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Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 67(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ενοικιοστασίου (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με το· οί 
Ενοικιοστασίου Νόμους του 1983 μέχρι 1991 (που στο εξής θα αναφέ* χι 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι του 1983 μέχρι 1992. 

2. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
του όρου «παθών» με τον ακόλουθο όρο: 

«'παθών' για σκοπούς επιδότησης μόνο, σημαίνει— 
(α) Χήρα πεσόντα ή σύζυγο εξαφανισθέντα, 
(β) θυγατέρα πεσόντα ή εξαφανισθέντα, 
(γ) γονέα πεσόντα ή εξαφανισθέντα, 
(δ) έγγαμο ανάπηρο με ποσοστό ανικανότητας 40% και 

άνω, 
(ε) τέκνο πεσόντα ή εξαφανισθέντα, το οποίο για εκπαι

δευτικούς κυρίως λόγους είναι αναγκασμένο να βρίσκε

ται μακριά από την κατοικία των γονέων του, 
114 του 1988. εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως εξαρτώμενοι ή ανάπηροι 

δυνάμει του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου. 
Δύναται επίσης να χαρακτηριστεί ως 'παθών' κατόπιν έγκρι

σης του Υπουργού, 
(α) έγγαμος ανάπηρος με ποσοστό ανικανότητας τουλά

χιστο 30%, 
(β) αδελφή άγαμου πεσόντα ή εξαφανισθέντα, εφόσον 

αποδεδειγμένα προκύπτει από τη σχετική έρευνα ότι ο 
πεσών ή εξαφανισθείς βοηθούσε την αδελφή του και 
θεωρείτο προστάτης της, 

(γ) γιος πεσόντα ή εξαφανισθέντα του οποίου η οικονο
μική κατάσταση καθώς και εκείνη της συζύγου ή 
μνηστής του είναι πολύ χαμηλή: 

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή δύναται να θεωρεί
ται ως 'παθών' για τους σκοπούς του παρόντα Νόμου, 
ένας μόνο γιος, για κάθε οικογένεια πεσόντα ή 
εξαφανισθέντα.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
23 του 1983 
51 του 1983 
39 του 1984 
79 του 1986 
94 του 1986 
135 του 1988 
51 του 1989 
138 του 1991. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίηση 3. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε 
του άρθρου 24 α υ τ 5 του ακόλουθου νέου εδαφίου (3) μετά το εδάφιο (2)· 
του βασικού 
νόμου «(3) Ανεξάρτητα από το κριτήριο του εισοδήματος που καθορίζεται με 

κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2), ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης μπορεί να αποφασίζει την καταβολή επιδόματος σε παθόντα 
που πραγματικά, κατά την κρίση του Υπουργού, χρειάζεται βοήθεια.». 


