
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. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ενοικιοστασίου Νόμους του 

1983 έως  2003 (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 2006.  

Αντικατάσταση  
του άρθρου 22  
του βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο : 

 «Επιδότηση 

Ενοικίων 

Εκτοπισθέντων 

και Παθόντων. 

22. -(1)  Καταβάλλεται επίδομα για τα ενοίκια 

που καταβάλλονται από εκτοπισθέντες και 

παθόντες για κατοικίες δυνάμει ενοικίασης 

από ή εκ μέρους εκτοπισθέντα ή παθόντα 

ενοικιαστή, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 

συμπλήρωσης της εν  λόγω κατοικίας. 

 

(2) Οι δαπάνες καταβολής του πιο πάνω 

επιδόματος καλύπτονται  από ειδικό κονδύλι 

του εκάστοτε προϋπολογισμού του Κράτους 

που είναι μέρος του προϋπολογισμού που 

αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.». 
  
Κατάργηση του 
άρθρου 23 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου καταργείται. 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 24 του 
βασικού νόμου. 
 

4. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται- 

 

(α)  με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, 

αμέσως μετά τη λέξη «Υπουργός» (πρώτη 

γραμμή) της λέξης «Εσωτερικών»˙  

(β) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (2) 

αυτού της ακόλουθης πρότασης: «Οι 

Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προβλέπουν 

την αναδρομική τους εφαρμογή». και 

(γ)      με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της 

λέξης “Δικαιοσύνης” (δεύτερη γραμμή) με τη 

λέξη “Εσωτερικών”. 

 

 
Τροποποίηση του  
άρθρου 25 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη μετά τη λέξη «Υπουργός», όπου και σε 

οποιαδήποτε πτώση αυτή απαντάται, της λέξης 

«Εσωτερικών».  

 

 
Μεταβατικές 
διατάξεις. 

6.-(1) Οποιαδήποτε ποσά βρίσκονταν κατατεθειμένα στο  

Ταμείο περιέχονται, από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος Νόμου, στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 

 

    (2) Οποιαδήποτε επιδόματα ή οφειλές  καταβλητέες ή 

οφειλόμενες από το Ταμείο θα καταβάλλονται ή οφείλονται, 

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, 

από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 

(3) Οποιοιδήποτε διορισμοί έγιναν δυνάμει του εδαφίου 

(1) του άρθρου 24 του βασικού νόμου, πριν από την έναρξη 
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της ισχύος του παρόντος Νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν 

μέχρις ότου ο Υπουργός Εσωτερικών ήθελεν άλλως 

αποφασίσει. 

 

  (4)   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος 

«Ταμείο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 2 του παρόντος 

Νόμου καταργούμενο Ταμείον Επιδοτήσεως Ενοικίων 

Εκτοπισθέντων και Παθόντων, που καθιδρύθηκε με βάση το 

άρθρο 22 του βασικού νόμου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΠ/ΜΓ 

(23.01.138.2006) 
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