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Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 198 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εταιρειών (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1986 και θα αναγινώσκηται ομού μετά του περί 
Εταιρειών Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρον 300 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των παραγράφων 

(β), (γ) και (δ) και της αντικαταστάσεως των διά των ακολούθων 
νέων παραγράφων: 
«(β) παν ποσόν αποδοχών μισθωτού, εξαιρουμένου μισθωτού 

ιδιωτικής εταιρείας ο οποίος είναι μέτοχος αυτής, αναφο
ρικώς προς την απασχόλησιν αυτού υπό της εταιρείας 
κατά την διάρκειαν των 18 εβδομάδων των αμέσως προ
ηγουμένων της σχετικής ημερομηνίας, εν ουδεμία όμως 
περιπτώσει το ποσόν των τοιούτων αποδοχών δύναται να 
υπερβαίνη το γινόμενο ν του δεκαοκτώ επί το διπλάσιο ν 
των βασικών εκάστοτε ασφαλιστέων αποδοχών 

(γ) παν ποσόν αποζημιώσεως, το οποίον η εταιρεία υπο
χρεούται να καταβάλη προς μισθωτόν, λόγω σωματικής 
βλάβης την οποίαν ο μισθωτός υπέστη συνεπεία ατυχή
ματος προκληθέντος ως εκ της απασχολήσεως και εν τη 
απασχολήσει του ως μισθωτού της εταιρείας. 

Εξαιρείται η περίπτωσις μισθωτού ιδιωτικής εταιρείας ο 
οποίος είναι μέτοχος αυτής, εκτός εάν η εταιρεία δια
λύεται εκουσίως ή διαλύεται διά σκοπούς αναδιαρθρώσεως 
ή συγχωνεύσεως μεθ' ετέρας εταιρείας· 

(δ) παν ποσόν οφειλόμενον προς τον μισθωτόν, εξαιρουμένου 
μισθωτού ιδιωτικής εταιρείας ο οποίος είναι μέτοχος 
αυτής, διά την άδειαν την οποίαν δικαιούται από την 
απασχόλησιν αυτού υπό της εταιρείας διά περίοδον 
απασχολήσεως ενός μόνον έτους.»· 

(β) διά της διαγραφής των εδαφίων (2) και (3) αυτού και της 
αναριθμήσεως των εδαφίων (4), (5), (6), (7), (8) και (9) ως 
εδαφίων (2), (3), (4), (5), (6) και (7)· και 

(γ) διά της εκ του εδαφίου (6) αυτού ως τούτο ανηριθμήθη 
διαγραφής των παραγράφων (α) και (β) και της αντικαταστά
σεως των διά της ακολούθου νέας παραγράφου: 
«(α) οι όροι 'αποδοχαί', 'μισθωτός' και 'βασικαί ασφαλιστέοι 

αποδοχαί' κέκτηνται τας υπό των περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1985 αποδοθείσας αυτοίς 
εννοίας.»· 

(δ) διά της αναριθμήσεως της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) 
αυτού ως παραγράφου (β). 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 113 
9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 
105 του 1985. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 300 
του βασικού 
νόμου. 

51 του 1980 
48 του 1982 
11 του 1983 
7 του 1984 
10 του 1985. 


