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Εισαγωγικό Σηµείωµα 

Στις 30 Ιανουαρίου 1989 ο τότε Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου 
επέδωσε στον κ. Ντενκτάς έγγραφο τιτλοφορούµενο «∆ιάγραµµα προτάσεων για την 
εγκαθίδρυση Οµόσπονδης ∆ηµοκρατίας και για τη λύση του Κυπριακού προβλήµατος».  

Στο περιεκτικό αυτό έγγραφο η Κυπριακή Κυβέρνηση περιέλαβε διάγραµµα προτάσεων 
πάνω σε όλες τις πτυχές του Κυπριακού προβλήµατος µε σκοπό την υποβοήθηση της 
προσπάθειας για επίτευξη µιας κατόπιν διαπραγµατεύσεων διευθέτησης.  

Οι προτάσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς συνάδουν µε τις πρόνοιες των συµφωνιών 
υψηλού επιπέδου του 1977 και του 1979, και είναι σύµφωνες µε το Χάρτη και τα 
ψηφίσµατα και τις αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών για την Κύπρο.  

Το πνεύµα που διέπει τις προτάσεις είναι η προώθηση του στόχου της εγκαθίδρυσης µιας 
ανεξάρτητης, κυρίαρχης, εδαφικά ακέραιης, αδέσµευτης Οµόσπονδης ∆ηµοκρατίας που 
θα προάγει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και φιλικές σχέσεις και 
συνεργασία µε όλους τους γείτονές της.  

Το έγγραφο διασαφηνίζει την κατάσταση πάνω σε σηµαντικά θέµατα. Ιδιαίτερη προσοχή 
δόθηκε στο πώς θα διατηρηθεί η ενότητα της χώρας, ώστε όλοι οι Κύπριοι να ζουν και 
να συνεργάζονται µαζί ειρηνικά σε ένα ανεξάρτητο κράτος, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει 
στην εγκαθίδρυση ενός οµόσπονδου συστήµατος που να µπορεί να λειτουργεί 
αποτελεσµατικά έτσι που να διευκολύνεται η πρόοδος, να δηµιουργείται εµπιστοσύνη 
µεταξύ των δύο πλευρών και να ενισχύεται η νοµιµοφροσύνη προς τους θεσµούς της 
οµοσπονδίας.  

Η προσέγγιση είναι η δίκαιη αντιµετώπιση του προβλήµατος ασφάλειας και για τις δύο 
κοινότητες στα πλαίσια µιας αποστρατικοποιηµένης οµόσπονδης δηµοκρατίας έτσι που 
όλοι οι πολίτες να µπορούν να έχουν εµπιστοσύνη στο µέλλον και να αισθάνονται ότι η 
προσωπική τους ασφάλεια, η περιουσία και όλα τα άλλα δικαιώµατά τους είναι 
κατοχυρωµένα.  

Η προτεινόµενη Οµοσπονδία προνοεί ισότητα των περιφερειών που θα την αποτελούν 
και την εφαρµογή της δικοινοτικότητας ενώ και οι δύο κοινότητες θα µετέχουν σε όλα τα 
συνταγµατικά όργανα της Οµόσπονδης ∆ηµοκρατίας. Ταυτόχρονα η Οµοσπονδία θα 
κατοχυρώνει τη διατήρηση της κουλτούρας και των παραδόσεων της κάθε κοινότητας 



και τις δηµοκρατικές αρχές της ισότητας όλων των Κύπριων πολιτών, χωρίς διάκριση, σε 
όλους τους τοµείς, και θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε ολόκληρη την 
Κύπρο.  

Επιθυµία της Κυπριακής Κυβέρνησης ήταν να υπάρχει ισότιµη µεταχείριση όλων των 
πολιτών της, ενώ ταυτόχρονα να διατηρηθούν η ισότητα, ο χαρακτήρας και η 
δηµογραφική δοµή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

Το Εθνικό Συµβούλιο επαναβεβαίωσε την υιοθέτηση των προτάσεων αυτών ως βάσης 
για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό. Η τελευταία σχετική απόφαση του 
Εθνικού Συµβουλίου λήφθηκε την 1η Αυγούστου 1996.  

 

 

Πλαίσιο Προτάσεων 

 

I. Γενική Προσέγγιση 

Επειδή η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πεπεισµένη ότι συµφωνία για µια δίκαιη και 
βιώσιµη λύση του Κυπριακού προβλήµατος αποτελεί επείγουσα ανάγκη και ότι τα δεινά 
και η αβεβαιότητα που υφίσταται ο Κυπριακός λαός δεν πρέπει να παρατείνονται, 
γι΄αυτό υποβάλλει διάγραµµα προτάσεων για τη λύση του Κυπριακού προβλήµατος.  

Οι προτάσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς για την εγκαθίδρυση µια Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας και για λύση του Κυπριακού προβλήµατος είναι σύµφωνες µε το Χάρτη 
των Ηνωµένων Εθνών και τα Ψηφίσµατα και τις Αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών για 
την Κύπρο. Είναι επίσης µέσα στα πλαίσια των Συµφωνιών Υψηλού Επιπέδου του 1977 
και 1979 προς τις οποίες οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους κατά την 
έναρξη των διαπραγµατεύσεων στις 24 Αυγούστου, 1988. Οι προτάσεις συνάδουν 
πλήρως προς το πνεύµα του νέου γύρου των Συνοµιλιών και λαµβάνουν υπόψη τους τα 
συµφέροντα και τις ανησυχίες και των δύο πλευρών, όπως συµφωνήθηκε κατά τη 
συνάντηση µε το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών στην Νέα Υόρκη στις 22 και 
23 Νοεµβρίου 1988.  

1. Αξιολόγηση των Ανησυχιών των ∆ύο  Κοινοτήτων  

 Υποβάλλοντας τις προτάσεις αυτές η Ελληνοκυπριακή Πλευρά έχει λάβει υπόψη τις 
ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των Συνοµιλιών.  

(α) Τουρκοκυπριακές Ανησυχίες  

(ι) Θέµατα που αφορούν την Κοινότητα  



Επιθυµία για διατήρηση της Κοινοτικής ταυτότητας και των Κοινοτικών πολιτιστικών 
παραδόσεων και για εξασφάλιση Κοινοτικής αυτοκυβέρνησης ενόψει του γεγονότος ότι 
οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν το ένα πέµπτο του πληθυσµού της Κύπρου και οι 
Ελληνοκύπριοι τα τέσσερα πέµπτα.  

(ιι) Θέµατα Ασφαλείας  

Οι Τουρκοκύπριοι εκφράζουν φόβους για πιθανή προσπάθεια είτε από την οµοσπονδιακή 
κυβερνητική εξουσία είτε από την Ελληνοκυπριακή Περιφέρεια ή Κοινότητα να τους 
επιβληθούν. Οι φόβοι αυτοί περιλαµβάνουν τον ισχυριζόµενο κίνδυνο διάβρωσης της 
πολιτικής τους εξουσίας.  

(β) Ελληνοκυπριακές Ανησυχίες  

(ι) Θέµατα που αφορούν την Κοινότητα  

Η Ελληνοκυπριακή Κοινότητα διατηρεί φόβους ότι οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες θα 
εµποδισθούν από του να επιστρέψουν στις εστίες και τις περιουσίες τους και ότι λόγω 
του εποικισµού της βόρειας Κύπρου µε εποίκους από την Τουρκία, οι Ελληνοκύπριοι 
βαθµιαία θα εξαναγκαστούν σε φυγή από την Κύπρο.  

(ιι) Θέµατα Ασφαλείας  

Οι ανησυχίες αυτές απορρέουν από την εισβολή και την κατοχή του 37% του εδάφους 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από την Τουρκία και την εκδίωξη από τις εστίες και τις 
περιουσίες τους του 40% του Ελληνοκυπριακού πληθυσµού. Υπάρχει επίσης ο 
επιπρόσθετος φόβος ότι µια µέρα η Τουρκία, µε την συντριπτική στρατιωτική υπεροχή 
της και τον ραγδαία αυξανόµενο πληθυσµό των 55 εκατοµµυρίων, θα χρησιµοποιήσει τη 
βόρεια Κύπρο ως ορµητήριο για περαιτέρω επεκτατισµό. Εν προκειµένω, οι 
Ελληνοκύπριοι φοβούνται ότι οι εξουσίες που θα ασκούν οι Τουρκοκύπριοι βάσει του 
Οµοσπονδιακού συντάγµατος δυνατό να χρησιµοποιηθούν για παρεµπόδιση της 
λειτουργίας του Κράτους και ότι το αδιέξοδο που θα προκύψει θα δώσει πρόσχηµα για 
νέα εισβολή της Τουρκίας σε χρόνο πρόσφορο γι΄αυτήν.  

  2. Αντικειµενικοί Σκοποί των Προτάσεων αυτών  

Οι προτάσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς σκοπό έχουν να προωθήσουν την 
προσπάθεια για επίτευξη, µέχρι την 1η Ιουνίου 1989/, µιας συµφωνηµένης διευθέτησης 
όλων των πτυχών του Κυπριακού προβλήµατος, ενώ ταυτόχρονα συνάδουν µε τη 
συµφωνηµένη βάση των διαπραγµατεύσεων και λαµβάνουν υπόψη τα συµφέροντα και 
τις ανησυχίες και των δύο πλευρών κατά τρόπο ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:   

(α) Η ενότητα της χώρας ούτως ώστε όλοι οι Κύπριοι να µπορούν να ζουν και να 
συνεργάζονται µαζί σε συνθήκες ειρήνης σ΄ ένα ανεξάρτητο Κράτος.  



(β) ΄Ένα λειτουργήσιµο οµοσπονδιακό σύστηµα βασισµένο σε δίκαιες εδαφικές 
διευθετήσεις και ικανό να λειτουργεί αποτελεσµατικά ούτως ώστε να εξυπηρετούνται τα 
συµφέροντα όλων και να διευκολύνεται η πρόοδος όλων, δηµιουργώντας µε τον τρόπο 
εµπιστοσύνη και στις δύο πλευρές και προάγοντας την αφοσίωση στους θεσµούς του 
κράτους.  

(γ) Ασφάλεια και για τις δύο κοινότητες στα πλαίσια µιας αποστρατικοποιηµένης 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας ώστε όλοι οι πολίτες να µπορούν να έχουν εµπιστοσύνη 
στο µέλλον και να γνωρίζουν ότι η προσωπική τους υπόσταση, η περιουσία και όλα τα 
άλλα δικαιώµατα τους είναι ασφαλή.  

(δ) Εφαρµογή της δικοινοτικότητας µε συµµετοχή και των δύο κοινοτήτων σε όλα τα 
συνταγµατικά όργανα της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας.  

(ε) Ατοµική ισότητα όλων των Κυπρίων, απουσία δυσµενών διακρίσεων σε όλους τους 
τοµείς και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε ολόκληρη την Κύπρο ως µια 
δηµοκρατική χώρα.  

(στ) ∆ιατήρηση της ταυτότητας της Κύπρου της δηµογραφικής της δοµής και του 
πολιτισµού και των παραδόσεων της κάθε Κοινότητας.  

(ζ) Ενθάρρυνση της οικονοµικής ανάπτυξης µε ιδιαίτερη έµφαση στην εξάλειψη 
περιφερειακών ανισοζυγίων.  

(η) Σκοπός της λύσης θα είναι η εγκαθίδρυση µιας ανεξάρτητης, κυρίαρχης, εδαφικά 
ακέραιης, αδέσµευτης Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας η οποία θα επιδιώκει την προώθηση 
της παγκόσµιας ειρήνης και συνεργασίας µεταξύ των λαών του κόσµου, της ειρήνης και 
σταθερότητας στην περιοχή και φιλικές σχέσεις συνεργασία µε όλους τους γείτονές της.  

 

ΙΙ. Αποστρατικοποίηση και Ασφάλεια 

1. Η Ελληνοκυπριακή πλευρά πιστεύει ότι η εξάλειψη τόσο των εξωτερικών όσο και των 
εσωτερικών απειλών, µπορεί να επιτευχθεί µε την πλήρη αποστρατικοποίηση της 
∆ηµοκρατίας. Αυτή συνεπάγεται:   

(α) αποχώρηση από το έδαφος της ∆ηµοκρατίας όλων των µη Κυπριακών στρατιωτικών 
δυνάµεων και στοιχείων περιλαµβανοµένων των εποίκων, και  

(β) την πλήρη διάλυση όλων των Κυπριακών στρατιωτικών δυνάµεων.  

2. Θα πρέπει να καταρτισθεί χρονοδιάγραµµα για την αποστρατικοποίηση της 
∆ηµοκρατίας και την αποχώρηση των εποίκων και να υλοποιηθεί πριν από την 
εγκαθίδρυση της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης ή από οποιαδήποτε µεταβατική 



διευθέτηση. Με σκοπό την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας και των δύο 
Κοινοτήτων, θα πρέπει να γίνει πρόνοια για διεθνή εποπτεία της αποστρατικοποίησης.  

3. Θα πρέπει να γίνει πρόνοια για διεθνή δύναµη κάτω από τον έλεγχο των Ηνωµένων 
Εθνών για να βοηθήσει στη διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας τόσο στο 
Οµοσπονδιακό επίπεδο όσο και στο Περιφερειακό επίπεδο για όσο καιρό χρειάζεται. Οι 
κίνδυνοι σύγκρουσης θα εκλείψουν µε την αποστρατικοποίηση και την ανυπαρξία 
στρατιωτικών δυνάµεων στην Κύπρο άλλων από εκείνων των Ηνωµένων Εθνών.  

Η Ελληνοκυπριακή πλευρά ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αποχώρηση των Τούρκων 
εποίκων, των οποίων η παρουσία µεταβάλλει τη δηµογραφική δοµή της χώρας και οι 
οποίοι αποτελούν κίνδυνο από πλευράς ασφάλειας για ολόκληρο το νησί.  

 

ΙΙΙ. Η Προστασία Των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων περιλαµβανοµένων "των τριών 
ελευθεριών" 

Είναι ουσιώδες να διασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν, χωρίς οποιασδήποτε 
µορφής διάκριση, ίσα αστικά, πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά, και πολιτιστικά 
δικαιώµατα και ότι όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες να µετέχουν των αγαθών της προόδου 
και της ανάπτυξης.   

Στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία και σ΄ολόκληρη την επικράτειά της, τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο Μέρος ΙΙ του Συντάγµατος της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας του 1960, στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών Ελευθεριών και στα Πρωτόκολλά της, 
καθώς και στις ∆ιεθνείς Συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, περιλαµβανοµένων της ελευθερίας 
διακίνησης, της ελευθερίας εγκατάστασης και του δικαιώµατος ιδιοκτησίας.  

Οι ελευθερίες διακίνησης και εγκατάστασης και το δικαίωµα ιδιοκτησίας έγιναν δεκτά 
και από τις δύο πλευρές στην Κατευθυντήρια Γραµµή 3 της Συµφωνίας Υψηλού 
Επιπέδου Μακαρίου-Ντενκτάς, η οποία επαναβεβαιώθηκε στη Συµφωνία Κυπριανού-
Ντενκτάς και πρέπει να ενσωµατωθούν στο Οµοσπονδιακό Σύνταγµα. Οποιαδήποτε 
τυχόν ρύθµιση που θεωρείται αναγκαία πρέπει να γίνεται µε Οµοσπονδιακή Νοµοθεσία.  

Η Ελληνοκυπριακή πλευρά βεβαίως δέχεται ότι υπάρχει θέµα "πρακτικών δυσκολιών", 
οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην αρχική εφαρµογή των "τριών ελευθεριών".  

Η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιµη να συζητήσει διάφορες εναλλακτικές επιλογές 
για αντιµετώπιση των πρακτικών δυσκολιών, αλλά οποιεσδήποτε και αν είναι οι 
διευθετήσεις που θα γίνουν , δεν πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να µαταιώνουν ή να 
αναιρούν τις πιο πάνω αρχές είτε συγκαλυµµένα, είτε έµµεσα, είτε κατά το πνεύµα.  

 



ΙV. Εγγυήσεις 

1. Οµοσπονδιακή Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ως Κυρίαρχο Ανεξάρτητο Κράτος και Μέλος 
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, µπορεί να έχει µόνο εγγυήσεις οι οποίες να είναι 
σύµφωνες µε το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.  

2. Οποιεσδήποτε παρεχόµενες εγγυήσεις πρέπει να είναι πολυµερείς. Κατά άποψη της 
Ελληνοκυπριακής Πλευράς η καλύτερη εγγύηση θα ήταν αυτή του Συµβουλίου 
Ασφαλείας.  

3. Καµιά εγγυήτρια δύναµη δεν πρέπει να έχει δικαίωµα µονοµερούς επέµβασης.  

4. Το αντικείµενο οποιωνδήποτε εγγυήσεων πρέπει να είναι η ανεξαρτησία η εδαφική 
ακεραιότητα, η κυριαρχία και η συνταγµατική τάξη της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας. 
Οι εγγυήσεις πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν για όσο χρονικό διάστηµα είτε η µια 
είτε η άλλη Κοινότητα θεωρεί τη συνέχισή τους αναγκαία.  

 

V. Εδαφική Πτυχή 

Η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πεπεισµένη ότι µια σωστή εξέταση της εδαφικής 
πτυχής είναι ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη συνολικής συµφωνίας. Αν επιτευχθεί 
συµφωνία σύντοµα πάνω στην πτυχή αυτή θα διευκολυνθεί συµφωνία πάνω σε πολλά 
άλλα θέµατα.  

Η άποψη αυτή διατυπώθηκε στις Κατευθυντήριες Γραµµές του Γενικού Γραµµατέα για 
το Εδαφικό που επισυνάπτονται στην Αξιολόγηση της 18ης Νοεµβρίου 1981, και 
επανατονίστηκε στα Σηµεία Εργασίας της Βιέννης της 6ης Αυγούστου το 1984. Όσο 
µεγαλύτερος αριθµός Ελληνοκυπρίων προσφύγων µπορέσει να επανεγκατασταθεί στις 
εστίες του κάτω από Ελληνοκυπριακή διακίνηση, τόσο µικρότερη θα είναι η έκταση των 
πρακτικών δυσκολιών που πρέπει να υπερπηδηθούν ως αποτέλεσµα της  
επανεγκατάστασης Ελληνοκυπρίων προσφύγων στην Τουρκοκυπριακή Περιφέρεια. 

 
Υπάρχει ακόµα µια πτυχή του εδαφικού η οποία απαιτεί άµεση εξέταση. Πρόκειται για 
το θέµα επανεγκατάστασης στα Βαρώσια το οποίο έλαβε προτεραιότητα ως θέµα στο 
Σηµείο 5 της Συµφωνία Υψηλού Επιπέδου της 19ης Μαΐου, 1979 και επαναβεβαιώθηκε 
στο ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας 550 1984.Η πιο πάνω Συµφωνία 
επαναβεβαιώθηκε κατά την έναρξη των τρεχουσών Συνοµιλιών.  

 

VI. Συνταγµατικές ∆ιευθετήσεις 



H συνταγµατική δέσµη πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών διευθετήσεων που 
θεωρείται ως η πιο κατάλληλη για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων και τη διάλυση 
των ανησυχιών και των δυο Κοινοτήτων είναι η ακόλουθη: 

1. Γενικά  

α) Η ∆ηµοκρατία θα είναι Οµοσπονδιακά οργανωµένη, επιφυλασσοµένων ουσιαστικών 
εξουσιών υπέρ των Περιφερειών που θα συνιστούν την Οµοσπονδία, περιλαµβανοµένης 
της ευηµερίας των κατοίκων τους, µε τις οποίες θα διασφαλίζεται ότι τα θέµατα 
θρησκείας, προσωπικού θεσµού, παιδείας και πολιτισµού θα είναι θέµατα της 
αρµοδιότητας κάθε Κοινότητας.  

(β) Το Οµοσπονδιακό Σύνταγµα θα είναι ο Υπέρτατος Νόµος της ∆ηµοκρατίας και θα 
τροποποιείται µόνο σε συµφωνία και των δύο Κοινοτήτων.  

(γ) Η Οµοσπονδιακή Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα αποτελείται από δύο περιοχές, οι οποίες 
στο εξής θα αποκαλούνται Περιφέρειες.  

(δ) Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της Οµοσπονδίας θα είναι ότι στο Οµοσπονδιακό 
επίπεδο θα υπάρχει δίκαιη δικοινοτική συµµετοχή, σε όλα τα κυβερνητικά όργανα, τα 
νοµοθετικά, τα εκτελεστικά, τα διοικητικά και τα δικαστικά.  

(ε) Η Ελληνοκυπριακή πλευρά προτείνει τέτοια σύνθεση και αντιπροσώπευση στα 
όργανα ώστε, ενώ θα διασφαλίζεται επαρκής και αποτελεσµατική συµµετοχή, εντούτοις 
η κυβερνητική µηχανή θα µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της και να µη παραλύει σε 
περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των πολιτικών αντιπροσώπων των Κοινοτήτων.  

(στ) Πρέπει να γίνει πρόνοια για αποτελεσµατικό µηχανισµό επίλυσης αδιεξόδων.  

(ζ) Σ΄όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τα σύµβολα και τα πολιτιστικά ζητήµατα και που 
αφορούν την Οµοσπονδιακή Κυπριακή ∆ηµοκρατία (όπως είναι ο καθορισµός της 
σηµαίας, του ύµνου και των εθνικών εορτών), οι δύο Κοινότητες θα έχουν ίσο λόγο και 
θα γίνονται σεβαστές οι παραδόσεις και ο πολιτισµός της κάθε Κοινότητας.  

(η) Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία θα έχει δύο επίσηµες γλώσσες την Ελληνική και την 
Τουρκική.  

(θ) Θα υπάρχει συνταγµατική απαγόρευση για ολική ή µερική ένωση της Κύπρου µε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα, ή χωριστική ανεξαρτησία ή απόσχιση.  

2. Οι Περιφέρειες 

(α) Κάθε Κοινότητα θα διοικεί µια Περιφέρεια η οποία θα έχει ισότιµη υπόσταση έναντι 
της άλλης Περιφέρειας. Τα δύο συστατικά µέρη που θα αποτελούν την Οµοσπονδία, δηλ. 
οι δύο Περιφερειακές Κυβερνήσεις, θα είναι ισότιµες η µια έναντι της άλλης και θα 
συντονίζονται µε την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση.   



(β) Οι εδαφικές διευθετήσεις της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας θα πρέπει να γίνουν κατά 
τρόπο δίκαιο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε σηµαντική αναλογία Ελληνοκυπρίων 
προσφύγων να επιστρέψουν στις εστίες τους κάτω από Ελληνοκυπριακή διοίκηση. Σε 
τέτοια περίπτωση, νοουµένου ότι οι περισσότεροι Τουρκοκύπριοι θα επιλέξουν να 
διαµένουν στην υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση Περιφέρεια οι Τουρκοκύπριοι θα 
αποτελούν την πλειοψηφία στην Περιφέρεια αυτή, ακόµη και αν επιστρέψουν σ΄αυτή 
όλοι οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες.  

(γ) Οι εξουσίες και αρµοδιότητες που θα παραχωρηθούν δυνάµει του Συντάγµατος στην 
Οµοσπονδιακή και στις Περιφερειακές Κυβερνήσεις, αντίστοιχα, θα είναι τέτοιες ώστε οι 
Περιφερειακές Κυβερνήσεις να έχουν εκτεταµένη νοµοθετική, διοικητική και δικαστική 
αρµοδιότητα, να λαµβάνουν πρόνοια για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, την ευηµερία 
του πληθυσµού της, την παιδεία και τη διατήρηση του πολιτισµού της.  

(δ) ∆εν θα υπάρχει δυνατότητα καταπάτησης από µέρους της Οµοσπονδίας των 
εξουσιών και αρµοδιοτήτων των Περιφερειών . Οι Περιφέρειες θα είναι συνταγµατικά 
κατοχυρωµένες και η αρχική κατανοµή εξουσιών θα συµφωνηθεί από τις δύο πλευρές.  

(ε) Θα είναι δυνατό να ανατίθενται θέµατα στις Περιφέρειες µε Οµοσπονδιακή 
Νοµοθεσία, παρόλο που αυτά δεν απαριθµούνται ρητά στις Περιφερειακές Εξουσίες. 
Μπορεί επίσης να µελετηθεί η πιθανότητα καταρτισµού Καταλόγου Συντρεχουσών 
Εξουσιών που θα ασκούνται σύµφωνα µε διευθετήσεις που θα συµφωνηθούν.  

3. Η Οµοσπονδιακή Εκτελεστική Εξουσία  

(α) Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος  

(ι) Θα υπάρχει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος από τους οποίους ο ένας θα είναι 
Ελληνοκύπριος και ο άλλος Τουρκοκύπριος.  

(ιι) Η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πρόθυµη να εξετάσει δύο επιλογές σχετικά µε τον 
τρόπο εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.  

ΕΠΙΛΟΓΗ Α  

Ο Πρόεδρος θα εκλέγεται από ψηφοφόρους της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας και ο 
Αντιπρόεδρος από ψηφοφόρους της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας.  

ΕΠΙΛΟΓΗ Β  

Ο Πρόεδρος θα εκλέγεται µε καθολική ψηφοφορία µε βάση κοινό εκλογικό κατάλογο 
και µε απόλυτη πλειοψηφία. Υποψήφιος για εκλογή µπορεί να είναι οποιοσδήποτε 
πολίτης της ∆ηµοκρατίας.  

Εάν ο εκλεγείς Πρόεδρος είναι Ελληνοκύπριος, οι υποψήφιοι Αντιπρόεδροι θα είναι όλοι 
Τουρκοκύπριοι . Οι Ελληνοκύπριοι θα ψηφίσουν στην εκλογή του Αντιπροέδρου, οι 



ψήφοι όµως των Ελληνοκυπρίων θα σταθµίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν το 
ίδιο ποσοστό µε αυτό του ολικού αριθµό ψήφων των Τουρκοκυπρίων ψηφοφόρων στην 
εκλογή Προέδρου.  

Αν και δεν µπορεί να προβλεφθεί ότι οι ψηφοφόροι στην αρχή θα ψηφίζουν ανεξάρτητα 
από την Κοινοτική τους προέλευση, το προτεινόµενο σύστηµα ψηφοφορίας πέραν των 
Κοινοτικών γραµµών θα διασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε υποψήφιος Πρόεδρος ή 
Αντιπρόεδρος πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη τα συµφέροντα και τις ανησυχίες και 
των δύο Κοινοτήτων. Στο µέλλον ελπίζεται ότι ο Πρόεδρος θα εκλέγεται ανεξάρτητα από 
την Κοινοτική του προέλευση, ώστε τίποτε να µην εµποδίζει ένα Τουρκοκύπριο να γίνει 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.  

(ΙΙΙ) Ο Αντιπρόεδρος θα αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή 
ανικανότητας του τελευταίου.  

(ΙV) Στον αντιπρόεδρο θα ανατεθούν εξουσίες και αρµοδιότητες οι οποίες θα 
συµφωνηθούν από κοινού.  

(V) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα έχουν στην πραγµατικότητα ίσης έκτασης 
εξουσία αναφορικά µε το διορισµό µελών της Κοινότητας τους που θα κατέχουν υψηλό 
εκτελεστικό λειτούργηµα ή στην από κοινού δηµοσίευση νόµων και αποφάσεων.  

(β) Υπουργικό Συµβούλιο  

(Ι) Το Υπουργικό Συµβούλιο θα συνίσταται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και δέκα 
Υπουργούς, επτά από τους οποίους θα είναι Ελληνοκύπριοι και τρεις Τουρκοκύπριοι. Ο 
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα επιλέγουν ο καθένας τους Υπουργούς της Κοινότητάς 
του, αλλά η πράξη διορισµού όλων των Υπουργών θα υπογράφεται και από τους δύο.  

(ΙΙ) ΄Ένα σηµαντικό Υπουργείο θα ανατεθεί σε Τουρκοκύπριο.  

(ΙΙΙ) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κάµνοντας χρήση των εξουσιών προσφυγής και 
αναφοράς σε αµερόληπτο Οµοσπονδιακό Ανώτατο ∆ικαστήριο, στο οποίο η δικαστική 
εξουσία ασκείται εξίσου σε όλα τα οµοσπονδιακά θέµατα και συνταγµατικές υποθέσεις, 
θα διασφαλίζουν ότι δεν γίνεται καµιά δυσµενής διάκριση σε βάρος είτε της µιας είτε της 
άλλης Κοινότητας ή οποιασδήποτε αντισυνταγµατική ενέργεια.  

4. Η Οµοσπονδιακή και Νοµοθετική Εξουσία 

(α) Θα υπάρχει Οµοσπονδιακό Νοµοθετικό Σώµα µε δύο Βουλές.  

(β) Η Κάτω Βουλή στη σύνθεση της θα αντανακλά την ισότητα των πολιτών και θα 
νοµοθετεί πάνω σε όλα τα οµοσπονδιακά θέµατα.  

(γ) Η Άνω Βουλή στη σύνθεσή της θα αντανακλά την ισότιµη υπόσταση των 
Περιφερειών και θα έχει αρµοδιότητα σε µείζονα οµοσπονδιακά θέµατα.  



(δ) Αν προκύψει αδιέξοδο µεταξύ των δύο Βουλών θα υπάρχει µηχανισµός που θα 
διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της Κυβέρνησης.  

(ε) Η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιµη να µελετήσει κατάλληλους µηχανισµούς για 
να διασφαλισθεί ότι κανένα σηµαντικό µέτρο που επηρεάζει ιδιαίτερα την 
Τουρκοκυπριακή Κοινότητα δεν µπορεί να εγκριθεί χωρίς Τουρκοκυπριακή 
Κοινοβουλευτική υποστήριξη.  

(ζ) Για την τροποποίηση του Συντάγµατος θα προνοούνται ενισχυµένες πλειοψηφίες που 
θα διασφαλίζουν την ύπαρξη συναίνεσης των βουλευτών αµφοτέρων των Κοινοτήτων.   

5. Εξουσίες και Αρµοδιότητες των Οµοσπονδιακών Οργάνων και των Περιφερειών 

Η Ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί ότι οι Εξουσίες και Αρµοδιότητες των 
Οµοσπονδιακών Οργάνων πρέπει να διασφαλίζουν την ενότητα της χώρας, να προάγουν 
τη συνεργασία σ΄ολόκληρη τη ∆ηµοκρατία, να διατηρούν τη µια και µόνη διεθνή 
προσωπικότητα της ∆ηµοκρατίας, να προάγουν την ενότητα της εσωτερικής αγοράς και 
της οικονοµίας της Κύπρου και γενικά να συµβάλλουν στην εναρµόνιση των 
Οµοσπονδιακών και Περιφερειακών οργάνων, µέτρων και Νόµων.  

Η άποψη της Ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ότι οι Περιφέρειες πρέπει να έχουν τέτοιες 
Εξουσίες και Αρµοδιότητες ώστε να ενισχύουν το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών, 
προνοώντας για δικαστήρια και Αστυνοµίες των Περιφερειών, να εξασφαλίζουν την 
ανάπτυξη της περιφέρειας, να κατοχυρώνουν τις παραδόσεις και να προνοούν για την 
πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της Περιφέρειας και να προάγουν τη συνεργασία µε 
την άλλη Περιφέρεια και µε την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση.  

Για τη συγκεκριµένη κατανοµή των Εξουσιών και Αρµοδιοτήτων η Εληνοκυπριακή 
πλευρά είναι πρόθυµη να µελετήσει δύο επιλογές:   

ΕΠΙΛΟΓΗ Α 

Θα µπορούσαν να υπάρχουν δύο Κατάλογοι Αρµοδιοτήτων και Εξουσιών, ένας για την 
Οµοσπονδία και ένας για τις Περιφέρειες µε λεπτοµερή προσδιορισµό. Σε περίπτωση 
προσφυγής στα δικαστήρια ως προς την αρµοδιότητα στην οποία εµπίπτει ένα θέµα, το 
Οµοσπονδιακό Ανώτατο ∆ικαστήριο θα εντέλλεται από το Σύνταγµα να διευθετεί το 
θέµα εφαρµόζοντας ερµηνευτικό κανόνα ότι αµφισβητούµενες αρµοδιότητες ανήκουν 
στο κυβερνητικό επίπεδο του οποίου ο κατάλογος εξουσιών είναι ejustem generis 
(παρόµοιας φύσης).    

EΠΙΛΟΓΗ Β 

Θα µπορούσε να εξετασθεί η περίπτωση να δοθεί συντρέχουσα εξουσία στην 
Οµοσπονδιακή και τις Περιφερειακές Κυβερνήσεις. Σ΄αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν 
τρεις Κατάλογοι Εξουσιών και Αρµοδιότητες: Ο Οµοσπονδιακός Κατάλογος, ο 
Περιφερειακός Κατάλογος και ο Κατάλογος Συντρεχουσών Εξουσιών.  



6. Οµοσπονδιακή ∆ικαστική Εξουσία 

(α) Σ΄όλες τις συνταγµατικές υποθέσεις και όταν αποφασίζεται οποιοδήποτε 
οµοσπονδιακό ζήτηµα, το Οµοσπονδιακό Ανώτατο ∆ικαστήριο θα έχει ίση σύνθεση 
πάνω σε δικοινοτική βάση.  

(β) Κάθε Περιφέρεια θα έχει το δικό της σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης.  

Εποµένως οι Κοινότητες θα έχουν ίση συµµετοχή στη σφαίρα της απονοµής 
δικαιοσύνης.  

7. Οικονοµικά Θέµατα 

Λύση του Κυπριακού προβλήµατος θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ευηµερίας 
ολόκληρου του πληθυσµού της νήσου και θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους 
Τουρκοκύπριους.  

Η σηµερινή τεχνητή διαίρεση της οικονοµίας έχει αρνητικές επιπτώσεις πάνω στην 
οικονοµία ολόκληρης της Νήσου αλλά αυτές υπήρξαν πιο έντονες πάνω στη µικρότερη 
και οικονοµικά ασθενέστερη Τουρκοκυπριακή Κοινότητα. Ως αποτέλεσµα αυτής της 
τεχνητής διαίρεσης το επίπεδο ευηµερίας των Τουρκοκυπρίων είναι ουσιαστικά 
χαµηλότερο από εκείνο των Ελληνοκυπρίων και το χάσµα διευρύνεται.  

Ένας παράγοντας που συµβάλλει στα οικονοµικά προβλήµατα των Τουρκοκυπρίων είναι 
η ενσωµάτωσή τους στην Τουρκική οικονοµία µε την συνεπακόλουθη "εισαγωγή" των 
προβληµάτων που χαρακτηρίζουν την οικονοµία αυτή (υψηλά επίπεδα πληθωρισµού, 
συνεχής υποτίµηση και αλλοιώσεις) µε δυσµενείς επιπτώσεις για τους Τουρκοκυπρίους.  

Εκτός από το γεγονός ότι θα διευκολύνει την οικονοµική εξίσωση, η λύση του 
Κυπριακού θα απελευθερώσει πόρους, η χρήση των οποίων σήµερα παρεµποδίζεται από 
την τεχνητή διαίρεση και θα βοηθήσει την Κύπρο να αναπτύξει πλήρως τις οικονοµικές 
της δυνατότητες. Η αύξηση της εµπιστοσύνης θα εντείνει την οικονοµική δραστηριότητα 
και θα δώσει µεγάλη ώθηση στις επενδύσεις, το εµπόριο, τον τουρισµό και την 
οικονοµία γενικά.  

1. Η Ελληνοκυπριακή πλευρά προτείνει όπως οι προοπτικές για εξίσωση και ανάπτυξη 
που θα δηµιουργηθούν µε την ενοποίηση της οικονοµίας πρέπει να ενισχυθούν µε 
κυβερνητικές ενέργειες σε Οµοσπονδιακό και Περιφερειακό επίπεδο, για επίτευξη των 
ακόλουθων αντικειµενικών σκοπών:  

(α) Τη δηµιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν σε όλους τους Κυπρίους να έχουν ίσες 
ευκαιρίες για οικονοµικά επιτεύγµατα και ευηµερία.  

(β) Την προαγωγή της οικονοµικής ανάπτυξης προς το σκοπό µείωσης της ανισότητας 
ευκαιριών και ευηµερίας.  



(γ) Την παροχή επαρκών δηµόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών σ΄όλους τους πολίτες.  

2. Για την επίτευξη του γενικού στόχου ότι όλοι πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να 
µετέχουν στη γενική ευηµερία που θα δηµιουργηθεί ως αποτέλεσµα µιας λύσης του 
Κυπριακού προβλήµατος, η Ελληνοκυπριακή πλευρά προτείνει τα εξής:  

(α) Θα υπάρξει σαφής διαχωρισµός των οικονοµικών εξουσιών µεταξύ της Κεντρικής 
και των Περιφερειακών Κυβερνήσεων.  

(β) Οι Περιφερειακές Κυβερνήσεις θα έχουν επαρκείς πόρους και εξουσίες για την 
προώθηση της ευηµερίας και περαιτέρω ανάπτυξης της Περιφέρειάς τους.  

(γ) Θα εγκαθιδρυθεί µηχανισµός, µε τη δηµιουργία ενός κεντρικού ταµείου ανάπτυξης, 
για τη διασφάλιση ισορροπηµένης ανάπτυξης όλων των περιοχών της Κύπρου και ίσων 
ευκαιριών για όλους τους Κύπριους.  

(δ) Θα υπάρχει ένα νόµισµα το οποίο θα είναι υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας.  

(ε) Οι Περιφερειακές Κυβερνήσεις θα έχουν επαρκείς φορολογικές προσόδους.  

(ζ) Η επιβολή τελωνειακών δασµών θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της 
Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης.  

(η) Τα εµπορικά συµφέροντα και δικαιώµατα των Τουρκοκυπρίων επιχειρηµατιών θα 
ληφθούν επαρκώς υπόψη.  

(θ) Μια επανενοποιηµένη αναπτυσσόµενη οικονοµία θα καταστήσει ευκολότερη την 
εποικοδοµητική επίλυση του προβλήµατος των Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων 
ανέργων αποφοίτων πανεπιστηµίων µε την αξιοποίηση του δυναµικού που µπορεί να 
δηµιουργηθεί από µια επανενοποιηµένη οικονοµία.  

(ι) Μεταβατικές οικονοµικές διευθετήσεις που θα εφαρµοστούν µετά την εγκαθίδρυση 
µιας Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας, θα συζητηθούν µε στόχο την διευκόλυνση της 
επανενοποίησης της οικονοµίας.  

3. Η Κύπρος έχει συνάψει Συµφωνία Σύνδεσης µε την ΕΟΚ και έχει εισέλθει σε 
Τελωνειακή Ένωση που αποτελεί µέρος της δεύτερης φάσης της Συµφωνίας Σύνδεσης 
και θα αναπτύσσει συνεχώς στενότερους δεσµούς µε την ΕΟΚ. Αυτό θα µπορούσε να 
έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στην ευηµερία όλων των Κυπρίων και να βοηθήσει την 
προώθηση ισορροπηµένης περιφερειακής ανάπτυξης.  

Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία πρέπει να έχει την ευθύνη για το κοινό εξωτερικό 
δασµολόγιο της ΕΟΚ, αλλά οι πόροι πρέπει να κατανέµονται δίκαια.  

 


