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’ Επί τον σχ- δίιυ Νόμον «περίΕμπορικών -ΆντιπροσώπονΓ 
_ Είσάγοιγής καί ’Εξαγωγής».

Ποός τί/)’ Βονλ.ήν των 'Ελλήνων

Μέχρι τοϋ έτους 1941 τό έπάγγελμα τοϋ Εμπορικού 
’Αντιπροσώπου εις ούδεμίαν νομοθετικήν ρύθμισ.ν υπη- 
γετο. Λόγω όμως τής σημειωθείσης παρ’ ήμΐν προ τοϋ Π' 
Παγκοσμίου Πολέμου άναπτύξεως των έμπορικών συναλ
λαγών μετά τής αλλοδαπής ::αί τής ίδιαζούσης σημασίας

ΕΙΣΗ EJITIILH ΕΚΘΕΣΙΣ

Ούτως έξεδόθη ό Λ.Ν. 2 /(>:>/1 ί'-ί 1 δι ου .ιαΟιερι ·>0ησαν 
διατάξεις ρυΟμίζουσχι τό μέν τήν διοικητικήν έποπτειαν, 
τό δέ τάς προϋποθέσεις άσκήσεως τοϋ επαγγέλματος.
Τό 1958 έξεδόθη ό Νόμος 3814 διά τοϋ όποιου έπηνένθησαν 
ώρισμέναι τροποποιήσεις καί βελτιώσεις εις τόν αρχικόν 
Νόμον.

“Ηδη διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου έπιχειρεΐται άφ’ 
ενός μέν ή επαναφορά έν ισχύι ώρισμένων διατάξεων, καταρ- 
γηθεισών-κατά τήν διάρκειαν τής - δικτατορίας, άναφερο- 
μένων εις τήν λειτουργίαν τής ’Επιτροπής χορηγήσεως 
άδειων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων κλπ., άφ’ ετέρου δέ 
ή κωδικοποίησις των έν ισχύι διατάξεων καί ή βελτίωοις 
αυτών, έπί τω τέλει τής έξυψώσεως τής στάθμης τών 
άσκούντων τό έπάγγελμα τούτο, οίτινες ώς έκ τής φύσεως, 
καί τής άποστολής τοϋ έπαγγέλματός των, είναι υποχρεω
μένοι πολλάκις νά ταξιδεύουν εις διαφόρους χώρους ή νά 
έρχωνται εις επαφήν μέ παράγοντας τοϋ διεθνούς οικονομικού 
κόσμου.

Εΐδικώτερον, αί διατάξεις τού ύπό κρίσιν σχεδίου δια
λαμβάνουν τα έξής :

Διά τού άρθρου 1 δίδεται ή έννοια τοϋ Εμπορικού ’Αντι
προσώπου Εισαγωγής καί Εξαγωγής όστις επιμελείται διά 
λογαριασμόν οίκων τής αλλοδαπής τής εισαγωγής εμπορευ
μάτων εις τήν ήμεδαπήν ή διά λογαριασμόν οίκων τής ήμε- 
δαπής τής έξαγωγής εμπορευμάτων εις τήν αλλοδαπήν, 
ενώ αί κείμεναι διατάξεις προέβλεπον μόνον περί ’Εμπορι
κού ’Αντιπροσώπου Εισαγωγής.

Ή τρ'.ποποίησις αύτη έθεωρήθη επιβεβλημένη καθ’ όσον 
τό έπάγγελμα τοϋ ’Εμπορικού ’Αντιπροσώπου δέν περιο
ρίζεται εις τήν άντςπροσώπευσιν οίκων τής αλλοδαπής διά 
τήν εισαγωγήν έμπορευμάτων, αλλά έπεκτείνεται καί εις 
τήν άντιπροσώπευσιν οίκων τής ημεδαπής διά τήν έξαγωγήν 
ελληνικών προϊόντων. Αί προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν προσ- 
πάθειαι τών Έμπορικών ’Αντιπροσώπων έχουν ένταθή κατά 
τα τελευταία έτη εις τρόπον ώστε μέγα ποσοστόν αυτών νά 
άσχολήται μέ λίαν ικανοποιητικά άποτελέσματα μέ τήν 
άντ.προσώπευσιν ημεδαπών οίκων διά τήν τοποθέτησιν τών 
ύπ’ αυτών παραγομένων προϊόντων εις τήν διεθνή άγοράν.

Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ώς προϋπύθεσις διά τήν 
άσκησιν τοϋ έπαγγέλματός, ή λήψις σχετικής άδειας έκδι- 
δομένης ύπό τής έπανασυνιστθυμένης Επιτροπής.

Διά τοϋ άρθρου 3 έπανασυνιστάται ή Επιτροπή χορηγή- 
σεως άδειών Έμπορικών ’Αντιπροσώπων καταργηθεΐσα διά 
τοϋ Α.Ν. 4/1967 καί καθορίζεται ή σύνθεσις καί ή θητεία 
τών μελών αύτής.

Επίσης προβλέπεται ότι δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού 
Εμπορίου θέλουσι καθορισθή ό τρόπος τών εργασιών τής 
’Επιτροπής, τά τών δαπανών λειτουργίας ταύτης συμπερι- 
λ.αμβανομένων εις ταύτας καί τών αμοιβών τών μελών καί 
τοϋ - γραμματέως τής Επιτροπής. ’Ωσαύτως διά τοϋ ίδιου 
άρθρου συνιστάται παρά τή Τραπέζη τής Έλλ.άδος λογα
ριασμός υπέρ τοϋ Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμε

λητηρίου ’Αθηνών καί καθορίζονται τά τής άνα/.ήψεως 
χρηματικών ποσών καί διαθέσεως τών τυχόν υπολοίπων 
του λ.όγαριάσμοϋ τούτου. '

Διά τοϋ άρθρου 4 καθορίζονται αί προϋποθέσεις χορηγή
σεως ύπό τής Επιτροπής άδειας Εμπορικού ’Αντιπροσώπου 
Εισαγωγής καί Έξαγωγής καί τά προσόντα τούτου καί 
προβλέπεται ή αυτοδίκαια άκυρότης ταύτης έν περιπτώσει 
μεταγενεστέρας άπωλ.είας τών ώς άνω προϋποθέσεων. Προσ
τίθεται διά τοϋ παρόντοε άρθρου καί ή μή καταδίκη τοϋ 
αΐτοϋντος τήν άδειαν έπί τοκογλυφία, δωροδοκία, κατα- 
δολιεύσει τών δανειστών καί έκβιάσει προς κ:λυτέραν έξα- 
σφά/.ισιν τών συναλλαγών.

Αυξάνεται ή άπαιτουμένη βάσει τής ΐσχυούσης Νομοθε
σίας ΙΟμηνος προϋπηρεσία παρ’ Εμπορικέ» Άντιπροσώπω 
εις έν έτος.

Προστίθεται νέα διάταξις καΟορίζουσα ότι εις πόλ.εις εις 
άς δέν ύφίστ.ιντχι Σύνδεσμοι Έμπορικών ’Αντιπροσώπου 
τό ύπ’ αυτών έκδιδόμενον πιστοποιητικόν προϋπηρεσίας παρ’ 
Εμπορικέ» Άντιπροσώπω έκδίδεται ύπό τοϋ οικείου Εμπο
ρικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Διά τοϋ άρθρου 5 καθορίζονται αί προϋποθέσεις χορηγή
σεως άδειας άσκήσεως έπαγγέλματός Εμπορικού Άντι- 
προσώπου Εισαγωγής καί Έξαγωγής εις τούς αλλοδαπούς.

Διά τοϋ άρθρου 6 καθορίζονται αί προϋποθέσεις χορηγή
σεως άδειας άσκήσεως τοϋ έπαγγέλματός Εμπορικού ’Αντι
προσώπου εις ’Ανωνύμους Εταιρείας ή Εταιρείας Περιω- 
ρισμένης Ευθύνης, Όμορρύθμους καί Ετερορρύθμους τοιαύ- 

^ τας, ώς καί αί ύποχρεώσεις τούτοιν.
ή Ένώ μέχρι τοϋδε ή ’Ανώνυμος Εταιρεία καί ή Εταιρεία 

Περιωρισμένης Εύθύνης έδει νά άναθέση τήν διενέργειαν 
τών άντίπροσωπευτικών έργασιών εις ύπάλληλον ταύτης, 
ήδη έπιτρέπεται ή άνάθεσις τών έργασιών τούτων καί εις 
οίονδήποτε μέλος τής διοικήσεως αύτών.

Διά τοϋ άρθρου 7 προβλ,έπεται ή χορήγησις άδειας άσκή
σεως τοϋ έπαγγέλματός εις τήν σύζυγον τού θανόντος ’Αντι
προσώπου, έφ’ όσον κέκτηται τάς προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 
4 τοϋ παρόντος πλ,ήν τού τυπικού προσόντος σπουδών.

Διά τών άρθρων 8 καί 9 άνασυνιστώνται παρά τοίς Έπι- 
μελητηρίοις τά Πειθαρχικά Συμβούλ.ια Έμπορικών Αντι
προσώπων ώς καί τό Άνώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον 
παρά τό Εμπορικέ» καί Βιομηχανικέ» Έπιμελ.ητηρίω 
Αθηνών καττργηθέντα διά τοϋ Α.Ν. 4/1967, καθορίζονται 
ή σύνθεσις τούτων, τά πειθαρχικά παραπτώματα, ή δια
δικασία πειθαρχικής διώξεως καί αί έπιβαλλόμεναι πειθαρ
χικά·. πο.ναί εις τούς Εμπορικούς ’Αντιπροσώπους c»c καί 
τά έπιβαλλόμενα διοικητικά μέτρα εις τάς Εταιρείας.

Ή ά/ασύστασις τών Πειθαρχικών Συμβουλίων έκρίθη 
ά.αγκχία διά τήν έπιβολ,ήν κατά τών Έμπορικών Άντιπρο- 
σώπων πειθαρχικών ποινών μέχρι καί τής στερήσει»', τιϋ 
δικαιώματος άσκήσεως τοϋ έπαγγέλ.ματος πρός προστασίαν 
τών συναλλασσομένων, τοσοϋτον μάλλον καθ’ όσον ouTCt 
έρχονται εις έπαφήν μετά τών οίκων οής άλλοδαπής, τυχόν 
δέ παρεκτροπή των, έκτος τών συνεπειών τάς οποίας έχει 
αύτη έν τώ έσωτερικέ», δύναται νά έκθέση καί τήν χώραν 
μας είς τό έξωτερικόν.

Διά τοϋ άρθρου 10 καθορίζονται αί έπιβαλλόμεναι noivt- 
καί κυρώσεις είς τούς άνευ άδειας διενεργούν τας έμπορικάς 
πράξεις Εμπορικού ’Αντιπροσώπου.

Διά τοϋ άρθρου 11 καθορίζονται μεταβατικαί διατάξε ς 
άφορώσαι τήν χορήγησιν άδειών άσκήσεως έπαγγέλ.ματος 
εις φυσικά πρόσωπα μή έχοντα τό τυπικόν προσόν σπουδών 
έφ’ όσον κέκτηνται άποδεδειγμένως ύπερδεκαετή έμπερικήν 
ή ύπερπενταετή ά.τιπροσωπευτικήν πείραν, συντρέχουν δέ 
καί αί λοιπαι προϋποθέσεις τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου ή 
είς μή ά/ανεώσαντπς τήν άδειαν τοϋ Εμπορικού ’Αντιπρο
σώπου συμφοινως τώ άρθρω 11 τοϋ Ν. 3S14/1958.



Ή ώς άνω άδεια χορηγείται κατόπιν υποβολής ύπό των 
ενδιαφερομένων σχετική; αίτήσεως έ/τός αποκλειστικής 
προθεσμίας εξ (G) μηνών άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος 
Νόμου.

'Ωσαύτως επιβάλλεται ΰποχρέωσις εις τούς λαβόντας 
άδειαν άσκήσεως επαγγέλματος Εμπορικού ’Αντιπροσώπου 
Εισαγωγής μετά την έν έτει 1967 κατάργησιν τής Έπιτρο- 
ττής τοΰ άρθρου 3 τοΰ Α.Ν. 2765/1941 όπω., άντικαταστή- 
σωσι ταύτας εντός ώρισμένης προθεσμία;.

Διά τοΰ άρθρου 12 καταργοϋνται όλαι αί κείμεναι διατά
ξεις περί Εμπορικών ’Αντιπροσώπων Εισαγωγής ώς καί 
πάσα άλλη διάταξις γενική ή ειδική άντικειμένη εις τάς 
διατάξεις τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου ή άναγομένη εις 
θέματα ύπ’ αΰτοϋ εΐδικώς ρυθμιζόμενα.

Διά τοΰ άρθρου 13 παρέχεται ή ευχέρεια διαθέσεως τών 
υπέρ τοΰ οικείου λογαριασμού πραγματοποιηθεισών εισπρά
ξεων κατά τό διάστημα κατά τό όποιον, καταργηθείσης τής 
’Επιτροπής ’Εμπορικών ’Αντιπροσώπων δυνάμει τοΰ Α.Ν. 
65/1967, τάς σχετικάς άδειας έχορήγει ή υπηρεσία τοΰ 
Υπουργείου ’Εμπορίου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ν. 3814/1958 άρθρον 1.
’Εμπορικός ’Αντιπρόσωπος έν τή έννοια τοΰ παρόντος 

Νόμου είναι παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον τό οποίον 
υπό ίδιαν έπωνυμίαν καί κατ’ επάγγελμα μεσολαβεί ώς 
άντιπρόσωπος ενός ή πλειόνων άλλοδαπών οίκων δι’ εισα
γωγήν αλλοδαπών εμπορευμάτων.

Α.Ν. 2765/1941 άρθρον 2 παρ. 1 καί 2.
1. Διά τήν άσκησιν τοΰ επαγγέλματος τοΰ Έμπορικοΰ 

’Αντιπροσώπου Εισαγωγής απαιτείται άδεια τής κατά τό 
άρθρον 3 τοΰ παρόντος Νόμου όριζομένης Επιτροπής.

2. Διά Β. Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τοΰ έπί 
τής Εθνικής Οικονομίας Ύπουργοΰ, μετά γνωμοδότησιν 
τής κατά τό άρθρον 3 τοΰ παρόντος Νόμου ’Επιτροπής, 
δύναται νά όρίζηται ό άριθμός τών κατά το άρθρον 1 ’Εμπο
ρικών ’Αντιπροσώπων Εισαγωγής καθ’ άπαν τό Κράτος.
Ν. 3S14/1958 άρθρον 3 παρ. 1, άρθρον 3 παο. Ζ'. Β.Δ. 

491/30/31/5/1965.
Συνιστάται παρά τώ Εμπορικό» καί Βιομηχανικό» Έπι- 

μελητηρίω Επιτροπή άποτε)θυμένη : 1) Έκ τοΰ Δ/ντοΰ 
Όργανώσεως τοΰ Υπουργείου ’Εμπορίου, 2) εκ τοΰ αρμο
δίου Τμηματάρχου, τής Διευθύνσεως Όργανώσεως Έσω- 
τερικοΰ Εμπορίου τοΰ Υπουργείου ’Εμπορίου, 3) Έξ ενός 
ετέρου δημοσίου υπαλλήλου, όριζομένου μετά τοΰ άναπλη- 
ρωτοΰ του υπό τοΰ Ύπουργοΰ ’Εμπορίου, 4 ) ’Εξ ενός ’Αν
τιπροσώπου τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικού Επιμελη
τηρίου ’Αθηνών, 5) Έκ τριών Εμπορικών ’Αντιπροσώπων 
Εισαγωγής ήτοι έξ ενός έκάστου τών Συνδέσμων ’Αθηνών, 
Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, ύποδεικνυομένων μετά τών 
αναπληρωτών των ΰπό τών οικείων Συνδέσμων μεταξύ 
τών μελών αύτών. Πρόεδρος τής Επιτροπής τυγχάνει ό 
έκ τών μελών αύτής κατά βαθμόν άνώτερος δημόσιος υπάλ
ληλος καί μεταξύ ισοβαθμίων ό άρχαιότερος.

Ή ’Επιτροπή έκλέγει μεταξύ τών μελών της ενα ’Αντι
πρόεδρον καί διορίζει τόν γραμματέα αυτής.

Ν. 3814/1958 άρθρον 3 παρ. 2.
Ή θητεία τών μελών τής Επιτροπής ορίζεται τριετής. 

Ν. 3814/1958 άρθρον 3 παρ. 3.
Δι’ ειδικού κανονισμού συντασσομένου υπό τής κατά τήν 

προηγουμένην παράγραφον συνιστωμένης ’Επιτροπής καί 
έγκρινομένου ύπό τοΰ Ύπουργοΰ Εμπορίου, Οέλουσι καθο- 
ρισθή ό τρόπος τών έργασιών τής Επιτροπής, τά έξοδα 
κινήσει.»; τών μελών καί τοΰ Γραμματέως, ό τρόπος προσ-

λήψεως μέχρι δύο έπί συμβάσει υπαλλήλων καί ενός κλητή
ρας αύτής έπί μηνιαίαις άποδοχαίς μέχρι δραχμών χιλίων 
πεντακοσίων, ώς καί τά καθήκοντα καί υποχρεώσεις αυτών, 
τά τών δαπανών έν γένει τής Επιτροπής αίτνες δεν δύναν- 
ται να ύπερβώσι τάς 100 χιλιάδας δραχμάς έτησίως καί 
αίτινες βαρύνουσιν έξ ολοκλήρου τόν οίκεΐον παρά τή Τρα- 
~έζη τής Ελλάδος ύπέρ τής Επιτροπής λογαριασμόν καί 
πάσα λεπτομέρεια διά τήν έν γένει λειτουργίαν αυτής.
Σημ. (Ή ώς άνω Επιτροπή δέν διετηρήθη βάσει τοΰ άρΟοου 

3 Α.Ν. 4/1937).

Ν. 3814/1958 άρθρον 4.
1. Πάς προτιθέμενος ν’ άσκήση εφεξής τό έπάγγελμα 

του Εμπορικού Αντιπροσώπου ύποχρεοΰται νά ύποβάλη 
εις τό Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν Έπιμελητήριον τής 
περιφέρειας εν ή επιθυμεί ούτος ν’ άσκήση τό έπάγγελμα 
τούτο, αΐτησιν συνοδευομένην α) ύπό πιστοποιητικού έμ- 
φαίνοντος ότι δέν κατεδικάσθη ή ότι δέν έκκρεμεΐ κατ’ 
αύτοΰ κατηγορία δι’ αδικήματα, /κλοπής, ύπεξαιρέσεως, 
απατης, παραποιήσεως, ψευδορκίας, απιστίας, λαθρεμπο
ρίας, δόλιας χρεωκοπίας, παραβάσεως τοΰ νόμου ο περί 
συναλλάγματος», β) Ύπό πιστοποιητικού Δήμου ή Κοινό- 
τητος ότι φέρεται εγγεγραμμένος εις τά μητρώα αύτών. 
γ) *3πό πιστοποιητικού Πρωτοδικείου OTt δέν έκηρύ/_θη 
εις κατάσχεσιν πρωχεύσεως. δ) Ύπό απολυτηρίου Γυμνασίου

-ή Δημοσίας Εμπορικής- Σχολής ή -άλλης άνεγνωρίσμένης 
ισοτίμου προς ταύτας Σχολής, ε) Ύπό πιστοποιητικού τοΰ 
οικείου Συνδέσμου Εμπορικών ’Αντιπροσώπων ότι είργά- 
σθη έπί δεκάμηνον χρονικόν διάστημα παρ’ Εμπορικό» 
Άντιπροσώπω. στ) Ύπό άποδείξεως καταθέσεως παρά τή 
Τραπέζη τής Ελλάδος παράβολου 200 δραχμών μέν έφ’ όσον 
ό αϊτών είναι φυσικόν πρόσωπον, 400 δρχ. έφ’ όσον είνε ι 
Όμόρρυθμος Εταιρεία καί 690 δρχ. έφ’ όσον ό αϊτών είναι 
Ανώνυμος Εταιρεία ή 'Εταιρεία Π εριωριτμέντ ς Εέάύνης 
ύπέρ τοΰ παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος λειτουργού ντο; 
λογαριασμού τής Επιτροπής τοΰ άρθρου 3 τοΰ Α.Ν. 2765/ 
1941.

2. Τό Έπιμελητήριον διαβιβάζει έντός μηνός τάς έν 
λόγω αιτήσεις μετά σχετικής γνωματεύσεως εις τήν Επι
τροπήν τοΰ άρθρου 3, ήτις άποφαίνεται κρίνουσα κατ’ ούσίαν 
καί έπί τή βάσει τών ύπ’ αύτής συλλεγομένων στοιχείων 
ή πληροφοριών περί τών ούσιαστικών προσόντων, τοΰ ήθους 
καί τής φερεγγυότητος τοΰ αίτοΰντος.
Ν. 3814/58 άρθρον 4 παρ. 2 περίοδος 2.

"Άδεια Εμπορικού ’Αντιπροσώπου δύναται νά χορηγηθή 
ύπό τής ’Επιτροπής καί εις πρόσωπα μή έργασθέντα παρ’ 
Εμπορικό» Άντιπροσώπω έφ’ όσον τά πρόσωπα ταΰτα 
κέκτηνται δίπλωμα Άνωτάτης ή Άνω τέρας Εμπορικής 
ή Οικονομικής Σχολής ήμεδαπής ή άλλοδαπής ή υπήρξαν 
έπί εν έτος καί πλέον εγγεγραμμένοι εις τό ’ Εμπορικόν 
Έπιμελητήριον ώς έμποροι ή βιομήχανοι ή έκ τών προοκο- 
μιζομένων στοιχείων προκύπτει ότι ταΰτα κέκτηνται ίκανάς 
άντιπροσωπευτικάς γνώσεις ή έμπορικήν πείραν.

Εις τάς περιπτώσεις ταύτας διά τήν άπαρτίαν τής Επι
τροπής απαιτείται ή παρουσία πέντε έκ τών μελών αύτής.
Ν.Δ. 4231/1962 άρθρον 13.

Διά τήν χορήγησιν άδειας Εμπορικού ’Αντιπροσώπου 
Εισαγωγής εις τούς έκ τής άλλοδαπής Έλληνας υπηκόους 
ή τό γένος, δέν άπαιτείται τό ύπό τής προηγούμενης παρα
γράφου προβλεπόμενον τυπικόν προσόν σπουδών, άναπλη- 
ρούμενον ύπό εύδοκίμου ΰπερπενταετοΰς αντιπροσωπευτικής 
πείρας ή ύπερδεκαετοΰς έμπορικής τοιαύτης. κατά τήν κρί- 
σιν τής Επιτροπής τοΰ άρθρου 3.
Ν. Δ/γμα 3814/195S άρθρον 4 παρ. 3 καί 4.

3. Αί άδειαι άσκήσεως τοΰ επαγγέλματος Εμπορικού 
’Αντιπροσώπου έκδίδονται ύπό τής κατά τό άρθρον 3 Επι
τροπής έπί χαρτοσήμου δραχμών όγδοήκοντα καί κατα- 
χωροΰνται εις ειδικόν βιβλίον τηρούμενου ύπ’ αύτής.ο
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4. Ό λαβών τήν άδειαν Έμπορικός ’Αντιπρόσωπος ύπο- 
χρεοϋται όπως εντός διμήνου :

α) εγ/ραφή εις τό οίκεϊον Επιμελητήριον καί
3) προσκόμιση εις τήν ’ Επιτροπήν άδειαν άσκήσεως επι

τηδεύματος τής Οικονομικής ’Εφορίας εις ήν ανήκει ούτος, 
άλλως ή άδεια θεωρείται άκυρος.
Ν'. 2765/11(41 άρΟριν 1().

1. Πας Εμπορικός Αντιπρόσωπος Εισαγωγής ύποχρεοϋ- 
ται να άναγράφη εις τά ΰπ αύτοϋ χρησιμοποιούμενα παντός 
είδους έγγραφα (αλληλογραφίαν, διπλότυπα παραγγελιών 
κ.λ.π.) τήν φρασιν «’Εμπορικός’Αντιπρόσωπος Εισαγωγής» 
καί τον αριθμόν άδειας τής Επιτροπής.

2. * Η αναγραφή τής τοιαΰτης φράσεως ΰπό μή έφωδια- 
σμένου δι’ άδειας άσκήσεως έπαγγέλ,ματος τής κατά τό 
άρθρον 3 ’Επιτροπής, θεωρείται ώς παράβασις τοϋ παρόντος 
Νόμου καί διώκεται καί τιμωρείται κατά τό άρθρον 11 τοϋ 
Ν. 2765/1941 ώς άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ 
Ν. 3814/1958.
Α.Ν. 2765/1941 άρθρον 6 παρ. 1, 2, 3, 4.

Πρσκειμένου περί ά/λοδαπών ’Εμπορικών ’Αντιπροσώπων - 
Εισαγωγής αί άδειαι άσκήσεως επαγγέλματος παρέχονται 
ύπό τής κατά τό άρθρον 3 ’Επιτροπής κατά τάς διατάξεις 
των άρθρων 4 καί 5 τοϋ παρόντος Νόμου, έπί τώ δρω τής 
αμοιβαιότητας καί ΰπό τάς προϋποθέσεις τοϋ περί αλλοδα
πών Νόμου καί υπό τούς προσθέτους όρους, περιορισμούς 
η οιατυπώσεις αίτινες άπαιτοϋνται διά τήν άσκησιν τοϋ επαγ
γέλματος τοϋ ’Εμπορικού ’Αντιπροσώπου Εισαγωγής παρ’ 
ημεδαποϋ έν τή χώρα ής υπήκοος τυγχάνει ό ολλοδαπός 
Εμπορικός ’Αντιπρόσωπος.

2. Ό όρος τής άμοιβαιότητος καί αί λοιπαί προϋποθέσεις 
διά τήν έν τή αλλοδαπή άσκησιν τοϋ επαγγέλματος τοϋ ’Εμ
πορικού ’Αντιπροσώπου Εισαγωγής παρ’ ήμεδαποϋ βε- 
βαιοϋνται δι’ ειδικής έκάστοτε πιστοποιήσεως έκδιδομένης 
ΰπό τής οικείας Βασ. Ελληνικής Πρεσβείας έν τή χώρα 
ης υπήκοος τυγχάνει ό αλλοδαπός ’Εμπορικός ’Αντιπρόσω
πος Εισαγωγής.

3. Λύναται κατά τό άρθρον 3 ’Επιτροπή νά ζητήση πλήν 
των εν άρθρω 4 καί 5 άναφερομένων καί πιστοποιητικά έκ- 
διδόμενα ύπό τών αρμοδίων ’Αρχών τής Χώρας, ής υπή
κοος τυγχάνει ό άλλοδαπός ’Εμπορικός ’Αντιπρόσωπος Ει
σαγωγής.

4. *11 άδεια άσκήσεως τοϋ επαγγέλματος τοϋ άλλοδαποϋ 
’Αντιπροσώπου Εισαγωγής άνακαλ.εϊται ύπό τής κατα τό 
άρθρον 3 ’Επιτροπής άμα τή λήξει τής άδειας παραμονής 
αύτοϋ εν Έλ,'άδι.

Ν. 3814 1958 άρθρο ν 6 έδ. α'. β'. γ\
α) ’Ανώνυμοι Έλλην·.;;αί Έταιρεΐαι καθώς καί Έται- 

ρεΐαι Περιωρισμένης Ευθύνης δύνανται νά τύχωσιν έφεξής 
άδειας άσκήσεως επαγγέλματος ’Εμπορικού Άντιπροσώτ.ου 
Εισαγωγής, έο’ όσον ή ενέργεια τών κατά τό άρθρον 1 τοϋ 
παρόντος άνν.προσωπευτικών εργασιών προβλέπεται έν τώ 
έταιρικώ αύτών Καταστατικώ.

β) Άνούνυμος Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευ
θύνης εις ήν ήθε/.ε χορηγηθή άδεια άσκήσεως επαγγέλματος 
ύποχρεοϋται νά άναθέση τήν διεύΟυνσιν τών άντιπροσωπευτι- 
κών αύτής εργασιών εις ύπάλληλον Ελληνικής ύπηκοότητος 
και συγκεντροϋντα τά κατά τον παρόντα νόμον άπαιτούμενα 
προσόντα, τούτου βεβαιουμένου δι’ ειδικής προσθέτου άδειας 
τής κατά τό άρθρον 3 Επιτροπής.

γ) 3 πο τους ορούς καί προϋποθέσεις τών προηγουμένων 
παραγράφων τοϋ παρόντος άρθρου, δύναται νά έπιτραπή 
κ*7°.ρν οικείας ’Επιτροπής, εις Όμορρύθμους
και_ Ετερορρύθμους Εταιρείας, ή ενέργεια άντιπροσωπευ- 
τικών εργασιών, εφ’ όσον £ν τούλάχιστον τών Όμορρύθμων 
μελών κέκτηται την ύπό τοϋ παρόντος Νόμου προβλεπομένην 
αδειαν.

Ν. 3814 1953 άρθρον 7.
’Εν περιπτώσει θανάτου Εμπορικού ’Αντιπροσώπου, 

παρέχεται ύπό τής ’Επιτροπής τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος 
Νόμου καί ύπό τάς προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος 
(πλήν τοϋ έδαφ. δ'.), άδεια συνεχίσεως τών εργασιών τοϋ 
άποΟανόντος εις τήν σύζυγον ή εις ένα μόνον εκ τών κληρο
νόμων αύτοϋ άνιόντα ή κατιόντα μέχρι καί τοϋ δευτέρου 
βαθμού συγγένειας, έφ’ όσον ήθελε ζητηθή αϋτη έντός έτους 
άπό τοϋ θανάτου αύτοϋ.

Ν. 3814/1958 άοΟρ. 8 παρ. 1 ώς έτροποποιάθη διά παο. 
β. άρθρ. 3 Β.Λ. 4!· 1/30/31 Μαίου 1965.

Παρ’ έκάστω Έμπορικώ καί Βιομηχανικό) Έπιμελ.ητη- 
ρίω Κεντρικό) ή Περιφερειακό) συνιστάται Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον ’Εμπορικών Άντιπροσούπων, συγκείμενον :

1. Έξ ενός Πρ·θ)τοδίκου τής έδρας τοϋ οικείου ’Επιμελη
τηρίου ώς Προέδρου, όριζομένου μετά τοϋ άναπληρωτοϋ του 
ύπό τοϋ οικείου Προέδρου Πρωτοδικών.

2. Έκ τοϋ Προέδρου τοϋ οικείου ’Επιμελητηρίου, άνα- 
πληρουμένου ύπο τοϋ νομίμου αύτοϋ άναπληρωτοϋ.

3. Έξ ενός ’Εμπορικού-’-Αντιπροσώπου Θΐκων-’Εξωτε
ρικού έκλεγομένου κατ’ έτος μεθ’ ενός άναπληρωματικοϋ, 
ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ έν τή αυτή πόλει Σωμα
τείου Εμπορικών ’Αντιπροσώπων καί ελλείψει τοιούτου 
ύπό τοϋ οικείου ’Επιμελητηρίου.

Χρέη Γραμματέως έκτελεϊ δημόσιος ύτ;άλ( ήλος ή υπάλ
ληλος τοϋ οικείου Επιμελητηρίου όριζόμενής μετά τοϋ 
άναπληρωτοϋ του υπό τοϋ Προέδρου τοϋ Πειθαρχικού Συμ
βουλίου. Προκεψ-ένου περί τοϋ Ε.Β.Ε. ’Αθηνών άντί τοϋ 
υπ’ άριθ. 1 μέλους μετέχει ό Νομικός Σύμβουλος τοϋ Υ
πουργείου Εμπορίου άναπληρούμενος ύπό τοϋ Νομικού 
Συμβούλου τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας.
Σημ. Τό Συμβούλιον τούτο δεν διετηρήθη άτε καταργηθέν 

βάσει τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 4/1967.

Ν. 3814/1958 άρθρ. 8 παρ. 2.
.Λόγοι επιβολής πειθαρχικών ποινών είναι οιαδήποτε άπο- 

δεδειγμένη ενέργεια άντιπροσωπευτικής ή εμπορικής φύ- 
σεως τοϋ διωκομένου ’Αντιπροσώπου άντιβαίνουσα εις τούς 
Νόμους ή τάς κρατούσας έμπορικάς ή άντιπροσωπευτικάς 
συνήθειας ή τά συναλλακτικά ήθη ή τήν καλήν πίστιν καί 
τά χρηστά ήθη.

Ν. 3814/1958 άρθρον 8 παρ. 3..
Τά Πειθαρχικά Συμβούλια τών Εμπορικών Άντιπροσώ- 

πων επιλαμβάνονται τή έγκλήσει τοϋ οικείου Εμπορικού 
’Επιμελητηρίου ή Σωματείου Εμπορικών ’Αντιπροσώπων 
ή οίουδήποτε έχοντος έννομον συμφέρον καί δικάζουσι κατ’ 
ούσίαν μή δεσμευόμενα ύπό δικονομικών τύπων, κρίνουσι 
κατ’ έλευθέραν κρίσιν, δυνάμενα ν’ άποφασίζωσι τήν έξέ- 
τασιν μαρτύρων καί αποδεικτικών εγγράφων, νά διατάσσωσι 
πραγματογνωμοσύνας ή αυτοψίας, νά έπιτρέπωσι τήν παρά- 
στασιν δικηγόρων καί ζητώσι τήν συνδρομήν πάσης άρμο- 
δίας Δημοσίας ’Αρχής.

Ν. 3S14/1958 άρθρ. 8 παρ. 4.
Αί δυνάαεναι νά έπιβληθώσι ποιναί είναι :

α) Έπίπληξις
β) Πρόστιμον άπό 500 δραχμ. μέχρι 5.000 εΐσπραττο- 

μένων κατά τάς διατάξεις περί είσπράξεως Δημοσίων ’Εσό
δων.

γ) Προσωρινή στέρησις τοϋ δικαιώματος άσκήσεως 
επαγγέλματος μέχρις ενός έτους.

δ) 'Οριστική στέρησις τοϋ δικαιούματος άσκήσεως επαγ
γέλματος τοϋ Εμπορικού ’Αντιπροσώπου οίκων εξωτερικού, 
διά τής διαγραφής αύτοϋ έκ τοϋ Μητρώου τοϋ οικείου ’Επι
μελητηρίου.
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N. 3814/1958 άρθρ. 8 παρ.5.
Κατά τών άττοφάσεων των Πειθαρχικών τούτων Συμβου

λίων χωρεϊ προσφυγή ένώπιον τοϋ παρά τώ Έμπορικω 
καί Βιομηχανικό) Έπιμελητηρίω ’Αθηνών έδρεύοντος 
Άνωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικών ’Αντι
προσώπων συγκειμένου έκ της ’Επιτροπής τού άρθρου 3 
τοϋ παρόντος Νόμου, ώς έχει, ένισχυομένη; δι’ ενός Έφέ- 
του, όριζομένου υπό τού Υπουργού Δικαιοσύνης.

Πρυσφυγή ενώπιον τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου δέον νά 
συνοδεύηται ύπό παράβολου έκ δραχμών 500 πρός κάλυψιν 
τών δαπανών τοϋ Δικαστηρίου.

At άποφάσεις τών ανωτέρω Συμβουλίων κοινοποιούνται 
πρός τούς άντιδίκους μέσω τοϋ οιεείου ’Επιμελητηρίου, 
ύποχρεουμένου τούτου εις την δημοσίευσιν τών αποφάσεων 
τούτων διά τοιχοκολλήσεως.

Τά ανωτέρω πρόστιμα της παραγράφου 5 τοϋ παρόντος 
άρθρου έκπίπτονται υπέρ τοϋ Δημοσίου.
Ν. 3814/1958 άρθρον 9.

Έγκλήσει τοϋ οικείου ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου ή Σω
ματείου Εμπορικών ’Αντιπροσώπων ή οΐουδήποτε έχοντας 
εννομον συμφέρον επιβάλλεται χρηματική ποινή άπό 2.000 
δΡ77.9· μέχρι 5.000 δραχμ. και έν υποτροπή άπό 7.000 μέχρι 
20.000 δραχμών ή ποινική κύρωσις μέχρι τριών μηνών φυ- 
7-άκισεως η και άμφοτεραι αί ποιναί εις πάντα άσκοϋντα 
πραςεις έκ τών άναφερομένων είς τά άρθρα 1 καί 2 τοϋ 
παρόντος Νόμου, άνευ τής κατά τον παρόντα νόμον άπαι- 
τουμένης άδειας άσκήσεως επαγγέλματος ή έν πάση περι- 
πτωσει χοησιμοποιοΰντα τον τίτλον τοϋ ’Εμπορικού ’Αντι
προσώπου^ άνευ άδειας.

'ψ ,
Έν Άθήναις τή 21 Φεβρουάριου 1976 

Οί 'Υπουργοί
’Εξωτερικών ’Εμπορίου Δικαιοσύνης

Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΆΚΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής καί Επαγωγής.

Άρύρον 1.
Εμπορικός Αντιπρόσωπος Εισαγωγής καί Επαγωγής 

είναι πάν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον τό όποιον ύπό Βίαν επω
νυμίαν και κατ επάγγελμα επιμελείται διά λογαριασμόν οίκων 
τής αλλοδαπής, τής εισαγωγής εμπορευμάτων είς τήν ημε
δαπήν. ή οιά λογαριασμόν οίκων τής ημεδαπής τής επαγωγής 
εμπορευμάτων είς τήν άλλοδαπήν.

Άρύρον 2.
Διά τήν άσκησιν τοϋ έπαγγέλματος τοϋ Έμπορικοϋ ‘Αντι

προσώπου εισαγωγής καί επαγωγής απαιτείται άδεια τής 
κατά τό άρ-Spov 3 τοϋ παρόντος νόμου οριζόμενης Έπιτρο- 
πής.

Άρ·ύρον 3.
1. Συνιστάται διά τοϋ παρόντος παρά τώ Έμπορικω και 

Βιομ.ηχανικώ Επιμελητηρίω Αύηνών. Επιτροπή άποτελου- 
μενη έκ τοϋ Διευύυντοϋ Όργανώσεως Εσωτερικού Εμπορίου 
"ου Υπουργείου Εμπορίου, έκ τοϋ αρμοδίου Τμηματάρχου. 
αναπληρουμένων ύπό τών νομίμων αναπληρωτών των. έπ ένός 
ετερου υπαλλήλου τοϋ Υπουργείου Εμπορίου όριζομένου μετά 
τοϋ άναπληρωτοϋ του δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Εμπορίου, 
έπ ένός άντιπροσώπου τοϋ Έμποροδιομηχανικοϋ Επιμελητη
ρίου Αύηνών ύποδεικνυομένου μετά τοϋ άναπ/.ηρωτοϋ του ύπό 
τουτου καί τριών Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής καί 
Επαγωγής, ήτοι έπ ένός έκαστου τών Συνδέσμων Αύηνών.

Πειραιώς καί Βορείου Ελλάδος, ύποδεικνυομένων μετά τών 
αναπληρωτών των ύπό τών οικείων Συνδέσμων μεταξύ τών 
μ.ελών αυτών.

Πρόεδρος τής Επιτροπής είναι ό έκ τών μελών αυτής 
κατά όα-ύμόν ανώτερος Δημόσιος Ύπάλλη/,ος μεταπύ δε 
όμοιοδαύμίων ό αρχαιότερος έν τφ όα-ύμώ.

Ή Επιτροπή συγκροτείται δι' άποφάσεως τού Υπουργού 
Εμπορίου. Διά τής αύτής άποφάσεως ορίζεται ό Αντιπρόεδρος 

τής Επιτροπής καί ο Γραμματεύς αυτής.
Ή Επιτροπή έπικουρείται είς τό έργον της ύπό διοικητικών 

ύπα/,λήλων διατιύεμένων είς αυτήν ύπό τοϋ Εμπορικού καί 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Άύηνών. Ό άρι-ύμός τών δια
τιθέμενων ύπαλλήλων καί ό τρόπος έργασίας αυτών -ύέ/.ουν 
κα-ύορισύή διά τής προίλεπομένης διά τής παρ. 3 τοϋ παρόν
τος Υπουργικής άποοάσεως.

2. Ή θητεία τών μελών τής Επιτροπής ορίζεται τριετής.

3. Δι’ άποφάσεως τοϋ ‘Υπουργού Εμπορίου -όέλουσι κα-So-
ρισ-όή ό τρόπος τών εργασιών τής "Επιτροπής, τά τών δαπα
νών λειτουργίας τσ.ότης. συμπεριλαμίανομένων είς ταύτας και 
τών άμοιδών τών με/,ών καί τοϋ Γραμ.'ΐατέως τής Επιτρο
πής. αιτινες ίαρύνουσιν έπ ολοκλήρου τον παρά τή Τραπέζη 
τής Ελλάδος συνιστώμενον διά τής έπομένης παραγράφου 
■τοϋ- παρόντος—λογαριασμόν. -------— ---- --------------------------

4. Συνιστάται παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος /.ογαρια- 
σμός ύπερ τοϋ Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αύηνών ύπο τον τίτλον «Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν Επι

μελητήριου Άύηνών λογαριασμός Επιτροπής άρύρου 3
Ν.........». Αρμόδιος πρός άνάληψιν χρηματικών ποσών έκ
τοϋ λογαριασμού τούτου είναι ό Πρόεδρος τής 'Επιτροπής ή 
ό ύπ’ αΰτοϋ νομίμως πρός τούτο έξουσιοδοτημένος. Ούτος τυγ
χάνει ϋπόλογος διά τήν κατά τάς διατάσεις τοϋ παρόντος 
όιαχείρισιν τών ποσών τούτων. Τυχόν δημιουργηύησόμενα ύπό- 
λοιπα τοϋ λογαριασμού τούτου διατί-όενται δι’ άποφάσεως τοϋ 
Υπουργού Εμπορίου πρός άνέγερσιν κτιρίων τοϋ 'Υπουργείου 
Εμπορίου.

Άρ-όρον 4.
1. Διά τήν χορήγησιν άδειας ‘Εμπορικού Αντιπροσώπου 

Εισαγωγής καί Εξαγωγής ύποόά/.λ.εται είς το Εμπορικόν 
καί Βιομηχανικόν Επιμελητήριου τής ρεερισερείας έν ή έπι- 
·ί»υμεί ούτος ν’ άσκήση τό έπάγγελμα τούτο αίτησις συνοδευο- 
μένη:

α) Ύπό πιστοποιητικού έμςαίνοντος ότι δεν κστεδικάσό»η 
ούδ' έκκρεμεϊ κατ' αύτοϋ κατηγορία διά παράίασιν τών περί 
συναλλάγματος καί προστασίας τοϋ έόνικοϋ νομίσματος Νό
μων ή δι" άδικήματα κλοπής, ϋπεξαιρέσεως. άπάτης. π/.αστο
γραφίας. χρεωκοπίας. λαθρεμπορίας, ψευδορκίας, 
φίας. δωροδοκ.ίας. καταδολ.ιεύσεως τών δανειστών, 
καί έκδιάσεως ή έπί απόπειρα τούτων.

τοκογ/.υ- 
άπιστίας

6) Ύπό πιστοποιητικού Δήμου ή Κοινότητος ότι σερεται 
έγγεγραμμένος είς τά Μητρώα αύτών.

γ) Ύπό πιστοποιητικού Πρωτοδικείου ότι δέν τελεί είς 
κατάστασιν πτωχεύσεως.

δ) Ύπό άζολυτηρίου Γυμνασίου ή Δημοσίας Έμπο

Σχολή; ή :ϊλλης ισοτίμου »ρο; αυτάς Σχολής.

0 Υπό ττ'.ττοτο:ητ:*/.οΰ του olv.iicj Συνδέσμου Εμπο.

Άντ:προσώπ;ων οτ: εΙργάτΟη τοΟλα*/·." τον £ττ* ε ν έτος

Έμπορικφ ‘Αντιπ,:οζωτ.ι-ί εις άντ'./.ει[μένα άντ*. ττροτωτ

Εί ς πόλε » «· r » ~
• τ - * Τ ας cev Οοίαταντα*. Σύνοετμοί Έμπο.

Αντίιπροσωτ:ων. tcι ανωτέρω "ΐττοττο: η Ttv.ov έ*/. δίδεται

τοϋ c,'ικείου Έμπορ ικοϋ καί Βιομηχανικού Επιμελητηρί

ΤΤ ) Ύπό ά-οοεί ξεως κατα·ύέσεως παραόόλου είς τό

τής παραγράφου 4 τοϋ άρ-όρου 3 συνιστώμενον λογαριασμόν, 
τού οποίου τό ποσόν κα-ύορίζεται έκάστοτε δι άποφάσεως τοϋ 
Υπουργού Εμπορίου, δημοσιευόμενης διά τή; Εφημεριδος 
τής Κυόερνήσεως.


