
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 457 τής 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Συντεχνιών Νόμος του 1965, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, 

εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 71 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΑΦΟΡΩΝ 
Ε Ι Σ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : - - - - - ■ 
Μέρος Ι.-ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συντεχνιών Συνοπτικός 
Νόμος τοΰ 1965. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία. 
μένου— 

«αξιωματούχος» οσάκις ό δρος οδτος χρησιμοποιήται άναφορι
κώς προς τίνα συντεχνίαν, περιλαμβάνει παν μέλος τής διοικούσης 
επιτροπής ή τής επιτροπής οιουδήποτε παραρτήματος αυτής, ουχί 
δμως έλεγκτάς* 

«διά του νόμου καθωρισμένοι σκοποί» σημαίνει την ρύθμισιν των 
σχέσεων μεταξύ εργατών καΐ εργοδοτών, εργατών καΐ εργατών, 
ή εργοδοτών καΐ εργοδοτών' 

«διοικούσα επιτροπή» σημαίνει τό σώμα, ύφ' οιονδήποτε όνο
μα και έάν έμφανίζηται τούτο, είς τό όποιον είναι έμπεπιστευμένη 
ή κεντρική διαχείρισις τών υποθέσεων τής συντεχνίας, περιλαμβά
νει δέ τόν γραμματέα και τόν ταμίαν αυτής' 

«εγγεγραμμένη συντεχνία» σημαίνει συντεχνίαν έγγεγραμμένην 
συμφώνως τω παρόντι Νόμω' 

«εργάτης» σημαίνει παν πρόσωπον δπερ συνάπτει σύμβασιν μετά 
τίνος εργοδότου ή εργάζεται παρ' αύτώ δυνάμει τοιαύτης συμβά
σεως, ανεξαρτήτως του είδους τής συμβάσεως, ήτοι έάν αυτή άφορα 
είς χειρωνακτικήν, γραφική,ν ή έτέραν έργασίαν, είναι ρητή ή σιω
πηρά, προφορική ή έγγραφος, και είτε πρόκειται περί συμβάσεως 
υπηρεσίας ή μαθητείας είτε συμβάσεως μισθώσεως εργασίας' 
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«εργατική διαφορά» σημαίνει οίανδήιτοτε διαφοράν άναφυομένην 
μεταξύ εργοδοτών καΐ εργατών, ή εργατών και εργατών ήτις σχε
τίζεται μέ τήν άπασχόλησιν ή μή άπασχόλησιν οιουδήποτε προσώ
που, ή τους δρους απασχολήσεως ή εργασίας αυτού* 

«εργοδότης» περιλαμβάνει τόν ίδιοκτήτην, διευθύνοντα σύμβου
λον, γενικόν διευθυντήν ή οίονδήποτε έτερον πρόσωπον ή πρόσωπα 
έχοντα ή μετέχοντα εις τόν κεντρικόν έλεγχον ή διαχείρισιν οιασ
δήποτε βιομηχανικής, εμπορικής ή ετέρας επιχειρήσεως, ανηκούσης 
είς οίονδήποτε φυσικόν πρόσωπον, συνεταιρισμόν, έταιρείαν ή έτερον 
όργανισμόν μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, απασχολουντα 
οιονδήποτε έργάτην διά τους σκοπούς της επιχειρήσεως ή τών υπη
ρεσιών αύτου' 

«"Εφορος» σημαίνει τόν Έπίσημον Παραλήπτην καΐ "Εφορον, 
περιλαμβάνει δέ παν Μτερον πρόσωπον διοριζόμενον ύπό του Υπουρ
γικού Συμβουλίου ίνα ένασκή πάσας ή τινας τών δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου εξουσιών καΐ καθηκόντων του Εφόρου' 

«κεφάλαια», οσάκις ό δρος οδτος χρησιμοποιήται άναφορικώς 
προς τίνα συντεχνίαν ή παράρτημα αυτής, ή άναφορικώς προς οιαν
δήποτε συνομοσπονδία^, περιλαμβάνει άπαντα τά χρηματικά ποσά, 
παραχωρηθέντα ή μή εϊς τι Ταμείον ευημερίας, Ιατρικής περιθάλ
ψεως, διακοπών ή έτερον τοιούτον, ώς και άπαντα τά κινητά ή ακί
νητα περιουσιακά στοιχεία καΐ στοιχεία ένεργητικοΟ άτινα κατέ
χονται, λαμβάνονται ή συλλέγονται έξ οιασδήποτε πηγής, ή ελέγ
χονται ύπό ή έκ μέρους της συντεχνίας, του παραρτήματος αυτής, 
τής συνομοσπονδίας ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ύπό τών μελών 
αυτών' 

«μητρώον» σημαίνει τό μητρώον συντεχνιών τό τηρούμενον ύπό 
του Εφόρου συμφώνως τώ αρθρω 6 τοΟ παρόντος Νόμου* 

«συνομοσπονδία» σημαίνει σύνδεσμον δύο ή πλειόνων εγγεγραμ
μένων συντεχνιών, καθιδρυθέντα Τνα κυρίως ενεργή ώς συμβου
λευτικόν σώμα και συντονίζη τάς δραστηριότητας τοιούτων συν
τεχνιών και έν γένει διά τους διά του Νόμου καθωρισμένους 
σκοπούς' 

«συντεχνία» σημαίνει συνασπισμόν, προσωρινόν ή μόνιμον τοι
ούτον, οί κύριοι σκοποί του οποίου είναι δυνάμει τής συστάσεως 
και του καταστατικού αύτου οί διά του Νόμου καθωρισμένοι σκο
ποί, ανεξαρτήτως του έάν, μή υπάρχοντος του παρόντος Νόμου, 
ό συνασπισμός οδτος θά εθεωρείτο παράνομος τοιούτος, ώς έκ 
του γεγονότος δτι εις ή πλείονες τών σκοπών αύτου, είναι περιο
ριστικοί τοΟ εμπορίου' ό δρος οδτος περιλαμβάνει ωσαύτως όμο
σπονδίαν δύο ή πλειόνων εγγεγραμμένων συντεχνιών τά μέλη τών 
όποιων ασχολούνται είς τό αυτό ή παρόμοιας φύσεως επάγγελμα 
ή επιτήδευμα : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω— 
(α) επηρεάζει— 

(i) οιανδήποτε συμφωνίαν συναπτομένην μεταξύ συνεταίρων 
ώς προς τήν Ιδίαν αυτών έπιχείρησιν, ή οίανδήποτε έμπο
ρικήν συμφωνίαν μεταξύ εργοδοτών 

(ii) οίανδήποτε συμφωνίαν μεταξύ εργοδότου καΐ τών ύπ' αύ
του απασχολουμένων περί τήν τοιαύτην άπασχόλησιν* 

(in) οίανδήποτε συμφωνίαν άφορώσαν είς τήν πώλησιν τής 
εμπορικής εύνοίας επιχειρήσεως τίνος ή τήν έκπαίδευσιν 
είς οίονδήποτε επάγγελμα, επιτήδευμα ή χειροτεχνίαν' ή 

(β) παρακωλύει τήν ύπό τίνος συντεχνίας παροχή ν ωφελημάτων 
είς τά μέλη αυτής. 

Διορισμός 3 . Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά διορίζη τους εκάστοτε 
λειτουργών. αναγκαίους διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου λειτουργούς. 
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4 . Ό "Εφορος υποβάλλει τώ 'Υπουργώ Εργασίας καΐ Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων έτησίαν έ'κθεσιν έπί τοΟ έργου του Εφόρου και τών 
δυνάμει του παρόντος Νόμου διοριζομένων έτερων λειτουργών. 

5. 'Υπό τήν έπιφύλαξιν τών εκάστοτε έν Ισχύϊ νομοθετικών διατά
ξεων, δ "Εφορος και τά δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου 
διοριζόμενα πρόσωπα ούδεμίαν άστικήν εύθύνην φέρουσι διά πράξεις 
ή παραλείψεις αυτών καλή τη πίστει και άνευ αμελείας γενομένας 
έν τη ενασκήσει οίασδήποτε εξουσίας ή τη εκτελέσει οίουδήποτε κα
θήκοντος αυτών δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

Μέρος II ΕΓΓΡΑΦΗ. 
6.— (1) Ύπό του Εφόρου τηρείται, διά τους σκοπούς του παρόντος Μητρώον 

Νόμου, μητρώον συντεχνιών έν τω εκάστοτε καθοριζομένω τύπω. Συντεχνιών. 
(2) Άντίγραφον καταχωρήσεως έν τώ μητρώω, κεκυρωμένον ύπό 

του Εφόρου καί φέρον τήν σφραγίδα αύτου, συνιστά άναμφισβήτητον 
άπόδείξιν τών έν αύτώ καθοριζομένων γεγονότων, γίνεται δέ δεκτόν 
ώς άποδέικτικόν στοιχεΐον είς πασαν δικαστικήν διαδικασίαν. 

7.—(1) "Αμα τη καθιδρύσει συντεχνίας, ή διοικούσα επιτροπή Ύποχρέωσις 
ή ή διευθύνουσα αρχή, της τοιαύτης συντεχνίας, ύφ* οιονδήποτε δνομα προς έγγραψήν 
και έάν έμφανίζηται αδτη, υπέχει καθήκον δπως εντός τριάκοντα συντεχνιών· 
ήμερων άπό της καθιδρύσεως της συντεχνίας ύποβάλη αΐτησιν έγγρα
φης της συντεχνίας ή διάλυση ταύτην. 

Πας δστις δέν συμμορφουται προς τάς διατάξεις του παρόντος άρ
θρου είναι ένοχος αδικήματος, καί έν περιπτώσει καταδίκης υπόκει
ται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι πέντε λίρας, 
και είς πρόσθετον τοιαύτην του αύτοΟ ποσού δι* έκάστην εβδομάδα 
καθ' ήν εξακολουθεί ή τοιαύτη παράλειψις. 

(2) 'Οσάκις δυνάμει του* παρόντος άρθρου έπιβάλληται είς αριθ
μόν προσώπων χρηματική τις ποινή ατομικώς και αλληλεγγύως, έκα
στον τοιούτον πρόσωπον ενέχεται είς τήν πληρωμήν ολοκλήρου τοΟ 
ποσού έκτος έάν άλλως διάταξη τό δικαστήριον. 

(3) Έάν ό "Εφορος κρίνη δτι ενδείκνυται ύπό τάς περιστάσεις 
τοιούτον τι, δύναται εκάστοτε νά παρατείνη τήν έν έδαφίω (1) καθο
ριζομένην προθεσμίαν, νοουμένου δτι ή τοιαύτη προθεσμία έν ουδεμία 
περιπτώσει θά ύπερβαίνη έν τω συνόλω αυτής τους τρεις μήνας. 

8.—(1) Δέν γίνεται δεκτή αίτησις έγγραφης συντεχνίας άναφο Αίτησις 
ρικώς προς οίονδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα είς δ απασχολούνται έγγραφης
πλείονα τών είκοσι προσώπων, έάν ό αριθμός τών μελών αυτής είναι 
κατώτερος τών είκοσι. 

(2) Ή αίτησις έγγραφης συντεχνίας υποβάλλεται τω Έφόρω έν 
τω νενομισμένω τύπω, φέρει δέ τάς ύπογραφάς επτά τουλάχιστον τών 
μελών της συντεχνίας, άτινα δυνατόν νά εΐναι καί αξιωματούχοι 
αύτη ς : 

Νοείται δτι έν ή περιπτώσει ό ολικός αριθμός τών απασχολουμένων 
έν τω είδικώ έπαγγέλματι ή έπιτηδεύματι είς δ άφορα ή γενομένη 
αίτησις είναι κατώτερος τών επτά, ή αίτησις δέον δπως φέρη τάς 
ύπογραφάς τριών τουλάχιστον τών μελών της συντεχνίας. 

(3) Έκαστη αίτησις έγγραφης συνοδεύεται ύπό τών νενομισμένων 
τελών. 

(4) Έκαστη αίτησις έγγραφης συνοδεύεται ύπό δύο αντιγράφων 
του Καταστατικού της συντεχνίας υπογεγραμμένων ύπό τών αίτητών 
καί ύπό δηλώσεως περιεχούσης τά ακόλουθα στοιχεία : 

(α) τό δνομα, επάγγελμα καί τήν διεύθυνσιν τών ύποβαλόντων 
τήν αΐτησιν μελών' 

Υποβολή 
εκθέσεως 
ύπό τοϋ 
"Εφόρου. 

Προστασία 
"Εφόρου καί 
λειτουργών. 
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'Εγγραφή. 

Πιστοποιητικόν 
Έγγραφης . 

'Εξουσία 
"Εφόρου δπως 
ζητήση 
περαιτέρω 
στοιχεία. 

' Εξουσία 
' Εφόρου δπως 
απαίτηση 
άλλαγήν 
επωνυμίας. 

' Εξουσία 
'Εφόρου δπως 
άρνηται 
έγγραφήν. 

ΑΙτιολόγησις 
απορρίψεως 
αιτήσεως 
έγγραφης. 

(β) τήν έπωνυμίαν της συντεχνίας και τήν διεύθυνσιν της £δρας 
ώς καΐ των λοιπών αυτής γραφείων και των γραφείων οιου
δήποτε παραρτήματος αυτής* 

(γ) τόν τίτλον, το δνομα, τό επάγγελμα, τήν ήλικίαν καΐ τήν 
διεύθυνσιν παντός αξιωματούχου της συντεχνίας' καΐ 

(δ) τό δνομα, τό επάγγελμα, τήν ήλικίαν καΐ τήν διεύθυνσιν 
απάντων των μελών. 

9. Έάν δ "Εφορος πεισθή δτι οί αίτηταΐ εΐναι δεόντως εξουσιοδο
τημένοι δπως ύποβάλωσιν αΐτησιν έγγραφης καΐ δτι ή συντε
χνία εις ήν άφορα ή αίτησις έγγραφης είναι ύπό τάς κρατούσας περι
πτώσεις επαρκώς ώργανωμένη καΐ δτι συνάδει προς τάς διατάξεις 
του παρόντος Νόμου και τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, 
και δτι οί σκοποί, ή σύστασις και τό καταστατικόν αυτής δεν αντί
κεινται προς οιανδήποτε τών τοιούτων διατάξεων, οϋτε εΐναι παράνο
μοι, τότε, τηρουμένων τών έν άρθρω 13 διατάξεων, προβαίνει είς τήν 
έν τω νενομισμένω τύπω έγγραφήν της συντεχνίας και τοΟ Κοτταστα
τικου αυτής, δμου μετά παντός παραρτήματος της τοιαύτης συντε
χνίας : 

Νοείται δτι είναι άκυρος ή έγγραφη της συντεχνίας έάν οιοσδή
ποτε τών σκοπών αυτής είναι παράνομος. 

10. Έπί τη έγγραφη συντεχνίας δυνάμει του άρθρου 9 του παρόν
τος Νόμου, ό "Εφορος εκδίδει τη συντεχνία: πιστοποιητικόν έγγραφης 
έν τω νενομισμένω τύπω' πλην δέ τών περιπτώσεων καθ' ας τοιούτον 
πιστοποιητικόν ήθελεν άποδειχθή άκυρωθέν ή άνακληθέν, τούτο συ
νιστά δι' απαντάς τους σκοπούς άναμφισδήτητον άπόδειξιν του γεγο
νότος δτι ή συντεχνία είναι προσηκόντως εγγεγραμμένη δυνάμει του 
παρόντος Νόμου. 

11 . Ό "Εφορος δύναται νά διεξαγάγη έρευνας ή ζητήση περαι
τέρω στοιχεία Τνα ικανοποίηση εαυτόν δτι αίτησις τις συνάδει προς 
τάς διατάξεις τοΟ παρόντος Νόμου, ή δτι συντεχνία τις δικαιούται 
δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου, έγγραφης. 

12. Έάν ή επωνυμία ύφ' ήν σκοπεΐται ή έγγραφη, συντεχνίας είναι 
ή αυτή ή παρόμοια προς τήν έπωνυμίαν ύφ* ήν υφισταμένη συντεχνία 
εΐναι ήδη εγγεγραμμένη, ή έάν κατά τήν κρίσιν του Εφόρου εΐναι 
τοιαύτη ώστε ενδέχεται νά εξαπάτηση ή νά άγάγη εις πλάνη ν τό 
κοινόν ή τά μέλη οιασδήποτε συντεχνίας, 6 "Εφορος οφείλει νά απαί
τηση παρά τών αΐτούντων τήν έγγραφήν προσώπων δπως προβώσιν 
εις τή,ν άλλαγήν της καθοριζομένης έν τη αιτήσει επωνυμίας της συν
τεχνίας και άρνηθή έγγραφήν ταύτης μέχρις οδ έπιτελεσθή ή τοιαύτη 
αλλαγή. 

13. Ό "Εφορος δύναται νά άρνηθή νά έγγράψη ώς συντεχνίαν 
συνασπισμόν μή συνάδοντα προς τους κεκηρυγμένους πρωταρχικούς 
σκοπούς τών συντεχνιών ώς οδτοι εκτίθενται έν τω παρόντι Νόμω, ή 
συνασπισμόν δστις είναι πρωταρχικώς οργανισμός περιβάλλων πλείο
νας της μιας έπαγγελματικάς τάξεις εργατών, χωρίς νά λαμβάνηται 
επαρκής πρόνοια έν τω καταστατικά) αύτοΰ προς προστασίαν καΐ προ
αγωγήν τών έπί μέρους επαγγελματικών συμφερόντων τών τοιούτων 
τάξεων. 

14.—(1) Όσάκις ό "Εφορος άπορρίπτη αΐτησιν έγγραφης συντε
χνίας, οΰτος οφείλει δπως παραχρήμα πληροφορή περί τούτου εγγρά
φως τους αίτητάς, αίτιολογών συγχρόνως τήν τοιαύτην ένέργειαν; 

(2) Ή άπόφασις του "Εφόρου προς άπόρριψιν αιτήσεως έγγραφης 
συντεχνίας υπόκειται εντός δεκαπέντε ήμερων άπό της ημερομηνίας 
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της κατά το εδάφιον (1) γνωστοποιήσεως ταύτης είς διοικητικήν 
άναθεώρησιν ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου το όποιον οφείλει 
δπως προβή αμελλητί είς την άναθεώρησιν και την έπί της υποθέ
σεως §κδοσιν αποφάσεως. 

15.—(1) Ή κατά την άναθεώρησιν δυνάμει του εδαφίου (2) του Δικαίωμα 
άρθρου 14 άπόφασις του Υπουργικού Συμβουλίου προς άπόρριψιν αφέσεως 

Γ Λ »
 Τ  · ι ο >·\ \ ι > ~ »Α ενώπιον του 

αιτήσεως έγγραφης συντεχνίας, έφεσιβαλλεται ενώπιον του Ανω ·Ανωτατου 
τάτου Δικαστηρίου οπότε τό Άνώτατον Δικαστήριον εκδίδει τό κατά Δικαστηρίου. 
τό δοκούν διάταγμα, περιλαμβανομένων και οδηγιών άφορωσών εις 
τά έξοδα της εφέσεως. 

(2) Τό Άνώτατον Δικαστήριον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς δι
έποντας την άσκησιν τοιούτων εφέσεων, τήν μέθοδον αποδείξεως, τόν 
καθορισμόν προθεσμίας ασκήσεως εφέσεως, τά πληρωτέα τέλη, τήν 
άκολουθητέαν διαδικασίαν και τόν τρόπον καθ* δν ήθελε γνωστοποιη
θη τω Έφόρω ή ασκηθείσα έφεσις. 

(3) Ό "Εφορος δικαιούται δπως τύχη ακροάσεως κατά τή,ν έκδί
κασιν της εφέσεως. 

16.—(1) Τό πιστοποιητικόν έγγραφης συντεχνίας δέν ανακαλείται Άνάκλησις 
ουδέ άκυροΟται ειμή, παρά του Εφόρου και μόνον είς τάς άκολού ήάκύρωσις 
Ω ~ _^~.L,,'ν~.~ . πιστοποιητικοί* 
θους περιπτώσεις : ' 

(α) τη αιτήσει της συντεχνίας άποδεικνυομένη καθ' δν τρόπον 
ό "Εφορος ήθελεν εκάστοτε καθορίσει' 

(β) έάν άποδειχθή κατά τρόπον ίκανοποιουντα τόν "Εφορον δτι 
τό πιστοποιητικόν έγγραφης ελήφθη διά δόλου ή κατόπιν 
λάθους, ή δτι ή έγγραφη της συντεχνίας κατέστη άκυρος 
δυνάμει τοΰ άρθρου 9 τοΟ παρόντος Νόμου, ή δτι ή συν
τεχνία έσκεμμένως και παρά τήν σχέτικήν προειδοποίησιν 
του Εφόρου, παρέβη οιανδήποτε των διατάξεων του παρόν
τος Νόμου, ή δτι έπαυσεν υφισταμένη' 

(γ) έάν ό "Εφορος πεισθή δτι ή συντεχνία χρησιμοποιείται προς 
έπίτευξιν παρανόμου τίνος σκοποΟ, ή προς έπίτευξιν σκοπού 
αντικειμένου προς τους σκοπούς καΐ τό Καταστατικόν αυτής, 
ή δτι τά κεφάλαια της συντεχνίας δαπανώνται παρανόμως 
ή εις τίνα παράνομον σκοπόν ή είς σκοπόν μή έπιτρεπόμενον 
ύπό του Καταστατικού της συντεχνίας. 

(2) Πριν ή άνακληθή ή άκυρωθή πιστοποιητικόν έγγραφης συν
τεχνίας (έκτος οσάκις τούτο γίνεται τή αιτήσει της συντεχνίας) ό 
"Εφορος παρέχει τη συντεχνία ενός τουλάχιστον μηνός εγγραφον 
προειδοποίησιν διά συστημένης επιστολής καθορίζουσαν έν συντομία 
τους λόγους της σκοπούμενης ανακλήσεως ή ακυρώσεως' τά άνω 
δέν τυγχάνουσιν εφαρμογής είς περιπτώσεις καθ' άς τό πιστοποιη
τικόν έγγραφης αποδεικνύεται δτι κατέστη άκυρον δυνάμει του άρ
θρου 9 τοΰ παρόντος Νόμου, ή δτι ή συντεχνία £παυσεν υφισταμένη, 
οπότε ό "Εφορος υπέχει καθήκον δπως προβή είς τήν άκύρωσιν του 
πιστοποιητικού παραχρήμα. 

(3) Αί δυνάμει του παρόντος άρθρου αποφάσεις υπόκεινται εντός 
δεκαπέντε ήμερων από της κοινοποιήσεως αυτών είς άναθεώρησιν 
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, αί δε κατά τήν άναθεώρησιν έκ
δοθεΐσαι αποφάσεις έφεσιβάλλονται ενώπιον του 'Ανωτάτου Δικα
στηρίου ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις ως και αί προνοούμεναι δι' 
εφέσεις εναντίον αποφάσεων του 'Εφόρου δπως απόρριψη αΐτησιν 
έγγραφης συντεχνίας' τό Άνώτατον Δικαστήριον δύναται νά έκδώ
ση Κανονισμούς διέποντας τά αυτά ζητήματα ώς και οι Κανονισμοί 
οι διέποντες εφέσεις άσκουμένας κατά των αποφάσεων του Εφόρου 
δπως απόρριψη αΐτησιν έγγραφης συντεχνίας. Ή άπόφασις του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι τελεσίδικος. 
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Συνέπειαι 
παραλείψεως 
έγγραφης ή 
ακυρώσεως 
ταύτης. 

(4) Τό πιστοποιητικόν έγγραφης συντεχνίας επιστρέφεται παρα
χρήμα τω Έφόρω άμα τη άνακλήσειή ακυρώσει αύτου : 

Νοείται δτι, εκκρεμούσης εφέσεως ασκηθείσης συμφώνως ταΐς δια
τάξεσι τοΟ εδαφίου (3), αϊ διατάξεις του παρόντος εδαφίου δέν τυγ
χάνουσιν εφαρμογής. 

17.— (1) Έάν συντεχνία τις παραλείψη νά ύποβάλη αΐτησιν έγ
γραφης εντός της ύπό του. παρόντος Νόμου τεταγμένης προθεσμίας, 
ή έάν ή αίτησις έγγραφης συντεχνίας άπορριφθή ή ή έγγραφη άνα
κληθή, άκυρωθή ή καταστή άκυρος, δυνάμει του άρθρου 9 του παρόν
τος Νόμου— 

(α) ή συντεχνία δέν απολαύει τών δικαιωμάτων, ασυλιών ή προ
νομίων εγγεγραμμένης συντεχνίας* τούτο ουδόλως επηρεάζει 
οίανδήποτε ύποχρέωσιν ή ν ή συντεχνία άνέλαβεν ή ήθελεν 
έν τω μέλλοντι αναλάβει καΐ ή όποια δύναται νά είναι εκτε
λεστή εναντίον τής συντεχνίας και τών περιουσιακών αυτής 
στοιχείων' 

(β) ή συντεχνία διαλύεται καί τά κεφάλαια αυτής διατίθενται 
συμφώνως προς τό Καταστατικόν τής συντεχνίας' 

(γ) ουδείς δύναται νά συμμετέχη είς τήν διοίκησιν ή τήν όργά
νωσιν τής συντεχνίας, ενεργή ή έμφανίζηται ώς ενεργών έκ 
μέρους τής συντεχνίας ή ώς αξιωματούχος αυτής, έκτος καθ' 
ήν έ"κτασιν τοΟτο γίνεται επί τω τέλει υπερασπίσεως τής συν
τεχνίας είς δικαστικά μέτρα ληφθέντα εναντίον αυτής ή επί 
τω τέλει διαλύσεως τής συντεχνίας καΐ διαθέσεως τών κε
φαλαίων αυτής συμφώνως προς τό Καταστατικόν αυτής. 

(2) Συντεχνία λειτουργούσα χωρίς προηγουμένως νά ύποβάλη 
αΐτησιν έγγραφης εντός τής ύπό του παρόντος Νόμου τεταγμένης 
προθεσμίας, ή λειτουργούσα καίτοι ή αίτησις έγγραφης απερρίφθη 
ή ή έγγραφη άνεκλήθη, ήκυρώθη ή κατέστη άκυρος δυνάμει του άρ
θρου 9 του παρόντος Νόμου, καΐ παν πρόσωπον συμμετέχον καθ* οίον
δήποτε τρόπον είς τήν διοίκησιν ή όργάνωσιν, ή ενεργούν ή έμφανιζό
μενον ώς ενεργούν έκ μέρους τοιαύτης συντεχνίας ή ώς αξιωματούχος 
αυτής, εΐναι ένοχοι αδικήματος καί έν περιπτώσει καταδίκης υπό
κεινται είς χρηματική,ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εικοσιπέντε λί
ρας, καί είς πρόσθετον τοιαύτην διά τό αυτό ποσόν δι* έκάστην εβδο
μάδα καθ* ήν εξακολουθεί τό αδίκημα. 

(3) Εκκρεμούσης εφέσεως ασκηθείσης συμφώνως ταΐς διατάξεσι 
του εδαφίου (3) του άρθρου 16, αί διατάξεις του παρόντος άρθρου 
δέν τυγχάνουσιν εφαρμογής. 

Μέρος Γ Ι Ι .  Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ . 
Καταστατικόν. 18.—(1) Τό καταστατικόν έκαστης εγγεγραμμένης συντεχνίας θά 
Πρώτον προνοή περί απάντων τών έν τω Πρώτω Παραρτήματι καθοριζομένων 
Παράρτημα. ζητημάτων καί θά είναι έντυπον. 

(2) Άντίγραφον του εκάστοτε έν Ισχύϊ καταστατικού εγγεγραμ
μένης συντεχνίας θά έκτίθηται είς περίοπτον μέρος είς τήν έγγεγραμ
μένην Μδραν ώς καί είς πάντα τά γραφεία τών παραρτημάτων τής 
συντεχνίας καί θά παραχωρήται ύπό τοΟ γραμματέως τής συντεχνίας 
είς παν πρόσωπον δπερ ήθελε ζητήσει τοιούτον άντίγραφον, τη πλη
ρωμή ποσού μή υπερβαίνοντος τά εκατόν μίλς. 

(3) Άντίγραφον παντός νέου άρθρου τοΟ καταστατικού ώς καί 
πάσης τροποποιήσεως γενομένης είς τό καταστατικόν εγγεγραμμέ
νης συντεχνίας αποστέλλεται τω Έφόρω εντός δεκατεσσάρων ήμε
ρων άπό τής ημερομηνίας καθ' ή ν έγένετο τό νέον άρθρον ή ή τρο
ποποίησις τοΟ καταστατικού, καί εγγράφεται ύπό του Εφόρου τή 
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καταβολή νέου νενομισμένου .τέλους. Παν νέον άρθρον και πάσα 
τροποποίησις του καταστατικού τίθενται έν ίσχύ'ί άπό της έγγραφης 
αυτών έκτος οσάκις καθορίζηται μεταγενέστερα ημερομηνία έν αύ
τώ τούτω τω καταστατικοί. 

(4) Τό καταστατικόν εγγεγραμμένης συντεχνίας δέν δύναται νά 
τροποποιηθή κατά τοιούτον τρόπον ώστε τούτο νά μή διαλαμδάνη 
οιονδήποτε τών έν τω Παραρτήματι καθοριζομένων ζητημάτων. 

19.— (1) 'Εκάστη εγγεγραμμένη συντεχνία θά £χη έγγεγραμμένην ·Εγγεγραμ
Ιδραν είς ή ν θά απευθύνονται άπασαι αϊ ανακοινώσεις και είδοποιή μένη έδρα. 
σεις. 

(2) Γνωστοποίησις της διευθύνσεως της έδρας εγγεγραμμένης 
συντεχνίας καΐ παντός γραφείου και παραρτήματος αυτής ως καΐ 
πάσα μεταγενέστερα αλλαγή είς ταύτας αποστέλλεται ε'ις τον "Εφο
ρον δστις και προβαίνει είς τήν έγγραφήν αυτών μέχρις οδ δε γνω
στοποιηθώσι τω Έφόρω τά τοιαύτα στοιχεία ή συντεχνία δέν δύναται 
νά θεωρήται συνάδουσα προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

(3) Έκαστη συντεχνία ήτις— 
(α) λειτουργεί μή έχουσα έγγεγραμμένην £δραν, ή ΧωΡις ν α 

γνωστοποίηση τήν διεύθυνσιν της εγγεγραμμένης αυτής 
£δρας ή τών γραφείων τών παραρτημάτων αυτής ή παντός 
έτερου τόπου συγκεντρώσεως προς διεξαγωγήν τών εργα
σιών τής συντεχνίας ως προνοείται έν τοις ανωτέρω' ή 

(β) λειτουργεί είς οιονδήποτε μέρος έ'νθα ήθελε μεταφερθή ή 
£δρα ή τά γραφεία παραρτημάτων αυτής χωρίς προηγου
μένως νά γνωστοποιηθή τό γεγονός είς τόν Έφορον, 

υπόκειται έν περιπτώσει καταδίκης είς πρόστιμον μή υπερβαίνον 
τάς δύο λίρας δι' έκάστην ήμέραν τοιαύτης λειτουργίας, έκαστος δε 
αξιωματούχος αυτής υπόκειται, άμα τη καταδίκη αύτου, είς τό αυτό 
πρόστιμον άναφορικώς προς τό αυτό αδίκημα. 

Περιορισμός 
έγγραφης 
μελών καΐ 
διαφύλαξις 
δικαιωμάτων. 

20.—(1) Μόνον πρόσωπα πραγματικώς απασχολούμενα ή εργα
ζόμενα είς τό επάγγελμα ή επιτήδευμα εις δ άφορα ή συντεχνία δύ
νανται νά καταστώσι μέλη αυτής καΐ νά διατηρήσωσι τήν ιδιότητα 
ταύτην : 

Νοείται δτι— 
(α) οι αξιωματούχοι τής συντεχνίας δέν έκπίπτουσι τοΟ δικαιώ

ματος δπως παραμένωσι μέλη τής συντεχνίας έκ μόνου του 
λόγου δτι λόγω τών καθηκόντων αυτών ώς αξιωματούχων 
της συντεχνίας άδυνατοΟσι νά άσκώσι προτγματικώς τό επάγ
γελμα, ή επιτήδευμα εις δ άφορα ή συντεχνία* 

(β) προσωρινή ανεργία ουδόλως επάγεται έ'κπτωσιν έκ του δι
καιώματος προσώπου τινός δπως είναι μέλος συντεχνίας, 
έφ' δσον άλλως κέκτηται τά προς τούτο αναγκαία προσόντα. 

(2) Τηρουμένων τών προνοιών του καταστατικού τής συντεχνίας 
είς ήν ανήκει ουδέν πρόσωπον αποχωρούν του επαγγέλματος ή επι
τηδεύματος αύτου εκπίπτει του δικαιώματος δπως είναι μέλος τής 
συντεχνίας καΐ ουδέν πρόσωπον τό όποιον μεταβάλλει τό επάγγελ
μα ή επιτήδευμα αύτου θά άπολέση οίαδήποτε δικαιώματα κτηθέντα 
υπ' αύτου ώς έκ τής Ιδιότητος του ώς μέλους τής συντεχνίας, νοου
μένου δτι εξακολουθεί νά καταβάλλη τήν συνδρομήν αύτου και τυ
χόν ετέρας όφειλάς προς τήν συντεχνίαν. 

21.—(1) Πρόσωπα μή συμπληρώσαντα τό δέκατον Μκτον έτος τής "Οριον 
ηλικίας αυτών δέν δύνανται νά καταστώσι μέλη συντεχνίας. ηλικίας 
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•Εγγραφή 
αλλαγής 
επωνυμίας. 

(2) Μέλη μή συμπληρώσαντα το είκοστόν πρώτον έτος της ηλικίας 
αυτών δεν δύνανται να μετέχωσι της διοικούσης επιτροπής της συν
τεχνίας ουδέ της επιτροπής οιουδήποτε παραρτήματος αυτής. 

Γνωστοποίησις 22. Πάσα αλλαγή αξιωματούχων ή του τίτλου τινός έξ αυτών κοι
άλλαγης νοποιεΐται δια της αναρτήσεως της σχετικής γνωστοποιήσεως είς πε
άξιωματούχων. ρ[0πτον μέρος της εγγεγραμμένης ε'δρας και παντός γραφείου πα

ραρτήματος έκαστης εγγεγραμμένης συντεχνίας, εντός δεκατεσσά
ρων δέ ήμερων άπό της αλλαγής ή τοιαύτη γνωστοποίησις αποστέλ
λεται ύπό της συντεχνίας όμου μετά των νενομισμένων τελών είς τόν 
"Εφορον, όστις καΐ εγγράφει ταύτην. 

•Αλλαγή 23 . Τηρουμένων τών έν άρθρω 12 διατάξεων καΐ τη εγγράφω έγ
έπωνυμίας. κρίσει τοΟ Εφόρου, πάσα εγγεγραμμένη συντεχνία δύναται να άλ

λάξη τήν έπωνυμίαν αυτής τη συναινέσει τών δύο τρίτων τουλάχιστον 
τοΟ άλικου άριθμοΟ τών μελών της συντεχνίας. Ή αλλαγή της επω
νυμίας ουδόλως επηρεάζει τά δικαιώματα ή υποχρεώσεις της συντε
χνίας ή οίουδήποτε τών μελών αυτής, άπασαι δέ αϊ εκκρεμείς δικα
στικαι διαδικασίαι συνεχίζονται ύπό ή εναντίον τής συντεχνίας ή τών 
αξιωματούχων αυτής, οΐτινες παρά τήν νέαν έπωνυμίαν δύνανται νά 
ένάγωσι ή ένάγωνται έκ μέρους τής συντεχνίας. 

24. Γνωστοποίησις έκαστης αλλαγής επωνυμίας υπογεγραμμένη 
ύπό του γραμματέως και επτά μελών ή, έν τη περιπτώσει τής έν άρ
θρω 8 (2) επιφυλάξεως, ύπό τριών μελών τής ενδιαφερόμενης εγγε
γραμμένης συντεχνίας καΐ συνοδευομένη ύπό ένορκου δηλώσεως του 
γραμματέως ενώπιον του πρωτοκολλητου 'Επαρχιακού Δικαστηρίου, 
δτι έτηρήθησαν αί άφορώσαι είς τήν άλλαγήν επωνυμίας διατάξεις 
του παρόντος Νόμου, αποστέλλεται όμου μετά τών νενομισμένων τε
λών εις τόν "Εφορον, όστις και εγγράφει ταύτην' μέχρις οΰ δέ τύχη 
τοιαύτης έγγραφης ούδεμίαν ίσχύν έχει ή γενομένη αλλαγή επωνυ
μίας. 

Συγχώνευσις 25 . Δύο ή πλείονες έγγεγραμμέναι συντεχνίαι δύνανται νά άποτα
συντΕχνιών. θώσιν είς τόν "Εφορον αίτουσαι άδειαν αύτοΰ δπως συγχωνευθώσιν 

είς μίαν συντεχνίαν μετά ή άνευ διαλύσεως ή διαιρέσεως τών κεφα* 
λαίων τούτων ή οίασδήποτε έξ αυτών, έφ' δσον έκαστη συντεχνία κε
χωρισμένως ήθελεν επιτύχει κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας έπιψήφισιν 
τής περί συγχωνεύσεως προτάσεως ύπό τών δύο τρίτων τουλάχιστον 
τών εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών' ή συγχώνευσις τών συντεχνιών 
ουδόλως παραβλάπτει τά δικαιώματα τών πιστωτών τών έπί μέρους, 
οδτω συγχωνευθεισών, συντεχνιών. 

Γνωστοποίηση 26.—(1) "Η αίτησις δι* άδειαν συγχωνεύσεως δυνάμει τοΟ άρθρου 
συγχωνεύσεως. 25 υπογράφεται ύπό τοΟ γραμματέως και επτά μελών ή, έν τη περι

πτώσει τής έν άρθρω 8 (2) επιφυλάξεως, ύπό τριών μελών έκαστης εγ
γεγραμμένης, αΐτούσης συγχώνευσιν, συντεχνίας, υποβάλλεται δέ 
τω Έφόρω Ομού μετά δύο αντιγράφων του καταστατικού τής ύπό 
ΐδρυσιν συντεχνίας καΐ περιέχει τά ακόλουθα στοιχεία : 

(α) τά ονόματα τών συντεχνιών αΐτινες αΐτοϋνται συγχώνευσιν" 
(β) τόν αριθμόν τών δικαιουμένων ψήφου μελών έκαστης τοιαύ

της συντεχνίας καΐ τά αποτελέσματα τής ψηφοφορίας εις 
μίαν έκαστη ν τούτων' 

(γ) τάς σκοπουμένας διευθετήσεις καθ* δσον άφορα είς τά κε
φάλαια τούτων. 

(2) Έάν ό "Εφορος πεισθή δτι έτηρήθησαν αϊ έν άρθρω 25 του 
παρόντος Νόμου διατάξεις, δτι αϊ καθ' δσον άφορφ είς τά κεφάλαια 
διευθετήσεις είναι Ικανοποιητικαί, καΐ δτι ή ύπό ΐδρυσιν συντεχνία 
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είναι συνασπισμός συνάδων άπό πάσης απόψεως προς τάς απαιτή
σεις τοΟ παρόντος Νόμου, έν τοιαύτη περιπτώσει καθιστή -γνωστόν 
είς τους γραμματείς των ύποδαλλουσών την αΐτησιν συντεχνιών δτι 
ή σκοπούμενη συγχώνευσις δύναται να γίνη. 

(3) Αίτησις έγγραφης συντεχνίας, ήτις ήθελε προκύψει έκ της συγ
χωνεύσεως δύο ή πλειόνων εγγεγραμμένων συντεχνιών, γίνεται συμ
φώνως ταΐς διατάξεσι τών εδαφίων (1) καΐ (3) τοΟ άρθρου 8, συνο
δεύεται δέ ύπό τών νενομισμένων τελών ό "Εφορος εγγράφει τήν τοι
αύτην συντεχνίαν άμα ώς ήθελε πεισθή περί του κανονικού της γε
νομένης αΐτήσεως. 

(4) Αίτησις γενομένη δυνάμει του αμέσως προηγουμένου εδαφίου 
λογίζεται κανονικώς γενομένη έάν δέν αφίσταται εις τι ουσιώδες 
αυτής στοιχειον της δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου 
γενομένης αιτήσεως. 

(5) Ό "Εφορος οφείλει δπος δι* έγγραφου αύτου αποστελλομένου 
παραχρήμα είς τους αίτητάς αίτιολογή πασαν άπόφασιν αύτου δπως 
μή παράσχη άδειαν συγχωνεύσεως ή έγγράψη συντεχνίαν προκύπτου
σαν έκ της συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων συντεχνιών. 

(6) Παν πρόσωπον ούτινος τα συμφέροντα παραβλάπτονται ώς 
έκ της αρνήσεως του Εφόρου δπως παράσχη αιτουμένη ν άδειαν 
συγχωνεύσεως ή έγγράψη συντεχνίαν προκύπτουσας έκ της συγχω
νεύσεως δύο ή πλειόνων εγγεγραμμένων συντεχνιών, δύναται νά 
έφεσιδάλη τήν τοιαύτην άπόφασιν ενώπιον του 'Ανωτάτου Δικαστη
ρίου ύπό τους αυτούς δρους ώς καΐ επί εφέσεων εναντίον αποφά
σεων του Εφόρου άπορριπτουσών αίτήσεις έγγραφης συντεχνίας' τό 
Άνώτατον Δικαστήριον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς διέποντας 
τά αυτά ζητήματα ώς καΐ ot Κοη/ονισμοί οι διέποντες τάς ώς άνω 
εφέσεις. 

27. Εντός δεκατεσσάρων ήμερων άπό της διαλύσεως έγγεγραμ Γνωστοποίησις 
μένης συντεχνίας ή παραρτήματος αύτης δέον δπως άποστέλληται διαλύσεως. 
τω Έφόρω γνωστοποίησις της διαλύσεως υπογεγραμμένη ύπό του 
γραμματέως της συντεχνίας ή του παραρτήματος, ή άποδεικνυομένη 
καθ* δν έτερον τρόπον ό "Εφορος ήθελεν υποδείξει* ό "Εφορος εγ
γράφει τήν τοιαύτην διάλυσιν έφ' δσον ήθελε πεισθή δτι ή διάλυσις 
έγένετο συμφώνως τω καταστατικώ της συντεχνίας ή δέ διάλυσις άρ
χεται Ισχύουσα άπό της ημερομηνίας της τοιαύτης έγγραφης. 

Μέρος IVΚΕΦΑΛΑ ΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. 
28 . Τηρουμένων τών έν άρθρω 29 διατάξεων, έκαστη συντεχνία Χρήσις 

κέκτηται έζουσίαν δπως χρησιμοποιη τά κεφάλαια αύτης διά άπαν κεφαλαίων, 
τας τους εκάστοτε έν τω κοάαστατικώ προβλεπόμενους νομίμους 
αύτης σκοπούς. 

29.—(1) 'Απαγορεύεται ή καθ' οιονδήποτε τρόπον είτε αμέσως Περιορισμός 
είτε άπό κοινού μεθ' ετέρας συντεχνίας, συνδέσμου ή οργανισμού ΧΡή°εωζ 
ή άλλως πως εμμέσως, χρήσις τών κεφαλαίων συντεχνίας προς προ £ε^α^α1°^ 
ώθησιν οιωνδήποτε πολιτικών σκοπών, πλην τών έν τοις εφεξής έν βησιν πολιτι
τώ παρόντι άρθρω καθοριζομένων, καΐ πλην έάν ή προώθησις τών κών σκοπών, 
τοιούτων σκοπών 'έγγ\ έγκριθή ώς εΐς τών σκοπών της συντεχνίας 
δι' επί τούτω έν Ισχύΐ ψηφίσματος εγκριθέντος διά μυστικής ψηφοφο
ρίας ύπό τής πλειοψηφίας τών ψηφιζόντων μελών αυτής συμφώνως 
προς τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου και έφ' δσον ϊσχύη τό τοι
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ουτον ψήφισμα, έν ώ θα προνοώνται τά ακόλουθα πλην έάν Κανονι
σμοί έγκριθησόμενοι ύπό του Εφόρου τελούν έν Ισχύΐ : 

(α) άπασαι αϊ διά τήν προώθησιν τοιούτων σκοπών πληρωμαί 
θά διενεργώνται έκ χωριστού ταμείου (έν τω παρόντι Νόμω 
αναφερομένου ώς «πολιτικόν ταμεΐον»)' 

(β) τά μέλη άτινα εξαιρούνται (έν τω κατωτέρω καθοριζομέ
νω τρόπω) της υποχρεώσεως δπως είσφέρωσιν είς τό πολι
τικόν ταμεΐον της συντεχνίας δέν θα αποκλείονται ούδενός 
ωφελήματος απορρέοντος έκ της συντεχνίας, ουδέ θά τίθεν
ται καθ* οίονδήποτε τρόπον, αμέσως ή εμμέσως, είς θέσιν 
οιασδήποτε άνικανότητος ή είς θέσιν δυσμενεστέραν της θέ
σεως ετέρων μελών της συντεχνίας (έκτος καθ* δσον άφο
ρα είς τόν Ιλεγχον και τήν διαχείρισιν του πολιτικοΟ τα
μείου) ώς έκ του δτι έξαιροΟνται της τοιαύτης υποχρεώ
σεως" 

(γ) ή είς τό πολιτικόν ταμεΐον της συντεχνίας είσφορά δέν δύ
ναται να άποτελή δρον διά τήν άποδοχήν προσώπου τινός 
ώς μέλους της συντεχνίας : 

Νοείται δτι, ουδέν τών έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων δύ
ναται νά έρμηνευθη ώς τυγχάνον εφαρμογής καθ' δσον άφορα τήν 
χρήσιν τών κεφαλαίων της συντεχνίας τήν γενομένην διά τήν συγκρό
τησιν παντός είδους πολιτικών συγκεντρώσεων, ή τήν διανομήν παντός 
είδους πολιτικών προκηρύξεων ή πολιτικών έγγραφων, έφ' δσον κύ
ριος σκοπός τών άνω είναι ή προώθησις τινός τών διά του νόμου κα
θορισμένων σκοπών έν τη έννοια του παρόντος Νόμου. 

(2) Παν μέλος συντεχνίας ίσχυριζόμενον δτι τά συμφέροντα αυ
τού παρεβλάφθησαν ώς έκ της παραβάσεως οιασδήποτε προνοίας του 
καταστατικοΟ γενομένης συμφώνως τω παρόντι αρθρω, δύναται νά 
καταγγείλη τό γεγονός είς τόν "Εφορον, δστις άφοΟ παράσχη τήν 
εύκαιρίαν τόσον είς τόν πάραπονούμενον δσον και, είς άντιπρόσω
πον της συντεχνίας δπως έκφράσωσι τάς απόψεις των, δύνανται, έάν 
κρίνη δτι έγένετο τω δντι τοιαύτη παράβασις, νά έκδώση τό ύπό 
τάς περιστάσεις κατά τό δοκούν δίκαιον διάταγμα προς άρσιν 
της γενομένης παραβάσεως' παν τοιοΰτο διάταγμα του 'Εφόρου υπό
κειται είς £φεσιν άσκουμένην ενώπιον του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

(3) ΟΙ πολιτικοί σκοποί είς ους αναφέρεται τό παρόν άρθρον εΐναι 
ή καταβολή χρημάτων : 

(α) προς άντιμετώπισιν δαπανών γενομένων αμέσως ή εμμέσως 
ύπό τίνος υποψηφίου ή επιδόξου υποψηφίου δι' έκλογήν αύ
τοΟ εις τι δημόσιον αξίωμα, πρό, κατά ή μετά τάς έκλογάς, 
άναφορικώς προς τήν υποψηφιότητα ή την έκλογήν αύτου" ή 

(6) διά τήν συγκρότησιν συγκεντρώσεων ή διανομήν προκηρύ
ξεων ή έγγραφων προς ύποστήριξιν τοιούτου υποψηφίου ή 
επιδόξου υποψηφίου' ή 

(γ) έν σχέσεί προς τήν έγγραφήν εκλογέων ή τήν επιλογήν υπο
ψηφίου δι* οιονδήποτε δημόσιον αξίωμα* ή 

(δ) διά τήν άποζημίωσιν μέλους τινός της συντεχνίας δι* άπώ
λειαν αποδοχών αμέσως άποδοτέαν εις τήν ύπ* αύτοΟ άνά
ληψιν δημοσίου τινός αξιώματος' ή 

(ε) διά τήν συγκρότησιν παντός είδους πολιτικών συγκεντρώσε
ων ή τήν διανομήν παντός είδους πολιτικών προκηρύξεων 
ή πολιτικών έγγραφων. 



715 

Έ ν τη έννοια του .παρόντος άρθρου «δημόσιον αξίωμα» σημαίνει 
το αξίωμα μέλους οιουδήποτε οργάνου ή αρχής τής Δημοκρατίας ή 
δημοτικού συμβουλίου ή έτερου οργανισμού τοπικής διοικήσεως ή 
έτερου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εχόντων έξουσίαν δπως 
αμέσως ή εμμέσως είσπράττωσι χρήματα δια τής επιβολής τελών, 
δικαιωμάτων ή φόρων. 

(4) Ψήφισμα δυνάμει του παρόντος άρθρου προς Ι γ κρίσιν πολι
τικών σκοπών ως σκοπών τής συντεχνίας κέκτηται τήν αυτήν ίσχύν 
ώς και πάν άρθρον του καταστατικού.αυτής, δύναται δε να άκυρωθή 
κατά τόν αυτόν τρόπον και συμφώνως προς τάς αύτάς διατάξεις ώς 
και το τοιούτον άρθρον. 

(5) Α Ι διατάξεις του παρόντος άρθρου αϊ άφορώσαι εις τήν χρή
σιν τών κεφαλαίων συντεχνίας διά πολιτικούς σκοπούς τυγχάνουσιν 
εφαρμογής κα ι έπί συντεχνίας, ήτις έν δλω ή έν μέρει είναι σύνδε
σμος ή συνασπισμός έτερων συντεχνιών ώς έάν μέλη τής συντεχνίας 
ήσαν τά έπί μέρους μέλη τών έξ ών οδτος σύγκειται συντεχνιών καί 
ουχί αϊ συντεχνίαι' ουδέν δμως τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβα
νομένων παρακωλύει οιανδήποτε συντεχνίαν—μέλος, δπως συλλέγη, 
έξ οιωνδήποτε τών μελών αυτής, άτινα δεν εξαιρούνται τής προς τού
το υποχρεώσεως, εισφοράς διά τό πολιτικόν ταμεΐον του συνδέσμου 
ή του συνασπισμού. 

(6) Ψηφοφορία διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου διενερ
γε ί τα ι συμφώνως προς κανονισμούς τής συντεχνίας έγκριθησομέ
νους έπί τω σκοπώ τούτω ύπό του 'Εφόρου' ό "Εφορος δέν εγκρίνει 
τοιούτους κανονισμούς έκτος έάν πεισθή δτι παν μέλος έ'χει ίσα δι
καιώματα καί, ει δυνατόν, ευλογον δυνατότητα ψήφου, καί δτι ή 
μυστικότης τής ψηφοφορίας είναι προσηκόντως διησφαλισμένη. 

30.—(1) 'Απαγορεύεται κατά νόμον δπως άπαιτήται παρ' οίου εισφορά 
δήποτε μέλους συντεχνίας δπως είσφέρη είς τό πολιτικόν ταμεΐον μελών είς 
τής συντεχνίας έκτος έάν, πριν ή κληθή νά πράξη ούτω, έπιδώση

 TO?tl
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εϊς τήν έγγεγραμμένην £bpav τής συντεχνίας έγγραφον είδοποίησιν, 
έν τω τύπω τω έκτιθεμένω έν τω Δευτέρω Παραρτήματι, περί τής 6ου Δκότερον 
λήσεως αύτου δπως είσφέρη είς τό έν λόγω ταμεΐον, καί δέν άνακα Παράρτημα, 
λέση ταύτην" πάν δέ μέλος δπερ δέν ήθελεν επιδώσει τοιαύτην είδο
ποίησιν ώς έν τοις ανωτέρω, ή έπιδώσαν άνεκάλεσε ταύτην, λογίζε
τα ι διά τους σκοπούς του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου ώς μέλος 
έξηρημένον τής υποχρεώσεως προς είσφοράν εις τό πολιτικόν τα
μεΐον τής συντεχνίας' πάσα δέ αναφορά έν τω άρθρω τούτω είς μέ
λος ούτω έξηρημένον τυγχάνει αναλόγου ερμηνείας. 

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ή είδοποίησις δύναται 
νά έπιδοθή είτε προσωπικώς είτε δι ' εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ
που* ή είδοποίησις λογίζεται έπιδοθεΐσα είς τήν έγγεγραμμένην 
έδραν τής συντεχνίας έφ' δσον ήθελεν άποσταλή ταχυδρομικώς είς 
τήν προσήκουσαν διεύθυνσιν τής τοιαύτης έδρας. 

(2) "Απασαι αϊ είσφοραί εις τό πολιτικόν ταμεΐον τής συντεχνίας 
ύπό μελών άτινα ύπέχουσι τήν προς τούτο ύποχρέωσιν συλλέγονται 
κα ι κρατούνται κεχωρισμένως πάσης ετέρας εισφοράς είς έτερα τα
μεία τής συντεχνίας' ουδέν έτερον περιουσιακόν στοιχεΐον τής συντε
χνίας, πλην τών οΰτω κεχωρισμένως συλλεγομένων ποσών μεταφέρε
τα ι είς τό ταμεΐον τούτο, ουδέν δέ περιουσιακόν στοιχεΐον συντεχνίας 
πλην εκείνων άτινα συνιστώσι τό πολιτικόν ταμεΐον ταύτης θά χρησι
μοποιήται ή έπιβαρύνηται αμέσως ή εμμέσως προς προώθησιν οιου
δήποτε πολιτικού σκοπού έκ τών ύπό του άρθρου 29 διεπομένων πά
σα έπιβάρυνσις κατά παράβασιν του παρόντος εδαφίου γενομένη 
είναι άκυρος* 



716 

Περιορισμός 
αξιωματούχων 
καΐ άπαγο
ρευτικόν 
διάταγμα 
εναντίον αξι
ωματούχων 
■προς παρεμπό

■ δισιν κακής 
χρήσεως 
κεφαλαίων. 

31.—(1) Πρόσωπα καταδικασθέντά δι* αδίκημα έμπεριέχον τό 
στοιχεΐον της άπατης ή της ατιμίας δέν δύνανται δια διάστημα πέντε 
ετών από της καταδίκης αυτών νά καταλάβωσι αξίωμα τι έν τη συν
τεχνία ή νά άναλάδωσι την διαχείρισιν ή είσπραξιν κεφαλαίων της 
συντεχνίας' παν δέ πρόσωπον κατέχον τοιούτον αξίωμα ή θέσιν έν 
τη συντεχνία εγκαταλείπει τό αξίωμα ή την θέσιν αύτου ή απολύεται 
ευθύς ως ήθελε καταδικασθή δι* οιονδήποτε αδίκημα ώς τά ανωτέρω. 

(2) Πάν μέλος της συντεχνίας ή ό "Εφορος δύναται νά ζητήση 
παρά τίνος δικαστού 'Επαρχιακού Δικαστηρίου τήν έκδοσιν απαγο
ρευτικού διατάγματος— 

(α) προς παρεμπόδισιν της διενεργείας οιασδήποτε μή επιτρε
πομένης ή παρανόμου δαπάνης κεφαλαίων της συντεχνίας" 

(S) προς παρεμπόδισιν παντός μή εξουσιοδοτημένου ή ανικάνου 
προσώπου άπό της ασκήσεως καθηκόντων αξιωματούχου 
συντεχνίας ή άπό της διαχειρίσεως ή εισπράξεως κεφαλαί
ων της συντεχνίας' 

(γ) προς παρεμπόδισιν παντός προσώπου, εναντίον ούτινος 
ήσκήθη ποινική δίωξις τη συναινέσει του Γενικού Εισαγγε
λέως της^ Δημοκρατίας δι' αδίκημα έμπεριέχον τό στοιχεΐον 
της άπατης ή της ατιμίας, άπό της ασκήσεως καθηκόντων 
αξιωματούχου συντεχνίας ή έτερων τοιούτων ώς έν τοΐς 
άνω, καθ' δν χρόνον εκκρεμεί ή ποινική δίκη. 

Ύποχρέωσις 
ταμίου προς 
παροχήν 
λογαριασμών. 

32.—(1) Ό ταμίας εγγεγραμμένης συντεχνίας ή οιουδήποτε πα
ραρτήματος αύτης, ώς και πας Μτερος αξιωματούχος, δστις φέρει 
τήν ευθύνη ν των λογαριασμών της συντεχνίας ή του παραρτήματος, 
ή είναι υπεύθυνος διά τήν είσπραξιν, τήν δαπάνην, φύλαξιν ή έλεγχον 
των κεφαλαίων ή τών χρημάτων αυτής, υποχρεούται δπως, ευθύς ώς 
ήθελεν εγκαταλείψει ή παραιτηθή της θέσεως αύτου, έπι πλέον δέ 
άπαξ τουλάχιστον κατ' έτος, ώς καθορίζεται έν τω καταστατικώ 
της συντεχνίας, κάί καθ' οιονδήποτε έτερον χρόνον ήθελε ζητηθή 
παρ' αύτου δυνάμει αποφάσεως τών μελών της συντεχνίας ή του κα
ταστατικού αύτης, παρέχη ε'ις τήν συντεχνίαν και τά μέλη αυτής 
ακριβείς και αληθείς λογαριασμούς περί παντός χρηματικού ποσού 
ληφθέντος και πληρωθέντος όπ* αύτου κατά τό διάστημα, δπερ παρ
ήλθεν άφ' ή ς ανέλαβε τά τοιαύτα καθήκοντα, ή έάν παρέσχε και 
προηγουμένως λογαριασμούς, άπό της ημερομηνίας καθ' ήν παρε
σχέθησαν τοιούτοι λογαριασμοί, προσέτι δέ περί τού υπολοίπου του 
εναπομένοντος είς χείρας αύτου κατά τόν χρόνον της παροχής τών 
λογαριασμών, ώς και περί τών έμπεπιστευμένων ύπό τήν φύλαξιν 
ή τελούντων ύπό τόν έλεγχον αύτου γραμματίων, χρεωγράφων και 
έτερων περιουσιακών στοιχείων της συντεχνίας. 

(2) Ή συντεχνία οφείλει δπως προβαίνη ε'ις τήν έξέλεγξιν παντός 
λογαριασμού παρασχεθέντος αύτη συμφώνως ταΐς διατάξεσι του 
αμέσως προηγουμένου εδαφίου, ύπό αρμοδίου προς τούτο προσώπου 
επιλεγέντος ή εγκριθέντος ύπό του Εφόρου. 

(3) "Αμα τη εξελέγξει τών λογαριασμών, ό ταμίας ώς και πας 
έτερος έν έδαφίω (1) μνημονευόμενος αξιωματούχος, οφείλει δπως 
παραδώση πάραυτα τή συντεχνία, άμα ώς ζητηθή, τό ύπ' αύτου όφει
λόμενον ύπόλοιπον, ωσαύτως δέ έάν ζητηθή τοιούτον τι έξ αύτου, 
άπαντα τά είς χείρας, ύπό τήν φύλαξιν ή άλλως πως ύπό τόν έλεγ
χον αύτου γραμμάτια, χρεώγραφα, διδλία, έγγραφα και έτερα περι
ουσιακά στοιχεία της συντεχνίας. 
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33.—(1) Προ της 1.5ης, Φεβρουαρίου έκαστου έτους δ ι α β ι β ά ζ ε τ α ι Κατάρτισις 
τω Έ φ ό ρ ω προσηκόντως έξηλ'εγ'μένη γεν ι κή κατάστασ ι ς τών ε'ισπ'ρά *JJJto^v 

ξε~ών, κεφαλαίων, περιουσιακών στο ιχε ίων κ α ι δαπανών έκαστης ε γ ^μφώνας, 
γεγραμμένης δυνάμε ι τόΰ παρόντος Νόμου συντεχνίας κ α ι παντός προς τάς 
παραρτήματος αυτής ' ή κατάστασ ι ς άϋτη θά δέικνύη πλήρως το οδηγίας 
ένεργητ ικόν . κα ΐ . τό παθητ ικόν, ως τ α ύ τ α εΐχον τη προηγουμένη, 31η του Εφόρου. 
Δεκεμβρ ίου , κ α ι τ ά ς ε ισπράξε ις κ α ι δαπανάς της συντεχνίας κ α ι 
παντός παραρτήματος αυτής κ α τ ά το προηγούμενο ν της καταρτ ί 

σεως^ της . καταστάσεως έτος, θά, δε ικνύη κεχωρισμένώς τ ά ς δαπανάς 
άναφορικώς προς.τους έπί μέρους σκοπούς της συντεχνίας κ α ι θά 
κ α τ α ρ τ ί ζ η τ α ι καθ ' 6ν τύπον κ α ι θά περιέχη τ ο ι α ύ τ α στο ιχε ία ώς ό 
"Εφορος ήθελεν εκάστο τ ε καθορίσει" παν δε μέλος ή καταθέ της 
το ιαύτης συντεχνίας δ ι κ α ι ο ύ τ α ι δπως,· κατόπιν αίτήσε&)ς προς τόν τ α 

μ ίαν ή γ ρ α μ μ α τ έ α της συντεχν ίας ή του παραρτήματος , λ ά β η άνευ 
οιασδήποτε χρηματ ι κής επιβαρύνσεως άντ ί γραφον της το ιαύτης γ ε ν ι 

κής καταστάσεως. 

Ό μ ο υ μετά της γεν ι κής καταστάσεως εις τον "Εφορον αποστέλ

λ ο ν τ α ι ωσαύτως τ ά ακόλουθα : άντ ί γραφον της εκθέσεως τοΟ ε λ ε γ 

κτού , άντ ί γραφον οιασδήποτε τροποποιήσεως έπενεχθείσης ε ις τό 
καταστατ ι κόν , άντ ί γραφον παντός νέου άρθρου του κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ , 
κατάστασ ις δε ικνύουσα πάσαν μεταβολήν γενρμένην ύπό της συντε

χν ίας κ α ι οιουδήποτε παραρτήματος αυτής ε ις τους αξ ιωματούχους 
αυτής κ α τ ά τό προηγούμενον της καταρτ ίσεως της το ιαύτης γεν ι κής 
καταστάσεως έτος, κ ά ί άντ ί γραφον του κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ τής συντεχνίας 
ώς έχε ι κ α τ ά τήν ήμερομην ίαν ταύτην. 

( 2 ) ' Ή συντεχν ία κ α ι οιονδήποτε παράρτημα αυτής, ήτ ι ς ήθελε 
πράξε ι ή παραλε ίψε ι τ ι κ α τ ά παράβασιν τών δ ιατάξεων του παρόν

τος άρθρου, ώς κ α ι πας αξ ιωματούχος το ιαύτης συντεχν ίας ή παραρ

τήματος , ε ΐνα ι ένοχοι αδ ι κήματος κ α ι έν περιπτώσει καταδ ί κης υπό

κ ε ι ν τ α ι εις χ ρ η μ α τ ι κ ή ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τ ά ς ε ίκοσ ι πέντε 
λ ί ρ α ς δ ι ' εκαστον α δ ί κ η μ α , κ α ι ε ίς πρόσθετον το ιαύτην του αυτού 
ποσού δ ι ' έκάστην ε β δ ο μ ά δ α , καθ ' ήν εξακολουθε ί ή παράβασις . 

(3) Πας δστις, έσκεμμένως" προβαίνε ι ε ίς ψευδή καταχώρησ ιν ή πα

ραλε ίπε ι νά καταχώρηση τ ι ή* δ ια τάσσε ι τήν δ ι ενέργε ιαν το ιαύτης 
ψευδούς καταχωρήσεως ή παραλε ίψεως άναφορικώς προς οιανδή

ποτε γεν ι κήν κατάστασ ιν , εκθεσιν, α ν τ ί γ ρ α φ α κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ ή 
τροποποιήσεις κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ υπόκε ι τα ι ε ίς χρηματ ι κήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τ ά ς πεντήκοντα λ ί ρ α ς δ ι ' εκαστον αδ ί κημα , ή ε ίς φυ

λάκ ισ ι ν δ ιά δ ιάστημα μή υπερβαίνον τους τρε ις μήνας, ή ε ίς άμφοτέ 

ρας τ ά ς ποινάς τής φυλακ ίσεως κ α ι τής χρηματ ι κής το ιαύτης . 

3 4 . 'Επιπροσθέτως τών δ ια τάξεων του παρόντος Νόμου, α ϊ τ ι ν ες . 0 » Ε Φ Ο 

όφορώσιν ε ϊς τήν παροχήν λογαρ ιασμών , ό "Εφορος δύνατα ι κ α τ ά δύναται νά 
πάντα χρόνον νά ζητήση παρά του τ α μ ί ο υ τής διο ικούσης επιτροπής, ζητήση λο

ή παρά παντός ετέρου αρμοδ ίου αξ ιωματούχου ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ς γαριασμούς. 
συντεχνίας, δπως παράσχη λεπτομερε ίς λογαρ ιασμούς περί τών κεφα

λα ίων τής συντεχνίας ή οιουδήποτε παραρτήματος αυτής, άναφορι 

κώς προς οιανδήποτε ε ίδ ικήν τ ί ν α περίοδον" οί λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ί ούτο ι 
περιέχουσιν έν λεπτομέρε ια παν στοιχε ΐον εκάστοτε ζητούμενον ύπό 
του 'Εφόρου. 

3 5 . Τ ά β ιβλ ία λογαρ ιασμών , ό κ α τ ά λ ο γ ο ς τών μελών κ α ι έ τ ερα >t „ . 
έ γ γ ρ α φ α ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ς συντεχνίας υπόκε ιντα ι κ α τ ά πάντα χρόνον λογαριασμών 
ε ίς έπιθεώρησιν ύπό τοΰ Ε φ ό ρ ο υ ή τοΰ προς τούτο έξουσιοδοτημέ καΐ έγγραφων, 
νου ύπό του 'Εφόρου προσώπου, ωσαύτως δέ εις έπιθεώρησιν ύπό 
παντός αξ ιωματούχου ή μέλους τής συντεχνίας κ α τ ά τόν προβλεπό

μενον ύπό του κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ τής συντεχνίας χρόνον. 
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"Ανικανότη
τες μή έγγε-

V ραμμένων 
συντεχνιών. 

'Εξουσία 
συντεχνίας 
βπως κατέχη 
περιουσίαν 
κ.λ.π. 

Ποινική 
ευθύνη 
συντεχνίας. 

*Λστική 
ευθύνη 
συντεχνίας. 

Συνωμοσία 
περί τάς 
έργατικάς 
διαφοράς. 

Απαλλαγή 
από αστι
κής ευθύνης 
εις ώρισμέ
νας περι
πτώσεις. 

Μέρος V.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ 
3 6 . Μόνον συντεχνία ή συνομοσπονδία εγγεγραμμένη δυνάμει του 

παρόντος Νόμου απολαύει των έν τω παρόντι Νόμω προνοουμένων 
δικαιωμάτων, ασυλιών και προνομίων. 

37 . 'Υπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου καΐ 
του καταστατικού αυτής, εγγεγραμμένη τις συντεχνία κέκτηται έξου
σίαν δπως κατέχη περιουσίαν ύπό τήν έγγεγραμμένην αυτής έπωνυ
μίαν, συναπτή συμβάσεις, παρίσταται έπί δικαστηρίω ώς ενάγων ή 
εναγόμενος ή ύπό έτέραν τινά Ιδιότητα, και έν γένει δπως πράττη παν 
δπερ ήθελε κριθή άναγκαΐον δια τους καταστατικούς αυτής σκοπούς. 

3 8 . Οι σκοποί εγγεγραμμένης συντεχνίας δέν λογίζονται παρά
νομοι απλώς και μόνον έπί τω λόγω δτι είναι περιοριστικοί του εμ
πορίου, οδτως ώστε να καθιστώσιν οιονδήποτε τών μελών αυτής ύπο
κείμενον έπί τω λόγω τούτω είς ποινικήν δίωξιν δια συνωμοσίαν 
ή έτερον τι ποινικόν αδίκημα. 

39 . ΟΊ σκοποί εγγεγραμμένης συντεχνίας δέν λογίζονται παρά
νομοι απλώς και μόνον έπί τω λόγω δτι εΐναι περιοριστικοί του εμ
πορίου, ούτως ώστε νά καθιστώσιν άκυρον ή άκυρώσιμον οιανδή
ποτε σύμβασιν ή τραστ (trust). 

40.—(1) Συμφωνία ή σύμπραξις δύο ή πλειόνων προσώπων προς 
διενέργειαν ή πρόκλησιν πράξεως τίνος έπί τή προόψει ή προς προα
γωγήν εργατικής τίνος διαφοράς δέν διώκεται ποινικώς ώς συνωμο
σία, έφ* δσον δέν εΤναι αξιόποινος ή τοιαύτη πραξις ύφ* ενός μόνον 
προσώπου διαπραττομένη. 

(2) Πραξις, γενομένη κατόπιν συμφωνίας ή συμπράξεως δύο ή πλει
όνων προσώπων έπί τή προόψει ή προς προαγωγήν εργατικής τίνος 
διαφοράς δέν εΐναι αγώγιμος, έκτος έάν αϋτη θά ήτο αγώγιμος 
και άνευ τής τοιαύτης συμφωνίας ή συμπράξεως. 

(3) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων άπαλλάττει 
τής ποινικής ευθύνης πρόσωπον άλλως ένοχον συνωμοσίας, ήτις ήθε
λεν είναι αξιόποινος δυνάμει τών διατάξεων οιουδήποτε έτερου 
Νόμου. 

(4) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων εφάπτεται 
του δικαίου του άφορώντος είς τήν στάσιν, παράνομον συγκέντρω
σιν, διατάραξιν τής κοινής ειρήνης, έξέγερσιν ή οιονδήποτε αδίκημα 
κατά τοΟ Κράτους. 

(5) "Εγκλημα έν τή έννοια τοΰ παρόντος άρθρου σημαίνει αδίκη
μα τιμωρούμενον είτε αποκλειστικώς δια φυλακίσεως είτε διά φυλα
κίσεως επιβαλλομένης ύπό του Δικαστηρίου έν τή ασκήσει διακριτι
κής εξουσίας αντί ετέρας ωσαύτως προβλεπομένης διά τό αδίκημα 
τούτο ποινής. 

(6) 'Οσάκις πρόσωπον τι ευρίσκεται ένοχον συμφωνίας ή συμ
πράξεως, ώς έν τοις ανωτέρω, προς διενέργειαν ή πρόκλησιν αξιο
ποίνου τινός πράξεως, και επιβάλλεται αύτω ή ποινή τής φυλακί
σεως, ή φυλάκισις δέν θά ύπερβαίνη τους £ξ μήνας ή οιονδήποτε 
έτερον μεγαλύτερον διάστημα δπερ ήθελε προβλέπεται έν τω νόμω 
δι* οδ τιμωρείται ή έν λόγω πράξις δτε διαπράττεται ύφ* ενός μόνον 
προσώπου. 

4 1 . Πραξις γενομένη ύπό τίνος προσώπου έπί τή προόψει ή προς 
προαγωγήν εργατικής τίνος διαφοράς, δέν είναι αγώγιμος έπί μόνω 
τω λόγω δτι αυτή έξωθεΐ έτερον τι πρόσωπον εις παράβασιν συμ
βάσεως εργασίας, ή δτι συνιστά έπέμβασιν είς τό επάγγελμα, έργα
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σίαν ή άπασχόλησιν, έτερου τινός προσώπου, ή έπέμβασιν είς τό δι
καίωμα έτερου προσώπου προς έλευθέραν διαθεσιν του κεφαλαίου, 
ή της εργασίας άύτοΰ.

 ! 

4 2 . Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων παρέχει ^ΐκχελ&-
δικαιοδοσίαν οίωδήποτε Δικαστηρίω δπως έπιλαμβάνηται υποθέσεων σταίσυμφω
άγομένων ενώπιον αύτου προς άμεσον έκτέλεσιν ή καταδολήν άπο νίαιτης 
ζημιώσεων δια παράβασιν των ακολούθων συμφωνιών : υντεχνίας. 

(α) συμφωνιών συναπτομένων μεταξύ μελών συντεχνίας ύπό 
την συντεχνιακήν αυτών ίδιότητα, άφορωσών είς τους δρους 
ύφ' ους τα εκάστοτε μέλη της συντεχνίας θα πωλώσι ή μή 
πωλώσι τα εμπορεύματα αυτών, θα διεξάγωσι τάς εργα
σίας των, θα έκμισθώσι τήν έργασίαν έτερων ή θά εκμι
σθώνται παρ' έτερων* 

(6) συμφωνιών περί τήν πληρωμήν παρ* οιουδήποτε προσώπου 
συνδρομής ή προστίμου εις τ ίνα συντεχνίαν* 

(γ ) συμφωνιών άφορωσών είς τήν χρήσιν τών κεφαλαίων της 
συντεχνίας— 

(i) προς παροχή ν ωφελημάτων είς μέλη αυτής* ή 
(i i) προς διενέργειαν εισφορών είς τίνα έργοδότην ή έρ

γάτην μή δντα μέλος της συντεχνίας, έναντι της ύπό 
του προσώπου τούτου συμμορφώσεως προς τό Κατα
στατικόν ή τάς αποφάσεις της τοιαύτης συντεχνίας' ή 

( i i i) προς άποπληρωμήν χρηματικής ποινής επιβληθείσης 
είς οιονδήποτε πρόσωπον ύπό τίνος Δικαστηρίου* ή 

(δ) συμφωνιών γενομένων μεταξύ δύο συντεχνιών* ή 
(ε) ομολόγων προς έξασφάλισιν της εκτελέσεως οιασδήποτε 

τών άνω συμφωνιών. 
Τό παρόν άρθρον δέον δπως μή έρμηνεύηται ως καθιστών παράνο

μον οίοη/δήποτε τών άνω μνημονευομένων συμφωνιών. 

43.—(1) Ουδέν δικαστήριον κέκτηται δικαιοδοσίαν προς έκδίκα Απαγόρευση 
σιν αγωγών εναντίον εγγεγραμμένης συντεχνίας, ή οιωνδήποτε τών *νωγών 
μελών ή τών αξιωματούχων αυτής, έγειρομένων εναντίον τόσον τών ^^^ιων 
εναγομένων δσον καΐ τών λοιπών μελών τής συντεχνίας, δι* άστικόν δι* αστικά 
αδίκημα προδαλλόμενον ώς διαπραχθέν ύπό ή έκ μέρους τής συντε αδικήματα: 
χνίας. 

(2) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται 
νά έρμηνευθή ώς αποστερούν οιονδήποτε δικαστήριον τής δικαιοδο
σίας αύτου δπως έπιλαμβάνηται αγωγών εναντίον συντεχνίας ή οι
ουδήποτε αξιωματούχου αυτής, καθαπτομένων ή άφορωσών είς 
τήν περιουσίου ή τά δικαιώματα τής συντεχνίας, έκτος έν σχέσει 
προς αστικά αδικήματα διαπραχθέντα ύπό ή έκ μέρους τής συν
τεχνίας επί τη προόψει ή προς προοτ/ωγήν έργοττικής τίνος δια
φοράς. 

44 . Εις ή πλείονες αξιωματούχοι ή μέλη εγγεγραμμένης συντεχνί ειρηνική 
ας έμπεπλεγμένης είς έργατικήν τίνα διαφοράν, και £ν ή πλείονα πινακιδοφορία. 
πρόσωπα ενεργούντα διά λογαριασμόν εργοδότου τινός ή εταιρείας 
έπί τη προόψει ή προς προαγωγήν εργατικής τίνος διαφοράς, δύνανται 
νομίμως νά παρίστανται είς μέρος ένθα πρόσωπον τ ι εργάζεται 
ή άσκεΐ έπιχείρησιν, έφ* δσον παρίστανται έπί τω σκοπώ και μόνον 
δπως είρηνικώς λαμβάνωσιν ή άνακοινώσι πληροφορίας, ή είρηνικώς 
προτρέπωσιν οιονδήποτε πρόσωπον δπως έργασθή ή άπόσχη τής εργα
σίας αύτου : 

Νοείται δτι ουδεμία τοιαύτη πινακιδοφορία δύναται νά έκτείνηται 
πέραν τών ορίων τοΟ τόπου £νθα υφίσταται ή. εργατική διαφορά. 
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Εκφοβισμός 
κσΐ παρε
νόχλησις. 

Έκττροσώ
ιτησις συντε
χνίας επί 
δικαστήριο. 

45.—(1) Πας δστις αδίκως καΐ άνευ νομίμου εξουσίας, Τνα έξαναγ
κάση έτερον πρόσωπον δπως πράξη ή παράλειψη τι, δπερ το πρόσω
πον τούτο δικαιούται κατά νόμον να πράξη ή παραλείψη— 

(ά) ποιείται χρήσιν βίας ή έκφοβίζει τό πρόσωπον τοΟτο ή την 
σύζυγον ή τα τέκνα αύτου, ή προξενεί ζημίαν είς την περι
ουσίαν αύτοΟ' ή 

(β) ακολουθεί επιμόνως τό πρόσωπον τούτο από τόπου ε'ις τό
πον* ή 

(γ) αποκρύπτει τα εργαλεία, ενδύματα ή έτερα περιουσιακά 
στοιχεία ανήκοντα είς τό έτερον τούτο πρόσωπον ή χρησι
μοποιούμενα ύπ* αύτου, ή αποστερεί τούτο της χρήσεως των 
άνω, ή παρακωλύει την τοιαύτην χρήσιν' ή 

(δ) παραμονεύει ή περιστοιχίζει τήν οίκίαν ή έτερον μέρος ένθα 
τό έτερον τοΟτο πρόσωπον διαμένει, εργάζεται, άσκεΐ επι
χείρησα/ ή τυγχάνει να ευρίσκεται, ή τήν πρόσβασιν της τοι
αύτης οίκίας ή έτερου μέρους' ή 

(ε) παρακολουθεί όμου μετά δύο ή πλειόνων προσώπων και κατά 
τρόπον δυνάμενον νά προξενήση ταραχήν, τό έτερον τούτο 
πρόσωπον έν τινι δρόμω ή όδώ, 

είναι ένοχος αδικήματος, και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή είς φυλά
κισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους δώδεκα μήνας, ή εις άμφο
τέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καΐ της χρηματικής τοιαύτης. 

46 . Εγγεγραμμένη τις συντεχνία παρίσταται έπι δικαστηρίω τόσον 
είς ποινικάς δσον και είς άστικάς υποθέσεις διά τίνος των αξιωματού
χων αυτής, ή διά τίνος δικηγόρου. 

Κ ατακρά
τησις ή 
κακή χρήσις 
περιου
σιακών 
στοιχείων 
συντεχνίας. 

Μέρος VI.ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ. 
47 . Έάν οιοσδήποτε αξιωματούχος, μέλος ή έτερον πρόσωπον, 

δπερ είναι ή ήθελε παραστήσει εαυτόν ώς μέλος συντεχνίας εγγε
γραμμένης δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή ό αντιπρόσωπος, εκτελε
στής, διαχειριστής ή έκδοχεύς μέλους τοιαύτης συντεχνίας, ή έτε
ρον τι πρόσωπον διά ψευδών παραστάσεων ή άπατης λάβη ύπό τήν 
κατοχήν αύτου χρήματα, χρεώγραφα, βιβλία, έγγραφα ή έτερα πε
ριουσιακά στοιχεία ανήκοντα είς τήν συντεχνίαν, ή έχον τά άνω έν 
τη κατοχή αύτου, έσκεμμένως κατακράτηση ή δολίως προβή είς 
κακήν χρήσιν τούτων, ή έσκεμμένως χρησιμοποίηση οιονδήποτε μέρος 
τούτων διά σκοπούς έτερους ή τους ρητώς προβλεπόμενους έν τω 
καταστατικω της συντεχνίας, οιοσδήποτε Δικαστής Επαρχιακού 
Δικαστηρίου δύναται, κατόπιν έγκλήσεως ασκούμενης ύφ' οιουδή
ποτε προσώπου έκ μέρους της συντεχνίας ή ύπό του Εφόρου, νά 
διάταξη μετά συνοπτικήν έκδίκασιν της υποθέσεως τούτο δπως πα
ραδώση τά άνω είς τήν συντεχνίαν, ή έπιστρέψη τό κακώς χρησιμο
ποιηθέν χρηματικόν ποσόν, προσέτι δέ κατά τό δοκούν νά διάταξη 
καταβολήν περαιτέρω ποσού μή υπερβαίνοντος τάς εκατόν λίρας 
όμου μετά εξόδων μέχρι δέκα λιρών* έάν δέ ό ούτω ευρεθείς 
ένοχος παράλειψη νά συμμορφωθή προς τά ούτω διαταχθέντα, ό δι
καστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου δύναται νά διάταξη τήν φυ
λάκισιν αύτου διά διάστημα μή υπερβαίνον τό έν έτος : 

Νοείται δτι— 
(α) ουδέν των έν τω παρόντι διαλαμβανομένων παρακωλύει τήν 

ύπό της συντεχνίας λήψιν έτερων μέτρων εναντίον τών ώς 
άνω προσώπων" και 
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(β) ουδέν Μτερον μέτρον δύναται να ληφθή εναντίον οίουδήποτε 
των ώς άνω προσώπων καταδικασθέντος ήδη δια το αυτό 
αδίκημα δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

48 . Πας δστις, μέ πρόθεσιν νά εξαπάτηση, παρέχει είς οίονδήποτε Ψευδείς 
μέλος εγγεγραμμένης συντεχνίας ή είς οίονδήποτε πρόσωπον προ- ^ η ρ ^ ο ρ 1 α ι 

τιθέμενον ή ύποβαλόν αΐτησιν ίνα καταστη μέλος τοιαύτης συντεχνίας, ^ ε
τ

χ ν 1 α ς . 
έγγραφον φερόμενον ώς άντίγραφον του καταστατικού της συντεχνίας 
ή οιασδήποτε τροποποιήσεως έπενεχθείσης είς αυτό, δπερ οδτος γνω
ρίζει ή έχει λόγους νά πιστεύη, δτι δεν είναι ακρίδες άντίγραφον του 
τοιούτου εκάστοτε έν ίσχύϊ καταστατικού ή της τροποποιήσεως αύτου, 
ή πας δστις, έχων τήν αυτήν πρόθεσιν, παρέχει άντίγραφον καταστα
τικού μη εγγεγραμμένης συντεχνίας είς οίονδήποτε πρόσωπον έμφα
νίζον τούτο ώς το καταστατικόν εγγεγραμμένης συντεχνίας, είναι 
έ'νοχος αδικήματος κάί έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρη
ματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσας τάς πεντήκοντα λίρας, ή είς φυλά
κισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους Ιξ μήνας, f\ είς άμφοτέρας 
τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

49 . Έάν εγγεγραμμένη συντεχνία Ηθελε παραλείψει τήν διενεργεί Παραλειψις 
αν οιασδήποτε πράξεως ή τήν παροχή,ν γνωστοποιήσεως ή τήν άπο ^ ^ 
στολήν οιασδήποτε καταστάσεως, εκθέσεως ή έτερου έγγραφου, ώς π° ι OTC><:" 
υπέχει ύποχρέωσιν συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου 
ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, ή συμφώνως τω κατα
στατικω. αυτής, πάς αξιωματούχος ή Μτερός τις υπόχρεος, δυνάμει 
του καταστατικού της συντεχνίας ή τών διατάξεων του παρόντος Νό
μου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, είς τήν διενέργειαν 
τών ανω, ή μή υπάρχοντος τοιούτου αξιωματούχου ή έτερου προσώ
που, εκαστον μέλος της διοικούσης επιτροπής της τοιαύτης συντε
χνίας είναι ατομικώς ένοχος αδικήματος καί έν περιπτώσει κατα
δίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεν
τήκοντα λίρας και είς πρόσθετον τοιαύτην, διά τό αυτό ποσόν, δι* 
έκάστην εβδομάδα καθ' ήν εξακολουθεί ή παράλειψις. 

50.—(1) Δέν εΐναί νόμίμον— Ελευθερία 
(α) νά εξαρτάται ή πρόσληψις εργάτου έκ τού* δρου δτι οδτος τοϋσυνεται

δέν θά καταστη μέλος συντεχνίας, ή δτι οδτος θά απαλλαγή ζ^^^,χ&ν 

της ιδιότητος αύτου ώς μέλους συντεχνίας" ή 
(β) νά προκαλήται ή άπόλυσις ή άλλως πως δυσμενής διάκρι

σις εργάτου, έπί τω λόγω δτι οδτος είναι μέλος συντεχνίας, 
ή δτι μετέχει είς τάς δραστηριότητας συντεχνίας έκτος τών 
ωρών εργασίας ή, τη συναινέσει του εργοδότου, εντός τών 
ωρών εργασίας. 

(2) Αί άνω διατάξεις ουδόλως περιορίζουσι τό δικαίωμα του εργο
δότου δπως προσλαμβάνη έργάτας της εκλογής του, ανεξαρτήτως 
του έάν οδτοι είναι ή μή μέλη συντεχνίας τινός. 

(3) Πας όστις παραβαίνει τάς διατάξεις του εδαφίου (1), ώς καί 
πας όστις, είτε δι* ίδιον λογαριασμόν είτε διά τίνα συντεχνίαν ή έργο
δότην, καί είτε πράττει οΰτω έπί τη προόψει ή προς προάγωγήν εργα
τικής τίνος διαφοράς ή μή, εξαναγκάζει, πείθει f) παροτρύνει, ή πει
ράται νά έξαναγκάση, πείση ή παροτρύνη οίονδήποτε έργοδότην 
δπως παραβή τάς διατάξεις του εδαφίου (1) τοΟ παρόντος άρθρου, 
είναι ένοχος αδικήματος καί έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

(4) Έν ή περιπτώσει τό παραβαΐνον τάς διατάξεις του εδαφίου 
(1) του παρόντος άρθρου πρόσωπον είναι νομικόν τοιούτον, πας διευ
θυντής, διευθύνων σύμβουλος, γραμματεύς ή έτερος αξιωματούχος 
του νομικού προσώπου, δστις έν γνώσει τοΟ γεγονότος εξουσιοδοτεί ή 
επιτρέπει τήν τοιαύτην παράβασιν, εΐναι έ'νοχος του αύτοΟ αδικήμα
τος καί υπόκειται είς τήν αυτήν ποινήν ώς καί τό νομικόν πρόσωπον. 
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Γενική 
Ποινή. 

Περιορισμός 
ασκήσεως 
ποινικής 
διώξεως. 

Συνομο
σπονδία ι. 

Αίτησις 
έγγραφης 
συνομο
σπονδίας. 

Περιορισμός 
έγγραφης 
συνομοσπον
δίας. 

Πρόσθετα 
μέλη 
συνομο
σπονδίας. 

'Αξιωμα
τούχοι 
συνομο
σπονδίας. 

Κανονισμοί. 

5 1 . Παν πρόσωπον, συντεχνία ή συνομοσπονδία ήτις παραβαίνει— 
(α) οιανδήποτε τών διατάξεων του παρόντος Νόμου δι' ήν δέν 

προνοείται έτερα ποινή' 
(β) οιονδήποτε Κανονισμόν γενόμενον δυνάμει τοΟ παρόντος 

Νόμου, δι* δν δέν προνοείται έτερα τις ποινή* ή 
(γ) οιανδήποτε πρόνοιαν του καταστατικού της συντεχνίας άφο

ρώσαν είς οιονδήποτε τών έν τω Πρώτω Παραρτήματι τοΟ 
παρόντος Νόμου καθοριζομένων ζητημάτων, 

είναι ένοχος αδικήματος, και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις 
χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

52 . Δέν άρχεται ποινική δίωξις δυνάμει του παρόντος Νόμου εΙμή 
υπό τοΟ Γενικού Εισαγγελέως ή τη συστάσει ή τη εγγράφω συναινέ
σει αύτου. 

Μέρος VII.ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ. 
53.—(1) Εξαιρέσει τών έν τοΐς εφεξής ρητών διατάξεων, ό παρών 

Νόμος τυγχάνει εφαρμογής, έφ' δσον τοΟτο είναι έφικτόν, επί συνομο
σπονδιών ώς έάν αί έξ ων αϋτη σύγκειται εγγεγραμμένοι συντεχνίαι 
ήσαν φυσικά πρόσωπα, μέλη συντεχνίας. 

(2) Ό Γραμματεύς και εΐς έτερος αξιωματούχος της συνομοσπον
δίας ύπογράφουσιν, έκτος ώς άλλως προνοείται, πασαν γνωστοποίη
σα/, αντίγραφα καταστατικού και Ετερα έγγραφα ατινα συμφώνως 
τω παρόντι Νόμω χρήζουσιν υπογραφής. 

54. ΈπΙ συνομοσπονδιών ή συμφώνως τω άρθρω 8 υποβαλλομένη 
αίτησις έγγραφης υπογράφεται ύπό τοΟ γραμματέως καΐ ενός έτε
ρου αξιωματούχου έκαστης τών έξ ών αυτή σύγκειται συντεχνιών, 
συνοδεύεται δέ ύπό δηλώσεως έκαστης των συντεχνιών, υπογεγραμ
μένης ύπό του γραμματέως αυτής, δτι ή αίτησις έγένετο τή συναινέ
σει τών μελών αυτής ώς αυτή έξεφράσθη διά τής πλειοψηφίας τών 
μελών επί μυστικής ψηφοφορίας λαδούσης χώραν είς γενικήν συνέ
λευσιν ή είς συνδιάσκεψιν αντιπροσώπων τής συντεχνίας. 

55 . Ό "Εφορος δέν προβαίνει είς τήν έγγραφήν συνομοσπονδίας 
έκτος έάν είναι έγγεγραμμέναι άπασαι αί έξ ών αυτή σύγκειται συν
τεχνίαι. 

56 . Άφ* ής συνομοσπονδία ήθελεν έγγραφη δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, μετά ταύτα ουδεμία συντεχνία δύναται νά συνάψη συμφωνίαν 
ίνα καταστη μέλος, ουδέ δύναται νά καταστή μέλος της τοιαύτης εγ
γεγραμμένης συνομοσπονδίας έκτος έάν— 

(ά) ή τοιαύτη συντεχνία εΐναι προσηκόντως εγγεγραμμένη' 
(δ) ύποβληθή τω Έφόρω δήλωσις υπογεγραμμένη ύπό του 

γραμματέως της εγγεγραμμένης συνομοσπονδίας πιστοποι
οΟσα τό γεγονός δτι ή τοιαύτη συντεχνία ύπέβαλεν αΐτησιν 
ΐνα καταστη μέλος, συνοδευομένην ύπό δηλώσεως συμφώνως 
τω άρθρω 54, και δτι ή αίτησις αυτή ενεκρίθη δεόντως ύπό 
τής συνομοσπονδίας. 

57 . Ουδείς αναλαμβάνει άξίωμά τι έν τινι συνομοσπονδία, έκτος 
έάν είναι αξιωματούχος ή μέλος μιας τών έξ ών αϋτη σύγκειται συν
τεχνιών. 

Μέρος VIII.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 
58.^(1) Τό Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται εκάστοτε νά έκδίδη 

Κοη/ονισμούς διά τήν καλλιτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΟ πα
•ρόντος Νόμου. 
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(2) Είδΐκώτερον, και μη επηρεαζόμενης της γενικότητος των δυνά
μει τοΟ εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου παραχωρουμένων εξουσιών, 
το Ύποϋργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς δι* άπαν
τα ή τίνα των ακολούθων ζητημάτων : 

(α) τήν χρησιμοποιηθησομένην υπό του Εφόρου δι* έγγραφάς 
δυνάμει του παρόντος Νόμου σφραγίδα' 

(β) άπαντα τα ζητήματα τα χρήζοντά καθορισμού συμφώνως 
τω παρόντι Νόμω" 

(γ) τον τρόπον έξελέγξεως των λογαριασμών εγγεγραμμένων 
συντεχνιών ώς καΐ τα προσόντα τών διενεργούντων τήν έξέ
λεγξιν προσώπων' 

(δ) τους δρους ύφ' ους θα έπιτρέπηται ή έπιθεώρησις έγγραφων 
τηρουμένων ύπό του Εφόρου δυνάμει του παρόντος Νόμου 
ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, τήν λήψιν αντι
γράφων τών έν αύτοΐς καταχωρήσεων, και τα δια τοιαύτη ν 
επιθεώρησα/ ή λήψιν αντιγράφων πληρωτέα τέλη" 

(ε) τόν τρόπον επενδύσεως συντεχνιακών κεφαλαίων" 
(στ) τά διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τηρούμενα βιδλία, 

μητρώα και αρχεία, και τόν τύπον αυτών 
(ζ) την προς τόν "Εφορον ύποδολήν κοπαλόγου τών μελών της 

συντεχνίας* 
(η) ποινάς, φυλάκισιν μέχρις £ξ μηνών ή χρηματικήν ποινήν μέ

χρι πεντήκοντα λιρών ή άμφοτέρας, διά πασαν παράδασιν 
ή παράλειψιν συμμορφώσεως προς οιανδήποτε τών διατάξεων 
οιουδήποτε Κανονισμού δυνάμει του παρόντος άρθρου γενο
μένου. ' 

Μέρος ΙΧ.ΓΕΝ Ι ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
59. Έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας γνωστοποιούνται Γνωστο

ύπό του Εφόρου τά ακόλουθα : ή έγγραφη συντεχνίας ή παραρτή ™>ίησις 
ματος αυτής, ή άνάκλησις ή άκύρωσίς πιστοποιητικού έγγραφης οίασ έ*ισ? 
δήποτε εγγεγραμμένης συντεχνίας, τό γεγονός της έγγραφης της έφημε̂ Γδι. 
αλλαγής επωνυμίας, ή συγχωνεύσεως της καθαπτομένης οίασδήποτε 
εγγεγραμμένης συντεχνίας, ώς και ή διάλυσις εγγεγραμμένης συν
τεχνίας ή παραρτήματος αυτής. 

60 . Ή έπίδοσις κλήσεων, γνωστοποιήσεων και έτερων έγγραφων Έπίδοσις 
τή συντεχνία ή οίωδήποτε παραρτήματι αυτής είς άστικάς ή ποινικάς διαδ^«
ύποθέσεις, λογίζεται προσηκόντως γενομένη έφ' δσον ήθελε χωρίσει ^ γ ^ 1 ω ν 
παράδοσις αυτών είς τήν εγγεγραμμένη ν £δραν τής συντεχνίας ή, ανα
λόγως τής περιπτώσεως, του παραρτήματος αυτής : 

Νοουμένου δτι ή τοιαύτη έπίδοσις θά είναι και άλλως πως σύμφω
νος προς τάς διατάξεις οιουδήποτε έτερου Νόμου. 

6 1 . Ό περί Εταιρειών Νόμος δέν τυγχάνει εφαρμογής επί συντε Ή συντεχνία 
χνιών, είναι δέ άκυρος ή δυνάμει του τοιούτου Νόμου γενομένη έγ δένεΙναι 
γραφή, συντεχνίας. ί ϊ ^ ί η . 

62 . Ό περί Έγγραφης Λεσχών Νόμος δέν τυγχάνει εφαρμογής έπι Ή συντεχνία 
εγγεγραμμένων συντεχνιών. δέν είναι 

λέσχη. 
Κεφ. 112. 

6 3 . Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται είς ήμερομηνίαν καθορι "Εναρξις 
σθησομένην διά γνωστοποιήσεως του Ύπουργικοϋ Συμβουλίου δήμο 1σχύ°ς. 
σιευθησομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, οπότε καΐ Κ0™*ΡΥΐ<"ς 
καταργείται ό περί Συντεχνιών Νόμος : ' φυλάξεις. 

Νοείται δτι— Κεφ. 117. 
(α) συντεχνίαι έγγεγραμμέναι δυνάμει τοΟ διά του παρόντος 

καταργουμένου Νόμου λογίζονται έγγεγραμμέναι δυνάμει 
του παρόντος Νόμου, τά δέ καταστατικά αυτών, έφ' δσον δέν 
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αντίκεινται προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, θά 
παραμείνωσιν έν ίσχύΐ μέχρις οδ τροποποιηθώσιν άντικατα
σταθώσιν ή άνακληθώσι δι* έτερων δυνάμει του παρόντος 
Νόμου γενομένων' 

(β) άπαντες ol Κανονισμοί ol γενόμενοι δυνάμει του διά τοΟ πα
ρόντος καταργουμένου Νόμου, οΐτινες είναι έν ίσχύΐ κατά τήν 
ήμερομηνίαν ενάρξεως της Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου, έφ' 
δσον οΟτοι δέν αντίκεινται προς τάς διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, λογίζονται γενόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου 
και θά παραμείνωσιν έν ίσχύϊ μέχρις οδ τροποποιηθώσιν, άντι
κατασταθώσιν ή άνακληθώσι διά Κανονισμών δυνάμει του 
παρόντος Νόμου γενομένων 

(γ ) διορισμοί, διατάγματα, γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, άγω
γα ί καΐ ετεραι δικαστικαΐ διαδικασίαι δυνάμει του διά του 
παρόντος καταργουμένου Νόμου γενόμεναι, ή λογιζόμενοι 
ώς δυνάμει τούτου γενόμεναι, θά λογίζονται , έφ' δσον τοΟτο 
είναι δυνατόν, ώς αντιστοίχως γενόμεναι δυνάμει του παρόν
τος Νόμου" 

(δ) οσάκις έν οΐώδήποτε Νόμω γίνεται μνεία είς συντεχνίαν έγ
γεγραμμένην δυνάμει του διά τοΟ παρόντος καταργουμένου 
Νόμου, ή τοιαύτη μνεία θά λογίζεται ώς άφορώσα συντεχνίαν 
έγγεγραμμένην ή λογιζομένην ώς έγγεγραμμένην δυνάμει 
του παρόντος Νόμου. 

ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 18) 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΩΝ ΔΕΟΝ ΝΑ ΠΡΟΝΟΗ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ Π Α Σ Η Σ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ 

ΣΥΝΤΕΧΝΊΑς 
1. Ή επωνυμία της συντεχνίας, ή Μδρα, γραφεία παραρτημάτων 

κα ι έτεροι τόποι συγκεντρώσεως διά τήν διεξαγωγήν των εργασιών 
της συντεχνίας, καΐ το επάγγελμα ή επιτήδευμα είς δ άφορφ ή συν
τεχνία. 

2. "Απαντες οί σκοποί δι ' ους ιδρύεται ή συντεχνία, ol σκοποί 
δι* οΟς δύνανται νά χρησιμοποιούνται κεφάλαια της συντεχνίας, οί 
δροι ύφ' ους μέλη αύτης δικαιούνται είς οιαδήποτε ωφελήματα διά 
τούτων έξασφαλιζομένων, αί τυχόν ύπό μελών καταβλητέοι συνδρο
μαι καΐ όφειλαί, ό τύπος της έπί τούτω είς τά μέλη παρασχετέας 
αποδείξεως και τά έπι μελών έπιδληθησόμενα πρόστιμα και κρατή
σεις. 

3. Ό τρόπος θεσπίσεως, αλλοιώσεως, τροποποιήσεως ή καταργή
σεως του καταστατικού. 

4. Ό διορισμός ή εκλογή διοικουσών επιτροπών, γραμματέων, 
ταμιών καΐ έτερων αξιωματούχων της συντεχνίας έκ των μελών αυ
τής, και ό τρόπος παύσεως αυτών. 

5.—(1) Πρόνοια δυνάμει της οποίας περιορίζεται ό διορισμός ή ή 
έκλόγή ώς μελών τών διοικουσών επιτροπών, γραμματέων, ταμιών, 
και έτερων αξιωματούχων της συντεχνίας μόνον εις πρόσωπα μη 
κατέχοντα θέσιν τινά ή αξίωμα έν οιαδήποτε έτερα συντεχνία. 

(2) Έν τη έννοια της παρούσης παραγράφου ό δρος «συντεχνία» 
δεν περιλαμβάνει όμοσπονδίαν δύο ή πλειόνων συντεχνιών ή οιανδή
ποτε συνομοσπόνδίαν. 
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6. Πρόνοια δυνάμει της οποίας 6 ταμίας οφείλει να τηρη πλήρεις 
καΐ ακριβείς λογαριασμούς περί απάντων τών ύπ* αύτου λαμβανο
μένων ή εισπραττομένων και δαπανωμένων χρηματικών ποσών δια 
λογαριασμόν της συντεχνίας ή τών μελών αυτής. 

7. Ή φύλαξις και έπένδυσις τών κεφαλαίων καΐ λοιπών περιουσι
ακών στοιχείων τής συντεχνίας, καΐ ή ύπόδειξις του υπευθύνου ή υπευ
θύνων προς τούτο αξιωματούχων. 

8. Ή παροχή λογαριασμών, ή έξέλεγξις αυτών και ή ετησία υπο
βολή έξηλεγμένης καταστάσεως λογαριασμών εις συνέλευσιν μελών 
ή αντιπροσώπων. 

9. Ή συγκρότησις ετησίων ή έτερων, κατά βραχύτερα χρονικά 
διαστήματα συγκροτουμένων, συνελεύσεων μελών ή αντιπροσώπων. 

10. Ή τήρησις μητρώου μελών καΐ ή έπιθεώρησις τούτου ύπό 
μελών. 

11. Ή έπιθεώρησις τών βιβλίων και'αρχείων τής συντεχνίας ύπό 
παντός προσώπου έχοντος συμφέρον τι είς τά κεφάλαια τής συν
τεχνίας. 

12. Ό τρόπος διαλύσεως τής συντεχνίας και ή διάθεσις τών κατά 
τον χρόνον τής διαλύσεως διαθεσίμων κεφαλαίων. 

13. Ό τρόπος ιδρύσεως και διαλύσεως παραρτημάτων τής συν
τεχνίας και ό τρόπος διοικήσεως τών παραρτημάτων καΐ διαχειρί
σεως τών κεφαλαίων τούτων. 

14. Ή δια μυστικής ψηφοφορίας λήψις αποφάσεων— 
(α) τών μελών τής συντεχνίας έπί τών ακολούθων ζητημάτων : 

(i) τήν αλλαγή ν τής επωνυμίας τής συντεχνίας' 
(ii) τήν συγχώνευσιν αυτής μεθ' ετέρας συντεχνίας' 

(iii) τήν προσχώρησιν είς όμοσπονδίαν ή συνομοσπονδίαν 
ή τήν ΐδρυσιν τοιαύτης ομοσπονδίας ή συνομο
σπονδίας" 

(iv) τήν διάλυσιν τής συντεχνίας* 
(β) τών μελών παραρτήματος τίνος τής συντεχνίας έπί τών 

ακολούθων ζητημάτων : 
(i) τήν έκλογήν αντιπροσώπων αύτου παρά τή συντεχνία 

ή παρά τινι ομοσπονδία ή συνομοσπονδία συντεχνιών" 
(ii) τήν έκλογήν τών αξιωματούχων του παραρτήματος' 

(γ) τών αντιπροσώπων παραρτήματος τίνος τής συντεχνίας, ή 
αναλόγως τής περιπτώσεως, τών μελών τής συντεχνίας, έπί 
τών ακολούθων ζητημάτων : 

(i) τήν έκλογήν αντιπροσώπων παρά τινι ομοσπονδία ή 
συνομοσπονδία συντεχνιών 

(ii) τήν έκλογήν τών αξιωματούχων τής συντεχνίας' 
(iii) την έπιβολήν αναγκαστικών εισφορών 
(iv) την τροποποίησιν του καταστατικού τής συντεχνίας' 

(δ) τών μελών συντεχνίας επηρεαζόμενων ύπό εργατικής 
τίνος διαφοράς έπί ζητημάτων άφορώντων ανταπεργίας 
(lockouts) ή απεργίας (πάσης αποφάσεως προς συμμετο
χήν εις οιανδήποτε άνταπεργίαν (lockout) ή άπεργίαν υπο
κείμενης είς τήν έγκρισιν τής διοικούσης επιτροπής τής 
συντεχνίας). 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

("Αρθρον 30) . 

ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε Ι Σ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕ|ΟΝ 

Είδοποίησις 
Επωνυμία Συντεχνίας 
Επωνυμία του παραρτήματος είς δ τυχόν ανήκει το μέλος. 

Πολιτικόν Ταμεΐον (Είδοποίησις Εισφοράς). 
Δια της παρούσης γνωστοποιώ δτι είμαι πρόθυμος και συμφωνώ 

δπως εισφέρω είς το Πολιτικόν Ταμεΐον της Συντεχνίας 
κατανοώ δέ δτι ώς έκ τούτου υπέχω ύποχρέωσιν δπως εισφέρω τω 
Ταμείω τούτω, καΐ δτι θα εξακολουθώ υπέχων την τοιαύτην ύποχρέω
σιν μέχρις δτου παραδώσω είς τήν έγγεγραμμένην εδραν της Συντε
χνίας εγνραφον άνάκλησιν της παρούσης. 

Διεύθυνσις 
Άρ. Μέλους (έφ' δσον ύπάρχη). 

Τη..... ημέρα 19. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφε(φ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


