
Προκήρυξη 

 

Το Συμβοφλιο Ομογενειακισ Παιδείασ (ΣΟΠ) κατά τθν ςυνεδρία τθσ 27θσ Μαρτίου 2019 

λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 

1) Προθγοφμενθ απόφαςθ του ΣΟΠ για προκιρυξθ των εκπαιδευτικϊν κενϊν των ομογενειακϊν 

ςχολείων τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και τθσ Ίμβρου. 

2) Τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ των ςχολείων μασ με ταλαντοφχουσ νζουσ εκπαιδευτικοφσ. 

3) Τθν υιοκζτθςθ πλιρουσ διαφάνειασ ςτθν επιλογι των ικανότερων εξ αυτϊν. 

4) Τα υπό των διευκυντϊν υποδειχκζντα εκπαιδευτικά κενά. 

5) Τισ ανάγκεσ που προζκυψαν από τθν λειτουργία τθσ πλιρουσ εκπαιδευτικισ μονάδασ τθσ Ίμβρου. 

 

Διαπιςτϊνει αναλυτικά τα ακόλουκα κενά: 

 

 Κων/πολη Ίμβρος Σύνολο  

Φιλόλογοι 1 2 3 
Μαθηματικοί 2 1 3 
Φυςικοί/χημικοί/βιολόγοι 3 1 4 
Αγγλική φιλολογία  1 1 
Γυμναςτέσ  1 1 
Νηπιαγωγοί 2 1 3 
Δάςκαλοι  1 1 
Μουςικόσ  1 1 
Εικαςτικόσ  1 1 
Πληροφορική  1 1 
Διοικητικοί   1 1 
Εμπόριο/Οικονομικά 1  1 
Σχολ. Ψυχολόγοσ  1 1 2 
Σύνολο 10 13 23 

 

Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι ομογενείσ (με τουρκικι υπθκοότθτα) όπωσ υποβάλλουν τα κάτωκι 

δικαιολογθτικά: 

1. Πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν,  

2. Βαπτιςτικό ι πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

3. Βεβαίωςθ απαλλαγισ / εκπλιρωςθσ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων (για άνδρεσ) 

4.Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου – και ςτοιχεία επικοινωνίασ  

5. Βιογραφικό ςθμείωμα – όπωσ ορίηεται επιςιμωσ  

6. Βεβαίωςθ Παιδαγωγικισ Επάρκειασ / Pedagojik Formasyon 

7. Για τισ ειδικότθτεσ του Φιλολόγου, του Δαςκάλου και του Νθπιαγωγοφ απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

αποτελεί το απολυτιριο από ελλθνικό πανεπιςτιμιο ι μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτθ διδαςκαλία τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ ι τίτλοσ από ετιςιο κφκλο μακθμάτων τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κάποιου 

ελλθνικοφ ιδρφματοσ ι φορζα ςτθν Ελλάδα.  

 

Η θλεκτρονικι κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν γίνεται ςτθν διεφκυνςθ sompaid.polis@gmail.com 

ωσ τισ 12.04.2019. 

mailto:sompaid.polis@gmail.com


Οι ενδιαφερόμενοι αποτείνονται ςτον διευκυντι του Ζαππείου Λυκείου, κ. Αντϊνθ Ηλιάδθ:   

1.Για τθν αποςτολι του εντφπου (4) «αίτθςθσ»  

2.Για διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ 

3.Για τθν τελικι κατάκεςθ όλων των δικαιολογθτικϊν ωσ τισ 12.04.2019 (θμερομθνία 

ταχυδρομείου). 

 ςτα : andoniliadis@yahoo.com.tr   κινθτό 0090 5322926583, γραφείο 0090 212 2442876 

 

Το Συμβοφλιο Ομογενειακισ Παιδείασ κα αξιολογιςει τισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων και κα 

προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ  

 

Κωνςταντινοφπολθ, 27.03.2019 

mailto:andoniliadis@yahoo.com.tr

