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Ο περί Συντεχνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

71 του 1965 
22 του 1970 
48 του 1991. 

Αντικατά
σταση του 
άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 97(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντεχνιών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συντεχνιών Νόμους του 
1965 μέχρι 1991 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντε

χνιών Νόμοι του 1965 μέχρι 1996. 
2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

άρθρο: 
«Ανάκληση 16.—(1) Το πιστοποιητικό εγγραφής συντεχνίας ανακαλείται ή 
ή ακύρωση , , , , „ 
πιστοποιη ακυρώνεται απο το Επαρχιακό Δικαστήριο οπού εδρεύει η συντε

τικού. χνία ύστερα από αίτηση του Εφόρου Συντεχνιών για τους ακόλου

θους λόγους: 
(α) Αν αποδειχθεί ότι το πιστοποιητικό εγγραφής λήφθηκε με 

δόλο ή έπειτα από λάθος, ή ότι η εγγραφή της συντεχνίας 
κατέστη άκυρη δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, 
ή ότι η συντεχνία εσκεμμένα και παρά τη σχετική προειδο

ποίηση του Εφόρου παρέβη οποιαδήποτε από τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου, ή ότι τα μέλη της συντεχνίας μειώ

θηκαν κάτω από είκοσι (ή στην περίπτωση που η συντεχνία 
εμπίπτει στην επιφύλαξη του άρθρου 8(2), αν μειώθηκαν τα 
μέλη της κάτω από τρία) ή ότι έπαυσε να υφίσταται. 

(β) Αν η συντεχνία χρησιμοποιείται για επίτευξη παράνομου 
σκοπού ή σκοπού που αντίκειται στους σκοπούς και το 
Καταστατικό της ή αν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια της 
συντεχνίας δαπανώνται παράνομα ή για παράνομο σκοπό ή 
για σκοπό μη επιτρεπόμενο από το Καταστατικό της συντε

χνίας. 
(2) Πριν υποβληθεί από τον Έφορο αίτηση για ανάκληση ή 

ακύρωση του πιστοποιητικού εγγραφής συντεχνίας από το Επαρ

χιακό Δικαστήριο, ο Έφορος παρέχει στη συντεχνία γραπτή προει

δοποίηση ενός τουλάχιστο μηνός με συστημένη επιστολή που καθο

ρίζει σε συντομία τους λόγους της σκοπούμενης ανάκλησης ή της 
ακύρωσης. 

(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής συντεχνίας επιστρέφεται στον 
έφορο αμέσως μόλις ανακληθεί ή ακυρωθεί.". 
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3. Το 

άρθρο: 
"Γνωστο
ποίηση 
διάλυσης. 

άρθρο 27 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

27. Μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από τη διάλυση εγγεγραμ
μένης συντεχνίας ή παραρτήματος της αποστέλλεται στον Έφορο 
γνωστοποίηση της διάλυσης υπογραμμένη από το γραμματέα της 
συντεχνίας ή του παραρτήματος. Ο Έφορος εγγράφει τη διάλυση, 
αν πεισθεί ότι αυτή έγινε σύμφωνα με το Καταστατικό της συντε
χνίας και η διάλυση ισχύει από την ημερομηνία της εγγραφής της. 
Σε περίπτωση που ο Έφορος αρνείται να εγγράψει τη διάλυση, η 
συντεχνία μπορεί να προσφύγει στο Επαρχιακό Δικαστήριο όπου 
εδρεύει η συντεχνία.». 

Αντικατά
σταση του 
άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


