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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την οντότητα της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης, όπως αυτή καθορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 

Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, με έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας. Ειδικότερα θα 

αναφερθεί στα θέματα της κήρυξης και οριοθέτησης της, τα δικαιώματα και της 

υποχρεώσεις των κρατών σε αυτήν καθώς και τη σχέση της με τις λοιπές θαλάσσιες 

ζώνες. 

Είναι γεγονός ότι τα ¾ της επιφάνειας της γης καλύπτονται από μια υγρή μάζα 

που καλείται θάλασσα και από την απαρχή του ανθρώπινου γένους ο άνθρωπος ήρθε σε 

επαφή με αυτή και τον απασχόλησε ποικιλοτρόπως. Χαρακτηριστικά στο έργο του 

Αριστοτέλη συναντάμε την ιδέα ότι ο άνθρωπος και το περιβάλλον του είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα και ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται τόσο από τις γεωγραφικές συνθήκες όσο 

και από τους πολιτικούς θεσμούς. Η εγκατάσταση κοντά στη θάλασσα, έδωσε ζωή στην 

εμπορική δραστηριότητα  επάνω στην οποία θεμελιώθηκε η πόλη-κράτος. Επιπλέον, η 

πληθώρα των χρήσεων της θάλασσας, εκτείνεται σε όλο το φάσμα των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων τόσο το ειρηνικό όσο και το στρατιωτικό, ανάλογα με το επιθυμητό 

τελικό αποτέλεσμα, όπως καταγράφεται χαρακτηριστικά και στο έργο του Θουκυδίδη. 

Για τον μελετητή των Διεθνών Σχέσεων, το διεθνές πολιτικό πλαίσιο δεν μπορεί 

να κατανοηθεί πλήρως χωρίς αναφορά σε ολόκληρο το φάσμα των περιβαλλοντικών 

παραγόντων ανθρώπινων και μη-ανθρώπινων, άϋλων και υλικών και όπως αυτές 

καθορίζονται από την εφαρμογή της ιδέας του δικαίου στις διεθνείς σχέσεις, το Διεθνές 

Δίκαιο. Καθόσον το Διεθνές Δίκαιο ορίζεται ως το σύνολο των κανόνων που διέπει τις 

σχέσεις των υποκειμένων του, το Δίκαιο της Θάλασσας, ειδικότερα, αφορά στις σχέσεις 

επί του θαλάσσιου πεδίου. 

Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, θα εστιάσουμε σε μια «ζώνη 

δικαιοδοσίας» εντός της θάλασσας, στην οποία ασκούν συγκεκριμένα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις τα παράκτια κράτη, με έμφαση στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Δίκαιο της 

Θάλασσας. 

 Η ανάπτυξη της μελέτης γίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται 

γενικά και ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της θαλάσσιας δικαιοδοσίας των 

παράκτιων κρατών και εξηγούν την προέλευση, τη διαμόρφωση και την εξέλιξη της 
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Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, πως αυτή εντάσσεται στο Δίκαιο της Θάλασσας και 

υπό ποιο νομικό καθεστώς. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται, παράλληλα με το θεωρητικό 

κομμάτι, η περίπτωση της Ελλάδας ως παράκτιο κράτος. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, ΑΟΖ, Σύμβαση Δικαίου της 

Θάλασσας, Σύμβαση ΔΘ, ΣΔΘ, Αιγιαλίτιδα Ζώνη, Χωρική Θάλασσα, Υφαλοκρηπίδα, 

Συνορεύουσα Ζώνη, Ελλάδα 
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Abstract 

This thesis studies the entity of the Exclusive Economic Zone, as defined in the 

UN Convention on the Law of the Sea of 1982 , focusing on the case of Greece. 

Particular will refer to issues the declaration and delimitation of the rights and 

obligations of States in this and its relation to other marine areas. It is a fact that ¾ of the 

earth's surface covered by a liquid mass called sea and from the beginning of mankind 

man came in contact with it and occupied him variously. Features the work of Aristotle 

we find the idea that humans and the environment are inextricably linked and that people 

are so affected by geographical conditions and of political institutions. The facilities near 

the sea, gave life to the commercial activity upon which founded the city-state. 

Moreover, the multiplicity of uses of the sea, extending the full range of human activities 

both peaceful and military, depending on the desired end state, as these features are 

recorded by Thucydides. For the scholar of international relations, international political 

context cannot be understood without reference to the full range of environmental factors 

human and non - human, intangible and materials as specified by the application of the 

idea of law in international relations, the International Law. Since international law is 

defined as the set of rules governing the relations between subjects, the Law of the Sea, 

in particular, relates to the relationships on the marine field. Thus, in the present study, 

we will focus on a “zone of jurisdiction” within the sea, over which specific rights and 

obligations of coastal states are exercised, focusing on Greece, according to the Law of 

the Sea. The development of the study is done in two parts. In the first part, general and 

historical information regarding the evolution of maritime jurisdiction of coastal states 

and explain of the origin, formation and evolution of the Exclusive Economic Zone, how 

it fits into the Law of the Sea and under what legal regime. In the second part, in parallel 

with theory, the case of Greece as coastal state is being examined. 

 

Keywords: Exclusive Economic Zone, EEZ, Convention of the Law of the Sea, 

UNCLOS, Convention, Territorial Waters, Territorial Sea, Continental Shelf, Contiguous 

Zone, Greece 
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 1 Εισαγωγή 

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την οντότητα της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης, όπως αυτή καθορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 

Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, με έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας. Ειδικότερα θα 

αναφερθεί στα θέματα της κήρυξης και οριοθέτησης της, τα δικαιώματα και της 

υποχρεώσεις των κρατών σε αυτήν καθώς και τη σχέση της με τις λοιπές θαλάσσιες 

ζώνες. 

Είναι γεγονός ότι τα ¾ της επιφάνειας της γης καλύπτονται από μια υγρή μάζα 

που καλείται θάλασσα και από την απαρχή του ανθρώπινου γένους ο άνθρωπος ήρθε σε 

επαφή με αυτή και τον απασχόλησε ποικιλοτρόπως. Χαρακτηριστικά στο έργο του 

Αριστοτέλη συναντάμε την ιδέα ότι ο άνθρωπος και το περιβάλλον του είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα και ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται τόσο από τις γεωγραφικές συνθήκες όσο 

και από τους πολιτικούς θεσμούς. Η εγκατάσταση κοντά στη θάλασσα, έδωσε ζωή στην 

εμπορική δραστηριότητα  επάνω στην οποία θεμελιώθηκε η πόλη-κράτος. Επιπλέον, η 

πληθώρα των χρήσεων της θάλασσας, εκτείνεται σε όλο το φάσμα των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων τόσο το ειρηνικό όσο και το στρατιωτικό, ανάλογα με το επιθυμητό 

τελικό αποτέλεσμα, όπως καταγράφεται χαρακτηριστικά και στο έργο του Θουκυδίδη. 

Για τον μελετητή των Διεθνών Σχέσεων, το διεθνές πολιτικό πλαίσιο δεν μπορεί 

να κατανοηθεί πλήρως χωρίς αναφορά σε ολόκληρο το φάσμα των περιβαλλοντικών 

παραγόντων ανθρώπινων και μη-ανθρώπινων, άϋλων και υλικών, και όπως αυτές 

καθορίζονται από την εφαρμογή της ιδέας του δικαίου στις διεθνείς σχέσεις, το Διεθνές 

Δίκαιο. Καθόσον το Διεθνές Δίκαιο ορίζεται ως το σύνολο των κανόνων που διέπει τις 

σχέσεις των υποκειμένων του, το Δίκαιο της Θάλασσας, ειδικότερα, αφορά στις σχέσεις 

επί του θαλάσσιου πεδίου. 

Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, θα εστιάσουμε σε μια «ζώνη 

δικαιοδοσίας» εντός της θάλασσας, στην οποία ασκούν συγκεκριμένα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις τα παράκτια κράτη, με έμφαση στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Δίκαιο της 

Θάλασσας. 

 Η ανάπτυξη της μελέτης γίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται 

γενικά και ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της θαλάσσιας δικαιοδοσίας των 

παράκτιων κρατών και εξηγούν την προέλευση, τη διαμόρφωση και την εξέλιξη της 
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Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, πως αυτή εντάσσεται στο Δίκαιο της Θάλασσας και 

υπό ποιο νομικό καθεστώς. 

Αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 1 εξετάζονται το καθεστώς ελευθερίας των 

θαλασσών από την αρχαιότητα έως σήμερα, οι βασικές αρχές που διέπουν το Δίκαιο της 

Θάλασσας καθώς επίσης εξηγούνται και βασικές έννοιες που εμφανίζονται. 

Στο Κεφάλαιο 2 παραθέτονται τα γενικά στοιχεία του νομικού καθεστώτος της 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς επίσης και ο χαρακτήρας της τόσο σε νομικό 

επίπεδο όσο και στο εθιμικό δίκαιο. 

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται, παράλληλα με το θεωρητικό κομμάτι, η 

περίπτωση της Ελλάδας ως παράκτιο κράτος. 

Αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 3 φαίνονται οι δυνατότητες κήρυξης και 

οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και αποτυπώνεται η υφιστάμενη 

κατάσταση στις ελληνικές θάλασσες. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 

παράκτιου κράτους με έμφαση στην Ελλάδα καθώς και των υπολοίπων κρατών.  

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η σχέση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 

με τις υπόλοιπες θαλάσσιες ζώνες και επιχειρείται μια συγκριτική θεώρηση, που σκοπό 

έχει να υποβοηθήσει την διαδικασία σχηματισμού της «μεγάλης εικόνας». 

Τέλος, στον Επίλογο επιχειρείται να γίνει μια σύνοψη των θεωρητικών στοιχείων 

όπως αυτά βρίσκουν εφαρμογή στην ελληνική κατάσταση, μέσα από την πολλαπλότητα 

των δυνητικών επιλογών και στην έκφρασή τους μέσα από τον θεσμό της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 

(ΑΟΖ) ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

2 Ιστορικό και προέλευση της ΑΟΖ 

2.1 Η πρώτη περίοδος του Δικαίου της Θάλασσας 

 Ιστορικές και λογοτεχνικές αναφορές για την θάλασσα, την επίδραση της 

στον άνθρωπο αλλά και τις χρήσεις της από αυτόν, συναντάμε από την πρώιμη 

αρχαιότητα αλλά οι πρώτοι κανόνες, νομικής μορφής, που να καθορίζουν το καθεστώς 

των θαλάσσιων περιοχών εμφανίζονται στο Ρωμαϊκό Δίκαιο
1
. Η θάλασσα ήταν ελεύθερη 

και κοινή για όλους, όπως αυτό καταγράφεται στο Juris Corpus Civilis και αυτό δεν 

οφείλεται στην αλτρουιστική συμπεριφορά των Ρωμαίων αλλά στην εγκατεστημένη 

αυτοκρατορία τους και την αναμφισβήτητη κυριαρχία τους. 

 Η παραπάνω νοοτροπία δεν υιοθετήθηκε από τα κράτη της μεσαιωνικής 

Ευρώπης. Ιδιαιτέρως ανταγωνιστική και κατακτητική ήταν η συμπεριφορά των κρατών 

πέριξ της Μεσογείου καθώς η έλλειψη του ενός κυριάρχου επ’ αυτής , έδινε χώρο σε 

όλους να ασκήσουν τις επιδιώξεις τους σε αυτή την «κλειστή θάλασσα», προσπαθώντας 

ταυτόχρονα να αποκλείσουν τους υπολοίπους από την πρόσβαση τους σε αυτήν και από 

τα προνόμια της ελεύθερης διακίνησης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ήδη από 

τον 14ο αιώνα η Πίζα, η Γένοβα και η Βενετία επέκτειναν την κυριαρχία τους σε 

τεράστια τμήματα της ανοιχτής θάλασσας
2
 επιβάλλοντας φόρους, τελωνειακούς 

δασμούς, αστυνομεύοντας με το πρόσχημα της πειρατείας
3
 και διαφόρων άλλων λόγων 

ασφαλείας, ορίζοντας κατά το δοκούν τις αποστάσεις από την ξηρά που ασκούνταν ο 

έλεγχος είτε σε μίλια, είτε με την βολή του κανονιού
4
, είτε ακόμη με τη χρήση της 

γραμμής του ορίζοντα. 

                                                 
1
 Χρ. Ροζάκη, Το δίκαιο της θάλασσας και η διαμόρφωση του από τις διεκδικήσεις των παράκτιων 

κρατών, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα,1976, σελ. 9. 

2
 Ibid., σελ. 11 υποσ. 2. 

3
 Ibid., σελ. 10-11. 

4
 W.C. Extavour, The Exclusive Economic Zone: A study of the Evolution and Progressive Development 

of the International Law of the Sea, Intitut universitaire de hautes etudes internationals, Geneva, Sijthoff, 

Leiden, 1979, σελ. 14. 
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 Τα πράγματα δεν ήταν διαφορετικά στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική 

καθώς εκτός από το εμπορικό ενδιαφέρον, μείζον θέμα ήταν αυτό της αλιείας όπου 

αριθμός πολέμων προήλθε από τις εξωφρενικές απαιτήσεις της Σουηδίας για τεράστιες 

θαλάσσιες εκτάσεις
5
. 

 Ομοίως και στη Ιβηρική χερσόνησο, το δυτικό σύνορο της Ευρώπης και 

της Μεσογειακής λεκάνης προς τις ανοιχτές θάλασσες, η Πορτογαλία και η Ισπανία, με 

την ευλογία του Πάπα και μια διμερή συμφωνία μεταξύ τους, απέκλεισαν τους άλλους 

υποψηφίους από την ελεύθερη χρήση των ανοικτών ωκεανών. Το παραπάνω καθεστώς 

αμφισβητήθηκε έντονα και εντάθηκε ο ανταγωνισμός, ο οποίος οδήγησε στη αλλαγή του 

status quo σταδιακά σε αυτό της ελευθερίας των θαλασσών μετά τα αποτελέσματα των 

εξερευνήσεων και την ανακάλυψη τεράστιων πλουτοπαραγωγικών πηγών και 

δυνατοτήτων στα εδάφη του νέου κόσμου και αλλού
6
. 

 Έτσι, η πρώτη θεμελίωση της ελευθερίας των θαλασσών προήλθε από τον 

Ολλανδό νομομαθή Hugo Grotius και στο έργο του “Mare Liberum”
7
 όπου υποστηρίζει 

θερμά τη θέση του ότι οι θάλασσες δεν υπόκεινται στην αποκλειστική κυριαρχία κανενός 

κράτους και ότι είναι, και πρέπει να είναι, ελεύθερες στη χρήση όλων. Η νοοτροπία ότι 

οι ωκεανοί έπρεπε να θεωρηθούν res omnium communis, ρίζωσε στη νομική συνείδηση 

του τότε γνωστού κόσμου μετά το 17ο αιώνα καθώς η χρήση των θαλασσών ήταν 

προσανατολισμένη κυρίως στο εμπόριο και τα αλιευτικά αποθέματα φάνταζαν 

ανεξάντλητα, έτσι τα ναυτικά κράτη αντιλήφθηκαν ότι ήταν προς το συμφέρον τους η 

ανεμπόδιστη και απεριόριστη κίνηση τους στους ωκεανούς. 

 Παρά την επιδιωκόμενη ελευθερία των θαλασσών, μια διαφαινόμενη 

βασική εξαίρεση υφίσταται στη γενική θεωρία: ο έλεγχος από το παράκτιο κράτος 

θεωρούνταν νόμιμος στα άμεσα παρακείμενα ύδατα του με βάση την αρχή της 

αποτελεσματικής (πραγματικής) κυριαρχίας
8
. Οι προσπάθειες καθορισμού των ορίων της 

χωρικής θάλασσας (ή χωρικών υδάτων ή αιγιαλίτιδας ζώνης) έγινε με τον Van 

Bynkershoek και τη θεωρεία της «βολής του κανονιού» σε μια απόσταση μιας ναυτικής 

                                                 
5
 Βλ. Ροζάκη, op.cit., σελ. 11. 

6
 Ibid., σελ. 12. 

7
 Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι: «Mare Liberum sive de jure quod batavis competit ad Indicana 

Commercial Dissertario», Βλ. και Ροζάκη, op.cit., σελ. 13 υποσ. 8. 

8
 E. Martens, Evolution of Coastal State jurisdiction: A conflict between developed and developing 

Nations, Ecology Law Quarterly, Vol. 5, 1976, σελ. 532. 
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λεύγας ή τριών ναυτικών μιλίων, όπου και ήταν το βεληνεκές των κανονιών της εποχής 

του
9
. Είχε προηγηθεί, βέβαια, η προσπάθεια καθορισμού των ορίων με τη χρήση της 

«γραμμής του ορίζοντα»
10

 αλλά ο κανόνας της βολής του κανονιού παρέμεινε σαν το 

γενικό αποδεκτό όριο καθορισμού της χωρικής θάλασσας. 

 Αν και η οπλική τεχνολογία βελτίωσε τα βεληνεκή και δυνητικά τα όρια 

καθορισμού των χωρικών υδάτων, δεν είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς η υιοθέτηση και 

ανάπτυξη της αντίληψης της κυριαρχίας των παράκτιων κρατών  εντοπίζεται πια σε μια 

θαλάσσια ζώνη, η οποία είναι περιορισμένη στα ύδατα που συνορεύουν με τα κράτη και 

εξυπηρετούσε την ασφάλεια των κρατών αυτών από τις διάφορες επιβουλές παρά λοιπά 

εμπορικά και άλλα συμφέροντα. Σχηματοποιείται λοιπόν ένα δίπολο το οποίο από τη μια 

περιγράφει την ελευθερία των κρατών στη χρήση της θάλασσας και από την άλλη 

καθορίζει την χωρική θάλασσα, με πρωτεύον χαρακτηριστικό αυτό της κυριαρχίας. 

 Το παραπάνω δίπολο δημιούργησε προβληματισμούς καθώς από το 

καθεστώς της απόλυτης κυριαρχίας κράτους σε μια θαλάσσια περιοχή, περνάμε 

απευθείας στην ανοιχτή θάλασσα και την παντελή έλλειψη επικυριαρχίας. Το επόμενο 

βήμα στην εξέλιξη του Δικαίου της Θάλασσας, αποτέλεσε η εμφάνιση και διαμόρφωση 

της έννοιας της Συνορεύουσας Ζώνης
11

. Είναι μια ζώνη της ανοιχτής θάλασσας η οποία, 

αρχικά δεν είχε ενιαίο πλάτος αλλά το εσωτερικό της όριο συνέπιπτε με το εξωτερικό 

όριο της χωρικής θάλασσας και το παράκτιο κράτος μπορεί νόμιμα να ασκεί 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες επί των ξένων πλοίων. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι 

McDougal και Burke
12

: «Το απλό διχοτομικό σχήμα “κυριαρχίας” – “μη κυριαρχίας” 

είναι εντελώς ανεπαρκές για να περιγράψει την σύνθετη κατανομή ανάμεσα στα κράτη, 

αποκλειστικών και μη αρμοδιοτήτων για την χρήση της θάλασσας. Είναι απόλυτα 

εφικτό, όπως αποδεικνύεται από την συνεχιζόμενη ιστορική πρακτική, να 

εξυπηρετηθούν τα αποκλειστικά συμφέροντα των παράκτιων κρατών και συγχρόνως να 

προστατευτούν και τα γενικά συμφέροντα χρήσεων και δικαιοδοσίας όλων των άλλων 

κρατών στα ίδια αυτά ύδατα». 

                                                 
9
 Van Bynkershoek, De dominio maris, ch.II (1703) και Martens, op.cit., σελ. 532. 

10
 Βλ. Ροζάκη, op.cit., σελ. 15, υποσ. 13. 

11
 Βλ. άρθρο 33 ΣΔΘ (1982) 

12
 M. S. Mcdougal – W. T. Burke, The Public Order of the Oceans: A Contemporary International Law of 

the Sea, New Haven, Yale University Press, 1962, σελ. 610-611. 
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   Στη Συνδιάσκεψη της Χάγης του 1930, έγινε η πρώτη διεθνής προσπάθεια 

κωδικοποίησης από 42 κράτη, με στόχο την δημιουργία ενός κοινού αποδεκτού ορίου 

της χωρικής θάλασσας, η οποία ήταν ανεπιτυχής καθώς οι τάσεις ήταν αποκλίνουσες και 

δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. 

 Από τα μέχρι τώρα παρατεθέντα στοιχεία, αντιλαμβανόμαστε ότι, η 

γένεση και η εξέλιξη του διεθνούς δικαίου της θάλασσας καλύπτει χρονική περίοδο 

αρκετών αιώνων και φτάνει μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα μεγάλα 

ναυτικά κράτη είναι αυτά που έθεσαν τις βασικές αρχές αυτής της περιόδου, οι οποίες 

είναι καθαρά εθιμικές, και είναι οι εξής: 

 Α. Η αρχή της ελευθερίας της ανοιχτής θάλασσας. 

 Β. Η αρχή της πλήρους κυριαρχίας των κρατών στη χωρική θάλασσα 

τους, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη περιοχή κατά μήκος των ακτών τους. 

 Γ. Η αρχή της αβλαβούς διέλευσης από τη χωρική θάλασσα, όπου 

κάθε ξένο εμπορικό ή πολεμικό πλοίο έχει το δικαίωμα να διέρχεται αβλαβώς, δηλαδή 

κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, από τα χωρικά ύδατα των άλλων κρατών. 

2.2 Η Δεύτερη Περίοδος του Δικαίου της Θάλασσας 

 Αν και σύντομη, καθόσον μεταβατική, η δεύτερη περίοδος του δικαίου 

της θάλασσας διατρέχει το διάστημα από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως το 

1958, οπότε και για πρώτη φορά κωδικοποιείται το δίκαιο αυτό με την υπογραφή των 

τεσσάρων συμβάσεων της Γενεύης και μετατρέπεται έτσι σε γραπτό
13

. Σε αυτή την 

περίοδο εμφανίζονται και αποκρυσταλλώνονται οι τάσεις της πρακτικής των κρατών που 

κινούνται σε δυο άξονες επέκτασης: αυτόν της δικαιοδοσίας επάνω στους ζώντες και 

στους μη ζώντες φυσικούς πόρους της θάλασσας (ratione materiae) και αυτού του 

χωρικού ελέγχου του παράκτιου κράτους (ratione loci). Αυτές οι εξελίξεις 

σηματοδότησαν την αρχή της ύπαρξης της έννοιας της Αποκλειστικής Οικονομικής 

Ζώνης (ΑΟΖ), που υποστηρίχθηκε στην Τρίτη περίοδο του Δικαίου της Θάλασσας. 

 Η Διακήρυξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

(ΗΠΑ) Harry Truman το 1945 σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ για την αλιεία των 

                                                 
13

 Βλ. Κ. Οικονομίδη, Βασικές Ρυθμίσεις του νέου Δικαίου της Θάλασσας, στο (Διεθνές) Δίκαιο και 

(Διεθνής) Πολιτική, τόμος 9, 1985, εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σελ. 173. 
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παρακείμενων υδάτων και τον ορυκτό πλούτο της υφαλοκρηπίδας τους
14

, αποτέλεσε το 

εφαλτήριο σημείο για διεύρυνση των διεκδικήσεων των θαλάσσιων κρατών. Έτσι οι 

ΗΠΑ καθιέρωναν μια νέα πολιτική έξω από το όριο των 3 μιλίων της χωρικής 

θάλασσας, που αφορούσε σε ζώνες προστασίας και διατήρησης των αλιευμάτων στα 

παρακείμενα ύδατα της ακτής των ΗΠΑ, το χαρακτήρα της ανοικτής θάλασσας, το 

δικαίωμα στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα αλλά και τη ρητή διακήρυξη ότι 

«η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι οι φυσικοί πόροι του βυθού και του υπεδάφους της 

υφαλοκρηπίδας που βρίσκεται κάτω από τις ανοικτές θάλασσες, αλλά παράκεινται στις 

ακτές των ΗΠΑ, ανήκουν στις ΗΠΑ, και υπόκεινται στη δικαιοδοσία και τον έλεγχο 

τους». 

 Το δρόμο που άνοιξαν οι ΗΠΑ ακολουθήθηκε από πολλές 

Λατινοαμερικάνικες χώρες οι οποίες προέβησαν σε αντίστοιχες δηλώσεις ποικίλου 

εύρους και είδους δικαιοδοσίας
15

. Σημαντικό σημείο θεωρείται η, σε περιφερειακό 

επίπεδο, έκδοση της Διακήρυξης του Σαντιάγκο (1952), όπου η Χιλή, το Περού και το 

Εκουαδόρ, διεκδίκησαν για πρώτη φορά πλήρη κυριαρχία, από άποψη χωρικών υδάτων, 

σε μια έκταση 200 μιλίων και όχι απλά δικαιοδοσία επί των φυσικών πόρων, 

προκαλώντας ένταση και επεισόδια στην περιοχή
16

. 

 Η απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης (1951) που αναγνώρισε
17

 στη 

Νορβηγία την ένωση με γραμμών βάσης τα «skaegaards», χρησιμοποιήθηκε από την 

Ισλανδία ως επιχείρημα για την επέκταση της χωρικής θάλασσας στα 12 μίλια και 

συνεπακόλουθο αποτέλεσμα τις αλλεπάλληλες συμπλοκές με Βρετανικά αλιευτικά. 

 Η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν αιτήματος, 

ασχολήθηκε με τα επίμαχα θέματα της θάλασσας που απασχολούσαν την διεθνή 

κοινότητα. Έτσι η έκθεση της Επιτροπής που υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση (1956) 

αποτέλεσε τη βάση της Πρώτης Συνδιάσκεψη της Γενεύης του 1958
18

. Στη Συνδιάσκεψη 

αυτή, συζητήθηκαν τα 73 άρθρα αυτής της έκθεσης και υπογράφηκαν 4 συμβάσεις χωρίς 

παρόλα αυτά να επιτευχθεί συμφωνία στο αμφιλεγόμενο θέμα, αυτό του εύρους της 

                                                 
14

 Για το κείμενο των δύο Διακηρύξεων του Τρούμαν, βλ., R.Platzoder-W.G.Vitzhum, Seerecht-Law of the 

Sea,  Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1984, σελ. 475-478. 

15
 Βλ. Martens, op.cit., σελ. 535. 

16
 Βλ. Martens, op.cit., σελ. 534-535. 

17
 Βλ. ICJ Reports (1951), σελ. 116. 

18
 Βλ. Extavour, op.cit., σελ 100. 
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χωρικής θάλασσας, καθόσον χρειαζόταν πλειοψηφία των 2/3 για την υιοθέτηση των 

νέων κανόνων αλλά το 1/3 περίπου των συμμετεχόντων κρατών υποστήριζαν το δόγμα 

των 3 μιλίων, ένα άλλο 1/3 τάχθηκαν υπέρ του ορίου των 12 μιλίων και τα υπόλοιπα 

κράτη υποστήριζαν τα 6 μίλια ή περισσότερα από 12 μίλια
19

. Εκ νέου έγινε προσπάθεια 

για συμφωνία το 1960 στη Δεύτερη Συνδιάσκεψη της Γενεύης, όπου για μία μόνο ψήφο 

δεν επιτεύχθηκε η πλειοψηφία των 2/3 από τα 88 κράτη της Συνδιάσκεψης για την 

υιοθέτηση της πρότασης του Καναδά και των ΗΠΑ για την υπέρ των 6 μιλίων χωρικής 

θάλασσας και 12 μιλίων ως ορίου για την αλιεία. 

 Από το 1958 έως το 1994 οι 4 Συμβάσεις της Γενεύης αποτελούσαν το 

συμβατικό Δίκαιο της Θάλασσας και είναι οι εξής: 

 Η Σύμβαση για τη Χωρική Θάλασσα και τη Συνορεύουσα Ζώνη
20

. 

 Η Σύμβαση για την Ανοιχτή Θάλασσα
21

. 

 Η Σύμβαση για την Υφαλοκρηπίδα
22

. 

 Η Σύμβαση για την Αλιεία και τη διατήρηση των ζώντων (ή βιολογικών) 

πόρων στην Ανοιχτή Θάλασσα
23

. 

2.3 Η τρίτη περίοδος του Δικαίου της Θάλασσας 

 Παρά την πληθώρα των λύσεων που παρείχαν τα αποτελέσματα των 

Συνδιασκέψεων στη Γενεύη το 1958 και το 1960,  αυτές δεν ήταν οριστικές και έτσι 

κυριάρχησε η τάση για αναθεώρηση του Δικαίου της Θάλασσας, οδηγώντας τις εξελίξεις 

και πρόκληση της 3ης Συνδιάσκεψης για αυτό (United Nations Convention for the Law 

of the Sea – UNCLOS III) στο Montego Bay (1982) και την Τρίτη περίοδο του Δ.Θ., την 

οποία διατρέχουμε
24

. 

 Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν σε αυτές τις εξελίξεις ήταν οι εξής: 

 α. Υπήρξε κενό στις 4 Συμβάσεις της Γενεύης σχετικά με το εύρος 

της χωρικής θάλασσας, του εξωτερικού ορίου της υφαλοκρηπίδας και την κατανομή των 

αλιευτικών αποθεμάτων. 

                                                 
19

 Βλ. Martens, op.cit., σελ. 536. 

20
 United Nations Treaty Series (UNTS) 516, σελ. 205. 

21
 UNTS 450, σελ.82. 

22
 UNTS 499, σελ. 311. 

23
 UNTS 599, σελ. 285. 

24
 Βλ. Οικονομίδη, op.cit., σελ. 177-178. 
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 β. Οι τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν την αξιοποίηση 

πλουτοπαραγωγικών πόρων ζώντων (π.χ. αλιεία) και μη (π.χ. πετρέλαιο, 

πολυμεταλλικούς κονδύλους) τόσο από το υπέδαφος της υφαλοκρηπίδας όσο και από 

μεγάλα βάθη, δημιουργώντας ανισομερή κατανομή δυνατοτήτων αλλά και πρόσβασης 

αντίστοιχα σε αυτούς τους πόρους. 

 γ. Η αύξηση του πληθυσμού της γης και αντίστοιχα της 

κατανάλωσης οδήγησε στην αναζήτηση νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών και μάλιστα 

στο μεγαλύτερο και λιγότερο εξερευνημένο τμήμα της επικράτειας της γης, τη θάλασσα. 

 δ. Η πίεση των κρατών του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. Ένας 

μεγάλος αριθμός κρατών (κυρίως Αφροασιατικά), απαίτησαν την ανεξαρτησία τους, 

έγιναν μέλη των Ηνωμένων Εθνών αλλά δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις 

Συνδιασκέψεις της Γενεύης και έτσι αναζητούσαν αυτή την ευκαιρία για να προωθήσουν 

τις θέσεις τους και να δώσουν νέο προσανατολισμό στο Δ.Θ., καθιστώντας το μέσο για 

την οικονομική τους ανάπτυξη. 

 Η πρωτοβουλία του εκπροσώπου της Μάλτας στον ΟΗΕ, Πρέσβη Arvid 

Pardo
25

, με αποκορύφωμα τον περίφημο λόγο του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης το 

1967, «ξεκίνησε από τον φόβο του μήπως η αναπτυσσόμενη τεχνολογία για την 

εκμετάλλευση των μη βιολογικών  (ανόργανων) πόρων του βυθού και του υπεδάφους 

των ανοικτών θαλασσών, αφήσει την πλειονότητα των εθνών εκτός της εκμετάλλευσης 

αυτών των πόρων. Εξίσου σημαντικός ήταν ο κίνδυνος της ρύπανσης που θα προερχόταν 

από την σε μεγάλη έκταση βιομηχανική εκμετάλλευση του βυθού»
26

. 

 Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δημιούργησε το 1967 την ad hoc Επιτροπή 

του Θαλάσσιου Βυθού
27

, που στη συνέχεια το Δεκέμβριο του 1968 αντικαταστάθηκε 

από τη διαρκή Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις Ειρηνικές Χρήσεις του 

Θαλάσσιου Βυθού και του Ωκεάνιου Πυθμένα
28

, πέρα από τα Όρια της Εθνικής 

Δικαιοδοσίας. Τον Δεκέμβριο του 1970 η ΓΣ υιοθέτησε τη Διακήρυξη Αρχών που θα 

                                                 
25

 Βλ. U.N GAOR, U.N. Doc. A/6695,  (1972), σελ.1. 

26
 Βλ. Martens, op.cit., σελ.543. 

27
 Βλ. GA Resolution 2340 (XXII) της 18/12/67, GAOR/RES, 22

nd
 session, Supp. No 16 (A/6716), σελ. 

14-15. 

28
 Βλ. GA Resolution 2467 (XXIII) της 21/12/68, GAOR/RES, 23

nd
 session, Supp. No 18 (A/7218),  

σελ. 15. 
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διέπουν το Βυθό και το υπέδαφος του, πέρα από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας
29

 και 

η οποία αποτέλεσε την βάση για σύγκληση της UNCLOS III, σύμφωνα με την απόφαση 

2750
30

. Κατ’ απαίτηση της ΓΣ, η Επιτροπή Θαλασσίου Βυθού κατάρτησε έναν κατάλογο 

θεμάτων προς εξέταση και τα κατένειμε σε τρεις υποεπιτροπές
31

: 

Η πρώτη ασχολήθηκε με το καθεστώς των διεθνών θαλάσσιων βυθών πέρα από 

τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας. 

Η δεύτερη ήταν υπεύθυνη για τα σύνθετα θέματα που αφορούσαν το 

παραδοσιακό δίκαιο της θάλασσας (χωρική θάλασσα, ανοιχτή θάλασσα, διέλευση από 

στενά, αλιεία και της περιοχές εθνικής δικαιοδοσίας). 

Η τρίτη είχε αντικείμενο το πρόβλημα της ρύπανσης των θαλασσών και της 

επιστημονικής έρευνας, ενώ παράλληλα, εξέτασε τις δυνατότητες μεταφοράς 

τεχνολογίας από τα αναπτυγμένα στα αναπτυσσόμενα έθνη.  

Είναι γεγονός ότι, η Τρίτη Συνδιάσκεψη των ΗΕ για το Δ.Θ., αποτελεί τη 

μεγαλύτερη, από άποψη συμμετοχής, αλλά και τη μακρότερη και ακριβότερη στα 

χρονικά , διεθνή σύσκεψη
32

. Οι εργασίες της ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 1973 και 

                                                 
29

 Βλ. GA Resolution 2749 (XXV) της 17/12/70, GAOR/RES, 25
nd

 session, Supp. No 28 (A/7630),  

σελ. 24. 

30
 Βλ. GA Resolution 2750 (XXV), 25 GAOR/RES, 25

nd
 session, Supp. No 28 (A/8028), σελ. 24. 

31
 Βλ. Martens, op.cit., σελ. 544. 

32
 Η έναρξη των εργασιών της Τρίτης Συνδιάσκεψης των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας έλαβε χώρα στη 

Νέα Υόρκη στις 3 Δεκεμβρίου 1973 με συμμετοχή 138 κρατών, 95 από τα οποία ανήκαν στο λεγόμενο 

Τρίτο Κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στην Τρίτη Συνδιάσκεψη έλαβαν μέρος 157 κράτη, στην 

Πρώτη Συνδιάσκεψη είχαν λάβει μέρος μόνο 86. Το (τελικό) Σχέδιο Συμβάσεως τέθηκε σε ψηφοφορία, 

λαμβάνοντας 130 θετικές ψήφους, έναντι 4 αρνητικών και 17 αποχών, λόγω ακριβώς της αδυναμίας 

επίτευξης consensus, σύμφωνα με τους Κανόνες των Διαδικασιών της Τρίτης Συνδιάσκεψης για το Δίκαιο 

της Θάλασσας. Οι αρνητικές ψήφοι προέρχονταν από το Ισραήλ, την Τουρκία, τις Η.Π.Α. και την 

Βενεζουέλα, ενώ μεταξύ των αποχών περιλαμβάνονταν οι αποχές της Γερμανίας, της Αγγλίας και της 

Σοβιετικής Ένωσης. Στις 10 Οκτωβρίου του 1982, η Σύμβαση ΔΘ, υπογράφηκε επίσημα στο Μontego Bay 

της Τζαμάϊκα μετά από 9 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων λόγω των πολλών αντικρουόμενων   

συμφερόντων ιδιαίτερα, όμως, των οικονομικών. Στις 16 Νοεμβρίου 1993, έντεκα χρόνια μετά την 

υπογραφή της, επικυρώθηκε από το 60o κράτος και ακολούθως - σύμφωνα με το άρθρο 308 παρ.1 που 

προέβλεπε ότι η Σύμβαση θα ετίθετο σε ισχύ «12 μήνες μετά την επικύρωσή της από 60 κράτη» -, τέθηκε 

σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 1994. Τον ευνοϊκό υπέρ των αναπτυσσομένων κρατών χαρακτήρα της 

Σύμβασης, καταδεικνύει το γεγονός ότι στις 9 Νοεμβρίου 1994, 68 κράτη είχαν προχωρήσει στην 

επικύρωσή της, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μικρά και αναπτυσσόμενα. Βλ. United Nations – 
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ύστερα από 11 συνόδους που έλαβαν χώρα στη Νέα Υόρκη, τη Γενεύη και το Καράκας, 

τελείωσε τον Απρίλιο του 1982 στο Montego Bay. Η Συνδιάσκεψη ανέλαβε και 

διεκπεραίωσε ένα τεράστιο έργο αναθεώρησης του Δ.Θ. υπό την πίεση που ασκούσαν 4 

διαμορφωμένες ομάδες συμφερόντων
33

: 

 Α΄ Ομάδα: Οι ανεπτυγμένες – ικανοποιημένες χώρες, που αποτελούσαν 

τον κύριο εκφραστή της επιθυμίας «ελευθερίας της ανοιχτής θάλασσας». 

 Β΄ Ομάδα: Οι χώρες χωρίς ακτές, οι χώρες χωρίς υφαλοκρηπίδα και οι 

χώρες με στενές ακτές. 

 Γ΄ Ομάδα: Οι χώρες που συνηγορούσαν στην καθιέρωση της ΑΟΖ. 

 Δ΄ Ομάδα: Οι χώρες υπέρ της επέκτασης της χωρικής θάλασσας. 

 Υπό αυτές τις πιέσεις και με χώρες, όπως η Ελλάδα, να 

δραστηριοποιούνται παράλληλα σε περισσότερες από μια ομάδες, διεξήχθηκαν οι 

διαπραγματεύσεις και προέκυψαν ρυθμίσεις, οι βασικότερες από τις οποίες είναι
34

: 

 Η Χωρική Θάλασσα συμφωνήθηκε ότι μπορεί να φθάνει μέχρι τα 

12 ναυτικά μίλια (νμ) και λύθηκε έτσι ένα χρόνιο και δύσκολο πρόβλημα, με την 

υιοθέτηση ενός κανόνα που έχει αποκτήσει εθιμική ισχύ. Για την οριοθέτηση των 

επικαλυπτόμενων χωρικών θαλασσών γειτονικών κρατών υιοθετήθηκε η αρχή της μέσης 

γραμμής με μικρές μόνο εξαιρέσεις. 

 Τα Διεθνή Στενά εντός της Χωρικής Θάλασσας που παρέχουν 

«πλού διέλευσης». 

 Η Συνορεύουσα Ζώνη επεκτάθηκε έως τα 24 νμ, όπως και οι 

αρμοδιότητες του παράκτιου κράτους. 

 Η ΑΟΖ υιοθετήθηκε ως νέα ζώνη που ξεκινά από το εξωτερικό 

όριο των γραμμών βάσης και εκτείνεται έως τα 200 νμ. Σε αυτή τη ζώνη έχουν 

συσσωρευτεί τόσο τα παραδοσιακά κυριαρχικά δικαιώματα που το παράκτιο κράτος 

ασκούσε στην υφαλοκρηπίδα όσο και νέα κυριαρχικά δικαιώματα που αφορούν στην 

                                                                                                                                                 
DOALOS / OLA, Table Showing the Status of the Convention and of the Agreement Relating to the 

Implementation of Part XI of the Convention, 1st April 1998. 

33
 Βλ. E.D. Brown, Maritime Zones: A Survey of Claims, στο R.Churchill-K.Simmonds-J.Welch (Eds.), 

“New Directions in the Law of the Sea,  Collected Papers, Vol. III, OCEANA, Dobbs Ferry, N.Y., 1973, 

σελ. 167. 

34
 Βλ. Οικονομίδη, op.cit., σελ. 172-178.  
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έρευνα, εκμετάλλευση και διατήρηση των φυσικών πόρων των υπερκείμενων υδάτων, 

κυρίως δηλαδή, των αλιευμάτων. 

 Η Υφαλοκρηπίδα διατηρήθηκε ως θεσμός παρά την εμφάνιση της 

ΑΟΖ, τροποποιώντας το πλαίσιο προσδιορισμού της καθώς έχει την ελάχιστη έκταση 

μέχρι τα 200 νμ, την έκταση δηλαδή του βυθού της ΑΟΖ αλλά δύναται να τα υπερβεί και 

να φτάσει μέχρι το τέλος του υφαλοπλαισίου ή τα 350 νμ ή τα 100 νμ από την ισοβαθή 

καμπύλη των 2500 μέτρων, σταθεροποιώντας έτσι το εξωτερικό όριο της 

Υφαλοκρηπίδας. Η Σύμβαση του Montego Bay (1982) προβλέπει τόσο για την 

οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας όσο και για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, σύναψη 

συμφωνίας «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό καθορίζεται στο Καταστατικό 

του Διεθνούς Δικαστηρίου με σκοπό την κατάληξη σε δίκαια (επιεική) λύση». 

 Τα Νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, με 

μόνη εξαίρεση τις βραχονησίδες που δεν μπορούν να κατοικηθούν ή δεν έχουν δική τους 

οικονομική ζωή και οι οποίες δικαιούνται να έχουν μόνο χωρική θάλασσα και 

Συνορεύουσα Ζώνη. 

 Η Ανοιχτή Θάλασσα, η οποία αρχίζει μετά τα 200 νμ από την 

ακτή (δηλαδή μετά την ΑΟΖ), ενώ υπήρχε και η μειοψηφούσα άποψη ότι και τα ύδατα 

της ΑΟΖ διατηρούν το καθεστώς της ανοικτής θάλασσας. 

 Ο Διεθνής Βυθός είναι μια καινοτομία που εισήχθηκε και 

προβλέπει ότι ο βυθός, πέρα από την υφαλοκρηπίδα, δεν θα ανήκει σε κανένα κράτος και 

θα αποτελεί «κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας» και θα ανήκει σε όλα τα κράτη από 

κοινού και τα οποία θα μετέχουν δια των ειδικώς συσταθέντων οργάνων στη διοίκησή 

της. Προβλέφτηκε η σύσταση εταιρείας για την εκμετάλλευση των πόρων του Βυθού και 

καθορίστηκε ως βασικό όργανο διοίκησης της ζώνης η «Διεθνής Αρχή» των θαλασσίων 

βυθών. 

 Τα Αρχιπελαγικά Κράτη, καθιερώνονται για πρώτη φορά ως 

έννοια και προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις (για τα αμιγώς αποτελούμενα από νησιά ή 

κυρίως από νησιά  και όχι για τα μικτά, όπως η Ελλάδα, που έχουν μεγάλο ηπειρωτικό 

κορμό), με τα ύδατα που περικλείονται από τα εξωτερικά όρια του αρχιπελάγους να 

αποκτούν ένα ισχυρό καθεστώς, παρόμοιο σχεδόν με αυτό των εσωτερικών (χωρικών) 

υδάτων. 
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 Οι Κλειστές ή Ημίκλειστες Θάλασσες, όπου καθιερώνονται 

κάποιες εξαιρέσεις από τις κλασσικές λύσεις του δικαίου της θάλασσας και η ρύθμιση 

έχει περισσότερο χαρακτήρα συστάσεων παρά δεσμευτικό. 

Η παρούσα εξέταση του Κεφαλαίου 2, βοηθά στην κατανόηση της πορείας και 

της διαμόρφωσης του Δικαίου της Θάλασσας όπως αυτό έγινε διαμέσου των αιώνων, 

κυρίως στα θέματα των θαλασσίων ζωνών δικαιοδοσίας αλλά και στο πλαίσιο της 

ένταξης σε αυτό του νέου θεσμού της ΑΟΖ καθώς η Σύμβαση Δικαίου της Θάλασσας 

αποτελεί ένα εμβληματικό κείμενο που έρχεται σε ρήξη με τις συντηρητικές κρατούσες 

αντιλήψεις, χάρις στη συμμετοχή του Τρίτου Κόσμου στη διαμόρφωσή του, 

καθιστώντας το μια τομή του διεθνούς δικαίου. 

 

3 Tο νομικό καθεστώς και η θέση της ΑΟΖ στο Δίκαιο της 

Θάλασσας 

3.1 Ο δρόμος των διεκδικήσεων που οδήγησαν στην ένταξη της ΑΟΖ 

 Για την πλήρη κατανόηση και προσδιορισμό της προέλευσης και της 

διαμόρφωσης της ΑΟΖ στη ΣΔΘ, πρέπει κανείς να έχει υπόψη του τις τρεις θεμελιώδεις 

όψεις αυτής της ζώνης: 

 Τους φυσικούς πόρους. 

 Τον νομικό χαρακτήρα. 

 Την περιοχή που περιλαμβάνεται
35

. 

Από άποψη μεθοδολογικής προσέγγισης διακρίνουμε τρεις κατηγορίες νομικών 

προηγουμένων της ΑΟΖ και σχετίζονται με τα επιμέρους στοιχεία της: 

 Διεκδικήσεις επί των ζωνών. 

 Διεκδικήσεις σχετικές με τη προστασία των ζώντων πόρων. 

 Διεκδικήσεις που περιλαμβάνουν τις υποθαλάσσιες περιοχές (βυθό – 

υπέδαφος) όσο και τα υπερκείμενα ύδατα
36

. 

                                                 
35

 Βλ. F.V.Garcia-Amador, The Origins of the Concept of an Exclusive Economic Zone: Latin American 

practice and legislation, στο F.Orego Vicuna (Ed.), The Exclusive Economic Zone: A Latin American 

Perspective, Westview Press, Boulder, Colorado, 1884, σελ. 7. 

36
 Ibid., op.cit., σελ. 7. 
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3.1.1 Διεκδικήσεις επί των ζώντων πόρων 

Πρόδρομοι των δικαιωμάτων που η ΑΟΖ χορηγεί επί των ζώντων πόρων είναι 

τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις: 

α) Η διεκδίκηση για τα αποκαλούμενα καθιστικά αλιεύματα τα οποία είναι 

ζώντες φυσικοί πόροι του βυθού της θάλασσας και έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό 

τους ότι δεν κινούνται ή δύνανται να κινηθούν μόνον ευρισκόμενα σε συνεχή επαφή με 

το βυθό
37

 (π.χ. τα κοράλλια, τα μαργαριτάρια, οι σπόγγοι), Η δικαιολογητική σκέψη 

αυτών των διεκδικήσεων βρίσκεται στο ότι αυτοί οι πόροι θεωρούνται «καρποί» του 

βυθού και συνεπώς συλλέγονται, σε αντίθεση με τα ψάρια που κινούνται ελεύθερα στη 

θάλασσα και μπορούν να αλιευτούν και γι’ αυτό το λόγο τα δικαιώματα πάνω τους είναι 

δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης
38

. Η ΑΟΖ φυσικά αποτέλεσε την πρώτη 

διεκδίκηση επί των ζώντων φυσικών πόρων, τόσο του βυθού όσο και των υπερκείμενων 

υδάτων, που απέκτησε τη συναίνεση της διεθνούς κοινότητας, εισάγωντας έτσι την 

πρώτη εξαίρεση στην αρχή της ελευθερίας της αλιείας στην ανοιχτή θάλασσα
39

. 

β) Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και προστασίας για τις φώκιες της Βερίγγειας 

Θάλασσας, το οποίο αποτελούσε μονομερή υιοθέτηση από τις ΗΠΑ αυστηρών μέτρων 

προστασίας και διατήρησης για τις φώκιες που συνήθως βρίσκονταν στις ακτές ή την 

χωρική τους θάλασσα. Η λήψη των παραπάνω μέτρων μονομερώς από τις ΗΠΑ 

δημιούργησε εντάσεις και επεισόδια, με αποτέλεσμα την υποβολή σε διαιτησία διαφοράς 

μεταξύ ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας το 1892
40

. Το διαιτητικό δικαστήριο πάντως, όχι 

μόνο αρνήθηκε να αναγνωρίσει δικαίωμα ιδιοκτησίας, αλλά επίσης αρνήθηκε και 

δικαιώματα προστασίας ή διατήρησης των φώκεων, κατηγορηματικά, όταν αυτές 

βρίσκονται έξω από το όριο των 3 μιλίων. Δέκα χρόνια αργότερα (1902), η Ρωσία 

προέβηκε σε λήψη αντίστοιχων μέτρων με αυτά των ΗΠΑ που την οδήγησαν τελικά σε 

διαιτησία με αυτή και την εκ νέου απόρριψη του σκεπτικού τους καθώς τονίστηκε το 

όριο των 3 μιλίων
41

.  

γ) Η διεκδίκηση δικαιωμάτων σε μια ζώνη του Φιορδ του Moray. Η 

περίπτωση αυτή, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, στόχευε στην προστασία και στην 

                                                 
37

 Βλ. άρθρο 77 ΣΔΘ (1982) 

38
 Βλ. Garcia-Amador, op. cit., σελ 24 υποσ. 3. 

39
 Ibid., σελ. 8. 

40
 Ibid. 

41
 Ibid., σελ. 9-10. 
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διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων και όχι στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων 

αποκλειστικής εκμετάλλευσης σε σχέση με το Φιορδ του Moray στην βορειοανατολική 

ακτή της Σκωτίας, μια θαλάσσια ζώνη 1500 τετραγωνικών μιλίων έξω από το όριο των 3 

μιλίων. 

3.1.2 Διεκδικήσεις και προτάσεις σχετικά με τη διατήρηση και την 

προστασία των ζώντων πόρων 

 Οι προτάσεις που έγιναν από ορισμένα κράτη στη Συνδιάσκεψη της 

Χάγης του 1930 αποτελούν μερικά από τα πρόσφατα και άμεσα προηγούμενα της ΑΟΖ, 

όσον αφορά στη λήψη μονομερών μέτρων διατήρησης των ζώντων φυσικών πόρων στα 

ύδατα των ακτών του κράτους που παράκεινται σε αυτό αλλά βρίσκονται έξω από το 

όριο των 3 μιλίων, αν και τελικά το αποτέλεσμα της Συνδιάσκεψης ήταν αρνητικό, 

καθώς διακήρυξε ότι στερείται αρμοδιότητας για ν’ ασχοληθεί με αυτά τα θέματα
42

. 

 Η διακήρυξη 2668 της 28ης Σεπτεμβρίου 1945 του Προέδρου Harry 

Truman, διεκδίκησε το δικαίωμα λήψης μονομερών μέτρων διατήρησης σε περιοχές 

ανοιχτής θάλασσας, αλλά μόνο αναφορικά με τους πολίτες των ΗΠΑ. Όπου τα αλιευτικά 

πεδία μοιράζονταν μεταξύ υπηκόων των ΗΠΑ και υπηκόων άλλων κρατών, τα μέτρα 

διατήρησης θα επιβάλλονταν μέσω συμφωνιών ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες χώρες
43

. 

Έτσι άθελα της έδωσε το έναυσμα για μια σειρά διεκδικήσεων που είχαν σαν στόχο την 

διατήρηση των βιολογικών φυσικών πόρων της ανοιχτής θάλασσας, μολονότι διέφεραν 

μεταξύ τους ως προς το νομικό χαρακτήρα και το περιεχόμενό τους. 

3.1.3 Διεκδικήσεις σχετικά με τις υποθαλάσσιες περιοχές ή και τα 

υπερκείμενα ύδατα 

 Παράλληλα με τη Διακήρυξή του για την αλιεία, ο Πρόεδρος Truman 

(1945), εξέδωσε και μια δεύτερη που αφορούσε τη υφαλοκρηπίδα και η οποία ανέφερε 

ότι: «Λαμβάνοντας μέριμνα για το επείγον θέμα της διατήρησης και συνετής 

αξιοποίησης των φυσικών πόρων της, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι οι φυσικοί 

πόροι του υπεδάφους και του βυθού της υφαλοκρηπίδας κάτω από την ανοιχτή θάλασσα, 

                                                 
42

 Ibid., σελ. 12. 

43
 Ibid. 
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που συνορεύει όμως με τις ακτές των ΗΠΑ, ανήκουν στις ΗΠΑ, και υπόκεινται στη 

δικαιοδοσία και στον έλεγχό τους
44

». 

Όπως και στη Συνθήκη Μεγάλης Βρετανίας και Βενεζουέλας του 1942, έτσι και 

η παραπάνω διακήρυξη, δεν επηρέαζε τα υπερκείμενα ύδατα αλλά υποστήριζε το 

αποκλειστικό δικαίωμα δικαιοδοσίας και ελέγχου σε σχέση με τη διατήρηση και 

αξιοποίηση των φυσικών πόρων του βυθού και του υπεδάφους των σχετικών 

υποθαλάσσιων περιοχών. 

Μια άλλη κατηγορία διεκδικήσεων, διαφορετική από τις παραπάνω, είναι αφορά 

τη θάλασσα επάνω από την υφαλοκρηπίδα (epicontinental sea) και άλλες παρόμοιες 

διεκδικήσεις. Αυτές στόχευαν να επεκτείνουν την κυριαρχία του παράκτιου κράτους 

στην υφαλοκρηπίδα ή άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπως και στα υπερκείμενα ύδατα. Σε 

σχέση με τους ζώντες φυσικούς πόρους αυτών των υδάτων, τα νομικά αυτά κείμενα, 

διεκδικούν τα ίδια δικαιώματα αποκλειστικής εξερεύνησης, διατήρησης και 

εκμετάλλευσης ή αξιοποίησης που διεκδικούνται σε σχέση με τους πόρους του βυθού 

και του υπεδάφους των υποθαλάσσιων περιοχών
45

. 

3.2 Η ΑΟΖ και τα άμεσα νομικά προηγούμενα 

Μετά τις δυο διακηρύξεις του Προέδρου Truman, μια σειρά νέου τύπου 

διεκδικήσεων, από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, εμφανίστηκε. Η Διακήρυξη του 

Σαντιάγκο (18 Αυγούστου 1952), που υπογράφηκε από τη Χιλή, το Περού και το 

Εκουαδόρ, ήταν η πρώτη πολυμερής έκφραση της ζώνης των 200 μιλίων
46

, παρόλο που 

πριν από αυτήν 5 χώρες είχαν ήδη διεκδικήσει τη ζώνη εύρους 200 μιλίων. 

Η Διακήρυξη αυτή για τη «θαλάσσια ζώνη
47

», όπως είναι αλλιώς γνωστή η 

Διακήρυξη του Σαντιάγκο του 1952, προέβλεπε στα κύρια σημεία της ότι: 

 Οι Κυβερνήσεις των συμβαλλομένων κρατών διαπιστώνουν ότι η έκταση 

της χωρικής θάλασσας και συνορεύουσας ζώνης τους είναι ανεπαρκής για την 

διατήρηση, ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των θαλάσσιων πόρων που τα κράτη αυτά 

δικαιούνται. Αυτό οφείλεται σε γεωλογικούς και βιολογικούς παράγοντες που 

                                                 
44

 Ibid., σελ. 17. 

45
 Ibid., σελ 19. 

46
 Ibid., σελ. 19-20. 

47
 Βλ. Extavour, σελ. 78-80. 
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επηρεάζουν την ύπαρξη, διατήρηση και ανάπτυξη της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας 

των υδάτων που παράκεινται στις ακτές τους. 

 Γι’ αυτό τον λόγο, οι Κυβερνήσεις της Χιλής, του Εκουαδόρ και του 

Περού διακηρύττουν σαν αρχή της διεθνούς θαλάσσιας πολιτικής τους, ότι στην κάθε 

μια τους ανήκει η αποκλειστική κυριαρχία και δικαιοδοσία επί της θαλάσσιας περιοχής 

που παράκεινται στις ακτές των χωρών τους και εκτείνεται όχι λιγότερο από 200 ναυτικά 

μίλια από τις εν λόγω ακτές. 

 Η αποκλειστική τους δικαιοδοσία και κυριαρχία επί της παραπάνω 

περιγραφόμενης ζώνης περιλαμβάνει αποκλειστική κυριαρχία και δικαιοδοσία επί του 

θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του. 

 Η ζώνη των 200 νμ θα εκτείνεται προς κάθε κατεύθυνση από κάθε νησί ή 

ομάδα νησιών που αποτελεί μέρος της επικράτειας καθενός από τα κράτη που 

προβαίνουν στη διακήρυξη. 

 Η διακήρυξη αυτή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παραμερίζει τους 

αναγκαίους περιορισμούς στην άσκηση της κυριαρχίας και δικαιοδοσίας, που επιβάλλει 

το διεθνές δίκαιο και επιτρέπουν την αβλαβή διέλευση πλοίων όλων των κρατών μέσα 

από την παραπάνω ζώνη
48

. 

Διαφαίνεται λοιπόν από τα ανωτέρω ότι, η εν λόγω διακήρυξη δημιούργησε μια 

«θαλάσσια ζώνη» στην οποία, όπως και στην ΑΟΖ σήμερα, διεκδικούνταν κυριαρχικά 

δικαιώματα σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, σε σχέση με όλους τους πόρους που 

βρίσκονται σε αυτή την περιοχή, και με αυστηρά οικονομικό χαρακτήρα δικαιωμάτων, 

έτσι ώστε να μην θίγονται η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και άλλες ελευθερίες που 

γίνονται αποδεκτές κάτω από το παραδοσιακό καθεστώς της ανοιχτής θάλασσας
49

. 

Η επίδραση της ήταν καταλυτική στην διαμόρφωση της τάσης για επέκταση της 

παράκτιας δικαιοδοσίας στα ύδατα μέχρι το όριο των 200 μιλίων, με σκοπό τη 

διασφάλιση της διατήρησης και χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων για την 

ικανοποίηση των αναγκών των παράκτιων κρατών και προώθηση της ευημερίας των 

λαών τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Διακηρύξεις του Μοντεβιδέο 

και της Λίμα του 1970, που ευθυγράμμισαν τη θέση των Λατινοαμερικανικών χωρών. Η 

Διακήρυξη του Σάντο Ντομίγκο του 1972, η οποία θεωρείται ως ένας από τους άμεσους 

                                                 
48

 Βλ.  Garcia-Amador, op.cit., 21-22, και Χ. Ροζάκη, op.cit., σελ. 57. 

49
 Βλ.  Garcia-Amador, op.cit., 23-24. 
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προδρόμους της ΑΟΖ και η οποία έφερε στην επιφάνεια την έννοια της «πατρογονικής 

θάλασσας
50

». 

Παράλληλα με τις προσπάθειες των κρατών της Λατινικής Αμερικής, αντίστοιχες 

εκδηλώσεις υπήρχαν και στο χώρο τόσο της Αφρικής όσο και της Ασίας. Σημειωτέον ότι 

η Αφροασιατική Νομική Συμβουλευτική Επιτροπή (AALCC) συμφώνησε στη σύνοδο 

του 1970 να συμπεριλάβει το θέμα του Δικαίου της Θάλασσας στα θέματα προς 

συζήτηση της Συνόδου του 1971, και έτσι στην Σύνοδο του 1972 παρουσιάστηκε ένα 

κείμενο εργασίας που ετοίμασε η Κένυα για τον «θεσμό της ΑΟΖ» και επρόκειτο για την 

πρώτη προσπάθεια που έφερε τον ίδιο τίτλο με αυτόν που πήρε τελικά η ΑΟΖ
51

. 

3.3   Το νομικό καθεστώς της ΑΟΖ 

Η Σύμβαση Δικαίου της Θάλασσας του 1982, περιέχει στο μέρος V το νομικό 

καθεστώς της ΑΟΖ. Αποτελείται από τα άρθρα 55 έως 75, αλλά και σε άλλα άρθρα 

εντός της Σύμβασης βρίσκονται διάσπαρτα στοιχεία και ρυθμίσεις που αφορούν την 

ΑΟΖ. 

Συνοπτικά, τα άρθρα 55 έως 59 θέτουν το γενικό καθεστώς της ΑΟΖ, την 

καθορίζουν, προβλέπουν δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο για τα παράκτια κράτη όσο 

και για τα υπόλοιπα, ενώ προβλέπουν και έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών σε 

περιπτώσεις που κάποια δικαιώματα ή χρήσεις της δεν χορηγούνται σε συγκεκριμένη 

κατηγορία κρατών. Το άρθρο 60 ρυθμίζει το καθεστώς των τεχνητών νησιών, 

κατασκευών και εγκαταστάσεων στη ζώνη. Τα άρθρα 61 έως 73 καλύπτουν το 

μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων που αφορούν τη ζώνη, κυρίως το καθεστώς αλιείας, 

καθώς περιγράφουν λεπτομερώς το καθεστώς που διέπει τη διατήρηση και 

εκμετάλλευση των ζώντων πόρων της ΑΟΖ. Τα άρθρα 74 έως 75 καθορίζουν τον τρόπο 

οριοθέτησης επικαλυπτόμενων περιοχών ΑΟΖ και του τρόπου προσδιορισμού των 

γεωγραφικών συντεταγμένων της ζώνης. 

Στην υπόλοιπη Σύμβαση απαντώνται διατάξεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την 

ΑΟΖ και ως τέτοιες μπορούν να θεωρηθούν το άρθρο 246 (Μέρος XIII) για την 

«θαλάσσια επιστημονική έρευνα», τα άρθρα 192 έως 237 (Μέρος XII) για την 

«προστασία και την διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος», το άρθρο 121 για το 

                                                 
50

 Βλ. S.N.Nandan, The Exclusive Economic Zone: A Historical Perspective, στο Essays in memory of 

Jean Carroz, The Law and the Sea, FAO, Rome, 1987, σελ. 180. 

51
 Ibid., σελ. 178-179. 
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«καθεστώς των νησιών»,  το άρθρο 297 (Μέρος XV) για την «διευθέτηση των 

διαφορών». Επίσης, ορισμένες γενικές διατάξεις όπως τα άρθρα 300 έως 302 για «καλή 

πίστη και κατάχρηση δικαιωμάτων, ειρηνικές χρήσεις των θαλασσών και αποκάλυψη 

πληροφοριών» και τέλος εφαρμόζονται και οι διατάξεις των άρθρων 88 έως 115 (Μέρος 

VII) για την Ανοιχτή Θάλασσα, εφόσον φυσικά δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις για 

την ΑΟΖ (Μέρος V)
52

. 

3.4   Ορισμός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 

Ο συνδυασμός των άρθρων 55 έως 59, που διαγράφουν το καθεστώς της ΑΟΖ, 

δίνει έναν συνοπτικό αλλά περιεκτικό ορισμό της ζώνης. Η Αποκλειστική Οικονομική 

Ζώνη είναι μια περιοχή που βρίσκεται πέρα από τη χωρική θάλασσα, αρχίζει από το 

εξωτερικό της όριο σε συνέχεια με αυτή και εκτείνεται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια από 

τις γραμμές βάσεις της χωρικής θάλασσας. Στην ΑΟΖ το παράκτιο κράτος έχει 

κυριαρχικά δικαιώματα σε σχέση με όλους τους φυσικούς (ζώντες και μη ζώντες) 

πόρους  της υδάτινης στήλης, του βυθού και του υπεδάφους, καθώς και σχετικά με άλλες 

δραστηριότητες για την οικονομική εκμετάλλευση και εξερεύνηση της ζώνης.  Οι 

διατάξεις για την Υφαλοκρηπίδα (Μέρος VI) κατοπτρίζουν την άσκηση των 

δικαιωμάτων επί του βυθού και του υπεδάφους. Παρέχεται δικαιοδοσία σχετικά με την 

κατασκευή και χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων και κατασκευών, τεχνητών νήσων καθώς 

και άλλα δικαιώματα. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παράκτιου κράτους αλλά και 

η άσκηση των  δικαιωμάτων του, δεν αποκλείει τις ελευθερίες των άλλων κρατών στη 

ζώνη, όπως της ελεύθερης επικοινωνίας της ανοιχτής θάλασσας (ναυσιπλοΐας, 

υπέρπτησης, τοποθέτησης υποβρυχίων καλωδίων) καθώς και άλλες συναφείς με αυτές 

ελευθερίες. Επίσης, τόσο για τα υπόλοιπα κράτη όσο και για ειδικές κατηγορίες κρατών 

χωρίς ακτές και γεωγραφικώς μειονεκτούντα, προβλέπονται δικαιώματα συμμετοχής 

στην ΑΟΖ στην αλιεία μέσα σε αυτή και στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
53

, υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις, 

Διακρίνουμε λοιπόν, δύο βασικές διαστάσεις που προκύπτουν από τον παραπάνω 

ορισμό και το σύνολο των αφορώντων άρθρων της Σύμβασης: 

 Τον χωρικό προσδιορισμό της ΑΟΖ (Ratione Loci). 

                                                 
52

 Βλ. άρθρο 58.2 ΣΔΘ (1982) 

53
 Βλ. B.Kwiatkowska, The 200 mile EEZ in the New Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht-Boston-London, 1989, σελ. 4. 
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 Τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που ισχύει 

στην ΑΟΖ (Ratione Materiae). 

3.4.1 Χωρικός Προσδιορισμός 

Το άρθρο 55 ορίζει ότι: «Ως αποκλειστική οικονομική ζώνη ορίζεται η πέραν και 

παρακείμενη της χωρικής θάλασσας περιοχή, η υπαγόμενη στο ειδικό νομικό καθεστώς 

που καθιερώνεται στο παρόν μέρος, δυνάμει του οποίου τα δικαιώματα και οι 

δικαιοδοσίες του παράκτιου κράτους και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των άλλων 

κρατών διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας σύμβασης.» ενώ το άρθρο 57 

ότι: «Η αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων 

από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας.». 

Επειδή στο άρθρο 3 της Σύμβασης καθορίζει το μέγιστο εύρος της χωρικής θάλασσας 

στα 12 νμ και η ΑΟΖ μετράται από τις γραμμές βάσης αυτής, το ορθό μέγιστο εύρος της 

ΑΟΖ είναι 188 νμ και όχι 200 νμ όπως έχει επικρατήσει να λέγεται
54

. Το άρθρο 57 

αντανακλά το εθιμικό διεθνές δίκαιο καθώς, ο αυξανόμενος αριθμός 100 και πλέον 

κρατών που έχει θεσπίσει ΑΟΖ, υιοθέτησαν το μέγιστο εύρος που προβλέπεται από τη 

Σύμβαση, δηλαδή τα 200 νμ Έτσι, για παράδειγμα οι ΗΠΑ μέχρι 1988 που είχαν χωρική 

θάλασσα
55

 3νμ, είχαν ΑΟΖ 197 νμ, η Κούβα με 12 νμ χωρική θάλασσα, έχει ΑΟΖ 188 

νμ και η Μαυριτανία που διεκδικεί 70 νμ χωρική θάλασσα, έχει θεσπίσει σαν ΑΟΖ την 

συνεχόμενη ζώνη των 170 νμ 

Τα παραπάνω φυσικά, ισχύουν για τα παράκτια κράτη που μπορούν να 

εκμεταλλευτούν όλη την έκταση της ΑΟΖ, με μέγιστο τα 200 νμ από την ακτή, καθόσον 

εξαιρούνται όσα κράτη βρίσκονται σε αδυναμία να το εφαρμόσουν λόγω των 

γεωγραφικών συνθηκών τους (π.χ. κράτη που βρέχονται από «κλειστές ή ημίκλειστες 

θάλασσες
56

» – «γεωγραφικώς μειονεκτούντα κράτη
57

»). 

Το καθεστώς της Υφαλοκρηπίδας έχει σταθερότερες βάσεις, απ’ αυτό της ΑΟΖ, 

στο εθιμικό δίκαιο καθώς τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους προϋπάρχουν και 

                                                 
54

 Ibid., σελ. 1. 

55
 Βλ. Προεδρική Διακήρυξη στο The LOS, National Claims to maritime jurisdiction. Office for Ocean 

Affairs and the LOS, U.N. 1992, σελ. 136. 

56
 Βλ. άρθρο 122 ΣΔΘ (1982). 

57
 Βλ. άρθρο 70 ΣΔΘ (1982). 
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υφίστανται αυτοδικαίως (ipso facto et ab initio)
58

, ενώ απαιτείται ειδική διακήρυξη του 

παράκτιου κράτους για την θέσπιση της ΑΟΖ, η οποία μπορεί να είναι οποιουδήποτε 

εύρους μέχρι τα 200 νμ από την ακτή. Έτσι, χαρακτηριστικό αποτελεί την δεκαετία του 

1990 και εντεύθεν, η μαζική υιοθέτηση (θέσπιση) και οριοθέτηση στη συνέχεια, της νέας 

σχετικά ζώνης, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και διασύνδεσή της με την 

Υφαλοκρηπίδα, η οποία αναφέρεται, σχεδόν πάντα, σε σχέση με το βυθό και το και το 

υπέδαφος, αντί για την υδάτινη στήλη και τον βυθό-υπέδαφος της ΑΟΖ. 

3.4.2 Προσδιορισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ισχύουν στην 

ΑΟΖ 

Συνοπτικά παρατίθενται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσει που ισχύουν στην 

ΑΟΖ, καθόσον θα εξεταστούν αναλυτικά στο Β΄ Μέρος της παρούσας μελέτης. Έτσι, 

σύμφωνα με το άρθρο 56 της Σύμβασης παρατηρούμε λοιπόν ότι, η ΑΟΖ διαθέτει 

χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από τις άλλες ζώνες και την προκρίνουν ως μια 

πολύλειτουργική ζώνη, σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα γνωστές μονολειτουργικές ζώνες 

των παράκτιων κρατών (π.χ. συνορεύουσα ζώνη, ζώνη αλιείας, υφαλοκρηπίδα, ζώνες 

ασφαλείας). Στην πράξη πρόκειται για μια συγκέντρωση εξουσιών που χορηγούνται στο 

παράκτιο κράτος και αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα στους φυσικούς πόρους, ζώντες 

(που βρίσκονται κυρίως στην υδάτινη στήλη) και μη ζώντες και καθιστικά είδη (που 

βρίσκονται κυρίως στο βυθό και το υπέδαφος της). Επίσης, παράλληλα, χορηγούνται 

ευρύτατες δικαιοδοσίες στο παράκτιο κράτος σχετικά με την εγκατάσταση τεχνητών 

νησιών, εγκαταστάσεων και κατασκευών, την θαλάσσια επιστημονική έρευνα και, τέλος, 

την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον, προβλέπονται 

και «άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση» τα οποία δεν 

προσδιορίζονται στο Μέρος V, αλλά προκύπτουν από άλλα σημεία εντός της Σύμβασης 

και αφορούν π.χ. την επικάλυψη με τη συνορεύουσα ζώνη από το τέλος της χωρικής 

θάλασσας μέχρι τα 24 νμ
59

, το δικαίωμα της συνεχούς καταδίωξης (hot pursuit, άρθρο 

111), την ελευθερία τοποθέτησης υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών
60

, το δικαίωμα 
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 Βλ. ICJ Report (1969) στην Απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για την Υπόθεση της Υφαλοκρηπίδας 

της Βόρειας Θάλασσας. 
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 Βλ. άρθρο 33 ΣΔΘ (1982). 
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διεξαγωγής γεωτρήσεων για διάφορους σκοπούς
61

 και την εκμετάλλευση του υπεδάφους 

με κατασκευή σηράγγων, ανεξάρτητα από το βάθος των υπερκείμενων υδάτων
62

.  

3.5   Συμπεράσματα 

Οι τρεις κατηγορίες δικαιωμάτων που περιγράφονται από το άρθρο 56 κατά 

σειρά έντασης, από τα πιο ισχυρά στα πιο αδύναμα, είναι τα εξής: 

 Κυριαρχικά δικαιώματα 

 Δικαιοδοσία 

 Άλλα δικαιώματα 

Είναι γεγονός ότι, τα δικαιώματα αυτά και με αυτή τη σειρά, αντικατοπτρίζουν 

την προτεραιότητα των οικονομικών κινήτρων που οδήγησαν και στην καθιέρωση της 

ζώνης και η διασάφηση του νομικού χαρακτήρα της ΑΟΖ είναι απαραίτητη, ώστε οι 

δραστηριότητες των κρατών μέσα σε αυτήν, σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων 

τους  και την συμμόρφωση στις υποχρεώσεις τους, να βρίσκονται πάντα μέσα στα 

προβλεπόμενα όρια της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας, και να αποφεύγονται έτσι 

οι υπερβάσεις και οι επακόλουθες συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων χρηστών της 

θαλάσσιας αυτής ζώνης. 

Η ΑΟΖ είναι μια sui generis, πολυλειτουργική θαλάσσια ζώνη, με 

«αποκλειστικότητα» υπέρ του παράκτιου κράτους στους τομείς των «οικονομικών» 

κυρίως χρήσεων ενώ ταυτόχρονα παρέχει δικαιώματα υπέρ των άλλων κρατών, τα οποία 

την καθιστούν «μη αποκλειστική» (κυρίως δικαιώματα στους τομείς των επικοινωνιών) 

και «μη οικονομική», γιατί τόσο τα τρία κράτη, όσο και το παράκτιο κράτος,  ασκούν 

και άλλες δικαιοδοσίες μη οικονομικού χαρακτήρα. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

4 Θέσπιση και οριοθέτηση της ΑΟΖ 

4.1 Θέσπιση (κήρυξη) ΑΟΖ 

Η Ελλάδα, όπως και όλα τα κράτη, δικαιούται να υιοθετήσει (θεσπίσει) ΑΟΖ 

μέχρι το ανώτατο όριο των 200 μιλίων, εφόσον προσφέρεται από τις γεωγραφικές 

συνθήκες και δύναται να γίνει με ειδική πράξη, θεωρητικά σε όλους τις θάλασσες που 

την περιβρέχουν
63

.  Πρακτικά ωστόσο, στο Αιγαίο δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί το 

μέγιστο εύρος, όπως είναι δυνατόν να γίνει στο Λιβυκό Πέλαγος, για παράδειγμα. Έτσι, 

ενώ η θέσπιση μιας ζώνης δικαιοδοσίας και στην συγκεκριμένη περίπτωση της ΑΟΖ, 

γίνεται με μονομερή εσωτερική πράξη από το παράκτιο κράτος, την Ελλάδα, και ισχύει 

έναντι των άλλων κρατών υπό τον όρο ότι τηρούνται οι εφαρμοστέοι κανόνες του 

διεθνούς δικαίου. Όπως συνάγεται από τα προηγούμενα, όταν τίθεται ζήτημα 

οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη, γίνεται καταρχήν με συμφωνία.  

Η Ελληνική Βουλή κύρωσε τη Σύμβαση ΔΘ και τη Συμφωνία για το Μέρος XI, 

με το Ν.2321/1995 περί «Κύρωσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο 

της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά στο Μέρος XI της Σύμβασης
64

». Στις 21 

Ιουλίου 1995 η Ελλάδα κατέθεσε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τα 

έγγραφα επικύρωσης της Σύμβασης και συνεπώς από την 21 Αυγούστου 1995 αποτελεί 

ισχύον δίκαιο για την χώρα μας
65

. 

4.1.1 Υιοθέτηση ΑΟΖ από την άποψη του διεθνούς δικαίου 

Όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο ήδη, μέσα από τα άρθρα της 

Σύμβασης, η θέσπιση ΑΟΖ αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα του παράκτιου κράτους και 

υποστηρίζεται από το διεθνές δίκαιο. Αυτό προϋπήρχε της Σύμβασης, ως εθιμικός 

κανόνας, και απεικονίζεται από τη διεθνή νομολογία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
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 Βλ. άρθρο 56 ΣΔΘ (1982). 
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 Βλ. ΦΕΚ Α΄,136/23 Ιουνίου 1995. 
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 Βλ. άρθρο 308 παρ. 2 της ΣΔΘ και άρθρο 3 του κυρωτικού νόμου Ν.2321/1995. 
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απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου την 18η Δεκεμβρίου 1951 στην Υπόθεση Αλιείας
66

 

(Μεγάλη Βρετανία εναντίον Νορβηγίας): 

« Η οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών έχει πάντα μια διεθνή πτυχή και δεν είναι 

δυνατόν να εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του παράκτιου κράτους, όπως η 

βούληση αυτή εκφράζεται από την εσωτερική του νομοθεσία. Μολονότι είναι αληθές ότι 

μια πράξη οριοθέτησης είναι μια μονομερής πράξη, δεδομένου ότι μόνο το παράκτιο 

κράτος έχει την αρμοδιότητα να προβεί σ’ αυτήν, η ισχύς της οριοθέτησης έναντι άλλων 

κρατών εξαρτάται από το διεθνές δίκαιο».  

Στην παραπάνω υπόθεση, η πρακτική της Νορβηγίας στην χάραξη των ευθειών 

γραμμών βάσης είχε ως αποτέλεσμα να επεκταθεί προς τη θάλασσα το εξωτερικό όριο 

της αιγιαλίτιδας ζώνης, αλλά και της αλιευτικής ζώνης στα 50 μίλια. Η Μεγάλη 

Βρετανία προσέφυγε κατά αυτής της πρακτικής υποστηρίζοντας ότι δεν αναγνωρίζεται 

από το εθιμικό δίκαιο. Το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε ότι, σε κάθε περίπτωση, μια πράξη 

οριοθέτησης υπό την έννοια της θέσπισης μιας θαλάσσιας ζώνης
67

, είναι αναγκαία μια 

μονομερής πράξη και ότι ισχύει έναντι των άλλων κρατών υπό τον όρο ότι τηρούνται οι 

εφαρμοστέοι κανόνες του διεθνούς δικαίου. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 ΣΔΘ, τα κράτη που 

συνορεύουν με κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες θα έπρεπε (should είναι ό όρος που 

χρησιμοποιείται στη Σύμβαση και έχει συστατικό χαρακτήρα) να συνεργάζονται μεταξύ 

τους στην άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τους 

αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση.  

Καθόσον το Αιγαίο αποτελεί μια «ημίκλειστη θάλασσα»
68

 και η ΣΔΘ για πρώτη 

φορά θεσπίζει αυτό το καθεστώς, πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό ότι το διεθνές 

δίκαιο δεν επιβάλει κανέναν περιορισμό στο δικαίωμα του παράκτιου κράτους να 

θεσπίσει ΑΟΖ ούτε ειδικές ρυθμίσεις για τη θέσπιση θαλάσσιων ζωνών σε κλειστές ή 

ημίκλειστες θάλασσες, όπως ισχυρίζεται η Τουρκία. Κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων της Τρίτης Συνδιάσκεψης των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, η 

Τουρκία επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τις έννοιες υποστηρίζοντας ότι στις θάλασσες 

αυτές πρέπει να ακολουθούνται ειδικοί κανόνες οριοθέτησης που απαιτούν συγκατάθεση 

                                                 
66

 Βλ. Fisheries Case (UK vs Norway) Judgement of 18/12/1951, 116 ILRIO, no36 
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 Βλ. Α.Στρατή, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στο Χ.Δίπλα-Χ.Ροζάκης(επιμ.), Το Δίκαιο της 

Θάλασσας και η Εφαρμογή του στην Ελλάδα, Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2004, σελ. 188-189. 
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 Βλ. άρθρο 122 ΣΔΘ (1982). 
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όλων των παράκτιων κρατών. Οι προτάσεις της δεν έγιναν αποδεκτές
69

 αλλά παρόλα 

αυτά συνεχίζει να το επικαλείται ως «υποχρέωση» τη συνεργασία των παράκτιων 

κρατών, στον πυρήνα της επιχειρηματολογίας της στην ελληνοτουρκική διένεξη στο 

Αιγαίο, μολονότι η ίδια δεν ζήτησε την συγκατάθεση των όμορων κρατών στη Μαύρη 

Θάλασσα ούτε για την επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 νμ, ούτε για τη 

θέσπιση ΑΟΖ
70

. 

Επιπρόσθετα, η Τουρκία υποστηρίζει ότι η Ελλάδα οφείλει να σεβαστεί το 

«δικαίωμα» πρόσβασης της στην ανοιχτή θάλασσα. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η 

επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου στα 12 

νμ, θα αποτελέσει κατάχρηση του δικαιώματος θέσπισης αιγιαλίτιδας ζώνης, εφόσον 

αυτή η ενέργεια αφενός θίγει το δικαίωμα της για πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα και 

αφετέρου θα δημιουργηθεί σοβαρή απειλή για την ασφάλειά της. Επιπλέον υποστηρίζει, 

εσφαλμένα και με δική της διασταλτική ερμηνεία, ότι το σύστημα των ευθειών γραμμών 

βάσεως
71

 δεν δύναται να εφαρμόζεται από ένα κράτος κατά τρόπο ώστε να αποκόπτει τη 

χωρική θάλασσα άλλου κράτους από την ανοικτή θάλασσα ή αποκλειστική οικονομική 

ζώνη. αποτελεί έκφραση της αρχής τη μη-καταπάτησης ενός άλλου κράτους από την 

ανοικτή θάλασσα ή από την ΑΟΖ, και συνεπώς γενική αρχή οριοθέτησης των 

θαλασσίων ζωνών. Το συγκεκριμένο εδάφιο
72

 αναφέρεται στην περίπτωση όπου οι 

ευθείες γραμμές βάσεις αποκόπτουν την αιγιαλίτιδα ζώνη γειτονικού κράτους από την 

ανοικτή θάλασσα, με αποτέλεσμα το εν λόγω κράτος να έχει πρόσβαση στα διεθνή 

ύδατα μόνο μέσα από τα εσωτερικά ύδατα του πρώτου κράτους, εντός των οποίων δεν 

αναγνωρίζεται δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης από το διεθνές δίκαιο. 

Όπως επισημαίνεται από τον Χ. Ροζάκη, «δεν υπάρχει καμία ειδική ρύθμιση που 

να φανερώνει ειδική μεταχείριση για κράτη που βρέχονται από κλειστές ή ημίκλειστες 

θάλασσες, έτσι ώστε κάθε κράτος να ορίζει την αιγιαλίτιδα ζώνη μονομερώς, ακόμη και 

σε περίπτωση που υπάρχει απέναντι άλλο κράτος. Το κράτος είναι ελεύθερο –εκτός από 

τις περιπτώσεις του άρθρου 15 Σύμβασης ΔΘ- να επιλέγει το πλάτος της αιγιαλίτιδας 
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 Όταν τελικά η Τουρκία απέτυχε να κατοχυρώσει οιαδήποτε συμβατική δέσμευση, λόγω της πλήρους 

ασυμβατότητας διεκδικήσεών της και κανόνων διεθνούς δικαίου, καταψήφισε τη Σύμβαση ΔΘ. 

Αντιμετωπίζει δε έκτοτε τη Σύμβαση ΔΘ ως res inter alios acta 
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Σοβιετική Ένωση για τις επικαλυπτόμενες περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μέσης γραμμής 
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ζώνης του ως τα 12 νμ
73

». Το ίδιο status ισχύει και για την ΑΟΖ και εφαρμόζεται σε 

όλες τις θάλασσες, ανεξάρτητα εάν εμπλεκόμενο κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη 

Σύμβαση (π.χ. Ελλάδα) ή όχι (π.χ. Τουρκία), καθώς το δικαίωμα στην ΑΟΖ 

θεμελιώνεται και στο εθιμικό δίκαιο. 

4.1.2 Υιοθέτηση ΑΟΖ από την άποψη του εσωτερικού ελληνικού 

δικαίου 

Σύμφωνα με το Ν.2321/1995 (ΦΕΚ Α΄,136/23 Ιουνίου 1995) περί «Κύρωσης της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που 

αφορά στο Μέρος XI της Σύμβασης», στο δεύτερο άρθρο αναφέρεται ότι απαιτείται η 

έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη θέσπιση ΑΟΖ. Ειδικότερα:  

«Για την εφαρμογή στην εσωτερική έννομη τάξη της διατάξεως αυτής και την 

εφαρμογή τω λοιπών διατάξεων που αφορούν στην αιγιαλίτιδα ζώνη, καθώς και τη 

συνορεύουσα ζώνη, τα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας και ερμηνευτική δήλωση που έκανε 

η χώρα μας σχετικά με αυτά, την υφαλοκρηπίδα, τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, την 

προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και κάθε άλλης διατάξεως της με το παρόντα 

νόμο κυρουμένης Συμβάσεως, εκδίδονται προεδρικά διατάγματα μετά από πρόταση του 

Υπουργικού Συμβουλίου»  

 Κατά τον Καρακωστάνογλου, «είναι δυσεξήγητη και αναιτιολόγητη η 

παράλειψη της αναφοράς του σπουδαιότατου θεσμού της ΑΟΖ, ανάμεσα στις διατάξεις 

που απαριθμεί το δεύτερο άρθρο του κυρωτικού νόμου και για την εφαρμογή ή εκτέλεση 

των οποίων θα εκδίδονται προεδρικά διατάγματα. Η διατύπωση ‘…και κάθε άλλης 

διατάξεως’, στην οποία, προφανώς, θα πρέπει να εντάξουμε την ΑΟΖ, είναι κάθε άλλο 

παρά ο ορθός τρόπος μνείας ενός θεσμού που αποκλήθηκε επανάσταση στο δίκαιο της 

θάλασσας, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αναφέρονται ρητά θεσμοί πολύ μικρότερης σημασίας, 

όπως η συνορεύουσα ζώνη, η ρύθμιση της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας ή ακόμα 

και η υφαλοκρηπίδα, που ουσιαστικά περικλείονται στην ευρύτερη, καθ’ ύλην και 

έννοια της ΑΟΖ
74

». 
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 Παρά την παράλειψη της σαφής αναφοράς στην ΑΟΖ, στην εν λόγω 

διάταξη, η Ελλάδα έχει προβεί σε δηλώσεις που καλύπτουν το ζήτημα της άσκησης 

δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη Σύμβαση ΔΘ, σε οποιοδήποτε χρόνο, χωρίς να 

υπάρχει ο κίνδυνος αποδυνάμωσής τους, με χαρακτηριστική τη δήλωση κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 310 Σύμβασης ΔΘ, κατά την επικύρωσή της: 

 «1. Η Ελλάδα, επικυρώνοντας τη Σύμβαση των Η.Ε. για το Δίκαιο της 

Θάλασσας εξασφαλίζει όλα της τα δικαιώματα και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν απ’ την εν λόγω Σύμβαση. Ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης των εν λόγω 

δικαιωμάτων, χωρίς τούτο να σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστο απεμπόληση εκ μέρους της 

των εν λόγω δικαιωμάτων, είναι ένα ζήτημα που απορρέει από την εθνική της 

στρατηγική». 

 Συνεπώς, όταν θεωρηθεί ότι πληρούνται οι χρονικές και λοιπές 

διοικητικές-οργανωτικές προϋποθέσεις, η Ελλάδα θα προβεί στην έκδοση των 

απαραίτητων προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών ρυθμίσεων που θα 

ενσωματώνουν στην ελληνική έννομη τάξη τα ποικίλα δικαιώματα και υποχρεώσεις που 

αναγνωρίζει η Σύμβαση στο παράκτιο κράτος εντός της ΑΟΖ 

4.2 Οριοθέτηση της ΑΟΖ 

Σύμφωνα με το άρθρο 74 της Σύμβαση ΔΘ περί «Οριοθέτησης της 

αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ κρατών με έναντι ή προσκείμενες ακτές
75

», 

παρατηρούμε λοιπόν ότι, τρία είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία απαρτίζουν τον βασικό 

κανόνα των οριοθετήσεων της ΑΟΖ
76

 μεταξύ κρατών με παρακείμενες ή αντικείμενες 

ακτές: 

 Οριοθέτηση με συμφωνία 

 Οριοθέτηση με βάση το διεθνές δίκαιο 

 Οριοθέτηση που θα αποτελεί δίκαια λύση 

4.2.1 Οριοθέτηση με συμφωνία 

Σε περίπτωση που οι αξιώσεις στην ΑΟΖ αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ 

γειτονικών κρατών, υπογραμμίζεται το γεγονός της υποχρέωσης οριοθέτησης με 
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28 

συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και όχι με μονομερή εσωτερική πράξη κανενός 

από τα παράκτια κράτη. Επί της ουσίας, πρόκειται για να έναν κανόνα συμπεριφοράς 

στο πεδίο των διακρατικών σχέσεων όπου και μεταφέρεται το πεδίο εφαρμογής της 

παραπάνω διάταξης. 

Πριν από τη σύναψη συμφωνίας προηγούνται διαπραγματεύσεις και το Διεθνές 

Δικαστήριο στην υπόθεση της Υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας
77

 περιέγραψε τις 

υποχρεώσεις των διαπραγματευόμενων κρατών: 

«…με την προοπτική να καταλήξουν σε μια συμφωνία και όχι απλώς να διέλθουν 

από μια τυπική διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως μια μορφή προϋπόθεσης για την 

εφαρμογή συγκεκριμένης μεθόδου οριοθέτησης εν απουσία συμφωνίας, Έχουν την 

υποχρέωση να συμπεριφερθούν κατά τρόπο ώστε οι διαπραγματεύσεις να είναι 

ουσιαστικές (meaningful), γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει όταν οποιοδήποτε από αυτά 

επιμένει στη θέση του χωρίς να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε τροποποίηση της». 

Η υποχρέωση διαπραγματεύσεων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και την υποχρέωση 

για υποχρέωση σύναψης συμφωνίας, καθώς αυτό θα αποτελούσε παραβίαση διεθνούς 

υποχρέωσης. Αντιθέτως, παραβίαση της προκύπτει όταν τα κράτη εισέρχονται στις 

διαπραγματεύσεις με αμετακίνητες και αμετάβλητες θέσεις ή δεν τις διεξάγουν τις 

διαπραγματεύσεις με καλή πίστη. 

4.2.2 Οριοθέτηση με βάση το διεθνές δίκαιο 

Παρόλο που στο άρθρο 74 δεν μνημονεύονται συγκεκριμένοι κανόνες αλλά 

γίνεται μια συνολική παραπομπή στο διεθνές δίκαιο, αυτό το οποίο επιτυγχάνει το 

συγκεκριμένο άρθρο είναι να εντάξει τις οριοθετήσεις μέσα στο πλέγμα των συμβατικών 

και εθιμικών, γενικών και ειδικών διατάξεων του διεθνούς δικαίου. Έτσι, εισάγει στο 

καθεστώς των οριοθετήσεων που θα πραγματοποιηθούν υπό το πρίσμα της Σύμβασης 

ΔΘ, τα αντικείμενα των «ειδικών περιστάσεων» και των «δίκαιων αρχών», ενώ 

παράλληλα, διασώζεται μέσω του εθιμικού δικαίου η «μεθοδολογική προτεραιότητα» 

της αρχής της ίσης απόστασης και το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί τελικά σχετικός 

εθιμικός κανόνας. Όπως αναφέρει και Α. Στρατή «Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι το 

1/3 των εθνικών νομοθεσιών προβλέπει ότι, εκκρεμούσης της οριοθέτησης 
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υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ, τα εξωτερικά όρια των εν λόγω ζωνών προσδιορίζονται με βάση 

την αρχή της ίσης απόστασης
78

.» 

4.2.3 Οριοθέτηση με βάση τη δίκαια λύση 

Η επίτευξη μιας δίκαιης λύσης, όπως επιδιώκεται μέσα από το άρθρο 74, δεν 

είναι τίποτα άλλο παρά μια υπενθύμιση προς την κατεύθυνση αυτή καθώς τίποτα δεν 

εμποδίζει δύο ή περισσότερα κράτη από το να επιλέξουν μια «άδικη λύση» . Επιπλέον, 

εάν πρόκειται για νουθεσία προς τον διεθνή δικαστή, το μόνο που ενισχύει είναι τη 

μείωση του κύρους της διεθνούς δικαιοσύνης στον τομέα αυτό, ελλείψη της 

συνεφαρμογής συγκεκριμένων και σαφών κριτηρίων. 

Τέλος, η επιδιωκόμενη επίτευξη ενός τελικού αποτελέσματος εντός νόμου και όχι 

contra legem, δηλώνεται με τη ρητή παραπομπή στο άρθρο 38 του Καταστατικού του 

Διεθνούς Δικαστηρίου και συνεπώς, δεν πρόκειται να συνεκτιμηθούν έξω-νομικοί 

παράγοντες και δεν θα παραληφθούν βασικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου. 
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5 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Ελλάδας και των 

υπολοίπων κρατών στην περίπτωση θέσπισης και οριοθέτησης 

ελληνικής ΑΟΖ 

5.1 Εισαγωγή 

 Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 2, η ΑΟΖ είναι μια sui generis, 

πολυλειτουργική
79

 θαλάσσια ζώνη, με «αποκλειστικότητα» υπέρ του παράκτιου κράτους 

στους τομείς των «οικονομικών» κυρίως χρήσεων ενώ ταυτόχρονα παρέχει δικαιώματα 

υπέρ των άλλων κρατών, τα οποία την καθιστούν «μη αποκλειστική» (κυρίως 

δικαιώματα στους τομείς των επικοινωνιών) και «μη οικονομική», γιατί τόσο τα λοιπά 

κράτη, όσο και το παράκτιο,  ασκούν και άλλες δικαιοδοσίες μη οικονομικού 

χαρακτήρα. 

 

5.2 Τα δικαιώματα της Ελλάδας ως παράκτιου κράτους στην 

Ελληνική ΑΟΖ 

Οι τρεις κατηγορίες δικαιωμάτων που περιγράφονται από το άρθρο 56 της 

Σύμβασης ΔΘ κατά σειρά έντασης, είναι τα εξής: 

 Κυριαρχικά δικαιώματα (sovereign rights) 

 Δικαιοδοσία (jurisdiction) 

 Άλλα δικαιώματα (other rights) 

 

5.2.1 Τα «κυριαρχικά δικαιώματα» 

Αυτό το είδος των δικαιωμάτων που χορηγούνται στο παράκτιο κράτος από τη 

Σύμβαση ΔΘ σχετικά με την ΑΟΖ, δεν συμπίπτει απολύτως με τον ομώνυμο όρο, όπως 

χρησιμοποιείται στο Τμήμα VI σχετικά με την υφαλοκρηπίδα
80

. Και στις δυο 

περιπτώσεις πρόκειται για δικαιώματα που έχουν περιορισμένη έκταση σε σχέση με την 
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πλήρη κυριαρχία, δεδομένου ότι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο σκοπό αλλά έχουν 

σημαντικές διαφορές. 

Σε αντίθεση με την υφαλοκρηπίδα όπου τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους 

υπάρχουν εξ αρχής και αυτοδικαίως (ab initio et ipso facto), τα ομώνυμα δικαιώματα 

στην ΑΟΖ αποκτώνται μόνον εφόσον υπάρξει ρητή διακήρυξη από το παράκτιο κράτος, 

για την υιοθέτηση της. 

Η «αποκλειστικότητα» των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΑΟΖ δεν έχει το ίδιο 

περιεχόμενο όπως στην περίπτωση της υφαλοκρηπίδας καθώς σε περίπτωση αδυναμίας 

αλιείας του παράκτιου κράτους στην ΑΟΖ, η Σύμβαση ΔΘ αναγνωρίζει παράλληλα 

δικαιώματα σε τρίτα κράτη
81

, χωρίς βέβαια να μεταβάλλονται στο ελάχιστο τα 

δικαιώματα του παράκτιου κράτους. Εξάλλου μόνο το παράκτιο κράτος έχει την εξουσία 

να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση αυτών των ρυθμίσεων σχετικά με την 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ζώντων ή μη των υδάτων και του βυθού, αλλά με την 

ειδοποιό διαφορά, ότι αφορά στον βυθό και το υπέδαφος της ΑΟΖ παραπέμπεται στις 

διατάξεις για την υφαλοκρηπίδα, χωρίς ποτέ να ταυτίζονται αυτές οι δυο ζώνες. 

 Έτσι, όσον αφορά τους μη ζώντες φυσικούς πόρους, το παράκτιο κράτος 

ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα για την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και 

διαχείριση τους στο βυθό, το υπέδαφος και τα υπερκείμενα ύδατα (κυρίως μέταλλα και 

ιχνοστοιχεία που μπορούν να εξαχθούν από το θαλασσινό νερό, μεταλλεύματα ή άλλα 

υλικά στοιχεία στο βυθό ή το υπέδαφος)
82

. 

 Όσον αφορά τους ζώντες φυσικούς πόρους, το παράκτιο κράτος που έχει 

θεσπίσει ΑΟΖ, η δικαιοδοσία του σε θέματα αλιείας επεκτείνεται έως τα όρια της, 

δηλαδή τα 200 νμ Παράλληλα, καθορίζονται και οι υποχρεώσεις του παράκτιου κράτους 

στην κατεύθυνση τριών βασικών αρχών: α) Την υποχρέωση για διατήρηση των ζώντων 

πόρων, κυρίως με τον καθορισμό του επιτρεπτού ορίου αλίευσης, β) Την υποχρέωση της 

βέλτιστης (optimum) εκμετάλλευσης των ζώντων πόρων και γ) Την υποχρέωση 

προστασίας τους
83

. 

 Το άρθρο 56 της Σύμβασης αναγνωρίζει στο παράκτιο κράτος κυριαρχικά 

δικαιώματα για άλλους οικονομικούς σκοπούς, όπως η παραγωγή ενέργειας από τα 

ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους, τα οποία δύνανται να συνδυαστούν με τα 
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δικαιώματα του στην κατασκευή και χρησιμοποίηση τεχνητών νησιών και 

εγκαταστάσεων. 

 

5.2.2 Δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους 

Η έννοια της δικαιοδοσίας πρέπει να θεωρηθεί ως αρμοδιότητα μικρότερης 

έντασης από τα κυριαρχικά δικαιώματα καθόσον, σε περίπτωση σύγκρουσης με 

δικαιώματα τρίτων κρατών τα κυριαρχικά υπερισχύουν ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

η διαφορά θα επιλυθεί με βάση τους γενικούς κανόνες για την επίλυση διαφορών. 

Σε συνέχεια αλλά και σε συνδυασμό των παραπάνω  κυριαρχικών δικαιωμάτων, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση, το παράκτιο κράτος ασκεί δικαιοδοσία στις εξής 

περιπτώσεις
84

: 

 Στην τοποθέτηση και χρησιμοποίηση τεχνητών νησιών, εγκαταστάσεων 

και κατασκευών. 

 Στην θαλάσσια επιστημονική έρευνα. 

 Στην προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

5.2.2.1 Τεχνητά νησιά, εγκαταστάσεις και κατασκευές 

Σύμφωνα με το άρθρο 60 της Σύμβασης προκύπτει ότι, το παράκτιο κράτος έχει 

την εξουσία να τοποθετεί τεχνητές νήσους και εγκαταστάσεις εντός της ΑΟΖ για 

οποιουσδήποτε λειτουργικούς και οικονομικούς σκοπούς έχει θεσπιστεί η ζώνη, ασκεί 

την αποκλειστική δικαιοδοσία επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένης της δικαιοδοσίας για 

θέματα τελωνειακά, δημοσιονομικά, υγειονομικά, μεταναστευτικά, καθώς και θέματα 

ασφαλείας. Στην αποκλειστική δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους περιλαμβάνεται και 

η ποινική για εγκλήματα που τελούνται επί των εγκαταστάσεων ή προκαλούν 

καταστροφές σε αυτές. Ζώνες ασφαλείας, όχι μεγαλύτερες των 500 μέτρων, 

καθορίζονται δικαιωματικά γύρω από τις εγκαταστάσεις  ή τα τεχνητά νησιά, χωρίς να 

παρεμποδίζεται σε καμία περίπτωση η διεθνής ναυσιπλοΐα. Επιπλέον, προκύπτει 

υποχρέωση απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται ή έχουν 

εγκαταλειφθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα γενικώς αποδεκτά  διεθνή πρότυπα, για λόγους 

ασφαλείας της ναυσιπλοΐας, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τα 
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δικαιώματα των τρίτων κρατών. Τέλος, όσον αφορά το νομικό καθεστώς των τεχνητών 

νήσων και των εγκαταστάσεων, ορίζεται
85

, ότι οι τεχνητοί νήσοι και άλλες 

εγκαταστάσεις δεν έχουν το καθεστώς το φυσικών νήσων, δηλαδή δεν έχουν αιγιαλίτιδα 

ζώνη, η παρουσία τους δεν επηρεάζει την οριοθέτηση αιγιαλίτιδας ζώνης, ΑΟΖ ή 

υφαλοκρηπίδας. 

 

5.2.2.2 Θαλάσσια επιστημονική έρευνα 

Από τη Σύμβασης ΔΘ
86

, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη θαλάσσια 

επιστημονική έρευνα εντός της ΑΟΖ. Η διενέργειά της από τα άλλα κράτη προϋποθέτει 

τη συναίνεση του παράκτιου κράτους, εφόσον πρόκειται φυσικά για ειρηνικούς σκοπούς, 

ούτως ώστε να προωθηθεί η επιστημονική γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος προς 

όφελος της ανθρωπότητας, Παρόλα αυτά, δικαιούται να αρνηθεί εάν οι προβλεπόμενες 

έρευνες αφορούν στην εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ή 

προϋποθέτουν εξορύξεις ή εγκατάσταση τεχνητών νήσων και άλλων κατασκευών. 

Σαφής διάκριση πρέπει να γίνει μεταξύ της επιστημονικής έρευνας που γίνεται 

επί της υφαλοκρηπίδας, με αυτή που διενεργείται στα υπερκείμενα ύδατα. Εφόσον το 

παράκτιο κράτος δεν έχει κηρύξει και οριοθετήσει ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδα ή 

ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα (ενιαίο θαλάσσιο όριο), η θαλάσσια επιστημονική έρευνα στα 

υπερκείμενα ύδατα θεωρείται ως μια ελευθερία της ανοιχτής θάλασσας. Η Ελλάδα, στην 

προκειμένη περίπτωση, απαιτεί είτε απλή γνωστοποίηση ή προηγούμενη άδεια των 

αρμόδιων αρχών, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν παραβιάζονται τα κυριαρχικά της 

δικαιώματα για εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της υφαλοκρηπίδας. 

Οι παραπάνω δυσχέρειες αντιπαρέρχονται στην περίπτωση που η Ελλάδα θεσπίσει ΑΟΖ, 

δεδομένου ότι τα δικαιώματα εκτείνονται τόσο στον βυθό όσο και στα υπερκείμενα 

ύδατα. 

5.2.2.3 Προστασία και διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος 

   Στο Μέρος ΧΙΙ της Σύμβασης, «Προστασία και Διατήρηση του Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος», ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με 

την πηγή προέλευσης και τη δικαιοδοσία. 
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Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 208 της Σύμβασης
87

, τα παράκτια κράτη πρέπει να 

υιοθετούν νόμους και κανονισμούς για την  πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της 

ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος που προέρχεται εμμέσως ή αμέσως από 

δραστηριότητες στον θαλάσσιο βυθό που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους και να 

διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Τα παραπάνω μέτρα δύναται να είναι αυστηρότερα 

αλλά σε καμία περίπτωση ελαστικότερα από τις διεθνείς ρυθμίσεις
88

. 

Εκτός από το παράκτιο κράτος, αρμόδιο για την εφαρμογή των κανόνων και των 

ρυθμίσεων αυτών είναι
89

: α) Το κράτος σημαίας, όταν πρόκειται για πλοία ή αεροσκάφη 

που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια και στα μητρώα του και φέρουν τη σημαία του. β) 

Οποιοδήποτε κράτος, όταν πρόκειται για φόρτωση αποβλήτων στο έδαφός του ή σε 

τερματικές εγκαταστάσεις ανοικτά των ακτών του. 

Τέλος, η Σύμβαση ΔΘ επεκτείνει την δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους και 

στην ΑΟΖ, πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης, στην προσπάθεια του να θεσπίσει ένα 

αποτελεσματικό πλέγμα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι, το παράκτιο κράτος έχει δικαιοδοσία όσον αφορά στην προστασία του θαλασσίου 

περιβάλλοντος, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων 

κρατών, που περιλαμβάνουν το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. 

5.2.3  Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ελλάδας ως 

παράκτιου κράτους στην Ελληνική ΑΟΖ 

 Τα άλλα δικαιώματα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 56 της Σύμβασης, 

είναι κυρίως η θέσπιση της συνορεύουσας ζώνης
90

, καθώς και το δικαίωμα της συνεχούς 

καταδίωξης
91

, η οποία μπορεί να αρχίσει από την ΑΟΖ για τυχόν παραβάσεις των 

ελληνικών νόμων και κανονισμών. 

 Βασική υποχρέωση της Ελλάδας είναι, σε κάθε περίπτωση θέσπισης 

ΑΟΖ, το ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων 

κρατών και να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης ΔΘ κατά την άσκηση 

των δικαιωμάτων και εκτέλεση των υποχρεώσεων της. 
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5.3 Δικαιώματα και υποχρεώσεις τρίτων κρατών στην Ελληνική ΑΟΖ 

5.3.1 Ελευθερίες της ανοιχτής θάλασσας 

Αν και η θαλάσσια περιοχή που ορίζεται ως ΑΟΖ δεν αποτελεί ανοικτή θάλασσα, 

τα τρίτα κράτη απολαμβάνουν μέσα σε αυτή συγκεκριμένες ελευθερίες
92

 όπως 

«ναυσιπλοΐας και υπέρπτησης» «τοποθέτησης υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών» και 

άλλες «διεθνώς νόμιμες χρήσεις», με την τελευταία να προκαλεί ερμηνευτικά 

προβλήματα ως προς τις στρατιωτικές ασκήσεις, δηλαδή εάν εμπίπτουν στην εφαρμογή 

της διάταξης του άρθρου 58 ή του άρθρου 59. Η διεξαγωγή τους δεν απαγορεύεται από 

τη Σύμβαση ΔΘ, γενικότερα, αλλά επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς όπως την 

υποχρέωση για αποχή από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας 

οποιουσδήποτε κράτους
93

, αφαιρώντας έτσι κάθε στοιχείο επιθετικού προσανατολισμού 

εναντίον της Ελλάδας ή άλλου κράτους. 

5.3.2 Συμμετοχή τρίτων κρατών στην αλιεία 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 62 της Σύμβασης, τα τρίτα κράτη 

αποκτούν δικαίωμα να εκμεταλλευτούν εκείνα τους ζώντες φυσικούς πόρους στην ΑΟΖ, 

στην περίπτωση που υφίσταται αδυναμία από το παράκτιο κράτος. 

Έτσι, στην εξαιρετική περίπτωση όπου το παράκτιο κράτος δεν έχει τη 

δυνατότητα να εκμεταλλεύεται την επιτρεπτή ποσότητα αλιευμάτων της ΑΟΖ του, 

οφείλει να επιτρέψει σε τρίτα κράτη την πρόσβαση στο σχετικό πλεόνασμα, μετά από 

συμφωνία ή άλλη διευθέτηση, και ειδικότερα για τα περίκλειστα ή τα γεωγραφικώς 

μειονεκτούντα κράτη. Ο τρόπος και οι όροι συμμετοχής καθορίζονται από τα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέσω διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών, χωρίς ωστόσο τα εν 

λόγω κράτη να δικαιούνται να μεταβιβάσουν άμεσα ή έμμεσα το δικαίωμα συμμετοχής 

τους στο αλίευμα προς τρίτα κράτη ή πολίτες άλλων χωρών
94

. 

5.3.3 Υποχρεώσεις τρίτων κρατών στην ΑΟΖ 

Όπως βασική υποχρέωση της Ελλάδας, σε περίπτωση θέσπισης ελληνικής ΑΟΖ, 

είναι το ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων 
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κρατών και να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης ΔΘ κατά την άσκηση 

των δικαιωμάτων και εκτέλεση των υποχρεώσεων της, έτσι καθιερώνεται από τη 

Σύμβαση και η υποχρέωση των τρίτων κρατών να λαμβάνουν υπόψη τους τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας και να συμμορφώνονται με τους ελληνικούς νόμους 

και κανονισμούς, στον βαθμό που δεν είναι αντίθετοι με τις σχετικές ρυθμίσεις της 

Σύμβασης. 

5.4 Υπολειπόμενα δικαιώματα 

Γενικά, στις περιπτώσεις εκείνες όπου η Σύμβαση ΔΘ δεν αναγνωρίζει 

δικαιώματα ή δικαιοδοσία στο παράκτιο κράτος ή σε τρίτα κράτη εντός της ΑΟΖ και 

υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, η διαφορά θα πρέπει να διευθετείται με βάση την 

αρχή της ευθυδικίας, όπως περιγράφεται και στο άρθρο 59:  

«Στις περιπτώσεις που η παρούσα σύμβαση δεν παρέχει συγκεκριμένα 

δικαιώματα ή δικαιοδοσίες στο παράκτιο κράτος ή σε άλλα κράτη μέσα στην 

αποκλειστική οικονομική ζώνη, και προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο 

παράκτιο κράτος και άλλο κράτος ή κράτη, η διαφορά αυτή θα πρέπει να διευθετείται με 

βάση την αρχή της ευθυδικίας και το υπό το φώς όλων των σχετικών πραγματικών 

περιστατικών, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη σπουδαιότητα των συμφερόντων των 

μερών καθώς και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της.» 

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι, δεν υπάρχει καμία προτίμηση υπέρ συγκεκριμένου 

μέρους της διένεξης και κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. 

Ουσιαστικά, προκρίνει τη διευθέτηση της διαφοράς με διπλωματικά μέσα και σε 

περίπτωση αποτυχίας, παραπομπή σε ένα από τα παρακάτω δικαστικά σώματα
95

: 

 α) το διεθνές δικαστήριο για το δίκαιο της θάλασσας που ιδρύεται σύμφωνα με 

το παράρτημα VI της Σύμβασης 

β) το διεθνές δικαστήριο της Χάγης 

γ) ή ένα διαιτητικό δικαστήριο, συγκροτούμενο σύμφωνα με το παράρτημα VII 

της Σύμβασης. 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου η διένεξη αφορά στρατιωτικές 

δραστηριότητες και ένα από τα μέρη έχει διακηρύξει ότι εξαιρεί εαυτό από τη 

διευθέτηση τέτοιων διαφορών με υποχρεωτική διαδικασία τρίτου μέρους
96

. 
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6 Σχέση της ΑΟΖ με τις υπόλοιπες θαλάσσιες ζώνες 

6.1  Εισαγωγή 

 Ένα κράτος , δεν είναι απαραίτητο να θεσπίσει μια ζώνη δικαιοδοσίας σε 

όλες τις θάλασσες που το περιβρέχουν. Εάν το επιθυμεί, μπορεί να υιοθετήσει ζώνες 

μόνο σε ορισμένες περιοχές. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις η Γαλλία και η Ισπανία που 

ενώ θέσπισαν ΑΟΖ στον Ατλαντικό Ωκεανό αλλά όχι στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου 

κήρυξαν ζώνες «οικολογικής προστασίας» και «ζώνη προστασίας της αλιείας», 

αντίστοιχα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η κήρυξη νέων ζωνών δικαιοδοσίας ή η 

επέκταση των χωρικών υδάτων μόνο σε ένα τμήμα της χώρας (π.χ. νότιο), θα ήταν 

προβληματική καθώς θα μπορούσε να ερμηνευτεί από την Τουρκία ως παραδοχή της 

θέσης που υποστηρίζει ότι το Αιγαίο είναι μια «ημίκλειστη θάλασσα» με ιδιαίτερες 

γεωγραφικές συνθήκες όπου απαιτείται η συγκατάθεση της για την υπόψη θέσπιση νέας 

ζώνης.   

Η καθιέρωση μιας sui generis, πολυλειτουργικής ζώνης όπως είναι η ΑΟΖ, 

δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη σχέση της με τις άλλες θαλάσσιες ζώνες που 

υφίστανται στο χώρο του δικαίου της θάλασσας καθώς και τις επιπτώσεις στο νομικό 

καθεστώς τους. Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό, θα εξετάσουμε τη σχέσεις της με τις υπόλοιπες 

θαλάσσιες ζώνες της Σύμβασης, δηλαδή, με την χωρική θάλασσα, την συνορεύουσα 

ζώνη, την υφαλοκρηπίδα και τέλος την ανοικτή θάλασσα. 

 

6.2 Η Χωρική Θάλασσα και η ΑΟΖ 

Παρόλο που είθισται να λέγεται ΑΟΖ 200 νμ, είναι σαφές ότι αυτό αναφέρεται 

στο μέγιστο όριο της ΑΟΖ μαζί με τη χωρική θάλασσα. Συνεπώς, από το εύρος της 

χωρικής θάλασσας εξαρτάται και το εύρος της ΑΟΖ. Επιπλέον, ο θεσμός της ΑΟΖ, όπως 

είδαμε, προέκυψε από την ανάγκη υπερκέρασης των αδυναμιών του διπόλου χωρική 

θάλασσα – ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή, από το καθεστώς της κρατικής κυριαρχίας σε 

αυτό της ελευθερίας της ανοιχτής θάλασσας. Η θέση που υιοθετήθηκε από τη Σύμβαση 

ΔΘ (1982) είναι ότι η χωρική θάλασσα
97

 είναι αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας του 

κράτους και το εύρος της δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 12 νμ 
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Εξάλλου, η ΑΟΖ ξεκινά από το εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας και σε 

συνέχεια αυτής και οι γραμμές βάσης της χωρικής θάλασσας αποτελούν και τις γραμμές 

βάσης με τις οποίες μετράται και το εύρος της ΑΟΖ.  

Τα κοινά χαρακτηριστικά, λοιπόν, των δύο ζωνών είναι: 

α) Υπολογίζονται από τις ίδιες γραμμές βάσης 

β) Το εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας αποτελεί το εσωτερικό όριο της 

ΑΟΖ. 

γ) Παρέχονται δικαιώματα στα ύδατα, το βυθό και στο υπέδαφος και στις 

δυο ζώνες. 

Οι διαφορές τους εντοπίζονται στο χαρακτήρα και το περιεχόμενο των 

δικαιωμάτων αυτών, όπου στη χωρική θάλασσα είναι ξεκάθαρα πλήρη κυριαρχικά 

δικαιώματα, ενώ στην ΑΟΖ, όπως αναλύθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, πρόκειται 

για κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιώματα δικαιοδοσίας επί των φυσικών ζώντων και 

μη πόρων, οικονομικού χαρακτήρα, και άλλα δικαιώματα, όχι απαραίτητα οικονομικού 

χαρακτήρα, αλλά με συνυπάρχοντα τόσο τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους αλλά 

και των άλλων κρατών. 

 

6.3 Η Συνορεύουσα Ζώνη και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 

Σύμφωνα με τα γραφόμενα στη σύμβαση για τη συνορεύουσα ζώνη
98

, 

παρατηρούμε ότι αυτή και η ΑΟΖ επικαλύπτονται από άποψη περιοχής, από το 

εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας έως τα 24 νμ Οι δύο ζώνες είναι λειτουργικές , με 

ευρύτερα δικαιώματα στην περίπτωση της ΑΟΖ καθώς είναι πολύ πιο συγκεκριμένα τα 

δικαιώματα της συνορεύουσας αλλά και από άποψη περιεχομένου η ΑΟΖ διατρέχεται 

από κυριαρχικά δικαιώματα, οικονομικού χαρακτήρα κυρίως, σε αντίθεση με τη 

συνορεύουσα ζώνη (τελωνειακά, δημοσιονομικά, μεταναστευτικά ή υγειονομικά), 

προσδίδοντας της έναν πιο «προστατευτικό χαρακτήρα». 

Επιπρόσθετα,, το άρθρο 303 παρ. 2 της Σύμβασης επιτρέπει την επέκταση της 

δικαιοδοσίας του παράκτιου κράτους σχετικά με την προστασία των αρχαιολογικών και 

ιστορικών αντικειμένων που βρίσκονται στο βυθό της συνορεύουσας ζώνης, 
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καθιερώνοντας κατ’ ουσία μια «αρχαιολογική ζώνη
99

» 24 νμ, κάτι το οποίο δεν 

προβλέπεται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. 

Τέλος, η ΑΟΖ δεν ανήκει στην  περιοχή της ανοικτής θάλασσας, ενώ η 

συνορεύουσα ζώνη ανήκει. Στην περίπτωση όμως που το παράκτιο κράτος θεσπίσει 

ΑΟΖ, τότε η θαλάσσια περιοχή της συνορεύουσας ζώνης παύει να ανήκει στην ανοικτή 

θάλασσα. 

 

6.4 Η Υφαλοκρηπίδα και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 

Κατά τη διάρκεια της Τρίτης Συνδιάσκεψης για τη Σύμβαση του Δικαίου της 

Θάλασσας (UNCLOS III), επικράτησε η άποψη που υποστήριζε τη διατήρηση της 

αυτονομίας των καθεστώτων των δυο ζωνών, τα οποία θα ήταν συμπληρωματικά και όχι 

αποκλειστικά. Έτσι, το καθεστώς της Υφαλοκρηπίδας θα παρέμενε και θα κάλυπτε τον 

βυθό και το υπέδαφος μέχρι το τέλος του υφαλοπλαισίου μέχρι τα 200 νμ και σε 

ορισμένες περιπτώσεις τα 350 νμ. Παράλληλα, το καθεστώς της ΑΟΖ θα περιλάμβανε 

τον βυθό και το υπέδαφος μέχρι τα 200 νμ, καθώς και τα υπερκείμενα ύδατα.  

 

6.4.1 Ομοιότητες και διαφορές των δύο καθεστώτων
100

 

6.4.1.1 Ομοιότητες 

α) Τόσο η ΑΟΖ όσο και η Υφαλοκρηπίδα χορηγούν κυριαρχικά δικαιώματα 

στο παράκτιο κράτος και υπέρ αυτού. 

β) Είναι λειτουργικές ζώνες οικονομικού χαρακτήρα καθώς αφορούν 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της περιοχής τους. 

δ) Το αποκλειστικό δικαίωμα για την κατασκευή, εξουσιοδότηση και 

ρύθμιση της κατασκευής, λειτουργίας και χρήσης τεχνητών νησιών, εγκαταστάσεων 

στην ΑΟΖ, εφαρμόζεται mutatis mutandis και στην Υφαλοκρηπίδα. 

Το άρθρο 246 της Σύμβασης επιβάλλει το ίδιο καθεστώς για την θαλάσσια 

επιστημονική έρευνα και στις δυο ζώνες. 
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6.4.1.2 Διαφορές  

α) Στην ΑΟΖ δεν υπάρχει αναφορά στους γεωφυσικούς παράγοντες του 

βυθού, σε αντίθεση με την Υφαλοκρηπίδα. 

β) Το καθεστώς της ΑΟΖ αφορά όλους τους φυσικούς πόρους, ζώντες και 

μη ζώντες, ενώ το καθεστώς της Υφαλοκρηπίδας αφορά κυρίως μη ζώντες πόρους, με 

εξαίρεση τα καθιστικά είδη. 

γ) Η ΑΟΖ καλύπτει το βυθό, το υπέδαφος και τα υπερκείμενα ύδατα, ενώ η 

Υφαλοκρηπίδα παραχωρεί δικαιώματα μόνο στο βυθό και το υπέδαφος. 

δ) Η ΑΟΖ σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα 200 νμ από την ακτή ενώ η 

Υφαλοκρηπίδα δύναται να τα ξεπεράσει μέχρι το τέλος του υφαλοπλαισίου, και σε 

ορισμένες περιπτώσεις έως τα 350 νμ 

ε) Τα ύδατα υπεράνω της Υφαλοκρηπίδας διατηρούν το καθεστώς της 

ανοιχτής θάλασσας
101

 (εάν δεν οριστεί ΑΟΖ) ενώ τα ύδατα της ΑΟΖ δεν ανήκουν στην 

ανοιχτή θάλασσα. 

στ) Υπάρχει πρόβλεψη να δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στα άλλα κράτη 

(πλην του παράκτιου) στο πλεόνασμα του αλιεύματος των ζώντων πόρων στην ΑΟΖ 

αλλά δεν υπάρχει, σαφώς, καμία τέτοια πρόβλεψη για τους μη ζώντες φυσικούς πόρους 

και στις δυο ζώνες. 

ζ) Η Σύμβαση αναφέρεται
102

 στα κυριαρχικά δικαιώματα του παράκτιου 

κράτους, μόνο για το σκοπό «εξερεύνησης» της Υφαλοκρηπίδας και «εκμετάλλευσης» 

των φυσικών πόρων της, αντίθετα με τις δυνατότητες «διατήρησης» και «διαχείρισης» 

που έχει η ΑΟΖ
103

. 

η) Τέλος, μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στα δύο καθεστώτα, αφορά στο 

γεγονός ότι τα δικαιώματα της Υφαλοκρηπίδας υφίστανται εξαρχής και αυτοδικαίως (ab 

initio et ipso facto), αντίθετα με τα δικαιώματα της ΑΟΖ τα οποία εξαρτώνται από ρητή 

διακήρυξη και τη θέσπιση της ζώνης.  
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6.5 Η Ανοιχτή Θάλασσα και η ΑΟΖ 

Το άρθρο 2 της Σύμβασης για την Ανοικτή Θάλασσα του 1958, καθορίζει ότι: « Η 

ανοιχτή θάλασσα, είναι ελεύθερη για όλα τα έθνη και κανένα κράτος δεν δύναται 

νομίμως να θέσει οιοδήποτε τμήμα υπό την κυριαρχία του. Η ελευθερία της ανοιχτής 

θάλασσας ασκείται με τις προϋποθέσεις που τίθενται σ’ αυτά τα άρθρα και σ’ άλλους 

κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Αποτελείται, inter alia, τόσο για τα παράκτια όσο και τα 

μη παράκτια κράτη, από: 

α) την  ελευθερία της ναυσιπλοΐας, 

β) την ελευθερία της αλιείας, 

γ) την ελευθερία τοποθέτησης υποβρυχίων καλωδίων και σωληναγωγών, και 

δ) την ελευθερία υπέρπτησης πάνω από την ανοικτή θάλασσα.
104

» 

 Με τη Σύμβαση ΔΘ του 1982
105

 όμως, παρέχεται ένας αρνητικός ορισμός και 

επιβάλλεται το καθεστώς της ανοιχτής θάλασσας σε όλα τα μέρη της θάλασσας που δεν 

περιλαμβάνονται στην ΑΟΖ, την χωρική θάλασσα, τα εσωτερικά και τα αρχιπελαγικά 

ύδατα, παρέχοντας μεν συγκεκριμένες ελευθερίες ανοιχτής θάλασσας στα τρίτα κράτη 

αλλά χορηγεί, όπως έχουμε ήδη εξετάσει, κυριαρχικά δικαιώματα, δικαιοδοσίες και άλλα 

δικαιώματα στο παράκτιο κράτος. 
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Επίλογος 

Μέσα από τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της Τρίτης Συνδιάσκεψης των 

Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και τη Σύμβαση που προέκυψε από αυτή, 

προέκυψαν θεσμικές όσο και ουσιαστικές αλλαγές. Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να 

παρουσιάσει τόσο το ιστορικό, όσο και το θεσμικό πλαίσιο της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης, του νέου αυτού θεσμού που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της 

Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας, που έχει χαρακτηριστεί εύστοχα ως το «σύνταγμα 

των θαλασσών», με έμφαση στην Ελλάδα ως παράκτιο κράτος. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να τονίσουμε τα παρακάτω σημεία: 

 Η ΑΟΖ αποτελεί ανατροπή του διπόλου χωρικής θάλασσας-ανοιχτής 

θάλασσας και παρέχει την απαραίτητη ομαλή μετάβαση από το καθεστώς πλήρης 

κυριαρχίας του παράκτιου κράτους επί της εθνικής περιοχής, σε αυτό της απόλυτης 

ελευθερίας της ανοιχτής θάλασσας. 

 Από τις διαρκώς αυξανόμενες αναφορές του ακαδημαϊκού κόσμου αλλά 

και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι εμφανές ότι η έμφαση των δικαιωμάτων της 

ΑΟΖ που δίνεται στους φυσικούς πόρους και τις οικονομικές χρήσεις της, γενικότερα, 

έχει αποκτήσει  ιδιαίτερη σημασία η υπόθεση υιοθέτησής της από την Ελλάδα. 

 Αν και θεωρείται γενικά ισορροπημένο και μετριοπαθές, το νομικό 

καθεστώς της ΑΟΖ, η Σύμβαση Δικαίου της Θάλασσας εισάγει μια νέα κατηγορία 

νομικού καθεστώτος με sui generis νομικό χαρακτήρα, διαφορετικό από τη χωρική 

θάλασσα και από την ανοιχτή θάλασσα. 

 Ο τίτλος της ζώνης είναι δηλωτικός του περιεχομένου και του χαρακτήρα 

της ζώνης όπου η αποκλειστικότητα των δικαιωμάτων της Ελλάδας, μολονότι έχει 

κάποιες διαβαθμίσεις, δεν παύει να ισχύει και να διατηρείται. 

 Το αντιστάθμισμα των μεγάλων δυνατοτήτων που δίνονται στην Ελλάδα 

με την καθιέρωση της ΑΟΖ και του αποκλειστικού ελέγχου στους πόρους της, ζώντες και 

μη, είναι η ανάληψη της σημαντικής ευθύνης ορθολογικής διαχείρισης και προαγωγής 

των φυσικών πόρων της θάλασσας, ιδίως των ζώντων. 

 Όπως αναφέρει και η Α. Στρατή: «…θα ήταν σκόπιμο η κήρυξη ΑΟΖ να 

συνδυάζεται με την επέκταση των χωρικών υδάτων, απαραίτητο δε σε περίπτωση 

δικαστικής επίλυσης της διαφοράς οριοθέτησης με την Τουρκία. Και τούτο διότι εάν 

οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ με το ισχύον εύρος των χωρικών υδάτων και δεν 
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αποδοθεί πλήρης επήρεια σε ορισμένα ελληνικά νησιά, η Ελλάδα δεν θα δικαιούται να 

επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο μέλλον στις περιοχές που θα έχουν ήδη οριοθετηθεί 

και θα επηρεάζονται από την εν λόγω επέκταση. Υπενθυμίζεται ότι τα διεθνή 

δικαιοδοτικά όργανα έχουν αποδεχθεί την υπεροχή του δικαιώματος σε αιγιαλίτιδα ζώνη 

έναντι του δικαιώματος σε υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ γειτονικού κράτους, σε περίπτωση δε 

επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ., το 71,2% του Αιγαίου θα 

περιέλθει υπό ελληνική κυριαρχία
106

.» 

 Το καθεστώς της ΑΟΖ έχει αποκτήσει εθιμική ισχύ και η πρακτική των 

κρατών, εν τέλει, είναι αυτή που θα ολοκληρώσει και θα εξειδικεύσει τις επιμέρους 

ρυθμίσεις και τα κενά της Σύμβαση ΔΘ για την ΑΟΖ. 

 Η δυνατότητα της επιβολής και εκτέλεσης που πρέπει να διαθέτει το 

παράκτιο κράτος για την εφαρμογή στην πράξη της ΑΟΖ, απαιτεί μεγάλο πλέγμα 

νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, ανεπτυγμένες οικονομικές και τεχνολογικές 

ικανότητες και σημαντικές δυνατότητες εποπτείας και ελέγχου αυτής της αχανούς 

περιοχής. 

Συμπερασματικά, το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας για την επέκταση της 

δικαιοδοσίας της πέραν του υφιστάμενου ορίου των 6 ν.μ. και κατοχύρωσης μέσω 

διμερών οριοθετήσεων, όπου αυτό είναι εφικτό, έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις 

αλλά θα βοηθήσει στο να αποφευχθεί ο κίνδυνος του να παραμείνει ο ελληνικός 

θαλάσσιος χώρος η τελευταία περιοχή της Μεσογείου, όπου όχι μόνο δεν θα έχει 

θεσπιστεί ΑΟΖ ή άλλη θαλάσσια ζώνη αλλά και το εύρος των χωρικών υδάτων θα είναι 

περιορισμένο.  
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