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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  

  Οι θαλάσσιες ζώνες, οι οποίες είναι για πολλούς μια μόδα της εποχής, αποτελούν 

σήμερα, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του δικαίου της θάλασσας ή και ακόμα 

καλύτερα αποτελούν τα ανθρώπινα καθεστώτα επί των θαλασσών. Κάποιες από 

αυτές είναι χρονικά νεότερες από κάποιες άλλες ενώ όλες διέπονται από ξεχωριστά, 

αλληλένδετα καθεστώτα. Πιο συγκεκριμένα, η νεοαποκτηθείσα ζώνη του δικαίου της 

θάλασσας είναι αυτή της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.). Έτσι, όπως 

κάθε νέο και καινούργιο, το οποίο δημιουργεί συγχύσεις και αμφισβητήσεις έτσι και 

η ζώνη αυτή αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία τόσο για την επίδρασή της με τις άλλες 

ζώνες όσο και για τα οφέλη που θα προσποριστούν, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και 

σε ελληνικό.  

  Η παρούσα διπλωματική έχει σκοπό να αναλύσει σε θεωρητικό επίπεδο τόσο τις 

αρχές που διέπουν την Α.Ο.Ζ όσο και την ύπαρξη ή όχι υδρογονανθράκων στα 

θαλάσσια ελληνικά ύδατα. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία διακρίνεται σε δυο μέρη. Το 

πρώτο μέρος περιλαμβάνει δύο κεφάλαια, στο πρώτο γίνεται παράλληλη και 

συγκριτική παρουσίαση του δικαίου της θάλασσας και κάθε ζώνη με την Α.Ο.Ζ ενώ 

στο δεύτερο παρατίθενται η μέθοδος και ο καθορισμός οριοθέτησης της Α.Ο.Ζ 

συγκριτικά με τις άλλες ζώνες σε διεθνές, μεσογειακό και εθνικό επίπεδο. Το δεύτερο 

μέρος περιλαμβάνει το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο 

μέρος περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των πετρελαϊκών συστημάτων αλλά και τις 

γειτονικές χώρες της Ελλάδας που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο. Το δεύτερο 

μέρος του κεφαλαίου περιλαμβάνει την ανάλυση της Ελληνικής τακτικής στον τομέα 

των υδρογονανθράκων όσο και μία θεωρητική γεωλογική ανάλυση στον Ελληνικό 

θαλάσσιο χώρο για την ύπαρξη ή όχι πετρελαίων.  
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SSUUMMMMAARRYY  

Maritime zones, which are for many a fashion of the time, are today an 

integral part of the law of the sea life or even better are the human regimes of the seas. 

Some of these are years younger than others but all are governed by separate, 

interrelated regimes. More specifically, the newly acquired area of the law of the sea 

is that of the exclusive economic zone. So, as any new, which creates confusion and 

doubts, so this zone was fronted with distrust for both its effect with the other zones 

as well as the benefits to be obtained, both at international level and Greek. 

The present study aims to analyze in theory both the principles governing the 

EEZ and the existence or not of hydrocarbons in marine Greek waters. More 

specifically, the study is divided into two parts.  

The first part contains two chapters, the first is about the parallel and 

comparative presentation of the law of the sea and each zone with the EEZ, while the 

second lists the method and specifying demarcation of EEZS compared to the other 

zones at international, continental and national levels.  

The second part contains the third chapter, which consists of two parts. The 

first part includes the features of petroleum systems but also the neighboring countries 

of Greece who produce and export oil. The second part of the chapter contains the 

analysis of the Greek tactical hydrocarbon sector and a theoretical geological analysis 

in the Greek maritime space for the existence or not of oils.  
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

  Στην εποχή του σήμερα, που συνάδει με την οικονομική κρίση αλλά και την 

αναξιοπιστία των πολιτικών θεσμών, ο καθορισμός της Ελληνικής Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης αποτελεί πρωτεύον και καθημερινό θέμα συζήτησης. Ένα θέμα 

συζήτησης, που πλέον εντάσσεται στις παραμέτρους που υπονοεί το ερώτημα: τι 

θέλει, η Ελλάδα να γίνει όταν μεγαλώσει;1  

  Οι συζητήσεις αυτές, κάποιες από τις οποίες βασίζονται σε μη τεκμηριωμένα 

στοιχεία, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κατάστασης με κύρια 

χαρακτηριστικά τη σύγχυση, την παραπληροφόρηση ή ακόμα και τη γιγάντωση ή την 

εκμηδένιση τόσο των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της Α.Ο.Ζ όσο και της 

ύπαρξης ή όχι υδρογονανθράκων στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα. 

  Ιδιαίτερα στο θέμα των υδρογονανθράκων, σε κάποιες περιπτώσεις, οι ποσότητες 

και οι τιμές που έχουν αναφερθεί έφταναν στο σημείο να αναφέρονται σε 

εξωπραγματικά ποσά. Χωρίς, όμως, πρώτα να έχουν απαντηθεί ερωτήματα, όπως 

υπάρχουν πετρέλαια, που, είναι εξορύξημα και σε τι ποσότητα, το κόστος της 

εξόρυξης, η Ελλάδα μπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο κόστος, την συμφέρει οικονομικά 

να εξορύξει με το ισχύον νομικό καθεστώς και με τις ισχύουσες πολιτικοοικονομικές 

συνθήκες, σε πόσα χρόνια θα υπάρχει κέρδος. 

 Τέλος, εφόσον δοθούν απαντήσεις στα θέματα τις Α.Ο.Ζ και των υδρογονανθράκων, 

τα στοιχεία που θα εξαχθούν θα πρέπει να συνδυαστούν. Ο συνδυασμός αυτός, θα 

επιφέρει βοήθεια έτσι ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την Ελληνική 

τακτική στο θέμα: ΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ,,  ΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΥΥΔΔΡΡΟΟΓΓΟΟΝΝΑΑΝΝΘΘΡΡΑΑΚΚΩΩΝΝ.   

 

                                                           
1
 Άρθρο, Σπύρου Ν. Λίτσα, Επίκουρου Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, «Τι θέλει η Ελλάδα να γίνει όταν 

μεγαλώσει;», Μάιος 1, 2013, 

 http://www.kouskouvelis.gr/site/el/endiaferonta/item/177-%CF%84%CE%B9-

%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-

%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-

%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9 ,(είσοδος 21/2/14). 
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  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η παράθεση κι η ανάλυση 

των στοιχείων της Α.Ο.Ζ, τα οποία πηγάζουν από το Δίκαιο της Θάλασσας και η 

συγκριτική της ανάλυση με τις υπόλοιπες θαλάσσιες ζώνες, με στόχο να διευκρινιστεί 

ποια ζώνη αναφέρεται σε τι και τα δικαιώματα σε κάθε μια. Παράλληλα αναλύθηκε η 

διεθνής και μεσογειακή διπλωματία των άλλων κρατών με σκοπό να ξεκαθαριστεί, 

κυρίως στο Αιγαίο, πως και εάν η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει παρόμοιες 

κινήσεις. Τέλος, γίνεται μια γεωλογική, θεωρητική, ανάλυση για το πώς και που 

μπορεί να βρίσκονται πετρελαϊκά συστήματα, σε γενικό αλλά και σε ελληνικό 

γειτονικό επίπεδο και αν αυτά τα συστήματα είναι δυνατόν να έχουν αναπτυχθεί και 

στις Ελληνικές θάλασσες. 
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11οο  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

11..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ..  

  Παρατηρώντας κανείς, την ιστορική εξέλιξη των διεθνών θαλάσσιων δρώμενων, θα 

προσέξει ότι τόσο το Δίκαιο της Θάλασσας όσο και οι έννοιες που αναπτύχθηκαν σε 

αυτό αποτελούν εξελίξεις παράλληλες αλλά και ταυτόχρονα πολύ διαφορετικές. Για 

να κατανοηθούν, σωστά, ουσιαστικά και αντικειμενικά, αυτές οι έννοιες αλλά και οι 

διαφορές τους, κυρίως με την Α.Ο.Ζ, θα πρέπει ναι μεν να είναι γνωστές οι 

ξεχωριστές πληροφορίες που εξάγονται από το Διεθνές Δίκαιο αλλά και τα 

συμπεράσματα που συνάγονται από την διασταύρωση αυτών των πληροφοριών. 

11..11..  ΟΟ  ««ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΣΣ»»  ΕΕΞΞΕΕΛΛΙΙΞΞΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΑΑΣΣ  

  Ανατρέχοντας κανείς στον «ιστορικό δρόμο» της θάλασσας θα παρατηρήσει ότι, για 

την καλύτερη κατανόησή της, η εξέλιξή μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις χρονικές 

περιόδους: 

��  ΠΠεερρίίοοδδοοςς  εεθθιιμμιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ  

    Για 400 και χρόνια, οι μεγάλες θαλάσσιες δυνάμεις διαμόρφωναν τους κανόνες της 

θάλασσας σύμφωνα με τα στρατηγικά και εμπορικά συμφέροντά τους. Από το τέλος 

του Μεσαίωνα και μετά, τα μεγάλα ναυτικά και αποικιακά κράτη «απαιτούσαν να 

ασκήσουν μια αποκλειστική δικαιοδοσία πάνω σε ορισμένα τμήματα της θάλασσας 

εν ονόματι είτε της γειτνίασης (Αγγλία) είτε του αποτελεσματικού τους ελέγχου (η 

Γένοα στη θάλασσα της Τυρηνίας, η Βενετία στην Αδριατική), είτε ενός παπικού 

τίτλου (Ισπανία και Πορτογαλία- παπική Βούλα Inter Coetera του 1493)»2. Έτσι, με 

το πέρασμα του χρόνου είχε διαμορφωθεί ένα θαλάσσιο νομικό καθεστώς με την 

μορφή εθιμικών κανόνων3, που όμως δεν ήταν δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, οι θεσμοί 

και οι κανόνες που συντελούσαν το νομικό αυτό καθεστώς εκτός ότι δεν μπορούσαν 

να επιλύσουν πληθώρα προβλημάτων που προέκυπταν σε πλήθος κρατών, είτε 

                                                           
2
 Nguyen, Q., D., Daillet P., Pellet A., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Το δίκαιο της θάλασσας, Επιμέλεια για 

την ελληνική έκδοση Δίπλα Χαριτινή, 3
η
 έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ. 21. 

3
  Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο ΙΙ, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα, 1982, σελ. 81. 
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δυνατών είτε αδύναμων, το κυριότερο μειονέκτημά τους ήταν ότι ήταν 

προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και τα συμφέροντα των μεγάλων θαλάσσιων 

δυνάμεων. 

��  ΜΜέέχχρριι  ττοο  11996600  

  Από τα μέσα του 19ου αιώνα, η επίλυση των θαλάσσιων προβλημάτων καθώς και οι 

εθιμικοί κανόνες κωδικοποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν μέσω διακηρύξεων και 

Συμβάσεων. Αυτές, όπως συντάχθηκαν, αποτέλεσαν τη σταδιακή δόμηση του δικαίου 

της θάλασσας, χωρίς βέβαια καμιά διεθνή αναγνώριση4. Η πρώτη Σύμβαση ήταν η 

Διακήρυξη του Παρισιού το 1856 που η θεματολογία του αφορούσε τον θαλάσσιο 

πόλεμο, που όμως οι κανόνες του καθορίσθηκαν αργότερα στη δεύτερη Συνδιάσκεψη 

της Χάγης, το 19075. 

  Βέβαια, στην ιστορία διαμόρφωσης του δικαίου της θάλασσας δεν θα πρέπει να μην 

λαμβάνουμε υπόψη μας το ρόλο που διαδραμάτισαν τα ιδιωτικά συμφέροντα και οι 

μη κυβερνητικές οργανώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μη 

κυβερνητική οργάνωση Διεθνούς Ναυτιλιακής Επιτροπής (C.M.I), αποτελούμενη από 

επαγγελματίες των θαλάσσιων μεταφορών και από καθηγητές του ναυτικού δικαίου, 

όπου από το 1897 οι εργασίες της είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 20 νέων 

συμβάσεων για την ασφάλεια της θάλασσας6. Από τότε παρατηρείται μια τάση 

συνεχούς πολλαπλασιασμού των συμβάσεων με αποτέλεσμα το σταδιακό 

υποβιβασμό των εθιμικών κανόνων και την ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη για μια «νέα, 

θαλάσσια, διεθνούς αναγνωρισμένη, γλώσσα». 

  Η πρώτη προσπάθεια για αναγνώριση Διεθνούς Δικαίου έγινε το 1930 από τη 

Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε), στοχεύοντας στη διαμόρφωση κανόνων για την έκταση 

και τα δικαιώματα του κράτους στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα στενά7. Παρόλο όμως, 

ότι ήταν αποδεκτό το γεγονός ότι έπρεπε να υπάρχει ένα διεθνώς νομικά 

αναγνωρισμένο καθεστώς γι’ αυτά τα ζητήματα, η Συνδιάσκεψη δεν κατάφερε να 

πάρει αποφάσεις εξαιτίας της διαφωνίας, των Κρατών που συμμετείχαν, ως προς την 

                                                           
4
 Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο ΙΙ, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα, 1982, σελ. 82. 

5
 Nguyen, Q., D., Daillet P., Pellet A., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Το δίκαιο της θάλασσας, Επιμέλεια για 

την ελληνική έκδοση Δίπλα Χαριτινή, 3
η
 έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ. 22. 

6
 Ibid, σελ. 22. 

7
 Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο ΙΙ, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα, 1982, σελ. 82. 
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έκτασή της8. Από το 1945 και μετά, ακόμα δύο νέοι παράγοντες καταδεικνύουν όλο 

και πιο επιτακτικά την ανάγκη για ένα κοινώς αποδεκτό θαλάσσιο κώδικα. Οι 

παράγοντες αυτοί αφορούσαν την τότε συνειδητοποίηση της αξιοποίησης των 

ενεργειακών και ορυκτών πόρων τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου 

υπεδάφους αλλά και την ραγδαία αύξηση των αλιευτικών πόρων9. Όλα τα παραπάνω 

συνετέλεσαν στη δημιουργία δύο διακηρύξεων, θεμελιωδών σταθμών για το 

θαλάσσιο δίκαιο, που εξέδωσε ο πρόεδρος των Η.Π.Α, Harry Tryman, στης 2 

Φεβρουαρίου 1945. «Αυτές αναφερόταν στα δικαιώματα της αλιείας στη θάλασσα 

και στα δικαιώματα έρευνας, ελέγχου και εκμεταλλεύσεως του βυθού της θάλασσας 

έξω από την αιγιαλίτιδα ζώνη».10  

  Από το 1948 και μετά ξεκινάει μια περίοδος διεργασιών και προετοιμασίας που ως 

αποτέλεσμα θα έχει την πρώτη συνδιάσκεψη των Η.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα, το 1948 

η γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) προτείνει στην Επιτροπή 

Διεθνούς Δικαίου (C.D.I.) την πλήρη κωδικοποίηση του δικαίου της θάλασσας και το 

1949 η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου καταγράφοντάς το στην ημερήσια διάταξη ορίζει 

τον καθηγητή Francois ως ειδικό εισηγητή. Έτσι, το 1957 η Γενική Συνέλευση 

συγκάλεσε μια διεθνή Συνδιάσκεψη, οι εργασίες της οποίας θα βασιζόταν στα 73 

άρθρα που είχε συντάξει η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου11.  

  Η πρώτη συνδιάσκεψη των Η.Π.Α για το δίκαιο της θάλασσας ήταν γεγονός και 

πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 1958 στη Γενεύη όπου συμμετείχαν 86 κράτη12. 

Αυτή, αποτελεί την πρώτη συνδιάσκεψη όπου αντιμετωπίστηκαν ουσιαστικά θέματα 

του δικαίου της θάλασσας και πιο συγκεκριμένα υπογράφτηκαν τέσσερις διεθνείς 

συμβάσεις που αφορούσαν «την αιγιαλίτιδα και τη συνορεύουσα ζώνη, την ανοιχτή 

θάλασσα, την υφαλοκρηπίδα και την αλιεία και την προστασία των βιολογικών 

πόρων της ανοιχτής θάλασσας»13. Τις συμβάσεις αυτές τις συνόδευε και ένα 

προαιρετικό πρωτόκολλο υποχρεωτικής διευθέτησης των διαφορών. Παρόλο που οι 

Συμβάσεις αυτές ήταν το μεγάλο βήμα για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κώδικα, η 

                                                           
8
 Nguyen, Q., D., Daillet P., Pellet A., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Το δίκαιο της θάλασσας, Επιμέλεια για 

την ελληνική έκδοση Δίπλα Χαριτινή, 3
η
 έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ. 24. 

9
 Ibid. 

10
 Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο ΙΙ, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα, 1982, σελ. 82. 

11
 Nguyen, Q., D., Daillet P., Pellet A., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Το δίκαιο της θάλασσας, Επιμέλεια για 

την ελληνική έκδοση Δίπλα Χαριτινή, 3
η
 έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ. 24. 

12
 Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο ΙΙ, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα, 1982, σελ. 83. 

13
 Ibid. 
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επιτυχία αυτή δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί αφού τα Κράτη που συμμετείχαν 

διαφώνησαν για το πλάτος των χωρικών υδάτων και των ζωνών αλιείας αυτών των 

ιδίων
14. 

  Το μεγάλο κενό, που άφησε η πρώτη Συνδιάσκεψη, κατέστησε αναγκαία και 

υποχρεωτική τη πραγματοποίηση μιας δεύτερης συνδιάσκεψης όπου θα προσπαθούσε 

να λύσει το πρόβλημα που δεν έλυσε η πρώτη. Έτσι, η δεύτερη συνδιάσκεψη 

πραγματοποιήθηκε το 1960, στη Γενεύη, όπου συμμετείχαν 87 κράτη με κύριο 

μέλημα της τη ρύθμιση της εκτάσεως της αιγιαλίτιδας ζώνης15 και πιο συγκεκριμένα 

τέθηκε «η πρόταση των 6+6ν.μ»16. Όμως και πάλι το θέμα αυτό δεν επιλύθηκε αφού 

«για μια ψήφο η συνδιάσκεψη δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα»17. 

��  ΜΜέέχχρριι  ττοο  11998822  

  Μετά το 1960 τα νέα αναπτυσσόμενα κράτη, προτάσσοντας την επιχειρηματολογία 

ότι οι Συμβάσεις του 1958 υιοθετήθηκαν με την απουσία τους και οι οποίες δεν είχαν 

ως στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού καλού αλλά μόνο των μεγάλων ολίγων, 

αμφισβήτησαν και αναπροσανατόλισαν το Δίκαιο της Θάλασσας κατευθύνοντάς το 

προς το δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης18. Το 1967, στην 22η σύνοδο της Γενικής 

Συνέλευσης αποφασίστηκε μια ριζική μεταρρύθμιση του δίκαιου της θάλασσας στην 

οποία υιοθετήθηκε η Διακήρυξη των αρχών που διέπουν το βυθό των θαλασσών και 

των ωκεανών πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας19 και η σύγκλιση μιας τρίτης 

συνδιάσκεψης
20. Για να ακουστούν λοιπόν και τα νεοσύστατα κράτη, τα οποία μέχρι 

το 1958 δεν είχαν νομική προσωπικότητα, ο Ο.Η.Ε συγκάλεσε, το 1973, στο 

Καράκας της Βενεζουέλας, την τρίτη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε) για 

το Δίκαιο της Θάλασσας, όπου συμμετείχαν 142 κράτη21. Παρόλο που πολλές φορές 

                                                           
14

 Nguyen, Q., D., Daillet P., Pellet A., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Το δίκαιο της θάλασσας, Επιμέλεια για 

την ελληνική έκδοση Δίπλα Χαριτινή, 3
η
 έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ. 24- 25. 

15
 Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο ΙΙ, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα, 1982, σελ. 83. 

16
 Ασωνίτης, Γ., Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, εκδ. Παπαζήσης, 

Αθήνα, 1995, σελ. 15. 
17

 Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο ΙΙ, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα, 1982, σελ. 83. 
18

 Ibid, σελ. 85. 
19

 UN Documents, Gathering a body of Global Agreements, A/RES/25/2749, Resolution adapted by the 

General Assembly, «2749 (XXV). Declaration of Principles Governing the Sea- Bed and the Ocean Floor 

and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction», December 12, 1970,  

http://www.un-documents.net/a25r2749.htm ,(είσοδος 21/2/14). 
20

 Nguyen, Q., D., Daillet P., Pellet A., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Το δίκαιο της θάλασσας, Επιμέλεια για 

την ελληνική έκδοση Δίπλα Χαριτινή, 3
η
 έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ. 25. 

21
 Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο ΙΙ, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα, 1982, σελ. 86. 
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οι διαπραγματεύσεις κατέληγαν σε αδιέξοδο και οι δυσκολίες, μέχρι τέλους, ήταν 

πολλές, το τελικό κείμενο ψηφίστηκε στις 30 Απριλίου 1982 με 130 ψήφους υπέρ, 4 

κατά
22 και 17 αποχές23. Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης τελείωσαν με την υπογραφή, 

από 117 κράτη, της Σύμβασης του Montego Bay για το δίκαιο της θάλασσας, στις 10 

Δεκεμβρίου το 198224. Διεθνώς, η Σύμβαση ισχύει από τις 16 Νοεμβρίου του 1994 

και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011 την είχαν επικυρώσει 162 κράτη.25 

��  ΜΜεεττάά  ττοο  11998822  

  Μετά την υιοθέτηση του νέου δικαίου για την θάλασσα, κάποια κράτη έθεσαν θέμα 

αναθεώρησης του μέρους ΧΙ της Σύμβασης, προβάλλοντας ως επιχείρημα το 

καθεστώς του συγκεντρωτικού καθεστώτος που δημιουργούταν στη περιοχή του 

διεθνούς βυθού και που ερχόταν σε αντίθεση με τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Ως 

αποτέλεσμα ήταν η λεγόμενη Συμφωνία της Νέας Υόρκης στις 28 Ιουλίου 1994 «περί 

εφαρμογής του Μέρους ΧΙ της Συμβάσεως των Η.Ε για το δίκαιο της θάλασσας».26 Η 

συμφωνία αυτή ισχύει από το 1994 και έχει επικυρωθεί από 141 κράτη.27 

��  ΕΕλλλλάάδδαα  

  Η Ελλάδα έχει επικυρώσει την Σύμβαση του 1982 με το νόμο 2321/199528. Κατά 

την επικύρωση κατατέθηκε ερμηνευτική δήλωση που περιέχει την άσκηση 

δικαιωμάτων με βάση την Σύμβαση, τον καθορισμό των στενών διεθνούς 

ναυσιπλοΐας, την επιλογή ως όργανο για την επίλυση των διαφόρων το Διεθνές 

Δικαστήριο του Δικαίου της Θάλασσας.29 

 

 

 

                                                           
22

 Τα 4 κράτη που καταψήφισαν τη Σύμβαση του 1982 είναι οι Η.Π.Α, το Ισραήλ, η Βενεζουέλα και η 

Τουρκία. 
23

 Nguyen, Q., D., Daillet P., Pellet A., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Το δίκαιο της θάλασσας, Επιμέλεια για 

την ελληνική έκδοση Δίπλα Χαριτινή, 3
η
 έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ. 27. 

24
 Ibid, σελ. 26. 

25
 Ρούκουνας, Ε., Δημόσιο διεθνές δίκαιο, εκδ. Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, σελ. 230. 

26
 Ibid. 

27
 Ibid. 

28
 Νόμος 2321/1995, ΦΕK Α' 136, 23 Ιουνίου 1995. 

29
 Ρούκουνας, Ε., Δημόσιο διεθνές δίκαιο, εκδ. Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, σελ. 231. 



 

17 

11..22..  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΖΖΩΩΝΝΗΗ  ((ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ))  
((EExxcclluussiivvee  EEccoonnoommiicc  ZZoonnee,,  EE..EE..ZZ))  

11..22..11  ΓΓέέννεεσσηη  κκααιι  ιισσττοορριικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  

  Η ιδέα για μια οριοθετημένη περιοχή, μετά την αιγιαλίτιδα ζώνη, δεν αποτελεί 

γεγονός ούτε καινούργιο ούτε καινοτόμο. Η πρώτη θεσμοθετημένη ενέργεια, για την 

αποκλειστική διεκδίκηση των θαλάσσιων πόρων, αποτελεί η γνωστή διακήρυξη 

Tryman, ενώ η ιδέα για τη δημιουργία Α.Ο.Ζ προέρχεται από τα κράτη τα οποία, υπό 

γεωλογική έννοια, δεν είχαν υφαλοκρηπίδα.30 

��  ΜΜέέχχρριι  ττοο  11996600  

  Η διακήρυξη Tryman, η οποία ανακοινώθηκε ταυτόχρονα με τη διακήρυξη για την 

υφαλοκρηπίδα
31, στης 28ης Σεπτεμβρίου 1945,32 είναι γνωστή ως «Πολιτική των 

Ηνωμένων Πολιτειών Σχετικά με Παράκτια Αλιεία σε Ορισμένες Περιοχές της 

Ανοικτής Θάλασσας» και προσδιόριζε οριοθετημένες περιοχές της ανοιχτής 

θάλασσας στις οποίες αλίευαν μόνο Αμερικανοί πολίτες και θα μπορούσε να ρυθμίζει 

και να ελέγχει τις σχετικές δραστηριότητες σε αυτήν.33 Η εν λόγω διακήρυξη τόνιζε 

ότι δεν θίγονταν ούτε η ελεύθερη ναυσιπλοΐα ούτε τα χαρακτηριστικά των περιοχών 

της ανοιχτής θάλασσας.34 

  Μέσα στα επόμενα χρόνια, πολλά κράτη, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, 

θεσμοθέτησαν παρόμοιες ζώνες, με την αιτιολογία προστασίας του φυσικού πλούτου 

της θάλασσας.35 Κάποιες από τις σημαντικότερες διακηρύξεις αποτελούν εκείνη του 

Ελ Σαλβαδόρ, το 1950 καθώς επίσης και στις 18 Αυγούστου του 1952, η Διακήρυξη 

                                                           
30

 Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο, Το κράτος και το έδαφος- Το δίκαιο της θάλασσας, Τεύχος δεύτερο, 

εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα- Κομοτηνή, 2006, σελ. 191. 
31

 Ιωάννου, Κ., Στρατή, Α., Δίκαιο της θάλασσας, Β’ έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα- Κομοτηνή, 

2000, σελ. 186. 
32

 Υπ’ αριθμός 2668. 
33

 Ιωάννου, Κ., Στρατή, Α., Δίκαιο της θάλασσας, Β’ έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα- Κομοτηνή, 

2000, σελ. 186. 
34

 Ibid. 
35

 Ibid, σελ. 187. 
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του Σαντιάγκο όπου υπογράφτηκε από τη Χιλή, το Εκουαδόρ και το Περού.36 Επίσης 

το 1955, στην τελευταία προσχώρησε στην συνθήκη και η Κόστα Ρίκα.37 

  Τρία χρόνια αργότερα, είναι γεγονός η πρώτη Συνδιάσκεψη για το Δίκαιο της 

Θάλασσας, η οποία αναγνώρισε τις βασικές αρχές που περιλάμβανε η Διακήρυξη 

Tryman και ειδικότερα αναγνώρισε το δικαίωμα στα κράτη να λάβουν μέτρα για την 

προφύλαξη των θαλάσσιων φυσικών πόρων (άρθρο 3).38 Επίσης, για πρώτη φορά, 

εισήχθη η «έννοια του ειδικού συμφέροντος» για τη διατήρηση της παραγωγικότητας 

των ζωντανών οργανισμών και αναγνωρίστηκαν αποκλειστικά δικαιώματα του 

παράκτιου κράτους.39 Οι χώρες οι οποίες είχαν υπογράψει τη Διακήρυξη του 

Σαντιάγκο, εισηγήθηκαν την υιοθέτηση μιας ζώνης 200ν.μ, αίτημα το οποίο 

απορρίφθηκε.40 Έτσι, η Σύμβαση του 1958 είχε περιορισμένη αποδοχή, αφήνοντας 

μερικά κράτη σε δευτερεύουσα θέση, με αποτέλεσμα αυτά να διενεργήσουν κατά 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους στο θαλάσσιο χώρο που 

υπέρκειται του βυθού.41  

  Στη δεύτερη Συνδιάσκεψη, είχαν επικρατήσει δύο απόψεις. Η πρώτη, η οποία δεν 

επικράτησε για μία ψήφο, αφορούσε την υιοθέτηση της πρότασης 6 συν 6ν.μ, ενώ η 

πιο κυρίαρχη άποψη αφορούσε την υιοθέτηση δικαιωμάτων αλιείας υπέρ του 

υπεράκτιου κράτους.42 Στην ουσία, όμως, η δεύτερη Συνδιάσκεψη απέτυχε να 

εκπληρώσει το σκοπό της. 

��  ΜΜέέχχρριι  ττοο  11998822  

  Κάποια κράτη της Λατινικής Αμερικής, κατά τη δεκαετία του 1960, αποφάσισαν 

την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης σε 200ν.μ, με σκοπό την προστασία του 

                                                           
36

 Ιωάννου, Κ., Στρατή, Α., Δίκαιο της θάλασσας, Β’ έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα- Κομοτηνή, 

2000, σελ. 187. 
37

 Γιασεμή, Α., Διπλωματική εργασία: «Χωρικός προσδιορισμός θαλάσσιων ζωνών οικονομικής 

εκμετάλλευσης της Κύπρου», Αθήνα 2012, σελ. 16. 
38

 Ιωάννου, Κ., Στρατή, Α., Δίκαιο της θάλασσας, Β’ έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα- Κομοτηνή, 

2000, σελ. 187. 
39

 Ibid, σελ. 187- 188. 
40

 Γιασεμή, Α., Διπλωματική εργασία: «Χωρικός προσδιορισμός θαλάσσιων ζωνών οικονομικής 

εκμετάλλευσης της Κύπρου», Αθήνα 2012, σελ. 16.  
41

 Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο, Το κράτος και το έδαφος- Το δίκαιο της θάλασσας, Τεύχος δεύτερο, 

εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα- Κομοτηνή, 2006, σελ. 191- 192. 
42

 Ιωάννου, Κ., Στρατή, Α., Δίκαιο της θάλασσας, Β’ έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα- Κομοτηνή, 

2000, σελ. 188. 



 

19 

θαλάσσιου βιολογικού περιβάλλοντος.43 Στη συνέχεια, όλα τα αναπτυσσόμενα κράτη 

θεώρησαν αναγκαίο την διαφύλαξη και προστασία του βιολογικού πλούτου τους που 

τοποθετούνταν κοντά στις ακτές.44 Έτσι, όλα τα κράτη άρχισαν να μιλάνε για μια 

όμοια αντίστοιχη περιοχή αλλά με διαφορετική ονομασία. Πιο συγκεκριμένα, οι 

λατινοαμερικανοί αναφερόταν σε μια «πατρογονική θάλασσα», οι Κενυάτες σε μία 

«οικονομική ζώνη» ενώ τα μεγάλα κράτη για μια περιοχή «προτιμήσεως υπέρ του 

παράκτιου κράτους για την αλιεία έξω από την αιγιαλίτιδα ζώνη».45 

  Στις 9 Μαρτίου 1964, 12 ευρωπαϊκά κράτη, υπέγραψαν στο Λονδίνο την Σύμβαση 

της Αλιείας46, στην οποία ουσιαστικά αναγνωρίζονταν η πρόταση «6 συν 6» και πιο 

συγκεκριμένα αναγνωρίζονταν μια αλιευτική ζώνη 12ν.μ, όπου στα 6ν.μ το κράτος 

διατηρούσε τα δικαιώματα της αιγιαλίτιδας ζώνης ενώ στα άλλα 6ν.μ αναγνώριζε 

αλιευτικά δικαιώματα τρίτων κρατών εφόσον όμως αλίευαν κατά τη χρονική περίοδο 

1953 και 1962.47 Το 1967, ο Πρέσβης της Μάλτας, Α. Pardo, ζήτησε την σύγκληση 

μιας διεθνούς συνδιάσκεψης, η οποία θα αποτελέσει αφορμή για τη γένεση ενός νέου 

αλάσσιου δικαίου, αποκαλώντας την "κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας".48 Το 

1969, η σύλληψη αλιευτικών σκαφών της Σοβιετικής Ένωσης από τα 

Λατινοαμερικανικά κράτη με πρόσχημα την είσοδό τους σε ζώνη 200ν.μ, την 

προέτρεψε να καταθέσει πρόταση στις Η.Π.Α για την πραγμάτωση ειδικής 

συνδιάσκεψης με θέμα το όριο της ζώνης αλιείας σε 12ν.μ.49 

  Ένα χρόνο μετά, δύο διακηρύξεις, αυτή του Μοντεβιδέο και αυτή της Λίμας, 

έρχονται να θεσμοθετήσουν τις θέσεις των κρατών της Λατινικής Αμερικής.50 Πιο 

συγκεκριμένα, σε αυτές θεσμοθέτησαν τα θαλάσσια δικαιώματά τους στα 200ν.μ 

περιλαμβάνοντας και αρχές από το Δίκαιο της Θάλασσας όπως η ελευθερία της 

ναυσιπλοΐας και της υπέρπτησης.51 Η διακήρυξη της Λίμας, υπογεγραμμένη από 20 
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κράτη, αποτελεί συμπληρωματική της διακήρυξης του Μοντεβιδέο, στην οποία είχαν 

συμμετάσχει μόλις 9 κράτη.52 

  Η σημερινή έννοια της οικονομικής ζώνης εισήχθη για πρώτη φορά μετά από 

πρόταση της Κένυας, τον Ιανουάριο του 1971, στο Κολόμπο και αργότερα 

υπέγραψαν στο Γιαουντέ του Καμερούν και 16 Αφρικανικές χώρες ενώ η Βενεζουέλα 

πρότεινε την οικονομική ζώνη, τον ίδιο χρόνο στην Ενισχυμένη Υποθαλάσσια 

Επιτροπή.53 Την επόμενη χρονιά, η Κένυα στη Σύνοδο της Αφροασιατικής Επιτροπής 

πρότεινε το θεσμό της Α.Ο.Ζ εισάγοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο 

του παράκτιου κράτους όσο και της διεθνούς κοινότητας.54 Το σημείο καθιέρωσης 

όμως, της Α.Ο.Ζ τοποθετείται στις 2 Ιουλίου του 1973, στην Αντίς Αμπέμπα, όπου 

κατατέθηκε ξανά η πρόταση της Κένυας στην Ενισχυμένη Υποθαλάσσια Επιτροπή.55 

��  ΜΜεεττάά  ττοο  11998822  

  Όλες τις παραπάνω προσπάθειες για οριοθέτηση υπό διάφορες μορφές της Α.Ο.Ζ 

έρχεται να θεσμοθετήσει και να νομιμοποιήσει η τρίτη Συνδιάσκεψη των Η.Ε για το 

Δίκαιο της Θάλασσας. Παρότι, σε αυτήν τα ουσιαστικά θέματα ήταν πολλά, το θέμα 

που ήταν στο επίκεντρο αφορούσε την έννοια και τη νομική φύση της αποκλειστικής 

ζώνης.  

  Σήμερα η Α.Ο.Ζ, σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (Δ.Δ.Χ), αποτελεί 

καθιερωμένο διεθνή θεσμό, ο οποίος ρυθμίζεται από τη Σύμβαση του 1982, στα 

άρθρα 55 έως 75.56 Μία Σύμβαση, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

συνέδρια που τελείωσε με την υπογραφή 120 σύνεδρων χωρών. Δεκάδες κράτη έχουν 

υιοθετήσει το θεσμό αυτό ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) έχει θεσπίσει Α.Ο.Ζ στη 

Βόρεια Θάλασσα και στον Ατλαντικό, όχι όμως στη Μεσόγειο.57 
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11..22..22  ΈΈννννοοιιαα  

  Ως Α.Ο.Ζ ορίζεται η περιοχή μετά την αιγιαλίτιδα ζώνη και πριν την ανοιχτή 

θάλασσα η οποία υπάγεται σε ξεχωριστό νομικό καθεστώς, το οποίο προσδιορίζεται 

από τη Σύμβαση του 1982 και το πλάτος της οποίας μπορεί να φτάσει τα 200ν.μ 

μετρούμενο από τις γραμμές βάσης της αιγιαλίτιδας ζώνης.58 Μέσα στην Α.Ο.Ζ το 

κράτος ασκεί συγκεκριμένες εξουσίες κυρίως για οικονομικά οφέλη, γεγονός που της 

προσδιόρισε την ονομασία της. 

11..22..33  ΚΚααθθεεσσττώώςς  

  Μια τόσο σχετικά καινούργια έννοια ήταν φυσικό να προκαλέσει αμφιβολίες, 

ερωτηματικά αλλά και σύγχυση για τη νομική φύση του καθεστώτος που θα τη 

διέπει. Είναι ξεκάθαρο από τον ορισμό που της αποδίδει η Σύμβαση του Montego 

Bay ότι πρόκειται για μια ζώνη πέρα της αιγιαλίτιδας ζώνης χωρίς όμως να ορίζεται 

σαφώς η νομική φύση της. Πιο συγκεκριμένα, ορίζει ότι στην Α.Ο.Ζ τα δικαιώματα 

και οι δικαιοδοσίες των κρατών είναι κατά κύριο λόγο οικονομικής φύσης59 αλλά όλα 

τα κράτη απολαμβάνουν σε αυτήν κάποια δικαιώματα του καθεστώτος της ανοιχτής 

θάλασσας
60.Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η Α.Ο.Ζ δεν ανήκει ούτε στο καθεστώς 

της ανοιχτής θάλασσας61. 

  Απόρροια των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι η ζώνη αυτή διέπεται από ένα 

καθεστώς sui generis62, δηλαδή ένα ειδικό νομικό καθεστώς, όπως άλλωστε ορίζεται 

και από τη Σύμβαση του Montego Bay63. Πρόκειται δηλαδή για μια ξεχωριστή 
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θαλάσσια ζώνη που και το παράκτιο κράτος έχει δικαιώματα αλλά και τα υπόλοιπα 

κράτη. 

11..22..44  ΔΔιικκααιιώώμμαατταα    

��  ΔΔιικκααιιώώμμαατταα  ππααρράάκκττιιοουυ  κκρράάττοουυςς  

 Τα δικαιώματα των παράκτιων κρατών στην Α.Ο.Ζ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

στα κυριαρχικά δικαιώματα και στα δικαιώματα δικαιοδοσίας.64 

  Στα κυριαρχικά δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται η εξερεύνηση, η διατήρηση, η 

διαχείριση και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ζώντων και μη, της θαλάσσιας 

περιοχής του βυθού και του υπεδάφους.65 Τα δικαιώματα αυτά έχουν ίση αξία με 

αυτά που ασκεί το κράτος στην υφαλοκρηπίδα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 

ενιαίο καθεστώς που περιλαμβάνει το βυθό και τα υπερκείμενα ύδατα «σε πλάτος 

188ν.μ πέρα από την αιγιαλίτιδα ζώνη».66 Επίσης, αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει 

δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης οικονομικών δραστηριοτήτων όπως η 

παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους.67 

  Στη δεύτερη κατηγορία το κράτος έχει δικαιοδοσία για την τοποθέτηση και 

χρησιμοποίηση τεχνητών νησιών, εγκαταστάσεων και κατασκευών
68, για τη 

θαλάσσια επιστημονική έρευνα και τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.69 

  Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει το παράκτιο κράτος να 

απολαμβάνει τα δικαιώματα του στην θαλάσσια αυτή ζώνη αποτελεί η διακήρυξη της 

Α.Ο.Ζ για να ενημερωθούν και τα υπόλοιπα κράτη, η δημοσίευση νέων χαρτών με τις 
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ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης και τέλος η κατάθεση αντιγράφου όλων των 

χαρτών στον Ο.Η.Ε.70 

��  ΔΔιικκααιιώώμμαατταα  ττρρίίττωωνν  κκρρααττώώνν  

  Η Τρίτη Συνδιάσκεψη αναγνωρίζει το δικαίωμα των τρίτων κρατών στην ελευθερία 

της αλιείας, αλλά οι όροι, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα καθορίζονται με 

διμερείς συμφωνίες.71 Ωστόσο αφήνει μια πολύ μικρή περίπτωση στην οποία τα τρίτα 

κράτη μπορούν να αλιεύουν χωρίς τη ρητή συναίνεση του παράκτιου κράτους.  

  Η Σύμβαση του 1982 προβλέπει ότι εάν το παράκτιο κράτος δεν εκμεταλλεύεται 

πλήρως τους φυσικούς πόρους της Α.Ο.Ζ τότε τα τρίτα κράτη μπορούν να 

επωφελούνται.72 Πιο συγκεκριμένα, στη κατηγορία αυτή διακρίνει τα κράτη σε τρεις 

ομάδες προτιμήσεως73:  

α) Ότι απομένει μετά την αλίευση από το παράκτιο κράτος, τα γειτονικά περίκλειστα 

κράτη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην αλίευση αυτή.74  

β) Αντίθετα, τα κράτη που βρίσκονται σε μειονεκτική γεωγραφικός θέση έχουν το 

δικαίωμα να μετέχουν στην αλιεία με τις ίδιες προϋποθέσεις που μετέχουν και τα 

περίκλειστα κράτη.75 

γ) Τα υπόλοιπα κράτη που αλίευαν στην Α.Ο.Ζ έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην 

αλίευση με την προϋπόθεση ότι υπάρχει πλεονάζον αλίευμα.76 
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Την ποσότητα αλιεύσεως του παράκτιου κράτους την έχει αποκλειστικά το παράκτιο 

κράτος.77 

  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ η Σύμβαση έχει καθορίσει τα 

δικαιώματα των τρίτων κρατών για την Α.Ο.Ζ, διαβάζοντας κανείς τα άρθρα της 

Σύμβασης θα παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα κενό σε ότι αναφορά τις στρατιωτικές 

δραστηριότητες των τρίτων κρατών και δε τις στρατιωτικές ασκήσεις. Εξαιτίας του 

γεγονότος ότι η Σύμβαση αφήνει το υπονοούμενο ότι εφόσον το παράκτιο κράτος 

έχει οριοθετήσει Α.Ο.Ζ μπορεί να εναντιωθεί στο κράτος που παραβιάζει τη ζώνη 

αυτή, μόνο εφόσον έχει βάσιμες υποψίες ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες 

εμποδίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ή μπορούν να βλάψουν το θαλάσσιο 

περιβάλλον.78  
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11..33  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΔΔΑΑΤΤΑΑ  
                                                                              ((IINNTTEERRNNAALL  WWAATTEERRSS))  

11..33..11  ΈΈννννοοιιαα  

  Τα εσωτερικά θαλάσσια ύδατα είναι η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται μεταξύ της 

ακτής και του σημείου από το οποίο ξεκινάει η αιγιαλίτιδα ζώνη
79. Πιο 

συγκεκριμένα, η ισχύουσα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας ορίζει εσωτερικά 

ύδατα εκείνα «που βρίσκονται προς το εσωτερικό των ευθειών γραμμών βάσεως της 

χωρικής θάλασσας»80 αλλά εξαιρεί από αυτά τα εσωτερικά ύδατα των αρχιπελαγικών 

κρατών
81. Επίσης, ο όρος αυτός περιλαμβάνει τα λιμάνια, του όρμους, τα 

αγκυροβόλια, τα φιόρδ και τους ιστορικούς κόλπους. Ταυτόχρονα, οι ζώνες αυτές 

περιλαμβάνουν το έδαφος και το υπέδαφος που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς 

επίσης και τον υπερκείμενο εναέριο χώρο82.  

  Όπως αναφέρθηκε, τα εσωτερικά θαλάσσια ύδατα δεν περιλαμβάνουν μόνο τη 

θαλάσσια περιοχή αλλά και ότι περιλαμβάνει αυτή. Έτσι, στην περίπτωση των 

εσωτερικών υδάτων περιλαμβάνονται και οι αιγιαλοί, οι παραλίες και οι λιμένες αλλά 

και τα καθεστώτα που διέπουν αυτά. Αιγιαλός ορίζεται ως η φυσική, χερσαία ζώνη 

που βρίσκεται ανάμεσα στην ακτογραμμή και εκεί που φθάνει το μέγιστο χειμερινό 

κύμα και είναι η ζώνη αυτή που περιστοιχίζει τη θάλασσα83. Ενώ «η παραλία είναι η 

φυσική συνέχεια του αιγιαλού προς την πλευρά της ενδοχώρας»84. Και οι δύο 

αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα να μην έχει κανείς το δικαίωμα να 

εμποδίσει την πρόσβαση ή την παραμονή οποιουδήποτε προσώπου σε αυτόν85. Όμως, 

υπάρχει μια μεγάλη διαφορά· ο αιγιαλός ανήκει στην κυριότητα του δημοσίου, κτήση 
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χωρίς να απαιτείται καμία έκδοση διοικητικής πράξης, ενώ η παραλία καθορίζεται 

από προεδρικό διάταγμα86. 

 Τέλος, ο λιμένας αν και περιλαμβάνει τμήμα του αιγιαλού αποτελεί ξεχωριστό 

κομμάτι του τελευταίου αφού εντάσσεται στην τεχνητή δημόσια ιδιοκτησία και 

απαιτείται πράξη της δημόσιας διοικήσεως για να χαρακτηριστεί λιμένας87. Έτσι, 

σύμφωνα με το καταστατικό περί του διεθνούς καθεστώτος των θαλάσσιων 

λιμένων
88, λιμένας είναι ο φυσικός ή τεχνητός τόπος που έχει διαμορφωθεί «για να 

επιτρέπει την κανονικώς στάθμευση των πλοίων και να παρέχει ασφάλεια και άλλες 

διευκολύνσεις σε ενέργειες και δραστηριότητες που αφορούν στην ναυσιπλοΐα, στις 

θαλάσσιες μεταφορές και στο εμπόριο»89. Αυτός ο ορισμός έρχεται σε αντίθεση με 

τον ορισμό που αποδίδει το γενικό Διεθνές Δίκαιο, που ορίζει ως λιμένες εκείνους 

στους οποίους δεν «συχνάζουν κανονικώς» πλοία θαλάσσης, όπως επίσης και εκείνοι 

που δεν χρησιμοποιούνται για το εξωτερικό εμπόριο90. «Σύμφωνα με τον Κώδικα του 

Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου91 ο λιμένας περιλαμβάνει: 

 α) τη θαλάσσια περιοχή του, και  

β) τμήμα εδάφους που καλείται «χερσαία ζώνη λιμένος». 

  Αυτό καλύπτει ολόκληρο το μήκος του λιμένα και φθάνει σε βάθος και έκταση που 

περιλαμβάνει τα λιμενικά τεχνικά έργα, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που 

εξυπηρετούν τις λειτουργικές του ανάγκες (όπως προβλήτες, αποβάθρες, παραλιακά 

πεζοδρόμια, ναυπηγεία, ιχθυόσκαλες, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους 

φορτοεκφορτωτικών εργασιών και εναποθέσεως φορτίων, διακινήσεως επιβατών) για 

την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών από την ξηρά προς 

την θάλασσα και αντίστροφα»92. 
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11..33..22  ΚΚααθθεεσσττώώςς  

  Τα εσωτερικά ύδατα έχουν πλήρως εξομοιωθεί με το έδαφος του Κράτους και 

υπόκεινται στην κυριαρχία αυτού93, στοιχείο που εναρμονίζεται και με τη Σύμβαση 

της Γενεύης αλλά και με τη Σύμβαση του Montego Bay94. Για τους παραπάνω λόγους 

χαρακτηρίζονται επίσης είτε ως «θαλάσσιο έδαφος» είτε «εθνική θάλασσα»95. 

Απόρροια των παραπάνω είναι ότι το παράκτιο κράτος είναι το μόνο αρμόδιο που θα 

ασκεί εξουσίες και θα έχει πλήρη εξουσία· εξουσία που περιορίζεται μόνο από το 

διεθνές δίκαιο που ρυθμίζει την προσόρμιση και τον ελλιμενισμό των ξένων 

πλοίων
96. 

11..33..33  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ--  ΕΕσσωωττεερριικκάά  ύύδδαατταα  

  Εξετάζοντας κανείς τη σχέση μεταξύ Α.Ο.Ζ και εσωτερικών υδάτων θα 

παρατηρήσει ότι επ’ ουδενί δεν μπορούμε να μιλάμε για μια τέτοια σχέση. Καταρχάς 

τα χωρικά ύδατα αποτελούν χώρο εθνικής κυριαρχίας  (θαλάσσιο εθνικό έδαφος), 

γεγονός το οποίο δεν ισχύει για την οικονομική ζώνη. Επίσης, τα εσωτερικά ύδατα 

δεν αποτελούν μόνο χώρο οικονομικής εκμετάλλευσης, πράγμα που ισχύει για την 

Α.Ο.Ζ. Τέλος, η Α.Ο.Ζ ξεκινά εκεί που τελειώνουν τα εσωτερικά ύδατα και φθάνουν 

μέχρι τα 200ν.μ. (Εικόνα 1) 
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 Άρθρο 1, § 1, Σύμβαση της Γενεύης για την αιγιαλίτιδα ζώνη και άρθρο 2, § 1 Σύμβαση του 

Montego Bay.  
95

 Nguyen, Q., D., Daillet P., Pellet A., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Το δίκαιο της θάλασσας, Επιμέλεια για 

την ελληνική έκδοση Δίπλα Χαριτινή, 3
η
 έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ. 37. 

96
 Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο ΙΙ, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα, 1982, σελ. 93. 



 

28 

ΕΕιικκόόνναα  11..11::  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ  κκααιι  ΕΕσσωωττεερριικκάά  ύύδδαατταα  
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11..44  ΑΑΙΙΓΓΙΙΑΑΛΛΙΙΤΤΙΙΔΔΑΑ  ΖΖΩΩΝΝΗΗ  
                                                                                                  ((TTeerrrrii ttoorriiaall   SSeeaa))  

11..44..11  ΙΙσσττοορριικκήή  ααννααδδρροομμήή  

  Η λέξη και η έννοια του αιγιαλού είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Υπάρχουν 

πάρα πολλά ιστορικά παραδείγματα που μας δείχνουν την έντονη προσπάθεια, ήδη 

από την αρχαιότητα, αρχηγών κρατών να κατοχυρώσουν τίτλους σε περιοχές του 

αιγιαλού «που βρισκόταν κοντά σε οχυρές θέσεις».97 Η αναφορά στον αιγιαλό έγινε 

πρώτη φορά στο βιβλίο De iure belli ac pacis (1625) του Hugo Crotius.98 Σε αυτό 

τονιζόταν πως πρόκειται για την «αρχή της κυριαρχίας του παράκτιου κράτους στην 

γειτνιάζουσα θαλάσσια ζώνη» και αυτή αποκτάται όπως η κυριαρχία στη ξηρά αλλά 

«αποδυναμώνεται όταν η ζώνη αυτή βρίσκεται «πολύ μακριά» από τη ξηρά».99  

  Παρόλα αυτά, μέχρι και πριν τον 18ο αιώνα, χαρακτηριστική είναι η τάση του 

επεκτατισμού στις περιοχές των θαλασσών. Ενώ, από τα μέσα του 18ου αιώνα και 

μετά, οι επεκτατικές αυτές ιδέες αντικαθίσταται από την ιδέα για υιοθέτηση, μιας 

περιορισμένης στα γειτονικά ύδατα, θαλάσσιας ζώνης.100 Με την πάροδο του χρόνου, 

οι όποιες επιφυλάξεις και αντιθέσεις για μια τέτοια ιδέα σιγά- σιγά εξομαλύνθηκαν 

και στις αρχές του 20ου αιώνα η ιδέα αυτή κατέκτησε την πλειοψηφία των κρατών και 

απέκτησε και νομική κατοχύρωση. 

11..44..22  ΈΈννννοοιιαα  

  Ως αιγιαλίτιδα ζώνη (ή χωρικά ύδατα ή χωρική θάλασσα ή παράκτια θάλασσα ή 

εδαφική θάλασσα) προσδιορίζεται η θαλάσσια ζώνη εκείνη που περιβάλλει τις ακτές 

ενός παράκτιου κράτους και ‘τοποθετείται’ ανάμεσα στα εσωτερικά ύδατα (ή στα 

αρχιπελαγικά ύδατα σε περιπτώσεις αρχιπελαγικών κρατών) και την ανοιχτή 

θάλασσα ή την Α.Ο.Ζ, στην περίπτωση που το παράκτιο κράτος έχει οριοθετήσει. 
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Περιλαμβάνει τόσο τα επιφανειακά νερά, το βυθό, τη θαλάσσια κολόνα, το υπέδαφός 

του, όσο και τον εναέριο χώρο του.101 

11..44..33  ΚΚααθθεεσσττώώςς  

  Η αιγιαλίτιδα ζώνη υπάγεται στην πλήρη κυριαρχία του παράκτιου κράτους, δηλαδή 

περιλαμβάνει τόσο το σύνολο των αρμοδιοτήτων, νομοθετική, δικαιοδοτική, 

εκτελεστική
102 όσο και αρμοδιότητες οικονομικής φύσης και αστυνόμευσης103, όπως 

ακριβώς σε οποιαδήποτε εδαφική περιοχή του.104 Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα 

πρέπει να τονισθεί ότι η «χάραξη των ορίων της αιγιαλίτιδας ζώνης αλλά και το 

δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως των ξένων πλοίων εμφανίζεται άμεση η 

ρυθμιστική συνάφεια του διεθνούς δικαίου στη ζώνη αυτή».105 Πιο συγκεκριμένα, η 

κυριαρχία στη ζώνη αυτή ασκείται και περιορίζεται όπως έχει καθοριστεί από το 

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο αναφέρει: «η κυριαρχία επί της χωρικής 

θάλασσας ασκείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρούσας Σύμβασης και τους λοιπούς κανόνες του διεθνούς δικαίου»106. Όμως, το 

γεγονός αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο έτσι ώστε η αιγιαλίτιδα ζώνη να αποτελεί έδαφος 

του παράκτιου κράτους.107 

  Οι λόγοι που αιτιολογούσαν το νομικό καθεστώς της αιγιαλίτιδας ζώνης στην 

υπαγωγή της στην πλήρη κυριαρχία του παράκτιου κράτους ήταν ότι το τελευταίο θα 

πρέπει να έχει στην κατοχή του τον πλήρη έλεγχο των θαλάσσιων περιοχών του αφού 

πρόκειται για θέματα που αφορούν την άμυνα αλλά και την ασφάλειά του.108 Επίσης, 

«η προαγωγή των εμπορικών, οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων του κράτους 

προϋποθέτει το δικαίωμα επιβλέψεως όλων των πλοίων που διέρχονται, 
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αγκυροβολούν ή προσεγγίζουν στις ακτές του κράτους».109 Τέλος, η οικονομική 

ανάπτυξη και η ευημερία του κράτους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το δικαίωμα 

του κράτους για να ερευνά, να εκμεταλλεύεται και να προστατεύει το θαλάσσιο 

πλούτο του στις παράκτιες περιοχές.110 

11..44..44  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ--  ΑΑιιγγιιααλλίίττιιδδαα  ζζώώννηη  

  Η Α.Ο.Ζ είναι η ζώνη γειτνίασης με την αιγιαλίτιδα ζώνη. Για πολλούς οι 

υποστηρικτές των 12ν.μ της αιγιαλίτιδας ζώνης, ήταν αυτοί που δημιούργησαν τη 

βάση για τον ερχομό της Α.Ο.Ζ. Κατά τα άλλα οι δύο αυτές ζώνες δεν παρουσιάζουν 

κάποια άμεση σχέση αφού υπάγονται σε διαφορετικά νομικά καθεστώτα με 

διαφορετικά δικαιώματα. Θα μπορούσε κανείς, να ισχυριστεί, όμως, κάποια έμμεση 

σχέση σύμφωνα με τον ορισμό που αποδίδει η Σύμβαση του Montego Bay στην 

Α.Ο.Ζ. Πιο συγκεκριμένα, το εσωτερικό όριο της οικονομικής ζώνης είναι ίδιο με το 

εσωτερικό όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης και οριοθετείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, 

με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 2. Επίσης, η Α.Ο.Ζ 

περιλαμβάνει την αιγιαλίτιδα ζώνη, έτσι εάν για παράδειγμα ένα παράκτιο κράτος 

έχει αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12ν.μ και Α.Ο.Ζ στα 200ν.μ τότε η τελευταία 

καταλαμβάνει καθαρά 188ν.μ.
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11..55  ΣΣΥΥΝΝΟΟΡΡΕΕΥΥΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΖΖΩΩΝΝΗΗ  
                                                                                                ((CCoonnttiigguuoouuss  ZZoonnee))  

11..55..11  ΙΙσσττοορριικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  

  Η συνορεύουσα ζώνη θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν και συναντάτε ως πρακτική 

από τον 18ο αιώνα δεν αποτελεί κωδικοποίηση κάποιου εθιμικού δικαίου αλλά 

εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου. Ως θεσμός άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του 20ο 

αιώνα.112 Πιο συγκεκριμένα, προσπάθειες για υιοθέτηση μιας τέτοιας ζώνης 

παρατηρήθηκε τον 18ο αιώνα όταν η Μ. Βρετανία υιοθέτησε μια σειρά νόμων 

(γνωστοί ως Hovering Laws) με σκοπό να επιτρέψουν στα βρετανικά κρατικά πλοία 

να ασκούν τελωνειακό έλεγχο επί των ξένων ύποπτων πλοίων που έπλεαν πολύ κοντά 

στις ακτές έτσι ώστε να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο.113 Επίσης, το στόχο αυτό 

έρχεται να ενισχύσει οι Η.Π.Α όπου το 1924 υπέγραψε με άλλα κράτη 16 διμερείς 

συνθήκες (γνωστές ως Liquor Treaties) με σκοπό την διευκόλυνση της 

ποτοαπαγόρευσης.114 Επισήμως η συνορεύουσα ζώνη έγινε αποδεκτή από την 

Συνδιάσκεψη της Κ.τ.Ε το 1930 και επικυρώθηκε το 1958. 115 

11..55..22  ΈΈννννοοιιαα  

  Η ιδέα προήλθε από το μεγάλο χάσμα που υπήρχε μεταξύ του καθεστώτος της 

αιγιαλίτιδας ζώνης και του καθεστώτος της ανοιχτής θάλασσας116, δύο μέχρι τότε 

γειτνιάζουσες ζώνες. Έτσι, συνορεύουσα ζώνη είναι η θαλάσσια περιοχή που 

βρίσκεται αμέσως μετά την αιγιαλίτιδα ζώνη, και αποτελεί μέρος της ανοιχτής 

θάλασσας αλλά και μια ζώνη ‘γέφυρα’ μεταξύ των νομικών καθεστώτων της 

αιγιαλίτιδας ζώνης και της ανοιχτής θάλασσας. Ονομάζεται, επίσης, παρακείμενη 
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ζώνη ή ζώνη  «ειδικών αρμοδιοτήτων» και έχει κάθε παράκτιο κράτος αρκεί να τη 

θεσπίσει με ειδική διακήρυξη.117 

11..55..33  ΚΚααθθεεσσττώώςς  

  Σε αυτή τη ζώνη το παράκτιο κράτος ασκεί συγκεκριμένες θεσμοθετημένες 

αρμοδιότητες οι οποίες έχουν καθορισθεί από τα κείμενα. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

ορισθεί ότι:  

«1. Σε μια ζώνη της ανοιχτής θάλασσας που συνορεύει με την αιγιαλίτιδα ζώνη του, 

το παράκτιο κράτος μπορεί να ασκήσει τον αναγκαίο έλεγχο για να: 

α. προλάβει την παράβαση των τελωνειακών, οικονομικών, μεταναστευτικών ή 

υγειονομικών κανονισμών του, πάνω στο έδαφός του ή την αιγιαλίτιδα ζώνη του. 

β. τιμωρήσει την παράβαση των παραπάνω κανονισμών η οποία διαπράχθηκε πάνω 

στο έδαφός του ή στην αιγιαλίτιδα ζώνη του.»118  

  Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η ζώνη αυτή δεν ανήκει στην εδαφική 

κυριαρχία του παράκτιου κράτους και επομένως δεν ασκεί δικαιοδοσία ούτε έχει 

κυριαρχικά δικαιώματα αλλά έχει αυστηρώς καθορισμένες αρμοδιότητες, οι οποίες 

σχετίζονται με την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου στόχου, αυτού της προστασίας 

ορισμένων νόμων και κανονισμών του παράκτιου κράτους καθώς επίσης και των 

έννομων αγαθών που αυτοί σκοπεύουν να προστατεύσουν. 

   Ο ρόλος της συνορεύουσας ζώνης είναι μονολειτουργικός, δηλαδή το παράκτιο 

κράτος στη ζώνη αυτή έχει δικαιοδοσία η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη ενός μόνο 

στόχου, ο οποίος δεν λειτουργεί εις βάρος άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τη 

χρήση των ανοιχτών θαλασσών, εκτός από το δικαίωμα που προβλέπει η Σύμβαση 

Δ.Θ119.120 Συμπερασματικά, το παράκτιο κράτος στη συνορεύουσα ζώνη μπορεί μόνο 

να ασκεί έλεγχο. 
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11..55..44  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ  ––  ΣΣυυννοορρεεύύοουυσσαα  ζζώώννηη  

  Ένα σημαντικό ερώτημα που δημιουργείται από το 1958 και μετά είναι ότι αν το 

παράκτιο κράτος έχει υιοθετήσει Α.Ο.Ζ τότε είναι αναγκαία η συνορεύουσα ζώνη; 

Πιο συγκεκριμένα, η Τρίτη συνδιάσκεψη είχε ορίσει την Α.Ο.Ζ ως τη μεταβατική 

ζώνη μεταξύ της αιγιαλίτιδας ζώνης και της ανοιχτής θάλασσας όπως ακριβώς και 

της συνορεύουσας ζώνης.121 Αν και πολλοί ισχυρίστηκαν για τη συνορεύουσα ζώνη 

ότι εν τέλει επρόκειτο για μια ζώνη προσωρινού συμβιβασμού η γνώμη που 

επικράτησε είναι ότι οι δύο θεσμοί φαίνεται να μην επικαλύπτονται αφού 

αναφέρονται σε διαφορετικούς τομείς με διαφορετικά δικαιώματα για το κράτος. 

  Σημαντικό όμως είναι να σημειωθεί ότι η συνορεύουσα ζώνη είναι η διπλάσια 

έκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης. Συμπερασματικά, όταν ένα κράτος έχει θεσπίσει 

Α.Ο.Ζ τότε η συνορεύουσα ζώνη παύει να είναι τμήμα της ανοιχτής θάλασσας και 

εντάσσεται στην Α.Ο.Ζ.
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11..66  ΥΥΦΦΑΑΛΛΟΟΚΚΡΡΗΗΠΠΙΙΔΔΑΑ  
                                                                                                    ((CCoonnttiinneennttaall   SShheell ff ))  

11..66..11  ΙΙσσττοορριικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  

  Οι προσπάθειες για την προσέγγιση του όρου τον 19ο αιώνα με σκοπό τον έλεγχο. 

για οικονομικούς λόγους, των υποθαλασσίων εκτάσεων, κυρίως για την αλιεία, δεν 

είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η υιοθέτηση της έννοιας της υφαλοκρηπίδας για 

πρώτη φορά γίνεται το 1942 με το Σύμφωνο της Παρίας που συνομολογήθηκε μεταξύ 

του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βενεζουέλας και αφορούσε τη ρύθμιση 

εκμετάλλευσης υποθαλασσίων κοιτασμάτων πετρελαίου.123  

   Η υπερκατανάλωση πετρελαίου κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

κατέστησε σαφή την ανάγκη, εκ μέρους κυρίως των Η.Π.Α, για την εξεύρεση νέων 

πετρελαιοφόρων κοιτασμάτων στη γεωγραφική περιοχή τους. Έτσι άρχισε η περίοδος 

των «Μονομερών Δηλώσεων» πολλών κρατών, με πρώτη αυτή του Προέδρου των 

Η.Π.Α, Harry Tryman. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή «διεκδικούνται οι υποθαλάσσιοι 

πόροι της αμερικανικής αιγιαλίτιδας ζώνης υποθαλάσσιας περιοχής ως ανήκοντες 

στην εν λόγω χώρα και με σαφή διάθεση να τεθούν υπό τον απόλυτο έλεγχό της και 

τη δικαιοδοσία της.124  

   Επόμενο βήμα απετέλεσε η Σύμβαση της Γενεύης του 1958 η οποία περιλαμβάνει 

15 άρθρα από τα οποία τα 7 αφορούν ζητήματα ουσίας για την υφαλοκρηπίδα και 

τέλος η Σύμβαση του Montego Bay του 1982 η οποία αφιερώνει 10 άρθρα.125  
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11..66..22  ΈΈννννοοιιαα  

  Ο γεωλογικός ορισμός της υφαλοκρηπίδας διαφέρει από το νομικό. Σύμφωνα με το 

πρώτο η υφαλοκρηπίδα αποτελεί «τη συνέχεια της ξηράς κάτω από τη θάλασσα. 

Αρχίζει από την ακτή και τελειώνει εκεί που το επικλινές του βυθού γίνεται απότομα 

έντονο».126 Όσον αφορά το νομικό ορισμό ο χαρακτηρισμός της υφαλοκρηπίδας, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1958, εξαρτάται από δυο κριτήρια ήτοι 

μέχρι τα 200μ. βάθος αλλά και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του βυθού. Εφόσον η 

εκμετάλλευση αυτή μπορούσε να γίνει σε μεγαλύτερο βάθος τότε η υφαλοκρηπίδα 

επεκτείνονταν μέχρι το βάθος αυτό.127  

   Με τη Σύμβαση του δικαίου της θάλασσας του 1982 καθιερώθηκαν δυο κριτήρια 

ήτοι της αποστάσεως και όχι του βάθους και ένα γεωλογικό που εκτοπίζει το κριτήριο 

της εκμετάλλευσης. Έτσι όλα τα παράκτια κράτη έχουν υφαλοκρηπίδα που εκτείνεται 

σε απόσταση τουλάχιστον 200ν.μ. από τις γραμμές βάσης που μετριέται η αιγιαλίτιδα 

ζώνη. Σε αυτή τη περίπτωση υφαλοκρηπίδα και Α.Ο.Ζ συμπίπτουν. Η υφαλοκρηπίδα 

επεκτείνεται και πέραν των 200ν.μ. υπ’ ορισμένες προϋποθέσεις αλλά σε αυτή τη 

περίπτωση τα ύδατα πέρα από την απόσταση αυτή υπάγονται στο καθεστώς της 

ανοικτής θάλασσας.128  
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11..66..33  ΚΚααθθεεσσττώώςς  

   Τόσο η Σύμβαση της Γενεύης129 όσο και η Σύμβαση του 1982130 αναφέρουν ότι το 

παράκτιο κράτος, ασκεί στην υφαλοκρηπίδα «κυριαρχικά δικαιώματα για τον σκοπό 

της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων».131 Αυτά τα δικαιώματα 

είναι αποκλειστικά ήτοι ασκούνται ή δεν ασκούνται από το παράκτιο κράτος και δεν 

εξαρτώνται από «κατάληψη, πραγματική ή συμβολική, ή από οποιαδήποτε ρητή 

διακήρυξη.132 
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11..66..44  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ--  ΥΥφφααλλοοκκρρηηππίίδδαα  

  Οι δύο θεσμοί συνδέονται μεταξύ τους και αυτό έχει διατυπωθεί και στην απόφασή 

του Διεθνούς Δικαστηρίου για την υφαλοκρηπίδα Λιβύης/Μάλτας (Ιούνιος 1985), το 

οποίο διαπίστωσε ότι: «Παρότι οι θεσμοί της υφαλοκρηπίδας και της Α.Ο.Ζ είναι 

διαφορετικοί και χωριστοί, τα δικαιώματα στο θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος που 

συνεπάγεται η Α.Ο.Ζ ορίζονται σε αναφορά με το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας. 

Μολονότι είναι δυνατόν να υπάρχει υφαλοκρηπίδα όπου δεν υπάρχει Α.Ο.Ζ, δεν είναι 

δυνατόν να υπάρχει Α.Ο.Ζ χωρίς αντίστοιχη υφαλοκρηπίδα».  

  Παρόλο ότι η οικονομική ζώνη υπερέχει ποσοτικά από την υφαλοκρηπίδα, θα ήταν 

λάθος να παραβλέπουμε την ποιοτική υπεροχή της υφαλοκρηπίδας. Στην 

υφαλοκρηπίδα δεν απαιτείται καμία διαδικασία προκειμένου να ασκηθούν τα 

κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτή, αντίθετα από μόνη της η εξαγγελία της Α.Ο.Ζ δεν 

παρέχει τη δυνατότητα για άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εφόσον δεν έχει 

προηγηθεί οριοθέτηση. Η Α.Ο.Ζ περιλαμβάνει τον βυθό, το υπέδαφος και τα 

υπερκείμενα ύδατα και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών αλλά και 

την προστασία και τον περιβαλλοντικό έλεγχο αυτών των πηγών καθώς και την 

επιστημονική έρευνα στις περιοχές αυτές. Η υφαλοκρηπίδα περιλαμβάνει μόνον την 

αποκλειστική εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του βυθού και του 

υπεδάφους ενώ δεν περιλαμβάνει τα υπερκείμενα ύδατα. Τέλος, το πόσο 

συνδεδεμένες είναι αυτές οι δύο ζώνες φαίνεται και από την παράμετρο που ορίζει η 

Σύμβαση του 1982, όπου κράτη που έχουν υφαλοκρηπίδα στα 200ν.μ. η 

υφαλοκρηπίδα και Α.Ο.Ζ συμπίπτουν. 
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11..77  ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΤΤΗΗ  ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΑΑ  
                                                                                                              ((HHiigghh  SSeeaass))  

11..77..11  ΙΙσσττοορριικκήή  ααννααδδρροομμήή  

  Η ανοιχτή θάλασσα και το δικαίωμα ελευθερίας σε αυτήν απαριθμούν την γένεσή 

τους περίπου από τον 2ο αιώνα π.χ. Παρατηρώντας κανείς την ιστορική εξέλιξη της 

θαλάσσιας έκτασης θα παρατηρήσει ότι από τον Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση 

υπάρχει μια μεγάλη κάμψη ενώ στην μετέπειτα εποχή χαρακτηρίζεται από τον ολοένα 

και μεγαλύτερο περιορισμό της μέχρι και την κατάργηση του δικαιώματος της 

ελευθερίας των ανοιχτών θαλασσών. 

  Από τις πιο γνωστές διαμάχες, τον 17ο αιώνα, των Ολλανδών με τους Άγγλους, όταν 

οι πρώτοι προσπάθησαν να κατοχυρώσουν νομικά το δικαίωμα της ελεύθερης 

ναυσιπλοΐας. Ο Βρετανός John Seiden με το βιβλίο του Mare Clausum (1635) 

απέβλεπε στο κλείσιμο της Μάγχης για τους Ολλανδούς, υιοθετώντας τις απόψεις 

περί Ολλανδικές βλέψεις στις στενές θάλασσες. Σε αντίθεση, ο Ολλανδός θεωρητικός 

διεθνούς δικαίου Grotius, σε μια προσπάθεια αντιστροφής των απόψεων και ως 

απάντηση στο διάταγμα της 6ης Μαΐου 1609 του Άγγλου βασιλιά που απαγόρευσε σε 

ξένους την πρόσβαση στις αγγλικές θάλασσες έγραψε το έργο De rute praede. Ο 

Grotius προασπίστηκε την ελευθερία των θαλασσών ως θεμελιώδες φυσικό δικαίωμα 

των κρατών, με το οποίο συνδέεται άρρηκτα και η ελευθερία του διεθνούς εμπορίου 

και εξηγούσε πως είναι δυνατόν να μιλάμε για κυριότητα στη θάλασσα όταν αυτή 

προέρχεται από κατάληψη. Τέλος ισχυρίστηκε ότι ο θαλάσσιος χώρος είναι res 

communis usus με εξαίρεση τη ζώνη που υπέρκειται στις ακτές.135 

  Από την ανακάλυψη της Αμερικής κα μετά, οπού τα σύνορα του κόσμου άλλαζαν με 

γρήγορους ρυθμούς, η αντίληψη ότι η θάλασσα ανήκει σε όλους καταλάμβανε όλο 

και περισσότερους οπαδούς. Για περίπου 400 χρόνια το καθεστώς αυτό έμεινε 

ανέγγιχτο μέχρι το 1945 όπου όλο και περιορίζεται αναπροσαρμόζοντας το σε νέες 

εξελίξεις.136  
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11..77..22  ΈΈννννοοιιαα  

  Εξετάζοντας κανείς τους ορισμούς που έχουν αποδοθεί από τις Συμβάσεις του 1958 

και του 1982, θα παρατηρήσει ότι πρόκειται για ορισμούς που περιέχουν το τι δεν 

είναι ανοιχτή θάλασσα. Έτσι, η Σύμβαση της Γενεύης ορίζει ότι: «ανοιχτή θάλασσα 

είναι όλα τα τμήματα της θάλασσας στα οποία δεν περιλαμβάνονται η αιγιαλίτιδα 

ζώνη και τα εσωτερικά ή εθνικά ύδατα των κρατών».137 Ενώ η Σύμβαση του Montego 

Bay δέχεται τον ορισμό και προσθέτει «…όλα τα τμήματα της θάλασσας που δεν 

ανήκουν στην Α.Ο.Ζ, την αιγιαλίτιδα ζώνη ή τα εσωτερικά ύδατα ενός κράτους ή 

τέλος στα αρχιπελαγικά ύδατα ενός αρχιπελαγικού κράτους»138. 

  Παρατηρώντας κανείς την ιστορική διαμόρφωση της έννοιας της θάλασσας θα 

κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ολοένα και πιο πολύ η έκταση της ανοιχτής θάλασσας 

περιορίζεται. Αυτό γιατί τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις, που ανήκουν στα εσωτερικά 

ύδατα, στην αιγιαλίτιδα ζώνη και στην Α.Ο.Ζ (αν έχει θεσπιστεί) καθώς και τα 

αρχιπελαγικά ύδατα, έχουν αφαιρεθεί πλέον από το καθεστώς της ανοιχτής 

θάλασσας. Επιπλέον, οι περιορισμοί αυτοί υφίστανται με τις πρόσφατες εξελίξεις 

δημιουργίας υφαλοκρηπίδας αλλά και τη δημιουργία της περιοχής οπού πλην 

ορισμένων εξαιρέσεων της αφαιρούν τόσο δικαιοδοσίες από τον πυθμένα της όσο και 

γεωφυσική σύσταση.139 Δηλαδή, πλέον στην έννοια της ανοιχτής θάλασσας δεν 

περιλαμβάνεται ο βυθός και το υπέδαφος αλλά μόνο τα επιφανειακά ύδατα και ο 

υπερκείμενος εναέριος χώρος. 
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11..77..33  ΝΝοομμιικκήή  φφύύσσηη  

  Η νομική φύση της ανοιχτής θάλασσας δεν διευκρινίζεται ρητά από τα κείμενα των 

Συμβάσεων. Τρείς είναι οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για τη νομική καταγωγή 

της. Η πρώτη υποστηρίζει ότι η ανοιχτή θάλασσα δεν είναι res nullius, δηλαδή δεν 

ανήκει σε κανένα κράτος. Αυτό πηγάζει και από τη Σύμβαση του 1982 όπου αναφέρει 

ότι κανείς δεν μπορεί να ασκεί κυριαρχία ή να εγείρει δικαιώματα κυριότητας σε 

αυτήν.140 Η δεύτερη θεωρεία υποστηρίζει ότι είναι res communis, με την αιτιολόγηση 

ότι ανήκει σε όλα τα κράτη διεθνώς με την έννοια της συγκυριαρχίας.141 Η τρίτη 

θεωρεία εξηγεί πως η ανοιχτή θάλασσα είναι res communis usus δηλαδή αποτελεί 

πράγμα κοινής χρήσεως.142 Η τρίτη θεωρεία, εμπνευσμένη από το βιβλίο του 

Ολλανδού θεωρητικού διεθνούς δικαίου Grotius, είχε και έχει την πιο ώριμη 

αντιμετώπιση από την πλειοψηφία των κρατών. 

11..77..44  ΝΝοομμιικκόό  κκααθθεεσσττώώςς  

  Κύριος σκοπός των διατάξεων είναι να ‘μείνει’ αναλλοίωτη η αρχή της ελευθερίας 

στην περιοχή της ανοιχτής θάλασσας.  

  Με βάση τον παραπάνω άξονα, εξετάζοντας τη Σύμβαση της Γενεύης παρατηρείται 

ότι γίνεται απόλυτα ξεκάθαρο ότι κανένα κράτος, σε οποιοδήποτε έθνος, δε μπορεί να 

διεκδικήσει κυριαρχία σε οποιοδήποτε τμήμα της ανοιχτής θάλασσας.143 Επίσης 

απαριθμεί και κατηγοριοποιεί τις ελευθερίες αυτές στην ελευθερία: α) της 

ναυσιπλοΐας β)της αλιείας γ) τοποθετήσεως υποβρύχιων καλωδίων και σωληναγωγών 

και δ) υπερπτήσεως.144 Ως άλλες ελευθερίες αναγνωρισμένες από το διεθνές δίκαιο 

ορίζει την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας στην ανοιχτή θάλασσα, την 
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ελευθερία χρήσεως της ανοιχτής θάλασσας για ναυτικά γυμνάσια.145 Για όλες όμως 

τονίζει ότι ασκούνται από όλα τα κράτη για όλα τα κράτη. 

  Εξετάζοντας συγκριτικά τις δύο τελευταίες Συμβάσεις παρατηρούνται κάποιες 

βασικές διαφοροποιήσεις. Έτσι, η Σύμβαση του 1982 διευρύνει τις ελευθερίες από 

τέσσερεις σε έξι, εισάγοντας την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και την 

ελευθερία περί κατασκευής τεχνητών νησιών και άλλων εγκαταστάσεων. Τέλος, ενώ 

η Σύμβαση του 1958 δεν είχε κανέναν όρο, η Σύμβαση του 1982 θέτει περιοριστικούς 

όρους στις τέσσερεις από τις έξι ελευθερίες. 

11..77..55  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ--  ΑΑννοοιιχχττήή  θθάάλλαασσσσαα  

  Η Α.Ο.Ζ και η ανοιχτή θάλασσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Και πιο 

σωστά διατυπωμένο, θα ήταν ότι το πλάτος της ανοιχτής θάλασσας, σύμφωνα με τις 

νέες ρυθμίσεις της Σύμβασης του 1982, εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι της 

οικονομικής ζώνης. Όσο αφορά τα καθεστώτα των δύο ζωνών, μιλάμε για δύο 

διαφορετικές ζώνες μη συγκρίσιμες. 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
145

 Ρούκουνας, Ε., Δημόσιο διεθνές δίκαιο, εκδ. Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, σελ. 277. 



 

46 

ΕΕιικκόόνναα  11..66::  HHiigghh  sseeaa  wwii tthhoouutt  EE..EE..ZZ114466 

  

ΕΕιικκόόνναα  11..77::  HHiigghh  sseeaa  wwii tthh  EE..EE..ZZ114477  
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11..88  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ  ΒΒΥΥΘΘΟΟΣΣ  
                                                                                                        ((TThhee  AArreeaa))  

11..88..11  ΙΙσσττοορριικκήή  ααννααδδρροομμήή  

  Από την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι ο βυθός των ωκεανών κατείχε μεγάλο πλούτο. 

Με το πέρασμα του χρόνου και την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας η δίψα για 

ολοένα και μεγαλύτερη εκμετάλλευση αυτού του πλούτου, μεγάλωνε με αποτέλεσμα 

τα κράτη και κυρίως τα αναπτυγμένα τεχνολογικά να έχουν κτητικές τάσεις. 

  Η Σύμβαση της Γενεύης εφόσον δεν είχε καθορίσει ακριβώς το εξωτερικό όριο της 

υφαλοκρηπίδας είχε ως αποτέλεσμα να εξαρτιέται από τη «δυνατότητα 

εκμεταλλεύσεως των φυσικών πόρων του βυθού».148 Αυτό είχε ως απόρροια την 

ενδυνάμωση των κρατών με αναπτυγμένη τεχνολογία όπου θα μπορούσαν να 

διανείμουν και μεταξύ τους ωκεανούς.149 Έτσι, ύστερα από πρόταση της Μάλτας το 

1970, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε ότι «υπάρχει βυθός, που 

βρίσκεται πέρα από τη κρατική δικαιοδοσία και αποτελεί «κοινό κτήμα της 

ανθρωπότητας» (Common Heritage of Mankind)150. Εκείνο που δεν είχε διευκρινιστεί 

ήταν ότι το νομικό καθεστώς της περιοχής αυτής αφού έπαυε να ανήκει στην ανοιχτή 

θάλασσα αλλά δεν άνηκε ούτε στην υφαλοκρηπίδα.151 

¨Όταν υιοθετήθηκε η Σύμβαση, έχοντας γίνει κάποιες προσπάθειες οριοθέτησης και 

καθορισμού των όρων εκμετάλλευσης, είχε ως αποτέλεσμα να χαρακτηρισθεί 

«διακρατικός παρεμβατισμός μονοπωλιακού σχήματος όπου ήταν αντίθετο με τις 

αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού»152. Έτσι, η ηγεσία των Η.Π.Α για να 

τροποποιήσει το μέρος ΧΙ της Σύμβασης κατέληξε στη συμφωνία της Νέας Υόρκης 

στις 29 Ιουλίου 1994 γνωστή ως «The Area»153. Αυτή αποτελεί νομική συμπλήρωση 

της Συμβάσεως στην οποία διατηρείται η εξαγγελία ότι «ο διεθνής βυθός αποτελεί 

κοινό κτήμα της ανθρωπότητας καθώς και η πρόνοια περί δίκαιας κατανομής των  
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ωφελημάτων από την εκμετάλλευση σε όλα τα κράτη ανεξαρτήτως γεωγραφικής 

θέσεως και ιδιαιτέρως για τα αναπτυσσόμενα κράτη».154 

11..88..22  ΈΈννννοοιιαα  κκααιι  οορριιοοθθέέττηησσηη  

Σύμφωνα με τη σύμβαση του Montego Bay, η «Περιοχή» αποτελείται από το βυθό 

των θαλασσών, έδαφος και υπέδαφος, πέρα από τα όρια της κρατικής δικαιοδοσίας155 

και βρίσκεται εκεί που τελειώνει η κρατική δικαιοδοσία με τη μορφή της 

υφαλοκρηπίδας ή της Α.Ο.Ζ. 

11..88..33  ΚΚααθθεεσσττώώςς  

  Η «Περιοχή» περιέχεται στη Διεθνή Αρχή του Βυθού (International Sea- Bed 

Authority), ο οποίος εποπτεύεται από τα  Η.E και μετέχουν σε αυτή, όλα τα κράτη 

που έχουν συμβάλει στη Σύμβαση του νέου δίκαιου της θάλασσας. Κεντρικός της 

άξονας είναι η έρευνα και η εκμετάλλευση για την «ανθρωπότητα»156 κα μόνο για 

εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου157. Ωστόσο τα ορυκτά  εξορύσσονται σύμφωνα 

πάντα με τις διατάξεις της Σύμβασης του 1982 158 και σε αυτά κανένα κράτος ή 

πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, δεν μπορεί να ασκήσει ή να αποκτήσει δικαιώματα παρά 

μόνο σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και με κανέναν άλλο159. 
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11..99  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΕΕΝΝΑΑ  
                                                                                                    ((TTrraannssii tt  PPaassssaaggee))  

11..99..11  ΈΈννννοοιιαα
116600  

  Γεωγραφικά το θαλάσσιο στενό ορίζεται ως μια φυσική, στενή σχετικά, θαλάσσια 

δίοδος, που χωρίζει δυο ξηρές είτε αυτές είναι δύο νησιά ή δύο ηπειρωτικά μέρη ή 

εναλλάξ και αντίστοιχα ενώνει δύο θαλάσσια τμήματα. 

11..99..22  ΚΚααθθεεσσττώώςς
116611  

  Τα θαλάσσια στενά παίζουν σημαντικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές και 

επικοινωνίες και αυτό οδήγησε στην καθιέρωση ειδικού νομικού καθεστώτος που θα 

διέπει την ναυσιπλοΐα σε αυτά. Σε αυτό όμως το ειδικό νομικό καθεστώς δεν 

υπάγονται όλα ανεξαρτήτως των θαλάσσια στενά αλλά εκείνα που έχουν ιδιαίτερη 

σημασία. 

  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή ενός στενού στο ειδικό νομικό 

καθεστώς είναι βασικά η χρησιμοποίηση του από τη διεθνή ναυσιπλοΐα και αυτό να 

ενώνει δύο τμήματα ανοιχτής θάλασσας ή ένα τμήμα ανοιχτής θάλασσας με τhν 

αιγιαλίτιδα ζώνη ενός τρίτου κράτους ή δύο ανεξάρτητες οικονομικές ζώνες ή ένα 

τμήμα ανοιχτής θάλασσας και μιας Α.Ο.Ζ. 

 Υπάρχουν και Στενά (π.χ. Δαρδανελλίων, Γιβραλτάρ κλπ.) που λόγω της μεγάλης 

σημασίας τους διέπονται από διεθνείς συνθήκες και δεν υπάγονται στο παραπάνω 

αναφερόμενο νομικό καθεστώς όπως και οι τεχνητές διώρυγες (Σουέζ, Κίελου, 

Παναμά). Αντίθετα, η της Κορίνθου θεωρείται ότι ανήκει στα ελληνικά εσωτερικά 

ύδατα. 
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11..99..33  ΤΤοο  σσττεεννόό  ττηηςς  ΚΚέέρρκκυυρρααςς
116622  

  Η υπόθεση του Στενού της Κέρκυρας αφορούσε προσφυγή της Μεγάλης Βρετανίας 

κατά της Αλβανίας για επιβεβαίωση της αρχής της αβλαβούς διέλευσης. Η απόφαση 

του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης δικαίωσε εν μέρει τη Μεγάλη Βρετανία αλλά 

θεώρησε όμως ότι η επιχείρηση που έγινε από το Βρετανικό στόλο για την 

εκκαθάριση των ναρκών αποτελούσε παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας του 

παράκτιου κράτους και δε αποτελούσε αβλαβή διέλευση. 
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11..1100  ΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ  

11..1100..11  ΈΈννννοοιιαα  

  Σύμφωνα με την νέα Σύμβαση «Νήσος είναι μια φυσικά διαμορφωμένη περιοχή 

ξηράς, που περιβρέχεται από ύδατα και βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια των 

υδάτων κατά τη μέγιστη πλημμυρίδα».163 

   Με βάση τον παραπάνω ορισμό, από την έννοια του νησιού εξαιρούνται οι τεχνητές 

νησίδες, τα τεχνητά νησιά και οποιοσδήποτε φυσικός ή τεχνητός σχηματισμός που 

υπερκαλύπτεται από το χειμερινό κύμα.164 Τέλος, από το καθεστώς των νησιών 

εξαιρούνται τα νησιά που βρίσκονται σε ποτάμια και λίμνες, για τα οποία ισχύουν 

ειδικοί κανόνες καθώς επίσης και οι βράχοι που δεν μπορούν να συντηρήσουν 

ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή.165 Όμως, οι βράχοι αυτοί δεν 

στερούνται αιγιαλίτιδας και συνορεύουσας ζώνης αλλά υφαλοκρηπίδας και 

οικονομικής ζώνης.166 

11..1100..22  ΚΚααθθεεσσττώώςς  

  Σύμφωνα με τη Σύμβαση του νέου Δικαίου της θάλασσας, όλα τα νησιά διαθέτουν 

όλες τις ζώνες.167 Οι ζώνες αυτές εφαρμόζονται όπως εφαρμόζονται και στις 

ηπειρωτικές περιοχές και οι οποίες καθορίζονται από τις γενικές διατάξεις της 

Σύμβασης. 168 Πιο συγκεκριμένα, τα νησιά έχουν αιγιαλίτιδα ζώνη, υφαλοκρηπίδα 
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και ανεξάρτητη οικονομική ζώνη. Με αυτόν τον τρόπο τονίζεται η πληρότητα, η 

αυτοτέλεια
169 αλλά και η θαλάσσια ανεξαρτησία που παρουσιάζει κάθε νήσος. 

11..1100..33  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ--  ΝΝηησσιιάά  

  Τα νησιά, ως πλήρη και αυτοτελή, έχει το καθένα δική του Α.Ο.Ζ. Η οριοθέτηση της 

ζώνης γίνεται ακριβώς όπως και με τα ηπειρωτικά εδάφη σύμφωνα πάντα με τη 

Σύμβαση του δικαίου της θάλασσας. 
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22οο  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

22..  ΟΟΡΡΙΙΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΖΖΩΩΝΝΩΩΝΝ::  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ,,  ΜΜΕΕΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΡΡΙΙΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ  

22..11    ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΟΟΡΡΙΙΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΖΖΩΩΝΝΩΩΝΝ  

22..11..11  ΑΑΙΙΓΓΙΙΑΑΛΛΙΙΤΤΙΙΔΔΑΑ  ΖΖΩΩΝΝΗΗ  

��  ΟΟρριιοοθθέέττηησσηη    

  Η οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης ήταν ένα ζήτημα αγκάθι για το διεθνές δίκαιο. 

Η σωστή οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης προϋποθέτει την ύπαρξη απαντήσεων κι 

λύσεων σε τρία βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα αφορά το σημείο ή τη 

περιοχή από την οποία θα αρχίζει η μέτρηση και το οποίο ονομάζεται εσωτερικό 

όριο.170 Το δεύτερο ερώτημα αναφέρεται στο πλάτος που θα πρέπει να έχει η 

αιγιαλίτιδα ζώνη171 ενώ το τρίτο θέτει το ερώτημα που και πως θα καθορίζεται το 

εξωτερικό όριο της ζώνης αυτής. 

��  ΕΕσσωωττεερριικκόό  όόρριιοο  

  Η Σύμβαση της Γενεύης όπως και η Σύμβαση του Montego Bay καθορίζει ότι το 

σημείο από το οποίο θα ‘ξεκινάει’ η οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης θα είναι οι 

γραμμές βάσης.172 Επίσης ορίζει ότι για τη χάραξη των γραμμών αυτών τα Κράτη 

διαθέτουν δύο μεθόδους, με προϋποθέσεις. 

  Το σημείο εκκίνησης της αιγιαλίτιδας ζώνης ξεκινάει από συγκεκριμένα σημεία, που 

βρίσκονται ανάμεσα στις ακτές και τη θάλασσα και μεταβάλλονται, από το ανώτατο 

σημείο της πλύμης έως το κατώτατο σημείο της ρυχνίας, ανάλογα με τις εποχές του 

χρόνου.173 Όταν η μεταβολή αυτή είναι πολύ μεγάλη, τότε το σημείο που ξεκινάει η 

αιγιαλίτιδα ζώνη είναι το χαμηλότερο σημείο της αμπότιδος.174 Έτσι, τα σημεία αυτά 

όταν ενωθούν σχηματίζουν μια διαχωριστική γραμμή γνωστή ως φυσική γραμμή 
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βάσεως (Normal Baseline), η οποία ορίστηκε για πρώτη φορά το 1958 στη Σύμβαση 

της Γενεύης.175  

  Πρακτικά όμως η παραπάνω μέθοδος έχει πολλά μειονεκτικά σημεία αφού η 

διαμόρφωση των ακτών πολλές φορές είναι πολύπλοκη και ποικίλει με αποτέλεσμα 

να μην είναι εύκολη η χάραξη των γραμμών βάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η υπόθεση Αλιείας μεταξύ Νορβηγίας και Μ. Βρετανίας, στην οποία 

προσπάθησε να δώσει λύση το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 1951.176 Πιο, 

συγκεκριμένα, η Νορβηγία επειδή αδυνατούσε να οριοθετήσει την αιγιαλίτιδα ζώνη 

της με τη μέθοδο των γραμμών βάσης εξαιτίας της μεγάλης ποικιλομορφίας των 

ακτών της, υιοθέτησε την αιγιαλίτιδα ζώνη της με βάση την μέθοδο, αυτή των 

ευθειών γραμμών (Straight Baselines) με συνέπεια  Μ. Βρετανία να μην αποδέχεται 

το αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής.177 Το διεθνές Δικαστήριο, δικαιώνοντας τις 

νορβηγικές αρχές, αναγνώρισε τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν και η απόφασή 

του ενσωματώθηκε178 στη Σύμβαση το 1958179
και ύστερα στη Σύμβαση του Δικαίου 

της Θάλασσας180. Επίσης, προς αποφυγή διάφορων κρατικών ή άλλων ασυδοσιών 

πρόσθεσε την προϋπόθεση ότι η χάραξη των γραμμών βάσης «δεν μπορεί να 

αμφισβητείται κατά τρόπο σημαντικό από τη γενική κατεύθυνση που εμφανίζει η 

ακτή», αφήνοντας και πάλι μεγάλη διακριτική ευχέρεια στο κράτος για το τι θα 

επιλέξει.181 Τέλος στη Σύμβαση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας υιοθετήθηκαν 

κάποιες αρχές με βάση τις οποίες γίνεται λίγο πιο ξεκάθαρο σε ποιες περιπτώσεις 

μπορεί να χρησιμοποιείται η μέθοδος των ευθειών γραμμών. Έτσι, οι αρχές αυτές 

αναφέρουν ότι: 
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α) Στις περιοχές όπου η ακτογραμμή διακόπτεται απότομα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

η μέθοδος των ευθειών γραμμών για να προσδιοριστεί το σημείο έναρξης της 

αιγιαλίτιδας ζώνης.182  

β) Η χάραξη των ευθειών γραμμών βάσης δεν θα πρέπει να αποκλίνει από το πώς 

είναι διαμορφωμένη η ακτή γεωλογικά.183 

γ) Προς ή από αβαθή δεν θα πρέπει να χαράσσονται οι ευθείες γραμμές, εκτός και αν 

υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.184 

δ) Στην περιοχή που εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή δεν θα πρέπει να παραμερίζονται 

τα ιδιαίτερα οικονομικά συμφέροντα της περιοχής αυτής.185 

ε) Κανένα Κράτος που χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή δεν θα πρέπει να την εφαρμόζει 

κατά τρόπο τέτοιο έτσι ώστε να μην αποκόπτει την αιγιαλίτιδα ζώνη άλλου Κράτους 

από την ανοιχτή θάλασσα ή από την αποκλειστική οικονομική ζώνη.186 

��  ΠΠλλάάττοοςς    

  Από την Αναγέννηση ως τις αρχές του 20ου αιώνα κυριάρχησαν και εφαρμόστηκαν 

διάφορες ανομοιογενείς απόψεις και θεωρίες που αφορούσαν την έκταση της 

αιγιαλίτιδας ζώνης. Μια από τις πιο κυρίαρχες απόψεις αποδόθηκε από τον Cornelius 

Bynkershoek, Ολλανδό νομομαθή και συνέδεε « έκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης με τη 

δύναμη βολής πυροβόλου» δίνοντάς της το πλάτος των 3ν.μ.187 Όμως, το 1782 ο 

Ferrante Galiani, Ιταλος κληρικός και πολιτικός συγγραφέας, διατύπωσε την άποψη 

ότι η βολή πυροβόλου ναι μεν καλύπτει τα 3ν.μ. αλλά στην τότε εποχή η βολή δεν 
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υπερέβαινε το ενάμισι μίλι.188 Η θεωρεία αυτή υιοθετήθηκε από τις τότε μεγάλες 

ναυτικές δυνάμεις και έτσι εφαρμόστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς 

όμως να γίνει ποτέ αποδεκτή ομόφωνα.189  

  Μια άλλη τακτική που υιοθετήθηκε από πολλά παράκτια κράτη, έτσι ώστε να 

ορίσουν τη μεταξύ τους σχέση, απέδιδαν την έκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης «σε 

απόσταση ορατότητας γυμνού οφθαλμού».190 Τακτική αρκετά μειονεκτική αφού η 

απόσταση αυτή εξαρτάται από το σημείο που παρατηρεί κανείς, δηλαδή αν κάποιος 

κοιτάζει από την ακτή το πλοίο ή το αντίστροφο.191 

  Η προσπάθεια που έγινε στη Συνδιάσκεψη της Κ.τ.Ε στη Χάγη το 1930, να βρεθεί 

μια κοινός αποδεκτή λύση απέτυχε.192 Σε αυτήν ναι μεν αναγνωρίστηκε το δικαίωμα 

του παράκτιου κράτους να ασκεί κυριαρχία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και καταργήθηκε η 

άποψη των 3ν.μ. αλλά δεν βρέθηκε ποτέ μια κοινός αποδεκτή λύση.193 Ούτε, στη 

Γενεύη το 1958, η πρώτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, με ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό τη μεγάλη αντίδραση των κρατών της Λατινικής Αμερικής, δεν 

κατάφερε να βρει λύση στο πρόβλημα.  

  Η δεύτερη Συνδιάσκεψη των Η.Ε, ενώ έφτασε πολύ κοντά στη κοινώς αποδεκτή 

λύση, επίσης δεν κατάφερε να έχει αποτέλεσμα194 αφού δεν έφθασε την πλειοψηφία 

των δύο τρίτων για μια ψήφο195. Πιο συγκεκριμένα, ο Καναδάς και η Η.Π.Α 

κατέθεσαν την πρόταση «6 συν 6μ.», δηλαδή την καθιέρωση του πλάτους της 

αιγιαλίτιδας ζώνης σε 6ν.μ. και ταυτόχρονα άλλα 6ν.μ. απέδιδαν στη ζώνη της 

αλιείας.196 Επίσης, αποτυχημένη ήταν και η προσπάθεια της Ε.Σ.Σ.Δ, που υπέβαλε 

πρόταση για καθιέρωση σε 12ν.μ. ενιαίας αιγιαλίτιδας ζώνης, αφού δεν συγκέντρωσε 

ούτε καν την απλή πλειοψηφία.197  
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  Με το πέρασμα του χρόνου, οι αντιθέσεις για την ιδέα των 12ν.μ. όλο και 

αυλίνονταν. Έτσι, η πλειοψηφία των κρατών αποδεχόντουσαν και υιοθετούσαν την 

άποψη των 12ν.μ. ενώ υπήρχε και η μειοψηφία που υιοθετούσε την αιγιαλίτιδα ζώνη 

στα 200μ. Το 1954, η Επιτροπή του Διεθνούς Δικαίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

η θεωρεία των 12ν.μ. ήταν κοινώς αποδεκτή και προκαλούσε ιδιαίτερες προστριβές 

στα κράτη.198 Έτσι, κάτω από την ολοένα αυξανόμενη πίεση που ασκούσαν οι 

υποστηρικτές των 12ν.μ., οι οποίοι δημιούργησαν τη βάση για τον ερχομό της Α.Ο.Ζ 

και ενθάρρυναν την καθιέρωση του θεσμού της υφαλοκρηπίδας, οι υποστηρικτές των 

3ν.μ. αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν.199 Αποτέλεσμα, το 1982, η Συνδιάσκεψη του 

Montego Bay κατέληξε και όρισε ότι: «Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει 

το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης του μέχρι το σημείο που δεν υπερβαίνει τα 12ν.μ. 

που μετριούνται από τις γραμμές βάσεως καθορισμένες σύμφωνα με την παρούσα 

Σύμβαση».200 Δηλαδή τα κράτη μπορούν να καθορίσουν το πλάτος της αιγιαλίτιδας 

ζώνης τους σε 3, 6, 9, 11 ή 12ν.μ. αλλά ως ανώτατο όριο ορίστηκε αυτό των 12ν.μ. 

και αυτός που έχουν κάτω από 12ν.μ. έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν την 

αιγιαλίτιδα μέχρι το όριο αυτό.201 Επίσης, κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα 

παραβίασης του κανόνα αυτού, έστω και αν δε δεσμεύεται από τη Σύμβαση του 

Montego Bay.202 Ο κανόνας, όμως, αυτός δεν πρέπει όμως να θεωρηθεί τίποτα άλλο 

εκτός από αποτέλεσμα που προέκυψε παραδοσιακά από το εθιμικό δίκαιο. 
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��  ΕΕξξωωττεερριικκόό  όόρριιοο  

  Εφόσον καθοριστεί το εσωτερικό όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης και το πλάτος της 

μπορεί να οριοθετηθεί και το εξωτερικό όριο αυτής. Το Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης στην υπόθεση Αλιείας μεταξύ Νορβηγίας και Μ. Βρετανίας καθόρισε τρείς 

μεθόδους οριοθέτησης του εξωτερικού ορίου: 

α) ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΑΡΑΞΗ (trace parallele) : Σε αυτή τη μέθοδο χαράσσετε 

παράλληλα προς τις ακτές, μια γραμμή που έχει έκταση 3, 6,…  12ν.μ. και 

εφαρμόζεται μόνο αν η ακτή είναι ευθύγραμμη. 

β) ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (trace polygoal) : Σε αυτή τη μέθοδο « χαράσσονται 

ευθείες γραμμές παράλληλες προς τις γραμμές βάσης που ενώνουν ακρωτήρια cap a 

cap)» 

γ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΜΙΚΥΚΛΙΟΥ (courbe tengeante, envelopes of arcs and 

circles) : Στη μέθοδο αυτή σχηματίζεται η έκταση σύμφωνα με το πλάτος της 

αιγιαλίτιδας ζώνης, με τη χρήση διαβήτη υπό κλίμακα.203 

Η τελευταία μέθοδος είναι αυτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στην 

πραγματικότητα αλλά υιοθετήθηκε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, από τη 

Σύμβαση της Γενεύης αλλά και από τη Σύμβαση του Montego Bay. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα κράτη έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ποια μέθοδο θα υιοθετήσουν 

και μπορούν και να τις συνδυάσουν.204 

  Οι παραπάνω μέθοδοι αναφέρονται στην χάραξη των εξωτερικών ορίων της 

αιγιαλίτιδας ζώνης όταν η απόφαση για τη χάραξη του ορίου παίρνεται μονομερώς. 

Σε περίπτωση γειτνίασης δύο ή περισσότερων κρατών η Σύμβαση του 1982 καθορίζει 

ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

εφαρμόζεται η αρχή της ίσης απόστασης και η μέση γραμμή θα είναι ο τρόπος με τον 

οποίο θα πραγματοποιείται η οριοθέτηση.205 
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  Σήμερα, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των κρατών έχει αιγιαλίτιδα ζώνη σε 12ν.μ. 

εκτός από το Ισραήλ, τη Μάλτα, το Λίβανο (που δεν έχει διευκρινίσει το πλάτος της 

αιγιαλίτιδας ζώνης), η Τουρκία ( από τη μεριά του Αιγαίου έχει 6ν.μ. ενώ στη Μαύρη 

Θάλασσα σε 12ν.μ.). Δύο κράτη (Τόγκο και Συρία) έχουν υιοθετήσει αιγιαλίτιδα 

ζώνη στα 30 και 35ν.μ. αντίστοιχα. Τέλος, η Ελλάδα έχει οριοθετήσει δύο 

αιγιαλίτιδες ζώνες στα 6 και 10ν.μ. σύμφωνα με το νόμο 230/1936. Πιο 

συγκεκριμένα, αυτή των 6ν.μ. αφορά ζώνη γενικών καθηκόντων ενώ αυτή των 10ν.μ. 

αφορά ειδικά θέματα που αφορούν την αστυνομία και την αεροπορία.206 
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22..11..22  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ  

��  ΟΟρριιοοθθέέττηησσηη  

 Στη Σύμβαση του Montego Bay δεν γίνεται ρητή αναφορά για τον τρόπο με τον 

οποίο θα χαραχθεί η Α.Ο.Ζ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι 

όπως χαράσσεται η αιγιαλίτιδα ζώνη (κεφάλαιο 2.1) έτσι θα χαράσσεται και η Α.Ο.Ζ. 

Όπως η αιγιαλίτιδα ζώνη έτσι και η Α.Ο.Ζ αποτελείται από εσωτερικό και εξωτερικό 

όριο. 

��  ΠΠλλάάττοοςς  

Η Α.Ο.Ζ εκτείνεται μέχρι το 200ν.μ, μετρούμενο από τις γραμμές βάσης από τις 

οποίες μετράται και η αιγιαλίτιδα ζώνη.207 Δηλαδή, αν το παράκτιο κράτος έχει 

καθορίσει αιγιαλίτιδα ζώνη 12ν.μ, τότε η Α.Ο.Ζ που θα ορίσει θα είναι 188ν.μ.208 

Άρα θα πρέπει πρώτα να καθοριστεί η αιγιαλίτιδα ζώνη και μετά η Α.Ο.Ζ. Επίσης, το 

όριο του πλάτους της ζώνης αυτής είναι το μέγιστο αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Άρα, 

το παράκτιο κράτος μπορεί να διακηρύξει και Α.Ο.Ζ με μικρότερο πλάτος. 

��  ΟΟρριιοοθθέέττηησσηη  μμεεττααξξύύ  κκρρααττώώνν  

  Πρόβλημα οριοθέτησης Α.Ο.Ζ μεταξύ γειτονικών κρατών πηγάζει μόνο σε μία 

συγκεκριμένη περίπτωση και αυτή είναι η επικάλυψη των γειτονικών Α.Ο.Ζ δηλαδή, 

όταν η απόσταση των γειτονικών κρατών δεν υπερβαίνει τα 400ν.  

 Η οριοθέτηση Α.Ο.Ζ μεταξύ κρατών ήταν ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα που 

κατάφερε να διχάσει την τρίτη Συνδιάσκεψη.209 Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη της 

Συνδιάσκεψης χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη, στην οποία ανήκει η Ελλάδα και 

άλλα 21 κράτη, η οποία υποστήριζε να καθιερωθεί η αρχή της μέσης γραμμής 

(medium liners).210 Σε αντίθεση, η δεύτερη, στην οποία άνηκε η Τουρκία και άλλα 28 

κράτη και η οποία υποστήριζε την αρχή της ευθυδικίας.211 
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  Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης ήταν η αναδιατύπωση του άρθρου 74 

χωρίς όμως να ορίζει κάποια συγκεκριμένη μέθοδο οριοθέτησης Α.Ο.Ζ μεταξύ 

γειτονικών κρατών.212 Συμπερασματικά, η οριοθέτηση της ΑΟΖ σε γειτονικά κράτη 

με απόσταση μικρότερη των 400ν.μ, με σκοπό να υπάρξει δίκαιη λύση γίνεται με 

συμφωνία με βάση το Διεθνές Δίκαιο, όπως ορίζει το άρθρο 38 του καταστατικού 

του. 

Αν τα κράτη δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία σε εύλογο χρονικό 

διάστημα θα πρέπει να προσφύγουν στα διάφορα συστήματα επίλυσης διαφορών.213 

Εν τω μεταξύ, μέχρι την τελική απόφαση οριοθέτησης μπορούν τα κράτη να  

προσφύγουν σε ένα προσωρινό συμβιβασμό συμφωνίας χωρίς να επηρεάζεται η 

τελική απόφαση.214 
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22..11..33  ΣΣΥΥΝΝΟΟΡΡΕΕΥΥΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΖΖΩΩΝΝΗΗ  

  Η έκταση της συνορεύουσας ζώνης αρχικά είχε ορισθεί από η Σύμβαση της Γενεύης 

μέχρι τα 12ν.μ από τις γραμμές βάσης της αιγιαλίτιδας ζώνης.215 Το γεγονός αυτό 

δημιουργούσε τον κίνδυνο της εξαφάνισης της στην περίπτωση που το παράκτιο 

κράτος είχε επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη του στα 12ν.μ. Για αποφυγή κάτι τέτοιου, 

αργότερα η Σύμβαση του 1982 όρισε ότι η συνορεύουσα ζώνη δεν μπορεί να 

εκτείνεται πέρα τα 24ν.μ από τις γραμμές βάσης της αιγιαλίτιδας ζώνης.216  

  Η συνορεύουσα ζώνη αναφέρεται αποκλειστικά στα ύδατα και όχι και στο βυθό, το 

υπέδαφος αλλά ούτε και στον εναέριο χώρο πάνω από αυτήν. Όμως, από το νέο 

δίκαιο και μετά, μετά από πρόταση της Ελλάδας, προκύπτει ότι το παράκτιο κράτος 

έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να προστατεύσει τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς 

θησαυρούς που βρίσκονται στο βυθό της ζώνης αυτής. 

  Ακόμα ένα πρόβλημα που δημιουργείται και δεν διευκρινίζεται από το νέο δίκαιο 

της θάλασσας, αφορά την οριοθέτηση της συνορεύουσας ζώνης μεταξύ γειτονικών 

κρατών. Η Σύμβαση για την Αιγιαλίτιδα και τη Συνορεύουσα ζώνη προέβλεπε 

συμφωνία, για την οριοθέτηση της συνορεύουσας ζώνης, μεταξύ των κρατών217. Σε 

περίπτωση μη επίτευξη συμφωνίας, τότε εφαρμόζεται η μέση γραμμή με βάση την 

αρχή της ίσης απόστασης.218 Ενώ η νέα Σύμβαση δεν υιοθετεί λύσεις για τον 

καθορισμό της συνορεύουσας ζώνης μεταξύ γειτονικών κρατών.219 
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22..11..44  ΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ  

Η οριοθέτηση κάθε ζώνης έχει οριστεί από τη Σύμβαση του Δικαίου της θάλασσας 

και γίνεται όπως ακριβώς και με τα ηπειρωτικά εδάφη. Έτσι, όσο αναφορά την 

αιγιαλίτιδα ζώνη διακρίνονται τρεις περιπτώσεις, όπου ουσιαστικά ομαδοποιούνται 

σε δύο: 

α) το νησί έχει δική του αιγιαλίτιδα ζώνη όταν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη 

του διπλάσιου της αιγιαλίτιδας ζώνης 

β) όταν το νησί βρίσκεται μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη σε απόσταση μικρότερη των 

12ν.μ. και  

γ) όταν το νησί βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 12ν.μ. αλλά μικρότερη των 

24ν.μ. 

τότε και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει «ισάριθμη έκταση αιγιαλίτιδας 

ζώνης από την εξωτερική του πλευρά»220 ενώ οι γραμμές βάσης παίρνουν μια 

ιδιαίτερη μορφή. Συγκεκριμένα, στη β και γ περίπτωση η γραμμή βάσης χαράσσεται 

προς την εξωτερική μεριά του νησιού ενώ στην α περίπτωση το νησί διατηρεί δική 

του γραμμή βάσης.221 

  Όσο αναφορά την οριοθέτηση σε πάνω από δύο κράτη, για οποιαδήποτε ζώνη, τότε 

η Σύμβαση ορίζει ότι θα εφαρμόζονται σε απόλυτο βαθμό οι διατάξεις που ισχύουν 

για τα ηπειρωτικά εδάφη.222 
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22..22  ΟΟΡΡΙΙΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΣΣΩΩ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ  

  Γίνεται σαφές από την ανάλυση του κεφαλαίου 2.1, ότι η προτιμητέα και 

δικαιότερη, κατά τη Σύμβαση μέθοδος για την οριοθέτηση της Α.Ο.Ζ μεταξύ των 

κρατών, είναι αυτή της συμφωνίας μεταξύ τους. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά 

ιστορικά παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία τα κράτη επικαλούμενα σχετικές ή 

ειδικές περιστάσεις δεν κατάφεραν να εισέλθουν σε συμφωνία με αποτέλεσμα να 

προσφύγουν σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Όσο αφορά τη διάκριση των 

περιστάσεων σε ειδικές και σχετικές η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι σχετικές 

περιστάσεις συναντώνται σε όλες τις περιπτώσεις οριοθετήσεων ενώ οι ειδικές 

περιστάσεις χρησιμοποιούνται μόνο για τις περιπτώσεις που αποκλίνουν από τη 

μέθοδο της ίσης απόστασης και της μέσης γραμμής. 

  Παρακάτω θα αναλυθούν ιστορικά παραδείγματα χωρών που έχουν προσφύγει σε 

διαιτητικά όργανα επικαλούμενα σχετικές ή ειδικές περιστάσεις από το 1982 και μετά 

αφού τότε επισημοποιήθηκε ο όρος της Α.Ο.Ζ ενώ πριν το 1982 αφορούσαν κατά 

κύριο λόγο ιστορικά παραδείγματα υφαλοκρηπίδας. 

22..22..11  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΡΡΙΙΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

� ΥΥππόόθθεεσσηη  δδιιααιιττηησσίίααςς  ΓΓοουυιιννέέααςς--  ΜΜππιισσσσάάοουυ  ((11998855))223 

  Η πρώτη ουσιαστικά προσφυγή που περιλάμβανε και την Α.Ο.Ζ αποτελεί η υπόθεση 

μεταξύ Γουινέας και Γουινέας Μπισσάου. Η προσφυγή αφορούσε την οριοθέτηση 

όλων των θαλάσσιων ζωνών με έμφαση στην υφαλοκρηπίδα και την Α.Ο.Ζ. Έτσι, οι 

δύο χώρες προσέφυγαν στο Διαιτητικό Όργανο με βάση την αρχή της ευθυδικίας. 

  Πρώτα εξετάστηκαν ο τρόπος σχηματισμού και κατεύθυνσης της ακτογραμμής 

καθώς και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αφρικής, στον οποίο 

συμπεριλήφθησαν τα νησιά, η αρχή της αναλογικότητας καθώς επίσης και η Σύμβαση 

που είχαν υπογράψει η Γαλλία και η Πορτογαλία το 1886. Λαμβάνοντας και 
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εξετάζοντας τα παραπάνω, η απόφαση ήταν ότι σύνορο για την υφαλοκρηπίδα και για 

την Α.Ο.Ζ θα αποτελούσε μια ενιαία γραμμή, χωρίς να γίνει αναφορά στο ξεχωριστό 

νομικό καθεστώς που διέπει αυτές τις δύο ζώνες, 

  Όσον αφορά τα νησιά, το Διαιτητικό όργανο διέκρινε τρείς κατηγορίες: 

α) Τα νότια νησιά αγνοήθηκαν με μόνη εξαίρεση το νησί Alcatraz.  

β)Τα νησιά του αρχιπελάγους λήφθηκαν υπόψη με αποτέλεσμα το σχήμα της 

Γουινέας- Μπισάου να λάβει σχήμα κυρτό.  

γ) Τα νησιά που βρίσκονται πολύ κοντά στις ακτές λήφθηκαν υπόψη ως μέρος του 

ηπειρωτικού εδάφους. 

� ΔΔιιααφφοορράά  ΓΓααλλλλίίααςς--  ΚΚααννααδδάά  γγιιαα  τταα  ννηησσιιάά  SSaaiinntt  PPiieerrrree  κκααιι  MMiiqquueelloonn  ((11999922))224 

  Η διαφορά Γαλλίας- Καναδά έγκειται σε δύο Γαλλικά νησιά τα οποία βρίσκονται 

πολύ κοντά στα καναδικά νησιά, νότια του νησιού Newfoundland και ανατολικά του 

νησιού Cape Breton. Πιο συγκεκριμένα, η διένεξη αφορούσε την ποσότητα 

αλιεύματος, που μπορούσαν τα δύο κράτη να ορίσουν, γεγονός δυσμενές για τους 

Γάλλους.225  

  Απευθυνόμενοι σε πενταμελές Διαιτητικό Δικαστήριο, ο μεν Καναδάς υποστήριζε 

ότι εκτός από τη ζώνη του νησιού Newfoundland έπρεπε να δοθεί ξεχωριστά μια 

ζώνη 12ν.μ στα νησιά Saint Pierre και Miquelon και η οριοθέτηση θα γινόταν με 

βάση τον κανόνα της μέσης γραμμής. Δηλαδή, υποστήριξε ότι τα νησιά δεν έχουν 

δικιά τους υφαλοκρηπίδα, αφού βρίσκονται τοποθετημένα στην υφαλοκρηπίδα του 

Καναδά με αποτέλεσμα εάν τους αποδίδονταν κάποια υφαλοκρηπίδα αυτή θα ήταν 

τμήμα της καναδικής υφαλοκρηπίδας. Η δε Γαλλία ζητούσε για όλα τα νησιά της τις 

θαλάσσιες ζώνες των 200ν.μ και επικαλούμενη την ισότητα των κρατών στην 
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κυριαρχία υποστήριζε ότι η καταλληλότερη μέθοδος για την οριοθέτηση αποτελεί η 

αρχή της ίσης απόστασης και των σχετικών περιστάσεων.  

  Το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη του κατά κύριο λόγο γεωγραφικά κριτήρια και 

αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ώστε τα νησιά να μην έχουν το 

δικαίωμα σε πλήρη υφαλοκρηπίδα και Α.Ο.Ζ αποφάσισε ότι η υφαλοκρηπίδα της 

περιοχής είναι μια συνεχής υποθαλάσσια έκταση, η οποία δεν υπάγεται στην 

κυριαρχία καμίας από τις δύο χώρες, τον καθορισμό ενός συνόρου για όλες τις 

θαλάσσιες ζώνες των δύο κρατών και τη διάκριση της «προβληματικής περιοχής» σε 

τομείς:  

α)Στο ανατολικό τμήμα στο Νησί Newfoundland αναγνωρίστηκε μόνο οριοθέτηση 

της αιγιαλίτιδας ζώνης με βάση την αρχή της μέσης γραμμής ίση και σε κάποια 

σημεία μικρότερη των 12ν.μ.  

β)Στο δυτικό τμήμα, στα νησιά Saint Pierre και Miquelon δόθηκε επιπλέον Α.Ο.Ζ 

12ν.μ μετά την αιγιαλίτιδα ζώνη, δηλαδή 12ν.μ αιγιαλίτιδα και 12ν.μ Α.Ο.Ζ.  

γ)Στο νότιο τμήμα, αποδόθηκε στα νησιά οικονομική ζώνη 200ν.μ και πλάτος 10,5ν.μ 

«σύμφωνα προς το μήκος της νότιας πρόσοψης των ακτών των St.Pierre και 

Miquelon». 

  Τέλος, στα νησιά Saint Pierre et Miquelon, το δικαστήριο όρισε ζώνες 12 και 24ν.μ 

σε μία προέκταση 150ν.μ προς τα ανοιχτά του Ατλαντικού και για να σιγουρευτεί ότι 

ήταν η δικαιότερη λύση μετά την χάραξη των ορίων πραγματοποίησε έλεγχο 

αναλογικότητας. 
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 Association of Canada Lands Surveyors (ACLS), https://www.acls-

aatc.ca/files/english/books/7.5.jpg ,(είσοδος 21/2/14). 
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� ΥΥππόόθθεεσσηη  ΓΓρροοιιλλααννδδίίααςς--  JJaann  MMaayyaann  ((JJuunnee  1144,,  11999933))227 

  Για την οριοθέτηση της δανέζικης περιοχής μεταξύ της Γροιλανδίας και του νησιού 

Jan Mayen, της Νορβηγίας, η Δανία απευθύνθηκε στο Δ.Δ.Χ. Ζητούσε για το νησί 

αυτό τη χάραξη ενός ενιαίου συνόρου και σε περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος 

της ζητούσε να γίνει η οριοθέτηση με βάση το διεθνές δίκαιο. Η Νορβηγία θεωρούσε 

ότι έπρεπε κάθε ζώνη να οριοθετηθεί ξεχωριστά με βάση την αρχή της μέσης 

γραμμής. 

  Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας και τις συμφωνίες 

μεταξύ των δύο κρατών και την πρόσβαση και των δύο σε φυσικούς πόρους 

αποφάσισε την προσωρινή χάραξη της μέσης γραμμής στις περιοχές. Αφού έλαβε 

υπόψη το μικρό πληθυσμό και τους άλλους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες 

απέρριψε το αίτημα της Δανίας. Τελικά χαράχτηκε ένα ενιαίο θαλάσσιο όριο 

ανάμεσα στα δύο κράτη.  

ΕΕιικκόόνναα  22..22::  ΥΥππόόθθεεσσηη  ΓΓρροοιιλλααννδδίίααςς--  JJaann  MMaayyaann222288  
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  Sovereign Geographic, Inc, International Boundary Consulting, International Court Of Justice, 

Coalter G. Lathrop, Reports Of Judgments, Advisory Opinions And Orders, «Case Concerning, Maritime 

Delimitation In The Area Between Greenland And Jan Mayen (Denmark V. Norway)», Judgment Of 14 

June 1993, http://www.sovereigngeographic.com/maritime_pdf/1993-denmark-norway-english.pdf 

,(είσοδος 21/2/14). 
228

  Ibid. 
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� ΥΥππόόθθεεσσηη  ΥΥεεμμέέννηηςς--  ΕΕρρυυθθρρααίίααςς  ((DDeecc..  1177,,  11999999))229  

  Η υπόθεση Υεμένης- Ερυθραίας αφορούσε την οριοθέτηση τον θαλάσσιων συνόρων 

τους με βάση τον κανόνα της μέσης γραμμής με τη διαφωνία των κρατών στα σημεία 

στα οποία έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Στην διαφορά αυτή, το διαιτητικό όργανο ενώ 

στην αρχή εφάρμοσε αυστηρά το άρθρο 121 της Σύμβασης του Δικαίου της 

Θάλασσας του 1982, μετέπειτα το δικαστήριο απέδωσε αξία σε παράγοντες όπως το 

μέγεθος, η δυνατότητα οίκησης, και η πραγματική οίκηση για σκοπό επίδρασης 

αυτών στην τοποθεσία του συνόρου. Πιο συγκεκριμένα, το διαιτητικό δικαστήριο 

στην αρχή δικαίωσε ομόφωνα την κυριαρχία της Υεμένης στα περισσότερα υπό 

αμφισβήτηση νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ με μία μετέπειτα απόφασή του 

αποφάσισε ομόφωνα της Ερυθραίας ως προς την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. 

  Το Δικαστήριο δεν αποδέχτηκε τις ειδικές περιστάσεις που επικαλέστηκαν οι δύο 

χώρες και μάλιστα αποφάσισε την από κοινού εκμετάλλευση της αλιευτικής ζώνης. 

Αποφάσισε ότι θα υπάρχει ένα ενιαίο θαλάσσιο σύνορο που θα αποτελείται από 29 

σημεία που θα αποτελούν μια σειρά γεωδαιτικών γραμμών και θα αποτελείται από 

τρεις τομείς:  

 α) το βόρειο τμήμα, όπου από τη μεριά της Ερυθραίας λήφθηκε υπόψη το νησιωτικό 

σύμπλεγμα Dahlak, με εξαίρεση το νησί Negileh Rock, όπου θεωρήθηκε σκόπελος, 

το νησί Mojeidi και ένα ανώνυμο νησί ανατολικά του Dahret Segala, ενώ από την 

μεριά της Υεμένης συμπεριλήφθηκε το σύμπλεγμα νησιών Kamaran, αγνοώντας το 

νησί Jabalal- Tayr και το σύμπλεγμα νησιών Zubayr  εξαιτίας της μη ικανότητάς τους 

για διατήρηση ζωής  

β) Το μεσαίο τμήμα όπου χαράχθηκε με βάση την αρχή της μέσης γραμμής και 

λύφθηκαν υπόψη από τη μεριά της Ερυθραίας τα νησιά Mohabbakahs, High Island, 

Haycocks και South West Rocks και από τη μεριά της Υεμένης το νησιωτικό 

σύμπλεγμα Zugar- Hanish  
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 Δάμπαλη, Σ., Διπλωματική εργασία: «Η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο δίκαιο της 

θάλασσας μέσα από την κρίση διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων», Θράκη, 2008, σελ.71- 72 και 

Sovereign Geographic, Inc, International Boundary Consulting, «REPORTS OF INTERNATIONAL 

ARBITRAL AWARDS Second stage of the proceedings between Eritrea and Yemen (Maritime 

Delimitation)», VOLUME XXII, pp. 335-410, 17 December 1999, 

http://www.sovereigngeographic.com/maritime_pdf/1999-yemen-eritrea.pdf ,(είσοδος 21/2/14). 
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γ) Το νότιο τμήμα, όπου ο κόλπος του Assab θεωρήθηκε ως εσωτερικά ύδατα της 

Ερυθραίας και οριοθέτηση βασίστηκε στη μέση γραμμή. 

  Συμπερασματικά, έχοντας διαιρέσει τη περιοχή σε ζώνες απέδωσε σε όλα τα νησιά 

αιγιαλίτιδα ζώνη, σε άλλα αναγνωρίστηκε το πλήρες δικαίωμα τους στην ύπαρξη 

υφαλοκρηπίδας και Α.Ο.Ζ, σε άλλα κατά το ήμισυ, ενώ άλλα αγνοήθηκαν τελείως. 

Το Διαιτητικό Όργανο κατά τον τρόπο οριοθέτησης έλαβε υπόψη του και την αρχή 

της μη καταπάτησης και μετά την απόφασή του για την οριοθέτηση πραγματοποίησε 

έλεγχο αναλογικότητας προκειμένου να επαληθεύσει τη δίκαιη ισοκατανομή των 

θαλάσσιων περιοχών που αποδόθηκαν. 

 
ΕΕιικκόόνναα  22..33::  ΥΥππόόθθεεσσηη  ΥΥεεμμέέννηηςς--  ΕΕρρυυθθρρααίίααςς223300  
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 Permanent Court of Arbitration, http://www.pca-cpa.org/upload/files/chart3.gif,(είσοδος 

21/2/14). 
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� ΥΥππόόθθεεσσηη  οορριιοοθθέέττηησσηηςς  θθααλλάάσσσσιιωωνν  ζζωωννώώνν  κκααιι  εεδδααφφιικκώώνν  ζζηηττηημμάάττωωνν  ΚΚααττάάρρ--  

ΜΜππααχχρρέέιινν  ((22000011))231 

  Η υπόθεση αυτή προσέφυγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο για την οριοθέτηση των 

θαλάσσιων ζωνών αλλά και για την επίλυση εδαφικών ζητημάτων. Δηλαδή, αφού θα 

ξεκαθάρισε την κυριαρχική αμφισβήτηση που υπήρχε σε κάποια νησιά μετά 

οριοθέτησε την υπό διεκδίκηση θαλάσσια περιοχή, με ένα ενιαίο θαλάσσιο όριο.  

Απορρίπτοντας τα αιτήματα και των δύο κρατών αλλά και το αίτημα του Bahrain για 

οριοθέτηση με βάση τη μέθοδο της γραμμής βάσης, χάραξε το προαναφερθέν ενιαίο 

όριο με τη μέθοδο της μέσης γραμμής την οποία τροποποίησε σε σχετικές 

περιστάσεις. Επίσης, παρόλο που δεν κατέληξε στο αν αποτελεί σκόπελο ή μέρος του 

νησιού Sitrah, χαρακτήρισε ως ειδικές περιστάσεις το νησιωτικό μόρφωμα Fasht al 

Azm (Bahrain) δίνοντάς του επήρεια. Τέλος, το νησί Qit’ at Jaradah (Bahrein) 

εξαιτίας των γεγονότων ότι δεν είναι κατοικήσιμο, δεν υπάρχει βλάστηση, άρα δεν 

συντηρεί ζώντες οργανισμούς και λόγω του μικρού μεγέθους του αγνοήθηκε τελείως. 
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Δάμπαλη, Σ., Διπλωματική εργασία: «Η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο δίκαιο της 

θάλασσας μέσα από την κρίση διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων», Θράκη, 2008, σελ.72- 73 και 

Sovereign Geographic, Inc, International Boundary Consulting, International Court Of Justice, 

«ADVISORY OPINIONS AND ORDERS CASE CONCEKNING MARITIME DELIMITATION AND TERRITORIAL 

QUESTIONS BETWEEN QATAR AND BAHRAIN (QATAR v. BAHRAIN) MERITS JUDGMENT OF 16 MARCH 

2001», http://www.sovereigngeographic.com/maritime_pdf/2001-qatar-bahrain-english.pdf, 

(είσοδος 21/2/14).   
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 Sovereign Geographic, Inc, International Boundary Consulting, International Court Of Justice, 

«ADVISORY OPINIONS AND ORDERS CASE CONCEKNING MARITIME DELIMITATION AND TERRITORIAL 

QUESTIONS BETWEEN QATAR AND BAHRAIN (QATAR v. BAHRAIN) MERITS JUDGMENT OF 16 MARCH 

2001», http://www.sovereigngeographic.com/maritime_pdf/2001-qatar-bahrain-english.pdf,(είσοδος 

21/2/14). 
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� ΥΥππόόθθεεσσηη  οορριιοοθθέέττηησσηηςς  θθααλλάάσσσσιιωωνν  ζζωωννώώνν  κκααιι  εεδδααφφιικκώώνν  ζζηηττηημμάάττωωνν  

κκααρρααϊϊββιικκήήςς  ΝΝιικκααρράάγγοουυααςς--  ΟΟννδδοούύρρααςς  ((22000077))233  

  Και σε αυτή τη περίπτωση το Δικαστήριο αφού πρώτα αποφάσισε για την κυριαρχία 

κάποιων νησιών όπου τα παραχώρησε στην Ονδούρα μετά οριοθέτησε τις θαλάσσιες 

ζώνες. Σε αυτή όμως την υπόθεση το Δικαστήριο κρίνοντας ότι η μέθοδος της ίσης 

απόστασης δεν θα επιφέρει δίκαιο αποτέλεσμα λόγω της γεωγραφικής μορφής της 

ακτής χρησιμοποίησε τη μέθοδο της διχοτόμου της γωνίας που σχημάτιζαν τα νησιά 

Bobel Cay, South Cay και Port Royal Cay της Ονδούρας με το νησί Edinburgh Cay 

της Νικαράγουα. Τέλος, όπου οι αιγιαλίτιδες ζώνες των δύο χωρών 

αλληλεπικαλύπτονταν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μέσης γραμμής. 

 
ΕΕιικκόόνναα  22..55::  ΥΥππόόθθεεσσηη  ΝΝιικκααρράάγγοουυααςς--  ΟΟννδδοούύρρααςς

223344  
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 International Law Reporter, Jacob K. Cogan, «Judgment: Maritime Delimitation between Nicaragua 

and Honduras in the Caribbean Sea», October 8, 2007, 

http://ilreports.blogspot.gr/2007/10/judgment-maritime-delimitation-between.html,(είσοδος 

21/2/14). 
234

 Ibid. 
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� ΥΥππόόθθεεσσηη  ΡΡοουυμμααννίίααςς--ΟΟυυκκρρααννίίααςς  ((ΜΜααύύρρηη  ΘΘάάλλαασσσσαα,,  22000099))235 

  Το 2004 η Ρουμανία προσέφυγε στο ΔΔΧ εναντίον της Ουκρανίας για την 

οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Α.Ο.Ζ από ένα ενιαίο θαλάσσιο όριο. Το 

2008 οι χώρες παρουσίασαν τις προτάσεις τους στο ΔΔΧ όπου: η Ουκρανία έδινε 

πλήρη επήρεια στο νησί των Όφεων, επικαλέστηκε σχετικές περιστάσεις την 

ανισότητα του μήκους των ακτογραμμών, την πρακτική των δύο κρατών σε θέματα 

εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, θέματα ασφάλειας και αλιείας. Η 

Ρουμανία αγνοώντας εντελώς το νησί των Όφεων, αποδίδοντας του μεν αιγιαλίτιδα 

ζώνη επικαλέστηκε ότι οι σχετικές περιστάσεις αναφέρονται στο γεγονός ότι η 

Μαύρη Θάλασσα αποτελεί μια κλειστή θάλασσα. 

  Το Δικαστήριο κατά τη χάραξη μιας προσωρινής ίσης απόστασης, αναγνώρισε το 

δικαίωμα του νησιού των Όφεων σε αιγιαλίτιδα ζώνη αλλά το αγνόησε τελείως. 

Μετέπειτα, αφού εξέτασε τις σχετικές περιστάσεις έκρινε ότι δεν θα μετατοπιστεί η 

προσωρινή μέση γραμμή και για να είναι σίγουρη ότι η απόφαση θα επιφέρει δίκαιο 

αποτέλεσμα έλεγξε την αναλογικότητα. 

 
ΕΕιικκόόνναα  22..66::  ΥΥππόόθθεεσσηη  ΡΡοουυμμααννίίααςς--ΟΟυυκκρρααννίίααςς
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 International Court of Justice, Reports of Judgment Advisory Opinions and Orders, «Maritime 

Delimitation in the Black Sea ( Romania v. Ukraine)», Judgment of 3 February 2009, http://www.icj-

cij.org/docket/files/132/14987.pdf ,(είσοδος 21/2/14). 
236

 The Hague Justice Portal, 

http://www.haguejusticeportal.net/Images/ICJ/Black%20Sea%20judgment.JPG ,(είσοδος 21/2/14). 
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� ΥΥππόόθθεεσσηη  σσττοο  κκόόλλπποο  ττηηςς  ΒΒεεγγγγάάλληηςς,,  ΜΜππααγγκκλλααννττέέςς--  ΜΜιιααννμμάάρρ((22001122))237 

  Στην υπόθεση αυτή το Μπαγκλαντές ισχυρίστηκε ότι εάν η οριοθέτηση γίνει με 

βάση τη μέθοδο της μέσης γραμμής το αποτέλεσμα δε θα είναι δίκαιο και γι αυτό 

πρότεινε να γίνει με τη μέθοδο της διχοτόμησης. Η Μιανμαρ ισχυρίστηκε ότι κάθε τι 

άλλο παρά δίκαιη κατανομή δεν θα προκύψει με τη μέθοδο της διχοτόμησης γι αυτό 

πρότεινε ως καλύτερη μέθοδο αυτής της μέσης γραμμής σε ειδικές περιστάσεις. 

  Το Δικαστήριο αφού πρώτα χάραξε με τη μέθοδο της μέσης γραμμής τις αιγιαλίτιδες 

ζώνες των δύο κρατών, δίνοντας πλήρη επήρεια στο νησί St. Martin του 

Μπαγκλαντές μετά εξέτασε και συμπέρανε ότι στην πλειονότητα των θαλάσσιων 

υποθέσεων χρησιμοποιείται η μέθοδος της μέσης γραμμής σε ειδικές περιστάσεις. 

Μετά χάραξε ένα προσωρινό ενιαίο σύνορο για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, 

αγνοώντας εντελώς το νησί  St. Martin αφού θεώρησε ότι η συμπερίληψη του θα είχε 

ως αποτέλεσμα τον «δικαστικό γεωγραφικό επαναπροσδιορισμό». Τέλος, αγνοώντας 

το νησί St. Martin, λαμβάνοντας ως ειδική περίσταση μόνο την μορφή της 

ακτογραμμής του Μπαγκλαντές χάραξε την τελικό σύνορο μετατοπίζοντας της 

προσωρινή μέση γραμμή 51ν.μ. υπέρ του Μπαγκλαντές. 

 
ΕΕιικκόόνναα  22..77::  ΥΥππόόθθεεσσηη  σσττοο  κκόόλλπποο  ττηηςς  ΒΒεεγγγγάάλληηςς223388  
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 International Tribunal for the Law of the Sea, « Dispute Conserning Delimitation of the Maritime 

Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal», March 14, 2012. 

http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_16/1-

C16_Judgment_14_02_2012.pdf ,(είσοδος 21/2/14). 
238

 Ibid. 
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22..22..22  ΜΜΕΕΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΟΟΡΡΙΙΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

��  ΜΜεεσσόόγγεειιοοςς  

  Η Μεσόγειος αποτελείται από 21 κράτη239 ενώ διαθέτει 13500 νησιά, από τα οποία 

τα περισσότερα δεν έχουν οριοθετήσει ΑΟΖ. Η αιτία σχηματισμού της Μεσογείου 

είναι η απομάκρυνση της Γκοτβάνας από την Ευρασία. Επίσης, περιλαμβάνει 

αρχιπελαγικά συμπλέγματα, όπως αυτό του Αιγαίου. Αποτελεί κομβικό σημείο 

ανάπτυξης της παγκόσμιας ναυτιλίας, ελέγχοντας την πλειοψηφία των κρατών 

ανάμεσα σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία.240 

 

Έκταση  2.966.000km² 

Όγκος υδάτων 3 754 000km³ 

Μέσο βάθος 1.500m 

Μέγιστο βάθος 5.120m 

Ποσοστό της συνολικής έκτασης των ωκεανών και θαλασσών 0.7% 

ΠΠίίνναακκααςς  11::  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  γγεεωωγγρρααφφιικκάά  μμεεγγέέθθηη  ττηηςς  ΜΜεεσσοογγεείίοουυ
224411  

  Σύμφωνα με το Δίκαιο της θάλασσας αποτελεί ημίκλειστη θάλασσα242 και τα κράτη 

που την αποτελούν θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό να ασκούν τα 

δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους243.  
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 Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, 

Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μονακό, Σλοβενία, Συρία, 

Τουρκία και Τυνησία. 
240

 Τσάλτας, Ι., Γρ., Εισήγηση στην ημερίδα: «Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες: Από την έρευνα στην 

εκμετάλλευση», Αθήνα, 2012. 
241

 Πηγή: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. 
242

 Άρθρο 122, Σύμβαση Montego Bay, 1982, 

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201833/volume-1833-A-31363-English.pdf 

,(είσοδος 21/2/14). 
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ΕΕιικκόόνναα  22..88::  ΟΟιι  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΜΜεεσσοογγεείίοουυ
224444  
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 Άρθρο 123, Σύμβαση Montego Bay, 1982, 

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201833/volume-1833-A-31363-English.pdf 

,(είσοδος 21/2/14). 
244

 Ελληνικό Δίκτυο Ενημέρωσης, http://greeknet.files.wordpress.com/2010/08/mediterranean-

map.gif ,(είσοδος 21/2/14). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΠίίνναακκααςς  22::  ΘΘααλλάάσσσσιιεεςς  ΖΖώώννεεςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοσσίίααςς  ΚΚρρααττώώνν  ττηηςς  ΜΜεεσσοογγεείίοουυ
224455  

1. Συμφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου (Μάρτιος 2003)  
2. Δεν ισχύει για τη Μεσόγειο Θάλασσα.  
3. 10 ναυτικά μίλια για Σκοπούς Αεροπλοΐας  
4. Μέχρι το ισοβαθές των 50 μέτρων στον Κόλπο του Gabès  
5. Ζώνη Προστασίας Περιβάλλοντος (Law 61 of 8 February 2006) πέρα από τα όρια της Αιγιαλίτιδας Ζώνης, της οποίας ορίζονται από συμφωνίες με τα συνορεύοντα κράτη ή μέση γραμμή 
όπου αυτές δεν υπάρχουν.  
6. Νομοθεσία (Decision on the Extension of the Jurisdiction of the Republic of Croatia in the Adriatic Sea of 3 October 2003) προβλέπει συγκεκριμένα στοιχεία της ΑΟΖ (αλιεία, προστασία 
περιβάλλοντος). Το εξωτερικό όριο ορίζεται από γεωγραφικές συντεταγμένες.  
7. Ζώνη Αλιείας 62 ναυτικών μιλίων.  
8. Νομοθετική Πράξη Ζώνης Προστασίας Περιβάλλοντος και Υφαλοκρηπίδας (Ecological Protection Zone and Continental Shelf of the Republic of Slovenia Act / 4 October 2005). Η 
οριοθέτηση της ζώνης προστασίας θα γίνει μέσω συμφωνίας με τα γειτονικά κράτη. Η Πράξη ορίζει το εξωτερικό όριο των ζωνών.  
9. 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο Πέλαγος, 12 Ναυτικά Μίλια στη Μαύρη Θάλασσα  
10. Στη Μαύρη Θάλασσα.  
* Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχει προσχωρήσει στη Σύβαση του 1982 από τις 12/01/1994, αλλά δεν έχει υιοθετήσει καμία ζώνη εθνικής δικαιοδοσίας.  
** Το Μαυροβούνιο έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση του 1982 από τις 23/10/2006, αλλά δεν έχει υιοθετήσει καμία ζώνη εθνικής δικαιοδοσίας.
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 Τσάλτας, Ι., Γρ., Εισήγηση στην ημερίδα: «Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες: Από την έρευνα στην εκμετάλλευση», Αθήνα, 2012. 

Κράτη  
(αλφαβητική σειρά) 

Ευθείες Γραμμές Βάσης Αιγιαλίτιδα Ζώνη Συνορεύουσα Ζώνη ΑΟΖ Υφαλοκρηπίδα 

Αίγυπτος ΝΑΙ 12 24 2001  

Αλβανία ΝΑΙ 12    

Αλγερία ΝΑΙ 12 24   

Βοσνία και Ερζεγοβίνη* / / / / / 

Γαλλία ΝΑΙ 12 24 2002  

Ελλάδα ΟΧΙ 63    

Ισπανία ΝΑΙ 12 24 2004  
Ισραήλ ΟΧΙ 12    
Ιταλία ΝΑΙ 12  5  
Κροατία ΝΑΙ 12  6  
Κύπρος ΝΑΙ 12 24 200  

Λίβανος ΟΧΙ 12    

Λιβύη ΝΑΙ 12  7  

Μάλτα ΝΑΙ 12 24   
Μαρόκο ΝΑΙ 12 24 200  
Μαυροβούνιο** / / / / / 
Σλοβενία ΝΑΙ 12  8  
Συρία ΝΑΙ 12 24 200  
Τουρκία ΟΧΙ 69  20010  
Τυνησία ΝΑΙ 12 24 Μέση Γραμμή  
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Παρακάτω παρατίθενται συμφωνίες οριοθετήσεων με βάση τη χρονολογική σειρά: 

� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΙΙττααλλίίααςς--  ΓΓιιοουυγγκκοοσσλλααββίίααςς  ((11996688))  246 

  Η συμφωνία αφορούσε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο χωρών, 

η οποία κυρώθηκε και από τους δύο στις 8 Ιανουαρίου του 1968. Στη συμφωνία αυτή 

λήφθηκαν υπόψη τα νησιά, στα οποία αποδόθηκε μειωμένη επήρεια, αλλά και η 

γεωγραφία της περιοχής και η οριοθέτηση έγινε με βάση την αρχή της μέσης γραμμής 

με αποκλίσεις. 

 
ΕΕιικκόόνναα  22..99::  ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΙΙττααλλίίααςς--  ΓΓιιοουυγγκκοοσσλλααββίίααςς224477  

                                                           
246

 U.S. Department of State, Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research, Limits in 

the seas, No. 9, «CONTINENTAL SHELF BOUNDARY: Italy- Yugoslavia», February 20, 1970, 

http://www.state.gov/documents/organization/61999.pdf ,(είσοδος 21/2/14). 
247

 United Nation, Maritime Space: Maritime Zones and Maritime Delimitation, 

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/ita_mzn5_1996_00009.jpg 

,(είσοδος 21/2/14). 
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� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΙΙττααλλίίααςς--  ΤΤυυννηησσίίααςς  ((11997711))248 

  Τα κράτη λαμβάνοντας υπόψη τους τα νησιά της περιοχής, όρισαν μέσα στην 

υφαλοκρηπίδα της Τυνησίας αυτόνομη υφαλοκρηπίδα 12 και 13 ν.μ. στα ιταλικά 

νησιά Pntelleria, Lampedusa, Linosa και Lampione. Στα υπόλοιπα νησιά και βράχους 

έδωσαν πλήρη επήρεια με μόνη εξαίρεση τους βράχους Les Sorelles, αφού πρόκειται 

για σκοπέλους που καλύπτονται από τη μέγιστη πλημμυρίδα. Η συμφωνία κυρώθηκε 

στις 20 Αυγούστου του 1971 με βάση την αρχή της μέσης γραμμής με αποκλίσεις.  

 
ΕΕιικκόόνναα  22..1100::  ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΙΙττααλλίίααςς--  ΤΤυυννηησσίίααςς224499  

                                                           
248

 United Nation, Delimitation Treaties Infobase, «Agreement between the Government of the 

Republic Tunisia and the Government of the Italian Republic concerning the Delimitation of the 

Continental Shelf between the two Countries, 20 August 1971», March 18, 2002, 

http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/TUN-ITA1971CS.PDF 

και U.S. Department of State, Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research, Limits in 

the seas, No. 89, «CONTINENTAL SHELF BOUNDARY: Italy- Tunisia», January 7, 1980, 

http://www.state.gov/documents/organization/58822.pdf ,(είσοδος 21/2/14). 
249

 Association of Canada Lands Surveyors (ACLS), https://www.acls-

aatc.ca/files/english/books/4.8.jpg ,(είσοδος 21/2/14). 
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� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΙΙττααλλίίααςς--  ΙΙσσππααννίίααςς  ((11997744))250 

  Η συμφωνία αυτή αφορούσε την οροθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο 

χωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση τον κανόνα της ίσης απόστασης και της 

μέσης γραμμής χωρίς αποκλίσεις και κυρώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 1974. 

ΕΕιικκόόνναα  22..1111::  ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΙΙττααλλίίααςς--  ΙΙσσππααννίίααςς225511 

                                                           
250

 U.S. Department of State, Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research, Limits in 

the seas, No. 90, «CONTINENTAL SHELF BOUNDARY: Italy- Spain», May 14, 1980 

http://www.state.gov/documents/organization/58823.pdf , (είσοδος 21/2/14). 
251

 Ibid. 
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� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΙΙττααλλίίααςς--  ΓΓιιοουυγγκκοοσσλλααββίίααςς  ((11997755))252 

  Η συμφωνία αυτή επικυρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1977. Το περίεργο σε αυτή 

τη συμφωνία δεν ήταν ότι έγινε με βάση τον κανόνα της μέσης γραμμής με 

αποκλίσεις αλλά ο τρόπος που κατέληξαν να χαραχτεί η γραμμή αυτή. Πιο 

συγκεκριμένα, η μέθοδος της χάραξης διακρίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση 

περιλαμβάνει τη χάραξη της μέσης γραμμής με βάση τις φυσικές ακτογραμμές και 

των δύο κρατών. Η δεύτερη, παρόλο που οι ευθείες γραμμές βάσης της Ιταλίας δεν 

ίσχυαν περιλαμβάνει ακόμα μία μέση γραμμή που προέκυψε από τις ευθείες γραμμές 

βάσης της Ιταλίας και της φυσικής ακτογραμμής της Γιουγκοσλαβίας. Η τρίτη φάση 

περιλαμβάνει την οριοθέτηση της τελικής γραμμής, η οποία χαράχτηκε στη μέση 

απόσταση ανάμεσα από τις άλλες δύο. 

 
ΕΕιικκόόνναα  22..1122::  ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΙΙττααλλίίααςς--  ΓΓιιοουυγγκκοοσσλλααββίίααςς225533  
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 U.S. Department of State, Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research, Limits in 

the seas, No. 9, «CONTINENTAL SHELF BOUNDARY: Italy- Yogoslavia», February 20, 1970, 

http://www.state.gov/documents/organization/61999.pdf ,(είσοδος 21/2/14). 
253

 Association of Canada Lands Surveyors (ACLS), https://www.acls-

aatc.ca/files/english/books/4.9.jpg ,(είσοδος 21/2/14). 
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��  ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΙΙττααλλίίααςς--  ΕΕλλλλάάδδααςς  ((11997777))254  

  Η Ελλάδα, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα και παρακάτω, έχει υπογράψει το Μάιο 

του 1977 συμφωνία με την Ιταλία για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Η μέθοδος 

που χρησιμοποιήθηκε για την οριοθέτηση είναι αυτή της μέσης γραμμής και 

προβλέπει εκτός των άλλων και ειδικές διατάξεις περί εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων που βρίσκονται εκατέρωθεν της μέσης γραμμής.  

� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΓΓααλλλλίίααςς--  ΜΜοονναακκόό  ((11998844))255 

  Η συμφωνία αυτή επικυρώθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του 1984 και το αποτέλεσμα 

αυτής εξασφάλισε στο Μονακό την αιγιαλίτιδα ζώνη και την υφαλοκρηπίδα 

συνολικού μήκους 88χλμ και συνολικού πλάτους 3,16χλμ. 

 
ΕΕιικκόόνναα  22..1133::  ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΓΓααλλλλίίααςς  --  ΜΜοονναακκόό

225566  
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U.S. Department of State, Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research, Limits in 

the seas, No. 96, «CONTINENTAL SHELF BOUNDARY: Greece- Italy», June 6, 1982, 

http://www.state.gov/documents/organization/58576.pdf , (είσοδος 21/2/14). 
255

International Money Laundering Information Network (IMOLIN), United Nations- Treaty Series, 

«FRANCE and MONACO. Exchange of letters constituting n agreement relating to the interpretation of 

the Convention of 14 April 1945 on foreign exchange control. Paris and Monaco, 18 May 1963.», 

«Exchange of letters constituting an agreement amending the above- mentioned agreement. 

Monaco, 27 ///november1987», Vol.1516, No. 26260, November 4, 1988, 

 http://www.imolin.org/doc/amlid/Monaco_Agreement_with_France_1963.pdf,(είσοδος 21/2/14). 
256

 Cetacean Alliance, Preserving whales and dolphins of the Mediterranean Sea, «The Pelagos 

Sanctuary». 

http://www.cetaceanalliance.org/cons_Pelagos.htm ,(είσοδος 21/2/14). 
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� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΛΛιιββύύηηςς--  ΜΜάάλλττααςς  ((11998855))257 

  Η επικύρωση της συμφωνίας για την υφαλοκρηπίδα επήλθε μέσω του ΔΔΧ στις 10 

Νοεμβρίου του 1986. Η θέσεις της Λιβύης βασιζόταν στο ότι η οριοθέτηση της 

υφαλοκρηπίδας θα έπρεπε να γίνει με βάση την αρχή της αναλογικότητας ανάμεσα 

στην υφαλοκρηπίδα και στο μήκος της ακτογραμμής κάθε κράτους, κατά μήκος ενός 

θαλάσσιου ρήγματος που βρισκόταν στην περιοχή που θα οριοθετούνταν και τέλος 

ισχυρίστηκε επιχειρήματα  που αφορούσαν την φυσική προέκταση σε συνάρτηση με 

την έκταση του ηπειρωτικού εδάφους. Η Μάλτα βάσιζε τα επιχειρήματά της στο νέο 

Δίκαιο της Θάλασσας, αν και ακόμα δεν είχε ισχύσει. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριζε 

ότι για την ισότητα των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών η περιοχή έπρεπε να 

οριοθετηθεί με βάση τη μέθοδο της μέσης γραμμής με σχετικές περιστάσεις θέματα 

οικονομικά και ασφάλειας. 

  Το Δικαστήριο δεχόμενο την αρχή της ευθυδικίας με σχετικές περιστάσεις 

οριοθέτησε την περιοχή με βάση την ίση απόσταση. Έτσι, χάραξε ανάμεσα στα δύο 

κράτη στην αρχή μία προσωρινή μέση γραμμή ενώ μετέπειτα την προσάρμοσε 

υπολογίζοντας και τις σχετικές περιστάσεις και την αρχή της αναλογικότητας. 

Απόρροια των παραπάνω να μετακινηθεί η προσωρινή μέση γραμμή προς τη Μάλτα. 
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 Sovereign Geographic, Inc, International Boundary Consulting, «REPORTS OF Judgments Advisory 

Opinions and orders. CASE CONCERNING THE CONTINENTAL SHELF (LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA/ 

MALTA)»,No. 513, Judgment of 3 June 1985, 

http://www.sovereigngeographic.com/maritime_pdf/1985-libya-malta-english.pdf και International 

Court of Justice, Reports of Judgment Advisory Opinions and Orders, «Maritime Delimitation in the 

Black Sea ( Romania v. Ukraine)», Judgment of 3 February 2009. 

International Court of Justice, Case concerning the Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/ 

Maalta), Judgment of 3 June 1985, http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?sum=353&code=lm&p1=3&p2=3&case=68&k=a8&p3=5 και Justice Services, 

«Malta- Libya Continental Shelf Delimitation (Ratification) Act», Cap. 316, January 29, 1987, 

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8792,(είσοδος 

21/2/14). 
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ΕΕιικκόόνναα  22..1144::  ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΛΛιιββύύηηςς--  ΜΜάάλλττααςς

225588  

                                                           
258

 World Courts, International Case Law Database, International Court of Justice, «Continental Shelf, 

Libya v. Malta, Judgment», No. 68, June 3, 1985, 

http://www.worldcourts.com/icj/eng/decisions/1985.06.03_continental_shelf.htm ,(είσοδος 

21/2/14). 
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� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΤΤυυννηησσίίααςς--  ΛΛιιββύύηηςς  ((11998888))259 

  Η Συμφωνία αυτή επήλθε μέσω του ΔΔΧ αφού και τα δύο κράτη επιθυμούσαν την 

φυσική προέκταση των ακτών τους και την οριοθέτηση βασιζόμενη στην αρχή της 

ευθυδικίας. Η απόφαση του Δικαστηρίου βασίστηκε στη θέση των νησιών Kerkennah 

της Τυνησίας, τα χερσαία σύνορα και τις εκχωρήσεις των κρατών για την 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, οι σχετικές περιστάσεις για τον σχηματισμό των 

ακτών καθώς επίσης και την αρχή της αναλογικότητας. Έτσι, η οριοθέτηση έγινε με 

βάση μια τεθλασμένη γραμμή όπου χώριζε την περιοχή σε δύο τομείς με τα νησιά. Η 

συμφωνία επικυρώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1986 αφού προσάρμοσε την απόφαση του 

Δ.Δ.Χ. 

 
ΕΕιικκόόνναα  22..1155::  ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΤΤυυννηησσίίααςς--  ΛΛιιββύύηηςς

226600  
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 Sovereign Geographic, Inc, International Boundary Consulting, «REPORTS OF Judgments Advisory 

Opinions and orders. CASE CONCERNING THE CONTINENTAL SHELF (TUNISIA/ LIBYAN ARAB 

JAMAHIRIYA) » ,No. 473, Judgment of 24 February 1982, 

http://www.sovereigngeographic.com/maritime_pdf/1982-tunisia-libya-english.pdf ,(είσοδος 

21/2/14). 
260

 Ibid. 
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� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΙΙττααλλίίααςς--  ΑΑλλββααννίίααςς  ((11999922))261 

  Η συμφωνία αφορούσε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας η οποία έγινε με βάση 

την αρχή της μέσης απόστασης. Η συμφωνία υπογράφτηκε και από τις δύο χώρες στις 

18 Δεκεμβρίου 1992, δίνοντας πλήρη δικαιώματα της υφαλοκρηπίδας στο αλβανικό 

νησί Σάσων262. 

� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΒΒοοσσννίίααςς  &&   ΕΕρρζζεεγγοοββίίννηηςς--  ΚΚρροοααττίίααςς  ((11999999))263 

  Η συμφωνία αυτή μετά την υπογραφή της τον Ιούλιο του 1999 τέθηκε σε προσωρινή 

ισχύ και βασίστηκε στον κανόνα της ίσης απόστασης. Σύμφωνα με αυτή 

οριοθετήθηκε η αιγιαλίτιδα ζώνη της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης σε συνάρτηση με τα 

εσωτερικά ύδατα της Κροατίας. 

� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΤΤυυννηησσίίααςς--  ΑΑλλγγεερρίίααςς  ((22000022))264 

  Η συμφωνία αυτή στην αρχή αποτελούσε ένα προσωρινό διακανονισμό ο οποίος 

υπεγράφη 11 Φεβρουαρίου του 2002. Ο διακανονισμός αυτός χάραξε τη γραμμή 

οριοθέτησης με βάση την συμφωνία της Ιταλίας με την Τυνησία το 1971 και με βάση 

την αρχή της ίσης απόστασης. Ο προσωρινός αυτός διακανονισμός έληξε τον 

Δεκέμβριο του 2009 χωρίς καμία μετάλλαξη όπου και κατέληξε στην τελική 

συμφωνία. 
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CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA AND THE GOVERNMENT 

OF THE REPUBLIC OF ITALY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON 

INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION,   

 http://www.slas.info/accordi_italia_albania_UE/Convenzione%20Italia-

Albania%20contro%20le%20doppie%20imposizioni%20%28versione%20inglese%29.pdf , (είσοδος 

21/2/14). 
262

 Παραχωρήθηκε στην Αλβανία από την Ελλάδα το 1914, με το Νόμο 272/1914. 
263

Klemencic, Mladen, «THE BORDER AGREEMENT BETWEEN CROATIA AND 

BOSNIAHERZEGOVINA:THE FIRST BUT NOT THE LAST», IBRU Boundary and Security Bulletin, Winter 

1999-2000, 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=agreement%20between%20bosnia%20%26%20herzegovina

%20croatia%201999&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDgQFjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dur.

ac.uk%2Fibru%2Fpublications%2Fdownload%2F%3Fid%3D158&ei=uqSKUfrqJMaWO5nHgagP&usg=AF

QjCNHD-E0DC7g73_gM_fACuZ_atmXmzQ&bvm=bv.46226182,d.ZWU ,(είσοδος 21/2/14). 
264

 U.S. Navy Judge Advocate General’s Corps, «Τunisia», DoD, 2005,1-M, 

http://www.jag.navy.mil/organization/documents/mcrm/tunisia.pdf ,(είσοδος 21/2/14). 
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� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΚΚυυππρριιαακκήήςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς--  ΑΑιιγγύύππττοουυ  ((22000033))265 

  Η Κύπρος με βάση τα οριζόμενα από το Δίκαιο της Θάλασσας και τη μέθοδο της 

μέσης γραμμής επικύρωσε στις 17 Φεβρουαρίου 2003 συμφωνία για την οριοθέτηση 

της ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Η Κυπριακή βουλή επικύρωσε την συμφωνία με το νόμο 

64/2004 και το 2006 τα δύο κράτη υπέγραψαν μία συμπληρωματική συμφωνία για 

την εκμετάλλευση εκατέρωθεν της μέσης γραμμής των κοιτασμάτων των 

υδρογονανθράκων. 

� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΚΚυυππρριιαακκήήςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς--  ΛΛίίββααννοουυ  ((22000077))266 

Η συγκεκριμένη συμφωνία προς το παρόν είναι μονομερής γιατί ενώ η Κύπρος του 

Ιανουάριο του 2007 υπέγραψε συμφωνία με το Λίβανο, μόνο η Κύπρος την έχει 

κυρώσει. Και η συμφωνία αυτή βασίζεται στην αρχή της μέσης γραμμής.  

��  ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΕΕλλλλάάδδααςς--  ΑΑλλββααννίίααςς  ((22000099))  

  Η Συμφωνία αυτή θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω. Γενικά υπογράφει στις 27 

Απριλίου 2009 με βάση την αρχή της ίσης απόστασης αναγνωρίζοντας στα νησιά 

πλήρες δικαιώματα θαλάσσιων ζωνών αλλά δεν έχει κυρωθεί από την Αλβανία.  

� ΣΣυυμμφφωωννίίαα  ΚΚυυππρριιαακκήήςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς--  ΙΙσσρρααήήλλ  ((22001100))267 

  Τα δυο κράτη υπέγραψαν συμφωνία με βάση τη μέθοδο της μέσης γραμμής στις 17 

Δεκεμβρίου του 2010. Η ΑΟΖ κάθε χώρας ορίστηκε στα 115ν.μ αφού η απόσταση 

μεταξύ τους ανέρχεται στα 230ν.μ. 
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 Γιασεμή, Α., Διπλωματική εργασία: «Χωρικός προσδιορισμός θαλάσσιων ζωνών οικονομικής 

εκμετάλλευσης της Κύπρου», Αθήνα 2012, σελ. 37. 
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 Γιασεμή, Α., Διπλωματική εργασία: «Χωρικός προσδιορισμός θαλάσσιων ζωνών οικονομικής 
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� ΣΣυυμμφφωωννίίεεςς  ΤΤοουυρρκκίίααςς269 

Σημαντικό και ταυτόχρονα περίεργο είναι η περίπτωση της Τουρκίας η οποία ναι μεν 

δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας αλλά έχει οριοθετήσει Α.Ο.Ζ στη Μαύρη 

Θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία, που δεν έχει υπογράψει και δεν έχει 

επικυρώσει το Δίκαιο για την Σύμβαση της Θάλασσας, έχει οριοθετήσει, στο τέλος 

του 1986, Α.Ο.Ζ στη Μαύρη Θάλασσα με τη Σοβιετική Ένωση χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο της μέσης γραμμής. Στη συνέχεια ήρθε σε παρόμοιες συμφωνίες με την 

κυβέρνηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 
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22..33  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  

  Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο 

της Θάλασσας και τη Συμφωνία του 1994(για την εφαρμογή του μέρους ΧΙ) με το 

νόμο 2321/ 1995.271 Έχει θεσμοθετήσει από το 1936 οριοθετημένη χωρική θάλασσα 

στα 6ν.μ.272 όπου αναφέρεται με Προεδρικό διάταγμα το δικαίωμα να τη μεταβάλει 

μέχρι τα 12ν.μ. 

  Η Ελλάδα θαλάσσια όρια έχει με την Αλβανία, την Ιταλία, την Λιβύη, την Αίγυπτο, 

την Κύπρο και την Τουρκία. Έτσι, σύμφωνα με το Δίκαιο της θάλασσας πρέπει να 

συνάψει συμφωνίες με όλες τις παραπάνω χώρες για οριοθέτηση ΑΟΖ. Οι συμφωνίες 

που έχει υπογράψει, είναι αυτή με την Ιταλία το 1977 και με την Αλβανία το 2009. 

22..33..11  ΓΓΕΕΙΙΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΡΡΙΙΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑ..ΟΟ..ΖΖ    

22..33..11..11  ΑΑλλββααννίίαα  

  Η σχέση της Ελλάδας με την Αλβανία όπου παρατηρείται η θαλάσσια 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο χωρών ξεκινάει το 1994 και όχι με τον καλύτερο 

τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κέρκυρας (JONI 5;) η 

Αλβανία παραχώρησε περιοχές για εξερεύνηση στην εταιρεία Hamilton (Εικόνα 

2.25).273 Καταπατώντας, έτσι, τα ελληνικά δικαιώματα της Α.Ο.Ζ και της 

υφαλοκρηπίδας, η Ελλάδα αντέδρασε με διαβήματα με αποτέλεσμα η εταιρεία να 

εγκαταλείψει την έρευνα της αμφισβητούμενης περιοχής.274  

Μετά από δεκαπέντε χρόνια αδράνειας, στις 27 Απριλίου του 2009, ανακοινώθηκε ότι 

με βάση τη Σύμβαση του 1982 και το ελληνο-αλβανικό Σύμφωνο Φιλίας, 

Συνεργασίας, Καλής Γειτονιάς και Ασφάλειας (1996), που έχουν υπογράψει και οι 

δύο χώρες, επήλθε συμφωνία μεταξύ τους για τον καθορισμό των θαλάσσιων 
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συνόρων τους.275 Η συμφωνία ορίζοντας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της 

θάλασσας, και τα θέματα της Α.Ο.Ζ και της Υφαλοκρηπίδας, χαρακτήρισε «τη μέση 

γραμμή ως θαλάσσιο όριο πολλαπλών χρήσεων (“multi-purpose boundary”), το οποίο 

οριοθετεί τόσο υφιστάμενες ζώνες (χωρικά ύδατα-υφαλοκρηπίδα) όσο και 

μελλοντικές ζώνες δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.)».276 Όμως, μετά από προσφυγή της αλβανικής 

αντιπολίτευσης στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το τελευταίο αποφάνθηκε ότι η 

συμφωνία ήταν εν μέρει μειονεκτική για την Αλβανία.277 Σύμφωνα όμως με τη 

Δήλωση του υπουργού εξωτερικών κ. Αβραμόπουλο η συμφωνία δεν έχει ακυρωθεί 

αλλά αντίθετα η Ελλάδα θα επιδιώξει να υλοποιηθεί.278  
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22..33..11..22  ΙΙττααλλίίαα  

  Η Ιταλία συγκαταλέγεται στις χώρες που όχι μόνο έχει υπογράψει τη Σύμβαση του 

1982 αλλά είναι και η πρώτη χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία 

οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας. Πιο συγκεκριμένα, το 1977, υπογράφηκε η «Συμφωνία 

περί της οριοθετήσεως των ζωνών της υφαλοκρηπίδας των ανηκουσών εις έκαστον 

των δύο κρατών».280 Η συμφωνία αυτή προβλέπει την οριοθέτηση της 

υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο της θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα, τα 

σημεία καθορίσθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο της μέσης γραμμής281 αφού λήφθηκαν 

υπόψη όλα τα νησιά με μόνη εξαίρεση το νησί Fano282 και τα νησιά Οθωνοί και 

Στροφάδες. Έτσι, για πολλούς, η γραμμή, αυτή, οριοθέτησης θα μπορεί να αποτελεί 

και γραμμή οριοθέτησης της Α.Ο.Ζ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Γεγονός το οποίο 

χωρίς την απαιτούμενη έρευνα παρακινδυνευμένο και πρόχειρο θεωρείται. 
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22..33..11..33  ΛΛιιββύύηη  

  Πριν αναλυθεί η Λιβυκή στάση για το θέμα οριοθέτησης της Α.Ο.Ζ με την Ελλάδα 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η γενική ιστορική στάση και άποψη που έχει υιοθετήσει 

η Λιβύη απέναντι σε αυτά που ορίζει το Δίκαιο της θάλασσας. Καταρχάς, η Λιβύη 

συγκαταλέγεται στις χώρες, οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του 1982 και 

κατά δεύτερον θεωρεί ότι τα νησιά δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα284 και αρνείται την 

οριοθέτηση με την αρχή της μέσης γραμμής285.  

  Μέσα σε όλα αυτά, δεν θα πρέπει να μην ληφθεί υπόψη ότι η Λιβύη, το 1973, 

έκλεισε τον Κόλπο της Σύρτης με ευθεία γραμμή βάσης μήκους 306 ναυτικών μιλίων, 

πράξη αντίθετη με το διεθνές δίκαιο που είχε ως αποτέλεσμα τόσο την αντίδραση της 

διεθνούς κοινότητας όσο και την αντίδραση της Ελλάδας286.287 

   Οι κυριαρχικές διαθέσεις της Λιβύης προς την Ελλάδα άρχισαν να διαφαίνονται  το 

2004 όταν αυτή εξέδωσε το δικό της πετρελαϊκό χάρτη ερευνών.288 Συνεχίζοντας να 

αψηφά το διεθνές δίκαιο προχώρησε περαιτέρω στη μονομερή θέσπιση της «ζώνης 

προστασίας της αλιείας, εύρους 62ν.μ. από το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων 

της, δηλ. συνολικού εύρους 74ν.μ».289 Μάλιστα ο χάρτης του 2004 αναδημοσιεύτηκε 

τον Μάιο του 2005290 δείχνοντας έτσι την αδιάλλακτη στάση της Λιβύης. Στο χάρτη 

αυτό οι περιοχές, Νότια της Κρήτης, η νήσος Γαύδος και μέρος της θαλάσσιας 

περιοχής που υπολογίζεται δυνητικά ως υφαλοκρηπίδα ή Αποκλειστική Οικονομική 

Ζώνη της Ελλάδας, παρουσιάζονται ως εκχωρήσεις από τη Λιβύη.291 Η Ελλάδα μετά 
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την δημοσίευση αντέδρασε και οι Λιβυκές αρχές δεν προχώρησαν σε περαιτέρω 

έρευνες υδρογονανθράκων σε Ελληνικές περιοχές.292 

  Οι διπλωματικές επαφές των δύο χωρών για εύρεση λύσης, συνεχίστηκαν μέχρι το 

2009 αφού μετά ακολούθησαν τόσο οι ελληνικές εκλογές όσο και η πολιτική 

αστάθεια της Λιβύης.293
Από ελληνική πλευρά φαίνεται να υπάρχει βούληση για 

εύρεση λύσης αφού προσπάθησε να ξεκινήσει το 2012, ξανά επαφές με την επίσκεψη 

στη Λιβύη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο.294 Η 

επίσκεψη δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα και δεν θα μπορούσε να έχει από τη στιγμή 

που στη Λιβύη η κυβέρνηση είναι στραμμένη στη κατάρτιση του νέου λιβυκού 

Συντάγματος το οποίο εφόσον εγκριθεί με δημοψήφισμα θα διεξαχθούν εκλογές ώστε 

να προκύψει η πρώτη κυβέρνηση που θα είναι εκλεγμένη από το λαό.295 
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22..33..11..44  ΑΑίίγγυυππττοοςς  

  Ο καθορισμός της Α.Ο.Ζ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου ενώ φάνηκε στην αρχή μια 

διπλωματική διαδικασία όπου θα είχε επιτυχή κατάληξη εν τέλει όμως μόνο επιτυχής 

δεν ήταν.  

  Πιο συγκεκριμένα, τα αρχικά δεδομένα για τη στάση της Αιγύπτου ήταν πολύ 

θετικά αφού συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση του 1982 και 

έχει οριοθετήσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με την Κύπρο το 2003 όπως 

ακριβώς ορίζει το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή με την αρχή της μέσης γραμμής.297 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρώτη συμφωνία στη περιοχή της Μεσογείου, η 

πρωτοβουλία της οποίας ανήκει στην Αιγυπτιακή μεριά.298 Ενώ με βάση αυτά τα 

στοιχεία η Ελλάδα ξεκίνησε τις συνομιλίες για οριοθέτηση της αποκλειστικής 

οικονομικής ζώνης, η Αίγυπτος, τον Ιούνιο του 2009, ενημέρωσε την ελληνική 

πλευρά ότι μετά από δύο μέρες299 θα ξεκινούσε συνομιλίες για το ίδιο θέμα και με 

την Τουρκία, τη στιγμή που η Αίγυπτος δεν συνορεύει μέσω θαλάσσης με την 

Τουρκία. Γεγονός που ερμηνεύτηκε ως μη αναγνώριση από αιγυπτιακής μεριάς 

ύπαρξης οικονομικής ζώνης στο Καστελόριζό300 και κατά συνέπεια πιθανή Τούρκικη 

δάκτυλος. Μετά από αυτό οι διαπραγματεύσεις ατονίστηκαν μέχρι που μηδενίστηκαν. 

22..33..11..55  ΚΚύύππρροοςς  

  Η Κύπρος είναι μια από τις χώρες με τις οποίες έχει υπογράψει τη Σύμβαση του 

1982 και έχει οριοθετήσει Α.Ο.Ζ με το Ισραήλ, το Λίβανο και την Αίγυπτο με βάση 

την αρχή της μέσης γραμμής.301 Πριν μερικά χρόνια είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για 

οριοθέτηση Α.Ο.Ζ με την Ελλάδα, με την προϋπόθεση όμως να μην είναι μονομερής 

η συμφωνία. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία αλλά ούτε και κάποια 

σήμερα γνωστή διαδικασία διαπραγμάτευσης. 
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22..33..11..66  ΤΤοουυρρκκίίαα  

��  ΙΙσσττοορριικκάά  γγεεγγοοννόότταα  ππεερρίί  υυφφααλλοοκκρρηηππίίδδααςς  ααννάάμμεεσσαα  σστταα  δδυυοο  κκρράάττηη  

  Τα γεγονότα και η αρνητική στάση της Τουρκίας στο θέμα της υφαλοκρηπίδας 

άρχισαν να διαφαίνονται πριν ακόμα την Τρίτη Συνδιάσκεψη.  Η Ελλάδα στις 21 

Μαρτίου του 1970 δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμβαση που 

εκχωρούσε στην Oceanic Exploration Company, δικαιώματα έρευνας και 

εκμετάλλευσης πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού πελάγους.302 Στις 1 

Νοεμβρίου του 1973, η Τουρκία δημοσίευσε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 27 

ελληνικές υποθαλάσσιες περιοχές νησιωτικών συμπλεγμάτων του ΒΑ Αιγαίου για τις 

οποίες είχε εκδώσει άδεια για τη διεξαγωγή ερευνών εντοπισμού κοιτασμάτων υπέρ 

της κρατικής εταιρείας πετρελαίων ΤΡΑΟ (Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi).303 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι το τιμόνι της Ελλάδας εκείνη την 

περίοδο είχε η δικτατορία. Έτσι, τρεις μήνες μετά στις 7 Φεβρουαρίου του 1974 η 

Ελλάδα αντιδράει στις τούρκικες προκλήσεις με ρηματική διακοίνωση ενώ η Τουρκία 

προτείνει την διαδικασία των απ’ ευθείας διαπραγματεύσεων.304 Έτσι το Μάιο του 

1974 ξεκινάει ένας κύκλος διαπραγματεύσεων για την υφαλοκρηπίδα χωρίς όμως να 

επιφέρει κάποια αποτελέσματα.305 Κατά την επόμενη διετία, παρά τις Ελληνικές 

ρηματικές διακοινώσεις, τα τούρκικα ωκεανογραφικά Τζανταρλί και Χόρα συνέχισαν 

τις έρευνές τους με αποτέλεσμα τον Αύγουστο του 1976 η Ελλάδα να προσφύγει, 

μόνη της, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε. και στο Δ.Δ.Χ.306 Εδώ θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ενώ στις 31 Μαΐου του 1975 συμφωνήθηκε από κοινού η παραπομπή 

του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας στο Δ.Δ.Χ η Τουρκία μετά από τέσσερεις μήνες 

υπαναχώρησε με την αιτιολογία ότι το «θέμα της υφαλοκρηπίδας δεν είναι 

αυθύπαρκτο αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων ζητημάτων».307 Έτσι η Ελλάδα 

προσέφυγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα (395/ 1976) ότι 

απειλείται η ειρήνη της περιοχής, ζητά από τα δύο κράτη να περιορίσουν την ένταση 

και τους προτρέπει στο ΔΔΧ ώστε να επιλυθούν οι νομικές διαφορές. Ενώ η Ελλάδα 
                                                           
302
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προσέφυγε στο ΔΔΧ ζητώντας τη διακοπή παλαιών και νέων ερευνητικών 

δραστηριοτήτων στις υπό αμφισβήτηση περιοχές και το τερματισμό των λήψεων 

στρατιωτικών μέτρων, η Τουρκία κρίνοντας μη αρμόδιο το ΔΔΧ δε συμμετείχε στις 

ακροάσεις ούτε κατέθεσε αντιπροτάσεις. Η απόφαση του ΔΔΧ στις 19 Δεκεμβρίου 

του 1978 (παρ. 109), έκρινε τον εαυτό του αναρμόδιο για να εκδικάσει την Υπόθεση 

και παρόλο που αναγνώρισε ότι υπάρχει νομική διαφωνία στην Υφαλοκρηπίδα του 

Αιγαίου έκρινε ότι έχει σχέση με το εδαφικό καθεστώς.308 Ταυτόχρονα απέρριψε το 

αίτημα της Ελλάδας για τα προσωρινά μέτρα που αιτήθηκε για να σταματήσει η 

Τουρκία την επιστημονική έρευνα για πετρέλαιο στην περιοχές της ανοικτής 

θαλάσσης επειδή έκρινε ότι η επιστημονική έρευνα δεν προκαλούσε ανεπανόρθωτη 

ζημιά, αφού μπορούσε να υπάρξει αποζημίωση.309 Μετά την απόφαση του Δ.Δ.Χ. οι 

ελληνοτουρκικές συνομιλίες συνεχίστηκαν και είχαν αποτέλεσμα στις 11 Νοεμβρίου 

του 1976 τη σύνταξη ενός κειμένου, στο Πρακτικό της Βέρνης με το οποίο 

καθοριζόταν ο τρόπος με τον οποίο θα συμπεριφερόταν και οι δύο πλευρές κατά τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το θέμα της υφαλοκρηπίδας.310 Οι 

διαπραγματεύσεις διήρκησαν 5 χρόνια χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.311 Και ενώ η 

Ελλάδα μετά από ένα προπαρασκευαστικό διάστημα καταλήγει το Φεβρουάριο του 

1987 να ανακοινώνει και να ενημερώνει για τις γεωτρήσεις που πρόκειται να γίνουν 

στη Θάσο, η τουρκική αντίδραση εκδηλώνεται άμεσα επικαλούμενη το Πρακτικό της 

Βέρνης αλλά και τονίζει ότι θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στο Αιγαίο.312 

Ταυτόχρονα εμφανίζεται στο Αιγαίο το τούρκικο ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις 

το οποίο θα αποσυρθεί για ένα διάστημα στην Ίμβρο δημιουργώντας  σοβαρό ζήτημα 

αστάθειας στην περιοχή.313 Αλλά την αποκορύφωση της κρίσης δεν θα την 

προκαλούσε το Πίρι Ρέις αλλά η ανακοίνωση στις 26 Μαρτίου του 1987 της εξόδου 

του Σισμίκ με τις ταυτόχρονες εκχωρήσεις των περιοχών δυτικά της Μυτιλήνης, 

ανάμεσα στη Μυτιλήνη και τη Χίο, ανατολικά και νότια της Λήμνου, και περί τη 

Σαμοθράκη στις τούρκικες εφημερίδες της κυβερνήσεως.314 Ενώ η τούρκικη πλευρά 

περίμενε την ελληνική οπισθοχώρηση η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι χωρίς καμία 
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αμφισβήτηση θα προασπιστεί τις θέσεις της.315 Η κρίση αυτή φτάνει στο τέλος της με 

την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι το Σισμίκ θα παραμείνει στα τούρκικα ύδατα.316 Το 

1995 η Ελλάδα με νόμο επικυρώνει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, με τον 

οποίο έχει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε χρόνο να αυξήσει τα όρια της αιγιαλίτιδας 

ζώνης σε 12ν.μ. και η Τουρκία αποφασίζει ότι η μονομερής επέκταση των χωρικών 

υδάτων αποτελεί αιτία πολέμου (casus belli).317 Το 1996 οι σχέσεις των δύο χωρών 

είναι πάλι τεταμένες για θέμα που ναι μεν αφορούσε το Αιγαίο αλλά όχι την 

υφαλοκρηπίδα, το γνωστό θέμα των Υμίων. Η κατάσταση εξομαλύνθηκε μετά από 

παρέμβαση των Η.Π.Α, όπου το Φεβρουάριο του 1997 πρότειναν «στρατιωτικά 

μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η κόκκινη γραμμή μεταξύ των στρατιωτικών 

διοικητών και η ανταλλαγή ημερομηνιών μειζόνων στρατιωτικών ασκήσεων στο 

Αιγαίο».318 Έτσι, οι δύο πλευρές κατέληξαν, τον Ιούλιο του 1997 στη Μαδρίτη, να 

υπογράψουν ένα σύμφωνο μη επίθεσης. 

  Τον Ιούνιο του 2010, σε σημείο ελληνικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ νησιών της 

Θράκης και της Σαμοθράκης έπλευσε το τουρκικό ερευνητικό Τσεσμέ με σκοπό την 

ενημέρωση των ναυτικών χαρτών.319 Ένα χρόνο μετά, μεταξύ των νησιών της Ρόδου 

και του Καστελόριζου, το Πίρι Ρέις άρχισε εργασίες με το φαινομενικό πρόσχημα 

εξέτασης σεισμικής δραστηριότητας.320  

  Σήμερα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία ενώ οι επίσημες θέσεις του Υπουργείου 

Εξωτερικών της Τουρκίας φαίνεται να οριοθετεί τη συνολική επιφάνεια του Αιγαίου 

πέρα από τα 6ν.μ. της χωρικής θάλασσας της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών 

του Αιγαίου, γεγονός από το οποίο συμπεραίνεται ότι δεν αναγνωρίζει υφαλοκρηπίδα 

στα νησιά. Επίσης δεν θα πρέπει να προσπερνάμε το γεγονός ότι η Τουρκία έχει 

οριοθετήσει
321 με διμερείς συμφωνίες Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στη Μαύρη 
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Θάλασσα και πιο συγκεκριμένα με την Ουκρανία και τη Ρωσία το 1987, τη 

Βουλγαρία και τη Γεωργία το 1997.322 Το σημείο το οποίο πρέπει να τονιστεί είναι 

ότι οι οριοθετήσεις αυτές θεμελιώθηκαν με βάση την αρχή της ίσης απόστασης.323 

��  ΣΣυυμμφφωωννίίεεςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδυυοο  κκρρααττώώνν  

 Σήμερα, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν υπάρχει κάποια συμφωνία καθορισμού 

οποιουδήποτε θαλάσσιου συνόρου. Για την αποφυγή όμως λαθών στην γεωγραφική 

κατανομή θα διατυπωθούν οι συνθήκες και οι συμφωνίες που καθόρισαν τα όρια 

μεταξύ των δύο χωρών από τον Έβρο μέχρι και το Καστελόριζο. 

  Το 1914 στο Λονδίνο, η Συνδιάσκεψη των Πρεσβευτών των Μ. Δυνάμεων 

αναγνώρισε στην Ελλάδα την κυριαρχία της στα νησιά της Σαμοθράκης, της Λήμνου, 

Λέσβου, Χίου, Ικαρίας και Σάμου και η οποία επιβεβαιώθηκε αργότερα το 1923 με τη 

Συνθήκη της Λοζάννης324 Τα σύνορα που οριοθετήθηκαν με τη Συνθήκη της 

Λοζάννης στον Έβρο, επεκτείνεται κατά 3ν.μ. εντός της θάλασσας με το 

Πρωτόκολλο των Αθηνών του 1926.325 Νότια της Σάμου, μέχρι και το Καστελόριζο 

τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί από τη Συμφωνία της 4ης Ιανουαρίου 1932 

(Καστελόριζο) και το Πρωτόκολλο της 28ης Δεκεμβρίου 1932 (Τα άλλα νησιά), 

μεταξύ της Τουρκίας και της Ιταλίας. Στη κατοχή της Ελλάδας, εκχωρήθηκαν τα 

Δωδεκάνησα, στις 10 Φεβρουαρίου του 1947 με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων 

(άρθρο 14) και έκτοτε δεν έχει συναφθεί κάποια άλλη συμφωνία με την Τουρκία για 

διαφορετική οριοθέτηση.326 
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��  ΔΔιιααφφωωννίίαα  ΕΕλλλλάάδδααςς  --  ΤΤοουυρρκκίίααςς  

  Οι διαφωνίες που ισχυρίζεται η Τουρκία ότι έχει με την Ελλάδα υφίσταται στο θέμα 

της αιγιαλίτιδας ζώνης και της υφαλοκρηπίδας και κατ’ επέκταση αυτό είναι το 

εμπόδιο για τις περεταίρω διαπραγματεύσεις για την Α.Ο.Ζ. Η Τουρκία θεωρεί αιτία 

πολέμου την επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης από τα 6ν.μ. στα 12ν.μ. Τα 

επιχειρήματα που προβάλει για να ενισχύσει αυτή της την άποψη τα θεμελιώνει πάνω 

στα εξής επιχειρήματα327:  

α) Θα περιοριστούν τα χωρικά της ύδατα εφόσον το Αιγαίο θα μετατραπεί σε 

ελληνική θάλασσα και κατ’ επέκταση δεν θα έχει πρόσβαση στην ανοιχτή 

θάλασσα.328  

β) Η Ελλάδα θα ευνοηθεί με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με αποτέλεσμα 

αυτό να είναι άδικο για την Τουρκία και μία από τις συνέπειες αυτού θα ήταν να 

πληγούν τα οικονομικά, στρατιωτικά και επιστημονικά συμφέροντά της.329 
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33οο  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

33  ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ::  ΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  

33..11  ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ  

33..11..11  ΙΙσσττοορριικκήή  ααννααδδρροομμήή  

  Η λέξη ‘πετρέλαιο’ προέρχεται από την ελληνική λέξη ‘πέτρα’ και τη λατινική 

‘oleum’, που σημαίνει λάδι. Αν και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το 

Γερμανό ορυκτολόγο Agricola το 1556, το πετρέλαιο είναι ένα από τα ορυκτά, που 

χρησιμοποιήθηκε από τους ανθρώπους με διάφορους τρόπους από την αρχαιότητα. 

Έτσι, ανάλογα με τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαν του έδιναν και διάφορα 

ονόματα όπως ‘ λάδι της πέτρας’, ‘ λαμπερό νερό’, ‘ ιδρώτας του διαβόλου’ κ.α.330  

  Η πρώτη αναφορά γίνεται στη Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι 

ο Νώε επάλειψε τη Κιβωτό με υλικό από ασφαλτική σύσταση. Ο Ηρόδοτος αναφέρει 

πηγάδι με άσφαλτο κοντά στη περιοχή της Βαβυλώνας. Τα τείχη της Ιεριχούς όπως 

και ο πύργος της Βαβέλ έχει σαν συνδετική ύλη άσφαλτο σύμφωνα με τα κείμενα της 

Αγίας Γραφής.331 Επίσης, οι Σουμέριοι, οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι 

εκμεταλλεύονταν με διάφορους τρόπους τις επιφανειακές διαρροές στην περιοχή του 

Ευφράτη ποταμού ενώ το ίδιο συνέβαινε σε περιοχές της Μεσοποταμίας αλλά και της 

ανατολικής Μεσογείου. Τέλος, η Νεκρά θάλασσα εξαιτίας του ημιστέρεου 

πετρελαίου που έβγαινε στις ακτές της ήταν γνωστή ως Ασφαλτίτις Λίμνη. 

Συμπερασματικά οι χρήσεις του πετρελαίου αφορούσαν το καλαφάτισμα των πλοίων, 

την κατασκευή δρόμων, συγκολλητικό στα μωσαϊκά αλλά είχε και ιατρικές χρήσεις 

όπως ως υγρό εν τριβών.332 Επίσης, το ‘υγρό πυρ’ ή ‘Ελληνικό πυρ’ είχε ως κύριο 

συστατικό τη νάφθα σε συνδυασμό με ασβεστίτη και άλλες προσμίξεις.333 
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  Από το 1800 και μετά οι Αμερικάνοι άρχισαν να χρησιμοποιούν το λάδι από τις 

φάλαινες ως πηγή φωτισμού, ενώ το 1801 δημιουργείται η πρώτη κινούμενη 

ατμομηχανή από άνθρακα.334 Από το 1850 και μετά έχοντας όλο και περισσότερες 

δυσκολίες εύρεσης του λαδιού με αποτέλεσμα την ολοένα αύξηση της τιμής του, 

αρχίζουν δειλά τα πρώτα βήματα ανάπτυξης της σύγχρονης βιομηχανίας 

πετρελαίου.335 Από το 1830 και μετά χρονολογούνται οι πρώτες γεωτρήσεις που αν 

και ο σκοπός τους ήταν η ανεύρεση νερού και ορυκτών αλάτων, κάποιες από αυτές 

είχαν ως αποτέλεσμα την ανεύρεση πετρελαίου.336 Το χρονικό σημείο γνωστό ως ‘ η 

απαρχή της βιομηχανίας του πετρελαίου’ τοποθετείται το 1859 στο Titusville της 

Πενσυλβανίας όπου ο συνταξιούχος Edwin Drake, με τη χρήση μιας ατμομηχανής 

όπου τροφοδοτούσε το τρυπάνι, βρήκε πετρέλαιο σε βάθος 21 μέτρων.337 Μέσα σε 

τρία χρόνια η παραγωγή ήταν τέτοια που από 20$ έπεσε στα 10 cents338 ενώ τα 

επόμενα 15 χρόνια η παραγωγή της περιοχής έφτασε στα 10 εκατομμύρια βαρέλια 

ετησίως.339 Η ολοένα και μεγαλύτερη ποσότητα εξόρυξης πετρελαίου αλλά και η 

ολοένα και μεγαλύτερη ζήτησή του δημιούργησε ανάγκες για ένα πιο γρήγορο και πιο 

αποτελεσματικό τρόπο μεταφοράς του. Έτσι, το 1865 κατασκευάζεται από έναν 

έμπορο πετρελαίου, τον Samuel Van Syckel, ο πρώτος πετρελαιαγωγός,340 8 χμ 

μακριά από την περιοχή Titusville.341 Με ρυθμούς γρήγορους ανακαλύφθηκε ότι 

υπήρχαν και άλλες περιοχές με μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου όπως το Οχάιο, το 

Κεντάκι,342 ενώ το 1879 ο Thomas Edison εφευρίσκει την ηλεκτρική λάμπα, το 1895 
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εφευρίσκεται ο πρώτος κινητήρας καύσης και το 1896 το πρώτο αυτοκίνητο με 

κινητήρα του Henry Ford.343 

  Από τις αρχές του 1900 και μετά ξεκινάει μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από τη 

ξέφρενη ανοδική πορεία της βιομηχανίας του πετρελαίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι η 

Καλιφόρνια και το Τέξας Οκλαχόμα εντάχθηκαν στις κορυφαίες πετρελαιοπαραγωγές 

χώρες ενώ το 1859 η ετήσια παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν από 2.000 

βαρέλια σε 64.000.000 βαρέλια το 1900.344 Παράλληλα η παραγωγή πετρελαίου 

αυξήθηκε ταχύτατα σε όλο τον κόσμο με την Ιταλία να μπαίνει δυνατά στη 

βιομηχανία πετρελαίου ενώ μετά μπαίνουν στην παραγωγή ο Καναδάς, η Πολωνία, 

το Περού, η Γερμανία, η Ρωσία, η Βενεζουέλα, η Ινδία, η Ινδονησία, η Ιαπωνία, το 

Τρινιντάντ, το Μεξικό και η Αργεντινή.345 Το 1908, στο Ιράν έρχονται στο φως οι 

πρώτες ανακαλύψεις πετρελαίου ενώ στο Ιράκ το 1927 και στη Σαουδική Αραβία το 

1938.346  

33..11..22  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  υυδδρροογγοοννααννθθρράάκκωωνν  

��  ΧΧηημμιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

  Το πετρέλαιο, σύμφωνα με τους γεωλόγους είναι ρευστό που σε φυσιολογικές 

συνθήκες εμφανίζεται σε υγρή ή αέρια κατάσταση, αποτελούμενο σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από άνθρακες και υδρογόνα, γνωστά και ως υδρογονάνθρακες.347  

   Η σύσταση των υδρογονανθράκων διαιρείται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες: στους 

κορεσμένους, στους ακόρεστους και στις ρητίνες και την ασφαλτένια.348 Οι 

κορεσμένοι αποτελούν το 50 με 60% των συστατικών του πετρελαίου και είναι 

ποσοτικά οι πιο σημαντικοί.349 Οι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες αποτελούνται από 
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αρωματικούς, με ευχάριστη οσμή υδρογονάνθρακες και τους ναφθενοαρωματικούς 

υδρογονάνθρακες ενώ η τελευταία ομάδα είναι350 «πολύπλοκες ενώσεις υψηλού 

μοριακού βάρους σχετικά πλούσιες σε άζωτο, θείο, οξυγόνο και ορισμένα μέταλλα 

(Ni-Y).351
Αποτελούν το βαρύ κλάσμα των πετρελαίων, συναντώνται σε ποσοστό 20% 

στο αργό πετρέλαιο.352 

  Επίσης, η οικογένεια των υδρογονανθράκων διαιρείται σε τρεις ομάδες: τα φυσικά 

αέρια, υγρά προϊόντα και τα στερεά προϊόντα. Τα φυσικά αέρια αποτελούνται κυρίως 

από μεθάνιο και μπορούν να παρουσιαστούν είτε ως κοιτάσματα φυσικού αερίου είτε 

συνδεδεμένα με κοιτάσματα πετρελαίου. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό των 

πετρελαίων με βάση την σύσταση είναι ότι διακρίνονται σε βαριά και ελαφριά 

πετρέλαια. Τα βαριά πετρέλαια είναι εκείνα που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

αποτελείται από στερεούς υδρογονάνθρακες ενώ τα ελαφριά από αέριους.353 Τέλος, 

το αργό πετρέλαιο είναι εκείνο που σχηματίζεται από υγρούς υδρογονάνθρακες, 

περικλείουν, όμως, αέριους και στερεούς υδρογονάνθρακες.354 Όλα τα παραπάνω 

είδη υγρών προϊόντων ανεξαρτητοποιούνται κατά τη διαδικασία της κλασματικής 

απόσταξης.355 

  Τέλος, μια ακόμα κατηγορία είναι αυτή των στερεών υδρογονανθράκων ή στερεών 

εμφανίσεων πετρελαίου όπου ανήκουν σε αυτήν φυσικοί υδρογονάνθρακες χημικά 

απλοί όπως το υδατομεθάνιο και τα βιτουμένια και κάποιοι ιζηματογενείς 

σχηματισμοί όπως οι ασφαλτικοί άμμοι και οι βιτουμενουχοι σχιστόλιθοι.356 

  Η διάκριση των υδρογονανθράκων σε φυσικά αέρια, υγρά προϊόντα ή στερεά 

προϊόντα δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που παρουσιάζονται στη φύση διότι 

υδρογονάνθρακες αποτελούν μια συνεχή αλυσίδα.357 
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� ΠΠεεττρρεελλααϊϊκκόό  σσύύσσττηημμαα358 

  Πετρελαϊκό σύστημα ορίζεται «το σύνολο των γεωλογικών στοιχείων και 

διεργασιών που είναι απαραίτητα για τη συσσώρευση και τη δημιουργία κοιτάσματος 

πετρελαίου και φυσικού αερίου». Δηλαδή, ένα πετρελαϊκό σύστημα για να 

χαρακτηρίζεται από την ικανότητα πετρελαιοφορίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν την παρουσία 

μητρικών πετρωμάτων (source rock), μετανάστευσης (migration), πετρωμάτων- 

ταμιευτήρων(reservoir rock), πέτρωμα-κάλυμμα (seal) , παγίδων υδρογονανθράκων 

(trap) και χρόνου (timing). 

 
Εικόνα 3.23.: Γενικό πετρελαϊκό σύστημα.359 
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� ΓΓέέννεεσσηη  υυδδρροογγοοννααννθθρράάκκωωνν360 

  Οι υδρογονάνθρακες γεννιούνται μέσα σε ιζηματογενείς σχηματισμούς, γνωστοί και 

ως μητρικά πετρώματα (source rocks), που υφίστανται τις διαδικασίες της διαγένεσης 

και καταγένεσης. Ο τρόπος προσδιορισμού των μητρικών πετρωμάτων βρίσκεται 

στην απάντηση δύο ερωτημάτων. Η πρώτη αφορά στο εάν στη περιοχή που μελετάτε, 

κατά το παρελθόν, αποτέθηκαν και σε τι βαθμό ιζήματα πλούσια σε οργανική ύλη 

(organic matter) και θα απαντηθεί με «ενδελεχείς στρωματογραφικές, παλαιο-

γεωγραφικές και ιζηματολογικές έρευνες».  

  Η δεύτερη κατά σειρά ερώτηση που θα πρέπει να απαντηθεί αφορά το βαθμό και το 

χρόνο θερμικής ωρίμανσης (thermal maturation) της οργανικής ύλης του μητρικού 

πετρώματος. Η ωρίμανση αυτή της οργανικής ύλης μέσα στα μητρικά πετρώματα 

συνδέεται με τα θερμοκρασία, αφού το πετρέλαιο ‘γεννάται’ μεταξύ 60οC και 120οC. 

Άρα για να προσδιοριστεί, μέσα σε μια γεωλογική λεκάνη, η εξέλιξη των 

υδρογονανθράκων «θα πρέπει πρώτα να μετρηθεί το θερμικό ιστορικό του μητρικού 

πετρώματος». 

� ΜΜεεττααννάάσσττεευυσσηη  κκααιι  ππααγγίίδδεευυσσηη  υυδδρροογγοοννααννθθρράάκκωωνν361 

Οι υδρογονάνθρακες, κάτω από ορισμένες συνθήκες χαρακτηρίζονται από τα 

φαινόμενα της παγίδευσης και της μετανάστευσης. Δηλαδή, απομακρύνονται από τα 

στρώματα στα οποία γεννήθηκαν και περνούν στα αποθηκευτικά πετρώματα, 

πετρώματα πορώδη και διαπερατά με χαμηλότερη εσωτερική πίεση.  

Πιο συγκεκριμένα, οι παγίδες των υδρογονανθράκων (hydrocarbon traps) 

αποτελούν εμπόδια (barriers) που δεν επιτρέπουν την ανοδική κίνηση του πετρελαίου 

και του αερίου. Συμπερασματικά, μια παγίδα περιλαμβάνει «ένα πορώδες πέτρωμα 

(ταμιευτήρα) και ένα υπερκείμενο ή αντίθετης κλίσης, αδιαπέρατο στεγανό πέτρωμα 

– κάλυμμα». 
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Εικόνα 3.24: Μετανάστευση υδρογονανθράκων και παγίδευση τους362: 

Source = μητρικό πέτρωμα, Trap = παγίδα, GWC = Gas Water Contact, OWC = Oil Water Contact 
(με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται το Φυσικό Αέριο, με πράσινο χρώμα το πετρέλαιο). 

 

� ΜΜοοννττέέλλαα  ππεεττρρεελλααϊϊκκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς363 

  Για να μελετηθεί σωστά ένα πετρελαϊκό σύστημα απαιτείται η δημιουργία ενός 

δυναμικού μοντέλου το οποίο θα έχει την ικανότητα προσομοίωσης όλων των 

διεργασιών μέσα στο γεωλογικό χρόνο. Κατά τη δημιουργία του μοντέλου 

λαμβάνονται υπόψη πλήθος παραγόντων, όπως φαίνεται και στην εικόνα … 
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Εικόνα 3.15: Διεργασίες που επιδρούν στ πετρελαϊκά συστήματα.364 

 

  Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο είναι δύο, το συμβατικό 

πετρελαϊκό σύστημα και το μη συμβατικό. Η διαφορά αυτών των δύο έγκειται στους 

υδρογονάνθρακες που μελετούνται. Έτσι, στο συμβατικό μοντέλο μελετούνται οι 

υδρογονάνθρακες που ‘έφυγαν’ από το μητρικό πέτρωμα, «μετανάστευσαν και 

κατέληξαν σε ένα πέτρωμα-ταμιευτήρα». 
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Εικόνα 3.26: Συμβατικό Μοντέλο

365 

Σε αντίθεση, στο μη συμβατικό μοντέλο μελετούνται οι παγιδευμένοι 

υδρογονάνθρακες, μέσα στο μητρικό πέτρωμα και δεν απεγκλωβίστηκαν ποτέ από 

αυτό. 

 
Εικόνα 3.27: Μη συμβατικό μοντέλο.366 
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3.1.3 ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  εεκκμμεεττααλλλλεεύύσσιιμμοο  κκοοίίτταασσμμαα367 

Οι ορατές επιφανειακές εμφανίσεις πετρελαίου ή μικροί υποθαλάσσιοι κρατήρες, 

αποτελούν κάποιες πιθανές ενδείξεις υδρογονανθράκων σε απροσδιόριστο βάθος. Η 

ανακάλυψη όμως και ο καθορισμός της έκτασης των κοιτασμάτων απαιτεί μια 

συγκεκριμένη, αρκετά χρονοβόρα, διαδικασία. Οι ερευνητικές εργασίες για την 

ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων διαιρούνται σε δύο μεγάλες φάσεις, 

όπου η κάθε μία αποτελείται από άλλα μικρότερα αλληλένδετα, διαδοχικά βήματα 

έτσι ώστε να απορρέουν σωστά τεκμηριωμένα αποτελέσματα.  

Στη πρώτη, γνωστή ως Αναζήτηση και Εξέταση (field development), 

πραγματοποιούνται γεωφυσικές έρευνες (σεισμικές, βαρυτομετρικές, ηλεκτρικές, 

μαγνητικές) και ερευνητικές γεωτρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο αρχικό στάδιο 

πραγματοποιούνται βαρυτομετρικές και αερομαγνητικές διασκοπήσεις με σκοπό τον 

εντοπισμό χαρακτηριστικών μεγάλης κλίμακας και τη δυνατότητα επιβεβαίωσης ή 

διάψευσης υφιστάμενων ερμηνειών ή και τη δημιουργία νέων ερωτημάτων. Τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή των δύο αυτών μεθόδων μειώνουν την αβεβαιότητα 

και το μεγάλο ρίσκο της έρευνας (exploration risk) και βοηθούν «στην ερμηνεία της 

τεκτονικής της περιοχής ενδιαφέροντος, στη χαρτογράφηση, στον προσδιορισμό του 

βάθους του υποβάθρου (basement), στον εντοπισμό διαπυρικών δομών άλατος, στην 

ταυτοποίηση ηφαιστειακών πετρωμάτων, στον καθορισμό του πάχους των ιζημάτων, 

καθώς και στη χαρτογράφηση των ενδο-ιζηματογενών ανωμαλιών.)». Στο επόμενο 

στάδιο, όπου έχουν ανακαλυφθεί «ιδιαίτερες γεωλογικές δομές» (π.χ. αντίκλινα ή οι 

αλατούχοι δόμοι), οι οποίες αποτελούν “πετρελαιο-πιθανές ενδείξεις” ή “οδηγοί”, 

υποβάλλονται σε σεισμικές διασκοπήσεις. Οι σεισμικές διασκόπησης 

«χρησιμοποιούν τεχνητά παραγόμενα ελαστικά κύματα, με συστήματα τεχνητής 

δόνησης (Vibroseis) ή εκρηκτικά στην ξηρά ή με αεροβόλες πηγές (airgun) στη 

θάλασσα, ώστε να χαρτογραφήσουν με λεπτομέρεια τις ελαστικές ιδιότητες των 

στρωμάτων του υπεδάφους σε βάθη που μπορούν να φτάσουν μέχρι και αρκετά 

χιλιόμετρα στο εσωτερικό της γης». Τα ανακλώμενα αυτά κύματα καταγράφονται για 

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά τα πρωτογενή σεισμικά δεδομένα 

υποβάλλονται σε επεξεργασία με αποτέλεσμα την παρουσίασή τους υπό τη μορφή 

σεισμικών τόμων (seismic profiles). Η διάρκεια όλης της πρώτης φάσης, χρονικά 
                                                           
367

 http://www.economist.gr/index.php/2012-02-09-10-57-23/2012-02-09-11-01-33/2012-02-09-11-

08-05/8841-2011-10-24-06-03-08 ,(είσοδος 12/9/13). 
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είναι μεγάλη (5- 10 έτη) και απαιτεί μεγάλα κεφάλαια. Το αποτέλεσμα των 

γεωφυσικών ερευνών είναι η δημιουργία τρισδιάστατων γεωλογικών χαρτών 

υποδομής με τη πιθανή ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και με τα τεκτονικά 

και γεωλογικά δεδομένα.  

Τα θεωρητικά αυτά δεδομένα επαληθεύονται ή όχι με την ερευνητική γεώτρηση. 

Στατιστικά στις εφτά γεωτρήσεις ή μία είναι επιτυχής. Έτσι, στη συνέχεια, τα 

δεδομένα που συλλέχτηκαν προωθούνται, μετά από διαγωνισμούς και 

διακανονισμούς, από τα Κράτη ή τις γεωφυσικές εταιρείες στις ενδιαφερόμενες 

πετρελαϊκές εταιρείες. Μετά το πέρας αυτών, πραγματοποιείται η πρώτη εξόρυξη, η 

οποία θα επιβεβαίωση ή όχι την ύπαρξη υδρογονανθράκων. Η γεώτρηση είναι ο 

μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί πετρέλαιο. Η ικανότητα εξόρυξης, η 

ποιότητα του κοιτάσματος, η ποσότητα ημερησίας παραγωγής θα εκτιμηθούν με 

βάση τα τεστ παραγωγικότητας. Νέες ερευνητικές γεωτρήσεις θα βοηθήσουν στον 

υπολογισμό του μεγέθους του κοιτάσματος και της ποιότητας. Αυτά τα δύο στοιχεία 

θα καθορίσουν τη δυνατότητα ή όχι της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος. 

Καθοριστικοί παράγοντες αποτελούν επίσης η θέση του κοιτάσματος (στη στεριά ή 

στη θάλασσα) καθώς και το βάθος και η απόσταση από τη στεριά. 

Στη δεύτερη φάση πραγματοποιείται η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης. Από τις 

ήδη πραγματοποιηθείσες γεωτρήσεις καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων 

γεωτρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον και υπολογίζεται η ποσότητα 

κοιτάσματος που θα εξορύσσεται για τα επόμενα 30 χρόνια. Ο αριθμός και το βάθος 

των γεωτρήσεων καθορίζει το ποσό επένδυσης γι’ αυτές και η αναμενόμενη ημερήσια 

παραγωγή το κόστος των εγκαταστάσεων, του αγωγού ή των άλλων μέσων 

μεταφοράς που απαιτούνται ώστε να φτάσει το προϊόν στους αγοραστές του.  

Το σύνολο των αναγκαίων επενδύσεων (ερευνητικές εργασίες, γεωτρήσεις, κλπ.), τα 

καθημερινά κόστη αφενός και αφετέρου η πρόγνωση παραγωγής των επόμενων 30 

ετών, αποτελούν τα βασικά στοιχεία τα οποία με ένα δυναμικό οικονομικό 

προϋπολογισμό καταδεικνύουν εάν το ανακαλυφθέν κοίτασμα είναι οικονομικά 

εκμεταλλεύσιμο ή όχι. 
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3.1.4 EExxpplloorraattiioonn  rriisskk368 

Όπως σε κάθε κλάδο που πραγματοποιείται ένα έργο έτσι και σε αυτόν του 

πετρελαίου υπάρχουν κίνδυνοι που κάποιοι μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

προβλέψιμοι και κάποιοι άλλοι όχι, κάποιοι είναι μεταβλητοί κατά τη διάρκεια του 

έργου ενώ άλλοι όχι. Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν: 

 «Τον ταμιευτήρα (Reservoir) (βάθος, πιέσεις, διαπερατότητα, μεταναστεύσεις)  

 Την τεχνολογία (sidetracked drilling, unproven technologies, deeply 

accumulated deposits)  

 Την ποιότητα και την ποσότητα των υδρογονανθράκων (περιεκτικότητα σε 

θείο, % ασφαλτενίων, κ.ά.)  

 Τα κόστη (investment expenditure, operational costs, project management 

costs)  

 Το προσωπικό  

 Τον χρόνο (καθυστερήσεις στην έναρξη της παραγωγής, αποδοτικότητα των 

γεωτρήσεων παραγωγής)  

 Τα περιβαλλοντικά θέματα  

 Τα θέματα ασφάλειας και εκπαίδευσης του προσωπικού  

 Πολιτικά και διπλωματικά θέματα  

 Σταθερότητα του φορολογικού καθεστώτος στη χώρα δραστηριοποίησης  

 Την ενεργειακή αγορά (ζήτηση, ανταγωνισμός, ζητήματα μεταφοράς των 

υδρογονανθράκων στους καταναλωτές)»  

 Το χρονικό διάστημα μεταξύ εξόδων και εσόδων είναι πάρα πολύ μεγάλο 

 Η τιμή του πετρελαίου 

Συμπερασματικά, οι κίνδυνοι και οι αστάθμητοι παράγοντες είναι πολλοί, άρα μέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τα έσοδα και τα έξοδα 

αλλά και ούτε τον ακριβή χρόνο περάτωσης. 
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 Γεωργακόπουλος, A., «Αξιοποίηση του δυναμικού της Ελλάδας σε υδρογονάνθρακες: χρονοβόρα, 

υψηλού ρίσκου, δαπανηρή διαδικασία», σελ. 3-5. 
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3.1.5 ΕΕππααρρχχίίεεςς  μμεε  τταα  μμεεγγααλλύύττεερραα  κκοοιιττάάσσμμαατταα369  

  Οι ιζηματογενείς λεκάνες που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα, ανά τον κόσμο 

υπολογίζονται γύρω στις 600 ηπειρωτικές και υποθαλάσσιες), από τις οποίες οι 400 

έχουν ερευνηθεί και από τις οποίες ο 160 περιέχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμο 

κοίτασμα υδρογονανθράκων. Όμως, μόλις 25 λεκάνες αποτελούν το 85% των 

παγκόσμιων αποθεμάτων ενώ μόλις οι 6 συγκεντρώνουν τα 2/3 των αποθεμάτων. 

Μελετώντας όμως της συγκέντρωσης των κοιτασμάτων πετρελαίου θα διαπιστώσει 

ότι σε 272 γιγάντια κοιτάσματα συγκεντρώνονται πάνω από 70Mt, σε κάθε ένα 

ξεχωριστά, αναλογία που αντιστοιχεί μόλις στο 1% των συνολικών γνωστών 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων όλης της γης. Τέλος, υπάρχουν 33 κοιτάσματα που 

συγκεντρώνουν πάνω από 700Mt το κάθε ένα, από τα οποία τα 23 βρίσκονται στη 

Μέση Ανατολή και χαρακτηρίζονται ‘υπεργιγάντια’. 

Οι μεγαλύτερες επαρχίες πετρελαίου συγκεντρώνονται σε δομές όπως: 

 Στο σημείο όπου συγκρούεται η Αφρικανική πλάκα με ην Ασιατική, στη 

Μέση Ανατολή, συγκεντρώνοντας το 66% του συνόλου των παγκόσμιων 

αποθεμάτων, αποθέματα που ξεπερνούν τα 65Gtn πετρελαίου. 

 Η ζώνη της Καραϊβικής, η οποία περιλαμβάνει τα κοιτάσματα του Μεξικού, 

Μαρακαΐμπο και Gulf Coast συγκεντρώνοντας αποθέματα που ξεπερνούν τα 

15.109 τόνους πετρελαίου. 

 Οι Παλαιοζωικές λεκάνες της Βορείου Αμερικής και της Βορείου Αλάσκα 

συγκεντρώνοντας 10.109 τόνους πετρελαίου. 

 Τρεις επαρχίες (Παλαιοζωικού, Μεσοζωικού και του Καινοζωικού) στη Ρωσία 

και τη Σιβηρία, οι οποίες συγκεντρώνουν 15.109 τόνους πετρελαίου. 

 Η Βόρεια Αφρική, στην Αλγερία (Παλαιοζωικός), στη Λιβύη (Μεσοζωικός) 

και στην Αίγυπτο (Τριτογενές) συγκεντρώνοντας 12.109 τόνους πετρελαίου 

 Η πετρελαϊκή επαρχία στη Βόρεια Θάλασσα. 
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 Γεωργακόπουλος, Α., «Στοιχεία κοιτασματολογίας πετρελαίου», εκδ. Τμήμα εκδόσεων, 

Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 92-94. 
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 Η επαρχία του Δέλτα του Νίγηρα στην Αφρική, όπου η Νιγηρία αποτελεί τη 

μεγαλύτερη χώρα παραγωγής πετρελαίου της Αφρικής. 

 Στη νοτιοανατολική Ασία ανάμεσα στις περιοχές τις Ιάβας, της Σουμάτρας και 

του Kalimantan της Ινδονησίας συγκεντρώνονται αποθέματα 3Gtn 

πετρελαίου. 

33..22  ΓΓΕΕΙΙΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑΣΣ  

3.2.1 ΑΑλλββααννίίαα
370  

Οι πιθανότητες για εύρεση πετρελαίου στο Ιόνιο αυξάνουν αν εξετάσουμε την 

περιοχή της Αλβανίας. Στην περιοχή Πατός Μαρίνζ, της νότιας Αλβανίας υπάρχει ένα 

δάσος από πετρελαιοπηγές στο οποίο έχουν γίνει πάνω από 2500 γεωτρήσεις. Οι 

πρώτοι που έκαναν έρευνες για πετρέλαιο στην περιοχή ήταν οι Ιταλοί το 1926, μετά 

οι Ρώσοι έκαναν 10 γεωτρήσεις όπου το 1957 ανακάλυψαν πετρέλαιο στην 

πετρελαιοπηγή γνωστή ως 542. Σήμερα η πετρελαιοπηγή 542 που έφερε στην 

επιφάνεια το πρώτο πετρέλαιο της περιοχής αποτελεί μία πηγή νερού ενώ το 

κοίτασμα Πατός Μαριζν εκμεταλλεύεται η κρατική εταιρεία πετρελαίου και η 

καναδική εταιρεία Bankers. Η σημερινή παραγωγή αντιστοιχεί στα 12 χιλιάδες 

βαρέλια ημερησίως, και ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι η παραγωγή 

θα φτάσει τα 20 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως, μέχρι το τέλος του 2014 υπολογίζεται 

ότι θα φτάσει τα 40 χιλιάδες βαρέλια.  

33..22..22  ΙΙττααλλίίαα  

  Η Ιταλία αποτελεί μια χώρα που παρόλο το γεγονός ότι δεν είναι καθόλου γνωστό 

ότι έχει πετρέλαιο αυτή παράγει κιόλας. Πιο συγκεκριμένα, η Ιταλία αποτελεί τη 

Τρίτη μεγαλύτερη παραγωγό πετρελαίου της Δυτικής Ευρώπης. Σήμερα τα 

αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 622 χιλιάδες 

βαρέλια.371 
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 Οι νέοι φάκελοι, «Πετρέλαιο στο Ιόνιο», http://folders.skai.gr/main/theme?locale=el&id=168 

,(είσοδος 21/2/14). 
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 Petroceltic International plc, «Italy»,  http://www.petroceltic.com/operations/italy.aspx ,(είσοδος 

21/2/14). 
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  Η βόρεια και νότια περιοχή της Αδριατικής θάλασσας, η κοιλάδα του Πάδου, ο 

τομέας Πεσκάρα, η νότια Απέννινα, η Fossa Bradanica στη περιοχή της Puglia και τα 

πελαγικά πεδία αποτελούν κάποιες από τις σημαντικότερες ιταλικές επαρχίες 

πετρελαίου. Ενώ μέχρι σήμερα τα πιο σημαντικά ιταλικά αποθέματα αποδίδονται στη 

περιοχή  Val d'Agri (Potenza) και Villafortuna-Trecate (Novara).372 

  Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η Ιταλία παράγει πετρέλαιο και στη θάλασσα. Πιο 

συγκεκριμένα, κατά το έτος 2012 από τη συνολική παραγωγή των 5,37 εκατομμυρίων 

τόνων πετρελαίου μόνο 0,47 εκατομμύρια τόνοι, που αντιστοιχεί στο 9% της 

παραγωγής παράχθηκε στη θάλασσα.373 

3.2.3 ΑΑίίγγυυππττοοςς
374 

Η Αίγυπτος θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες χώρες της Αφρικής στην παραγωγή 

ενέργειας. Οι ανάγκες της Αιγύπτου καλύπτονται σε ποσοστό 87% από 

υδρογονάνθρακες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου 

πετρελαίου της Αιγύπτου, κατά την περίοδο 2009, η παραγωγή πετρελαίου ανήλθε 

στα 664 χιλ. βαρέλια ανά ημέρα και προσδοκάται η συστηματική αύξηση της 

ημερήσιας παραγωγής κοντά στα 720χιλ. βαρέλια. Τα αποθέματα υδρογονανθράκων 

εκτιμούνται ότι επαρκούν για χρονική περίοδο 40 με 45 χρόνια. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η κίνηση της εταιρείας EGAS, το Μάιο του 2012, η οποία 

διεξήγαγε διαγωνισμό για παραχώρηση 15 περιοχών στο Δέλτα και σε υπεράκτιες 

περιοχές της Μεσογείου.  
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 Petroceltic International plc, «Italy», http://www.petroceltic.com/operations/italy.aspx ,(είσοδος 

21/2/14). 
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 Ministry of Economic Development, Directorate – General for Mineral and Energy Resources, «THE 

SEA SUPPLEMENT TO HYDROCARBONS AND GEOTHERMAL RESOURCES OFFICIAL BULLETIN», Year 

LVII, N.2, February 28th, 2013, http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/buig/supplemento57-

2/supplemento57-2eng.pdf ,(είσοδος 21/2/14). 
374

 Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Διεθνών, Οικονομικών Σχέσεων 

και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, «Ετήσια Εκθεση 2011: Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ», Σεπτέμβριος 2012, 

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radB5E47Egypt%20Annual%20Report%202011.pdf ,(είσοδος 

21/2/14). 
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33..22..44  ΛΛιιββύύηη  

Στη Λιβύη ένα από τους τομείς με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι ο ενεργειακός, όπου 

αποτελεί και το δυναμικότερο κλάδο της λιβυκής οικονομίας. Οι υδρογονάνθρακες 

αποτελούν το 90% των εσόδων και το 76% του ΑΕΠ.375 

  Κατέχει τη 16η θέση ανάμεσα στις χώρες που παράγουν πετρέλαιο. Η παραγωγή του 

έφτανε τα 1,6 δις. Βαρέλια πριν ξεκινήσει η εμφύλια σύρραξη. Το 85% προοριζόταν 

για τις αγορές της Ευρώπης ενώ τα αποθέματα που υφίστανται είναι ικανά να 

διατηρήσουν αυτό το επίπεδο παραγωγής για ακόμα 80 χρόνια.376 

33..22..55  ΚΚύύππρροοςς  

Η Κύπρος βρίσκεται «στο επίκεντρο ενός ζωτικού, γεωπολιτικού και γεωοικονομικού 

τριγώνου με κορυφές τη Κεντρική Ευρώπη, το Καύκασο και τη Μέση Ανατολή».377 

Παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των 

πετρελαιοπαραγωγών χωρών της Μέσης Ανατολής και των χωρών καταναλωτών του 

πετρελαίου αλλά και πλέον με τις ενδείξεις που υπάρχουν ως πάροχος ενέργειας προς 

την Ευρώπη.378 Οι προσπάθειες γι’ ανεύρεση υδρογονανθράκων έχουν ξεκινήσει από 

το έτος 1938.379 Οι μέχρι τώρα ενδείξεις και γεωφυσικές μελέτες της νορβηγικής 

εταιρείας PGS οι ελπίδες για εύρεση υδρογονανθράκων είναι καλές. Πιο 

συγκεκριμένα, οι έρευνες για την ύπαρξη φυσικού αερίου στη περιοχή της Α.Ο.Ζ της 

Κύπρου απέδειξαν την ύπαρξη τεράστιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. 380
Αντίθετα, 
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 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τρίπολη, Δαϊρετζής, Ε., «Λιβύη, 

Ο κλάδος των κατασκευών», Μάρτιος, 2008, 
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 Euractiv.gr, ««Πετρελαϊκός» πόλεμος στη Λιβύη», Αύγουστος 23, 2011, http://euractiv.gr/i-eyropi-
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οι έρευνες για πετρέλαιο δεν έχουν κάνει ικανοποιητικά βήματα προόδου. Το 

παραπάνω προέκυψε από την εν γένει έρευνά μας, πλην όμως δεν κατέστει δυνατή η 

εύρεση επίσημων στοιχείων εκτός όμως από μια εξαίρεση. Αυτή αφορά τις έρευνες 

που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία PGS από την οποία προκύπτουν τα 

εξαχθέντα αποτελέσματα των ερευνών.381 Όμως τα αποτελέσματα αυτά αφορούν μια 

ορισμένη περιοχή μιλώντας για ένα πετρελαϊκό σύστημα χωρίς περαιτέρω 

επεξηγήσεις και αναφορές με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξαχθούν 

αποτελέσματα. 

33..22..66  ΤΤοουυρρκκίίαα  

Η Τουρκία είναι μια από τις χώρες που η έναρξη εξερεύνησης πετρελαίου 

τοποθετείται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας με πρώτη τη περιοχή Çengen κοντά στη 

περιοχή της Αλεξανδρέττα, το 1890 και δεύτερη το 1898, στη περιοχή Γκάνος στη 

Θράκη.382 Η ετήσια παραγωγή πετρελαίου κατά το έτος 2011, ανερχόταν στα 2,4 εκ. 

τόνους και η μέση ημερήσια παραγωγή ανερχόταν στα 45.000 βαρέλια.383 Οι βασικές 

περιοχές εξαγωγής πετρελαίου σήμερα στην Τουρκία μπορούν να διακριθούν σε 

τέσσερεις, η μια εκ των οποίων αποτελεί τη μεγαλύτερη τουρκική 

πετρελαιοπαραγωγική περιοχή και ονομάζεται Selmo. Εκτιμάται ότι από την 

συγκεκριμένη περιοχή έχουν παραχθεί 600 εκ. βαρέλια ενώ σήμερα λειτουργούν 23 

πετρελαιοπηγές με μέσο όρο παραγωγής 1,7εκ. βαρέλια.384 Στο παρακάτω χάρτη 

αποτυπώνονται αποτελέσματα σεισμικών ερευνών από τη μεριά της Τουρκίας που 

πιθανολογείται ότι αποτελούν πετρελαιοπηγές. Συμπερασματικά, θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι αν και η Τουρκία δεν αποτελεί μέρος των μεγάλων πετρελαϊκών χωρών, 

έχει όμως σοβαρές ενδείξεις ανάπτυξης. 
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Εικόνα 3.28: Βασικές Τούρκικες περιοχές εξαγωγής πετρελαίου.385 

33..33  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  

3.3.1 ΤΤαα  θθααλλάάσσσσιιαα  γγεεωωγγρρααφφιικκάά  όόρριιαα  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς 386 

  Ως γνωστόν η Ελλάδα, είναι μια χώρα που το μεγαλύτερο γεωγραφικό μέρος της 

περιβάλλεται από θάλασσα. Αποτελεί μέρος της Βαλκανικής χερσονήσου, βρίσκεται 

στο κεντρικό τμήμα της Μεσογείου ενώ η ίδια αποτελεί από μόνη της μία χερσόνησο. 

Ανέκαθεν, η διάταξη των νησιών, κυρίως στο Αιγαίο, προκαλεί στην Ελλάδα τόσο 

φυσικά όσο και πολιτικά εμπόδια με επακόλουθο τις τριβές με τους γείτονές της, 

ιδιαίτερα με τον εξ ανατολών γείτονά της, την Τουρκία. 

  Κυριότερο πρόβλημα αποτελεί η απόσταση που χωρίζει τις νησιωτικές περιοχές της 

χώρας μας από τους γείτονές της, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται, εύκολα, δυνατή 

τόσο η οριοθέτηση όσο και η εκμετάλλευση των θαλάσσιων ζωνών της. Έτσι, οι 

κοντινές αποστάσεις αποκλείουν τις προϋποθέσεις για πλήρεις λειτουργικές ζώνες. 

  Η θαλάσσια περιοχή, στο δυτικό μέρος της Ελλάδας και της νότιας Αλβανίας που 

βρέχει τις Ιταλικές ακτές της Καλαβρίας, της Απουλίας και της Σικελίας αποτελεί το 
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Ιόνιο πέλαγος. Στο νότιο τμήμα εκτείνεται ως το τμήμα της Μεσογείου μεταξύ 

Μάλτας και Κρήτης ενώ η απόσταση από την Ιταλία και την Αλβανία είναι πολύ 

μικρότερη των τετρακοσίων ναυτικών μιλίων. Η ίδια κατάσταση όμως, επικρατεί και 

στις νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή 

του Κρητικού πελάγους. Πρόκειται για το τμήμα της Μεσογείου που εκτείνεται 

μεταξύ της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Επίσης, εκτείνεται βόρεια 

της Κρήτης ως τις νότιες Κυκλάδες, ανατολικά μέχρι την Κάρπαθο και το Καρπάθιο 

πέλαγος και δυτικά μέχρι το Μυρτώο πέλαγος. Τέλος, και από το μέρος της λιβυκής 

θάλασσας, η απόσταση από τις λιβυκές και αιγυπτιακές ακτές είναι και εκεί 

μικρότερη των τετρακοσίων ναυτικών μιλίων. 

  Τα πράγματα περιπλέκονται στο Αιγαίο πέλαγος, το οποίο αποτελεί μια κλειστή 

θάλασσα ανάμεσα στις ακτές της Ελλάδας και της Τουρκίας, η οποία αποκαλείται και 

Αρχιπέλαγος. Η έκτασή του υπολογίζεται σε 240.000 km2 και μέγιστο βάθος 2.249 

μέτρα ενώ οφείλει το όνομά του στο βασιλιά της Αθήνας Αιγέα, ο οποίος κατά την 

μυθολογία πνίγηκε στα νερά του. Όπου, σε αρκετές περιπτώσεις, η τόσο κοντινή 

απόσταση των νησιών με τις ακτές δεν επιτρέπει την επέκταση των χωρικών υδάτων 

των όμορων χωρών μέχρι το επιτρεπόμενο όριο.  

  Λεπτομερέστερη ματιά στη περιοχή αποδεικνύει τα παραπάνω. Η θέση της Ελλάδας 

βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Μεσογείου και βρέχετε από τα νερά της στο 

δυτικό, νότιο και ανατολικό μέρος της. Στο δυτικό τμήμα όπου βρίσκεται η θάλασσα 

του Ιονίου, που συναντά την Αδριατική θάλασσα και βρίσκονται τα δυτικότερα 

σύνορα της (μια γραμμή που συνδέει το νησί της Κέρκυρας με την Ιταλική 

ηπειρωτική χώρα στην είσοδο του καναλιού του Οτράντο), και η οποία περιλαμβάνει 

το κομμάτι της θάλασσας που σχηματίζεται από την ελληνική και ιταλική γη καθώς 

και τα νησιά μέχρι την 35η κατακόρυφο. Η θάλασσα αυτή εκτείνεται από τα ελληνο-

αλβανικά σύνορα (ηπειρωτικά- νησιωτικά) και κατεβαίνει σε μια περιοχή όπου η 

εδαφική προβολή της Κρήτης συμπίπτει με αυτή της Λιβύης. Η Ελλάδα, στην 

περιοχή αυτή, διαθέτει σημαντικά νησιά (νησιά Ιονίου ή Επτάνησα) και τα 

δικαιώματά της επικαλύπτονται πολλές φορές από αντίστοιχα δικαιώματα των 

γειτνιαζουσών χωρών, Αλβανία, Ιταλίας και Λιβύης. Έτσι είναι αναγκαία η 

οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των κρατών αυτών. 
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  Στο Αιγαίο τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, παρά το ότι οι διαφορές που 

υφίστανται αφορούν μόνο δυο χώρες: την Ελλάδα και την Τουρκία. Το Αιγαίο 

πέλαγος Το Αιγαίο πέλαγος περιλαμβάνει διάφορα τμήματα τα οποία είναι τα πελάγη 

Μυρτώο, Θρακικό, Ικάριο, Κρητικό, Καρπάθιο καθώς και τις Ευβοιακή και 

Δωδεκανησιακή Θάλασσες.  Η οριοθέτηση των τμημάτων του Αιγαίου δεν είναι 

εμφανής πλην του Κρητικού πελάγους. Στο Αιγαίο υπάρχουν τρεις βασικές 

κατηγορίες νησιών. Η πρώτη αφορά τα νησιά που βρίσκονται παράλληλα και κοντά 

στις δυτικές και νότιες τουρκικές ακτές. Ξεκινά από τη νήσο Σαμοθράκη και 

καταλήγει στα νότια νησιά της Δωδεκανήσου. Εκτός από την Ίμβρο και την Τένεδο 

που βρίσκονται στην είσοδο των Τούρκικων στενών και ανήκουν στην Τουρκία, τα 

υπόλοιπα ανήκουν στην Ελλάδα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα νησιά των 

Κυκλάδων με κατεύθυνση βορειοδυτική- νοτιοανατολική δημιουργώντας μια 

αλυσίδα που ενώνει πλασματικά την ηπειρωτική χώρα μέσω της Εύβοιας με τα 

ανατολικά νησιά της Δωδεκανήσου. Τέλος, στη Τρίτη κατηγορία ανήκουν το 

σύμπλεγμα των νησιών των βόρειων Σποράδων που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του 

Αιγαίου κοντά στις ελληνικές ακτές. Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν κι πολύ 

μικρά νησιά (π.χ. Καστελόριζο) που βρίσκεται νότια της Ρόδου και πολύ κοντά στις 

Τούρκικες ακτές καθώς και η Κρήτη στη μέση της θάλασσας. 

 Μια άλλη περιοχή που είναι ενδιαφέρουσα είναι η περιοχή του Λιβυκού πελάγους. 

Βρίσκεται στα νότια της Κρήτης και συνορεύει με το Κρητικό πέλαγος και της ακτές 

της Αιγύπτου και της Λιβύης. Οι νότιες ακτές της Κρήτης και των πλησίον αυτών 

μικρών νησιών απέχουν από τις ακτές των παραπάνω κρατών από 160 έως 200 ν.μ. 

και η μη ύπαρξη ενδιάμεσων νησιών απλοποιεί τα πράγματα για την οριοθέτηση της 

υφαλοκρηπίδας. 

  Τέλος, όπως προαναφέραμε, στο νοτιοανατολικό τμήμα του αιγαίου υπάρχει η μικρή 

ομάδα των νησιών του Καστελόριζου και η παρουσία αυτών δημιουργεί μεγάλα 

προβλήματα στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ανάμεσα στην Ελλάδα αφενός και 

των υπόλοιπων γειτονικών χωρών ήτοι της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Κύπρου. 

33..33..22  ΙΙσσττοορριικκήή  ααννααδδρροομμήή    

Στην Ελλάδα, οι έρευνες για την ύπαρξη υδρογονανθράκων μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε πέντε ιστορικές περιόδου: 
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ΑΑ..  ΑΑρρχχέέςς  2200οουυ  ααιιώώνναα  έέωωςς  ααρρχχέέςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  6600  

Παρόλο που υπάρχουν κάποιες αναφορές για την έναρξη ερευνών στον ελλαδικό 

χώρο τη δεκαετία του1860 με αποτυχοί αποτελέσματα, οι επίσημες πηγές αναφέρουν 

την έναρξη πετρελαϊκών ερευνών το 1903.387 Τα χαρακτηριστικά των ερευνών από 

τότε μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60 ήταν σποραδικές, πραγματοποιούνταν 

κυρίως στη ξηρά και η πλειοψηφία αυτών έγιναν στη Δυτική Ελλάδα.388 Οι πρώτες 

γεωτρήσεις πραγματοποιήθηκαν ΒΔ της Πελοποννήσου, στον Έβρο και στο Έλος 

Κερί Ζακύνθου από εταιρείες όπως η London Oil Development, HELLIS, PAN-

ISRAEL, DEILMAN-ILIO. 389  

 

 

ΒΒ..  ΑΑρρχχέέςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  6600  έέωωςς  μμέέσσαα  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  7700 

Από το 1960 και μετά ξεκινάει μια περίοδος με κύριο χαρακτηριστικό την 

εντατικοποίηση των ερευνών με την ίδρυση του πρώτου φορέα έρευνας 

υδρογονανθράκων.390 Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 17 γεωτρήσεις μικρού 

βάθους στη χερσαία Ελλάδα και πάνω από 40 γεωτρήσεις σε ξηρά και θάλασσα από 

παραχωρήσεις περιοχών σε μεγάλες εταιρείες.391 Οι περιοχές αυτές ήταν η 

Αιτωλοακαρνανία (BP), η ΒΔ Πελοπόννησο, η Ζάκυνθος και οι Παξοί (ESSO), η 

Θεσσαλονίκη (HUNT), ο Θερμαϊκός (TEXACO), η Λήμνος  (CHEVRON), η 

Επανωμή στη Θεσσαλονίκη (ANSCHUTZ), το Θρακικό πέλαγος (OCEANIC-

                                                           
387
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COLORADO).392 Οι περισσότερες γεωτρήσεις έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα 

για την ύπαρξη υδρογονανθράκων με αποτέλεσμα την ανακάλυψη των πρώτων 

θαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στις περιοχές του Πρίνου (1972) και 

Βορείου Πρίνου (1974),  νότια της Καβάλας.393 

ΓΓ..  ΜΜέέσσαα  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  7700  έέωωςς  μμέέσσαα  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  9900  

Το 1975, ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ Α.Ε.) η οποία αποτελεί  

τον πρώτο φορέα διαχείρισης των δικαιωμάτων του ελληνικού Δημοσίου στην 

αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.394 Μετά την αναμόρφωση 

του θεσμικού καθεστώτος, με τον νόμο 2289/95 ξεκίνησαν νέες παραχωρήσεις για 

έρευνες σε ξένες εταιρείες ενώ ένα χρόνο μετά ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή ο 

νόμος 468/76, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο ελληνικό νόμο για τις έρευνες 

υδρογονανθράκων.395  

Το 1981 ξεκινάει η παραγωγή στον Πρίνο και στη Νότια Καβάλα ενώ το 1985 

ιδρύεται η ΔΕΠ ΕΚΥ, η οποία αποτελεί θυγατρική της ΔΕΠ Α.Ε, στις οποίες 

παραχωρήθηκαν, χωρίς διαγωνισμό,24 ερευνητικές άδειες σε περιοχές ξηράς και 

θάλασσας στις οποίες πραγματοποιήθηκαν 73 γεωτρήσεις.396 Αποτέλεσμα των 

παραπάνω ερευνών ήταν το κοίτασμα στη Δυτική Πελοπόννησο στη περιοχή του 

Κατάκολου.397  

ΔΔ..  ΜΜέέσσαα  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  9900  έέωωςς  ααρρχχέέςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  22000000  
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Το 1995 αναμορφώνεται το καθεστώς των αδειών με την ενσωμάτωση, στο νόμο 

2289/95, της κοινοτικής οδηγίας 94/22/EC και έτσι ένα χρόνο αργότερα 

πραγματοποιείτε ο πρώτος διεθνής γύρος για 6 περιοχές, με διαγωνισμό.398  

 
Εικόνα 3.29: Περιοχές πρώτου γύρου παραχωρήσεων.399 

  Αποτέλεσμα αυτού ήταν η παραχώρηση 4 περιοχών της Δυτικής Ελλάδας (ΒΔ 

Πελοπόννησος & Αιτωλοακαρνανία στην εταιρεία Τriton και Ιωάννινα & Δ. 

Πατραϊκός κόλπος στη εταιρεία Enterprise Oil), όπου επενδύθηκαν συνολικά 85 εκατ. 

€. σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις.400 Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών δεν 
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ήταν θετικά, οι γεωτρήσεις δεν έφθασαν στο συμφωνηθέν βάθος.401 Πιο 

συγκεκριμένα, στα Ιωάννινα εγκαταλείφθηκε η γεώτρηση (4.000μ) εξαιτίας τεχνικών 

προβλημάτων από την εταιρεία Enterprise Oil και στο Δ. Πατραϊκό κόλπο 

αποχώρησε η εταιρεία Triton (εξαγορά από Amerada Hess) με αποτέλεσμα να μην 

εκτελεστεί η προγραμματισμένη γεώτρηση.402 Οι εταιρίες αποχώρησαν το 2000-

2001.403 Ταυτόχρονα ανακαλύπτεται ακόμα ένα κοίτασμα, στη περιοχή νότια της 

Καβάλας, το κοίτασμα Ε (2001) ενώ το 1996 είχε ξεκινήσει η παραγωγή στον Βόρειο 

Πρίνο.404 
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Εικόνα 3.30: Οι παραχωρήσεις που επιστράφηκαν στο Δημόσιο.405 

ΕΕ..  ΑΑρρχχέέςς  ππρρώώττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  22000000  έέωωςς  σσήήμμεερραα  

  Η περίοδος από το 2001 και μετά χαρακτηρίζεται στον τομέα των ερευνών από 

μεγάλη αδράνεια και στασιμότητα.406 «Το 2007, με τροπολογία στο ν. 3587 (άρθρο 

20) το Ελληνικό Δημόσιο ανακάλεσε όλες τις παραχωρήσεις στις ΔΕΠ/ΔΕΠ-

ΕΚΥ/ΕΛΠΕ (μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠ ΕΚΥ & την αλλαγή της μετοχικής 

σύνθεσης της ΕΛΠΕ ΑΕ), οι οποίες επανέρχονται στο Υπουργείο Ενέργειας & 

Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) πλην εκείνων στις οποίες η ΕΛΠΕ ΑΕ συμμετέχει 

στην ευρύτερη περιοχή του Πρίνου».407  

  Από νομικής άποψης την περίοδο αυτή εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο με την 

ψήφιση του ν.4001/2011 και θεσπίστηκε ένα ελκυστικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον.408 Με το νόμο αυτό ιδρύεται η «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία 

Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)» ο ρόλος της οποίας είναι να διαχειρίζεται, 

σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία τα αποκλειστικά δικαιώματα του 

Ελληνικού Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση 

Υδρογονανθράκων.409  

  Το 2010 ξεκινάει η παραγωγή στο κοίτασμα Ε, ενώ το Σεπτέμβριο του 2011, το 

ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει «διαδικασία Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για συμμετοχή 

σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης 

εντός της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα».410 Ενώ ταυτόχρονα σε 

δημόσια διαβούλευση βρίσκεται και η αναγγελία του Ελληνικού Δημοσίου για άμεση 

παραχώρηση των δικαιωμάτων του για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 
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με τη διαδικασία της «ανοικτής πρόσκλησης» (open door) σε τρεις περιοχές: 

Πατραϊκός κόλπος, Ιωάννινα και Δυτικό Κατάκολο.411 

  Αποτέλεσμα της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης ήταν η ανάθεση των ερευνών 

στην εταιρεία Petroleum Geo- Services (PGS), η οποία στις 26 Φεβρουαρίου του 

2013, ολοκλήρωσε τις γεωφυσικές έρευνες εντοπισμού υδρογονανθράκων στο Ιόνιο 

και νότια της Κρήτης από το ερευνητικό σκάφος Nordic Explorer.412 Σύμφωνα με τη 

εταιρεία, η επεξεργασία δεδομένων είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 

του 2013 ενώ τα συνολικά αποτελέσματα υπολογίζεται να εξαχθούν το αργότερο στις 

αρχές του 2014.413 

33..33..33  ΝΝοομμιικκόό  κκααθθεεσσττώώςς  

  Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για τη νομοθετική ρύθμιση της αναζήτησης, έρευνας 

και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων πραγματοποιήθηκε με το νόμο 3948 της 

17ης Απριλίου του έτους 1959414 «Περί αναζητήσεως ερεύνης και εκμεταλλεύσεως 

υδρογονανθράκων εν υγρά και αερώδη καταστάση». Με τον αναφερόμενο νόμο, το 

δημόσιο είχε το αποκλειστικό δικαίωμα της αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης 

των υδρογονανθράκων. Το δικαίωμα αυτό εκτείνεται «επί των χωρικών υδάτων της 

Ελληνικής Επικράτειας ως και του υποθαλάσσιου εδαφικού αντερείσματος της 

αιγιαλίτιδας ζώνης του εξιωνούμενου μέχρι της κοίτης της ανοικτής θαλάσσης»415 και 

ασκείται «δι’ αυτεπιστασίας ή δι’ εκχωρήσεως προς τρίτους»416. Από την εκχώρηση 

του δικαιώματος αυτού αποκλείονταν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είχαν 

ατακτοποίητες οφειλές προς το δημόσιο, ξένες κυβερνήσεις ή ελεγχόμενες από αυτές 

κυβερνήσεις (προφανώς για λόγους ασφάλειας) καθώς και εν ενεργεία βουλευτές, και 

οι υπάλληλοι δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τραπεζών. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 4, του νόμου, η άδεια για την αναζήτηση των 

υδρογονανθράκων δίνονταν από τον υπουργό βιομηχανίας και ενέργειας, είχε 

διάρκεια έξι μηνών και μπορούσε να παραταθεί για έξι ακόμα μήνες. Αυτός που 
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διεξήγαγε την έρευνα υποχρεούνταν να υποβάλει στον αδειοδότη όλα τα 

επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα που προέκυπταν κατά την διάρκεια της 

αναζητήσεως. Η διανομή τυχούσας παραγωγής καθορίζονται από την σύμβαση που 

υπογράφονταν από τον εργοδότη (Δημόσιο) και τον ανάδοχο με την υποχρεωτική 

όμως τήρηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 του νόμου.  

  Ο νόμος 3948/ 1959 καταργήθηκε από το νόμο 468/ 1976 ‘Αναζήτηση, έρευνα, 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων το οποίο προς αποφυγή παρερμηνειών στο πρώτο 

άρθρο δίνει το εννοιολογικό περιεχόμενο διαφόρων όρων όπως ‘Υδρογονάνθρακες’ 

‘Παραπροϊόντα’ κλπ. Το δικαίωμα της αναζητήσεως παραμένει εις το Δημόσιον αλλά 

μπορεί και να παρέχεται και στην Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ).417 Για την 

καλύτερη οριοθέτηση των περιοχών ερεύνης εφαρμόζεται ο χωρισμός της χώρας σε 

παραλληλόγραμμα, εάν είναι δυνατόν ορθογώνια, που θα προσδιορίζονταν από 

γεωγραφικούς παράλληλους και μεσημβρινούς.418 Με το νόμο αυτό σημαίνοντα ρόλο 

παίζει πλέον η Δ.Ε.Π η οποία είτε είναι ίδια εργοδότης ή εκμισθωτής είτε το Δημόσιο 

«δύναται να συμμετάσχει εν κοινοπραξία μετά του αναδόχου εις την εκμετάλλευσιν 

ανακαλυφθέντος εμπορικώς εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων καθ’ 

ορισμένου ποσοστού προκαθοριζόμενον κατ’ ανωτάτου ορίου δια της συναπτόμενης 

συμβάσεως».419  

  Το 1995, μετά την επιτυχημένη γεώτρηση στη περιοχή Πρίνου – Θάσου Καβάλας, 

ψηφίζεται ο νόμος 2298/95 ο οποίος αναμόρφωσε το αδειοδοτικό καθεστώς και 

ενσωμάτωσε τη σχετική κοινοτική οδηγία 94/ΖΖ/EL.420 Σύμφωνα με την εισηγητική 

έκθεση του νόμου αυτού, ο νόμος 468/1979 ήταν παρωχημένος και δεν δημιούργησε 

τις προϋποθέσεις «για μια γρήγορη και αποτελεσματική προσέλκυση των επενδύσεων 

εκείνων που θα οδηγούσαν στην ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου ή 

πετρελαίου στη χώρα μας».421 Επισημαίνεται η ύπαρξη ικανής εμπειρίας και 
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τεχνογνωσίας αλλά και η έλλειψη κεφαλαίων και νομοθετικού πλαισίου. Έτσι, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες 

απαιτούνταν εκσυγχρονισμός του νομοθετικού καθεστώτος. Οι στόχοι του νέου 

νόμου ήταν η κατά το δυνατόν εξασφάλιση της κάλυψης των αναγκών της χώρας σε 

υδρογονάνθρακες, η εισροή συναλλάγματος, η απόκτηση της αναγκαίας 

τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη της πετρελαιοβιομηχανίας. 

  Οι κυριότερες διαφορές του νέου νόμου με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς ήταν 
ότι προβλεπόταν για τη σύναψη συμβάσεων, μόνο διαγωνισμός με πιο διαφανή 
κριτήρια (σύμφωνα με την οδηγία της Ε. Ε.), προβλέπεται κλιμάκωση των ποσοστών 
του δημοσίου ανάλογα με την περιοχή, το ύψος της παραγωγής και το συντελεστή 
εσόδων-εξόδων, καθώς και συμμετοχή του Δημόσιου και στην έρευνα και στην 
εκμετάλλευση. Επίσης, καινοτόμα σημεία αποτελούν η παράταση της ερευνητικής 
περιόδου από τέσσερα έτη σε έξι για τη ξηρά και εφτά για τη θάλασσα με δυνατότητα 
παράτασης για τρία και 3½ έτη αντίστοιχα, η μείωση του φορολογικού συντελεστή 
από 50% σε 40% και η υποχρέωση του αναδόχου για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος.  

  Η ψήφιση του παραπάνω νόμου αποτελούσε και υποχρέωση της χώρας μας για την 

εναρμόνιση της νομοθεσίας της με την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 1994.422  

  Τελευταία νομοθετική παρέμβαση αποτελεί η ψήφιση του νόμου 4001/2011 ο 

οποίος τροποποιεί το νόμο 2298/1995 στο Κεφάλαιο Β και στα άρθρα 154 έως και 

165. Σύμφωνα με το νόμο αυτό η ΔΕΠ-ΕΚΥ μετονομάζεται σε ΕΔΕΥ (Ελληνική 

Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων) και αλλάζει η νομική προσωπικότητα της 

σε ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ). Μετά την έγκριση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (ΣτΕ) του προσχέδιου του Προεδρικού Διατάγματος και τις βελτιώσεις 

που προτάθηκαν εκδόθηκε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που διασαφηνίζει τις 

λεπτομέρειες της εφαρμογής του νόμου.423  

                                                                                                                                                                      
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7wsDjbPCiDM%3d&tabid=765&language=el-GR 
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   Σκοπός της τροποποίησης του νόμου 2298/1995424 ήταν ότι οι δυνατότητες και τα 

κίνητρα που παρείχε υστερούσαν και απαιτούσαν ενίσχυση ώστε να καταστεί δυνατή 

η προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων ιδιαιτέρως υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου. 

Επίσης, αποσκοπούσε στη πλήρη εναρμόνιση και συμμόρφωση με τη σχετική 

ευρωπαϊκή οδηγία. Άλλες αλλαγές αφορούσαν την αναθεώρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας για την υφαλοκρηπίδα και τον εναρμονισμό της με τις ευμενέστερες για 

τα ελληνικά συμφέροντα διατάξεις της Σύμβασης των ΗΕ για το Δίκαιο της 

θάλασσας (1982), η εισαγωγή της «διεθνώς δοκιμασμένης ερευνητικής πρακτικής 

των σεισμικών ερευνών μη αποκλειστικών δεδομένων (Non exclusive seismic 

surveys), η αύξηση της έκτασης των προ, παραχώρηση για αναζήτηση οικοπέδων 

καθώς και η εισαγωγή του συστήματος «ανοιχτής πρόσκλησης» (open door) με το 

οποίο οι ενδιαφερόμενοι ζητούν παραχώρηση οποιασδήποτε ελεύθερης και 

διαθέσιμης περιοχής και δεν απαιτείται η προκήρυξη «γύρου παραχωρήσεων».425 

3.3.4 ΓΓεεωωλλοογγιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά426 

  Ο ελλαδικός χώρος αποτελεί μία από τις περιοχές της γης, στην οποία τα διάφορα 

γεωλογικά φαινόμενα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντός του. Το σύνολο των διεργασιών αυτών συνιστά τη γεωτεκτονική 

εξέλιξη της Ελλάδας, η οποία βέβαια καθορίσθηκε από τη θέση της Ελλάδας στο 

Παγκόσμιο γεωτεκτονικό σύστημα. Σε αυτό έλαβαν χώρα ποίκιλες και πολύπλοκες 

διεργασίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη γένεση και εξέλιξη των απέραντων 

ακτών αλλά και τα πολυάριθμα νησιωτικά συμπλέγματα. 

    Η γεωτεκτονική θέση της Ελλάδας στο γεωλογικό παρελθόν, όπως άλλωστε και 

σήμερα, βρίσκονταν στον ευρύτερο χώρο, όπου γινόταν οι τεκτονικές διεργασίες στα 

όρια των λιθοσφαιρικών πλακών Λαυρασίας και Γκοντβάνας. Η γεωτεκτονική 

επομένως εξέλιξη της Ελλάδας συνδέεται στενά με τη γεωτεκτονική εξέλιξη του 

ευρύτερου αυτού χώρου του ορίου των δύο λιθοσφαιρικών πλακών, που θα μπορούσε 

γενικά να ταυτισθεί με το χώρο των Μεσογειακών χωρών. 

                                                           
424
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425
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σελ. 5. 
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  Οι Ελληνικές οροσειρές υποδιαιρούνται σε γεωτεκτονικές ζώνες η κάθε μία από τις 

οποίες συνίσταται από ορισμένη στρωματογραφική διαδοχή των ιζημάτων της, από 

τους ιδιαίτερους λιθολογικούς χαρακτήρες της και από την ιδιαίτερη τεκτονική της 

συμπεριφορά, στοιχεία που εξαρτώνται από την παλαιογεωγραφική της θέση. 

  «Οι Ελληνικές γεωτεκτονικές ζώνες, οι οποίες συνηθίστηκε να λέγονται απλά 

"Ελληνίδες ζώνες", είναι από τα Ανατολικά προς τα Δυτικά οι εξής (εικόνα 3.29): 

1) Η μάζα της Ροδόπης 

2) Η Σερβομακεδονική μάζα 

3) Η Περιροδοπική ζώνη 

4) Η ζώνη Παιονίας 

5) Η ζώνη Πάικου                    

6) Η ζώνη Αλμωπίας                 

7) Η Πελαγονική ζώνη 

8) Η Αττικοκυκλαδική ζώνη 

9) Η Υποπελαγονική ζώνη ή ζώνη Ανατολικής Ελλάδας 

10) Η ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας 

11) Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου 

12) Η ζώνη Γαβρόβου-Τρίπολης 

13) Η Αδριατικοϊόνιος ζώνη  

14) Η ζώνη Παξών ή Προαπουλία 

   Εκτός από τις παραπάνω δεκατέσσερις ζώνες, αναφέρονται ακόμη σαν διακριτές 

γεωτεκτονικές μονάδες η Ενότητα "Ταλέα όρη - πλακώδεις ασβεστόλιθοι" που 

μάλλον ανήκει στην Αδριατικοϊόνιο ζώνη, καθώς και η Ενότητα Βοιωτίας, που 

πιθανόν είναι τμήμα της Υποπελαγονικής ζώνης. 

    Από τις γεωτεκτονικές ζώνες της Ελλάδας οι μάζες Ροδόπης και 

Σερβομακεδονικής θεωρούνται ότι αποτελούν την "Ελληνική Ενδοχώρα", οι ζώνες 

Περιροδοπική, Παιονίας, Πάικου, Αλμωπίας, Πελαγονική, Αττικοκυκλαδική και 

Υποπελαγονική ονομάζονται "Εσωτερικές Ελληνίδες" και οι ζώνες Παρνασσού-

Γκιώνας, Ωλονού-Πίνδου, Γαβρόβου-Τρίπολης, Αδριατικοϊόνιος και Παξών 

ονομάζονται "Εξωτερικές Ελληνίδες"». 
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Εικόνα 3.31: Γεωτεκτονικό σχήμα των Ελληνίδων ζωνών. Rh: Μάζα της Ροδόπης, Sm: 
Σερβομακεδονική μάζα, CR: Περιροδοπική ζώνη, (Pe: Ζώνη Παιανίας, Pa: Ζώνη Πάικου, Al: Ζώνη 
Αλμωπίας) = Ζώνη Αξιού, ΡΙ: Πελαγονική ζώνη, Αc: Αττικό-Κυκλαδική ζώνη, Sp: Υποπελαγονική 
ζώνη, Pk: Ζώνη Παρνασσού - Γκιώνας, P:Ζώνη Πίνδου, G: Ζώνη Γαβρόβου - Τρίπολης, Ι: Ιόνιος 
ζώνη, Px: Ζώνη Παξών ή Προαπούλια, Au: Ενότητα «Ταλέα όρη - πλακώδεις ασβεστόλιθοι»  πιθανόν 
της Ιονίου ζώνης. (Κατά Mountrakis et al. 1983 - Τροποποιημένα από Μουντράκης, 1985).427 

                                                           
427
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Press, Θεσσαλονίκη, 2010, εξώφυλλο. 
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33..33..44..11  ΙΙόόννιιοο  ππέέλλααγγοοςς  

��  ΠΠααλλααιιοογγεεωωγγρρααφφιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  

  Από γεωλογικής άποψης προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 

απαιτείται η συνολική εξέταση της περιοχής. Έτσι, δεν θα πρέπει να εξετασθεί μόνο η 

περιοχή του Ιονίου αλλά και οι όμορες περιοχές οι οποίες ανήκουν όλες μαζί στις 

λεγόμενες Εξωτερικές Ελληνικές ζώνες ή Εξωτερικές Ελληνίδες. Σε αυτές ανήκει η 

Δυτική Ελλάδα, δηλαδή τα Ιόνια νησιά, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά Ελλάδα, 

ολόκληρη σχεδόν η Πελοπόννησος (εκτός της Αργολίδας), η Κρήτη, η Κάρπαθος και 

η Ρόδος.428 Έτσι, στις Εξωτερικές Ελληνίδες υπάγονται οι ζώνες Παρνασσού- 

Γκιώνας, Πίνδου, Γαβρόβου, Ιονίου και Παξών. 

  Κύριο χαρακτηριστικό των Εξωτερικών Ελληνίδων είναι η συνεχής ιζηματογένεση 

από το Τριαδικό μέχρι το Τριτογενές όπου και οριστικοποιήθηκε η ανάδυση των 

Εξωτερικών ζωνών, με τη δράση του τελικού σταδίου της ορογένεσης να 

εκδηλώνεται στους σχηματισμούς αυτούς, ως κύμα πτύχωσης από τα Ανατολικά προς 

τα Δυτικά.429 Έτσι, έχουμε σαν αποτέλεσμα την ανθρακική ιζηματογένεση όπου κατά 

την ορογένεση της Αλπικής φάσης αποτέθηκε πάνω στην Απουλία μικροπλάκα.430 Η 

τελευταία κατά το Τριαδικό, αποσπάστηκε από τη Γκοτβάνα και ενσωματώθηκε στην 

Ευρασία συνεχίζοντας να δέχεται την αδιάκοπη ανθρακική ιζηματογένεση γεγονός 

που τοποθετεί τις ζώνες Γαβρόβου, Ιονίου και Παξών στην Απουλία ενώ τις άλλες 

όχι.431 

  Η εγγύτερη περιοχή των νήσων του Ιονίου Πελάγους, ανήκει γεωτεκτονικά στις 

ζώνες Ιονίου και Παξών (Σχήμα 3.31). Κύριο χαρακτηριστικό των δύο αυτών ζωνών 

είναι η συνεχής ιζηματογένεση από το Τριαδικό έως το Μειόκαινο. Ως πρώτα αλπικά 

ιζήματα των δύο ζωνών θεωρούνται οι εβαπορίτες (κοιτάσματα γύψου), ενώ η 
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ιζηματογένεση συνεχίζεται με την απόθεση μεγάλου πάχους ανθρακικών ιζημάτων με 

κερατολιθικές ενστρώσεις κατά θέσεις. 

��  ΓΓεεωωττεεκκττοοννιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  

  Στην περιοχή, στην οποία αποτέθηκε η ιζηματογενή ακολουθία, δημιουργήθηκαν 

τάσεις εφελκυστικού τεκτονισμού (extentional faulting) με αποτέλεσμα την εικόνα 

των εσωτερικών διαφοροποιήσεων.432 Αυτές με τη σειρά τους «έδωσαν γένεση» σε 

ρηχές ανθρακικές πλατφόρμες (π.χ. ζώνες Γαβρόβου και προ- Απουλίας) και σε 

βαθιές λεκάνες (π.χ. ζώνες Πίνδου και Ιονίου).433 Επίσης, οι συμπιεστικές τάσεις που 

επικράτησαν, εξαιτίας της μετακίνησης της Απουλίας πλάκας με την Ευρασιατική, 

είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση του ορογενούς προς τα εξωτερικά.434 Αποτέλεσμα 

της τελευταίας κίνησης είναι η εξέλιξη των τεκτονικών φαινομένων σε εικόνα 

επωθημένων λεπιώσεων και καλυμμάτων, διπλών ή πολλαπλών τεκτονικών 

παραθύρων καθώς επίσης και μεγαασυγκλίνων και μεγααντικλύνων.435 

� ΕΕννδδεείίξξεειιςς  ππεεττρρεελλααίίοουυ436 

  Η γενική στρωματογραφική εικόνα της Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνει Τριαδικούς 

εβαπορίτες, ασβεστολιθικές ακολουθίες Τριαδικού-Ηωκαίνου, Τριτογενή φλύσχη και 

Νεογενή θαλάσσια αλλά και κλαστικά ιζήματα. Το γεγονός ότι η ανώτερη επιφάνεια 

της βάσης της ιζηματογενής ακολουθίας της Ιόνιας λεκάνης, δηλαδή οι Τριαδικοί 

εβαπορίτες, μπορεί να δράσει σαν επιφάνεια αποκόλλησης των υπερκείμενων 

ιζηματογενών ακολουθιών δίνοντας έτσι σαν αποτέλεσμα της γένεσης δόμων που 

οφείλονται σε τεκτονική αποκόλλησης (detachment tectonics) είναι ένα στοιχείο που 
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μας οδηγεί στο συμπέρασμα να πιθανολογείται η δημιουργία πετρελαϊκών 

συστημάτων στη περιοχή της δυτικής Ελλάδας. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της 

συμπιεστικής φάσης της ορογένεσης, το φαινόμενο της αλατοκίνησης (halokinesis) 

πιθανόν να δημιούργησε διαπυρικές δομές άλατος με αποτέλεσμα να έχουν 

δημιουργηθεί κατάλληλες παγίδες υδρογονανθράκων. 

  Στη ζώνη Παξών, στη ζώνη Γαβρόβου και στην Ιόνιο ζώνη υπάρχουν επιφανειακές 

ενδείξεις υδρογονανθράκων. Επίσης, πολύ καλές ενδείξεις ύπαρξης πετρελαίου μας 

καθοδηγούν τόσο τα δυνητικά μητρικά πετρώματα που έχουν ανακαλυφθεί στις 

ζώνες Παξών και Ιόνιo, οι ασβεστολιθικοί σχιστόλιθοι (calcureous shales) του 

Κατώτερου Κρητιδικού στην εσωτερική (ανατολική) Ιόνιo ζώνη και σχιστόλιθοι με 

Posidonia του Κατώτερου - Μέσου Ιουρασικού στην κεντρική και εξωτερική (δυτική) 

Ιόνια ζώνη και οι σχηματισμοί του Μέσου Ιουρασικού της προ-Απουλίας ζώνης. 

33..33..44..22  ΑΑιιγγααίίοο  

��  ΠΠααλλααιιοογγεεωωγγρρααφφιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  

  Ο χώρος του Αιγαίου, αποτελείται γεωλογικά από πλήθος γεωτεκτονικών ζωνών, 

όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.31.437 Για την καλύτερη ανάλυση σε γενικές γραμμές 

ο χώρος του Αιγαίου διαιρείται σε δύο τμήματα. 

  Στο πρώτο, βόρειο, τμήμα του Αιγαίου δομείται από μεταμορφωμένα πετρώματα 

(γνευσίους και μάρμαρα), που ανήκουν γεωτεκτονικά στις ζώνες της Ροδόπης και της 

Σερβομακεδονικής, ο κεντρικός χώρος αποτελείται από πετρώματα των Εσωτερικών 

Ελληνίδων Ζωνών, οι οποίες σε γενικές γραμμές έχουν ως προ-Αλπικό υπόβαθρό 

μεταμορφωμένα πετρώματα (γνευσίους, αμφιβολίτες κλπ). Ακολουθεί μια μεγάλου 

πάχους ανθρακική σειρά με ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους, επάνω στους 

οποίους επικάθονται τεκτονικά οφιολιθικά πετρώματα και η Αλπική στρωματογραφία 

κλείνει με ακόμη μια σειρά ανθρακικών πετρωμάτων, με τελευταία την απόθεση ενός 

σχηματισμού φλύσχη. Υπερκείμενα όλων αυτών εντοπίζονται Νεογενή ιζήματα, τα 

οποία καλύπτουν κατά θέσεις τα προαναφερθέντα πετρώματα.  
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  Στον ευρύτερο χώρο των Κυκλάδων επικρατεί η Αττικοκυκλαδική Ζώνη, η οποία 

συγκροτείται από επάλληλα τεκτονικά καλύμματα μεταμορφωμένων πετρωμάτων, τα 

οποία αποκαλύπτονται ως συνεχή τεκτονικά παράθυρα.438 

  Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του Αιγιακού χώρου αποτελεί η εμφάνιση 

ηφαιστειακών πετρωμάτων, αποτέλεσμα της Τριτογενούς και Τεταρτογενούς 

ηφαιστειότητας, η οποία αποδίδεται στη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας.439 Τέλος, ο 

υποθαλάσσιος χώρος του Αιγαίου καλύπτεται από πρόσφατα χαλαρά ιζήματα, το 

πάχος των οποίων είναι κυμαινόμενο [Stanley J.D. & Perissoratis C. (1977)].  

� ΓΓεεωωττεεκκττοοννιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη440 

  Η γεωτεκτονική εξέλιξη του Αιγαιακού χώρου, χαρακτηρίζεται από την έντονη 

τεκτονική παραμόρφωση, αποτέλεσμα της σύγκρουσης της Αφρικανικής (ΒΒΑ) με 

την Ευρασιατική λιθοσφαιρική πλάκα.  Με τη σύγκλιση αυτή λαμβάνει χώρα βύθιση 

της πλάκας της Αφρικής κάτω από την Ευρώπη, το ενεργό περιθώριο της οποίας 

αποτελεί ο Ελληνικός χώρος. Η βύθιση αυτή πιστεύεται ότι είναι αμφιθεατρική και 

στο γεγονός αυτό οφείλεται το "τοξοειδές" σχήμα του Ελληνικού τόξου. 
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Εικόνα 3.32: Χάρτης του ευρύτερου Αιγαιακού χώρου με τις διευθύνσεις των ενεργών τάσεων 

(Papazachos et al., 1986).441 

       Τα κύρια μορφοτεκτονικά στοιχεία, από τα οποία συγκροτείται το Ελληνικό 

τόξο (Hellenic arc), αντιστοιχούν στην τυπική εικόνα βύθισης μιας ωκεάνιας πλάκας 

κάτω από μια ηπειρωτική, είναι τα εξής: 

� Το Εξωτερικό ιζηματογενές τόξο για τον Ελληνικό χώρο περιλαμβάνει τις 

Δυτικές εξωτερικές οροσειρές της ηπειρωτικής Ελλάδας, την Κρήτη και τα 

Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα η Κρήτη έχει τη χαρακτηριστική μορφή του 

πρίσματος επαύξησης. 

� Η Ελληνική περιφερειακή τάφρος (Hellenic trench) που περιβάλλει από τα 

εξωτερικά (κυρτό μέρος) το ιζηματογενές τόξο, από το Ιόνιο πέλαγος μέχρι τα 
                                                           
441
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νότια της Κρήτης και της Ρόδου και αποτελεί σύστημα βαθιών (βάθη 2000 - 

5000 m) υποθαλάσσιων βυθισμάτων. 

� Το ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος και 

αποτελείται από τα ενεργά και Πλειο-Τεταρτογενή ηφαίστεια της Σαντορίνης, 

της Μήλου, της Νισύρου, των Μεθάνων, της Κρομμυωνίας, των Λιχάδων, της 

Κω, της Πάτμου, της Αντιπάρου και της Ψαθούρα. 

� Η λεκάνη πίσω από το τόξο (back-arc basin) που δημιουργείται από τις 

εφελκυστικές τάσεις πίσω από το τόξο και ιδιαίτερα πίσω απ' το πρίσμα 

επαύξησης. Στον Ελληνικό χώρο ταυτίζεται κυρίως με το Κρητικό πέλαγος. 

� Άλλο μορφοτεκτονικό γνώρισμα του συστήματος αποτελεί η Μεσογειακή 

ράχη που αποτελεί μια υποθαλάσσια έξαρση του φλοιού και διασχίζει την 

Ανατολική Μεσόγειο νότια από την Ελληνική περιφερειακή τάφρο, 

παράλληλα στο Ελληνικό τόξο. 

  Αναφορικά με το βόρειο Αιγαίο, τονίζεται η ύπαρξη της τεκτονικής τάφρου Βορείου 

Αιγαίου, που αποτελεί προέκταση του δεξιόστροφου ρήγματος Βόρειας Ανατολίας. 

Στο Σχήμα 3.36 δίνεται ο μορφολογικός χάρτης της τάφρου του Βορείου Αιγαίου. 

 Συνολικά ο χώρος του Αιγαίου Πελάγους θεωρείται ότι αποτελεί μια κλειστή 

περιθωριακή θάλασσα (marginal sea) με ηπειρωτικό φλοιό.



 

 
Εικόνα 3.33: Στερεογραφική απεικόνιση των βασικών χαρακτηριστικών βύθισης της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το χώρο του Αιγαίου.442
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ΕΕννδδεείίξξεειιςς  ππεεττρρεελλααίίοουυ443 

  Σε γενικές γραμμές στην περιοχή του ανατολικού θαλάσσιου χώρου, οι 

αργιλομαργαϊκοί ορίζοντες του Ηωκαίνου και του Ολιγοκαίνου αλλά και τα μαργαϊκά 

στρώματα του μέσου και ανώτερου Μειοκαίνου, μαρτυρούνε ορίζοντες μητρικών 

πετρωμάτων που βέβαια στην πλειοψηφία τους μαρτυρούν γένεση φυσικού αερίου 

και σε δεύτερη μοίρα ύπαρξη πετρελαίου. Το ρόλο των ταμιευτήρων έχουν τα 

ψαμμιτικά στρώματα ενώ καλύμματα αποτελούν οι ενδιάμεσες ενστρώσεις αργιλικών 

και μαργαϊκών πετρωμάτων καθώς και η σειρά των εβαποριτών (ορυκτό άλας, 

ανυδρίτες, κλπ) του ανωτέρου Μειοκαίνου. Πιθανές παγίδες αποτελούν αντίκλινα, 

ρηξιγενείς παγίδες,  στρωματογραφικές παγίδες, συνδυασμοί των ανωτέρω κλπ. 

  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ανατολική Ελλάδα οι περιοχές 

του Θερμαϊκού κόλπου, η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θράκης και Σαμοθράκης και η 

περιοχή του Πρίνου και πιο συγκεκριμένα ανατολικά του υβώματος «south Kavala 

ridge», είναι ήδη υπό εκμετάλλευση.  Η περιοχή του Πρίνου η οποία παρουσιάζει 

μεγαλύτερη ωριμότητα από πετρελαιογεωλογική άποψη, εντοπίζεται στο παλαιότερο 

τμήμα του Ελληνικού τόξου. 

  Κατεβαίνοντας προς το νότο συναντώνται ολοένα και νεότερα τμήματα τεκτονικών 

δομών με αποτέλεσμα η ωριμότητα να είναι συγκριτικά μικρότερη. Πετρώματα 

ταμιευτήρες, συναντήθηκαν στις κλαστικές αποθέσεις του Νεογενούς και του προ-

Νεογενούς (Ηώκαινο). Ο κύριος ορίζοντας αλάτων (main salt) που αποτελείται απο 

ορίζοντες υποκείμενων (Μειόκαινο) και υπερκείμενων ιζημάτων (Ανωτ. Μειόκαινο) 

βρέθηκαν σε βάθη των 1700 μέτρων. Κάτω από τον κύριο ορίζοντα αλάτων  

βρέθηκαν τα μητρικά πετρώματα σε βάθη 2000 μέτρων (βόρειος Πρίνος) μέχρι και τα 

2500 μέτρα (Πρίνος). Το κοίτασμα του Πρίνου, το οποίο τοποθετείται γεωγραφικά 

ΒΔ της Θάσου, αποτελεί σήμερα το μοναδικό παραγωγικό πεδίο στην Ελλάδα μαζί με 

το κοίτασμα φυσικού αερίου της Ν. Καβάλας. Η παραγωγή έφτασε μέχρι σήμερα τα 

116-117 εκ. βαρέλια πετρελαίου. Οι ταμιευτήρες στην περιοχή έρευνας δυτικά της 

Θάσου (exploration area), αντιπροσωπεύονται επίσης από κλαστικές αποθέσεις 

(Μειόκαινο). Οι ταμιευτήρες εντοπίζονται μεταξύ των οριζόντων των εβαποριτών του 

Μειόκαινου και το κλείσιμο δομών. Ανατολικά της Θάσου τα δεδομένα των 
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γεωτρήσεων δείχνουν βαρύ πετρέλαιο, συγκριτικά με το ελαφρύ κοίτασμα του 

Πρίνου. 

 
Εικόνα 3.34:  Structural setting of the Prinos-Kavaia area (after Pollak 1979). 

 A-B Line of Cross Section.444 

 

 
Εικόνα 3.35: Generalized Cross Section of Study Area (after Pollak 1979) A N. Georgakopoulos et 

al..445 
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Εικόνα 3.36: Μορφολογικός Χάρτης της Τεκτονικής Τάφρου Βορείου Αιγαίου 

 (Papanikolaou et al., 2002). 446 

3.3.4.3 ΚΚρρήήττηη
447 

  Περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης: Για την περιοχή αυτή υπάρχουν πολύ λίγα 

στοιχεία τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν αξιόπιστα. Χαρακτηριστικό της είναι 

η γεωλογική ενότητα της Μεσογειακής Ράχης, η οποία τοποθετείται στην ζώνη 

σύγκρουσης της υποβυθιζόμενης πλάκας της Αφρικής και της επωθούμενης 

ευρωπαϊκής. Η τοποθέτησή της αυτή της προσδίδει τελείως διαφορετικά 
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χαρακτηριστικά συγκριτικά με την περιοχή της Λεβαντίνιας λεκάνης, με τις 

ανακαλύψεις του Ισραήλ και της Κύπρου.  

  Για την νότια Κρήτη, υπάρχουν θεωρητικά στοιχεία πολύ αισιόδοξα τα οποία 

πηγάζουν από θεωρητικά μοντέλα (Garfunkel, Ζ., 1998, Huguen  et al (2001) κλπ),  

κάποια από τα οποία είναι πολύ υποσχόμενα. Επίσης, η ύπαρξη γεωλογικών 

στοιχείων όπως τα λασποηφαίστεια, τα πρίσματα επαύξησης (συμπλέγματα 

λεπιώσεων και πτυχώσεων), ενισχύουν τις υποθέσεις  και τις πιθανότητες, ύπαρξης 

υδρογονανθράκων. Η ύπαρξη των παραπάνω στοιχείων δεν αποτελούν ικανά 

αποδεικτικά στοιχεία αλλά θα πρέπει να αποδειχθούν με περεταίρω έρευνες. 

  Ανατολικά της Κρήτης και προς την Αίγυπτο, βρίσκεται η βόρεια απόληξη της 

αβυσσικής λεκάνης του Ηροδότου και τα σεισμικά στοιχεία που δίνουν κάποιες λίγες 

πληροφορίες είναι αυτά της εταιρίας TGS. Εξαιτίας της ανακάλυψης μεγάλων 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή του δέλτα του Νείλου, θα μπορούσε να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η περιοχή της βόρειας προέκτασης της λεκάνης του 

Ηροδότου εντάσσεται στις πιθανός υποσχόμενες πετρελαιοπιθανές περιοχές. 
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Εικόνα 3.27: Γεωλογικό μοντέλο Κρήτης448 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

  Όσο αναφορά τη σχέση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τις λοιπές ζώνες του 

θαλάσσιου δικαίου, στη πλειοψηφία τους, δεν παρατηρείται άμεση καθεστωτική 

επαφή με την πλειοψηφία των ζωνών, ενώ παρατηρείται με κάποιες μια έμμεση 

σχέση. Άμεση σχέση παρατηρήθηκε μόνο με αυτή της συνορεύουσας ζώνης ενώ 

σύγχυση δημιουργήθηκε και ακόμα δημιουργείται με τη ζώνη της υφαλοκρηπίδας.  

  Δεν ήταν λίγες οι φορές, που το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας αλλά και η διαφορά 

της με την ταυτόχρονη οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνη, μεταξύ 

γειτονικών κρατών, διευθετήθηκε και διαμορφώθηκε μέσω της πρακτικής των 

κρατών αλλά κατά κύριο λόγο μέσω των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων. Μετά 

από μελέτη της νομολογίας, κανένα κράτος δεν έπαιρνε αυτά που ζητούσε. Τα 
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διαιτητικά όργανα κρατώντας επιφυλακτική στάση στην αρχή της ίσης απόστασης, σε 

υποθέσεις που αυτή δεν έδινε δίκαιο αποτέλεσμα, και σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι το διεθνές δίκαιο δεν την επιβάλλει, κατάφεραν να δώσουν ένα ακόμα δικαίωμα 

επιλογής στα κράτη. Στην οριοθέτηση μεταξύ των κρατών δόθηκε προτεραιότητα 

στις αρχές τις επιείκειας, αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα στις σχετικές και ειδικές 

περιστάσεις. Τέλος, καμία υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε ούτε θα μπορούσε να 

παρομοιαστεί με κάποια άλλη από τη στιγμή που οι θαλάσσιες γεωγραφικές, 

γεωλογικές και γενικές συνθήκες διαφέρουν. Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται ακόμα 

περισσότερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι παράγοντες χρόνος, τόπος, τρόπος 

(διπλωματία) πολιτική και οικονομία, άλλοτε λίγο ή πολύ, επηρεάζουν τα δρώμενα.  

  Απαιτείται πλέον, από την Ελληνική μεριά, σοβαρή βούληση, ώστε με πυγμή και 

μεθοδικότητα να προβεί στις απαραίτητες διακρατικές συμφωνίες για τον καθορισμό 

της Ελληνικής Α.Ο.Ζ, με όλα τα γειτονικά κράτη. Προτού, όμως, προβεί σε μια 

τέτοια ενέργεια, θα πρέπει να προετοιμαστεί η ίδια, σε όλα τα επίπεδα, καθορίζοντας 

ένα πολύ προσεχτικό πλάνο κινήσεων τόσο στην εσωτερική της εικόνα όσο και στην 

εξωτερική της. Επίσης, θα πρέπει να αναθεωρήσει τα βήματα που έχει κάνει σε σχέση 

με το Δίκιο της Θάλασσας. Δίκαιο είναι και η Α.Ο.Ζ, δεν είναι μόνο η Α.Ο.Ζ. 

Συγκεκριμένα, το Δίκαιο μπορεί να της παρέχει λύσεις ή έστω και προσωρινές 

λύσεις, οι οποίες μπορεί να τη βοηθήσουν ώστε πιο εύκολά να επιτύχει το στόχο της. 

Για παράδειγμα, θα πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, να οριοθετήσει με 

ακριβή στοιχεία τις ζώνες που δεν υπόκεινται σε καθεστώς συμφωνιών. Επίσης, μία 

ζώνη, σχετικά υποβιβασμένη, όπως η συνορεύουσα θα μπορούσε να συμβάλει στο 

πρόβλημά της με την Τουρκία. 

  Όσο αναφορά το θέμα με την Τουρκία, η Ελλάδα, εφόσον κάνει τα απαραίτητα 

βήματα δεν θα πρέπει να έχει φοβική στάση. Και αν τελικά δεν καταφέρει να έρθει σε 

συμφωνία, να μην διστάσει, την προσφυγή στα διεθνή διαιτητικά όργανα 

προκειμένου να διεκδικήσει τα, από το διεθνές δίκαιο, προβλεπόμενα, κυριαρχικά της 

δικαιώματα. Δεν θα πρέπει, όμως, να ξεχνάει ότι κανείς δεν πήρε όσα ζήτησε, με ότι 

συνεπάγεται, σε ένα παιχνίδι διπλωματίας, αυτό.  

  Όσο αναφορά την Ελλάδα, οι χώρες που γειτνιάζουν με αυτήν, στην πλειοψηφία 

τους παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι στην χώρα μας έχει ανακαλυφθεί πετρέλαιο (Πρίνος), μας οδηγεί στο 
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συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ύπαρξης πετρελαίου. Όμως, τονίζεται 

ότι είναι μόνο ενδείξεις και τίποτα περισσότερο. Η ποσότητα αυτών των 

κοιτασμάτων, η δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσής τους απαιτεί 

προγραμματισμό και προσεκτικά βήματα. Οι εταιρείες έρευνας που θα επιλεγούν 

πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε τα αποτελέσματα να είναι ασφαλή 

και η συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων να είναι προσοδοφόρα και για τις δύο 

πλευρές. 

  Για να ξεκινήσουν οι έρευνες για πετρέλαιο στη χώρα μας όλα θα πρέπει να γίνονται 

με πρόγραμμα. Σε ένα υπάρχων νομικό καθεστώς, όπως το σημερινό, συμφέρει την 

Ελλάδα να ξεκινήσει τις διαδικασίες; Το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να ρυθμίζει 

λεπτομερειακά κάθε παράμετρο και οι συναπτόμενες συμβάσεις συνεργασίας να μην 

επιτρέπουν παρερμηνείες που θα οδηγήσουν τις διαφορές στην διελκυστίνδα των 

διεθνών διαιτητικών οργάνων και δικαστηρίων ώστε να παρατηρούνται ατελείωτες 

καθυστερήσεις. 

  Ο χρόνος που θα επιλεγεί για τις κινήσεις αυτές παίζει καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να 

σταθμιστούν σωστά τα διεθνή συμφέροντα, η στάση των μεγάλων κρατών απέναντι 

στα γειτονικά μας κράτη και ιδιαίτερα στην Τουρκία. Η στάση της Ευρώπης, η οποία 

αναφέρεται σε συνεργασία και σταθερότητα449 για την περιοχή, δεν θα πρέπει να 

αποθαρρύνει την Ελλάδα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι περίπτωση σταθερότητας χωρίς 

να ικανοποιηθεί η Τουρκία, δεν υπάρχει.450  

  Είναι το τώρα ο κατάλληλος χρόνος για οριοθέτηση Α.Ο.Ζ αποτελώντας η Ελλάδα 

το Ευρωπαϊκό μαύρο πρόβατο; Η οικονομική κρίση που περνά η χώρα μας και η 

μειονεκτική θέση που βρίσκεται συνιστά αρνητική προϋπόθεση και ασφαλώς και την 

επηρεάζει.  Όμως, δεν πρέπει να υποβαθμίζεται το γεγονός ότι «η εξωτερική 

πολιτική, σε αντίθεση με άλλες πολιτικές, δεν χρειάζεται πολλά χρήματα.  Χρειάζεται 

σχεδιασμό, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.  Βεβαίως το φορτίο της 

Ελλαδικής διπλωματίας είναι μεγαλύτερο απ’ ότι στο παρελθόν».451 Γι’ αυτό, οι 
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κινήσεις που πρέπει να γίνουν, εάν πρέπει να γίνουν, αποκτούν μεγαλύτερη 

βαρύτητα. Και αυτό γιατί εάν επαληθευτούν οι ενδείξεις πετρελαίου στα θαλάσσια 

ύδατα, συμπεριλαμβανομένου της Α.Ο.Ζ, τότε για ακόμα μία φόρα, η θάλασσα θα 

έχει βάλει το λιθαράκι της, συμβάλλοντας έτσι στην διάσωση της Ελλάδας. 

Τέλος, ένα βασικό σημείο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί αφορά τον υπερκερασμο 

της Α.Ο.Ζ από την ύπαρξη των υδρογονανθράκων. Θα πρέπει να είναι κατανοητό ότι 

η πραγμάτωση των ορισμένων, από το Δίκαιο της Θάλασσας, σου προσφέρει πλήθος 

πλεονεκτημάτων. Όμως, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι «η περίπτωση των 

υδρογονανθράκων στην Α.Ο.Ζ είναι τύχη αγαθή»452. 

Εν κατακλείδι, η Ελλάδα θα πρέπει να θυμάται ότι αν δεν στηρίξει το σπίτι της, μην 

περιμένει να το κάνει κάποιος άλλος, αλλά για να το στηρίξει θα πρέπει να θυμάται: 

Αν φοβάσαι μην μιλάς, αν μίλησες μην φοβάσαι! 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-

%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-

%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-

%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AF-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-

%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8

2 ,(είσοδος 21/2/14). 
452

 Άρθρο, Κουσκουβέλης, Η., Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, «Η τύχη, ο διχασμός και η ιστορική 

ευθύνη», Οκτώβριος 16,2011,  http://www.kouskouvelis.gr/site/el/arthra-gnomis/kouskouvelis-

exoteriki-politiki/item/133-%CE%B7-%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7-%CE%BF-

%CE%B4%CE%B9%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7 ,(είσοδος 21/2/14). 



 

150 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  

Συντομογραφίες 

Α.Ο.Ζ Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 

Δ.Δ.Χ Διεθνές Δικαστήριο Χάγης 

Ε.Ε Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ε.Σ.Σ.Δ Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 

Δημοκρατιών 

Η.Π.Α Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Η.Ε Ηνωμένα Έθνη 

 Κ.τ.Ε Κοινωνία των Εθνών 

M Μέτρα 

N.M Ναυτικό Μίλι = 1852 μέτρα 

Χ.Μ Χιλιόμετρα 

 Ο.Η.Ε Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

C.D.I Commission du Droit International 

C.M.I Comite Maritime International 

 

 



 

151 

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ
445533  

 

                                                           

453 hhttttpp::////wwwwww..ggeeoo..aauutthh..ggrr//ccoouurrsseess//gggggg//gggggg887711yy__llaabb//LLaabb__ffiilleess//TTIIMMEE__MMEESSOOZZOOIICC__TTAABBLLEE..ppddff    

 



 

152 

  



 

TTaabbllee  ooff   ccllaaiimmss  ttoo  mmaarrii ttiimmee  jjuurriissddiiccttiioonn  ((aass  aatt  1155  JJuullyy  22001111))  

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

169 

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

� Ασωνίτης, Γ., Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, 

εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 1995. 

� Βαμβούκου, Α., Το σύγχρονο δίκαιο της θάλασσας, εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σακκουλά, Αθήνα- Κομοτηνή, 1985. 

� Γεωργακόπουλος, A., «Αξιοποίηση του δυναμικού της Ελλάδας σε 

υδρογονάνθρακες: χρονοβόρα, υψηλού ρίσκου, δαπανηρή διαδικασία». 

� Γεωργακόπουλος, Α., «Στοιχεία κοιτασματολογίας πετρελαίου», εκδ. Τμήμα 

εκδόσεων, Θεσσαλονίκη, 2004. 

� Γιασεμή, Α., Διπλωματική εργασία: «Χωρικός προσδιορισμός θαλάσσιων 

ζωνών οικονομικής εκμετάλλευσης της Κύπρου», Αθήνα, 2012. 

� Δάμπαλη, Σ., Διπλωματική εργασία: «Η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών 

στο δίκαιο της θάλασσας μέσα από την κρίση διεθνών δικαιοδοτικών 

οργάνων», Θράκη, 2008. 

� Ιωάννου, Κ., Στρατή, Α., Δίκαιο της θάλασσας, Β’ έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σακκουλά, Αθήνα- Κομοτηνή, 2000. 

�  Μουντράκης, Μ., Δ., «Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας», 

εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2010. 

� Πεπονής, Ι., Α., Για το  Ζήτημα του Αιγαίου, εκδόσεις Λιβανή, Αθήνα, 2008. 

� Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο ΙΙ, εκδόσεις Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα, 1982. 

� Ρούκουνας, Ε., Διεθνές δίκαιο, Το κράτος και το έδαφος- Το δίκαιο της 

θάλασσας, Τεύχος δεύτερο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σακκουλά, Αθήνα- Κομοτηνή, 

2006. 

� Ρούκουνας, Ε., Δημόσιο διεθνές δίκαιο, εκδόσεις Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 

2010. 

� Τσάλτας, Ι., Γρ., Ευσταθοπούλου- Κλάδη, Μ., Το διεθνές καθεστώς των 

θαλασσών και των ωκεανών, Διεθνής πολιτική, Διεθνές δίκαιο, Διεθνής 

οργάνωση, Διεθνής πολιτική και δίκαιο της θάλασσας: Οι ζώνες εθνικής 

δικαιοδοσίας, Τόμος πρώτος, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003. 



 

170 

� Τσάλτας, Ι., Γρ., Εισήγηση στην ημερίδα: «Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες: Από 

την έρευνα στην εκμετάλλευση», Αθήνα, 2012. 

� Φωτίου, Γ., Π., «Η  Διευθέτηση  της Νομικής  Διαφοράς για την 

Υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και η Γεωπολιτική Σημασία της Διεκδικήσεώς 

της», «Γεωπολιτική», Τεύχος 5, Μάρτιος 2000. 

� Kariotis, C., Th., «Greece and the law of the sea», Kluwer Law International, 

London, Boston, 1997. 

� Nguyen, Q., D., Daillet P., Pellet A., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Το δίκαιο της 

θάλασσας, Επιμέλεια για την ελληνική έκδοση Δίπλα Χαριτινή, 3η έκδοση, 

εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1991. 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

� http://geography.about.com/ : About.com Geography, United Nations "Ocean 

and Law of the Sea". 

� http://www.sovereigngeographic.com/ :  

1. Sovereign Geographic, Inc, REPORTS OF INTERNATIONAL 

ARBITRAL AWARDS: « Delimitation of the maritime boundary 

between Guinea and Guinea-Bissau», VOLUME XIX, February 14, 

1985. 

2. Sovereign Geographic, Inc, International Boundary Consulting, 

International Court Of Justice, Coalter G. Lathrop, Reports Of Judgments, 

Advisory Opinions And Orders, «Case Concerning, Maritime 

Delimitation In The Area Between Greenland And Jan Mayen (Denmark 

V. Norway)», Judgment Of 14 June 1993. 

3. Sovereign Geographic, Inc, International Boundary Consulting, 

«REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS Second stage 

of the proceedings between Eritrea and Yemen (Maritime Delimitation)», 

VOLUME XXII, pp. 335-410, 17 December 1999. 

4. Sovereign Geographic, Inc, International Boundary Consulting, 

«REPORTS OF Judgments Advisory Opinions and orders. CASE 



 

171 

CONCERNING THE CONTINENTAL SHELF (LIBYAN ARAB 

JAMAHIRIYA/ MALTA)»,No. 513, Judgment of 3 June 1985. 

5. Sovereign Geographic, Inc, International Boundary Consulting, 

«REPORTS OF Judgments Advisory Opinions and orders. CASE 

CONCERNING THE CONTINENTAL SHELF (TUNISIA/ LIBYAN 

ARAB JAMAHIRIYA) » ,No. 473, Judgment of 24 February 1982. 

6. Sovereign Geographic, Inc, International Boundary Consulting, 

International Court Of Justice, «ADVISORY OPINIONS AND ORDERS 

CASE CONCEKNING MARITIME DELIMITATION AND 

TERRITORIAL QUESTIONS BETWEEN QATAR AND BAHRAIN 

(QATAR v. BAHRAIN) MERITS JUDGMENT OF 16 MARCH 2001». 

� http://greeknet.wordpress.com/ : Ελληνικό Δίκτυο Ενημέρωσης. 

� http://www.worldcourts.com/ : World Courts, International Case Law 

Database, International Court of Justice, «Continental Shelf, Libya v. Malta, 

Judgment», No. 68, June 3, 1985. 

� http://www.americanroyaltycouncil.com/ : American Royalty Council, «The 

History of Oil», 2006. 

� http://www.petroceltic.com/ : Petroceltic International plc, «Italy». 

� http://www.pgs.com/ :  

1. Petroleum Geo- Servises, «Cyprus», 2008. 

2. Petroleum Geo- Servises, «Greece MC2D GRE-2012». 

� http://www.stradigma.com/  

� http://www.transatlanticpetroleum.com/ : TransAtlantic Petroleum Ltd., 

«Turkey». 

� http://www.pca-cpa.org/ : Permanent Court of Arbitration, The International 

Maritime Boundary, Υπόθεση Υεμένης- Ερυθραίας. 

� https://treaties.un.org/ :  

1. United Nations, Treaty Collection, No. 31363, Multiateral, «United 

Nations Convention on the Law of the Sea (with annexes, final act and 



 

172 

process- verbaux of rectification of the final act dated 3 March 1986 and 

26 July 1993). Concluded at Montego Bay on 10 December 1982», 

November 16, 1994. 

2. United Nations, Treaty Collection, Document Information, File Name : 

Ch_XX.1,2,3,4,5, VOLUME : VOL-2, CHAPTER : Chapter XXI, LAW 

OF THE SEA, «TITLE : XXI. 1. Convention on the Territorial Sea and the 

Contiguous Zone.Geneva, 29 April 1958;, 2. Convention on the High 

Seas.Geneva, 29 April 1958;, 3. Convention on Fishing and Conservation 

of the Living Resources of the High Seas. Geneva, 29 April 1958; 4. 

Convention on the Continental Shelf. Geneva, 29 April 1958; 5. Optional 

Protocol of Signature concerning the Compulsory, Settlement of 

Disputes», Geneva, April 29 1958.  

� http://www.un.org/ :  

1. United Nation, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea 

Office of Legal Affairs: «Digest of International Cases on the Law of 

the Sea», New York, 2006. 

2. United Nation, Delimitation Treaties Infobase, «Agreement between 

the Government of the Republic Tunisia and the Government of the 

Italian Republic concerning the Delimitation of the Continental Shelf 

between the two Countries, 20 August 1971», March 18, 2002. 

3. United Nation, Maritime Space: Maritime Zones and Maritime 

Detimitation. 

4. United Nation, «Agreement between the Hellenic Republic and the 

Italian Republic on the 

5. Delimitation of the Respective Continental Shelf Areas of the two 

States, 24 May 1977», March 14, 2002. 

6.  United Nation, Decree by the Council of Ministers, No. 86/11264, 

December 17, 1986. 

7. United Nation, Συμφωνίες της Τουρκίας για την οριοθέτηση Α.Ο.Ζ.  



 

173 

� http://www.crisisgroup.org/ : International Crisis Group, «Τουρκία και 

Ελλάδα: Καιρός να Επιλυθεί η Διάνεξη στο Αιγαίο», Ευρώπη, Ενημερωτικό 

Δελτίο, Νο. 64, Λευκωσία, Κωνσταντινούπολη, Βρυξέλες, Ιούλιος 19, 2011. 

� http://legal.un.org/ola/ : United Nation, Office of Legal Affairs (OLA). 

� http://www.icj-cij.org/ :  

1. International Court of Justice, Reports of Judgment Advisory Opinions 

and Orders, «Maritime Delimitation in the Black Sea ( Romania v. 

Ukraine)», Judgment of 3 February 2009. 

2. International Court of Justice, Case concerning the Continental Shelf 

(Libyan Arab Jamahiriya/ Maalta), Judgment of 3 June 1985. 

� http://www.itlos.org/ : International Tribunal for the Law of the Sea, « Dispute 

Conserning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and 

Myanmar in the Bay of Bengal», March 14, 2012. 

� http://www.imolin.org/ : International Money Laundering Information 

Network (IMOLIN), United Nations- Treaty Series, «FRANCE and 

MONACO. Exchange of letters constituting n agreement relating to the 

interpretation of the Convention of 14 April 1945 on foreign exchange control. 

Paris and Monaco, 18 May 1963.», «Exchange of letters constituting an 

agreement amending the above- mentioned agreement. Monaco, 27 

///november1987», Vol.1516, No. 26260, November 4, 1988. 

� http://www.cetaceanalliance.org/ : Cetacean Alliance, Preserving whales and 

dolphins of the Mediterranean Sea, «The Pelagos Sanctuary». 

� http://www.blacksea-commission.org/ : The Commission on the Protection of 

the Black Sea Against Pollution, Permanent Secretariat, Summary of EEZ 

Zones in the Black Sea, Socio- economy, Agreements in Force on Exclusive 

Economic Zones. 

� http://www.petform.org.tr/?lang=en : PETFORM (Petroleum Platform 

Association), «Oil Production in Tyrkey». 

� http://www.dtic.mil/dtic/ Defense Technical Information Center, Captain, 

Galdorisi, V., George, USN, (Ret.), &, Commander , Kaufman, G., Alan, 



 

174 

JAGC, USN: «Military Activities in the Exclusive Economic Zone: Preventing 

Uncertainty and Defusing Conflict», SSC, San Diego, 2002.  

� http://www.state.gov/ : 

1. U.S. Department of State, Office of the Geographer, Bureau of 

Intelligence and Research, Limits in the seas, No. 9, 

«CONTINENTAL SHELF BOUNDARY: Italy- Yogoslavia», 

February 20, 1970. 

2. U.S. Department of State, Office of the Geographer, Bureau of 

Intelligence and Research, Limits in the seas, No. 89, 

«CONTINENTAL SHELF BOUNDARY: Italy- Tunisia», January 7, 

1980. 

3. U.S. Department of State, Office of the Geographer, Bureau of 

Intelligence and Research, Limits in the seas, No. 90, 

«CONTINENTAL SHELF BOUNDARY: Italy- Spain», May 14, 

1980. 

4. U.S. Department of State, Office of the Geographer, Bureau of 

Intelligence and Research, Limits in the seas, No. 96, 

«CONTINENTAL SHELF BOUNDARY: Greece- Italy», June 6, 

1982. 

� http://www.justiceservices.gov.mt/ : Justice Services, «Malta- Libya 

Continental Shelf Delimitation (Ratification) Act», Cap. 316, January 29, 

1987.  

� http://www.mfe.govt.nz/index.html : Ministry for the Environment, E.E.Z and 

Territorial sea,  

� http://www.linz.govt.nz/ : Land Information New Zeland,(LINZ),E.E.Z, 

Territorial waters and Contiguous Zone 



 

175 

� http://www.gns.cri.nz/  : GNS Science, «New Zealand’s Continental Shelf», 

Ε.Ε.Ζ and Continental shelf. 

� http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_gr?OpenForm&access=0&

SectionId=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=el : 

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών, «Κύπρος και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη - προκλητική 

συμπεριφορά Τουρκίας», Αύγουστος 10, 2011. 

� http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/ : Ministry of Economic Development, 

Directorate – General for Mineral and Energy Resources, «THE SEA 

SUPPLEMENT TO HYDROCARBONS AND GEOTHERMAL 

RESOURCES OFFICIAL BULLETIN», Year LVII, N.2,  February 28th, 

2013.  

� http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocum

ent : Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας 

και Τουρισμού, Κασίνης, Σ., «Έρευνα Υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας  – Νέες Προοπτικές», Νοέμβριος 5, 2011. 

� http://www.sage.unsw.edu.au/ 

� http://www.unsw.edu.au/ : School of Surveying and Spatial Information 

Systems, The University of New South Wales, Australia: « Technical Aspects 

of Extended Continental Shelf Claims: A Case Study of the Rockall Plateau», 

by Brendan Irwin, Supervised by C. Schofield, October 2004. 

� https://www.acls-aatc.ca/ : Association of Canada Lands Surveyors (ACLS). 

� http://www.ucy.ac.cy/goto/scheng/en-US/HOME.aspx 

� http://www.slas.info/ : CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT 

OF THE REPUBLIC OF ALBANIA AND THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF ITALY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE 

PREVENTION OF FISCAL EVASION. 

� http://www.jag.navy.mil/ : U.S. Navy Judge Advocate General’ s Corps, 

«Τunisia», DoD, 2005,1-M. 



 

176 

� http://www.mfa.gov.tr/  : Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, 

«The Breadth of Territorial Waters». 

� https://www.dur.ac.uk/  

� http://www.kouskouvelis.gr/site/ :  

1. Άρθρο, Σπύρου Ν. Λίτσα, Επίκουρου Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, 

«Τι θέλει η Ελλάδα να γίνει όταν μεγαλώσει;», Μάιος 1, 2013. 

2. Άρθρο, Κουσκουβέλης, Η., Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, «Η τύχη, ο 

διχασμός και η ιστορική ευθύνη», Οκτώβριος 16,2011. 

3. Άρθρο, Κουσκουβέλης, Η., Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, «Η Τουρκία 

δεν μπορεί να τεντώσει το σχοινί: Συνέντευξη στην εφημερίδα 

Φιλευλευθερος», Δεκέμβριος 28,2011. 

� http://ilreports.blogspot.gr/ : International Law Reporter, Jacob K. Cogan, 

«Judgment: Maritime Delimitation between Nicaragua and Honduras in the 

Caribbean Sea», October 8, 2007. 

� http://icmu.nyc.gr/ : Center for Geopolitical Analyses, «The Exclusive 

Economic Zone of Cyprus», November 3, 2012. 

� http://www.maniatisy.gr/ : Μανιάτης, Γ., «Ερευνα και παραγωγή 

υδρογονανθράκων», 2002. 

� http://www.ypeka.gr/ :  

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

«Άρθρο Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη στην ηλεκτρονική 

σελίδα www.energypress.gr». 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: «Σύντομο ιστορικό των ερευνών υδρογονανθράκων 

στον Ελλαδικό χώρο»». 

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (OPEN DOOR): Η 

διαδικασία επιτρέπει τη δυνατότητα άμεσης παραχώρησης εκ μέρους 



 

177 

του ελληνικού δημοσίου των δικαιωμάτων του για έρευνα και 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων». 

4. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, Αριθμος L 164/3, 

«Οδηγία 94/22/ ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 30ης Μαίου 1994 για τους όρους χορήγησης και 

χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής 

υδρογονανθράκων», Ιούνιος 30, 1994. 

5. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, « 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (NON 

EXCLUSIVE): Η διαδικασία αφορά σε σεισμικές ερευνητικές 

εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης εντός της 

θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα». 

� http://www.geo.auth.gr/ : Τμήμα Γεωλογίας (Α.Π.Θ), Τομέας Γεωλογίας, 

Μουντράκης, Δ., Συνοπτική Γεωτεκτονική Εξέλιξη του Ευρύτερου Ελληνικού 

Χώρου. 

� http://www.energypress.gr/ : Δημοσιογραφικό ενημερωτικό portal για την 

Ενέργεια, Άρθρο,  Νικολάου, Α.,Κ., «Έρευνα υδρογονανθράκων στην 

Ελλάδα- Ιστορικό και Προοπτικές», Μάρτιος 26, 2013. 

� http://academiclounge.blogspot.gr/ : Academic Lounge, Defending 

democracy, pluralism and European values, «Τα μηνύματα της Ευρωπαικής 

Ενωσης για την Ελληνική Α.Ο.Ζ.», Μάρτιος 17, 2013.  

� http://www.mfa.gr/ :  

1. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών, «Ομιλία του Υπουργού 

Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου κατά τη συζήτηση των 

Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης στη Βουλή», Ιούλιος 7, 

2012. 

2. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών, «Θαλάσσια σύνορα», 

Απρίλιος 17, 2013. 



 

178 

� http://web.tee.gr/ :  

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Δασκαλοπούλου, Λιβαδά, Φ., 

« Ερευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα», Ομιλία 

στο Τεχικό Επιμελητήριο Ελλάδας,Φεβρουάριος 29, 2012.  

2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Πρεσβεία της Ελλάδος στην 

Τρίπολη, Δαϊρετζής, Ε., «Λιβύη, Ο κλάδος των κατασκευών», 

Μάρτιος, 2008. 

� http://foreignaffairs.gr/ : Foreign Affairs, The Hellenic Edition, Βαληνάκης, 

Γ., «Το σχέδιο «Ελλάς επί Τέσσερα» Πώς εξελίχθηκαν οι προσπάθειες για τις 

ΑΟΖ και… σταμάτησαν το 2009», Ιούνιος 12, 2012. 

� http://www.geostrategy.gr/ : Geostrategy, Γιαννακόπουλος, Β., «Η λιβυκή 

στάση στο θέµα της ΑΟΖ», Ιανουάριος 3, 2013. 

� http://www.europeanbusiness.gr/ : European Business Review, Καρυώτης, Θ., 

«Οι εξελίξεις στην Αίγυπτο μας αφορούν άμεσα.Διαβάστε γιατί...», 

Φεβρουάριος 7, 2011. 

� http://eprints.teikoz.gr/ : Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παπαστάθη, Κ., 

Πτυχιακή Εργασία: «Πετρέλαιο- Διυληση και Προιόντα», Κοζάνη, Μάρτιος, 

2009. 

� http://www.astro.auth.gr/ : Section of Astrophysics, Astronomy & Mechanics, 

Δρίτσουλας- Μουσιάδης, Χ., Ιωαννίδης- Ταβανιώτης, Κ., Αγγελίδης, Χ., «Το 

Πετρέλαιο». 

�  http://users.auth.gr/ : Ανδρίτσος, Ν., «Ενέργεια και Περιβάλλον», Μάρτιος 

19, 2012. 

� http://technology.catalysis.gr/    

� http://www.economist.gr/  

� http://folders.skai.gr/ : Οι νέοι φάκελοι, «Πετρέλαιο στο Ιόνιο».  

� http://agora.mfa.gr/ : Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική 

Γραμματεία Διεθνών, Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, «Ετήσια Εκθεση 2011: Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 



 

179 

ΟΙ ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ», 

Σεπτέμβριος 2012. 

� http://euractiv.gr/ : Euractiv.gr, ««Πετρελαϊκός» πόλεμος στη Λιβύη», 

Αύγουστος 23, 2011. 

� http://www.economist.gr/index.php  

� http://www.elliny.gr/ : Hellenic Institute of Hydrocarbons, Συνέντευξη του 

Προέδρου του ΕΛΛΙΝΥ Δρ. Β. Καρκούλια στον Γιάννη Ντάσκα, 

«ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» 17/02 – 10/03/2013, «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ».  

� http://www.hellenicparliament.gr/ : Η Βουλή των Ελλήνων. 

� http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=agreement%20between%20bosnia%

20%26%20herzegovina%20croatia%201999&source=web&cd=3&cad=rja&v

ed=0CDgQFjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dur.ac.uk%2Fibru%2Fpublica

tions%2Fdownload%2F%3Fid%3D158&ei=uqSKUfrqJMaWO5nHgagP&usg

=AFQjCNHD-

E0DC7g73_gM_fACuZ_atmXmzQ&bvm=bv.46226182,d.ZWU : Klemencic, 

Mladen, «THE BORDER AGREEMENT BETWEEN CROATIA AND 

BOSNIAHERZEGOVINA:THE FIRST BUT NOT THE LAST», IBRU 

Boundary and Security Bulletin, Winter 1999-2000. 

� http://www.eniscuola.net/en/ 

� http://www.un-documents.net/  UN Documents, Gathering a body of Global 

Agreements, A/RES/25/2749, Resolution adapted by the General Assembly, 

«2749 (XXV). Declaration of Principles Governing the Sea- Bed and the 

Ocean Floor and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National 

Jurisdiction», December 12, 1970. 

� http://www.haguejusticeportal.net/ : The Hague Justice Portal. 

� http://www.noiazomai.net/ : Καρυώτης, Θ., «Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ, ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ!», 

Ιανουάριος 2, 2009. 

� http://www.geohelp.net/ : Geo- Help Inc, The virtual Geology Department- 

providing information and services to the Canadian and Worldwide Oil and 



 

180 

Gas Industry,  «History of the World Petroleum Industry (Key Dates)», 

December, 2007. 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

� Κώδικας του Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ). 

� Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, απόφαση της 27ης Ιουνίου 1986, Στρατιωτικές 

και παραστρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νικαράγουα. 

� Ηιων, Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ενωσης, Τεύχος 7, 

2010. 

� Georgakopoulos , A., «History, status and future considerations of hydrocarbon 

exploration in Greece», FIRST BREAK VOL 10, NO II, NOVEMBER 1992/413. 

� Τσάλτας, Ι., Γρ., Εισήγηση στην ημερίδα: «Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες: Από 

την έρευνα στην εκμετάλλευση», Αθήνα, 2012. 

� Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 

 

 


