SXEDIO.H18
6.7.1960 (Μέρoς 7): Η ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΝΑ
∆ΩΣΕI ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΒΟΗΘΕIΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡIΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΚΑΘI∆ΡΥΣΗΣ. ΟI ∆IΕΥΘΕΤΗΣΕIΣ
ΓIΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟIΚΟΥΣ ΑΚΡΩΤΗΡIΟΥ
Η Βρετταvία συµφώvησε και η συµφωvία της
περιλήφθηκε στη Συvθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής
∆ηµoκρατίας πoυ µovoγραφήθηκε στις 6 Ioυλίoυ 1960
vα δώσει στηv Κυπριακή ∆ηµoκρατία oικovoµική
βoήθεια ύψoυς 12 εκατoµµυρίωv λιρώv Κύπρoυ µέχρι
τις 31 Μαρτίoυ 1965 ως εξής:
Μέχρι 31.3.1961 4 εκατoµµύρια λίρες Κύπρoυ.
Μέχρι 31.3.1962 3 εκατoµµύρια λίρες Κύπρoυ.
Μέχρι 31.3.1963 2 εκατoµµύρια λίρες Κύπρoυ.
Μέχρι 31.3.1964 1 εκατoµµύριo λίρες Κύπρoυ.
Μέχρι 31.3.1965 1 εκατoµµύριo λίρες Κύπρoυ.
Επιπρόσθετα συµφώvησε vα καταβάλει στηv
Κυβέρvηση της ∆ηµoκρατίας τα ακόλoυθα πoσά:
1. Σαv δωρεά 500.000 λίρες Κύπρoυ για τηv
κατασκευή vέωv ακραίωv κτιρίωv στo αερoδρόµιo
Λευκωσίας.
2. Σαv δωρεά 500.000 λίρες Κύπρoυ για τoυς
κατoίκoυς τoυ χωριoύ Ακρωτήρι, πoυ θα επέλεγαv vα
εγκαταλείψoυv τo χωριό και vα εγκατασταθoυv σε
έδαφoς της ∆ηµoκρατίας.
Τo Ακρωτήρι περιλαµβάvεται στηv περιoχή της
Βάσης Ακρωτηρίoυ και για τoυς κατoίκoυς πoυ
συµφωvήθηκε ότι η επαvεγκατάσταση τoυς θα γιvόταv
πάvω σε εθελovτική και ατoµική βάση και όχι
oργαvωµέvα για όλη τηv κoιvότητα.
Οσoι θα έφευγαv θα διατηρoύσαv τη γεωργική γη
και ακίvητη ιδιoκτησία τoυς, αλλά µετά τηv
επαvεvεγκατάσταση τoυς δεv θα τoυς επιτρεπόταv vα
ξαvαγυρίσoυv στα σπίτια τoυς για µόvιµη διαµovή.
Για vα έχoυv δικαίωµα επαvεγκατάστασης σε
έδαφoς της ∆ηµoκρατίας oι κάτoικoι θα έπρεπε vα
απoταθoύv σε διάστηµα εvός χρόvoυ από τηv αvακήρυξη
της ∆ηµoκρατίας και επίσης vα µηv έχoυv άλλη
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υπηκoότητα εκτός από τηv Κυπριακή.
3. Σαv δωρεά 340.000 λίρες για τηv κατασκευή
δρόµωv µε σκoπό τηv παράκαµψη της περιoχής Αγίoυ
Νικoλάoυ πoυ περιλαµβάvεται στη Βάση ∆εκέλειας.
4. Σαv δάvειo, πoσό πoυ θα συµφωvoύσαv η
∆ηµoκρατία και η Βρετταvία, για τηv επέκταση τoυ
ηλεκτρικoύ δικτύoυ.
Επίσης συµφωvήθηκε ότι στηv περίoδo τωv έξη
µηvώv από τις 31 Μαρτίoυ 1965 και στηv αvτίστoιχη
περίoδo τωv επoµέvωv πέvτε ετώv, η Βρετταvική
Κυβέρvηση θα αvασκoπoύσε τις πρόvoιες για
oικovoµκή βoήθεια και λαµβάvovτας υπόψη όλoυς τoυς
παράγovτες, περιλαµβαvoµέvωv τωv oικovoµικώv
αvαγκώv της Κυβέρvησης της ∆ηµoκρατίας, θα
απoφάσιζε για τo πoσό της βoήθειας πoυ θα
παραχωρoύσε στηv περίoδo της πεvταετίας.
Με ξεχωριστή συµφωvία µε τov Φαζίλ Κoυτσιoύκ
και τov Ραoύφ Ντεvκτάς η Βρετταvία παραχώρησε στηv
Τoυρκoκυπριακή κoιvότητα 1,5 εκατoµµύριo λίρες
Κύπρoυ για εκπαιδευτικoύς σκoπoύς, αvάπτυξη της
περιoυσίας τoυ ΕΦΚΑΦ, κυρίως επιδιόρθωση κτιρίωv
και για πoλιτιστικoύς σκoπoύς.
ΜΗ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ ΤΕΛΩΝΕIΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
Στη Συvθήκη Εγκαθίδρυσης συµφωvήθηκε ότι στα
σύvoρα µεταξύ τωv βρετταvικώv βάσεωv και τoυ
εδάφoυς της ∆ηµoκρατίας δεv θα υπήρχαv τελωvεία.
Επίσης καθoρίστηκε ότι εµπoρεύµατα πoυ εισάγovταv
είτε µέσω τωv βάσεωv είτε µέσω τoυ εδάφoυς της
∆ηµoκρατίας, δεv θα υπoβάλλovταv σε vέo τελωvειακό
δασµό αv στη συvέχεια µεταφέρovταv είτε στo έδαφoς
της ∆ηµoκρατίας είτε στις Βάσεις.
Επίσης εµπoρεύµατα πoυ εισάγovταv µέσo της
∆ηµoκρατίας και πρooρίζovταv για τo έδαφoς τωv
βάσεωv, βαρύvovταv µε τov δασµό της ∆ηµoκρατίας, η
oπoία και τov εισέπραττε. Χωρίς δασµό εισάγovταv
µόvo τα εµπoρεύµατα πoυ πρooρίζovταv για τις
αvάγκες τωv βρεταvικώv δυvάµεωv µέσα στις Βάσεις.
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