
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 404 της 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1965 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Άνακουφίσεως Δυσπραγούντων Ενοικιαστών Νόμος του 1965, τό 

κείμενον τού* οποίου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 19 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΝ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΣΠΡΑΓΟΥΝΤΩΝ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ 

"Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό πςχρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Άνακουφίσεως Δυσ Συνοπτικός 

πραγούντων Ενοικιαστών Νόμος του 1965. τίτλος. 
2.—(1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύ Ερμηνεία, 

πτη αντίθετος έννοια— 
«Δικαστήριον» σημαίνει άρμόδιον δικαστήριον έγκαθιδρυόμενον 

δυνάμει του άρθρου 4 του περί Έλεγχου Ενοικίων (Υποστατικά 
'Εργασίας) Νόμου του 1961 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό ΐ7τοθΐ96ΐ 
Ν ό μ ο ς » ) " 39 τοΰ 1961. 

«δυσπραγουσα περιοχή» σημαίνει οιονδήποτε τμήμα ελεγχομένης 
υπό τήν έννοιαν του Νόμου περιοχής κηρυττόμενον ώς δυσπρα
γουσα περιοχή διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου δυ
νάμει του άρθρου 3' 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Έλεγχου Ενοικίων (Υποστατικά 
Εργασίας) Νόμον του 196V 39τοθΊ96ΐ. 

«υποστατικά εργασίας» σημαίνει οιαδήποτε υποστατικά ενοικια
ζόμενα δι' οιανδήποτε έργασίαν, επιτήδευμα ή επαγγελματικούς 
σκοπούς και χρησιμοποιούμενα ώς τοιαύτα και ευρισκόμενα εντός 
δυσπραγούσης περιοχής. 
(2) Οίοιδήποτε άλλοι δροι μή είδικώς οριζόμενοι έν τω παρόντι 

Νόμω έχουσιν, έκτος έάν έκ του κειμένου τοΟ παρόντος Νόμου προ
κύπτη αντίθετος έννοια, τήν είς τους ορούς τούτους άποδιδομένην 
έννοιαν υπό του Νόμου. 

3. (1) Όσάκις τό Ύπουργικόν Συμδούλιον κρίνη δτι είναι άναγ Δυσπραγοθσα, 
καΐον ή σκόπιμον προς τόν σκοπόν άνακουφίσεως ενοικιαστών τά *εριοχαΐ. 
υποστατικά των οποίων ευρίσκονται εντός ώρισμένου τμήματος ελεγ
χομένης ύπό τήν έννοιαν του Νόμου περιοχής έν τω όποίω λόγω 
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γειτνιάσεως προς επικίνδυνα σημεία συνεπεία των προσφάτων γεγο
νότων ή συνήθης ένάσκησις της εργασίας αυτών δυσμενώς έπηρεά 
σθη και ουσιωδώς έμειώθη ώστε να καθίσταται άπαραίτητον δπως * 
ληφθώσι μέτρα άνακουφίσεως τούτων, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
δύναται δια δ ιατάγματος δημοσιευομένου εις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Δημοκρατίας νά κηρύξη τό τμήμα τούτο ως δυσπραγοΰσαν 
περιοχήν οπότε θά ίσχύωσιν αί διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου δι' οία *■ 
δήποτε υποστατικά εργασ ίας εντός της περιοχής ταύτης. 

(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δια του έν τω έδαφίω 
(1) αναφερομένου δ ιατάγματος νά άπαλλάξη ή εξαίρεση οιαδήποτε 
υποστατικά εργασ ίας ή τάξιν ή ομάδα υποστατικών εργασίας εντός 
δυσπραγούσης περιοχής έκ της εφαρμογής τοΟ παρόντος Νόμου είτε 
απολύτως είτε ύπό ορούς. 

(3) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται έάν αί περιστάσεις αΐτι
νες ώδήγησαν εις τήν εκδοσιν δ ιατάγματος δυνάμει του εδαφίου (1) 
έπαυσαν νά υφίστανται νά άκυρώση τό τοιούτον δ ι ά τ α γ μ α άμα δε 
τή ακυρώσει τούτου αί διατάξεις του παρόντος Νόμου, τηρουμένου 
παντός δρου δστις είναι δυνατόν νά καταχωρηθή είς τό τοιούτον διά m 
τάγμα , θά παύσωσι νά ίσχύωσι διά τήν τοιαύτην περιοχήν. 

Προσαρμογή 4.—(1) Παρά τάς διατάξεις του Νόμου οιοσδήποτε ενοικιαστής 
ενοικίου. « ~ i » c ' r ~ c , > « c ' ~ 

υποστατικών εντός δυσπραγουσης περιοχής δύναται εντός δυο μηνών 
άπό τής δημοσιεύσεως του έν τω έδαφίω (1) τοΟ άρθρου 3 αναφερο

μένου δ ιατάγματος δπως δι' αιτήσεως του προς τό Δικαστήριον ζή

τηση τόν καθορισμόν του πληρωτέου ενοικίου άπό τής 1ης Δεκεμ

βρίου 1963, έν σχέσει προς τά ύπ' αύτοΰ κατεχόμενα υποστατικά ερ

γασίας καΐ έν τοιαύτη περιπτώσει αί διατάξεις του Νόμου έν σχέσει 
προς τήν προσαρμογήν ενοικίων υποστατικών εργασίας θά έφαρμό

ζωνται, τηρουμένων των αναλογιών, είς πασαν τοιαύτην αΐτησιν. 
(2) Τό Δικαστήριον έν τή έκδόσει οιουδήποτε δ ιατάγματος προσ

αρμογής ενοικίου κέκτηται έξουσίαν δπως καθορίζη τόν τρόπον και "» 
χρόνον πληρωμής οιωνδήποτε δεδουλευμένων ενοικίων ώς ταύτα 
άναπροσηρμόσθησαν. 

(3) Παν δ ι ά τ α γ μ α προσαρμογής ενοικίου έπί τή βάσει του πα
ρόντος άρθρου υπερισχύει οιουδήποτε προηγουμένως εκδοθέντος δια
τάγματος προσαρμογής ενοικίου διά τά αυτά υποστατικά έπί τή βά
σει του Νόμου. 

(4) Ά π ό τής ημερομηνίας του δ ιατάγματος τής προσαρμογής του 
ενοικίου τό ύπό του ενοικιαστού όφειλόμενον ένοίκιον θά είναι τό 
ύπό του Δικαστηρίου ούτω προσαρμοσθέν. 

(5) Οιονδήποτε δ ι ά τ α γ μ α προσαρμογής ενοικίου εκδοθέν έπί τή 
βάσει του παρόντος άρθρου δύναται κατόπιν αίτήσεως είτε τοΟ ιδιο
κτήτου είτε του ενοικιαστού νά τροποποιηθή ή άκυρωθή έάν αί περι
στάσεις αΐτινες ώδήγησαν είς τήν εκδοσιν του δ ιατάγματος έ'χωσιν 
ουσιωδώς άλλοιωθή. 

5 . Ουδείς Ιδιοκτήτης δικαιούται δπως ζητήση π α ρ ά του Δικαστη
ρίου άνάκτησιν τής κατοχής υποστατικού κειμένου εντός δυσπραγού
σης περιοχής διά τήν μή καταβολήν οφειλομένου ενοικίου άπό τής 
1ης Δεκεμβρίου τοΰ 1963 διά περίοδον δύο μηνών άπό τής δημοσιεύ
σεως του έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 3 αναφερομένου διατάγμα
τος ή έν ή περιπτώσει ό ενοικιαστής έζήτησε παρά τοΟ Δικαστηρίου 
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την προσαρμογήν τοΰ ενοικίου έπί τη δάσει του, παρόντος Νόμου 
προ της εκδόσεως τελεσιδίκου διατάγματος ύπό του αρμοδίου δικα
στηρίου ή έφ' δσον ό ενοικιαστής μετά την έκδοσιν του διατάγματος 
συμμορφουται προς τους δρους τούτους. 

6. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου αί διατάξεις 'Εφαρμογή 
του Νόμου εφαρμόζονται είς πάσαν άλλην περίπτωσιν. διατάξεων 

• 7. Ή περαιτέρω διαδικασία έπί πάσης ενώπιον, οιουδήποτε δικά "ΕκκρεμοΟσαι 
στηρίου εκκρεμούσης υποθέσεως έν σχέσει προς πληρωμήν καθύστε υποθέσεις. 
ρη μένων ενοικίων οφειλομένων άπό της 1ης Δεκεμβρίου 1963, έν σχέ
σει προς υποστατικά κείμενα εντός δυσπραγούσης περιοχής ή προς 
άν<5ίχτήσιν της κατοχής οίουδήποτε τοιούτου ύποστατικοΟ λόγω καθυ
στερήσεως τής πληρωμής οίουδήποτε τοιούτου ενοικίου αναστέλλε
τα ι μέχρι τής ύπό του Δικαστηρίου προσαρμογής. του ενοικίου έπί 
τή δάσει τοΟ παρόντος Νόμου δτε έφαρμόζοντοτι αί διατάξεις του* 
παρόντος Νόμου. . 


