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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΑΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1933 της 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εγγραφής Λεσχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδί

δεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δη

μοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 12 του 1984 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΛΕΣΧΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ε γ γ ρ α φ ή ς Λεσχών Συνοπτικός 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 και θα αναγινώσκηται ομού τιτλ°ζ· 
μετά του περί Ε γ γ ρ α φ ή ς Λεσχών Νόμου και του περί 'Εγγραφής ^εΦ· ^ 2 
Λεσχών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1972 (εν τοις εφεξής αναφε
ρομένων ως «ο βασικός νό!μος»). ι 

3 του 1972. 

2.—(1) Το εδάφιον (1) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τρόπο Τροποποίησις 
ποιείται διά της δκχγραφής όλων των λέξεων εκ της ιτρώτης γραμ ^°υάΡθΡ°υ 

μής αυτού και της αντικαταστάσεως των δια των λέξεων : «Το 6 α σ ι κ ο υ 
Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη». νόμου. 

(2) Οι διά δ ιατάγματος δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17 
του δασικού νόιμου, εκδοθέντες προ της ως άνω τροποποιήσεως του 
εδαφίου τούτου Κανονισμοί θέλουν συνεχίσει ισχύοντες ως Κανονι
σμοί εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 17 του βασικού νόμου ως 
τούτο διά του παρόντος Νόμου τροποποιείται . 

(3) Το εδάφιον (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροπο
ποιείται διά της εκ της επιφυλάξεως αυτού δ ιαγραφής των λέξεων 
«της μιας λίρας» (δευτέρα γραμμή) και των λέξεων «των πέντε 
σελινιών» (τελευταία γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των 
λέξεων «της μιας λ ίρας κιαι πεντήκοντα 'σεντ» και «των πεντήκοντα 
σεντ» αντιστοίχως. 

(4) Ο Πρώτος Πίναξ των δυνάμει του , άρθρου 17 του βασικού 
νόμου εκδοθέντων Κανονισμών διά του παρόντος δ ιαγράφετα ι και 
αντικαθίσταται υπό του Πίνακος του εκτιθεμένου εις τον παρόντα Πίναξ. 
Νόμον. 
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ΤροποποΙησις 
του άρθρου 
18 του 
βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρον 16 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εκ της 
επιφυλάξεως αυτού διαγραφής των λέξεων «τρεις» (έκτη γραμμή) 
και «επτακόσια πεντήκοντα μιλς» (τελευταία γραμμή) και της 
αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων «οκτώ» και «τρεις λίραι», 
αντιστοίχως. 

«ΠΙΝΑΞ 
(Άρθρον 2(4)) 

ΤΕΛΗ 

Παν θέμα δι' ο καταβάλλονται τέλη 

(α) Αίτησις δι* εττιθεώρησιν Μητρώου 

(β) Αίτησις δι' εγγραφήν λέσχης : 
(i) εν οιαδήποτε πόλει . . 

(ii) εν οιωδήποτε χωρίω 

(γ) Δι' έκδοσιν πιστοποιητικού εγγραφής λέσχης— 
(i) εν οιαδήποτε πόλει 

(ϋ) εν οιωδήποτε χωρίω 

Τέλη 

£ 
0.50 

1.00 
0.50 

3.00 
1.00 

Θέσις επικολλήσεως 
χαρτοσήμου 

Επί της αιτήσεως 

7 Επί της αιτήσεως 

Επί του διπλοτύπου 
του πιστοποιητικού.» 


