ΤΝΘΗΚΗ ΤΜΜΑΥΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ,
ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΙ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ
Λονδίνο, 19 Φεβποςαπίος 1959
1.

Ζ Γεκνθξαηία ηεο Κύπξνπ, ε Διιάο θαη ε Σνπξθία ζα

ζπλεξγάδσληαη δηα ηελ θνηλήλ απηώλ άκπλαλ θαη αλαιακβάλνπλ ηελ
ππνρξέσζηλ, δηα ηεο παξνύζεο πλζήθεο, λα ζπλελλννύληαη επί ησλ
πξνβιεκάησλ άηηλα ζέηεη ε ελ ιόγσ άκπλα.
2.

Σα

Τςειά

πκβαιιόκελα

Μέξε

ππνρξενύληαη

όπσο

απνθξνύζνπλ πάζαλ επίζεζηλ, άκεζνλ ή έκκεζνλ ζηξεθνκέλελ θαηά ηεο
αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ.
3.

Ωο εθδήισζηο ηεο πκκαρίαο ηαύηεο, θαη πξνο επίηεπμηλ ηνπ

πξναλαθεξζέληνο ζθνπνύ, ζέιεη ηδξπζή Σξηκεξέο ηξαηεγείνλ επί ηνπ εδάθνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ.
4.

Ζ Διιάο ζα ζπκκεηάζρε εηο ην ελ ησ πξνεγνπκέλσ άξζξσ

αλαθεξζέλ ηξαηεγείνλ δηα δπλάκεσο 950 αμησκαηηθώλ, ππαμησκαηηθώλ θαη
ζηξαηησηηθώλ θαη ε Σνπξθία δηα δπλάκεσο 650 αμησκαηηθώλ, ππαμησκαηηθώλ
θαη ζηξαηησηώλ. Ο Πξόεδξνο θαη ν Αληηπξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο
Κύπξνπ ζα δύλαληαη δηα θνηλήο ζπκθσλίαο λα δεηνύλ από ηελ Διιεληθήλ
θαη Σνπξθηθήλ Κπβέξλεζηλ ηελ αύμεζηλ ή ηελ ειάηησζηλ ηεο Διιηληθήο θαη ηεο
Σνπξθηθήο δπλάκεσο.
5.

Οη αλσηέξσ Έιιελεο θαη Σνύξθνη αμησκαηηθνί ζα κεξηκλήζνπλ

δηα ηελ εθγύκλαζηλ ηνπ ζηξαηνύ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ.
6.

Ζ Αξρεγία ηνπ Σξηκεξνύο ηξαηεγείνπ ζα αλαιακβάλεηαη

ελαιιάμ θαη δηά δηάζηεκα ελόο έηνπο ππό ελόο Αλσηάηνπ Αμησκαηηθνύ
Κππξίνπ, Έιιελνο θαη Σνύξθνπ όζηηο ζα ππνδεηθλύεηαη ππό ησλ
Κπβεξλήζεσλ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο θαη ππό ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ
Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ.
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ΓΗΛΩΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΟΤ ΗΝΩΜΔΝΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ
Ζ Κπβέξλεζηο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλλίαο θαη
ηεο Βνξείνπ Ηξιαλδίαο, εμεηάζαζα ηα έγγξαθα ηα ζρεηηθά πξνο ηελ
δεκηνπξγίαλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ, ζπκπεξηιακβάλνληα ηελ
Βαζηθήλ Γηάξζξσζηλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ, ηελ πλζήθελ
Δγγπήζεσο

θαη

ηελ

πλζήθελ

πκκαρίαο,

άηηλα

ζπλεηάγεζαλ

θαη

ελεθξίζεζαλ ππό ησλ Αξρεγώλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Διιάδνο θαη Σνπξθίαο ελ
Επξίρε ηελ 11 Φεβξνπαξίνπ 1959 θαη ιακβάλνπζα ππ' όςεη ηαο ελ Λνλδίλσ
από 11 κέρξη 16 Φεβξνπαξίνπ 1959 δηεμαρζείζαο ζπλελλνήζεηο κεηαμύ ησλ
Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδνο, Σνπξθίαο θαη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
δεινί:
Α.

Όηη, ππό ηελ αίξεζηλ ηεο απνδνρήο ησλ αηηεκάησλ απηήο

(requirement), σο ηαύηα εθηίζεληαη ελ παξαγξάθσ Β θαησηέξσ, απνδέρεηαη
ηα ππό ησλ Αξρεγώλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Διιάδνο θαη Σνπξθίαο εγθξηζέληα
έγγξαθα σο ηελ ζπκπεθσλεκέλελ βάζηλ ηνπ ηειηθνύ δηαθαλνληζκνύ ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο Κύπξνπ.
Β.

Όηη ηε εμαηξέζεη δύν πεξηνρώλ εηο
α)

Αθξνηήξηνλ-Δπηζθνπή-Παξακάιη θαη

β)

Γεθέιεηα-Πέξγακνο-Άγηνο Νηθόιανο-Ξπινθάγνπ, αίηηλεο

ζέινπλ παξακείλεη ππό πιήξε Βξεηαλληθήλ Κπξηαξρίαλ δέρεηαη λα
κεηαβηβάζε ηελ θπξηαξρίαλ επί ηεο Νήζνπ ηεο Κύπξνπ εηο ηελ Γεκνθξαηίαλ
ηεο Κύπξνπ ππό ηνπο εμήο όξνπο:
1.

Όηη ζέινπζη εμαζθαιηζζή εηο ηελ Κπβέξλεζηλ ηνπ

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηα δηθαηώκαηα εθείλα άηηλα είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ
λα θαηαζηή δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνηειεζκαηηθώο αη δύν σο άλσ
πεξηνραί σο ζηξαηησηηθνί βάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμύ άιισλ ησλ
δηθαησκάησλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ελ ησ ζπλεκκέλσ Παξαξηήκαηη, θαη όηη
ζέινπζη παξαζρεζή ππό ηεο Διιάδνο, ηεο Σνπξθίαο, θαη ηεο Γεκνθξαηίαο
ηεο Κύπξνπ ηθαλνπνηεηηθαί εγγπήζεηο πεξί ηεο αθεξαηόηεηνο ησλ ππό
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Βξεηαλληθήλ Κπξηαξρίαλ παξακελνπζώλ πεξηνρώλ θαη ηεο ρξήζεσο θαη
αζθήζεσο ππό ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ησλ σο άλσ αλαθεξζέλησλ
δηθαησκάησλ.
2.

Όηη δηα ζπκθσλίαο ζέινπζη πξνβιεθζή.

3.

Ζ

πξνζηαζία

ησλ

ζεκειησδώλ

αλζξσπίλσλ

δηθαησκάησλ ησλ δηαθόξσλ Κνηλνηήησλ ελ Κύπξσ.
4.

Ζ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ησλ

Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ ελ Κύπξσ.
5.

Ο θαζνξηζκόο ηεο εζληθόηεηνο ησλ πξνζώπσλ άηηλα

εκπίπηνπλ εηο ηνλ δηαθαλνληζκόλ.
6.

Ζ αλάιεςηο ππό ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ ησλ

ελδεηθλπνκέλσλ (appropriate) ππνρξεώζεσλ ηεο παξνύζεο Κπβεξλήζεσο
ηεο Κύπξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαθαλνληζκνύ απαηηήζεσλ.
Γ.

Όηη ε Κπβέξλεζηο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ επηθξνηεί ην

ζρέδηνλ πλζήθεο πκκαρίαο κεηαμύ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ, ηνπ
Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο, θαη ζέιεη
ζπλεξγαζζή κεηά ησλ κεξώλ ηεο ζπκθσλίαο ηαύηεο δηα ηελ θνηλήλ άκπλαλ
ηεο Κύπξνπ.
Γ.

Όηη ην ύληαγκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ ζέιεη ηεζή ελ

ηζρύη θαη ε επίζεκνο ππνγξαθή ησλ αλαγθαίσλ νξγάλσλ ππό ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ρσξώλ ζέιεη ιάβε ρώξαλ θαηά ηελ ζπληνκσηέξαλ
πξαθηηθώο δπλαηήλ εκεξνκελίαλ θαη όηη θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηαύηελ ε
Κπξηαξρία ζέιεη κεηαβηβαζζή εηο ηελ Γεκνθξαηίαλ ηεο Κύπξνπ.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ρεηηθώο πξνο ηαο πεξηνράο αίηηλεο πξόθεηηαη λα παξακείλνπλ ππό
Βξεηαλληθήλ Κπξηαξρίαλ ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα ζέινπλ είζζαη αλαγθαία:
α)

Ζ ζπλέρηζηο ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο, άλεπ πεξηνξηζκνύ θαη
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αλελνριήησο, ησλ πθηζηακέλσλ κηθξώλ ηνπνζεζηώλ, ησλ πεξηερνπζώλ
ζηξαηησηηθάο θαη άιιαο εγθαηαζηάζεηο θαη ε άζθεζηο πιήξνπο ειέγρνπ εληόο
ησλ ηνπνζεζηώλ ηνύησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηώκαηνο
θπιάμεσο θαη ππεξαζπίζεώο ησλ σο θαη ηνπ απνθιεηζκνύ ηεο παξακνλήο
ελ απηαίο πξνζώπνπ κε εμνπζηνδνηεκέλνπ ππό ηεο θπβεξλήζεσο ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.
β)

Ζ ειεπζέξα ρξεζηκνπνίεζηο νδώλ, ιηκέλσλ θαη άιισλ

εγθαηαζηάζεσλ δηα ηελ θίλεζηλ πξνζσπηθνύ θαη πιηθνύ (stores) πάζεο
θύζεσο πξνο ηελ θαηεύζπλζηλ ησλ σο άλσ πεξηνρώλ θαη ηνπνζεζηώλ, από
ηνύησλ ή κεηαμύ ηνύησλ.
γ)

Ζ

ζπλέρηζηο

ηεο

ρξήζεσο

θαζσξηζκέλσλ

ιηκεληθώλ

εγθαηαζηάζεσλ ελ Ακκνρώζησ.
δ.)

Ζ ρξεζηκνπνίεζηο δεκνζίσλ ππεξεζηώλ (σο αη ηνπ ύδαηνο,

ηειεθώλνπ, ηειεγξάθνπ, ειεθηξηθήο ελεξγείαο θιπ.).
ε.)

Ζ

από

θαηξνύ

εηο

θαηξόλ

ρξεζηκνπνίεζηο

σξηζκέλσλ

θαζνξηζζεζνκέλσλ πεξηνρώλ, πξνο εθπαίδεπζηλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ
ζη)

Ζ ρξεζηκνπνίεζηο ηνπ αεξνδξνκίνπ ελ Λεπθσζία νκνύ κεηά

ησλ ηπρόλ αλαγθαηνύλησλ θηηξίσλ θαη ππεξεζηώλ επί ηνπ αεξνδξνκίνπ ή
ζπλδενκέλσλ κεη' απηνύ θαζ' νλ βαζκόλ ζεσξείηαη αλαγθαίνλ ππό ησλ
Βξεηαλληθώλ αξρώλ δηα ηελ θίλεζηλ (Operation) αεξνζθαθώλ ελ εηξήλε θαη
ελ πνιέκσ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αζθήζεσο επηρεηξεζηαθνύ
ειέγρνπ επί ηεο ελαεξίνπ θπθινθνξίαο.
δ)

Ζ

άλεπ

πεξηνξηζκώλ

ππέξπηεζηο

ηνπ

εδάθνπο

ηεο

Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ.
ε)

Ζ άζθεζηο δηθαζηηθήο δηθαηνδνζίαο επί ησλ βξεηαλληθώλ

δπλάκεσλ εηο έθηαζηλ παξεκθεξή πξνο ηελ πξνβιεπνκέλελ ππό ηνπ
άξζξνπ 7 ηεο ζρεηηθήο πξνο ην θαζεζηώο ησλ Γπλάκεσλ ησλ Μεξώλ ηεο
πλζήθεο Βνξείνπ Αηιαληηθήο πκθσλίαο όζνλ αθνξά σξηζκέλα αδηθήκαηα
δηαπξαηηόκελα επί ηνπ εδάθνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ.
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ζ)

Ζ ειεπζέξα ρξεζηκνπνίεζηο εηο ηαο πεξηνράο θαη ηνπνζεζίαο

(ηαύηαο) εξγαηώλ εμ εηέξσλ πεξηνρώλ ηεο Κύπξνπ.
η)

Ζ

θαηόπηλ

ζπλελλνήζεσο

κεηά

ηεο

Κπβεξλήζεσο

ηεο

Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ απόθηεζηο ηνπ δηθαηώκαηνο ρξεζηκνπνηήζεσο
νησλδήπνηε πξνζζέησλ κηθξώλ ηνπνζεζηώλ θαη πξνζζέησλ δηθαησκάησλ
άηηλα ην Ζλσκέλνλ Βαζίιεηνλ ήζειε, από θαηξνύ εηο θαηξόλ, ζεσξήζε
ηερληθώο αλαγθαία δηα ηελ απνηειεζκαηηθήλ ρξεζηκνπνίεζηλ ησλ ελ Κύπξσ
πεξηνρώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ησλ βάζεσλ απηώλ.
Άπθπον 2 Γιρ ηηρ ςνθήκηρ Δγγςήζεωρ.
Σν Βαζίιεηνλ ηεο Διιάδνο, ε Γεκνθξαηία ηεο Σνπξθίαο θαη ε
Γεκνθξαηία ηεο Κύπξνπ, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζηλ λα ζεβαζζνύλ ηελ
αθεξαηόηεηα ησλ πεξηνρώλ αίηηλεο ζα παξακείλνπλ ππό ηελ Κπξηαξρίαλ ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ άκα ηε δεκηνπξγία ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ θαη
εγγπώληαη όπσο ην Ζλσκέλνλ Βαζίιεηνλ πνηή ρξήζηλ θαη απνιαύε ησλ
δηθαησκάησλ, άηηλα εμαζθαιίδνληαη εηο ην Ζλσκέλνλ Βαζίιεηνλ ππό ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ, ζπκθώλσο πξνο ηελ δήισζηλ ηεο Κπβεξλήζεσο
ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.
Γήλωζιρ ηων Τποςπγών ηων Δξωηεπικών ηηρ Δλλάδορ και ηηρ
Σοςπκίαρ
Οη ππνπξγνί ησλ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο ιαβόληεο ππ' όςηλ ηελ γελνκέλελ ηελ 17ελ Φεβξνπαξίνπ 1959 ππό ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ δήισζηλ, δέρνληαη ηελ δήισζηλ ηαύηελ,
νκνύ κεηά ηνπ θεηκέλνπ ηνπ εγθξηζέληνο ππό ησλ Αξρεγώλ ηεο Διιεληθήο
θαη Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο ελ Επξίρε ηελ 11ελ Φεβξνπαξίνπ 1959, σο
απνηεινύζαλ ηελ ζπκπεθσλεκέλελ βάζηλ δηα ηελ ηειηθήλ ξύζκηζηλ ηνπ
Κππξηαθνύ πξνβιήκαηνο.
Γήλωζιρ ηος απσιεπιζκόπος Μακαπίος
Ο

Αξρηεπίζθνπνο

Μαθάξηνο

αληηπξνζσπεύσλ

ηελ

Διιεληθήλ

Κππξηαθήλ Κνηλόηεηα, εμεηάζαο ηα έγγξαθα ηα αλαθεξόκελα εηο ηελ
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δεκηνπξγίαλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ, άηηλα ζπλεηάγεζαλ θαη ελεθξίζεζαλ ππό ηελ Αξρεγώλ ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο
ελ Επξίρε ηελ 11ελ Φεβξνπαξίνπ 1959, σο θαη ηαο δειώζεηο ηαο γεγνκέλαο
ππό ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ππό ησλ Τπνπξγώλ
ησλ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο ηελ 17ελ Φεβξνπαξίνπ
1959, δεινί όηη απνδέρεηαη ηα θείκελα θαη ηαο δειώζεηο σο ηελ
ζπκπεθσλεκέλελ

βάζηλ

δηα

ηελ

ηειηθήλ

ξύζκηζηλ

ηνπ

Κππξηαθνύ

πξνβιήκαηνο.
Γήλωζιρ Γπ. Κιοςηζούκ
Ο Γξ. Κηνπηζνύθ αληηπξνζσπεύσλ ηελ Σνπξθηθήλ Κππξηαθήλ
Κνηλόηεηα, εμεηάζαο ηα έγγξαθα ηα αλαθεξόκελα εηο ηελ δεκηνπξγίαλ ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ, άηηλα ζπλεηάγεζαλ θαη ελεθξίζεζαλ ππό ησλ
Αξρεγώλ ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο ελ Επξίρε ηελ
11ελ Φεβξνπαξίνπ 1959, σο θαη ηαο δειώζεηο ηαο γελνκέλαο ππό ηεο
Κπβεξλήζεσο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ππό ησλ Τπνπξγώλ ησλ
Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο ηελ 17ελ Φεβξνπαξίνπ 1959,
δεινί όηη απνδέρεηαη ηα θείκελα θαη ηαο δειώζεηο σο ηελ ζπκπεθσλεκέλελ
βάζηλ δηα ηελ ηειηθήλ ξύζκηζηλ ηνπ Κππξηαθνύ πξνβιήκαηνο.
ςμπεθωνημένα μέηπα δια ηην πποεηοιμαζίαν ηων εν Κύππω νέων
διακανονιζμών
1.

Πάληα ηα κεηαζρόληα ηεο Γηαζθέςεσο κέξε πηνζεηνύλ κεηά

ζηαζεξόηεηνο ηνλ ηεζέληα ζθνπόλ όπσο ην ύληαγκα (πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ εθινγώλ ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ ηξηώλ Βνπιώλ) θαη
αη ζπλζήθαη ηεζνύλ ελ πιήξεη ηζρύη επζύο σο ηνύην θαηαζηή πξαθηηθώο
δπλαηόλ θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη νπρί βξαδύηεξνλ ησλ 12 κελώλ από ηεο
ζεκεξηλήο εκεξνκελίαο (19 Φεβξνπαξίνπ 1959). Σα απνβιέπνληα εηο ηελ
κεηαβίβαζηλ ηεο θπξηαξρίαο ελ Κύπξσ κέηξα ζα ηεζνύλ ακέζσο ελ
εθαξκνγή.
Σν πξώηνλ ησλ κέηξσλ ηνύησλ ζα είλαη ε άκεζνο εγθαζίδξπζηο:
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α)
θαζήθνλ

Μηαο Μηθηήο Δπηηξνπήο ελ Κύπξσ επηθνξηηζκέλεο κε ην
λα

απνπεξαηώζε

ρέδηνλ

πληάγκαηνο

ηεο

Αλεμαξηήηνπ

Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ, εηο ν ζα ελζσκαησζή ε ζπκθσλεζείζα εηο ηελ
Γηάζθεςηλ ηεο Επξίρεο βαζηθή δηάξζξσζηο. Ζ Δπηηξνπή αύηε ζα
απνηειεζζή εμ ελόο αληηπξνζώπνπ ηεο Διιεληθήο Κππξηαθήο θαη εμ ελόο
ηεο Σνπξθηθήο Κππξηαθήο Κνηλόηεηνο θαη εμ ελόο αληηπξνζώπνπ νξηδνκέλνπ
ππό ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο θαη ελόο αληηπξνζώπνπ νξηδνκέλνπ ππό
ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο, σο θαη ελόο Ννκηθνύ πκβνύινπ νξηδνκέλνπ
ππό ησλ Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδνο θαη Σνπξθίαο. Ζ Δπηηξνπή
θαηά ηελ εθηέιεζηλ ησλ εξγαζηώλ απηήο ζα ιακβάλε ππ' όςηλ θαη ζα ηεξή
επζπλεηδήησο ηα πεξηερόκελα εηο ηα θείκελα ηεο Γηαζθέςεσο ηεο Επξίρεο
ζεκεία, ζα εθπιεξώζε ην έξγνλ ηνύην ζπκθώλσο πξνο ηαο δηαηππνπκέλαο
εηο ηαο σο άλσ θεηκέλαο αξράο.
β)

Μηαο Μεηαβαηηθήο Δπηηξνπήο ελ Κύπξσ ερνύζεο σο έξγνλ λα

θαηαξηίζε ζρέδηα πξνζαξκνγήο θαη αλαδηνξγαλώζεσο ηεο Κπβεξλεηηθήο
κεραλήο ηεο Κύπξνπ πξνεηνηκάδνπζα ηελ κεηαβίβαζηλ ηεο εμνπζίαο εηο ηελ
αλεμάξηεηνλ Γεκνθξαηίαλ ηεο Κύπξνπ.
Ζ Δπηηξνπή αύηε ζα απνηειεζζή εθ ηνπ Κπβεξλήηνπ ηεο Κύπξνπ,
ηνπ εγεηηθνύ αληηπξνζώπνπ ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηνο θαη ηνπ εγεηηθνύ
αληηπξνζώπνπ ηεο Σνπξθηθήο Κνηλόηεηνο θαη άιισλ Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ
Κππξίσλ νξηδνκέλσλ ππό ηνπ Κπβεξλήηνπ θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κεηά ησλ
δύν σο άλσ εγεηηθώλ αληηπξνζώπσλ θαηά ηξόπνλ ν νπνίνο δελ ζα έξρεηαη
εηο αληίζεζηλ πξνο ηελ παξάγξαθνλ 5 ηεο Βαζηθήο Γηαξζξώζεσο.
γ)

Μηαο Μηθηήο Δπηηξνπήο ελ Λνλδίλσ απνηεινπκέλεο εμ ελόο

αληηπξνζώπνπ εθάζηεο ησλ Κπβεξλήζεσλ Διιάδνο, Σνπξθίαο, θαη Μ.
Βξεηαλλίαο θαη ελόο αληηπξνζώπνπ ηεο Διιεληθήο θαη ελόο ηεο Σνπξθηθήο
Κνηλόηεηνο ηεο Κύπξνπ, επηθνξηηζκέλεο λα πξνπαξαζθεπάζε ηαο ηειηθάο
ζπκβάζεηο εηο εθαξκνγήλ ησλ ζπκθσλεζέλησλ θαηά ηελ ελ Λνλδίλσ
Γηάζθεςηλ. Ζ Δπηηξνπή αύηε ζα εηνηκάζε ζρέδηα πξνο ππνβνιήλ εηο ηαο
Κπβεξλήζεηο θαιύπηνληα κεηαμύ άιισλ ζέκαηα πξνθύπηνληα εθ ηεο
δηαηεξήζεσο πεξηνρώλ ελ Κύπξσ ππό ηελ Βξεηαλληθήλ θπξηαξρίαλ, ηελ
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παξαρώξεζηλ εηο ηελ Κπβέξλεζηλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ σξηζκέλσλ
επηβνεζεηηθώλ

δηθαησκάησλ

θαη

επθνιηώλ

ππό

ηεο

αλεμαξηήηνπ

Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ, δεηήκαηα εζληθόηεηνο, ηνλ ρεηξηζκόλ ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο παξνύζεο Κπβεξλήζεσο ηεο Κύπξνπ θαη ηα
δεκνζηνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηα πξνθύπηνληα εθ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο αλεμαξηήηνπ Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ.
3.

Ο Κπβεξλήηεο θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κεηά ησλ δύν εγεηηθώλ

αληηπξνζώπσλ ζα θαιέζε αηνκηθώο κέιε ηεο Μεηαβαηηθήο Δπηηξνπήο λα
αλαιάβνπλ εηδηθά θαζήθνληα εηο ηδηαίηεξα ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
Κπβεξλήζεσο. Ζ δηαδηθαζία αύηε ζα αξρίζε ην ηαρύηεξνλ δπλαηόλ θαη ζα
επεθηαζή πξννδεπηηθώο.
4.

Σα κλεκνλεπόκελα εηο ην άξζξνλ 4 ηεο πλζήθεο πκκαρίαο

κεηαμύ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ, ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο θαη ηεο
Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο επηηειεία ζα εγθαζηδξπζνύλ 3 κήλαο κεηά ηελ
ζπκπιήξσζηλ ηνπ έξγνπ ηεο αλαθεξνκέλεο εηο ηελ σο άλσ παξάγξαθνλ 2α
Δπηηξνπήο θαη ζα απνηειήηαη εθ πεξησξηζκέλνπ αξηζκνύ αμησκαηηθώλ
νίηηλεο ζα αλαιάβνπλ ακέζσο ηελ εθπαίδεπζηλ ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ.
Σα ειιεληθά θαη ηνπξθηθά ηκήκαηα ζα εηζέιζνπλ εηο ην έδαθνο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ ηελ εκέξαλ θαζ' ελ ε θπξηαξρία ζα κεηαβηβαζζή
εηο ηελ Γεκνθξαηίαλ.

