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               Α.Π. 145 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

Η ανώνυµη εταιρεία Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» µε το 
δ.τ. «Α.∆.Α. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (η «εταιρεία»),  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
ότι προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών τµηµάτων 
της (τύπου σεµιναρίων) στην περιοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου κατά την 
περίοδο 2013-2014, µε σχέση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) µερικής απασχόλησης (µε ωριαία αποζηµίωση) και χρονικής 
διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες, καθηγητές για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 
και πληροφορικής, µέχρι το συνολικό αριθµό των είκοσι δύο (22) ατόµων 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, 
ειδικότητες:  

• έως πέντε (5) καθηγητές Αγγλικής γλώσσας  
• έως τρεις  (3) καθηγητές Γαλλικής γλώσσας 
• έως τρεις  (3) καθηγητές Γερµανικής γλώσσας 
• έως τρεις  (3) καθηγητές Ιταλικής γλώσσας 
• έως τρεις  (3) καθηγητές Ισπανικής γλώσσας 
• έως πέντε (5) καθηγητές Πληροφορικής 

 
 
Τα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράµµατα θα λειτουργήσουν την περίοδο 
Οκτώβριος 2013 – Μάϊος 2014. 
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Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση συµµετοχής και 
να την υποβάλουν µαζί µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, 
στον ισόγειο όροφο του ∆ηµαρχείου Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & 
∆. Μόσχα, Μαρούσι), κατά τις ώρες από 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ., από την 
Τρίτη 20-08-2013 και για δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες έως και τη ∆ευτέρα 02-
09-2013.  
Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή 
εταιρείας ταχυµεταφοράς, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την 
ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόµενων χρονικών 
περιθωρίων. 
 
Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων από την αρµόδια 
επιτροπή της εταιρείας, οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα κριτήρια θα 
καταταχθούν προσωρινά σε πίνακα κατάταξης και στη συνέχεια οι τελικοί 
επιτυχόντες θα κληθούν να υπογράψουν τη σύµβαση εργασίας τους, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στην αναλυτική προκήρυξη. 
 
Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης θα διατίθεται µαζί µε την αίτηση από τον 
ισόγειο όροφο του ∆ηµαρχείου Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆. 
Μόσχα, Μαρούσι), κατά το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα και 
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµαρουσίου: www.maroussi.gr.  
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρείας 
∆ηµήτριος Μ. Καρλαύτης 

 


