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Θέμα: «Αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Πνξνΐωλ εξξώλ» 

 

      Σν Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ωο ν 

ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηηο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξωηνγελνύο παξαγωγήο θαη 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Ν.1474/1984) ζέιεη λα ζαο ζέζεη έλα ζέκα πνπ αθνξά 

ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηελ Π.Δ. εξξώλ. Πξόθεηηαη γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Πνξνΐωλ εξξώλ. Σν 

θιείζηκν απηό έξρεηαη ωο επαθόινπζν κηαο ζιηβεξήο πξωηηάο ηνπ λνκνύ εξξώλ ζε 

ζρνιηθά ινπθέηα νινθιεξώλνληαο έηζη ην δνθεξό εθπαηδεπηηθό ηνπίν ζην λνκό.  

    Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θιείλεη ην  Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Πνξνΐωλ 

θαη γηα ηελ απόθαζή ηνπ απηή επηθαιείηαη ¨οπγανωηικέρ αδςναμίερ¨ θαη 

¨εξοικονόμηζη¨ πόξωλ. Απηή ε ¨εμνηθνλόκεζε¨ όκωο αθνξά κόλν ηνπο κηζζνύο ηωλ 

δύν απνζπαζκέλωλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζηειερώλνπλ ην θέληξν πνπ θιείλεη, θαζώο 

ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαιύπηνληαη από Δπξωπαϊθά θνλδύιηα.  
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      Σν ΚΠΔ Πνξνΐωλ από ην 1999 έρεη λα παξνπζηάζεη έλα πνιύ αμηόινγν έξγν θαη 

εηδηθά θέηνο, παξόιν πνπ ε παηδαγωγηθή ηνπ νκάδα είρε δύν κόλν εθπ/θνύο,  

πινπνίεζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ρίιηνπο πεξίπνπ καζεηέο 

Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπ/ζεο. Δπίζεο δηνξγάλωζε ζεκηλάξηα επηκόξθωζεο εθπ/θώλ, 

εκεξίδεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξωζεο θαη αλέπηπμε δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο 

κε θνξείο ζε ηνπηθό θαη εζληθό επίπεδν. πλεπώο, εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, είλαη 

πξνθαλέο όηη δελ πθίζηαληαη νη νξγαλωηηθέο αδπλακίεο πνπ επηθαιείηαη γηα ην 

θιείζηκν ηνπ ην ΤΠΓΒΜΘ.    

    αο ππελζπκίδνπκε όηη ην ΚΠΔ Πνξνϊωλ βξίζθεηαη ζε κία αθξηηηθή πεξηνρή, κε 

πεξηβαιινληηθά πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο Παλεπξωπαϊθήο ζεκαζίαο (Λίκλε 

Κεξθίλε, πνηακόο ηξπκόλαο θ.ι.π.) θαη ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο, ελώ 

ηαπηόρξνλα δηαζέηεη κηα από ηηο θαιύηεξεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ( καζεηηθή εζηία 

Πνξνΐωλ). 

        Όια απηά θαηαλννύκε όηη εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ηωλ πεξηθνπώλ θαη ηνπ κλεκνλίνπ. Απηή όκωο ε πνιηηηθή δελ 

κπνξεί λα έρεη ωο κνλαδηθό ηεο ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε πόξωλ κε θάζε ηξόπν 

ρωξίο λα ππνινγίδνληαη νη απώιεηεο πόξωλ από ηα Δπξωπαϊθά θνλδύιηα θαη ην 

έιιεηκκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζε κηα επαίζζεηε 

πεξηβαιινληηθά πεξηνρή όπωο είλαη ε Π.Δ. εξξώλ. 

         Γηα απηνύο ηνπ ιόγνπο ε  Γ.Δ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Μαθεδνλίαο δηαθωλεί κε ηελ 

απόθαζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ θαη δεηάεη από ηελ Τπνπξγό Παηδείαο 

λα αλαθαιέζεη ηελ απόθαζε ηεο. Παξάιιεια όκωο θαιεί όινπο ηνπο ηνπηθνύο θνξείο  

(Βνπιεπηέο, Γεκάξρνπο, Αληηπεξηθεξεηάξρε, Δπηκειεηήξηα) ζε ζπζηξάηεπζε, ώζηε 

λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Πνξνΐωλ θαη 

λα παξακείλεη έλα νηθνινγηθό ζεκείν αλαθνξάο γηα ην λνκό εξξώλ, ελώ παξάιιεια 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ ζα παξακείλεη ελεξγή ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε , ε 

νπνία δεκηνπξγεί πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ζε όινπο καο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο 

καο. 

 

 

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξόεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 
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