
E.E., Παρ. I, 631 Ν. 28/81 
Αρ. 1683, 23.4.8 

Ό περί Παγοποιήσεως Ενοικίων (Προσωρινοί Διατάζεις) Νόμος τοϋ 
1981 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τού Συντάγματος. 

'Αριθμός 28 του 1961 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ Ω ΡΙ Σ ΜΕΝ Α Σ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΙΤΕ ΤΑΥΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΝ ΕΙΤΕ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΓ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑιΝ, 
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑ "Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣιΚΟΠΟΥΣ 

Δεδομένου ότι συνεπεία της Τουρκικής εισβολής και επιδρομής Προοίμιον. 
κατελήφθη και ευρίσκεται ύπό την κατοχήν των Τούρκων σηιμαντιικόν 
μέρος τοΟ Κυπριακού εδάφους καΐ κατέστηισοα/ εκτοπισθέντες καΐ 
άστεγοι σημαντυκόν μέρος τοΟ Κυπριακού πληθυσμού και έδηίμιουρ
γήθη στενότης στέγης διά κατοιΐκίαν ή επαγγελματικούς σκοπούς 
των εκτοπισθέντων εις την μη κατεχομένην περιοχήν καΐ παρετηιρήθη 
αλόγιστος αϋξησις των ενοικίων εις τινας πάλεις καΐ περιοχάς τής 
Νήσου ώστε να καθίσταται αναγκαία και απαραίτητος ή λήψις νομο
θετικών μέτρων άφ' ενός προς διασφάλισιν τής κατοχής του μισθίου, 
άφ' έτερου δε προς προστασίαν τών ενοικιαστών δσον άφορα το πλη
ρωτέον ένοίκιον και ως μέτρον κοινωνικόν αποβλέπον είς την ισο
μερή κατανομήν τών έκ τής Τουρκικής εισβολής βαρών : 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί Παγοποιήσεως Ένοι Συνοπτικός 

κίων (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος του 1981. τίτλος. 

2. Έ ν τώ παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια, πας αναφερόμενος δρος κέκτηται τήν είς τον δρον τού
τον οίποδιδομένην εννοιαν ύπό τών περί Ενοικιοστασίου Νόμων του 36τοΰΐ975 
1975 έ'ως 1980. 24τοθΐ977 

6 τοϋ 1980. 

3.—(1) Διαρκούσης τής έκρυθμου καταστάσεως και έν πάση περί- Είδικσί 
πτώσει διά περίοδον άρχομένην άπό τής ημερομηνίας δημοσιεύσεως διατάξεις 
τοΟ παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και δ^αΡχο^ΐζ 
λήγουσαν μετά τρίμηνον, έκτος εάν έν τω μεταξύ ήθελε θΐεσπισθή ^παο?άσεως. 
πλήρης και ώλσκληρωμένη νομοθεσία περί ενοικιοστασίου, και παρά 
τάς διατάξεις οιουδήποτε έτερου έν ίσχύϊ Νόίμου το πληρωνόμενον 
ένοίκιον ύπό ενοικιαστού κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος 
του παρόντος Νόιμου παγοποιεΐται και ουδεμία είς τούτο αϋξησις 
δύναται νά έπιβληθή. 

(2) Ουδέν τών έν τω έδαφίω (1) διαλαμβανομένων εφαρμόζεται 
είς ην περίπτωσιν ό ενοικιαστής τυγχάνει πρόσφυξ και τό ένοικιαζό-
μενον 6π' αύτου άκίνητον αναφέρεται ώς άκίνητον διά κατοιικίαν 
ρυθμιζόμενον διά τών διατάξεων του περί Ενοικιάσεως Ακινήτων 
διά Κατοικίαν Προσφύγων (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόιμου του 1978. 56τοθΐ978. 
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Δια τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «πρόσφυξ» έχει τήν εις 
τον δρον τούτον άποδιδοίμένην εννοιαν υπό του εδαφίου (1) τοο άρ

56τοϋΐ978. θρου 2 του περί Ενοικιάσεως 'Ακινήτων δια Κατουκίαν Προσφύγων 
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 1978. 

(3) 'Οσάκις ό ενοικιαστής εχη καταστη θέσμιος ενοικιαστής συίμ
φώνως προς τάς διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου (Τροίποποιητι

6τοϋΐ980. κός) Νόμου του 1980, αϊ διαλαμβανόμενοι εν τω έδαφίω (1) διατά
ξεις εφαρμόζονται μόνον μετά παρέιλευσιν δύο μη,νών άπό της ημε
ρομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου κα ι ουδόλως 
αποστερείται 6 ενοικιαστής ή ό Ιδιοκτήτης οιασδήποτε κατοικίας ή 
καταστήματος του δικαιώματος να άποταθη δι ' αιτήσεως του εις το 
ΔιΚαστήριον δια τον κάθορισμόν του ενοικίου του πληρωτέου έν 
σχέσει προς τήν τοιαύτην κατοικίαν ή κατάστημα. 
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Έτιπτώθη έν τφ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


