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ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΩΝ ΙΜΒΡΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ
ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ
Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι οικογένειες των «επισκεπτών
μαθητών» του ελληνικού μειονοτικού σχολείου της Ίμβρου, με αποκλειστικά δηλαδή
ελληνική υπηκοότητα, βρήκε επιτέλους λύση 5 χρόνια μετά την επαναλειτουργία του
ύστερα από μισό αιώνα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε στις 28
Ιουλίου 2020 προβλέπει την πλήρη ισοτιμία των πιστοποιητικών σπουδών των
ομογενειακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Τουρκίας με αυτά της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 16 του νόμου 4713/2020 «Εκσυγχρονισµός της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 147/29.7.2020) ορίζει: «Η παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998
(Α΄ 206) τροποποιείται ως εξής: «6. Τα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται στους
µαθητές ελληνικής υπηκοότητας από τα οµογενειακά σχολεία Κωνσταντινούπολης και το
Ελληνικό Γυµνάσιο-Λύκειο Ίµβρου από την έναρξη λειτουργίας τους µε τα οποία
βεβαιώνεται η περάτωση σπουδών σε αυτά, είναι ισότιµα προς τα απολυτήρια Γυµνασίου
και Λυκείου της ηµεδαπής.»
Με την προαναφερόμενη διάταξη, οι απόφοιτοι του σχολείου της Ίμβρου
εξομοιώνονται πλέον πλήρως με τους αποφοίτους των υπόλοιπων ελληνικών σχολείων,
όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών τους σε ΑΕΙ εκτός Ελλάδος καθώς και την
ανεμπόδιστη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα καλύπτονται αναδρομικά
και όσοι «επισκέπτες μαθητές» έχουν ήδη αποφοιτήσει από το 2017 μέχρι σήμερα.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών
λειτουργίας των σχολείων της Ίμβρου, τα οποία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους με το
Δημοτικό Σχολείο το 2013 με μόλις 4 μαθητές, ενώ το σχολικό έτος 2019-2020
ολοκληρώθηκε με 52 μαθητές σε όλες τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.
Μέχρι το 2019 έχουν αποφοιτήσει 14 μαθητές που σπουδάζουν όλοι σε ΑΕΙ της επιλογής
τους, όπως αναμένεται να συμβεί και με τους 8 αποφοίτους της χρονιάς που έληξε.

Τα ιμβριακά σωματεία της Ελλάδας καθώς και ο Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός
Σύνδεσμος Ίμβρου, διαχειριστικός φορές των σχολείων μας, ευχαριστούν θερμά την
Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως για την έμπρακτη στήριξη αυτού του μικρού θαύματος
που συντελείται στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, καθώς και όλους τους φορείς αλλά και τους
απλούς πολίτες σε Ελλάδα και Τουρκία οι οποίοι, σε πείσμα των καιρών, έχουν
ευαισθητοποιηθεί και συντρέχουν την προσπάθεια με κάθε τρόπο.
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