
  
                                 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 173(Ι)/2013 

Αρ. 4422, 27.12.2013 

 

  Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

________ 
Αριθμός 173(Ι) του 2013 

 

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 

99(Ι) του 2006 

128(Ι) του 2007. 

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

του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ενοικιοστασίου Νόμους του 1983 μέχρι 

2007 (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 μέχρι 

2013. 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση των ακόλουθων όρων και των ορισμών τους: 

   

 

141(Ι) του 2002 

65(Ι) του 2003 

76(Ι) του 2003 

62(Ι) του 2004 

13(Ι) του 2006 

123(Ι) του 2007 

92(Ι) του 2009 

81(Ι) του 2010 

44(Ι) του 2011 

36(Ι) του 2013. 

  «"εκτοπισθείς" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 

περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, και περιλαμβάνει εκτοπισθέντα που φοιτά σε 

αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχολή 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, ο οποίος ενοικιάζει 

κατοικία στη Δημοκρατία, 

   

 

114 του 1988 

65(Ι) του 1994 

108(Ι) του 1998 

129(Ι) του 2001 

145(Ι) του 2005. 

  «παθών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 

Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται 

ή αντικαθίσταται, και περιλαμβάνει παθόντα που φοιτά σε 

αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχολή 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, ο οποίος ενοικιάζει 

κατοικία στη Δημοκρατία∙ 

   

  (β) με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου 

όρου και του ορισμού του: 

   

 

46(Ι) του 2005 

141(Ι) του 2005 

155(Ι) του 2011. 

  «τουρκόπληκτος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 

τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκποπισθέντες, Παθόντες 

και Άλλα Πρόσωπα Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, και περιλαμβάνει τουρκόπληκτο που φοιτά σε 

αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχολή 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, ο οποίος ενοικιάζει 

κατοικία στη Δημοκρατία.». 
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