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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2149 της 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1986 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εμπορικών Αντιπροσώπων Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 76 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:— 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εμπορικών Αντι

προσώπων Νόμος του 1986. 
2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του 

κειμένου:— 
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίάν 
«εισαγωγή» μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλλαγών 

και συγγενών εκφράσεων σημαίνει την διά θαλάσσης ή αέρος 
μεταφοράν εμπορευμάτων εν τη Δημοκρατία εκ της αλλοδαπής· 

«εμπορικός αντιπρόσωπος» σημαίνει παν φυσικόν ή νομικόν 
πρόσωπον το οποίον υπό ιδίαν επωνυμίαν μεσολαβεί ως αντι

πρόσωπος ενός ή πλειόνων προσώπων, δια την εισαγωγήν αλλο

δαπών εμπορευμάτων, ή την εξαγωγήν εγχωρίων προϊόντων, ή διά 
την διάθεσιν εγχωρίων προϊόντων επιτοπίως και περιλαμβάνει τον 
αποκλειστικόν αντιπρόσωπον—διανομέα· 

«εξαγωγή» μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλλαγών 
και συγγενών εκφράσεων σημαίνει την διά θαλάσσης ή αέρος 
μεταφοράν εγχωρίων προϊόντων εκ της Δημοκρατίας εις την 
αλλοδαπήν 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

(1279) 
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καθίδρυσις και 3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον αρμόδιον διά την εγγραφήν 
ΣυΥβουλ?ο ? εμπορικών αντιπροσώπων και την παροχήν αδείας ασκήσεως του 

επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου, συγκείμενον εξ επτά 
μελών ως ακολούθως: 

(α) Τον εκπρόσωπον του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομη

χανίας, 
(β) τον Έφορον Εταιρειών ή εκπρόσωπον αυτού, 

 (γ) πέντε μέλη εκλεγόμενα εν γενική συνελεύσει υπό των 
εμπορικών αντιπροσώπων και τα οποία να είναι εμπορικοί 
αντιπρόσωποι. 

(2) Διά τους σκοπούς της πρώτης συγκροτήσεως του Συμβουλίου 
συγκαλείται γενική συνέλευσις υπό των μελών των αναφερομένων εις 

, τας παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) άτινα καλούσιν εις την 
τοιαύτη ν γενική ν συνέλευσιν άπαντα τα πρόσωπα τα οποία 
κατέχουσι τα απαιτούμενα προσόντα διά την εγγραφήν των ως εμπο

ρικών αντιπροσώπων, τα ούτω δε εκλεγόμενα πρόσωπα εγγράφονται 
ώς εμπορικοί αντιπρόσωποι, δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(3) Εντός δεκαπέντε ημερών από της γενικής συνελεύσεως 
συγκαλείται συνεδρία του Συμβουλίου κατά την οποίαν τα μέλη 
αυτού εκλέγουσιν ένα εκ των πέντε αιρετών μελών ως Πρόεδρον του 
Συμβουλίου. 

(4) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου, περιλαμβανομένης της 
θητείας του Προέδρου, είναι διετής: 

Νοείται ότι ο Πρόεδρος δεν είναι εκλέξιμος διά τρίτην συνεχή 
περίόδον. 

(5) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύ

ματος του Προέδρου, και εφ' όσον χρόνον διαρκούσι ταύτα, τα μέλη 
του Συμβουλίου εκλέγουσιν ένα εκ των αιρετών μελών ίνα ενεργή ως 
Πρόεδρος διαρκούσης της τοιαύτης απουσίας ή κωλύματος. 

(6) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της χηρείας 
οιασδήποτε θέσεως αυτού. 

(7) (α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και 
προεδρεύει αυτών. Εν περιπτώσει απουσίας του Προέδρου, τα 
παρόντα μέλη εκλέγουσιν ένα εκ των αιρετών μελών όπως προ

εδρεύση της συνεδριάσεως. 
(β) Απαρτίαν αποτελούσι πέντε παρόντα μέλη. 
(γ) Το Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας, εν περιπτώσει δε 

ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν 
ψήφόν. 

(8) Το Συμβούλιον δι' αποφάσεως του εγκρινομένης υπό του 
Υπουργού, δύναται να ρυθμίζη τα των εργασιών αυτού, τα της 
συγκλήσεως των συνεδριάσεων αυτού, την προς τούτο διδομένην 
ειδοποίησιν, την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθουμένην διαδικα

σίαν και την τήρησιν των πρακτικών. 
(9) Άπασαι αι δαπάναι του Συμβουλίου καταβάλλονται εκ των 

υπό του Συμβουλίου εισπρασσομένων τελών. 
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(10) Το Συμβούλιον διορίζει εγκεκριμένους ελεγκτάς διά τον 
έλεγχον των υπ' αυτού τηρουμένων λογαριασμών, οι δε εξηλεγμένοι 
λογαριασμοί υποβάλλονται εις τον Υπουργόν. 

ι 
4.—(1) Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή ως εμπορικός 

αντιπρόσωπος εάν το Συμβούλιον πεισθή ότι είναι καλού χαρά

κτη ρος και ότι δεν έχει καταδικασθή εντός δέκα ετών προ της 
ημερομηνίας της αιτήσεως του δι' αδίκημα ενέχον έλλειψιν 
τιμιότητος ή ηθικήν αισχρότητα ή δι' αδίκημα κατά παράβασιν του 
περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου ή των περί Τελωνείων και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967 έως 1977 ή ότι δεν έχει 
κηρυχθή εις πτώχευσιν και 

(α) είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος τριτοβαθμίου εκπαι

δεύσεως εις εμπορικά, οικονομικά ή άλλα συναφή προς 
αυτά θέματα' ή 

(β) είναι απόφοιτος σχολής μέσης εκπαιδεύσεως και ότι 
υπηρέτησε παρά εμπορικού αντιπροσώπου ή προσώπου 
ασχολουμένου με το εμπόριον διά πέντε τουλάχιστον έτη* 

(γ) ήσκει το επάγγελμα του εμπορικού αντιπροσώπου κατά 
την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου: 

Νοείται ότι εις περίπτωσιν νομικού προσώπου το Συμβούλιον 
δέον όπως πεισθή περί των ανωτέρω εν σχέσει προς τον 
διευθύνοντα σύμβουλον ή γραμματέα του τοιούτου νομικού 
προσώπου. 

5.—(1) Το Συμβούλιον έχει καθήκον όπως εντός τριών μηνών Μητρώον. 
από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατάρτιση και 
μετέπειτα τηρή Μητρώον, καλούμενον «Μητρώον Εμπορικών Αντι

προσώπων», εν ω. εγγράφεται τό όνομα και η διεύθυνσις παντός 
προσώπου εγγραφόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου, ομού μετά 
τοιούτων ετέρων στοιχείων ως το Συμβούλιον ήθέλεν εκάστοτε 
κρίνει αναγκαία. 

(2) Το Συμβούλιον δύναται: 
(α) να διάταξη την διαγραφήν εκ του Μητρώου— 

(ΐ) του ονόματος παντός εμπορικού αντιπροσώπου όστις 
ητήσατο την διαγραφήν του ονόματος αυτού εκ του 
Μητρώου, 

(ii) του ονόματος παντός αποθανόντος εμπορικού αντι

προσώπου, 
(iii) του ονόματος ή ετέρου στοιχείου όπερ ή θελε ν 

εσφαλμένως ή ανακριβώς εγγραφή εν τω Μητρώω, 
και 

(β) να προβαίνη εις τας εκάστοτε αναγκαίας τροποποιήσεις 
του Μητρώου. 

Προσόντα 
απαιτούμενα 
διά την 
εγγραφήν. 

Κεφ. 199 
1972 
82 του 1967 
57 του 1969 
4 του 1971 
45 του. 1973 
12 του. 1977. 
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Ομόρρυθμοι 
•και Ετερόρ
ρυθμοι 
Εταιρείαι 
ενεργούσαι 
αντιπροσωπευ
τικός εργασίας. 

Παροχή αδείας 
εις περίπτωσιν 
θανάτου 
Εμπορικού 
Αντιπροσώπου. 

Απαγορεύεται 
η άσκησίς του 
επαγγέλματος 
του εμπορικού 
Αντιπροσώπου 
άνευ εγγραφής. 

Αδικήματα και 
ποιναί. 

Πειθαρχικοί 
κυρώσεις. 

Ιεραρχική 
προσφυγή. 

6. Υπό τους όρους και προϋποθέσεις των προηγουμένων άρθρων 
δύναται να επιτραπή κατόπιν αδείας του Συμβουλίου, εις ομορ

ρύθμους και ετερορρύθμους εταιρείας να ενεργούν ως εμπορικοί 
αντιπρόσωποι, εφ' όσον έν τουλάχιστον των ομμορρύθμων μελών 
κέκτηται την υπό του Νόμου προβλεπομένην άδειαν. 

7. Εν περιπτώσει θανάτου εμπορικού αντιπροσώπου και εφ' όσον 
ήθελε ζητηθή εντός έξ μηνών από του θανάτου του, το Συμβούλιον, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, εκδίδει άδειαν συνεχίσεως 
των εργασιών του αποβιώσαντος εις το υποδεικνυόμενον υπό του 
εκτελεστού ή διαχειριστού του αποβιώσαντος προσώπου. 

8. Μετά πάροδον ενός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του 
,7ΐαρόντος Νόμου ουδείς— 

(α) ασκεί το επάγγελμα του εμπορικού αντιπροσώπου ή καθ' 
οιονδήποτε τρόπον ενεργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος ή 
προβάλλει εαυτόν ως τοιούτον 

(β) επαγγέλλεται υφ' οιονδήποτε όνομα, επωνυμίαν ή τίτλον 
εν ω διαλαμβάνονται αι λέξεις «εμπορικός αντιπρόσωπος», 

εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου ως εμπορικός αντιπρόσωπος και δεν τω επεβλήθη δυνάμει του 
άρθρου 10 η ποινή της αναστολής. 

9. Πας όστις παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει κατα

δίκης, εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους έξ μήνας, ή 
εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις 
αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

10.—(1) Εάν εμπορικός αντιπρόσωπος— 
(α) καταδικασθή δι' αδίκημα όπερ ενέχει έλλειψιν τιμιότητος, 

ή ηθικήν αισχρότητα, ή 
(β) ευρεθή κατόπιν ερεύνης του Συμβουλίου ένοχος ανέντιμου 

ή επονειδίστου διαγωγής ην επέδειξεν εν τη ιδιότητι 
αυτού ως εμπορικού αντιπροσώπου ή διαγωγής μη συνα

δούσης προς το επάγγελμα αυτού, ή 
(γ) αποδειχθή ότι ενεγράφη ως. εμπορικός αντιπρόσωπος ή ότι 

τω παρεσχέθη άδεια διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων, 
το Συμβούλιον δύναται, αναλόγως της περιπτώσεως, να διάταξη την 
διαγραφήν του ονόματος του εκ του Μητρώου ή την αναστολήν της 
αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του κοινοποιεί δε την τοιαύτην 
απόφασίν του εις τον ενδιαφερόμενον διά συστημένης επιστολής: 

Νοείται ότι το Συμβούλιον δύναται κατά πάντα χρόνον, είτε 
αυτεπαγγέλτως είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου προσώπου, να 
διάταξη την επανεγγραφήν του ονόματος του τοιούτου προσώπου εν 
τω Μητρώω, ατελώς ή τη καταβολή του υπό του Συμβουλίου 
καθορισθέντος τέλους. 

11.—(1) Πας όστις δεν ικανοποιείται εκ της αποφάσεως του 
Συμβουλίου δύναται εντός τριάκοντα ημερών από της εις αυτόν 
κοινοποιήσεως της αποφάσεως, δι ' εγγράφου προσφυγής, εν ή 
εκτίθενται οι προς υποστήριξιν λόγοι, εις τον Υπουργόν να 
προσβάλη την τοιαύτην απόφασίν. 
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(2) Ο Υπουργός εξετάζει την εις αυτόν γενομένην προσφυγήν 
άνευ υπαιτίου βραδύτητος και αφού ακούση ή δώση την ευκαιρίαν 
εις τον προσφεύγοντα ή τον δικαιούχον ή τον εκπρόσωπον αυτού 
όπως υποστηρίξουν τους λόγους εφ' ων στηρίζεται η προσφυγή, 
αποφασίζει επί ταύτης και κοινοποιεί αμελλητί την απόφασιν αυτού 
εις τον προσφεύγοντα; ■ 

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να ανάθεση εις λειτουργόν ή 
επιτροπήν λειτουργών του Υπουργείου του όπως εξέταση ωρισμένα 
θέματα αναφυόμενα εν τη προσφυγή και υποβάλη εις αυτόν το 
πόρισμα της τοιαύτης εξετάσεως προ της υπό του Υπουργού εκδό

σεως αποφάσεως επί της προσφυγής. 
(3) Ο μη ικανοποιηθείς εκ της αποφάσεως του Υπουργού δύναται 

να προσφυγή εις το Δικαστή ριον. ■ . 
12. Πας εμπορικός αντιπρόσωπος υποχρεούνται ν ' αναγράψη εις 

τα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα παντός είδους έγγραφα την φράσιν 
«εμπορικός αντιπρόσωπος» και τον αριθμόν της εγγραφής του. 

13.—(1) Το Συμβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου 
εκδίδει Κανονισμούς, δημοσιευόμενους εν τη επισήμω εφημερίδι της 
Δημοκρατίας διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Άνευ περιορισμού της γενικότητος των διατάξεων του 
εδαφίου (1) οι τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπωσι δι' 
άπαντα ή τίνα των ακολούθων θεμάτων: 

(α) τον καθορισμόν της ακολουθητέας διαδικασίας εν σχέσει 
προς την εγγραφήν, επανεγγραφήν ή έκδοσιν αδείας, 

(β) τον καθορισμόν των τελών εγγραφής, επανεγγραφής ή 
εκδόσεως αδείας, ως επίσης τον χρόνον διαρκείας της 
αδείας, 

(γ) την ρύθμισιν της επαγγελματικής δεοντολογίας, την 
άσκησιν πειθαρχικής διώξεως και την επιβολή ν πειθαρχι

κών ποινών. 
(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου 

κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριά

κοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντι

προσώπων δι ' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους 
ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι 
αμέσως μετά την πάροδρν της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν 
τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι 
δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας από το 
αρμόδιον Υπουργείον εντός δεκαπέντε ημερών από της κοινοποιή

σεως των εις αυτό ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και 
τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

14. Ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν ορισθη

σομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως 
δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας. 

Χρησιμοποιού
μενα έγγραφα 
υπό εμπορικού 
αντιπροσώπου. 

Κανονισμοί. 

' Εναρξις 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 


