
 

 
 
 
 

Αζήλα, 14 Ινπιίνπ 2020 
 

ΔΡΩΣΗΗ 
 

Πξνο ηελ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

ΘΔΜΑ: «Αλελεξγό θαη Απνθιεηζκέλν από ρξεκαηνδόηεζε ην Κέληξν 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ύξνπ»  

Δπανεπσόμαζηε ζηο ανυηέπυ θέμα, καθώρ θευπούμε απαπάδεκηη ηη ζηάζη 
ηος Τποςπγείος Παιδείαρ, ηο οποίο απνείηαι να απανηήζει ζε κοινοβοςλεςηικό 
έλεγσο εδώ και 7 μήνερ και παπάλληλα με ηιρ αποθάζειρ ηος ζηεπεί από ηο 
νομό Κςκλάδυν ένα πολύηιμο θεζμό, όπυρ είναι ηα Κένηπα Αειθοπίαρ ή 
Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ.  

Σα  Κ.Δ.Α. ζε ζσέζη με ηα ςθιζηάμενα Κ.Π.Δ. είναι πποζαναηολιζμένα ζηην 
Δκπαίδεςζη για  ηην Αειθοπία (Δ.Α.), δηλαδή ζηην ολιζηική θεώπηζη ηυν 
πεπιβαλλονηικών, κοινυνικών και πολιηιζηικών θεμάηυν και ππουθούν ηη 
διεπιζηημονική, ζςζηημική και διαθεμαηική πποζέγγιζη ηηρ γνώζηρ, ώζηε να 
ζςνδέεηαι ζε ενιαίο πλαίζιο η εκπαίδεςζη με ηην πεπιβαλλονηική, κοινυνική, 
πολιηιζμική και οικονομική διάζηαζη ηυν κοινυνιών. 

Σο Γεκέμβπη ηος 2019 είσαμε καηαθέζει επώηηζη ππορ ηην Τποςπγό 
Παιδείαρ με ηίηλο «Τποζηελεσυμένα και ανενεπγά ηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ 
Δκπαίδεςζηρ ζηην Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος: Νηζιυηικόηηηα και Κλιμαηική 
Αλλαγή επιηάζζοςν ηην παπέμβαζη ηηρ Πολιηείαρ ζε Κςκλάδερ και 
Γυδεκάνηζα» (απ. ππυη. 2638), ε νπνία παξακέλεη 
αλαπάληεηε.https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-
Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b8cb3b86-f9c1-4f80-
ac71-ab2600ebe43a 

Παπάλληλα, ππόζθαηα ανακοινώθηκε από ηο ΙΝΔΓΙΒΙΜ υρ θοπέαρ 
ςλοποίηζηρ η σπημαηοδόηηζη ηυν ΚΠΔ/ΚΔΑ ζηο πλαίζιο ΠΡΑΞΗ «Κένηπα 
Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ (ΚΠΔ) – Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη (Β 
Κύκλορ)» MIS 5050677με  διάπκεια από ηην 01/11/2019 έυρ και ηην 
31/12/2021 με ηο ποζό ηυν 1.880.180,80 €.  Καη ελώ ζε απηήλ εληάρζεθαλ 
γηα ρξεκαηνδόηεζε θαη πέληε (5) από ηα λέν-ηδξπζέληα Κ.Π.Δ., 
απνθιείζηεθε ην ΚΠΔ/ΚΔΑ ύξνπ.  

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b8cb3b86-f9c1-4f80-ac71-ab2600ebe43a
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b8cb3b86-f9c1-4f80-ac71-ab2600ebe43a
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Η πολιηική ηγεζία ηος Τποςπγείος Παιδείαρ ηον ηελεςηαίο σπόνο: 
1. Με διαδοσικέρ ηηρ αποθάζειρ, ανέζηειλε πλήπυρ ηη λειηοςπγία ηος 

ΚΠΔ/ΚΔΑ ύπος 
2. Γεν εθάπμοζε ηιρ διοικηηικέρ διαδικαζίερ για ηη ζηελέσυζη ηος 
3. αθέηηζε ηιρ δεζμεύζειρ πεπί κάλςτηρ ηυν αναγκών ηυν δομών αςηών 

Με βάζη και ηο έγγπαθο με απ. ππυη.49/03/07/2020 ηηρ Πανελλήνιαρ 
Ένυζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη ςπάπσοςν 
ζυπεία ζημανηικών εκκπεμοηήηυν ππορ διεςθέηηζη για ηην εύπςθμη 
λειηοςπγία ηοςρ ηην επόμενη ζσολική σπονιά. 
 

Δπεηδή: 
1. Καζίζηαηαη θαλεξό όηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζέιεη λα 

«εμαθαλίζεη από ην ράξηε» ηελ ίδξπζε ηνπ ΚΠΔ/ΚΔΑ ύξνπ  
2. Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηηο Κπθιάδεο κε όξνπο 

λεζησηηθόηεηαο, είλαη αδήξηηε αλάγθε γηα ην κέιινλ ησλ λεζηώλ, 
ζηα νπνία αζθνύληαη ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο 
(ρσξνηαμία, βηνπνηθηιόηεηα, επηπηώζεηο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 
θ.α.). Σο ιδπςμένο Κένηπο ζηη ύπο μποπεί να λειηοςπγήζει και να 
ενιζσύζει ηην ςποζηήπιξη ηηρ ζσολικήρ κοινόηηηαρ ζηην ανάπηςξη και 
ζηην ςλοποίηζη εκπαιδεςηικών ζσεδίυν δπάζηρ με ενζυμάηυζη ηυν 
απσών ηηρ αειθοπίαμε έδπα ηο δηνηθεηηθό θέληξν ησλ Κπθιάδσλ.  

3. Η ύπορ διαθέηει αθενόρ αμηόινγν θπζηθό θαη πνιηηηζκηθό 
θεθάιαην, όπσο θαη ηα ππόινηπα λεζηά, θαη αθεηέπος 
ζεκαληηθνύο θνξείο (κςβεπνηηικούρ και μη) με ηοςρ οποίοςρ ηο 
Κ.Δ.Α. μποπεί και ππέπει να ζςνεπγαζηεί ζηο πνεύμα ηηρ Αειθοπίαρ, 
επιδιώκονηαρ ηη ζύνδεζη ηηρ εκπαίδεςζηρ με ηην πεπιβαλλονηική, 
κοινυνική, πολιηιζμική και οικονομική διάζηαζη ηηρ κςκλαδίηικηρ 
κοινυνίαρ. Σαςηόσπονα, η πποώθηζη Γευ-πάπκυν ζηιρ Κςκλάδερ, οι 
πεπιοσέρ NATURA 2000, η πολιηιζηική κληπονομιά ηηρ ξεπολιθιάρ, κ.α. 
αποηελούν εξαιπεηικό πεδίο μάθηζηρ για ηα νέα παιδιά και οθείλοςν να 
ενηασθούν ζηο δημόζιο εκπαιδεςηικό μαρ ζύζηημα.  

 
Δξσηάηαη ε αξκόδηα Τπνπξγόο  

 
1. Πνηνη είλαη νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ ΚΠΔ/ΚΔΑ ύξνπ από ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε; 
2. Γηαηί δελ πξνρσξά ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ 

ππεξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηδξπκέλνπ 
Κ.Δ.Α. ύξνπ- Δξκνύπνιεο, θαζώο εθθξεκνύλ ζέκαηα ζρεηηθά κε 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ (ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο από ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο, ελεξγνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηαθώλ  
δηαδηθαζηώλ γηα ηε ζηειέρσζή ηνπ θ.ιπ.); 

3. Με πνην ηξόπν ζα ζηνηρηζηεί ε δεκόζηα εθπαίδεπζε ζηα ειιεληθό 
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γηεζλώλ πζθέςεσλ 
γηα ην Πεξηβάιινλ θαζώο θαη κε ηελ “Αηδέληα ηνπ 2030 ηνπ ΟΗΔ 
πνπ  επηθεληξώλεηαη ζηνπο 17 ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο; 



 

Οη εξσηώληεο βνπιεπηέο 

 

Νίθνο πξκαιέληνο 

 

Νίθνο Φίιεο 

 


