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Πίνακας κύριων συντμήσεων
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Περίληψη
Το νομικό καθεστώς των θαλασσίων ζωνών και των νησιών ρυθμίζεται στο
σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας του 1982 (στο εξής: η Σύμβαση), η οποία ορίζει και τις θαλάσσιες ζώνες
που αναγνωρίζονται στα νησιά. Συχνά προκύπτουν ερωτήματα που σχετίζονται με την
πρακτική των κρατών σε τέτοια ζητήματα. Έτσι, διαφορές σχετικά με τη θαλάσσια
οριοθέτηση εκδηλώνονται ενώπιον διαφορετικών διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Η
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν διάσπαρτα νησιά μεταξύ
γειτονικών κρατών, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την κρατική
κυριαρχία και τα οικονομικά συμφέροντα. Η οριοθέτηση επίσης επηρεάζει δραματικά
τις σχέσεις μεταξύ γειτονικών κρατών λόγω των αντικρουόμενων συμφερόντων τους
και της φιλοδοξίας τους να επεκτείνουν τα θαλάσσια σύνορα τους. Η κατάσταση αυτή
εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη μακρά διαπραγματευτική διαδικασία, που τελικά οδήγησε
στη Σύμβαση.
Ωστόσο, οι δυσκολίες εφαρμογής και ερμηνείας των διατάξεων της Σύμβασης
του 1982, και η αδυναμία εξεύρεσης μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο των
διμερών διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τους, οδηγούν
συχνά τα κράτη να παραπέμψουν τις διαφορές τους σε διάφορα δικαστήρια,
συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (στο εξής: ΔΔΧ).
Από την άποψη αυτή, η νομολογία του ΔΔΧ σχετικά με τη οριοθέτηση
θαλασσίων ζωνών είναι κρίσιμης σημασίας. Παρά τη δημιουργία του Διεθνούς
Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, η πλειοψηφία των κρατών φαίνεται να
προτιμά την παραπομπή των διαφορών τους στο ΔΔΧ, το οποίο αποτελεί ένδειξη ότι
το διεθνές δικαστήριο αυτό θεωρείται ως ένα αξιόπιστο θεσμικό όργανο στον τομέα
της επίλυσης διαφορών.
Ο προσδιορισμός της έννοιας και του περιεχομένου της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης (στο εξής: ΑΟΖ) και του νομικού της πλαισίου αποτέλεσετο
βασικό αναλυτικό εργαλείο για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. Το νομικό
καθεστώς των περίκλειστων κρατών και η διαφοροποίηση μεταξύ των θαλασσίων
ζωνών της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας αποτελούν πρόσθετα σημεία της ανάλυσης.
Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση του Καστελόριζου και τα ιδιαίτερα
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ζητήματα που ανέκυψαν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία με επίκεντρο την
ΑΟΖ.
Η αναγνώριση της ΑΟΖ στην περίπτωση του Καστελόριζου και σε σύνδεση με
τους υδρογονάνθρακες παρέχει μια σημαντική κατευθυντήρια γραμμή στην ελληνική
εξωτερική πολιτική σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και καθορίζει τις σχέσεις
της με την Τουρκία. Τόσο η νομική θεωρία όσο και η διεθνής νομολογία παρέχουν
εύλογα επιχειρήματα που υποστηρίζουν τις ελληνικές πολιτικές στη θαλάσσια περιοχή
της χώρας.
Ενόψει των ανωτέρω, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το
νομικό πλαίσιο που διέπει την ΑΟΖ και στη συνέχεια να εξετάσει την διεθνή νομολογία
σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Το διεθνές νομικό πλαίσιο που
διέπει την ΑΟΖ κατά συνέπεια υποδεικνύει τον βαθμό της πιθανής αξιοποίησης των εν
λόγω θαλάσσιων ζωνών, εστιάζοντας στην περίπτωση της Ελλάδας.
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Abstract
The legal status of maritime zones and islands in contemporary international
law is governed by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea
(hereinafter: the Convention), which further determines the maritime zones that belong
to islands. Questions related to state practice in such matters often arise; disputes
regarding maritime delimitation are thus brought before various international
jurisdictions. Delimitation of maritime zones, particularly when there are scattered
islands between neighboring states, is a complex problem affecting state sovereignty
and economic interests. Delimitation also dramatically affects relations between
neighboring states because of their conflicting interests and their aspiration to extend
their sea borders. This state of affairs largely explains the long negotiating process that
ultimately led to the 1982 Convention.
However, difficulties in applying and interpreting the provisions of the 1982
Convention, and the inability to reach a mutually accepted solution in bilateral
negotiations on the delimitation of their maritime zones, often lead states to submit their
maritime disputes at various courts, including the International Court of
Justice(hereinafter: ICJ).
In this respect, the jurisprudence of the ICJ on maritime delimitation is crucial.
Despite the creation of the International Tribunal on the Law of the Sea, the majority
of States seems to prefer submitting their disputes at the ICJ, which is an indication that
the World Court is regarded as a trustworthy institution in the field of conflict
resolution.
The definition of the meaning and content of the Exclusive Economic Zone
(hereinafter: EEZ) and its legal framework provides a central analytical tool for the
purposes of the present paper. The legal status of landlocked states and the
differentiation between the maritime zones of the EEZ and the Continental Shelf are
additional points of analysis. In this respect, it is worth mentioning the case of the Greek
island of Kastelorizo and the particular issues that arose between Greece and Turkey as
a result of the EEZ.
The establishment of an EEZ in the case of Kastelorizo and in relation to
Hydrocarbons provides an important guideline of the Greek foreign policy under the
terms of the 1982 Convention and shall determine its relations with Turkey. Both legal
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theory and international case law provide justifying arguments supporting Greek
policies in its maritime area.
In view of the above, the purpose of this paper is to analyze the legal framework
governing the EEZ and then examine the international case law on maritime
delimitation. The international legal framework governing the EEZ thus shows the
extent of the possible utilization of this maritime zone countries, focusing on the case
of Greece.
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Εισαγωγή
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καταρρίπτεται το στερεότυπο που θέλει τη
χρήση του θαλάσσιου χώρου να συνδέεται μόνο με την έννοια της ναυσιπλοΐας και
της αλιείας λόγω της εκτεταμένης επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, η οποία
έδειξε τον δρόμο στα κράτη προς την εκμετάλλευση του πλουτοπαραγωγικού πλούτου
που βρίσκεται στο βυθό και στο υπέδαφος της θάλασσας1. Έτσι, κρίθηκε επιτακτική
ανάγκη για να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες οι οποίες, έως τότε, περιορίζονταν
στην έκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης. Η έννοια της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας
πρωτοεμφανίζεται με το λεγόμενο «Δόγμα Τρούμαν»2. Κατά την Τρίτη Συνδιάσκεψη
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία οδήγησε στην Σύμβαση
για το Δίκαιο της Θάλασσας 3καθιερώθηκε μια νέα θαλάσσια ζώνη και καθιερώθηκε ως
ΑΟΖ4.
Η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην ελληνική περίπτωση αποτελεί ένα
περίπλοκο ζήτημα, ιδιαίτερα ως προς τηνΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα. Η γεωγραφική
θέση, αλλά και η ναυτιλία της, είναι λόγοι που προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο
Δίκαιο της Θάλασσας στην περίπτωση της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, οι διεκδικήσεις των
γειτονικών κρατών και συγκεκριμένα της Τουρκίας δημιουργούν μια κατάσταση στη
Ανατολική Μεσόγειο όπου η εκμετάλλευση του πλουτοπαραγωγικού πλούτου της
θάλασσας διέπεται από κανόνες

Διεθνούς Δικαίου εξαιρετικής σημασίας που

περιέχονται στη Σύμβαση.
Ενόψει των παραπάνω, κρίνεται επιβεβλημένη η εξέταση των επιμέρους
στοιχείων που συναποτελούν την έννοια της ΑΟΖ, την οριοθέτησή της σε σχέση με
την υφαλοκρηπίδα και τη μελέτη του νομικού πλαισίου που τη διέπει. Συνακόλουθα,
οι αποφάσεις του ΔΔΧ σε συνδυασμό με τις κρίσεις των εκάστοτε δικαιοδοτικών

1

Κ. Ιωάννου, Α. Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας, Αθήνα, Εκδ. Σάκκουλας, 1998, σ. 178 – 179.

2

Κ. Ιωάννου, Α. Στρατή, Δίκαιο, ό.π, σ. 148.

3

Η Ελλάδα κύρωσε την Σύμβαση με το Νόμο περί «Κύρωσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για

το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του Μέρους XI της Σύμβασης »,
ΦΕΚ Α’ 136/1995. Η νέα σύμβαση κυρώθηκε από περισσότερες από 161 χώρες και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ενώ δεν την υπέγραψαν 16 χώρες.
4

Β. Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στο Νέο Δίκαιο Θάλασσας. Το νομικό

καθεστώς με έμφαση στην αλιεία, Αθήνα, Εκδ. Σάκκουλας, 2001, σ. 89. Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη
βασικότερη πηγή για την ΑΟΖ στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία.
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οργάνων μπορούν να αποτελέσουν ένα γνώμονα για τη σκιαγράφηση του ειδικού
καθεστώτος που διέπει την ΑΟΖ.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση του νομικού πλαισίου της
ΑΟΖ, καθώς και η καταγραφή των κρίσεων των διεθνών δικαστικών οργάνων σχετικά
με την ΑΟΖ. Για τον λόγο αυτό, θα αναφερθούν συγκεκριμένα παραδείγματα από την
διεθνή πρακτική με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας.
Ενόψει των παραπάνω, η δομή της παρούσας εργασίας διαμορφώνεται ως εξής:
Το Κεφάλαιο 1 πραγματεύεται την έννοια και το περιεχόμενο της ΑΟΖ. Επίσης,
παρατίθεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την ΑΟΖ, γίνεται ανάλυση των δικαιωμάτων
και των υποχρεώσεων που τόσο το παράκτιο κράτος, όσο και τα τρίτα κράτη εντός της
ΑΟΖ. Έπειτα, περιγράφεται η σχέση της ΑΟΖ με την υφαλοκρηπίδακαι εξετάζεται η
περίπτωση που οι δυο αυτές ζώνες επικαλύπτονται. Τέλος γίνεται αναφορά στη σχέση
της ΑΟΖ με τις υπόλοιπες θαλάσσιες ζώνες.
Το Κεφάλαιο 2 εστιάζει στη μελέτη ειδικών περιπτώσεων ΑΟΖ μέσα από το
παράδειγμα της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στις ελληνικές
οριοθετήσεις ΑΟΖ με τα γειτονικά κράτη. Επιπλέον, εξετάζεται το πλαίσιο της ΑΟΖ
ως προς τους υδρογονάνθρακες, ενώ παράλληλα σκιαγραφείται και το ρυθμιστικό
βεληνεκές της νέας Σύμβασης ως προς την ΑΟΖ.
Το Κεφάλαιο 3 καταγράφει τις σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας ενόψει της
αναγνώρισης ΑΟΖ από την Ελλάδα, μέσα από μια ιστορική αναδρομή, ενώ παράλληλα
γίνεται αναφορά στην ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα. Τέλος,
παρουσιάζεται η στάση που τηρούν και τα δύο κράτηως προς το Καστελόριζο.
Στις Τελικές Παρατηρήσεις επιχειρείται μια σύντομη επισκόπηση των
σημαντικότερων σημείων της παρούσας εργασίας προκειμένου να εξαχθούν κρίσεις
και συμπεράσματα με βάση τη διεθνή νομολογία γύρω από θέματα ΑΟΖ και την
επιρροή που δύναται αυτή να ασκήσει όσον αφορά τις θέσεις της Ελλάδας.
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Κεφάλαιο 1: Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή
Η εμφάνιση και η καθιέρωση του όρου ΑΟΖ, ως μιας νέας έννοιας του Δίκαιου
της Θάλασσας, οφείλεται σε πολιτικούς, οικονομικούς και άλλους λόγους.
Στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και με το τέλος της αποικιοκρατίας
αυξάνεται ο αριθμός των ανεξάρτητων κρατών τα οποία λόγω της ανεπάρκειας του
κλασικού διεθνούς νομικού συστήματος αντιλαμβάνονται ότι δεν εξυπηρετούνται τα
συμφέροντά τους. Ήδη όμως από την αρχή του 20

ου

αιώνα, μερικά κράτη είχαν

εκφράσει την επιθυμία να επεκτείνουν τις εθνικές οικονομικές δραστηριότητες τους
στην θάλασσα για την εκμετάλλευση τόσο των ορυκτών πηγών όσων και της αλιείας
της. Οι επιδιώξεις αυτές των κρατών έγιναν ευρέως γνωστές κατά την Συνδιάσκεψη
της Χάγης το 1930 για το Δίκαιο της Θάλασσας και είχαν σκοπό να επεκτείνουν τις
αρμοδιότητες της συνορεύουσας ζώνης ώστε να συμπεριληφθούν και τα συμφέροντα
αλιείας. Τα συμμετέχοντα κράτη αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα των παραπάνω
αιτημάτων, αλλά θεωρήθηκε ότι η Συνδιάσκεψη ήταν αναρμόδια να ασχοληθεί με αυτά
τα θέματα ή να πράξει οτιδήποτε που θα προδίκαζε την επίλυση τους και εξέφρασε την
επιθυμία της να επιβεβαιωθεί η σπουδαιότητα των μέτρων προστασίας και
συνεργασίας που θα κριθούν αναγκαία για την διασφάλιση του πλούτου που αποτελεί
«κοινή κληρονομιά»5.
Μετά τη Συνδιάσκεψη της Χάγης, η έλλειψη ενός σαφούς νομικού καθεστώτος
που θα αναγνώριζε το καθεστώς εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων όχι μόνο εντός
της αιγιαλίτιδας ζώνης, αλλά και στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές πέραν αυτής, έγινε
προφανής.Η πρώτη σημαντική διεκδίκηση αποκλειστικής δικαιοδοσίας σε θαλάσσιους
πόρους πέραν των χωρικών υδάτων πραγματοποιήθηκε από τις ΗΠΑ στις 28
Σεπτεμβρίου 1945 με την Διακήρυξη

του Προέδρου Τρούμαν σχετικά με την

υφαλοκρηπίδα.6 Η Διακήρυξη «διακηρύσσει το αποκλειστικό δικαίωμα δικαιοδοσίας
και ελέγχου σε σχέση με την διατήρηση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων του βυθού

5
6

Β. Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 64-65.
Η Διακήρυξη έδινε το δικαίωμα αλιείας στους πολίτες των ΗΠΑ σε περιοχές της ανοιχτής θάλασσας,

διευκρινίζοντας ότι θα λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα μέσω συμφωνιών με τα γειτονικά κράτη. Βλ.
σχετικά Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 70-72.
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και του υπεδάφους των σχετικών υποθαλάσσιων περιοχών.»7Μετά την διακήρυξη των
ΗΠΑ8 και άλλα κράτη (όπως το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα του Περσικού
Κόλπου, οι Φιλιππίνες, το Πακιστάν, το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τις Μπαχάμες
την Τζαμάικα και άλλες Βρετανικές κτήσεις και το Ισραήλ) προέβησαν σε παρόμοιες
διακηρύξεις. Υπήρχαν όμως και κράτη (όπως η Αργεντινή, ο Παναμάς, η Ονδούρα)
που περιλάμβαναν στις διακηρύξεις τους σχετικές διατάξεις και για τα υπερκείμενα
ύδατα.9 Η πρώτη χώρα που διακήρυξε «εθνική κυριαρχία» στην υφαλοκρηπίδα της,
αλλά και στις παρακείμενες σε αυτή ακτές έως το όριο των 200 ν. μ. ήταν η Χιλή, με
την Προεδρική Διακήρυξη της 23 Ιουνίου το 1947. Έπειτα, ακολούθησε το Περού τον
Αύγουστο του 1947. 10
Μέχρι την Α΄ Συνδιάσκεψη της Γενεύης για το Δίκαιο της Θάλασσας το 1958
(UNCLOS I), το δικαίωμα αλιείας ήταν κατοχυρωμένο μόνο υπέρ των υπηκόων του
παρακτίου κράτους και η αλιευτική ζώνη συνέπιπτε με την αιγιαλίτιδα.11 Κατά την
παραπάνω Α΄ Συνδιάσκεψη, ορισμένα κράτη διεκδίκησαν μια ζώνη στην οποία θα
είχαν το δικαίωμα εκμετάλλευσης έως τα 200 ν.μ. Η υιοθέτηση αυτής της ζώνης δεν
εγκρίθηκε όμως από τη Συνδιάσκεψη. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα το άρθρο
6 παράγραφος 1 της Σύμβασης το 1958 Περί Αλιείας»να προβλέψει μόνον ότι «κάθε
παράκτιο κράτος έχει το ιδιαίτερο συμφέρον να προστατεύει την παραγωγικότητα των
πηγών του φυσικού πλούτου σε οποιοδήποτε σημείο της ανοικτής θάλασσας και αν
βρίσκεται……».12
Η Β΄ Συνδιάσκεψη της Γενεύης (UNCLOS ΙI) η οποία πραγματοποιήθηκε το
1960 θεωρήθηκε ότι δεν κατάφερε να επιλύσει τα δύο μεγάλα θέματα που
κυριαρχούσαν εκείνο το διάστημα – το εύρος της χωρικής θάλασσας και τα
αποκλειστικά δικαιώματα αλιείας – για τα οποία, αρκετές Λατινοαμερικάνικες χώρες

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 32.

7

ΕιδικάγιατιςΗ.Π.Α.

8

καιτιςπροσπάθειεςκαθιέρωσηςρυθμιστικώνκανόνωνστιςθαλάσσιεςζώνεςβλ.

R.

Salcido, “Law Applicable on the Outer Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone”, The
American Journal of Comparative Law 58 (2010), σ. 407-436.
9

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 70-72.
Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 37.

10

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 34

11

12

Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas (29

Απριλίου 1958) Δημοσιεύεταιστηνιστοσελίδαhttp://www.un.org(ΙστοσελίδατουΟΗΕ).
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εξέδωσαν μονομερείς διακηρύξεις. Οι διακηρύξεις αυτές διέφεραν μεν στις
λεπτομέρειες, αλλά διεκδικούσαν τη δικαιοδοσία σε θαλάσσιες περιοχές των 200 ν.μ.
Σταδιακά η τάση αυτή επικράτησε και αρκετές χώρες που ήθελαν να επεκτείνουν την
αιγιαλίτιδα ζώνη τους, εξαιτίας της ελαστικότητας του δικαίου, διακήρυξαν ζώνες
αλιείας. Έτσι,ασκώντας το δικαίωμα της αλιείας τα κράτη άρχισαν παράλληλα να
επεκτείνουν τον οικονομικό θαλάσσιο ορίζοντα τους.13
Η Γ΄ Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας
(UNCLOS III)ξεκίνησετο Δεκέμβριο του 1972 μέσα σε ένα κλίμα διεκδικήσεων για
την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης και τελείωσε τον Απρίλιο του 1982, μετά από 11
Συνόδους που πραγματοποιήθηκαν στην Νέα Υόρκη, στη Γενεύη και στο
Καράκας14.Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης, τα κράτη είχαν σκοπό να θεσπίσουν
αποκλειστικά δικαιώματα αλιείας πέρα από την αιγιαλίτιδα ζώνη.15
Η ΑΟΖ ως έννοια θεσμοθετήθηκε με τις συμφωνίες γειτονικών χωρών για την
οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους στο πλαίσιο της Γ΄ Συνδιάσκεψης για το
Δίκαιο της Θάλασσας, όπου πραγματοποιήθηκε η οριστική επεξεργασία, διαμόρφωση
και κωδικοποίηση του νομικού καθεστώτος της Ζώνης.16 Οι κανόνες που την διέπουν
συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση. Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις της UNCLOS
III συνέβησαν ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα του διεθνούς οικονομικού και του
περιβαλλοντικού δικαίου. 17
Η Σύμβαση βοήθησε ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας ομοιόμορφης
διεκδίκησης για όλους τους φυσικούς πόρους και τις άλλες οικονομικές χρήσεις της
ΑΟΖ. Εξάλλου, κρίθηκε ότι η Σύμβασης θα συνέβαλε στην αποφυγή εμφάνισης νέων
συγκρούσεων στο πεδίο της θάλασσας μεταξύ γειτονικών κρατών, καθώς και στην
προώθηση επίλυσης ήδη υφιστάμενων προβληματικών περιπτώσεων18.

13

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, ό.π, σ. 77- 78

14

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 19

15

Κ. Ιωάννου – Α. Στρατή., Δίκαιο της Θάλασσας, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σ. 189.

16

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 89.

17

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 58.

18

S. Nemeth – S. McLaughlin Mitchell – E. Nyman – Hensel, “Ruling the Sea: Managing Maritime

Conflicts through UNCLOS and Exclusive Economic Zones”, International Interactions: Empirical and
Theoretical Research in International Relations, 40:5 (2014) σ. 711-736.
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Αν και δεν περιλαμβάνεται με σαφήνεια στη Σύμβαση η ανάγκη ρύθμισης των
στρατιωτικών δραστηριοτήτων στον χώρο της ΑΟΖ, παρόλα αυτά φαίνεται ότι
υπονοείται ξεκάθαρα19. Ενδεικτικά αναφέρεται η διάταξη του άρθρου 88 της
Σύμβασης, που εφαρμόζεται και στην περίπτωση της ΑΟΖ, όπου προβλέπεται ότι η
ανοικτή θάλασσα προορίζεται για ειρηνικούς σκοπούς20.
Πολλοί συγγραφείς θεώρησαν ότι μία ευρέως επικυρωμένη Σύμβαση θα ήταν
σε θέση να αποτελέσει μια καλή εγγύηση ως προς διατήρηση της σταθερότητας και
ασφάλειας σε σχέση με το εθιμικό διεθνές δίκαιο21.
Η υιοθέτηση της Σύμβασης αποτέλεσε σταθμό, καθώς θεσμοθετήθηκε μια νέα
θαλάσσια ζώνη, η ΑΟΖ, με εύρος που δεν θα ξεπερνάει τα 200 ν. μ. από τις γραμμές
βάσεις της χωρικής θάλασσας22, εξαιρετικής οικονομικής σημασίας και η οποία έδωσε
στα παράκτια κράτη δικαίωμα αποκλειστικής αξιοποίησης των θαλάσσιων και
υποθαλάσσιων πόρων τους. Επρόκειτο, ουσιαστικά, για εξέλιξη των ρυθμίσεων που
μέχρι τότε περιλαμβάνονταν στο Διεθνές Δίκαιο Αλιείας προκειμένου να
συμπεριληφθούν και νέες οικονομικές και άλλες δραστηριότητες, τις οποίες θα
επιτρεπόταν να διενεργήσουν παράκτια κράτη.
Στις 30 Απριλίου 1982 υιοθετήθηκε το κείμενο της νέας Σύμβασης – γνωστής
ως Σύμβασης για το Νέο Δίκαιο της Θάλασσας ή Σύμβασης του Montego Bay – που
προέκυψε από την UNCLOSIII και εισήγαγε μια νέα αντίληψη και νέες αρχές στο πεδίο
του

Δικαίου

τηςΤζαμάικαστις

της

Θάλασσας. 23
10

ΗΣύμβασηυπογράφτηκεστο

Δεκεμβρίου

1982

από

Montego
117

Bay
κράτη

(UnitedNationsConventionontheLawoftheSea, Montego Bay, Jamaica, December 10,
1982). Μέχρι τις 9Δεκεμβρίου 1984, τελευταία ημερομηνία για την υπογραφή της, είχε
υπογραφεί από 159 κράτη και άλλες οντότητες.

J. Geng, “The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under

19

UNCLOS”, Merkourios. Utrecht Journal of International and European Law, Vol. 28/No. 74 (2012),σ.
22-30, σ. 23-24.
M. Lehto M., “Restrictions on Military Activities in the Baltic Sea. A Basis for a Regional Regime?”,

20

Finnish YB Int’l L 2 (1991), σ. 38, 45.
Βλ. αναλυτικάσε J. Stevenson – B. Oxman, “The Future of the United Nations Convention on the Law

21

of the Sea”, The American Journal of International Law, Vol. 88, No. 3 (1992), σ. 488-499, στησ. 492.
22
23

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 20.
P. Allott,

“Mare Nostrum: A New International Law of the Sea”, The American Journal of

International Law, Vol. 86, No. 4 (1992), σ. 764-787, στιςσ. 766 επ.
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Η Σύμβαση αποτελείται από 320 άρθρα και 9 παραρτήματα και τέθηκε σε ισχύ
στις 16 Νοεμβρίου 1994 (σύμφωνα με το ά. 308). Η Σύμβαση μέχρι το τέλος του 2013
είχε υπογραφεί από 166 κράτη και την Ε.Ε. εκτός από την Τουρκία, Βόρεια Κορέα,
Λιβύη, Συρία και Ιράν.24

1.2 Έννοια και περιεχόμενο
Σύμφωνα με το ά. 55 της Σύμβασης του 1982:
«Ως αποκλειστική οικονομική ζώνη ορίζεται η πέραν και παρακείμενη της
χωρικής θάλασσας περιοχή, η υπαγόμενη στο ειδικό νομικό καθεστώς που
καθιερώνεται στο παρόν Μέρος (δηλαδή το Μέρος V), δυνάμει του οποίου τα
δικαιώματα και οι δικαιοδοσίες του παράκτιου κράτους και τα δικαιώματα και οι
ελευθερίες των άλλων κρατών διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας
Σύμβασης».
Στον ορισμό της ΑΟΖ περιλαμβάνεται η περιοχή μέσα στην οποία θα
εφαρμόζεται το καθεστώς της και τα σχετικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Στα
άρθρα 55 και 57 της Σύμβασης προβλέπεται ότι η ΑΟΖ «είναι μια περιοχή πέρα από τη
χωρική θάλασσα και συνεχόμενη με αυτήν».
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 57 προβλέπει ότι
«η ΑΟΖ δεν θα εκτείνεται πέρα από τα 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές
βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας».
Σε συνάρτηση με το άρθρο 3 της Σύμβασης,όπου καθορίζεται το μέγιστο εύρος
της χωρικής θάλασσας στα 12 ν.μ., το ορθό μέγιστο εύρος της ΑΟΖ είναι 188ν.μ. Αν
λοιπόν, τα παράκτια κράτη έχουν ορίσει διαφορετικό εύρος για τη χωρική θάλασσα
τότε θα είναι διαφορετικό και το εύρος της ΑΟΖ.Το εύρος της ΑΟΖ ποικίλει κατά
περίπτωση και για ορισμένα κράτη μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο από 188
ν.μ.

24

Θ. Καρυώτης, Η ΑΟΖ της Ελλάδας, Αθήνα, Εκδ. Λιβάνη, 2014, σ. 41.

17

Όσα παράκτια κράτη μπορούν να εκμεταλλευτούν όλη την έκταση της ΑΟΖ
απολαμβάνουν το μέγιστο όριο των 200 ν.μ. που προβλέπεται στις διατάξεις της
Σύμβασης. Στο αντίποδα, υπάρχουν κράτη που δεν είναι δυνατόν να ορίσουν ζώνη
εύρους 200 ν.μ. τα οποία ονομάζονται «γεωγραφικώς μειονεκτούντα κράτη», όπως π.χ.
τα κράτη που βρέχονται από κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, σύμφωνα με το άρθρο
70 της Σύμβασης. Πάντως, όλα τα κράτη που είχαν αυτή την δυνατότητα καθιέρωσαν
ΑΟΖ εύρους 200 ν.μ. από τις γραμμές βάσης της χωρικής θάλασσας και κανένα κράτος
δεν θέσπισε ΑΟΖ με εύρος μεγαλύτερο από 200 ν.μ. Η πλειονότητα των κρατών που
θέσπισαν ΑΟΖ με το μέγιστο όριο σύμφωνα με την μέθοδο μέτρησης που προβλέπει η
Σύμβαση έχουν θέσει τα θεμέλια έτσι ώστε το άρθρο 57 της Σύμβασης να θεωρείται
σήμερα εθιμικό διεθνές δίκαιο.Από την στιγμή που εξαγγελθεί η ΑΟΖ, το παράκτιο
κράτος υποχρεούται στην δημοσίευση χαρτών με ακριβή όρια και συντεταγμένες (που
θα πρέπει μάλιστα να κατατίθενται στην Γεν. Γραμματεία του ΟΗΕ).25
Η ελευθερία της αλιείας στην ανοιχτή θάλασσα προϋπήρχε της Σύμβασης ως
αρχή του εθιμικού δικαίου. Όλα ανεξαιρέτως τα κράτη απολάμβαναν το δικαίωμα να
αλιεύουν σε περιοχές που της ανοιχτής θάλασσας 26. Στη συνέχεια, μέσα από τις
διασκέψεις που ακολούθησαν δεν οριοθετήθηκε τόσο το εύρος της χωρικής θάλασσας
όσο και το εύρος εκμετάλλευσης των περιοχών από τους αλιείς. Ο νέος θεσμός της
ΑΟΖ, μέσα από τη Σύμβαση, ήταν αυτός που ξεκαθάρισε το τοπίο αναγνωρίζοντας
κυριαρχικά δικαιώματα στo παράκτιο κράτος επί της θαλάσσιας αυτής περιοχής, χωρίς
να παραλείψει να αναγνωρίσει δικαιώματα συμμετοχής στην εκμετάλλευση των
φυσικών πόρων και σε τρίτα κράτη εφόσον αυτά ανήκουν στα περίκλειστα και
γεωγραφικώς μειoνεκτoύντα κράτη.27Τo νομικό καθεστώς μάλιστα αυτών των κρατών
στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των παρακτίων κρατών είναι τo ίδιο28.
Σύμφωνα με τον Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, «στο καθεστώς της ΑΟΖ
ουσιαστικά ενυπάρχει το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας μέχρι τα 200 ν. μ.». Μετά τη
Β. Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 72 – 73.

25

Γιατηνανοιχτήθάλασσακαιτιςελευθερίεςπουαναγνωρίζονταιστονχώροαυτό, βλ. E. Posner – A. Sykes,
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“Economic Foundations of the Law of the Sea”, The American Journal of International Law, Vol. 104,
No. 4 (2010), σ. 569-596, στιςσ. 579-581.
27

Χ. Ροζάκης., Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και το διεθνές δίκαιο, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση, 2013,

σ. 17 -18.
28

Σ. Πολίτης, Το Νομικό Καθεστώς των Περίκλειστων Κρατών σύμφωνα με τη νέα Σύμβαση για το Δίκαιο

της Θάλασσας, Αθήνα, Διδακτορική Διατριβή, 1999, σ. 61.
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Σύμβαση του 1958 για την Υφαλοκρηπίδα, τα κράτη που δεν είχαν υφαλοκρηπίδα
λόγω της μεγάλης απόκλισης του βυθού από τις ακτές τους, ήρθαν σε δυσμενή θέση σε
σχέση με τα άλλα, γεγονός που τα οδήγησε να κινηθούν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν
τους φυσικούς πόρους του θαλάσσιου χώρου πάνω από το βυθό, προωθώντας την
καθιέρωση της ΑΟΖ.29Η έννοια της υφαλοκρηπίδας υπάρχει στο κείμενο της
Σύμβασης για τα κράτη που δεν έχουν θεσπίσει ΑΟΖ και για την περίπτωση που το
υφαλοπλαίσιο εκτείνεται πέρα από το όριο της (ΑΟΖ)δηλαδή τα 200 ν. μ. τότε
μεταβάλλεται και το όριο της υφαλοκρηπίδας. Σημειώνεται ότι από τη γέννησή του το
καθεστώς της υφαλοκρηπίδας πριν ακόμα και από την Σύμβαση της Γενεύης του 1958
ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τα αποκλειστικά δικαιώματα του παράκτιου κράτους30.
Ένα άλλο θέμα που αξίζει προσοχή είναι αυτό των γραμμών βάσης από τις
οποίες μετράται τόσο η χωρική θάλασσα όσο και η ΑΟΖ. Η υιοθέτηση των ευθειών
γραμμών βάσης τέθηκε για πρώτη φορά ενώπιον του ΔΔΧ στην Υπόθεση Αλιείας
μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας, όπου το ΔΔΧ έκρινε ότι
επιτρέπεται απόκλιση από τις κανονικές γραμμές βάσης σε περίπτωση ύπαρξης ειδικών
γεωγραφικών συνθηκών31.Για τον ακριβή προσδιορισμό της συνολικής παγκόσμιας
έκτασης των ΑΟΖ όλων των κρατών, θα πρέπει να χαραχθούν όλες οι γραμμές βάσεις
και να αποσαφηνισθούν οι οριοθετικές γραμμές ανάμεσα σε συνορεύοντα κράτη ώστε
να διαπιστωθεί επακριβώς η κατανομή των ΑΟΖ παγκοσμίως. 32
Σύμφωνα με το άρθρο 121, παράγραφος 2 της Σύμβασης,
«Όλα τα κατοικημένα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ» και «η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα
ενός νησιού καθορίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζονται και για τις
ηπειρωτικές περιοχές».33

29

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, 1998, σ. 60.

30

Η πρακτική των κρατών στον τομέα της υφαλοκρηπίδας ήταν αρνητική όσον αφορά δικαιώματα

άλλων κρατών.
Ε. Παπασταυρίδης, «Δίκαιο της θάλασσας», στο Δίκαιο της διεθνούς κοινωνίας (επιμ. Κ.

31

Αντωνόπουλος – Κ. Μαγκλιβέρας), Αθήνα, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σ. 195.
32

Για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της χάραξης θαλασσίων οικονομικών ζωνών βλ.

σε

D.

Freestone,

“SomeinstitutionalimplicationsoftheestablishmentofexclusiveeconomiczonesbyECmemberstates”,
OceanDevelopment&InternationalLaw, 23:2-3 (1992), σ. 97-114.
33

Για σχολιασμό, Καρυώτης, Η ΑΟΖ της Ελλάδας,ό.π, σ. 51.
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Επίσης, αναγνωρίζονται στα νησιά τα χωρικά ύδατα και συνορεύουσα ζώνη.
Επομένως, η θέσπιση ΑΟΖ δεν προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη στο ζήτημα των
νησιών σε σύγκριση με εκείνη που προσφέρει η έννοια της υφαλοκρηπίδας 34.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 121 της Σύμβασης, όμως εισάγει μια εξαίρεση
προβλέποντας ότι:
«Βράχοι που δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη εγκατάσταση ή δική
τους οικονομική ζωή δεν θα έχουν ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδα».
Στην πράξη όμως υπάρχουν κράτη που έχουν καθιερώσει ΑΟΖ γύρω από νησιά
που εμπίπτουν στην έννοια της διάταξης του άρθρου 121 παράγραφος 3, είναι δηλαδή
ακατοίκητοι βράχοι.35
Ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί είναι ο καθορισμός των ορίων
της ΑΟΖ, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό να οριστεί ΑΟΖ στα 200 ν.μ.
εξαιτίας του ότι η διαθέσιμη θαλάσσια έκταση μεταξύ κρατών με κοινά θαλάσσια
σύνορα δεν είναι αρκετή για να προσφέρει το μέγιστο των διατάξεων της Σύμβασης.
Τίθεται λοιπόν το θέμα της οριοθέτησης αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 74 της
Σύμβασης, προβλέπεται ότι αυτή η οριοθέτηση
«θα γίνεται με συμφωνία, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, όπως αυτό
αναφέρεται στο άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου, προς τον
σκοπό επίτευξης δίκαιης λύσης».
Στην περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα κράτη δεν συμφωνήσουν θα πρέπει
σύμφωνα με το άρθρο 74, παράγραφος 2 να ακολουθήσουν τη διαδικασία διευθέτησης
διαφορών που προβλέπει η Σύμβαση 36. Εδώ παρατηρείται ότι οι διατάξεις των άρθρων
Υπογραμμίζεται ότι όλες οι Αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου ως τώρα αναγνωρίζουν

34

υφαλοκρηπίδα σε νησιά.
Καρακωστάνογλου., Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 21.

35

Γιατιςσυνέπειεςτηςπαραβίασηςτωνσχετικώνδιατάξεων, βλ. E. Milano Ε. – I. Papanicolopulu, “The

36

State of Sovereignty”, στοState Responsibility in Disputed Areas on Land, 20th Anniversary Conference
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University

(2009),

διαθέσιμοσεhttp://www.zaoerv.de/71_2011/71_2011_3_a_587_640.pdf (Πρόσβαση 09/12/2014).

20

74 και 83 ταυτίζονται ως προς την οριοθέτηση των επικαλυπτόμενων ΑΟΖ και
υφαλοκρηπίδας αντίστοιχα. Καθώς όμως υπάρχει περιθώριο ερμηνείας των παραπάνω
διατάξεων, είναι επόμενο ότι μπορούν να εφαρμοστούν με διαφορετικούς τρόπους και
να δημιουργηθούν διαφορετικές απόψεις για το θέμα. Από τις μέχρι τώρα οριοθετήσεις
της ΑΟΖ, προκύπτει ότι η πλειονότητά τους βασίζεται στην αρχή της μέσης γραμμής
– ίσης απόστασης, με μικρές τροποποιήσεις μερικές φορές, ώστε να λαμβάνονται
υπόψη

οι

ειδικές

περιστάσεις.

Επιπλέον,

η

αρχή

της

ευθυδικίας

«επιείκειας/δικαιοσύνης»έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών
οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών37.
Εφόσον μια παράκτια χώρα «δεν έχει ακόμα κηρύξει ΑΟΖ, η εν λόγω περιοχή
θεωρείται ανοικτή θάλασσα». Σε περίπτωση που το εύρος της ζώνης των 200 ν.μ.
επικαλύπτεται από γειτονικό παράκτιο κράτος, τότε η ΑΟΖ ορίζεται συνήθως με βάση
την εθιμική αρχή της «μέσης γραμμής» ή με συμφωνία μεταξύ των χωρών ή με
παραπομπή της διαφοράς σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εκτός από την αρχή της «μέσης γραμμής»,
στα διεθνή δικαστήρια38 λαμβάνονται υπόψη και η ειδική περίπτωση που υπάρχουν
νησιά κοντά σε ακτές γειτονικού κράτους. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά γύρω από
την ΑΟΖ κρίνεται με την αρχή της αναλογικότητας των ακτών του κράτους και των
δικαιωμάτων ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας του νησιού του άλλου κράτους. Με βάση τις
αποφάσεις δικαστηρίων, φαίνεται ότι αποκτά εθιμική ισχύ η καταρχήν εφαρμογή της
μέσης γραμμής. Σε υποθέσεις που έχουν επιλυθεί διά της δικαστικής οδού, φαίνεται να
λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες, προκειμένου να βρεθεί μια δίκαιη λύση.39
Η Σύμβαση αναφέρεται σε κυριαρχικά δικαιώματα40 του παράκτιου κράτους 41
όσον αφορά την εξερεύνηση και τη διαχείριση των φυσικών πηγών ζώντων ή μη, των

37

Καρακωστάνογλου, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, σ. 76-77.

38

Δυο είναι τα διεθνή δικαστήρια στα οποία αναφερόμαστε, το Διεθνές Δικαστήριο (της Χάγης) και το

Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας (του Αμβούργου).
39

Ροζάκης, Η Αποκλειστική,ό.π, σ. 19-34.

40

Τα κυριαρχικά δικαιώματα υπάρχουν ακόμη και αν το κράτος δεν έχει οριοθετήσει ή εξαγγείλει την

υφαλοκρηπίδα του γιατί είναι σύμφυτα με την κυριαρχία του παράκτιου κράτους (ά. 2 της Σύμβασης
του 1958 και άρθρο 77 της Σύμβασης του 1982).
41

Λεπτομέρειες σχετικά με την ιστορική εξέλιξη της κυριαρχίας των κρατών στην αιγιαλίτιδα ζώνη βλ.
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D.P.

Ο’Connell,

“TheJuridicalStatusoftheTerritorialSea”,

BritishYearbookofInternationalLaw 45 (1971), σ. 303.
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υδάτων, του βυθού και του υπεδάφους της θάλασσας, αλλά και την εξερεύνηση και την
οικονομική εκμετάλλευση των ρευμάτων και των υπερκείμενων της θάλασσας
ανέμων.42Επίσης, το παράκτιο κράτος έχει δικαιοδοσία για τοποθέτηση και χρήση
τεχνητών νησιών, έχει όμως και την υποχρέωση για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος43. Τα κυριαρχικά δικαιώματααφορούν κατά κύριο λόγο οικονομικούς
σκοπούς, αλλά δεν σημαίνουν πλήρη κυριαρχία. Ως εκ τούτου, πέρα από τα όσα
προβλέπονται από τη Σύμβαση, συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται και εντός
της ΑΟΖ οι κανόνες που ισχύουν για τις ανοιχτές θάλασσες.44
Το παράκτιο κράτος μπορεί να έχει υφαλοκρηπίδα χωρίς να έχει ΑΟΖ, αλλά
δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ΑΟΖ χωρίς υφαλοκρηπίδα. 45 Στο θέμα της
εκμετάλλευσης φυσικών πόρων στον βυθό και το υπέδαφος και στο ζήτημα της
οριοθέτησης, οι προβλέψεις του Δικαίου της Θάλασσας συμπίπτουν για τις δύο ζώνες.
Με την θέσπιση της ΑΟΖ έχει παρατηρηθεί ένα χάσμα μεταξύ αναπτυγμένων
και αναπτυσσόμενων κρατών λόγω της ανισοκατανομής του «αλιευτικού πλούτου».
Τα μεν πρώτα έχουν μεγαλύτερες ΑΟΖ, άρα και περισσότερο κέρδος, ενώ σε
δυσμενέστερη θέση βρίσκονται τα περίκλειστα και γεωγραφικά μειονεκτούντα κράτη.
Επίσης, με την πάροδο του χρόνου όσο περισσότερα αναπτυσσόμενα κράτη υιοθετούν
την ΑΟΖ, τόσο λιγότερο τα αναπτυγμένα κράτη ασκούν αλιευτική δραστηριότητα σε
ΑΟΖ των παραπάνω.46

1.3 Το νομικό πλαίσιο της ΑΟΖ
Το νομικό καθεστώς της ΑΟΖ καθιερώνεται στο Μέρος V της Σύμβασης (ά.
55-75)47. Όμως και σε άλλα Μέρη της Σύμβασης υπάρχουν άρθρα που αφορούν την

42

Ιωάννου – Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας, σ. 198.

43

Stevenson – Oxman, “The Future of the United Nations Convention on the Law of the Sea”,σ. 494-

496.
44

Ιωάννου – Στρατή,ό.π, σ. 197-198.

45

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 117.

46

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 60-62.

47

Ιωάννου – Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας, ό.π, σ. 189.
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ΑΟΖ και αφορούν θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η θαλάσσια
επιστημονική έρευνα, η διευθέτηση των διαφορών, κλπ.
Τα άρθρα 55-59 «θεσπίζουν το νομικό καθεστώς της ΑΟΖ, καθορίζουν την
περιοχή της, προβλέπουν δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο για τα παράκτια όσο και
για τα υπόλοιπα κράτη», ενώ επίσης προβλέπουν έναν μηχανισμό για την επίλυση
διαφορών48.
Τα άρθρα 61-73 περιγράφουν λεπτομερώς «το καθεστώς που διέπει την
διατήρηση και εκμετάλλευση των ζώντων φυσικών πόρων της ΑΟΖ» (δηλαδή
ουσιαστικά το καθεστώς αλιείας) και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων
που αφορούν την ζώνη. Οι διατάξεις των άρθρων αυτών, ρυθμίζουν το καθεστώς των
φυσικών πόρων της υδάτινης στήλης που υπέρκειται του βυθού, μέχρι τα 200 ν.μ. απ’
την ακτή.
Το άρθρο 60 ρυθμίζει «το καθεστώς των τεχνητών νησιών, κατασκευών και
εγκαταστάσεων στην ΑΟΖ». 49 Τα άρθρα 74 και 75 καθορίζουν τον τρόπο οριοθέτησης
της ΑΟΖ σε περιπτώσεις επικάλυψης και τον τρόπο προσδιορισμού των γεωγραφικών
συντεταγμένων της ζώνης50.
Οι διατάξεις του Μέρους VI (άρθρα 76-85) για την υφαλοκρηπίδα,
εφαρμόζονται ως προς τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους επί των ζώντων
(καθιστικά αλιεύματα) και μη ζώντων φυσικών πόρων στο βυθό και το υπέδαφος της
ΑΟΖ.
Όπως είδαμε παραπάνω, ένα παράκτιο κράτος έχει το δικαίωμα να ορίσει μια
ζώνη οικονομικού ενδιαφέροντος σε εύρος 200 ν. μ. από τη βασική ακτογραμμή, από
την οποία μετριέται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης, είτε αυτή αφορά ηπειρωτικά
εδάφη είτε νησιά. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα επειδή
δίνει ισχυρά διεθνή νομικά ερείσματα στα δικαιώματα των νησιών. Η Σύμβαση παρέχει
κυριαρχικά δικαιώματα στα κράτη σε απόσταση 200 ν. μ. από τις ακτές τους. Δηλαδή
στο πλαίσιο της ΑΟΖ δεν υπάρχει πλήρης κυριαρχία και παραμένουν σε ισχύ οι
κανόνες που αφορούν τις ανοικτές θάλασσες, όπως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα 51.
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Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π,σ.71.
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Ιωάννου – Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας,ό.π, σ. 196 -199.

50

Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ.71.
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Ιωάννου – Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας,ό.π, σ. 28.

23

Η ΑΟΖ υπάρχει μόνο εφόσον ένα κράτος τη θεσπίσει. Εντούτοις η θέσπισή της
δεν συνεπάγεται τίποτε σε πρακτικό επίπεδο αν το κράτος δεν μπορεί να την
οριοθετήσει λόγω αντιδικίας με γειτονικό κράτος, του οποίου η συναίνεση
προϋποτίθεται για την οριοθέτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαφωνία
μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας. Αν οι ΑΟΖ όμορων χωρών επικαλύπτονται, η χάραξη
μπορεί να γίνει με απευθείας διαπραγμάτευση ή προσφυγή στο ΔΔΧ52. Για τη χάραξη
των ΑΟΖ συνήθως λαμβάνεται υπόψη η «αρχή της μέσης γραμμής», χωρίς όμως να
αποκλείεται και η περίπτωση να ληφθούν υπόψη και άλλες παράμετροι 53.
Όπως αναφέραμε, το παράκτιο κράτος έχει το δικαίωμα να ορίσει ως ΑΟΖ μια
ζώνη πλάτους μέχρι 200 ν. μ. από τις ακτές της, εντός της οποίας το παράκτιο κράτος
ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε ζητήματα που άπτονται της εξερεύνησης,
εκμετάλλευσης, διατήρησης και διαχείρισης των φυσικών πηγών και πόρων, ζώντων ή
μη, των υπερκείμενων υδάτων, του βυθού και του υπεδάφους της θάλασσας. 54 Τα
παραπάνω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι δε θα συναντάει την ΑΟΖ της απέναντι
χώρας, οπότε το όριο καθορίζεται από τη μέση απόσταση ή μέση γραμμή. Ένα
παράκτιο κράτος αποκτά ΑΟΖ με μονομερή δήλωση ανακήρυξης και στη συνέχεια,
συνάπτει συμφωνίες οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη. Περαιτέρω, σε περίπτωση
κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η συμφωνία οριοθέτησης, οι γειτονικές χώρες
λύνουν τη διαφορά τους με παραπομπή σε έναδιεθνές δικαιοδοτικό όργανο55.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη, ότι το παράκτιο κράτος προσδιορίζει τις
δυνατότητές του για την εκμετάλλευση ζώντων πόρων της ΑΟΖ σύμφωνα με το άρθρο
62 της Σύμβασης. Στην περίπτωση δε που δεν έχει τη δυνατότητα να αλιεύσει όλο τον
επιτρεπόμενο όγκο, παρέχει σε τρίτα κράτη την εκμετάλλευση του πλεονάσματος του
επιτρεπόμενου αλιεύματος. Στην εκμετάλλευση αυτού του πλεονάσματος συμμετέχουν
δύο κατηγορίες κρατών: τα περίκλειστα και τα γεωγραφικώς μειονεκτούντα κράτη56,
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 70 και στο άρθρο 69της Σύμβασης, αντίστοιχα57.
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54

Ιωάννου – Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας, ό.π, σ. 196.

55

Ιωάννου – Οικονομίδης – Ροζάκης – Φατούρος, Δημόσιo Διεθνές Δίκαιo, ό.π, σ. 157.

56

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις στα πλαίσια της ΑΟΖ των οποίων αναλύονται στο κεφάλαιο 1.4

57

Ιωάννου – Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας, ό.π, σ. 205 – 207.

24

Κομβικής σημασίας κρίνεται η σχέση της ΑΟΖ με την αλιεία, η οποία τελεί σε
καθεστώς άμεσης συνάρτησης με τα περίκλειστα και γεωγραφικώς μειονεκτούντα
κράτη58. Ο ορισμός των περίκλειστων κρατών ή κρατών άνευ ακτών ή μεσογείων
εισάγεται στο άρθρο 69 της Σύμβασης. Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του ως άνω
άρθρου:
«Περίκλειστο Κράτος σημαίνει το Κράτος που δεν έχει θαλάσσιες ακτές».
Ο ορισμός των γεωγραφικώς μειονεκτούντων κρατών εισάγεται στο άρθρο 70
της Σύμβασης. Ο ορισμός αυτός καλύπτει παράκτια κράτη που μπορεί να βρέχονται
ακόμα και από κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες και ανήκουν σε μια από τις παρακάτω
κατηγορίες:
(α) Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται«τα κράτη που λόγω της
γεωγραφικής μορφολογίας τους δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες διατροφής
σε ψάρια ενός μέρους ή και του συνόλου του πληθυσμού τους και γι’ αυτό κατ’ ανάγκη
εξαρτώνται άμεσα από την αλιεία στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες άλλων κρατών
της περιοχής ή υπoπεριoχής τους»59.
(β) Στην δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται εκείνα που δεν μπορούν να
διεκδικήσουν δικές τους αποκλειστικές οικονομικές ζώνες.
Ανάμεσα τους είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Οι δύο χώρες δεν υστερούν
γεωγραφικά αλλά επειδή συνορεύουν με κλειστή ή ημίκλειστη θάλασσα αδυνατούν να
εκμεταλλευτούν στον μέγιστο βαθμό τις ρυθμίσεις της Σύμβασης, δηλαδή να
θεσπίσουν ΑΟΖ μέγιστου εύρους 200 ν.μ. Σύμφωνα με την τουρκική προσέγγιση, η
οποία θα εξεταστεί λεπτομερέστερα παρακάτω, το Αιγαίο Πέλαγος είναι ημίκλειστη
θάλασσα με ιδιαίτερα γεωγραφικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά που δικαιολογούν
ένα ειδικό καθεστώς που εξαιρείται από τις ρυθμίσεις του δικαίου της θάλασσας
(χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ).

1.4 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στην ΑΟΖ
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Η θέσπιση της ΑΟΖ παρακολουθείται από ένα πλέγμα όχι μόνο δικαιοδοσιών
και δικαιωμάτων, αλλά και υποχρεώσεων. Τα δικαιώματα και οι δικαιοδοσίες του
παράκτιου κράτους αφορούν την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και διαφόρων
άλλων οικονομικών ή μη χρήσεων της ΑΟΖ.
Τα είδη των εκμεταλλεύσεων αναλύονται ως εξής:
(α) Φυσικοί Πόροι (Ζώντες και μη πόροι)
(β) Άλλες οικονομικές δραστηριότητες
(γ) Τεχνητά νησιά, εγκαταστάσεις και κατασκευές
(δ) Θαλάσσια Επιστημονική Έρευνα
(ε) Προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
(στ) «Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις». 60
Για τους φυσικούς πόρους, πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο βυθός και το υπέδαφός
του περιλαμβάνουν κυρίως μη ζώντες πόρους (μεταλλεύματα) και μία μόνο κατηγορία
ζώντων πόρων, η οποία είναι τα καθιστικά αλιεύματα. Όλοι αυτοί οι πόροι καλύπτονται
από το προγενέστερο της ΑΟΖ καθεστώς της υφαλοκρηπίδας με τη Σύμβαση του 1958,
και ήδη περιλαμβάνονται και στο καθεστώς του βυθού και του υπεδάφους της ΑΟΖ
(που ταυτίζεται με την υφαλοκρηπίδα μέχρι τα 200 ν.μ. από την ακτή). Τα υπερκείμενα
ύδατα περιέχουν ζώντες φυσικούς πόρους (αλιεύματα) και μη ζώντες (όπως τα μέταλλα
που βρίσκονται διαλυμένα στα θαλάσσια ύδατα). 61
Οι μη ζώντες πόροι του βυθού, του υπεδάφους και των υπερκείμενων υδάτων
υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 56 παράγραφος 1α, σύμφωνα με το οποίο το
παράκτιο κράτος έχει «κυριαρχικά δικαιώματα προς τον σκοπό εξερεύνησης και
εκμετάλλευσης, διατήρησης και διαχείρισης» όπου, με εξαίρεση τις διατάξειςγια τη
«διαχείριση και διατήρηση» και τα « υπερκείμενα ύδατα», το παράκτιο κράτος ασκεί
δικαιώματα σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης του 1958 για την υφαλοκρηπίδα.
Στο ίδιο άρθρο καθορίζονται «κυριαρχικά δικαιώματα» που χορηγούνται στο
παράκτιο κράτος για την «εξερεύνηση και εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση» των
ζώντων πόρων στο βυθό, το υπέδαφος και τα υπερκείμενα ύδατα. Η επόμενη κατηγορία
εκμετάλλευσης («Άλλες οικονομικές δραστηριότητες»), στο παράκτιο κράτος παρέχονται
«κυριαρχικά δικαιώματα» και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες όπως «η
παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους». Αυτή η διάταξη
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δίνει τη δυνατότητα στο παράκτιο κράτος (μέσα από τα δικαιώματα που του
παρέχονται) να εκμεταλλεύεται την τεχνολογία και τις δυνατότητες που αυτή
προσφέρει62.
Εκτός από τα κυριαρχικά δικαιώματα, στο παράκτιο κράτος αναγνωρίζονται
δικαιοδοσίες αποκλειστικής αρμοδιότητας. 63 Οι δικαιoδoσίες τoυ παράκτιoυ κράτoυς
συνίστανται στη δυνατότητα εγκατάστασης και χρησιμοποίησης τεχνητών νησιών,
καθώς και άλλων εγκαταστάσεων και κατασκευών (ά. 56 παράγραφος 1β).
Σύμφωνα με το άρθρο 60, στο κράτος παρέχεται
«το αποκλειστικό δικαίωμα να κατασκευάζει, να επιτρέπει και να ρυθμίζει την
κατασκευή, λειτουργία και χρησιμοποίηση: τεχνητών νησιών, εγκαταστάσεων και
κτισμάτων για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 56 ή για άλλους σκοπούς,
εγκαταστάσεων και κτισμάτων που είναι δυνατόν να παρεμβάλλονται στην άσκηση
των δικαιωμάτων του παράκτιου κράτους στη ζώνη».
Η «αποκλειστική δικαιοδοσία» του παράκτιου κράτους εκτείνεται σε νόμους
και κανονισμούς για τελωνειακά, δημοσιονομικά, υγειονομικά και μεταναστευτικά
θέματα πάνω σε τεχνητά νησιά, εγκαταστάσεις και κτίσματα, καθώς και η θέσπιση
ζωνών ασφαλείας γύρω από αυτά με μέγιστο εύρος τα 500 μέτρα64.
Τo παράκτιo κράτoς έχει επίσης δικαιoδoσίες για θαλάσσια επιστημoνική
έρευνα, πρoστασία και διατήρηση τoυ θαλάσσιoυ περιβάλλoντoς65. Σύμφωνα με το
άρθρο 56 παράγραφο 1β, το παράκτιο κράτος έχει «δικαιοδοσία σχετικά με την
θαλάσσια επιστημονική έρευνα» και στο άρθρο 246 παράγραφος 1 του δίνεται «το
δικαίωμα να ρυθμίζει να εξουσιοδοτεί και να διεξάγει» θαλάσσια επιστημονική έρευνα.
Η συναίνεση του παράκτιου κράτους είναι απαραίτητη όταν διεξάγεται
επιστημονική έρευνα στην ΑΟΖ του («αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς και με
σκοπό την αύξηση της επιστημονικής γνώσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος προς
όφελος της ανθρωπότητας») από άλλο κράτος. Δεν χρειάζεται συναίνεση όταν το ίδιο
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το κράτος συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα, ή στο ίδρυμα που έλαβε την
απόφαση για την έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 253 της Σύμβασης. Βέβαια, υπάρχει η
περίπτωση το παράκτιο κράτος να μην συναινέσει, γεγονός το οποίο δεν είναι
υποχρεωμένο να πράξει. Το παράκτιο κράτος μπορεί επίσης να εποπτεύει το
ερευνητικό πρόγραμμα, ενώ όταν δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα να το σταματά.
Γενικά, οι εξουσίες που διέπουν το παραπάνω είδος εκμετάλλευσης ταυτίζονται με
αυτές που παρέχονται στην περίπτωση για την έρευνα της υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα
με τη Σύμβαση του 1958. Συγκριτικά, στην περίπτωση της ΑΟΖ οι εξουσίες αφορούν
το βυθό, το υπέδαφος και τα υπερκείμενα ύδατα ενώ στην υφαλοκρηπίδα μόνο το βυθό
και το υπέδαφος.66
Όσον αφορά την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
το παράκτιο κράτος είναι υποχρεωμένο εντός της ΑΟΖ του να αντιμετωπίζει κάθε
μορφή ρύπανσης στα υπερκείμενα ύδατα και στο βυθό του σύμφωνα με το άρθρο 56
παράγραφος 1β της Σύμβασης 67. Το παράκτιο κράτος έχει στην ΑΟΖ και «άλλα
δικαιώματα και υποχρεώσεις» που σχετίζονται με τη συνορεύουσα ζώνη και το
δικαίωμα «συνεχούς καταδίωξης». Από το καθεστώς της ΑΟΖ επηρεάζεται και η
συνορεύουσα ζώνη καθώς η τελευταία εκτείνεται 12 ν. μ. πέρα από τη χωρική θάλασσα
εντός της ΑΟΖ. Στα όρια αυτής της περιοχής το παράκτιο κράτος ασχολείται με
τελωνειακά, δημοσιονομικά, μεταναστευτικά και υγειονομικά θέματα 68.
Παρά τα δικαιώματα του παράκτιoυ κράτoυς στην ΑΟΖ, δεν πρέπει να
παραβλέπονται τα δικαιώματα και οι υπoχρεώσεις των τρίτων κρατών που θα πρέπει
συνάδουν μετη Σύμβαση.69Στο άρθρο 58 καταγράφονται τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των τρίτων κρατών εντός της ΑΟΖ. Όπως προβλέπεται, τα κράτη
απολαμβάνουν το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, της υπέρπτησης, καθώς και
της τοποθέτησης υποβρύχιων καλωδίων και σωληναγωγών. Αυτά τα δικαιώματα
καθιερώνονταν στην ανοιχτή θάλασσα κατά τη Σύμβαση του 1958. Σύμφωνα με τη
Σύμβαση του 1982, ενσωματώθηκαν στην ΑΟΖ με εξαίρεση το δικαίωμα στην
ελευθερία της αλιείας, το οποίο παρέχεται ως αρμοδιότητα στο παράκτιο κράτος.
Καρακωστάνογλου, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, ό.π, σ. 96.
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Ωστόσο, η Σύμβαση δίνει το δικαίωμα της αλιείας στα τρίτα κράτη κάτω από
ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 62. Επίσης, αναγνωρίζεται σε τρίτα
κράτη το δικαίωμα της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας καθώς και της εγκατάστασης
τεχνητών νησιών και κατασκευών, με τη συναίνεση του παράκτιου κράτους σε κάθε
περίπτωση70. Όπως είδαμε, στην ΑΟΖ έχουν αλιευτικά δικαιώματα και τα περίκλειστα
και γεωγραφικώς μειονεκτούντα κράτη, σύμφωνα με τα ά. 69 και 70 71.
Η βασική υποχρέωση τoυ παράκτιoυ κράτoυς είναι εν γένει να πρoσδιoρίζει τις
αλιευτικές δυνατότητές τoυ σε συνδυασμό με τoν καθoρισμό τoυ επιτρεπόμενoυ oρίoυ
αλίευσης. Αυτά τα δύo στoιχεία είναι απαραίτητα για τoν υπoλoγισμό τoυ
πλεoνάσματoς στo oπoίo θα έχoυν πρόσβαση τρίτα κράτη εντός της ΑΟΖ τoυ κράτους.
Μια άλλη υπoχρέωση τoυ είναι να εφαρμόζει μέτραγια την ασφάλεια της ναυσιπλoΐας
μετά από κάθε κατασκευαστικό έργo. 72
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους των διατάξεων για τη διατήρηση των
βιoλoγικών πόρων είναι η πρoστασία τoυ περιβάλλoντoς από την καταχρηστική
υπερεκμετάλλευση. Ο ρόλoς τoυ παράκτιoυ κράτoυς για την επίτευξη αυτoύ τoυ
στόχoυ είναι σημαντικός, όπως και όσον αφορά την πρόσβαση των περίκλειστων, των
γεωγραφικώς μειoνεκτoύντων και άλλων κρατών στην ΑΟΖ τoυ. 73
Η Σύμβαση δίνει στα περίκλειστα και στα γεωγραφικώς μειoνεκτoύντα κράτη
τo δικαίωμα συμμετoχής, σε ισότιμη βάση, στην εκμετάλλευση ενός μέρoυς τoυ
πλεoνάσματoς των ζωικής πρoέλευσης πόρων από τις ΑΟΖ των παρακτίων κρατών
της ίδιας υπoπεριoχής ή περιoχής. Κατά την εκμετάλλευση λαμβάνoνται υπόψη oι
oικoνoμικές και γεωγραφικές συνθήκες των ενδιαφερoμένων κρατών σύμφωνα με τους
όρους πoυ θέτει η ίδια η Σύμβαση74. Δεν απoκλείεται ωστόσο και η άσκηση ίσων ή
πρoνoμιακών δικαιωμάτων αν αυτό προβλέπεται από παλαιότερες συμφωνίες. Κρίθηκε
αναγκαία η εισαγωγή διατάξεων πoυ κατoχυρώνoυν μέσα από τη Σύμβαση δικαιώματα
τα oπoία έχoυν παραχωρηθεί με παλαιότερες συμφωνίες εφόσoν βέβαια τo περιεχόμενo
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τoυς δημιoυργεί ένα καθεστώς ευνoϊκό ή ευνoϊκότερo για τα κράτη άνευ ακτών και για
τα γεωγραφικώς μειoνεκτoύντα75.Η συμμετoχή των γεωγραφικώς μειονεκτούντων
κρατών αλλά και των περίκλειστων στην εκμετάλλευση των βιoλoγικών πόρων της
ΑΟΖ των παράκτιων κρατών βασίζεται σε διατάξεις της Σύμβασης,οι οποίες
εφαρμόζονται μετά από τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για
τoν καθoρισμό των όρων και των τρόπων της συμμετoχής. 76
Η Διάσκεψη του ΟΗΕ ήταν υπέρ τoυ περιoρισμoύ της πρόσβασης τόσo των
κρατών άνευ ακτών όσo και των γεωγραφικώς μειoνεκτoύντων μόνο στο πλεόνασμα
των αλιευμάτων των ΑΟΖ. Η βασική θέση των παράκτιων κρατών ήταν ότι δεν θα
μπoρoύσε να συμβιβασθεί o λόγoς για τoν oπoίo καθιερώνεται η ΑΟΖ με τη συμμετoχή
τρίτων κρατών στην εκμετάλλευση των πόρων της. Άλλωστε, η κατάσταση πoυ θα
διαμoρφωνόταν σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν άδικη, αφoύ τα δικαιώματα των άνευ
ακτών και των γεωγραφικώς μειoνεκτoύντων κρατών θα ήταν σε βάρoς των
δικαιωμάτων των παράκτιων κρατών77.
Όπως είδαμε, η Σύμβαση δίνει στα παράκτια κράτη τη δυνατότητα να
καθoρίζoυν τo επιτρεπτό όριo αλίευσης στην ΑΟΖ τoυς, καθώς επίσης και τo πoσoστό
πoυ τoυς αναλoγεί.Με αυτό τον τρόπο, η περιoχή της ΑΟΖ – η οποία ως τότε ήταν
ελεύθερη για όλα τα κράτη – με τoν νέo θεσμό έλαβε ένα ιδιόρρυθμo καθεστώς,
καθόσον έγινε μεν απoκλειστική για τα παράκτια κράτη, αλλά παράλληλα προέβλεψε
κάπoια δικαιώματα και τα τρίτα κράτη. Αναμφίβoλα λοιπόν τα δικαιώματα των
περίκλειστων και των γεωγραφικώς μειoνεκτoύντων κρατών συνυπάρχoυν με
τα «κυριαρχικά δικαιώματα» των παρακτίων κρατών ως προς την εκμετάλλευση και
την εξερεύνηση των βιoλoγικών πόρων της ΑΟΖ τoυς78.
Το ά. 69, παρ. 3 και το ά. 70 αναφέρονται άμεσα στην περίπτωση πoυ
ελαχιστoπoιείται τo πλεόνασμα των αλιευμάτων. Δηλαδή όταν «η αλιευτική ικανότητα
τoυ

παράκτιoυ

κράτoυς πλησιάζει σε

σημείo πoυ

να

τoυ

επιτρέπει

να

αλιεύει oλόκληρo τoν επιτρεπτό όγκo αλιεύματoς». Στην περίπτωση αυτή, η
συμμετoχή στην εκμετάλλευση της ΑΟΖ περιλαμβάνει μόνo τα αναπτυσσόμενα
περίκλειστα και γεωγραφικώς μειoνεκτoύντα κράτη της ίδιας περιoχής ή υπoπεριoχής
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μετά από διευθετήσεις

του

παράκτιoυ

κράτoυς με τρίτα ενδιαφερόμενα

κράτη.Σύμφωνα με τον κ. Β. Καρακωστάνογλου, «τo παράκτιo κράτoς παρέχει σε άλλα
κράτη πρόσβαση στην ΑΟΖ τoυ μόνo στo πλεόνασμα πoυ δεν μπoρεί να αλιεύσει και
αφoύ λάβει υπ’ όψιν τα δικαιώματα τους, και ειδικά μάλιστα όσων απ’ αυτά είναι
αναπτυσσόμενα».79
Τα περίκλειστακαι τα γεωγραφικώς μειoνεκτoύντα κράτη δεν συμμετέχουν
εξίσου στην εκμετάλλευση της ΑΟΖ. Ο διαχωρισμός είναι σαφής στο ά. 69, παρ. 4 και
στο ά. 70, παρ. 5 της Σύμβασης, όπoυ παρατηρείται μια τάση για εξασφάλιση των
κρατών με παράδoση στην αλιεία. Τα ανεπτυγμένα από αυτά τα κράτη έχoυν δικαίωμα
συμμετoχής μόνoν στις ΑΟΖ των επίσης ανεπτυγμένων παρακτίων κρατών της
περιoχής ή υπoπεριoχής τoυς. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το κράτος
που εκμεταλλεύεται την ΑΟΖ του παράκτιου κράτους να προκαλεί αρνητικές
συνέπειες στην αλιευτική δραστηριότητά του.80
Η Σύμβαση κάνει ειδική μνεία σε ορισμένες κατηγορίες αλιευμάτων και
ειδικότερα στα ανάδρομα, τα κατάδρομα και τα μεταναστευτικά είδη. Πιο
συγκεκριμένα, για τα ανάδρομα προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα καθορισμού του όγκου
του αλιεύματος παρέχεται αποκλειστικά στο παράκτιο κράτος, ενώ για τα κατάδρομα
η αρμοδιότητα εντοπίζεται σε εκείνο το κράτος της περιοχής όπου το αλίευμα περνά
τον μεγαλύτερο χρόνο της ζωής του. Σχετικά με τα μεταναστευτικά είδη, έχοντας ως
πρωταρχική μέριμνα την ανάγκη προστασίας τους, ο καθορισμός της περιοχής όπου θα
είναι επιτρεπτή η αλίευσή τους γίνεται κατόπιν συνεχούς

συνεργασίας με

περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς.81
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα
απoκλειστικά αλιευτικά δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην ΑΟΖ υφίστανται
απόλυτα μόνo σε δυo περιπτώσεις: όταν η αλιευτική τoυ ικανότητα φθάσει στo σημείo
να τoυ επιτρέπει την αλιεία oλόκληρoυ τoυ επιτρεπόμενoυ όγκoυ αλιεύματoς και όταν
η oικoνoμία τoυ είναι σε μεγάλo βαθμό εξαρτημένη από την εκμετάλλευση των ζώντων
πόρων της ΑΟΖ τoυ. Συνεπώς, ο καθορισμός της ΑΟΖ δεν μεταβάλλει τη θέση του
κράτους σε ό,τι αφορά τηνυφαλοκρηπίδα, αλλά μεταβάλλει τη θέση του μόνο σε
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θέματα αλιείας σε μια περιοχή όπου σύμφωνα με τη Σύμβαση έχουν κάποια
δικαιώματα και περίκλειστα και γεωγραφικώς μειονεκτούντα κράτη82.

1.5 Η σχέση της ΑΟΖ με την Υφαλοκρηπίδα
Τα περισσότερα κράτη που θεσπίζουν ΑΟΖ διαθέτουν παράλληλα το
ξεχωριστό νομικό καθεστώς της υφαλοκρηπίδας, το οποίο προϋπήρχε δυνάμει της
Σύμβασης του 1958 για την Υφαλοκρηπίδα.Σύμφωνα με το του ά. 56 παρ. 3της
Σύμβασης, ο βυθός και το υπέδαφος της ΑΟΖ διέπονται από το καθεστώς της
υφαλοκρηπίδας.83
Η υφαλοκρηπίδα υπάρχει αφ' εαυτής και δεν χρειάζεται να ανακηρυχθεί. Τα
δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα υφίστανται ανεξάρτητα από το αν το παράκτιο κράτος
ανακηρύξει ΑΟΖ. Αντίθετα, το κράτος πρέπει να κάνει σχετική διακήρυξη για να
μπορέσει να αποκτήσει τα προβλεπόμενα δικαιώματα στην ΑΟΖ του84.Συνεπώς, τα
δικαιώματα της ΑΟΖ εξαρτώνται από τη ρητή διακήρυξη και θέσπιση της ζώνης
και«ένα κράτος μπορεί να έχει υφαλοκρηπίδα χωρίς ΑΟΖ, αλλά το αντίστροφο δεν
είναι δυνατό». Το κύριο ζήτημα που προκύπτει είναι αν το καθεστώς της ΑΟΖ έχει
απορροφήσει το αντίστοιχο καθεστώς της υφαλοκρηπίδας. Αυτό που ισχύει είναι ότι
πρόκειται για «δύο αυτόνομα καθεστώτα που είναι συμπληρωματικά και όχι
αποκλειστικά», σύμφωνα με τον Καρακωστάνογλου. Συνεπώς, το καθεστώς της
υφαλοκρηπίδας διατηρείται και καλύπτει το βυθό και το υπέδαφος μέχρι την απόσταση
των 200 ν.μ.85
Σύμφωνα με το ά. 76 της Σύμβασης, «η υφαλοκρηπίδα εκτείνεται και πέρα από
τα 200 ν.μ. από την ακτή, μέχρι το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου, όταν αυτό
ξεπερνάει τα 200 ν.μ. και σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει τα 350 ν.μ. από την ακτή».
Αντίθετα, σε καμία περίπτωση το εύρος της ΑΟΖ δεν ξεπερνά τα 200 ν.μ.Οι δύο ζώνες
καλύπτουν μια περιοχή βυθού και υπεδάφους πλάτους 200 ν. μ. από την ακτή (ή
ορθότερα, από τις γραμμές βάσης). Η διαφορά τους είναι ότι η ΑΟΖ καλύπτει το βυθό,
το υπέδαφος και τα υπερκείμενα ύδατα ενώ η oΥφαλοκρηπίδα παραχωρεί δικαιώματα
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μόνο στο βυθό και το υπέδαφος. Η σχέση της ΑΟΖ με την υφαλοκρηπίδα παρουσιάζει
πολλές ιδιαιτερότητες. Παρακάτω θα αναλυθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές των
δύο καθεστώτων.
Αρχικά, και τα δύο καθεστώτα «χορηγούν στο παράκτιο κράτος ταυτόσημα
δικαιώματα επί του βυθού και του υπεδάφους αυτού, μέχρι τα 200 ν.μ.».86 Η κύρια
διαφορά της ΑΟΖ από την υφαλοκρηπίδα έγκειται στο γεγονός ότι δυνάμει του ά. 56
της Σύμβασης, το παράκτιο κράτος που θεσπίζει ΑΟΖ, ασκεί ειδικά κυριαρχικά
δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης, διαχείρισης, στον βυθό, το υπέδαφός του, αλλά
και στα υπερκείμενα θαλάσσια ύδατα(«κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν στην
εξερεύνηση.... των φυσικών πόρων....»). Κατά συνέπεια, τα δικαιώματα καλύπτουν όχι
μόνο μη ζώντες φυσικούς πόρους (δηλ. ορυκτά), αλλά και ζώντες (κυρίως αλιεία). Από
την άλλη πλευρά, το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας κυρίως αφορά μη ζώντες πόρους,
με την εξαίρεση των καθιστικών ειδών, που ενώ είναι ζώντες πόροι εντάσσονται στο
καθεστώς της. Μια ακόμη διαφορά είναι ότι σύμφωνα με το ά. 77 της Σύμβασης, τα
δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα αναφέρονται ως «κυριαρχικά δικαιώματα προς τον
σκοπό εξερεύνησης της» (δηλαδή της ίδιας της υφαλοκρηπίδας και όχι απλά των πόρων
της) υπάρχουν και διατηρούνται ανεξάρτητα από το εάν το παράκτιο κράτος ερευνά ή
εκμεταλλεύεται την υφαλοκρηπίδα, ενώ στην περίπτωση της ΑΟΖ χρειάζεται η
ανακήρυξή της. Δηλαδή «η ΑΟΖ, ως νομικό δικαίωμα ενός κράτους, είναι μεν
ευρύτερο της υφαλοκρηπίδας, αλλά γεωγραφικά επικαλύπτονται». Στην ΑΟΖ «δεν
υπάρχει αναφορά στην «φυσική προέκταση» της ξηράς και γενικότερα στους
γεωφυσικούς παράγοντες του βυθού»87.
Τα ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών με ΑΟΖ έχουν ως
αντικείμενο την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ζωντανών και μη φυσικών
πόρων από την επιφάνεια της θάλασσας έως τον βυθό και το υπέδαφός του.
Παράλληλα, το καθεστώς της ΑΟΖ περιλαμβάνει (εκτός βέβαια από τα υπερκείμενα
ύδατα) τον βυθό και το υπέδαφος μέχρι τα 200 ν. μ.. Έτσι, τα ά. 56 παρ. 1 και 57 της
Σύμβασης καλύπτουν την ίδια περιοχή βυθού και υπεδάφους, μέχρι τα 200 ν. μ. Από
την άλλη πλευρά, για τα δικαιώματα με αντικείμενο το βυθό και το υπέδαφός του,
δηλαδή για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν προβλέπονται ειδικές
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ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ΑΟΖ, αλλά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις για την
υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το ά. 56 παρ. 3 της Σύμβασης 88.
Σύμφωνα με τα ά. 60 και 80 της Σύμβασης, η άσκηση δικαιωμάτων
εξερεύνησης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων δεν υπόκειται σε περιορισμούς στην
περίπτωση της υφαλοκρηπίδας. Υπό αυτή την έννοια, τα δικαιώματα του παράκτιου
κράτους είναι αποκλειστικά και απόλυτα. Συνεπώς, μπορεί να γίνει λόγος για ένα
σοβαρό «συγκριτικό πλεονέκτημα» της υφαλοκρηπίδας έναντι της ΑΟΖ, «καθόσον
οποιαδήποτε δραστηριότητα τρίτων, και δη του κράτους, των επιχειρήσεων ή των
εκάστοτε ερευνητικών φορέων, εξαρτάται απολύτως από τη συναίνεση του παράκτιου
κράτους», σύμφωνα με το ά. 77 παρ. 2 της Σύμβασης.
Στην υφαλοκρηπίδα τα δικαιώματα του κράτους υπάρχουν αυτοδικαίως, ενώ
στην ΑΟΖ τα δικαιώματα ασκούνται μετά από τη διακήρυξη της ζώνης.89 Το δικαίωμα
έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων στον βυθό και υπέδαφος μιας χώρας,
σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, καλύπτεται και από την ΑΟΖ και την
υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το ά. 246 της Σύμβασης 90.
Και οι δύο ζώνες

έχουν ως σκοπό να εκμεταλλευτούν οικονομικά τους

θαλάσσιους φυσικούς ενός κράτους. Στα πλαίσια της ΑΟΖ στο παράκτιο κράτος
υπάρχει «η αποκλειστική αρμοδιότητα και για άλλες δραστηριότητες που κατ' αρχήν
σχετίζονται με την οικονομική εκμετάλλευση της ζώνης (π.χ. κατασκευή τεχνητών
νησιών) αλλά όχι απαραίτητα μόνο μ' αυτήν (π.χ. θαλάσσια επιστημονική έρευνα,
προστασία από την ρύπανση)ενώ στην υφαλοκρηπίδα οι άλλες αρμοδιότητες του
παράκτιου κράτους είναι περιορισμένες μόνο στην κατασκευή τεχνητών νησιών,
εγκαταστάσεων και κατασκευών που αφορούν την εκμετάλλευση του βυθού και του
υπεδάφους». Σύμφωνα με το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας όλα τα κράτη
νομιμοποιούνται να τοποθετούν σωληναγωγούς επί της υφαλοκρηπίδας, αλλά η πορεία
τους υπόκειται στη συναίνεση των παράκτιων κρατών απ' όπου αυτοί διέρχονται
σύμφωνα με τοά. 79 παρ. 3 της Σύμβασης. Αντίθετα, στο ά. 58 της Σύμβασης στο
καθεστώς της ΑΟΖ δεν αναφέρεται ρητά απαίτηση για παρόμοια συναίνεση.91
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Αναμφίβολα, το κρισιμότερο σημείο και για την υφαλοκρηπίδα και για την
ΑΟΖ είναι το θέμα της οριοθετήσεως με γειτονικές χώρες92.Οι σχετικές διατάξεις του
ά. 74 για την ΑΟΖ είναι ταυτόσημες με εκείνες του ά. 83 για την οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας βάσει του οποίου, η οριοθέτηση και χάραξη της ΑΟΖ γίνεται υπό τις
ίδιες γεωγραφικές προϋποθέσεις και με τις ίδιες διαδικασίες που ισχύουν και για την
υφαλοκρηπίδα.Η οριοθέτηση γίνεται στη βάση συμφωνίας, η συμφωνία πρέπει να
οδηγεί σε μια δίκαιη λύση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να θεσπιστεί ένα κοινό όριο και για τις
δύο ζώνες, μπορεί όμως, τα θαλάσσια σύνορα να μην συμπίπτουν. Γενικά, δεν
θεωρείται πρακτικό να υπάρχουν διαφορετικά θαλάσσια σύνορα (εννοώντας το βυθό
και τα υπερκείμενα ύδατα) γιατί αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα δικαιοδοσίας και
ελέγχου μεταξύ των δύο κρατών. Τα περισσότερα κράτη οριοθετούντην ΑΟΖ και την
Υφαλοκρηπίδα με τη χρήση των αρχών της μέσης γραμμής και της ίσης απόστασης για
τη θέσπιση ενός κοινού ορίου. 93Επιπλέον, η γραμμή οριοθέτησης της ΑΟΖ δεν θα
διέφερε από τη γραμμή οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας, αν τυχόν αυτή είχε
προηγηθεί. Σε περίπτωση διαφωνίας, το ζήτημαπαραπέμπεται, στο αρμόδιο δικαστικό
όργανο( δηλαδή, στο Διεθνές Δικαστήριο) για να αποφασίσει για ένα κοινό όριο και
για τις δυο ζώνες. Ωστόσο, το δικαστήριο λαμβάνει υπ’ όψιν τις ειδικές περιστάσεις
της κάθε περίπτωσης και η κάθε περίπτωση κρίνεται ιδιαίτερα και δεν φαίνεται να
δημιουργείται δεδικασμένο από άλλες δικαστικές κρίσεις σύμφωνα με τον κ.
Καρακωστάνογλου.
Συμπληρωματικά, παρακάτω θα περιγραφεί η σχέση της ΑΟΖ με τις υπόλοιπες
θαλάσσιες ζώνες έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρης εικόνα των ορίων μεταξύ τους
καθώς και των αλλαγών που επέφερε με την ίδρυσή της.
Η ΑΟΖ είναι μία από τις ζώνες που έχουν θεσπισθεί με σκοπό την διαχείριση
των θαλασσών από τη διεθνή κοινότητα. Οι ζώνες αυτές συνδέονται μεταξύ τους
δημιουργώντας σχέσεις που επηρεάζουν πολιτικά και οικονομικά τα κράτη. Σύμφωνα
με το παρακάτω σκαρίφημα θα περιγραφεί η σχέση της ΑΟΖ με τις άλλες θαλάσσιες
ζώνες.
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Θαλάσσιες Ζώνες

Εικόνα 1 (Νομικές έννοιες Θαλάσσιων Ζωνών)94
Χωρικά ύδατα95 του παράκτιου κράτους είναι η παράκτια θαλάσσια ζώνη
(αιγιαλίτιδα ζώνη) που εκτείνεται πέραν της ξηράς και των εσωτερικών υδάτων.
Σημειώνεται, ότι τα νησιά, οι βράχοι και οι βραχονησίδες έχουν χωρική θάλασσα. Η
χωρική θάλασσα η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επικράτειας του κράτους θα
έχει πλάτος που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 12 ν.μ.96. Οι δύο ζώνες μοιράζονται τις
ίδιες γραμμές βάσης και το εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας αποτελεί το
εσωτερικό της ΑΟΖ. Ως μη κοινά χαρακτηριστικά τους θεωρούνται ο χαρακτήρας των
δικαιωμάτων τους τα οποία είναι πλήρους κυριαρχίας στην περίπτωση της χωρικής
θάλασσας, ενώ είναι κυριαρχικά δικαιώματα οικονομικού χαρακτήρα επί των φυσικών
πόρων και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτωνστην περίπτωση της ΑΟΖ.

Π. Φωτίου, Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης. Σημειώσεις, Αθήνα, Φεβρουάριος 2003, σ. 27.
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Με τη Σύμβαση του 1958, αναγνωρίζεται η έννοια της συνορεύουσας ζώνης
και προβλέπεται ότι το παράκτιο κράτος ασκεί έλεγχο με μέγιστο όριο τα 12 ν. μ.. Η
Σύμβαση διατήρησε το θεσμό της συνορεύουσας ζώνης παρόλο που δεν καθορίζει αν
είναι μέρος της ανοιχτής θάλασσας ή της ΑΟΖ σύμφωνα με το ά. 33 της
Σύμβασης.Παρόλο που οι δυο ζώνες γεωγραφικά επικαλύπτονται, πρακτικά
παραμένουν αυτόνομες. Συμπερασματικά, οι δύο ζώνες επικαλύπτονται από άποψη
περιοχής (δηλαδή από το τέλος της χωρικής θάλασσας μέχρι τα 24 ν. μ.) ενώ τα
ασκούμενα δικαιώματα είναι μεταναστευτικές, τελωνιακές, υγειονομικές και
δημοσιονομικές δικαιοδοσίεςστη συνορεύουσα ζώνη.97 Η ΑΟΖ δεν είναι τμήμα της
ανοιχτής θάλασσας ενώ κατ' αρχήν η συνορεύουσα ζώνη είναι. Όταν όμως το παράκτιο
κράτος θεσπίσει την ΑΟΖ, τότε και η περιοχή της συνορεύουσας ζώνης παύει να ανήκει
στην ανοικτή θάλασσα, σύμφωνα με τον κ. Καρακωστάνογλου.
Στην περίπτωση της ανοιχτής θάλασσας η Σύμβαση στήριξε το καθεστώς της.
Η καθιέρωση του νέου θεσμού δημιούργησε προβλήματα καθώς κυριαρχικά
δικαιώματα που σχετίζονταν με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων χορηγούνταν
στο παράκτιο κράτος. Αυτά τα δικαιώματα αμφισβητήθηκαν αφού προϋπήρχαν στο
καθεστώς της ανοιχτής θάλασσας και τώρα η ΑΟΖ εξαιρείται από την περιοχή της
ανοιχτής θάλασσας σύμφωνα με το ά. 86 της Σύμβασης. Τα δικαιώματα των άλλων
κρατών στην ΑΟΖ σύμφωνα με το ά. 58 της Σύμβασης ταυτίζονται με τα δικαιώματά
τους στην ανοιχτή θάλασσα εκτός της αλιείας σύμφωνα με το ά. 56 παρ. 1 της
Σύμβασης. Έτσι συμπεραίνεται ότι τα ά. 88 έως 125 που αφορούν την ανοιχτή
θάλασσα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΟΖ. 98

Κεφάλαιο 2: Μελέτη περιπτώσεων για την ΑΟΖ: Ελλάδα
2. 1 Η περίπτωση της ΑΟΖ στην Ελλάδα
Η Ελληνική Βουλή κύρωσε τη Σύμβαση και τη Συμφωνία για το Μέρος ΧΙ, με
το Ν.2321/199599. Η σύμβαση αποτελεί από 21Αυγούστου 1995 ισχύον δίκαιο για τη
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και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του Μέρους ΧΙ της Σύμβασης, ΦΕΚ (136, τ. Α΄)
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χώρα μας.100Παρόλο που έχει επικυρώσει τη Σύμβαση, η Ελλάδα δεν έχει προβεί σε
κάποια ενέργεια για τη θέσπιση της ΑΟΖ. Αντίθετα, έχει αναφερθεί στην έννοια της
ΑΟΖ με δύο νόμους. Με το νόμο 2289/1995 101 και τον νεώτερο νόμο 4001/2011 102 ο
οποίος συμπληρώνει τον προηγούμενο. Σύμφωνα με τον τελευταίο, η Ελλάδα μπορεί
να ανακηρύξει και να οριοθετήσει ΑΟΖ με βάση την αρχή της μέσης γραμμής/ ίσης
απόστασης. 103
Λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η
διατιθέμενη θαλάσσια έκταση δεν επαρκεί για την υιοθέτηση των ορίων που
προβλέπονται από την Σύμβαση για την ΑΟΖ μέχρι το επιτρεπόμενο όριο των 200 ν.μ..
Εάν βέβαια, αποφάσιζε να διακηρύξει ΑΟΖ θα μπορούσε να ορίσει μικρότερη σε
εύρος.104 Με αποτέλεσμα να απαιτούνται συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη, μια
διαδικασία, που είναι σε εξέλιξη.105
Με βάση το ισχύον Δίκαιο της Θάλασσας, τα νησιά - εκτός από τους βράχους
που δεν έχουν οικονομική ζωή, έχουν το ίδιο δικαίωμα σε ΑΟΖ όπως οι ηπειρωτικές
περιοχές, γεγονός που συνεπάγεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου θα αποτελεί
ελληνική ΑΟΖ με κοινά θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Η ύπαρξη νησιών στο Αιγαίο
δίνει στην περιοχή μια γεωγραφική συνέχειααλλά ταυτόχρονα επηρεάζει και την
οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.106
Η πάγια θέση της Ελλάδας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ προβλέπει τη χρήση
του μέγιστου προβλεπόμενου εύρους των 200 ν.μ. και την επίλυση των συνοριακών

Δημοσιεύεται στη ιστοσελίδα http://www.ypeka.gr ( Ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
100
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ζητημάτων με τη μέθοδο της μέσης γραμμής που αποτελεί την πιο διαδεδομένη λύση
μεταξύ των κρατών107 και η οποία φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 2
Ελληνικές θέσεις για την οριοθέτηση ΑΟΖ108
Αναντίρρητα, κλειδί για την οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ είναι το
Καστελόριζο, καθόσον είναι ένα νησί το οποίο κατοικείται και, κατά συνέπεια, διαθέτει
αναμφισβήτητα ΑΟΖ. Περαιτέρω, ακολούθως προς την αρχή της μέσης γραμμής, το
σύμπλεγμα του Καστελλόριζου εξασφαλίζει την επαφή της ελληνικής με την κυπριακή
ΑΟΖ. Το Καστελόριζο θα ήταν απαραίτητο να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
ελληνικής στρατηγικής γιατί επιτρέπει την αύξηση των ορίων δικαιοδοσίας της
Ελλάδας τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η ΕΕ, κρίνεται
αναγκαίο, να διεκδικήσει τα συμφέροντά της στη Μεσόγειο, αφενός, υπολογίζοντας
την αξία του Καστελόριζου (που είναι ένα νησί της ΕΕ) και αφετέρου εκθέτοντας τα
οφέλη της ελληνικής και κυπριακής ΑΟΖ (που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής ΑΟΖ).109
Η Ελλάδα μέσα από τα δικαιώματα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο αλλά και
εκμεταλευόμενη τους γεωπολιτικούς της παράγοντες να προασπίσει τα συμφέροντά
της και να αξιοποιήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που διαθέτει στις θαλάσσιες
εκτάσεις της.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα μπορούσε να συμφωνήσει,

εξασφαλίζοντας ελάχιστα μικρότερη ΑΟΖ από ότι με βάση την αρχή της μέσης
γραμμής.
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Η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση, γεγονός που δεν την έχει εμποδίσει
ναθεσπίσει ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα. Οριοθέτησεμε

συμφωνία με την τότε

Σοβιετική Ένωση για τις συνορεύουσες ζώνες, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της «μέσης
γραμμής». Αργότερα, ήρθε σε συμφωνία με την Βουλγαρία και την Ρουμανία. Έτσι,
ενώ η Τουρκία έχει προβεί στην οριοθέτηση της ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα, στην
περίπτωση της Ελλάδας, διαφωνεί στην μέθοδο οριοθέτησης και πιστεύει ότι πρέπει να
γίνει με την αρχή της ευθυδικίας έτσι ώστε να βρεθεί μια δίκαιη λύση110. Σύμφωνα με το
ά. 300 της Σύμβασης υποστηρίζει ότι τα χωρικά ύδατα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα
6ν.μ. και σε καμία περίπτωση να φτάνουν τα 12ν.μ. που προβλέπει η Σύμβαση. Αυτό
θα σήμαινε «κατάχρηση του δικαιώματος και θα παραβίαζε την αρχή της
ευθυδικίας».111Παράλληλα, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει δικαιώματα ΑΟΖ στην Κρήτη
και στα Δωδεκάνησα έτσι ώστε να δημιουργηθούνκοινά θαλάσσια σύνορα με την
τουρκική και την αιγυπτιακή ΑΟΖ.112

Εικόνα 3
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Τουρκικές θέσεις για την οριοθέτηση ΑΟΖ στην ΝΑ Μεσόγειο113
Με τον παραπάνω χάρτη η Τουρκία παραβιάζει της αρχές της Σύμβασης καθώς
αναγνωρίζει στην Ρόδο, στην Κάρπαθο και στο Καστελόριζο 6 ν. μ. και μόνο χωρικά
ύδατα και όχι ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, ελάχιστη ΑΟΖ στην βόρεια Κρήτη αλλά
μεγαλύτερη ΑΟΖ με το τμήμα που συνορεύει με την αιγυπτιακή ΑΟΖ. 114
Το ά. 121 της Σύμβασης αναγνωρίζει στα νησιά και ΑΟΖ, ενώ με την παρ. 2
αναγνωρίζεται στα νησιά και η υφαλοκρηπίδα, όπως επίσης χωρικά ύδατα και
συνορεύουσα ζώνη. Επομένως, η θέσπιση

της ΑΟΖ δεν προσφέρει πρόσθετη

υποστήριξη στο ζήτημα των νησιών, σε σύγκριση με εκείνη που προσφέρει η έννοια
της υφαλοκρηπίδας. Επίσης, δεν υπάρχει απόφαση του ΔΔΧ η οποία να μην
αναγνωρίζει σε νησί υφαλοκρηπίδα. 115
Η πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία δικαιολογείται και για έναν άλλο
παράγοντα που σχετίζεται με την αλιεία. Η τελευταία χωρίς να είναι μέλος της Ε.Ε.
αλλά και συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης δεν συμμορφώνεται στους κανονισμούς
της ΚΑΠ116 ( Κοινή Αλιευτική Πολιτική) τους οποίους ακολουθεί η Ελλάδα ως κράτος
– μέλος της. Η Τουρκία με τη θέσπιση ΑΟΖ επηρεάζεται αρνητικά στα συμφέροντα
της που σχετίζονται με την αλιεία της στο Αιγαίο Πέλαγος. Το πρόβλημα δεν
περιορίζεται στην παραβίαση των κανόνων αλίευσης στα ελληνικά χωρικά ύδατα αλλά
και στο ότι λειτουργεί ανασταλτικά σε μια περιοχή όπως αυτή του Αιγαίου Πελάγους
και κατ’ επέκταση της Μεσογείου που είναι μια κλειστή θάλασσα, συμβάλλοντας στην
περιβαλλοντική ρύπανσή της. Παρόλο που από το 2010 έχουν αρχίσει συζητήσεις
μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ζητήματα αλιείας δεν
φαίνεται να είναι πρόθυμη για συνεργασία καθώς αυτό θα έδινε προβάδισμα στην
υπεροχή της Ελλάδας στα ζητήματα αλιείας στο Αιγαίο. 117
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Η θέσπιση ΑΟΖ στο Αιγαίο έχει μια επιπρόσθετη παράμετρο που σχετίζεται με
το γειτονικό κράτος της ΠΓΔΜ. Η θέσπισητης ΑΟΖ στο Αιγαίο προσφέρει στην
ΠΓΔΜ την απαιτούμενη προϋπόθεση να επικαλεστεί τις αντίστοιχες διατάξεις της
Σύμβασης, να ζητήσει την τήρησή τους από την Ελλάδα, να προβάλει αμφισβητήσεις
ως προς το τυχόν πλεόνασμα και να επιδιώξειτη συμμετοχή της. Με τον τρόπο αυτό,
θα θεμελιώνονταν ειδικά οικονομικά συμφέροντα της ΠΓΔΜ στο Αιγαίο. Αυτό που
πρέπει να προσδιορισθεί είναι εάν η ΠΓΔΜ, ως περίκλειστο κράτος, θα αλιεύει στο
Αιγαίο, στην Αδριατική ή στη Μαύρη Θάλασσα, ή και στις τρεις περιοχές. 118
Η αξίωση για πρόσβαση σε πλεόνασμα του επιτρεπόμενου αλιεύματος έχει
περιορισμένη σημασία, όταν είναι δεδομένες και αδιατάρακτες οι σχέσεις καλής
γειτονίας μεταξύ του περίκλειστου και του παράκτιου κράτους. Ενδεχομένως αυτή η
πρόσβαση να ενισχύει κιόλας υφιστάμενες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας119. Κι
ακόμα δεν προσθέτει ζητήματα εάν πρόκειται για θαλάσσια περιοχή ως προς την οποία
δεν υφίστανται εκκρεμότητες με τρίτο κράτος. Η θέσπιση λοιπόν ΑΟΖ στο Αιγαίο
αφενός μπορεί να προσθέσει το ζήτημα άσκησης αλιευτικών δικαιωμάτωντης
Ελλάδας, αφετέρουθα ενισχύσει το ζήτημα συνεκμετάλλευσης που έχουν γεννήσει οι
ισχυρισμοί της Τουρκίας για την ίδια θαλάσσια περιοχή 120.
Το κρισιμότερο σημείο και για την υφαλοκρηπίδα και για την ΑΟΖ, όπως
προελέχθη είναι το θέμα της οριοθετήσεως με γειτονικές χώρες. Μεταξύ της Ελλάδας
που είναι μέρος στη Σύμβαση και της Τουρκίας όπως και με κάθε άλλο κράτος που
δεν είναι μέρος, ισχύουν μόνον οι εθιμικοί κανόνες. Η οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ
πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πριν από μια τέτοια
διαδικασία πρέπει απαραίτητα να προηγηθεί η επέκταση της χωρικής θάλασσας μέχρι
εξαντλήσεως του νομίμου ορίου των 12 ν.μ., για να μπορέσει αυτό να αποτελέσει τη
βάση για τον προσδιορισμό των σημείων της έναρξης για την προς οριοθέτηση
περιοχή121.
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Το ζήτημα της θέσπισης ελληνικής ΑΟΖ θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με
υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρει το νέο Δίκαιο της Θάλασσας σε παράκτια κράτη με εκτεταμένες ακτές, όπως
η Ελλάδα. Παρά το περιορισμένο του θαλάσσιου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου,
η Ελλάδα θεσπίζοντας ΑΟΖ και οριοθετώντας την ταυτόχρονα με την υφαλοκρηπίδα,
μπορεί να αξιοποιήσει μεγάλες εκτάσεις των παρακειμένων θαλασσών της με τις
γειτονικές χώρες.122

2. 2Oι οριοθετήσεις ΑΟΖ με τα γειτονικά κράτη
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί μια σημαντική ερευνητική
δραστηριότητα για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο εκ
μέρους του Ισραήλ που ανακάλυψε τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου όσο και την
Κύπρο. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο η Ελλάδα να καταβάλει προσπάθεια
επίτευξης συμφωνίας, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν με την
Τουρκία, για το θέμα των ΑΟΖ. Ο ρόλος των γειτονικών κρατών της Ελλάδας στο
θέμα της ΑΟΖ είναι πολύ σημαντικός στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Ομοίως, προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν και στο Ιόνιο, όπου και εκεί οι
προοπτικές για ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου φαίνεται πως
είναι σημαντικές.123Η Σύμβαση επικυρώθηκε από την Κύπρο στις 12 Δεκεμβρίου
1988 και από την Ελλάδα στις 21 Ιουλίου 1995. Η Κύπρος πραγματοποίησε την
ανακήρυξη της ΑΟΖ της το 2004, η οποία αναγνωρίστηκε από τις ΗΠΑ και την ΕΕ
αλλά όχι από την Τουρκία. Έπειτα, υπέγραψε συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ
με την Αίγυπτο και το Λίβανο. Τον Δεκέμβριο του 2010 ακολούθησε η υπογραφή
συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ των δύο
χωρών124. Να σημειωθεί ότι τα δύο κράτη δεν έχουν οριοθετήσει υφαλοκρηπίδα αλλά
έχουν ξεκινήσει έρευνες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αποτελεί αδιαμφισβήτητα
μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση οριοθέτησης αφού το Ισραήλ είναι το μοναδικό κράτος
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που δεν έχει ανακηρύξει μονομερώς ΑΟΖ αλλά την έχει οριοθετήσει με γειτονικό κράτος
. 125
Σημειώνεται δε, ότι η Τουρκία, παρόλο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη
Σύμβαση αποδέχεται ότι αποτελεί μέρος του γενικού εθιμικού δικαίου.126Επιπλέον, η
Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει δικαιώματα ΑΟΖ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα
και ειδικά στο Καστελόριζο. Γενεσιουργός αιτία της στάσης που τηρεί η τουρκική
κυβέρνηση είναι η αποφυγή στέρησης των θαλάσσιων συνόρων με την Αίγυπτο και η
παρεμπόδιση δημιουργίας ενδεχόμενων θαλάσσιων συνόρων Ελλάδας – Κύπρου.127
Η Ελλάδα στoπλαίσιο των ενεργειών της, για την οριοθέτηση όλων των
θαλασσίων ζωνών της έχει συμφωνήσει με την Ιταλία και Αλβανία και βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις με την Λιβύη, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Στις 24 Μαΐου του 1977
συνάπτεται η συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών - Ελλάδας και Ιταλίας- για την
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας τους. Στην περίπτωση με την Αλβανία 128, τα δυο κράτη
ήρθαν σε συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους στις 27 Απριλίου
του 2009 στα Τίρανα, πλην όμως το αλβανικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε την
απόφαση αντισυνταγματική129. Έκτοτε, οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επίπεδο
συνομιλιών για την επίλυση του θέματος. Με τη Λιβύη η κατάσταση είναι πιο
περίπλοκη καθώς η ίδια η χώρα δεν δύναται για σύναψη συμφωνιών λόγω της
πολιτικής αστάθειας που την χαρακτηρίζει. Αν και η Ελλάδα την προσέγγισε οι
προσπάθειες δεν ευδοκίμησαν. Στο τελευταίο, ίσως, παίζει ρόλο η διαφορετική
μέθοδος οριοθέτησης από την πλευρά της Λιβύης , η οποία επιλέγει αυτή της
ευθυδικίας. Η Αίγυπτος130 αν και είναι πιο διαλλακτική στη μέθοδο οριοθέτησης των
θαλάσσιων ζωνών είναι επιφυλακτική στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω της ύπαρξης
125

Καρυώτης, Η ΑΟΖ της Ελλάδας,ό.π, σ. 78.
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Ιωάννου – Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας, ό.π,σ. 33.
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Ροζάκης, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 43.
H Αλβανία δέχθηκε την θέση της Ελλάδας ότι όλα τα νησιά απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα όπως
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και οι ηπειρωτικές ακτές.
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Ι. Βαληνάκης, ΑΟΖ – Ελλάς επί τέσσερα, Η Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών, Δημοσιεύεται στην

ιστοσελίδα http://www.valinakis.gr (ιστοσελίδα του καθηγητή Ιωάννη Βαληνάκη, πρώην Υφυπουργού
Εξωτερικών)
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Βασικό στοιχείο στην μεταξύ τους συμφωνία ήταν η έλλειψη αναγνώρισης δικαιωμάτων στα νησιά

Καστελόριζο και Στρογγύλη, από την πλευρά της Αιγύπτου. Σαν αποτέλεσμα, υπήρξαν οι συνομιλίες
της τελευταίας με την Τουρκία για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών χωρίς να διαθέτουν θαλάσσια
σύνορα.
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τουρκικών διεκδικήσεων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 131. Όσον
αφορά, την οριοθέτηση της Ελλάδας με την Κύπρο είναι μια άλλη περίπτωση εμπλοκής
της Τουρκίας. Αναμφίβολα, μια επερχόμενη οριοθέτηση με την Κύπρο θα απέκλειε την
Τουρκία από την Μεσόγειο και θα την εμπόδιζε από την ένωσή με την αιγυπτιακή ΑΟΖ
με την οποία δεν έχει θαλάσσια σύνορα αν αναγνωριστούν δικαιώματα στο
Καστελόριζο και στην Στρογγύλη. Μετά την αλλαγή του καθεστώτος της Αιγύπτου
υπήρχαν εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου – Κύπρου με αποκορύφωμα την
Σύνοδο Κορυφής στο Κάιρο το Νοέμβριο του 2014 όπου αποφασίστηκε η οριοθέτηση
των θαλάσσιων ζωνών τους, χωρίς να λείψουν οι αντιδράσεις της Τουρκίας. 132
Μέχρι στιγμής, πολλά είναι τα παράκτια κράτη τα οποία έχουν ορίσει την ΑΟΖ,
μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ και η Τουρκία 133. Η τελευταία, δεν έχει κάνει το ίδιο
όμως και στις νότιες ακτές της στη Μεσόγειο134, γιατί, αν εφάρμοζε την ίδια αρχή, θα
έπρεπε να αποδεχθεί την ΑΟΖ του Καστελόριζου και της Κύπρου, που κλείνουν την
τουρκική ΑΟΖ προς τη Μεσόγειο και ειδικότερα προς την Αίγυπτο και τη Λιβύη 135.

2.3 ΑΟΖ και Υδρογονάνθρακες
Οι υδρογονάνθρακες, ως έννοια, χρησιμοποιήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανακάλυψη ύπαρξης πηγών φυσικής
ενέργειας (πετρελαίου και φυσικού αερίου) στις ΑΟΖ του Ισραήλ και της Κύπρου
μετατόπισε το ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις
ποσότητες υδρογονανθράκων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η περιοχή της

131

Ροζάκης, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 47-49.
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Καρυώτης, Η ΑΟΖ της Ελλάδας,ό.π, σ. 200 -205.
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Μολονότι η τελευταία δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση, ωστόσο, έχει οριοθετήσει τη δική της

ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα, με βάση τη μέση απόσταση από τις ακτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας
Για την παρουσία της Τουρκίας στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο από γεωγραφική άποψη, βλ., σε
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B.Ozturk - S. H.Baseren, «The Exclusive Economic Zone Debates in the Eastern Mediterranean Sea and
Fisheries», Journal Black Sea/ Mediterranean Environment, Vol. 14,(2008), σ.77-83.
Α. Syrigos, The Status of the Aegean Sea according to Ιnternational Law, Εκδ. Σάκκουλας (1998), σ.
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νότιας Κρήτης, το Δέλτα του Νείλου, η Λεκάνη της Λεβαντίνης, η Λεκάνη του
Ηρόδοτουπεριέχουν μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων.136

Εικόνα3137
Επιπλέον,

ο

παραπάνω

χάρτης

αποδεικνύει

την

πιθανή

ύπαρξη

υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους . Γίνεται λόγος
για τεράστια αποθέματα σε Ιόνιο Πέλαγος όπως και στην περιοχή της Νότιας
Κρήτης.138 Το θέμα των υδρογονανθράκων εγείρει τη διαμάχη μεταξύ Ελλάδας –
Τουρκίας ως προς τα θέμα της υφαλοκρηπίδας όμως σε αυτή την περίπτωση γίνεται
επιτακτική η ανάγκη της ελληνικής ΑΟΖ και η οριοθέτησή της με τα γειτονικά κράτη
έτσι ώστε να γίνει σωστή έρευνα για τον εντοπισμό των κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων.
Σύμφωνα με το ά. 2, παρ. 1 του Ν. 2289/1995το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας
και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, στις υπολίμνιες και
υποθαλάσσιες περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται από το ά. 148, παρ. 1 του
Μεταλλευτικού Κώδικος, ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο και η άσκησή του αφορά
πάντα τη δημόσια ωφέλεια. Η ΑΟΖ συνιστά τη θαλάσσια ζώνη, η οποία εκτείνεται από

136

Αυτά τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων ήταν γνωστά σε Αμερικάνους και Γάλλους πριν από

αρκετά χρόνια, βλ. Καρυώτης, Η ΑΟΖ της Ελλάδαςό.π,, σ. 90-91.
137

Καρυώτης, Η ΑΟΖ της Ελλάδα,ό.π, σ. 100.

138

Καρυώτης, Η ΑΟΖ της Ελλάδας,ό.π, σ. 110-114
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την καθορισμένη ακτογραμμή ή γραμμή βάσης του εκάστοτε κράτους μέχρι 200 ν. μ.
από τις ακτές του και εντός της οποίας το κράτος τηρεί, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα
έρευνας

και

εκμετάλλευσης

των

φυσικών

πόρων

και

των

υδρογονανθράκων.Αντίστοιχα, το ά. 148 παρ. 1β του Ν.Δ. 210/1973139 ορίζει ότι:
«Ωσαύτως, το Δημόσιον έχει το αποκλειστικό δικαίωμα αναζητήσεως, ερεύνης και
εκμεταλλεύσεως πάντων των εν τω άρθρω 2 του παρόντος μεταλλευτικών ορυκτών,
των απαντωμένων: α) Επί του εντός της Ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης κειμένου βυθού
της θαλάσσης ή υπ’ αυτόν, β) Επί του και πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης βυθού της
θαλάσσης ή υπ’ αυτόν του συνεχομένου ή παρακειμένου μετά της ηπειρωτικής ακτής
ή νήσων και εις βάθος 200 μέτρων από της επιφάνειας της θαλάσσης, έτι δε και πέραν
του τελευταίου τούτου όπου τα υπερκείμενα ύδατα επιτρέπουν την άνω έρευναν και
εκμετάλλευσιν, τουτέστιν επί της υφαλοκρηπίδος, ώς αύτη νοείται και προσδιορίζεται
υπό των κεκυρωμένων δια νόμου διεθνών συμβάσεων».Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο
του ά. 148 παρ. 1β’ του Μεταλλευτικού Κώδικα: Εις περίπτωσιν καθ΄ ην η ανωτέρα
υφαλοκρηπίς παράκειται του εδάφους της Ελλάδος και ετέρου τινός Κράτους ομόρου ή
ούτινος αι ακταί κείνται έναντι των Ελληνικών ακτών, δια τον καθορισμόν των ορίων
της υφαλοκρηπίδας ταύτης θα τυγχάνουν εφαρμογής οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.
Τοά. 2,παρ. 1 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται από το ά. 156, παρ. 1 του ν.
4001/2011 ως εξής: «Το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των
υδρογονανθράκων που υπάρχουν στις χερσαίες, στις υπολίμνιες και υποθαλάσιες
περιοχές στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί αντιστοίχως κυριαρχία ή
κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης των ΗΕ για το Δίκαιο
της Θάλασσας, όπως κυρώθηκε με τον ν. 2321/11995 ανήκει αποκλειστικά στο
Δημόσιο και η άσκησή του αφορά πάντα τη δημόσια ωφέλεια…Ελλείψει συμφωνίας
οριοθέτησης με γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή
αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (αφ’ ής κηρυχθεί) είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο
της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσης (τόσο
ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας
139

Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 210/1973 (5.10.1973) «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», ΦΕΚ (Α' 277)

Δημοσιεύεται στη ιστοσελίδα http://www.ypeka.gr ( Ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
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ζώνης.» Το παραπάνω άρθρο συνιστά μια σημαντική νομική συνεισφορά του νόμου
4011/2011 και αφορά στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί υφαλοκρηπίδας και
την εναρμόνισή της με τις ευμενέστερες για τα ελληνικά συμφέροντα διατάξεις της
Σύμβασης, αλλά και με την πάγια ελληνική θέση περί οριοθέτησης των θαλασσίων
ζωνών βάσει της αρχής της ίσης απόστασης/μέση γραμμή.Η αξιοποίηση των
ελληνικών υδρογονανθράκων και την ΑΟΖ της χώρας με τις γειτονικές της έχει δύο
διαστάσεις: α) τον τρόπο προσδιορισμού της ΑΟΖ και β) την ανακήρυξή της. Με την
πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του ν. 4011/2011 που αναφέρεται στον τρόπο
προσδιορισμού της ΑΟΖ, έχει πλέον αποκτήσει πλήρη νομοθετική ισχύ αλλά και
επιπλέον υποχρεωτικότητα εφαρμογής για το σύνολο των ελληνικών αρχών, αυτό που
μέχρι τον Αύγουστο του 2011 ήταν απλά η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας κατά
τις συζητήσεις της με τις χώρες με τις οποίες διαβουλεύεται όσον αφορά τον
προσδιορισμό της ΑΟΖ Ώστε, η συγκεκριμένη νομική υποχρέωση, για τον τρόπο
υπολογισμού της ελληνικής ΑΟΖ, να συνιστά σημαντικό βήμα στην κατοχύρωση των
εθνικών μας δικαιωμάτων.140
Συνεπώς, ήταν επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού της ελληνικής νομοθεσίας,
λαμβάνονταςυπ’ όψιν ότι τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα αποδίδουν ιδιαίτερη
βαρύτητα στην εθνική νομοθεσία των κρατών στο πλαίσιο της αποσαφήνισης των
θέσεων τους ως προς τη μέθοδο οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.
Καθίσταται πλέον σαφές ότι, όταν αποφασισθεί η κήρυξη της ΑΟΖ στον ελληνικό
θαλάσσιο χώρο, τα εξωτερικά της όρια θα είναι τα ίδια με τα όρια της υφαλοκρηπίδας.
Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν απαιτείται η
κήρυξη

ΑΟΖ

για

την

εκμετάλλευση

των

υποθαλάσσιων

κοιτασμάτων

υδρογονανθράκων. Τα κυριαρχικά δικαιώματα του παράκτιου κράτους επί της
υφαλοκρηπίδας, όπως ήδη επισημάνθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, υφίστανται εξ
υπαρχής("ab initio")και αυτοδικαίως("ipso facto"), ανεξαρτήτως κατοχής ή ρητής
διακήρυξης.

Συνεπώς,

το δικαίωμα

εξερεύνησης

και

εκμετάλλευσης

των

πλουτοπαραγωγικών πόρων της υφαλοκρηπίδας δεν εξαρτάται ούτε επηρεάζεται από
την κήρυξη ΑΟΖ.141
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Ροζάκης, Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,ό.π, σ. 37-39.
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Ιωάννου – Στρατή, Δίκαιο της Θάλασσας,ό.π, σ. 194.
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Η υπο-αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας είναι αδιαμφισβήτητη.
Στοντομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων παρατηρήθηκε η
μεγαλύτερη κρατική αμέλεια.

Η

υστέρηση

αυτή

οφείλεται

αρχικά

στην

ελληνοτουρκική κρίση του 1987 η οποία σταμάτησε απότομα την δυναμική που
αναπτύσσονταν ως προς τις έρευνες στο Αιγαίο Πέλαγος, ενώ την ίδια στιγμή οι
έρευνες στον Ιόνιο, στο Κρητικό και τη Δυτική Ελλάδα ως τα τέλη της δεκαετίας του
1990 δεν έδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όμως αυτή η εγκατάλειψη της
έρευνας και κατ’ επέκταση παραγωγής υδρογονανθράκων αντιστράφηκε ιδιαίτερα
μετά την ίδρυση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων βάση του
Ν.4011/2011. Εκτός από το γεγονός ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας δεν ήταν
βιώσιμη, η δημοσιονομική κρίση που ξέσπασε μετέβαλλε το διεθνές και εσωτερικό
περιβάλλον εντός του οποίου διαμορφώνεται η ενεργειακή πολιτική. Ένας από τους
βασικούς άξονες της νέας πολιτικής είναι η μείωση της εισαγωγής υδρογονανθράκων
μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών έρευνας και βέβαια της αύξησης της εγχώριας
παραγωγής. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να επιχειρηθούν στο σύνολο της ελληνικής
επικράτειας και ιδιαίτερα μέσα στα όρια της ελληνικής οικονομικής υφαλοκρηπίδας
των 220.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, βάση του Ν.4001/2011. Στις τρέχουσες
οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας άλλωστε το κόστος της ετήσιας δαπάνης για την
εισαγωγή υδρογονανθράκων είναι τεράστιο. Ωστόσο η εκμετάλλευση του ενεργειακού
πλούτου της χώρας προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει τις διμερείς
διαπραγματεύσεις για την οροθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Αλβανία και
την Κύπρο142. Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί και ο ρόλος του Ισραήλ στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου παρόλο που δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση. Από τη
στιγμή που ανακαλύφθηκαν ποσότητες φυσικού αερίου στην περιοχή της ΑΟΖ του η
γεωστρατηγική του θέση άλλαξε και κατέστη ένας δυναμικός εξαγωγέας φυσικού
αερίου. Επομένως, το τρίγωνο ενεργειακού πλούτου Ισραήλ – Ελλάδα – Κύπροςπου
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Θ. Τσακίρης, «Η Ενεργειακή Διάσταση της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής: Από τη Διπλωματία

των Αγωγών στην Παραγωγή Υδρογονανθράκων», Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Κείμενο Πολιτικής Νο.21 (2012), σ. 3-11.
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δημιουργήθηκε στην περιοχή καλύπτει τις ανάγκες σε φυσικό αέριο ολόκληρης της
Ε.Ε. 143
Πράγματι, η ενέργεια υπό την έννοια της

έρευνας και εκμετάλλευσης

υδρογονανθράκων αναδεικνύεται στην σημερινή συγκυρία ως μια βασική πηγή εσόδων
για την ελληνική οικονομία. Η διαπίστωση αυτή όμως εγείρει το ζήτημα της
δυνατότητας της Ελλάδας να ερευνήσει και να εκμεταλλευτεί το θαλάσσιο χώρο της,
συμπεριλαμβανομένης

της

υφαλοκρηπίδας

και

της

ΑΟΖ,

δεδομένου

ότι

πιθανολογείται σημαντική συγκέντρωση αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο τομέας της έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων αποτελεί ένα δύσκολο τεχνικό, οικονομικό, νομικό και διπλωματικό
εγχείρημα καθώς υπάρχει η ανάγκη ανακήρυξης και οριοθέτησης της ελληνικής ΑΟΖ.
Πράγματι, βάσει των διεκδικήσεων της Τουρκίας και της άρνησης τους να
αναγνωριστεί στην Ελλάδα το δικαίωμα ανακήρυξης και οριοθέτησης ΑΟΖ, η
ενεργειακή ανάπτυξη της χώραςπροϋποθέτει μια δυναμική εξωτερική πολιτική και την
βελτίωση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου144.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί μια τελευταία εξέλιξη στο θέμα των
υδρογονανθράκων η οποία συνέβη την άνοιξη του 2014 και αφορούσε την υπογραφή
σύμβασης παραχώρησης τριών περιοχών της Ελλάδας (Ιωάννινα, ΠατραϊκόςΚόλπος,
Κατάκολο) για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.145

Κεφάλαιο 3: Σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας ενόψει της
αναγνώρισης ΑΟΖ
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3.1 Ιστορική αναδρομή
Μετά το τέλος του ΄Β Παγκοσμίου πολέμου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
βρίσκονται σε επίπεδο συνεργασίας στο πλαίσιο της ένταξης και των δύο χωρών στο
ΝΑΤΟ. Τη δεκαετία του ΄50 με το θέμα του καθορισμού του καθεστώτος της Κύπρου
και των γεγονότων του ΄55 στην Κωνσταντινούπολη οι σχέσεις διαταράσσονται. Το
1964 οι Έλληνες υπήκοοι που ζουν στην Τουρκία αντιμετωπίζουν μια μαζική απέλαση
από τις τουρκικές αρχές .
Η Ελλάδα και η Τουρκία από τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 διανύουν
περιόδους εντάσεων οι οποίες έχουν εκκίνηση κυρίως το Αιγαίο Πέλαγος. Το νομικό
καθεστώς του Αιγαίου βρίσκεται συνέχεια στο επίκεντρο των διαφορών των δύο
κρατών. Έτσι ο πολιτικός και στρατιωτικός ανταγωνισμός τους συμβάλλει στην
επιδείνωση ή την μη εξομάλυνση των σχέσεων τους. Από το 1973 εκδηλώνεται μια
σειρά μονομερών ενεργειών αναθεώρησης του διεθνούς νομικού καθεστώτος του
Αιγαίου και το 1974 έχουμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, την κατοχή του
Βόρειου τμήματος αυτής και την προσπάθεια κατάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Τουρκία δημιουργεί ένα κλίμα οξύτητας με σκοπό την επιβολή ενός καθεστώτος
σύμφωνο με τις βλέψεις της στο Αιγαίο και κατ’ επέκταση στην Νοτιοανατολική
Μεσόγειο εφόσον υπάρχει επίγνωση από την πλευρά της για τον οικονομικό πλούτο
(ύπαρξη υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου) στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου. Αντίθετα, η Ελλάδα χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς
οργανισμούς, η Τουρκία χρησιμοποιεί μια γεωπολιτική στρατηγική με μέσο την
στρατιωτική ισχύ της και με τη δημιουργία συμμαχιών για την διευκόλυνση των
διεκδικήσεών της146.
Η ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα χρονολογείται από το
Νοέμβριο του 1973147, όταν «η Τουρκία μονομερώς δημοσιεύει στην Τουρκική
εφημερίδα της κυβερνήσεως επίσημη απόφαση «παραχώρησης» σε τουρκική εταιρεία
πετρελαίων (TRAO) το δικαίωμα εξερεύνησης του βυθού στο βορειοανατολικό Αιγαίο
για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων». Σε αντίστοιχη πράξη προχώρησε
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η Τουρκία το 1974, επεκτείνοντας τις ήδη εκχωρηθείσες περιοχές.Οι έρευνες αυτές, θα
«επικάλυπταν περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας των νησιών Λήμνου,
Σαμοθράκης, Αγ. Ευστρατίου, Λέσβου και Χίου»148. Το διάστημα 1974-1976
πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο Αιγαίο από τουρκικά ωκεανογραφικά σκάφη. Τον
Αύγουστο του 1976

η Ελλάδα είχε ήδη προσφύγει μονομερώςστο Συμβούλιο

Ασφαλείας και προς το ΔΔΧόπου ζητούσε να ληφθούν προσωρινά μέτρα προστασίας
καθώς και την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Συγκεκριμένα,ζητούσε από το ΔΔΧ να
υποδείξει προς τα δύο μέλη (προς τον εαυτό της και προς την Τουρκία) να διακόψουν
τις διερευνητικές εργασίες όσο υπάρχει σε εκκρεμότητα η επίλυση της διαφοράς για
όσες περιοχές όπου η Τουρκία είχε εκχωρήσει άδειες και αμφισβητούσε η Ελλάδα και
να υποδείξει και προς τα δύο μέρη να αποφεύγουν να εκχωρούν άδειες έρευνας και
εκμεταλλεύσεως και να μη λαμβάνουν στρατιωτικά μέτρα που μπορεί να οδηγήσουν
σε επικίνδυνες καταστάσεις στις σχέσεις τους.Καταγγέλλονται οι ενέργειες και η
προκλητικότητα της Τουρκίας με την παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών
δικαιωμάτων επί της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Μετά από τα παραπάνω το
Συμβούλιο Ασφαλείας με την υπ΄ αριθμό 365/1976 απόφαση στις 25 Αυγούστου 1976
θεωρεί ότι δημιουργείται κίνδυνος που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στην
περιοχή και ζητά από τα δύο κράτη να περιορίσουν την ένταση ώστε να διευκολυνθεί
η διαδικασία των διαπραγματεύσεων προσφεύγοντας στα αρμόδια όργανα και
ιδιαίτερα στο ΔΔΧ για την επίλυση των νομικών διαφορών τους 149.
Σε μία προσπάθεια μείωσης της έντασης έλαβαν χώρα συνομιλίες μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας στη Βέρνη και στις 11 Νοεμβρίου του 1976 όπου οι δύο χώρες
προχώρησαν στην υπογραφή του ομώνυμου πρακτικού για τη διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων σχετικά με την υφαλοκρηπίδα.Το πρακτικό έθετε το πλαίσιο
συμπεριφοράς για τον χειρισμό του θέματος ώσπου να υποβληθεί στο ΔΔΧ. Σε αυτό
αναφέρεται ότι και τα δύο μέρη θα απόσχουν από κάθε πρωτοβουλία ή πράξη σε σχέση
με την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στις
διαπραγματεύσεις. Μετά την άρνηση της Τουρκίας να προσφύγει σε αυτό, το πρακτικό
της Βέρνης έπαψε να ισχύει.Η Ελλάδα βασιζόμενη στο άρθρο 41 του Καταστατικού
του Διεθνούς Δικαστηρίου και στο άρθρο 33 της Γενικής Πράξης ζήτησε την επιβολή
προσωρινών μέτρων μέχρι να αποφανθεί επί της ουσίας της διαφοράς. Το ΔΔΧ από
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την άλλη πλευρά δεν προχώρησε στη συζήτηση επί της ουσίας του προβλήματος
οριοθετήσεως της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, αλλά επέβαλλε τα προσωρινά μέτρα
που ζητούσε η ελληνική προσφυγή. Παρόλο που κλήθηκε να συστήσει στα δύο κράτη
να διατηρήσουν το καθεστώς όπως ίσχυε μέχρινα ληφθεί η τελική απόφαση,τελικά,
έκρινε ότι «οι ερευνητικές εργασίες της Τουρκίας στην διεκδικούμενη από την Ελλάδα
υφαλοκρηπίδα δεν συνιστούσαν ανεπανόρθωτη ζημιά στα ελληνικά συμφέροντα των
οποίων η προστασία είχε ζητηθεί από την Ελλάδα». Η συζήτηση ενώπιον του ΔΔΧ για
τη διαφορά της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο «κωλυσιεργούσε από υπαιτιότητα και των
δύο κρατών.Στις 19 Δεκεμβρίου 1978 το ΔΔΧ «κήρυξε τον εαυτό του αναρμόδιο για
την εκδίκαση της υπόθεσης».

Τα δύο κράτη δεν έχουν κυρώσει τα ίδια διεθνή

συμβατικά κείμενα, έτσι, το ΔΔΧ σε περίπτωση προσφυγής τους σε αυτό θα πρέπει να
ερευνήσει πάνω σε ποιες αρχές θα πρέπει να στηριχτεί150.
Κατά την περίοδο 1982 με 1987 δεν παρατηρήθηκε καμία εξέλιξη στο θέμα της
οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εκκρεμότητα
συνεχίστηκε μέχρι το Μάρτιο του 1987, οπότε η κρίση έφθασε στα όρια ένοπλης
αντιπαράθεσης όταν το Τουρκικό πλοίο («Piri-Reis») συνοδευόμενο από τουρκικά
πολεμικά ξεκίνησε να πραγματοποιεί έρευνες στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. 151 Η
κρίση εκτονώθηκε με παρέμβαση των τότε πολιτικών αρχηγών (Παπανδρέου – Οζάλ)
οπότε και δόθηκε η ευκαιρία στην Ελλάδα να επαναδιατυπώσει τις πάγιες θέσεις της
για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. 152
Το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας αποτελεί το μεγαλύτερο σημείο τριβής στις
σχέσεις των δύο χωρών και έχει φέρει αρκετές φορές τις δύο χώρες στα πρόθυρα του
πολέμου. Οι μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας συνεχίζονται και τη δεκαετία του
΄90 οπότε απειλεί με πόλεμο σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της
ύδατα σε 12 ν. μ..153 Με την πάροδο των ετών επήλθε και μια μεταβολή των τουρκικών
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διεκδικήσεων. Η μεταβολή αυτή έγινε εμφανής μετά το 1996 με την κρίση των
Ιμίων.Ενώ μέχρι το 1987 οι διεκδικήσεις τη Τουρκίας αφορούσαν την εκχώρηση δικαιωμάτων
σε θαλάσσιες ζώνες με την κρίση των Ιμίων τίθεται ζήτημα εδαφικής κυριαρχίας στην ελληνική
επικράτεια. Η Τουρκία σε κλιμάκωση και κατ’ επέκταση αύξηση των διεκδικήσεων της,
δημιούργησε τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες», την αμφισβήτηση δηλαδή ενός μεγάλου αριθμού
νησίδων και βραχονησίδων του Αιγαίου Πελάγους έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για την
ακύρωση της συνθήκης της Λωζάνης154.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα με βάση το διεθνές
δίκαιο και αναγνωρίζει ως μοναδικήνομική διαφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις την
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία αντίθετα, αμφισβητεί το καθεστώς στο
Αιγαίο και των ελληνικών νησιών, την ελληνική κυριαρχία και τις ελληνικές
δικαιοδοσίες. Στις 10 Ιανουαρίου 1994 η Ελλάδα, υπέβαλλε δήλωση, που αναφέρει ότι
αναγνωρίζει, χωρίς ειδική σύμβαση, ως υποχρεωτική τη δικαιοδοσία του ΔΔΧ, σε
σχέση με οποιοδήποτε άλλο κράτος που αναλαμβάνει την ίδια υποχρέωση, για όλες τις
νομικές διαφορές που αφορούν:
α.

Την ερμηνεία μιας συνθήκης,

β.

Κάθε θέμα διεθνούς δικαίου,

γ. Την ύπαρξη γεγονότος που, αν διαπιστωνόταν, θα αποτελούσε παραβίαση
διεθνούς υποχρεώσεως
δ. Τη φύση και την έκταση των επανορθώσεων που πρέπει να γίνουν για την
παραβίαση μιας διεθνούς υποχρεώσεως.
Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε χώρα που αναγνωρίζει με τους ίδιους όρους του ΔΔΧ
( άρθρο 36, παράγραφος 2 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου) μπορεί να
άγει σε αυτό την επίλυση οποιασδήποτε «διαφορά» της. Η Τουρκία όπως παρατηρείται
δεν θα αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του ΔΔΧ, εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε
υποβολή ανάλογης δήλωσης. Συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι δεν είναι μέρος της
Σύμβασης περιορίζεται η δράση του παραπάνω διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου 155.
Κατά τη δεκαετία 1999 με 2010 λόγω της προενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας βρίσκονται σε κατάσταση
ισορροπίας και στασιμότητας156. Εδώ πρέπει να αναφερθεί και ένα πρόσφατο γεγονός
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στο οποίο δεν δόθηκε η απαιτούμενη σημασία. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2013 έλαβε
χώρα ο 55ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από το 2002 που
αφορούσε τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη
φορά που έγινε αναφορά στο θέμα της ΑΟΖ

με πρωτοβουλία της ελληνικής

πλευράς.157

3.2 Η ελληνοτουρκική διαφορά για την ΑΟΖ
Η θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ είναι μία προέκταση της Ευρωπαϊκής ΑΟΖ στο
χώρο της Μεσογείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αποφάσεις των διεθνών
δικαιοδοτικών οργάνων, οι οποίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο
μελέτης για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τις ΑΟΖ της Ελλάδας και της
Κύπρου. Η Ελλάδα και η Κύπρος από νομικής άποψης είναι πλήρως καλυμμένες στο
ζήτημα της ανακήρυξης ΑΟΖ και της άσκησης δικαιωμάτων στο χώρο της
Μεσογείουσύμφωνα με τη Σύμβαση. Ως αποτέλεσμα είναι ο αποκλειστικός έλεγχος
της Ελλάδας στην περιοχή που σχηματίζουν οι δυο ΑΟΖ γεγονός που στερεί τα
δικαιώματα της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, η ΑΟΖ είναι μια παράμετρος σημαντική, η
οποία θα πρέπει να έρθει στο προσκήνιο, όταν διαμορφωθούν, οι κατάλληλες
συνθήκες, που σήμερα δεν υπάρχουν. Όταν δηλαδή οριοθετήσει η Ελλάδα την
υφαλοκρηπίδα ή τις ΑΟΖ με τις έξι γειτονικές χώρες όπως, Ιταλία, Αλβανία,Κύπρο,
Λιβύη, Αίγυπτος και Τουρκία.158
Οι ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο θα πρέπει να επιλυθούν με
διαπραγματεύσεις. Η μονομερής ανακήρυξη ΑΟΖ είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεν
δίνει αυτομάτως την κυριότητά της. Επομένως, απαιτείται σύναψη συμφωνιών
οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη και σε περίπτωση ασυμφωνίας, παραπομπή στο
ΔΔΧ. Η Τουρκία έχει προσεταιρισθεί τις γειτονικές μας χώρες – Αλβανία – Λιβύη και
τελευταία και την Αίγυπτο η οποία ταυτίστηκε με αυτήν ως προς το θέματου
Καστελόριζου χαρακτηρίζοντας το τελευταίο ως απομονωμένη νησίδα, που στερείται
ΑΟΖ και κατ’ επέκταση υφαλοκρηπίδας. ΣτοΑιγαίο οι ΑΟΖ και οι υφαλοκρηπίδες των
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νησιών της Ελλάδας συμπίπτουν απολύτως ως προς την έκτασή που καταλαμβάνουν
μεταξύ τους γεγονός που κάνει δύσκολη την ανακήρυξη της ΑΟΖ. 159
Η τουρκική πολιτική η οποία αναγνωρίζει δικαιώματα υφαλοκρηπίδας μόνο
στην ηπειρωτική Ελλάδα και τις Κυκλάδες δικαιολογείται έως το 1982, αργότερα
ψηφίζεται

η Σύμβαση η οποία επιτρέπει στην Ελλάδα να διεκδικεί τα νόμιμα

δικαιώματά τηςστο Αιγαίο. Η εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής από την Τουρκία
μετά το 1974, χαρακτηρίζεται από έντονο σωβινισμό με κυρίαρχο στοιχείο την
ασφάλεια του κοσμικού κράτους. Αυτός είναι και ο λόγος που αναγάγει τη διαφορά της
με την Ελλάδα σε πολιτικό επίπεδο. Η εκάστωτε τουρκική κυβέρνηση
προσανατολίζεται σε αυτή την ιδεολογία και όχι σε κάτι διαφορετικό. Αντίθετα, η
ελληνική πλευρά αναγνωρίζει ως τη μόνη διαφορά – νομικής φύσεως - ανάμεσά τους
την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και για την επίλυσή της βασίζεται στους κανόνες
του διεθνούς δικαίου160. Η Ελλάδα άργησε να αντιληφθεί τη σημασία της Σύμβασης
(την επικύρωσε μόλις το 1995) χωρίς ως σήμερα να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που
της παρέχει. Παρόλο που η Σύμβαση, δίνει στην Ελλάδα ισχυρά πλεονεκτήματα 161, δεν
έχει προχωρήσει στηνανακήρυξή της, δίνοντας κύρια προτεραιότητα στη ρύθμιση της
υφαλοκρηπίδας162.
Το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονται σε επίπεδο διερευνητικών
συνομιλιών με σκοπό την επίλυση των ζητημάτων που προέχουν έτσι ώστε να
ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υφαλοκρηπίδα. Έτσι , είναι εύλογο
το ερώτημα που τίθεται εάν δηλαδή η Ελλάδα θα έπρεπε να ανακηρύξει ΑΟΖ. Εφόσον,
δεν είναι σίγουρο ότι η Τουρκία δεν θα φέρει αντιρρήσεις ως προς την ύπαρξη ΑΟΖ
στο Αιγαίο. Εάν, η Ελλάδα δεν αιτηθεί για τη μελλοντική διαπραγμάτευση της ζώνης
μπορούν να συνεχιστούν οι διερευνητικές συνομιλίες. Άλλωστε, η οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας καλύπτει της διεκδικήσεις της Ελλάδας (στην εκμετάλλευση του
πλουτοπαραγωγικού πλούτου του βυθού και του υπεδάφους για αναζήτηση νέων ενεργειακών
πηγών) καθώς, η έννοια της ΑΟΖ είναι οικονομική και όχι γεωλογική. Αυτό δεν την

περιορίζει από μια μελλοντική αναθεώρησή της όταν το επιτρέψουν οι πολιτικές
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συνθήκες που επικρατούν στα δύο κράτη. Επιπλέον, δεν την εμποδίζει να υπογράψει
συμφωνίες με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ανατολική Μεσόγειο (με Κύπρο,
Αίγυπτο, Λιβύη ) για την εκμετάλλευση της ΑΟΖ στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου163.
Στηριζόμενοι στο ά. 121, παρ. 1 της Σύμβασης(εφόσον η Ελλάδα είναι
συμβαλλόμενο μέρος) παρέχεται νομική ισχυροποίηση στο θέμα των νησιών, καθόσον
αυτά διαθέτουν ΑΟΖ (πλην βράχων και βραχονησίδων, που δεν συντηρούν οικονομική
ζωή), όπως ακριβώς και οι ηπειρωτικές περιοχές. Έτσι, εξασθενεί το επιχείρημα της
Τουρκίας ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, διότι επικάθονται στην υφαλοκρηπίδα
της Ανατολίας.164.
Η Ελλάδα θεωρεί την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ως τη μόνη διαφορά και
πάντως νομικής φύσεως, μεταξύ των δύο κρατών και θέλει τη δικαστική διευθέτησή
της. Αντίθετα, η Τουρκία θέτει το ζήτημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται σαφές
ότι οι διεκδικήσεις της υπερβαίνουν κατά πολύ τα δικαιώματά της τα οποία απορρέουν
από το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία αποβλέπει στην απόκτηση δικαιωμάτων
υφαλοκρηπίδας δυτικά των ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου και κατά
συνέπεια στη δημιουργία μιας ζώνης τουρκικής δικαιοδοσίας. Το γεγονός ότι η
τουρκική άποψη δεν βασίζεται σε κανένα κανόνα του διεθνούς δικαίου, αποκαλύπτει
την επιδίωξη της Τουρκίας να αναγάγει μια διαφορά νομικής φύσεως σε πολιτική. 165
Ο ρόλος των ΗΠΑ στο θέμα της ελληνικής ΑΟΖ

είναι, επίσης, πολύ

σημαντικός αφού τα δυο κράτη χρησιμοποιούν ως μέθοδο οριοθέτησης την αρχή της
μέσης γραμμής.Η ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα αποτελεί μια ειδική περίσταση
ημίκλειστης θάλασσας. Ως αποτέλεσμα, ήταν να προταθεί από τις ΗΠΑ επανειλημμένα
η συνεκμετάλλευση της ελληνικής ΑΟΖ με την Τουρκία όχι σε ένα μέρος της αλλά σε
όλο το Αιγαίο Πέλαγος. 166Αυτή η κίνηση επιδεινώνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και
δίνει νέα διάσταση στο διάλογο μεταξύ των δύο κρατών για την υφαλοκρηπίδα167.
Όπως είδαμε παραπάνω, οι ΑΟΖ της Ελλάδος και της Κύπρου εφάπτονταικαι
δίνουν τη δυνατότητα στα δύο κράτη να οριοθετήσουν στην περιοχή της Ανατολικής
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Μεσογείου, γεγονός πουστερεί από την Τουρκία τα κυριαρχικά δικαιώματά της στην
περιοχή. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν υπογράψει τη Σύμβαση και οι σχέσεις τους
όσον αφορά την ΑΟΖ διέπονται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επομένως,
μπορούν να οριοθετήσουν σε ΑΟΖ καθώς νομικά καλύπτονται . Στην περίπτωση της
ΑΟΖ, στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, η οριοθέτηση της μεταξύ γειτονικών
κρατών (Ελλάδα και Κύπρου) θα είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή του γεωπολιτικού
πεδίου.

3.3 Ελλάδα και Τουρκία ως προς το Καστελόριζο
Κέντρο βάρους και σημείο τριβής στην οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ είναι
το Καστελόριζο, το οποίο«απέχει 80 μίλια από τη Ρόδο, 170 μίλια από την Κύπρο,
αλλά μόνο 1 μίλι από την Τουρκία. Έχει έκταση 5 τ. μ. και κατοικείται από 400
κατοίκους, ενώ στο τέλος του 19ου αιώνα είχε 10.000 κατοίκους».168H γεωγραφική
θέση του, του επιτρέπει να επηρεάζει μία τεράστια περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Το Καστελόριζο, σύμφωνα με τη Σύμβαση διαθέτει ΑΟΖ. Εφαρμόζοντας
τον κανόνα της μέσης γραμμής, το Καστελόριζο επιτρέπει την γειτνίαση της ελληνικής
και κυπριακής ΑΟΖ. Αντίθετα, περιορίζει την γειτνίαση των ΑΟΖ της Τουρκίας και
της Αιγύπτου.Εάν το Καστελόριζο δεν υπήρχε η Τουρκία θα δημιουργούσετη δική της
ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, δημιουργώντας άλλα δεδομένα. 169
Στην περιοχή του Καστελόριζουέγιναν αρκετές απόπειρες διεξαγωγής έρευνας
στα χωρικά ύδατα για την αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πηγών οι οποίες ανέδειξαν
το ζήτημα των σχέσεων Ελλάδας-Κύπρου με την Τουρκία, καθώς και των σχέσεων του
Ισραήλ και τις υπόλοιπες Μεσογειακές χώρες. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης,
αναζήτησης νέων ενεργειακών πηγών και έντονων ανακατατάξεων στις χώρες του
Αραβικού κόσμου, το θέμα της ΑΟΖ αποκτά ιδιαίτερη σημασία και επιδρά στον
επανακαθορισμό των σχέσεων όλων των χωρών της Μεσογείου, πολύ περισσότερο στη
συγκεκριμένη περιοχή στην οποία διασταυρώνονται στρατηγικά και γεωπολιτικά
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συμφέροντα των ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσίας, Κίνας, κ.ά., για τον έλεγχο και εκμετάλλευση των
ενεργειακών πόρων της ευρύτερης περιοχής 170.
Είναι γνωστό ότι η τουρκική πλευρά υποστηρίζει για το Καστελόριζο ότι:
α. Δεν έχει υφαλοκρηπίδα λόγω του ότι επικάθεται στην υφαλοκρηπίδα της
Ανατολίας, δηλαδή στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, δίνοντας έτσι μια γεωλογική έννοια
στον όρο171. Το τελευταίο δεν μπορεί να ισχύει καθώς μετά τη Σύμβαση η ΑΟΖ δεν
σχετίζεται με το γεωλογικό περιεχόμενο της υφαλοκρηπίδας. Όπως είδαμε παραπάνω,
η Τουρκία αναγνωρίζει δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα μόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα
και τις Κυκλάδες. Σύμφωνα με τη Σύμβαση τα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ οπότε η Ελλάδα
να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
λαμβάνοντας υπόψη το παράδειγμα της Κύπρου. 172
β. Το μέγεθος του νησιού αποδεικνύει το παραπάνω και δεν γίνεται να έχει τα
ίδια δικαιώματα με την ηπειρωτική Τουρκία που κυριαρχεί ως μέγεθος ακτογραμμής
στην περιοχή. Η Τουρκίααμφισβητεί την ύπαρξη υφαλοκρηπίδας στα νησιά. Το ά. 121
αντικρούει το επιχείρημά της, στην παρ. 3 με εξαίρεση αναφέρει ότι ακατοίκητοι
βράχοι δεν διαθέτουν ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδα, αλλά αυτό δεν αφορά την Ελλάδα καθώς
οι ΑΟΖ των ακατοίκητων ελληνικών νησιών επικαλύπτονται από την ΑΟΖ των
υπόλοιπων κατοικήσιμων νησιών του Αιγαίου. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι στα νησιά
του Αιγαίου ισχύει η «αρχή των ειδικών περιστάσεων» .173
Στην περίπτωση του Καστελόριζου, ισχυρίζονται οι Τούρκοι,«η αναλογικότητα
δεν θα επέτρεπε στη μεσολαβούσα νήσο -το Καστελόριζο- να στερήσει την πολύ
μεγαλύτερη τουρκική ακτή, που κείται όπισθεν της ελληνικής νήσου, από την ΑΟΖ
που της δίδει η μέση γραμμή».
Παρακάτω, θα συγκρίνουμε τρία παραδείγματα κρατών με την περίπτωση του
Καστελόριζου, στα οποία η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους έγινε με
παραπομπή τους σε διεθνές δικαστικό όργανο.
Σύμφωνα με απόφαση του ΔΔΧ, το 2009 κατά την οριοθέτηση των θαλασσίων
ζωνών μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, η Νήσος των Όφεων
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που ανήκει στην Ουκρανία και βρίσκεται κοντά στις Ρουμανικές ακτές, δεν έχει ούτε
υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΖ αλλά μόνο χωρικά ύδατα διότι είναι ακατοίκητηκαι υπάρχει
μόνο στρατιωτική φρουρά. Το ΔΔΧδεν έλαβε καθόλου υπ’ όψιν το παραπάνω και το
χαρακτήρισε ως ακατοίκητο όπως, στην πραγματικότητα ήταν και εξακολουθεί να
είναι ακόμα.174Οπότε, υπάρχει η διαφοροποίηση μεταξύ, αφενός, της Νήσου των
Όφεων (που είναι απομονωμένη, έγινε «τεχνητά» κατοικήσιμη από το 2007 -με 100
περίπου στρατιώτες και τις οικογένειές τους- και είναι και πολύ μικρή σε επιφάνεια:
0,17 τ.χλμ) και, αφετέρου, του Καστελόριζου (που είναι πολύ μεγαλύτερο, από αιώνων
κατοικημένο -με πληθυσμό 406 κατοίκων κατά την απογραφή του 2001- και αποτελεί
λειτουργικό τμήμα των Δωδεκανήσων).
Η υπόθεση Νικαράγουα- Κολομβίααφορούσε την απόδοση κυριαρχίας σε επτά
νησιά τα οποία βρίσκονταν ακριβώς απέναντι από τις ηπειρωτικές ακτές της Νικαράγουα και
την οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων μεταξύ των δύο κρατών. Το ΔΔΧ έκρινε ότι η
κυριότητα της Κολομβίας στα επτά νησιά είναι αδιαμφισβήτητη. Όμως, ενώ, η Κολομβία
κέρδισε την κυριαρχία των νήσων, έχασε αρκετά μεγάλη έκταση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Σε

αντίστοιχο καθορισμό της ΑΟΖ στο Αιγαίο, όχι μόνο το Καστελλόριζο θα έχανε το
δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, αλλά θα αμφισβητούνταν ακόμα και οι ζώνες
τωννησιών των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου. Κι αυτό διότι αντίκεινται των
τουρκικών ηπειρωτικών ακτών.175.
Οι δυο περιπτώσεις κρατών, που είδαμε παραπάνω, έχουν αρνητικά στοιχεία
για τηνΕλλάδα και επηρεάζουν αρκετά την οριοθέτηση των ΑΟΖ, τόσο με την Τουρκία
όσο και με τις άλλες γειτονικές χώρες, από τη στιγμή μάλιστα, όπου φαίνεται ότι η
προσφυγή στο ΔΔΧ, δεν εξασφαλίζει πλήρως τη δικαίωση όλων των ελληνικών
θέσεων176.
Αντίθετα, στην περίπτωση του Μπαγκλαντές και της Μιανμάρ, η οποία
προσομοιάζει με την περίπτωση του Καστελόριζου, το Διεθνές Δικαστήριο για το
Δίκαιο της Θάλασσας (ITLOS) έκρινε ότι στο νησί Σεν Μάρτιν το οποίο ενώ ανήκει
στο Μπαγκλαντές και βρίσκεται κοντά στις ακτές της Μιανμάρδιαθέτει πλήρως
Αιγιαλίτιδα Ζώνη 12 ν. μ. με βάση την αρχή της μέσης γραμμής και καταγράφεται
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ρητώς, ότι, τα δικαιώματα αυτά (χωρικά ύδατα 12 ν. μ.) υπερτερούν της
υφαλοκρηπίδας, οπότε δεν έχει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Το Μπαγκλαντές και η
Μιανμάρέχουν παρακείμενες και όχι αντικείμενες ακτές (όπως μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας) και στην περίπτωσή τους δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν γεωλογικά
χαρακτηριστικά(δηλαδή ότι, τα νησιά του Αιγαίου, επικάθονται στην υφαλοκρηπίδα
των Μικρασιατικών ακτών και επομένως, δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα).
Επιπλέον, το Καστελόριζο ανήκει στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων και δεν είναι
απομονωμένο, όπως το Σεν Μάρτιν (Μπαγκλαντές), έχοντας ιστορική, νομική και
οικονομική συνέχεια με τον ελλαδικό χώρο177.
Οι νομικές αποφάσεις της περίπτωσης Μπαγκλαντές - Μιανμάρ αξιοποιούνται
από την Τουρκία για να αμφισβητήσουν το δικαίωμα σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο
Καστελόριζο. Όμως σύμφωνα με γεωλογικές έρευνες, οι τουρκικές ακτές απέναντι από
το Καστελόριζο έχουν υποστεί πρόσχωση από ύλη που προήλθε από το Καστελόριζο,
άρα θεμελιώνεται το δικαίωμα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, γεγονός το οποίο αποσιωπά
η Τουρκία178.
Όπως είδαμε παραπάνω, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να
οριοθετηθεί με βάση την αρχή της μέσης γραμμής, ενώ η Τουρκία υποστηρίζει ότι τα
νησιά του Αιγαίου δεν έχουν δικαίωμα υφαλοκρηπίδας και ότι η εγγύτητα των
ελληνικών νησιών στα τουρκικά παράλια αποτελεί ειδική περίσταση.Το Καστελόριζο
σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες (Συνθήκη της Λωζάνης) ανήκει στο νησιώτικο
σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων και δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο νησί, ενώ σε
περίπτωση αναγνώρισης πλήρους επήρειας αιγιαλίτιδας ζώνης του δίνει πλεονέκτημα,
διότι ρητά η τελευταία υπερτερεί του δικαιώματος της υφαλοκρηπίδας 179.
Στο Καστελόριζο συναντώνται οι ΑΟΖ της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αιγύπτου
και της Τουρκίας, οπότε, τα νομικά επιχειρήματα της Ελλάδαςενισχύονται διότι,
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προστίθεται ως νομολογία στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ότι τα χωρικά ύδατα των
νησιών, ανεξαρτήτως μεγέθους και θέσης, είναι τα 12 ν. μ. γεγονός που αντικρούει
τις θέσεις της Τουρκίας, η οποία επιμένει ότι τα χωρικά ύδατα των νησιών του Αιγαίου
δεν μπορούν να επεκταθούν πέραν των 6 ν. μ..180
Υπογραμμίζεται, μάλιστα, ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου στα νότια της Κρήτης, όπως και στο Αιγαίο, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν
μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, πράγμα που ενισχύει την
επιθετικότητα της Τουρκίας. Γι’ αυτό προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει
τηρύθμιση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Μεσογειακών χωρών (Αίγυπτο, Λιβύη,
Αλβανία), προκειμένου να αποτρέψει την απόκτηση πρόσθετου διαπραγματευτικού
πλεονεκτήματος. Δύο γεγονότα από τις αρχές του τρέχοντος χρόνου δείχνουν το ρόλο
της Τουρκίας προκειμένου να γίνει χώρα-ρυθμιστής στην περιοχή. Το πρώτο αφορά
την προσωρινή ματαίωση της ενεργειακής συμφωνίας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, λόγω
πιέσεων του Λιβάνου ότι σε περίπτωση υπογραφής θα καταγγείλει τη συμφωνία
Κύπρου-Λιβάνου για την ΑΟΖ (ο Λίβανος διεκδικεί επανακαθορισμό της ΑΟΖ με
Κύπρο και Ισραήλ). Το δεύτερο είναι η άρνηση της Αιγύπτου να διαπραγματευθεί με
την Ελλάδα την ΑΟΖ, ισχυριζόμενη ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ
Ελλάδας-Τουρκίας για το Καστελόριζο και μετά να γίνει συμφωνία ΕλλάδαςΑιγύπτου.

Συμπεράσματα
Για τη θέσπιση της ΑΟΖ χρειάστηκε να καταβάλλουν προσπάθεια αρκετά
κράτη έτσι ώστε να κατοχυρωθούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στον ευρύτερο
θαλάσσιο χώρο. Εδώ, θα μπορούσε να γίνει μια ανασκόπηση στην έννοια και το
περιεχόμενο της νέας θαλάσσιας ζώνης, κατά την οποία προκύπτουν οι παρακάτω
εκτιμήσεις.
Η ΑΟΖ θεσπίστηκε και σήμανε την αρχή μιας νέας περιόδου αλλάζοντας το
ισχύον καθεστώς στο θαλάσσιο χώρο και επεκτείνοντας τα δικαιώματα θαλάσσιας
δικαιοδοσίας των παράκτιων κρατών. Στηριζόμενοι στο σκοπό για τον οποίο
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δημιουργήθηκε η ΑΟΖ μπορεί να υποστηριχτεί ότι τα όρια της στο μέλλον μπορούν
να επεκταθούν καταλαμβάνοντας μέρος της ανοιχτής θάλασσας και να περιορίσουν
την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα πλαίσια της ΑΟΖ.
Με τη θέσπιση του όρου, παρέχεται στα παράκτια κράτη η δυνατότητα
άσκησης αποκλειστικών δικαιωμάτων στους ζώντες πόρους της ζώνης. Στην
περίπτωση που τα κράτη έχουν περιορισμένη ΑΟΖ και η αλιεία τους βασίζεται στην
ανοιχτή θάλασσα επηρεάζονται ως ένα βαθμό μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, η
εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων τις ΑΟΖ από το εκάστοτε παράκτιο κράτος
έρχεται ενάντια στα συμφέροντα των περίκλειστων και γεωγραφικώς μειονεκτούντων
κρατών των οποίων η συμμετοχή έχει περιοριστεί στο πλαίσιο των διατάξεων της
Σύμβασης. Παρ’ όλα αυτά απαιτείται η ορθολογική εκμετάλλευση και διατήρηση των
βιολογικών πόρων της ΑΟΖ ( και ιδιαίτερα των ζώντων) και γι αυτό προβλέπεται η
συμμετοχή των γειτονικών κρατών μέσα από όρους που θέτει το παράκτιο κράτος. 181
Επομένως, το θέμα της αλιείας επηρεάζεται από την ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ
καθώς στα πλαίσια της θα προστατευθεί από τις συνεχείς προκλήσεις των Τούρκων
και θα αποφέρει κέρδη στην ελληνική οικονομία.
Γίνεται σαφές ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εναρμονιστούν και να
συγχωνευθούν τα όρια της υφαλοκρηπίδας στα 200 ν. μ. με αυτά της ΑΟΖ. Το
τελευταίο θα οδηγήσει στην επίλυση τεράστιων προβλημάτων και στην ορθολογική
χρήση των θαλάσσιων πόρων προς το συμφέρον όλων των κρατών. Στην πρακτική που
ακολουθείται από τα μεγάλα ναυτικά και αλιευτικά κράτη αποδεικνύεται ότι ακόμα και
αυτά που αρχικά αντιστρατεύθηκαν της καθιέρωσης της, σταδιακά, προχωρούν στην
υιοθέτησή της με νομοθεσία τους. Η συμμόρφωσή τους στο περιεχόμενο της Σύμβασης
θα επιφέρει μακροπρόθεσμα την παγκόσμια αποδοχή του όρου της ΑΟΖ και την
υιοθέτησή του και από τα υπόλοιπα αναπτυσσόμενα κράτη.
Με την καθιέρωση του όρου της ΑΟΖ πολλά παράκτια κράτη θα αναπτυχθούν
σε τεχνολογικό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο για την αξιοποίηση των
αρμοδιοτήτων που τους δίνονται μέσα στα πλαίσια της ζώνης. Επιπλέον, θα έρθουν σε
συμφωνίες ,με γειτονικά κράτη ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία (είτε περιφερειακή
είτε παγκόσμια) στους τομείς της διαχείρισης, διατήρησης και εκμετάλλευσης των
πόρων της ΑΟΖ.182 Έτσι, η χρησιμότητα του όρου ενισχύεται στην περίπτωση της
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Ελλάδας εφόσον έχει πολλές επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Όσο
περισσότερες χώρες οριοθετούν σε ΑΟΖ τόσο αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής στη
θαλάσσια επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στην περιοχή της ΑΟΖ, το σύνολο των
υποθαλάσσιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, που είναι σήμερα
εκμεταλλεύσιμα, καθώς βρίσκονται μέσα στο υφαλοπλαίσιο κοντά στις ακτές, δηλαδή
στη περιοχή που σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με τα 200 ν.μ. της ΑΟΖ, ενώ αντίστοιχα,
ένα μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων αλιευμάτων προέρχονται από την περιοχή που
καλύπτει η τελευταία. Έτσι , εφαρμόζοντας τις αρχές της ΑΟΖ και με βάσει τους
κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν θα χρειαστεί η επέκταση των χωρικών υδάτων και
θα πάψει να είναι πρόβλημα η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την
υφαλοκρηπίδα.183
Το εκάστοτε παράκτιο κράτος αναλαμβάνοντας την ευθύνη που φέρει η
διακήρυξη της ΑΟΖ του απαιτείται να διαθέτει και ένα εσωτερικό μηχανισμό επιβολής
και εκτέλεσης των προβλέψεων της Σύμβασης για την ΑΟΖ. Έτσι, προϋπόθεση
αποτελεί η ύπαρξη ενός πλέγματος νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων,
οικονομικές και τεχνολογικές ικανότητες, μια

οι

ικανή διοικητική οργάνωση και

σημαντικές δυνατότητες εποπτείας της περιοχής που καλύπτει η ΑΟΖ οι οποίες θα
αποτελέσουν τη βάση για μια καλύτερη συνεργασία σε διακρατικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι διατάξεις της Σύμβασης, η
οποία πρεσβεύει για την μεγάλη πλειοψηφία των μελών της διεθνούς κοινότητας
δέσμευση για νομιμότητα και βάση για τη ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων. Ωστόσο
τέσσερα παράκτια κράτη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
(Τουρκία, Λιβύη, Συρία και Ισραήλ) δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση, με
αποτέλεσμα να μην δεσμεύονται τυπικά από τις διατάξεις της, με εξαίρεση τις
ρυθμίσεις εκείνες που ενσωματώνουν εθιμικό δίκαιο ή έχουν μετατραπεί σε κανόνες
εθιμικού δικαίου στα χρόνια που ακολούθησαν τη σύναψη της Σύμβασης και
αποτελούν σήμερα τον κανόνα. Αντίθετα, η Ελλάδα έχει επικυρώσει τη Σύμβαση το
1995, γεγονός που επηρεάζει τις σχέσεις με τα παραπάνω κράτη της Μεσογείου. Λόγω
των θαλασσών των κρατών που την περιβάλλουν δεν απολαμβάνει την ΑΟΖ στην
«πλήρη εκτατική διάστασή» της καθώς υπάρχει πρόβλημα γεωγραφικής στενότητας και
διεκδικήσεων από τα γειτονικά κράτη 184.
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Στην περίπτωση της ελληνοτουρκικής διένεξης, η ρύθμιση των αποκλειστικών
οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας είναι μείζονος εθνικής
σημασίας.Ωστόσο,συνιστά μια εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη, με σημαντικές
πολιτικές και οικονομικές παραμέτρους διαδικασία, η οποία χρήζει διπλωματικής
προσέγγισης. Προς την κατεύθυνση της επιδίωξης του καθορισμού της ΑΟΖ,
επιτακτική είναι και η ανάγκη μελέτης της Σύμβασης καθώς και η ουσιαστική μελέτη
της νομολογίας των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων σε σχέση με ζητήματα της
ΑΟΖ185.
Στην περίπτωση της Ελλάδας η διευθέτηση του ζητήματος κήρυξης της ΑΟΖ
είναι μείζονος σημασίας δεδομένης της οικονομικής κρίσης μέσα από την οποία
διέρχεται. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών όμως, η Ελλάδα και η Τουρκία
έχουν βρεθεί στο χείλος του πολέμου εξαιτίας της βασικής τους αντίθεσης σχετικά με
την άσκηση της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Οι ιστορικοί παράγοντες παίζουν καθοριστικό
ρόλο καθώς η Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 εδραίωσε δύο αντίθετες ιστορικές
πραγματικότητες για τις δυο χώρες. Το ζήτημα της ΑΟΖ λοιπόν εκλαμβάνεται ως ένα
γεω-στρατηγικό ζήτημα καθώς συνεπάγεται γεωπολιτικές συγκρούσεις και ο
καθορισμός της αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των χωρών της περιοχής.
Μέχρι σήμερα το ζήτημα αυτό δεν έχει γίνει εφικτό να επιλυθεί με βάση το διεθνές
δίκαιο. Έτσι η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να
κηρύξει ΑΟΖ, δεν το έχει ασκήσει λειτουργώντας ουσιαστικά εις βάρος των
κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια επέδειξε μεγάλη
καθυστέρηση ως προς το ζήτημα αυτό, ενώ σήμερα η οικονομική κρίση ασκεί πιέσεις
προς την αντίθετη κατεύθυνση δεδομένων του μεγάλου προσδοκώμενου οφέλους από
την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Πάρα το γεγονός ότι η Σύμβαση δίνει την
δυνατότητα στην Ελλάδα κήρυξης ΑΟΖ δεν έχει προβεί σε παρόμοια διακήρυξη μέχρι
σήμερα κάτι τέτοιο εξαιτίας των τουρκικών αντιδράσεων.
Επιπλέον, παρατηρείται ότι, η αναγνώριση του όρου της ΑΟΖ από την
Σύμβαση αποτελεί προϊόν συμβιβασμού μεταξύ δύο αντίρροπων τάσεων 186.
Ειδικότερα, η πρώτη τάση εκφράζει την επιθυμία των παράκτιων κρατών να
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επεκτείνουν τη δικαιοδοσία τους στις παρακείμενες θάλασσες με σκοπό την
αποκλειστική οικονομική εκμετάλλευση, ενώ η δεύτερη τάση αφορά τις αξιώσεις των
υπολοίπων κρατών συμμετοχή στη διαχείριση των ζώντων πόρων αυτών των
παράκτιων χώρων. Με τον τρόπο αυτό η ΑΟΖ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια sui
generis θαλάσσια ζώνη, δηλαδή μια ζώνη με ειδικό, και συχνά αόριστο, νομικό
καθεστώς187.
Συμπερασματικά, η ΑΟΖ αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες
οικονομικές εξελίξεις στο πεδίο του Δικαίου της Θάλασσας, δεδομένου ότι συνιστά
εκείνη τη θαλάσσια ζώνη που χορηγεί κυριαρχικάδικαιώματα στα παράκτια κράτη όχι
μόνο στο έδαφος και το υπέδαφος του βυθού, αλλά και στα υπερκείμενα ύδατα. Οι
πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις έχουν καταδείξει για ακόμη μία φορά την σημασία της
ΑΟΖ και κυρίως της οριοθέτησής της προκειμένου τα παράκτια κράτη να είναι σε θέση
τελικώς να ασκούν ανενόχλητα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα.
Η υπόθεση των υποθαλάσσιων κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και
φυσικού αερίου έχει φέρει στο προσκήνιο για ακόμη μια φορά, ίσως πιο έντονα από
ποτέ, την ανάγκη καθορισμού των αποκλειστικών ζωνών από μέρους τόσο της
Ελλάδας, όσο και της Κύπρου, μιας και η τελευταία φαίνεται να εξελίσσεται σε
σημαντικό δρώντα που είναι σε θέση να οδηγήσει σε ανατροπές στον χώρο της
ενεργειακών ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιστορική θεωρείται σε κάθε
περίπτωση η απόφαση περί επίσπευσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕλλάδαςΚύπρου και Αιγύπτου για την οριοθέτηση των μεταξύ τους ΑΟΖ, την οποία
αποφάσισαν οι ηγέτες των τριών χωρών σε πρόσφατη τριμερή Σύνοδο Κορυφής στο
Κάιρο. Όπως επισημάνθηκε από τους ηγέτες των τριων χωρών, μία τέτοια οριοθέτηση
θα συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία μίας πολυσήμαντης μεταξύ τους συνεργασίας
και ενός κοινού μετώπου γεωπολιτικής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας,
πολέμου κατά της τρομοκρατίας και οικονομικής ανάπτυξης.188 Επομένως,
ανακηρύσσοντας η Ελλάδα ΑΟΖ – έστω και μικρότερη από τα 200 ν. μ.- θα υπάρξουν
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οφέλη από την συνεκμετάλλευση των αποθεμάτων της σε υδρογονάνθρακες σε
συνεργασία με τα γειτονικά προς αυτή κράτη δηλαδή, την Κύπρο και το Ισραήλ.
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται ως θεμελιώδους σημασίας η προώθηση της
οριοθέτησης του νοτιοανατολικού τμήματος της ελληνικής ΑΟΖ με απώτερο στόχο
την επίτευξη ενός ενιαίου στρατηγικού δρόμου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Με το
ενεργειακό ενδιαφέρον να μετακινείται προς την Ανατολή και την Δύση να φαίνεται
ότι βρίσκει ενεργειακό αδιέξοδο και αλλού- εκτός των παραδοσιακών ενεργειακών
παρόχων- η Ελλάδα μπορεί να καταστεί «σημαντικός περιφερειακός και γεωπολιτικός
παράγοντας» και να έχει τον ρόλο της στον έλεγχο των εξελίξεων της περιοχής.
Τέλος, στην εργασία αυτή, μελετήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη Σύμβαση
(των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982)και ειδικά την ΑΟΖ .
Στην αρχή, από μια σύντομη ιστορική αναδρομή μελετήθηκε η έννοια και το
περιεχόμενο της ΑΟΖ και παρουσιάστηκε το νομικό πλαίσιο που την διέπει. Ιδιαίτερη
αναφορά έγινε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παράκτιου κράτους στα
πλαίσια της ΑΟΖ αλλά και στην οριοθέτηση της ΑΟΖ από την υφαλοκρηπίδα. Έμφαση
δόθηκε στην περίπτωση της ελληνικής ΑΟΖ και στα ζητήματα που εγείρονται ως προς
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με άξονα την κυριαρχία στο αιγαίο και την εκμετάλλευση
των υδρογονανθράκων στη περιοχή. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η
οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών αποτελεί ένα πιο περίπλοκο ζήτημα γενικότερα,
ενώ στην ελληνική περίπτωση το Διεθνές Δίκαιο ουσιαστικά καταστρατηγείται από
την Τουρκία η οποία προβάλει αξιώσεις ως προς την εκμετάλλευση του
πλουτοπαραγωγικού πλούτου. Η κήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ είναι ένα δικαίωμα το
οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ασκηθεί καθώς η απόφαση αυτή εντάσσεται σε ένα
ευρύτερο και σύνθετο νομικό( στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου) και γεωστρατηγικά
πλαίσιο.
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