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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 1478 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Ενοικιάσεως Ακινήτων δια Κατοικίαν Προοφύγων (Προσωρινά! 
Διατάξε ις ) Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως ε ις τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 56 τοΟ 1978 

ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ Π Ρ Ο Σ Ω Ρ 1 Ν Ω Σ ΤΑ Τ Η Σ Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ω Σ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ Ι Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΏΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ 

Δ Ι Α ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Ή Βουλή των Αντ ιπροσώπων, ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Ενοικιάσεως Ά κ ι  Σανοιττυκός 
νήτων διά Κατοικίαν Προσφύγων (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος τίτλο^· 
του 1978. 

Ε ι σ α γ ω γ ι κ ά ! Διατάξεις 
2.— (1) 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προ 'Ερμηνεία, 

κύπτη διάφορος έννοια— 
«άκίνητον διά κατοικίοη/» σημαίνει άκίνητον Ίδιοκτησίαν διατε

λούσαν ύπό ενοικίασα/ η προοριζοιμένην δπως ένοικιασθή εις το 
μέλλον κα! χρησιμοποιηθή ώς κατοικία κα! δι' οιονδήποτε έτε
ρον σκοπό ν συνδεδεμένον με αυτήν, ή οποία ευρίσκεται εις οιον
δήποτε μέρος της μη κατεχόμενης ύπό των Τούρκων περιοχής ' 

«Αρχή» σημαίνει τήν ύπό του άρθρου 3 καθιδρυομένην ΆρχήνΤ 

«Δικαστήριον» σημαίνει το ύπό του άρθρου 6 καθιδρυόμενον 
Δικαστήριον 

«έκρυθμος κατάστασις» σημαίνει τήν συνεπεία της Τουρκικής 
εισβολής δημιουργηθε ΐσαν κατάστασιν ήτις εξακολουθεί νά υφί
σταται μέχρις δτου το Ύπουργικόν Συμβούλιον, διά γνωστοποιή
σεως δημοσιευομένης εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρα
τίας, όρίση ήμερομηνίοα/ λήξεως τής τοιαύτης καταστάσεως ' 

«ένοίκιον» περιλαμβάνει οιονδήποτε ποσόν πληρωνόμενον ώς 
ένοίκιον ή μίσθωμα διά χρησιμοποίησα/ επίπλων εις περιπτώσεις 
καθ ' ά ς άκίνητον ενοικιάζεται έπιπλωμένον ή ε'ις περιπτώσεις 
καθ' άς άκίνητον ενοικιάζεται και τά έν αύτω έπιπλα εκμισθώ
νονται ύπό του 'ιδιοκτήτου εις τον ένσικιαστήν και περιλαμβάνει 

(ΙΟΝ) 
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ωσαύτως οιονδήποτε ποσόν πληρωνόμενον δια κοινόχρηστα οσά
κις ή ένοικίασις περιλαμβάνη και τά τοιαύτα κοινόχρηστα' 

«κοινόχρηστα» σημαίνει— 
(α) την χρησιν κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου υπό των 

ενοίκων αύτου' 
(β) την χρησιν κοινοχρήστων εγκαταστάσεων του ακινήτου' 
(γ) την χρησιν κοινοχρήστων υγειονομικών διευθετήσεων καΐ 

εγκαταστάσεων του ακινήτου" 
(δ) την παροχή ν προμηθείας ηλεκτρικού ρεύματος καί ϋδατος 

εις τους κοινοχρήστους χώρους του ακινήτου προς χρησιν 
ή εξυπηρέτηση/ των ενοίκων αύτου" και 

(ε) τήν παροχήν υπηρεσιών δια τον καθορισμόν και φύλαξιν 
τών κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου και τοιούτων άλλων 
διευκολύνσεων αϊ όποΐαι είναι αναγκαίοι διά τήν ύπό του 
ενοικιαστού κατοχήν καί χρησιν του ύπ' αύτου ενοικιαζο
μένου ακινήτου ή μέρος τούτου' 

«πρόσφυξ» σημαίνει πρόσωπον όπερ κατά τον αμέσως προ της 
Τουρκικής εισβολής χρόνον εΐχε τήν μόνιμον αύτοΰ κατοικίαν εις 
περιοχήν ήτις ώς εκ της εισβολής κατέστη απροσπέλαστος" 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Δικαιοσύνης. 
(2) "Οροι μή άλλως οριζόμενοι εν τω παρόντι Νόμω κέκτηνται 

τήν εις τους όρους τούτους αποδιδομένη ν εννοιαν ύπό των περί 
36τοΰΐ975 Ενοικιοστασίου Νόμων του 1975 κ α! 1977. 
24τοϋ1977./ 

"Ιδρυσις καί αρμοδιότητες της 'Αρχής 
|ΑΡΧή 3.— (1) Διά τους σκοπούς της καλυτέρας καί άποτελεσματικω

νοικι εων. τ £ρ α ς στεγάσεως προσφύγων, της διασφαλίσεως της κατοχής ακι
νήτων διά κατοικίοα/ προσφύγων με ευλόγα ενοίκια .καί της εξασφα
λίσεως στέγης καθιδρύεται 'Αρχή Ενοικιάσεων, ή όποια συνεδριά
ζει εις εκάστη ν έπαρχίαν ένθα υφίσταται το μίσθιον εις μέρος εις 
το όποιον ήθελεν υποδείξει ό Πρόεδρος αυτής καί αποφασίζει κατά 
πλειοψηφίαν. 

(2) Ή 'Αρχή δι' έκάστην έπαρχίαν συνίσταται έκ πέντε προσώ
πων διοριζομένων υπό τοΰ Υπουργού, εξ ών ό εΐς θά είναι νομι
κός με πενταετή τουλάχιστον πεΐραν, ό όποιος θά εΐναι Πρόεδρος 
της 'Αρχής δι' όλόκληρον τήν Κύπρον, καί τεσσάρων ετέρων μελών 
δι' έκάστην έπαρχίαν εξ ών δύο θά είναι δημόσιοι υπάλληλοι υπη
ρετούντες έν τη επαρχία, κατά προτίμησιν ό επαρχιακός κτηματο
λογικός λειτουργός ή εκπρόσωπος αύτου καί ό επαρχιακός λειτουρ
γός ευημερίας ή εκπρόσωπος αύτοΰ, εις θά εΐναι πρόσφυξ υποδει
κνυόμενος δι' έκάστην έπαρχίαν ύπό της Παγκυπρίου 'Επιτροπής 
Προσφύγων, καί .εις ιδιοκτήτης υποδεικνυόμενος δι' έκάστην έπαρ
χίαν ύπό του Συνδέσμου 'Ιδιοκτητών 'Ακινήτων. 

(3) Ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν όπως έκδίδη οδηγίας γενι
κής φύσεως ώς προς τήν ένάσκησιν τών αρμοδιοτήτων της Αρχής 
αναγκαίας διά το δημόσιον συμφέρον έν γένει καί προς έπίτευξιν 
τών σκοπών του παρόντος Νόμου ιδιαιτέρως, καί ή 'Αρχή υπο
χρεούται νά έφαρμόζη πασαν τοιαύτην όδηγίαν. 

(4) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (3) ή 'Αρχή κανο
νίζει τά τών συνεδριάσεων αυτής καί της τηρήσεως πρακτικών 
τούτων, τον τρόπον καί τον χρόνον συγκλήσεως τών συνεδριάσεων, 
καί τήν κατ 'αύτάς ακολούθου μένη ν διαδικασίαν, συμπεριλαμβανο
μένης τής απαρτίας. 
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4. Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου ή 'Αρχή 'Αρμοδιότητες 
κέκτηται τάς ακολούθους αρμοδιότητας— w; Άρχη?· 

(α) να καθορίζη τά ενοίκια των υφισταμένων και μελλουσών 
ενοικιάσεων προς επαρκή προστασίαν των προσφύγων 
ενοικιαστών και προς τον σκοπόν τούτον να άσκή άπάσας 
τάς εξουσίας δυνάμει τοΰ άρθρου 5' 

(β) να καταγραφή πάσαν ενοικίασα*, εϊτε ύφισταμένην είτε 
μέλλουσαν, ακινήτου δια κατοικίαν δια πρόσφυγας και να 
τηρή μητρώον τών τοιούτων ενοικιάσεων εν ώ καταγρά
φονται όπτασαι αϊ λεπτομέρειαι αυτών και ιδίως τών συμ
βαλλομένων μερών, τής διαρκείας της ενοικιάσεως και τοΰ 
συμφωνηθέντος ενοικίου' 

(γ) βάσει καθοριζομένων κριτηρίων, περιλαμβανόντων μεταξύ 
άλλων το εισόδημα, την οίκονομικήν κατάστασιν, τό πλη
ρωτέον ενοίκων, τον αριθμόν τών μελών της οικογενείας . 
καΐ εν γένει τάς οίκογενειακάς υποχρεώσεις, νά καταβάλλη 
επίδομα δια τά υπό τών προσφύγων καταβληθησόμενα 
ενοίκια δυνάμει οιασδήποτε ενοικιάσεως υπό ή εκ μέρους 
πρόσφυγος δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου* 

(δ) νά παρέχη έγγύησιν προς τους ίδιοκτήτας διά τήν ύπό 
τών προσφύγων ενοικιαστών καταβολήν τοΰ ενοικίου ώς 
τοΰτο ήθελε καθορισθή βάσει τοΰ παρόντος Νόμου' 

(ε) νά τηρή τά απαραίτητα διά τήν άσκησιν τών αρμοδιοτή
των αυτής βιβλία, ιδίως Μητρώον 'Ενοικιάσεων διά πρόσ
φυγας' 

(στ) νά λαμβάνη πασαν άναγκαίαν δι' έκτέλεσιν οιασδήποτε 
αρμοδιότητος αυτής πληροφορίαν ώς εν τώ παρόντι Νόμω 
προνοείται' 

(ζ) νά είσηγήται προς τήν άρμοδίαν αρχήν τήν έπίταξιν οιου
δήποτε ακινήτου διά κατοικίαν' 

(η) γενικώς νά διενεργή τοιαύτας περαιτέρω πράξεις αΐτινες 
θά προήγαγον καΐ θά διηυκόλυνον, κοπτά τήν κρίσιν της 
'Αρχής, τήν ύπ' αυτής έκτέλεσιν τών αρμοδιοτήτων αυτών. 

Ειδικά! διατάξεις διά πρόσφυγας 
5. Διαρκούσης τής έκρυθμου καταστάσεως και παρά τάς διοαά ΕίδυκοΑ 

ξεις οιουδήποτε ετέρου εν Ίσχύϊ Νόμου ίσχύουσι και εφαρμόζονται διαβάζεις 
αί ακόλουθοι διατάξεις έπι ενοικιάσεων ακινήτων διά κατοικίαν δι^™°7ΐ£ 

, ' της έκρυθμου 
εις πρόσφυγας— καΤταστάσεως. 

(1) Τό ύπό πρόσφυγας ένοικιαστοΰ πληρωτέον ένοίκιον δι' άκί
νητον δ ιά κατοικίοα/ θ ά καθορίζηται ύπό της 'Αρχής κατό

• πιν προς τοΰτο έρεύνης λαμβανομένων ύπ ' δψιν όλων τών 
συνθηκών εκάστης περ ιπτώσεως καί, μεταξύ άλλων , 
(α) τοΰ ενοικίου δπερ κατεβάλλετο διά τό εν λόγω άκί

νητον ή διά παρόμοιον άκίνη.τον ε'ις τήν περιοχήν προ 
ή κατά τήν 15.7.Ί974 μείον 20 τοις εκατόν ή εάν δεν 
κατεβάλλετο τοιούτον ένοίκιον, τοΰ ενοικίου τό όποιον 
ή 'Αρχή θά ε κρίνε ν ευλογον ύπό τάς περιστάσεις* 

(β) τής ηλικίας τοΰ μισθίου,, τών εξόδων τής ανεγέρσεως 
αύτοΰ, τοΰ μεγέθους, τής καταστάσεως, τών ανέσεων 
καί της περιοχής είς ην τοΰτο ευρίσκεται' 

(γ) τών προσωπικών, οικογενειακών καί οικονομικών περι
στάσεων τοΰ ιδιοκτήτου καί τοΰ ένοικιαστοΰ. 
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Δικαστήριον. 

Προσωριναϊ 
διατάξεις 
άναφορϋκώς 
•repoq εκδοσιν 
διοϋταγματτος 
έξώσεως, κλπ.. 
36το01975 
24τοϋ 1977. 

(2) Ή "Αρχή καθορίζει το δυνάμει του εδαφίου (1) καταβαλ
λόμενον ένοίκιον το ταχύτερο ν δυνατόν και εν πάση περι
πτώσει ουχί βραδύτερον τοΰ ενός μηνός κοπ:όπιν εγγράφου 
αιτήσεως υποβαλλομένης αύτη ύφ' οιουδήποτε τών ενδια
φερομένων προσώπων. 

(3) Ή 'Αρχή κοινοποιεί εγγράφως το καθοριζόμενον υπ' αυτής 
ένοίκιον εις τους ενδιαφερομένους εντός της εν τω έδαφίω 
(2) του παρόντος άρθρου καθοριζομένης προθεσμίας, και 
δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου" το οΰτω καθοριζό
μενον ένοίκιον θα θεωρήται ώς το ένοίκιον δπερ ό ενοικια
στής υποχρεούται νά καταβάλλη προς τον Ίδιοκτήτην ανε
ξαρτήτως τών προνοιών οιασδήποτε συμβάσεως ενοικιά
σεως. 

(4). Το ύπό της 'Αρχής καθοριζόμενον ένοίκιον θα έφαρμόζηται 
. από της ημερομηνίας της υποβολής της αιτήσεως. 

(5) Πας μή ικανοποιούμενος έκ του υπό της 'Αρχής καθο
ρισθέντος δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) ενοικίου δύναται εντός 
30 ήμερων νά άποταθή εις το Δικαστήριον το όποιον 
κέκτηται έξουσίαν δπως παρατείνη τήν προθεσμίαν ταύτην 
τών 30 ήμερων έάν αϊ συνθηκαι τής περιπτώσεως δικαιο
λογούν τοΰτο. 

6^—(1) Καθιδρύεται διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου δι' 
έκάστην Έπαρχίολ/ί Διαιτητικόν Δικαστήριον .συνυστάμενον εξ ενός 
μέλους τοΰ Επαρχιακού Δικαστηρίου τής Επαρχίας οριζομένου 
ύπό τοΰ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου έπί τω σκοπώ ακροάσεως και 
εκδόσεως αποφάσεως έπί εφέσεως υποβαλλομένης ύφ' οιουδήποτε 
τών συμβαλλομένων δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 5. 

(2) Ή ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου διαδικασία, συμπεριλαμβανομέ
νων . και τών τύπων, τών δικογράφων, τών προθεσμιών και τών 
τελών και δικαιωμάτων θά είναι, τηρουμένων τών αναλογιών, ή 
καθοριζοιμένη εις τον περί Ενοικιοστασίου Διαδικαστικόν Κανονι
σμόν τοΰ 1975. 

(3) Κοττά τήν έξέτασιν οιασδήποτε εφέσεως υποβαλλομένης εις 
το Δικαστήριον δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) ό έφεσείων δεν δύναται 
νά βασίζεται επί λόγων μή καθοριζομένων εν τη έφέσει αύτοΰ έκτος 
έάν το Δικαστήριον θεώρηση ύπό δλας τάς περιστάσεις, και ύπό 
τοιούτους δρους εν σχέσει με τά έξοδα ή με άναβαλήν, ή άλλως, 
ορθόν νά έπιτρέψη τοιούτους περαιτέρω λόγους εφέσεως αΐτινες 
ήθελον φοαη τω Δικαστηρίω ώς ουσιώδεις. 

(4) Ή συνήθης διαδικασία τοΰ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου ε'ις πολι
τικός εφέσεις θα άκολόυθήται, τηρουμένων τών αναλογιών, ύπό 
τοΰ Δικαστηρίου κατά τήν άκρόασιν και εκδοσιν αποφάσεως έπί 
εφέσεως υποβαλλομένης αύτώ δυνάμει τών διατάξεων του παρόν
τος Νόμου. 

7.—(1) Παρά τάς διατάξεις τών περί Ενοικιοστασίων Νόμων 
τοΰ 1975 και 1977 διαρκούσης τής περιόδου αναστολής ουδέν διά
ταγμα εκδίδεται δυνάμει τοΰ ρηθέντος Νόμου δι ' ανά.κτησιν κα
τοχής ακινήτου διά κατοίκιση ένοικιασθέντος ύπό πρόσφυγος ενοι
κιαστού έφ' δσον οδτος εξακολουθεί νά καταβάλλη παν νομίμως 
ύπ' αύτοΰ όφειλόμενον ένοίκιον: 

Νοείται δτι ό 'ιδιοκτήτης δύναται νά υποστήριξη έπί Δικαστηρίω 
δτι εις δεδο>μένην ύπόθεσιν υφίστανται τοιαΰται είδικαί περιπτώσεις 
αΐτινες θά έδικαιολόγουν τήν εκδοσιν διατάγματος έξώσεως και 
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το Δκαστήριον δύναται, λαμβανομένων ύπ' .δψιν δλων των περιστα
τικών της υποθέσεως και της εκτάσεως της ταλα ιπωρίας ήτις θα 
προέκαλεΐτο εις έκάτερον των διαδίκων συνεπεία της εκδόσεως ή 
μη δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς έξώσεως, να έκδώση τοιούτο δ ι ά τ α γ μ α καΐ ύπό 
τοιούτους δρους οίους το Δικαστήριον θα έκρινε πρέπον. 

(2) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «περίοδος αναστο
λής» σημαίνει την περίοδον ήτις άρχετα ι την Ιην Μαΐου 1977 και 
λήγε ι εις ήμερομηνίαν καθορισθησομένην δια δ ιατάγματος του 
Υπουργ ικού Συμβουλίου, δημοσιευομένου είς την έπίσημον εφημε
ρίδα της Δημοκρατίας, ήτις δεν δύναται νά εΐναι βραχυτέρα των 
εξ μηνών. 

8.— (1) Ε ν τ ό ς τριών μηνών άπό της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος Δήλωσις 
τοΰ παρόντος Νόμου πάς εκμισθωτής, υφισταμένης κατά. την ήμερο ύφυσταιμέ\ί&™ 
μηνίαν έκείνην ενοικιάσεως προς πρόσφυγα ακινήτου Ιδιοκτησίας WLKl σ ε ω ν ' 
διά κατοικίαν καΐ εντός ενός μηνός άπό οιασδήποτε ενοικιάσεως 
προς πρόσφυγα ακινήτου διά κατοικίαν, οφείλει νά δήλωση ταύτην 
έπι του ύπό της 'Αρχής οριζομένου τύπου παρέχων συγχρόνως τάς 
εν τω τύπω τούτω άπαιτουμένας λεπτομέρειας. 

(2) Ή 'Αρχή καταχωρίζει είς το οΊκεΐον Μέρος τοΰ επί τούτω 
Μητρώου Ενοικ ιάσεων πάσαν τοιαύτην δήλωσιν κατά σειράν λή
ψεως αυτής. 

(3) Έ ν περιπτώσει αδικαιολογήτου παραλείψεως δηλώσεως συμ
φώνως προς το εδάφιον (1) ή 'Αρχή κέκτηται έξουσίαν δπως κή
ρυξη την μή δηλωθεΐσαν ένοικίασιν ώς μή ύφισταμένην και νά τρο
ποποίηση τους δροος αυτής, ιδίως τους αφορώντας εις το ένοίκιον, 
κατά τοιούτον τρόπον οίον αϊ συνθήκαι εκάστης περιπτώσεως θά 
έδικαιολόγουν, βάσει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

9.— (1) Ή 'Αρχή τηρεΐ Μητρώον Ενο ικ ιάσεων συνιστάμενον εκ Μητρώονι 
δύο Μερών τοιούτου τύπου ώς ή Α ρ χ ή ήθελεν ορίσει. Ενοικιάσεων. 

(2) Είς το Πρώτον Μέρος τοΰ Μητρώου καταχωρίζονται αί κατά 
τήν ήμερο μηνίαν ενάρξεως ισχύος τοΰ. παρόντος Νόμου ύφιστάμεναι 
ενοικιάσεις ακινήτων διά κατοικίαν προσφύγων και είς το Δεύτερον 
Μέρος αύτοΰ αί μετά την έναρξιν ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου 
συναπτόμεναι ενοικιάσεις αί όποΐαι δηλώνονται συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου. 

10. Ή 'Αρχή κέκτηται έξουσίαν δπως ζητη τήν είς αυτήν παρο Παροχή 
χήν οιασδήποτε πληροφορίας σχετιζόμενης προς τήν άσκησιν οίασδή πληροφοριών., 
ποτέ τών αρμοδιοτήτων αυτής π α ρ ά οιουδήποτε δστις ευλόγως εΐναι 
είς θέσιν νά παράσχη τήν πληροφορίαν ταύτην και ό αρνούμενος 
ή αδικα ιολογήτως άναβαλλων τήν παροχήν πάσης τοιαύτης πλη
ροφορίας είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς πρόστιμον μή. 
υπερβαίνον τάς δέκα λίρας. 

Ποικίλαι Διατάξε ις 

11 . Οι πόροι τής 'Αρχής προέρχονται εκ πηγών τ ά ς όποιας ό Πόροιτηςί 
Υ π ο υ ρ γ ό ς Οικονομικών θέτει εις τήν διάθεσιν τής 'Αρχής. 'Αρχής. 

12.— (1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά Κανονισμοί, 
τήν καλυτέραν και άποτελεσματικωτέραν εφαρμογή ν τών διατάξεων 
του παρόντος Νόμου και διά τον καθορισμό ν παντός θέματος το 
όποΐον δυνάμει τών διοττάξεων τούτου δύναται ή δέον νά καθορισθή. 
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(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου 
κατατίθενται εις την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων; Έάν μετά πάρο
δον τριάκοντα ημερών άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση 
τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή εν μέρει, τότε οδτοι 
αμέσως μετά την πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται 
εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν Ίσχύϊ από 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
εν δλω ή εν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω 
τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 

13. Ό περί 'Εκτοπισθέντων 'Ενοικιαστών 'Ακινήτων διά Κατοι
κίαν (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1976 και ό περί 'Αναστο
λής της 'Εκδόσεως και 'Εκτελέσεως Διατάγματος Έξώσεως (Προ
σωριναί Διατάξεις) Νόμος τοΰ* 1977 καταργούνται. 

Διαρκεί» 14. Ό παρών Νόμος 'ισχύει διαρκούσης τής έκρυθμου καταστά
ίσχύοςτοο σεως. . 
παρόντος ' 
Νόμου. 

Κοπαργήσεις. 
4 τοΰ'197 6 

31 τοΰ 1977: 


