
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟ  

 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

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 

  67(Ι) του 1992 

100(Ι) του 1992 

    2(Ι) του 1993 

102(Ι) του 1995 

  70(Ι) του 1999 

109(Ι) του 1999 

119(Ι) του 1999 

  16(Ι) του 2001 

  20(Ι) του 2001 

150(Ι) του 2002 

171(Ι) του 2003 

  99(I) του 

2006. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ενοικιοστασίου Νόμους του 

1983 μέχρι 2003 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι του 1983 

μέχρι 2007. 

 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του ορισμού του όρου «ελεγχόμενη περιοχή» 

με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
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 «“ελεγχόμενη περιοχή” σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή 

της Κύπρου ήθελε κηρυχθεί ως τέτοια με διάταγμα του 

Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 3 του παρόντος 

Νόμου˙».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (4) και την αναρίθμηση του υφιστάμενου 

εδαφίου (4) σε εδάφιο (5):  

  

 

 

 

 

 

….(Ι) του 2007. 

«(4)  Η γραπτή προειδοποίηση που αποστέλλεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 

παρόντος άρθρου θεωρείται και ως κατάλληλη ειδοποίηση 

που τερματίζει αυτόματα τη σύμβαση ενοικίασης, χωρίς αυτό 

να επηρεάζει, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007, τις 

εκκρεμούσες ενώπιον του Δικαστηρίου ή ενώπιον 

οποιουδήποτε επαρχιακού δικαστηρίου υποθέσεις.». 

  

Κατάργηση του 

Πίνακα του  

βασικού  

νόμου. 

4.  Ο Πίνακας του βασικού νόμου καταργείται. 

 

  

Έναρξη της  

ισχύος του 

παρόντος  

Νόμου. 

 5.  (1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του 

παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 

ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.   
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       (2)  Οι διατάξεις του άρθρου 2 και οι διατάξεις του άρθρου 

4 του παρόντος Νόμου αρχίζουν να ισχύουν από την 

ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με 

Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΣΓ/ΓΧ – 23.01.184.2006 
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