
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης απευθύνει το ακόλουθο μήνυμα : 
«Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, απευθύνομαι σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Ναυτιλίας 2020, σε κάθε μέλος της μεγάλης ναυτιλιακής μας κοινότητας και ιδιαίτερα 
σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες ναυτικούς. 
H πανδημία του κορωνοϊού, ανέδειξε περισσότερο από ποτέ, τη σημασία της ναυτιλίας στη 
διαθεσιμότητα κρίσιμων για την κοινωνία αγαθών, κυρίως φαρμακευτικού υλικού, καυσίμων 
και τροφίμων, αλλά και στην ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Πρωταγωνιστές για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, αποτελούν οι ναυτικοί, οι οποίοι υπό αντίξοες συνθήκες και 
αυστηρούς υγειονομικούς περιορισμούς, συνέχισαν να εργάζονται ακατάπαυστα ούτως 
ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το διεθνές εμπόριο και τα απαραίτητα αγαθά να φτάσουν 
σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου αφιερώνεται στον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας. Ο εορτασμός της καθιερώθηκε το 1978 από 
το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), με στόχο την υπενθύμιση της σημασίας του έργου 
του Οργανισμού στην αναβάθμιση της ναυτιλίας, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (safety), 
της ασφάλειας στη θάλασσα (security) και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. 
Κεντρικό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για φέτος είναι η «Βιώσιμη Ναυτιλία για 
έναν Βιώσιμο Πλανήτη»(“SustainableShippingforaSustainablePlanet”).Η επιλογή του 
θέματος αναδεικνύει την έμπρακτη δέσμευση του ΙΜΟ στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στην Ατζέντα 2030 για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
Η συνεισφορά της ναυτιλίας στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 
παρέχει έναν αξιόπιστο, περιβαλλοντικά φιλικό και οικονομικό τρόπο μεταφοράς των 
αγαθών από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης. Το 90% του διεθνούς 
εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης. Με πρωτοβουλίες του ΙΜΟ, η διεθνής ναυτιλία κατέστη 
από τις πρώτες βιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο που υιοθέτησαν και εφαρμόζουν 
αυστηρά και φιλόδοξα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ορόσημα της προσπάθειας αυτής 
αποτελούν η υιοθέτηση της Αρχικής Στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία το 2018 και η εφαρμογή του 0.50% ως ανώτατου 
ορίου περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων των πλοίων, με σημαντικά οφέλη για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις παράκτιες περιοχές. Αυτό δεν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί χωρίς και την ισχυρή δέσμευση της ναυτιλιακής βιομηχανίας στο σύνολό της. 
Η ενεργός εμπλοκή του ΙΜΟ στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνει επίσης πολιτικές – 
πρωτοβουλίες οι οποίες κατατείνουν, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω μείωση της ρύπανσης 
από τα πλοία, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Διαχείρισης 
Θαλάσσιου Έρματος, την προστασία των πολικών περιοχών, τη μείωση των παραγόμενων 
στα πλοία απορριμμάτων, την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική ανταλλαγή ναυτιλιακών 
πληροφοριών, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη ναυτιλία. 
Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας αναδεικνύει το έργο του Οργανισμού σε 
όλους αυτούς τους τομείς, εστιάζοντας παράλληλα στο μέλλον, με στόχο τη διατήρηση και 
επαύξηση της συμβολής της ναυτιλίας στην αειφόρο ανάπτυξη. Εκπροσωπώντας μια χώρα 
με ναυτική παράδοση χιλιετηρίδων, την πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, μέλος της 
Κατηγορίας «Α» του ΙΜΟ και απόλυτα προσηλωμένης στην επίτευξη των στόχων του 
Οργανισμού, θέλω να υπογραμμίσω ότι η Ελληνική ναυτιλιακή διοίκηση θα είναι σταθερός 
υποστηρικτής της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλασσίων μεταφορών. Είναι επιτακτική η 
ανάγκη να εργαστούμε όλοι μαζί, έχοντας σαν βασικό στρατηγικό στόχο την περαιτέρω 
ανάδειξη της πρωτοκαθεδρίας του ΙΜΟ στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που θα 
εγγυάται την ομαλή λειτουργία της διεθνούς ναυτιλίας και του παγκόσμιου εμπορίου, με 
βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο και υψηλό αίσθημα ευθύνης για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Αυτό αποτελεί χρέος μας και προς τις μελλοντικές γενιές. 
Με τις σκέψεις αυτές σας καλώ να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, 
επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ναυτιλίας μας για την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο και 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η ναυτιλία αποτελεί βασικό όχημα για την παγκόσμια 
ευημερία και την ανάπτυξη». 

 



 

 

 


