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1 ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ (Ν.23/83) 

ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1.1 Άρθρο 2 – Ερμηνεία 

1.1.1 Υπόθεση 

Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων ― Στον ορισμό του ενοικιαστή στο 

Άρθρο 2 του Ν.23/83 θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνονται και οι 

πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και οι Κύπριοι 

πολίτες ― Απόφανση Εφετείου περί ύπαρξης ανεπίτρεπτης διάκρισης στο 

Άρθρο 2 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου 23/83, μεταξύ Κυπρίων πολιτών για 

τους οποίους ισχύει ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος και πολιτών των άλλων 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν ισχύει ο Νόμος 

― Παρατήρηση Εφετείου για την ανάγκη άμεσης τροποποίησης της σχετικής 

νομοθεσίας. 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ v. GIOSA VICTORIA MIKAELA , Πολιτική 

Έφεση Αρ. 161/2009 , 5 Ιουνίου  2012 

1.1.2 Υπόθεση 

Ενοικίαση ― Έννοια του όρου «ενοικίασις» στο Άρθρο 2 του περί 

Ενοικιοστασίου Νόμου του 1983, Ν. 23/83 ― Κατά πόσο περιλαμβάνει 

ενοικίαση σταθμών για την πώληση πετρελαιοειδών ― Κατά πόσο το δικαίωμα 

κατοχής και ο καθορισμός του ενοικίου ή ανταλλάγματος από την 

υπενοικίαση ή την άδεια χρήσεως μεταξύ του πρατηριούχου και την εταιρείας 

πετρελαιοειδών διέπονται από και ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 23/83. 
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Συνταγματικό Δίκαιο ― Συνταγματικότητα νόμου ― Κατά πόσο το 

Άρθρο 2 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου του 1983, Ν. 23/83 και 

συγκεκριμένα η έννοια του όρου «ενοικίασις» στο προαναφερθέν άρθρο, 

αντίκεινται προς τα Άρθρα 28.1, 26, 25.1 και 30 του Συντάγματος και είναι 

ως εκ τούτου αντισυνταγματικά. 

Αίτηση του Χαράλαμπου Φελλά  , Αίτηση Αρ. 4/2007 , 15 Μαΐου 2007  

1.1.3 Υπόθεση 

Ιδιοκτήτης και ενοικιαστής ― Αίτηση για είσπραξη οφειλομένων 

ενοικίων σε σχέση με ενοικίαση καταστήματος ― Κατά πόσο το ενοικιαστήριο 

έγγραφο τερματίστηκε μετά τη λήξη της ενοικιαστικής περιόδου, οπόταν οι 

ενοικιαστές κατέστησαν θέσμιοι ενοικιαστές μέσα στην έννοια του Άρθρου 2 

του περί Ενοικιοστασίου Νόμου του 1983, Ν.23/83, όπως τροποποιήθηκε ή 

κατά πόσο συνέχιζε η ισχύς του ενοικιαστηρίου εγγράφου. 

Βερεγγάρια Παπακόκκινου ν. Λαικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ.  ,Πολιτική 

Έφεση Αρ. 319/2005 , 20 Δεκεμβρίου  2007 

1.1.4 Υπόθεση 

Λέξεις και Φράσεις ― «Θέσμιος ενοικιαστής» στο Άρθρο 2 του περί 

Ενοικιοστασίου Νόμου ― Είναι ο ενοικιαστής ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει 

το ακίνητο κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της πρώτης ενοικίασης.  

Dasaki Ltd. v. Ιερός Νάος Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου  (Aρ. 1), κ.α. , 

Πολιτική Έφεση Αρ. 54/2006 , 19 Φεβρουαρίου  2009 

1.1.5 Υπόθεση 

Ιδιοκτήτης και ενοικιαστής ― Έξωση ― Αγωγή στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο ― Κατά πόσο δικαιοδοσία για εκδίκαση της αγωγής είχε το 
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Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων ― Κατά πόσο 

είχαν δημιουργηθεί δικαιώματα θέσμιου ενοικιαστή υπέρ των ενοικιαστών 

σύμφωνα με το Άρθρο 2 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου του 1983 (Ν. 

23/83). 

Χαράλαμπος Πελενδρίτης  κ.α. ν. Peter & Kati Enterprises Ltd. ,Πολιτική 

Έφεση Αρ. 204/2005 , 16 Απριλίου  2007 

1.1.6 Υπόθεση 

Λέξεις και Φράσεις ― «Ακίνητο» στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο, όπως 

τροποποιήθηκε ― Σημαίνει κτίριο υπό ή προς ενοικίαση για κατοικία ή 

κατάστημα στα όρια της ελεγχόμενης περιοχής και συμπληρώθηκε πριν από 

συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Dasaki Ltd. v. Ιερός Νάος Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου  (Aρ. 1), κ.α. , 

Πολιτική Έφεση Αρ. 54/2006 , 19 Φεβρουαρίου  2009 

1.1.7 Υπόθεση 

Ιδιοκτήτης και ενοικιαστής ― Έξωση ― Αγωγή στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο ― Κατά πόσο δικαιοδοσία για εκδίκαση της αγωγής είχε το 

Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων ― Κατά πόσο 

είχαν δημιουργηθεί δικαιώματα θέσμιου ενοικιαστή υπέρ των ενοικιαστών 

σύμφωνα με το Άρθρο 2 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου του 1983 (Ν. 

23/83). 

Χαράλαμπος Πελενδρίτης  κ.α. ν. Peter & Kati Enterprises Ltd. ,Πολιτική 

Έφεση Αρ. 204/2005 , 16 Απριλίου 2007 
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1.1.8 Υπόθεση 

Λέξεις και Φράσεις ― «Θέσμιος ενοικιαστής», στο Άρθρο 2 του περί 

Ενοικιοστασίου Νόμου (Ν. 23/83). 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΑΠΑ & ΥΙΟΙ ν. ΦΩΤΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ κ.α. , Πολιτική Έφεση 

Αρ. 10725 , 1 Μαρτίου  2001 

1.1.9 Υπόθεση 

Ενοικιοστάσιο — Δικαιοδοσία Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων — 

“Ενοίκιο” στο άρθρο 2 — Ο όρος ενοίκιο περιλαμβάνει και μίσθωμα για 

έπιπλα, αν το διαμέρισμα είχεν εκμισθωθεί επιπλωμένο — Ο περί 

Ενοικιοστασίου Νόμος, 1983 (Ν.23/83), όπως τροποποιήθηκε — Εφαρμόζεται 

μόνο σχετικά με ακίνητα, που βρίσκονται σε ελεγχόμενη περιοχή — Η Αγία 

Νάπα έγινε τέτοια περιοχή με τον Περί Ενοικιοστασίου (τροποποιητικό) Νόμο, 

1986. 

Αίτηση του Αβραάμ Δίσπυρου , Αίτηση Αρ. 54/90 , 26 Μαΐου  1990 

1.2 Άρθρο 4 - Καθίδρυσις Δικαστηρίου 

1.2.1 Υπόθεση 

Δικαιοδοσία Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων ― Άρθρα 2 και 4 του 

περί Ενοικιοστασίου Νόμου του 1983 (Ν. 23/83) ως έχει τροποποιηθεί ― 

Επικύρωση πρωτόδικης κρίσης με την οποία εκρίθη ότι το Επαρχιακό 

Δικαστήριο δεν είχε αρμοδιότητα σχετικά με αγωγή το βασικό αίτημα της 

οποίας αφορούσε στην κατοχή και χρήση σταθμού πετρελαιοειδών ― Όταν το 

βασικό αίτημα πηγάζει από συμφωνία άδειας χρήσης σταθμού 

πετρελαιοειδών, μεταξύ εταιρείας πετρελαιοειδών και πρατηριούχου, τα 

υπόλοιπα παρεμπίπτοντα και συμπληρωματικά θέματα που εγείρονται, 
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συμπαρασύρονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Ελέγχου 

Ενοικιάσεων. 

LUKOIL CYPRUS LTD v. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟY ΦΕΛΛΑ , Πολιτική Έφεση Αρ. 

153/2009 , 8 Μαρτίου  2012 

1.3 Άρθρο 4(1) - Καθίδρυσις Δικαστηρίου 

1.3.1 Υπόθεση 

Δικαιοδοσία Δικαστηρίων ― Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων ― Ο περί 

Ενοικιοστασίου Νόμος (Ν. 23/83), Άρθρο 4(1) ― Η εμβέλειά του στοχεύει 

στην επίλυση διαφορών που αναφύονται «επί οιουδήποτε θέματος 

εγειρόμενου κατά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου». 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΑΠΑ & ΥΙΟΙ ν. ΦΩΤΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ κ.α. , Πολιτική Έφεση 

Αρ. 10725 , 1 Μαρτίου  2001 

1.3.2 Υπόθεση 

Δικαιοδοσία Δικαστηρίων — Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων — Ο περί 

Ενοικιοστασίου Νόμος (Ν. 23/83), Άρθρο 4(1) — Ποία η εμβέλεια του — 

Θέματα εκτός της εμβέλειας του εν λόγω άρθρου, εμπίπτουν στη δικαιοδοσία 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου. 

Λέξεις και Φράσεις — "Συμπεριλαμβανομένου παντός παρεμπίπτοντος ή 

συμπληρωματικού θέματος" στο Άρθρο 4(1) του περί Ενοικιοστασίου Νόμου 

(Ν. 23/83) — Η φράση αναφέρεται στο κύριο θέμα του νόμου και δεν πρέπει 

να διαβάζεται ανεξάρτητα από αυτό. 

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ v. ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΛΤΔ. κ.α. , Πολιτική Έφεση Aρ. 10340 , 

16 Δεκεμβρίου  1999 
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1.4 Άρθρο 5(1) - Συνοπτική εκδίκασις 

1.4.1 Υπόθεση 

Ερμηνεία Νόμων — Αναδρομικότητα νόμου — Μαχητό τεκμήριο ότι νέος 

νόμος δεν εφαρμόζεται επί εκκρεμουσών κατά τον χρόνο της δημοσιεύσεώς 

του αγωγών — Το τεκμήριο ανατρέπεται αν από τον νέο νόμο προκύπτει 

σαφώς πρόθεση τροποποιήσεως των δικαιωμάτων αυτών — Ο περί 

Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος, 1986 — Το άρθρο 5(1) δεν 

εφαρμόζεται επί εκκρεμουσών κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως των αγωγών και 

δεν έχει αναδρομική ισχύ. 

Ενοικιοστάσιο — Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος, 1986, 

άρθρο 5(1) — Δεν έχει αναδρομική ισχύ — Επομένως η περιοχή του 

Συμβουλίου Αγίας Νάπας δεν κατέστη αναδρομικά “ελεγχομένη περιοχή” — 

Κατ’ επέκταση δεν επηρεάζεται εκκρεμής αγωγή για ανάκτηση κατοχής 

καταστήματος στην εν λόγω περιοχή λόγω λήξεως της συμβατικής περιόδου 

ενοικιάσεως. 

Κυριακός Αυγουστής  ν. Σταματίας ΧατζήΜιχαηλ , Πολιτική Έφεση 7939 , 4 

Μαΐου  1990 

1.5 Άρθρο 6 – Αναθεώρησις διαταγμάτων ή αποφάσεων 

Δικαστηρίου 

1.5.1 Υπόθεση 

Αίτηση ημερομηνίας 18/04/2018 για την αναστολή εκτέλεσης της 

τελικής απόφασης ημερομηνίας 05/04/2018 μέχρι την εκδίκαση της Έφεσης 

στην Αίτηση αρ. Κ3/2015 

 



Περί Ενοικιοστασίου Νόμος (Ν.23/83) ανα αρθρο νομολογια  -  Άρθρο 6 – Αναθεώρησις διαταγμάτων ή αποφάσεων 
Δικαστηρίου 
 
 

Με την παρούσα αίτηση ο Αιτητής αξιώνει την αναστολή εκτέλεσης της 

τελικής απόφασης του Δικαστηρίου ημερομηνίας 05/04/2018 μέχρι την 

εκδίκαση της σχετικής έφεσης.  

Η Κυρίως Αίτηση επί της οποίας ασκήθηκε έφεση αφορούσε τον 

παραμερισμό, με βάση το άρθρο 6 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, της 

εκδοθείσας δικαστικής απόφασης ημερομηνίας 19/02/2015 στην Αίτηση αρ. 

Ε16/2014, με την οποία, μεταξύ άλλων, διατάχθηκε η ανάκτηση κατοχής του 

υποστατικού που βρίσκεται στην οδό Γιάννη Ρίτσου 10 στην Αγία Νάπα της 

Επαρχίας Αμμοχώστου.   

Τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης έχουν ως εξής.  

Στις 12/11/14 καταχωρήθηκε η Αίτηση αρ. Ε16/14 με διαδίκους τα ίδια 

πρόσωπα κατ΄ αντίστροφή όμως σειρά. Στις 19/02/2015 ο Αιτητής στην 

Ε16/14 και Καθ΄ ου στην παρούσα και Αίτηση, εξασφάλισε λόγω μη 

καταχώρησης Απάντησης, τελική δικαστική απόφαση εναντίον του Kαθ΄ ου 

στην Ε16/14 και Αιτητή στην παρούσα με την οποία διατάσσετο ο τελευταίος 

όπως παραδώσει την κατοχή του υποστατικού που βρίσκεται στην οδό XXXXX 

10 στην Αγία Νάπα και καταβάλει συγκεκριμένα ποσά για οφειλόμενα ενοίκια 

πλέον τόκους και έξοδα. 

Στις 7/8/2015, καταχωρήθηκε η παρούσα Κυρίως Αίτηση για 

παραμερισμό της εκδοθείσας απόφασης. Στις 05/04/2018, εκδόθηκε τελική 

απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η Κυρίως Αίτηση καθότι κρίθηκε ότι ο 

Αιτητής δεν στοιχειοθέτησε οποιανδήποτε προϋπόθεση για παραμερισμό της 

δικαστικής απόφασης στην Αίτηση αρ. Ε16/14.   

 Η Ένσταση 

Ο Καθ' ου η Αίτηση ενίσταται στην έκδοση της αιτούμενης θεραπείας και 

προς τούτο καταχώρησε στις 11/09/2018 μια πολυσχιδή Ένσταση, 
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προβάλλοντας 15 λόγους Ένστασης με τους οποίους αμφισβητείται νομικά, 

δικονομικά και ουσιαστικά η εν λόγω αξίωση. Για σκοπούς οικονομίας στους 

εν λόγω λόγους Ένστασης θα αναφερθώ μόνο εφόσον κρίνω σκόπιμο. 

Αρκούμαι να σημειώσω ότι ο βασικός λόγος ένστασης είναι ότι η Αίτηση είναι 

νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη.  

Η Ένσταση υποστηρίζεται από ένορκη δήλωση του Καθ' ου, ο οποίος 

αναφέρεται συνοπτικά στο ιστορικό της υπόθεσης και αναλύει και αναπτύσσει 

τους λόγους ένστασης.  

Συμπερασματικά, ο Καθ' ου αναφέρει ότι η επίδικη αίτηση κακώς 

καταχωρήθηκε στα πλαίσια τούτης της διαδικασίας, αλλά θα έπρεπε να είχε 

καταχωρηθεί στα πλαίσια της Ε16/2014. Ισχυρίζεται ότι ο Αιτητής ενεργεί 

καταχρηστικά. Αναφέρει ακόμα ότι ο Αιτητής προβαίνει σε γενικόλογες και 

αόριστες αναφορές, δίχως να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του και καλούς 

και σοβαρούς λόγους που να δικαιολογούν την αναστολή της απόφασης, ούτε 

επεξηγεί τη ζημία που διατείνεται ότι θα υποστεί. Ο Αιτητής δεν είναι 

φερέγγυος και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν καταβάλλει τα 

οφειλόμενα ενοίκια, ούτε έχει πληρώσει τα δικαστικά έξοδα. Συμπληρώνει ότι 

ουδεμία πιθανότητα επιτυχίας της έφεσης υφίσταται. 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ 

Ως εκ των ανωτέρω, εντοπίζω έρεισμα στους υπ' αριθμό 1, 4, 5 και 6 

λόγους Ένστασης. Η Ένσταση επιτυγχάνει, η παρούσα Αίτηση απορρίπτεται 

με έξοδα υπέρ του Καθ' ου, όπως αυτά θα υπολογιστούν από τη Γραμματέα 

του Δικαστηρίου και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, στην κλίμακα της 

απόφασης στην Ε16/14, ήτοι €10.000 - €50.000. 

XXXXX ΖΗΝΤΙΛΗ v. XXXXX ΚΑΛΛΙΑ ως Παραλήπτη και Διαχειριστή της 

Lithinesco Properties Limited , Αίτηση Αρ. Κ3/2015 , ΔΕΕ Λάρνακα , 

22/01/2019 
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1.6 Άρθρο 6(β) - Αναθεώρησις διαταγμάτων ή 

αποφάσεων Δικαστηρίου 

1.6.1 Υπόθεση 

Διάταγμα ανάκτησης κατοχής — Ακύρωση διατάγματος ανάκτησης 

κατοχής — Απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων κατά την έκδοση διατάγματος 

κατοχής — Προϋποθέσεις ακύρωσης δυνάμει τον άρθρον 6(β) τον περί 

Ενοικιοστασίου Νόμου του 1983 (Ν. 23/83) — Προϋποθέσεις ακύρωσης 

δυνάμει τον άρθρον 15 τον ιδίου νόμου. 

Βάρος απόδειξης — Ακύρωση διατάγματος έξωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 6(β) του περί Ενοικιοστασίου Νόμου του 1983 — Ακύρωση δυνάμει 

του άρθρου 15. 

ΜΟΝΙΚΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ν. ΤΑΚΗ ΜΑΚΡΙΔΗ , Πολιτική Έφεση Αρ. 8640 , 30 

Ιουνίου  1995 

1.7 Άρθρο 6(δ) - Αναθεώρησις διαταγμάτων ή 

αποφάσεων Δικαστηρίου 

1.7.1 Υπόθεση 

Ενοικιοστάσιο — Αίτηση για ακύρωση διατάγματος εξώσεως που 

εκδόθηκε στην απουσία της αιτήτριας, δυνάμει του άρθρου 6(δ) του περί 

Ενοικιοστασίου Νόμου — Η αιτήτρια είχε παραδώσει το κλητήριο ένταλμα 

στον γιό της για να το δώσει στο δικηγόρο της αλλά, όπως ισχυρίσθηκε, ο 

γιός της παρέλειψε να το πράξει — Η αιτήτρια δεν ενδιαφέρθηκε παρά μόνο 

όταν έγινε προσπάθεια εκτέλεσης του διατάγματος εξώσεως — Κρίθηκε ότι η 

αιτήτρια ήταν ένοχος παραλείψεως ή αμέλειας. 
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Ανδρούλλα Ευγενίου ν. Ανδρούλλας Ιωάννου , Πολιτική Έφεση Αρ. 8760 , 15 

Νοεμβρίου  1993  

1.8 Άρθρο 7 – Έφεσις ενώπιον του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου 

1.8.1 Υπόθεση 

Στις 21.12.2017, το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λάρνακας-

Αμμοχώστου, τμήμα Λάρνακας, εξέδωσε την απόφαση του υπέρ της Αιτήτριας 

στην ενώπιον του διαδικασία (καθ΄ης ενώπιον μας, εν τοις εφεξής η καθ΄ης 

η αίτηση) και εναντίον των καθ΄ων η αίτηση 1, 2 και 3 (Αιτητών ενώπιον 

μας, εν τοις εφεξής Αιτητές) για ποσό €22.811,20 πλέον νόμιμους τόκους και 

έξοδα. 

Οι Aιτητές, μετά την αποτυχία τους να διασφαλίσουν παράταση της 

προθεσμίας για την έφεση πρωτοδίκως, προσέφυγαν ενώπιον μας με την 

παρούσα, στην οποία η καθ΄ης η αίτηση φέρει ένσταση εγείρουσα κυρίως την 

έλλειψη δικαιοδοσίας η οποία ισχύει κατά παρόμοιο τρόπο, όπως η θεώρηση 

του πρωτόδικου Δικαστηρίου, στη διαπίστωση ότι το Δ.Ε.Ενοικιάσεων δεν 

κέκτηται τέτοια εξουσία. 

Υιοθετεί η πλευρά της καθ΄ης προς αυτό το σκοπό το εξής απόσπασμα 

από την απορριπτική απόφαση ημερ. 12.6.2018:   

Εξετάζοντας το αίτημα έχω διαπιστώσει ότι αναφύεται ζήτημα 

δικαιοδοσίας αναφορικά με την αιτούμενη θεραπεία. Κατ' επέκταση, 

στερούμαι δικαιοδοσίας να εκδώσω το αιτούμενο διάταγμα. 

Επεξηγώ. 
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Η Δ.35 Θ.2 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, στην οποία εδράζεται η 

παρούσα αίτηση, και στην οποία διαλαμβάνεται ότι ο χρόνος έφεσης μπορεί 

να παραταθεί («.unless the Court  or Judge, at the time of making the order 

or at any time subsequently, or the Court of Appeal shallenlarge the time.»), 

δεν τυγχάνει εφαρμογής στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων. 

Τούτο διότι το ζήτημα ρυθμίζεται ρητώς, ευθέως και περιοριστικά από το 

προπαρατεθέν άρθρο 7 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου. Όπως ξεκάθαρα 

προκύπτει από την ανάγνωση του εν λόγω άρθρου 7, η προβλεπόμενη 

προθεσμία για καταχώρηση έφεσης δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ευχέρεια 

παράτασης του χρόνου. Συνακόλουθα, και εν αντιθέσει με όσα ισχύουν για 

εφέσεις πολιτικών Δικαστηρίων, δυνάμει της Δ.35 θ. 2, δεν παρέχεται 

ευχέρεια στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων να διατάξει παράταση του 

χρόνου καταχώρησης έφεσης. 

Άξια αναφοράς εν προκειμένω είναι η απόφαση στην Αναφορικά με 

την Αίτηση των Α.Κ. Ποχτζελιάν & Υιοί (Διανομείς) Λτδ, Πολιτική 

Αίτηση Αρ. 212/2014, ημερομηνίας 30.1.2015 στην οποία ακυρώθηκε με 

προνομιακό διάταγμα certiorari η απόφαση του Δικαστηρίου Ελέγχου 

Ενοικιάσεων να παρατείνει τον χρόνο αναστολής της εκδοθείσας απόφασης 

καθ' υπέρβαση του άρθρου 11(5) του περί Ενοικιοστασίου Νόμου. Τονίστηκε 

συναφώς ότι η ρητή διατύπωση του εν λόγω άρθρου παρέχει δικαίωμα 

αναστολής στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων μόνο κατά την ώρα της 

έκδοσης της απόφασης και όχι σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο χρόνο. Πόσο 

δε μάλλον όταν, όπως στην παρούσα περίπτωση, αναζητείται παράταση του 

χρόνου, δίχως να προβλέπεται καν τέτοια ευχέρεια στον περί Ενοικιοστασίου 

Νόμο. 

Σημειώνω συναφώς ότι, το άρθρο 7 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου έχει 

αυξημένη ισχύ έναντι των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίοι, με βάση 

τον κανονισμό 12(α) του εν λόγω περί Ενοικιοστασίου Διαδικαστικού 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2015/1-201501-212-14.htm
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Κανονισμού, εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για να συμπληρώσουν ζητήματα 

που δεν ρυθμίζονται ειδικά στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο και νοουμένου ότι 

η εφαρμογή τους συνάδει με τους σκοπούς του νόμου. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρθηκε στη Ποχτζελιάν (ανωτέρω): 

Άλλωστε, η Δ.35 θθ. 18 και 19, αποτελούν δικονομικές πρόνοιες που 

δεν μπορούν να υπερκαλύψουν νομοθετική πρόνοια, η οποία μάλιστα υπάρχει 

σε ένα Νόμο που καθίδρυσε εξειδικευμένο Δικαστήριο. 

Θεωρώ επίσης χρήσιμο να επισημανθεί το εξής. Στον Κανονισμό 14(γ) 

του περί Ενοικιοστασίου Διαδικαστικού Κανονισμού, γίνεται ρητή αναφορά 

στους πλείστους θεσμούς της Δ.35 με την υπόδειξη ότι αυτοί εφαρμόζονται 

κατ' αναλογία. Σε αυτούς όμως τους θεσμούς δεν περιλαμβάνεται ο θεσμός 

υπ' αριθμό 2, ο οποίος παρέχει το δικαίωμα παράτασης, ακριβώς επειδή το 

υπό εξέταση ζήτημα ρυθμίζεται ρητά και ξεκάθαρα, όπως και στην πρώτη 

παράγραφο του υπό αναφορά κανονισμού δηλώνεται, από το άρθρο 7 

του περί Ενοικιοστασίου Νόμου. 

Ενδεχομένως, η τροποποίηση του άρθρου 7 του περί Ενοικιοστασίου 

Νόμου με τρόπο που να παρέχεται και στα Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων 

αντίστοιχη ευχέρεια παράτασης με αυτήν των πολιτικών Δικαστηρίων να ήταν 

προς το συμφέρον και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης. Εντούτοις, 

υπό τις υφιστάμενες συνθήκες οποιαδήποτε κατάληξη πλην της απόρριψης 

της αίτησης θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη επέμβαση στο έργο του Νομοθέτη. 

Επακόλουθα και στη βάση όσων επεξηγούνται ανωτέρω, η περί του 

αντιθέτου εισήγηση των δικηγόρων των Καθ' ων, ότι δηλαδή επειδή στο 

άρθρο 7 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου δεν προβλέπεται παράταση, κατ' 

εφαρμογή του κανονισμού 12 του περί Ενοικιοστασίου Διαδικαστικού 

Κανονισμού, θα έπρεπε να εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στη Δ.35 θ. 2, 

απορρίπτεται». 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=35
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Το άρθ.7 του Ν.23/83 αναφέρει ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθείσα 

από το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων υπόκειται εντός 42 ημερών από την 

έκδοση της σε έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Παραμένει να εξεταστεί η αίτηση στα πραγματικά της δεδομένα.  Για 

εμάς - όπως ήδη τονίσαμε κατά τη συζήτηση της έφεσης - είναι άκρως 

σημαντικό το κατά πόσο οι αιτητές είχαν γνώση της ημερομηνίας εκφώνησης 

της απόφασης, ημερομηνία κατά την οποία ως κοινό έδαφος, δεν 

εμφανίστηκαν.  Η γνώση αυτή είναι η αφετηρία αλλά και η ουσία της 

υπόθεσης.  Όπως προκύπτει από τα δεδομένα που παραθέσαμε, η θέση των 

αιτητών ότι δεν τους γνωστοποιήθηκε από το πρωτοκολλητείο η εν λόγω 

ημερομηνία παρέμεινε αναντίλεκτη.  Μάλιστα το πρωτόδικο Δικαστήριο το 

οποίο εκδίκασε την αίτηση παράτασης, σύμφωνα με το απόσπασμα που 

παραθέσαμε, αναφέρει ρητώς πως δεν προκύπτει ο,τιδήποτε αποδεικτικό εκ 

του φακέλου της υπόθεσης ότι τω όντι οι Αιτητές ειδοποιήθηκαν.  Με τη 

διαπίστωση αυτή θα ήταν εντελώς άδικο να μην επιτραπεί η παράταση της 

προθεσμίας εφόσον καταδεικνύεται από τα πραγματικά δεδομένα της 

υπόθεσης πως μόλις έλαβαν γνώση και σε περίοδο μόνο ολίγων ημερών 

καταχώρησαν πρωτοδίκως αίτηση για παράταση.  Κατ΄αναλογίαν μπορεί να 

ακολουθηθούν τα ισχύοντα επί της διαπίστωσης παράβασης δικαιώματος 

φυσικής δικαιοσύνης στις αιτήσεις παραμερισμού, ως  ex debito justitiae, 

θεραπεία, οπότε η παράταση εκλαμβάνεται ως οφειλόμενο χρέος προς τη 

δικαιοσύνη.   (Βλ. Τσεσμέλογλου ν. Σοφοκλέους (2013)1 Α.Α.Δ. 64 και 

Μανώλη ν. Ελληνική Τράπεζα (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ, Π.Ε.413/11, 

3.2.2017).   

Για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει η αίτηση επιτυγχάνει και δίδεται 

παράταση 10 ημερών από σήμερα για καταχώρηση έφεσης εκ μέρους των 

Aιτητών.  Αναφορικά με το θέμα των εξόδων επειδή η ευθύνη της μη 

γνωστοποίησης της ημερομηνίας εκφώνησης για απόφαση δεν μπορεί να 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2013/rep/2013_1_0064.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2017/1-201702-413-11PolEf.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2017/1-201702-413-11PolEf.htm
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αποδοθεί στους διαδίκους, θεωρούμε ότι είναι ορθό η κάθε πλευρά να είναι 

υπόλογη για τα δικά της έξοδα. 

xxx ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ v. ΕΜΚΙΝ CONSULTING LTD κ.α. , Πολιτική Αίτηση Αρ. 

80/2018 , ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 4 Απριλίου  2019 

1.9 Άρθρο 8 – Αίτησις εις Δικαστήριον προς καθορισμόν 

ενοικίων κατοικιών και καταστημάτων 

1.9.1 Υπόθεση 

      ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ  

Η παρούσα υπόθεση αφορά το κατάστημα αρ. ΧΧΧΧ που βρίσκεται επί 

του κτηρίου ΧΧΧΧ, στη Λεωφόρο XXXXX στην Κάτω Πάφο (στο εξής: το 

Υποστατικό»).  

(α)   Η Κυρίως Αίτηση.  

Με την Κυρίως Αίτηση ημερομηνίας 13/11/2013, αξιώνεται από τους 

Αιτητές 1 και 2 αναπροσαρμογή του δίκαιου ενοικίου του Υποστατικού.  

Πρόκειται, σύμφωνα με τους Αιτητές, για ένα κατάστημα περί των 60 

τ.μ. (40 τ.μ. ισόγειο και 20 τ.μ. μεσοπάτωμα) που βρίσκεται σε εμπορική 

περιοχή της Κάτω Πάφου.  

Η πρώτη ενοικίαση άρχισε στις 20/09/2005 και ήταν τετραετής. 

Κατόπιν, δυνάμει νέου ενοικιαστήριου εγγράφου ημερομηνίας 09/09/2009, 

συμφωνήθηκε για την περίοδο 01/10/2009 - 30/09/2011 ενοίκιο προς 

€2.565,00 μηνιαίως και για την περίοδο 01/10/2011 - 30/09/2013 το 

υφιστάμενο ενοίκιο των €2.695,00 μηνιαίως.   
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Οι Αιτητές ισχυρίζονται ότι το καταβαλλόμενο ενοίκιο είναι πάρα πολύ 

ψηλό σε σύγκριση με τα ενοίκια της γύρω μικρής περιοχής, λαμβάνοντας 

υπόψιν τη θέση, το εμβαδό, την κατασκευή και τις διευκολύνσεις.  

(β) Η Απάντηση και Ανταπαίτηση. 

Η Απάντηση και Ανταπαίτηση της Καθ' ης υποβλήθηκε στις 30/01/2014. 

Στην 1η παράγραφο εγείρεται προδικαστική ένσταση αναρμοδιότητας 

του παρόντος Δικαστηρίου καθότι, σύμφωνα με την εισήγηση, οι Αιτητές «δεν 

καθίστανται και/ή ουδέποτε κατέστησαν θέσμιοι ενοικιαστές και/ή η Καθ' ης η 

Αίτηση ουδέποτε κατέστησε τους Αιτητές θέσμιους ενοικιαστές».   

Επί της ουσίας, η Καθ' ης παραδέχεται τις λεπτομέρειες των συμβατικών 

ενοικιάσεων, πλην όμως αρνείται την περιγραφή του Υποστατικού  και ιδίως 

των διαστάσεων αυτού.  Ισχυρίζεται ότι το ύψος  του ενοικίου  είναι πολύ 

χαμηλό. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο γεγονός ότι το Υποστατικό  έχει πρόσωπο 

στη θάλασσα, ενώ υποδεικνύεται ότι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου 

έχει αναδιαμορφώσει το χαρακτήρα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του 

Υποστατικού. Προβάλλεται η θέση ότι η Λεωφόρος XXXXX είναι «ο 

κεντρικότερος δρόμος της τουριστικής περιοχής της Κάτω Πάφου και αποτελεί 

τον άξονα διακίνησης του τουρισμού που διαμένει στα ξενοδοχειακά 

συγκροτήματα μέχρι την περιοχή της Πλαζ της Γεροσκήπου.». Προωθείται η 

θέση ότι το Υποστατικό πλεονεκτεί καθότι αυτό βρίσκεται σε ένα 

κοσμοπολίτικο περιβάλλον, σε μια πολύ δημοφιλής περιοχή.  Η Καθ' ης 

ανταπαιτεί αύξηση του μηνιαίου ενοικίου.  

(γ)    Ανταπάντηση στην Απάντηση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση. 

Στις 10/06/2014 οι Αιτητές καταχώρησαν Απάντηση και Υπεράσπιση 

στην Ανταπαίτηση με την οποία αρνούνται τους ισχυρισμούς της Καθ' ης και 

ιδιαίτερα σημειώνουν ότι:  
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-  Δεν έχουν αποποιηθεί το δικαίωμά τους σε θέσμια ενοικίαση και δεν 

είναι παράνομοι επεμβασίες,  

-   Η Καθ' ης ερμηνεύει λανθασμένα τις πρόνοιες της μεταξύ τους 

συμφωνίας ενοικίασης,  

-  Οι Αιτητές με επιστολή τους ημερομηνίας 30/09/2013 ενημέρωσαν 

την Καθ' ης για την πρόθεσή τους να συνεχίσουν την ενοικίαση και να 

κατέχουν το κατάστημα, 

-   Επαναλαμβάνουν ότι το ενοίκιο είναι πολύ ψηλό και ισχυρίζονται ότι 

στον επίδικο δρόμο τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης 

μειώθηκε το ύψος των ενοικίων, 

- Το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων είναι αρμόδιο να επιληφθεί της 

παρούσας αίτησης.  

IV.   ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

(α)     Η διαδικασία γενικά και η έννοια του «δίκαιου ενοικίου».  

Ο καθορισμός και η προσαρμογή των ενοικίων προβλέπεται στο άρθρο 8 

του Νόμου. Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων 

περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ιδίας έρευνας, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν 

αιτήματος διαδίκου, μέσω των υπηρετούντων προς τον σκοπό αυτό 

Λειτουργών Εκτιμήσεων τους οποίους ο διορισμός εγκρίνεται από το Ανώτατο 

Δικαστήριο και προαπαιτούμενη προϋπόθεση είναι τα πρόσωπα αυτά να έχουν 

τα προσόντα πραγματογνώμονα στον κλάδο εκτιμήσεως γης και ενοικίων. Οι 

εν λόγω Λειτουργοί Εκτιμήσεων, κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου,  διεξαγάγουν  έρευνα και ετοιμάζουν γραπτή έκθεση την 

οποία  καταθέτουν  στο Δικαστήριο και αντίγραφα δίδονται στους διαδίκους. 

Το Δικαστήριο, μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να διατάξει  στην ίδια 
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υπόθεση την ετοιμασία περαιτέρω εκθέσεων εκτίμησης. Το Δικαστήριο, αφού 

προηγουμένως δώσει το δικαίωμα ακρόασης στους διαδίκους και 

συνυπολογίσει τους περιορισμούς και περιστάσεις της συγκεκριμένης 

περίπτωσης, καθορίζει το  δίκαιο ενοίκιο από την ημερομηνία καταχωρήσεως 

της υπό εξέτασης αίτησης. Στη Spath Holme Ltd v Chairman of the 

Greater Manchester and Lancashire Rent Assessment Committee and 

others [1995] 2 EGLR 80 αναφέρθηκε ότι η αναφερόμενη έννοια του 

«δίκαιου ενοικίου» («fair rent») δεν έχει την έννοια του λογικού (reasonable) 

αλλά πρόκειται για το αγοραίο ενοίκιο μείον των νομοθετικών εξαιρέσεων: 

« 

A fair rent is the market rent less the statutory disregards and 

discounted to remove any element for scarcity. The committee made an 

error of law in using the word "fair" in the sense of reasonable. If the 

committee were entitled to conclude, and correct in their view, that 

tenancies enjoying security of tenure command higher rents than those 

which do not, they were wrong in law in holding that the rents for assured 

tenancies would have to be discounted on that ground since the like security 

was enjoyed by regulated tenancies as well and was a circumstance to be 

taken into account. Contrary to the committee's view, market rents of 

assured tenancies adjusted for scarcity are precisely what the fair rent is 

required to be; they were wrong to reject the evidence of the assured 

tenancies.   

» 

Στο σύγγραμμα Woodfall' s Law on Landlord and Tenant, The 

Rent Acts, Fair Rents and the process of Rent Registration, par. 

23.165.1 αναφέρονται οι 6 ακόλουθες αρχές που σύμφωνα με την αγγλική 
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νομολογία (Spath Holme ανωτέρω) λαμβάνονται υπόψιν για τον καθορισμό 

του δίκαιου ενοικίου:   

« 

The proper approach to the use of such evidence in the determination 

of a fair rent for premises let on a protected or statutory tenancy under the 

Rent Act 1977 has been reduced to the following principles: 

1. A "Fair Rent" [...] is the market rent adjusted for the scarcity 

element [.] and disregarding the personal circumstances [.] 

2. There are various methods of assessing the fair rent [.] 

3. The method or methods adopted by a tribunal may vary according 

to the particular circumstances of each case [.] 

4. The tribunal must consider, and have regard to the method or 

methods suggested to them by the parties. 

5. In deciding which method to adopt the tribunal must take into 

account relevant considerations and give adequate reasons for their choice 

of method. 

6. Subject to compliance with those requirement, the tribunal is free to 

adopt the method which appears to them, on the evidence, to be the most 

appropriate method provided it is not a method which is neither unlawful or 

unreasonable. 

» 
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Το ανώτατο όριο αύξησης του ενοικίου σε προστατευόμενες ενοικιάσεις 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό που καθορίζεται ανά διετία από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει σχετικού διατάγματος που δημοσιεύεται στην 

επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ή πλέον το 90% του εκάστοτε μέσου 

όρου των ενοικίων της μικρής περιοχής.  

(β)   Η υποχρέωση να έχουν παρέλθει 2 χρόνια από τον προηγούμενο 

καθορισμό.  

Στη δεύτερη παράγραφο του εν λόγω άρθρου 8 αναφέρεται ότι η 

παρεχόμενη δυνατότητα είτε στον θέσμιο ενοικιαστή είτε στον ιδιοκτήτη για 

να αποταθούν στο παρόν Δικαστήριο για τον καθορισμό του δίκαιου ενοικίου, 

τελεί υπό την αίρεση ότι η σχετική αίτηση καταχωρείται μετά την παρέλευση 

δύο (2) ετών, είτε από την ημερομηνία που ο ενοικιαστής έλαβε κατοχή του 

ακινήτου, είτε, από την ημερομηνία της τελευταίας αύξησης ή μείωσης του 

ενοικίου. Ως προς τούτη την προϋπόθεση στη Καφασάκης Λτδ ν. Moda 

Encanto Ltd, (2002) 1 A.A.Δ 189 λέχθηκαν τα εξής:  

« 

Μια απλή εξέταση των προνοιών του άρθρου 8(2) του Νόμου δείχνει ότι 

η ερμηνεία που του είχε δώσει το πρωτόδικο Δικαστήριο είναι ορθή. Το πιο 

πάνω άρθρο δεν επιτρέπει την καταχώριση αίτησης για αύξηση ενοικίου (α) 

προτού περάσουν δύο χρόνια από την ημερομηνία που ο ενοικιαστής έλαβε 

κατοχή του ακινήτου και (β) από της ημερομηνίας της τελευταίας αύξησης ή 

μείωσης του ενοικίου. Στην παρούσα περίπτωση η ημερομηνία καθορισμού 

του τελευταίου ενοικίου ήταν η 27/4/1988.  Έπεται ότι η εφεσείουσα θα 

μπορούσε να καταχωρίσει αίτηση με βάση την πιο πάνω ημερομηνία αφού θα 

είχαν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια από τον καθορισμό του 

ενοικίου.  [...] Το Δικαστήριο δεν μπορεί να προβεί σε αναθεώρηση του 

καταβαλλόμενου ενοικίου χωρίς να είναι καθορισμένο το συγκεκριμένο 
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ενοίκιο του οποίου ζητείται η αναθεώρηση. Το άρθρο 8(4) τελεί ολόκληρο 

υπό την προϋπόθεση της επιφύλαξης του άρθρου 8(2). 

Συνεπώς έχει λογική υπόσταση και αξιολογείται ως ειλικρινής η θέση 

του ότι δεν ήθελε να επεκτείνει τη μικρή περιοχή για να μην αναγκαστεί να 

προβεί σε υποκειμενικές αναπροσαρμογές.  

Σχετικά με τον αποκλειστικό χώρο χρήσης, ισχύει το ίδιο για όλα τα 

συγκριτικά και ορθά δεν προκύπτουν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα. 

Επίσης, ορθώς δεν έλαβε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το 

κάθε υποστατικό, αφού πρόκειται για προσωπική περίσταση.  

Περαιτέρω, κρίνω, γενικώς, ως ικανοποιητικές τις πληροφορίες που 

εξασφάλισε ως προς την ημερομηνία έναρξης κάθε συγκριτικής ενοικίασης, 

καθώς και ως προς την ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης του 

ενοικίου. Ας μην παραγνωρίζουμε ότι ο Λειτουργός είναι κτηματολογικός 

βοηθός του Δικαστηρίου. Δεν διενεργεί αστυνομική διερεύνηση, ούτε έχει τα 

δικονομικά μέσα να εξαναγκάσει οποιονδήποτε να του δώσει συγκεκριμένες 

πληροφορίες ή αποδείξεις. Από εκεί και πέρα, εναπόκειται στους ίδιους τους 

διάδικους, εφόσον θεωρούν ότι οι πληροφορίες που εξασφάλισε ο Λειτουργός 

είναι εσφαλμένες, να μεριμνήσουν για να διενεργήσουν τη δική τους έρευνα 

και να παρουσιάσουν αντίθετη μαρτυρία μέσω του δικού τους 

εμπειρογνώμονα.   

Όσον αφορά όμως τον μη καθορισμό από αυτόν του αγοραίου ενοικίου, 

αν και δέχομαι ότι ειλικρινώς έκρινε ότι τα ενώπιον του στοιχεία δεν 

μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, εντούτοις επί 

της ουσίας του θέματος αυτού έχω διαφορετική άποψη την οποία θα 

επεξηγήσω λεπτομερώς σε μεταγενέστερο στάδιο. Αρκούμαι επί του παρόντος 

να σημειώσω ότι η κατάληξη του Λειτουργού περί ανυπαρξίας αγοραίου 
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ενοικίου στη καθορισθείσα μικρή περιοχή, με βάση το σύνολο της ενώπιον 

μου μαρτυρίας, δεν με βρίσκει σύμφωνο.  

Συνεπώς, η μαρτυρία του, εκτός το μέρος που αφορά το «αγοραίο 

ενοίκιο» γίνεται αποδεκτή. Ιδιαίτερα αποτελούν ευρήματα του Δικαστηρίου 

ότι το σημερινό ενοίκιο αντιστοιχεί σε €59,89/τ.μ, ότι ο μέσος όρος όλων των 

ενοικίων στη μικρή περιοχή είναι €26,22/τ.μ. και ότι το 90% του μέσου όρου 

των εν λόγω ενοικίων αντιστοιχεί σε €23,60/τ.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ  

Ως εκ των ανωτέρω, και με τη σύμφωνη γνώμη των Παρέδρων, η 

Αίτηση επιτυγχάνει και εκδίδεται Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο 

καθορίζεται το μηνιαίο ενοίκιο του επίδικου υποστατικού στα €1.750,00 από 

01/12/2013. 

ΧΧΧΧ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ κ.α. v. ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΙΩΑΝΝΟΥ , Αίτηση Αρ. Κ21/2013 , 

ΔΕΕ Πάφου ,  18/03/2019 

1.9.2 Υπόθεση 

Με την αίτηση τους, με τον πιο πάνω τίτλο και αριθμό, η οποία 

καταχωρήθηκε στις 17.3.2015, οι Αιτητές (υπό την ιδιότητα των ιδιοκτητών 

του επίδικου υποστατικού) ζητούσαν από το Δικαστήριο να καθορίσει το 

καταβλητέο ενοίκιο του xxxxxx "το οποίο βρίσκεται στον 1ον όροφο της 

πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στην οδό xxxxx 26, στη Λεμεσό", (και που 

στο εξής θα αναφέρεται, ως "το μίσθιο" ή "το επίδικο xxxxx" ή "το 

υποστατικό").   

Απάντηση και Ανταπαίτηση  
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Ο Καθ' ου η αίτηση στην Απάντηση και Ανταπαίτηση που καταχώρησε 

στις 2.4.2015, μεταξύ άλλων: 

Υποστηρίζει ότι: 

(α) δεν δικαιολογείται αύξηση στο ενοίκιο του μισθίου λόγω της 

οικονομικής κρίσης, της μείωσης της εμπορικότητας της περιοχής 

(αποκλεισμός στάθμευσης) και ειδικά λόγω της κατάστασης στην οποία έχει 

περιέλθει το επίδικο ακίνητο και ειδικά το μίσθιο.  

(β) η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω φθορών του χρόνου 

(αποκόλληση σοβάδων και υγρασίες-εισροή νερών), το μίσθιο, ο διάδρομος 

και οι τουαλέτες, επιβάλλει την άμεση επιδιόρθωση του και την  μείωση του 

ενοικίου. 

(γ) το τελευταίο ενοίκιο καθορίστηκε με συμφωνία των διαδίκων και 

αφού οι Αιτητές επιδιόρθωσαν την ταράτσα και σοβάτισαν τους τοίχους του 

μισθίου, της σκάλας και του διαδρόμου του 1ου ορόφου.  

Αρνείται ότι: 

1. Το μίσθιο βρίσκεται σε εμπορική περιοχή 

2. Ότι οι Καθ' ων η ανταπαίτηση έχουν δαπανήσει το ποσό που 

ισχυρίζονται στην ανακαίνιση που δεν έγινε το έτος 2006, αλλά το έτος 2004. 

Ανταπαιτεί δε ο Καθ' ου η αίτηση, την μείωση του ενοικίου στο ποσό 

των €50 μηνιαίως, στη βάση: 

i. των δραματικών οικονομικών καταστάσεων του τόπου, 

ii. της κατάστασης που έχει περιέλθει η το μίσθιο, 

iii. της  μείωσης της εμπορικότητας της περιοχής του μισθίου, 
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iv. της απαγόρευσης της αύξησης των ενοικίων σύμφωνα με το Νόμο. 

 Γεγονότα που δεν αμφισβητούνται 

Από τις δικογραφημένες παραδοχές των διαδίκων και το σύνολο της 

μαρτυρίας που έχει παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου, στην παρούσα 

διαδικασία, προκύπτει ότι τα πιo κάτω γεγονότα δεν αμφισβητούνται:   

1. Οι Καθ' ων η ανταπαίτηση είναι οι ιδιοκτήτες του μισθίου. 

2. Το μίσθιο συμπληρώθηκε πριν το έτος 1980. 

3. Ο Ανταπαιτητής είναι ενοικιαστής του μισθίου  από το έτος 1983. 

4. Το μίσθιο βρίσκεται εντός ελεγχόμενης από τον περί Ενοικιοστασίου 

Νόμο περιοχή (οδός Αθηνών 26, στη Λεμεσό). 

5. Η επίδικη συμφωνία εξέπνευσε κατά την 5.10.1985 και ο  Ανταπαιτητής 

συνέχισε να διατηρεί την κατοχή του μισθίου και έχει έκτοτε 

καταστεί  θέσμιος ενοικιαστής. 

6. Το τελευταίο ενοίκιο του μισθίου ανέρχεται σε €76,90 από τον 

Οκτώβριο του 2004. 

7. Το μίσθιο χρησιμοποιείται από τον Ανταπαιτητή ως δικηγορικό γραφείο. 

8. Στην οικοδομή στην οποία βρίσκεται το μίσθιο  έχει ανακαινιστεί από 

τους Καθ' ων η ανταπαίτηση, περί τα μέσα της δεκαετίας του 2000.  

 Ευρήματα του Δικαστηρίου: 

Στη βάση των παραδοχών που περιέχονται στα δικόγραφα, των μη 

αμφισβητούμενων γεγονότων και της αποδεκτής μαρτυρίας, βρίσκω ότι τα 

πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης έχουν ως εξής: 
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Ο Ανταπαιτητής είναι ο ενοικιαστής του μισθίου, ιδιοκτησίας των Καθ' 

ων η ανταπαίτηση, το οποίο κατέχει από το έτος 1983 και χρησιμοποιεί ως 

γραφείο. Η συμφωνία ενοικίασης εξέπνευσε και ο Ανταπαιτητής συνέχισε να 

διατηρεί την κατοχή του μισθίου. 

Το μίσθιο έχει εμβαδόν 37 τ.μ. και είναι κακής κατάστασης χρήζοντας 

άμεση συντήρηση. Βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Λεμεσού, δηλαδή 

εντός της ελεγχόμενης περιοχής, δυνάμει του Περί Ενοικιοστασίου Νόμου 

23/83, (όπως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και που στο εξής θα 

αναφέρεται ως "ο Νόμος") καθώς και δυνάμει των Κ.Δ.Π. 519/2007 και 

525/2007. Το μίσθιο συμπληρώθηκε πριν το έτος 1980 και έτσι εμπίπτει στην 

έννοια του όρου "ακίνητο" όπως αυτό ορίζεται  στο άρθρο 2 του Νόμου 

23/1983. Το ενοίκιο του μισθίου ανέρχεται σε €76,90 μηνιαίως από τον 

Οκτώβριο του 2004. 

Στην πορεία της ενοικίασης, οι Αιτητές εκτέλεσαν στο μίσθιο εργασίες 

ανακαίνισης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και εργασίες μόνωσης της 

ταράτσας, χωρίς όμως να λυθεί το πρόβλημα της εισροής νερών από την 

ταράτσα στο μίσθιο.  

Νομική Πτυχή: 

   Όπως έχει διαπιστωθεί, πιο πάνω, η επίδικη ενοικίαση εμπίπτει στις 

πρόνοιες του περί Ενοικιοστασίου Νόμου Ν.23/83, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ως εκ τούτου ο καθορισμός του ενοικίου διέπεται από το Άρθρο 8 του Νόμου 

αυτού, το οποίο προνοεί τα εξής: 

"(1)   Ουδεμία αύξησις ενοικίου κατοικιών ή καταστημάτων δύναται να 

επιβληθή επί θεσμίου ενοικιαστού πλην ως εν τω παρόντι Νόμω 

διαλαμβάνεται. 
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(2)   Είναι νόμιμον δια τον θέσμιον ενοικιαστήν ή τον ιδιοκτήτην 

οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματος, εάν θεωρή εαυτόν ηδικημένον, να 

αποτείνεται δι' αιτήσεως εις το Δικαστήριον δια τον καθορισμόν του δικαίου 

ενοικίου του πληρωτέου εν σχέσει προς την τοιαύτην κατοικίαν ή κατάστημα: 

Νοείται ότι ουδεμία αίτησις καταχωρίζεται προ της παρελεύσεως δύο 

ετών από της ημερομηνίας καθ' ην ο ενοικιαστής έλαβε κατοχήν του ακινήτου 

ή από τις ημερομηνίας της τελευταίας αύξησης ή μείωσης του ενοικίου. 

        . . .  

(3) Εις ην περίπτωσιν υποβάλλεται τοιαύτη αίτησις εις το Δικαστήριον, 

το           Δικαστήριον εξετάζει ταύτην και, κατόπιν διεξαγωγής τοιαύτης 

ερεύνης οίαν τούτο ήθελε θεωρήσει κατάλληλον και παροχής εις ένα έκαστον 

των διαδίκων της ευκαιρίας να τύχη ακροάσεως, και λαμβανομένων υπ' όψιν 

των εν τοις εδαφίοις (4) και (5) αναφερομένων περιορισμών και 

περιστάσεων, καθορίζει το δίκαιον ενοίκιον από της ημερομηνίας 

καταχωρήσεως της τοιαύτης αιτήσεως και το ούτω καθορισθέν ποσόν 

θεωρείται ως το ενοίκιον το οποίον ο ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλλη 

εις τον ιδιοκτήτην. 

   Δια τους σκοπούς της παραγράφου ταύτης θα υπηρετούν παρά τω 

Δικαστηρίω Λειτουργοί Εκτιμήσεων οίτινες, κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου, θα δύνανται να διεξάγουν την έρευναν και να καταθέτουν την 

έκθεσιν των ενώπιον του Δικαστηρίου. [.] " 

Ο τελευταίος καθορισμός ενοικίου ανατρέχει στο έτος 2004, ενώ η 

παρούσα Ανταπαίτηση έχει καταχωρηθεί στις 2.4.2015. Το ποσό που το 

Δικαστήριο θα καθορίσει ως το δίκαιο ενοίκιο του επίδικου υποστατικού, θα 

ανατρέχει στον χρόνο καταχώρισης της Ανταπαίτησης.   


