
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας – Προκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή  
 
Η Nicosia For Art Ltd, διαχειρίστρια εταιρεία του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, 
δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Γενικού́ Διευθυντή́ με σύμβαση ιδιωτικού ́
δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο 
όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης (65 ετών).  
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: (1) Υπεύθυνος/η για–  
 

1. την άρτια και αποτελεσματική́ οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των 
δραστηριοτήτων του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, και των μελών του 
προσωπικού, 

2. τη διεκπεραίωση της εργασίας του Θεάτρου καθώς και την υλοποίηση και 
εφαρμογή́ της πολιτικής τούτου όπως καθορίζεται εκάστοτε από́ το Διοικητικό ́
Συμβούλιο της Nicosia For Art Ltd,  

3. το σχεδιασμό́ και διεύθυνση της αναπτυξιακής και καλλιτεχνικής πορείας του  
Θεάτρου ή/και της Nicosia For Art Ltd,  

4. τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας με αρμόδιους 
παράγοντες της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πνευματικής και 
καλλιτεχνικής ζωής,  

5. την υποβολή εισηγήσεων και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών του 
Θεάτρου, αναφορικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Θεάτρου ή/και 
της Nicosia For Art Ltd από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

6. την  επίβλεψη, τήρηση και  υλοποίηση του προϋπολογισμού του Θεάτρου ή/και 
της Nicosia For Art Ltd, 

7. όλα τα θέματα προσωπικού και εργασιακών σχέσεων του Θεάτρου και την 
εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 

8. τα θέματα που αφορούν στο κτίριο και άλλες εγκαταστάσεις ή περιουσία του 
Δημοτικού Θεάτρου, 

9. τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση του ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Λευκωσίας, ως και την επιλογή του προγράμματος του φεστιβάλ, 

10. εκτελεί́ οποιαδήποτε αλλά καθήκοντα του ανατεθούν από́ το Διοικητικό ́
Συμβούλιο,  

11. μετέχει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 

 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
 
(α) Αναγνωρισμένος πανεπιστημιακός τίτλος σ’ ένα τουλάχιστον από τα 
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:  
 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Προσωπικού, 
Εργασιακές Σχέσεις, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή σε 
άλλο συναφές θέμα,  
ή 
 



Θεατρικές Σπουδές, Σκηνογραφία, Σκηνοθεσία, Πολιτισμικές Σπουδές ή 
άλλο συναφές θέμα, 
ή 
 
(β) Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών αναγνωρισμένων από το 
Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.  
 
(γ) Δεκαετής τουλάχιστο διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση από την οποία 
πενταετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα διοίκησης προσωπικού ή/και 
εργασιακών σχέσεων. 
 
(δ) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Θεάτρου 
νομοθεσίας, των εργασιακών σχέσεων και των θεμάτων ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο.  
 
(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική, διευθυντική και διοικητική 
ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, και ευθυκρισία. 
 
(στ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ́ καλή ́γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. Γνώση μιας πρόσθετης ευρωπαϊκής γλώσσας θα 
θεωρηθεί́ πλεονέκτημα.  
 
Γ.  Ετήσιος μισθός €35.100 (συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού) 
 

Σημείωση: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν γραπτώς το βιογραφικό τους 
σημείωμα, αντίγραφα όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών ακαδημαϊκών και 
άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με 
τα καθήκοντα της θέσης.   
 
Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, 
περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θα 
απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν 
ζητηθούν για έλεγχο). 
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 
και ώρα 14.00 στο γραφείο του Δημοτικού Ταμία, οδός Παλιάς Ηλεκτρικής 13, 1016 
Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής, μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή 
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Θέση Γενικού Διευθυντή»,  στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση nicolas.efstathiou@nicosiamunicipality.org.cy. 
 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές και θα τύχουν απόλυτης 
εχεμύθειας. 
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