
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μελίσσια: 26/8/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.∆.∆ 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6095155 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆. Πεντέλης προκηρύσσει τις 
παρακάτω θέσεις εργολάβων καθαρισµού των σχολικών µονάδων µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2014-2015 : 
(1) Μία θέση εργολάβου καθαρισµού µε σύµβαση έργου στο 1ο & 6ο ∆ηµοτικό 
σχολείο Μελισσίων. 

(2) ∆υο θέσεις εργολάβου καθαρισµού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο 2ο 
∆ηµοτικό Μελισσίων. 

(3) Μία θέση εργολάβου καθαρισµού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο 3ο & 5ο 
∆ηµοτικό Μελισσίων 

(4) ∆υο θέσεις εργολάβου καθαρισµού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο 4ο 
∆ηµοτικό Μελισσίων. 

(5) Μία θέση εργολάβου καθαρισµού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο Ειδικό 
Σχολείο Πεντέλης (ΠΙΚΠΑ). 

(6) Μία θέση εργολάβου καθαρισµού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο ∆ηµοτικό 
Πεντέλης (Κρυστάλλειο). 

(7) Μία θέση εργολάβου καθαρισµού µε σύµβαση έργου στο 1ο & 6ο Νηπιαγωγείο 
Μελισσίων. 

(8) Μία θέση εργολάβου καθαρισµού µε σύµβαση έργου στο 2ο Νηπιαγωγείου 
Μελισσίων. 

 (9) Μία θέση εργολάβου καθαρισµού µε σύµβαση έργου στο 3ο & 5ο Νηπιαγωγείο 
Μελισσίων. 

 (10)Μία θέση εργολάβου καθαρισµού µε σύµβαση έργου στο 1ο - 2o Νηπιαγωγείο 
Πεντέλης. 

(11)Μία θέση εργολάβου καθαρισµού µε σύµβαση έργου ∆ηµοτικό Ν Πεντέλης  

 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Αίτηση 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εργολάβος καθαρισµού µε µίσθωση  έργου σε 
σχολείο 
4. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει την πρόσληψη 



5. Υπεύθυνη δήλωση (µε γνήσιο της υπογραφής), που να φαίνεται αν έχει 
συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για καθαρισµό και µε άλλο σχολείο  
6. Φωτοτυπία ταυτότητας. 

στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆. Πεντέλης , 
Υψηλάντη 7& Παναγούλη –ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ ,1ος όροφος 
µέχρι την Πέµπτη  28 Αυγούστου 2014 και ώρα 14:00. 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 
6095155 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 
 

 
 

 


