
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 Η προτεινόµενη βάση συµφωνίας για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού 
Προβλήµατος είναι κατ΄ ανάγκη µακροσκελής, πολύπλοκη και συνολική, µε πέντε 
λεπτοµερή Παραρτήµατα. ∆οµείται λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για µια σαφή νοµική 
βάση η οποία θα διέπει την Κύπρο από την πρώτη στιγµή της έναρξης ισχύος, καθώς και 
την ανάγκη για την καθοριστική επίλυση όλων των επίµαχων θεµάτων πριν την λήψη 
αποφάσεων, που είναι προβλεπτό ότι θα ληφθούν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Κοπεγχάγης, αφήνοντας συντακτική κατ΄ ουσία εργασία να συµπληρωθεί αργότερα. 
 
 Το πρώτο σκέλος της λύσης θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τους δύο 
ηγέτες, όχι αργότερα από τις αρχές ∆εκεµβρίου 2002 και πριν τη συνάντηση του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Κοπεγχάγη, της «Συνολικής ∆ιευθέτησης του Κυπριακού 
Προβλήµατος». 
 
 Με την υπογραφή τους, οι ηγέτες θα συµφωνήσουν επί των κύριων άρθρων της 
«Θεµελιώδους Συµφωνίας» (Παράρτηµα Α) και επί της ουσίας των ειδικά σηµαινόµενων 
µερών των εκεί Προσαρτηµάτων (Annexes) (περιλαµβανοµένων των κύριων άρθρων του 
Συντάγµατος) και χάρτη που οριοθετεί το όριο µεταξύ των <component states>. Θα 
αποδεχτούν επίσης στο σύνολό τους τα Σχέδια Προσαρτηµάτων στο Παράρτηµα Α ως 
βάση για συµφωνία, η οποία θα οριστικοποιηθεί µαζί µε το Σύνταγµα, όχι αργότερα από 
την 28η Φεβρουαρίου 2003. Θα δεσµευτούν να θέσουν σε ταυτόχρονα δηµοψηφίσµατα την 
30η Μαρτίου 2003 την οριστικοποιηµένη Θεµελιώδη Συµφωνία, η οποία θα περιλαµβάνει 
τις τυχόν εισηγήσεις του Γενικού Γραµµατέα, οι οποίες θα γίνουν, αν αυτό καταστεί 
αναπόφευκτο, προκειµένου να οριστικοποιηθεί η Συµφωνία. Θα δεσµευτούν επίσης για 
σηµαντικά µέτρα, τα οποία θα συνοδεύουν και διευκολύνουν την οριστικοποίηση της 
Συµφωνίας (Παράρτηµα Β). 
 
 Η «Συνολική ∆ιευθέτηση του Κυπριακού Προβλήµατος» επίσης θα απαιτεί από τους 
ηγέτες, ως Συµπροέδρους της Κύπρου για µια µεταβατική περίοδο µετά την έναρξη ισχύος 
της Θεµελιώδους Συµφωνίας, να υπογράψουν Συνθήκη µε την Ελλάδα, την Τουρκία και το 
Ηνωµένο Βασίλειο περί θεµάτων, τα οποία σχετίζονται µε τη νέα κατάσταση πραγµάτων 
στην Κύπρο (Παράρτηµα Γ). Με τη Συνθήκη αυτή, η Θεµελιώδης Συµφωνία, όπως 
εγκρίθηκε από κάθε πλευρά στην Κύπρο, θα εγκριθεί και συµφωνηθεί από τις Εγγυήτριες 
∆υνάµεις, θα εγκαθιδρυθεί µια Εποπτική Επιτροπή (Monitoring Committee), Επιπρόσθετα 
Πρωτόκολλα στις Συνθήκες Εγγυήσεως και Συµµαχίας θα τεθούν σε ισχύ, και θα 
υιοθετηθούν µεταβατικές διευθετήσεις ασφάλειας για την επικείµενη περίοδο. 
 
 Μέσω της «Συνολικής ∆ιευθέτησης του Κυπριακού Προβλήµατος», οι ηγέτες θα 
προσκαλέσουν το Γενικό Γραµµατέα να ζητήσει από το Συµβούλιο Ασφαλείας να λάβει 
αποφάσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ µε την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους 
Συµφωνίας, µε τις οποίες το Συµβούλιο θα επικυρώσει (endorse) τη Θεµελιώδη Συµφωνία, 
θα απαγορεύσει την προµήθεια όπλων στην Κύπρο και θα αποφασίσει να διατηρεί  
ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωµένων Εθνών στην Κύπρο (Παράρτηµα ∆). 
 
 Τέλος, οι ηγέτες µέσω της «Συνολικής ∆ιευθέτησης του Κυπριακού Προβλήµατος» 
θα συµφωνήσουν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συµπεριλάβει ένα 
Πρωτόκολλο στην Πράξη 
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η οποία αφορά στους όρους προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να 
συµπεριλάβει σχετικήν παράγραφο στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 
Κοπεγχάγης (Παράρτηµα Ε) – ταυτόχρονα δε µε την έγκριση των δύο πλευρών µέσω των 
δηµοψηφισµάτων της Θεµελιώδους Συµφωνίας, οι δύο πλευρές θα εγκρίνουν τους όρους 
της προσχώρησης και θα ζητήσουν την υπογραφή και επικύρωση από τους 
Συµπροέδρους της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Οι εγγυήτριες δυνάµεις θα συµφωνήσουν διά της υπογραφής τους µε τη «Συνολική 
∆ιευθέτηση του Κυπριακού Προβλήµατος», και θα δεσµευτούν να υπογράψουν µαζί µε την 
Κύπρο τη Συνθήκη περί των θεµάτων τα οποία σχετίζονται µε τη νέα κατάσταση 
πραγµάτων στην Κύπρο (Παράρτηµα Γ) µετά την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους 
Συµφωνίας. 
 
 Αυτή η πολύπλοκη δοµή µπορεί να φαίνεται επίφοβη αρχικά, αλλά εάν οι δύο 
πλευρές συµφωνήσουν µε αυτή, τούτο θα σηµαίνει ότι όλα τα επίµαχα κύρια θέµατα 
µεταξύ τους θα επιλυθούν αποφασιστικά πριν την Κοπεγχάγη (µέσω των κύριων άρθρων 
της Θεµελιώδους Συµφωνίας και της ουσίας των ειδικά σηµαινόµενων µερών των 
Προσαρτηµάτων) όπως επίσης και όλα τα θέµατα που αφορούν µη κυπριακά µέρη 
(δηλαδή, την Συνθήκη περί των θεµάτων τα οποία σχετίζονται µε τη νέα τάξη πραγµάτων 
στην Κύπρο, τα θέµατα που θα υποβληθούν στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών για λήψη αποφάσεων, και το Πρωτόκολλο στην Πράξη η οποία αφορά στους όρους 
προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 
 
 Η οριστικοποίηση των εναποµεινάντων θεµάτων, τα οποία είναι περισσότερο 
τεχνικής φύσης (συγκεκριµένα, εκείνα τα µέρη του εγγράφου τα οποία δεν σηµαίνονται 
ειδικά), θα µπορούσε να λάβει χώρα µετά τη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
στην Κοπεγχάγη αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την 28η Φεβρουαρίου 2003. Όπως 
προαναφέρθηκε, κάθε πλευρά θα δεσµευτεί να θέσει σε ταυτόχρονα δηµοψηφίσµατα την 
30ή Μαρτίου 2003 την οριστικοποιηµένη Θεµελιώδη Συµφωνία, η οποία θα 
συµπεριλαµβάνει τις τυχόν αναγκαίες εισηγήσεις µου για οριστικοποίηση της Συµφωνίας. 
Φυσικά, οποιεσδήποτε τέτοιες τυχόν εισηγήσεις δεν θα αφορούν τα κύρια επίµαχα θέµατα, 
αφού αυτά θα έχουν επιλυθεί µε τη «Συνολική ∆ιευθέτηση του Κυπριακού Προβλήµατος». 
 
 Εφόσον εγκριθεί στα δύο δηµοψηφίσµατα, η Θεµελιώδης Συµφωνία, της οποίας τα 
Προσαρτήµατα (συµπεριλαµβανοµένου του Συντάγµατος) αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος, θα τεθεί σε άµεση ισχύ, µια νέα κατάσταση πραγµάτων θα δηµιουργηθεί, και µια 
επανενωµένη Κύπρος θα είναι σε θέση να υπογράψει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Το έγγραφο χρησιµοποιεί τους όρους <common state> και <component state>, που 
είναι οι προσωρινοί όροι, τους οποίους τα Ηνωµένα Έθνη χρησιµοποίησαν κατά τις 
διαπραγµατεύσεις. Όπως µε όλες τις πτυχές του εγγράφου, αυτοί οι όροι 
χρησιµοποιούνται χωρίς επηρεασµό της ευχέρειας των µερών να συµφωνήσουν σε 
εναλλακτικούς. 



Παρατηρήσεις επί της εδαφικής προσαρµογής, και συσχετισµός 

µε το περιουσιακό ζήτηµα 

 
 

 Οι δύο χάρτες που εισηγείται το έγγραφο δείχνουν αρκετά ακανόνιστες γραµµές. Τα 
ακόλουθα σχόλια µπορούν να βοηθήσουν τα µέρη να κατανοήσουν το σχετικό σκεπτικό, που 
ωδήγησε σ΄ αυτούς τους χάρτες. 
 
 Ένας χάρτης µε µια σχετικά ευθεία γραµµή, ως η εισήγηση στο παρελθόν, εξυπακούει ότι 
ένας αριθµός χωριών µε ιστορικώς σηµαντικό Τουρκοκυπριακό πληθυσµό θα εµπίπτει σε περιοχές 
που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή, και δεν µπορεί να επιτύχει τόσο µεγάλη επιστροφή 
Ελληνοκυπρίων σε ιστορικώς Ελληνοκυπριακά χωριά, όσο εναλλακτικές λύσεις στα πλαίσια της 
ιδίου εύρους εδαφικής προσαρµογής. Εάν κάποιος αποκλίνει από την προσέγγιση της «ευθείας 
γραµµής», είναι δυνατό να διαµορφώσει χάρτες στα πλαίσια της ιδίου εύρους εδαφικής 
προσαρµογής, η οποία ήταν αντικείµενο εισήγησης στο παρελθόν, αλλά µε καλύτερα 
αποτελέσµατα – και για τις δύο πλευρές. Οι δύο χάρτες που εισηγείται το έγγραφο είναι συνεπείς 
µε αυτή την τελευταία προσέγγιση. 
 
 Αυτοί οι χάρτες ελαχιστοποιούν την εκτόπιση Τουρκοκυπρίων (στην τάξη του 15-20% 
λιγότερο από ένα χάρτη ευθείας γραµµής, όπως εκείνον ο οποίος επισυνάπτεται στη ∆έσµη 
Ιδεών), ειδικά αυτών που ζουν στα ιστορικά χωριά τους, και µεγιστοποιούν την επιστροφή 
Ελληνοκυπρίων στις εστίες τους υπό Ελληνοκυπριακή ∆ιοίκηση (στην τάξη του 10% περισσότερο 
από χάρτη ευθείας γραµµής). Αυτό µε τη σειρά του επιτρέπει όπως τα µέγιστα όρια περιουσιακής 
αποκατάστασης (property reinstatement) σε σχέση µε την επίλυση του περιουσιακού ζητήµατος 
καθοριστούν σηµαντικά χαµηλότερα από ότι είναι δυνατό µε ένα χάρτη ευθείας γραµµής µε 
παρόµοιες εδαφικές αναλογίες. 
 
 Μια µαθηµατική φόρµουλα επιτρέπει υπολογισµούς, βασιζόµενους στους αριθµούς της 
Βρετανικής Απογραφής του 1960, που διασφαλίζουν ότι αµφότεροι οι χάρτες (και πληθώρα άλλων 
σεναρίων µε χάρτες τα οποία τα Ηνωµένα Έθνη έχουν εκπονήσει) παράγουν ένα ισορροπηµένο 
αποτέλεσµα µεταξύ των µερών αναφορικά µε τα συσχετιζόµενα θέµατα του εδαφικού και της 
περιουσίας. Η βάση της φόρµουλας είναι ο αριθµός των ιδιοκτητών που στερήθηκαν κατοχής 
(dispossessed) και οι οποίοι µπορούν να επιστρέψουν στα προηγούµενα σπίτια τους, λόγω της 
εδαφικής προσαρµογής, η οποία θέτει αντίστοιχα µέγιστα όρια στην περιουσιακή αποκατάσταση 
(property reinstatement) αναφορικά µε περιουσίες που βρίσκονται στην περιοχή υπό τη διοίκηση 
της άλλης πλευράς. Αυτό το µέγιστο όριο µειώνεται ελαφρώς στην περίπτωση του χάρτη όπου 
σηµαντική ακτογραµµή (coastline) µεταφέρεται. Τα Ηνωµένα Έθνη είναι έτοιµα να εξηγήσουν στα 
µέρη τη βάση αυτών των υπολογισµών σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. 
 
 Αµφότεροι οι χάρτες συνοδεύονται έτσι από δύο αριθµούς οι οποίοι σχετίζονται µε το 
περιουσιακό καθεστώς και είναι τυπωµένοι επί των χαρτών και πρέπει να θεωρηθούν ως 
αναπόσπαστο µέρος αυτών. Ένας αριθµός συνιστά το αντίστοιχο µέγιστο όριο περιουσιακής 
αποκατάστασης ανά <component state>, ο άλλος αριθµός συνιστά το µέγιστο όριο περιουσιακής 
αποκατάστασης ανά χωριό ή δήµο. Αµφότεροι οι χάρτες, όταν συνδυάζονται µε αυτά τα µέγιστα 
όρια, επιτυγχάνουν ουσιωδώς παρόµοια αποτελέσµατα όσον αφορά γενικά την αποκατάσταση 
των περιουσιών (reinstatement of properties). 
 
 Πρέπει να σηµειωθεί ότι θα ήταν αρµόζον όπως η τοποθεσία, που θα συµφωνηθεί σε 
σχέση µε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πεδία άσκησης του Ελληνικού αποσπάσµατος και του 
Τουρκικού αποσπάσµατος που θα σταθµεύουν στο νησί να µην είναι σε περιοχές υποκείµενες σε 
εδαφική προσαρµογή. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 



 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 
 Εµείς, οι δηµοκρατικά εκλελεγµένοι ηγέτες των Ελληνοκυπρίων και των 
Τουρκοκυπρίων, µέσω διαπραγµατεύσεων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραµµατέα των 
Ηνωµένων Εθνών στις οποίες κάθε πλευρά εκπροσωπούσε τον εαυτό της, και κανένα 
άλλο, ως πολιτικά ισότιµη µε την άλλη, έχουµε ελεύθερα αποφασίσει να διευθετήσουµε το 
Κυπριακό Πρόβληµα σε όλες του τις πτυχές κατά τον ακόλουθο συνολικό τρόπο: 
 
Άρθρο 1 Θεµελιώδης Συµφωνία 
 
1. Τα κύρια άρθρα της επισυνηµµένης (appended) Θεµελιώδους Συµφωνίας1 διά του 
παρόντος συµφωνούνται, όπως και η ουσία των ειδικά σηµαινόµενων µερών των εκεί 
Προσαρτηµάτων και ο χάρτης που οριοθετεί τα όρια µεταξύ των «component states». Τα 
Σχέδια Προσαρτηµάτων ως σύνολο γίνονται διά του παρόντος αποδεχτά ως βάση 
συµφωνίας η οποία θα οριστικοποιηθεί όχι αργότερα από την 28η  Φεβρουαρίου 2003. 
 
2. Η οριστικοποίηση όλων των Σχεδίων Προσαρτηµάτων θα συνοδευτεί και 
διευκολυνθεί από τα επισυνηµµένα (appended) µέτρα2. 
 
3. Ο Γενικός Γραµµατέας προσκαλείται να πιστοποιήσει τα αποτελέσµατα της 
διαδικασίας οριστικοποίησης, και να συµπεριλάβει τις τυχόν εισηγήσεις του, όσες 
αναπόφευκτα θα γίνουν για οριστικοποίηση της Συµφωνίας. 
 
4. Αυτή η οριστικοποιηµένη Θεµελιώδης Συµφωνία θα υποβληθεί από κάθε πλευρά σε 
δηµοψήφισµα την 30ή Μαρτίου 2003, µαζί µε άλλα καθοριζόµενα θέµατα που σχετίζονται 
µε τη γένεση της νέας κατάστασης πραγµάτων, περιλαµβανοµένης της προσχώρησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
5.  Εάν η Θεµελιώδης Συµφωνία δεν εγκριθεί στα ξεχωριστά ταυτόχρονα 
δηµοψηφίσµατα, θα είναι άκυρη και άνευ αποτελέσµατος και οι δεσµεύσεις που λήφθηκαν 
σε αυτή τη Συνολική ∆ιευθέτηση δεν θα έχουν περαιτέρω έννοµο αποτέλεσµα. 
 
Άρθρο 2 Συνθήκη περί θεµάτων τα οποία σχετίζονται µε τη νέα κατάσταση 

πραγµάτων στην Κύπρο 
 

Με την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, οι Συµπρόεδροι της Κύπρου, 
επί τη προσκλήσει και παρουσία του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών (ή του 
εκπροσώπου του), θα υπογράψουν την επισυνηµµένη (appended) Συνθήκη3 µε την 
Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωµένο Βασίλειο, η οποία θα καταχωρηθεί ως διεθνής 
συνθήκη σύµφωνα µε το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Αναφορά : Παράρτηµα Α. 
2 Αναφορά : Παράρτηµα Β. 
3 Αναφορά : Παράρτηµα Γ. 



3 

  
 

Άρθρο 3 Θέµατα προς υποβολή στο Συµβούλιο Ασφαλείας για λήψη 
αποφάσεων  

 
Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών προσκαλείται να ζητήσει από το 

Συµβούλιο Ασφαλείας να λάβει αποφάσεις όπως αναφέρεται στο σχετικό Παράρτηµα.4  
 
Άρθρο 4 Όροι προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 Σύµφωνα µε την προθυµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσει τους όρους µιας 
συνολικής διευθέτησης και να βοηθήσει την εφαρµογή της, όπως αυτό εκφράστηκε στα 
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών της 24ης και 25ης Οκτωβρίου, 
οι αιτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως συνάψει το επισυνηµµένο (appended) 
Πρωτόκολλο στην Πράξη η οποία αφορά στους όρους προσχώρησης της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και να συµπεριλάβει την επισυναπτοµένη (appended) παράγραφο 
στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, διά του παρόντος 
συµφωνούνται.5 
 
 
 
Γλαύκος Κληρίδης             Ραούφ Ντενκτάς 
Για την Ελληνοκυπριακή πλευρά           Για την Τουρκοκυπριακή πλευρά 
 
 

* * *  
 

Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, η Τουρκική ∆ηµοκρατία, και το Ηνωµένο Βασίλειο της 
Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας διά του παρόντος συµφωνούν µε αυτή τη 
Συνολική ∆ιευθέτηση του Κυπριακού Προβλήµατος, και δεσµεύονται να υπογράψουν µαζί 
µε την Κύπρο την επισυναπτοµένη (appended) Συνθήκη6 περί θεµάτων τα οποία 
σχετίζονται µε τη νέα κατάσταση πραγµάτων στην Κύπρο, η οποία θα καταχωρηθεί ως µία 
διεθνής συνθήκη σύµφωνα µε το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 
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• Appendix D: Matters to be submitted to the United Nations Security Council for 
decision 

 
• Appendix E: Requests to the European Union with respect to the accession of 

Cyprus to the European Union 
 
 



5 

  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
Table of Contents of Appendices 

APPENDIX A:  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.FOUNDATION AGREEMENT.......ERROR! BOOKMARK NOT 
DEFINED. 

Draft Annex I: Constitution of Cyprus ................................................................................................................16 
Attachment 1: Map of Cyprus and its <component states> ..............................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 2: Flag of Cyprus ...........................................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 3: Anthem of Cyprus......................................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 4: Property of the <common state> ...............................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 

Draft Annex II: Constitutional Laws.......................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Attachment 1: Constitutional law on the elaboration and adoption of constitutional laws .................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 2: Constitutional Law on police matters and the Joint Investigation Agency..................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 3: Constitutional Law on internal <component state> citizenship status........................................Error! 
Bookmark not defined. 

Draft Annex III: <Common state> Legislation upon entry into force of the Foundation Agreement........Error! 
Bookmark not defined. 

Attachment 1: Law on the anthem, flag, insignia and honours of Cyprus (and their use) .................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 2: Law on conduct of external relations .........................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 3: Law on conduct of European Union relations ............................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 4: Law on Cypriot citizenship .........................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 5: Law on aliens, immigration and asylum.....................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 6: Law on the Central Bank ...........................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 7: Law on <common state> taxation and finances.........................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 8: Law on <common state> budget ...............................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 9: Law on international trade, customs and excise ........................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 10: Law on aviation and airspace management ............................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 11: Law on international navigation, territorial waters, and continental shelf .................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 12: Law on postal services ............................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 13: Law on communications ..........................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 14: Law on meteorology ................................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 15: Law on weights and measures ................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 16: Law on intellectual property .....................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 17: Law on antiquities....................................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 18: Law on election to popularly elected <common state> offices.................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 19: Law on <common state> administration ..................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 20: Law on <common state> police ...............................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 21: Law on legislative procedure and on procedure for amendments of the Constitution..............Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 22: Law on administration of justice...............................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 



6 

  
 

Attachment 23: Law on <common state> offences...........................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 

Draft Annex IV: Cooperation Agreements between <common state> and <component states> upon entry into 
force of the Foundation Agreement.......................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Attachment 1: Cooperation Agreement on external relations ...........................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 2: Cooperation Agreement on European Union relations ..............................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 3: Cooperation Agreement on police matters ................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 

Draft Annex V: List of International Treaties binding on Cyprus upon entry into force of the Foundation 
Agreement................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Draft Annex VI: Territorial Arrangements................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Attachment 1: Map of territorial adjustment ......................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 

Draft Annex VII: Treatment of Property affected by Events since 1963................. Error! Bookmark not defined. 
Attachment 1: Definitions..................................................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 2: The Cyprus Property Board and compensation arrangements..................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 3: Measures in favour of current users ..........................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Attachment 4: Property located in areas subject to territorial adjustement .......................................................Error! 
Bookmark not defined. 

Draft Annex VIII: Reconciliation Commission.......................................................... Error! Bookmark not defined. 

Draft Annex IX: Coming into Being of the New State of Affairs ............................. Error! Bookmark not defined. 

Draft Annex X: Calendar of Implementation ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

APPENDIX B:  MEASURES TO ACCOMPANY AND FACILITATE THE FINALIZATION PROCESS ............ERROR! 
BOOKMARK NOT DEFINED. 

APPENDIX C:  TREATY BETWEEN CYPRUS, GREECE, TURKEY AND THE UNITED KINGDOM ON MATTERS 
RELATED TO THE NEW STATE OF AFFAIRS IN CYPRUS ........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

Draft Annex I: Foundation Agreement...................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Draft Annex II: Additional Protocol to the Treaty of Guarantee.............................. Error! Bookmark not defined. 

Draft Annex III: Additional Protocol to the Treaty of Alliance ................................ Error! Bookmark not defined. 
Attachment 1: composition, equipment, locations and activities of Greek and Turkish Contingents.................Error! 
Bookmark not defined. 

Draft Annex IV: Transitional Security Arrangements .............................................. Error! Bookmark not defined. 

APPENDIX D:  MATTERS TO BE SUBMITTED TO THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL FOR DECISION
...........................................................................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

APPENDIX E:  REQUESTS TO THE EUROPEAN UNION WITH RESPECT TO THE ACCESSION OF CYPRUS
...........................................................................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

Protocol requested to be attached to the Act concerning the conditions of accession of Cyprus to the European 
Union ................................................................................................................................................................Error! 
Bookmark not defined. 
Paragraph requested to be included in the conclusions of the Copenhagen European Council.......................Error! 
Bookmark not defined. 

 



7 

  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
 

 
i. Επιβεβαιώνοντας ότι η Κύπρος είναι η κοινή µας πατρίδα και ενθυµούµενοι 

ότι ήµασταν συνιδρυτές της ∆ηµοκρατίας που εγκαθιδρύθηκε το 1960 
  
ii. Έχοντας αποφασίσει ότι τα τραγικά γεγονότα του παρελθόντος δεν θα 

επαναληφθούν και αποκηρύττοντας για πάντα την απειλή ή τη χρήση βίας, ή 
την επιβολή από οποιαδήποτε ή οποιασδήποτε πλευράς 

 
iii. Αναγνωρίζοντας  τη διαφορετική ταυτότητα και ακεραιότητα της κάθε πλευράς 

και ότι η µεταξύ µας σχέση δεν είναι αυτή της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας 
αλλά της πολιτικής ισότητας 

 
iv. Αποφασίζοντας να ανανεώσουµε το συνεταιρισµό µας πάνω σ΄ αυτήν τη 

βάση και αποφασισµένοι ότι αυτός ο νέος συνεταιρισµός θα διασφαλίσει ένα 
κοινό µέλλον σε συνθήκες φιλίας, ειρήνης, ασφάλειας και ευηµερίας σε µια 
ανεξάρτητη και ενωµένη Κύπρο 

 
v. Υπογραµµίζοντας τη δέσµευσή µας προς το διεθνές δίκαιο και τις αρχές και 

τους σκοπούς των Ηνωµένων Εθνών 
 

vi. Πιστοί στη δέσµευσή µας για σεβασµό προς τις δηµοκρατικές αρχές, τα 
ατοµικά ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες, καθώς επίσης 
και την πολιτιστική, θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική και γλωσσολογική 
ταυτότητα της κάθε πλευράς 

 
vii. Αποφασισµένοι να διατηρήσουµε ειδικούς δεσµούς φιλίας µε, και να 

σεβαστούµε τις ισορροπίες ανάµεσα στις, Ελλάδα και Τουρκία, στο πλαίσιο 
ενός ειρηνικού περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο 

 
viii. Προσβλέποντας στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στη µέρα 

που η Τουρκία θα πράξει το ίδιο 
 

ix. Καλωσορίζοντας τη Συνολική ∆ιευθέτηση στην οποία ελεύθερα κατέληξαν οι 
δηµοκρατικά εκλελεγµένοι ηγέτες µας πάνω σε όλες τις πτυχές του 
Κυπριακού Προβλήµατος, και την υιοθέτησή της από την Ελλάδα και την 
Τουρκία, µαζί µε το Ηνωµένο Βασίλειο 

 
Εµείς, οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι, ασκώντας τη σύµφυτη συντακτική 
εξουσία µας, µε την ελεύθερη και δηµοκρατική, ξεχωριστά εκφρασθείσα, κοινή θέληση, 
υιοθετούµε αυτή τη Θεµελιώδη Συµφωνία. 
 
 
Άρθρο 1 Η Νέα Κατάσταση Πραγµάτων 
 
1. Η παρούσα Συµφωνία καθιδρύει µια νέα κατάσταση πραγµάτων στην Κύπρο. 
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2. Από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Συµφωνίας, οι συνθήκες, ο 
κατάλογος των οποίων παρατίθεται στην παρούσα Συµφωνία, θα είναι δεσµευτικές 
για την Κύπρο, και η επισυνηµµένη νοµοθεσία του <common state>, η οποία είναι 
απαραίτητη για τη λειτουργία του <common state>, θα τεθεί σε ισχύ. 

 
3. Η Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως, η Συνθήκη Εγγυήσεως και η Συνθήκη Συµµαχίας 

παραµένουν σε ισχύ και θα εφαρµόζονται mutatιs mutandis στη νέα κατάσταση 
πραγµάτων. Με την έναρξη της ισχύος της παρούσας Συµφωνίας, η Κύπρος θα 
υπογράψει Συνθήκη µε την Ελλάδα, Τουρκία και το Ηνωµένο Βασίλειο για θέµατα 
που αφορούν τη νέα κατάσταση πραγµάτων στην Κύπρο, µαζί µε πρόσθετα 
πρωτόκολλα στις Συνθήκες Εγγυήσεως και Συµµαχίας. 

 
4. Η Κύπρος θα υπογράψει και θα κυρώσει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

5. Η Κύπρος θα διατηρεί ειδικούς δεσµούς φιλίας µε την Ελλάδα και την Τουρκία, 
σεβόµενη το καθιδρυθέν από τη Συνθήκη Εγγυήσεως, τη Συνθήκη Συµµαχίας και 
την παρούσα Συµφωνία ισοζύγιο, και ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα υποστηρίξει την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
6. Οποιαδήποτε µονοµερής αλλαγή στην κατάσταση πραγµάτων που εγκαθιδρύεται 

µε την παρούσα Συµφωνία, ειδικότερα τυχόν ένωση ολόκληρης της Κύπρου ή 
µέρους της µε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε άλλη µορφή διχοτόµησης ή 
απόσχισης, απαγορεύεται. Ουδέν στην παρούσα Συµφωνία θα ερµηνεύεται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο ως παραβιάζον την απαγόρευση αυτή. 

 
Άρθρο 2 Το Κράτος της Κύπρου, η κυβέρνηση του <common state>, και τα 

<component states> αυτού 
 
1. Το καθεστώς (status) και η σχέση µεταξύ του Κράτους της Κύπρου,  της κυβέρνησης του 

<common state>, και των <component states> αυτού διαµορφώνονται στη βάση του 
καθεστώτος (status), και τη σχέση µεταξύ, της Ελβετίας, της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, 
και των Kαντονίων της. Κατά συνέπεια: 
 (α) Η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο κράτος υπό τη µορφή ενός αδιάλυτου  (indissoluble) 

συνεταιρισµού, µε κυβέρνηση του <common state> και δύο ίσα <component 
states>, ένα Ελληνοκυπριακό και ένα Τουρκοκυπριακό. Η Κύπρος έχει µια (single) 
διεθνή νοµική προσωπικότητα και κυριαρχία (sovereignty) και είναι µέλος των 
Ηνωµένων Εθνών. Η Κύπρος είναι οργανωµένη βάσει του Συντάγµατός της και 
σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου, της δηµοκρατίας, της 
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατικής κυβέρνησης (representative republican 
government), της πολιτικής ισότητας, της διζωνικότητας, και του ίσου καθεστώτος 
(equal status) των <component states>. 

(β) Η κυβέρνηση του <common state> κυρίαρχα ασκεί τις εξουσίες που καθορίζονται 
στο Σύνταγµα, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι η Κύπρος θα µπορεί να µιλά και να 
ενεργεί µε µια φωνή διεθνώς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
θα προστατεύει την ακεραιότητα, τα σύνορα και την αρχαία κληρονοµιά της. 

(γ) Τα  <component states> είναι ίσου καθεστώτος (equal status). Μέσα στα όρια του 
Συντάγµατος, ασκούν κυρίαρχα όλες τις εξουσίες τις οποίες το Σύνταγµα δεν  
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παραχωρεί στην κυβέρνηση του <common state> και οργανώνονται 
ελεύθερα κάτω από τα δικά τους Συντάγµατα. 

 
2. Τα <component states> θα συνεργάζονται και θα συντονίζονται µεταξύ τους και µε  

το <common state>, µε, µεταξύ άλλων, Συµφωνίες Συνεργασίας, καθώς επίσης και 
µε Συνταγµατικούς Νόµους που θα εγκρίνονται από τις νοµοθετικές εξουσίες του 
<common state> και των <component states>. Πιο συγκεκριµένα, τα <component 
states> θα συµµετέχουν στη διαµόρφωση και εφαρµογή της πολιτικής σε εξωτερικές 
σχέσεις και σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στη σφαίρα των αρµοδιοτήτων τους, 
σύµφωνα µε τις Συµφωνίες Συνεργασίας κατά το πρότυπο του Βελγικού µοντέλου.  
Τα «component states» δύνανται να έχουν εµπορικές και πολιτιστικές σχέσεις µε τον 
έξω κόσµο σύµφωνα µε το Σύνταγµα. 

 
3. Το <common state> και τα <component states> θα σέβονται πλήρως και δεν θα 

παραβιάζουν τις εξουσίες και τις λειτουργίες το ένα του άλλου. ∆εν θα υπάρχει 
ιεραρχία µεταξύ των νόµων του <common state> και αυτών των <component 
states>. Οποιαδήποτε πράξη που είναι αντίθετη προς το Σύνταγµα θα είναι άκυρη 
και στερηµένη οποιουδήποτε αποτελέσµατος. 

 
4. Το Σύνταγµα της Κύπρου µπορεί να  τροποποιηθεί µε ξεχωριστή πλειοψηφία των  

ψηφοφόρων του κάθε <component state>. 
 

Άρθρο 3 Ιθαγένεια (Citizenship) 
 
1. Υπάρχει µία ενιαία (single) κυπριακή ιθαγένεια. Οι προϋποθέσεις (eligibility) για την 

κυπριακή ιθαγένεια θα ρυθµίζονται µε νόµο ειδικής πλειοψηφίας του <common 
state>. 

2. Όλοι οι Κύπριοι πολίτες θα απολαµβάνουν επίσης και εσωτερική ιδιότητα πολίτη του 
<component state> (internal <component state> citizenship status). Όπως και η 
ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η ιδιότητα  θα συµπληρώνει και 
δεν θα αντικαθιστά την κυπριακή ιθαγένεια. Ένα  <component state> θα είναι δυνατό 
να συνδέσει την άσκηση των πολιτικών δικαιωµάτων, στο δικό του επίπεδο, µε την 
εσωτερική ιδιότητα πολίτη του <component state> (to its internal <component 
states> citizenship status) και µπορεί να περιορίζει την απόκτηση διαµονής (the 
establishment of residence) για πρόσωπα  που δεν διαθέτουν αυτή την ιδιότητα 
σύµφωνα µε την παρούσα Συµφωνία. Τέτοιοι περιορισµοί θα είναι επιτρεπτοί, αν ο 
αριθµός των κατοίκων προερχοµένων από το άλλο <component states> έχει ανέλθει 
στο 1% του πληθυσµού στον πρώτο χρόνο και 20% τον εικοστό χρόνο, του 
ποσοστού αυξανοµένου κατά 3% κάθε τρία χρόνια στο διάστηµα που µεσολαβεί. 
Μετέπειτα, οποιοιδήποτε περιορισµοί θα είναι επιτρεπτοί, µόνο αν ένα τρίτο του 
πληθυσµού προέρχεται από το άλλο <component states>. 

 
Άρθρο 4 Θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες 
1. Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών θα 

είναι κατοχυρωµένος από το Σύνταγµα. ∆εν θα υπάρχει διάκριση εναντίον 
οποιουδήποτε προσώπου µε βάση το φύλο, την εθνική ή θρησκευτική ταυτότητα ή 
την εσωτερική ιδιότητα πολίτη του <component states> (internal <component 
states> citizenship status). Η ελευθερία διακίνησης και η ελευθερία διαµονής 
(freedom of movement and freedom of residence) είναι δυνατό να περιοριστούν 
µόνο όπου προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συµφωνία. 
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2. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι που ζουν σε συγκεκριµένα χωριά στο άλλο 
«component state» θα απολαµβάνουν πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δικαιώµατα και 
θα αντιπροσωπεύονται στη νοµοθετική εξουσία του <component state>. 

3. Τα δικαιώµατα των θρησκευτικών και των άλλων µειονοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των Μαρωνιτών, των Λατίνων και των Αρµενίων, θα 
διαφυλάσσονται σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα, και θα περιλαµβάνουν πολιτιστικά 
και εκπαιδευτικά δικαιώµατα καθώς επίσης και αντιπροσώπευση στη νοµοθετική 
εξουσία του <common state> και των <component states>. 

 
 

Άρθρο 5 Η κυβέρνηση του <common state> 
 
1. Το Κοινοβούλιο του «common state», το οποίο θα απαρτίζεται από δύο Βουλές 

(Chambers), τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα ασκεί τη νοµοθετική 
εξουσία: 
 (α) Κάθε Βουλή θα έχει 48 µέλη. Η Γερουσία θα απαρτίζεται από ίσο αριθµό 

Γερουσιαστών από κάθε <component state>. Η Βουλή των Αντιπροσώπων 
θα απαρτίζεται αναλογικά προς τον πληθυσµό, νοουµένου ότι κάθε 
<component state> θα λαµβάνει όχι λιγότερο από το ένα τέταρτο των εδρών. 

(β) Για τη λήψη αποφάσεων από το Κοινοβούλιο απαιτείται η έγκριση και από τις 
δύο Βουλές µε απλή πλειοψηφία, συµπεριλαµβανοµένου του ενός τετάρτου 
των ψηφιζόντων Γερουσιαστών από κάθε <component state>. Για 
συγκεκριµένα ζητήµατα, θα απαιτείται ειδική πλειοψηφία των δύο-πέµπτων 
του αριθµού των εν ενεργεία Γερουσιαστών από κάθε <component state>. 

 
2. Το αξίωµα του Αρχηγού του Κράτους (Head of State) ανήκει στο Προεδρικό 

Συµβούλιο, το οποίο θα ασκεί την εκτελεστική εξουσία: 
 (α) Το Προεδρικό Συµβούλιο θα απαρτίζεται από έξι µέλη εκλεγόµενα, από µια 

ενιαία λίστα, µε ειδική πλειοψηφία στη Γερουσία και εγκρινόµενα µε 
πλειοψηφία από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Η σύνθεση του Προεδρικού 
Συµβουλίου θα είναι ανάλογη προς τον πληθυσµό των δύο <component 
states>, αλλά όχι λιγότερο από το ένα τρίτο των µελών του Συµβουλίου θα 
προέρχεται από κάθε <component state>. 

(β) Το Προεδρικό Συµβούλιο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια (strive) να 
λαµβάνει αποφάσεις µε οµοφωνία (consensus). Όπου δεν εξασφαλίζει 
οµοφωνία, και εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, λαµβάνει αποφάσεις µε 
απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων µελών, νοουµένου ότι σε αυτή 
περιλαµβάνεται τουλάχιστο ένα µέλος από κάθε <component state>. 

(γ) Τα µέλη του Συµβουλίου θα είναι ίσα και κάθε µέλος θα είναι επικεφαλής 
ενός Υπουργείου. Οι Επικεφαλής των Υπουργείων (Departments) των 
Εξωτερικών Υποθέσεων και των Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα 
προέρχονται από το ίδιο <component state>. 

(δ) Τα αξιώµατα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου θα 
εναλλάσσονται (rotate) κάθε δέκα ηµερολογιακούς µήνες µεταξύ των µελών 
του Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου δεν µπορεί να προέρχεται 
περισσότερες από δύο συνεχείς φορές από το ίδιο <component state>. Ο 
Πρόεδρος, και στην απουσία του ή σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας, 
ο Αντιπρόεδρος, θα αντιπροσωπεύει το Συµβούλιο ως Επικεφαλής του 
Κράτους και ως Επικεφαλής της Κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος δεν θα έχουν νικώσα ψήφο ή άλλως πως αυξηµένες εξουσίες 
εντός του Συµβουλίου. 
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(ε) Οι Επικεφαλής της Εκτελεστικής Εξουσίας (Executive Heads)7 των 
<component states> θα προσκαλούνται για να συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα 
ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου κατά τα πρώτα δέκα χρόνια 
µετά την έναρξη της ισχύος της Συµφωνίας, και µετέπειτα σε περιοδική βάση. 

 
3. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το Αξίωµα του Γενικού Εισαγγελέα και το Αξίωµα 

του Γενικού Λογιστή (Accountant-General) θα είναι ανεξάρτητα.  
 

΄Αρθρο 6 Το Ανώτατο ∆ικαστήριο 
 
1. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο θα προασπίζει το Σύνταγµα και θα διασφαλίζει τον πλήρη 

σεβασµό του. 
 
2. Θα απαρτίζεται από εννέα δικαστές, τρεις από κάθε <component state> και τρεις µη-

Κύπριους. 
 
3. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο, µεταξύ άλλων, θα επιλύει διαφορές µεταξύ των <component 

states> ή µεταξύ ενός ή αµφοτέρων των <component states> και του <common state>, 
και θα επιλύει σε προσωρινή βάση αδιέξοδα των θεσµικών οργάνων (institutions) του 
<common state>, εάν αυτό είναι απαραίτητο, για την ορθή λειτουργία του <common  
state>. 

 
΄Αρθρο 7 Μεταβατικοί θεσµοί (institutions) του <common state> 
 
1. Οι θεσµοί του <common state> θα µετεξελιχθούν κατά τη διάρκεια µεταβατικών 

περιόδων, µετά από τις οποίες οι θεσµοί (institutions) αυτοί θα λειτουργούν ως 
περιγράφεται πιο πάνω. 

2. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συµφωνίας οι ηγέτες των δύο πλευρών θα 
γίνουν Συµπρόεδροι της Κύπρου για τρία χρόνια.  Οι Συµπρόεδροι θα ασκούν την 
εκτελεστική εξουσία κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου, βοηθούµενοι από το 
Υπουργικό Συµβούλιο (Council of Ministers), το οποίο θα διορίσουν.  Για τα επόµενα 
δύο χρόνια, η εκτελεστική εξουσία θα ασκείται από το Υπουργικό Συµβούλιο (Council of 
Ministers),  το οποίο θα εκλέγεται από το Κοινοβούλιο, και οι Συµπρόεδροι θα κατέχουν 
από κοινού το αξίωµα του Αρχηγού του Κράτους. 

3. Η νοµοθετική εξουσία των <component states> οι οποίες θα εκλεγούν εντός 40 ηµερών 
από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συµφωνίας θα υποδείξουν 24 
αντιπροσώπους η κάθε µία (που θα αντικατοπτρίζει την πολιτική τους σύνθεση) σε ένα 
µεταβατικό Κοινοβούλιο του  <common state> το οποίο θα λειτουργήσει για ένα χρόνο. 

4. ΄Ενα µεταβατικό Ανώτατο ∆ικαστήριο θα διορισθεί από τους Συµπροέδρους για ένα 
χρόνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Παρατήρηση: Η ορολογία θα προσαρµοστεί όταν θα αποφασιστεί η κυβερνητική διάρθρωση. 
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΄Αρθρο 8 Αποστρατικοποίηση 
 

1. Λαµβάνοντας υπόψη ότι:  
(α) Η Συνθήκη Εγγυήσεως, εφαρµοζοµένη mutatis mutandis στη νέα κατάσταση 

πραγµάτων η οποία καθιερώνεται µε την παρούσα Συµφωνία και το Σύνταγµα 
της Κύπρου, θα καλύπτει, επιπρόσθετα από την ανεξαρτησία, την εδαφική 
ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη συνταγµατική τάξη της Κύπρου, την εδαφική 
ακεραιότητα, ασφάλεια και συνταγµατική τάξη των <component states>, 

(β) Η Συνθήκη Συµµαχίας θα επιτρέπει στα  Ελληνικά και Τουρκικά αποσπάσµατα, 
το κάθε ένα από τα οποία δεν θα ξεπερνά [παράθεσε τετραψήφιο αριθµό] για 
όλες τις βαθµίδες, να σταθµεύουν δυνάµει της Συνθήκης Συµµαχίας στο 
Ελληνοκυπριακό <component state> και στο Τουρκοκυπριακό <component 
state> αντίστοιχα,   

(γ) Οι Ελληνικές και Τουρκικές δυνάµεις και εξοπλισµός θα αναπτυχθούν εκ νέου σε 
συµφωνηµένες τοποθεσίες, και θα αναπροσαρµοστούν σε συµφωνηθέντα 
επίπεδα, και οποιεσδήποτε δυνάµεις και εξοπλισµός πέραν των 
συµφωνηθέντων επιπέδων θα αποσυρθούν, 

(δ) Θα υπάρχει σε λειτουργία µια ειρηνευτική αποστολή των Ηνωµένων Εθνών για 
να εποπτεύει την εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας και να καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της συµµόρφωσης µε την παρούσα 
Συµφωνία και να συµβάλλει στην διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.  Η 
Ειρηνευτική επιχείρηση θα εξακολουθεί για όσο διάστηµα η κυβέρνηση του 
<common state> δεν αποφασίσει διαφορετικά, µε τη σύµφωνη γνώµη των δύο 
<component states>,  

(ε) Η προµήθεια όπλων στην Κύπρο, απαγορεύεται κατά τρόπο, ο οποίος είναι 
νοµικά δεσµευτικός τόσο για τους εισαγωγείς όσο και για τους εξαγωγείς, και 

(στ) Μια Εποπτική Επιτροπή (Monitoring Committee) αποτελούµενη από τις 
εγγυήτριες δυνάµεις, το <common state> και τα <component states>, και η 
οποία θα προεδρεύεται από τα Ηνωµένα ΄Εθνη, θα εποπτεύει την εφαρµογή της 
παρούσας Συµφωνίας. 

 η Κύπρος θα αποστρατικοποιηθεί και όλες οι Ελληνοκυπριακές και Τουρκοκυπριακές 
δυνάµεις, συµπεριλαµβανοµένων και των εφεδρικών µονάδων, θα διαλυθούν, και τα 
όπλα τους θα αποµακρυνθούν από το νησί, σε φάσεις συγχρονισµένες µε την 
ανάπτυξη εκ νέου και την προσαρµογή των Ελληνικών και Τουρκικών δυνάµεων. 

 

2. Απαγορεύεται η ύπαρξη παραστρατιωτικών ή εφεδρικών δυνάµεων, καθώς και η  
στρατιωτική, ή παραστρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών. ΄Ολα τα όπλα, εκτός από 
αδειούχα όπλα για αθλήµατα, απογορεύονται. 

3. Ουδέν <component state> θα ανέχεται τη βία ή την υποκίνηση βίας εναντίον του 
<common state>, των <component states>, ή των εγγυητριών δυνάµεων. 

4. Η Κύπρος δεν θα θέτει το έδαφος της στη διάθεση διεθνών στρατιωτικών επιχειρήσεων 
παρά µόνο µε την συναίνεση της Ελλάδας και της Τουρκίας. 

 
΄Αρθρο 9 ΄Ορια και εδαφική προσαρµογή του <component state> 
 

1. Τα εδαφικά όρια των <component states> θα είναι όπως απεικονίζονται στο χάρτη, ο 
οποίος αποτελεί µέρος της παρούσας Συµφωνίας. 

2. Περιοχές, οι οποίες υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή και οι οποίες νοµικά αποτελούν 
µέρος του Ελληνοκυπριακού <component state>, µε την έναρξη ισχύος της παρούσας 
Συµφωνίας, θα 
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 διοικούνται, για µια ενδιάµεση περίοδο όχι µεγαλύτερη των τριών χρόνων από το 
Τουρκοκυπριακό <component state>.  Η διοίκηση θα µεταβιβαστεί, υπό την επίβλεψη 
των Ηνωµένων Εθνών, στο Ελληνοκυπριακό <component state> σε συµφωνηµένες 
φάσεις, αρχίζοντας 90 µέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συµφωνίας µε τη 
µεταβίβαση της διοίκησης κυρίως ακατοίκητων περιοχών εφαπτοµένων στο υπόλοιπο 
του Ελληνοκυπριακού <component state>. 

3. Ειδικές διευθετήσεις θα διασφαλίζουν τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των 
ανθρώπων, που κατοικούν τώρα στις περιοχές, οι οποίες υπόκεινται σε εδαφική 
προσαρµογή, και θα προνοούν για επανεγκατάσταση µε τάξη σε ικανοποιητική 
εναλλακτική στέγη σε κατάλληλες τοποθεσίες, όπου να µπορεί να εξασφαλισθούν 
επαρκώς τα προς το ζειν. 

 
΄Αρθρο 10  Περιουσία 
 
1. Απαιτήσεις από ιδιοκτήτες περιουσίας, οι οποίοι στερήθηκαν κατοχής (dispossessed)  

λόγω γεγονότων, που προηγήθηκαν της έναρξης ισχύος της παρούσας Συµφωνίας, θα 
λυθούν µε συνολικό τρόπο, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο,  σεβασµό των ατοµικών 
δικαιωµάτων των ιδιοκτητών που στερήθηκαν κατοχής (dispossessed owners) και των 
παρόντων χρηστών των περιουσιών και την αρχή της διζωνικότητας.  

2. Σε περιοχές, οι οποίες υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή, οι περιουσίες θα 
επιστραφούν στους ιδιοκτήτες που στερήθηκαν την κατοχή τους (dispossessed 
owners). 

3. Σε περιοχές, που δεν υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή, οι διευθετήσεις για την 
άσκηση των περιουσιακών δικαιωµάτων, υπό µορφήν αποκαταστάσεως 
(reinstatement) ή αποζηµίωσης θα έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

(α) Ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν στερηθεί την κατοχή της περιουσίας τους και οι 
οποίοι επιλέγουν να αποζηµιωθούν ή αυτοί των οποίων η περιουσία δεν 
αποκαθίσταται µε βάση τις περιουσιακές διευθετήσεις, θα λάβουν πλήρη και 
αποτελεσµατική αποζηµίωση µε βάση την αξία κατά το χρόνο, που στερήθηκαν 
την κατοχή συν τον πληθωρισµό, 

(β) Οι παρόντες χρήστες, αν είναι πρόσωπα τα οποία έχουν κατοχή περιουσιών 
ιδιοκτητών, οι οποίοι στερήθηκαν την κατοχή ως αποτέλεσµα διοικητικής 
απόφασης, δύνανται να αποταθούν και να λάβουν τίτλο, εάν συµφωνήσουν, εις 
αντάλλαγµα να αποκηρύξουν τον τίτλο τους σε περιουσία, παρόµοιας αξίας στο 
άλλο <component state>, την κατοχή της οποίας είχαν στερηθεί, 

(γ) Οι παρόντες χρήστες δύνανται επίσης να αποταθούν και να λάβουν τίτλο σε 
περιουσίες, οι οποίες έχουν ουσιωδώς βελτιωθεί, νοουµένου ότι θα 
καταβάλλουν  την αξία, που είχαν στην αρχική τους κατάσταση,  

(δ) Θα υπάρχουν κίνητρα για ιδιοκτήτες να πωλήσουν, ενοικιάσουν, ή ανταλλάξουν 
περιουσίες τους µε παρόντες χρήστες ή άλλα πρόσωπα από το <component 
state> στο οποίο η περιουσία ευρίσκεται,  

(ε) Περιουσίες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω, θα αποκατασταθούν 
πέντε χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συµφωνίας (τρία χρόνια για 
ελεύθερες κατοχής περιουσίες), νοουµένου ότι όχι πέραν του Χ% της περιοχής 
και των κατοικιών σε κάθε <component state> και Υ%7 σε οποιοδήποτε δήµο ή 
χωριό (εξαιρουµένων χωριών, τα οποία 

 
 

                                                 
7 Παρατήρηση: Τα γράµµατα Χ και Υ θα εξαρτηθούν από τον συµφωνηθέντα χάρτη. 
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 ειδικά ορίζονται στην παρούσα Συµφωνία) θα αποκατασταθούν στους ιδιοκτήτες 
από το άλλο <component state>, και 

 
(στ) Οι παρόντες χρήστες, οι οποίοι είναι Κύπριοι πολίτες και οι οποίοι καλούνται να 

εγκαταλείψουν περιουσία, η οποία θα αποκατασταθεί, δεν θα καλούνται να το 
πράξουν µέχρις ότου επαρκής εναλλακτική διαµονή γίνει διαθέσιµη. 

 
4. Περιουσιακές απαιτήσεις θα λαµβάνονται και θα τυγχάνουν διαχείρισης από ένα 

ανεξάρτητο και αµερόληπτο Συµβούλιο Περιουσίας αποτελούµενο από ίσο αριθµό 
µελών από κάθε <component state> και από µη-Κύπριους.  Απευθείας διευθετήσεις 
µεταξύ ιδιωτών δεν θα είναι αναγκαίες. 

 
΄Αρθρο 11 Επιτροπή Συµφιλίωσης (Reconciliation Commission) 
 
1. Μια ανεξάρτητη, αµερόληπτη Επιτροπή Συµφιλίωσης θα προωθήσει κατανόηση, 

ανεκτικότητα και τον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 
 
2. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από άνδρες και γυναίκες, αποτελούµενη από ίσο αριθµό 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, καθώς τουλάχιστον και από ένα µέλος µη-
Κύπριο, το οποίο ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών καλείται να διορίσει, 
αφού διαβουλευθεί µε τις δύο πλευρές. 

 
΄Αρθρο 12 Προηγούµενες Πράξεις  
 
1. Οποιαδήποτε πράξη, είτε νοµοθετικής, εκτελεστικής ή δικαστικής φύσης οποιασδήποτε 

αρχής [........], η οποία έγινε πριν την έναρξη της ισχύος της παρούσας Συµφωνίας 
αναγνωρίζεται ως έγκυρη και, νοουµένου ότι δεν είναι ασύµβατη και/ή αντίθετη µε 
οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Συµφωνίας, συνεχίζει να ισχύει και µετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας Συµφωνίας.  Κανένας δε δύναται να αµφισβητήσει την 
ισχύ τέτοιων πράξεων για λόγους, που συνέβησαν πριν την έναρξη ισχύος της 
παρούσας Συµφωνίας. 

 
2. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις για ευθύνη ή αποζηµίωση συνεπεία πράξεων, που έγιναν 

πριν την παρούσα Συµφωνία, µέχρι το σηµείο που δεν ρυθµίζονται διαφορετικά από τις 
διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας, θα τυγχάνουν χειρισµού από το <component 
state> από το οποίο προέρχεται ο αιτητής. 

 
΄Αρθρο 13 ΄Εναρξη ισχύος και εφαρµογή 
 
1. Η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ την  00:00 ώρα, την µέρα που ακολουθεί την 

επιβεβαιωµένη έγκριση της, από κάθε πλευρά, µε ξεχωριστά ταυτόχρονα 
δηµοψηφίσµατα, τα οποία θα διεξαχθούν σύµφωνα µε την παρούσα Συµφωνία. 

 
2. Κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας Συµφωνίας, θα πραγµατοποιηθούν τελετές 

σε όλο το νησί όπου όλες οι σηµαίες, εκτός απ’ αυτές, που καθορίζονται στο Σύνταγµα, 
θα υποσταλούν, οι δε σηµαίες της Κύπρου και των <component states> θα αναρτηθούν 
σύµφωνα µε το Σύνταγµα και σχετική  
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 νοµοθεσία και θα ηχήσουν οι ύµνοι της Κύπρου και των <component states>. 
 
3. Κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας Συµφωνίας, οι Συµπρόεδροι θα 

ενηµερώσουν τα Ηνωµένα ΄Εθνη ότι από τούδε και στο εξής τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις της Κύπρου ως µέλος των Ηνωµένων Εθνών θα ασκούνται σύµφωνα µε 
την νέα κατάσταση πραγµάτων.  Η συµφωνηµένη σηµαία της Κύπρου θα αναρτηθεί 
στα Κεντρικά Γραφεία των Ηνωµένων  Εθνών. 

 
΄Αρθρο 14  Προσαρτήµατα 
 
Τα πιο πάνω άρθρα αντικατοπτρίζονται σε λεπτοµερή νοµική γλώσσα στα Παραρτήµατα, τα 
οποία  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Συµφωνίας. 
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
΄Αρθρο 1 Το Κράτος της Κύπρου 
 
1.  Η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος µε µία διεθνή νοµική 

προσωπικότητα και κυβέρνηση του <common state> και αποτελείται από ένα 
ελληνοκυπριακό <component state> και ένα Τουρκοκυπριακό <component state>. 

 
2. Η ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα, ασφάλεια και συνταγµατική τάξη της Κύπρου θα 

διασφαλίζεται και γίνεται σεβαστή από όλους. 
 
3. Η ένωση της Κύπρου εν όλω ή εν µέρει µε οποιαδήποτε άλλη χώρα, οποιαδήποτε 

µορφή διχοτόµησης ή απόσχισης, και οποιαδήποτε άλλη µονοµερής αλλαγή στην 
κατάσταση πραγµάτων που εγκαθιδρύεται µε τη Θεµελιώδη Συµφωνία και το παρόν 
Σύνταγµα απαγορεύεται. 

 
4. Η σηµαία της Κύπρου θα είναι [παράθεσε περιγραφή της συµφωνηθείσας σηµαίας], 

όπως είναι προσαρτηµένο στο παρόν Σύνταγµα.  Η σηµαία της Κύπρου θα αναρτάται 
µόνη ή µαζί µε τη σηµαία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στα κυβερνητικά κτίρια του 
<common state>. 

 
5. Ο ύµνος της Κύπρου θα είναι [παράθεσε το όνοµα του συµφωνηθέντος ύµνου] όπως 

είναι προσαρτηµένο στο παρόν Σύνταγµα. 
 
6. Η Κύπρος θα διοργανωθεί δυνάµει  του παρόντος Συντάγµατος, σύµφωνα µε τις 

βασικές αρχές του κράτους δικαίου, της δηµοκρατίας, της αντιπροσωπευτικής 
δηµοκρατικής κυβέρνησης (representative republican government), της πολιτικής 
ισότητας των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, της διζωνικότητας και του ισότιµου 
καθεστώτος των <component states>. 

 
΄Αρθρο 2 Τα <component states> 
 
1. Τα <component states> έχουν ισότιµο καθεστώς.  Κάθε <component state> ασκεί την 

εξουσία εντός των ορίων που καθορίζει το παρόν Σύνταγµα και των εδαφικών του 
ορίων όπως καθορίζονται στο συνηµµένο στο παρόν Σύνταγµα. 

 
2. Τα <component states> θα αυτοοργανωθούν ελεύθερα εντός των ορίων που 

προβλέπει το παρόν Σύνταγµα και σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου, 
της δηµοκρατίας, και της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατικής κυβέρνησης (representative 
republican government) δυνάµει των δικών τους Συνταγµάτων. 

3. Η ταυτότητα, η εδαφική ακεραιότητα, η ασφάλεια και η συνταγµατική τάξη των 
<component states> θα διασφαλίζονται και αποτελούν αντικείµενο σεβασµού απ’ 
όλους. 

4. Τα <component states> θα έχουν τους δικούς τους ύµνους και σηµαίες.   Η σηµαία του 
<component state> θα αναρτάται στα κυβερνητικά κτίρια του <component state> µαζί 
µε και κατά τον ίδιο τρόπο 
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 ως η σηµαία της Κύπρου και, εάν νόµος του <common state> προνοεί, τη  σηµαία της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.  Καµία άλλη σηµαία δεν θα αναρτάται σε κυβερνητικά κτίρια του 
<component state> ή σε δηµόσια περιουσία. 

 
5. Κάθε <component state> θα καθορίζει και τηρεί τις δικές του αργίες, επιπρόσθετα 

αυτών του <common state>. 
 
΄Αρθρο 3 Το Σύνταγµα ως υπέρτατος νόµος 
 
1. Το παρόν Σύνταγµα, το οποίο υιοθετήθηκε δηµοκρατικά από τους Ελληνοκύπριους και 

τους Τουρκοκύπριους, µε την ξεχωριστά εκφρασθείσα κοινή θέληση τους, είναι ο 
υπέρτατος νόµος του κράτους και είναι δεσµευτικό για όλες τις αρχές του <common 
state> και των <component states>. Κάθε πράξη του <common state> ή του 
<component state>, η οποία αντίκειται στο παρόν Σύνταγµα, είναι άκυρη και άνευ 
αποτελέσµατος. 

 
2. Το <common state> θα σέβεται και δεν θα παραβιάζει  τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες 

δυνάµει του παρόντος Συντάγµατος των <component states>. Κάθε <component state> 
θα σέβεται πλήρως και δεν θα παραβιάζει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του <common 
state> ή του άλλου <component state> τα οποία προβλέπονται από το Σύνταγµα.  ∆εν 
θα υπάρχει ιεραρχία µεταξύ των νόµων του <common state> και των νόµων των 
<component states>.8 

 
3. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο θα υποστηρίζει το παρόν Σύνταγµα και θα διασφαλίζει τον 

πλήρη σεβασµό του από τα όργανα του <common state> και των <component states>. 
 
΄Αρθρο 4 Κράτος ∆ικαίου 
 
1. Ο νόµος είναι η βάση και η οριοθέτηση όλων των πράξεων της κυβέρνησης σε όλα τα 

επίπεδα. 

2. ΄Ολες οι πράξεις της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα θα συνάδουν µε τις αρχές του 
δηµοσίου συµφέροντος, της αναλογικότητας και της καλής πίστης. 

3. Το <common state> καθώς επίσης και τα <component states> θα σέβονται το διεθνές 
δίκαιο, περιλαµβανοµένων όλων των συνθηκών που δεσµεύουν την Κύπρο, το οποίο 
θα θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Συντάγµατος. 

 
΄Αρθρο 5 Ο κοσµικός χαρακτήρας της Κύπρου και των <component states> 
 
1. Το κράτος της Κύπρου και τα <component states> είναι κοσµικά. 
 
2. Θρησκευτικοί αξιωµατούχοι δεν θα κατέχουν κατόπιν εκλογής ή διορισµού, πολιτικό ή 

δηµόσιο αξίωµα.   
 
 
 
 

                                                 
8   Παρατήρηση: Το παρόν Σύνταγµα παρέχει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο την εξουσία να αποφασίζει επί της 
εγκυρότητας οποιουδήποτε νόµου. 
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Άρθρο 6  Αποστρατικοποίηση του <common state> και των <component states> 
 
1. Το <common state> και τα <component states> θα είναι αποστρατικοποιηµένα. ∆εν 

θα υπάρχουν παραστρατιωτικές ή εφεδρικές δυνάµεις ή στρατιωτική ή 
παραστρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών της Κύπρου. 

2. Η Κύπρος δεν θα θέτει το έδαφος της στη διάθεση διεθνών  στρατιωτικών 
επιχειρήσεων εκτός µε την συγκατάθεση της Ελλάδας και της Τουρκίας. 

3. Όλα τα όπλα, εκτός από αδειούχα όπλα για αθλήµατα,  απαγορεύονται. 
4. Ουδέν <component state> θα ανέχεται βία ή υποκίνηση βίας εναντίον του <common 

state>, των <component states>, ή των εγγυητριών δυνάµεων από πρόσωπα, 
οµάδες ή οργανισµούς, που δρουν εντός των ορίων του. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται χωρίς επηρεασµό των διατάξεων 
της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, της Συνθήκης Εγγυήσεως, της Συνθήκης Συµµαχίας, 
των όρων εντολής της Ειρηνευτικής αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στην Κύπρο 
και των  προνοιών του παρόντος Συντάγµατος σχετικά µε την Αστυνοµία του 
<common state> και του <component state>, και την Κοινή Υπηρεσία Ερευνών 
(Joint Investigation Agency).            

 
Άρθρο 7 Οι Επίσηµες γλώσσες και η δηµοσίευση των επισήµων νοµοθετηµάτων 
 
1. Οι επίσηµες γλώσσες του <common state> είναι η Ελληνική και η Τουρκική.  Η 

χρήση της Αγγλικής για επίσηµους σκοπούς θα ρυθµίζεται µε νοµοθεσία. 
2. Νοµοθετικές, εκτελεστικές, διοικητικές και δικαστικές πράξεις και έγγραφα θα 

συντάσσονται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες και, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά, 
θα εκδίδονται δια δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κύπρου σε όλες τις 
επίσηµες γλώσσες. 

3. Όλα τα πρόσωπα θα έχουν το δικαίωµα να αποτείνονται στις αρµόδιες αρχές του 
<common state> σε οποιαδήποτε από τις επίσηµες γλώσσες και να τους δίδεται 
απάντηση στην ίδια γλώσσα. 

4. Οι επίσηµες γλώσσες του <common state> θα διδάσκονται υποχρεωτικά σε όλους 
τους µαθητές δευτεροβάθµιων σχολείων. 

 
Άρθρο 8  ∆ηµόσιες αργίες του <common state>   
 
1. Η Εθνική Αργία της Κύπρου θα είναι η ηµέρα της διεξαγωγής των δηµοψηφισµάτων 

της Θεµελιώδους Συµφωνίας. 
2. Επιπρόσθετα από τις Κυριακές, οι ακόλουθες δηµόσιες αργίες θα τηρούνται σε όλη 

την Κύπρο: 
 

α.  1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά)· 
β.  1η  Μαΐου (Πρωτοµαγιά)· 
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γ.   25 ∆εκεµβρίου (Χριστούγεννα)· 
δ.   Μεγάλη Παρασκευή· 
ε.    ∆ευτέρα του Πάσχα· 
στ.  Η πρώτη µέρα του Ramadan/Sheker Bayram· 
ζ.   H πρώτη µέρα του Kurban Bayram· 
η.   Τα γενέθλια του Προφήτη Μωάµεθ. 
 

3. Οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι του <common state> θα επιτρέπεται να τηρούν, 
επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, τις δηµόσιες αργίες του ενός ή του άλλου 
<component state>. 

 
 
Μέρος ΙΙ: Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα και Ελευθερίες 
 
 
Άρθρο 9     Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα 
 
1. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4(3) του παρόντος Συντάγµατος , η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για 

την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και 
τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα αυτής τα οποία ισχύουν στην Κύπρο και το Σύµφωνο 
των Ηνωµένων Εθνών για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα θα είναι 
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Συντάγµατος. 

 
2. ∆εν θα υπάρχει οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου λόγω 

φύλου, εθνικής ή θρησκευτικής ταυτότητας ή εσωτερικής ιδιότητας πολίτη. 
 

3. Θα υπάρχει ελεύθερη διακίνηση και ελεύθερη διαµονή (residence) σε όλη την 
Κύπρο, εκτός όπου ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Σύνταγµα ή 
οποιοδήποτε άλλο µέρος της Θεµελιώδους Συµφωνίας ή σε Συνταγµατικό Νόµο. 

 
4. Τα δικαιώµατα των θρησκευτικών ή άλλων µειονοτήτων, περιλαµβανοµένων των 

Μαρωνιτών, των Λατίνων και των Αρµενίων, διαφυλάσσονται. Το <common state>  
και τα <component states> εντός της αντίστοιχης σφαίρας αρµοδιοτήτων τους, θα 
παρέχουν στις µειονότητες το καθεστώς (status) και τα δικαιώµατα που 
προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών 
Μειονοτήτων, και ιδιαίτερα του δικαιώµατος να διαχειρίζονται τις δικές τους 
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υποθέσεις και να αντιπροσωπεύονται στη νοµοθετική 
εξουσία. 

 
5. Οι Ελληνοκύπριοι που διαµένουν στα χωριά της Καρπασίας Ριζοκάρπασο, 

Γιαλούσα, Αγία Τριάδα, Μελάναργα, και Μαρωνίτες  που διαµένουν στα χωριά Αγία 
Μαρίνα, Ασώµατος, Καρπάσια, και Κορµακίτη και Τουρκοκύπριοι που διαµένουν 
στα χωριά της Τηλλυρίας Αµαδιές, Λιµνίτης, Σελέµανι, Ξερόβουνος, και Άγιος 
Γεώργιος [παράθεσε άλλα χωριά µε περισσότερο από 20% Τουρκοκύπριους το 
1960 εάν εµπίπτουν στην εδαφική προσαρµογή], θα απολαµβάνουν, εντός των 
<component states> εντός των οποίων τα χωριά αυτά βρίσκονται, το δικαίωµα        
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να διαχειρίζονται τις δικές τους πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υποθέσεις και να 
αντιπροσωπεύονται στη νοµοθετική εξουσία του <component state>10. 

 
Άρθρο 10   Ιθαγένεια 
 
1. Υπάρχει µία Κυπριακή Ιθαγένεια. 

 
2. Όλα τα πρόσωπα που κατέχουν την Κυπριακή Ιθαγένεια θα απολαµβάνουν 

επιπρόσθετα εσωτερική ιδιότητα πολίτη (<component state>) όπως προνοείται από 
Συνταγµατικό Νόµο. Αυτή η ιδιότητα, όπως και η ιδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ιθαγένειας, είναι επιπρόσθετη και δεν αντικαθιστά την Κυπριακή Ιθαγένεια. 

 
3. Όπου οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συντάγµατος ή της Θεµελιώδους 

Συµφωνίας αναφέρεται στην <component state> καταγωγή προσώπου (ή στο από 
που το πρόσωπο προέρχεται), το κριτήριο θα είναι η κατοχή εσωτερικής ιδιότητας 
πολίτη <component state>. Πρόσωπα, που κατέχουν την εσωτερική ιδιότητα πολίτη 
και των δύο <component states>, θα θεωρούνται ότι ανήκουν στο <component 
state> στο οποίο διαµένουν ή για τελευταία φορά κατοικούσαν.   

 
Άρθρο 11 Άσκηση Πολιτικών ∆ικαιωµάτων 
 
Κύπριοι πολίτες, οι οποίοι είναι τουλάχιστον 18 ετών, θα απολαµβάνουν πολιτικά 
δικαιώµατα στο επίπεδο του <common state> και θα τα εξασκούν στον χώρο της νόµιµης 
διαµονής τους. 
 
Μέρος ΙΙΙ Το <Common state> και τα <Component States> 
 
Άρθρο 12 Αρµοδιότητες και λειτουργίες (competences and functions) του <Common 
state>  
1. Το <common state>, σύµφωνα µε το παρόν Σύνταγµα, θα εξασκεί κυρίαρχα 

νοµοθετικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες στα ακόλουθα θέµατα:  
α. Εξωτερικές σχέσεις, περιλαµβανοµένης της συνοµολόγησης ∆ιεθνών 

Συµβάσεων και της αµυντικής πολιτικής·11    
β. Σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
γ. Αρµοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας, περιλαµβανοµένης της έκδοσης 

νοµίσµατος, οικονοµικής πολιτικής και τραπεζικών κανονισµών· 
δ. Τα οικονοµικά  του <common state>, περιλαµβανοµένου του 

προϋπολογισµού και όλης της έµµεσης φορολογίας (περιλαµβανοµένων 
των τελωνείων και φόρων καταναλώσεως) και της οικονοµικής και 
εµπορικής πολιτικής του <common state>.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Παρατήρηση: Ο κατάλογος των χωριών θα προσαρµοστεί µόλις συµφωνηθεί ο χάρτης. 
11 Αναφορά: Η αµυντική πολιτική θα διαµορφωθεί και θα εξασκείται σύµφωνα µε την συµφωνηµένη 
διευθέτηση για την ασφάλεια, και τις ∆ιεθνείς υποχρεώσεις της Κύπρου.  
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ε. Μετεωρολογία, αεροπορία, διεθνή ναυτιλία, την υφαλοκρηπίδα και τα 
χωρικά ύδατα της Κύπρου· 

στ. Επικοινωνίες (περιλαµβανοµένων των ταχυδροµείων, ηλεκτρονικών και 
τηλεπικοινωνιών)· 

ζ. Κυπριακή Ιθαγένεια (περιλαµβανοµένης της έκδοσης διαβατηρίων) και 
µετανάστευση(περιλαµβανοµένου του ασύλου, απελάσεως και εκδόσεως 
αλλοδαπών)· 

η. Πάταξη της τροµοκρατίας, διακίνησης ναρκωτικών, ξεπλύµατος του 
παράνοµου χρήµατος και οργανωµένου εγκλήµατος· 

θ. Απονοµή χάριτος και αµνηστίας· 
ι. Πνευµατική ιδιοκτησία και µέτρα και σταθµά· και 
κ. Αρχαιότητες. 

 
2. Παρεµπιπτόντως των πιο πάνω αρµοδιοτήτων και των άλλων διατάξεων του 

παρόντος Συντάγµατος, το <common state> θα ασκεί νοµοθετικές και εκτελεστικές 
αρµοδιότητες στην διοίκηση του <common state> (περιλαµβανοµένης της δηµόσιας 
υπηρεσίας, της αστυνοµίας του <common state> καθώς και των ανεξάρτητων 
θεσµών και αξιωµατούχων), τις εκλογές και τα δηµοψηφίσµατα του <common 
state>, αδικήµατα έναντι νόµων του <common state>, απονοµή της ∆ικαιοσύνης 
από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, περιουσίες του <common state> (περιλαµβανοµένων 
των δηµοσίων έργων για το <common state>, διευκολύνσεων και απαλλοτριώσεων 
και συναφή θέµατα που είναι καθαρά παρεµπίπτοντα στις καθορισµένες εξουσίες 
του <common state>. 

3. Το <common state>, όπου ενδείκνυται, θα αναθέτει την εφαρµογή των  νοµοθεσιών 
περιλαµβανοµένης της συλλογής κάποιας µορφής φόρων, στις αρµόδιες αρχές του  
<component state>. 

4. Οι υποχρεώσεις του <common state> µε βάση ∆ιεθνείς Συνθήκες θα εφαρµόζονται 
από τις αρµόδιες αρχές του <common state> ή του <component state>, που έχει 
νοµοθετική αρµοδιότητα στο θέµα, στο οποίο αφορά η Συνθήκη. 

5. Το <common state> θα παρέχει στο <component state> ένα µέρος από τα έσοδά 
του από την έµµεση φορολογία όπως θα προνοείται από νόµο ειδικής πλειοψηφίας. 

 
Άρθρο 13 Αρµοδιότητες και λειτουργίες (competences and functions) των 
<component states> 
1. Τα <component states>, εντός των ορίων του παρόντος Συντάγµατος, θα εξασκούν 

κυρίαρχα εντός των εδαφικών ορίων τους όλες τις αρµοδιότητες και τις λειτουργίες, 
που δεν ανατίθενται (vested) από το παρόν Σύνταγµα στο <common state>.12   

2. Τα <component states> θα έχουν πρωτογενή ποινική δικαιοδοσία αναφορικά µε 
αδικήµατα του <common state>, εκτός εάν τέτοια δικαιοδοσία επιφυλάσσεται για το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κύπρου µε βάση νοµοθεσία του <common state>. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Παρατήρηση: Αυτά περιλαµβάνουν ασφάλεια, νόµο και τάξη και απονοµή δικαιοσύνης εντός των εδαφικών 
ορίων τους. 
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3. Η αστυνοµία ενός <component state> θα έχει την βάση της και θα λειτουργεί 

αποκλειστικά εντός αυτού του <component state> και θα είναι υπεύθυνη για την 
προστασία και την εφαρµογή του νόµου και της τάξης και της δηµόσιας ασφάλειας 
εντός αυτού του <component state> περιλαµβανοµένων και αδικηµάτων εναντίον 
νόµων του <common state>, χωρίς επηρεασµό των  αρµοδιοτήτων της  αστυνοµίας 
του <common state> και της Κοινής Υπηρεσίας Ερευνών. Συνταγµατικός νόµος θα 
ρυθµίζει την δύναµη και τον εξοπλισµό της αστυνοµίας του <component state> και 
Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ του <common state> και των <component states> 
θα προβλέπει την συνεργασία σε αστυνοµικά θέµατα. 

 
Άρθρο 14 Συνεργασία και Συντονισµός 
 
1. Όπου προβλέπεται ρητά στο παρόν Σύνταγµα, νοµοθετικά θέµατα µπορεί να 

ρυθµίζονται µε δεσµευτικό για το <common state>  και τα <component states> 
τρόπο, µέσω Συνταγµατικών Νόµων. Τέτοιοι  νόµοι θα εγκρίνονται από τη 
νοµοθετική εξουσία του <common state> και των <component states>, σύµφωνα µε 
τις διαδικασίες που καθορίζονται σε Συνταγµατικό Νόµο και που υπερισχύουν 
οποιουδήποτε άλλου νόµου του <common state> και των <component states>.   

2. Τα <component states> δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες µεταξύ τους ή µε το 
<common state>. Τέτοιες συµφωνίες µπορούν να δηµιουργούν οργανισµούς και 
θεσµούς (institutions) για θέµατα εντός της αρµοδιότητας των µερών. 

3. Τα <component states> θα επιδιώκουν να εναρµονίσουν την πολιτική τους και τη 
νοµοθεσία τους, συµπεριλαµβανοµένων και µέσω συµφωνιών, κοινών κριτηρίων, 
και διαβουλεύσεων όπου χρειάζεται, ειδικά στα ακόλουθα θέµατα: 

 
α. Τουρισµός· 
β. Προστασία του περιβάλλοντος και χρήση και διατήρηση ενέργειας και 

φυσικών πόρων περιλαµβανοµένου του νερού· 
γ. Αλιεία και Γεωργία· 
δ. Βιοµηχανία και Εµπόριο, περιλαµβανοµένης ασφάλειας, προστασίας 

του καταναλωτή, επαγγελµάτων και επαγγελµατικών ενώσεων· 
ε. Καθορισµός ζωνών και Πολεοδοµίας, περιλαµβανοµένων των 

µεταφορών από ξηρά· 
στ. Αθλητισµός και εκπαίδευση· 
η. Υγεία, περιλαµβανοµένου του ελέγχου καπνού, αλκοόλ, φαρµάκων 

και κτηνιατρικών θεµάτων· 
θ. Κοινωνική Ασφάλιση και εργασία· 
ι. Οικογενειακό, εταιρικό και ποινικό δίκαιο· και 
κ. Αποδοχή εγκυρότητας εγγράφων. 
 

4. Οποιοδήποτε από τα <component states> ή οποιοσδήποτε κλάδος της Κυβέρνησης 
του <common state> µπορεί να ξεκινήσει την διαδικασία εναρµόνισης ή 
συντονισµού. 

 
5. Συµφωνίες για τέτοια συνεργασία ή εναρµόνιση θα εγκρίνονται από τον αρµόδιο 

κλάδο των Κυβερνήσεων των <component states> και, όπου          
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όπου απαιτείται συµµετοχή του «common state», από το αρµόδιο τµήµα του 
<common state>. 

6. Το <common state> θα υποστηρίζει, οικονοµικά και λογιστικά, τις προσπάθειες 
συνεργασίας µεταξύ των <component states> ή, µεταξύ δήµων και χωρίων, τα 
οποία ευρίσκονται σε διαφορετικά <component states>.  

7. Το <common state> και τα <component states> θα αποδέχονται ως έγκυρα 
έγγραφα, που εκδίδονται από κυβερνητικές αρχές και εκπαιδευτικές, ιατρικές και 
άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (public service institutions). 

 
Άρθρο 15 Κοινή Υπηρεσία Ερευνών 
 
Θα εγκαθιδρυθεί Κοινή Υπηρεσία Ερευνών, η οποία θα αποτελείται από αστυνοµικό 
προσωπικό του <common state> και των <component states> και η οποία θα αναφέρεται 
στον Γενικό Εισαγγελέα. Η σύνθεση και οι αρµοδιότητες, καθώς και η δύναµη και ο 
εξοπλισµός της αστυνοµίας του <common state> και των <component states> θα 
ρυθµίζονται από το Συνταγµατικό Νόµο. 
 
Άρθρο 16 Εξωτερικές Σχέσεις 
 
1. Η Κύπρος θα διατηρήσει ειδικούς δεσµούς φιλίας µε την Ελλάδα και την Τουρκία, 

σεβόµενη την ισορροπία, που δηµιουργείται από τη Συνθήκη Εγγυήσεως και τη 
Συνθήκη Συµµαχίας και τη Θεµελιώδη Συµφωνία. 

2. Σε σχέση µε αποφάσεις του<common state> για εξωτερικές σχέσεις, οι οποίες 
αφορούν αρµοδιότητες των <component states>, θα γίνονται διαβουλεύσεις µε τα 
<component states>. 

3. Τα <component states> δύνανται να διορίζουν αντιπροσώπους για εµπορικά και 
πολιτιστικά θέµατα, οι οποίοι θα είναι διαπιστευµένοι στο πλαίσιο των 
διπλωµατικών αποστολών της Κύπρου.  

4. Τα <component states> δύνανται επίσης να συνοµολογούν συµφωνίες σε εµπορικά 
και πολιτιστικά θέµατα µε αρχές κρατών, τα οποία έχουν σχέσεις µε την Κύπρο, 
νοουµένου ότι τέτοιες συµφωνίες δεν θα επηρεάζουν δυσµενώς την Κύπρο, την 
εξουσία της κυβέρνησης του <common state> ή του άλλου «component state» και, 
είναι συµβατές µε τη συµµετοχή της Κύπρου ως µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Κατά την ενάσκηση των εξουσιών, που παραχωρούνται από τις παραγράφους 3 και 
4 του παρόντος Άρθρου, οι ακόλουθες διαδικασίες θα τηρούνται: 

 
α. Τα <component states> θα χρησιµοποιούν την οδό του υπουργείου 

εξωτερικών του <common state> για επαφές σε πολιτικό επίπεδο µε ξένες 
κυβερνήσεις και, 

 
β. Τα <component states> δύνανται να έχουν απευθείας επαφές µε υπό- 

οντότητες ή υποτελείς αρχές άλλων κρατών. Σε τέτοια περίπτωση θα 
ενηµερώνουν το υπουργείο εξωτερικών του <common state> για την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων σε σχέση µε οποιαδήποτε συµφωνία µε τέτοιες αρχές και 
θα συνεχίσουν να το ενηµερώνουν επί της προόδου και της έκβασης τέτοιων 
διαπραγµατεύσεων. 
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6. Συµφωνία Συνεργασίας για τις εξωτερικές σχέσεις µεταξύ του <common state> και των 

<component states> θα ρυθµίζει την εφαρµογή αυτού του Άρθρου. 
 
Άρθρο 17  Η Κύπρος ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένώσης 
 
1. Η Κύπρος θα είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
2. Οι κυβερνήσεις των <component states> θα συµµετέχουν στην διαµόρφωση της πολιτικής 

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση . 
 

3. Η Κύπρος θα αντιπροσωπεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την κυβέρνηση του 
<common state> στους τοµείς της αρµοδιότητας της ή όπου ένα θέµα βασικά αφορά τοµέα 
της αρµοδιότητας της.  Όταν ένα θέµα εµπίπτει βασικά ή αποκλειστικά σε ένα τοµέα 
αρµοδιότητας των <component states>, η Κύπρος µπορεί να αντιπροσωπευθεί είτε µε 
αντιπρόσωπο του <common state> είτε µε αντιπρόσωπο του <component state>, 
νοουµένου ότι το τελευταίο θα είναι εξουσιοδοτηµένο να δεσµεύσει την Κύπρο. 

 
4. Υποχρεώσεις της Κύπρου, που απορρέουν από την ιδιότητα της ως µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, θα εκπληρώνονται από την αρχή του <common state> ή του <component state>, 
που απολαµβάνει νοµοθετική αρµοδιότητα για το θέµα, στο οποίο η υποχρέωση αναφέρεται. 

 
5. Εάν ένα <component state> αποτύχει να εκπληρώσει  υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στον τοµέα αρµοδιότητας του και η Κύπρος µπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη από την Ένωση, το <common state> µετά από κοινοποίηση όχι λιγότερη των 90 
ηµερών θα λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα στη θέση του παραβαίνοντος <component state>, τα 
οποία θα διατηρούνται σε ισχύ µέχρις ότου το <component state> εκπληρώσει τις ευθύνες 
του. 

 
6. Oι παράγραφοι 2-5 του παρόντος Άρθρου θα είναι αντικείµενο Συµφωνίας Συνεργασίας 

µεταξύ του <common state> και των <component states>. 
 

7. Τροποποιήσεις στις συνθήκες δυνάµει των οποίων ιδρύθηκε η  Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
πράξεις προσχώρησης οποιωνδήποτε αιτούντων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
απαιτούν κύρωση από όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κυρώνονται από την 
Κύπρο, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο µε απόφαση της καθεµιάς από τις Βουλές του 
<common state> και των <component states>.  O Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του 
Προεδρικού Συµβουλίου θα έχει δικαίωµα να υπογράψει το αντίστοιχο νοµοθέτηµα 
επικύρωσης και µε αυτό να δεσµεύσει την Κύπρο. 

 
8. Ουδεµία διάταξη του παρόντος Συντάγµατος θα ακυρώνει νόµους, πράξεις ή µέτρα του 

<common state> ή των <component states>, που απαιτούνται από τις υποχρεώσεις, που 
απορρέουν από την ιδιότητα µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα εµποδίζει νόµους, 
πράξεις ή µέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θεσµούς  της από το να έχει ισχύ νόµου 
καθόλη την έκταση της Κύπρου. 

 
Μέρος IV ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ <COMMON STATE>  
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Άρθρο 18 – Εκλεξιµότητα και ασυµβατότητα και εκτέλεση καθηκόντων  
 
1. Εκτός εάν προνοείται άλλως πως από το παρόν Σύνταγµα ή νόµο, πρόσωπο θα 

κατέχει τα προσόντα να εκλεγεί ή διοριστεί για να υπηρετήσει στους θεσµούς του 
«common state», εάν είναι πολίτης της Κύπρου και έχει συµπληρώσει την ηλικία 
των 18 χρόνων. 

 
2. Εκτός εάν προνοείται άλλως πως από το παρόν Σύνταγµα ή νόµο, κανένα 

πρόσωπο δεν δύναται να είναι µέλος περισσοτέρων του ενός κλάδου της 
κυβέρνησης του «common state» ή της κυβέρνησης του «common state» και της 
κυβέρνησης «component state». 

 
3. Πρόσωπα, τα οποία εκλέγονται ή διορίζονται για να υπηρετήσουν σε θεσµούς του 

«common state», θα ενεργούν µε γνώµονα το καλύτερο συµφέρον του «common 
state». 

 
Άρθρο 19 - Ασυλία και εξαιρέσεις του «common state» 
 
1. Μέλη του Κοινοβουλίου, του Προεδρικού Συµβουλίου, του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 

και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως επίσης 
οι Ανεξάρτητοι Αξιωµατούχοι, θα απολαµβάνουν ασυλίας από σύλληψη ή δικαστική 
δίωξη, εκτός εάν νόµος του «common state» προνοεί διαφορετικά. 

 
2. Περιουσία του «common state», η οποία χρησιµοποιείται για επίσηµους σκοπούς, 

θα εξαιρείται από την εφαρµογή της νοµοθεσίας του «component state», 
εξαιρουµένης της φορολογίας.  Τέτοια περιουσία θα βρίσκεται υπό την άµεση και 
µόνη δικαιοδοσία του «common state».  Τα «component states», θα βοηθούν την 
αστυνοµία του «common state» στη διασφάλιση της ασφάλειας της περιουσίας του 
«common state», η οποία βρίσκεται εντός των εδαφικών τους ορίων. 

 
 
Μέρος Α: Νοµοθετική Εξουσία 
 
Άρθρο 20 – Σύνθεση και εκλογή του Κοινοβουλίου 
 
1. Το Κοινοβούλιο του «common state» θα αποτελείται από δύο Βουλές: την Γερουσία 

και την Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
2. Κάθε Βουλή θα έχει 48 µέλη, τα οποία εκλέγονται για πέντε χρόνια στη βάση 

αναλογικής αντιπροσώπευσης.  Τα «component states» θα θεωρούνται ως 
εκλογικές περιφέρειες, εκτός εάν νόµος ειδικής πλειοψηφίας προνοεί άλλως πως. 
Σε τέτοια περίπτωση κάθε περιφέρεια θα έχει το λιγότερο 10 έδρες. 

 
3. Η Γερουσία θα αποτελείται από ίσο αριθµό γερουσιαστών από κάθε «component 

state».  Ο λαός κάθε «component state» θα εκλέγει, σε αναλογική βάση, 24 µέλη 
της Γερουσίας. 

 
4. Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από βουλευτές, των δύο «component 

states», µε έδρες αποδοτέες µε βάση τον αριθµό των εγγεγραµµένων κατοίκων σε 
κάθε «component state», νοουµένου ότι σε κάθε 
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 «component state» θα αποδίδεται ένα ελάχιστο ενός τετάρτου των εδρών.  Ένας 
βουλευτής δεν δύναται κατά τον ίδιο χρόνο, να είναι µέλος οποιουδήποτε από τα 
δύο νοµοθετικά σώµατα του «common state». 

 
5. Η κάθε µία από τις Μαρωνιτική, Λατινική και Αρµενική µειονότητα, θα 

εκπροσωπείται από ένα τουλάχιστον βουλευτή.  Μέλη τέτοιων µειονοτήτων θα 
δικαιούνται να ψηφίσουν για την εκλογή τέτοιων βουλευτών, ασχέτως από τον τόπο 
διαµονής τους στην Κύπρο.  Τέτοιοι βουλευτές θα υπολογίζονται στο ποσοστό του 
«component state», όπου διαµένει η πλειοψηφία των µελών της αντίστοιχης 
µειονότητας. 

 
Άρθρο 21 – Οργάνωση 
 
1. Ο νόµος θα ρυθµίσει το χρόνο και τη διάρκεια των κανονικών συνόδων του 

Κοινοβουλίου του «common state».  Σε οποιοδήποτε χρόνο, το Προεδρικό 
Συµβούλιο ή το ένα τέταρτο των εν ενεργεία µελών οποιασδήποτε από τις δύο 
Βουλές, δύνανται να συγκαλέσουν το Κοινοβούλιο για έκτακτη σύνοδο. 

 
2. Κάθε Βουλή θα εκλέγει ένα Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους, ένα από κάθε 

«component state», για περίοδο ενός χρόνου.  Οι Πρόεδροι των δύο Βουλών δεν 
θα προέρχονται από το ίδιο «component state». Ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος δεν 
προέρχεται από το ίδιο «component state» όπως ο Πρόεδρος της αντίστοιχης 
Βουλής θα είναι ο Πρώτος Αντιπρόεδρός της. 

 
3. Κάθε Βουλή θα οργανώνει τις δικές της επιτροπές σύµφωνα µε το νόµο. 
 
4. Κάθε Βουλή θα απαιτεί την παρουσία της πλειοψηφίας των παρόντων (sitting) 

µελών ούτως ώστε να λάβει αποφάσεις. 
 
5. Ο νόµος θα ρυθµίζει την υποχρέωση των µελών του Κοινοβουλίου να παρίστανται 

σε συνεδριάσεις και τις συνέπειες της παράλειψής τους να  πράξουν αυτό χωρίς 
εξουσιοδότηση. 

 
Άρθρο 22 – Εξουσίες 
 
1. Το Κοινοβούλιο θα νοµοθετεί και θα λαµβάνει αποφάσεις. 
 
2. Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει διεθνείς συνθήκες προς κύρωση, εκτός όπου έχει 

εκχωρήσει αυτή την εξουσία στο Προεδρικό Συµβούλιο. 
 
3. Το Κοινοβούλιο θα εκλέγει και θα επιβλέπει την λειτουργία του Προεδρικού 

Συµβουλίου. 
 
4. Το Κοινοβούλιο δύναται µε ειδική πλειοψηφία να παραπέµπει σε δίκη µέλη του 

Προεδρικού Συµβουλίου και των οργάνων των ανεξάρτητων θεσµών (institutions) 
και ανεξάρτητους αξιωµατούχους, για σοβαρές παραβάσεις των καθηκόντων τους ή 
για σοβαρά αδικήµατα. 

 
5. Το Κοινοβούλιο θα υιοθετεί τον προϋπολογισµό του «common state». 
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Άρθρο 23 – ∆ιαδικασία 
 
1. Εκτός εάν ορίζεται άλλως πως, αποφάσεις του Κοινοβουλίου χρειάζονται την έγκριση 

και των δύο Βουλών µε απλή πλειοψηφία των µελών, τα οποία παρίστανται και 
ψηφίζουν, περιλαµβανοµένων ενός τετάρτου των γερουσιαστών, οι οποίοι 
παρίστανται και ψηφίζουν, από κάθε «component state». 

 
2. Ειδική πλειοψηφία αποτελούµενη από τουλάχιστον δύο πέµπτα των εν ενεργεία 

γερουσιαστών από κάθε «component state», επιπρόσθετα µιας απλής πλειοψηφίας 
βουλευτών, οι οποίοι παρίστανται και ψηφίζουν, θα απαιτείται για: 

 
α. Κύρωση διεθνών συµφωνιών για θέµατα τα οποία εµπίπτουν εντός της 

νοµοθετικής αρµοδιότητας των «component states»⋅9 
β. Κύρωση συνθηκών και υιοθέτηση νόµων και κανονισµών, τα οποία αφορούν 

τον εναέριο χώρο, την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα της 
Κύπρου⋅ 

γ. Υιοθέτηση νόµων και κανονισµών, που αφορούν ιθαγένεια, µετανάστευση και 
φορολογία⋅ 

δ. Έγκριση του προϋπολογισµού του «common state» ⋅ 
ε. Εκλογή του Προεδρικού Συµβουλίου⋅ και 
στ. Άλλα ζητήµατα τα οποία ειδικά απαιτούν ειδική πλειοψηφική έγκριση σύµφωνα 

µε άλλες πρόνοιες αυτού του Συντάγµατος. 
 

3. Νόµος θα προνοεί για µηχανισµό συµβιβασµού µεταξύ των Chambers του 
Κοινοβουλίου.  

 
Μέρος Β: Η Εκτελεστική Εξουσία 
 
Άρθρο 24 – Το Προεδρικό Συµβούλιο 
 
1. Το Αξίωµα του Αρχηγού του Κράτους (Head of State) παραχωρείται σε εξαµελές 

Προεδρικό Συµβούλιο, το οποίο θα ασκεί την εκτελεστική εξουσία. 
 
2. Τα µέλη του Προεδρικού Συµβουλίου θα εκλέγονται από το Κοινοβούλιο για 

καθορισµένη περίοδο πέντε χρόνων, στη βάση ενός καταλόγου.  
 
3. Μέλη του Προεδρικού Συµβουλίου δεν θα κατέχουν οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο 

αξίωµα ή ιδιωτική θέση. 
 
4. Τα µέλη του Προεδρικού Συµβουλίου θα συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντα τους 

και µετά τη λήξη της θητείας τους, µέχρι να εκλεγεί νέο Συµβούλιο. 
 
5. Στην περίπτωση κενής θέσης στο Συµβούλιο, θα εκλέγεται αντικαταστάτης από το 

Κοινοβούλιο µε ειδική πλειοψηφία, για το υπόλοιπο της θητείας. 
 
 
 
 

                                                 
9Αναφορά: Αυτό είναι άνευ επηρεασµού των ειδικών κανόνων οι οποίοι ορίζονται στο Άρθρο 17(7), 
αναφορικά µε την κύρωση των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες απαιτούν οµοφωνία των 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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6. Η σύνθεση του Προεδρικού Συµβουλίου θα είναι ανάλογη µε τον πληθυσµό των δύο 
«component states», ωστόσο τουλάχιστον δύο µέλη πρέπει να προέρχονται από 
κάθε «component state». 

 
7. Το Προεδρικό Συµβούλιο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να λαµβάνει όλες 

τις αποφάσεις µε οµοφωνία.  Όπου δεν επιτυγχάνεται οµοφωνία, θα λαµβάνει 
αποφάσεις µε απλή πλειοψηφία των µελών, τα οποία ψηφίζουν, εκτός εάν άλλως 
ρητά αναφέρεται στο παρόν Σύνταγµα.  Τέτοια πλειοψηφία πρέπει σε όλες τις 
περιπτώσεις να περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα µέλος από κάθε «component state». 

 
8. Τα µέλη του Προεδρικού Συµβουλίου θα είναι ισότιµα.  Οποιοδήποτε µέλος του 

Συµβουλίου θα δύναται να τοποθετήσει ένα θέµα/(σηµείο) στην ηµερήσια διάταξη του 
Συµβουλίου. 

 
9. Το Προεδρικό Συµβούλιο δύναται, όπου ενδείκνυται, να καλεί τους επικεφαλής της 

εκτελεστικής εξουσίας (executive heads)10 των «component states» να συµµετέχουν 
χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του. 

 
Άρθρο 25 – Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου 
 
1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου δεν θα προέρχονται από το ίδιο 

«component state». 
 
2. Οι θητείες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συµβουλίου θα εναλλάσσονται κάθε 

δέκα ηµερολογιακούς µήνες µεταξύ των µελών του Συµβουλίου, στη βάση του 
χρόνου που έχουν διατελέσει µέλη του Συµβουλίου, από την τελευταία φορά που 
υπηρέτησαν σε οποιαδήποτε από τα δύο αξιώµατα και µε όχι περισσότερους από 
δύο συνεχόµενους Προέδρους να προέρχονται από το ίδιο «component state».  
Μεταξύ των µελών του Συµβουλίου, οι οποίοι έχουν διατελέσει µέλη του Συµβουλίου 
για ίσο χρόνο χωρίς να έχουν υπηρετήσει ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, θα 
διεξάγεται κλήρος, εκτός εάν τα µέλη τα οποία αφορά, συµφωνήσουν σε σειρά 
προτεραιότητας. 

 
3. Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου θα αναλαµβάνει τα καθήκοντα Προέδρου σε 

περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου. 
 
4. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου θα συγκαλεί και θα προεδρεύει της συνεδριάσεως του 

Προεδρικού Συµβουλίου. 
 
5. Ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Αντιπρόεδρος θα έχουν νικώσα ψήφο. 
 
Άρθρο 26 – Τα Υπουργεία 
 
1. Κάθε µέλος του Προεδρικού Συµβουλίου θα είναι επικεφαλής ενός Υπουργείου. 
 
2. Τα Υπουργεία (Departments) θα κατανέµονται µε απόφαση του Συµβουλίου.  Όπου 

το Συµβούλιο είναι ανίκανο να φθάσει σε απόφαση, τα Υπουργεία θα κατανέµονται 
µε βάση τον χρόνο που έχουν διατελέσει ως µέλη του Συµβουλίου⋅ µεταξύ των µελών 
που έχουν διατελέσει ως µέλη για ίσο χρόνο, θα ρίχνεται κλήρος. 

 
                                                 
10 Παρατήρηση: Ορολογία που µπορεί να προσαρµοστεί όταν οι κυβερνητικές δοµές των «component 
states» αποφασιστούν. 
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3. Οι επικεφαλής των Υπουργείων Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα 
προέρχονται από το ίδιο «component state». 

 
4. Οι επικεφαλής των Υπουργείων θα προετοιµάζουν και εκτελούν αποφάσεις του 

Προεδρικού Συµβουλίου. 
 
Άρθρο 27 – Αντιπροσώπευση στο Προεδρικό Συµβούλιο 
 
1. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου θα αντιπροσωπεύει το Προεδρικό Συµβούλιο ως 

Αρχηγός του Κράτους (Head of State). 
 
2. Στην εκπροσώπηση του Προεδρικού Συµβουλίου ως Αρχηγός του Κράτους (Head of 

State), ο Πρόεδρος θα παρίσταται σε επίσηµες εκδηλώσεις, θα υπογράφει και 
παραλαµβάνει διαπιστευτήρια διπλωµατικών αποστολών, και θα απονέµει τιµητικές 
διακρίσεις της Κύπρου.  

 
3. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου θα αντιπροσωπεύει την Κύπρο σε συνεδριάσεις 

αρχηγών κυβερνήσεων, εκτός εάν το Προεδρικό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε 
χωριστές πλειοψηφίες των µελών από το κάθε <component state>, υποδεικνύει άλλο 
µέλος. 

 
4. Οι επικεφαλής των σχετικών Υπουργείων (Departments)/Γραµµατείων 

(Secretariats)/Υπουργείων (Ministries) θα αντιπροσωπεύουν την Κύπρο σε 
συνεδριάσεις υπουργών (ministers) εκτός εάν προνοείται άλλως πως µε νόµο ή µε 
συµφωνία µεταξύ του «common state» και των «component states». 

 
5. Σε περίπτωση όπου αντικείµενο διεθνούς συνεδριάσεως είναι θέµα, για το οποίο έχει 

ζωτικά συµφέροντα ένα «component state» και ο αντιπρόσωπος του Συµβουλίου σε 
αυτή τη συνεδρίαση προέρχεται από το άλλο «component state», το Συµβούλιο, µε 
ειδική παράκληση της πλειοψηφίας των µελών του Συµβουλίου από το 
ενδιαφερόµενο «component state», θα διορίζει ένα µέλος από αυτό το «component 
state» να συνοδεύει τον αντιπρόσωπο του Συµβουλίου, νοουµένου ότι αποστολές σε 
τέτοιες συναντήσεις δύνανται να περιλαµβάνουν περισσότερα από ένα πρόσωπα. 

 
6. Οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος της Κύπρου σε διεθνή συνάντηση θα δεσµεύεται από 

αποφάσεις του Προεδρικού Συµβουλίου.  Όπου το Συµβούλιο έχει διορίσει ένα από 
τα µέλη του να συνοδεύσει τον αντιπρόσωπο του, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 
παρόντος Άρθρου, ο αντιπρόσωπος της Κύπρου θα ασκεί την οποιαδήποτε 
διακριτική ευχέρειά του σε συµφωνία µε το εν λόγω µέλος. 

 
Άρθρο 28 – Η διοίκηση του «common state» 
 
1. Η Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας αποτελούµενη από άντρες και γυναίκες 

προερχόµενους σε ίσους αριθµούς από κάθε «component state» θα έχει εξουσία να 
διορίζει και να προάγει δηµόσιους υπαλλήλους του «common state».  Θα λαµβάνει 
τις αποφάσεις της σύµφωνα µε το νόµο. 

 
2. Η σύνθεση της δηµόσιας υπηρεσίας, εκτός όπου καθορίζεται άλλως πως σε αυτό το 

Σύνταγµα ή νόµο ειδικής πλειοψηφίας, θα είναι αναλογική προς το πληθυσµό των 
«component states» ωστόσο, όµως, τουλάχιστον ένα τρίτο των 
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 δηµοσίων υπαλλήλων σε κάθε βαθµίδα της διοίκησης πρέπει να προέρχεται από το 
κάθε «component state». 

 
3. ∆ηµόσιος υπάλληλος του <common state> δεν δύναται ταυτόχρονα να υπηρετεί και 

ως δηµόσιος υπάλληλος του <component state>. 
 
 
Άρθρο 29 – Η Αστυνοµία του «common state» 
 
Το «common state» θα έχει αστυνοµία, η οποία θα αποτελείται από ίσο αριθµό 
προσωπικού, το οποίο προέρχεται από κάθε «component state».  Η αστυνοµία του 
«common state» θα ελέγχει τα σύνορα της Κύπρου και θα προστατεύει τους 
αξιωµατούχους του «common state», κτίρια και περιουσία, όπως επίσης ξένους 
αξιωµατούχους και διπλωµατικές αποστολές. 
 
 
Μέρος Γ: Ανεξάρτητοι Αξιωµατούχοι και Θεσµοί (Institutions) 
 
Άρθρο 30 – Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
 
1. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα είναι ανεξάρτητη και θα λειτουργεί σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
2. Θα εκδίδει νόµισµα, θα καθορίζει την νοµισµατική πολιτική και το κυρίως δανειστικό 

επιτόκιο και θα ρυθµίζει και επιβλέπει τον τραπεζικό τοµέα. 
 
3. Η Κεντρική Τράπεζα θα διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο τριών µελών, ένας εκ 

των οποίων θα είναι ο ∆ιοικητής.  Τουλάχιστον ένα µέλος θα προέρχεται από κάθε 
«component state».  Το τρίτο µέλος δύναται να είναι µη-Κύπριος. 

 
4. Ο ∆ιοικητής και δύο άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα διορίζονται από το 

Προεδρικό Συµβούλιο για περίοδο εφτά χρόνων. 
 
5. Ο νόµος δύναται να προνοεί για την ίδρυση υποκαταστηµάτων της Κεντρικής 

Τράπεζας σε κάθε «component state», και για την περίληψη των διευθυντών των 
υποκαταστηµάτων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας. 

 
6. Όλες οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας θα 

λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία. 
 
Αρθρο 31     ΄Αλλοι ανεξάρτητοι αξιωµατούχοι 
 

1. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας , ο Γενικός Ελεγκτής και 
ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής θα διορίζονται από το Προεδρικό Συµβούλιο για µια µη 
ανανεώσιµη θητεία  εννέα ετών, αλλά σε ουδεµίαν περίπτωση πέραν 
συµπληρώσεως του εβδοµηκοστού πέµπτου έτους της ηλικίας  τους. 

 
2. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής δεν θα προέρχονται από το ίδιο  

<component state>, ούτε ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός  
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Γενικός Εισαγγελέας ή ο Γενικός Ελεγκτής και ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής. 
 
 
Άρθρο 32   Το Αξίωµα του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα 
 
[παράθεση άρθρου] 
 
Αρθρο 33  Το Αξίωµα του Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή 
 
[παράθεση άρθρου] 
 
 
Μέρος ∆: ∆ικαστική Εξουσία 
 
 
Αρθρο 34  Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κύπρου 
 

1. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κύπρου θα απαριθµεί ίσο αριθµό δικαστών απο κάθε 
<component state>. Το Προεδρικό Συµβούλιο (Presidential Council) θα διορίζει 
τους δικαστές για ανανεώσιµη θητεία  επτά ετών, σύµφωνα µε  κριτήρια και 
διαδικασίες που ορίζονται σε νόµο ειδικής πλειοψηφίας, ο οποίος θα ορίζει τον 
αριθµό των δικαστών. 

 
2. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο κέκτηται αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει για 

διαφορές (disputes) µεταξύ των <component states> και µεταξύ  ενός ή αµφοτέρων 
των <component states> και του <common state>. 

 
3. To Ανώτατο ∆ικαστήριο κέκτηται αποκλειστική δικαιοδοσία   να αποφασίζει για την 

εγκυρότητα δυνάµει του παρόντος Συντάγµατος οποιουδήποτε νόµου του 
<common state> ή <component state> και για οποιοδήποτε ερώτηµα που 
προκύπτει καθόσον αφορά την ιεραρχία/ (precedence) Συνταγµατικών νόµων.  Τη 
αιτήσει δικαστηρίων του <component state>  ή άλλων αρχών του <common state> 
και του <component state> µπορεί να αποφανθεί υπό µορφή δεσµευτικής 
γνωµοδότησης.  

 
4. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο θα λειτουργεί ως  εφετείο σε όλες τις άλλες διαφορές που 

αφορούν την ερµηνεία  της Θεµελιώδους Συµφωνίας (Foundation Agreement), του 
Συντάγµατος, νόµων του <common state> (συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών 
αποφάσεων του <common state>) και Συνθηκών που δεσµεύουν την Κύπρο15. 

 
5. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο θα έχει πρωτογενή ποινική δικαιοδοσία για αδικήµατα κατα 

παράβαση νόµου του <common state>, όπου αυτό προβλέπεται απο νοµοθεσία 
του <common state>. 

 
6. Σε περίπτωση αδιεξόδου σ ΄ενα από τους θεσµούς (institutions) του <common 

state> που εµποδίζεi τη λήψη απόφασης,  χωρίς την οποία  το <common  
 
 
 
 

                                                 
15 Παρατήρηση: Περιλαµβάνει την Ευρωπαική Συνθήκη Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
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state> ή οι θεσµοί (institutions) του δεν θα  µπορούν να λειτουργήσουν κανονικά ή η 
απουσία τους θα κατέληγε σε ουσιαστική παράβαση των υποχρεώσεων της 
Κύπρου ώς µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ανώτατο ∆ικαστήριο, δύναται τη 
αιτήσει  µέλους του Προεδρικού Συµβουλίου, του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου 
εκατέρας των Βουλών του Κοινοβουλίου ή του Γενικού Εισαγγελέα ή του Βοηθού 
Γενικού Εισαγγελέα, να εκδώσει προσωρινήν απόφαση επί του θέµατος ,η οποία θα  
ισχύει µέχρι τη λήψη απόφασης επι του θέµατος από τον υπό αναφορά θεσµό.  
Ούτως ενεργώντας, το Ανώτατο ∆ικαστήριο θα ενεργεί µε την πρέπουσα 
αυτοσυγκράτηση. 

 
7. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφασίζει για τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας του. 

Εάν αποφασίσει τη δηµιουργία Τµηµάτων (Chambers) για  τον χειρισµό 
συγκεκριµένων υποθέσεων, το κάθε Τµήµα (Chambers) πρέπει πάντα να 
περιλαµβάνει ίσο αριθµό δικαστών από κάθε <component state>. 

 
8. To Ανώτατο ∆ικαστήριο θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη λήψη αποφάσεων 

µε συναίνεση (by consensus) και για την έκδοση κοινών αποφάσεων του 
∆ικαστηρίου. Εν τούτοις, όλες οι αποφάσεις του Ανώτατου ∆ικαστηρίου δυνατό να  
ληφθούν µε απλή πλειοψηφία. 

 
 

 
Μέρος V: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 
 
Αρθρο 35  Τροποποιήσεις του παρόντος Συντάγµατος 
 
1.Τροποποιήσεις του Συντάγµατος, συµπεριλαµβανοµένων των Συνηµµένων που 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού, εξετάζονται και υϊοθετούνται απο την νοµοθετική 
εξουσία του <common state> µετά από διαβούλευση µε τις κυβερνήσεις των <component 
states> και ενδιαφερόµενους τοµείς της κοινωνίας. 
 
2.Μετά την υϊοθέτηση  και από τις δύο Βουλές του Κοινοβουλίου των προτεινόµενων 
τροποποιήσεων υποβάλλονται σε δηµοψηφίσµα  για έγκριση µε χωριστή πλειοψηφία του 
λαού σε κάθε <component state>. 

 
3.Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ ενενήντα µέρες µετά την έγκριση τους, εκτός έαν η 
τροποποίηση προβλέπει διαφορετικά. 
 

 
Μέρος VI: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 
Αρθρο 36   Θεσµοί του <component state> 
 
1. Όχι αργότερα απο σαράντα µέρες µετά απο την έναρξη ισχύος  της Θεµελιώδoυς 

Συµφωνίας, τα <component states> θα εκλέξουν τα µέλη των νοµοθετικών 
σωµάτων τους και άλλων εκλεγοµένων από το λαό   
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αξιωµατούχων, σύµφωνα µε το Σύνταγµα  του αντίστοιχου <component state> και  
την νοµοθεσία , που εγκρίθηκε από τα δηµοψηφίσµατα. 

 
2. Τα νεοεκλεγέντα µέλη των οργάνων του <component state> θα αναλάβουν τα 
καθήκοντα τους µέσα σε δέκα µέρες απο την εκλογή τους. 
 
 
Αρθρο 37  Μεταβατικό Κοινοβούλιο του <common state> 
 
1. Κάθε νεοεκλεγέν νοµοθετικόν σώµα θα ορίσει, χωρίς καθυστέρηση, είκοσι τέσσερις 
αντιπροσώπους απο τα µέλη του για το Κοινοβούλιο του <common state>.  Προς το 
σκοπό αυτό, κάθε οµάδα  του νοµοθετικού σώµατος του <component state> θα ορίσει 
τόσους αντιπροσώπους όσους αντιστοιχούν στην αναλογική τους δύναµη στο νοµοθετικό 
σώµα. 
 
2.Το µεταβατικό Κοινοβούλιο θα ασκεί τις συνταγµατικές λειτουργείες και τα προνόµια του 
Κοινοβουλίου του <common state> κατά το πρώτο έτος, µετά την έναρξη ισχύος της 
Θεµελιώδους Συµφωνίας,  σύµφωνα µε τις διαδικαστικές διατάξεις  του παρόντος 
Συντάγµατος σε σχέση µε τη Γερουσία. 
 
3. Εντός δέκα ηµερολογιακών µηνών, µετά την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους 
Συµφωνίας, θα εκλεγούν σύµφωνα µε το παρόν Σύνταγµα οι γερουσιαστές και βουλευτές. 
Το νεοεκλεγέν  Κοινοβούλιο θα αναλάβει καθήκοντα ένα χρόνο µετά την έναρξη ισχύος της 
Θεµελιώδους Συµφωνίας. 

 
 

Αρθρο 38    Μεταβατικός Αρχηγός του κράτους (Head of State) του <common state> 
 

1. Για µεταβατική περίοδο τριών ετών το αξίωµα του Aρχηγού του κράτους  θα ανατεθεί σε 
Συµπροεδρία. 

 
2. Με την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, οι ηγέτες που υπέγραψαν τη 
Συνολική ∆ιευθέτηση εκ µέρους των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων θα γίνουν 
Συµπρόεδροι της Κύπρου. Σε περίπτωση παραίτησης ή µόνιµης ανικανότητας 
οποιουδήποτε από τους αρχηγούς, η Συνέλευση του σχετικού <component state> θα 
εκλέξει αντικαταστάτη. 
 
3.Οι Συµπρόεδροι θα εναλλάσονται κάθε ηµερολογιακό µήνα, στην εκπροσώπηση την 
Συµπροεδρία ως Αρχηγος του κράτους (Head of State). 
 
 
Αρθρο 39   Μεταβατική κυβέρνηση του <common state> 
 
1.Οι Συµπρόεδροι θα ασκήσουν την εκτελεστική εξουσία κατά τον πρώτο χρόνο της 
µεταβατικής περιόδου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις για το Προεδρικό Συµβούλιο. Θα 
ενεργούν και θα αποφασίζουν µε συναίνεση. 
 
2.Οι Συµπρόεδροι θα κατονοµάσουν έξι Κύπριους πολίτες για να είναι επικεφαλής των 
Υπουργείων (departments) της κυβέρνησης του <common state> για τον πρώτο  
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χρόνο της µεταβατικής περιόδου. Οι επικεφαλης υπουργείων (departments) θα εγκριθούν 
απο το Κοινοβούλιο µε απλή πλειοψηφία.  Θα ασκούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες, που 
προβλέπονται από το παρόν Σύνταγµα για το Προεδρικό Συµβούλιο, εκείνες τις 
αρµοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας τις οποίες οι Συµπρόεδροι τους εκχωρήσουν.  
 
3.Ένα χρόνο µετά την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας το νεοεκλεγέν 
Κοινοβούλιο θα εκλέξει Υπουργικό Συµβούλιο (Council of Ministers) αποτελούµενο από έξι 
µέλη.  Οι πρόνοιες  του παρόντος Συντάγµατος για το Προεδρικό Συµβούλιο εφαρµόζονται 
κατ΄αναλογία (mutatis mυtandis)  όσο αφορά την εκλογή, αρµοδιότητες και εξουσίες [άλλες 
από αυτές που παρέχονται στον Αρχηγό του Κράτους (Head of State)] του Υπουργικού 
Συµβουλίου (Council of Ministers). 
 
4.Σε µια δεύτερη φάση της µεταβατικής περιόδου, το Υπουργικό Συµβούλιο (Council of 
Ministers) θα ενεργεί ως Κυβέρνηση του <common state> της Κύπρου ενώ οι 
αρµοδιότητες του Αρχηγού του Κράτους (Head of State) συνεχίζουν να ασκούνται (be 
vested) απο την Συµπροεδρία. 
 
5.Τρία χρόνια µετα την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, το Υπουργικό 
Συµβούλιο ( Council of Ministers)  θα µετατραπεί σε Προεδρικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Συντάγµατος, αναλαµβάνοντας επίσης τις αρµοδιότητες του 
Αρχηγού του Κράτους (Head of State), για τα εναποµείναντα τρία χρόνια, κατά την 
διάρκεια των οποίων η περίοδος εναλλαγής (rotation) για το αξίωµα του Προέδρου και 
Αντιπροέδρου θα είναι έξι µήνες. 
 

 
Αρθρο 40   Συµµετοχή των επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας (executive heads) 
των <component states> σε συνεδρίες του Προεδρικού Συµβουλίου 

 
Κατά την περίοδο των  πρώτων δέκα ετών µετά την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους 
Συµφωνίας, οι επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας (executive heads) των <component 
states> θα κληθούν να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου σε συνεδρίες τουΥπουργικού 
Συµβουλίου (Council of Ministers) και, αργότερα, του Προεδρικού Συµβουλίου. 

 
 

Αρθρο 41  ‘Εναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης στην Ευρωπαική Ένωση 
 

Τα δηµοψηφίσµατα που θα εγκρίνουν, µαζί µε τη Θεµελιώδη Συµφωνία, τους όρους 
προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξουσιοδοτούν και υποχρεώνουν 
τους Συµπροέδρους να υπογράψουν και επικυρώσουν τη Συνθήκη που προβλέπει για την 
προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 

Αρθρο 42   ∆ιορισµός και αρχική θητεία των ∆ικαστών του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
 

Μέσα σε µια βδοµάδα απο την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, θα ιδρυθεί 
σύµφωνα µε τον νόµο ένα µεταβατικό Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κύπρου. Το ∆ικαστήριο θα 
ασκεί τις εξουσίες, που προβλέπονται για το Ανώτατο  
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∆ικαστήριο στο Σύνταγµα µέχρις ότου το κανονικώς Ανώτατο ∆ικαστήριο αναλάβει 
καθήκοντα του ένα χρόνο µετά την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας. 
 
Άρθρο 43  ∆ηµόσια Υπηρεσία 
 

Ο Νόµος θα καθορίσει διαδικασίες εφαρµογής και χρονοδιαγράµµατα, που δεν 
υπερβαίνουν [καταχώρησε αριθµό] χρόνια από την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους 
Συµφωνίας, για την πλήρη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Συντάγµατος 
αναφορικά µε την σύνθεση της δηµόσιας υπηρεσίας για τους διαφορετικούς τοµείς αυτής 
της υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 44 Ευθύνη για χρέη που δηµιουργήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος  
της Θεµελιώδους Συµφωνίας  
 

Το <common state> θα αναλάβει ευθύνη για χρέη που δηµιουργήθηκαν πριν την έναρξη 
ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας εκτός από χρέη προς την Ελλάδα ή την Τουρκία, ή 
χρέη από αγορά εξοπλισµού (armaments), τα οποία θα αναληφθούν  από το σχετικό 
<component state>.  Ειδικός νόµος πλειοψηφίας, δυνατό να προνοεί για αποζηµίωση του 
<common state> από τα <component states>. 
 

Άρθρο 45  ∆ιδασκαλία  επίσηµων γλωσσών 
 

Η υποχρεωτική διδασκαλία των επίσηµων γλωσσών του <common state> σε όλους τους 
µαθητές µέσης εκπαίδευσης που καθορίζονται στο Άρθρο 7(4), θα αρχίσει όχι αργότερο 
από τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας. 
 

Άρθρο 46  Περιουσία που ανήκει στο Κράτος 
 
Η δηµόσια περιουσία του <common state> καταγράφεται σε Συνηµµένο του παρόντος 
Συντάγµατος.  Οποιαδήποτε άλλη δηµόσια περιουσία είναι περιουσία του <component 
state>, στο οποίο ευρίσκεται.  
 
 
Μέρος VII: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
(καταχώρησε περαιτέρω άρθρα) 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1: ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ <COMPONENT STATES> ΤΟΥ 

-------------------------------------------------------- 

[καταχώρησε τοπογραφικό χάρτη που να δεικνύει τα όρια του <component state>] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

  
 

ΣΕΛΙ∆Α ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2: ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

---------------------------------------------------------- 

 
[καταχώρησε εικόνα συµφωνηθείσας σηµαίας] 
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ΣΕΛΙ∆Α ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3: ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
------------------------------------------------------- 

 
 
[καταχώρησε συµφωνηµένο ύµνο] 
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ΣΕΛΙ∆Α ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ <COMMON STATE> 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
[καταχώρησε συµφωνηµένο κατάλογο/περιγραφή περιουσίας του <common state>] 
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ΣΕΛΙ∆Α ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ  
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tα συνηµµένα του παρόντος Προσαρτήµατος θα είναι Συνταγµατικοί Νόµοι µε την έναρξη 
ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, ικανοί να τροποποιηθούν σύµφωνα  µε το Σύνταγµα. 
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ΣΕΛΙ∆Α ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 

 
 
[καταχώρησε κείµενο] 
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ΣΕΛΙ∆Α ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Άρθρο 1  Αστυνοµία του <component state> 
 
Η αστυνοµία του κάθε <component state> δεν δύναται να απαριθµεί αστυνοµικό 

προσωπικό (police personnel) πέραν των 700 πλέον 5 αστυνοµικό προσωπικό (police 

personnel) εκ 5 µελών ανά χίλιους κατοίκους του <component state>.  H αστυνοµία του 

<component state> µπορεί µόνο να φέρει όπλα κατάλληλα για συνήθη πολιτικά 

αστυνοµικά καθήκοντα. 

 

Άρθρο 2  Κοινή Υπηρεσία Ερευνών 
 

Θα δηµιουργηθεί Κοινή Υπηρεσία Ερευνών αποτελούµενη από αστυνοµικό προσωπικό 

(police personnel)  <common state>  και <component state>, προερχόµενο σε ίσους 

αριθµούς από κάθε <component state> και υπαγοµένη στον Γενικό Εισαγγελέα του 

<common state>. Η Υπηρεσία αυτή καταπολεµά την τροµοκρατία, την διακίνηση 

ναρκωτικών, το ξέπλυµα παράνοµου χρήµατος και το  οργανωµένο έγκληµα.  Θα ερευνά 

επίσης ισχυριζόµενες παραβάσεις αστυνοµικών  καθηκόντων  από αστυνοµία του 

<common state> ή του <component state>, ή του Άρθρου 6(3) και (4) του Συντάγµατος, τη 

αιτήσει οποιασδήποτε αρχής του <common state> ή  του <component state>. 

 

Άρθρο 3  Συνεργασία 
 

Η Κοινή Υπηρεσία Ερευνών και η αστυνοµία του <common state> θα συνεργάζονται 

µεταξύ τους και µε την αστυνοµία των <component states>  

σύµφωνα µε τη Συµφωνία Συνεργασίας σε θέµατα αστυνοµίας µεταξύ του <common 

state>  και των <component states>. 

 

[καταχώρησε περαιτέρω άρθρα] 
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ΣΕΛΙ∆Α ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ 

<COMPONENT STATE> 
 

Άρθρο 1 Εσωτερική ιδιότητα πολίτη του <component state> µε την έναρξη ισχύος της 
Θεµελιώδους Συµφωνίας 

 
1. Με την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, θα παρέχεται αυτόµατα στους 

Κύπριους πολίτες η εσωτερική <component state> ιδιότητα του πολίτη του <component 
state>, το οποίο κατά τον εν λόγω χρόνο διοικεί την περιοχή όπου διαµένουν. 

 
2. Στους Κύπριους, που διαµένουν στο εξωτερικό, θα παρέχεται η εσωτερική ιδιότητα 

πολίτη <component state> του Ελληνοκυπριακού <component state>, εάν αυτοί ή οι 
πρόγονοι τους ανήκαν στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα πριν το 1974 ή η εσωτερική 
ιδιότητα πολίτη <component state> του Τουρκοκυπριακού <component state> εάν αυτοί 
ή οι πρόγονοι τους ανήκαν στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα πριν το 1974. 

 
Άρθρο 2 Απόκτηση της εσωτερικής <component state> ιδιότητας του πολίτη 
 

1. Πρόσωπα, τα οποία αποκτούν Κυπριακή ιθαγένεια, θα αποκτούν επίσης την εσωτερική 
ιδιότητα πολίτη <component state> του <component state> στην οποία κατοικούν, 
νοουµένου ότι κατοικούσαν εκεί για επτά χρόνια πριν την πολιτογράφηση τους.  Εάν 
αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούται, θα αποκτούν την εσωτερική ιδιότητα πολίτη 
<component state> του <component state> στον οποίο έχουν διαµείνει τον  
περισσότερο καιρό. 

 
2. Οποιοσδήποτε Κύπριος πολίτης, ο οποίος έχει διαµείνει σε <component state> για επτά 

συναπτά έτη θα δικαιούται να υποβάλει αίτηση για απόκτηση της εσωτερικής ιδιότητας 
πολίτη <component state> αυτού  του <component state>. 

 
Άρθρο 3 Άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων σε επίπεδο <component state>. 
 
Ένα <component state> µπορεί, µέσα στα πλαίσια του ∆ικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
παρόντος Συντάγµατος, να καθορίσει ότι η άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων στο επίπεδο του, 
ανήκει µόνον σε πρόσωπα που φέρουν την εσωτερική ιδιότητα πολίτη <component state>. 
 
Άρθρο 4  Απαγορευτικά διατάγµατα του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου για είσοδο   
     η διαµονή 
 
Ένα <component state> µπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κύπρου για 
απαγορευτικό διάταγµα, που να εµποδίζει πρόσωπο, το οποίο δεν φέρει την εσωτερική 
<component state> ιδιότητα πολίτη, να εισέλθει ή διαµένει σε εκείνο το <component states>. To 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



45 

  
 

ΣΕΛΙ∆Α ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
 
Ανώτατο ∆ικαστήριο  εκδίδει το απαγορευτικό διάταγµα, εάν το συγκεκριµένο πρόσωπο ήταν ή 
είναι ενεργά εµπλεκόµενο σε πράξεις βίας ή παρακίνησης σε βία και η παρουσία του σε εκείνο το 
<component state> θα συνιστούσε κίνδυνο για την δηµόσια ασφάλεια ή την δηµόσια τάξη. 
 
Άρθρο 5  Επιτρεπόµενος περιορισµός στην διαµονή  µη-Κυπριών 
 
Τα <component states> µπορούν µέσα στα πλαίσια του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, του ∆ικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παρόντος Συντάγµατος να θεσπίσουν κανόνες και κανονισµούς για 
την απόκτηση της διαµονής (establishment of residence), από µη Κυπρίους, πιο περιοριστικούς 
από αυτούς του <common state>. 
 
Άρθρο 6 Επιτρεπόµενος περιορισµός στην διαµονή των Κυπρίων   
 
Ένα <component state> µπορεί να περιορίσει το δικαίωµα της διαµονής Κυπρίων πολιτών, που 
δεν φέρουν την εσωτερική ιδιότητα πολίτη του <component state>, εάν ο αριθµός αυτών των 
κατοίκων έχει ανέλθει στο ένα τρίτο του συνολικού πληθυσµού ενός δήµου ή χωριού. 
 
Άρθρο 7 Επιτρεπόµενοι µεταβατικοί περιορισµοί στην διαµονή 
 

1. Άνευ επηρεασµού των διατάξεων του πιο πάνω Άρθρου, <component states>  
µπορούν κατά την διάρκεια µεταβατικής περιόδου 20 χρόνων µετά την έναρξη ισχύος 
της Θεµελιώδους Συµφωνίας να περιορίσουν περαιτέρω την απόκτηση διαµονής 
(establishment of residence), αλλά βάση της αρχής της µη διάκρισης, Κυπρίων πολιτών 
που δεν φέρουν την σχετική εσωτερική ιδιότητα πολίτη του <component state>, εάν ο 
αριθµός τέτοιων κατοίκων έχει ανέλθει σε συγκεκριµένο ποσοστό του συνολικού  
πληθυσµού ενός δήµου ή χωριού.  Το σχετικό ποσοστό θα είναι 1% για τον πρώτο 
χρόνο µετά την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας και θα αυξάνεται κατά 3% 
για κάθε εποµένην περίοδο τριών χρόνων. 

 
2. Μέσα στο επιτρεπόµενο όριο, προτεραιότητα θα δίνεται, πρώτο σε πρόσωπα στα 

οποία αποκαταστάθηκαν περιουσίες µε διάταγµα του Συµβουλίου Περιουσίας και στις 
οικογένειες τους· δεύτερο σε άλλα πρόσωπα που ήταν κάτοικοι των σχετικών δήµων ή 
χωριών πριν το 1963 ή το 1974 αντίστοιχα και των οικογενειών τους και τρίτο στους 
κληρονόµους προσώπων οποιασδήποτε κατηγορίας. 

 
3. ∆εν θα υπάρχουν περιορισµοί για την απόκτηση διαµονής (establishment of residence) 

από πρώην κατοίκους και τους απογόνους τους στα χωριά της 
Τυλληρίας,Αmadhies/Gunebakan/Λιµνίτης/Yesilyirmak,Selemani Suleymaniye, 
Ξερόβουνος/Kurutepe και Άγιος Γεώργιος/ Madenlikoy, στα Μαρωνίτικα χωριά της 
Αγίας Μαρίνας/Gurpinar, Aσώµατος/Ozhan, Καρπάσσια/Καrpasa και 
Κορµακίτης/Korucam, τα Μεσαορίτικα χωριά της Πύλας και [καταχώρησε άλλα χωριά µε 
περισσότερο από 20% Τουρκοκύπριων το 1960 εάν εµπίπτουν µέσα στην περιοχή της 
εδαφικής προσαρµογής] και τα χωριά της Καρπασίας, 
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Ριζοκάρπασο/∆ιρκαrpaz, Γιαλούσα/ Yeni EvenKoy, Aγία Τριάδα/Sipahi, Mελάναργα/Adacy11. 

 

[καταχώρησε περαιτέρω άρθρα] 

 
 

                                                 
11  Παράτήρηση: Ο κατάλογος των χωριών θα υιοθετηθεί όταν συµφωνηθεί ο χάρτης 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠPOΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΤΟΥ <COMMON STATE> ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

Τα συνηµµένα στο παρόν Προσάρτηµα θα είναι νοµοθεσία του <Common State> κατά την 

έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, δυναµένη να τροποποιηθούν  σύµφωνα 

µε το Σύνταγµα. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1:    ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ, ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

(ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ) 
 

 

 

 

[παράθεσε κείµενο] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

 

΄Αρθρο 1 Σύνθεση των διπλωµατικών αποστολών της Κύπρου 

 
1. Οι επικεφαλείς της αποστολής της Κύπρου στα Ηνωµένα ΄Εθνη στη Νέα Υόρκη, 

στα Ηνωµένα ΄Εθνη στη Γενεύη, στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, στην Ελλάδα, στην 

Τουρκία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στη Ρωσία 

και Κίνα θα προέρχονται σε ίσους αριθµούς από κάθε <component state>.  

  

 

2. Το παρόν ΄Αρθρο θα εφαρµοστεί πλήρως όχι αργότερα από [τρία] χρόνια µετά απο 

την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας. 

 

 

[παράθεσε περαιτέρω άρθρα] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
 

[παράθεσε κείµενο] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 

 
΄Αρθρο 1 Γενικές διατάξεις 

Ο παρών Νόµος καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση [και απώλεια]  της 
Κυπριακής ιθαγένειας, σύµφωνα µε τους όρους της Θεµελιώδους Συµφωνίας, του 
Συντάγµατος και  διεθνών προτύπων (standards) καθώς και προτύπων της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης. 
 
΄Αρθρο 2 [∆ιπλή  ιθαγένεια] (dual citizenship) 

[παράθεσε άρθρο, εάν υπάρχει] 

 
΄Αρθρο 3 Κυπριακή Ιθαγένεια κατά την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους 
Συµφωνίας 
1. Κατά την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, τα ακόλουθα πρόσωπα 

θα θεωρούνται  πολίτες (citizens) της Κύπρου: 
 

α. Κάθε πρόσωπο, το οποίο κατείχε την Κυπριακή ιθαγένεια το 1960 και οι 
απόγονοί του/της· 

β. Κάθε  πρόσωπο ηλικίας 18 ετών που γεννήθηκε στην Κύπρο και έχει µόνιµη 
διαµονή για τουλάχιστον επτά έτη στην Κύπρο· 

γ. Κάθε πρόσωπο το οποίο είναι παντρεµένο µε Κύπριο πολίτη και έχει µόνιµη 
διαµονή για τουλάχιστο δύο έτη στην Κύπρο· και 

δ. Ανήλικα τέκνα των προσώπων στις προαναφερόµενες κατηγορίες τα οποία  
διαµένουν µόνιµα στην Κύπρο. 

 
2. [Επιπρόσθετα των πιο πάνω, πρόσωπα των οποίων τα ονόµατα εµφανίζονται σε 

συµφωνηθέντα από τα µέρη της Συνολικής ∆ιευθέτησης κατάλογο θα θεωρούνται  
πολίτες της Κύπρου κατά την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας.  Τα 
εν λόγω πρόσωπα θα καταγράφονται  στους καταλόγους µε τους συζύγους και 
τέκνα τους, εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι που εµποδίζουν τέτοιους 
συζύγους και τέκνα από το να θεωρούνται πολίτες της Κύπρου]. 

 
΄Αρθρο 4 Απόκτηση  Κυπριακής ιθαγένειας 

 
Κυπριακή ιθαγένεια αποκτάται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου: 
 
   α.  Αυτοµάτως εκ γενετής, όπου ένας εκ των γονέων είναι  Κύπριος πολίτης· 

   β.  Με πολιτογράφηση· ή 

             γ.  [παράθεσε πρόσθετα άρθρα, εάν υπάρχουν]. 
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΄Αρθρο 5 Απόκτηση µε πολιτογράφηση  
 
΄Ενας αλλοδαπός δύναται να υποβάλει αίτηση για απόκτηση Κυπριακής ιθαγένειας, εάν πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
           
            α. Έχει την ηλικία των 18 ετών· 
 

β. Έχει νόµιµα µόνιµη διαµονή στην Κύπρο για τουλάχιστο επτά συνεχόµενα έτη πριν 
υποβάλει  αίτηµα· 

 
γ. [Έχει γνώση µιας εκ των επισήµων γλωσσών της Κύπρου]· 
 
δ. ∆εν είναι αντικείµενο µέτρου ασφάλειας ή  προστατευτικού µέτρου, που λήφθηκε 

από µια αρχή του <common state> ή του <component state> σύµφωνα µε τους 
αντίστοιχους  νόµους τους για αποµάκρυνσή του από την Κύπρο, και 

 
ε. ∆εν έχει καταδικαστεί σε περίοδο φυλάκισης για εκ προµελέτης εγκληµατική πράξη  

για περισσότερο από ένα έτος εντός της περιόδου των επτά ετών πριν από την 
υποβολή της αίτησης. 

 
΄Αρθρο 6   Απόκτηση µε υποβοηθούµενη  πολιτογράφηση (facilitated naturalisation) 
 
Κυπριακή ιθαγένεια δύναται να αποκτηθεί  µε υποβοηθούµενη πολιτογράφηση: 
 
           α.       Κατόπιν αίτησης από συζύγους των προσώπων oι οποίοι κατέχουν ή αποκτούν    
                     Κυπριακή ιθαγένεια σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις, νοουµένου ότι είναι  
                     παντρεµένοι για τουλάχιστο δύο έτη· ή 

 
β.      Αυτοµάτως από τα ανήλικα τέκνα των προσώπων που αποκτούν Κυπριακή 
         ιθαγένεια σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις. 

 
΄Αρθρο 7 Απώλεια  Κυπριακής ιθαγένειας 
 
[παράθεσε άρθρο, εάν υπάρχει] 
 
΄Αρθρο 8 ∆ιαβατήρια 
 
1. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας θα εκδίδει διαβατήρια σε Κύπριους πολίτες σύµφωνα µε τις 

παρούσες διατάξεις. 
 
2. Κατά την διάρκεια µεταβατικής περιόδου  [παράθεσε αριθµό ηµερών], το Συµβούλιο 

Ιθαγένειας θα σφραγίζει ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών τα οποία εκδόθηκαν πριν απο 
την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, βεβαιώνοντας την αναγνώριση των 
εγγράφων αυτών από την Κύπρο. 

 
΄Αρθρο 9 Το Συµβούλιο Ιθαγένειας 
 
1. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας θα απαρτίζεται από τρία πρόσωπα προερχόµενα από το  
            κάθε <component state> και οι έδρες  θα εναλλάσσονται ετησίως. 
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2. Για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας του, το Συµβούλιο Ιθαγένειας θα περιλαµβάνει, 
επιπρόσθετα, δύο µη Κύπριους που δεν θα είναι πολίτες της Ελλάδας, της 
Τουρκίας ή του Ηνωµένου Βασιλείου.  Οι µη Κύπριοι δύνανται ταυτόχρονα να 
υπηρετούν  στο Συµβούλιο Αλλοδαπών. 

 
3. Τα µέλη του Συµβουλίου Ιθαγένειας θα διορίζονται από το Προεδρικό Συµβούλιο  

και επικυρώνονται από το Κοινοβούλιο µε ειδική πλειοψηφία. 
 
΄Αρθρο 10  Εφαρµογή  του παρόντος νόµου 
 
1. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας θα είναι εµπιστευµένο  µε την εφαρµογή του παρόντος 

νόµου και θα υιοθετεί κανόνες και κανονισµούς για το σκοπό αυτό. 
 
2. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας θα διορίζει  και επιβλέπει λειτουργούς, οι οποίοι θα 

επεξεργάζονται  αιτήµατα σε σχέση µε την Κυπριακή ιθαγένεια, σύµφωνα µε τον 
παρόντα νόµο και τους κανόνες και κανονισµούς αυτού. 

 
΄Αρθρο 11 Αναθεώρηση  των αποφάσεων για την Ιθαγένεια 
 
1. Θα υφίσταται δικαίωµα προσφυγής στο Συµβούλιο Ιθαγένειας κατά των 

αποφάσεων των λειτουργών  του Συµβουλίου αναφορικά µε την ιθαγένεια. 
 
2. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Ιθαγένειας υπόκεινται σε αναθεώρηση από το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο. 
 

΄Αρθρο 12  Μεταβατικοί κανόνες και κανονισµοί 

 

Μέχρις ότου το Κοινοβούλιο  του <Common State> υιοθετήσει λεπτοµερείς κανόνες και 
κανονισµούς που θα διέπουν την ιθαγένεια, το Συµβούλιο Ιθαγένειας θα υιοθετεί τέτοιους 
κανόνες και κανονισµούς σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις και τις προαναφερθείσες 
διεθνείς πράξεις, λαµβανοµένων υπόψη των υποχρεώσεων της Κύπρου δυνάµει της 
Συνθήκης Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
 

[παράθεσε περαιτέρω άρθρα] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 
΄Αρθρο 1 Γενικές διατάξεις 
 
Ο παρών Νόµος καθορίζει τις προϋποθέσεις για διαµονή, µετανάστευση και ασύλο, 
σύµφωνα µε τους όρους της Θεµελιώδους Συµφωνίας, του Συντάγµατος και των διεθνών 
προτύπων και των προτύπων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 
 
΄Αρθρο 2  ∆ικαιώµατα εισόδου και διαµονής των Ελλήνων και Τούρκων υπηκόων 
 
1. Η Κύπρος θα παρέχει ίση µεταχείριση στους ΄Ελληνες και Τούρκους υπηκόους σε 

σχέση µε  δικαιώµατα εισόδου και διαµονής (entry and residency rights) στην 
έκταση που επιτρέπεται µε βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των 
προϋποθέσεων προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 

 

2. Το Συµβούλιο Αλλοδαπών δεν θα εξουσιοδοτεί περαιτέρω µετανάστευση  Ελλήνων 
υπηκόων εάν ο αριθµός των µονίµων κατοίκων (resident) Ελλήνων υπηκόων έχει 
φθάσει το 10% του αριθµού των  κατοίκων (resident) Κυπρίων πολιτών οι οποίοι 
κατέχουν την εσωτερική ιδιότητα πολίτη  <component state> του Ελληνοκυπριακού 
<component state>, ούτε θα εξουσιοδοτεί περαιτέρω µετανάστευση Τούρκων 
υπηκόων εάν ο αριθµός των µονίµων κατοίκων (resident) Τούρκων υπηκόων έχει 
φθάσει το 10% του αριθµού των κατοίκων (resident) Κύπριων πολιτών οι οποίοι 
κατέχουν την εσωτερική ιδιότητα πολίτη <component state> του Τουρκοκυπριακού 
<component state>. Για το σκοπό του παρόντος Άρθρου, πρόσωπα τα οποία είναι 
πολίτες τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας ή της Τουρκίας θα υπολογίζονται ως 
πολίτες της Κύπρου µόνο. 

 

3. Κατά την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, το Συµβούλιο 
Αλλοδαπών θα εξουσιοδοτησει τα <component states> να παρέχουν δικαιώµατα 
µόνιµης διαµονής σε υπηκόους της Ελλάδας και Τουρκίας µέχρι το επίπεδο  που 
συµφωνήθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. 

 
΄Αρθρο 3 ΄Ασυλο 
 
Το Συµβούλιο Αλλοδαπών θα παρέχει άσυλο σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης του 
1951 για το Νοµικό Καθεστώς των Προσφύγων  καθώς και του Πρωτόκολλου της του 
1967,  της Σύµβασης του ∆ουβλίνου περί των Αιτούντων Παροχής Ασύλου του 1997, της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 
Θεµελιωδών Ελευθεριών του 1950  και των πρόσθετων Πρωτοκόλλων της, που ισχύουν 
στην Κύπρο, καθώς και άλλες σχετικες διεθνείς πράξεις που ισχύουν για την Κύπρο. 
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Άρθρο 4 Το Συµβούλιο Αλλοδαπών  
  
1. Το Συµβούλιο Αλλοδαπών θα απαρτίζεται από τρία πρόσωπα προερχόµενα από  κάθε 
<component state> και οι έδρες θα εναλλάσσονται ετησίως. 
 
2. Για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας του, το Συµβούλιο Αλλοδαπών θα περιλαµβάνει 
επιπρόσθετα δύο µη Κύπριους που δεν  είναι πολίτες της Ελλάδας, της Τουρκίας ή του 
Ηνωµένου Βασιλείου. Οι µη Κύπριοι δύνανται ταυτόχρονα να υπηρετούν στο Συµβούλιο 
Ιθαγένειας. 
 
3. Τα µέλη του Συµβουλίου Αλλοδαπών θα διορίζονται από το Προεδρικό Συµβούλιο  και 
θα επικυρώνονται από το Κοινοβούλιο µε ειδική πλειοψηφία. 
 
Άρθρο 5 Εφαρµογή του παρόντος νόµου 
 
1. Το Συµβούλιο Αλλοδαπών θα είναι εµπιστευµένο  µε την εφαρµογή του παρόντος 
νόµου και θα υιοθετεί κανόνες και κανονισµούς για το σκοπό αυτό. 
 
2. Το Συµβούλιο Αλλοδαπών θα διορίζει και επιβλέπει  λειτουργούς, οι οποίοι θα 
επεξεργάζονται  αιτήµατα σε σχέση µε τη µετανάστευση, το άσυλο, την απέλαση ή έκδοση,  
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τους κανόνες και κανονισµούς αυτού. 
 
Άρθρο 6 Αναθεώρηση των αποφάσεων για τη µετανάστευση, άσυλο, 
απέλαση  και έκδοση  
  
1. Θα υφίσταται δικαίωµα προσφυγής στο Συµβούλιο Αλλοδαπών κατά των αποφάσεων 
των λειτουργών  του Συµβουλίου σχετικά µε τη µετανάστευση, άσυλο, απέλαση ή έκδοση. 
 
2. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Αλλοδαπών υπόκεινται σε αναθεώρηση από το Ανώτατο 
∆ικαστήριο.  
 
Άρθρο 7 Μεταβατικοί  κανόνες και κανονισµοί 
 
Μέχρις ότου το Κοινοβούλιο του <Common State> υιοθετήσει λεπτοµερείς κανόνες και 
κανονισµούς, που θα διέπουν τη µετανάστευση, το άσυλο, την απέλαση και έκδοση, το 
Συµβούλιο Αλλοδαπών θα υιοθετεί τέτοιους κανόνες και κανονισµούς σύµφωνα µε τις 
παρούσες διατάξεις και τις προαναφερθείσες διεθνείς πράξεις, λαµβανοµένων υπόψη των 
υποχρεώσεων της Κύπρου δυνάµει της Συνθήκης Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
[παράθεσε περαιτέρω άρθρα] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 6: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 

 

Μέρος Ι: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

 

Άρθρο 1 Μετατροπή καταθέσεων από πολίτες και κάτοικους της Κύπρου  

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα µετατρέψει  καταθέσεις, που τηρούνται από πολίτες 

και κάτοικους της Κύπρου σε Τουρκικές λίρες σε τράπεζες στην Κύπρο, σε Κυπριακές 

λίρες στην τιµή στην οποία η Τράπεζα της Τουρκίας θα πιστώσει τα σχετικά ποσά προς 

την Τράπεζα της Κύπρου σε Ευρώ. 

 

[παράθεση περαιτέρω άρθρων] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 7: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΟΥ <COMMON STATE> 

 
 

Άρθρο 1 Μεταβίβαση στα <component states> 

 

1. Το <common state> θα παραχωρεί στα <component states>,  κατ΄αναλογία του 

πληθυσµού τους, όχι λιγότερο του 50% των εσόδων από έµµεση φορολογία µετά 

την αφαίρεση του ποσού, που µεταβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2. Το <common state> θα δαπανά όχι λιγότερο του 5% των εσόδων από έµµεση 

φορολογία µετά την αφαίρεση του ποσού, που µεταβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, για τη χρηµατοδότηση προσπαθειών συνεργασίας µεταξύ των  

<component states> ή µεταξύ δηµαρχείων (municipalities) που βρίσκονται σε 

διαφορετικά <component states>  

 

[παράθεση περαιτέρω άρθρων] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 8: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΤΟΥ <COMMON STATE> 

 

Άρθρο 1 Μεταφορά του προηγούµενου προϋπολογισµού 
 

Εάν το Κοινοβούλιο αδυνατεί να εγκρίνει ένα προϋπολογισµό πριν από την έναρξη του 

οικονοµικού έτους, ο προϋπολογισµός του προηγούµενου έτους, προσαρµοσµένος µε τον 

πληθωρισµό αφαιρουµένου 1%, θα µεταφέρεται στο επόµενο οικονοµικό έτος, εκτός εάν 

το Ανώτατο ∆ικαστήριο κατά την άσκηση της εξουσίας προς επίλυση αδιεξόδου, 

αποφασίσει διαφορετικά.  

 

 

[παράθεση περαιτέρω άρθρων] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 9: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,   
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 

 

[παράθεση κειµένου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 10: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

[παράθεση κειµένου· το κείµενο θα λαµβάνει υπόψη τα ζωτικά συµφέροντα και έννοµες 

ανησυχίες (legitimate concerns) γειτονικών κρατών, τη γεωγραφική θέση της νήσου της 

Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, τους όρους των συνθηκών που δεσµεύουν την Κύπρο 

κατά την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας (Foundation Agreement),  και τις 

σχετικές αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 11: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΟΙΑΣ, ΧΩΡΙΚΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙ∆ΑΣ 

  

[παράθεση κειµένου· το κείµενο θα λαµβάνει υπόψη τα ζωτικά συµφέροντα και έννοµες 

ανησυχίες (legitimate concerns) γειτονικών κρατών, τη γεωγραφική θέση της νήσου της 

Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, τους όρους των συνθηκών που δεσµεύουν την Κύπρο 

κατά την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας (Foundation Agreement)  και τις 

σχετικές αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 12: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

[παράθεση κειµένου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 13: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 
[παράθεση κειµένου] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



64 

  
 

ΣΕΛΙ∆Α ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 14: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 

[παράθεση κειµένου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 15: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 

[παράθεση κειµένου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 16: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 

[παράθεση κειµένου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 17: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
 

[παράθεση κειµένου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 18: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ <COMMON STATE>  
ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ 

 

[παράθεση κειµένου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 19: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 ΤΟΥ <COMMON STATE>  

 

[παράθεση κειµένου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 20: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 ΤΟΥ <COMMON STATE> 

 

 

[παράθεση κειµένου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 21: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 

  

[παράθεση κειµένου· θα περιλαµβάνει,  inter alia,  ρύθµιση της διαδικασίας για 

διαβούλευση των κυβερνήσεων των <component states>  και άλλων  ενδιαφεροµένων 

κοινωνικών τοµέων]. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 22: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
Άρθρο 1 ∆ικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
1. Οι δικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου δεν θα κατέχουν οποιοδήποτε άλλο 

δηµόσιο αξίωµα στο <common state>  ή σε οποιοδήποτε από τα δύο <component 
states>. 

 
2. Οι δικαστές δεν θα υπηρετούν πέραν του 75ου έτους της ηλικίας τους.  
 
3. Το Προεδρικό Συµβούλιο (Presidential Council)  θα διορίζει τους δικαστές από τον  

κατάλογο υποψηφίων που ετοιµάζεται από το ∆ικαστικό Συµβούλιο (Judiciary 
Board),  τρεις δικαστές προερχόµενοι από καθένα από τα <component states>  και 
τρεις µη Κύπριοι ∆ικαστές, οι οποίοι δεν θα είναι πολίτες της Ελλάδας, Τουρκίας ή 
του Ηνωµένου Βασιλείου.  

 
4. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης, το Προεδρικό Συµβούλιο (Presidential Council)  θα 

διορίζει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας, µετά από εισήγηση του 
∆ικαστικού Συµβουλίου (Judiciary Board),  χωρίς να διαφοροποιεί τη σύνθεση του 
∆ικαστηρίου, όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν Άρθρο. 

 
Άρθρο 2 Πρόεδρος του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου (The Chief Justice) 

Οι ∆ικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου θα εκλέγουν µεταξύ τους ένα Πρόεδρο (Chief 
Justice)  για τριετή ανανεώσιµη θητεία.  
 
Άρθρο 3 Αρχαιότητα των δικαστών 
Ο Πρόεδρος (Chief Justice) θα θεωρείται ο αρχαιότερος ∆ικαστής του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου.  Μεταξύ των άλλων δικαστών, η αρχαιότητα θα καθορίζεται εν πρώτοις από 
το χρόνο υπηρεσίας στο αξίωµα και, σε περίπτωση ίσου χρόνου υπηρεσίας, από την 
ηλικία.  
 
Άρθρο 4 ∆ικαστικό Συµβούλιο ( Judiciary Board)  

1. To  ∆ικαστικό Συµβούλιο θα αποτελείται από τους τρεις αρχαιότερους  δικαστές του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου του <common state>,  όντας ο καθένας ο αρχαιότερος της 
οµάδας των δικαστών από το κάθε <component state> και των µη Κύπριων 
δικαστών, αντίστοιχα·  τον Γενικόν Εισαγγελέα και το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα του 
<common state>· και τον Γενικό Εισαγγελέα, τον επικεφαλής του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου και τον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου του κάθε <component 
state>. 

 
2. Εάν ο αρχαιότερος δικαστής από οποιαδήποτε οµάδα στο      µεταβατικό Ανώτατο  

∆ικαστήριο είναι επίσης και ο επικεφαλής   του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου  <component 
state>     δικαστηρίου,   ο   δεύτερος  
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 στην αρχαιότητα δικαστής από τη σχετική οµάδα θα πάρει τη θέση του στο 

∆ικαστικό Συµβούλιο.  
 
3. Το ∆ικαστικό Συµβούλιο θα αποφασίζει επί καταλόγου ονοµάτων µε πλειοψηφία 

δύο τρίτων. 
 

Άρθρο 5 Μερική περιοδική ανανέωση θητείας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
1. Για τη διασφάλιση µερικής περιοδικής ανανέωσης θητείας του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου, η θητεία των  αρχικών µελών θα είναι η ακόλουθη:  
 

α.  Τρία χρόνια για ένα δικαστή από κάθε <component state>  καθώς επίσης και 
για ένα µη Κύπριο δικαστή· 

β.   έξι χρόνια για ένα δικαστή από κάθε <component state>  καθώς επίσης και 
για ένα µη Κύπριο δικαστή· και 

γ.  εννιά χρόνια για ένα δικαστή από κάθε <component state>  καθώς επίσης 
και για ένα µη Κύπριο δικαστή. 

 
2. Εάν οι δικαστές σε κάθε οµάδα δεν συµφωνούν µεταξύ τους ποιος θα κατέχει την 

κάθε θητεία, θα διεξαχθεί κλήρωση µεταξύ κάθε οµάδας δικαστών. 
 

Άρθρο 6 Μεταβατικό Ανώτατο ∆ικαστήριο 
1. Οι Συµπρόεδροι (Co-Presidents) θα διορίσουν τα µέλη του µεταβατικού Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου από κατάλογο υποψηφίων που θα κατατεθεί από το µεταβατικό 
∆ικαστικό Συµβούλιο και σύµφωνα µε τις αναλογίες που διατυπώνονται στον 
παρόντα νόµο. 

 
2. Το προσωρινό ∆ικαστικό Συµβούλιο που θα εισηγηθεί τους υποψηφίους για το 

µεταβατικό Ανώτατο ∆ικαστήριο θα αποτελείται από τον Γενικό Εισαγγελέα, τον 
επικεφαλής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και τον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
του κάθε <component state>.  

 

3. Οι Κύπριοι ∆ικαστές µπορούν να διατηρήσουν οποιεσδήποτε λειτουργίες ως 
∆ικαστές του <component state>  κατά τη διάρκεια της µονοετούς θητείας τους στο 
µεταβατικό Ανώτατο ∆ικαστήριο στο βαθµό που τα καθήκοντα τους στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο θα το επιτρέψουν.  Θα δώσουν προτεραιότητα στα καθήκοντά τους ως 
δικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της Κύπρου.   

 

4. Οι µη Κύπριοι δικαστές στο µεταβατικό Ανώτατο ∆ικαστήριο θα αµείβονται όπως οι 
∆ικαστές του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου.  

 
[παράθεση περαιτέρω άρθρων] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 23: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ < COMMON STATE> 
 

[παράθεση κειµένου· ι.e.  ποινικός κώδικας για την τροµοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών, 

αδικήµατα συγκάλυψης, οργανωµένο έγκληµα και αδικήµατα εναντίον νοµοθεσίας του  

<common state>]     
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ <COMMON 
STATE>  ΚΑΙ <COMPONENT STATES> KATA THN ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  
 

Τα συνηµµένα στο παρόν προσάρτηµα θα είναι Συµφωνίες Συνεργασίας µεταξύ του 

<common state>  και των <component states>  κατά την έναρξη της ισχύος της 

Θεµελιώδους Συµφωνίας. Οι συµφωνίες αυτές µπορούν να τροποποιηθούν µε συµφωνία 

του <common state>  και των δύο <component states>.  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ  

ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

 

[παράθεση κειµένου] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 

 
Άρθρο 1  Πεδίο της συµφωνίας 
 
Αυτή η συµφωνία ρυθµίζει τη λήψη αποφάσεων και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε θέµατα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυρίως ή αποκλειστικώς εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των <component 
states>. 
 
Άρθρο 2  Καθήκον ενηµέρωσης 
 
Το <common state> θα ενηµερώνει τα <component states> χωρίς καθυστέρηση για όλα τα θέµατα 
που σχετίζονται µε την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε τοµείς  αρµοδιότητας των <component states>. 
Το καθήκον αυτό θα περιλαµβάνει τη διαβίβαση: 
 
α. Εγγράφων, εκθέσεων και ανακοινώσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 
β. Εγγράφων, εκθέσεων και ανακοινώσεων για ανεπίσηµες συναντήσεις σε υπουργικό 

επίπεδο· 
 
γ. Εγγράφων και πληροφοριών για υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον του ∆ικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· και 
 
δ. Εκθέσεων της µόνιµης αντιπροσωπείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Άρθρο 3  Λήψη Αποφάσεων 
 
1. Σε θέµατα που αναφέρονται στο Άρθρο 1, το <common state> θα λαµβάνει υπόψη τις 

θέσεις των <component states> που θα γνωστοποιούνται έγκαιρα· Σε περίπτωση 
ταυτόσηµης θέσης των δύο <component states> που θα γνωστοποιείται έγκαιρα, αυτή η 
θέση θα δεσµεύει νοµικά το <common state> στις διαπραγµατεύσεις και στη ψηφοφορία. Το 
<common state> δύναται να παρεκκλίνει από αυτή τη θέση µόνον εάν υπάρχουν 
υποχρεωτικοί λόγοι σε σχέση µε τις εξωτερικές υποθέσεις. 

 
2. Σε περίπτωση διαρκών ασυµβατοτήτων σε θέµατα που αναφέρονται στο Άρθρο 1, ο 

συντονισµός σε σχέση µε την θέση του <common state> θα αναλαµβάνεται από τη 
Συντονιστική Οµάδα. Η Συντονιστική Οµάδα θα περιλαµβάνει ένα αντιπρόσωπο καθενός 
από τα µέλη του Προεδρικού Συµβουλίου, που είναι αρµόδια για τις εξωτερικές υποθέσεις 
και τις σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα αντιπρόσωπο  από κάθε <component 
state>.  Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Οµάδας θα είναι δεσµευτικές για το σχετικό 
αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
3. Η θέση που λαµβάνεται από τη Συντονιστική Οµάδα µπορεί να αλλάξει µόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις.  Εάν η θέση που λήφθηκε από τη Συντονιστική  
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Οµάδα χρειάζεται επειγόντως να προσαρµοστεί κατά τη διάρκεια συνάντησης οργάνου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αντίστοιχος αντιπρόσωπος ενηµερώνει αµέσως τη Συντονιστική Οµάδα.  
Εάν η αναθεωρηµένη απόφαση της Συντονιστικής Οµάδας δεν µπορεί να ληφθεί εγκαίρως, ο 
αντιπρόσωπος της Κύπρου θα εµµένει ad referendum στη θέση που κατά πάσα πιθανότητα θα 
εξυπηρετήσει τα γενικά συµφέροντα της Κύπρου ως συνόλου.  Η τελική θέση θα ανακοινώνεται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός 48 ωρών. 
 
Άρθρο 4  Εκπροσώπηση 
 
1. Η Κύπρος µπορεί να εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε δια αντιπροσώπου του 

<common state> ή δια αντιπροσώπου του <component state>. 
 
2. Οι αντιπρόσωποι θα διορίζονται από το Προεδρικό Συµβούλιο, έπειτα από εισήγηση της 

Συντονιστικής Οµάδας. 
 
3. Οι αντιπρόσωποι της Κύπρου στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

γνωστοποιούνται στη Γενική Γραµµατεία του.  Τέτοιοι αντιπρόσωποι που παρίστανται στις 
συναντήσεις θα έχουν το αποκλειστικό δικαίωµα να προβαίνουν σε νοµικά δεσµευτικές 
δηλώσεις. 

 
Άρθρο 5  Νοµικά µέτρα 
 
1. Σε περίπτωση παράνοµης πράξης ή παράλειψης ενέργειας των οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή άλλου κράτους-µέλους, αναφορικά µε θέµατα που εµπίπτουν στους τοµείς 
αρµοδιότητας των <component states>, η Κύπρος θα προσφεύγει ενώπιον του 
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µετά από αίτηµα του <component state>. Τέτοιο 
αίτηµα θα απευθύνεται στο Προεδρικό Συµβούλιο και θα περιλαµβάνει όλες τις 
πληροφορίες τις σχετικές µε νοµικά µέτρα ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

 
2. Τα έξοδα τέτοιων νοµικών µέτρων θα τα επωµίζεται το <component state> το οποίο 

αιτήθηκε τα µέτρα αυτά. 
 
 
Άρθρο 6  Προσαρµογή 
 
Το <common state> και τα <component states> θα προσαρµόζουν αυτή τη Συµφωνία οµόφωνα 
για να λαµβάνουν υπόψη περαιτέρω εξελίξεις της Eυρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή άλλες ανάγκες που 
δυνατόν να προκύψουν. 
 
 
Άρθρο 7  Προεδρία 
 
Προτού η Κύπρος ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συντονιστική Οµάδα θα 
προτείνει συγκεκριµένους όρους στο Προεδρικό Συµβούλιο. 
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Άρθρο 8  ∆ιαφορές που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτής της Συµφωνίας 
 

Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή αυτής της Συµφωνίας θα αποφασίζεται 

από το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κύπρου. 

 

 

[παράθεση περαιτέρω άρθρων] 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
 
 
[παράθεση διατάξεων που αφορούν διευθέτηση συνεργασίας µεταξύ της αστυνοµίας του 

<component state>, µεταξύ της αστυνοµίας του <component state> και της αστυνοµίας του 

<common state>, και που αφορά την κοινή ερευνητική υπηρεσία·  αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να 

δηµιουργήσουν µια επιτροπή συνεργασίας· θα πρέπει, inter alia, να διέπουν το θέµα που αφορά 

την αυτόφωρη καταδίωξη]. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V: 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 
 
[προσθήκη καταλόγου συνθηκών· Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών, Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, 
Συνθήκη Εγγύησης και Συνθήκη Συµµαχίας θα περιλαµβάνονται στον κατάλογο· περαιτέρω 
συνθήκες θα καταγράφονται, σύµφωνα µε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραµµές: 
 
 

• Θα υπάρχει τεκµήριο συµπερίληψης όλων των πολυµερών Συνθηκών και όλων των 
διµερών οργάνων, εκτός µε την Ελλάδα και την Τουρκία· οποιαδήποτε πλευρά δύναται να 
προβάλει ένσταση αναφορικά µε συγκεκριµένο όργανο που εµπεριέχεται προκαταρτικά, για 
λόγους ασυµβατότητας µε τον Περιεκτικό ∆ιακανονισµό ή τη Θεµελιώδη Συµφωνία· 

 
• Όργανα µε την Ελλάδα ή την Τουρκία σε τοµείς που δεν συνδέονται µε την άµυνα, θα 

εξετασθούν και, εκτός εάν δεν συνάδουν µε τον Περιεκτικό ∆ιακανονισµό ή τη Θεµελιώδη 
Συµφωνία, θα συµπεριληφθούν στον κατάλογο· 

 
  
• Όργανα µε την Ελλάδα και την Τουρκία σε θέµατα άµυνας, δεν θα συµπεριληφθούν στον 

κατάλογο, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά]. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI: 
Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Άρθρο 1  Απεικόνιση ορίων του «component state» 
 
1. Τα όρια των <component states> θα είναι ως απεικονίζονται στο συνηµµένο χάρτη. 
 
2. [παράθεσε κείµενο που περιγράφει λεπτοµερώς την πορεία του συµφωνηθέντος ορίου].  

Οποιαδήποτε ασυµφωνία µεταξύ αυτής της περιγραφής και του χάρτη θα αποφασισθεί εκ 
συµφώνου (by consensus) από µια επιτροπή, ή, σε περίπτωση αδυναµίας κατάληξης σε 
συµφωνία (consensus), από το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κύπρου. 

 
3. Η επιτροπή θα αποτελείται [παράθεσε αριθµό] από αντιπροσώπους του καθενός 

<component state> και τουλάχιστον ένα µη Κύπριο.  Η επιτροπή θα διορισθεί µε την 
έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, και θα χαράξει τα όρια επί του εδάφους. 

 
Άρθρο 2  Πρόσβαση και συνδετικοί οδοί   

 
[ενδεικτικό κείµενο να αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε το συµφωνηθέντα χάρτη]. 
 
Εφαρµόζεται και στους δύο προτεινόµενους χάρτες: 
 
1. Η κυκλοφορία των πολιτών σε απευθείας συνδετικές οδούς µεταξύ του κύριου µέρους ενός 

<component state> και ενός µη συνεχόµενου µέρους, καθώς και επί άµεσα συνδετικών 
οδών µέσω ενός µη συνεχόµενου µέρους ενός <component state>, δύναται να περιοριστεί 
µόνον κατόπιν διατάγµατος του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 

 
2. Ο δρόµος που συνδέει το Πυρόγι µε την Αθηένου είναι υπό την εδαφική διοίκηση του 

ελληνοκυπριακού <component state> καθ’ όσον αφορά ολόκληρο το µήκος του.  Το 
τουρκοκυπριακό <component state> θα δικαιούται να κατασκευάσει υπόγεια ή υπέργεια 
διάβαση για πρόσβαση στη Λουρουτζίνα/Ακινκιλάρ. 

 
3. Το ελληνοκυπριακό <component state> θα δικαιούται να κατασκευάσει δρόµο υπό την 

εδαφική του διοίκηση µεταξύ της Κοντέας και της Καλοψίδας, µέσα από το έδαφος που 
διοικείται από το τουρκοκυπριακό <component state> νοτίως των Κουκλιών και να 
απαλλοτριώσει (expropriate) την αναγκαία γη, µε αντάλλαγµα πλήρη και αποτελεσµατική 
αποζηµίωση, σε συνεργασία µε το τουρκοκυπριακό <component state>.  Το <component 
state> θα συµφωνήσει όσον αφορά την τοποθεσία οποιασδήποτε αναγκαίας υπόγειας ή 
υπέργειας διάβασης, που θα κατασκευασθεί µε έξοδα που θα καταβληθούν από το 
ελληνοκυπριακό <component state>. 

 
Εφαρµόζεται στον Χάρτη Α µόνον: 

 
4. Ο δρόµος που συνδέει την βόρεια Λευκωσία µε την Αµµόχωστο είναι κάτω από την 

εδαφική διοίκηση του τουρκοκυπριακού <component state> καθ’ όλο  το µήκος του. Το 
ελληνοκυπριακό <component state> θα δικαιούται να     
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κατασκευάσει τρεις υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις για πρόσβαση στα Πυργά, στους 
Στύλλους και την Έγκωµη. 

 
Άρθρο 3  Υδάτινοι Πόροι 

 
[παράθεσε κείµενο σε συµφωνηθέντα διαµερισµό των φυσικών υδάτινων πόρων µεταξύ των 
<component states> υπό το φως των εδαφικών ρυθµίσεων]. 
 
Άρθρο 4  Σταδιακή εδαφική προσαρµογή 
 
1. Περιοχές που εντός των συµφωνηθέντων εδαφικών ορίων ενός <component state> οι 

οποίες τελούν υπό εδαφική προσαρµογή, ενώ νοµικά αποτελούν µέρος του εν λόγω 
<component state> από την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, θα διοικούνται 
κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου, όχι µεγαλύτερης από τρία έτη, από το άλλο 
<component state>, κατά τη λήξη της οποίας, η διοίκηση θα έχει µεταφερθεί ολοκληρωτικά. 

 
2. Η διοίκηση θα µεταβιβασθεί µέσα σε συµφωνηθέντα στάδια, όπως περιγράφεται στο 

συνηµµένο χάρτη.  Η µεταβίβαση θα αρχίσει εντός 90 ηµερών µετά την έναρξη ισχύος της 
Θεµελιώδους Συµφωνίας µε την µεταβίβαση της διοίκησης των ακόλουθων κυρίως 
ακατοίκητων περιοχών που είναι συνεχόµενες µε το υπόλοιπο του σχετικού <component 
state>.[παράθεσε περιγραφή περιοχών].  Οι υπόλοιπες περιοχές θα µεταβιβασθούν  ως 
ακολούθως: [παράθεσε χρονοδιαγράµµατα µεταφοράς και διευθέτησης για τις υπόλοιπες 
περιοχές]. 

 
3. Τα <component states> θα συνεργάζονται πλήρως µε τα Ηνωµένα Έθνη, τα οποία, σε 

συµµόρφωση µε την εντολή τους, επιβλέπουν τις ενέργειες που σχετίζονται µε την 
µεταφορά περιοχών που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή και θα συµβάλουν στην 
διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. 

 
4. Κατά τα διάφορα στάδια, οι περιοχές που τελούν υπό τη διοίκηση του ελληνοκυπριακού 

<component state> και του τουρκοκυπριακού <component state> θα σηµειώνονται µε 
σαφήνεια ως ακολούθως: [παράθεσε κείµενο].  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα 
συµφωνηθέντα σηµεία διάβασης θα είναι ως ακολούθως: [παράθεσε κείµενο]. 

 
Άρθρο 5  Υφιστάµενοι Κάτοικοι 
 
Οι ακόλουθες ειδικές ρυθµίσεις θα διαφυλάσσουν τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των 
υφιστάµενων κατοίκων των περιοχών που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή, και θα παρέχουν  
αρµονική ανατοποθέτηση (relocation) σε επαρκή εναλλακτική διαµονή (alternative 
accommodation) σε κατάλληλες τοποθεσίες, όπου δύνανται να κερδίζουν επαρκώς τα προς τα 
ζειν. 
 
α. [παράθεσε κείµενο] 
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Άρθρο 6  Ιδιοκτησίες 

 
 
Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε περιοχές που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή, θα 

τυγχάνουν χειρισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συνηµµένου 4 του Προσαρτήµατος VII. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1: ΧΑΡΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
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DRAFT ANNEX VII: TREATMENT OF PROPERTY AFFECTED BY EVENTS SINCE 1963 
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Μέρος Ι: ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 
 
Άρθρο 1   Γενικές ∆ιατάξεις  
 
1. Οι διατάξεις του παρόντος Προσαρτήµατος και τα συνηµµένα του, αφορούν περιουσίες, οι οποίες 

επηρεάστηκαν ως συνέπεια δικοινοτικής διαµάχης, στρατιωτικής δράσεως ή της ανεπίλυτης 
διαίρεσης της νήσου κατά την περίοδο από το ∆εκέµβριο του 1963 µέχρι και την έναρξη ισχύος της 
Θεµελιώδους Συµφωνίας, και εισάγουν ένα έκτακτο (extraordinary) καθεστώς για χειρισµό των 
περιουσιών αυτών. Οι διατάξεις του παρόντος Προσαρτήµατος και των συνηµµένων του θα 
εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται για τις περιουσίες αυτές, µέχρι την οριστική επίλυση όλων των 
θεµάτων, που καλύπτουν οι παρούσες διατάξεις, από το Συµβούλιο Περιουσίας ή το Ανώτατο 
∆ικαστήριο. 

 
2. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν Προσάρτηµα και στα συνηµµένα του καθορίζονται στο 

Συνηµµένο 1.  
 
3. Οι διατάξεις του παρόντος Προσαρτήµατος και των συνηµµένων του θα αναφέρονται στο εξής ως 

«οι παρούσες διατάξεις». 
 
 
Άρθρο 2  Το Συµβούλιο Περιουσίας της Κύπρου 
 
Οι παρούσες διατάξεις, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, θα εφαρµόζονται από το Συµβούλιο 

Περιουσίας της Κύπρου. Η σύνθεση, εξουσίες και διαδικασίες του καθώς και οι υποχρεώσεις του 

<common state>  και των  <component states> σε σχέση µε αυτό, ρυθµίζονται περαιτέρω στο 

Συνηµµένο 2.  

 

Άρθρο 3  Περιουσία σε περιοχές που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή  
 
Περιουσία που βρίσκεται εντός περιοχών, που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή, ρυθµίζεται από το 

Συνηµµένο 4. Όπου δεν υπάρχουν συγκεκριµένες διατάξεις στο Συνηµµένο 4, θα ισχύουν οι λοιπές 

διατάξεις του παρόντος Προσαρτήµατος. 

 

Άρθρο 4   Θρησκευτικοί χώροι  
 
1. Οι Εκκλησίες (churches) και το Evkaf θα έχουν δικαίωµα, χωρίς εξαίρεση και µέσα σε τρία έτη από 

την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, σε αποκατάσταση (reinstatement) οποιασδήποτε 

επηρεαζόµενης περιουσίας υπό την κυριότητά τους, η οποία χρησιµοποιείτο ως θρησκευτικός 

χώρος κατά το 1963 ή το 1974. 

 

2. Το παρόν άρθρο δεν περιορίζει το δικαίωµα των Εκκλησιών (Churches) και του Evkaf   να 

απαιτήσουν αποζηµιώσεις in lieu αποκατάστασης (reinstatement), για οποιαδήποτε επηρεαζόµενη 

περιουσία, που εµπίπτει στις παρούσες διατάξεις.   
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Μέρος ΙΙ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
 
Αρθρο 5  Αναστολή συµφωνιών, διαδικασιών ή διαφοροποιήσεων σε σχέση µε 

επηρεαζόµενη περιουσία  
 
1. Οποιαδήποτε συναλλαγή, συµφωνία ή οποιαδήποτε διαδικασία σε οποιοδήποτε δικαστήριο, νοµικό 

ή διοικητικό σώµα ή οποιεσδήποτε φυσικές αλλοιώσεις (εξαιρουµένης µικρής σε έκταση ή εκτάκτου 
συντήρησης), σε σχέση µε οποιαδήποτε επηρεαζόµενη περιουσία αναστέλλονται ή απαγορεύονται 
µε την έναρξη της ισχύος  της Θεµελιώδους Συµφωνίας, µέχρι το Συµβούλιο Περιουσίας να: 

 
α. Εξουσιοδοτήσει τη συνέχιση ή έναρξη τέτοιας συµφωνίας, διαδικασίας ή φυσικής αλλοίωσης· 

 
β.  Παραπέµψει τη συµφωνία ή διαδικασία σε άλλο αρµόδιο δικαστήριο ή αρχή· ή  
 
γ.  Αποφασίσει οριστικά σε σχέση µε την περιουσία. 

 
2. Το <common state> και τα <component states> θα ζητήσουν, σύµφωνα µε το Άρθρο 37 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων να διαγράψει από τον κατάλογο των υποθέσεών του οποιεσδήποτε εκκρεµούσες 
ενώπιόν του διαδικασίες, σε σχέση µε επηρεαζόµενη περιουσία.  

 
Άρθρο 6    Απαιτήσεις και αιτήσεις  
 
1. Ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner), θα δικαιούται να απαιτήσει 

αποζηµίωση για τον τίτλο της περιουσίας του/της ή την αποκατάσταση (reinstatement) της 
περιουσίας του/της ή να υποβάλει αίτηση για παραχώρηση βοήθειας για την διευθέτηση της 
πώλησης, τη µακροπρόθεσµη µίσθωση ή την ανταλλαγή της περιουσίας του / της.  

 
2. Παρόντες χρήστες (current users) επηρεαζόµενων περιουσιών, οι οποίοι είτε είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες, 

που έχουν στερηθεί κατοχής (dispossessed owners) ή είναι πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες 
σηµαντικών βελτιώσεων σε επηρεαζόµενες περιουσίες, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για 
παραχώρηση σ΄ αυτούς τίτλου σε τέτοιες περιουσίες.  

 
3. Οι παρόντες χρήστες (current users) περιουσιών προς αποκατάσταση (reinstatement)  δύνανται να 

υποβάλουν αίτηση για να επωφεληθούν από τα ειδικά µέτρα, που περιγράφονται στο Συνηµµένο 3.  
 
4. Όλες οι πιο πάνω απαιτήσεις και αιτήσεις υποβάλλονται στο Συµβούλιο Περιουσίας µέσα στις 

καθορισµένες προθεσµίες και εξετάζονται και αξιολογούνται σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις. 
 
5. Όλες οι πληρωµές, που απαιτείται να καταβληθούν, ως προϋπόθεση για τη µεταβίβαση τίτλου ή για 

την αποκατάσταση (reinstatement), θα καταβάλλονται στο Συµβούλιο Περιουσίας µέσα σε τρία 
χρόνια από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Συµβουλίου Περιουσίας, εκτός εάν η απόφαση 
καθορίζει προηγούµενη ηµεροµηνία. Μεταβίβαση τίτλου ή αποκατάσταση (reinstatement) δεν θα 
ισχύει µέχρι την καταβολή όλων των καθορισµένων πληρωµών στο σύνολό τους. Αποτυχία  
καταβολής των πληρωµών µέσα στην καθορισµένη προθεσµία δυνατό να συνεπάγεται απώλεια ή 
διαφοροποιήσεις των δικαιωµάτων σε σχέση µε την περιουσία.  



89 

  
 

ΣΕΛΙ∆Α ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
Άρθρο 7  Ευθύνη για ζηµιά  
 
Πρόσωπα υπεύθυνα για σοβαρή ζηµιά ή για καταστροφή περιουσιών θα έχουν την ευθύνη έναντι του 
ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) ή / και του Συµβουλίου Περιουσίας για 
το κόστος της ζηµιάς µέχρι την αγοραία αξία της περιουσίας. Επιπρόσθετα, το Συµβούλιο Περιουσίας 
µπορεί να επιβάλει πρόστιµο σε τέτοια πρόσωπα καθώς και να επιβάλει άλλα τιµωρητικά µέτρα, 
περιλαµβανόµενης της διαφοροποίησης αποφάσεων, που λήφθηκαν προηγουµένως προς όφελός 
τους. 
 
Μέρος Α: Αποζηµίωση   
 
Άρθρο 8 ∆ικαίωµα σε πλήρη και αποτελεσµατική (effective) αποζηµίωση  
 
1. Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτη ο οποίος έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner), θα έχει δικαίωµα να 

απαιτήσει πλήρη και αποτελεσµατική αποζηµίωση όπως θα καθοριστεί από το Συµβούλιο 
Περιουσίας σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα (στο εξής αποκαλούµενη ως «αποζηµίωση») ως 
αντάλλαγµα για τη µεταβίβαση τίτλου της επηρεαζόµενης περιουσίας στο Συµβούλιο Περιουσίας. 

 
2. ∆ικαιώµατα σε αποζηµίωση θα υπολογίζονται και καταβάλλονται από το Συµβούλιο Περιουσίας 

στην τρέχουσα αξία. 
 
 
3. Η αποζηµίωση θα καταβάλλεται  υπό τύπο γραµµατίων αποζηµίωσης (compensation bonds), τα 

οποία αντλούνται από ένα ταµείο αποζηµιώσεων. Η εγκαθίδρυση του Ταµείου Αποζηµιώσεων, η 
έκδοση και χρήση των γραµµατίων θα ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Συνηµµένου 2.18 

 
4. Ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν στερηθεί κατοχής (dispossessed owners) περιουσιών, οι οποίες, 

σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις, δεν πληρούν τα κριτήρια για αποκατάσταση (reinstatement), 
θα δικαιούνται αποζηµίωση. 

 
Άρθρο 9  Περιουσία που ανήκει σε οργανισµούς (institutions) 
 
Τίτλος σε επηρεαζόµενες περιουσίες, εκτός από θρησκευτικούς χώρους, οι οποίες ανήκουν σε 
οργανισµούς (institutions) θα µεταβιβάζονται στο Συµβούλιο Περιουσίας µε αντάλλαγµα αποζηµίωση. 
 
Άρθρο 10  Περιουσία που χρησιµοποιείται για σκοπούς δηµόσιας ωφέλειας  
 
Τίτλος σε επηρεαζόµενη περιουσία, που κατά την έναρξη της ισχύος της Συνολικής ∆ιευθέτησης 
χρησιµοποιείται για σκοπούς δηµόσιας ωφέλειας, η οποία αντικειµενικά δικαιολογεί αναγκαστική 
απαλλοτρίωση (compulsory acquisition), θα µεταβιβάζεται στο <common state> ή στο σχετικό  
<component state> µε αντάλλαγµα την πληρωµή.  

                                                 
18 Παρατήρηση: Είναι απαραίτητες οι συµβουλές εµπειρογνωµόνων σε θέµατα της έκδοσης, χρήσης και 
αξίας των γραµµατίων αποζηµίωσης. 
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της τρέχουσας αξίας από την σχετικήν αρχή στον ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει στερηθεί κατοχής 
(dispossessed owner), µέσω του Συµβουλίου Περιουσίας.  
 
Άρθρο 11   Περιουσία που απαιτείται για στρατιωτικούς σκοπούς 
 
Τίτλος σε οποιαδήποτε επηρεαζόµενη περιουσία, η οποία καθορίζεται στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα της 
Συνθήκης Συµµαχίας, ή σε οποιοδήποτε συνηµµένο αυτής, ως απαιτούµενη για στρατιωτικούς 
σκοπούς, θα µεταβιβάζεται στο <component state>, στο οποίο βρίσκεται, µε αντάλλαγµα την πληρωµή 
από το σχετικό <component state> της τρέχουσας αξίας, µέσω του Συµβουλίου Περιουσίας.  
 
Άρθρο 12   Περιουσία που σήµερα χρησιµοποιείται από ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν 

στερηθεί κατοχής (dispossessed owners). 
 
1. Ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) και είναι παρών χρήστης (current 

user) επηρεαζόµενης περιουσίας παρόµοιας τρέχουσας αξίας µε την περιουσία, της οποίας την 
κατοχή στερήθηκε, και χρησιµοποιεί την επηρεαζόµενη περιουσία συνεχώς για τουλάχιστον δέκα 
χρόνια, δύναται να υποβάλει αίτηση στο Συµβούλιο Περιουσίας για παραχώρηση τίτλου επί της 
περιουσίας αυτής, µε  αντάλλαγµα τον τίτλο της περιουσίας, της οποίας είχε στερηθεί την κατοχή. 

 
2. Η αίτηση θα εγκρίνεται, εάν η τρέχουσα αξία της επηρεαζόµενης περιουσίας δεν είναι µεγαλύτερη 

από 50% της τρέχουσας αξίας της περιουσίας, της οποίας έχει στερηθεί την κατοχή.  
 
3. Σε περίπτωση, που η τρέχουσα αξία της επηρεαζόµενης περιουσίας είναι µεγαλύτερη του 50% της 

τρέχουσας αξίας της περιουσίας, της οποίας ο παρών χρήστης έχει στερηθεί την κατοχή, το 
Συµβούλιο Περιουσίας θα βοηθήσει τον ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed 
owner) και τον παρόντα χρήστη να επιτύχουν φιλικό διακανονισµό. Σε περίπτωση αποτυχίας, το 
Συµβούλιο Περιουσίας δύναται να εγκρίνει ή να αρνηθεί την ανταλλαγή, λαµβάνοντας υπόψη τα 
επιχειρήµατα και των δύο πλευρών, ή να διαχωρίσει την περιουσία κατάλληλα.  

 
4. Σε περίπτωση, που η τρέχουσα αξία της επηρεαζόµενης περιουσίας είναι µικρότερη από αυτήν της 

περιουσίας, της οποίας ο παρών χρήστης έχει στερηθεί κατοχής, ο παρών χρήστης δύναται να 
απαιτήσει αποζηµίωση για τη διαφορά της αξίας.  

 
5. Σε περίπτωση, που η τρέχουσα αξία της επηρεαζόµενης περιουσίας, είναι µεγαλύτερη από την 

τρέχουσα αξία της περιουσίας, της οποίας ο υφιστάµενος χρήστης έχει στερηθεί κατοχής, αυτός / ή 
θα πληρώσει τη διαφορά στο Συµβούλιο Περιουσίας πριν τη µεταβίβαση του τίτλου.   

 
Άρθρο 13  Περιουσία που σήµερα χρησιµοποιείται από πρόσωπα που την 

αγόρασαν µεταγενέστερα από ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν στερηθεί 
κατοχής (dispossessed owners)   

 
1. Οποιοσδήποτε αγοραστής (ή οι διάδοχοί του / της στον τίτλο) επηρεαζόµενης περιουσίας, η οποία 

είχε παραχωρηθεί σε ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) (στο εξής 
καλούµενος «ο πωλητής») και η οποία ήταν παρόµοιας τρέχουσας αξίας, µε περιουσία της οποίας ο 
πωλητής έχει στερηθεί  κατοχής, θα έχει τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε αυτά, που θα είχε ο 
πωλητής σύµφωνα µε το Άρθρο 11 (προφανώς ο συντάκτης εννοούσε 12) σε σχέση µε την 
επηρεαζόµενη περιουσία, νοουµένου ότι αυτός / ή και ο πωλητής και οποιοιδήποτε προκάτοχοι 
τίτλου  
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ήταν και συνεχίζουν να είναι συλλογικά παρόντες χρήστες (current users) της επηρεαζόµενης 
περιουσίας σε συνεχή βάση για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Ο τίτλος της περιουσίας θα µεταβιβαστεί 
στο Συµβούλιο Περιουσίας⋅ σε περίπτωση που η τρέχουσα αξία της επηρεαζόµενης περιουσίας 
είναι µικρότερη από αυτήν της περιουσίας, της οποίας ο πωλητής είχε αρχικά στερηθεί κατοχής 
(dispossessed), ο δε πωλητής δύναται να απαιτήσει τη διαφορά σε αποζηµίωση. 

 
2. Η πιο πάνω διάταξη δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που το Συµβούλιο Περιουσίας δεν µπορεί να 

αποκτήσει τίτλο της περιουσίας της οποίας ο πωλητής έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed), επειδή 
ο πωλητής την έχει ήδη νόµιµα διαθέσει. 

 
Άρθρο 14  Σηµαντικά βελτιωµένη περιουσία.  
 
Ο ιδιοκτήτης σηµαντικής βελτίωσης σε επηρεαζόµενη περιουσία δύναται να υποβάλει αίτηση για να του 
παραχωρηθεί τίτλος σε αυτή την περιουσία, µε αντάλλαγµα την πληρωµή της τρέχουσας αξίας της 
επηρεαζόµενης περιουσίας χωρίς τη βελτίωση. Το Συµβούλιο Περιουσίας διατάσσει τη µεταβίβαση 
τίτλου, µετά την καταβολή αποζηµίωσης στον ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed 
owner) στην τρέχουσα αξία για το συµφέρον του / της επί της περιουσίας.  
 
Τµήµα Β: Αποκατάσταση της κατοχής (Reinstatement) 
 
Άρθρο 15  Κριτήρια αποκατάστασης (Reinstatement) 
 
Επηρεαζόµενες περιουσίες, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, θα είναι γενικά 
κατάλληλες για αποκατάσταση (reinstatement). 
 
Άρθρο 16  Συµφωνηµένα επίπεδα αποκατάστασης (reinstatement)  
 
1. Σε κάθε <component state>, ποσοστό όχι περισσότερο από το Χ%, και σε οποιοδήποτε δήµο ή 

χωριό όχι περισσότερο από το Υ%19 της συνολικής έκτασης της γης και του αριθµού των κατοικιών 
θα αποκαθίσταται σε πρόσωπα προερχόµενα από το άλλο <component state>.  

 
2. Στους αιτητές που πληρούν τα κριτήρια, θα παραχωρείται αποκατάσταση (reinstatement) κατά 

προτεραιότητα µε κατιούσα σειρά ηλικίας, µέχρι να συµπληρωθούν τα συµφωνηµένα επίπεδα. 
 
3. Οι περιορισµοί αυτοί δεν εφαρµόζονται σε σχέση µε θρησκευτικούς χώρους ή χωριά, τα οποία 

κατοικούνταν κυρίως από Μαρωνίτες το 1974 ή τα χωριά της Καρπασίας Ριζοκάρπασο/Dipkarpaz, 
Γιαλούσα/Yeni Erenkoy, Αγία Τριάδα/Sipahi και Μελανάρκας/Adacay 20  

 

                                                 
19 Σηµείωση: Το µέγεθος του Χ και Υ συναρτάται µε το µέγεθος της εδαφικής προσαρµογής που θα 
συµφωνηθεί.  
20 Παρατήρηση: Ο κατάλογος των χωριών θα διαµορφωθεί όταν συµφωνηθεί ο χάρτης. 
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Άρθρο 17   Μορατόριουµ για αποκατάσταση (reinstatement) 
 
Κανένα διάταγµα του Συµβουλίου Περιουσίας θα απαιτεί αποκατάσταση επηρεαζόµενης περιουσίας σε 
ιδιοκτήτη, που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner), σε ηµεροµηνία πριν από την παρέλευση: 

α.  Τριών χρόνων από τη θέση σε ισχύ της Θεµελιώδους Συµφωνίας, για περιουσία, η 
οποία είναι ελεύθερη κατοχής κατά την ηµεροµηνία εκείνη⋅ ή  

 
β. Πέντε χρόνων από τη θέση σε ισχύ της Θεµελιώδους Συµφωνίας, σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις.    

 
Άρθρο 18   Βελτιώσεις αποκαταστηµένης περιουσίας  
 
1. Ο ιδιοκτήτης οποιασδήποτε βελτίωσης, η οποία αξίζει περισσότερο από το 10% της τρέχουσας 

τιµής της περιουσίας προς αποκατάσταση, δύναται να υποβάλει αίτηση για αποζηµίωση σε σχέση 
µε το συµφέρον του / της επί της περιουσίας, η οποία θα καταβάλλεται από το Συµβούλιο 
Περιουσίας στη βάση της αγοραίας αξίας της βελτίωσης. 

  
2. Ο ιδιοκτήτης, που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner), θα έχει δικαίωµα να διατηρήσει 

οποιαδήποτε βελτίωση επί της επηρεαζόµενης περιουσίας µετά την αποκατάσταση (reinstatement), 
νοουµένου ότι καταβάλλει την αγοραία αξία της βελτίωσης στο Συµβούλιο Περιουσίας. 

 
 
3. Ο ιδιοκτήτης, που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner), δεν θα υποχρεούται να καταβάλει 

τέτοια πληρωµή σε περίπτωση, που ικανοποιήσει το Συµβούλιο Περιουσίας ότι η βελτίωση είναι 
ανάρµοστη ή δεν έχει καµία σχέση µε την προτιθέµενη από αυτόν µελλοντική χρήση της περιουσίας 
για τους δικούς του σκοπούς, νοουµένου ότι η προτιθέµενη µελλοντική χρήση είναι περίπου 
παρόµοια µε τη χρήση της περιουσίας πριν στερηθεί της κατοχής της. Εάν το Συµβούλιο 
Περιουσίας στη συνέχεια διαπιστώσει  ότι ο ιδιοκτήτης, που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed 
owner), ή οποιοσδήποτε διάδοχός του στο τίτλο, χρησιµοποιεί τη βελτίωση, το Συµβούλιο 
Περιουσίας δύναται να απαιτήσει από αυτόν / ήν την κάλυψη της αποζηµίωσης, που καταβλήθηκε 
στον ιδιοκτήτη της βελτίωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου.  

 
Τµήµα Γ:   Πώληση, ανταλλαγή και µίσθωση σε µακροχρόνια βάση   
 
Άρθρο 19  ∆ικαίωµα επιλογής προς πώληση, ανταλλαγή ή µίσθωση  
 
1. Περιουσίες, που πληρούν τα κριτήρια για αποκατάσταση (reinstatement), είναι δυνατόν να 

πωληθούν, ανταλλαγούν ή εκµισθωθούν σε µακροπρόθεσµη βάση (20 χρόνια ή περισσότερο) σε 
χρήστες ή σε άλλα πρόσωπα, που προέρχονται από το <component state>, στο οποίο βρίσκεται η 
περιουσία, καθ΄ οποιοδήποτε χρόνο πριν από την τελική απόφαση για την αποκατάσταση 
(reinstatement), σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις.  

 
2. Ιδιοκτήτες, που έχουν στερηθεί κατοχής (dispossessed owner), και παρόντες χρήστες δύνανται να 

ζητήσουν βοήθεια από το Συµβούλιο Περιουσίας για την πώληση, ανταλλαγή ή µίσθωση τέτοιων 
περιουσιών. 
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Άρθρο 20  Κίνητρα για ιδιοκτήτες που στερήθηκαν κατοχής  (dispossessed owners)  

να πωλήσουν, ανταλλάξουν ή µισθώσουν 
 
Σε ιδιοκτήτες, που έχουν στερηθεί κατοχής (dispossessed owners),  θα παραχωρηθούν κίνητρα για να 
πωλήσουν, ανταλλάξουν ή µισθώσουν σε µακροπρόθεσµη βάση τις  περιουσίες τους σύµφωνα µε το 
Άρθρο 18, περιλαµβανοµένων:  
 

α. Εξαιρέσεων τέτοιων περιουσιών από το να υπολογιστούν για σκοπούς καθορισµού του 
κατά πόσο έχουν συµπληρωθεί τα συµφωνηµένα επίπεδα αποκατάστασης (reinstatement).  
 
β. Απαλλαγών από φορολογίες, κυβερνητικά τέλη, επιβαρύνσεις και τέλη  πληρωτέα κατά 
την υπογραφή εγγράφων ή κατά την ολοκλήρωση και εγγραφή  µεταβιβάσεων ή µισθώσεων 
τέτοιων περιουσιών.  
 
γ. Απαλλαγών ή ουσιαστικών µειώσεων φόρων επί κεφαλαιουχικών κερδών που απορρέουν 
από µεταβιβάσεις ή από εισόδηµα από µίσθωση τέτοιων περιουσιών. 
 
δ. Απαλλαγών από οποιαδήποτε έµµεση φορολογία, κυβερνητικά τέλη, επιβαρύνσεις και 
τέλη σχετικά µε την πώληση, ανταλλαγή ή µίσθωση τέτοιων περιουσιών. 
 
ε. Απαλλαγών από οποιουσδήποτε φόρους ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια τέτοιων 
µισθώσεων, και  
 
στ. Οποιονδήποτε άλλο επιπρόσθετο κίνητρο, που το <common state>  και τα <component 
states> δυνατόν να επιλέξουν να παρέχουν.  

 
Μέρος ΙΙΙ: ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Άρθρο 21   Αποζηµίωση για απώλεια χρήσης 
 
Οποιεσδήποτε απαιτήσεις για αποζηµίωση για απώλεια χρήσης επηρεαζόµενης περιουσίας για 
οποιαδήποτε περίοδο, η οποία ξεκινά από τη στέρηση της κατοχής, θα εξετάζεται από το <component 
state> από το οποίο ο απαιτητής προέρχεται, λαµβάνοντας υπόψη: 
 

 α. Ωφελήµατα, που απολάµβανε προηγουµένως ο ιδιοκτήτης, που έχει στερηθεί  κατοχής 
(dispossessed owner), λόγω του εκτοπισµού του· και 

 
β. Οποιαδήποτε δικαιώµατα ληφθέντα από, ή πληρωτέα στον, ιδιοκτήτη που έχει στερηθεί 
κατοχής (dispossessed owner), είτε πριν είτε µετά τη Θεµελιώδη Συµφωνία, για την περίοδο 
της απώλειας χρήσης. 

 
Μέρος IV: ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
 
Άρθρο 22   ∆ικαστήριο Περιουσίας  
 
1. Θα εγκαθιδρυθεί ∆ικαστήριο Περιουσίας µε εξουσία να διεξάγει τελικό δικαστικό έλεγχο των 

αποφάσεων του Συµβουλίου Περιουσίας. 
 
2. Το ∆ικαστήριο Περιουσίας θα απαρτίζεται από µονό αριθµό δικαστών. Αυτός ο αριθµός θα 

καθοριστεί από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µετά από διαβούλευση µε µέλη του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, και θα  
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περιλαµβάνει ίσο αριθµό δικαστών από το κάθε ένα από τα <component states> και όχι λιγότερους 
από τρεις µη-Κύπριους δικαστές, οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Ελλάδας, της Τουρκίας και του 
Ηνωµένου Βασιλείου. Ο Πρόεδρος και οι δικαστές του ∆ικαστηρίου Περιουσίας θα επιλέγονται µε 
τον ίδιο τρόπο και για την ίδια θητεία όπως και οι δικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, εκτός εάν το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά.  

 
3. Αποφάσεις του Συµβουλίου Περιουσίας δεν θα υπόκεινται σε έφεση ή δεν θα προσβάλλονται σε 

οποιοδήποτε δικαστήριο οποιουδήποτε από τα <component states> ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, 
εκτός υπό µορφή δικαστικής αναθεωρήσεως (judicial review) από το ∆ικαστήριο Περιουσιών 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις παρούσες διατάξεις.  

 
4. Αποφάσεις του ∆ικαστηρίου Περιουσίας δεν θα υπόκεινται σε περαιτέρω δικαστικό έλεγχο ή έφεση 

στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. 
 
 
5. Αίτηση για δικαστικό αναθεώρηση απόφασης του Συµβουλίου Περιουσίας µπορεί να υποβάλλεται 

στο ∆ικαστήριο Περιουσίας από οποιοδήποτε µέρος µε έννοµο συµφέρον στην απόφαση ή σε 
σχέση µε την περιουσία, µέσα σε 60 ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης του Συµβουλίου 
Περιουσίας και σύµφωνα µε τους διαδικαστικούς κανονισµούς του. 

 
6. Το ∆ικαστήριο Περιουσίας θα έχει εξουσία να επιβάλλει τέλη στους διαδίκους σε ότι αφορά 

διαδικαστικά διαβήµατα για την έγερση και την εκδίκαση θεµάτων ενώπιόν του.  
 
7. Το ∆ικαστήριο Περιουσίας θα συνεχίσει τη λειτουργία του µέχρις ότου το Ανώτατο ∆ικαστήριο τυχόν 

αποφασίσει να αναλάβει τις αρµοδιότητές του.  
 
Μέρος V: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
 
1. Οι παρούσες διατάξεις µπορούν να τροποποιηθούν εκ συµφώνou από τους επικεφαλής της 

εκτελεστικής εξουσίας των <component states> και µε την έγκριση των νοµοθετικών εξουσιών και 
των δύο <component states>. 

 
2. Το κείµενο οποιασδήποτε προτεινόµενης τροποποίησης θα συµφωνείται µεταξύ των επικεφαλής 

της εκτελεστικής εξουσίας των <component states> και θα κατατίθεται σε ταυτόσηµη µορφή στη 
νοµοθετική εξουσία του κάθε <component state>. Θα τίθεται σε ισχύ 30 ηµέρες µετά την έγκρισή 
του και από τις δύο νοµοθετικές εξουσίες.    
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
΄Αρθρο 1  Ορισµοί 
 
Στο Προσάρτηµα VII και στα συνηµµένα αυτού, οι ακόλουθοι όροι ερµηνεύονται ως 
ακολούθως: 
 
1 Επηρεαζόµενη περιουσία – ακίνητη περιουσία στην Κύπρο την οποία ο ιδιοκτήτης, είτε 

φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο, εγκατέλειψε ή της οποίας ο ιδιοκτήτης απώλεσε τη χρήση 
και τον έλεγχο ως συνέπεια διακοινοτικής διαµάχης, στρατιωτικής δράσης, ή της µη 
επιλυθείσης διαίρεσης του νησιού από το ∆εκέµβριο του 1963 µέχρι την έναρξη ισχύος 
της Θεµελιώδους Συµφωνίας, και η οποία έκτοτε δεν έχει αποκατασταθεί (reinstated) 
στον ιδιοκτήτη και επί της οποίας δεν έχει ανακτήσει τη χρήση και τον έλεγχο. Η 
επηρεαζόµενη περιουσία δεν θα περιλαµβάνει οποιαδήποτε περιουσία, η οποία 
εκουσίως πωλήθηκε, µεταβιβάστηκε ή µε άλλους τρόπους µόνιµα διατέθηκε από τον 
ιδιοκτήτη, συµπεριλαµβανοµένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως [compulsory 
acquisition or expropriation] (νοουµένου ότι τέτοια αναγκαστική απαλλοτρίωση διεξήχθη  
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, µέσω καταβολής πλήρους και  αποτελεσµατικής 
αποζηµίωσης). Το βάρος της απόδειξης τέτοιας εκούσιας µεταβίβασης  ή νόµιµης 
απαλλοτρίωσης, το φέρει το πρόσωπο, στο οποίο έχει µεταβιβαστεί η περιουσία ή ο 
διάδοχος του τίτλου. Σε περίπτωση απουσίας αποδεικτικών στοιχείων για το εναντίον 
για τη συγκεκριµένη ατοµική περίπτωση, η στέρηση κατοχής (dispossession) θα 
θεωρείται παράνοµη και/ή ακούσια. 

  
2 Εναλλακτική στέγαση (alternative accommodation) – οικιστική στέγαση προσώπων, 

που επηρεάστηκαν από την επιστροφή και την αποκατάσταση (reinstatement) των 
ιδιοκτητών, εφόσον ικανοποιούν τις καθορισµένες προϋποθέσεις. Η εναλλακτική  
στέγαση πρέπει να είναι επιπέδου άνετου σύµφωνα µε τα εύλογα σύγχρονα πρότυπα 
(συµπεριλαµβανοµένης της σύνδεσης µε δηµόσιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπου 
αυτές υφίστανται, όπως οι παρέχουσες υδροδότηση και ηλεκτροδότηση)· η στέγη θα 
προσφέρει εύλογη αναλογία χώρου διαµονής για τα µέλη της οικογένειας τα οποία θα 
διαµένουν σ’ αυτή· η στέγη θα είναι εµβαδού όχι λιγότερου από (παράθεσε τον 
ελάχιστο αριθµό τετραγωνικών µέτρων για ένα άτοµο και τον ελάχιστο αριθµό 
τετραγωνικών µέτρων για κάθε επιπλέον άτοµο)· και, όπου είναι πρακτικό, η στέγη θα 
είναι συγκρίσιµη προς τη στέγη (residence), την οποία ο αποδέκτης εκκενώνει ή την 
οποία κατείχε πριν τον εκτοπισµό του (έως ένα ανώτατο πρότυπο που θα καθοριστεί 
στους κανονισµούς του Συµβουλίου Περιουσίας). 

 
3 Τρέχουσα αξία12 – αξία µίας περιουσίας κατά τη χρονική στιγµή στέρησης κατοχής 

(dispossession) συν την προσαρµογή, η οποία αντανακλά την ανατίµηση βάσει µεταξύ 
άλλων της αύξησης στις κατά µέσον όρο τιµές πωλήσεων των περιουσιών στην Κύπρο 
σε συγκρίσιµες τοποθεσίες13  

                                                 
12 Παρατήρηση: Μπορεί να χρειαστεί  συµβουλή εµπειρογνώµονα από επιµετρητές ποσοτήτων, 

οικονοµολόγους και/ή ειδικούς σε εκτίµηση γης στη τελική διατύπωση των διατάξεων που σχετίζονται µε 
την αξιολόγηση αξίας. 

13    Παρατήρηση:  Ο υπολογισµός της αύξησης πρέπει να βασίζεται στην υπόθεση ότι τα γεγονότα µεταξύ 
του 1963 και 1974 δεν έλαβαν χώρα, δηλαδή να µη λαµβάνεται υπόψη η υποτίµηση αξίας λόγω αυτών 
των γεγονότων· θα πρέπει  εάν είναι δυνατό να βασίζεται για το λόγο αυτό σε συγκρίσιµες τοποθεσίες 
στις οποίες οι τιµές των περιουσιών δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από αυτά τα γεγονότα. 
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στο µεσοδιάστηµα µέχρι την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας. 

 
4.  Παρών χρήστης - πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί µορφή δικαιώµατος για χρήση ή 

κατοχή περιουσίας δυνάµει νοµικής διοικητικής διαδικασίας από αρχή, η οποία 
εγκαθιδρύθηκε για να επιλαµβάνεται θεµάτων που αφορούν περιουσία που ανήκει σε 
ιδιοκτήτες που έχουν στερηθεί κατοχής (dispossessed owners), ή οποιοδήποτε µέλος της 
οικογένειας του/της, το οποίο έχει παράγωγο δικαίωµα να χρησιµοποιεί ή να κατέχει τέτοια 
περιουσία, ή σε οποιοδήποτε διάδοχο τίτλου. Ο ορισµός δεν περιλαµβάνει πρόσωπο, το 
οποίο κατέχει ή χρησιµοποιεί περιουσία χωρίς νοµική, διοικητική ή επίσηµη βάση, ή 
πρόσωπο, το οποίο χρησιµοποιεί ή κατέχει περιουσία δυνάµει σύµβασης µίσθωσης, που 
συνάφθηκε µε ιδιώτη ούτε οποιαδήποτε στρατιωτική δύναµη, σώµα ή αρχή. 

5. Ιδιοκτήτης που έχει στερηθεί κατοχής (Dispossessed owner) - νοµικό ή φυσικό πρόσωπο,  
το οποίο κατά το χρόνο, που στερήθηκε κατοχής (dispossession) είχε νόµιµο συµφέρον 
στην επηρεαζόµενη περιουσία ως ιδιοκτήτης εν όλω ή εν µέρει, ή  ο/η νόµιµος/η 
κληρονόµος του. 

6.  Οργανισµοί – οντότητες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, περιλαµβανοµένων φορέων υπό 
ιδιωτική και δηµόσια ιδιοκτησία ή έλεγχο, όπως δηµόσια ή ιδιωτικά καταπιστεύµατα, 
θρησκευτικοί θεσµοί, στρατιωτικές δυνάµεις και εταιρείες (εξαιρουµένων µονοπρόσωπων 
επιχειρήσεων (sole corporations)). 

7. Αγοραίο ενοίκιο – το ποσό ενοικίου, το οποίο µπορεί να επιβληθεί για περιουσία στην 
ανοιχτή αγορά µε βάση υπολογισµό των αγοραίων ενοικίων, τα οποία καταβάλλονται για 
συγκρίσιµες περιουσίες σε συγκρίσιµες τοποθεσίες κατά το χρόνο της εκτίµησης.14 

8. Αγοραία αξία – το ποσό για το οποίο µια περιουσία θα πωλείτο στην ανοιχτή αγορά, 
βασιζόµενο σε υπολογισµό των τιµών πώλησης ή των ποσών που καταβάλλονται για 
συγκρίσιµες περιουσίες σε συγκρίσιµες τοποθεσίες κατά το χρόνο της εκτίµησης.15 

9. Αρχική κατάσταση – η κατάσταση ή η συνθήκη της επηρεαζόµενης περιουσίας κατά το 
χρόνο στέρησης της κατοχής του ιδιοκτήτη που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed 
owner), εξαιρουµένων των µεταγενέστερων βελτιώσεων διενεργουµένων από οποιοδήποτε 
µέρος. 

10.  Περιουσία – Ακίνητη περιουσία, όντας γη και εγκαταστάσεις προσαρτηµένες σε γη (ή 
συµφέρον σε τέτοια περιουσία). 

11. Αποκατάσταση  – επαναφορά µέσω της απονοµής νοµικής και φυσικής κατοχής στον 
ιδιοκτήτη που έχει στερηθεί κατοχής, ώστε να τον καθιστά ικανό να ασκεί αποτελεσµατικό 
έλεγχο σε τέτοια περιουσία, περιλαµβανοµένης του/της χρήσης για ιδίους του/της σκοπούς. 

12.  Θρησκευτικός χώρος  - τέµενος, εκκλησία, παρεκκλήσι, κοιµητήριο, µοναστήρι, ιερό, τάφος,
  ή άλλος χώρος λατρείας.   

13. Σηµαντική βελτίωση – βελτίωση (περιλαµβανοµένης νέας κατασκευής σε ελεύθερης 
κατοχής γη) σε επηρεαζόµενη περιουσία, η οποία έγινε µεταξύ του χρόνου της στέρησης 
κατοχής και την 31η ∆εκεµβρίου του 2001, ή η οποία βασίζεται σε άδεια ανέγερσης 
οικοδοµής, η οποία εκδόθηκε πριν από την 31η 

                                                 
14   Παρατήρηση: διατάξεις που καθορίζουν το αγοραίο ενοίκιο και την αξία µπορεί να απαιτούν 

αναθεώρηση από εµπειρογνώµονες αναφορικά µε την αξιολόγηση. 
15   Παρατήρηση: διατάξεις που καθορίζουν το αγοραίο ενοίκιο και την αξία µπορεί να απαιτούν 

αναθεώρηση από εµπειρογνώµονες αναφορικά µε την αξιολόγηση. 
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∆εκεµβρίου 2001, και η οποία έχει µεγαλύτερη αξία από την αξία της επηρεαζόµενης 
περιουσίας στην αρχική της κατάσταση.  Η αξία µίας βελτίωσης πρέπει να εκτιµάται στη 
βάση της αγοραίας αξίας ενώ η αξία της επηρεαζόµενης περιουσίας  πρέπει να 
εκτιµάται στη βάση της τρέχουσας αξίας. To βάρος της απόδειξης αναφορικά µε την 
αξία, ιδιοκτησία και ηµεροµηνία κατασκευής οποιασδήποτε βελτίωσης, το φέρει ο 
ιδιοκτήτης της βελτίωσης. 

 
14. Επαρκείς οικονοµικοί πόροι – εισόδηµα (φορολογούµενο ή άλλως πως) περισσότερο 

του Χ (το Χ συνιστά το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη πληρωµών υποθήκης) ή 
πλούτος περισσότερος από Υ (το Υ συνιστά το ποσό που απαιτείται για αγορά της επί 
του παρόντος χρησιµοποιηθείσας περιουσίας ή εναλλακτικής στέγης (alternative 
accommodation).  ∆ικαιώµατα και συµφέροντα σε επηρεαζόµενη περιουσία 
λαµβάνονται υπόψη για σκοπούς υπολογισµού του πλούτου.  Το Συµβούλιο 
Περιουσίας καθορίζει τα ποσά Χ και Υ και αναθεωρεί τα ποσά ετησίως, βασιζόµενο σε 
τιµές αγοράς και, συνδροµή εµπειρογνωµόνων. 

 
15. Χρήση για ιδίους σκοπούς – χρήση και απόλαυση της επηρεαζόµενης περιουσίας από 

πρόσωπο ή µέλος της οικογένειας του/της, εργοδοτούµενο ή αντιπρόσωπο (άλλο από 
ενοικιαστή) µέσω τακτικής προσωπικής χρήσης (όχι απαραίτητα ως µόνιµος κάτοικος).  
Η χρήση για ιδίους σκοπούς δεν περιλαµβάνει την πώληση, µίσθωση, µεταβίβαση δια 
δωρεάς (by gift) ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκποίηση συµφέροντος σε 
επηρεαζόµενη περιουσία. 

 
16. Ελεύθερο κατοχής – που δεν χρησιµοποιείται ή κατέχεται από παρούσα χρήστη ή 

οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας του/της ή διάδοχο τίτλου ο οποίος έχει παράγωγο 
δικαίωµα να χρησιµοποιεί ή κατέχει τέτοια περιουσία. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2:  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ  
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ 

 
Τόµος Α: Εγκαθίδρυση, λειτουργία, εξουσίες, προσωπικό και έξοδα του Συµβουλίου 

Περιουσίας της Κύπρου 
 
Άρθρο 1  Εγκαθίδρυση και Λειτουργία (conduct) του Συµβουλίου Περιουσίας  
 της Κύπρου 
 
1.  Θα εγκαθιδρυθεί ανεξάρτητο, αµερόληπτο, διοικητικό σώµα γνωστό ως το Συµβούλιο 

Περιουσίας της Κύπρου (στο εξής καλούµενο ως <Συµβούλιο Περιουσίας>). 
 
2.  Το Συµβούλιο Περιουσίας θα ενεργεί σύµφωνα µε τις αρχές και τους όρους της 

Θεµελιώδους Συµφωνίας και ειδικότερα µε τις παρούσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 2  Ιδιότητα Μέλους 
 
1.  Το Συµβούλιο Περιουσίας απαρτίζεται από συνολικό αριθµό 7 µελών, δηλαδή 2 µέλη 

προερχόµενα από κάθε <component state> και 3 µέλη µη Κύπριους, που δεν είναι 
πολίτες της Κύπρου, της Ελλάδας, της Τουρκίας ή του Ηνωµένου Βασιλείου. 

 
2.  Τα µέλη πρέπει να κατέχουν τα νόµιµα προσόντα και να είναι υψηλού ηθικού και 

επαγγελµατικού κύρους. Τα µέλη απαγορεύεται να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωµα 
του <common state> ή <component state> κατά τη διάρκεια που είναι µέλη του 
Συµβουλίου Περιουσίας. 

 
3.  Η αµοιβή των µελών, Κύπριων και µη Κύπριων, θα αντιστοιχεί στο ποσό των εννέα 

δεκάτων της αµοιβής των Κύπριων και µη Κύπριων ∆ικαστών του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, αντίστοιχα 

 
4.  Εντός 30 ηµερών από την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, οι 

Συµπρόεδροι θα διορίσουν εκ συµφώνου τα αρχικά µέλη του Συµβουλίου Περιουσίας. 
Για µεταγενέστερους διορισµούς, τα µέλη θα διορίζονται εκ συµφώνου από τους 
επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας των <component state>. 

 
5.  Τα µέλη θα επιλέγουν µεταξύ τους ένα προεδρεύον µέλος, το οποίο θα προεδρεύει του 

Συµβουλίου για περίοδο τριών χρόνων ή µέχρι το τέλος της θητείας του/της,  
οποιοδήποτε είναι νωρίτερα. 

 
6. Τα µέλη του Συµβουλίου Περιουσίας θα διορίζονται για τριετή θητεία. Στο τέλος κάθε 

τριετούς θητείας κάθε µέλος θα αντικαθίσταται ή θα επαναδιορίζεται για ακοµα µια 
θητεία. Τα µέλη δύνανται να παραιτούνται µε προηγούµενη γνωστοποίηση 90 ηµερών. 
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο δύναται να αποµακρύνει οποιοδήποτε µέλος µετά από αίτηση 
του <common state> ή οποιουδήποτε <component state> σε περίπτωση  
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 ανάρµοστης συµπεριφοράς ή σοβαρής παράβασης των καθηκόντων µέλους. Σε περίπτωση 

κενωθείσας θέσης, ένα νέο µέλος θα διορίζεται εντός 45 ηµερών από την γνωστοποίηση της 
κενωθείσας θέσης ή από την  επέλευσή της κενώσεως της, οποιοδήποτε είναι νωρίτερα. 

 
7.  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία αναφορικά µε το διορισµό οποιουδήποτε µέλους του 

Συµβουλίου Περιουσίας κατά τον καθοριζόµενο χρόνο βάσει των παρουσών διατάξεων, ο Γενικός 
Γραµµατέας των Ηνωµένων Έθνων ή αντιπρόσωπός του θα διορίζει αναπληρωµατικό µέλος για να 
κατέχει τη θέση για περίοδο τουλάχιστον δεκαοκτώ ηµερολογιακών µηνών.  

 
Άρθρο 3 Εξουσίες 

 
Το Συµβούλιο Περιουσίας έχει εξουσία να: 
 
α. Λαµβάνει και αποφασίζει επί απαιτήσεων για επηρεαζόµενη περιουσία⋅ 
 
β. Αποφασίζει οποιοδήποτε ερώτηµα ή διαφορά που προκύπτει ενώπιόν του αναφορικά µε απαιτήσεις, 

δικαιώµατα ιδιοκτητών, που έχουν στερηθεί κατοχής (dispossessed), παρόντων χρηστών ή 
ιδιοκτητών βελτιώσεων, ισχυρισµούς για πώληση υπό πίεση, αξιολόγηση περιουσίας, δικαίωµα 
πρώτης απόρριψης ή τίτλου ή άλλων δικαιωµάτων αναφορικά µε επηρεαζόµενη περιουσία⋅ 

 
γ. Αποφασίζει ατοµικές υποθέσεις, και ορίζει και αναθεωρεί κλίµακες και αξίες για σκοπούς 

υπολογισµού αποζηµίωσης για επηρεαζόµενη περιουσία και βελτιώσεις⋅ ενοίκιο και ποσά πώλησης 
και αγοράς⋅ εξουσιοδοτήσεις για εναλλακτική διαµονή (alternative accommodation) και άλλα ποσά 
βάσει των εν λόγω διατάξεων⋅ 

 
δ. Απαιτεί και έχει ταχεία, πλήρη και ανεµπόδιστη πρόσβαση σε οποιαδήποτε ή όλα τα έγγραφα, 

αρχεία, βάσεις δεδοµένων ή άλλες πληροφορίες αναφορικά µε περιουσία στην Κύπρο, και σε 
οποιαδήποτε ή ολόκληρη την περιουσία στην Κύπρο µε σκοπό την επιθεώρηση, αξιολόγηση και 
εκτίµηση που σχετίζεται µε τα καθήκοντα, και λειτουργία του, και να λαµβάνει αντίγραφα ή 
αποσπάσµατα πληροφοριών, άνευ αµοιβής, φόρου ή άλλης χρέωσης⋅ 

 
ε. ∆ιατάσσει ή προκαλεί την εγγραφή των συµφερόντων σε επηρεαζόµενη περιουσία ή διόρθωση 

καταχωρήσεων στον σχετικό Μητρώο Τίτλων Ιδιοκτησίας (Land Title Register) ή άλλα έγγραφα, 
βασιζόµενα σε δικαιώµατα (entitlements) δυνάµει των παρόντων διατάξεων ή άλλου ισχύοντος 
νόµου⋅ 

 
στ. Παραπέµπει οποιοδήποτε ερώτηµα, που προκύπτει σε σχέση µε επηρεαζόµενη περιουσία, σε άλλο 

αρµόδιο δικαστήριο ή αρχή, ως κρίνεται κατάλληλο και για οριστικοποίηση ή οποιαδήποτε ενδιάµεση 
ή άλλη απόφαση⋅ 

 
ζ. ∆ιατάσσει την αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή άλλης 

αρχής, ή οποιωνδήποτε φυσικών αλλοιώσεων (άλλων από µικρής σε έκταση ή εκτάκτου 
συντήρησης) αναφορικά µε επηραζόµενη περιουσία. 
 

η. ∆ιατάσσει ή προκαλεί την ολοκλήρωση οποιωνδήποτε διαβηµάτων που απαιτούνται για µεταβίβαση 
δικαιωµάτων σε επηρεαζόµενη περιουσία ή, όπου κρίνεται απαραίτητο, την διαίρεση της 
επηρεαζόµενης περιουσίας, βάσει των παρουσών διατάξεων ή άλλου ισχύοντος νόµου⋅ 
 

θ. Εκδίδει νοµικά δεσµευτικές διαταγές στα αρµόδια σώµατα του <common state> ή <component 
states> όπως απαιτείται για εφαρµογή των αποφάσεών του. 
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ι. Αποκτά και διαπραγµατεύεται επηρεαζόµενη περιουσία µε υπεύθυνο τρόπο βάσει των 
παρουσών διατάξεων, περιλαµβανοµένης της διαχείρισης και διάθεσης της επηρεαζόµενης 
περιουσίας, που του έχει µεταβιβαστεί ή είναι υπό τον έλεγχο του. 

ια. Ευκολύνει τη διάθεση και κατανοµή εναλλακτικής στέγης (alternative accommodation). 

ιβ. Βοηθά πρόσωπα, µετά από αίτηµά τους, για πώληση, µίσθωση ή ανταλλαγή 
επηρεαζόµενης περιουσίας. 

ιγ. Εισπράττει αποζηµιώσεις από, και επιβάλλει πρόστιµα κατά, οποιωνδήποτε προσώπων, 
που κρίνονται υπεύθυνα για πρόκληση ζηµιάς ή καταστροφής επηρεαζόµενης περιουσίας. 

ιδ. ∆ιοικεί και/ή επιβλέπει σχέδιο προνοµιούχων δανείων βάσει των παρουσών διατάξεων. 

ιε. Υιοθετεί τέτοιους κανόνες, κανονισµούς, διαδικασίες, τύπους και άλλα έγγραφα, που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των λειτουργιών του. 

ιστ. Συµβουλεύεται και ζητεί συστάσεις από προσοντούχους εµπειρογνώµονες να βοηθούν 
στην εκτέλεση των λειτουργιών του, περιλαµβανοµένων εµπειρογνωµόνων στην εκτίµηση, 
στα οικονοµικά, νοµικά, στις αγορές ακινήτων, εκτίµηση γης και επιµέτρηση ποσοτήτων, 
εγγραφή, χαρτογράφηση και άλλα, και 

ιζ. Εκτελεί άλλα καθήκοντα, περιλαµβανοµένων αυτών που θα του ανατεθούν από το 
[common state] ή οποιοδήποτε [component state] ή τα οποία είναι παρεπίπτοντα ή 
σχετίζονται µε την εκτέλεση των λειτουργιών του. 

΄Αρθρο 4  Υποχρεώσεις του [common state] και των [component states] αναφορικά µε 
το Συµβούλιο Περιουσίας 

1. Το [common state] και τα [component states] λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα διαβήµατα για 
εφαρµογή των παρουσών διατάξεων µε καλή πίστη και έγκαιρα. 

2. Με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει των παρουσών διατάξεων, το  
[common state] και τα  [component states] οφείλουν, µεταξύ άλλων, να: 

α. Συνεργάζονται πλήρως µε το Συµβούλιο Περιουσίας, και να σέβονται, αναγνωρίζουν 
και συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις του βάσει της δεσµευτικής νοµικής φύσης 
τους· 

β. Εφαρµόζουν τις αποφάσεις του Συµβουλίου Περιουσίας πλήρως και ταχέως· 

γ. Συνεργάζονται µε άλλους σχετικούς οργανισµούς (institutions), που ασχολούνται µε 
επηρεαζόµενες περιουσίες δυνάµει των παρουσών διατάξεων· 

δ. Παρέχουν στο Συµβούλιο Περιούσιας ταχεία, πλήρη και ανεµπόδιστη πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε ή όλα τα έγγραφα, αρχεία, βάσεις δεδοµένων ή άλλες πληροφορίες 
αναφορικά µε  περιουσία στην Κύπρο, και σε οποιαδήποτε ή όλη την περιουσία 
στην Κύπρο µε σκοπό την επιθεώρηση, αξιολόγηση και εκτίµηση που σχετίζεται µε 
τα καθήκοντα και λειτουργία του, και να παρέχουν αντίγραφα ή αποσπάσµατα 
πληροφοριών, άνευ αµοιβής, φόρου ή άλλης χρέωσης. 

ε. Υιοθετούν ειδικά µέτρα, περιλαµβανοµένης, µετά από αίτηµα του Συµβουλίου 
Περιουσίας, της διασφάλισης της φυσικής προστασίας της περιουσίας από ζηµία ή 
καταστροφή· και  

στ. Εκτελούν οποιαδήποτε άλλη πράξη, όπως είναι αναγκαίο µε σκοπό το σεβασµό των 
περιουσιακών δικαιωµάτων. 
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3. Το <common state> και τα <component states> θα  υϊοθετήσουν και εφαρµόσουν 
νοµοθεσία, κανονισµούς, διαδικασίες, διατάγµατα, οδηγίες, κανόνες πρακτικής και 
άλλες νοµοθετικές πράξεις, που είναι αναγκαίες ή κατάλληλες  για αναγνώριση της 
δεσµευτικής δύναµης των αποφάσεων του Συµβουλίου Περιουσίας και για 
εξασφάλιση της επιβολής και εφαρµογής, περιλαµβανοµένου όπου χρειάζεται µέσω 
τοπικών οργάνων διοίκησης, αστυνοµίας  ή άλλων λειτουργών (agents). Τέτοιες 
νοµοθετικές πράξεις θα συντασσόνται  µετά από διαβούλευση µε το Συµβούλιο 
Περιουσίας. 

 
4. Στην περίπτωση, που το <common state> ή ένα <component state> αποτύχει µέσα 

σε ένα χρόνο µετά την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, να 
υϊοθετήσει νόµους για την επιβολή και εφαρµογή των αποφάσεων του Συµβουλίου 
Περιουσίας, το Συµβούλιο Περιουσίας θα εκδόσει κανόνες, που θα προνοούν για 
την επιβολή και εφαρµογή των αποφάσεών του, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ ως 
δεσµευτικές νοµοθετικές πράξεις του <common state> ή του σχετικού <component 
state>, και οι οποίοι θα παραµείνουν σε ισχύ µέχρι το <common state> ή το σχετικό 
<component state> θεσπίσει αποτελεσµατικούς νόµους για εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του δυνάµει των παρουσών διατάξεων. 

 
΄Αρθρο 5   Υποχρεώσεις των δικαστηρίων <common state> και των <component   
                  states> και αρµοδίων αρχών  
 
1. Τα δικαστήρια, διοικητικά όργανα και άλλες αρχές του <common state> και των  

<component states> θα συνεργάζονται µε το Συµβούλιο Περιουσίας και θα 
αναγνωρίζουν τη νοµική δεσµευτικότητα των αποφάσεών του και θα λαµβάνουν 
οποιαδήποτε µέτρα είναι αναγκαία για την εφαρµογή και επιβολή των αποφάσεών 
του. 

 
2. Εάν το Συµβούλιο Περιουσίας παραπέµπει ερώτηµα σε δικαστήριο ή άλλη        

αρµόδια  αρχή, τέτοιο δικαστήριο ή αρχή θα ακούει και αποφασίζει για την απαίτηση 
επί της ουσίας και δεν θα απορρίπτει ή αρνείται να αποφασίσει την απαίτηση µόνο 
για το λόγο ότι η απαίτηση είναι εκπρόθεσµη ή επειδή οποιαδήποτε περίοδος 
παραγραφής έχει εκπνεύσει. 

 
3. Τα <component states> θα θέσουν στη  διάθεση του Συµβουλίου Περιουσίας γη για 

εναλλακτική (alternative accommodation), χωρίς πληρωµή, µέσω απαλλοτρίωσης 
(expropriation), όπου είναι αναγκαίο.  Για την κατανοµή τέτοιας γης, τα <component 
states> θα λάβουν υπόψη την ανάγκη για επανεγκατάσταση (relocation) 
προσώπων, ιδιαίτερα αυτών από περιοχές, που υπόκεινται σε εδαφική 
αναπροσαρµογή, για να είναι σε θέση να κερδίζουν επαρκώς τα προς τo ζειν. 

 
΄Αρθρο 6   Προσωπικό    
        
Το Συµβούλιο Περιουσίας θα εργοδοτεί ένα διευθυντή, ο οποίος, υπό την επίβλεψη των 
µελών του Συµβουλίου Περιουσίας, θα είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και διεύθυνση των 
εργασιών του Συµβουλίου Περιουσίας.  
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Ο διευθυντής µπορεί να εργοδοτεί προσωπικό προσοντούχο στα νοµικά, εκτιµήσεις, 
τίτλους γης, διαχείριση µητρώων, οικονοµικά, λογιστικά, τεχνολογία της πληροφορικής, 
διαµεσολάβηση και άλλες µορφές επίλυσης διαφορών, διαχείριση περιουσιών  και σε 
άλλους τεχνικούς και σχετικούς τοµείς, για να βοηθήσει και εκτελέσει την εργασία του 
Συµβουλίου Περιουσίας.              

 
Άρθρο 7         Έξοδα 

1. Τα έξοδα εγκαθίδρυσης και λειτουργίας του Συµβουλίου Περιουσίας θα καλύπτονται από το 
<common state>, το οποίο δύναται να ζητά εισφορές από τις εγγυήτριες χώρες και άλλους 
διεθνείς δωρητές. 

2. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα ετοιµάζει ετήσιο προϋπολογισµό για τα λειτουργικά του έξοδα 
σύµφωνα µε τις σχετικές µισθολογικές κλίµακες της δηµόσιας υπηρεσίας και, στην 
περίπτωση µη Κύπριων υπαλλήλων, σύµφωνα µε κατευθυντήριες γραµµές των Ηνωµένων 
Εθνών.  Το <common state> θα πληρώνει  το προϋπολογισθέν ποσό για τέτοια λειτουργικά 
έξοδα στο Συµβούλιο Περιουσίας πριν την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους.  Οποιοδήποτε 
πλεόνασµα κατά τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους θα επιστρέφεται στο <common state> και 
οποιοδήποτε έλλειµµα  θα καλύπτεται  από το <common state>. 

3. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα καταθέτει τα λειτουργικά του έξοδα και άλλους λογαριασµούς 
για ανεξάρτητο έλεγχο κάθε οικονοµικό έτος, και η έκθεση των ελεγκτών θα είναι διαθέσιµη 
στο κοινό. 

4. Σε περίπτωση, που οποιοδήποτε επιπρόσθετο καθήκον ή λειτουργία ανατεθεί στο 
Συµβούλιο Περιουσίας, το <common state> ή οποιοδήποτε <component state>, το οποίο 
αναθέτει τέτοιο καθήκον ή λειτουργία, θα παρέχει ή εξασφαλίζει την παροχή πόρων για να 
καταστήσει το Συµβούλιο Περιουσίας ικανό να εκτελεί το εν λόγω καθήκον ή λειτουργία. 

 
Άρθρο 8    Περίοδος λειτουργίας του Συµβουλίου Περιουσίας 
 

1. ∆έκα χρόνια µετά από την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, το Συµβούλιο 
Περιουσίας θα διαλυθεί.  Εάν µέχρι αυτή την ηµεροµηνία, το Συµβούλιο Περιουσίας δεν έχει 
ολοκληρώσει την διεκπεραίωση όλων των απαιτήσεων ή οποιοδήποτε άλλο καθήκον 
ενώπιον του, το Ανώτατο ∆ικαστήριο δύναται να παρατείνει την περίοδο λειτουργίας του 
Συµβουλίου Περιουσίας για ένα έτος κάθε φορά.  Σε περίπτωση τέτοιας παράτασης, το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει την κατακράτηση από το Συµβούλιο Περιουσίας 
συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων για να του επιτρέψουν να συνεχίσει την εργασία 
του σύµφωνα µε  τις παρούσες διατάξεις. 

2.  Το Συµβούλιο Περιουσίας δύναται να αποφασίσει, µε πλειοψηφία πέντε προς δύο και υπό 
την έγκριση των Επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας <Executive Heads> των 
<component states> ενεργώντας εκ συµφώνου, να διαλυθεί σε ηµεροµηνία ενωρίτερη των 
δέκα ετών µετά την έναρξη των δραστηριοτήτων του, νοουµένου ότι η εργασία του έχει 
ολοκληρωθεί ή έχει γίνει η δέουσα πρόνοια για µεταφορά οποιωνδήποτε εκκρεµουσών 
λειτουργιών ή θεµάτων του σε αρµόδιο σώµα. 

3. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο δύναται, κατόπιν αίτησης του Συµβουλίου Περιουσίας ή των 
Επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας <Executive Heads> των  <component states> 
ενεργώντας εκ συµφώνου, να παρατείνει την περίοδο λειτουργίας συγκεκριµένου τµήµατος 
ή τµηµάτων του Συµβουλίου Περιουσίας για ένα έτος κάθε φορά, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
ολοκλήρωση συγκεκριµένης λειτουργίας, και δύναται να διατάξει κατακράτηση από αυτό  
τµήµατος ή τµηµάτων συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων για να επιτρέψουν τη 
συνέχιση της εργασίας. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε... 
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τέτοια περιορισµένη παράταση λειτουργίας συγκεκριµένου τµήµατος ή              
τµηµάτων, το Συµβούλιο Περιουσίας θα θεωρείται ως διαλυθέν για τους σκοπούς 
των παρουσών διατάξεων, εκτός εάν το Ανώτατο ∆ικαστήριο διατάξει διαφορετικά. 

4. Για σκοπούς ακρόασης και επίλυσης διαφορών σε σχέση µε απαιτήσεις, 
δικαιώµατα  ιδιοκτητών που έχουν στερηθεί κατοχής(dispossessed owners), 
παρόντων χρηστών ή ιδιοκτητών βελτιώσεων (owners of improvements), εκτίµησης 
περιουσίας, δικαιώµατος πρώτης απόρριψης ή τίτλου ή άλλων δικαιωµάτων σε 
σχέση µε περιουσία, το σχετικό τµήµα του Συµβουλίου Περιουσίας θα συνεχίσει να 
λειτουργεί για τόσο χρονικό διάστηµα όσο το Ανώτατο ∆ικαστήριο κρίνει πρέπον. 

5. Πριν από την διάλυση του, το Συµβούλιο Περιουσίας θα κάνει διευθετήσεις για την 
ολοκλήρωση οποιωνδήποτε καθηκόντων ή λειτουργιών που του έχουν ανατεθεί 
σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε 
απαιτήσεων ή διαφωνιών, που εκκρεµούν ή που µπορεί να εγερθούν στο µέλλον.  
Για το σκοπό αυτό, δύναται να αναφέρει στο ή να ζητά από το Ανώτατο ∆ικαστήριο 
να αναθέτει συγκεκριµένες απαιτήσεις ή υποθέσεις σε άλλα αρµόδια σώµατα ή 
δικαστήρια ή σε τµήµα του Συµβουλίου Περιουσίας, τα οποία θα εξακολουθούν να 
λειτουργούν µε διάταγµα του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.  Η υποχρέωση για 
εξασφάλιση ή επίτευξη διευθετήσεων για ολοκλήρωση οποιωνδήποτε καθηκόντων 
ή λειτουργιών σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις θα εφαρµόζονται επίσης σε 
οποιοδήποτε τµήµα του Συµβουλίου Περιουσίας, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί 
για οποιαδήποτε περίοδο παράτασης. 

6. Κατά το χρόνο διάλυσης του Συµβουλίου Περιουσίας και καθενός από τα τµήµατα 
του, κάθε <component state> θα αγοράσει οποιαδήποτε περιουσία ή περιουσιακά 
στοιχεία που βρίσκονται σε αυτό το <component state> και τα οποία κατέχονται 
ακόµη από το Συµβούλιο Περιουσίας, και τα οποία δεν χρειάζονται περαιτέρω για 
το σκοπό της διεκπεραίωσης των λειτουργιών του ή των λειτουργιών οποιουδήποτε 
τµήµατος, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί για οποιαδήποτε περίοδο παράτασης 
δυνάµει του  παρόντος Άρθρου.  Η αγορά θα πρέπει να είναι σε τιµή ίση µε την 
αγοραία αξία κατά το χρόνο πώλησης και τα κέρδη θα κατατίθενται στο Ταµείο 
Αποζηµιώσεων. 

Μέρος Β: Χειρισµός περιουσίας που µεταβιβάστηκε στο ή µέσω του Συµβουλίου  
Περιουσίας 

Άρθρο 9   Χειρισµός περιουσίας που µεταβιβάστηκε στο ή µέσω του Συµβουλίου 
Περιουσίας 

1. Το Συµβούλιο Περιουσίας, θα δεχθεί µεταβίβαση του τίτλου επηρεαζόµενης 
περιουσίας, η οποία: 
(α) δεν έχει διεκδικηθεί από ιδιοκτήτη, που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed 
owner) µέσα σε χρονική περίοδο που καθορίζεται στις παρούσες  διατάξεις για 
υποβολή απαιτήσεων. 
(β) ανήκει σε ιδιοκτήτη, που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) και o 
οποίος λαµβάνει αποζηµίωση από το Συµβούλιο Περιουσίας ή τίτλο άλλης 
περιουσίας σε αντάλλαγµα τον δικό του τίτλο ή 
(γ) ανήκει σε ιδιοκτήτη που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) και o  
οποίος έχει διαθέσει το δικαίωµα του σε επηρεαζόµενη περιουσία, της οποίας ήταν 
ο παρών χρήστης, σε αντάλλαγµα την µεταβίβαση τίτλου τέτοιας επηρεαζόµενης 
περιουσίας σε µεταγενέστερο 
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 αγοραστή(ή τους διάδοχους του τίτλου του) σύµφωνα µε το Άρθρο 12.  

2. Κατά τη διάθεση περιουσίας, που έχει µεταβιβαστεί σε αυτό δυνάµει των παρουσών 
διατάξεων, το Συµβούλιο Περιουσίας, σύµφωνα µε την πιο κάτω σειρά, θα: 
(α) Προσφέρει την περιουσία για πώληση στον παρόντα χρήστη σε τρέχουσα αξία. 
 (β) Προσφέρει την περιουσία για πώληση σε πρόσωπα προερχόµενα από το 
<component state> στο οποίο βρίσκεται η περιουσία, σε τρέχουσα αξία, 
περιλαµβανοµένων ενδεχοµένως και σε ανταλλαγή µε γραµµάτια αποζηµίωσης 
(compensation bonds). 
(γ) Την χρησιµοποιήσει για εναλλακτική στέγη (alternative accommodation) ή 
(δ) ∆ιαφορετικά την διαθέσει µε συνετό τρόπο, στην αγοραία της αξία, για την 
εξεύρεση πόρων για σκοπούς αποζηµίωσης. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις και καθ’όλους τους χρόνους, το Συµβούλιο 
Περιουσίας θα εποπτεύει την διαχείριση της περιουσίας, που του έχει µεταβιβαστεί 
ή άλλως πως είναι κάτω από τον έλεγχο του µε συνετό τρόπο και σύµφωνα µε τις 
παρούσες διατάξεις. 

4. Όλοι οι πόροι, που εξευρέθηκαν από την πώληση ή χρήση της επηρεαζόµενης 
περιουσίας, που κατέχεται από το Συµβούλιο   Περιουσίας θα κατατίθενται στο 
Ταµείο Αποζηµιώσεων. 

 
Μέρος Γ: Λήψη αποφάσεων και απαιτήσεις για επηρεαζόµενη περιουσία  
 
Άρθρο 10    Λήψη αποφάσεων 
 

1. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα στοχεύει να λαµβάνει όλες τις αποφάσεις εκ 
συµφώνου.  Εάν τα µέλη δεν δύνανται να λάβουν εκ συµφώνου µια απόφαση, η 
απόφαση θα λαµβάνεται µε πλειοψηφία. 

2. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα λαµβάνει υπόψη οποιοδήποτε σχετικό υλικό ή 
αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία τίθενται ενώπιον του σε σχέση µε οποιαδήποτε 
απαίτηση για επηρεαζόµενη περιουσία ή για οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο 
εµπίπτει στη δικαιοδοσία του ή την εξουσία του για λήψη αποφάσεων. 

 
Άρθρο 11   ∆ιαδικασία απαιτήσεων  
 

1. Ιδιοκτήτης, που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner), θα δικαιούται να 
υποβάλει απαίτηση στο Συµβούλιο Περιουσίας για αναγνώριση του δικαιώµατος 
του ή τίτλου στην επηρεαζόµενη περιουσία.  Κατά την υποβολή απαίτησης για 
αναγνώριση ενός δικαιώµατος ή τίτλου, ο απαιτητής θα πρέπει επίσης να καθορίζει 
πώς προτίθεται να εξασκήσει τα δικαιώµατα περιουσίας του, δηλαδή µέσω: 
α. Αποζηµίωσης 
β  Αποκατάστασης (Reinstatement) ή 
γ. Πώλησης, ανταλλαγής ή µίσθωσης 

2. Ο παρών χρήστης επηρεαζόµενης περιουσίας, ο οποίος είναι επίσης και ιδιοκτήτης, 
που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner), ή πρόσωπο στο οποίο ανήκει µια 
σηµαντική βελτίωση σε επηρεαζόµενη περιουσία, δύναται να ζητήσει να του δοθεί 
τίτλος σε τέτοιες περιουσίες. 
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3. Απαιτήσεις ή αιτήσεις για µεταβίβαση τίτλου πρέπει να υποβάλλονται µέσα   

σε περίοδο ενός έτους, η έναρξη της οποίας θα είναι σε ηµεροµηνία, που θα 
καθορίσει το Συµβούλιο Περιουσίας, η οποία δεν θα είναι πέραν του ενός έτους 
µετά από την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας.  Η απόφαση που θα 
καθορίζει τη σχετική ηµεροµηνία θα δηµοσιεύεται στις Επίσηµες Εφηµερίδες του 
<common state> και των <component states>, στην πιο ευρείας κυκλοφορίας 
εφηµερίδα του κάθε <component state> και µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο 
όπως καθορίζεται από το Συµβούλιο Περιουσίας. 

4. Μια απαίτηση ή αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται µαζί µε πιστοποιηµένα  
αντίγραφα οποιωνδήποτε διαθέσιµων αποδεικτικών στοιχείων για το δικαίωµα ή 
τίτλο απαιτητή ή αιτητή στην επηρεαζόµενη περιουσία. 

5. Οι δικαιούχοι µέρος δικαιώµατος ή τίτλου σε επηρεαζόµενη περιουσία, θα  
καταχωρούν, οποτεδήποτε είναι εφικτό, συνενωµένες απαιτήσεις. 

6. Περαιτέρω λεπτοµερείς απαιτήσεις για την καταχώρηση και καθορισµών  
απαιτήσεων και αιτήσεων αναφορικά µε επηρεαζόµενη περιουσία θα παρατίθενται 
σε κανόνες, κανονισµούς, διαδικασίες, έντυπα, αποδεικτικά στοιχεία και 
οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, που έχουν υιοθετηθεί από το Συµβούλιο Περιουσίας 
σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις. 

Άρθρο 12   Καθορισµός απαιτήσεων  και αιτήσεων 
1. Μετά τη λήψη οποιωνδήποτε απαιτήσεων για επηρεαζόµενη περιουσία, το  

Συµβούλιο Περιουσίας, κατόπιν οποιασδήποτε αναγκαίας έρευνας και 
επαλήθευσης, θα αποφασίζει κατά πόσο ο αιτητής έχει έννοµο δικαίωµα στην 
περιουσία. 

2. Μετά τη λήψη οποιασδήποτε αίτησης σε σχέση µε επηρεαζόµενη περιουσία,  
το Συµβούλιο Περιουσίας θα αποφασίζει, κατόπιν  πραγµατοποίησης 
οποιασδήποτε αναγκαίας έρευνας και επαλήθευσης, κατά πόσο ο αιτητής έχει 
δικαίωµα στην περιουσία µε βάση τις παρούσες διατάξεις. 

3. Εάν το Συµβούλιο Περιουσίας αποφασίσει ότι ο απαιτητής ή ο αιτητής δεν είναι ο 
µοναδικός ιδιοκτήτης που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) ή πρόσωπο 
µε δικαίωµα στην επηρεαζόµενη περιουσία, θα καταβάλει λογικές προσπάθειες να 
επικοινωνήσει µε τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένου και του 
παρόντος χρήστη, πριν αποφασίσει επί της απαίτησης ή της αίτησης. 

4. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα πρέπει τότε να αποφασίσει κατά πόσο ο απαιτητής ή 
αιτητής δικαιούται να εξασκεί τα δικαιώµατα του κατά τον τρόπο, που ζητείται στην 
απαίτηση ή άλλως πως σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις. 

5. Στην απόφαση του, το Συµβούλιο Περιουσίας θα πρέπει, όπου είναι  
δυνατόν, να δηλώνει το όνοµα και το δικαίωµα οποιουδήποτε άλλου κατόχου ενός 
έννοµου συµφέροντος στην περιουσία.  Όπου δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισµός ή 
η επικοινωνία µε τέτοια πρόσωπα πριν την απόφαση της απαίτησης ή αίτησης, θα 
δηµοσιεύει την απόφαση του κατά κατάλληλο τρόπο. 

6. Στην απόφαση του, το Συµβούλιο Περιουσίας θα διευκρινίζει επίσης τα αναγκαία 
διαβήµατα για την εκτέλεση ή εφαρµογή της απόφασης και, όπου είναι κατάλληλο, 
θα διατάσσει όπως παρθούν µέσα σε συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια. 
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7. Εάν το Συµβούλιο Περιουσίας αποφασίσει ότι ένας απαιτητής ή αιτητής δεν έχει 

έννοµο συµφέρον στην απαιτούµενη επηρεαζόµενη περιουσία, θα απορρίπτει την 
απαίτηση ή αίτηση.  Ταυτόχρονα, δύναται να αποφασίσει για τα δικαιώµατα των 
άλλων µερών στις διαδικασίες και να εκδώσει διατάγµατα σε σχέση µε την 
περιουσία όπως θεωρείται πρέπον. 

Άρθρο 13   Αποφάσεις για αποκατάσταση (reinstatement) 
1. Εφόσον αποφασιστεί ότι µια περιουσία είναι κατάλληλη για 

αποκατάσταση(reinstatement), το Συµβούλιο Περιουσίας θα ενηµερώνει τον 
απαιτητή για την απόφασή του.  Θα θεωρεί την υπόθεση ως εκκρεµούσα µέχρις 
ότου όλες οι απαιτήσεις για αποκατάσταση(reinstatement) έχουν εξετασθεί, ούτως 
ώστε να αποφασίσει την προτεραιότητα για αποκατάσταση(reinstatement) 
σύµφωνα µε το Άρθρο 15 του Προσαρτήµατος VII. 

2. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα προσπαθήσει να αποφασίσει για την καταλληλότητα 
όλων των απαιτήσεων για αποκατάσταση(reinstatement) πριν την έκδοση τελικών 
αποφάσεων για την αποκατάσταση(reinstatement).  Εάν η απόφαση για την 
καταλληλότητα σε ορισµένες υποθέσεις καθυστερεί, λόγω εξαιρετικών 
περιπτώσεων, το Συµβούλιο Περιουσίας δύναται να εκδώσει τελικές αποφάσεις για 
αποκατάσταση(reinstatement) µόλις αποφασίσει για την καταλληλότητα τουλάχιστον 
90% των απαιτήσεων για αποκατάσταση(reinstatement).  
Αποκατάσταση(reinstatement) µπορεί να δοθεί στις καθυστερηµένες υποθέσεις 
µόνο εάν τα συµφωνηθέντα επίπεδα για αποκατάσταση(reinstatement) δεν έχουν 
επιτευχθεί, ανεξάρτητα από την προτεραιότητα που µπορεί διαφορετικά να είχε ο 
απαιτητής. 

3. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα εκδίδει τελικές αποφάσεις για 
αποκατάσταση(reinstatement) περιουσιών, που δεν υπόκεινται στα συµφωνηµένα 
επίπεδα αποκατάστασης(reinstatement)στο Άρθρο 15 του Προσαρτήµατος VII, 
µόλις αποφασίσει για την καταλληλότητα για αποκατάσταση(reinstatement). 

4. Κατά την έκδοση τελικής απόφασης για αποκατάσταση(reinstatement), το 
Συµβούλιο Περιουσίας θα ενηµερώνει τον παρόντα χρήστη της επηρεαζόµενης 
περιουσίας για την απόφαση, τις υποχρεώσεις του να εκκενώσει (vacate) την 
επηρεαζόµενη περιουσία και των δικαιωµάτων του για εναλλακτική διαµονή 
(alternative accommdation). δύναται επίσης να πληροφορήσει τις αρχές του 
σχετικού <component state> υπεύθυνου για την επιβολή και  εφαρµογή της 
απόφασης του. 

5. Αποκατάσταση(reinstatement) θα γίνεται µόνο µετά που έχει δοθεί εναλλακτική 
στέγη (alternative accommodation) στον παρόντα χρήστη ή η τελική προθεσµία για 
εκκένωση (vacating) της περιουσίας όπως έχει αποφασιστεί από το Συµβούλιο 
Περιουσίας σύµφωνα µε το Συνηµµένο 3 έχει λήξει, οποιοδήποτε είναι το 
συντοµότερο. 

 
Μέρος ∆: Παροχή βοήθειας για πώληση, ανταλλαγή ή µίσθωση     
Άρθρο 14   Παροχή βοήθειας για πώληση, ανταλλαγή ή µίσθωση 
 

1. Ιδιοκτήτης που έχει στερηθεί κατοχής(dispossessed owner) δύναται να ζητήσει 
βοήθεια από το Συµβούλιο Περιουσίας, σε σχέση µε: 
 
 
 
 
 



107 

  
 

ΣΕΛΙ∆Α ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
α. Πώληση δικαιώµατος σε επηρεαζόµενη περιουσία. 
β. Ανταλλαγή επηρεαζόµενης περιουσίας µε άλλη περιουσία παρόµοιας αξίας στο 
<component state> από όπου αυτός προέρχεται. 
γ. Αγορά δικαιώµατος σε επηρεαζόµενη περιουσία ή 
δ. Τη µίσθωση επηρεαζόµενης περιουσίας. 

2. Ένας παρών χρήστης ή άλλο πρόσωπο δύναται να ζητήσει βοήθεια από το 
Συµβούλιο Περιουσίας σε σχέση µε την αγορά, ανταλλαγή ή απόκτηση δικαιώµατος  
µίσθωσης σε µια περιουσία, η οποία, εάν  ήταν διαθέσιµη, θα του επέτρεπε να 
εκκενώσει (vacate) την επηρεαζόµενη περιουσία. 

3. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα διατηρεί µητρώο ενδιαφερόµενων ιδιοκτητών που 
έχουν στερηθεί κατοχής (dispossessed owners), παρόντων χρηστών και άλλων που 
επιθυµούν να αναµειχθούν σε συναλλαγή πώλησης, ανταλλαγής ή µίσθωσης και να 
διατηρεί αρχείο τέτοιων συναλλαγών. 

4. Κατόπιν αίτησης ιδιοκτήτη που στερήθηκε κατοχής(dispossessed owner), παρόντος 
χρήστη, ή άλλου προσώπου που επιθυµεί  να αναµειχθεί σε συναλλαγή  πώλησης, 
ανταλλαγής ή µίσθωσης, το Συµβούλιο Περιουσίας δύναται να: 
α. προσφέρει βασική συµβουλή και βοήθεια για δικαίωµα επιλογής και επιπτώσεις 
από συναλλαγή πώλησης, ανταλλαγής ή µίσθωσης. 
β. παρέχει υπηρεσίες διαµεσολάβησης για να επιτευχθεί η συναλλαγή πώλησης, 

ανταλλαγής ή µίσθωσης µεταξύ ενδιαφερόµενων µερών, πάνω σε ανώνυµη 
ή ανοικτή βάση αποκάλυψης, όπως προτιµάται από τα µέρη ή 

γ. παρέχει πληροφορίες για ενδεχόµενες αντίστοιχες πωλήσεις, ανταλλαγές ή 
µισθώσεις από το µητρώο πωλήσεων, ανταλλαγών ή µισθώσεων, σε άλλα bona 
fide ενδιαφερόµενα µέρη, στις περιπτώσεις που το αρµόδιο πρόσωπο έχει δώσει 
την συγκατάθεση του για αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. 

 
Άρθρο 15   Πρότυπο εντύπου µίσθωσης  
 
Το Συµβούλιο Περιουσίας θα παρέχει κατόπιν αιτήµατος ένα πρότυπο εντύπου συµφωνίας 
µίσθωσης. 
 
Άρθρο 16   Πώληση, ανταλλαγή και µίσθωση:  άλλη βοήθεια 
 

1. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα παραπέµπει οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος, 
κατόπιν αιτήµατος, σε κατάλογο κτηµατοµεσιτών υψηλού επαγγελµατικού επιπέδου, 
οι οποίοι ενεργούν στο ένα ή και στα δυο <component states> και οι οποίοι µπορούν 
να παρέχουν βοήθεια σε πρόσωπα που ζητούν συµβουλή αναφορικά  µε 
συναλλαγές πώλησης, ανταλλαγής ή  µίσθωσης σε ένα ή και τα δυο <component 
states>. 

2. Τηρουµένων των παρουσών διατάξεων, η ανάµειξη του  Συµβουλίου Περιουσίας 
στην συναλλαγή πώλησης, ανταλλαγής και µίσθωσης θα περιορίζεται στην παροχή 
πληροφοριών µεταξύ των δυο µερών  σε µια ενδεχόµενη συναλλαγή.  Το Συµβούλιο 
Περιουσίας δεν θα είναι υπεύθυνο για την διαπραγµάτευση ή ολοκλήρωση των 
συµβατικών διευθετήσεων ούτε για οποιαδήποτε διαφωνία ή απώλεια που µπορεί 
να προκύψει. 
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Μέρος Ε: Ταµείο Αποζηµιώσεων και Γραµµάτια  
 
Άρθρο 17 Ταµείο Αποζηµιώσεων 
 
Θα ιδρυθεί Ταµείο Αποζηµιώσεων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το οποίο θα διοικείται από 
το Συµβούλιο Περιουσίας. Το <common state> θα παρέχει το αρχικό κεφάλαιο Χ (παράθεσε 
αριθµό) στο Ταµείο. Επιπρόσθετα, το Ταµείο θα λαµβάνει όλα τα έσοδα από τη χρήση ή τη 
διάθεση περιουσίας, η οποία µεταβιβάστηκε στο Συµβούλιο Περιουσίας και τις συνεισφορές από 
διεθνείς δωρητές. 
 
Άρθρο 18  Χρήση γραµµατίων αποζηµίωσης (compensation bonds)25 
 

1. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα εκδώσει γραµµάτια, τα οποία θα αντλούνται από το 
Ταµείο Αποζηµιώσεων, γνωστά ως «γραµµάτια αποζηµίωσης». 

2. Τα γραµµάτια αποζηµίωσης θα φέρουν επιτόκιο προς Χ% (παράθεσε αριθµό) κατ´ 
έτος26. 

3. Τα γραµµάτια αποζηµίωσης µπορούν να χρησιµοποιούνται από τους κατόχους τους για 
τους ακόλουθους σκοπούς: 
α. Για την αγορά επηρεαζόµενης περιουσίας από το Συµβούλιο Περιουσίας σε τρέχουσα 

αξία⋅ ή 
β. Για να εξασφαλίσουν την πληρωµή από το Συµβούλιο Περιουσίας προκαταβολής 

για την αγορά εναλλακτικής στέγης (alternative accommodation) στην ανοιχτή 
αγορά⋅ ή 

γ. Για πώληση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ως εκ τούτου αποκτά όλα τα 
δικαιώµατα του αρχικού κατόχου (των γραµµατίων). 

 
4. Τα γραµµάτια αποζηµίωσης και το επιτόκιο επί αυτών θα τυγχάνουν εγγύησης από το 

<common state>. 
 

5.        Χ χρόνια (παράθεσε αριθµό) µετά την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, τα 
γραµµάτια αποζηµίωσης θα εξαγοράζονται σε µετρητά από το Ταµείο Αποζηµιώσεων. 
Μετά ταύτα, το Ταµείο Αποζηµιώσεων θα διαλυθεί και το <common state> θα λάβει 
οποιοδήποτε πλεόνασµα παραµένει στο Ταµείο ή θα καλύπτει το έλλειµµά του, 
ανάλογα µε την περίπτωση. Τα έσοδα από κάθε µεταγενέστερη πώληση 
επηρεαζόµενης περιουσίας από την ιδιοκτησία του Συµβουλίου Περιουσίας θα 
µεταφέρονται απευθείας στο <common state>, το οποίο και θα έχει την υποχρέωση να 
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, η οποία µπορεί να αποφασίζεται από το 
Συµβούλιο Περιουσίας, µετά τη διάλυση του Ταµείου Αποζηµιώσεων. 

                                                 
25 Παρατήρηση: Χρειάζεται εξειδικευµένη τραπεζική συµβουλή στο θέµα της έκδοσης, της αξίας και 
της χρήσης γραµµατίων αποζηµίωσης. 
26 Εναλλακτικά: το επιτόκιο δύναται να καθορισθεί στο ίδιο ποσοστό όπως το «επιτόκιο 
κυβερνητικών γραµµατίων του <common state>» 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ (CURRENT) ΧΡΗΣΤΩΝ 
 

Τµήµα Α: Παράταση προθεσµιών εκκένωσης (vacating) επηρεαζόµενης περιουσίας 
 
Άρθρο 1   Περιουσία που κατέχεται από παρόντες χρήστες που διαθέτουν επαρκείς 
οικονοµικούς πόρους 
 

1. Παρών χρήστης περιουσίας, που έχει καθορισθεί για αποκατάσταση (reinstatment), ο οποίος 
διαθέτει επαρκείς οικονοµικούς πόρους, δύναται να ζητήσει από το Συµβούλιο Περιουσίας 
παράταση, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσει να χρησιµοποιεί την περιουσία για 
ιδίους του/της σκοπούς, για περίοδο µέχρι και τρία έτη από την έκδοση της απόφασης του 
Συµβουλίου Περιουσίας. 

 

2. Η αιτούµενη παράταση θα  χορηγείται από το Συµβούλιο Περιουσίας, εκτός εάν και µέχρι το 
χρόνο που θα διαπιστωθεί  ότι ο παρών χρήστης δεν χρησιµοποιεί την περιουσία για ιδίους 
του/της σκοπούς, ή ότι ο παρών χρήστης έχει άµεση πρόσβαση σε εναλλακτική στέγη 
(alternative accommodation). 

 
3. Το Συµβούλιο Περιουσίας δύναται να παρατείνει το χρονικό όριο, που προβλέπεται στο παρόν 

Άρθρο, σε περιπτώσεις επείγουσας ανθρωπιστικής ανάγκης, όπως αυτή καθορίζεται από το 
Συµβούλιο Περιουσίας. 

 

4. Ο παρών χρήστης θα καταβάλλει αγοραίο ενοίκιο (market rent) στο Συµβούλιο Περιουσίας για 
την περίοδο συνεχούς χρήσης της επηρεαζόµενης περιουσίας, από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης του Συµβουλίου Περιουσίας, επί της καταλληλότητας για αποκατάσταση 
(reinstatment). 

 
5. Στο τέλος της περιόδου που καθορίζεται από το Συµβούλιο Περιουσίας, ο παρών χρήστης θα 

εκκενώνει (vacate) την επηρεαζόµενη περιουσία. 
 

Άρθρο 2 Περιουσία που κατέχεται από παρόντες χρήστες χωρίς επαρκείς οικονοµικούς πόρους. 
1. Ο παρών χρήστης περιουσίας, που έχει καθορισθεί για αποκατάσταση (reinstatement), χωρίς 

επαρκείς οικονοµικούς πόρους, και είναι Κύπριος πολίτης και χρησιµοποιεί την περιουσία για 
δικούς του/της σκοπούς, δεν θα υποχρεώνεται να εκκενώσει(vacate) την περιουσία µέχρις ότου 
να υπάρξει διαθέσιµη για αυτούς εναλλακτική διαµονή(alternative accommodation) ή µέχρις ότου 
να δύνανται, περιλαµβανοµένου παροχής µέσω προνοµιακών δανείων  ή άλλης βοήθειας, να 
αγοράσει ή να µισθώσει στην αγορά, περιουσία η οποία  να ανταποκρίνεται στο επίπεδο της 
εναλλακτικής στέγης (alternative accommodation). 

 

2. Τέτοιοι παρόντες χρήστες δύνανται µε αίτηση τους να ζητήσουν από το Συµβούλιο Περιουσίας: 
α. Βοήθεια για αγορά ή µίσθωση εναλλακτικής στέγης (alternative accommodation), µε τη  
µορφή προνοµιακών δανείων δυνάµει των παρουσών διατάξεων· ή 
β. σε περιπτώσεις επείγουσας ανθρωπιστικής ανάγκης, και όπου δεν είναι δικαιούχοι 
προνοµιακών δανείων, κατανοµή χαµηλού-κόστους ή δωρεάν εναλλακτικής στέγης (alternative 
accommodation) από την ιδιοκτησία του Συµβουλίου Περιουσίας. Το 
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Συµβούλιο Περιουσίας, θα χορηγήσει τέτοιες παροχές στα πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια, 
νοουµένου ότι η εναλλακτική στέγη (alternative accommodation) είναι διαθέσιµη στην ιδιοκτησία 
του. 
 

3. Παρών χρήστης περιουσίας, που έχει καθορισθεί για αποκατάσταση (reinstatement), και δεν 
διαθέτει επαρκείς οικονοµικούς πόρους, είναι νόµιµος κάτοικος αλλά όχι πολίτης της Κύπρου και 
χρησιµοποιεί την περιουσία για ιδίους του/της σκοπούς, δύναται να αιτηθεί κοινωνική στέγαση ή 
άλλη στεγαστική βοήθεια ή οικονοµική βοήθεια από το <component state> του οποίου είναι 
νόµιµος κάτοικος. Τέτοιοι παρόντες χρήστες δεν θα απαιτείται να εκκενώσουν(vacate) την 
περιουσία προτού τέτοια στεγαστική ή οικονοµική βοήθεια είναι διαθέσιµη, για περίοδο µέχρι, το 
µέγιστο, δύο έτη µετά την  απόφαση του Συµβουλίου Περιουσίας για τα κριτήρια για 
αποκατάσταση (reinstatement). 

 
4. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα χρεώνει ενοίκιο σε κάθε παρόντα χρήστη χωρίς  επαρκείς 

οικονοµικούς πόρους, µέχρι το µέγιστο δυνατό ποσό, που βασίζεται στο εισόδηµα και στον 
πλούτο του/της. 

 
Άρθρο 3 Καταβολή ενοικίου σε ιδιοκτήτες που έχουν στερηθεί κατοχής (dispossessed owners) 
µέχρι την αποκατάσταση(reinstatement)  
 
Το Συµβούλιο Περιουσίας θα καταβάλλει αγοραίο ενοίκιο (market rent) (αξίας σύµφωνης µε τους όρους 
αγοράς στον ιδιοκτήτη που έχει στερηθεί κατοχής(dispossessed owner), το οποίο θα ισχύει από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του Συµβουλίου Περιουσίας ότι η εν λόγω περιουσία πληροί τα 
κριτήρια για αποκατάσταση (reinstatement), µέχρι την ηµεροµηνία  κατά την οποία η αποκατάσταση 
(reinstatement) επέρχεται. 

 

Τµήµα Β: Προνοµιακά δάνεια 
 
Άρθρο 4   Προνοµιακά δάνεια 
 

1. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα επιβλέπει και θα διαχειρίζεται σχέδιο προνοµιακών δανείων µε την 
βοήθεια διεθνών και τοπικών τραπεζών, του <common state>, του <component state> και άλλων 
δωρητών. Το <common state> θα παρέχει κεφάλαια από τον προϋπολογισµό του για να 
υποστηρίξει το σχέδιο. 

 

2.  Σύµφωνα µε το παρόν σχέδιο, προνοµιακά δάνεια θα είναι διαθέσιµα  µε ευνοϊκούς όρους σε 
ιδιοκτήτες που έχουν στερηθεί κατοχή (dispossessed owners), παρόντες χρήστες επηρεαζόµενης 
περιουσίας και ιδιοκτήτες σηµαντικών βελτιώσεων σε επηρεαζόµενη περιουσία και είναι Κύπριοι 
πολίτες χωρίς επαρκείς οικονοµικούς πόρους, ούτως ώστε να διευκολύνεται η αγορά ή µίσθωση 
ή αναδόµηση περιουσίας (περιλαµβανοµένης της αγοράς σηµαντικά βελτιωθείσας περιουσίας) ή 
να διενεργούν πληρωµές δυνάµει των παρούσων διατάξεων. 

 
2. ∆άνεια δυνάµει του παρόντος σχεδίου θα είναι διαθέσιµα σε πρόσωπα, που πληρούν τα 

κριτήρια, υπό τον όρο ότι συµφωνούν για ένα 20ετές moratorium στην πώληση οποιασδήποτε 
περιουσίας, την οποία αγόρασαν ή αναδόµησαν ή για την οποία έχουν παραλάβει τίτλο, αφού 
κατέβαλαν πληρωµή στο Συµβούλιο Περιουσίας µε προνοµιακά δάνεια. Η περίοδος του 
moratorium είναι δυνατό να συντέµνεται ή να απαλείφεται µε την εξουσιοδότηση του Συµβουλίου 
Περιουσίας. 
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Τµήµα Γ: ∆ικαίωµα πρώτης άρνησης 
 
Άρθρο 5   ∆ικαίωµα πρώτης άρνησης του παρόντος χρήστη και άλλων στις πωλήσεις 
επηρεαζόµενης περιουσίας 
 

1. Για µεταβατική περίοδο 20 ετών από την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, 
οποιαδήποτε πώληση περιουσίας  σε πρόσωπο, το οποίο δεν ήταν νόµιµος κάτοικος του 
<component state> όπου η εν λόγω περιουσία βρίσκεται, τουλάχιστον για τα 3 τελευταία έτη, 
υπόκειται σε δικαίωµα πρώτης άρνησης στην προτεινόµενη τιµή της σύµβασης, από τον 
παρόντα χρήστη, εφόσον είναι Κύπριος πολίτης. Τέτοιο δικαίωµα εφαρµόζεται: 
α.     για το χρονικό διάστηµα, που ο παρών χρήστης συνεχίζει να χρησιµοποιεί τέτοια 

περιουσία, και  
β.    για πέντε χρόνια από την ηµέρα εκκενώσεως της περιουσίας, εάν ο παρών χρήστης την έχει 

εκκενώσει (vacated), για να επιτρέψει την αποκατάσταση(reinstatement) του ιδιοκτήτη, που 
έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner). 

 

2. Εάν ο παρών χρήστης δεν ασκήσει το δικαίωµα  πρώτης άρνησης σύµφωνα µε την 
προηγούµενη παράγραφο, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προερχόµενο από το <component 
state>, στο οποίο η σχετική περιουσία βρίσκεται, θα έχει δεύτερο δικαίωµα πρώτης άρνησης, για 
την τιµή της σύµβασης. 

 

3. Τα δικαιώµατα πρώτης άρνησης σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο δύνανται να ασκηθούν εντός 45 
ηµερών, αφότου ο ιδιοκτήτης που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) υπογράψει 
σύµβαση µε ενδεχόµενο αγοραστή, και στην ίδια τιµή όπως καθορίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια 
σύµβαση πώλησης. 

 

4.  Οποιαδήποτε διαφορά αφορά δικαιώµατα πρώτης άρνησης θα αναφέρεται στο Συµβούλιο 
Περιουσίας. Τα <component states> θα θεσπίζουν εναρµονισµένη νοµοθεσία όπως απαιτείται 
για να ρυθµίζουν και διασφαλίζουν την εκπλήρωση συµβάσεων, που συνάπτονται δυνάµει των 
παρουσών διατάξεων για δικαιώµατα πρώτης άρνησης, και, διαφορετικά, µεταξύ παρόντων 
χρηστών και προσώπων προερχοµένων από διαφορετικά <component states>.  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ   ΣΕ  
Ε∆ΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 
Άρθρο 1 Εφαρµογή των παρουσών διατάξεων σε περιουσία που βρίσκεται σε περιοχές, που  υπόκεινται 
σε εδαφική προσαρµογή 
Τα άρθρα στο παρόν Συνηµµένο θα υπερέχουν οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του Προσαρτήµατος 
VII και των άλλων συνηµµένων αυτού σε σχέση µε την επηρεαζόµενη περιουσία και άλλη περιουσία σε 
περιοχές που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή. Όπου δεν υπάρχουν συγκεκριµένες διατάξεις στο 
παρόν Συνηµµένο, εφαρµόζονται οι άλλες διατάξεις του Προσαρτήµατος VII και των άλλων  
συνηµµένων αυτού.  
 

Άρθρο 2  Αποκατάσταση(reinstatement) ιδιοκτητών που έχουν στερηθεί κατοχής(dispossessed 
owners) 

1. Υπό την επιφύλαξη των προσαρµογών και προϋποθέσεων, που καθορίζονται στο παρόν 
Συνηµµένο, οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) 
περιουσίας, σε περιοχές που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή, δικαιούται  αποκατάσταση 
(reinstatement). 

 
2. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα εκδώσει  τελεσίδικες αποφάσεις για αποκατάσταση (reinstatement) 

περιουσιών, που βρίσκονται σε περιοχές, που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή, µόλις 
καθορίσει ότι η περιουσία πληροί τα κριτήρια για αποκατάσταση (reinstatement) και θα 
διατάσσει όπως τέτοια αποκατάσταση(reinstatement) πραγµατοποιηθεί µόλις ο παρών χρήστης 
έχει επανεγκατασταθεί (relocated), όχι όµως αργότερα από την πάροδο 3 ετών από την έναρξη 
ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας. 

 
3. Το γενικό moratorium και συµφωνηθέντα µέγιστα επίπεδα για την  

αποκατάσταση(reinstatement), δυνάµει του  Προσαρτήµατος VII, δεν θα εφαρµόζονται σε 
περιοχές, που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή  ούτε θα  εφαρµόζονται διατάξεις, που 
επιτρέπουν την µεταβίβαση περιουσιών σε ένα παρόντα χρήστη ή µεταγενέστερο αγοραστή.  

 
4. Το Συµβούλιο Περιουσίας θα χειρίζεται απαιτήσεις, που αφορούν την περιουσία  σε περιοχές, 

που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή µε βάση την προτεραιότητα. 
 

Άρθρο 3  Βελτιωµένες περιουσίες 
1. Ο ιδιοκτήτης, που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) οποιασδήποτε βελτιωθείσας 

περιουσίας, θα καταβάλλει στο Συµβούλιο Περιουσίας την αγοραία αξία της βελτίωσης, 
εφόσον αξίζει περισσότερο από το 10% της αξίας της περιουσίας στην αρχική της 
κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης της βελτίωσης δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση από το 
Συµβούλιο Περιουσίας για την αγοραία της αξία. 

 
2. Εάν ο ιδιοκτήτης που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) ικανοποιήσει το Συµβούλιο 

Περιουσίας ότι βελτίωση, η οποία αξίζει λιγότερο από την αξία της περιουσίας στην αρχική της 
κατάσταση, είναι ακατάλληλη για την προτιθέµενη χρήση της περιουσίας, εφόσον αυτή θα είναι 
παρόµοια  
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µε τη χρήση πριν από την στέρηση της κατοχής, ο ιδιοκτήτης, που έχει στερηθεί κατοχής 
(dispossessed owner) δεν θα καλείται να πληρώσει για την βελτίωση. Το Συµβούλιο Περιουσίας 
δύναται να ανακτήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση κατέβαλε, στο πρόσωπο που έχει συµβάλλει 
στην βελτίωση, εάν µεταγενέστερα διαπιστώσει ότι ο ιδιοκτήτης που έχει στερηθεί κατοχής 
(dispossessed owner) κάνει χρήση της βελτίωσης. 
 

3. Όπου η αξία της βελτίωσης είναι µεγαλύτερη από την περιουσία στην αρχική της κατάσταση και 
ο ιδιοκτήτης που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) δεν είναι έτοιµος να πληρώσει , ο 
ιδιοκτήτης της βελτίωσης δύναται να αποταθεί για να παραλάβει τίτλο για την περιουσία εις 
αντάλλαγµα για τη πληρωµή της τρέχουσας αξίας της αρχικής µη-βελτιωθείσας περιουσίας. Ο 
ιδιοκτήτης που έχει στερηθεί κατοχής (dispossessed owner) θα διατηρήσει για περίοδο 20 ετών 
από την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας δικαίωµα πρώτης άρνησης, για 
οποιαδήποτε σύµβαση πώλησης, ανταλλαγής ή µίσθωσης της περιουσίας  στην προτεινόµενη 
τιµή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 4  Ιδιοκτήτες  περιουσίας σε περιοχές, που υπόκεινται σε εδαφική 
προσαρµογή, οι οποίοι επιθυµούν να αποχωρήσουν 
Ο ιδιοκτήτης περιουσίας σε περιοχή, που υπόκειται σε εδαφική προσαρµογή, ο οποίος εκκενώνει 
(vacate) τέτοια περιουσία, µετά την έναρξη της ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, δύναται να 
απαιτήσει αποζηµίωση από το Συµβούλιο Περιουσίας για τέτοια περιουσία στην τρέχουσα αξία, εις 
αντάλλαγµα µε τον τίτλο του/της σε τέτοια περιουσία, νοουµένου ότι αυτός/αυτή δύναται να 
προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας προ του 1974 ή bona fide µεταβίβασης από τον 
ιδιοκτήτη του 1974. 
 

 

Άρθρο 5  Υφιστάµενοι χρήστες περιουσίας που υπόκεινται σε εδαφική προσαρµογή 
1. Ο παρών χρήστης περιουσίας σε περιοχή, η οποία υπόκειται σε  εδαφική προσαρµογή, εάν  

είναι Κύπριος πολίτης δύναται να επιλέξει να: 
α .  Παραµείνει στην περιοχή και να αγοράσει περιουσία εκεί· 
β.  Λάβει εναλλακτική στέγη (alternative accommodation) στη περιοχή, εάν δικαιούται σύµφωνα µε 

τις παρούσες διατάξεις (βλ. Συνηµµένο 3)· 
γ.   Απαιτήσει αποκατάσταση(reinstatement) της επηρεαζόµενης περιουσίας του/της· ή 
δ.  Επανεγκατασταθεί (be relocated) στο άλλο <component state> και να αγοράσει περιουσία ή 

λάβει εναλλακτική στέγη (alternative accommodation) εκεί, εάν δικαιούται δυνάµει των 
παρουσών διατάξεων. 

 
2. Παρών ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν είναι Κύπριος πολίτης, δύναται να ζητήσει στεγαστική ή 

οικονοµική βοήθεια  από το <component state> στο οποίο είναι νόµιµος κάτοικος. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII:  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ 
 

 Άρθρο 1  Ίδρυση 

1.      Θα ιδρυθεί µία ανεξάρτητη και αµερόληπτη Επιτροπή Συµφιλίωσης.  
2.     Οι αρχές του <common state> και των <component states> θα παρέχουν στην Επιτροπή πλήρη 

συνεργασία και θα εκδίδουν οδηγίες προς το σκοπό αυτό προς όλους τους ενδιαφεροµένους. 
 

 
Άρθρο 2  Στόχοι  
Με στόχο την προώθηση της κατανόησης, της ανεκτικότητας και του αµοιβαίου σεβασµού   µεταξύ  
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, η Επιτροπή Συµφιλίωσης, inter alia, θα:  
 

α.  Προωθεί διάλογο χωρίς εµπάθεια ανάµεσα σε Ελληνοκύπριους και  Τουρκοκύπριους  σε σχέση 
µε το παρελθόν, µε την αναφορά, inter alia, στις ιστορικές παραµέτρους, εµπειρίες, και µνήµες· 

β.   Προετοιµάζει  περιεκτική έκθεση  για την ιστορία του Κυπριακού Προβλήµατος όπως έχει  βιωθεί 
και  ερµηνευθεί από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους· 

γ.  Προβαίνει σε συγκεκριµένες συστάσεις για δράση από το <common state> και τα <component 
states> στοχεύοντας στην προώθηση της συµφιλίωσης, συµπεριλαµβανοµένων  
κατευθυντηρίων γραµµών για εκδόσεις και σχολικά βιβλία, ώστε να ενθαρρύνεται η αµοιβαία 
κατανόηση των διαφορετικών παραµέτρων του παρελθόντος· 

δ.  Προβαίνει σε συστάσεις για την εφαρµογή της απαίτησης του Συντάγµατος για τη διδασκαλεία 
των επισήµων γλωσσών σε όλους τους µαθητές µέσης εκπαίδευσης· 

ε.  Προβαίνει σε συστάσεις επί των κατευθυντηρίων γραµµών για την τήρηση των κοσµικών 
δηµοσίων αργιών από τα <component states>. 
 
 
 

Άρθρο 3 Εξουσίες 
 
1.   Προς προώθηση αυτών των στόχων η Επιτροπή Συµφιλίωσης δύναται ανάµεσα σε άλλα να: 

α.   Συγκαλεί  δηµόσιες ή ιδιωτικές ακροάσεις και να συστήνει ερευνητικές οµάδες ή επιτροπές για 
τη συζήτηση και/ή διερεύνηση ερωτηµάτων, γεγονότων, περιστατικών και χρονικών περιόδων 
που έχουν σχέση µε την εργασία της· 

β.  Λαµβάνει πληροφορίες από ποικίλες πηγές, από κόµµατα, κυβερνήσεις ή άτοµα εντός και εκτός 
της Κύπρου· 

γ.   Συµβουλεύεται εµπειρογνώµονες σε σχετικούς τοµείς⋅ 
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δ.  Ζητεί και λαµβάνει ταχεία, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε και όλα τα έγγραφα, 
αρχεία ή πληροφορίες· 

ε.   Ετοιµάζει και δηµοσιεύει ενδιάµεσες εκθέσεις, ευρήµατα και συστάσεις· 
στ. Υιοθετεί και δηµοσιεύει κανόνες, κανονισµούς και διαδικασίες, που απαιτούνται για την  εκτέλεση 

των λειτουργιών της· και 
ζ.  Εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες εργασίες παρεµπίπτουσες ή σχετιζόµενες µε την εκτέλεση των 

καθηκόντων της. 
 
 
2.   Η Επιτροπή δεν θα έχει διωκτικές ή άλλες ποινικές νοµικές αρµοδιότητες ή εξουσίες. 
 
3.  Η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει για την προστασία της εµπιστευτικότητας των πηγών και των 

διαδικασιών της.  
 
4. Η εργασία, οι διαδικασίες, εκθέσεις και συστάσεις της Επιτροπής γίνονται άνευ επηρεασµού της 

εργασίας άλλων υφιστάµενων σωµάτων ή επιτροπών, περιλαµβανοµένης της Επιτροπής 
Αγνοουµένων στην Κύπρο. 

 
Άρθρο 4 Σύνθεση 
 
1   Η Επιτροπή Συµφιλίωσης θα αποτελείται από [πέντε/επτά/εννιά] άνδρες και γυναίκες, 

αφοσιωµένους στη συµφιλίωση στην Κύπρο, οι οποίοι διαθέτουν και κατάλληλη ακεραιότητα, 
αξιοπιστία και εµπειρία, θα αποτελείται δε από ίσο αριθµό Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, 
καθώς και ένα τουλάχιστον µέλος, µη-Κύπριο.  

 
2.    Ο Γενικός Γραµµατέας καλείται να διορίσει τα µέλη της Επιτροπής, µετά από διαβουλεύσεις µε τις 

δύο πλευρές και το κοινό, και να διορίσει τυχόν αναπληρωτές µε τον ίδιο τρόπο.  
 
3.      Η Επιτροπή θα συνεπικουρείται  από µία οµάδα προσοντούχου προσωπικού. 
 
 
Άρθρο 5  ∆ιάρκεια 
 
1. Η διαδικασία διαβουλεύσεων για διορισµό των µελών της Επιτροπής Συµφιλίωσης, θα αρχίσει 

ουχί αργότερα των 60 ηµερών από την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας. Τα µέλη 
της Επιτροπής θα διορίζονται εντός 60 περαιτέρω ηµερών και θα εγκαθίστανται εντός δύο 
περαιτέρω εβδοµάδων.  

 
2. Εκτός εάν ο Γενικός Γραµµατέας, µετά από διαβουλεύσεις µε τις δύο πλευρές και τα µέλη της 

Επιτροπής, αποφασίσει να χορηγήσει παράταση µέχρι και έξι µηνών, η Επιτροπή  θα υποβάλει 
την τελική της έκθεση επί των συµπερασµάτων και των συστάσεων της, ουχί  αργότερο της 
30ης Οκτωβρίου 2005. 
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Άρθρο 6   Έξοδα  
Τα έξοδα για την ίδρυση και τη λειτουργία της Επιτροπής Συµφιλίωσης θα καταβάλλονται από το 
<common state>, το οποίο δύναται να ζητήσει συνεισφορές από τις εγγυήτριες δυνάµεις και άλλους 
διεθνείς δωρητές. 
 

 
Άρθρο 7 Συστάσεις και εκθέσεις 

1. Η Επιτροπή Συµφιλίωσης θα υποβάλλει τις εκθέσεις και τις συστάσεις της στο Γενικό Γραµµατέα 
των Ηνωµένων Εθνών, στο <common state>, και στα <component states>. 

2. Η τελική έκθεση και όλες οι συστάσεις της Επιτροπής Συµφιλίωσης θα διαδίδονται  ευρέως  από 
τα <component states>. Η τελική έκθεση θα εκδοθεί στην Αγγλική, Ελληνική και Τουρκική. Τα 
ευρήµατα της τελικής έκθεσης θα αντανακλώνται στα σχετικά σχολικά βιβλία 
 

Άρθρο 8  ∆ιαδικασίες Συνέχισης (Follow-Up Procedures) 
1. Μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης της Επιτροπής, µια επιτροπή συνέχισης(follow-up 

committee), διοριζόµενη [παράθεσε µέθοδο διορισµού], θα εποπτεύει την εφαρµογή των 
συστάσεων της Επιτροπής. 

 
2. Οι αρχές του <common state> και  κάθε <component state> υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε 

120 µέρες εκθέσεις στην επιτροπή σε σχέση µε την εφαρµογή των συστάσεων. Οι εν λόγω 
εκθέσεις θα επεξηγούν τους λόγους αποτυχίας εφαρµογής των συγκεκριµένων συστάσεων. 
 
[Παράθεσε επιπρόσθετα άρθρα τα οποία είναι αναγκαία· περιλαµβανοµένων, inter alia, επί των 
διαδικασιών για δηµόσιες διαβουλεύσεις αναφορικά µε τον διορισµό των µελών, ασυλίες, 
παροχή µαρτυρίας, αµοιβής των µελών της Επιτροπής, κλπ]  
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IX: Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
 

Άρθρο 1 ∆ιεξαγωγή ξεχωριστών ταυτόχρονων δηµοψηφισµάτων 
 

1. Κάθε πλευρά θα διοργανώσει δηµοψήφισµα στις 30 Μαρτίου, το οποίο θα ρωτά την 
ακόλουθη ερώτηση: 
 

«Εγκρίνετε: 
  
i) τη Θεµελιώδη Συµφωνία και όλα της τα Προσαρτήµατα, συµπεριλαµβανοµένου 

του Συντάγµατος της Κύπρου⋅ 
ii) το Σύνταγµα του [Ελληνοκυπριακού/ Τουρκοκυπριακού] <component state> και 

τη διάταξη αναφορικά µε τους νόµους, οι οποίοι θα ισχύουν για το 
<component state>⋅ 

iii) τους όρους του σχεδίου Συνθήκης µεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, της 
Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, περί θεµάτων, τα οποία σχετίζονται 
µε τη νέα κατάσταση πραγµάτων στην Κύπρο, και απαιτείται η υπογραφή 
της από τους Συµπροέδρους⋅ 

iv) την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τους 
όρους προσχώρησης, οι οποίοι αναφέρονται στο σχέδιο Συνθήκης, που 
αφορά την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
απαιτείται η υπογραφή και επικύρωσή της από τους Συµπροέδρους; 

 
Ναι [   ] 
Όχι [   ]» 

 
2. Τα έγγραφα προς έγκριση ή τα οποία αναφέρονται στην ερώτηση του δηµοψηφίσµατος 

θα είναι διαθέσιµα, χωρίς χρέωση, σε οποιοδήποτε ψηφοφόρο, ο οποίος τα ζητά, στην 
Ελληνική, Τουρκική ή Αγγλική και θα τοποθετηθούν σε κοινή ιστοσελίδα, στις ίδιες 
γλώσσες. 

 
Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας 
 
Την ώρα 00:00 της ηµέρας µετά την επιβεβαίωση του Γενικού Γραµµατέα, της έγκρισης της 
Θεµελιώδους Συµφωνίας, σε χωριστά ταυτόχρονα δηµοψηφίσµατα, αυτή τίθεται άµεσα σε ισχύ, 
εισάγοντας ως εκ τούτου µια νέα κατάσταση πραγµάτων. 
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Άρθρο 3  Τελετές έπαρσης της σηµαίας 
 
Με την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, λαµβάνουν χώρα τελετές σε όλο το 
νησί, κατά τις οποίες όλες οι σηµαίες, εκτός από εκείνες που  καθορίζονται στο Σύνταγµα, 
θα υποσταλούν, οι σηµαίες της Κύπρου και των <component states> θα ανυψωθούν, 
σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Κύπρου και τη σχετική νοµοθεσία, και οι ύµνοι της Κύπρου 
και των <component states> θα ανακρουσθούν.  
 
Άρθρο 4 Τα Ηνωµένα Έθνη 
 
Με την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, οι Συµπρόεδροι ειδοποιούν τα 
Ηνωµένα Έθνη ότι, από εκείνη τη στιγµή και στο εξής, τα δικαιώµατα συµµετοχής και οι 
υποχρεώσεις της Κύπρου στα Ηνωµένα Έθνη θα ασκούνται, σύµφωνα µε τη νέα 
κατάσταση πραγµάτων. Η συµφωνηθείσα σηµαία της Κύπρου θα ανυψωθεί στα Κεντρικά 
Γραφεία των Ηνωµένων Εθνών.  
 



119 

  
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

(παράθεσε χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των υποχρεώσεων από τη  Θεµελιώδη 
Συµφωνία, καθώς και από άλλα µέρη της Συνολικής ∆ιευθέτησης.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 
Κατά την περίοδο µεταξύ της υπογραφής της Συνολικής ∆ιευθέτησης και της διεξαγωγής 
των χωριστών ταυτόχρονων δηµοψηφισµάτων για την έγκριση της Θεµελιώδους 
Συµφωνίας, οι ακόλουθες διατάξεις θα εφαρµόζονται: 
 
Άρθρο 1 Οριστικοποίηση της Θεµελιώδους Συµφωνίας 
 

1. Οι δύο ηγέτες καθιστούν την οριστικοποίηση της Θεµελιώδους Συµφωνίας, το 
αργότερο µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2003, πρωταρχικό στόχο τους και 
πρωταρχικό στόχο των αρχών τους.  

2. Οι δύο ηγέτες περιορίζουν τις δραστηριότητές τους, και τις δραστηριότητες των 
αρχών τους, σε θέµατα αυστηρώς αναπόφευκτα για τη λειτουργία των αρχών 
τους. Όλες οι πράξεις λαµβάνουν υπόψη το γράµµα και το πνεύµα του σχεδίου 
της Θεµελιώδους Συµφωνίας. 

3. Οποιαδήποτε αναπόφευκτη ενέργεια στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων θα 
διεξάγεται στο πλαίσιο στενών διαβουλεύσεων µεταξύ των δύο ηγετών και θα 
προωθεί τα κοινά συµφέροντα και των δύο πλευρών. ∆εν θα διεξάγονται 
διακρατικές επισκέψεις.  

 
Άρθρο 2 Επιτροπές για την οριστικοποίηση της Θεµελιώδους Συµφωνίας 
 
Με την υπογραφή της Συνολικής ∆ιευθέτησης, οι δύο ηγέτες θα διορίσουν πρόσωπα, τα 
οποία θα συµµετέχουν σε διµερείς επιτροπές, των οποίων θα προεδρεύουν εκπρόσωποι 
των Ηνωµένων Εθνών, και θα προβαίνουν σε συναινετικές συστάσεις, πριν το τέλος της 
περιόδου οριστικοποίησης, επί του θέµατος της οριστικοποίησης των Προσαρτηµάτων της 
Θεµελιώδους Συµφωνίας. 
 
Άρθρο 3 ∆ιαγωνισµός για σηµαία και ύµνο 
 
Θα διεξαχθεί διαγωνισµός για τη δηµιουργία σηµαίας και τη σύνθεση ύµνου της Κύπρου, 
και µια διµερής επιτροπή, της οποίας θα προεδρεύουν τα Ηνωµένα Έθνη, θα προβεί σε 
συναινετικές συστάσεις στους δύο ηγέτες, επί των υποβληθεισών συµµετοχών.  
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Άρθρο 4 Συντάγµατα και Νοµοθεσία του <component state> 
 

1. Κάθε πλευρά προβαίνει, χωρίς καθυστέρηση, στις αναγκαίες προετοιµασίες, 
αναφορικά µε θέµατα του <component state>, τα οποία θα υποβληθούν σε 
δηµοψήφισµα µαζί µε τη Θεµελιώδη Συµφωνία. Για αυτό το σκοπό, 
α. Κάθε πλευρά θα ετοιµάσει ένα σχέδιο συντάγµατος του <component state>, 

το οποίο συνάδει µε το σχέδιο Συντάγµατος της Κύπρου. 
β. Κάθε πλευρά θα ετοιµάσει µια διάταξη, η οποία θα καθορίζει τους νόµους, οι 

οποίοι θα είναι οι νόµοι του αντίστοιχου <component state>, νοουµένου ότι 
τέτοιοι νόµοι δεν εµπίπτουν στο συµφωνηµένο πεδίο αρµοδιότητας του  
<common state> και είναι επίσης, κατά τα άλλα, συµβατοί µε τη Θεµελιώδη 
Συµφωνία. 

γ. Κάθε πλευρά θα συµπεριλάβει την ακόλουθη διάταξη στο σχέδιο 
συντάγµατος του <component state>: 

i) οι νόµοι του <component state>, οι οποίοι υιοθετούνται δυνάµει 
διάταξης, που υποβάλλεται σε δηµοψήφισµα µαζί µε τη 
Θεµελιώδη Συµφωνία και το παρόν Σύνταγµα, θα 
εφαρµόζονται στο παρόν <component state>, από την έναρξη 
ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας, µε τέτοιες αλλαγές, όπως 
δυνατό να κριθούν αναγκαίες για να τις καταστήσουν συµβατές 
µε τη Θεµελιώδη Συµφωνία και το Σύνταγµα του παρόντος 
<component state>. 

ii) Κάθε διάταξη σε οποιοδήποτε τέτοιο νόµο, η οποία είναι 
αντίθετη ή ασυµβίβαστη µε οποιαδήποτε διάταξη της 
Θεµελιώδους Συµφωνίας ή του παρόντος Συντάγµατος θα 
παύσει να είναι σε ισχύ. 

iii) Ο όρος «αλλαγή» στις προαναφερόµενες παραγράφους 
περιλαµβάνει τροποποίηση, προσαρµογή και κατάργηση.» 

 
Άρθρο 5 Μέτρα προώθησης εµπιστοσύνης 
 
1. Λαµβάνονται µέτρα, χωρίς καθυστέρηση, για την άρση των περιορισµών στο 

εµπόριο, στη διακίνηση τουριστών, και για τη συµµετοχή σε διεθνείς αθλητικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 
2. Οποιοσδήποτε περιορισµός στην ελεύθερη διακίνηση της UNFICYP τερµατίζεται 

αµέσως. 
 
Άρθρο 6 Μεταβατικοί ∆ικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
 
1. Οι δύο ηγέτες επιλέγουν συναινετικά, από κατάλογο υποψηφίων, ο οποίος 

παρουσιάζεται από τα τεκµαιρόµενα µέλη του µεταβατικού ∆ικαστικού Συµβουλίου 
(transitional Judiciary Board), τρεις µη – Κύπριους δικαστές και τρεις δικαστές από 
κάθε πλευρά για να µετέχουν στο µεταβατικό Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κύπρου, για 
περίοδο ενός έτους µετά την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας. 

 
2. Τα τεκµαιρόµενα µέλη του µεταβατικού ∆ικαστικού Συµβουλίου (transitional 

Judiciary Board), σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, θα συνέλθουν, εντός 
30 ηµερών από 
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της υπογραφής της Συνολικής ∆ιευθέτησης, µετά από πρόσκληση των Ηνωµένων 
Εθνών, για να προτείνουν υποψήφιους για το µεταβατικό Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

 
Άρθρο 7  Άδειες εισαγωγής και διανοµής 
 
Οι δύο πλευρές θα ολοκληρώσουν διευθετήσεις, χωρίς επηρεασµό της εφαρµογής του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό να διασφαλίζεται ότι η Θεµελιώδης Συµφωνία 
και η νέα κατάσταση πραγµάτων δεν θα ερµηνεύεται κατά τρόπο, ο οποίος να µεταβάλλει 
δικαιώµατα τα οποία απολάµβαναν επιχειρηµατίες, δυνάµει αδειών-προνοµίων εισαγωγής 
και/ ή διανοµής πριν την έναρξη ισχύος της Συµφωνίας, και ότι τέτοιες άδειες, όπου αυτό 
είναι δυνατό, θα ερµηνεύονται ότι αδειοδοτούν τέτοια πρόσωπα να συνεχίσουν τη 
λειτουργία των επιχειρήσεών τους στο δικό τους <component state> µετά την έναρξη 
ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας. 
 
Άρθρο 8 Αγνοούµενοι 
 
Οι δύο ηγέτες λαµβάνουν µέτρα, χωρίς καθυστέρηση, για την οριστική επίλυση του 
θέµατος των αγνοουµένων. Και οι δύο πλευρές συνεργάζονται πλήρως µε την Επιτροπή 
Αγνοουµένων στην Κύπρο, σύµφωνα µε τους όρους εντολής της και έχοντας υπόψη τη 
συµφωνία, στην οποίαν κατέληξαν την 31 Ιουλίου 1997. Κάθε πλευρά διεξάγει και 
περατώνει οποιαδήποτε και όλες τις αναγκαίες έρευνες, συµπεριλαµβανοµένων εκταφών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 
 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
Η Κύπρος, η Ελληνική ∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατία της Τουρκίας και το Ηνωµένο Βασίλειο 
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας,  
 
ι.  Χαιρετίζοντας  τη Συνολική ∆ιευθέτηση του Κυπριακού Προβλήµατος και την έγκριση της 
Θεµελιώδους Συµφωνίας  µέσω χωριστών  δηµοψηφισµάτων από τους Ελληνοκυπρίους 
και τους Τουρκοκυπρίους, ως επίσης και την απόφαση για προσχώρηση της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και  
 
ιι. Επιθυµώντας να συµβάλουν σε ένα ειρηνικό και αρµονικό µέλλον για την Κύπρο, αλλά 
και για την Κύπρο να αποτελέσει µια γέφυρα φιλίας µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας µέσα σε 
ένα ειρηνικό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο 
 
Υιοθετούν τις ακόλουθες διατάξεις: 
 
Άρθρο 1  Έγκριση της Θεµελιώδους Συµφωνίας 
 
Η συνηµµένη Θεµελιώδης Συµφωνία δια της παρούσας εγκρίνεται και συµφωνείται και θα 
θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Συνθήκης. 
 
Άρθρο 2   Επιτροπή Εποπτείας 
 
1. Τα µέρη συµφωνούν στη δηµιουργία µιας Επιτροπής Εποπτείας, αποτελούµενης από 
ένα αντιπρόσωπο από κάθε  εγγυήτρια δύναµη, δυο αντιπροσώπους από την Κυβέρνηση 
του  <common state> (ένα προερχόµενο από το κάθε  <component state>), ένα 
αντιπρόσωπο από κάθε  <component state> και, δυνάµει απόφασης του Συµβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, ένα αντιπρόσωπο των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος  
προεδρεύει της επιτροπής. 
 
2. Η Επιτροπή Εποπτείας  εποπτεύει την εφαρµογή της Θεµελιώδους Συµφωνίας και 
µπορεί να κάνει συστάσεις αναφορικά µε οποιαδήποτε εξέλιξη, η οποία δυνατό να θέσει σε 
κίνδυνο την εφαρµογή της. 
 
Άρθρο 3    Πρόσθετο  Πρωτόκολλο στη Συνθήκη Εγγυήσεως 
 
Το επισυνηµµένο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συνθήκη Εγγυήσεως διά του παρόντος 
εγκρίνεται και συµφωνείται και τίθεται σε ισχύ µε την παρούσα Συνθήκη. 
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Άρθρο 4     Πρόσθετο  Πρωτόκολλο στη Συνθήκη Συµµαχίας 
 
Το επισυνηµµένο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συνθήκη Συµµαχίας διά του παρόντος 
εγκρίνεται και συµφωνείται από τα ενδιαφερόµενα µέρη και τίθεται σε ισχύ για τα µέρη 
αυτά µε την υπογραφή του µαζί µε την παρούσα Συνθήκη. 
 
Άρθρο 5     Μεταβατικές ∆ιευθετήσεις Ασφάλειας 
 
Οι επισυνηµµένες Μεταβατικές ∆ιευθετήσεις Ασφάλειας διά του παρόντος εγκρίνονται και 
συµφωνούνται από τα ενδιαφερόµενα µέρη και τίθενται σε ισχύ για τα µέρη αυτά µε την 
υπογραφή τους µαζί µε την παρούσα Συνθήκη. 
 
Άρθρο 6    Έναρξη ισχύος 
 
1. Η παρούσα συνθήκη τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή της. 
 
2. Τα µέρη θα προχωρήσουν το συντοµότερο δυνατό στην εγγραφή της παρούσας 
Συνθήκης στη Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το Άρθρο 102 του Χάρτη 
των Ηνωµένων Εθνών. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι: ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
 
[ Παράθεσε το κείµενο της Θεµελιώδους Συµφωνίας όπως αυτό εγκρίθηκε µε χωριστά και 
ταυτόχρονα δηµοψηφίσµατα.] 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ 

 
Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωµένο Βασίλειο έχουν συµφωνήσει τα 
ακόλουθα: 
 
Άρθρο 1 
 

1. Η Συνθήκη Εγγυήσεως εφαρµόζεται mutatis mutandis στη νέα κατάσταση 
πραγµάτων που εγκαθιδρύεται στην Θεµελιώδη Συµφωνία και στο Σύνταγµα της 
Κύπρου, καλύπτοντας επιπρόσθετα της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας, 
της ασφάλειας και της συνταγµατικής τάξης της Κύπρου, την εδαφική ακεραιότητα, 
ασφάλεια και συνταγµατική τάξη των  <component states> αυτής. 

 
2. «Συνταγµατική τάξη» σηµαίνει το Σύνταγµα της Κύπρου και το Σύνταγµα του κάθε 

<component state>, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων αυτών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις γα το θέµα των τροποποιήσεων, οι οποίες προβλέπονται 
στο σχετικό σύνταγµα.  Συνεπώς οι αναφορές σε «Θεµελιώδη Άρθρα» («Basic 
Articles») στη Συνθήκη παρακάµπτονται. 

 
Άρθρο 2 
 
Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή και υπερισχύει άλλων διατάξεων 
της Συνθήκης Εγγυήσεως. 
 
Υπογραφή     Yπογραφή     Υπογραφή  Υπογραφή    
Κύπρος Ελληνική  ∆ηµοκρατία  Ηνωµένο Βασίλειο 
  ∆ηµοκρατία της Τουρκίας  της Μεγάλης Βρετανίας και της 
       Βορείου Ιρλανδίας. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 
 
Η Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία  
 
       ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε την Θεµελιώδη Συµφωνία και το Σύνταγµα της, 
η Κύπρος θα αποστρατικοποιηθεί 
 
      ιι. επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη δέσµευσή τους να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε επίθεση 
ή επιθετική ενέργεια (aggression) εναντίον της ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητας 
της Κύπρου,  
 
Έχουν Συµφωνήσει ως ακολούθως: 
 

Άρθρο 1 
 
Η Συνθήκη Συµµαχίας εφαρµόζεται και λειτουργεί mutatis mutandis σύµφωνα µε τη νέα 
τάξη πραγµάτων, η οποία εγκαθιδρύεται στη Θεµελιώδη Συµφωνία και στο Σύνταγµα της 
Κύπρου, λαµβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 
 

Άρθρο 2 
 
∆εν υπάρχει  Τριµερές  Στρατηγείο. Οι διατάξεις της Συνθήκης Συµµαχίας εφαρµόζονται 
mutatis mutandis στους διοικητές των Ελληνικών και των Τουρκικών αποσπασµάτων, οι 
οποίοι συσκέπτονται και συνεργάζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δυνάµει 
της Συνθήκης. 
 

Άρθρο 3 
 
Τα Ελληνικά και Τουρκικά αποσπάσµατα, του κάθε ενός µη υπερβαίνοντος των [παράθεσε 
τετραψήφιο αριθµό] στρατιωτών όλων των βαθµίδων, θα δικαιούνται, δυνάµει της 
Συνθήκης Συµµαχίας, να σταθµεύουν στο Ελληνοκυπριακό  <component state> και το 
Τουρκοκυπριακό <component state> αντίστοιχα. Η σύνθεση, ο εξοπλισµός, οι τοποθεσίες 
και οι δραστηριότητες των Ελληνικών και Τούρκικων αποσπασµάτων θα είναι ως 
καθορίζονται στο Συνηµµένο στο παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο. 
 
Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του και θα υπερισχύει άλλων 
διατάξεων της Συνθήκης Συµµαχίας. 
 
 
 
 



128 

  
 

 
 
 
         
Υπογραφή                Υπογραφή    Υπογραφή  
Υπογραφή 
Κύπρος                     Ελληνική ∆ηµοκρατία             ∆ηµοκρατία της Τουρκίας 
 
 
Συνηµµένο: Σύνθεση, εξοπλισµός, τοποθεσίες και δραστηριότητες των Ελληνικών και 
Τουρκικών αποσπασµάτων. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1: ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 

 
Άρθρο 1     Σύνθεση 

 
Η  σύνθεση κάθε  αποσπάσµατος για όλες τις υπηρεσίες είναι ισότιµη σε θέµατα δοµής και 
ισχύος και θα αποτελείται από αργηγείο, οργανωµένες µονάδες και άτοµα. Η σύνθεση των 
αποσπασµάτων θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους τύπους µονάδων µέχρι το ανώτατο 
ενδεδειγµένο όριο δύναµης. 
 

Είδος Μονάδας  Ανώτατο όριο ∆ύναµης 
Τεθωρακισµένο Τάγµα  
Τάγµα Πεζικού  
Λόχο Μηχανικού  
Τάγµα Πυροβολικού  
Λόχο ∆ιαβιβάσεων  
Μοίρα Αεροπορίας (ελικόπτερα)  
Πυροβολαρχία Αεράµυνας  
Μονάδα Υποστήριξης  
Μονάδα Υγειονοµικού   
Αρχηγείο Ταξιαρχίας  
[…]  
[…]  
 

Άρθρο 2     Όπλα και Εξοπλισµός 
 
Τα αποσπάσµατα θα έχουν ισότιµα όπλα και εξοπλισµό, αντίστοιχα µε τον τύπο και τον 
αριθµό των µονάδων. Τα όπλα τους και ο εξοπλισµός τους θα περιλαµβάνουν τα 
ακόλουθα, έως τον ανώτατο καθοριζόµενο αριθµό , µε περιορισµούς ιδιαίτερα αναφορικά 
µε τα τεθωρακισµένα οχήµατα, βαρέα όπλα και πυροβολικά συστήµατα και επιθετικά 
όπλα, όπως επιθετικά ελικόπτερα: 
 

Τύπος Όπλου/Εξοπλισµού            Ανώτατος Αριθµός 
 

Άρµατα µάχης (µεσαίου µεγέθους)  
Οχήµατα Μάχης Πεζικού, 
περιλαµβανοµένων και των ΑPCs (κύριο 
κανόνι µέχρι 25 χιλ.) 

 

Ρυµουλκούµενα Τµήµατα Πυροβολικού 
(µέχρι 155 χιλ. ∆ιαµέτρηµα) 

 

Πύραυλοι αεράµυνας (µικρού βεληνεκούς 
µέχρι 7000 µ.) 

 

[…]  
[…]  
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Άρθρο 3     ∆ραστηριότητες 
 
Τα αποσπάσµατα περιορίζονται σε συνήθεις ειρηνικές δραστηριότητες για τις 
οργανωµένες στρατιωτικές µονάδες, οι οποίες κυρίως περιλαµβάνουν εκπαίδευση εντός 
των στρατιωτικών τους εγκαταστάσεων και των στρατιωτικών επιτελείων, συντήρηση 
εξοπλισµού και υλικού, τελετές και παρελάσεις καθώς και εξάσκηση σε καθορισµένους 
χώρους εκπαίδευσης. 
 
Άρθρο 4     ∆ιευκολύνσεις 
 
Οι υποδεικνυόµενες στρατιωτικές διευκολύνσεις στις οποίες τα στρατεύµατα και ο 
εξοπλισµός στηρίζονται είναι τα ακόλουθα: 
 

Απόσπασµα Τοποθεσία27 (µε αναφορά 
σε ειδικό τετραγωνισµένο 

πίνακα) 

Αριθµός Στρατευµάτων 

Ελληνικό   
   
   
   
   
Τουρκικό   
   
   
   
   

 
 
Άρθρο 5   Πεδία Εκπαίδευσης 
 
 
Τα υποδεικνυόµενα πεδία εκπαίδευσης για την κάθε πλευρά είναι τα ακόλουθα: 
 

Απόσπασµα Τοποθεσία28 (µε αναφορά σε ειδικό 
τετραγωνισµένο πίνακα (έως 4 

ψηφία)) 
Ελληνικό   
  
Τουρκικό  
  

 
Άρθρο 6     ∆ιακίνηση 

 
Τα αποσπάσµατα διακινούν στρατεύµατα στο <component state> στο οποίο ευρίσκονται, 
µέσω της πλέον ευθείας διαδροµής ανάµεσα σε σηµεία επιβίβασης,  ελέγχου, και περιοχές 
εκπαίδευσης και δεν προσεγγίζουν το όριο ανάµεσα στο <component   

                                                 
27 Παρατήρηση: Συµφωνηθείσες στρατιωτικές διευκολύνσεις δεν µπορούν να ευρίσκονται σε περιοχές 
υποκείµενες σε εδαφικές προσαρµογές. 
28 Παρατήρηση: Συµφωνηθέντα πεδία εξάσκησης δεν µπορούν να ευρίσκονται σε περιοχή  υποκείµενη σε 
εδαφική προσαρµογή. 
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states> ή σε περιοχές υποκείµενες σε εδαφική προσαρµογή, εκτός εάν η υποδοµή του 
υφιστάµενου δρόµου καθιστά αναγκαία την διαφοροποίηση. 

 
Άρθρο 7  Ειδοποίηση 
 
Τα αποσπάσµατα πληροφορούν γραπτώς το ένα το άλλο καθώς και τα Ηνωµένα Έθνη 
(παράθεσε αριθµό) µέρες προηγουµένως αναφορικά µε την  χρονική περίοδο, την 
τοποθεσία και τον σκοπό οποιασδήποτε διακίνησης στρατευµάτων, περιλαµβανοµένης 
και της εκπαίδευσης σε πεδίο. ∆ιακίνηση στρατευµάτων ορίζεται ως η διακίνηση 
περισσοτέρων από [παράθεσε αριθµό] στρατιωτικών οχηµάτων µε χωρητικότητα 
[παράθεσε αριθµό] επιβατών ή περισσοτέρων σε κάθε όχηµα. 
 
[παράθεσε συµπληρωµατικά άρθρα όπου είναι αναγκαίο] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 

  
 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Άρθρο 1 ∆ιάλυση των Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών δυνάµεων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εφεδρικών   µονάδων 
 
Όλες οι Ελληνοκυπριακές και οι Τουρκοκυπριακές δυνάµεις, συµπεριλαµβανοµένων και 
των εφεδρικών µονάδων, διαλύονται, και τα όπλα τους µετακινούνται από το νησί, 
σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα, το οποίο  αρχίζει όχι αργότερα από πέντε µήνες από την 
υπογραφή της Συνθήκης για τη νέα κατάσταση πραγµάτων στην Κύπρο [T-day]  και θα 
εφαρµόζεται ως ακολούθως: 
 
α. Aπό (σήµερα) +150 µέχρι την (σήµερα) +270:20  τοις εκατό (4 µήνες)  
β  Από (σήµερα) +271 µέχρι την (σήµερα) +450:25 τοις εκατό  (6 µήνες) 
γ. Από (σήµερα) +451 µέχρι την (σήµερα) +630 :25 τοις εκατό (6 µήνες) 
δ. Από (σήµερα) +631 µέχρι την (σήµερα) +870:30 τοις εκατό  (8 µήνες) 
 
Άρθρο 2   Προσαρµογή των Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών δυνάµεων 
 
Οι Ελληνικές και οι Τουρκικές δυνάµεις και ο οπλισµός τους θα αναδιπλωθούν σε άλλες 
συµφωνηµένες περιοχές και θα προσαρµόζονται σε συµφωνηθέντα επίπεδα, και 
οποιεσδήποτε επιπλέον  δυνάµεις και οπλισµός αποσύρονται, σύµφωνα µε 
χρονοδιάγραµµα, το οποίο θα αρχίσει  όχι αργότερα των πέντε µηνών από σήµερα και θα 
εφαρµόζεται  ως ακολούθως: 
 
α. Από (σήµερα) +150 µέχρι την (σήµερα) +270:20 τοις εκατό  (4 µήνες) 
β. Από (σήµερα) +271 µέχρι την (σήµερα) +450:25 τοις εκατό  (6 µήνες) 
γ. Από (σήµερα) + 451 µέχρι την (σήµερα) +630:25 τοις εκατό (6 µήνες)   
δ. Από (σήµερα) + 631 µέχρι την (σήµερα) +870:30 τοις εκατό (8 µήνες) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ι. 
 

Σύµφωνα µε τους όρους της Συνολικής ∆ιευθέτησης του Κυπριακού Προβλήµατος, ο 
Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών, µε την πιστοποίηση από αυτόν της 
Θεµελιώδους Συµφωνίας και των οριστικοποιηµένων Προσαρτηµάτων αυτής, θα ζητήσει 
από το Συµβούλιο Ασφαλείας να λάβει αποφάσεις, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρµογή 
ταυτόχρονα µε τη Θεµελιώδη Συµφωνία, και µε τις οποίες το Συµβούλιο Ασφαλείας θα: 
 
1. επικυρώσει (endorse) τη Θεµελιώδη Συµφωνία και, ιδιαίτερα θα: 
 

α.  σηµειώσει επίσηµα ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε µονοµερής αλλαγή στην 
κατάσταση πραγµάτων, που εγκαθιδρύεται µε τη Θεµελιώδη Συµφωνία, και 
ιδιαίτερα η ένωση της Κύπρου εν όλω ή εν µέρει µε οποιαδήποτε άλλη χώρα 
ή οποιαδήποτε µορφή διχοτόµησης ή απόσχισης, και, 

 
β.  αναγνωρίζει την πολιτική ισότητα και τη διαφορετική ταυτότητα των 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και το ισότιµο καθεστώς των 
<component states> τους εντός του Κράτους της Κύπρου, και, 

 
2. απαγορεύει την προµήθεια όπλων στην Κύπρο κατά τρόπο που θα είναι νοµικά 

δεσµευτικός τόσο σε εισαγωγείς και εξαγωγείς,   
 
3. αποφασίζει να διατηρήσει ειρηνευτική αποστολή των Ηνωµένων Εθνών στην 

Κύπρο, η οποία θα παραµείνει για όσο καιρό η κυβέρνηση του <common state>, µε 
τη συναίνεση και των δύο <component states>, δεν θα αποφασίζει άλλως πως και 
θα είναι εξουσιοδοτηµένη να αναπτύσσεται και να ενεργεί ελεύθερα σε ολόκληρη 
την Κύπρο µε τους ακόλουθους όρους εντολής: 

 
“να εποπτεύει την εφαρµογή της Θεµελιώδους Συµφωνίας και να καταβάλλει τις 
καλύτερες προσπάθειες της για την προώθηση της συµµόρφωσης µε αυτή και, να 
συµβάλλει στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα: 
 
α. να εποπτεύει και να επιβεβαιώνει τη συµµόρφωση µε τις περί ασφάλειας 

διατάξεις της Θεµελιώδους Συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων: 
  

i) της διάλυσης όλων των Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών 
δυνάµεων, συµπεριλαµβανοµένων των εφεδρικών µονάδων και της 
αποµάκρυνσης του οπλισµού τους από το νησί, 

 
ii) της προσαρµογής των Ελληνικών και Τουρκικών δυνάµεων και 

οπλισµού σε συµφωνηµένα ίσα επίπεδα, 
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β. να εποπτεύει και να επιβεβαιώνει τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
Θεµελιώδους Συµφωνίας αναφορικά µε την αστυνοµία του <common state> 
και των <component states>,29 

 
γ. να χρησιµοποιεί τις καλύτερες προσπάθειες της για να διασφαλίζει τη δίκαιη 

και ίση µεταχείριση, σύµφωνα µε το νόµο, προσώπων από ένα<component 
state> από τις αρχές του άλλου, 

 
δ. να επιβλέπει τις δραστηριότητες, που αφορούν τη µεταφορά περιοχών που 

υπόκεινται σε εδαφικές προσαρµογές, 
 
ε. να προεδρεύει και να παρέχει διοικητική υποστήριξη στην Εποπτική 

Επιτροπή η οποία θα εγκαθιδρυθεί δυνάµει της Συνθήκης µεταξύ Κύπρου, 
Ελλάδας, Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου περί θεµάτων τα οποία 
σχετίζονται µε τη νέα κατάσταση πραγµάτων στην Κύπρο, 

 
στ. να εφαρµόζει τους όρους εντολής της µέσω, παραδείγµατος χάρη, 

διεξαγωγής περιπολιών και δηµιουργίας θέσεων και οδοφραγµάτων, καθώς 
επίσης µε τη λήψη παραπόνων, τη διεξαγωγή ερευνών, την παράθεση 
γεγονότων, την παροχή επίσηµων συµβουλών και διενέργεια παραστάσεων 
στις αρχές.” 

  
 

ΙΙ. 
 

Οι αρχές του <common state> και των <component states>, καθώς επίσης και τα Ελληνικά 
και Τούρκικά αποσπάσµατα, που είναι σταθµευµένα στο νησί, θα συνεργάζονται µε την 
αποστολή των Ηνωµένων Εθνών. Τα έξοδα της αποστολής των Ηνωµένων Εθνών θα τα 
επιβαρυνθεί η Κύπρος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Παρατήρηση: Η αποστολή των Ηνωµένων Εθνών δεν θα αναλάβει άµεση ευθύνη για την τήρηση του 
νόµου και της τάξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 
 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

 
 

ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
 
i. Λαµβάνοντας υπόψη τη Συνολική ∆ιευθέτηση του Κυπριακού Προβλήµατος µεταξύ 

της Ελληνοκυπριακής πλευράς και της Τουρκοκυπριακής πλευράς της [πρόσθεσε 
ηµεροµηνία] και τους όρους της Θεµελιώδους Συµφωνίας µεταξύ των 
Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων της [πρόσθεσε ηµεροµηνία] 

 
ii. Λαµβάνοντας υπόψη τις Συνθήκες Εγγυήσεως και Συµµαχίας, τα Επιπρόσθετα 

Πρωτόκολλα αυτών και τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης 
 
iii. Έχοντας υπόψη και σεβόµενοι την αποστρατικοποίηση της Κύπρου 
 
iv. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη αναφορικά µε τους όρους προσχώρησης της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα εµποδίσει την εφαρµογή της Θεµελιώδους 
Συµφωνίας και θα ικανοποιεί τους όρους της, σύµφωνα µε τις αρχές επί των 
οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεµελιωµένη 

 
v. Έχοντας υπόψη ότι η Κύπρος θα λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, είτε γενικά είτε 

ειδικά, για να διασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που απορρέουν 
από τη συµµετοχή της στη Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
Πράξης προσχώρησης και του παρόντος Πρωτοκόλλου και ότι οι µεταβατικές 
περίοδοι που συµφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων 
προσχώρησης θα εφαρµόζονται στο <common state> και τα δύο <component 
states>, τηρουµένης της διαίρεσης των εξουσιών όπως καθορίζεται στη Θεµελιώδη 
Συµφωνία 

 
vi. Υπογραµµίζοντας ότι η πολιτική ισότητα των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, 

το ισότιµο καθεστώς των δύο <component states> και η απαγόρευση για 
οποιαδήποτε µονοµερή αλλαγή της κατάστασης πραγµάτων που εγκαθιδρύονται µε 
τη Θεµελιώδη Συµφωνία, εµπίπτει εντός των όρων του Άρθρου 6(1) της Συνθήκης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
vii. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να προστατευτεί η ισορροπία µεταξύ των 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο, ο διζωνικός χαρακτήρας του 
<common state> και η ταυτότητα των <component states>   
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viii. Υπογραµµίζοντας ότι η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφελήσει το ίδιο 

τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους και θα προαγάγει την ανάπτυξη για 
να βοηθηθεί η µείωση οικονοµικών ανοµοιοτήτων 

 
ix. Ενθυµούµενοι ότι, σύµφωνα µε τα Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου των Βρυξελλών στις 24 και 25 Οκτωβρίου, θα εγκαθιδρυθεί πρόγραµµα 
από το Συµβούλιο µε την παραχώρηση 206 εκατοµµυρίων ευρώ µεταξύ του 2004 
και 2006, για στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης του βόρειου µέρους µιας 
επανενωµένης Κύπρου, και ότι αυτό το πρόγραµµα θα εγκαθιδρυθεί επιπρόσθετα 
από την κανονική λειτουργία των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
x. Λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές σχέσεις των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων µε 

την Ελλάδα και την Τουρκία αντίστοιχα  
 
xi. Έχοντας υπόψη ότι η Κύπρος, ως κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

εφαρµόζει τους κανόνες της Τελωνιακής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 
Τουρκία, παρέχοντας έτσι στην Τουρκία µεταχείριση Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους 
τοµείς όπου τούτο προβλέπεται 

 
xii. Επιθυµώντας να παραχωρηθούν, στο βαθµό που είναι συµβατό µε τη συµµετοχή 

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόµοια δικαιώµατα σε Έλληνες και 
Τούρκους υπηκόους έναντι της Κύπρου 

 
Τα Υψηλά Συµβαλλόµενα Μέρη έχουν συµφωνήσει ως ακολούθως: 
 
Άρθρο 1 ∆ιευθετήσεις αναφορικά µε δικαιώµατα σε ακίνητη περιουσία και 

διαµονή (residency) 
 
Οι διατάξεις της Συνθήκης δεν θα αποκλείουν την εφαρµογή περιορισµών, κατά τρόπο 
που να µην υπάρχουν διακρίσεις, αναφορικά µε: 
α.  Το δικαίωµα φυσικών προσώπων, τα οποία δεν υπήρξαν κάτοικοι (resident), για 

τουλάχιστο τρία χρόνια στο Τουρκοκυπριακό <component state> και, για νοµικά 
πρόσωπα, να αποκτήσουν και να κατέχουν ακίνητη περιουσία στο Τουρκοκυπριακό 
<component state> χωρίς την άδεια των αρµόδιων αρχών του Τουρκοκυπριακού 
<component state>  

β. Το δικαίωµα Κύπριων πολιτών να διαµένουν (reside) σε <component state> στο 
οποίο δεν κατέχουν εσωτερική ιδιότητα πολίτη<component state>, σε περίπτωση 
που: 
i) Ο αριθµός τέτοιων κατοίκων έχει φτάσει το ένα τρίτο του συνολικού 

πληθυσµού του δήµου ή χωρίου, ή 
ii) Κατά µια µεταβατική περίοδο 20 χρόνων, ο αριθµός τέτοιων κατοίκων 

(residents) θα ανέρχεται σε ένα συγκεκριµένο ποσοστό του συνολικού 
πληθυσµού δήµου ή χωρίου⋅ το σχετικό ποσοστό θα είναι 1% για τον πρώτο 
χρόνο µετά από την έναρξη της ισχύoς της Θεµελιώδους Συµφωνίας και θα 
αυξάνεται κατά 3% για κάθε περίοδο 3 χρόνων από τούδε και στο εξής, 

γ. Το δικαίωµα των Ελλήνων υπηκόων να διαµένουν (reside) στην Κύπρο, εάν ο 
αριθµός των κατοίκων (resident) Ελλήνων υπηκόων έχει φθάσει το 10% του 
αριθµού των κατοίκων (resident) Κυπρίων πολιτών, που κατέχουν την εσωτερική 
ιδιότητα πολίτη <component state> του Ελληνοκυπριακού <component state>, 
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δ. Tο δικαίωµα των Τούρκων υπηκόων να διαµένουν (reside) στην Κύπρο, εάν ο 
αριθµός των κατοίκων (resident) Τούρκων υπηκόων έχει φθάσει το 10% του 
αριθµού των κατοίκων (resident) Κυπρίων πολιτών, που κατέχουν την εσωτερική 
ιδιότητα πολίτη <component state> του Τουρκοκυπριακού <component state>. 

 
Άρθρο 2 Προστατευτικά Μέτρα (Safeguard Measures) 
 
1. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χαρακτηρίζεται από την κατάργηση µεταξύ των Κρατών 
Μελών, των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών 
και κεφαλαίων, προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει, σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες 
στο Τουρκοκυπριακό <component state>, οι αρµόδιες Κυπριακές αρχές δύνανται να 
λάβουν κατάλληλα προστατευτικά µέτρα (safeguard measures) για περίοδο ενός 
χρόνου. Αυτά τα µέτρα δύνανται να παραταθούν µε τη συγκατάθεση της 
Επιτροπής. Τέτοια µέτρα θα είναι αναλογικά και δεν θα αποτελούν 
συγκεκαλυµµένους περιορισµούς στο εµπόριο. 

 
2. Σε περίπτωση που τα µέτρα που λήφθηκαν κάτω από περιστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν ως αποτέλεσµα τη στρέβλωση των 
συνθηκών του ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή, µαζί µε 
τους Κύπριους αντιπροσώπους, θα εξετάζει πως αυτά τα µέτρα µπορούν να 
αναπροσαρµοστούν. 

 
3. Κατά παρέκκλιση από την διαδικασία που καθορίζεται στα Άρθρα 226 και 227 της 

Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε 
Κράτος Μέλος, δύναται να φέρει το θέµα ενώπιον του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σε περίπτωση που κρίνει ότι η Κύπρος κάνει ανάρµοστη χρήση των 
εξουσιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1. 

 
Άρθρο 3 ∆ικαιώµατα εισόδου και διαµονής (residency) Τούρκων υπηκόων 
 
Χωρίς επηρεασµό των πολιτικών και των διευθετήσεων που ισχύουν σε σχέση µε τα 
δικαιώµατα εισόδου και διαµονής (residency) Τούρκων υπηκόων σε άλλα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξουσιοδοτήσει την Κύπρο να 
παραχωρήσει ίση µεταχείριση όσον αφορά το δικαίωµα εισόδου και διαµονής (residency) 
αναφορικά µε την επικράτειά της, σε Έλληνες και Τούρκους υπηκόους. Κανόνες 
εφαρµογής τέτοιων δικαιωµάτων εισόδου και διαµονής (residency) θα αποτελέσουν το 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ της Επιτροπής, της Κύπρου και της Τουρκίας εντός 
ενός χρόνου από την έναρξη ισχύος της Θεµελιώδους Συµφωνίας. 
 
Άρθρο 4 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας 
 
Η συµµετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας θα σέβεται 
πλήρως τις διατάξεις της Θεµελιώδους Συµφωνίας και τις διατάξεις των Συνθηκών 
Εγγυήσεως και Συµµαχίας και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα αυτών, και σε καµία περίπτωση 
δεν θα υποσκάπτει αυτές τις διατάξεις 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαµβάνει να υιοθετήσει ειδικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης 
οικονοµικής βοήθειας, για να συµβάλει στην ευθυγράµµιση της Τουρκοκυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κεκτηµένο (acquis), στην ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας του 
Τουρκοκυπριακού <component state>, και στη σµίκρυνση των οικονοµικών ανοµοιοτήτων 
εντός της Κύπρου. 
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