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Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη, 

για τη Συμφωνία του Παρισιού 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων χαιρετίζει την ομόφωνη αποδοχή της 
Συμφωνίας του Παρισιού, που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της 21ης Διάσκεψης των Ηνωμένων 
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου 
μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2015. Με τη Συμφωνία αυτή, 196 χώρες συναινούν στην ανάγκη 
υιοθέτησης ενός σταθερού πλαισίου αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και  θέτουν ως 
στόχο, ως το τέλος του αιώνα, τον περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας στον 
πλανήτη σε κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου (και εφόσον είναι εφικτό κάτω από 1,5 βαθμούς 
Κελσίου) σε σχέση με την προ-βιομηχανική εποχή.  Tα κράτη που υπέγραψαν τη συμφωνία 
δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν  για πρώτη φορά μια προσέγγιση από τα κάτω, έτσι, ώστε,  
κάθε χώρα να καθορίζει τη δική της συνεισφορά στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 
καθώς και τα μέτρα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Στη Συμφωνία επιβεβαιώνεται η σημασία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την επίτευξη των στόχων, και καλούνται οι χώρες να 
διασφαλίσουν ότι θα συμπεριλάβουν τους τομείς αυτούς στις πολιτικές ενδυνάμωσης δομών 
και ανάπτυξης ικανοτήτων που θα επιλέξουν για την επίτευξη των στόχων τους. 

Το Άρθρο 12 της Συμφωνίας  αναφέρει συγκεκριμένα: 
«Τα μέρη θα συνεργαστούν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της ευαισθητοποίησης του κοινού, της δημόσιας συμμετοχής 
και της δημόσιας πρόσβασης στην πληροφόρηση για την κλιματική αλλαγή, αναγνωρίζοντας 
τη σημασία αυτών των βημάτων για την ενίσχυση των δράσεων που απορρέουν από αυτή τη 
Συμφωνία.» 

Είναι φανερό ότι για  την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού θα χρειαστεί τεράστια 
προσπάθεια και κινητοποίηση από όλους. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολο της θα συμβάλλουν με κάθε μέσο 
στην ενδυνάμωση της προσπάθειας αυτής.  

 
                                                                                                      Ο Υπουργός Παιδείας,         
                                                                                                 Έρευνας και Θρησκευμάτων 
 
 
                                                                                                               Νίκος Φίλης    
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