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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Η Μ Η Σ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Τ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1875 της 22ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως εις την επίοημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 51 του 1983 
ΝΟΜΟ Σ Τ ΡΟΠΟΠΟΙΩ Μ ΤΟΝ ΠΕ ΡΙ ΕΝΟΙ ΚΙΟ Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ 

ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1983 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ενοικιοστασίου Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγινώσκηται ομού τίτλ°ζ· 
μετά του περί 'Ενοικιοστασίου Νόμου Του 1983 (εν τοις εφεξής 23 του 1983. 
αναφερομένου ως «ο δασικός νόμος») και ο δασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Ενοικιοστασίου 
Νόιμοι του 1983. 

2. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν Τροποποίησις 
αυτώ προσθήκης, ευθύς μετά το εδάφιον (9) αυτού, του ακολούθου του άΡθΡ°°4 

• e » . /.ι Λ \ ■ ,» ο / / Ι Λ > Λ r του βασικού 
νεου εδαφίου (ΙΟ), του υφιστάμενου εδαφίου (ΙΟ) αναριθμουμενου νό 
ως εδαφίου (II) : 

«(ΙΟ) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου εν ισχύι Νόμου, 
αι ουνεδρίαι του Δικαστηρίου εν εκάστη επαρχία ένθα τούτο 
θα συνέρχεται διεξάγονται εις τοιούτο κτίριον οίον ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης ήθελεν από καιρού εις καιρόν ορίοει ως Δικαστή
ριο ν διά τον σκοπό ν τούτον.»« 

3. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν τω Τοοπσιιοΐησις 
τέλει του εδαφίου (2) αυτού προσθήκης της ακολούθου δευτέρας του άρθρου 8 
επιφυλάξεως:· του βασικού 

τ » ^ νομού. 
«Νοείται περαιτέρω ότι είναι νόμιμο ν διά τον ιδισκτήτην και 

τον ενοικιαστήν να έλθουν εις διαπραγματεύσεις και διά γραπτής 
ουιμφωνίας να συμφωνηθούν ετέραν αύξησιν του ενοικίου νοοομέ
νου ότι η τελευταία αύτη, αύξησις δεν θα υπερδαίνη το εκάστοτ?: 
καθοριζόμενον ανώτατον ποσοστόν αυξήσεως του ενοικίου συμ
φώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου 
και ότι ουδεμία τοιαύτη αύξησις θα λαμβάνη χώραν προ της 
παρελεύσεως δύο ετών από της ημερομηνίας καθ* ην ο ενοικια
στής έλαβε κατοχήν του ακινήτου ή από της ημερομηνίας της 
τελευταίας αυξήσεως ενοικίου.». 
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