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Πειραιάς, 05-02-2021
Αρ. πρωτ. : 264

Περίληψη της υπ' αρ. πρωτ. 263/2021 Προκήρυξης
του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού
Διευθυντή Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού
Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.), που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, με αντικείμενο
την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση και λειτουργία του Ωδείου. Επικοινωνία και διεκπεραίωση των
απαιτούμενων διαδικασιών με το αντίστοιχο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού που εποπτεύει τη λειτουργία
των Ωδείων. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των καθηγητών και της προόδου των μαθητών. Επιλογή κα
εκπόνηση του απαιτούμενου διδακτικού υλικού. Ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών σχετικά
με την πρόοδο και διαγωγή τους. Επίσης τη δημιουργία ακαδημαϊκού –πνευματικού περιβάλλοντος, με τη
διοργάνωση ειδικών δραστηριοτήτων, συναφών σεμιναρίων, συναυλιών, ηχογραφήσεων σε συνεργασία με τα
κέντρα παραστατικών τεχνών όπως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Βεάκειο Θέατρο, τη Δημοτική Φιλαρμονική,
τη Δημοτική Πινακοθήκη, κ.α.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12). Στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθεί
ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β΄& Γ΄):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κωδικός
θέσης

100

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Πρότυπου Μουσικού
Κέντρου ΠειραιάΔημοτικού Ωδείου ΠειραιάΜουσικών ΕργαστηρίωνΧορωδιών – Ορχηστρών
(ΤΕ Μουσικός)

12

1

Τόπος εκτέλεσης

Πρότυπο Μουσικό
Κέντρο Πειραιά
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης

100

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1. Δίπλωμα Σύνθεσης ή Δίπλωμα Οργάνου και Πτυχίο Φούγκας 25%
2.Τουλαχιστον είκοσι έτη (20) ευδόκιμο προϋπηρεσία σε διδασκαλία. Αποδεδειγμένη
εμπειρία -Εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη Δημόσια εκπαίδευση κατά απόλυτη εξειδίκευση
35%
3. Θα συνεκτιμηθούν δισκογραφία στη μουσική, συμμετοχή ως σολίστ ή ως συνθέτης σε
επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, διεθνής καλλιτεχνική
σταδιοδρομία (ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου),ηχογραφήσεις, δισκογραφία κ.τ.λ.
40%

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄: ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Κωδικός Θέσης

100

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Θα ληφθεί υπόψη επίσης η γενική δισκογραφία στη μουσική, η συμμετοχή ως σολίστ ή ως
συνοδός σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, η παραγωγή για
τρίτους και η γενική διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία (ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής
δωματίου),ηχογραφήσεις, βίντεο κ.λ.π. άλλη δισκογραφία κ.τ.λ. Καθώς και αυτόνομη
συγγραφική- δισκογραφική- καταγραφική παραγωγή και κυκλοφορία επώνυμου μουσικού
έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον
κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν στα γραφεία
του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Ν., είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου
Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.), Καραγεώργη Σερβίας 6 - Πλαζ Βοτσαλάκια - Καστέλα Πειραιάς. Πληρ. 210-4136355.
Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Ο.Π.Α.Ν. (www.opanpireas.gr).
Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει στο χώρο Ανακοινώσεων του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού &
Νεολαίας Δήμου Πειραιά – Καραγεώργη Σερβίας 6, Τ.Κ. 185 33 (Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα- Πειραιά).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από 07/02/2021 έως και 16/02/2021 και τις ώρες
9:30 – 14:00.
Όσοι πληρούν τα προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής η οποία και θα συνεδριάσει στο
Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά επί της οδού Π. Βλαχάκου 34 & Σαλαμίνος, Αγ. Σοφία Πειραιάς, την έκτη
εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση, εφόσον
κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή, να παραστούν ενώπιον της για πρακτική δοκιμασία ή από οριζόμενο από αυτή
ειδικό εξεταστή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
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