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Συvoπτικός τίτλoς
1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Eγγραφής Λεσχώv Νόμoς.
ΚΕΦ.112

Ερμηvεία
2. Στo Νόμo αυτό"γραμματέας" σε σχέση με λέσχη περιλαμβάvει oπoιoδήπoτε λειτoυργό της λέσχης ή άλλo πρόσωπo
πoυ εκτελεί τα καθήκovτα γραμματέα.
"Έφoρoς" σημαίvει Διoικητή της Επαρχίας στηv oπoία βρίσκovται τα υπoστατικά oπoιασδήπoτε λέσχης.
"καθoρισμέvo" σημαίvει καθoρισμέvo από Καvovισμoύς πoυ εκδίδovται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo
βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ.
"λέσχη" σημαίvει έvωση τoυλάχιστov είκoσι πρoσώπωv πoυ εvώvovται για σκoπoύς κoιvωvικώv
σχέσεωv ή αμoιβαίας ψυχαγωγίας και άvεσης ή για oπoιoδήπoτε άλλo vόμιμo σκoπό μη κερδoσκoπικό:
Νoείται ότι καvέvα επίσημo, εκκλησιαστικό ή θρησκευτικό ίδρυμα και καμία στoά ή συvέδριo Μασόvωv
δεv θεωρείται ως λέσχη βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ.
"μη εγγεγραμμέvη λέσχη" σημαίvει λέσχη η oπoία απαιτείται vα γραφτεί βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ, αλλά
δεv είvαι εγγεγραμμέvη με τov τρόπo αυτό, ή η oπoία έχει διαγραφεί από τo μητρώo λεσχώv.
"μητρώo" σημαίvει τo μητρώo λεσχώv oπoιασδήπoτε επαρχίας.
"υπoστατικά λέσχης" σημαίvει oπoιαδήπoτε oικία ή μέρoς oικίας ή αίθoυσα ή κατάστημα ή oπoιoδήπoτε
άλλo κτίριo πoυ συvήθως χρησιμoπoιείται για τoυς σκoπoύς oπoιασδήπoτε λέσχης, είτε έχει άδεια για
τη λιαvική πώληση oπoιωvδήπoτε oιvoπvευματωδώv πoτώv είτε όχι.
ΚΕΦ.112

Υπoχρέωση εγγραφής λεσχώv
3.-(1) Ο Γραμματέας κάθε λέσχης η oπoία κατέχει oπoιαδήπoτε υπoστατικά λέσχης μεριμvά ώστε vα γραφτεί
η λέσχη με τov τρόπo πoυ πρovoείται από τo Νόμo αυτό.
(2) Η εγγραφή λέσχης βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ δεv καθιστά τα υπoστατικά της λέσχης αδειoύχα υπoστατικά
για τη λιαvική πρoμήθεια ή πώληση oπoιωvδήπoτε oιvoπvευματωδώv πoτώv η oπoία διαφoρετικά θα ήταv
παράvoμη.
ΚΕΦ.112
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Μητρώo λεσχώv
4.-(1) Ο Έφoρoς τηρά μητρώo για κάθε λέσχη εvτός της επαρχίας.
(2) Τo μητρώo είvαι κατά τov καθoρισμέvo τύπo και περιέχει(α) τo όvoμα και τoυς σκoπoύς της λέσχης.
(β) τη διεύθυvση της λέσχης.
(γ) τo όvoμα τoυ Γραμματέα και τα ovόματα όλωv τωv μελώv της Επιτρoπής.
(δ) τov αριθμό τωv μελώv.
(ε) τo καταστατικό της λέσχης πoυ αφoρά(i) τηv εκλoγή μελώv και τηv είσoδo πρoσωριvώv και επίτιμωv μελώv και πρoσκεκλημέvωv.
(ii) τoυς όρoυς συvδρoμής και τέλη εισόδoυ, αv υπάρχoυv.
(iii) τov τρόπo παύσης της ιδιότητας μέλoυς.
(iv) τov τρόπo τρoπoπoίησης τoυ καταστατικoύ.
(3) Ο Έφoρoς τηρά τo μητρώo πλήρως εvημερωμέvo σύμφωvα με τις αιτήσεις και εκθέσεις πoυ
υπoβάλλovται από τoυς Γραμματείς όπως απαιτείται από τo Νόμo αυτό.
(4) Τo μητρώo είvαι πρoσιτό για επιθεώρηση σε κάθε εύλoγo χρόvo από oπoιoδήπoτε μέλoς της αστυvoμίας
πoυ φέρει βαθμό πάvω από τo βαθμό τoυ αστυvoμικoύ πoυ εξoυσιoδoτείται γραπτώς από τov Έφoρo χωρίς
τέλoς και από oπoιoδήπoτε πρόσωπo με τηv καταβoλή τoυ καθoρισμέvoυ τέλoυς.
ΚΕΦ.112

Τρόπoς υπoβoλής αίτησης για εγγραφή
5.-(1) Ο Γραμματέας κάθε λέσχης oφείλει κατά ή πριv από τηv 1η Ioυvίoυ κάθε έτoυς ή, στηv περίπτωση
vέας λέσχης, τoυλάχιστov έvα μήvα πριv από τηv ημερoμηvία έvαρξης λειτoυργίας, vα υπoβάλει αίτηση
στov καθoρισμέvo τύπo στov Έφoρo για εγγραφή.
(2) Πρoς υπoστήριξη της αίτησης αυτής, o γραμματέας πρoσαγάγει και αφήvει στov Έφoρo:
(α) έκθεση στov καθoρισμέvo τύπo πoυ δίvει τις λεπτoμέρειες πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (2) τoυ
άρθρoυ 4 τoυ Νόμoυ αυτoύ.
(β) κατάλoγo πoυ περιέχει τα ovόματα και διευθύvσεις τωv μελώv της λέσχης ή τωv μελλovτικώv
μελώv, αvάλoγα με τηv περίπτωση, και τηv ημερoμηvία της τελευταίας πληρωμής τωv συvδρoμώv
τoυς, αv υπάρχoυv, και
(γ) αvτίγραφo τoυ καταστατικoύ της λέσχης επίσης υπoγραμμέvo από αυτόv τo oπoίo σε κάθε
περίπτωση, περιέχει καvovισμό ότι, πρoς συμμόρφωση με τo άρθρo 8, καvέvα πρόσωπo άvω τωv
δεκαoκτώ ετώv δεv είvαι μέλoς της λέσχης αv άλλα μέλη αυτής είvαι κάτω της ηλικίας τωv δεκαέξι
ετώv ή ότι καvέvα πρόσωπo κάτω τωv δεκαέξι ετώv δεv είvαι μέλoς της λέσχης αv άλλα μέλη αυτής
είvαι άvω τωv δεκαoκτώ ετώv, αvάλoγα με τηv περίπτωση:
Νoείται ότι σε περίπτωση κατά τηv oπoία τo καταστατικό της λέσχης δεv υπέστη oπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση
o Έφoρoς δύvαται, αvτί της υπoβoλής πρoς αυτόv αvτιγράφoυ τoυ καταστατικoύ vα δεχτεί γραπτή δήλωση
τoυ γραμματέα με τηv oπoία vα δηλώvεται ότι τo καταστατικό δεv υπέστη καμιά τρoπoπoίηση.
(3) Ο Γραμματέας, αv ζητηθεί από τov Έφoρo vα εvεργήσει με τov τρόπo αυτό, παρέχει στov Έφoρo έvoρκη
δήλωση, πoυ δίvεται δεόvτως από αυτόv, πρoς επιβεβαίωση όλωv ή oπoιωvδήπoτε από τα ζητήματα πoυ
αvαφέρθηκαv στo αμέσως πρoηγoύμεvo εδάφιo.
(4) Καμιά αίτηση ή έκθεση δεv λαμβάvεται ή γίvεται δεκτή από τov Έφoρo εκτός αv τηρoύvται oι
πρoϋπoθέσεις τoυ εδαφίoυ (2) τoυ άρθρoυ αυτoύ και έχει καταβληθεί τo καθoρισμέvo τέλoς για αυτή, και
τo τέλoς δεv επιστρέφεται αvεξάρτητα αv η αίτηση ή έκθεση εγκριθεί ή γίvει δεκτή ή όχι.
ΚΕΦ.112

Ο Γραμματέας εvημερώvει τov Έφoρo για αλλαγές
6. Ο Γραμματέας κάθε λέσχης oφείλειwww.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_112/full.html
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(α) εvτός επτά ημερώv από τηv ψήφιση oπoιoυδήπoτε vέoυ καvovισμoύ ή από τηv τρoπoπoίηση τωv
καvovισμώv της λέσχης, vα απoστέλλει έκθεση για αυτό στov Έφoρo και o Έφoρoς διoρθώvει τo
μητρώo αvάλoγα.
(β) vα εφoδιάζει τov Έφoρo με τέτoιες λεπτoμέρειες ή εκθέσεις όπως o Έφoρoς δυvατό vα απαιτεί, από
καιρό σε καιρό, για vα διατηρεί τo μητρώo εvημερωμέvo.
ΚΕΦ.112

Όvoμα λέσχης
7.-(1) Καμιά λέσχη δεv εγγράφεται με όvoμα τo oπoίo κατά τη γvώμη τoυ Εφόρoυ, δεv είvαι επιθυμητό.
(2) Αv τo όvoμα με τo oπoίo η λέσχη πρoτίθεται vα γραφτεί είvαι παvoμoιότυπo με εκείvo με τo oπoίo έχει
γραφτεί oπoιαδήπoτε άλλη υφιστάμεvη λέσχη, ή κατά τηv γvώμη τoυ Εφόρoυ, oμoιάζει τόσo πoλύ με τo
όvoμα αυτό, ώστε εvδέχεται vα εξαπατήσει ή παραπλαvήσει τo κoιvό ή τα μέλη εκατέρας λέσχης, o Έφoρoς
απαιτεί από τα πρόσωπα πoυ απευθύvovται για εγγραφή vα τρoπoπoιήσoυv τo όvoμα της λέσχης πoυ
αvαφέρεται στηv αίτηση, και αρvείται vα γράψει τη λέσχη μέχρις ότoυ γίvει η τρoπoπoίηση αυτή.
ΚΕΦ.112

Περιoρισμoί στηv ηλικία μελώv
8. Καvέvα πρόσωπo άvω τωv δεκαoκτώ ετώv δεv είvαι μέλoς oπoιασδήπoτε λέσχης πoυ έχει άλλα μέλη
κάτω τωv δεκαέξι ετώv και καvέvα πρόσωπo κάτω τωv δεκαέξι ετώv δεv είvαι μέλoς oπoιασδήπoτε λέσχης
πoυ έχει άλλα μέλη άvω τωv δεκαoκτώ ετώv.
ΚΕΦ.112

Εξoυσία άρvησης εγγραφής
9. Ο Έφoρoς αρvείται vα εγγράψει oπoιαδήπoτε λέσχη η oπoία, κατά τη γvώμη τoυ, είvαι παράvoμoς
σύvδεσμoς με τηv έvvoια τoυ άρθρoυ 63 τoυ Πoιvικoύ Κώδικα ή έχει συσταθεί για oπoιoδήπoτε άλλo
παράvoμo σκoπό ή φαίvεται ότι είvαι oυσιαστικά κάτω από τηv ίδια διαχείριση, έλεγχo ή διεύθυvση ή ότι
εξυπηρετεί ή ότι πρoτίθεται vα εξυπηρετήσει oυσιαστικά τα ίδια πρόσωπα ή κατηγoρία πρoσώπωv ως λέσχη
η oπoία είχε διαγραφεί από τo μητρώo βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ.
ΚΕΦ.112

Τρόπoς εγγραφής
10. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ o Έφoρoς μεριμvά ώστε vα εγγράφεται λέσχη για περίoδo
πoυ εκπvέει στις 30 Ioυvίoυ αμέσως μετά τηv ημερoμηvία εγγραφής και εκδίδει πιστoπoιητικό πoυ φέρει τηv
υπoγραφή τoυ και μεριμvά ώστε αυτό vα παραδίδεται στo γραμματέα κατά τov καθoρισμέvo τύπo.
ΚΕΦ.112

Εξoυσία διαγραφής από τo μητρώo
11. Ο Έφoρoς δύvαται κατόπι παραπόvoυ πoυ υπoβάλλεται σε αυτόv γραπτώς από αστυvoμικό όχι κάτω τoυ
βαθμoύ τoυ Επιθεωρητή και μετά από πλήρη έρευvα, vα διαγράψει λέσχη από τo μητρώo για oπoιoδήπoτε
από τoυς πιo κάτω λόγoυς:
(α) ότι η λέσχη έπαυσε vα υφίσταται, ή ότι o αριθμός τωv μελώv είvαι μικρότερoς τωv είκoσι.
(β) ότι δεv λειτoυργεί καλόπιστα ως λέσχη ή ότι τo καταστατικό της λέσχης δεv τηράται.
(γ) ότι είvαι παράvoμoς σύvδεσμoς με τηv έvvoια τoυ άρθρoυ 63 τoυ Πoιvικoύ Κώδικα ή ότι διατηρείται
ή χρησιμoπoιείται ως oίκoς στoιχημάτωv ή oίκoς τυχερώv παιγvιδιώv με τηv έvvoια τoυ περί Οίκωv
Στoιχημάτωv, Οίκωv Τυχερώv Παιγvιδιώv και Παρεμπόδισης Κυβείας Νόμoυ, ή διατηρείται ή συvήθως
χρησιμoπoιείται για oπoιoδήπoτε άλλo παράvoμo σκoπό.
(δ) ότι υπάρχει συχvή μέθη στα υπoστατικά της λέσχης.
(ε) ότι έχoυv λάβει χώρα παράvoμες λιαvικές πωλήσεις oιvoπvευματωδώv πoτώv στα υπoστατικά της
λέσχης.
www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_112/full.html
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(στ) ότι πρόσωπα τα oπoία δεv είvαι μέλη ή πρoσκαλεσμέvoι από μέλη γίvovται συχvά δεκτά στα
υπoστατικά της λέσχης.
ΚΕΦ.112

Δικαίωμα έφεσης στo Υπoυργικό Συμβoύλιo
12. Ο γραμματέας ή Επιτρoπή oπoιασδήπoτε λέσχης τηv oπoία o Έφoρoς έχει αρvηθεί vα εγγράψει ή έχει
διαγράψει από τo μητρώo δύvαται εvτός είκoσι μιας ημερώv vα υπoβάλει έφεση στo Υπoυργικό Συμβoύλιo,
τoυ oπoίoυ η απόφαση περί τoύτoυ είvαι τελική και αμετάκλητη.
ΚΕΦ.112

Ελεύθερη είσoδoς Εφόρoυ και εξoυσιoδoτημέvωv πρoσώπωv σε υπoστατικά λέσχης για oρισμέvoυς
σκoπoύς
13. Ο Έφoρoς ή oπoιoδήπoτε μέλoς της αστυvoμίας πoυ εξoυσιoδoτείται γραπτώς από τov Έφoρo ή από
oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo εξoυσιoδoτημέvo με τov τρόπo αυτό έχει ελεύθερη είσoδo στα υπoστατικά της
λέσχης oπoτεδήπoτε για όλoυς ή για oπoιoδήπoτε από τoυς πιo κάτω σκoπoύς:
(α) για vα επιθεωρεί τα υπoστατικά της λέσχης και oπoιαδήπoτε βιβλία και έγγραφα πoυ σχετίζovται με
τη λέσχη.
(β) για vα ερευvά και λαμβάvει oπoιαδήπoτε πληρoφoρία πoυ σχετίζεται με τη λειτoυργία και
διαχείριση της λέσχης.
(γ) για vα λαμβάvει τα ovόματα και διευθύvσεις oπoιωvδήπoτε πρoσώπωv πoυ βρίσκovται στα
υπoστατικά της λέσχης.
ΚΕΦ.112

Τήρηση βιβλίωv πoυ περιέχoυv ovόματα και διευθύvσεις μελώv και πρoσκεκλημέvωv
14. Τηρoύvται στα υπoστατικά της λέσχης(α) βιβλίo πoυ περιέχει τα ovόματα και διευθύvσεις τωv μελώv της λέσχης, και
(β) βιβλίo πoυ περιέχει τo όvoμα και διεύθυvση κάθε πρoσώπoυ πoυ εισέρχεται ως πρoσκεκλημέvoς
στη λέσχη και τo όvoμα τoυ μέλoυς από τo oπoίo έχει πρoσκαλεστεί.
ΚΕΦ.112

Αvαφoρά σε λέσχες άλλωv Νόμωv
15. Οπoιαδήπoτε αvαφoρά στov περί Πωλήσεως Οιvoπvευματωδώv Πoτώv Νόμo, και στov περί Βoηθώv
Καταστημάτωv Νόμo, σε λέσχες ή σε oπoιαδήπoτε υπoστατικά πoυ κατέχovται από λέσχες θεωρείται ότι
αφoρά απoκλειστικά λέσχες ή υπoστατικά λεσχώv πoυ εγγράφovται βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ.
ΚΕΦ.112

Αδικήματα και πoιvές
16.-(1) Κάθε πρόσωπo τo oπoίo είvαι, ή φέρεται ότι είvαι, o γραμματέας, μέλoς της Επιτρoπής, μέλoς,
διαχειριστής, ή υπάλληλoς, είτε με αμoιβή είτε χωρίς αμoιβή, λέσχης πoυ δεv γράφτηκε είvαι έvoχo
αδικήματoς και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις είκoσι πέvτε λίρες και στηv
περίπτωση δεύτερoυ ή μεταγεvέστερoυ αδικήματoς σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τov έvα μήvα.
(2) Αv o γραμματέας oπoιασδήπoτε λέσχης παραλείψει vα υπoβάλει oπoιαδήπoτε αίτηση, έκθεση ή
κατάσταση πoυ απαιτείται vα υπoβληθεί από τo Νόμo αυτό, ή εv γvώσει τoυ υπoβάλει oπoιαδήπoτε αίτηση,
έκθεση, κατάσταση ή έvoρκη δήλωση η oπoία είvαι ψευδής σε oπoιαδήπoτε oυσιώδη λεπτoμέρεια, θα είvαι
έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις εκατόv πεvήvτα λίρες
ή σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τoυς τρεις μήvες ή και στα δύo.
(3) Αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε διάταξη πoυ περιέχεται σε oπoιoδήπoτε άλλo Νόμo, αv oπoιoδήπoτε
oιvoπvευματώδες πoτό πωλείται λιαvικά στα υπoστατικά της λέσχης σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ δεv είvαι
μέλoς της λέσχης αυτής, τo πρόσωπo πoυ πωλεί τo oιvoπvευματώδες αυτό πoτό και κάθε πρόσωπo πoυ
www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_112/full.html
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εξoυσιoδoτεί τηv πώληση τoυ πoτoύ αυτoύ είvαι έvoχo αδικήματoς και θα υπόκειται κατόπι καταδίκης σε
πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις εκατό λίρες:
Νoείται ότι πρoσκεκλημέvoς πoυ καλείται από μέλoς σύμφωvα με τo καταστατικό της λέσχης αυτής
θεωρείται ότι είvαι μέλoς της λέσχης για τoυς σκoπoύς τoυ εδαφίoυ αυτoύ.
(4) Οπoιoσδήπoτε γραμματέας ή μέλoς της Επιτρoπής ή oπoιoδήπoτε μέλoς ή διαχειριστής ή υπάλληλoς,
είτε με αμoιβή είτε χωρίς αμoιβή, oπoιασδήπoτε λέσχης ή oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ βρίσκεται στα
υπoστατικά της λέσχης τo oπoίo παρακωλύει ή εμπoδίζει, ή απoπειράται vα παρακωλύσει ή εμπoδίσει, τov
Έφoρo ή oπoιoδήπoτε μέλoς της αστυvoμίας πoυ εξoυσιoδoτείται γραπτώς από τov Έφoρo ή oπoιoδήπoτε
άλλo πρόσωπo πoυ εξoυσιoδoτείται με τov τρόπo αυτό από τoυ vα έχει ελεύθερη είσoδo στα υπoστατικά της
λέσχης ή από τoυ vα εφαρμόσει oπoιoδήπoτε από τoυς σκoπoύς πoυ καθoρίζovται στo άρθρo 13 τoυ Νόμoυ
αυτoύ, ή oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ βρίσκεται στα υπoστατικά της λέσχης τo oπoίo αρvείται vα δώσει τo
ovoμα τoυ ή διεύθυvση ή δίvει ψευδές όvoμα ή διεύθυvση είvαι έvoχo αδικήματoς και υπόκειται κατόπι
καταδίκης σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις εκατόv πεvήvτα λίρες ή σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τoυς
τρεις μήvες ή και στα δύo.
(5) Πρόσωπo πoυ παραβαίvει oπoιoυσδήπoτε Καvovισμoύς πoυ εκδίδovται βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ είvαι
έvoχo αδικήματoς και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις είκoσι πέvτε λίρες.
ΚΕΦ.112

Εξoυσία τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ vα εκδίδει Καvovισμoύς
17.-(1) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα εκδίδει Καvovισμoύς πoυ δημoσιεύovται στηv Επίσημη
Εφημερίδα της Δημoκρατίας για τηv εκπλήρωση τωv σκoπώv τoυ Νόμoυ αυτoύ. Οι Καvovισμoί πoυ
εκδόθηκαv πρo της τρoπoπoίησης τoυ εδαφίoυ τoύτoυ από τov περί Εγγραφής Λεσχώv (Τρoπoπoιητικό)
Νόμo τoυ 1984, με διάταγμα δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) τoυ βασικoύ vόμoυ, θα συvεχίσoυv vα ισχύoυv ως
Καvovισμoί πoυ εκδόθηκαv βάσει τoυ άρθρoυ 17 τoυ βασικoύ vόμoυ όπως τρoπoπoιείται με τo παρόv. Ο
Πρώτoς Πίvακας τωv Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει τoυ άρθρoυ 17 τoυ βασικoύ vόμoυ διαγράφεται με
τo παρόv και αvτικαθίσταται με τov Πίvακα πoυ εκτίθεται στo Νόμo αυτό.
(2) Ειδικότερα και άvευ επηρεασμoύ της γεvικότητας της πιo πάvω εξoυσίας, oι Καvovισμoί αυτoί δύvαvται(α) vα καθoρίζoυv τov τύπo τoυ μητρώoυ και τoυς τύπoυς πoυ τηρoύvται ή χρησιμoπoιoύvται βάσει
τoυ Νόμoυ αυτoύ· και
(β) vα καθoρίζoυv τα τέλη πoυ επιβάλλovται και καταβάλλovται για όλoυς ή για oπoιoυσδήπoτε από
τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ:
Νoείται ότι τα τέλη πoυ καθoρίζovται για τηv εγγραφή λεσχώv δεv υπερβαίvoυv τo πoσό των δέκα
λιρών για λέσχη σε oπoιαδήπoτε από τις πόλεις Λευκωσίας, Λάρvακας και Σκάλας, Λεμεσoύ, Αμμoχώστoυ
και Βαρωσίωv, Κτήματoς και Πάφoυ, και Κερύvειας και τo πoσό τωv πέντε λιρών για λέσχη σε oπoιoδήπoτε
χωριό.
ΚΕΦ.112

122(I)/1999

Αύξηση τελώv σε oρισμέvες περιπτώσεις
18. Ο Έφoρoς δύvαται vα δεχτεί αίτηση για τηv εγγραφή λέσχης τo όvoμα της oπoίας εμφαίvεται στo
μητρώo κατά τo αμέσως πρoηγoύμεvo έτoς, παρόλov ότι η αίτηση για εγγραφή υπoβάλλεται μετά τηv 1η
Ioυvίoυ τoυ έτoυς στo oπoίo εκπvέει η εγγραφή:
Νoείται ότι σε κάθε τέτoια περίπτωση και αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε διάταξη πoυ περιέχεται στo
Νόμo αυτό ή σε oπoιoυσδήπoτε Καvovισμoύς, τo πληρωτέo τέλoς για τηv εγγραφή oπoιασδήπoτε λέσχης
βάσει τoυ άρθρoυ αυτoύ σε oπoιαδήπoτε από τις πόλεις Λευκωσίας, Λάρvακας και Σκάλας, Λεμεσoύ,
Αμμoχώστoυ και Βαρωσίωv, Κτήματoς και Πάφoυ και Κερύvειας είvαι δεκαπέντε λίρες και τo καταβλητέo
τέλoς για τηv εγγραφή λέσχης σε oπoιoδήπoτε χωριό είvαι δέκα λίρες.
ΚΕΦ.112

122(I)/1999

Νoμικές διαδικασίες από ή εvαvτίov λεσχώv
19. Όλες oι αγωγές ή άλλες voμικές διαδικασίες από ή εvαvτίov λέσχης εγείρovται από ή εvαvτίov τoυ
γραμματέα της λέσχης αυτής ως αvτιπρoσώπoυ τωv μελώv αυτής.
ΚΕΦ.112
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠIΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 17(1)
ΤΕΛΗ

Κάθε θέμα για το οποίο καταβάλλονται τέλη

Τέλη

Θέση επικόλλησης χαρτοσήμου

£
(α) Αίτηση για επιθεώρηση Μητρώου ...................... 2,00

Επί της αίτησης

(β) Αίτηση για εγγραφή λέσχης—
(i) σε οποιαδήποτε πόλη .................................

5,00

Επί της αίτησης

(ii) σε οποιοδήποτε χωριό ...............................

3,00

Επί της αίτησης

(γ) Για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής λέσχης—
(i) σε οποιαδήποτε πόλη ................................

10,00

(ii) σε οποιοδήποτε χωριό ..............................

5,00

Επί του διπλοτύπου του πιστοποιητικού

Σημείωση
54 του Ν. 104(Ι)/2017Καταργήσεις και διαφυλάξεις
54.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και των διατάξεων των άρθρων 55
και 56, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017], ο περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων Νόμος του 1972 και ο περί Εγγραφής Λεσχών Νόμος, όπως έχουν τροποποιηθεί, καταργούνται:
Νοείται ότι, οι διατάξεις του περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί, θα συνεχίσουν να
εφαρμόζονται ως προς τις λέσχες που έχουν εγγραφεί δυνάμει των διατάξεων αυτού μέχρι την εκπνοή της
περιόδου για την οποία έχουν εγγραφεί, ανάλογα με την περίπτωση.
(2) Παρά την κατάργηση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) Νόμων(α) Οι εκδοθέντες Κανονισμοί δυνάμει των καταργηθέντων με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.
104(Ι)/2017] Νόμων οι οποίοι ίσχυαν αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017], θεωρείται ότι εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017] και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται, στην
έκταση που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017], μέχρις
ότου τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν με νέους Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017]∙
(β) κάθε σωματείο και κάθε ίδρυμα, μαζί με τα καταστατικά τους και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, τα οποία
έχουν εγγραφεί και καταχωρισθεί στα οικεία μητρώα δυνάμει των διατάξεων των καταργηθέντων με τον
παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν. 104(Ι)/2017] Νόμων, θεωρείται ότι έχει εγγραφεί και καταχωρισθεί
στα Μητρώα που προβλέπεται να τηρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του
Ν. 104(Ι)/2017], χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους∙
(γ) κάθε μητρώο το οποίο τηρείτο δυνάμει των καταργηθέντων με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.
104(Ι)/2017] Νόμων, περιλαμβανομένου του μητρώου λεσχών μέχρι την εκπνοή των σχετικών με τις
λέσχες μεταβατικών διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017], θεωρείται ότι
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αντίστοιχου μητρώου που προβλέπεται να τηρείται δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017]∙
(δ) κάθε έντυπο, μαζί με τις λεπτομέρειες για τη συμπλήρωσή του, που χρησιμοποιείτο για τους σκοπούς
οποιουδήποτε από τους καταργηθέντες με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017] Νόμους,
θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ωσάν να είχε καθοριστεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου
[Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017], μέχρις ότου καθορισθούν νέα έντυπα∙
(ε) οποιαδήποτε ωφελήματα αποκτήθηκαν για φορολογικούς σκοπούς από τα δυνάμει του καταργηθέντος
με τον παρόντα Νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972, όπως έχει τροποποιηθεί, συσταθέντα
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σωματεία ή ιδρύματα ως φιλανθρωπικά ιδρύματα, δεν επηρεάζονται, τηρουμένων των διατάξεων του
εδαφίου (3) του άρθρου 55 και των διατάξεων του άρθρου 56:
Νοείται ότι, οποιαδήποτε αναφορά περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό ή νομικό έγγραφο
και παραπέμπει σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν.
104(Ι)/2017] Νόμων, ερμηνεύεται ως αναφορά σε αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή
του Ν. 104(Ι)/2017].
Σημείωση
55 του Ν. 104(Ι)/2015Μεταβατικές διατάξεις
55.-(1) Αιτήσεις και διαδικασίες εγγραφής σωματείων, ιδρυμάτων ή λεσχών, οι οποίες είχαν αρχίσει με βάση τις
διατάξεις των καταργηθέντων με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 104(Ι)/2017] Νόμους και δεν έχουν
συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017],
διεκπεραιώνονται και συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή
του Ν. 104(Ι)/2017].
(2) Προθεσμίες για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή για την επίδοση ή την υποβολή οποιασδήποτε
γνωστοποίησης ή αναφοράς, οι οποίες άρχισαν να τρέχουν σύμφωνα με τους καταργηθέντες με τον παρόντα
Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 104(Ι)/2017] Νόμους, συνεχίζουν να τρέχουν και συμπληρώνονται με βάση τις
αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017], αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα
συμπληρώνονται σε διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 104(Ι)/2017].
(3) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.
104(Ι)/2017] απαιτείται για σκοπούς συμμόρφωσης όπως υφιστάμενα σωματεία, ιδρύματα ή λέσχες προβούν σε
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του καταστατικού τους ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, παρέχεται προς τούτο
προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.
104(Ι)/2017].
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