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ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές και
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (LLM)

ΚΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Ή ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ;

2016

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Ή ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ;
της
ΚΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣ
Αρ. Μητρώου: 1143407326

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές Ευρωπαϊκό και Οικονομικό Δίκαιο (LLM)
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Πάφος, Κύπρος
2016

Υποβληθείσα στη Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών
Σε μερική εκπλήρωση
των απαιτήσεων για την απόκτηση
του Μεταπτυχιακού Πτυχίου του
LLM
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Ή ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ;

Διπλωματική Εργασία
Στο Δίκαιο της Ενέργειας

Επιβλέπων Καθηγητής
Καθηγητής Δρ. Παπαναστασίου Θωμάς - Νεκτάριος

Εξεταστική Επιτροπή

Κοσμήτορας/Διευθυντής Προγράμματος
Δρ. Μανιτάκης Αντώνης

Αύγουστος 2016, Πάφος
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ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία, είναι αφιερωμένη εξ΄ ολοκλήρου στην οικογένεια μου,
στο παππού, τη γιαγιά μου και στο σύντροφο μου, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα μου και με
στηρίζουν σε ότι κάνω. Τους ευχαριστώ θερμά για όλη την κατανόηση και την βοήθεια που
μου προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας και την περάτωση των
μεταπτυχιακών σπουδών μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδίας όλους τους ανθρώπους
που ήταν δίπλα μου και βοήθησαν ο καθένας τους ξεχωριστά με το δικό τους τρόπο.
Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω, τους καθηγητές μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Οικονομικό Δίκαιο αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου, στον καθηγητή μου κ. Θωμά Νεκτάριο Παπαναστασίου, για την
καθοδήγηση του και συνεισφορά του στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, τον σύντροφο μου που με στήριξαν και
με βοήθησαν στην ολοκλήρωση των σπουδών μου καθώς επίσης και την φίλη μου
Παναγιώτα Κλεάνθους, η οποία με καθοδήγησε στον τρόπο συγγραφής της παρούσας
διπλωματικής εργασίας και για τις πολύτιμες συμβουλές.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής, είναι η επισκόπηση των εξελίξεων του ενεργειακού
τομέα της Κύπρου. Ειδικότερα, η οριοθέτηση της Κυπριακής ΑΟΖ με τις γειτονικές τις
χώρες, οι Συμφωνίες που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία για την Αποκλειστική
Οικονομική της Ζώνη και η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ της.
Ειδικότερα, η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την σημασία της αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας του Δικαίου της θάλασσας στα πλαίσια της
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων του παράκτιου κράτους με κυριαρχικό δικαίωμα του σε
αυτούς αφενός και τα δικαιώματα των άλλων κρατών στους φυσικούς πόρους της
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του παράκτιου κράτους που δεν πραγματοποιεί πλήρης
εκμετάλλευση των πόρων αυτών αφετέρου, με έμφαση στην περίπτωση της Κύπρου.
Ειδικότερα θα αναφερθεί η παρούσα διατριβή, στα θέματα της κήρυξης και οριοθέτησης της
Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, τη σημασία που διαδραματίζει η οριοθέτηση
με τα τρίτα κράτη. Περαιτέρω, αναλύονται οι τριμερής συμφωνίες της Κύπρου με την
Ελλάδα και Αίγυπτο και το Ισραήλ και συγκρίνοντας της, ίσως καταλήξουμε, από τη δική
μας σκοπιά ποία είναι η πιο πλήρης για την Κύπρο μας. Επιπρόσθετα, θα επικεντρωθώ και
στην ανακάλυψη υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.
Αναλύοντας τα πιο πάνω, θα καταλήξουμε στο αρχικό μας ερώτημα αν τελικά η ενέργεια
επηρέασε την Κυπριακή Δημοκρατία θετικά ή τελικά παραμένει παρατηρητής όλων αυτών
των εξελίξεων που διαδραματίζονται στο έδαφος μας.
Τελικά η ανακάλυψη των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, θα
μας οδηγήσει σε Οικονομική Ανάπτυξη;
Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, θα εστιάσουμε στην αποκλειστική
οικονομική ζώνη της Κύπρου, στην οποία τα τρίτα κράτη έχουν κυριαρχικά δικαιώματα και
στις συμφωνίες που επικύρωσε η Κύπρος με τις χώρες αυτές, τα θετικά που επέφεραν για την
Κύπρο αλλά και τα αρνητικά και ποια είναι η καλύτερη και προσφορότερη, πιο πλήρης
συμφωνία, για την Κύπρο. Περαιτέρω, θα αναφερθούμε πολύ σύντομα και στις αντιδράσεις
των τρίτων χωρών, κυρίως της Τουρκίας.
Η ανάπτυξη της παρούσας διπλωματικής, γίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος
παρουσιάζονται γενικά και ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην δημιουργία του Δικαίου της
Θάλασσας και την ανάγκη δημιουργίας της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ποιο το
νομικό καθεστώς της και ειδικότερα η περίπτωση της Κύπρου, της οριοθέτησης της
Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και η οριοθέτηση και κήρυξη με τρίτα –
γειτονικά κράτη.
Στο δεύτερο μέρος, όπου είναι και το σημαντικότερο εξετάζεται, παράλληλα με το
θεωρητικό κομμάτι η περίπτωση της Κύπρου και οι συμφωνίες που υπέγραψε η Κύπρος με
Ελλάδα, Αίγυπτο και Ελλάδα, Ισραήλ, συγκρίνοντας τις και τονίζοντας ποία θεωρείται, πιο
πλήρης συμφωνία.
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Επιπρόσθετα, σ΄ αυτό το μέρος αναλύεται και ανακάλυψη των Κοιτασμάτων
Υδρογονανθράκων, εντός της Κυπριακής ΑΟΖ και ποιές χώρες επηρεάστηκαν αλλά και
καταλήγοντας στο συμπέρασμα, πως η Κυπριακή Δημοκρατία επηρεάζεται από τις ανωτέρω
εξελίξεις,
Καταλήγοντας, στον επίλογο θα αναφερθούμε στο αρχικό μας ερώτημα, εαν τελικά η
Κύπρος θεωρείται Παρατηρητής ή Διαμορφωτής όλων αυτών των εξελίξεων;

Εικόνα: 1 Η ΑΟΖ και τα οικόπεδα της Κυπριακής Δημοκρατίας1

Λέξεις κλειδιά: Αποκλειστική οικονομική ζώνη, Σύμβαση Δικαίου της θάλασσας,
Συμφωνία Κύπρου, Ελλάδα και Αιγύπτου, Συμφωνία Κύπρου, Ελλάδα και Ισραήλ,
Κοιτάσματα Υδρογονανθράκων

1

Η ΑΟΖ και τα οικόπεδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, http://yiorgosthalassis.blogspot.com
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