
ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
| ΜΕΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (?)
\ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ("το αργότερο")
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• Υπογραφή Συνολικής Διευθέτησης
Ολοκλήρωση της Θεμελιώδους 
Συμφωνίας.
Διεξαγωγή δημοψηφισμάτων.

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ("00:00 Οουτε') Έναρξη ισχύος Θεμελιώδους 
Συμφωνίας.________________

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ("με την έναρξη ισχύος της 
Θεμελιώδους Συμφωνίας')

Οι Συμπρόεδροι της Κύπρου 
υπογράφουν Συνθήκη με την 
Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, για τα Θέματα που 
σχετίζονται με την νέα κατάσταση 
πραγμάτων στην Κύπρο.

1 ΜΑΙΟΥ 2004
Η Κύπρος καθίσταται μέλος της 
Ε.Ε.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ <Κ0ΙΝ0Υ ΚΡΑΤΟΥΣ>
Εκτελεστική Εξουσία

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 -1  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ «Μ »

Οι ηγέτες των δύο πλευρών θα 
είναι Συμπρόεδροι της Κύπρου.
Η ανάδειξη τοα κάθε ηγέτη στο 
αξίωμα του Συμπροέδρου θα 
εγκριθεί από το νομοθετικό σώμα 
της αντίστοιχης <σ«σταπκής 
πολιτείας?* (μέχρι ϊό  Μαΐου 2003),

άλλο πρόσωπο ως Συμπρόεδρο, 
και ίί) θα ορίζει αντικαταστάτη σε

Οι Συμπρόεδροι θα έχουν από 
κοινού τη θέση του Αρχηγού 
Κράτους.
Οι Συμπρόεδροι θα εναλλάσσονται 
κάθε μήνα στη λειτουργία του 
Αρχηγού του Κράτους.___________

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 -1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004
("Α’ φάση')
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Οι Συμπρόεδροι θα ασκούν την 
εκτελεστική εξουσία.
Θα ενεργούν και θα αποφασίζουν με 
συναίνεση.
Οι Συμπρόεδροι θα διορίσουν 6 
υπουργούς οι οποίοι θα ασκούν τις 
λειτουργίες που θα τους αναθέσει η 
Συμπροεδρία.
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r̂ /Æ /Æ /M

Γ  1 *1 II I 1 t
ψ \ 
ίI 1 I *I

■ rn Æ /jr/Æ / Æ /Æ / Æ /Æ û

Το νεοεκΛεγέν Κοινοβούλιο του 
<κοινού κράτους> θα εκλέξει 
θμελές Συμβούλιο Υπουργών. 
Το Συμβούλιο Υπουργών θα 
ασκεί την εκτελεστική εξουσία. 
Οι λειτουργίες του Αρχηγού 
Κράτους θα παραμείνουν στη 
Συμπροεδρία.

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
"Γ Φάση')

Το Συμβούλιο Υπουργών 
καθίσταται Προεδρικό Συμβούλιο. 
Αναλαμβάνει τη λειτουργία του 
Αρχηγού Κράτους.
Εναλλαγή ¡¡¡¡| στις
θέσεις του Προέδρου και 
Αντιπροέδρου._________________

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 -1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Συμμετοχή -χωρίς δικαίωμα ψήφου- 
των επικεφαλής της εκτελεστικής 
εξουσίας των «συστατικών 
πολιτειών> στις συνεδριάσεις του 
Συμβουλίου Υπουργών και αργότερα 
του Προεδρικού Συμβουλίου.

Νομοθετική Εξουσία

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 -10 ΜΑΪΟΥ 2003
(το αργότερο)

Εκλογή των μελών των 
νομοθετικών σωμάτων των 
«συστατικών πολιτειών> καθώς 
και των άλλων αξιωματούχων που 
εκλέγονται από το λαό.

Χυμπροεδρία tou <κοινο0 
κρά?ρ«ς>* Επιπλέον, θα ορίσουν 
από τα μέλη τους 24 
αντιπροσώπους στο μεταβατικό 
Κοινοβούλιο του «κοινού 
κράτους>.____________________

20 ΜΑΪΟΥ 2003 (το αργότερο)
Τα νεοεκλεγμένα μέλη των θεσμών 
των «συστατικών πολιτειών> 
αναλαμβάνουν τα αξιώματά τους.

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 -1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 Μεταβατικό Κοινοβούλιο του 
«κοινού κράτους>.

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 (το αργότερο) Εκλογή των Γερουσιαστών και 
των Αντιπροσώπων σύμφωνα με 
το Σύνταγμα.

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004
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Το νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο του 
«κοινού κράτους> αναλαμβάνει τις 
λειτουργίες του.

W/W/Æ/Æ/Æ/Æ/M/M/Mz.



Δικαστική Εξουσία
2

ΜΕΣΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 (?)
\  (Υπογραφή Συνολικής Διευθέτησης + 30

ημέρες)
ί
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• Η μεταβατική Δικαστική Επιτροπή 
προτείνει υποψήφιους δικαστές που  ̂
θα στελεχώσουν το μεταβατικό 
Ανώτατο Δικαστήριο.
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\  31 ΙΑ Ν Ο ΥΡ Ι0Υ  .?δΟ3 (μέχρι)
1
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•  Οι ηγετες των δυο κοινοτήτων 
ορίζουν με συναινετική απόφαση 
τα μέλη του μεταβατικού 
Ανωτάτου Δικαστηρίου.

επίτευξής συναίνεσης, τα μέλη 8α ; 
οριστούν οπό το Γ.Γ. των Η,Ε.
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1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 - 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ί18
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• Λειτουργία του μεταβατικού
Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα μέλη \  

του οποίου θα οριστούν από τους \  

Συμπροέδρους .
+
4/

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
• Συγκρότηση, σύμφωνα με το 

Σύνταγμα, του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ -  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005
|11118 ___________________

• Στα Συμβούλια Ιθαγένειας και 
Αλλοδαπών θα συμμετέχουν 
επιπρόσθετα δύο μη Κύπριοι, οι 
οποίοι δε θα είναι Έλληνες, Τούρκοι : 
ή Βρετανοί πολίτες. Οι μη Κύπριοι θα \  

δύνανται να συμμετέχουν 
ταυτόχρονα και στα δύο Συμβούλια. \

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ρ
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• Κάδε «συστατική πολιτεία.» δύναται \  

να επιβάλλει προσωρινή α ν α σ ιο ί! '
(πιαιπΤοΓίυιιη) στην άσκηση του

1 Α Χ Α ΙΟ Υ  2 8 8 3 -1  ΑΠΡΙΛΙΟ Υ 280? δικαιώ ματος εγκατάστασης ψ α  τα 
άτομα που δε δ ιαθέιουν την 
εσωτερική ιδιότητα του π 'ϊλ Μ Ιϋ  \  

«συστατικής πολιτείας».
.  ο  αριθμός τω ν κ α ισ ίω ν  ίσ ο  \  

προέρχονται από τη μια <συσιατική 
πολιτεία» δύνατατ να φθάσετ το θ%
επ ί τοϋ π λ η ύ ύ α μ α » ό ς  χ ω ρ ίύ 'ΙΙ *  

δήμ Ιύ  ιης,άΜ ης «συάιρηκής
Μ Μ Η μ  *4

%  ΑΠΡΙΛΙΟ Υ 2813 - 1  Α Π Ρ ίΛ ΙΟ Υ  2818

•  Ο  αριθμός τω ν κατοίκω ν που \  

προέρχονται από τη μία -¿συστατική ' 
πολιτεία» δύναται να φδάσει το 18%
επ ί του πληθυσμού ενός χ ω ρ ιϋ ΐ \  

δήμου της άλλης «συστατικής 
πολιτείας».

1 ΑΙ1ΡΙΛΙΟΥ 2818 -

• Το 28% του συνολικού πληθυσμού \  

μιας «συστατικής πολιτείας» μπορεί 
να προέρχεται από την άλλη 
«συστατική π ολιτεία».
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ 202$

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 -1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006
(το αργότερο)
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Συνταγματικό Νόμο;
ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Μεταβατική διοίκηση από την Τ/Κ 
<συστατική πολιτεία> των 
περιοχών οι οποίες, στα πλαίσια 
των εδαφικών διευθετήσεων, 
αποτελούν πλέον από νομική 
άποψη εδάφη της Ε/Κ 
<συστατικής πολιτείας>.________

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003

Έναρξη μεταβίβασης της 
διοίκησης στην Ε/Κ <συστατική 
πολιτεία> σε συμφωνημένες 
φάσεις, ξεκινώντας από μη 
κατοικημένες περιοχές που είναι 
όμορες με τα υπόλοιπα εδάφη της 
Ε/Κ <συστατικής πολιτείας>._____

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Τ-ϋΑΥ*+150 ΜΕΡΕΣ) 
-1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

• Διάλυση μέχρι 20%
____________________________________\

| 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 • Διάλυση μέχρι 25%
\ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 -1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 • Διάλυση μέχρι 25%
\ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 - 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 • Διάλυση μέχρι 30%

Τ-ϋΑΥ: Η ημέρα υπογραφής της Συνθήκης αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με τη 
νέα κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο (κατά πάσα πιθανότητα 1 Απριλίου 2003).


