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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3357 της 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημο

σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 119(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1983 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1999 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιη Συνοπτικός 

τικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ενοίκιο τιτλ£3
ζ
του 1983 

στασίου Νόμους του 1983 έως (Αρ. 2) του 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται 51 του 1983 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρο ^ ^ } ^ 
νται μαζί ως οι περί Ενοικιοστασίου Νόμοι του 1983 έως (Αρ. 3) του 1999. 94 του 1986 

135 του 1988 
51 του 1989 
138 του 1991 

67(1) του 1992 
100(1) του 1992 
2(1) του 1993 

102(1) του 1995 
70(1) του 1999 
109(1) του 1999. 

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως Τροποποίηση 
ακολούθως: " " ^ Τ 

(α) Με την ένθεση της ακόλουθης επιφύλαξης ως πρώτης επιφύλαξης νό^ου· 
πριν από τις υφιστάμενες δύο επιφυλάξεις του: 

«Νοείται ότι πρόσωπο που έχει ορισθεί ως μέλος του Δικαστηρίου 
σε συγκεκριμένη υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας έχει αρχίσει, αλλά 
δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, συνεχίζει να μετέχει ως μέλος του Δικα
στηρίου τούτου και μετά την εκπνοή της διετίας από τον καταρτισμό 
από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του οικείου καταλόγου, στον 
οποίο περιλαμβάνεται το όνομα του, μέχρις ότου συμπληρωθεί η 
εκδίκαση της υπόθεσης αυτής:», 
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(β) με την ένθεση, μετά τη λέξη «Νοείται» στην αρχή της δεύτερης επιφύ
λαξης (με τη νέα σειρά που της έχει δοθεί), της λέξης «περαιτέρω»· 
και 

(γ) με την ένθεση, μετά τη λέξη «Νοείται» στην αρχή της τρίτης επιφύ
λαξης (με τη νέα σειρά που της έχει δοθεί), της λέξης «έτι». 

Τροποποίηση 3. Η υποπαράγραφος (iii) της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 
του (tomS1 * τ ο υ βα<Νκου νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
νόμου. «(iii) γ ΐ α ουσιωδώς σημαντικές αλλαγές που συνεπάγονται την ουσιαστική 

και σημαντική μετατροπή του για σκοπούς αξιοποίησης του ή». 


