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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι ανακοινϊνει Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθ κζςθ του 

Διευθυντή Μπαλζτου. 

Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι αναηθτά κορυφαία προςωπικότθτα από τον χϊρο του μπαλζτου που 

κα διακζτει αξιοςθμείωτθ καλλιτεχνικι ςταδιοδρομία και αποδεδειγμζνθ διοικθτικι 

εμπειρία ςε λυρικά κζατρα και/ι ςε ομάδεσ χοροφ κλαςικισ κατεφκυνςθσ. 

 

 Αρμοδιότητεσ:  

-Σχεδιαςμόσ, διαμόρφωςθ προχπολογιςμοφ και υλοποίθςθ του καλλιτεχνικοφ 

προγράμματοσ του μπαλζτου όπωσ αυτό κακορίηεται από τον Καλλιτεχνικό Διευκυντι τθσ 

ΕΛΣ. 

-Συμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ του καλλιτεχνικοφ προγράμματοσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ 

ςυνεχοφσ εξζλιξθσ του προφίλ του Μπαλζτου.  

- Υψθλοφ επιπζδου διδαςκαλία και προγφμναςθ των χορευτϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

διαρκισ εξζλιξι τουσ ςε τεχνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, όπωσ επίςθσ και ςυμβολι ςτθ 

διατιρθςθ των υψθλϊν προδιαγραφϊν του προγράμματοσ και του ρεπερτορίου που ζχει 

εδραιϊςει θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι. 

 

 Απαιτοφμενα προςόντα: 

-Ο ιδανικόσ υποψιφιοσ κα πρζπει να διακζτει αξιόλογο υπόβακρο ςτο ενεργθτικό του ωσ 

χορευτισ, και μεγάλθ επαγγελματικι εμπειρία ωσ χορογράφοσ. 

-Άριςτεσ ικανότθτεσ επικοινωνίασ –να ζχει ομαδικό πνεφμα, να μπορεί να θγείται, να 

εμπνζει και να διακζτει ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ αναφορικά με το δραματολόγιο, ςτισ βάςεισ 

του κλαςικοφ μπαλζτου. 

-Αλλοδαποί υποψιφιοι οφείλουν  να επιδείξουν πωσ ομιλοφν επαρκϊσ τθν αγγλικι 

γλϊςςα. 

- Αναγνωριςμζνοι τίτλοι ςπουδϊν ςε ςυναφι πεδία γνϊςθσ και κατάρτιςθσ .  

 

 Αποδοχζσ – Περίοδοσ φμβαςησ: 

Οι μθνιαίεσ αποδοχζσ του Διευκυντι Μπαλζτου κακορίηονται με βάςθ τισ διατάξεισ του 

Νόμου. Επιπροςκζτωσ, ο Διευκυντισ δφναται να προβεί ςε καλλιτεχνικζσ ςυνεργαςίεσ και 

να παρουςιάςει χορογραφίεσ, κατόπιν πρότερθσ ςχετικισ ςυμφωνίασ με τον Καλλιτεχνικό 

Διευκυντι τθσ ΕΛΣ. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι ζωσ δφο (2) ζτθ, με ζναρξθ από τθν 

01/09/2015, και με δυνατότθτα περαιτζρω ανανζωςισ τθσ.  
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 Διαδικαςία υποβολήσ αίτηςησ:  

Οι Ζλλθνεσ ι αλλοδαποί που ενδιαφζρονται να υποβάλουν αίτθςθ για τθ κζςθ πρζπει να 

ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν τθν αίτθςθ ζωσ τθ Δευτζρα 15 Ιουνίου 2015, ςτισ 14.00 

(ϊρα Ελλάδασ), ςτα γραφεία τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι αιτιςεισ 

πρζπει να υποβλθκοφν ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου τθσ ΕΛΣ, ςτο κτίριο διοικθτικϊν 

υπθρεςιϊν (Πανεπιςτθμίου 39, Γ' όροφοσ, Ακινα - 10564), από τισ 08.00 ζωσ τισ 14.00, από 

Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι (τθλ. 210 3711200). Ομοίωσ, ωσ προσ τισ αιτιςεισ που κα 

ςταλοφν θλεκτρονικά, παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι όπωσ βεβαιωκοφν πϊσ όλα τα 

δικαιολογθτικά ζχουν ςταλεί το αργότερο μζχρι τθ Δευτζρα 15 Ιουνίου 2015, ςτισ 14.00 

(ϊρα Ελλάδασ), ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: protocol@nationalopera.gr. 

Επιςθμαίνεται ότι θ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων κα τηρηθεί αυστηρώς. Είναι ευκφνθ 

των ενδιαφερομζνων να βεβαιωκοφν πωσ όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

προςκομίςκθκαν ςτο γραφείο Πρωτοκόλλου μζχρι τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία.  

Μαηί με τθν αίτθςθ, θ οποία δφναται να λθφκεί από το Γραφείο Πρωτοκόλλου τθσ ΕΛΣ ι 

θλεκτρονικά από τον ιςτότοπο www.nationalopera.gr, οι ενδιαφερόμενοι, πρζπει επίςθσ να 

προςκομίςουν τα ακόλουκα:  

1) Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα με φωτογραφία 
2) Τίτλουσ ςπουδϊν (γνιςια ι επικυρωμζνα αντίγραφα από τθ ςχετικι αρμόδια αρχι) 
3) Τίτλουσ απαςχόλθςθσ ςε λυρικά κζατρα, ομάδεσ χοροφ κλπ. 
4) Αποδεικτικά τθσ καλλιτεχνικισ δραςτθριότθτασ του υποψθφίου (όπωσ 

προγράμματα παραςτάςεων, ντοκουμζντα εικόνασ και ιχου, κριτικζσ κλπ.) 
5) Αποδεικτικά ζγγραφα τθσ διοικθτικισ εμπειρίασ του υποψθφίου (βεβαιϊςεισ  

απαςχόλθςθσ ςε  λυρικά κζατρα, ομάδεσ χοροφ κλπ.) 
 

 

 

 

   

                  Παράκλθςθ για δθμοςίευςθ / μετάδοςθ 

 

Το Γραφείο Τφπου τθσ ΕΛΣ 
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