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     Η Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ, κεςπίςτθκε το 1972 από τθ Γενικι υνζλευςθ του Οργανιςμοφ 

Ηνωμζνων Εκνϊν (ΟΗΕ) και γιορτάηεται από το ζτοσ 1974 και κάκε ζτοσ ςτισ 5 Ιουνίου. Η θμζρα αυτι 

αποτελεί μια ευκαιρία τόςο ςε διεκνζσ όςο και ςε εκνικό επίπεδο, ςυνειδθτοποίθςθσ των οξφτατων 

περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων τθσ ςφγχρονθσ εποχισ αλλά και μια προςωπικι πρόκλθςθ για τον κάκε 

πολίτθ ξεχωριςτά να αναλογιςτεί τισ ςυνζπειεσ των ηθτθμάτων αυτϊν, να αφυπνίςει τθ ςυνείδθςθ του, να 

αυξιςει τθν ευαιςκθτοποίθςι του με απϊτερο ςτόχο τθν ανάλθψθ δράςεων τόςο ςε προςωπικό όςο και 

ςε ςυνολικό επίπεδο για τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. 

     Η εφαρμογι ςτθν χϊρα μασ πολιτικϊν αειφόρου ανάπτυξθσ, οι οποίεσ κα κζτουν ςε προτεραιότθτα το 

περιβάλλον και τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ, μποροφν να αποτελζςουν το μοχλό για τθν οικονομικι ανάπτυξθ 

και ευθμερία τθσ χϊρασ μασ, κακϊσ ο άφκονοσ φυςικόσ τθσ  πλοφτοσ θ μεγάλθ ζκταςθ ακτογραμμισ τθσ 

κακϊσ και θ νθςιωτικότθτά τθσ τθν κακιςτοφν μια περίπτωςθ μοναδικι ςτο είδοσ τθσ, ενϊ παράλλθλα 

αποτελοφν ςθμαντικά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςτθν διαρκι προςπάκεια τθσ να βελτιϊςει τθν 

αναπτυξιακι τθσ πορεία. 

    Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και το Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ –Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ ςτοχεφει μεταξφ άλλων και ςτθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν αλλά και τθσ 

κοινωνίασ γενικότερα για κζματα που άπτονται ςτθν προάςπιςθ, ςτθν κωράκιςθ και ςτθ διατιρθςθ του 

καλάςςιου περιβάλλοντοσ, ςτθ διαφφλαξθ του οποίου ςυμβάλλουν κακθμερινά τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ 

ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ με το υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ που τα διζπει.  

      ε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να γίνει μνεία ςχετικά με τθν υποχρεωτικι εφαρμογι τθσ απόφαςθσ 

MEPC.280(70) που υιοκετικθκε από τθν Επιτροπι Προςταςίασ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ (Marine 

Environment Protection Committee - MEPC) κατά τθν εβδομθκοςτι φνοδό τθσ, από 01 Ιανουαρίου 

τρζχοντοσ ζτουσ θ οποία αφορά ςτθν υποχρζωςθ για χριςθ καυςίμου των πλοίων μζγιςτθσ 

περιεκτικότθτασ ςε κείο ζωσ 0.5% m/m. 

     Με αφορμι τον εορταςμό τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Περιβάλλοντοσ για το 2020, ασ δεςμευτοφμε όλοι ςε 

ςυμπεριφορζσ ςεβαςμοφ του περιβάλλοντοσ και τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και ςυμμετοχισ μασ ςε 

εκελοντικζσ δράςεισ προςταςίασ αυτοφ.  Ασ κζςουμε ωσ βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ πολιτιςμικισ, οικονομικισ 

και κοινωνικισ μασ ανάπτυξθσ το περιβάλλον και τθν ςχζςθ μασ με αυτό, μια ςχζςθ αμφίδρομθ, με βαςικό 

ςτόχο τθν διατιρθςθ τθσ περιβαλλοντολογικισ υγείασ του πλανιτθ. Είναι υποχρζωςθ όλων μασ να τθν 

κλθροδοτιςουμε ςτισ μελλοντικζσ γενιζσ. 


