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Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 3(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1983 ΕΩΣ 2013  
 
                                        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(Ι) του 2006 
128(Ι) του 2007 

173(Ι) του 2013. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ενοικιοστασίου Νόμους του 1983 έως 2013 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι του 1983 έως 2020. 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 11  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του κειμένου της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) σε υποπαράγραφο (i), με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος 

αυτής με άνω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων 

(ii) και (iii): 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

«(ii) απάντηση σε καταχωριζόμενη δυνάμει της υποπαραγράφου (i) αίτηση για ανάκτηση 
κατοχής γίνεται δεκτή για καταχώριση από το Γραμματέα του Δικαστηρίου μόνο σε 
περίπτωση που η απάντηση συνοδεύεται είτε από απόδειξη του λογιστηρίου του 
Δικαστηρίου ότι έχει κατατεθεί στο Δικαστήριο το αναφερόμενο στην αίτηση οφειλόμενο 
ποσό ως καθυστερημένα ενοίκια κατά την ημερομηνία καταχώρισης αυτής είτε από 
απόδειξη είσπραξης του ενοικίου εκδοθείσα υπό του ιδιοκτήτη ή αντιπροσώπου αυτού ή 
από απόδειξη κατάθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς όφελος του ιδιοκτήτη ή 
αντιπροσώπου αυτού: 

   
  Νοείται ότι η απόφαση του Γραμματέα για αποδοχή ή απόρριψη της καταχώρισης της 

απάντησης τίθεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών ενώπιον του Δικαστηρίου προς 
τελεσίδικη έγκριση ή απόρριψη, η δε απόφαση του Δικαστηρίου δεν υπόκειται σε έφεση.   

   
 (iii) σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος έξωσης μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ως ανωτέρω, 

το Δικαστήριο δύναται να καθορίσει το χρόνο συμμόρφωσης με το διάταγμα έξωσης ο 
οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των ενενήντα (90) ημερών.». 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 29  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος 

του εδαφίου (1) αυτού με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων 

επιφυλάξεων: 

  
  «Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση δύναται να γίνει ιδιωτική επίδοση με οποιοδήποτε τρόπο 

προβλέπεται στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής επίδοσης 
και της δυνατότητας υποκατάστατης επίδοσης με διάταγμα του Δικαστηρίου: 

  
 Νοείται περαιτέρω ότι επίδοση εκτός δικαιοδοσίας δύναται να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο 

προβλέπεται σε Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνή σύμβαση, δευτερογενή νομοθεσία ή 
διαδικαστικό κανονισμό που ισχύει στη Δημοκρατία.».  

  
Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη  
νέου άρθρου. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 36 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Μεταβατική διάταξη. 

3(Ι) του 2020. 
37.  Οι διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2020 δεν εφαρμόζονται για υποθέσεις οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στο 
Δικαστήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω 
Νόμου, καθώς και για ενοίκια που κατέστησαν πληρωτέα πριν από την 
ημερομηνία αυτή, νοουμένου ότι θα εξοφληθούν εντός δώδεκα (12) μηνών 
από την εν λόγω ημερομηνία.». 

 
 
 

 


