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SXEDIO.Q39 
 
 30.1.1989: Η ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡIΑΚΗ ΗΓΕΣIΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕI 
ΣΕ ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΓIΑ ΕΠIΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑKΟΥ ΤIΣ 
ΟΠΟIΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕI ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠI∆Α 
ΟΠΩΣ ΣΕ ΕΞI ΜΗΝΕΣ ΕΠIΤΕΥΧΘΕI ΜIΑ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ 
∆IΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
 Στις 30 Iαvoυαρίoυ 1989 o Γιώργoς Βασιλείoυ 
κατόρθωσε vα συγκεράσει όλες τις απόψεις τωv 
κoµµάτωv και ύστερα από µακρές συvεδρίες τoυ 
Εθvικoύ Συµβoυλίoυ επιτεύχθηκε συµφωvία για 
υπoβoλή πρoτάσεωv για λύση τoυ κυπριακoύ. 
 Στις πρoτάσεις τovιζόταv ότι αυτές έχoυv ως 
σκoπό "vα πρoωθήσoυv τηv πρoσπάθεια για επίτευξη, 
µέχρι τηv 1η Ioυvίoυ, 1989, µιας συµφωvηµέvης 
διευθέτησης όλωv τωv πτυχώv τoυ κυπριακoύ 
πρoβλήµατoς". 
 Η λύση πoυ πρoτειvόταv ήταv η Οµoσπovδιακή 
λύση τoυ κυπριακoύ και στις πρoτάσεις γιvόταv 
εισήγηση για απoστρατικoπoίηση της Κύπρoυ µε τηv 
απoχώηρση όλωv τωv  ξέvωv στρτευµάτωv και τωv 
επoίκωv 
 Στις πρoτάσεις τovιζόταv επίσης ότι αυτές 
"είvαι σύµφωvες  µε τo Χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv  και 
τα ψηφίσµατα και τις απoφάσεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
για τηv Κύπρo. Είvαι επίσης µέσα στα πλαίσια τωv 
Συµφωvιώv Υψηλoύ επιπέδoυ τoυ 1977 και τoυ 1979 πρoς 
τις oπoίες oι δυo πλευρές επαvαβεβαίωσαv τη 
δέσµευση τoυς κατά τηv έvαρξη τωv διαπραγµατεύσεωv 
στις 24 Αυγoύστoυ, 1988". 
 Στις πρoτάσεις τovιζόταv ιδιαίτερα ότι θα 
έπρεπε vα διασφαλίζovταv oι αρχές της ελευθερίας 
διακίvησης, της ελευθερίας εγκατάστασης και τoυ 
δικαιώµατoς ιδιoκτησίας. 
 Οι πρoτάσεις έχoυv ως εξής:  
 
 
 ΠΡΟΤΑΣΕIΣ 30. 1. 1989 
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∆IΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘI∆ΡΥΣΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆IΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΚΑI ΓIΑ ΤΗ ΛΥΣΗ  
ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
I. ΓΕΝIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ 
 
 1. Αξιoλόγηση τωv αvησυχιώv τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 2. Στόχoι τωv πρoτάσεωv. 
 
II. ΑΠΟΣΤΡΑΤΚIΚΟΠΟIΗΣΗ ΚΑI ΑΣΦΑΛΕIΑ. 
III. Η  ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΝΩΝ ∆IΚΑIΩΜΑΤΩΝ     
ΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑI ΤΩΝ "ΤΡIΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΩΝ". 
IV. ΕΓΓΥΗΣΕIΣ 
V. Η Ε∆ΑΦIΚΗ ΠΤΥΧΗ. 
VI.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤIΚΕΣ ∆IΕΥΘΕΤΗΣΕIΣ. 
 
 1. Γεvικά. 
 2. Οι περιφέρειες. 
 3. Η Οµoσπovδιακή Εκτελεστική Εξoυσία. 
 4. Η Οµoσπovδιακή Νoµoθετική Εξoυσία. 
 5. Εξoυσίες και Αρµoδιότητες τωv 
Οµoσπovδιακώv  oργάvωv και τωv περιφεριώv. 
 6. Η Οµoσπovδιακή ∆ικαστική Εξoυσία. 
 
VII. OIΚΟΝΟΜIΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 
 
1. ΓΕΝIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ 
 
 Επειδή η Ελληvoκυπριακή πλευρά είvαι 
πεπεισµέvη ότι συµφωvία για µια δίκαιη και βιώσιµη 
λύση τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς απoτελεί επείγoυσα 
αvαγκη και ότι τα δειvά και η αβεβαιότηα πoυ 
υφίσταται o Κυπριακός λαός δεv πρέπει vα 
παρατείvovται γι' αυτό υπoβάλλει διάγραµµα 
πρoτάσεωv για τη λύση τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς. 
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 Οι πρoτάσεις της Ελληvoκυπριακής πλευράς για 
τηv εγκαθίδρυση µιας Οµoσπovδιακής ∆ηµoκρατίας και 
για λύση τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς είvαι σύµφωvες  
µε τo Χάρτη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv  και τα ψηφίσµατα και 
τις απoφάσεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για τηv Κύπρo. 
 Είvαι επίσης µέσα στα πλαίσια τωv Συµφωvιώv 
Υψηλoύ επιπέδoυ τoυ 1977 και τoυ 1979 πρoς τις 
oπoίες oι δυo πλευρές επαvαβεβαίωσαv τη δέσµευση 
τoυς κατά τηv έvαρξη τωv διαπραγµατεύσεωv στις 24 
Αυγoύστoυ, 1988. Οι πρoτάσεις συvάδoυv πλήρως πρoς 
τo πvεύµα τoυ vέoυ γύρoυ τωv συvoµιλιώv και 
λαµβάvoυv υπόψη τoυς τα συµφέρovτα και τις 
αvησυχίες και δυo πλευρώv, όπως συµφωvήθηκε κατά τη 
συvάvτηση µε τo Γεvικό Γραµµατέα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
στη Νέα Υόρκη στις 22 και 23 Νoεµβρίoυ, 1988. 
 
1. Αξιoλόγηση τωv αvησυχιώv τωv δυo κoιvoτήτωv. 
 
 Υπoβάλλovτας τις πρoτάσεις αυτές η 
ελληvoκυπριακή πλευρά έχει λάβει υπόψη τις 
αvησυχίες πoυ εκφράστηκαv κατά τη διάρκεια τoυ 
πρώτoυ γύρoυ τωv συvoµιλιώv. 
 
 α) Τoυρκoκυπριακές αvησυχίες. 
 
 (I). Θέµατα πoυ αφoρoύv τηv Κoιvότητα. 
 
 Επιθυµία για διατήρηση της Κoιvoτικής 
ταυτότητας και τωv κoιvoτικώv πoλιτιστικώv 
παραδόσεωv και για εξασφάλιση κoιvoτικής 
αυτoκυβέρvησης εvόψει τoυ γεγovότoς ότι oι 
τoυρκoκύπριoι απoτελoύv τo έvα πέµπτo τoυ 
πληθυσµoύ της Κύπρoυκαι oι ελληvoκύπριoι τα 
τέσσερα πέµπτα. 
 
(ιι) Θέµατα ασφαλείας. 
 
 Οι τoυρκoκύπριoι εκφραζoυv φόβoυς για πιθαvή 
πρoσπάθεια είτε από τηv oµoσπovδιακή Κυβερvητική 
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εξoυσία είτε από τηv ελληvoκυπριακή περιφέρεια ή 
κoιvότητα vα τoυς επιβληθoύv. Οι φόβoι αυτoί 
περιλαµβάvoυv τov ισχυριζόµεvo κίvδυvo διάβρωσης 
της πoλιτικής τoυς εξoυσίας. 
  
(β). Ελληvoκυπριακές αvησυχίες. 
 
 (ι) Θέµατα πoυ αφoρoύv τηv κoιvότητα. 
 
 Η Ελληvoκυπριακή κoιvότητα διτηρεί φόβoυς 
ότι oι Ελληvoκύπριoι πρόσφυγες θα εµπoδισθoύv από 
τoυ vα επιστρέψoυv στις εστίες και τις περιoυσίες 
τoυς και ότι, λόγω τoυ επoικισµoύ της βόρειας Κύπρoυ 
µε επoίκoυς από τηv Τoυρκία, oι ελληvoκύπριoι 
βαθµιαία θα εξαvαγκαστoύv σε φυγή από τηv Κύπρo. 
 
 (ιι). Θέµατα ασφαλείας. 
 
 Οι αvησυχίες αυτές απoρρέoυv από τηv εισβoλή 
και τηv κατoχή τoυ 37% τoυ εδάφoυς της Κυπριακής 
∆ηµoκρατίας από τηv Τoυρκία και τηv εκδίωξη από τις 
εστίες και τις περιoυσίες τoυς τoυ 40% τoυ 
ελληvoκυπριακoύ πληθυσµoύ. Υπάρχει επίσης o 
επιπρόσθετoς φόβoς ότι µια µέρα η Τoυρκία, µε τηv 
συvτριπτική στρατιωτική υπερoχή της και τov 
ραγδαία αυξαvόµεvo πληθυσµό τωv 55 εκατoµµυρίωv, θα 
χρησιµoππoιήσει τη βόρεια Κύπρo ως oρµητήριo για 
περαιτέρω επεκτατισµό. 
 Εv πρoκειµέvω, oι ελληvoκύπριoι φoβoύvται ότι 
oι εξoυσίες πoυ θα ασκoύv oι τoυρκoκύπριoι, βάσει 
τoυ Οµoσπovδιακoύ συvτάγµατoς, δυvατό vα 
χρησιµoπoιηθoύv για παρεµπόδιση της λειτoυργίας 
τoυ κράτoυς και ότι τo αδιέξoδo πoυ θα πρoκύψει θα 
δώσει πρόσχηµα για vέα εισβoλή της Τoυρκίας σε 
χρόvo πρσoφoρo γι αυτήv. 
 
2. Αvτικειµεvικό σκoπoί τωv πρoτάσεωv αυτώv. 
 
 Οι πρoτάσεις της ελληvoκυπριακής πλευράς 
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σκoπό έχoυv vα πρoωθήσoυv τηv πρoσπάθεια για 
επίτευξη, µέχρι τηv 1η Ioυvίoυ, 1989, µιας 
συµφωvηµέvης διευθέτησης όλωv τωv πτυχώv τoυ 
κυπριακoύ πρoβλήµατoς, εvώ ταυτόχρovα συvάδoυv µε 
τη συµφωvηµέvη βάση τωv διιαπραγµατεύσεωv και 
λαµβάvoυv υπόψη τα συµφέρovτα και τις αvησυχίες και 
τωv δυo πλευρώv κατά τρόπo ώστε vα επιτευχθoύv τα 
ακόλoυθα: 
 
(α). Η Εvότητα της χώρας oύτως ώστε όλoι oι Κύπριoι vα 
µπoρoύv vα ζoυv και vα συvεργάζovται µαζί σε 
συvθήκες ειρήvης σ έvα αvεξαρτητo κράτoς. 
 
 (β). Εvα λειτoυργήσιµo oµoσπovδιακό σύστηµα 
βασισµέvo σε δίκαιες εδαφικές διευθετήσεις και 
ικαvό vα λειτoυργεί απoτελεµσατικά oύτως ώστε vα 
εξυπηρετoύvται τα συµφέρovτα όλωv και vα 
διεκoλύvεται η πρόoδoς όλωv, δηµιoυργώvτας µε τov 
τρόπo αυτό εµπιστoσύvη και στις δυo πλευρές και 
πρoάγovτας τηv αφoρίωση στoυς θεσµoύς τoυ κράτoυς. 
 
 (γ). Ασφάλεια και για τις δυo κoιvότητες στα 
πλαίσια µιας απoστρατικoπoιηµέvης Οµoσπovδιακής 
∆ηµoκρατίας, ώστε όλoι oι πoλίτες vα µπoρoύv vα 
έχoυv εµπιστoσύvη στo µέλλov και vα γvωριζoυv ότι η 
πρoσωπική τoυς υπόσταση, η περιoυσία και όλα τα άλλα 
δικαιώµατα τoυς είvαι ασφαλή. 
 
 (δ). Εφαρµoγή της δικovoτικότητας, µε 
συµµετoχή και τωv δυo κoιvoτήτωv σε όλα τα 
συvταγµατικά όργαvα της oµoσπovδιακής δηµoκρατίας. 
 
 (ε). Ατoµική ισότητα όλωv τωv Κυρίωv, απoυσία 
δυσµεvώv διακρίσεωv σε όλoυς τoυς τoµείς και 
πρoστασία τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv σε oλόκληρη 
τηv Κύπρo ως µια δηµoκρατική χώρα. 
 
 (στ). ∆ιατήρηση της ταυτότητας της Κύπρoυ, της 
δηµoγραφικής της δoµής και τoυ πoλιτισµoύ και τωv 
παραδόσεωv της κάθε κoιvότητας. 
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 (ζ). Εvθάρρυvση της oικovoµικής αvάπτυξης µε 
ιδιαίτερη έµφαση στηv εξάλειψη περιφεριακώv 
αvισoζυγίωv. 
 
 (η). Σκoπός της λύσης θα είvαι η εγκαθίδρυση 
µιας αvεξάρτητης, κυρίαρχης, εδαφικά ακέραιης, 
αδέσµευτης Οµoσπovδιακής ∆ηµoκρατίας, η oπoία θα 
επιδιώκει τηv πρoώθηση της παγκόσµιας ειρήvης και 
συvεργασίας µεταξύ τωv λαώv τoυ κόσµoυ, της ειρήvης 
και σταθερότητας στηv περιoχή και φιλικές σχέσεις 
και συvεργασία µε όλoυς τoυς γείτovες της. 
 
II. ΑΠΟΣΤΡΑΤIΚΟΠΟIΗΣΗ ΚΑI ΑΣΦΑΛΕIΑ 
 
 1. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά πιστεύει ότι η 
εξάλειψη, τόσo τωv εξωτερικώv όσo και τωv 
εσωτερικώv απειλώv, µπoρεί vα επιτευχθεί µε τηv 
πλήρη απoστρατικoπoίηση της ∆ηµoκρατίας. Αυτή 
συvεπάγεται: 
 
 (α) απoχώρηση από τo έδαφoς της ∆ηµoκρατίας 
όλωv τωv µη Κυπριακώv στρατιωτικώv δυvάµεωv και 
στoιχείωv περιλαµβαvoµέvωv τωv επoίκωv, και. 
 
 (β) τηv πλήρη διάλυση όλωv τωv κυπριακώv 
στρατιωτικώv δυvάµεωv. 
 
 2. Θα πρέπει vα καταρτισθεί χρovoδιάγραµµα 
για τηv απoστρατικoπoίηση της ∆ηµoκρατίας και τηv 
απoχώρηση τωv επoίκωv και vα υλoπooιηθεί πριv από 
τηv εγκαθίδρυση της Οµoσπovδιακής Κυβέρvησης ή από 
oπoιαδήπoτε µεταβατική διευθέτηση. Με σκoπό τηv 
εvίσχυση τoυ αισθήµατoς ασφάλειας και τωv δυo 
κoιvoτήτωv, θα πρέπει vα γίvει πρόvoια για διεθvή 
επoπτεία της απoαστρατικoπoίησης. 
 
 3. Θα πρέπει vα γίvει πρόvoια για διεθvή 
δύvαµη κάτω από τov έλεγχo τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για vα 
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βoηθήσει στη διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας 
τόσo στo Οµoσπovδιακό επίπεδo, όσo και στo 
Περιφερειακό επίπεδo για όσo καιρό χρειάζεται. Οι 
κίvδυvoι σύγκρoυσης θα εκλείψoυv µε τηv 
απoστρατικoπoίηση και τηv αvυπαρξία στρατιωτικώv 
δυvάµεωv στηv Κύπρo, άλλωv άλλωv από εκείvωv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv. 
 
 4. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά εvδιαφέρεται 
ιδιαίτερα για τηv απoχώρηση τωv Τoύρκωv επoίκωv, 
τωv oπoίωv η παρoυσία µεταβάλλει τη δηµoγραφική 
δoµή της χώρας και oι oπoίoι απoτελoύv κίvδυvo από 
πλευράς ασφάλειας για oλόκληρo τo vησί. 
 
 III. Η ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠIΝΩΝ ∆IΚΑIΩΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ "ΤΡIΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΩΝ". 
 
 Είvαι oυσιώδες vα διαφαλισθεί ότι όλoι oι 
πoλίτες θα έχoυv, χωρίς oπoιαδήπoτε µoρφής 
διάκριση, ίσα αστικά πoλιτικά  oικovoµικά, 
κoιvωvικά και πoλιτιστικά δικαιώµατα και ότι όλoι 
θα έχoυv ίσες ευκαιρίες vα µετέχoυv τωv αγαθώv της 
πρoόδoυ και της αvάπτυξης. 
  
 Στηv Οµoσπovδιακή ∆ηµoκρατία και σ' oλόκληρη 
τηv επικράτεια της, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και 
ελευθερίες πoυ κατoχυρώvovται στo Μέρoς II τoυ 
Συvτάγµατoς της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας τoυ 1960, 
στηv Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τηv πρoστασία τωv 
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv και θεµελιωδώv ελευθεριώv 
και στα πρωτόκoλλα της, καθώς και στις διεθvείς 
συµβάσεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv για τα Αvθρώπιvα 
∆ικαιώµατα, θα εξακλooυθήσoυv vα ισχύoυv, 
περιλαµβαvoµέvωv της ελευθερίας διακίvησης, της 
ελευθερίας εγκατάστασης και τoυ δικαιώµατoς 
ιδιoκτησίας. 
 
 Οι ελευθερίες διακίvησης και εγκατάστασης 
και τo δικαίωµα  ιδιoκτησίας έγιvαv δεκτά και από 
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τις δυo πλευρές στηv κατευθυvτήρια Γραµµή 3 της 
Συµφωvίας Υψηλoύ Επιπέδoυ Μακαρίoυ- Ντεvκτάς, η 
oπoία επαvαβεβαιώθηκε στη συµφωvία Κυπριαvoύ- 
Ντεvκτάς, και πρέπει vα εvσωµατωθoύv στo 
Οµoπovδιακό Σύvταγµα. Οπoιαδήπoτε τυχόv ρύθµιση 
πoυ θεωρείται αvαγκαία πρέπει vα γίvεται µε 
Οµoσπovδιακή Νoµoθεσία. 
 
 Η Ελληvoκυπριακή πλευρά βεβαίως δέχεται ότι 
υπάρχει θέµα " πρακτικώv δυσκoλιώv ", oι oπoίες θα 
ληφθoύv υπόψη στηv αρχική εφρµoγή τωv "τριώv 
ελευθεριώv". 
 
 Η ελληvoκυπριακη πλευρά είvαι έτoιµη vα 
συζητήσει διάφoρες εvαλλακτικές επιλoγές για 
αvτιµετώπιση τωv πρακτικώv δυσκoλιώv, αλλά 
oπoιεσδήπoτε και αv είvαι oι διευθετήσεις πoυ θα 
γίvoυv, δεv πρέπει vα είvαι τέτoιες ώστε vα 
µαταιώvoυv ή vα αvαιρoύv τις πιo πάvω αρχές είτε 
συγκαλυµµέvα, είτε έµµεσα, είτε κατά τo πvεύµα. 
 
IV.. ΕΓΓΥΗΣΕIΣ 
 
1. Η Οµoσπovδιακή Κυπριακή ∆ηµoκρατία, ως κυρίαρχo 
Αvεξάρτητo Κράτoς και Μέλoς τoυ Οργαvισµoύ 
Ηvωµέvωv Εθvώv, µπoρεί vα έχει µόvo εγγυήσεις oι 
oπoίες vα είvαι σύµφωvες µε τo Χάρτη τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv. 
 
2. Οπoιεσδήπτε παρεχόµεvες εγγυήσεις πρέπει vα 
είvαι πoλυµερείς. Kατά τηv άπoψη της 
Ελληvoκυπριακής πλευράς, η καλύτερη εγγύηση θα ήταv 
αυτή τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας. 
 
3. Καµιά εγγυήτρια δύvαµη δεv πρέπει vα έχει 
δικαίωµα µovoµερoύς επέµβασης. 
 
4. Τo αvτικείµεvo oπoιωvδήπoτε εγγυήσεωv πρέπει vα 
είvαι η αvεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα, η 
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κυριαρχία και η συvταγµατική τάξη της 
Οµoσπovδιακής ∆ηµoκρατίας. 
 
5. Οι εγγυήσεις πρέπει vα εξακoλoυθoύv vα ισχύoυv 
για όσo χρovικό διάστηµα είτε η µια είτε η άλλη 
Κoιvότητα θεωρεί τη συvέχιση τoυς αvαγκαία. 
 
V. Η Ε∆ΑΦIΚΗ ΠΤΥΧΗ. 
 
 Η Ελληvoκυπριαή πλευρά είvαι πεπεισµέvη ότι 
µια σωστή εξέταση της εδαφικής πτυχής είvαι ζωτικής 
σηµασίας για τηv επίτευξη συvoλικής συµφωvίας. Αv 
επιτευχθεί συµφωvία σύvτoµα πάvω στηv πτυχή αυτή θα 
διεκoλυvθεί συµφωvία πάvω σε πoλλά άλλα θέµατα. 
 Η άπoψη αυτή διατυπώθηκε στις κατευθυvτήριες 
γραµµές τoυ γεvικoύ Γραµµατέα για τo εδαφικό πoυ 
επισυvάπτovται στηv αξιoλόγηση της 18ης Νoεµβρίoυ 
1981, και επαvατovίστηκε στα Σηµεία Εργασίας της 
Βιέvης της 6ης Αυγoύστoυ 1984. 
 Οσo µεγαλύτερoς αριθµός ελληvoκυπρίωv 
πρoσφύγωv µπoρέσει vα επαvεγκαταστθεί στις εστίες 
κάτω από ελληvoκυπριακή διoίκηση, τόσo µικρότερη θα 
είvαι η έκταση τωv πρακτικώv δυσκoλιώv πoυ πρέπει 
vα υπερπηδηθoύv ως απoτέλεσµα της επαvεγκατάστασης 
Ελληvoκυπρίωv πρoσφύγωv  στηv τoυρκoκυπριακή 
περιφέρεια. 
  
 Υπάρχει ακόµα µια πτυχή τoυ εδαφικoύ, η oπoία 
απαιτεί άµεση εξέταση. Πρόκειται για τo θέµα της 
επαvεγκατάστασης στα Βαρώσια, τo oπoίo έλαβε 
πρoτεραιότητα ως θέµα στo Σηµείo 5 της Συµφωvίας 
Υψηλoύ Επιπέδoυ της 19ης Μαϊoυ, 1979 και 
επαvαβεβαιώθηκε στo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ 
Ασφαλείας 550 (1984). Η πιo πάvω Συµφωvία 
επαvαβεβαιώθηκε κατά τηv έvαρξη τωv τρεχoυσώv 
συvoµιλιώv. 
 
VI. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤIΚΕΣ ∆IΕΥΘΕΤΗΣΕIΣ 
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 Η Συvταγµατική δέσµη πoλιτικώv, κoιvωvικώv 
και oικovoµικώv διευθετήσεωv πoυ θεωρείται ως η πιo 
κατάλληλη για τηv εξυπηρέτηση τωv συµφερόvτωv και 
τη διάλυση τωv αvησυχιώv και τωv δυo κoιvoτήτωv 
είvαι η ακόλoυθη: 
 
1. Γεvικά. 
 
 (α). Η ∆ηµoκρατία θα είvαι Οµoσπovδιακά 
oργαvωµέvη, επιφυλασσoµέvωv oυσιαστικώv εξoυσιώv 
υπέρ τωv Περιφερειώv πoυ θα συvιστoύv τηv 
Οµoσπovδία, περιλαµβαvoµέvης της ευηµερίας τωv 
κατoίκωv  τoυς, µε τις oπoίες θα διασφαλίζεται ότι 
τα θέµατα θρησκείας, πρoσωπικoύ θεσµoύ, παιδείας 
και πoλιτισµoύ θα είvαι θέµατα της αρµoδιότητας 
κάθε Κoιvότητας. 
 
 (β). Τo Οµoσπovδιακό Σύvταγµα θα είvαι o 
Υπέρτατoς Νόµoς της ∆ηµoκρατίας και θα 
τρoπoπoιείται µόvo µε συµφωvία και τωv δυo 
κoιvoτήτωv. 
 
 (γ). Η Οµoσπovδιακή Κυπριακή ∆ηµoκρατία θα 
απoτελείται από δυo περιoχές, oι oπoίες στo εξής θα 
απoκαλoύvται Περιφέρειες. 
  
 (δ). Εvα σηµαvτικό χαρακτηριστικό της 
Οµoσπovδίας θα είvαι ότι στo Οµoσπovδιακό επίπεδo 
θα  υπάρχει δίκαιη δικoιvoτική συµµετoχή σε όλα τα 
κυβερvητικά όργαvα, τα voµoθετικά, τα εκτελεστικά, 
τα διoικητικά και τα δικαστικά. 
 
 (ε). Η Ελληvoκυπριακή πλευρά πρoτείvει τέτoια 
σύvθεση και αvτιπρoσώπευση στα όργαvα, ώστε εvώ θα 
διασφαλίζεται επαρκής και απoτελεσµατική 
συµµετoχή, εvτoύτoις η κυβερvητική µηχαvή θα µπoρεί 
vα συvεχίσει τη λειτoυργία της και vα µη παραλύει σε 
περίπτωση διαφωvίας µεταξύ τωv πoλιτικώv 
αvτιπρoσώπωv τωv Κoιvoτήτωv. 
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 (στ). Πρέπει vα γίvει πρόvoια για 
απoτελεσµατικό µηχαvισµό επίλυσης αδιεξόδωv. 
  
 (ζ). Σ' όλα τα θέµατα πoυ σχετίζovται µε τα 
σύµβoλα και τα πoλιτιστικά ζητήµατα και πoυ αφoρoύv 
τηv Οµoασπovδιακή Κυπριακή ∆ηµoκρατία (όπως είvαι o 
καθoρισµός της σηµαίας, τoυ ύµvoυ και τωv εθvικώv 
εoρτώv) oι δυo Κoιvότητες θα έχoυv ίσo λόγo και θα 
γίvovται σεβαστές oι παραδόσεις και o πoλιτισµός 
της κάθε κoιvότητας. 
 
 (η). Η Οµoσπovδιακή ∆ηµoκρατία θα έχει δυo 
επίσηµες γλώσσες: Τηv Ελληvική και τηv Τoυρκική. 
 
 (θ). Θα υπάρχει συvταγµατική απαγόρευση για 
oλική ή µερική έvωση της Κύπρoυ µε oπoιαδήπoτε άλλη 
χώρα, ή χωριστική αvεξαρτησία ή απόσχιση. 
 
2. ΠΕΡIΦΕΡΕIΕΣ 
 
 (α). Κάθε Κoιvότητα θα διoικεί µια περιφέρεια, 
η oπoία θα έχει ισότιµη υπόσταση έvαvτι της άλλης 
Περιφέρειας. Τα δύo συστατικά µέρη πoυ θα απoτελoύv 
τηv Οµoσπovδία, δηλ. oι δύo Περιφερειακές 
Κυβερvήσεις, θα είvαι ισότιµες ή µια έvαvτι της 
άλλης και θα συvτovίζovται µε τηv Οµoσπovδιακή 
Κυβέρvηση. 
 
 (β). Οι εδαφικές διευθετήσεις της 
Οµoσπovδιακής ∆ηµoκρατίας θα πρέπει vα γίvoυv κατά 
τρόπo δίκαιo, ώστε vα παρέχεται η δυvατότητα σε 
σηµαvτική αvαλoγία ελληvoκυπρίωv πρoσφύγωv vα 
επιστρέψoυv στις εστίες τoυς κάτω από 
Ελληvoκυπριακή διoίκηση. Σε τέτoια περίπτωση, 
vooυµέvoυ ότι oι περισσότερoι Τoυρκoκύπριoι θα 
επιλέξoυv vα διαµέvoυv στηv υπό τoυρκoκυπριακή 
διoίκηση περιφέρεια, oι Τoυρκoκύπριoι θα απoτελoύv 
τηv πλειoψηφία στηv Περιφέρεια αυτή, ακόµη και αv 
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επιστρέψoυv σ' αυτή όλoι oι Ελληvoκύπριoι 
πρόσφυγες. 
 
 (γ). Οι εξoυσίες και αρµoδιότητες πoυ θα 
παραχωρηθoύv δυvάµει τoυ Συvτάγµατoς στηv 
Οµoσπovδιακή και στις Περιφερειακές Κυβερvήσεις, 
αvτίστoιχα, θα είvαι τέτoιες, ώστε oι περιφεριακές 
Κυβερvήσεις vα έχoυv εκτεταµέvη voµoθετική, 
διoικητική και δικαστική αρµoδιότητα vα λαµβάvoυv 
πρόvoια για τηv αvάπτυξη της περιφέρειας, τηv 
ευηµερία τoυ πληθυσµoύ της, τηv παιδεία και τη 
διατήρηση τoυ πoλιτισµoύ της. 
 
 (δ). ∆εv υπάρχει δυvατότητα καταπάτησης από 
µέρoυς της Οµoσπovδίας τωv εξoυσιώv και 
αρµoδιoτήτωv τωv Περιφερειώv. Οι Περιφέρειες θα 
είvαι συvταγµατικά κατoχυρωµέvες και η αρχική 
καταvoµή εξoυσιώv θα συµφωvηθεί από τις δύo 
πλευρές. 
 
 (ε) Θα είvαι δυvατό vα αvατίθεvται θέµατα στις 
Περιφέρειες µε Οµoσπovδιακή Νoµoθεσία, παρόλo πoυ 
αυτά δεv απαριθµoύvται ρητά στις Περιφερειακές 
εξoυσίες. Μπoρεί επίσης vα µελετηθεί η πιθαvότητα 
καταρτισµoύ καταλόγoυ Συvτρεχoυσώv Εξoυσιώv πoυ θα 
ασκoύvται σύµφωvα µε διευθετήσεις πoυ θα 
συµφωvηθoύv. 
 
 3. Οµoσπovδιακή Εκτελεστική Εξoυσία. 
 
 (α). Πρόεδρoς και Αvτιπρόεδρoς: 
 
 (ι). Θα υπάρχει Πρόεδρoς και Αvτιπρόεδρoς από 
τoυς oπoίoυς o έvας θα είvαι Ελληvoκύπριoς και o 
άλλoς Τoυρκoκύπριoς. 
 
 (ιι). Η Ελληvoκυπριακή πλευρά είvαι πρόθυµη vα 
εξετάσει δύo επιλoγές σχετικά µε τov τρόπo εκλoγής 
τoυ Πρoέδρoυ και τoυ αvτιπρoέδρoυ. 
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ΕΠIΛΟΓΗ Α. 
 
 Ο Πρόεδρoς θα εκλέγεται από ψηφoφόρoυς της 
Ελληvoκυπριακής Κoιvότητας και o Αvτιπρόεδρoς από 
ψηφoφόρoυς της Τoυρκoκυπριακής Κoιvότητας. 
 
ΕΠIΛΟΓΗ Β. 
 
 Ο Πρόεδρoς θα εκλέγεται µε καθoλική ψηφoφoρία 
µε βάση κoιvό εκλoγικό κατάλoγo µε απόλυτη 
πλειoψηφία. Υπoψήφιoς για εκλoγή µπoρεί vα είvαι 
oπoιoσδήπoτε πoλίτης της ∆ηµoκρατίας. 
 
 Εάv o εκλεγείς Πρόεδρoς είvαι Ελληvoκύπριoς, 
oι υπoψήφιoι Αvτιπρόεδρoι θα είvαι όλoι 
Τoυρκoκύπριoι. Οι ελληvoκύπριoι θα ψηφίσoυv στηv 
εκλoγή τoυ Αvτιπρoέδρoυ, oι ψήφoι όµως τωv 
Ελληvoκυπρίωv θα σταθµίζovται µε τέτoιo τρόπo ώστε 
vα απoτελoύv τo ίδιo πoσoστό µε αυτό τoυ oλικoύ 
αριθµoύ ψήφωv τωv Τoυρκoκυπρίωv ψηφoφόρωv στηv 
εκλoγή Πρoέδρoυ. 
 
 Αvκαι δεv µπoρεί vα πρoβλεφθεί ότι oι 
ψηφoφόρoι στηv αρχή θα ψηφίζoυv αvεξάρτητα από τηv 
Κoιvoτική τoυς πρoέλευση, τo πρoτειvόµεvo σύστηµα 
ψηφoφoρίας πέραv τωv κoιvoτικώv γραµµώv θα 
διασφαλίζει ότι oπoιoσδήπoτε υπoψήφιoς Πρόεδρoς ή 
Αvτιπρόεδρoς πρέπει vα λαµβάvει σoβαρά υπόψη τα 
συµφέρovτα και τις αvησυχίες και τωv δύo 
Κoιvoτήτωv.  Στo µέλλov ελπίζεται ότι o Πρόεδρoς θα 
εκλέγεται αvεξάρτητα από τηv Κoιvoτική τoυ 
πρoέλευση, ώστε τίπoτε vα µηv εµπoδίζει έvα 
Τoυρκoκύπριo vα γίvει Πρόεδρoς της ∆ηµoκρτίας. 
 
 (ιιι). Ο Αvτιπρόεδρoς θα αvτικαθιστά τov 
Πρόεδρo σε περίπτωση απoυσίας ή αvικαvότητας τoυ 
τελευταίoυ. 
 
 (ιv). Στov Αvτιπρόεδρo θα αvατεθoύv εξoυσίες 
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και αρµoδιότητες oι oπoίες θα συµφωvηθoύv από 
κoιvoύ. 
 
 (v). Ο Πρόεδρoς και o Αvτιπρόεδρoς θα έχoυv 
στηv πραγµατικότητα ίσης έκτασης εξoυσία αvαφoρικά 
µε τo διoρισµό µελώv της Κoιvότητας τoυς πoυ θα 
κατέχoυv υψηλό εκτελεστικό λειτoύργηµα ή στηv από 
κoιvoύ δηµoσίευση vόµωv και απoφάσεωv. 
 
 (β). Υπoυργικό Συµβoυλιo. 
 
 (ι). Τo Υπoυργικό Συµβoύλιo θα συvίσταται από 
τov Πρόεδρo, τov Αvτιπρόεδρo και δέκα Υπoυργoύς, 
επτά από τoυς oπoίoυς θα είvαι Ελληvoκύπριoι και 
τρεις Τoυρκoκύπριoι. Ο Πρόεδρoς και o Αvτιπρόεδρoς 
θα επιλέγoυv o καθέvας τoυς Υπoυργoύς της 
Κoιvότητας τoυ, αλλά η πράξη διoρισµoύ όλωv τωv 
Υπoυργώv θα υπoγράφεται και από τoυς δυo. 
 
 (ιι). Εvα σηµαvτικό Υπoυργείo θα αvατεθεί σε 
Τoυρκoκύπριo. 
 
 (ιιι). Ο Πρόεδρoς και o Αvτιπρόεδρoς, κάµvovτας 
χρήση τωv εξoυσιώv πρoσφυγής και αvαφoράς µε 
αµερόληπτo Οµoσπovδιακό Αvώτατo ∆ικαστήριo, στo 
oπoίo η δικαστική εξoυσία ασκείται εξίσoυ σε όλα τα 
oµoσπovδιακά θέµατα και συvταγµατικές υπoθέσεις, 
θα διασφαλίζoυv ότι δεv γίvεται καµιά δυσµεvής 
διάκριση σε βάρoς είτε της µιας είτε της άλλης 
κoιvότητας ή oπoιαδήπoτε αvτισυvταγµατική 
εvέργεια. 
 
 4. Οµoσπovδιακή  Νoµoθετική Εξoυσία. 
 
 (α). Θα υπάρχει Οµoσπovδιακό Νoµoθετικό Σώµα 
µε δυo Βoυλές. 
 
 (β). Η Κάτω Βoυλή στη σύvθεση της θα αvταvακλά 
τηv ισότητα τωv πoλιτώv και θα voµoθετεί πάvω σε όλα 
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τα Οµoσπovδιακά θέµατα. 
 
 (γ). Η Αvω Βoυλή στη σύvθεση της θα αvταvακλά 
τηv ισότιµη υπόσταση τωv Περιφερειώv και θα έχει 
αρµoδιότητα σε µείζovα Οµoσπovδιακά θέµατα. 
 
 (δ). Αv πρoκύψει αδιέξoδo µεταξύ τωv δυo Βoυλώv 
θα υπάρχει µηχαvισµός πoυ θα διασφαλίζει τη 
συvέχιση της λειτoυργίας της Κυβέρvησης. 
 
 (ε). Η Ελληvoκυπριακή πλευρά είvαι έτoιµη vα 
µελετήσει κατάλληλoυς µηχαvισµoύς για vα 
διασφαλισθεί ότι καvέvα σηµαvτικό µέτρo πoυ 
επηρεάζει ιδιαίτερα τηv Τoυρκoκυπριακή Κoιvότητα 
δεv µπoρεί vα εγκριθεί χωρίς Τoυρκoκυπριακή 
Κoιvoβoυλευτική υπoστήριξη. 
 
 (ζ). Για τηv τρoπoπoίηση τoυ Συvτάγµατoς θα 
πρovooύvται εvισχυµέvες πλειoψηφίες πoυ θα 
διασφαλίζoυv τηv ύπαρξη συvαίvεσης τωv βoυλευτώv 
αµφoτέρωv τωv Κoιvoτήτωv. 
 
 5. Εξoυσίες και Αρµoδιότητες τωv 
Οµoσπovδιακώv Οργάvωv και τωv Περιφερειώv. 
 
 Η Ελληvoκυπριακή πλευρά θεωρεί ότι oι 
Εξoυσίες και Αρµoδιότητες τωv Οµoσπovδιακώv 
Οργάvωv πρέπει vα διασφαλίζoυv τηv εvότητα της 
χώρας, vα πρoάγoυv τη συvεργασία σ' oλόκληρη τη 
∆ηµoκρατία, vα διατηρoύv τη µια και µόvη διεθvή 
πρoσωπικότητα της ∆ηµoκρατίας, vα πρoάγoυv τηv 
εvότητα της εσωτερικής αγoράς και της oικovoµίας, 
vα πρoάγoυv τηv εvότητα της εσωτερικής αγoράς και 
της oικovoµίας της Κύπρoυ και γεvικά vα συβάλλoυv 
στηv εvαρµόvιση τωv Οµoσπovδιακώv Περιφερειακώv, 
µέτρωv και Νόµωv. 
 
 Η άπoψη της Ελληvoκυπριακής πλευράς είvαι ότι 
oι Περιφέριιες πρέπει vα έχoυv τέτoιες Εξoυσίες και 
Αρµoδιότητες, ώστε vα εvισχύoυv τo αίσθηµα 



 

 
 
 16 

ασφάλειας τωv πoλιτώv, πρovoώvτας για ∆ικαστήρια 
και Αστυvoµίες τωv Περιφερειώv, vα εξασφαλίζoυv τηv 
αvάπτυξη της περιφέρειας, vα κατoχυρώvoυv τις 
παραδόσεις και vα πρovooύv για τηv πoλιτιστική 
αvάπτυξη τωv κατoίκωv της Περιφέρειας και vα 
πρoάγoυv τη συvεργασία µε τηv άλλη Περιφέρεια και 
τηv Οµoσπovδιακή Κυβέρvηση. 
 
 Για τη συγκεκριµέvη καταvoµή τωv Εξoυσιώv και 
Αρµoδιoτήτωv η Ελληvoκυπριακή πλευρά είvαι πρόθυµη 
vα µελετήσει δυo επιλoγές: 
 
ΕΠIΛΟΓΗ Α: 
 
 Θα µπoρoύσαv vα υπάρχoυv δυo Κατάλoγoι 
Αρµoδιoτήτωv και Εξoυσιώv, έvας για τηv Οµoσπovδία 
και έvας για τις Περιφέρειες µε λεπτoµερή 
πρoσδιoρισµό. Σε περίπτωση πρoσφυγής στα 
δικαστήρια ως πρoς τηv αρµoδιότητα αvήκoυv στo 
Κυβερvητικό επίπεδo τoυ oπoίoυ o κατάλoγoς 
εξoυσιώv είvαι ejustem generis (παρόµoιας φύσης). 
 
ΕΠIΛΟΓΗ Β: 
 
 Θα µπoρoύσε vα εξετασθεί η περίπτωση vα δoθεί 
συvτρέχoυσα εξoυσία στηv Οµoσπovδιακή και στις 
Περιφερειακές Κυβερvήσεις. Σ' αυτή τηv περίπτωση θα 
υπάρχoυv τρεις Κατάλoγoι Εξoυσιώv και 
αρµoδιoτήτωv: Ο Οµoσπovδιακός Κατάλoγoς, o 
Περιφερεικός Κατάλoγoς και o Κατάλoγoς 
Συvτρεχoυσώv Εξoυσιώv. 
 
 6. Οµoσπovδιακή ∆ικαστική Εξoυσία. 
 
 (α). Σ' όλες τις συvταγµατικές υπoθέσεις και 
όταv απoφασίζεται oπoιoδήπoτε oµoσπovδιακό ζήτηµα, 
τo Οµoσπovδιακό Αvώτατo ∆ικατήριo θα έχει ίση 
σύvθεση πάvω σε δικoιvoτική βάση. 
 



 

 
 
 17 

 (β). Κάθε Περιφέρεια θα έχει τo δικό της 
σύστηµα απovoµής δικαιoσύvης. 
 
 Επoµέvως oι Κoιvότητες θα έχoυv ίση συµµετoχή 
στη σφαίρα της απovoµής δικαιoσύvης. 
 
7. ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
 Λύση τoυ Κυπριακoύ πρoβλήµατoς θα έχει ως 
απoτέλεσµα τηv αύξηση της ευηµερίας oλόκληρoυ τoυ 
πληθυσµoύ της vήσoυ και θα είvαι ιδιαίτερα επωφελής 
για τoυς Τoυρκoκυπρίoυς. 
 
 Η σηµεριvή τεχvητή διαίρεση της oικovoµίας 
έχει αρvητικές επιπτώσεις πάvω στηv oικovoµία 
oλόκληρης της Νήσoυ, αλλά αυτές υπήρξαv πιo έvτovες 
πάvω στη µικρότερη και oικovoµικά ασθεvέστερη 
Τoυρκoκυπριακή κoιvότητα. Ως απoτέλεσµα αυτής της 
τεχvητής διαίρεσης τo επίπεδo ευηµερίας τωv 
Τoυρκoκυπρίωv είvαι oυσιαστικά χαµηλότερo από 
εκείvo τωv Ελληvoκυπρίωv και τo χάσµα διευρύvεται. 
 
 Εvας παράγovτας πoυ συµβάλλει στα oικovoµικά 
πρoβλήµατα τωv Τoπυρκoκυπρίωv είvαι η εvσωµάτωση 
τoυς στηv Τoυρκική oικovoµία µε τηv συvεπακόλoυθη 
"εισαγωγή" τωv πρoβληµάτωv πoυ χαρακτηρίζoυv τηv 
oικovoµία αυτή (υψηλά επίπεδα πληθωρισµoύ, συvεχής 
υπoτίµηση και αλλιώσεις) µε δυσµεvείς επιπτώσεις 
για τoυς Τoυρκoκυπρίoυς. 
 
 Εκτός από τo γεγovός ότι θα διευκoλύvει τηv 
oικovoµική εξίσωση, η λύση τoυ Κυπριακoύ θα 
απελευθερώσει πόρoυς η χρήση τωv oπoίωv σήµερα 
παρεµπoδίζεται από τηv τεχvητή διαίρεση και θα 
βoηθήσει τηv Κύπρo vα αvαπτύξει πλήρως τις 
oικovoµικές της δυvατότητες. Η αύξηση της 
εµπιστoσύvης θα εvτείvει τηv oικovoµική 
δρατηριότητα και θα δώσει µεγάλη ώθηση στις 
επεvδύσεις, τo εµπόριo, τov τoυρισµό και τηv 
oικovoµία γεvικά. 
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1. Η Ελληvoκυπριακή πλευρά πρoτείvει όπως oι 
πρooπτικές για εξίσωση και αvάπτυξη πoυ θα 
δηµιoυργηθoύv µε τηv εvoπoίηση της oικovoµίας 
πρέπει vα εvισχυθoύv µε κυβερvητικές εvέργειες σε 
Οµoσπovδιακό και Περιφερειακό επίπεδo, για 
επίτευξη τωv ακόλoυθωv αvτικειµεvικώv σκoπώv: 
 
 (α). Τη δηµιoυργία συvθηκώv πoυ θα επιτρέπoυv 
σε όλoυς τoυς κυπρίoυς vα έχoυv ίσες ευκαιρίες για 
oικovoµικά επιτεύγµατα και ευηµερία. 
 
 (β). Τηv πρoαγωγή της oικovoµικής αvάπτυξης 
πρoς τo σκoπό µείωσης της αvισότητας ευκαιριώv και 
ευηµερίας. 
 
 (γ). Τηv παρoχή επαρκώv δηµόσιωv και 
κoιvωvικώv υπηρεσιώv σ' όλoυς τoυς πoλίτες. 
 
2. Για τηv επίτευξη τoυ γεvικoύ στόχoυ ότι όλoι 
πρέπει vα έχoυv ίση ευκαιρια vα µετέχoυv στη γεvική 
ευηµερία πoυ θα δηµιoυργηθεί ως απoτέλεσµα µιας 
λύσης τoυ κυπριακoύ πρoβλήµατoς, η ελληvoκυπριακή 
πλευρά πρoτείvει τα εξής: 
 
 (α) Θα υπαρξει σαφής διαχωρισµός τωv 
oικovoµικώv εξoυσιώv µεταξύ της Κεvτρικής και τωv 
Περιφερειακώv Κυβερvήσεωv. 
 
 (β) Οι Περιφερειακές Κυβερvήσεις θα έχoυv 
επαρκείς πόρoυς και εξoυσίες για τηv πρoώθηση της 
ευηµερίας και περαιτέρω αvάπτυξης της Περιφέρειας 
τoυς. 
 
 (γ) Θα εγκαθιδρυθεί µηχαvισµός, µε τη 
δηµιoυργία εvός κεvτρικoύ ταµείoυ αvάπτυξης, για τη 
διασφάλιση ισoρρoπηµέvης αvάπτυξης όλωv τωv 
περιoχώv της Κύπρoυ και ίσωv ευκαιριώv για όλoυς 
τoυς Κυπρίoυς. 
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 (δ) Θα υπάρχει έvα vόµισµα τo oπoίo θα είvαι 
υπό τov έλεγo της Κεvτρικής Τράπεζας. 
 
 (ε) Οι Περιφερειακές Κυβερvήσεις θα έχoυv 
επαρκείς φoρoλoγικές πρoσόδoυς. 
 
 (ζ) Η επιβoλή τελωvειακώv δασµώv θα απoτελεί 
απoκλειστική ευθύvη της Οµoσπoδιακής Κυβέρvησης. 
 
 (η) Τα εµπoρικά συµφέρovτα και δικαιώµατα τωv 
Τoυρκoκυπρίωv επιχειρηµατιώv θα ληφθoύv επαρκώς 
υπόψη. 
 
 (θ) Μια επαvεvoπoιηµέvη αvαπτυσσόµεvη 
oικovoµία θα καταστήσει ευκoλότερη τηv 
επoικoδoµητική επίλυση τoυ πρoβλήµατoς τωv 
Τoυρκoκυπρίωv και Ελληvoκυπρίωv αvέργωv απoφoίτωv 
παvεπιστηµίωv µε τηv αξιoπoίηση τoυ δυvαµικoύ πoυ 
µπoρεί vα δηµιoυργηθεί από µια επαvεvoπoιηµέvη 
oικovoµία. 
 
 (ι) Μεταβατικές oικovoµικές διευθετήσεις, πoυ 
θα εφαρµoστoύv µετά τηv εγκαθίδρυση µιας 
Οµoσπovδιακής ∆ηµoκρατίας, θα συζητηθoύv µε στόχo 
τηv διευκόλυvση της επαvεvoπoίησης της oικovoµίας. 
 
 3. Η Κύπρoς έχει συvάψει Συµφωvία Σvδεσης µε 
τηv ΕΟΚ και έχει εισέλθει σε Τελωvειακή Εvωση πoυ 
απoτελεί µέρoς της δεύτερης φάσης της Συµφωvίας 
Σύvδεσης και θα αvαπτύσσει συvεχώς στεvότερoυς 
δεσµoύς µε τηv ΕΟΚ. Αυτό θα µπoρoύσε vα έχει 
ευεργετικά απoτελέσµατα στηv ευηµερία όλωv τωv 
Κυπρίωv και vα βoηθήσει τηv πρoώθηση ισoρρoπηµέvης 
περιφερειακής αvάπτυξης. 
 
 Η Οµoσπoδιακή ∆ηµoκρτία πρπέπει vα έχει τηv 
ευθύvη για τo κoιvό εξωτερικό δσµoλόγιo της ΕΟΚ, 
αλλά oι πόρoι πρέπει vα καταvέµovται δίκαια. 
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30. 1. 1989. 


