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ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ 
 

 
Συνοπτικός τίτλος.

Κεφ. 112.
3 του 1972

12 του 1984
122(Ι) του 1999.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Λεσχών Νόµος. 
 

Ερµηνεία. 2. Στο Νόµο αυτό— 
 
"γραµµατέας" σε σχέση µε λέσχη περιλαµβάνει οποιοδήποτε λειτουργό της λέσχης 
ή άλλο πρόσωπο που εκτελεί τα καθήκοντα γραµµατέα· 
 
"΄Εφορος" σηµαίνει ∆ιοικητή της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα υποστατικά 
οποιασδήποτε λέσχης· 
 
"καθορισµένο" σηµαίνει καθορισµένο από Κανονισµούς που εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο βάσει του Νόµου αυτού· 
 
"λέσχη" σηµαίνει ένωση τουλάχιστον είκοσι προσώπων που ενώνονται για σκοπούς 
κοινωνικών σχέσεων ή αµοιβαίας ψυχαγωγίας και άνεσης ή για οποιοδήποτε άλλο 
νόµιµο σκοπό µη κερδοσκοπικό: 
 
Νοείται ότι κανένα επίσηµο, εκκλησιαστικό ή θρησκευτικό ίδρυµα και καµία στοά ή 
συνέδριο Μασόνων δεν θεωρείται ως λέσχη βάσει του Νόµου αυτού· 
 
"µη εγγεγραµµένη λέσχη" σηµαίνει λέσχη η οποία απαιτείται να γραφτεί βάσει του 
Νόµου αυτού, αλλά δεν είναι εγγεγραµµένη µε τον τρόπο αυτό, ή η οποία έχει 
διαγραφεί από το µητρώο λεσχών· 
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"µητρώο" σηµαίνει το µητρώο λεσχών οποιασδήποτε επαρχίας· 
 
"υποστατικά λέσχης" σηµαίνει οποιαδήποτε οικία ή µέρος οικίας ή αίθουσα ή 
κατάστηµα ή οποιοδήποτε άλλο κτίριο που συνήθως χρησιµοποιείται για τους 
σκοπούς οποιασδήποτε λέσχης, είτε έχει άδεια για τη λιανική πώληση 
οποιωνδήποτε οινοπνευµατωδών ποτών είτε όχι. 
 

Υποχρέωση 
εγγραφής λεσχών

3.—(1) Ο Γραµµατέας κάθε λέσχης η οποία κατέχει οποιαδήποτε υτοστατικά 
λέσχης µεριµνά ώστε να γραφτεί η λέσχη µε τον τρόπο που προνοείται από το Νόµο 
αυτό. 
 
(2) Η εγγραφή λέσχης βάσει του Νόµου αυτού δεν καθιστά τα υποστατικά της 
λέσχης αδειούχα υποστατικά για τη λιανική προµήθεια ή πώληση οποιωνδήποτε 
οινοπνευµατωδών ποτών η οποία διαφορετικά θα ήταν παράνοµη. 
 

Μητρώο λεσχών. 4.—(1) Ο Εφορος τηρά µητρώο για κάθε τέτοια λέσχη εντός της επαρχίας. 
 
(2) Το µητρώο είναι κατά τον καθορισµένο τύπο και περιέχει— 
 
(α) το όνοµα και τους σκοπούς της λέσχης· 
 
(β) τη διεύθυνση της λέσχης· 
 
(γ) το όνοµα του Γραµµατέα και τα ονόµατα ολων των µελών της Επιτροπής· 
 
(δ) τον αριθµό των µελών· 
 
(ε) το καταστατικό της λέσχης που αφορά— 
 
(i) την εκλογή µελών και την είσοδο προσωρινών και επίτιµων µελών και 
προσκεκληµένων· 
 
(ii) τους όρους συνδροµής και τέλη εισόδου, αν υπάρχουν· 
 
(iii) τον τρόπο παύσης της ιδιότητας µέλους· 
 
(iv) τον τρόπο τροποποίησης του καταστατικού. 
 
(3) Ο ΄Εφορος τηρά το µητρώο πλήρως ενηµερωµένο σύµφωνα µε τις αιτήσεις και 
εκθέσεις που υποβάλλονται από τους Γραµµατείς όπως απαιτείται από το Νόµο 
αυτό. 
 
(4) Το µητρώο είναι προσιτό για επιθεώρηση σε κάθε εύλογο χρόνο από 
οποιοδήποτε µέλος της αστυνοµίας που φέρει βαθµό πάνω από το βαθµό του 
αστυνοµικού που εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον ΄Εφορο χωρίς τέλος και από 
οποιοδήποτε πρόσωπο µε την καταβολή του καθορισµένου τέλους. 
 

Τρόπος υποβολής 
αίτησης για εγγραφή

5.—(1) Ο Γραµµατέας κάθε λέσχης οφείλει κατά ή πριν από την 1η Ιουνίου κάθε 
έτους ή, στην περίπτωση νέας λέσχης, τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την 
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας, να υποβάλει αίτηση στον καθορισµένο τύπο στον 
΄Εφορο για εγγραφή. 
 
(2) Προς υποστήριξη της αίτησης αυτής, ο γραµµατέας προσαγάγει και αφήνει στον 
Εφορο: 
 
(α) έκθεση στον καθορισµένο τύπο που δίνει τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται στο 
εδάφιο (2) τον άρθρου 4 του Νόµου αυτού· 
 
(β) κατάλογο που περιέχει τα ονόµατα και διευθύνσεις των µελών της λέσχης ή των 
µελλοντικών µελών, ανάλογα µε την περίπτωση, και την ηµεροµηνία της τελευταίας 
πληρωµής των συνδροµών τους, αν υπάρχουν· και 
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(γ) αντίγραφο του καταστατικού της λέσχης επίσης υπογραµµένο από αυτόν το 
οποίο σε κάθε περίπτωση, περιέχει κανονισµό ότι, προς συµµόρφωση µε το άρθρο 
8, κανένα πρόσωπο άνω των δεκαοκτώ ετών δεν είναι µέλος της λέσχης αν άλλα 
µέλη αυτής είναι κάτω της ηλικίας των δεκαέξι ετών ή ότι κανένα πρόσωπο κάτω 
των δεκαέξι ετών δεν είναι µέλος της λέσχης αν άλλα µέλη αυτής είναι άνω των 
δεκαοκτώ ετών, ανάλογα µε την περίπτωση: 
 

2 του 3/72.
Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία το καταστατικό της λέσχης δεν υπέστη 
οποιαδήποτε τροποποίηση ο ΄Εφορος δύναται, αντί της υποβολής προς αυτόν 
αντιγράφου του καταστατικού να δεχτεί γραπτή δήλωση του γραµµατέα µε την 
οποία να δηλώνεται ότι το καταστατικό δεν υπέστη καµιά τροποποίηση. 
 
(3) Ο Γραµµατέας, αν ζητηθεί από τον ΄Εφορο να ενεργήσει µε τον τρόπο αυτό, 
παρέχει στον ΄Εφορο ένορκη δήλωση, που δίνεται δεόντως από αυτόν, προς 
επιβεβαίωση όλων ή οποιωνδήποτε από τα ζητήµατα που αναφέρθηκαν στο αµέσως 
προηγούµενο εδάφιο. 
 
(4) Καµιά αίτηση ή έκθεση δεν λαµβάνεται ή γίνεται δεκτή από τον ΄Εφορο εκτός 
αν τηρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού και έχει 
καταβληθεί το καθορισµένο τέλος για αυτή, και το τέλος δεν επιστρέφεται 
ανεξάρτητα αν η αίτηση ή έκθεση εγκριθεί ή γίνει δεκτή ή όχι. 
 

Ο Γραµµατέας 
ενηµερώνει τον 

Εφορο για αλλαγές.

6. Ο Γραµµατέας κάθε λέσχης οφείλει— 
 
(α) εντός επτά ηµερών από την ψήφιση οποιουδήποτε νέου κανονισµού ή από την 
τροποποίηση των κανονισµών της λέσχης, να αποστέλλει έκθεση για αυτό στον 
΄Εφορο και ο ΄Εφορος διορθώνει το µητρώο ανάλογα· 
 
(β) να εφοδιάζει τον ΄Εφορο µε τέτοιες λεπτοµέρειες ή εκθέσεις όπως o ΄Εφορος 
δυνατό να απαιτεί, από καιρό σε καιρό, για να διατηρεί το µητρώο ενηµερωµένο. 
 

Ονοµα λέσχης. 7.—(1) Καµιά λέσχη δεν εγγράφεται µε όνοµα το οποίο κατά τη γνώµη του Εφόρου, 
δεν είναι επιθυµητό. 
 
(2) Αν το όνοµα µε το οποίο η λέσχη προτίθεται να γραφτεί είναι πανοµοιότυπο µε 
εκείνο µε το οποίο έχει γραφτεί οποιαδήποτε άλλη υφιστάµενη λέσχη, ή κατά την 
γνώµη του Εφόρου, οµοιάζει τόσο πολύ µε το όνοµα αυτό, ώστε ενδέχεται να 
εξαπατήσει ή παραπλανήσει το κοινό ή τα µέλη εκατέρας λέσχης, ο ΄Εφορος απαιτεί 
από τα πρόσωπα που απευθύνονται για εγγραφή να τροποποιήσουν το όνοµα της 
λέσχης που αναφέρεται στην αίτηση, και αρνείται να γράψει τη λέσχη µέχρις ότου 
γίνει η τροποποίηση αυτή. 
 

938053905
Περιορισµοί στην 

ηλικία µελών.
8. Κανένα πρόσωπο άνω των δεκαοκτώ ετών δεν είναι µέλος οποιασδήποτε λέσχης 
που έχει άλλα µέλη κάτω των δεκαέξι ετών και κανένα πρόσωπο κάτω των δεκαέξι 
ετών δεν είναι µέλος οποιασδήποτε λέσχης που έχει άλλα µέλη άνω των δεκαοκτώ 
ετών. 
 

Εξουσία άρνησης 
εγγραφής.
Κεφ. 154.

3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967

58 του 1967
44 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975

13 του 1979

9. Ο ΄Εφορος αρνείται να εγγράψει οποιαδήποτε λέσχη η οποία, κατά τη γνώµη του, 
είναι παράνοµος σύνδεσµος µε την έννοια του άρθρου 63 του Ποινικού Κώδικα ή 
έχει συσταθεί για οποιοδήποτε άλλο παράνοµο σκοπό ή φαίνεται ότι είναι 
ουσιαστικά κάτω από την ίδια διαχείριση, έλεγχο ή διεύθυνση ή ότι εξυπηρετεί ή ότι 
προτίθεται να εξυπηρετήσει ουσιαστικά τα ίδια πρόσωπα ή κατηγορία προσώπων 
ως λέσχη η οποία είχε διαγραφεί από το µητρώο βάσει των διατάξεων του Νόµου 
αυτού. 
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19 του 1981
46 του 1982
86 του 1983

111 του 1989
236 του 1991.

Τρόπος εγγραφής. 10. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού ο ΄Εφορος µεριµνά ώστε να 
εγγράφεται λέσχη για περίοδο που εκπνέει στις 30 Ιουνίου αµέσως µετά την 
ηµεροµηνία εγγραφής και εκδίδει πιστοποιητικό που φέρει την υπογραφή του και 
µεριµνά ώστε αυτό να παραδίδεται στο γραµµατέα κατά τον καθορισµένο τύπο. 
 

Εξουσία διαγραφής 
από το µητρώο.

11. Ο ΄Εφορος δύναται κατόπι παραπόνου που υποβάλλεται σε αυτόν γραπτώς από 
αστυνοµικό όχι κάτω του βαθµού του Επιθεωρητή και µετά από πλήρη έρευνα, να 
διαγράψει λέσχη από το µητρώο για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω λόγους: 
 
(α) ότι η λέσχη έπαυσε να υφίσταται, ή ότι ο αριθµός των µελών είναι µικρότερος 
των είκοσι· 
 
(β) ότι δεν λειτουργεί καλόπιστα ως λέσχη ή ότι το καταστατικό της λέσχης δεν 
τηράται· 
 

Κεφ. 154.
Κεφ. 151.

23 του 1965
19 του 1978.

(γ) ότι είναι παράνοµος σύνδεσµος µε την έννοια του άρθρου 63 του Ποινικού 
Κώδικα ή ότι διατηρείται ή χρησιµοποιείται ως οίκος στοιχηµάτων ή οίκος τυχερών 
παιγνιδιών µε την έννοια του περί Οίκων Στοιχηµάτων, Οίκων Τυχερών Παιγνιδιών 
και Παρεµπόδισης Κυβείας Νόµου, ή διατηρείται ή συνήθως χρησιµοποιείται για 
οποιοδήποτε άλλο παράνοµο σκοπό· 
 
(δ) ότι υπάρχει συχνή µέθη στα υποστατικά της λέσχης· 
 
(ε) ότι έχουν λάβει χώρα παράνοµες λιανικές πωλήσεις οινοπνευµατωδών ποτών 
στα υποστατικά της λέσχης· 
 
(στ) ότι πρόσωπα τα οποία δεν είναι µέλη ή προσκαλεσµένοι από µέλη γίνονται 
συχνά δεκτά στα υποστατικά της λέσχης. 
 

∆ικαίωµα έφεσης 
στο Υπουργικό 

Συµβούλιο.

12. Ο γραµµατέας ή Επιτροπή οποιασδήποτε λέσχης την οποία ο ΄Εφορος έχει 
αρνηθεί να εγγράψει ή έχει διαγράψει από το µητρώο δύναται εντός είκοσι µιας 
ηµερών να υποβάλει έφεση στο Υπουργικό Συµβούλιο, του οποίου η απόφαση περί 
τούτου είναι τελική και αµετάκλητη. 
 

Ελεύθερη είσοδος 
εφόρου και 

εξοσιοδοτηµένων 
προσώτων σε 

υποστατικά λέσχης 
για ορισµένους 

σκοπούς.

13. Ο Εφορος ή οποιοδήποτε µέλος της αστυνοµίας που εξουσιοδοτείται γραπτώς 
από τον Εφορο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο µε τον τρόπο 
αυτό έχει ελεύθερη είσοδο στα υποστατικά της λέσχης οποτεδήποτε για όλους ή για 
οποιοδήτοτε από τους πιο κάτω σκοπούς: 
 
(α) για να επιθεωρεί τα υποστατικά της λέσχης και οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα 
που σχετίζονται µε τη λέσχη· 
 
(β) για να ερευνά και λαµβάνει οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται µε τη 
λειτουργία και διαχείριση της λέσχης· 
 
(γ) για να λαµβάνει τα ονόµατα και διευθύνσεις οποιωνδήποτε προσώπων που 
βρίσκονται στα υποστατικά της λέσχης. 
 

Τήρηση βιβλίων που 
περιέχουν ονόµατα 
και διευθύνσεις 

µελών και προσκεκ-
ληµένων

14. Τηρούνται στα υποστατικά της λέσχης— 
 
(α) βιβλίο που περιέχει τα ονόµατα και διευθύνσεις των µελών της λέσχης, και 
 
(β) βιβλίο που περιέχει το όνοµα και διεύθυνση κάθε προσώπου που εισέρχεται ως 
προσκεκληµένος στη λέσχη και το όνοµα του µέλους από το οποίο έχει 
προσκαλεστεί. 
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Αναφορά σε λέσχες 
άλλων Νόµων 

Κεφ. 144.
50 του 1963
8 του 1966

26 του 1968
4 του 1972
69 του1977
20 του1985
Κεφ. 185

69 του 1979
41 του1990.

15. Οποιαδήποτε αναφορά στον περί Πωλήσεως Οινοπνευµατωδών Ποτών Νόµο, 
και στον περί Βοηθών Καταστηµάτων Νόµο, σε λέσχες ή σε οποιαδήποτε 
υποστατικά που κατέχονται από λέσχες θεωρείται ότι αφορά αποκλειστικά λέσχες ή 
υποστατικά λεσχών που εγγράφονται βάσει του Νόµου αυτού. 
 

690030813
Αδικήµατα και 

ποινές.

4 του 166/87.

16.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο είναι, ή φέρεται ότι είναι, ο γραµµατέας, µέλος 
της Επιτροπής, µέλος, διαχειριστής, ή υπάλληλος, είτε µε αµοιβή είτε χωρίς αµοιβή, 
λέσχης που δεν γράφτηκε είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται κατόπι καταδίκης 
σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και στην περίπτωση δεύτερου 
ή µεταγενέστερου αδικήµατος σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα. 
 

3(I) του 166/87.

(2) Αν ο γραµµατέας οποιασδήποτε λέσχης παραλείψει να υποβάλει οποιαδήποτε 
αίτηση, έκθεση ή κατάσταση που απαιτείται να υποβληθεί από το Νόµο αυτό, ή εν 
γνώσει του υποβάλει οποιαδήποτε αίτηση, έκθεση, κατάσταση ή ένορκη δήλωση η 
οποία είναι ψευδής σε οποιαδήποτε ουσιώδη λεπτοµέρεια, θα είναι ένοχος 
αδικήµατος και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις 
εκατόν πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρείς µήνες ή και στα 
δύο. 
 

4 τον 166/87.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται σε οποιοδήποτε άλλο 
Νόµο, αν οποιοδήποτε οινοπνευµατώδες ποτό πωλείται λιανικά στα υποσταστικά 
της λέσχης σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι µέλος της λέσχης αυτής, το 
πρόσωπο που πωλεί το οινοπνευµατώδες αυτό ποτό και κάθε πρόσωπο που 
εξουσιοδοτεί την πώληση του ποτού αυτού είναι ένοχο αδικήµατος και θα υπόκειται 
κατόπι καταδίκης σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες: 
 
Νοείται ότι προσκεκληµένος που καλείται από µέλος σύµφωνα µε το καταστατικό 
της λέσχης αυτής θεωρείται ότι είναι µέλος της λέσχης για τους σκοπούς του 
εδαφίου αυτού. 
 

3(Ι) τον 166/87.

(4) Οποιοσδήποτε γραµµατέας ή µέλος της Επιτροπής ή οποιοδήποτε µέλος ή 
διαχειριστής ή υπάλληλος, είτε µε αµοιβή είτε χωρίς αµοιβή, οποιασδήποτε λέσχης 
ή οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στα υποστατικά της λέσχης το οποίο 
παρακωλύει ή εµποδίζει, ή αποπειράται να παρακωλύσει ή εµποδίσει, τον ΄Εφορο ή 
οποιοδήποτε µέλος της αστυνοµίας που εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον ΄Εφορο ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται µε τον τρόπο αυτό από του να έχει 
ελεύθερη είσοδο στα υποστατικά της λέσχης ή από του να εφαρµόσει οποιοδήποτε 
από τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 13 του Νόµου αυτού, ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο που βρίσκεται στα υποστατικά της λέσχης το οποίο αρνείται να δώσει το 
όνοµά του ή διεύθυνση ή δίνει ψευδές όνοµα ή διεύθυνση είναι ένοχο αδικήµατος 
και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα 
λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρείς µήνες ή και στα δύο. 
 

4 του 166/87.

(5) Πρόσωπο που παραβαίνει οποιουσδήποτε Κανονισµούς που εκδίδονται βάσει 
του Νόµου αυτού είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε 
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες. 
 

Εξουσία του 
Υπουργικού 

Συµβουλίου να 
εκδίδει 

Κανονισµούς. 12/84.
2(Ι)(2) του 12/84.

2(4) του 12/84.
Πίνακας.

17.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς που 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για την εκπλήρωση των 
σκοπών του Νόµου αυτού. Οι Κανονισµοί που εκδόθηκαν προ της τροποποίησης 
του εδαφίου τούτου από τον περί Εγγραφής Λεσχών (Τροποποιητικό) Νόµο του 
1984, µε διάταγµα δυνάµει του εδαφίου (1) του βασικού νόµου, θα συνεχίσουν να 
ισχύουν ως Κανονισµοί που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 17 του βασικού νόµου 
όπως τροποποιείται µε το παρόν. Ο Πρώτος Πίνακας των Κανονισµών που 
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εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 17 του βασικού νόµου διαγράφεται µε το παρόν και 
αντικαθίσταται µε τον Πίνακα πού εκτίθεται στο Νόµο αυτό. 
 
(2) Ειδικότερα και άνευ επηρεασµού της γενικότητας της πιο πάνω εξουσίας, οι 
Κανονισµοί αυτοί δύνανται— 
 
(α) να καθορίζουν τον τύπο του µητρώου και τους τύπους που τηρούνται ή 
χρησιµοποιούνται βάσει του Νόµου αυτού· και 
 
(β) να καθορίζουν τα τέλη που επιβάλλονται και καταβάλλονται για όλους ή για 
οποιουσδήποτε από τους σκοπούς του Νόµου αυτού: 
 

2 του 122(Ι) του 
1999.

3 του 12/84.

3 του 12/84.

Νοείται ότι τα τέλη του καθορίζονται για την εγγραφή λεσχών δεν υπερβαίνουν το 
ποσό της δέκα λιρών για λέσχη σε οποιαδήποτε από τις πόλεις Λευκωσίας, 
Λάρνακας και Σκάλας, Λεµεσού, Αµµοχώστου και Βαρωσίων, Κτήµατος και 
Πάφου, και Κερύνειας και το ποσό των πέντε λιρών για λέσχη σε οποιοδήποτε 
χωριό. 
 

Αύξηση τελών σε 
ορισµένες 

περιπτώσεις.

18. Ο ΄Εφορος δύναται να δεχτεί αίτηση για την εγγραφή λέσχης το όνοµα της 
οποίας εµφαίνεται στο µητρώο κατά το αµέσως προηγούµενο έτος, παρόλον ότι η 
αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται µετά την 1η Ιουνίου του έτους στο οποίο εκπνέει η 
εγγραφή: 
 

3 του 12/84.
3 του 122(Ι) του 

1999.
3 του 12/84.

Νοείται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη 
πού περιέχεται στο Νόµο αυτό ή σε οποιουσδήποτε Κανονισµούς, το πληρωτέο 
τέλος για την εγγραφή οποιασδήποτε λέσχης βάσει του άρθρου αυτού σε 
οποιαδήποτε από τις πόλεις Λευκωσίας, Λάρνακας και Σκάλας, Λεµεσού, 
Αµµοχώστου και Βαρωσίων, Κτήµατος και Πάφου και Κερύνειας είναι δεκαπέντε
λίρες και το καταβλητέο τέλος για την εγγραφή λέσχης σε οποιοδήποτε χωριό είναι 
δέκα λίρες. 
 

172320306
Νοµικές διαδικασίες 

από ή εναντίον 
Λεσχών.

2(4) τον 12/84.

19. Όλες οι αγωγές ή άλλες νοµικές διαδικασίες από ή εναντίον λέσχης εγείρονται 
από ή εναντίον του γραµµατέα της λέσχης αυτής ως αντιπροσώπου των µελών 
αυτής. 
 

4 του 122(Ι) 1999. 
 

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—   
448291182 

 (i) σε οποιαδήποτε πόλη 10,00 Επί του διπλοτύπου 
 (ii) σε οποιοδήποτε χωριό 5,00 του πιστοποιητικού. 

 
 
 


