
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εργασίας με ειδικότητα ηχοληψία-οπτικοακουστικές 

εφαρμογές, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

-------------------------  

Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», σύμφωνα: 

α) με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΠΔ 118/1997 (ΦΕΚ Α΄ 106/30.05.1997), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει 

β) το Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ Α΄ 233/27.12.1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το 

άρθρο 53 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159/06.09.2016) και 

γ) το άρθρο 2 παρ.2 εδ. η΄ του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α΄ 6/15.01.2021) 

και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ηχοληψίας των θεατρικών του παραστάσεων, 

σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό της χειμερινής θεατρικής περιόδου 2022-

2023,  

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους και διαθέτοντες τα παρακάτω προσόντα να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στο τμήμα ηχοληπτών-

οπτικοακουστικών εφαρμογών του Εθνικού Θεάτρου, με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας 

ορισμένου χρόνου (δίμηνη με δυνατότητα παράτασης/ανανέωσης), αμοιβή σύμφωνα με το 

ενιαίο μισθολόγιο και αντικείμενο την ηχοληψία θεατρικών παραστάσεων και τη διαχείριση 

οπτικού εξοπλισμού σε θεατρικές παραστάσεις και δραστηριότητες του Οργανισμού 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Για την κάλυψη των θέσεων, απαιτούνται: 

1. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες) 

2. Πτυχίο - Βεβαίωση σπουδών πάνω στο αντικείμενο (οπτικοακουστικές εφαρμογές        

               ηχοληψία) 

3. Διετής πιστοποιημένη απασχόληση σε θεατρικές σκηνές (μεγάλες σκηνές και 

 πολυπλοκότητα παραστάσεων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα)             

4. Καλή γνώση αγγλικών (γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί) 

5. Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιβάλλον MAC & WINDOWS) 

6. Άριστη γνώση χρήσης software Qlab / Resolume / Office 

7. Άριστη γνώση χρήσης ψηφιακών κονσολών ήχου (με έμφαση στις MIDASproX) 

8. Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν 



Η επιλογή θα γίνει σε δύο φάσεις. 

Πρώτη φάση: 

Για τη συμμετοχή  απαιτείται η αποστολή με email των κάτωθι στοιχείων: 

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

Φωτογραφία (μία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν άμεσα ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που θα βεβαιώνει τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία. 

Δεκτές θα γίνουν οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με email στο sound-cv@n-t.gr έως και 

10/10/2022. 

Σταδιακά, και έως τις 15/10/2022, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν απάντηση με email 

που θα τους ενημερώνει ότι προκρίνονται  στη δεύτερη φάση ή ότι απορρίπτονται. 

Δεύτερη φάση: 

Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη από τους υπευθύνους του τμήματος ηχοληπτών 

και τον τεχνικό Διευθυντή του οργανισμού. Όσοι κληθούν στη δεύτερη φάση, θα πρέπει να 

προσκομίσουν αντίγραφα των εγγράφων που ζητούνται πιο πάνω. Οι συνεντεύξεις θα 

δοθούν στο Εθνικό Θέατρο (κτίριο Ziller - Αγ. Κων/νου 22-24), θα είναι προσωπικές και η 

διάρκειά τους δε θα ξεπεράσει τα 30 λεπτά της ώρας. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν την παρακάτω μορφή: 

 

Προς: sound-cv@n-t.gr  

Θέμα: Κάλυψη θέσης 10/2022 - τμήμα ηχοληπτών Επώνυμο 

Σώμα: Ενδιαφέρομαι για την κάλυψη θέσης στο τμήμα ηχοληπτών του Εθνικού Θεάτρου 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Επώνυμο: 

Ονομα: 

Κιν. τηλ.: 

email: 

 

Συνημμένα ακολουθούν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφία 

 

 


