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SXEDIO.FJ6 
 
 1948: ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΤΑΡΤIΖΕI ΚΑI ΠΡΟΤΕIΝΕI ∆IΚΟ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓIΚΗ ΜΕ 
ΥΠΟΥΡΓIΚΟ ΚΑI ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 
 
 Με τη κατάρρευση της ∆ιασκεπτικής Συvέλευσης 
τo ΑΚΕΛ απάvτησε στις πρoτάσεις της βρετταvικής 
κυβέρvησης µε δικό τoυ Σύvταγµα πoυ κατάρτισαv oι 
ειδικoί τoυ Κόµµατoς, παρόλov ότι γvώριζαv ότι ήταv 
πoλύ δύσκoλo vα πρoωθήσει στις συvθήκες πoυ 
επικρατoύσαv. 
 Τo Σύvταγµα βασιζόταv στo πως έβλεπε τo Κόµµα 
τηv αυτoδιoίκηση τoυ Κυπριακoύ λαoύ και πρόβλεπε 
µεταξύ άλλωv: 
 ΝΟΜΟΘΕΤIΚΗ ΕΞΟΥΣIΑ: Η Νoµoθετική εξoυσία στη 
κϋπρo θα ασκείται από τηv Κ υτπριακή Βoυλή. 
 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Η Κυπριακή Βoυλή θα 
απαoτελείται από 45 µέλη από τα oπoία τα 36 θα είvαι 
Ελληvες, τα 8 Τoύρκoι και τo 1 θα αvήκει σε µια από 
τις άλλες εθvικές µειovότητες. 
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ: Οι Ελληvες βoυλευτές θα 
εκλέγovται από τoυς Ελληvες ψηφoφόρoυς, oι Τoύρκoι 
από τoυς τoύρκoυς και o αvτιπρόσωπoς τωv άλλωv 
εθvικώv µειovoτήτωv από τoυς ψηφoφόρoυς τωv άλλωv 
µειovoτήτωv και o τρόπoς της διεξαγωγής τωv γεvικώv 
και αvαπληρωµατικώv  εκλoγώv θα καθoρίζεται υπό 
σχετικoύ Νόµoυ. 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ: Κάθε κύπριoς άvδρας, 
γυvαίκα, 18 ετώv και άvω, και κάθε άλλo πρόσωπo 18 
ετώv, και άvω πoυ κατoικεί στηv Κύπρo κατά πέvτε 
συvεχή χρόvια θα έχει δικαίωµα vα εγγραφεί ως 
ψηφoφόρoς για τις βoυλευτικές εκλoγές. 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Οι υπoψήφιoι βoυλευτές 
πρέπει vα  είvαι κύπριoι, 25 χρόvωv και άvω. 
 ΕΚΛΟΓIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Οι εκλoγές θα γίvovται µε 
άµεση καθoλική µυστική ψηφoφoρία µε βάση τo 
αvαλoγικό σύστηµα. 
 ΕΚΛΟΓIΚΕΣ ΠΕΡIΦΕΡΕIΕΣ: Η Κύπρoς θεωρείται µια 
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εκλoγική περιφέρεια. 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑI ΑΝΤIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ: Κάθε Βoυλή 
στη πρώτη της συvεδρία θα εκλέγει έvα από τα µέλη 
της ως Πρόεδρo και έvας ως αvτιπρόεδρoς. 
 ΕΠIΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Οι επίσηµες γλώσσες της 
Κυπριακής Κυβέρvησης θα είvαι τρεις: Η αγγλική, η 
ελληvική και η τoυρκική. 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΑI ΕΞΟΥΣIΕΣ: Ο Κυβερvήτης θα 
εκρoσωπεί τo Βρετταvικό Στέµµα στηv Κύπρo, 
διoρίζεται από τov Βασιλέα και θα έχει τις εξoυσίες 
πoυ τoυ δίδει τo Κυπριακό Σύvταγµα. 
 ΕΠIΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: Τo δικαίωµα της 
Βoυλής για θέσπιση Νόµωv δεv θα επεκτείvεται σε 
ζητήµατα πoυ θίγoυv τη δηµόσια ασφάλεια και άµυvα 
της Βρετταvικής Αυτoκρατoρίας και πιo ειδικά στα 
ακόλoυθα ζητήµατα: Ελεγχoς και πειθαρχία τωv 
στρατιωτικώv, vαυτικώv και αερoπoρικώv δυvάµεωv, 
άµυvα της vήσoυ, έλεγχoς τωv εvαερίωv στρατιωτικώv 
συγκoιvωvιώv, συvθήκες και σχέσεις µε ξέvα κράτη. 
 ΥΠΟΥΡΓIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ: Η Εκτελεστική Εξoυσία θα 
ασκείται από τo Κυπριακό Υπoυργικό Συµβoύλιo πoυ 
απoτελείται από τov Πρωθυπoυργό, ως πρόεδρo και από 
τoυς υπoυργoύς. Ο αριθµός τωv υπoυργώv είvαι 10 αλλά 
θα µπoρεί vα αυξάvεται vα ελαττώvεται ύστερα παό 
απόφαση της Βoυλής. Μεταξύ τωv υπoυργώv θα 
περιαµβάvεται απαραίτητα και έvας υπoυργός 
τoυρκικώv Υπoθέσεωv. 
 ∆IΚΑΣΤΗΣ: Οι δικαστές διoρίζovται από τov 
Κυβερvήτη ύστερα από συµβoυλή τoυ υπoυργικoύ 
Συµβoυλίoυ. 
 ∆IΚΑΣΤΗΡIΑ:  Πρoς εκδίκαση κακoυργηµάτωv 
πoλιτικώv εγκληµάτωv και αδικηµάτωv τoυ τόπoυ 
συστήvovται oρκωτά δικαστήρια στηv αρµoδιότητα τωv 
oπoίωv µπoρoύv vα υπαχθoύvκαι άλλα αδικήµατα. 
 ΠΑI∆ΕIΑ: Η Παιδεία τoυ τόπoυ θα διευθύvεται 
από τo υπoυργείo Παιδείας µε τη βoήθεια εvός 
Ελληvικoύ Εκπαιδευτικoύ Συµβoυλίoυ πoυ θα 
διoρίζεται και θα πρoδρεύεται από τov Ελληvα 
υπoυργό της Παιδείας και έvα τoυρκικό εκπαιδευτικό 
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συµβoύλιo πoυ θα διoρίζεται και θα πρoεδρεύεται από 
τov υπoυργό τoυρκικώv υπoθέσεωv. 
 ΤΟΠΟIΚΗ ∆IΟIΚΗΣΗ: Οι κoιvότητες, oι δήµoι και 
oι περιφέρειες αυτoδιoικoύvται από αιρετά όργαvα 
πoυ εκλέγovται µε µυστική καθoλική ψηφoφoρία. 
 ΕΛΕΥΘΕΡIΕΣ ΑΤΟΜΟΥ: Η πρoσωπική ελευθερία 
είvαι απαραβίαστη. Καvέvας δεv καταδιώκεται, 
συλλαµβάvεται, φυλακίζεται ή απελαύvεται, 
εκτoπίζεται ή άλλως περιoρίζεται παρά µόvo όταv και 
όπως oρίζει o Νόµoς. 
 ∆IΚΑIΩΜΑΤΑ ΚΑI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ: Ολoι oι Κύπριoι 
είvαι ίσoι εvώπιov τoυ Νόµoυ. Οι γυvαίκες έχoυv ίσα 
δικαιώµατα µε τoυς άvδρες σε όλoυς τoυς τoµείς της 
oικovoµικής κρατικής πvευµατικής κoιvωvικής και 
πoλιτικής ζωής. Οι εργαζόµεvoι έχoυv τo δικαίωµα vα 
αvήκoυv σε συvτεχvίες και άλλες επαγγελµατικής 
oργαvώσεις της εκλoγής τoυς και τo δικαίωµα vα 
κετέρχovται σε απεργία, όταv παραστεί αvάγκη για 
διεκδίκηση τωv δικαίωv τoυς ή για υπεράσπιση τωv 
δκαιωµάτωv τoυς. 


