνοπτικά και τη σχετική αιτιολογία, το οποίο κοινοποιεί αµελλητί στο
∆.Σ. και στους/στις υποψηφίους/ες κατά το µέτρο που τους αφορά.
Εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη σχετική κοινοποίηση,
ο/η υποψήφιος/α, που τυχόν αποκλείσθηκε από την περαιτέρω διαδικασία, µπορεί να υποβάλει
τις σχετικές αντιρρήσεις κατά του αποκλεισµού του από την Επιτροπή. Το ∆.Σ. του Οργανισµού
αποφαίνεται οριστικά επί των αντιρρήσεων αυτών εντός δέκα (10) το πολύ ηµέρες από την
υποβολή τους.

2. ∆ιαδικασία συνέντευξης
Ακολούθως, πραγµατοποιείται συνέντευξη των υποψηφίων µε την εξής διαδικασία:
2.1 Οι υποψήφιοι/ες καλούνται ενώπιον της Επιτροπής σε ηµέρα και
ώρα που θα οριστούν από τον Πρόεδρό της,
2.2 κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων µπορεί να παρίστανται ως
ακροατές µε δικαίωµα υποβολής ερωτήµατος κάθε µέλος του ∆.Σ., της Καλλιτεχνικής
Επιτροπής ή των Εφορειών του Οργανισµού.
2.3 Στο πλαίσιο της συνέντευξης παρέχεται η δυνατότητα στους/στις
υποψηφίους/ες να παρουσιάσουν το όραµά τους και τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη του
Οργανισµού καθώς και το πλάνο τους για την µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας του
Οργανισµού. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/α θα κληθεί να παρουσιάσει
σύντοµα το περιεχόµενο του υποµνήµατός του/της, το οποίο θα πρέπει να περιέχει τριετές
πρόγραµµα διοίκησης στο οποίο θα περιλαµβάνονται το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του
Οργανισµού, η εξωστρέφεια του Οργανισµού και η συνολική πολιτιστική και επικοινωνιακή του
ταυτότητα, το προτεινόµενο σύστηµα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, η ανάλυση του
εργασιακού περιβάλλοντος, η στοχοθεσία και το πλάνο, και ο σχεδιασµός εξασφάλισης πόρων.
Κατά την παρουσίαση ο/η υποψήφιος/α, εφόσον το επιθυµεί µπορεί να χρησιµοποιήσει
κατάλληλα µέσα ηλεκτρονικής παρουσίασης.
Στη συνέχεια, υπό τη διεύθυνση του Προέδρου αναπτύσσεται συζήτηση για θέµατα σχετικά µε
το αντικείµενο και τις αρµοδιότητες της υπό πλήρωση θέσης, προκειµένου η Επιτροπή να
διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα των
υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του/της Γενικού/ής ∆ιευθυντή/ριας ως
οργάνου διοίκησής του, να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητές τους στον προγραµµατισµό,
τον συντονισµό, την ανάληψη πρωτοβουλίας, τη λήψη αποτελεσµατικών αποφάσεων και τη
διαχείριση κρίσεων, καθώς και της γνώσης και της ελληνικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση
δηµόσιου χρήµατος. Στο ίδιο πλαίσιο, λαµβάνονται επίσης υπ' όψιν οι επικοινωνιακές
δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες
πίεσης, η ικανότητα συντονισµού οµάδων εργασίας και η λήψη αποφάσεων.
Ανάλογα µε την διαθεσιµότητα των µελών της Επιτροπής, η συνάντηση µπορεί να είναι δια
ζώσης, ή ηλεκτρονική ή υβριδική.
2.4 Για τη συνέντευξη τηρείται πρακτικό, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των
υποψηφίων.

3. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης και προσωρινή κατάταξη
Με την οριστικοποίηση του καταλόγου των υποψηφιοτήτων που προκρίνονται στο επόµενο
στάδιο, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µε βάση τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης.
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Για τη θέση του/της Γενικού/ής ∆ιευθυντή/ριας θα προτιµηθεί ο/η υποψήφιος/α, που, ιδίως
µέσω της συνέντευξης κριθεί ότι διαθέτει, πέρα των υποχρεωτικών προσόντων, και άλλες
δεξιότητες όπως λ.χ. ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες, προσαρµοστικότητα,
ανάληψη πρωτοβουλιών, επιχειρηµατικότητα.
3.1

3.2

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό που περιλαµβάνει τόσο την αξιολόγηση
των προσόντων όσο και το προϊόν της σχετικής συνέντευξης του/της κάθε
υποψηφίου/ας, και ολοκληρώνεται µε πίνακα κατάταξής τους κατά φθίνουσα σειρά
βαθµολογίας, που αυτή καταρτίζει.
Για την εν λόγω αξιολόγηση, η ως άνω ορισθείσα Επιτροπή, κατόπιν της επιστάµενης
εξέτασης και σύγκρισης των προσόντων των υποψηφίων, αλλά και της στάθµισης
των δεδοµένων της διενεργηθείσας συνέντευξης, συντάσσει τεκµηριωµένη έκθεση,
στην οποίαν προβαίνει σε ειδική αιτιολόγηση της επιλογής του προσώπου του/της
Γενικού/ής ∆ιευθυντή/ριας. Το πρακτικό και ο πίνακας κοινοποιούνται άµεσα στο
∆.Σ. του Οργανισµού και σε καθένα από τους/τις υποψηφίους/ες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχουν υποδείξει για επικοινωνία.

4. Ενστάσεις
∆ικαίωµα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης έχει κάθε υποψήφιος/α, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης του πίνακα κατάταξης στην
ηλεκτρονική του/της διεύθυνση. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το ∆.Σ. εντός αποκλειστικής
προθεσµίας επτά (7) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή τους.

5. Οριστική κατάταξη – επιλογή
Το ∆.Σ. οριστικοποιεί την αξιολογική σειρά των υποψηφίων, αποδεχόµενο στο σύνολο ή σε
µέρος αυτής την σχετική εισήγηση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και αφού λάβει
υπ' όψιν του τη γνώµη που του παρέχουν εφόσον τους έχει ζητηθεί, η Καλλιτεχνική Επιτροπή
και τα µέλη των Εφορειών. Για τον σκοπό αυτό το ∆.Σ. διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει εκ
νέου σε ακρόαση τους/τις επικρατέστερους/ες κατά την κρίση της υποψήφιους/ες για τη
παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων όσον αφορά την υποψηφιότητά τους. Η τελική κρίση του
∆.Σ. όσον αφορά την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων αναρτάται αµελλητί στις
ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ και του MOMus και κοινοποιείται άµεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που έχουν υποδείξει οι υποψήφιοι/ες για επικοινωνία.
6. ∆ιορισµός επιλεγέντος
Όποιος/α επιλεγεί από το ∆.Σ. του Οργανισµού διορίζεται ως Γενικός/ή ∆ιευθυντής/ρια του
MOMus, µε τετραετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης για µία ακόµη θητεία. Για τον διορισµό
εκδίδεται απόφαση του/της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του MOMus
Ο Πρόεδρος
Επαµεινώνδας Χριστοφιλόπουλος
Ακριβές αντίγραφο
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