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Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 'Εταιρειών και Εμπορικών 
'Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1977 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 77 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Ομορρύθμων και Συνοπτικός 
'Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιη τ1τλ°ζ
τικός) Νόμος του 1977 και θά άναγινώσκηται όμρυ μετά του περί 
Συνεταιρισμού" και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). Κεφ. 116. 

2. Τό άρθρον 1 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτοΟ Τροποποίηση 
διαγραφής τών λέξεων «ώς ό περί Συνεταιρισμού καΐ Εμπορικών τοΰ άρθρου ι 
'Επωνυμιών Νόμος» (πρώτη και δευτέρα γραμμαί) και τής άντικα ^ί^*011*00 

ταστάσεώς των διά τών λέξεων «ώς ό περί 'Ομορρύθμων και Ετε
ρορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος». 

3. Τό άρθρον 2 του βασικοΟ νόμου τροποποιείται διά της έν αύτω Τροποποίηση 
ένθέσεως, ε'ις τήν δέουσαν άλφαβητικήν αύτοΟ σειράν, του άκολού τοΰ άρθρου 2 
θου νέου όρίσμοΟ— τοΰ βασικού 

' ~ νόμου. 
« ' συνεταιρισμός' σημαίνει όμόρρυθμον ή έτερόρρυθμον έται

ρείαν». 
4. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 60 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 

ώς ακολούθως : τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ άρ

(α) Διά τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «μή υπερβαίνον θρου·60τοϋ 
των τά πεντήκοντα μιλς δι* έκάστην έπιθεώρησιν'» (τρίτη βασικοΟ 
και τετάρτη γραμμαί) ' και νόμου. 

(β) διά τής έξ αύτοΟ διαγραφής τών λέξεων «, μή υπερβαινόν
των τά εκατόν μίλς δι' οΙονδήποτε πιστοποιητικών έγγραφης, 
καΐ μή υπερβαινόντων τά είκοσι πέντε μίλς διά κάθε έβδο
μήκοντα δύο λέξεις ή μέρος αυτών τής καταχωρήσεως, τοΟ 
αντιγράφου ή του αποσπάσματος.» (δεκάτη, ενδέκατη, δωδέ
κατη καΐ δεκάτη τρίτη γραμμαί). 

5. Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής 1ης Ιανουαρίου, "Εναρξις. 
1978. Ισχύος τοΰ 

παρόντος 
Νόμου. 


