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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ 'Αρ. 1413 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται διό 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 76 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπρόσωπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Ι. Ό πΌορών Νόμος θά αναφέρηται ώς ό itspl Εταιρειών (Τρόπο Συνοπτ 
■ v i n
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ικος 
τίτλος. 

τοϋ βασικού 
νόμου. 

ποιητιικός) Νόμος του 1977 και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά του 
περί 'Εταιρειών Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός Κεφ 1 ] 3 
νόμος»). 9το0 1968. 

2. Τό άρθρον 5 του βασυκού" νόμου τροποποιείται δια τής έξ αύτου Τροιτοποίησις 
διαγραφής τών λέξεων «πρέπει νά φέρη τό έν τω Πρώτω Παραρτή τοϋ άρθρον 5 
μάτι του περί Χαρτοσήμων Νόμου του 1963 όριζόμενον χαρτόσημον, 
(.πρώτη και δευτέρα γραμμαί) . 

3. Τό άρθρον 11 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έξ αύτου Τροποποίησις 
διαγραφής τής παρίαγράφου (γ) καΐ τής άναριθμήσεως τής πάρα το° δΡθΡου ι ] 

γράφου (δ) ώς παραγράφου (γ). S^T"* 
4. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 62 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 

διά τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «φέρουσαν τό αυτό τέλος TOG εδαφίου 
ώς έάν ήτο σύμβασις,» (έκτη καΐ έβδομη γραμμαί). o1)Tfi?dp

δασικοΰ 
νόμου. 

5. Τό εδάφιον (3) του άρθρου 93 του δασυκου νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
διά τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «, ιμή υπερβαίνον τά πεντή ™0έδ<?Φ'ου 

κοντά μίλς δΓ έκάστην έπιθεώρησιν» (τρίτη καΙ τετάρτη γραμμαί). βρουΊ» Ρ 

τοΰ βασικού 
νόμου. 

6. Τό άρθρον 108 του βασυκου νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίησις 
(α) Διά τής έκ του εδαφίου (1) αύτου διαγραφής τών λέξεων !O8TOGP°U 

«πεντήκοντα μίλς,» (ογδόη γραμμή) καΐ τής άντικαταστά βασικοϋ 
σεώς των διά τών λέξεων «διακοσίων μίλς,»' και νόμου. 

(β) διά τής έκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«είκοσιπέντε μίλς,» (τρίτη γραμμή) καΐ τής αντικαταστά
σεως των διά τών λέξεων «πεντήκοντα μίλς,». 

(1227) 
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Γροιιοτ.οίησις 
τοΰ εδαφίου 
(2) τοΰ άρ
θρου 140 
τοΰ βασιικοΰ 
νόμου. 

Τροτιοιτοίηπις 
του άρ
θρου 1 58 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Ι ροΊίοτιοιηαις 
του άρθρου 
327 τοΰ 
(Ιαοικοΰ 
νόμου. 

Άντικατά
(TTCJOIC τοΰ 
άρθρου 364 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Ι ροττοιτοίησις 
τοΰ εδαφίου 
(1 ) τοΰ άρ
θρου 365 
τοΰ βασικού 
νόαου. 

Ι ροΏοποίτ|σις 
rou εδαφίου 
(1 ) τοΰ άρ

θρου 369 
τοϋ SOXJIKOO 
νόμου. 

7. Ίο εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 140 του βασιικοΰ νόμου τροποΊτοιεϊ
ται δια της >έξ αύτοΰ διαγραφής των λέξεων «τεσσάρων και ημίθεος 
γροσιών» (τετάρτη γραμμή)' και της αντικαταστάσεως των δια των 
λέξεων «πεντήκοντα μίλς». 

8. Το άρθρον 158 τοϋ βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Δια της έξ αύτοΰ διαγραφής των λέξεων «ό Κυβερνήτης» 

οπουδήποτε αδται απαντώνται έν αύτω, καΐ της αντικατα
στάσεως των δια των λέξεων «το Ύπουργικόν Συμβούλιον»' 
και 

(Β) δια της έκ τοΰ εδαφίου 2 αύτοΰ διαγραφής των λέξεων «δια 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς εκατόν λίρας,» (πέμπτη και έκτη 
γραμμαί) καΐ της αντικαταστάσεως των δια των λέξεων 
«δια τοιούτο ποσόν ώς το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε 
καθορίσει,». 

9. Το άρθρον 327 του βασικού νόμου τροποποιείται δια της έν 
αύτω προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου (6), των υφισταμένων 
εδαφίων (6) και (7) άναριθμουμένων ώς εδαφίων (7) και (8), αντι
στοίχως: 

«(6) Οιαδήποτε εταιρεία, ήτις παραλείπει να καταχώρηση εις 
τόν "Εφοραν οιονδήποτε έγγραφον απαιτούμε ναν υπό του πα
ρόντος Νόμου όπως καταχωρηθή είς αυτόν, δύναται να διαγραφή 
έκ του Μητρώου Έγγραφης Εταιρειών, ή διαγιραφή δέ αϋτη 
θα γίνεται μετά παρέλευσιν τουλάχιστον εξ μηνών άπό τής ημε
ρομηνίας τής επιστολής του 'Εφόρου δι' ής έζητήθη το τοιούτον 
εγγραφον και θά δημοσιεύεται είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής 
Δημοκρατίας.». 

10. Τό άρθρον 364 του βασικού νάμου κοααργεΐται καΙ αντικαθί
σταται δια τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : 
«ΐέληκαΊ 364. "Απαντα τα είς τόν "Εφορον καταβαλλόμενα 
δικαιώματα χ ^ Ka>L δικαιώματα κατατίθενται ύπ' αύτου είς τό 
καταβαλλό , ■ __ „ ~ Λ » 
μενα Πάγιον Ταμειον τής Δημοκρατίας.». 
εις τόν 
εφορον κα
ταττίθεπαι 
ύπ' αύτοΰ 
είς τό Πάγιον 
Το^μεΐον της 
Δημοκρα
τία*;. 

11. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 365 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιεί
ται ώς ακολούθως :■ 

(α) Δια τής έκ τής παραγράφου (ό?) αύτοΰ διαγραφής τών λέ
ξεων «, μή υπερβαίνον τα πεντήκοντα μίλς δι' έκάστην έπι
θεώρησιν» (τρίτη και τετάρτη γραμμαί) ' και 

(β) δια τής έκ τής παραγράφου (Β) αύτοΰ διαγραφής τών 
λέξεων «, μή υπερβαίνον τα διακόσια πεντήκοντα μίλς δια 
πιστοποιητικών συστάσεως και μή υπερβαίνον τά είκοσι πέντε 
>μ!λς διά κάθε έβδαμήΐκοντα δύο λέξίεις πιοτοΐποιη!μέ>νου αντι
γράφου ή αποσπάσματος:» (έβδομη, ογδόη, ένατη και 
δεκάτη γραμμαί). 

1.2. Τό εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 369 τοΰ βασϋκου νάμου τροατοίΐτοι
εϊται διά τής ιέξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «Δωδέικατον Παράρ
τημα» (έκτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων 
«Ένδέκατον Παράρτημα». 
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13. Τό άρθρον 373 τοΰ Φοοσυκου νάμου τροποποιείται δια της έξ Τρσποποΐησις 
αύτου διαγραφής των λέξεων «Δέκατον Τρίτον Παράρτημα,» (τετάρ ^ T O C T ^ 
τη γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «Δωδέ somxoG 
κατον Παράρτημα,». νόμου. 

14. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 387 του βασϋκοΟ νάμου τροιποποι Τροποποίησις 
εΐται διά της εΐίς τό τέλος αύτοΟ προΌβή,κης της ακολούθου νέας ^°0έδ(?^ου 

παραγράφου ώς παραγ,ράφου (δ), της 'έν τέλει της υφισταμένης θΡου387Ρ 

παραγράφου (γ) αύτου τελείας αντί'καθισταμέινης διά άνω τελείας : του βασικού 
«(δ) καθορίζοντας τά τέλη ή δικαιώματα άτϋνα δέον νά καταβάλ νό^ου· 

λωνιαι δυνάμει οίαισδή'ποτε διατάξεως, ή έν σχέσίει προς 
οίανδήπτοτε διάταξιν, του παρόντος Νάμου, ή γενικώς ύπτό 
εταιρειών ή έν σχέσει προς ταύτας, και προνοουντας δτι ό 
τρόπος καταβολής τών τοιούτων τελών καΐ δικαιωμάτων, 
ήτοι τοις μετιρητοΐς ή διά χαρτοσήμων ή οΙωνδήποτε τούτων 
τοις μετρητοίς και έτερων διά χαρτοσήμων, θά είναι ώς 
ήθελεν εκάστοτε ορίσει ό "Εφορος.». 

15. Ή παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 387 του &ασι ·Αν™κατά
κου νάμου διαγράφεται και άντύκαθίισταται διά τής ακολούθου <*κκ»ιςτης 
νέας παραγράφου : _ £ Π Κ Ε 

«(α) νά τραποποιή τόν Πίνακα Α και τόν Τύπον έν τω Ένδείκάτω Φ'ου (2) τοΰ 
Παραρτήιματι». ' * ώρθΡου387 

1 ' ' ι του OCOLKOU 
νόμου. 

16. Τό Ένδέικατον Παράρτημα του δασικού" νόμου καταιργ£Ϊται, Kcn-άργησις 
του Δωδεκάτου καΐ Δεκάτου Τρίτου Παραρτήματος άναριθμουμένων τ°υ Ε^ε' 
ώς ΈινδεΙκάτου καΐ Δωδεκάτου Παραρτήματος, αντιστοίχως, ραρτήμάτος 

τοΰ βασικού 
νόμου. 

17. Ή ισχύς τών άρθρων 1 και 14 του παρόντος Νόμου άρχεται "Εναρξις 
άπό τής ήιμεραμηνίας τής δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου έν τή ΙσΧύθ(ϊΤοί> 

έΐπϋσήμω έφηιμιερίδι τής Δηιμοκρατίας τών δέ όπολοίττων άρθρων αύτου ^μ^*** 
τήν Ιην 'Ιανουαρίου, 1978. 


