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Τζςςερα χρόνια πριν, οι θγζτεσ του κόςμου ςυγκεντρϊκθκαν ςτα Ηνωμζνα Ζκνθ και υιοκζτθςαν 
τθν Ατηζντα 2030 για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ ωσ ζνα φιλόδοξο κοινό ςχζδιο προσ ζνα βιϊςιμο 
μζλλον για τον πλανιτθ μασ. 
 
Οι Αρχθγοί των κρατϊν ανανζωςαν τισ δεςμεφςεισ τουσ να υλοποιιςουν τθν Ατηζντα 2030 και 
τθν Συμφωνία του Παριςιοφ ςτισ διαςκζψεισ για τθν Κλιματικι Δράςθ και τουσ Στόχουσ Βιϊςιμθσ 
Ανάπτυξθσ, που ζλαβαν χϊρα κατά τθ Γενικι Συνζλευςθ τον Σεπτζμβριο του 2019. 
 
Ο Γενικόσ Γραμματζασ των Ηνωμζνων Εκνϊν υπογράμμιςε ςτον λόγο του κατά το πζρασ τθσ 
Διάςκεψθσ για τθν Κλιματικι Δράςθ,  τθν τομεακι δζςμευςθ τθσ ναυτιλιακισ βιομθχανίασ ωσ 
ζνα τεράςτιο βιμα για ζνα πιο βιϊςιμο  μζλλον. 
 
Η ναυτιλιακι βιομθχανία, με τθν υποςτιριξθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου του ΙΜΟ, βρίςκεται 
πράγματι ςτθν πρϊτθ γραμμι, οδθγϊντασ τθ μετάβαςθ προσ ζνα βιϊςιμο μζλλον. 
 
Η ναυτιλία είναι απαραίτθτθ για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Παρζχει ζναν αξιόπιςτο και χαμθλοφ 
κόςτουσ τρόπο μεταφοράσ του 90% του παγκόςμιου εμπορίου, ςυνδζοντασ λαοφσ και κοινότθτεσ 
ανά τθν υφιλιο. Παρζχοντασ βελτιωμζνθ πρόςβαςθ ςε βαςικά υλικά, αγακά και προϊόντα, θ 
ναυτιλία βοθκά εκατομμφρια πολίτεσ τον κόςμο να αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ ανζχειασ. 
 
Μζςω του ΙΜΟ, τα Κράτθ Μζλθ, οι πολίτεσ και θ ναυτιλιακι βιομθχανία, εργάηονται μαηί για να 
διαςφαλίςουν ότι θ ναυτιλία εξακολουκεί να ςυνειςφζρει ςτθν πρόοδο προσ τθν πράςινθ 
οικονομία και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 
 
Ο ΙΜΟ αποτελεί τθν παγκόςμια αρχι κζςπιςθσ προτφπων για τθ ναυτιλιακι βιομθχανία. Ζχει 
υιοκετιςει περιςςότερα από 50 διεκνι όργανα, τα οποία μαηί αποτελοφν το κανονιςτικό πλαίςιο 
που διαςφαλίηει ότι θ ναυτιλία είναι αςφαλισ και φιλικι προσ το περιβάλλον. 
 
Ο ΙΜΟ ζχει υιοκετιςει και εξακολουκεί να αναπτφςςει μζτρα για τθν μείωςθ τθσ ρφπανςθσ  από 
τα πλοία, τθν υλοποίθςθ τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Θαλαςςίου Ζρματοσ, τθν προςταςία των 
πολικϊν περιοχϊν, τθ μείωςθ των απορριμμάτων από τα πλοία, τθ βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ ναυτιλίασ  μζςω τθσ θλεκτρονικισ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, για να 
αντεπεξζλκει ςτισ προκλιςεισ τθσ ψθφιοποίθςθσ τθσ ναυτιλίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ 
των γυναικϊν ςτθ ναυτιλιακι κοινότθτα. 
 
Χάρθ ςτον ΙΜΟ, θ διεκνισ ναυτιλία ιταν θ πρϊτθ παγκόςμια βιομθχανία που κζςπιςε 
υποχρεωτικοφσ κανονιςμοφσ ενεργειακισ απόδοςθσ και πρότυπα που αφοροφν ςτισ αζριεσ 
εκπομπζσ του κερμοκθπίου ςτο ςφνολοτου κλάδου. Το 2018 ο ΙΜΟ υιοκζτθςεμία αρχικι 
ςτρατθγικι για τθ μείωςθ και εξάλειψθ των αερίων εκπομπϊν του κερμοκθπίου από τα πλοία το 
ςυντομότερο δυνατό.  
 
Από τθν 1θ Ιανουαρίου του 2020, οι εκπομπζσ οξειδίου του κείου από τα πλοία μειϊκθκαν  με 
ςθμαντικά οφζλθ για τθν ανκρϊπινθ υγεία και το περιβάλλον, γεγονόσ που δεν κα μποροφςε να 
επιτευχκεί χωρίσ τθ δζςμευςθ τθσ ναυτιλιακισ βιομθχανίασ και των βαςικϊν ενδιαφερόμενων 
μερϊν ςε όλο το εφροσ τθσ μεταφορικισ αλυςίδασ. 
 



Η μάχθ κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ 
ςτρατθγικι κατεφκυνςθ για τον ΙΜΟ τόςο βραχυπρόκεςμα όςο και μακροπρόκεςμα. Ο ΙΜΟ κα 
ςυνεχίςει να αναπτφςςει κατάλλθλεσ, φιλόδοξεσ και ρεαλιςτικζσ λφςεισ για τθν ελαχιςτοποίθςθ 
τθσ ςυμβολισ τθσ ναυτιλίασ ςτθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθν κλιματικι 
αλλαγι. 
 
Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ του ΙΜΟ για τα ζτθ 2018-2023 υπογραμμίηει ότι ο ΙΜΟ δεςμεφεται 
πλιρωσ να υποςτθρίξει τθν Ατηζντα 2030 και τα Κράτθ Μζλθ ςτισ προςπάκειζσ τουσ να τθν 
υλοποιιςουν. Επιπλζον υπογραμμίηει ότι ο Οργανιςμόσ, τα Κράτθ Μζλθ του, οι πολίτεσ και θ 
ναυτιλιακι βιομθχανία κα ςυνεχίςουν το ζργο τουσ προσ τθν επίτευξθ των Στόχων Βιϊςιμθσ 
Ανάπτυξθσ (ΣΒΑ). 
 
Η προςζγγιςθ του Οργανιςμοφ για τθν προβολι τθσ ςυνειςφοράσ του προσ 
τουσΣΒΑυπογραμμίηεται ςτθν Στρατθγικι για τουσ ΣΒΑ(βλζπε ςυνθμμζνο ςχιμα), που ςτοχεφει 
ςτον κακοριςμό των γενικϊν κατευκφνςεων για τισ προςπάκειεσ τθσ Γραμματείασ να ενιςχφςει 
περαιτζρω τθν ενςωμάτωςθ των ΣΒΑ ςτον προγραμματιςμό και ςχεδιαςμό, οφτωσ ϊςτε να 
κακιερϊςει μια πιο απτι και ςτοχοποιθμζνθ προςζγγιςθ για τθν υποςτιριξθ των κρατϊν μελϊν 
ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ατηζντασ 2030 και να ιςχυροποιιςει  τθν προβολι του Οργανιςμοφ και κατ’ 
επζκταςθ τθσ ναυτιλιακισ βιομθχανίασ ςτα Ηνωμζνα Ζκνθ και παραπζρα, ωσ κφριοσ 
ςυνειςφζρων ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 
 
Το ζτοσ 2020 το οποίο αφιερϊνεται ςτθ ‘’βιϊςιμθ ναυτιλία για ζναν βιϊςιμο πλανιτθ’’ παρζχει 
μία μοναδικι ευκαιρία ςτον ΙΜΟ και τθ ναυτιλιακι κοινότθτα να αγκαλιάςει αυτζσ τισ 
δεςμεφςεισ και να αναδείξει τθ ςθμαςία του ναυτιλιακοφ τομζα ςτθν επίτευξθ των ΣΒΑ με 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ αρικμ. 14, 13, 9 και 5 όπωσ αναγνωρίηονται ςτθν Στρατθγικι του ΙΜΟ 
για τουσ ΣΒΑ. 
 
Επίςθσ παρζχει τθν ευκαιρία να ακολουκιςει το κζμα του προθγοφμενου ζτουσ, που ςχετιηόταν 
με τον ςτόχο υπ’ αρίκμ. 5, και να χτίςει  πάνω ςτα κεμζλια που δθμιουργικθκαν από  τθν 
υιοκζτθςθ τθν απόφαςθσ τθσ Συνζλευςθσ, που παροτρφνει ςε άμεςεσ ενζργειεσ  για τθν 
ενίςχυςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτα επόμενα χρόνια ςτον ναυτιλιακό τομζα με ςτόχο τθν άρςθ 
οποιονδιποτε εμποδίων. 
 
Το κζμα αναδεικνφει επίςθσ τθ δζςμευςθ του ΙΜΟ ςτο ςτόχο υπ’ αρίκμ. 9, κακϊσ αποτελεί τον 
πυρινα τθσ αποςτολισ του. Προωκϊντασ  το καλάςςιο εμπόριο και τθ καριζρα του ναυτικοφ, 
βελτιϊνοντασ και επενδφοντασ ςτθν υποδομι και αποτελεςματικότθτα των λιμενικϊν 
υποδομϊν, αναπτφςςοντασ και ιςχυροποιϊντασ τισ ςυνδζςεισ με τθν ενδοχϊρα, προςτατεφοντασ 
τθν αλιεία, εξερευνϊντασ τθν παράκτια παραγωγι ενζργειασ και προωκϊντασ τον τουριςμοφ  - θ 
ναυτιλιακι δραςτθριότθτα μπορεί να οδθγιςει και να υποςτθρίξει μία αναπτυςςόμενθ και 
βιϊςιμθ οικονομία. 
 
Ο ΙΜΟ ςυνειςφζρει ςτον ςτρατθγικό ςτόχο υπ αρίκμ. 9 παρζχοντασ  ζνα νομικό και κανονιςτικό 
πλαίςιο, πρωτοβουλίεσ ανάπτυξθσ ικανοτιτων  και ζνα φόρουμ για τθν ανταλλαγι γνϊςεων και 
εμπειριϊν μεταξφ των Κρατϊν Μελϊν. Οι κανονιςμοί του ΙΜΟ για τθ ναυτιλία παρζχουν ζναν 
εφικτό πλαίςιο για τουσ επενδυτζσ και τουσ ερευνθτζσ προκειμζνου να αναπτφςςουν καινοτόμεσ 
τεχνικζσ λφςεισ που μποροφν να αλλάξουν τα δεδομζνα. 
 
Παρζχοντασ ζνα κανονιςτικό πλαίςιο για βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ, ο ΙΜΟ ςυνειςφζρει 
ςθμαντικά ωσ προσ το ςτόχο υπ’ αρικμ. 16, αλλά αυτά τα επιτεφγματα δεν κα ιταν δυνατό να 
υλοποιθκοφν χωρίσ ςυνεργαςίεσ και ωσ εκ τοφτου ο ςτόχοσ υπ’ αρικμ. 17 είναι επίςθσ 
κεμελιϊδθσ για το ζργο του Οργανιςμοφ. 



Ο ΙΜΟ επιδιϊκει ενεργά ςυνεργαςίεσ με τα Κράτθ Μζλθ του, τθ ναυτιλιακι βιομθχανία, με 
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και άλλουσ, προκειμζνου να πραγματοποιοφνται δράςεισ και 
προγράμματα τόςο ςε τοπικό όςο και διεκνζσ επίπεδο. Ταπιο πολλά από αυτά ςτοχεφουν ςε 
αναπτυςςόμενεσ περιοχζσ, οι οποίεσ επωφελοφνται από τα εκπαιδευτικά δρϊμενα, τισ 
ςυνεργαςίεσ και τισ τεχνικζσ ςυμβουλευτικζσ αποςτολζσ. 
 
Σπουδαία παραδείγματα πρόςφατων ςυνεργαςιϊν περιλαμβάνουν τα ζργα Globallast και 
GloFouling τα οποία αντιμετωπίηουν το κζμα τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ. Η διεκνισ 
βιομθχανικι ςυμμαχία υπό το ζργο ενεργειακισ αποδοτικότθτασ  με τίτλο GloMEEP, το κζντρο 
ναυτιλιακισ τεχνολογίασ GMN-MTCCκαι GreenVoyage 2050, είναι ςυνεργαςίεσ που ςτοχεφουν 
ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ. 
 
Σε ζνα ευρφτερο πλαίςιο, ο ΙΜΟ ζχει ςυνάψει επί του παρόντοσ ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ με 
πάνω από 60 διακυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και άλλου είδουσ ςυνεργαςίεσ με περιςςότερουσ από 
70 μθ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεγάλων διεκνϊν 
περιβαλλοντικϊν οργανιςμϊν και ςωμάτων. 
 
Οι προαναφερόμενεσ πρωτοβουλίεσ και πολλζσ ακόμα ςυνεργαςίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο 
ΙΜΟ – επιτελοφν μία ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ ναυτιλιακισ κοινότθτασ. 
 
Επιπρόςκετα, μζςω ςθμαντικϊν διεκνϊν εκδθλϊςεων, όπωσ θ Διακυβερνθτικι Διάςκεψθ για τθν 
Θαλάςςια Βιοποικιλότθτα ςτα Διεκνι Ύδατα (BBNJ), θ 26θ Σφςκεψθ τθσ Διάςκεψθσ των Μερϊν 
(COP 26) του πλαιςίου των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθ κλιματικι αλλαγι και θ Διάςκεψθ των 
Ηνωμζνων Εκνϊν για τουσ Ωκεανοφσ, ο ΙΜΟ κα ζχει τθν ευκαιρία να ςυνειςφζρει και να 
παρουςιάςει τισ προςπάκειεσ τθσ ναυτιλιακισ βιομθχανίασ για τθν υλοποίθςθ τθσ Ατηζντασ 
2030. Επιπρόςκετα, ο ΙΜΟ κα ζχει τθ δυνατότθτα να παρζχει ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ για τθ 
πρόοδο προσ ζναν βιϊςιμο πλανιτθ, υπό το φωσ των επιτευγμάτων του και του ςυνεχιηόμενου 
ζργου του. 
 
 
 
 



 
 


