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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Μαρούσι, 21-09-2021  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                         Α.Π. 1488 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Βασ. Σοφίας 85   
Μαρούσι, 151 24                                                     
Τηλ.: 210-8056314       
E-mail: keda@maroussi.gr 
  
                                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Για την Πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση 

Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών 
Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής  

(Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΠΕ) 
 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία  
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  

(η «Επιχείρηση») 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14626/26-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 
προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. 
 
2. Την υπ’ αριθ. 16/16-03-2021 (Α.Π. 114/16-03-2021) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης, περί υποβολής αιτήματος προγραμματισμού 
προσλήψεων έκτακτου ωρομίσθιου προσωπικού ειδικοτήτων Καθηγητών/τριών 
Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ (11 άτομα) 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) εκπαιδευτικής 
περιόδου 2021-2022, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους 
ωφελούμενους χρήστες. 
 
3. Την Α.Π. 65532/03-06-2021 εισηγητική έκθεση συναίνεσης προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών/Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Τμήμα Προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου, για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 
Λειτουργίας/Διεύθυνση Διοίκησης/Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών 
Προσώπων. 
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4. Την Α.Π. 57661/02-08-2021 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την 
πρόσληψη έως έντεκα (11) συνολικά ατόμων για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων 
και ειδικοτήτων (εκ του συνολικού εγκεκριμένου αριθμού των εκατόν σαράντα εννέα 
(149) ατόμων) μέσω συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την 
ημερομηνία πρόσληψης, που θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4765/2021. 
 
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις μισθοδοσίας και τη διάθεση-δέσμευσή τους στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 της Επιχείρησης, καθώς και την πρόβλεψή 
τους στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022. 
 
6.Την υπ’ αριθ. 59/17-09-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης, για την έγκριση των όρων του σχεδίου προκήρυξης - ανακοίνωσης 
πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού ειδικοτήτων καθηγητών εκμάθησης 
Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής των τμημάτων εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022.  
 
7. Την κείμενη νομοθεσία (N. 4765/2021, Ν. 4483/2017, Ν. 4354/2015, κλπ.) και 
νομολογία. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη έως έντεκα (11) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων 
ωρομίσθιων καθηγητών ειδικότητας εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και 
Πληροφορικής (εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για 
απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης της εκπαιδευτικής περιόδου 
2021-2022, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους 
ωφελούμενους χρήστες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά 
προσόντα ως κάτωθι: 
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Κωδι 

κός 
Θέσης  

Ειδικότητα 

Μέγιστος 

Αριθμός 
Θέσεων 

Εκπαιδευτική 
Βαθμίδα 

Διάρκεια 

σύμβασης 
έως  

 
ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

01 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
3 ΠΕ 

 οκτώ (8) 
μηνών  

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Αγγλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή 

Αναγνωρισμένο Πτυχίο / Μεταπτυχιακό / 
Διδακτορικό Αγγλόφωνου Α.Ε.Ι. ή 

Πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης 
και Διερμηνείας Πανεπιστημίων της 

ημεδαπής με ειδικότητα στην αντίστοιχη 

Γλώσσα ή ισότιμα και αναγνωρισμένα 
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής, ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής και άριστη αποδεδειγμένη 

γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

2.Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο. 

3.Πιστοποιητικό/Βεβαίωση 
Ελληνομάθειας σε περίπτωση που 

δεν είναι Έλληνες Πολίτες. 

02 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 
 1 ΠΕ 

 οκτώ (8) 

μηνών 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή 

Αναγνωρισμένο Πτυχίο / Μεταπτυχιακό / 

Διδακτορικό Γαλλόφωνου Α.Ε.Ι.  ή 
Πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης 

και Διερμηνείας Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής με ειδικότητα στην αντίστοιχη 

Γλώσσα ή ισότιμα και αναγνωρισμένα 
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής, ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής και άριστη αποδεδειγμένη 
γνώση Γαλλικής Γλώσσας. 

2.Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο.  

3.Πιστοποιητικό/Βεβαίωση 

Ελληνομάθειας σε περίπτωση που 
δεν είναι Έλληνες Πολίτες. 

03 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 
1 ΠΕ 

 οκτώ (8) 
μηνών 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή 
Αναγνωρισμένο Πτυχίο / Μεταπτυχιακό / 

Διδακτορικό Γερμανόφωνου Α.Ε.Ι. ή 
Πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης 

και Διερμηνείας Πανεπιστημίων της 

ημεδαπής με ειδικότητα στην αντίστοιχη 
Γλώσσα ή ισότιμα και αναγνωρισμένα 

πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 

και άριστη αποδεδειγμένη γνώση 

Γερμανικής Γλώσσας. 
2.Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο.  
3.Πιστοποιητικό/Βεβαίωση 
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Ελληνομάθειας σε περίπτωση που 

δεν είναι Έλληνες Πολίτες. 

04 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 
 2 ΠΕ 

 οκτώ (8) 
μηνών 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Ισπανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή 

Αναγνωρισμένο Πτυχίο / Μεταπτυχιακό / 
Διδακτορικό Ισπανόφωνου Α.Ε.Ι. ή 

Πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης 

και Διερμηνείας Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής με ειδικότητα στην αντίστοιχη 

Γλώσσα ή ισότιμα και αναγνωρισμένα 
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 

και άριστη αποδεδειγμένη γνώση 
Ισπανικής Γλώσσας. 

2.Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο.  

3.Πιστοποιητικό/Βεβαίωση 
Ελληνομάθειας σε περίπτωση που 

δεν είναι Έλληνες Πολίτες. 

05 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

ΙΤΑΛΙΚΩΝ 
 1 ΠΕ 

 οκτώ (8) 
μηνών 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Ιταλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή 
Αναγνωρισμένο Πτυχίο / Μεταπτυχιακό / 

Διδακτορικό Ιταλόφωνου Α.Ε.Ι. ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 

Διερμηνείας Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής με ειδικότητα στην αντίστοιχη 

Γλώσσα ή ισότιμα και αναγνωρισμένα 

πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 

και άριστη αποδεδειγμένη γνώση 
Ιταλικής Γλώσσας. 

2.Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο.  
3.Πιστοποιητικό/Βεβαίωση 

Ελληνομάθειας σε περίπτωση που 
δεν είναι Έλληνες Πολίτες. 
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06 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 3 ΠΕ 
 οκτώ (8) 

μηνών 

1.Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο 

Πληροφορικής ή Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας 

Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και 
Πληροφορικής ή Επιστήμης 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών 

Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών 

Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ ή 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής 

(Ε.Α.Π) ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και 
Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και 

Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και 

αναγνωρισμένο Πτυχίο αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

2.Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο.  
3.Πιστοποιητικό/Βεβαίωση 

Ελληνομάθειας σε περίπτωση που 
δεν είναι Έλληνες Πολίτες. 

 ΣΥΝΟΛΟ:        11    

 
Σημείωση: Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το Ειδικό 
Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ της 07-12-2020.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν 
όλα τα δικαιολογητικά τους που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής) 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, «Προς την Κοινωφελή Επιχείρηση 

Δήμου Αμαρουσίου» (οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 85, 1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας : 

210-8056314-5, από την Παρασκευή  24-09-2021 και για δέκα (10) ημέρες, 
έως και τη Δευτέρα 04-10-2021.  Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές 
αποκλειστικά από Δευτέρα έως και Παρασκευή  από 10.00 π.μ. έως 14.00 
μ.μ. 
  
Προτιμητέα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF), στο e-mail: keda@maroussi.gr  για 
την αποφυγή συνωστισμού και σύμφωνα με το πλαίσιο τήρησης των μέτρων 
προστασίας έναντι του COVID-19. 
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Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης 
αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το 
εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής 
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και 
γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8056314-5 καθημερινά, στις εργάσιμες 
ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. 
 
Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Δήμου Αμαρουσίου (Δημαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 
9 & Δ. Μόσχα, ισόγειος όροφος), της Επιχείρησης (οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 
85, 1ος όροφος), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αμαρουσίου: www.maroussi.gr και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης:  
keda.com.gr.  
 
Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές 
εφημερίδες της έδρας του Ν. Αττικής.  

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιχείρησης 
 

Νικόλαος Σ. Πέππας 
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