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Α’ ΜΕΡΟΣ 

 

Ο πολιτισμός γεννήθηκε και άνθισε στη θάλασσα. Το ίδιο και η οικονομία και 

ακόμα πιο πολύ οι φιλελεύθερες ιδέες. Η Ελλάδα, η μητέρα του πολιτισμού, μια κατ’ 

εξοχήν ναυτική Χώρα, οφείλει τα πάντα στη θάλασσα. Από κει ξεκίνησε ο συναρπα-

στικός Μύθος και η ένδοξη Ιστορία της. Ο Έλληνας διακρίθηκε σαν ναυτικός γενικά 

και σαν ναυμάχος ιδιαίτερα. Η ναυτοσύνη είναι αυτό που μας έκανε εθνικά υπερήφα-

νους. 

Όμως τι είναι θάλασσα; Θάλασσα είναι το σύνολο των υδάτινων τμημάτων 

της υδρογείου που καλύπτουν περίπου τα τρία τέταρτα της επιφάνειας του πλανήτη 

μας και ευρίσκονται σε επικοινωνία μεταξύ τους. Κατά συνέπεια δεν θεωρείται θά-

λασσα κάθε άλλο υδάτινο τμήμα που περιβάλλεται από ξηρά έστω και αν στην γεω-

γραφία αναφέρεται σαν «θάλασσα» π.χ Νεκρά Θάλασσα και Κασπία Θάλασσα. Επί-

σης δεν θεωρούνται θάλασσα οι περιοχές Αρκτικής και Ανταρκτικής όπου ο πάγος 

είναι μόνιμα στερεοποιημένος. 

Η θάλασσα ξεκινά από τη φυσική ακτογραμμή δηλαδή από τη γραμμή της 

κατωτάτης ρηχίας όπως αυτή εμφαίνεται στους επίσημα αναγνωρισμένους ναυτικούς 

χάρτες. Όπως είναι γνωστό τα βάθη σ’ αυτούς τους χάρτες σημειώνονται με την ελά-

χιστη τιμή τους. Αυτό γίνεται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και ειδικά για την 

αποφυγή προσαράξεων. 

Η ανάβαση των κυμάτων ξεπερνά την φυσική ακτογραμμή. Η ζώνη της ξηράς 

που βρέχεται συνήθως από τα κύματα είναι ο αιγιαλός. Ο αιγιαλός ή η ζώνη του αι-

γιαλού δεν είναι μέρος της θάλασσας αλλά της ξηράς. Δεν πρέπει ποτέ να συνχέεται 

με την «αιγιαλίτιδα ζώνη» δηλαδή τη «χωρική θάλασσα» που θα αναφερθούμε παρα-

κάτω. Επίσης ο αιγιαλός δεν θα πρέπει να συνχέεται και με μια άλλη ζώνη της ξηράς 

την παραλία Η παραλία ξεκινά από εκεί που τελειώνει ο αιγιαλός και εκτείνεται μέσα 

στην ξηρά σε απόσταση που μπορεί να φθάσει τα πενήντα μέτρα. Ο καθορισμός του 

εύρους της γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται σε επίπεδο νομού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και το αντίστροφο. Η ίδια 

επιτροπή «καθορίζει» και τα όρια του αιγιαλού. Χαράζει δηλαδή μια πολυγωνική 

γραμμή που πλησιάζει όσο είναι δυνατό τη γραμμή που φθάνει ο αιγιαλός, όπως τον 

έχει διαμορφώσει η φύση ή η ανθρώπινη βούληση στην περίπτωση των τεχνικών έρ-

γων. 

Λιμένας είναι τμήμα ξηράς και θάλασσας, με έργα και εξοπλισμό που επιτρέ-

πουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορ-

τοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπη-

ρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές. 

Ο άνθρωπος από πολύ νωρίς προσπάθησε να δαμάσει το υγρό στοιχείο. Η α-

νεύρεση στην Ερμιονίδα, εργαλείων και όπλων από επτάμισυ χιλιάδες χρόνια πριν το 

Χριστό, κατασκευασμένα από οψιδιανό λίθο προερχόμενο από τη Μήλο, απέδειξε 

την ύπαρξη ναυσιπλοΐας ειδικά στο Αιγαίο Πέλαγος από πολύ παλιά. Έτσι ξεκίνησε 

μια μεγάλη ναυτική παράδοση! Μια παράδοση που κληρονομήσαμε εμείς σήμερα και 
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την συνεχίζουμε είτε απολαμβάνοντας τις χαρές της θάλασσας είτε υπηρετώντας την 

ναυτιλία μας, που είναι η σημαντικότερη σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Για την κατάκτηση της θάλασσας όμως χρειάσθηκε και ένα κατάλληλο θεσμι-

κό πλαίσιο. Και εδώ πρωτοπόροι οι Έλληνες! Από την Ομηρική Εποχή διαπιστώνου-

με την ύπαρξη ναυτικών εθίμων και από τον πέμπτο πριν τον Χριστό αιώνα έχουμε 

την κωδικοποίηση τους με το Ναυτικό Κώδικα των Ροδίων. Μετά τους Προγόνους 

μας, κορυφαίοι Ρωμαίοι νομοδιδάσκαλοι, όπως ο Κέλσος και ο Ουλπιανός θεώρησαν 

ότι η ελευθερία της θάλασσας είναι δοσμένη από την φύση. Σύμφωνα μάλιστα με το 

Corpus Juris Civilis η θάλασσα είναι κοινή και ελεύθερη για όλους. Στο ίδιο πνεύμα 

κινήθηκε στη συνέχεια και η «Βυζαντινή» Αυτοκρατορία του Μεσαιωνικού Ελληνι-

σμού. Όλα αυτά όμως μέχρι τα τέλη του δεκάτου όγδοου αιώνα. Από τότε τα παρά-

κτια κράτη άρχισαν να επεκτείνουν σιγά - σιγά την κυριαρχία τους μέσα στη θάλασ-

σα. Με αυτό τον τρόπο καθορίσθηκε εθιμικά μια θαλάσσια ζώνη κατά μήκος των α-

κτών, περισσότερο για λόγους ασφαλείας. Το εύρος της ήταν μόνο τρία μίλια, όσο 

και το βεληνεκές των πυροβόλων της εποχής εκείνης. Σταδιακά το βεληνεκές των 

πυροβόλων αυξήθηκε. Παράλληλα τα κράτη άρχισαν να αισθάνονται έντονα την α-

νάγκη να επανακαθορίσουν το νομικό καθεστώς των υδάτων που βρέχουν τις ακτές 

τους, του αέρα πάνω από αυτά καθώς και του βυθού που είναι προέκταση της χερ-

σαίας επικράτειας τους. 

Τα βήματα ήταν αργά αλλά σταθερά. Η Σύμβαση της Γενεύης της 9ης Δεκεμ-

βρίου 1923 προσδιόρισε το καθεστώς των θαλάσσιων λιμένων. Σημαντικότατη και 

καθοριστική ήταν και η διακήρυξη για την υφαλοκρηπίδα του Προέδρου των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών της Αμερικής Χάρυ Τρούμαν, στις 28 Σεπτεμβρίου του 1945. Μεγά-

λος σταθμός η διάσκεψη της Γενεύης του 1958 που κατέληξε σε τέσσερις συμβάσεις. 

Μια για την υφαλοκρηπίδα, μια για την χωρική θάλασσα και την συνορεύουσα ζώνη, 

μια άλλη για την ανοικτή θάλασσα και ακόμα μια για την αλιεία και τη διατήρηση 

των βιολογικών πόρων της θάλασσας. Το 1960, η δεύτερη διάσκεψη για το δίκαιο της 

θάλασσας, παρά την αποτυχία της, αποτελεί σταθμό στην Ιστορία γιατί ξύπνησε το 

ενδιαφέρον σε πολλούς τομείς του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Η μεγάλη ευκαι-

ρία για μια γενική αναθεώρηση φάνηκε πολύ γρήγορα. Ο Μαλτέζος πρέσβης Arvid 

Pardo στις 18 Αυγούστου 1967 και στην συνέχεια την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους 

ζήτησε στα Ηνωμένα Έθνη, την χρησιμοποίηση των βυθών των ωκεανών, αποκλει-

στικά και μόνο για ειρηνικούς σκοπούς και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγι-

κών πηγών της θάλασσας, έξω από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας, για όφελος ο-

λόκληρης της ανθρωπότητας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανέλαβε αμέσως πρωτοβουλίες. Αποτέλεσμα η τρίτη 

Διάσκεψη, η οποία αφού ασχολήθηκε συνκεντρωτικά με όλα τα θέματα του δικαίου 

της θάλασσας, κατέληξε στην νέα Σύμβαση που ισχύει σήμερα. 

Σύμφωνα με τη νέα Σύμβαση που ισχύει για τα Κράτη Μέρη της αλλά και 

σύμφωνα με το διεθνές έθιμο που ισχύει για όλα τα κράτη ανεξαιρέτως η ανοικτή 

θάλασσα ή τα διεθνή ύδατα όπως τα λένε πολλοί, παραμένει res communis usus, δη-

λαδή πράγμα κοινής και αδιαίρετης χρήσης. Κατά συνέπεια όλα τα κράτη εξακολου-

θούν να έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα. Εκτός όμως από την ανοικτή θάλασσα 

υπάρχουν τα εσωτερικά ύδατα, η χωρική θάλασσα, η συνορεύουσα ζώνη, η αποκλει-

στική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα. 

Πριν όμως ασχοληθούμε με τις «θαλάσσιες ζώνες» θα πρέπει να αναφερθούμε 

στις «γραμμές βάσεως» που χρησιμοποιούνται στη μέτρηση του εύρους και στην ο-

ριοθέτηση των. Αυτές είναι δύο ειδών: Η φυσική γραμμή βάσης είναι η ακτογραμμή 

όταν η θάλασσα ευρίσκεται στο σημείο της κατώτερης ρηχίας της. Οι ευθείες γραμ-

μές βάσης είναι εκείνες που χαράσσονται από κατάλληλα σημεία, χωρίς να αφίστα-
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ται σημαντικά από την γενική κατεύθυνση της ακτής. Σκοπός τους είναι η απλοποίη-

ση της διαδικασίας για την μέτρηση του εύρους της χωρικής θάλασσας. Εφαρμόζο-

νται κατ’ εξαίρεση όπου υπάρχουν βαθιές κολπώσεις ή οδοντώσεις ή συστάδες νή-

σων κοντά και κατά μήκος της ακτής ή όπου η ακτή είναι από τη φύση της «άκρως 

ασταθής» ή για να ενώσουν τα στόμια εκβολών ποταμών. Σε όλες τις άλλες περιπτώ-

σεις η χάραξη τους είναι παράνομη! Θλιβερό παράδειγμα: η Τουρκία που παραγνωρί-

ζοντας τους εθιμικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, έχει χαράξει αυθαίρετα και πα-

ράνομα ευθείες γραμμές βάσης κατά μήκος των Μικρασιατικών παραλίων. Στις 

γραμμές αυτές περικλείονται και οι νήσοι Ίμβρος, Τένεδος και Μαυριές. 

Εσωτερικά ύδατα είναι εκείνα που βρίσκονται εσωτερικά από τις γραμμές 

βάσης, δηλαδή προς το μέρος της ξηράς. Εσωτερικά ύδατα είναι επίσης ο θαλάσσιος 

χώρος των λιμένων καθώς και το εσωτερικό των κόλπων εφόσον αυτοί έχουν κλει-

σθεί με γραμμή μεγίστου μήκους 24 ναυτικών μιλίων με προϋποθέσεις που θέτει το 

διεθνές δίκαιο. Το παράκτιο κράτος ασκεί στα εσωτερικά του ύδατα, όλες του τις ε-

ξουσίες έχοντας πλήρη κυριαρχία με μόνους περιορισμούς εκείνους που προβλέπο-

νται από το διεθνές δίκαιο για την προσόρμιση και τον ελλιμενισμό των αλλοδαπών 

πλοίων. 

Η κυριαρχία του παράκτιου κράτους δεν περιορίζεται στην χερσαία επικρά-

τεια του και στα εσωτερικά του ύδατα. Εκτείνεται και σε μια ζώνη θάλασσας κατά 

μήκος των ακτών του που ονομάζεται χωρική θάλασσα ή χωρικά ύδατα ή αιγιαλίτι-

δα ζώνη. Η κυριαρχία αυτή δεν αφορά μόνο το υδάτινο στοιχείο αλλά και τον εναέριο 

χώρο πάνω από αυτή καθώς και τον βυθό και το υπέδαφος του. Το εξωτερικό όριο 

της χωρικής θάλασσας είναι η γραμμή της οποίας το κάθε σημείο βρίσκεται σε τόση 

απόσταση από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης όσο είναι και το εύρος της 

χωρικής θάλασσας. Το εύρος της χωρικής θάλασσας μπορεί για όλα ανεξαιρέτως 

τα κράτη να φθάνει τα δώδεκα ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσεως. Όταν μια 

χωρική θάλασσα δεν μπορεί να εξαντλήσει όλο το εύρος της, γιατί συναντά χωρική 

θάλασσα άλλου κράτους (π.χ. Χίος με τις απέναντι Μικρασιατικές ακτές) τότε δεν 

μπορεί να προχωρήσει πέρα από τη μέση γραμμή των ίσων αποστάσεων από τις 

αντίστοιχες γραμμές βάσεως. Κάτι ανάλογο γίνεται και για την οριοθέτηση σε παρα-

κείμενες ακτές, όπως είναι στον Έβρο και στον όρμο της Φτελιάς στη Βόρειο Ήπειρο. 

Ο καθορισμός της Ελληνικής χωρικής θάλασσας αποτελεί ένα χαρακτηριστικότατο 

παράδειγμα μερικής χρήσης δικαιώματος. Η Χώρα μας έχει ορίσει χωρική θάλασσα 

μόλις έξι ναυτικών μιλίων για όλες τις χρήσεις πλην της αεροπλοΐας, που ειδικά γι’ 

αυτή έχει ορίσει χωρική θάλασσα μόνο δέκα ναυτικών μιλίων. Οποιαδήποτε όμως 

στιγμή μπορεί να επεκτείνει τη χωρική της θάλασσα μέχρι το όριο των δώδεκα μιλί-

ων, απλά και μόνο με την έκδοση ενός Προεδρικού Διατάγματος. 

Η Τουρκία στην περίοδο των διαπραγματεύσεων της τρίτης Διάσκεψης για το 

δίκαιο της θάλασσας θεωρώντας ότι σε μια «κλειστή» θάλασσα σαν το Αιγαίο, θα 

πρέπει να ισχύσουν ξεχωριστοί κανόνες, υπέβαλλε τρεις παρεμφερείς προτάσεις. Οι 

προτάσεις αυτές αποσκοπούσαν στο να συμπεριληφθεί διάταξη στη Σύμβαση σύμ-

φωνα με την οποία το πλάτος της χωρικής θάλασσας και οι λοιπές θαλάσσιες ζώνες, 

θα πρέπει να καθορίζονται με βάση τις αρχές της «δικαιοσύνης» και από κοινού από 

τα κράτη που βρέχονται από αυτές τις θάλασσες. Οι προτάσεις της Τουρκίας δεν 

βρήκαν έδαφος. Γι’ αυτό σήμερα το θέμα αυτό είναι ξεκάθαρο. Πέρα από όσα ορίζει 

η νέα Σύμβαση δεν πρέπει κανείς να ξεχνά πως ο κανόνας αυτός είναι εθιμικός. Το 

γεγονός μάλιστα ότι η Τουρκική πρόταση για την καθιέρωση σχετικών συμφωνιών 

δεν έγινε αποδεκτή στην τρίτη Διάσκεψη για το δίκαιο της θάλασσας, ήταν σε βάρος 

της. Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία άθελα της, δημιουργήθηκε ένα σοβαρό a contrario 

επιχείρημα με το οποίο επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η opinio juris του εθιμικού 
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κανόνα που δίνει την αρμοδιότητα καθορισμού του εύρους της χωρικής θάλασσας 

μέχρι τα δώδεκα μίλια, αποκλειστικά και μόνο στο παράκτιο κράτος σε όλες τις περι-

πτώσεις ανεξαιρέτως. 

Κάθε πλοίο, εμπορικό ή πολεμικό, οποιασδήποτε εθνικότητας έχει το δικαίω-

μα αβλαβούς διελεύσεως από τη χωρική θάλασσα. Η διέλευση είναι αβλαβής όταν 

δεν διαταράσσει την ειρήνη την τάξη και την ασφάλεια του παράκτιου κράτους και 

διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η αβλαβής διέλευση 

δεν αφορά τα εν καταδύσει διερχόμενα υποβρύχια και τα υπεριπτάμενα αεροσκάφη. 

Αυτά μπορούν όμως να διέρχονται ελεύθερα από τα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας, ό-

που ισχύει το καθεστώς «transit passage». 

 

 

Β’ΜΕΡΟΣ 

 

Εκεί που τελειώνει η χωρική θάλασσα μπορεί να ξεκινά η συνορεύουσα ζώ-

νη. Αυτή είναι μια θαλάσσια περιοχή μέχρι του ορίου των είκοσι - τεσσάρων μιλίων 

από τις γραμμές βάσης. Εκεί το παράκτιο κράτος μπορεί να ασκεί έλεγχο για παρε-

μπόδιση παραβιάσεων τελωνειακών, δημοσιονομικών, μεταναστευτικών ή υγειονο-

μικών νόμων και κανονισμών στο έδαφος του ή στην χωρική του θάλασσα καθώς και 

να τιμωρεί κάθε υπεύθυνο γι’ αυτές τις παραβιάσεις. Η συνορεύουσα ζώνη είναι κάτι 

πολύ σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το παράκτιο 

κράτος μπορεί να θεωρήσει παραβίαση κάθε ανέλκυση αντικειμένων αρχαιολογικού 

και ιστορικού χαρακτήρα απ’ αυτή τη ζώνη, χωρίς την έγκριση του. Παρ’ όλα αυτά η 

Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει καθορίσει μια τέτοια ζώνη. 

Υπάρχουν τρεις ορισμοί για την υφαλοκρηπίδα. Ο ένας είναι ο γεωλογικός. Οι 

δύο άλλοι νομικοί. Ας αφήσουμε την φυσική έννοια της υφαλοκρηπίδας στους γεω-

λόγους στους υδρογράφους και στους ωκεανογράφους και ας ασχοληθούμε μόνο με 

τους νομικούς ορισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο ορισμό υφαλοκρηπίδα είναι ο βυ-

θός της θάλασσας και το υπέδαφος των θαλασσίων περιοχών των παρακειμένων στις 

ακτές, αλλά ευρισκομένων εκτός αιγιαλίτιδας ζώνης, μέχρι το βάθος 200 μέτρων, ή 

και πέρα απ’ αυτό το όριο μέχρι το σημείο όπου το βάθος των υπερκειμένων υδάτων 

επιτρέπει την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων των εν λόγω περιοχών. Αυτά ισχύ-

ουν σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1958. Η νέα Σύμβαση για το δίκαιο 

της θάλασσας, παραμέρισε τα παλιά κριτήρια. Σύμφωνα με τον νέο ορισμό η υφαλο-

κρηπίδα ενός παράκτιου κράτους αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφός 

του που εκτείνεται πέρα της χωρικής του θάλασσας καθ’ όλη την έκταση της φυσικής 

προέκτασης του χερσαίου του εδάφους μέχρι του εξωτερικού ορίου του υφαλοπλαι-

σίου ή σε μία απόσταση 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσεις από τις οποίες 

μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας όπου το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισί-

ου δεν εκτείνεται μέχρι αυτή την απόσταση. 

Η νέα σύμβαση όπως και οι Συμβάσεις της Γενεύης του 1958, όπως και το γε-

νικό διεθνές δίκαιο (εθιμικό που ισχύει ανεξαιρέτως για όλα τα κράτη), εξομοιώνει τα 

νησιά με την ηπειρωτική ξηρά σε ό,τι αφορά τη χωρική θάλασσα τη συνορεύουσα 

ζώνη και την υφαλοκρηπίδα. Η νέα Σύμβαση εξομοιώνει επίσης τα νησιά με την η-

πειρωτική ξηρά και σε ότι αφορά και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, θέτωντας 

όμως ένα περιορισμό που αφορά μόνο σε βράχους που δεν μπορούν να συντηρήσουν 

ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή. Οι βράχοι αυτοί δεν μπορούν να 

έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα. Είναι χρήσιμο τώρα να ανα-

φέρουμε τον ορισμό του νησιού: Νησί είναι μία φυσικά διαμορφωμένη περιοχή ξη-

ράς (ανεξαρτήτου μεγέθους) που περιβρέχεται από ύδατα και ευρίσκεται πάνω από 
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την επιφάνεια των υδάτων κατά τη μεγίστη πλημμυρίδα. Σύμφωνα με Τουρκική πρό-

ταση που υποστηρίχθηκε στη τρίτη Διάσκεψη για το δίκαιο της θάλασσας, τα νησιά 

θα έπρεπε κατ’ αυτούς να έχουν δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές ανάλογα με το 

μέγεθος τους και τον πληθυσμό τους. Η πρόταση αυτή δεν υιοθετήθηκε από τα κράτη 

μέλη της Διάσκεψης που παρέμειναν απόλυτα αφοσιωμένα στις παλιές τους θέσεις. 

Το γεγονός αυτό δημιούργησε, όπως και στην άλλη περίπτωση που ήδη αναφέρθηκε, 

ένα ισχυρό a contrario επιχείρημα που μας πείθει ότι η θέση της Τουρκίας δεν εκφρά-

ζει την opinio juris του συνόλου των κρατών. Αυτό σημαίνει ότι η ατυχής άποψη της 

γειτονικής μας χώρας, δεν μπορεί να έχει κάποια βάση ούτε και στο διεθνές έθιμο. 

Μετά απ’ όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, συμβατικό 

και εθιμικό, υπάρχουν μόνο νησιά και τίποτε άλλο. Ακόμα και μοναχικοί «βράχοι» 

ανεξαρτήτως μεγέθους, αν δεν καλύπτονται ποτέ από την γύρω τους θάλασσα, είναι 

νησιά. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ούτε νησίδες ούτε βραχονησίδες ούτε μικρονη-

σίδες ούτε και μεγαλόνησοι, με διαφορετικό καθεστώς. Όλοι οι νησιωτικοί σχηματι-

σμοί είναι νομικά ισοδύναμοι. 

Πάρα πολλά κράτη έχουν τη δική τους αποκλειστική οικονομική ζώνη. Σε 

αυτή τη ζώνη το παράκτιο κράτος μπορεί να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα με σκοπό 

την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση, τη διατήρηση και τη διαχείριση των φυσικών 

πόρων και των πόρων ζωικής προέλευσης που βρίσκονται στον υδάτινο χώρο, στο 

βυθό της θάλασσας και στο υπέδαφός του. Θα μπορούσε και η Ελλάδα να έχει τη δι-

κή της αποκλειστική ζώνη, αλλά μέχρι σήμερα δεν θέλησε. Το δικαίωμα βεβαίως δεν 

το χάνει. 

Ας πάμε τώρα για λίγο στο βυθό των ωκεανών πέρα από τα όρια της δικαιο-

δοσίας των παρακτίων κρατών. Εκεί υπάρχουν τεράστιες ποσότητες πολυμεταλλικών 

κονδύλων. Οι κόνδυλοι αυτοί αυξάνονται κατά πολλά εκατομμύρια τόνων ετησίως. 

Αποτελούνται από μαγγάνιο, σίδηρο, νικέλιο, κοβάλτιο, και σε μικρότερο ποσοστό 

από μολυβδαίνιο, τιτάνιο, μαγνήσιο και άλλα μέταλλα. Ο πλούτος αυτός είναι σήμε-

ρα κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Αυτό το οφείλουμε στον Μαλτέζο Πρέ-

σβη Arvid Pardo που αναφέραμε στο πρώτο μέρος, και στη νέα Σύμβαση των Ηνω-

μένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Σύμφωνα με αυτή όλα τα δικαιώματα στην 

περιοχή του διεθνούς βυθού θα τα ασκεί μία Διεθνής Αρχή Θαλάσσιου Βυθού 

στην οποία είναι μέλη όλα τα Κράτη-Μέρη με έδρα της την Ιαμαϊκή (Τζαμάικα).  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε λίγα πράγματα και για το μεταφορικό 

μέσο της θάλασσας, το πλοίο. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Κάθε ορισμός χρησιμο-

ποιείται κατά περίπτωση. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου, 

πλοίο είναι κάθε σκάφος, δηλαδή κοίλο σώμα, προορισμένο να μετακινείται στο νερό 

για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, για ρυμούλκηση, επιθαλάσσια αρωγή, για 

αλιεία, αναψυχή, επιστημονική έρευνα ή για άλλους σκοπούς. Το βοηθητικό ναυπή-

γημα δεν είναι πλοίο αλλά πλωτό κατασκεύασμα που παραμένει σταθερά συνήθως 

μέσα σε λιμένες ή όρμους και είναι προορισμένο για την εξυπηρέτηση βοηθητικών 

σκοπών της ναυτιλίας. Βοηθητικά ναυπηγήματα είναι οι πλωτές δεξαμενές, οι πλωτοί 

γερανοί, οι βυθοκόροι, οι πλωτές αποβάθρες κ.λ.π.. Ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού 

Δικαίου δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της χωρητικότητας του πλοίου με σκοπό κυ-

ρίως την εκμετάλλευση, εισάγει έναν άλλο ορισμό χαρακτηρίζοντας πλοίο κάθε σκά-

φος, καθαρής χωρητικότητας τουλάχιστον δέκα κόρων προορισμένο για να κινείται 

αυτοδύναμα στη θάλασσα. Χωρητικότητα είναι ο όγκος των χώρων του σκάφους 

που είναι μόνιμα κλειστοί και στεγανοί. Η μέτρηση της χωρητικότητας γίνεται σε κυ-

βικά μέτρα ή σε κόρους. Ο ένας κόρος είναι 2, 83 κυβικά μέτρα δηλαδή 100 κυβικά 

πόδια. Η καθαρή χωρητικότητα προκύπτει αν από την ολική αφαιρεθούν ορισμένοι 

χώροι που δεν περιλαμβάνονται στην εκμεταλλεύσιμη χωρητικότητα του πλοίου π.χ. 
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μηχανοστάσια, ενδιαιτήσεις πληρώματος κ.λ.π. Αυτή είναι μία έκφραση του μεγέθους 

του πλοίου και των ναυπηγημάτων γενικά αν και υπάρχει και το εκτόπισμα το οποίο 

μετράται σε κιλά ή τόνους και ισούται με το νερό που εκτοπίζεται από την πλεύση 

αυτών των αντικειμένων.  

Ο ορισμός του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου αφήνει έξω όλα τα πλε-

ούμενα κάτω των δέκα κόρων. Κατά συνέπεια αυτά εντάσσονται στην έννοια του 

πλωτού ναυπηγήματος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η έννοια 

του βοηθητικού ναυπηγήματος όπως καθορίζεται στον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού 

Δικαίου δεν ταυτίζεται με την έννοια του πλωτού ναυπηγήματος που αναφέρεται 

στον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 

Κάθε πλοίο έχει την εθνικότητα του κράτους της σημαίας που δικαιούται να 

φέρει. Γι’ αυτό η σημαία είναι το συνδετικό στοιχείο του πλοίου με το κράτος της 

εθνικότητας του. Όλα τα ελληνικά πλοία θεωρούνται ελληνικό έδαφος για την εφαρ-

μογή των ποινικών νόμων εκτός αν υπόκεινται σε αλλοδαπό νόμο σύμφωνα με το 

διεθνές δίκαιο. 

Ανάλογα με τον προορισμό τους τα πλοία θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Σε πλοία κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε πλοία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πλοία κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι αυτά που α-

σχολούνται με την μεταφορά επιβατών (επιβατηγά), με την μεταφορά πραγμάτων 

(φορτηγά), με την ρυμούλκηση (ρυμουλκά), την αλιεία (αλιευτικά) κ.ά. Πλοία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι εκείνα που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς όπως 

επιστημονικούς, ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς, αναψυχής των ιδιοκτητών τους κ.ά. 

 Πειρατικό θεωρείται το πλοίο που προορίζεται ή χρησιμοποιήθηκε από αυ-

τούς που το κυβερνούν για πειρατεία. Πειρατεία είναι οι πράξεις διαρπαγής στην α-

νοικτή θάλασσα από επιβαίνοντες σε πλοίο κατά άλλου πλοίου με χρήση σωματικής 

βίας ή απειλής χρήσεως σωματικής βίας με σκοπό την ιδιοποίηση των διαρπαζομένων 

με αυτόν τον τρόπο πραγμάτων. Πειρατεία είναι εκτός απ’ αυτά και κάθε άλλη παρά-

νομη πράξη βίας ή κράτησης, τόσο από το πλήρωμα όσο και από επιβάτες που έχουν 

αναλάβει τον έλεγχο του πλοίου, κάθε πράξη εκούσιας συμμετοχής στη λειτουργία 

πλοίου με γνώση των γεγονότων που καθιστούν αυτό πειρατικό καθώς και κάθε πρά-

ξη υποκίνησης ή σκόπιμης διευκόλυνσης οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται πειρα-

τική.  

 Πολεμικό δεν είναι απαραίτητα πλοίο που μπορεί να ναυμαχήσει. Σύμφωνα 

με το διεθνές δίκαιο τα στοιχεία που δίνουν τον χαρακτηρισμό αυτό είναι τυπικά. 

Πολεμικό πλοίο σημαίνει πλοίο που ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους, φέ-

ρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα πολεμικά πλοία της εθνικότητας 

του, ευρίσκεται υπό την διοίκηση αξιωματικού που έχει τοποθετηθεί σ’ αυτή τη θέση 

από την Κυβέρνηση του κράτους του και το όνομα του είναι γραμμένο στη σχετική 

επετηρίδα ή σε ανάλογο πίνακα και είναι επανδρωμένο με πλήρωμα με κανονική 

στρατιωτική πειθαρχία. 

 Οι παραπάνω έννοιες και ορισμοί είναι ίσως οι πιο χρήσιμοι για τον ερασιτέ-

χνη φίλο της θάλασσας. Πέρα απ’ αυτούς υπάρχει πλήθος άλλων τόσο από το δημό-

σιο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όσο και από την εθνική μας νομοθεσία, ιδιαίτερα 

μάλιστα από το ναυτικό δίκαιο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό.  


