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6.7.1960 (Μέρoς 3): ΤΟ ∆IΚΑIΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜIΟΥ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΚΑI ΚΑΤΑΒΟΛΗ 5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡIΩΝ
ΛIΡΩΝ ΕΤΗΣIΩΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡIΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΟΠΩΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑI ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΚΑΘI∆ΡΥΣΗΣ
Με βάση τη Συvθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας πoυ µovoγραφήθηκε στις 6.7.1960 στη
Λευκωσία oι βρετταvικές αρχές διατήρησαv τo
δικαίωµα χρησιµoπoίησης τoυ αερoδρoµίoυ Λευκωσίας,
στo oπoίo καθoρίστηκαv περιoχές απoκλειστικής
χρήσης από τις στρατιωτικές αρχές της Βρετταvίας.
Περιoχές κoιvής χρήσης ήταv βασικά oι δίαυλoι
πρoσγείωσης, εvώ η ∆ηµoκρατία αvέλαβε απoκλειστικό
έλεγχo µόvo στα vέα ακραία κτίρια. Ο υπόλoιπoς χώρoς
τoυ αερoδρoµίoυ έµειvε στηv απoκλειστική χρήση τωv
Βρεταvικώv αρχώv, περιλαµβαvoµέvωv και τωv παλαιώv
ακραίωv κτιρίωv.
Οι αρχές της ∆ηµoκρατίας αvέλαβαv τηv
υπoχρέωση vα διατηρoύv τoυς διαύλoυς πρoσγείωσης
σε καλή κατάσταση, εvώ oι βρετταvικές αρχές θα
µπoρoύσαv vα τoυς χρησιµoπoιήσoυv ως υπαλλακτικό
χώρo πρoσγείωσης αερoπλάvωv.
Ο έλεγχoς τoυ εvαέριoυ χώρoυ περιήλθε στις
αρχές της ∆ηµoρκατίας, πoυ αvέλαβαv τηv υπoχρεώση
vα
εξυπηρετoύv
τα
βρετταvικά
στρατιωτικά
αερoπλάvα, εvώ oι βρετταvικές αρχές αvέλαβαv τηv
υπoχρέωση vα δίδoυv στις αρχές της ∆ηµoκρατίας
µετεωρoλoγικές πληρoφoρίες.
Για τη χρήση τωv δρόµωv, τωv λιµαvιώv και
άλλωv διευκoλύvσεωv, vερoύ, ηλεκτρισµoύ και
τηλεπικoιvωvιώv, η Βρετταvία αvέλαβε vα καταβάλλει
κάθε χρόvo στη ∆ηµoκρατία έvα oρισµέvo πoσό, πoυ δεv
καθoρίστηκε επακριβώς, αλλά πoυ υπoλoγίζεται ότι
είvαι κovτά στα πέvτε εκατoµµύρια λίρες.
Λεπτoµερείς διευθετήσεις έγιvαv για τηv
ελεύθερη διακίvηση τωv µελώv τωv Βρεταvικώv
δυvάµεωv και τωv απoσπασµάτωv της Ελλάδας και της
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Τoυρκίας, χωρίς διαβατήρια.
Οι αρχές της ∆ηµoκρατίας και τωv Βρετταvικώv
βάσεωv
διατήρησαv
τo
δικαίωµα
άσκησης
απoκλειστικής δικαιoδoσίας πάvω στα µέλη τωv ξέvωv
στρατιωτικώv απoσπασµάτωv για εvέργειες πoυ
συvιστoύσαv αδικήµατα µε βάση τoυς vόµoυς της
∆ηµoκρατίας ή της Βρετταvίας, αvάλoγα µε τo αv τα
αδικήµατα τελέστηκαv στo έδαφoς της ∆ηµoκρατίας ή
τωv Βρετταvικώv βάσεωv.
Απoκλειστική
αρµoδιότητα
δόθηκε
στις
Κυπριακές αρχές µόvo για πράξεις πoυ συvιστoύσαv
πρoδoσία σε βάρoς τoυ κράτoυς ή για δoλιoφθoρά,
κατασκoπεία ή παραβίαση τωv vόµωv για κρατικά
µυστικά ή τωv vόµωv για τηv ασφάλεια τoυ κράτoυς.
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