
Θέσμια Ενοικίαση και Κορωνοιός 

 

 

Είναι πλέον φανερό ότι η πανδημία του κορωνοιύ  Covid 19 δεν θα αφήσει ανεπηρέαστα τα ενοίκια 

των ακινήτων. Ένα μεγάλο μέρος των υποστατικών στην Κύπρο, εμπίπτει εντός του Περί 

Ενοικιοστασίου Νόμο του 1983.  Συνεπώς, για να αποφευχθούν ωστόσο ενδεχόμενες στρεβλώσεις 

(αφορά τα ακίνητα που έχουν θέσμιους ενοικιαστές)  σε σχέση με το Καταβαλλόμενο Αγοραίο 

Ενοίκιο, η απαίτηση από θέσμιο ενοικιαστή για μείωση του καταβαλλόμενου ενοικίου για 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει μελλοντικές απώλειες 

εισοδημάτων προς τους ιδιοκτήτες μέχρι την επαναφορά του στο επίπεδο του ενοικίου που 

καταβαλλόταν προ της πανδημίας. Παράλληλα, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την 

αναστολή μηδενικής (0) αύξησης των ενοικίων μέχρι το 2021 σε συνδυασμό με τα προνόμια που 

απολαμβάνουν οι θέσμιοι ενοικιαστές από τον Περί Ενοικιοστασίου Νόμο του 1983, οποιαδήποτε 

απαίτηση από θέσμιο ενοικιαστή για μείωση του ενοικίου του για συγκερασμένη χρονική περίοδο 

θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να είναι πολύ επιφυλακτική και να πράξουν ανάλογα κατόπιν οδηγιών των 

νομικών τους συμβούλων.      

 

Καμία θέσμια ενοικίαση δεν μπορεί και δεν πρέπει να ενοχληθεί σε σχέση με το καταβαλλόμενο 

ενοίκιο, διότι ήδη όλοι οι θέσμιοι ενοικιαστές απολαμβάνουν προνόμια σε σχέση με τους 

συμβατικούς ενοικιαστές. Το διάταγμα που εκδίδεται επί σειρά ετών και επιβάλλει στους ιδιοκτήτες 

μηδενική αύξηση, αποδεικνύει την ανισότητα μεταξύ θέσμιου και συμβατικού ενοικιαστή. Το 

ζήτημα θα επιλυθεί, όχι δια του διαχωρισμού των ακινήτων σε ακίνητα που εμπίπτουν σε θέσμιες 

ή συμβατικές ενοικιάσεις, αλλά με τη ρύθμιση νομικά από μία συγκεκριμένη ημερομηνία και 

εντεύθεν όλων των ακινήτων κάτω από το ίδιο νομικό καθεστώς. Με αυτό το τρόπο, δεν θίγονται 

τα συμφέροντα των θέσμιων ενοικιαστών, τα οποία εν πάση περίπτωση είναι εις βάρος των 

δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά τουλάχιστον δεν δημιουργούμε νέους θέσμιους 

ενοικιαστές, και κατ’ επέκταση ιδιοκτήτες ακινήτων δύο ταχυτήτων.  
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