Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ
Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ
Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ
ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.

Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 4 ηνπ Ν. 1338/83 “Δθαξκνγή ηνπ
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ (ΦΔΚ 34/Α/83) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην
άξζ. 6 παξ. 4 ην Ν. 1440/84 “πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην Κεθάιαην,
ζην Απνζεκαηηθφ θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο
Δπελδχζεσλ, ζην Κεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αλζξαθνο
θαη Υάιπβνο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ “ΔΤΡΑΣΟΜ”(ΦΔΚ
70/Α/84) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 1775/88 (ΦΔΚ
101/Α/88) θαη ην άξζξν 65 ηνπ Ν. 1892/80 (ΦΔΚ 101/Α/31.7.90).
2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ
αξηζ. Τ1201/5.10.90).
3. Σελ ππ' αξηζκ. 176/91 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζληθήο
Οηθνλνκίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, απνθαζίδνπκε :

Αξζξν 1 : (Άξζ. 1 θαη 2 ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ)
1. θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γ/ηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ
ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΚ) “γηα ηνλ
ζπληνληζκφ ησλ δηθαίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηνπο
εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο (αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο) “πνπ
δεκνζηεχζεθε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ
ΔΚ αξηζ. ΔΔ αξηζ. L 382/ ηεο 31.12.86
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Γ/ηνο, Δκπνξηθφο
Αληηπξφζσπνο είλαη εθείλνο ζηνλ νπνίν, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο
αλεμάξηεηνπ κεζνιαβεηή, αλαηίζεηαη ζε κφληκε βάζε είηε λα
δηαπξαγκαηεχεηαη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ, ην νπνίν

θαιείηαη ζην εμήο “αληηπξνζσπεπφκελνο”, ηελ πψιεζε ή ηελ αγνξά
εκπνξεπκάησλ, είηε λα δηαπξαγκαηεχεηαη θαη λα ζπλάπηεη ηηο πξάμεηο
απηέο επ νλφκαηη θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ.
“3. Ο Δκπνξηθφο Αληηπξφζσπνο :
α) Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα εγγξαθεί σο εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο ζηηο
αξκφδηεο ΓΟΤ θαη ζηα ακηγή Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα ή ζην Δκπνξηθφ
Σκήκα ησλ ινηπψλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ζην Σακείν Αζθαιίζεσο
Δκπφξσλ. (Η πξνυπφζεζε εγγξαθήο ζην Σακείν Αζθαιίζεσο
Δκπφξσλ δελ απαηηείηαη εθφζνλ ν εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο είλαη
αζθαιηζκέλνο κε άιιε θπξία αζθάιηζε).
(Η κέζα ζε ( ) δεχηεξε πξφηαζε ηνπ άλσ εδαθίνπ θαηαξγήζεθε απφ
ην άξζ. 1 ηνπ ΠΓ 312/8-22 Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168).
β) Μπνξεί λα δηαηεξεί ππαληηπξνζψπνπο ζηελ έδξα ηεο
εγθαηάζηαζήο ηνπ ή ζε άιιεο πφιεηο κέζα ζηνλ γεσγξαθηθφ ηνκέα
ζηνλ νπνίν αζθεί ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ”.
(Η παξ. 3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ην άξζ. 1 ηνπ ΠΓ 249/23-28
Ινπλ. 1993 - ΦΔΚ Α 108).
4. Δκπνξηθνί Αληηπξφζσπνη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο Γ/ηνο,
δελ κπνξνχλ λα είλαη ηδίσο :
α) Σα πξφζσπα ηα νπνία ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ νξγάλνπ έρνπλ ηελ
εμνπζία λα δεζκεχνπλ κία εηαηξεία ή έλσζε πξνζψπσλ.
β) Οη εηαίξνη νη νπνίνη έρνπλ λφκηκε εμνπζία λα δεζκεχνπλ ηνπο
άιινπο εηαίξνπο.
γ) νη δηαρεηξηζηέο πνπ νξίδνληαη απφ ην δηθαζηήξην, νη εθθαζαξηζηέο
ή νη ζχλδηθνη πησρεχζεσο.

Αξζξν 2 : (Αξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ).
“Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ΠΓ/ηνο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα :
α) Σνπο κε ακεηβνκέλνπο Δκπνξηθνχο Αληηπξνζψπνπο.

β) Σνπο Δκπνξηθνχο Αληηπξνζψπνπο εθφζνλ ζπλαιιάζζνληαη ζηα
Υξεκαηηζηήξηα Δκπνξεπκάησλ ή ζηηο αγνξέο πξψησλ πιψλ.

Αξζξν 3 : (Αξζ. 22 ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ).
(Καηαξγήζεθε απφ ην άξζ. 4 ηνπ ΠΓ 249/23-28 Ινπλ. 1993 ΦΔΚ Α
108).

Αξζξν 4 : (Αξζξ. 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ)
1. Ο Δκπνξηθφο Αληηπξφζσπνο νθείιεη :
α) Να αζρνιείηαη κε ηελ δένπζα επηκέιεηα θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε
θαη ελδερνκέλσο θαηά ηελ ζχλαςε ησλ πξάμεσλ νη νπνίεο ηνπ έρνπλ
αλαηεζεί.
β) Να αλαθνηλψλεη ζηνλ
πιεξνθνξία πνπ δηαζέηεη.
“γ. Να ζπκκνξθψλεηαη
αληηπξνζσπεπνκέλνπ”.

αληηπξνζσπεπφκελν
πξνο

ηηο

εχινγεο

θάζε

αλαγθαία

ππνδείμεηο

ηνπ

(Σν εδάθην γ αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 2
ηνπ ΠΓ 312/8-22 Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168).
2. Ο αληηπξνζσπεπφκελνο νθείιεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζρέζεψλ
ηνπ κε ηνλ Δκπνξηθφ Αληηπξφζσπν λα δξα κφληκα, κε βάζε ηελ θαιή
πίζηε.
Ιδηαίηεξα ν αληηπξνζσπεπφκελνο νθείιεη :
α) Να ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ Δκπνξηθνχ Αληηπξνζψπνπ ηα αλαγθαία
πιεξνθνξηαθά έγγξαθα, πνπ αθνξνχλ ηα εκπνξεχκαηα, πεξί ησλ
νπνίσλ εθάζηνηε πξφθεηηαη.
“β) Να παξέρεη ζηνλ Δκπνξηθφ Αληηπξφζσπν ηηο αλαγθαίεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εκπνξηθήο
αληηπξνζσπείαο, ηδίσο λα εηδνπνηεί ηνλ Δκπνξηθφ Αληηπξφζσπν,
κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, κφιηο πξνβιέπεη φηη ν φγθνο ησλ

εκπνξηθψλ πξάμεσλ ζα είλαη αηζζεηα κηθξφηεξνο απφ εθείλνλ πνπ ν
αληηπξφζσπνο ζα έπξεπε λα αλακέλεη θαλνληθά”.
(Σν εδάθ. β αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ην άξζξ. 1 ηνπ Π.Γ.
88/18-22 Απξ. 1994 - ΦΔΚ Α 64).

“3. Ο αληηπξνζσπεπφκελνο νθείιεη εμάιινπ λα ελεκεξψλεη κέζα ζε
εχινγε πξνζεζκία ηνλ εκπνξηθφ αληηπξφζσπν ζρεηηθά κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ απνδνρή ή απφξξηςε θαζψο θαη κε ηε κε εθηέιεζε κίαο
εκπνξηθήο πξάμεο γηα ηελ νπνία κεζνιάβεζε”
(Η παξ. 3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ.2 ηνπ άξζξ. 2 ηνπ
Π.Γ.312/8-22 Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168).

“4.Σα κέξε δε κπνξνχλ λα παξεθθιίλνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ απηνχ”.
(Η παξ. 4 πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξ. 2 ηνπ Π.Γ.312/822 Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168).

Άξζξν 5. : (Άξζξ. 6 ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ)
1. Ο
Δκπνξηθφο
ζπκθσλεζείζα ακνηβή.

Αληηπξφζσπνο

δηθαηνχηαη

ηελ

εηδηθψο

“2.Διιείςεη ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ θαη εηδηθψλ
δηαηάμεσλ ν εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο
δηθαηνχηαη ακνηβή πνπ
θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζηελ νπνία
κεζνιαβεί ή ζπλάπηεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αληηπξνζσπεπνκέλνπ
ζχκθσλν κε ηηο ζπλήζεηεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηφπν φπνπ
αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαη γηα ηελ αληηπξνζψπεχζε
ησλ
εκπνξεπκάησλ
ην νπνία αθνξά
ε
ζχκβαζε εκπνξηθήο
αληηπξνζσπείαο. Διιείςεη παξνκνίσλ ζπλζεθψλ ν αληηπξφζσπνο
δηθαηνχηαη εχινγε ακνηβή, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φια ηα ζηνηρεία
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εκπνξηθή πξάμε”.
(Η παξ. 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξ. 3 ηνπ
Π.Γ.312/8-22 Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168).

“3.Κάζε ζηνηρείν ηεο ακνηβήο ην νπνίν κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηνλ
αξηζκφ ή ηελ αμία ησλ ππνζέζεσλ ζεσξείηαη φηη, θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ παξφληνο δ/ηνο, απνηειεί πξνκήζεηα”
(Η παξ. 3 αληηθαηαζηήζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 3 ηνπ
Π.Γ.312/8-22 Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168).

4.Οη δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξ. 6 θαη 7 εθαξκφδνληαη εθφζνλ ν
εκπνξηθφο αλ αληηπξφζσπνο ακνίβεηαη ζπλνιηθά ή ελ κέξεη κε
πξνκήζεηα.

Άξζξν 6 : “Άξζξ.7, 8 θαη 9 ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ)”
(Ο ηίηινο ηνπ άξζξ. 6 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξ. 4 ηνπ Π.Γ. 312/8-22 Απγ, 1995 - ΦΔΚ Α 168).
“1. Γηα εκπνξηθή πξάμε, πνπ έρεη ζπλαθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο ζχκβαζεο
εκπνξηθήο
αληηπξνζσπείαο, ν εκπνξηθφο
αληηπξφζσπνο δηθαηνχηαη πξνκήζεηα :
α) αλ ή πξάμε έρεη ζπλαθζεί ράξε ζηελ ,παξέκβαζε ηνπ ή
β)αλ ε πξάμε έρεη ζπλαθζεί κε ηξίην κε ηνλ νπνίν ν αληηπξφζσπνο
έρεη ζπλάςεη πξνεγνπκέλσο πξάμεηο ηνπ ηδίνπ είδνπο ψζηε λα ηνλ
έρεη θαηαζηήζεη πειάηε ή
γ)αλ είλαη αξκφδηνο γηα έλα θαζνξηζκέλν γεσγξαθηθφ ηνκέα ή γηα
κία θαζνξηζκέλε νκάδα πξνζψπσλ θαη ε πξάμε έρεη ζπλαθζεί κε
πειάηε πνπ αλήθεη ζε απηφ ηνλ ηνκέα ή ζε απηή ηελ νκάδα”.
(Η παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ.2 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ
Π.Γ.312/8-22 Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168)

2. Γηα ηελ εκπνξηθή πξάμε πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηά ηελ ιχζε ηεο
ζχκβαζεο εκπνξηθήο αληηπξνζσπείαο, ν Δκπνξηθφο Αληηπξφζσπνο
δηθαηνχηαη πξνκήζεηαο :

“α) Δάλ ε πξάμε νθείιεηαη θπξίσο ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απηφο
αλέπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο εκπνξηθήο
αληηπξνζσπείαο θαη έρεη ζπλαθζεί κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία απφ ηε
ιχζε απηήο ηεο ζχκβαζεο.
(Σν εδάθην α αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ. 4
ηνπ ΠΓ 312/8-22 Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168).

β) Δάλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζ. ε
παξαγγειηα ηνπ ηξίηνπ πεξηήιζε ζηνλ Δκπνξηθφ Αληηπξφζσπν ή ηνλ
αληηπξνζσπεπφκελν πξηλ απφ ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο εκπνξηθήο
αληηπξνζσπείαο.
3. Ο Δκπνξηθφο αληηπξφζσπνο δελ δηθαηνχηαη πξνκήζεηα θαηά ηελ
παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζ. εάλ απηή νθείιεηαη, δπλάκεη ηεο παξ. 2
ηνπ απηνχ άξζ. ζηνλ πξνεγνχκελν αληηπξφζσπν, εθηφο εάλ ιφγσ
ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζεσξείηαη δίθαην ε πξνκήζεηα λα
δηαλεκεζεί κεηαμχ ηνπο.

Αξζξν 7 : (Αξζξν 10 , 11 θαη 12 ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ).
1. Η αμίσζε επί ηεο πξνκήζεηαο πθίζηαηαη απφ ηνλ ρξφλν θαη θαηά
ην κέηξν πνπ ζπληξέρεη κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο :
α) Ο αληηπξνζσπεπφκελνο εμεηέιεζε ηελ πξάμε.
β) Ο αληηπξνζσπεπφκελνο ψθεηιε λα έρεη εθηειέζεη ηελ πξάμε
δπλάκεη ηεο ζπκθσλίαο πνπ είρε ζπλαθζεί κε ηνλ ηξίην.
γ) Ο ηξίηνο εμεηέιεζε ηελ πξάμε.
2. Η αμίσζε επί ηεο πξνκήζεηαο γελλάηαη νηαλ
ν ηξίηνο έρεη
εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή ζα
έπξεπε λα ηηο έρεη εθηειέζεη εάλ ν αληηπξνζσπεπφκελνο είρε πξνβεί
ζηελ απαξαίηεηε ζχκπξαμε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο.
3. Η πξνκήζεηα θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ
κελφο πνπ αθνινπζεί ην ηξίκελν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ είρε
γελλεζεί ε ζρεηηθή αμίσζε.
“4. Σν δηθαίσκα ηεο πξνκήζεηαο απνζβχλλεηαη κφλνλ εθφζνλ
απνδεηθλχεηαη φηη ε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ εληνιέα δελ

ζα εθηειεζζεί θαη ε κε εθηέιεζε δελ νθείιεηαη ζε γεγνλφηα γηα ηα
νπνία είλαη ππαίηηνο ν αληηπξνζσπεπφκελνο”.
(Η παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 5 ηνπ
ΠΓ 312/8-22 Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168).

“4α. Οη πξνκήζεηεο πνπ έρνπλ ήδε εηζπξάμεη ν εκπνξηθφο
αληηπξφζσπνο επηζηξέθνληαη εάλ ην ζρεηηθφ δηθαίσκα απνζβεζηεί”.
(Η παξ. 4α πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 5 ηνπ ΠΓ 312/8-22
Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168).

5. Ο αληηπξνζσπεπφκελνο δηαβηβάδεη ζηνλ Δκπνξηθφ Αληηπξφζσπν
θαηάζηαζε ησλ νθεηινκέλσλ πξνκεζεηψλ, ην αξγφηεξν ηελ
ηειεπηαία εκέξα ηνπ κελφο πνπ αθνινπζεί ην ηξίκελν θαηά ην νπνίν
γελλήζεθαλ νη ζρεηηθέο αμηψζεηο. Η θαηάζηαζε απηή αλαθέξεη φια
ηα νπζηψδε ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ έρεη ππνινγηζζεί ην πνζφ ησλ
πξνκεζεηψλ.
6. Ο εκπνξηθφο Αληηπξφζσπνο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη λα ηνπ
παξαζρεζνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη θπξίσο απνζπάζκαηα
εγγξαθψλ ησλ εκπνξηθψλ βηβιίσλ πνπ ρξεηαδεηαη γηα ηελ
επαιήζεπζε ηνπ πνζνχ ησλ νθεηινκέλσλ πξνκεζεηψλ.
“7.Γελ δχλαηαη λα ζπκθσλεζεί παξαηηεζε ηνπ εκπνξηθνχ
αληηπξνζψπνπ απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξ. 2, 3, 4 , 5 θαη 6 ηνπ παξνληνο άξζ”.
(Η παξ. 7 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ. 5 ηνπ
ΠΓ 312/8-22 Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168).

Αξζξν 8 : (Αξζξ. 13, 14, 15, θαη 16 ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ)
“1. [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] α) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε έγγξαθνπ ηχπνπ –
ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΔΡ. α ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 3 α ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ 14 ΣΟΤ Ν. 3557/07, ΦΔΚ-100 Α’ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]

β) Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη απφ ην άιιν,
αθνχ ην δεηήζεη, ελππφγξαθν έγγξαθν πνπ ζα αλαθέξεη ην
πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο
ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]
Γελ επηηξέπεηαη παξαίηεζε απφ απηφ ην δηθαίσκα – ΓΙΑΓΡΑΦΔΣΑΙ Η
Ω ΑΝΩ ΦΡΑΗ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 3β ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 14 ΣΟΤ Ν. 3557/07,
ΦΔΚ-100 Α [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] - (Η παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε σο
άλσ απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 6 ηνπ ΠΓ 312/8-22 Απγ. 1995 -ΦΔΚ Α
168).
2. χκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηελ νπνία ηα δχν κέξε ζπλερίδνπλ
λα εθηεινχλ κεηά ηελ ιήμε ηεο, ζεσξείηαη φηη κεηαηξέπεηαη ζε
ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ.
3. Οηαλ ε ζχκβαζε εκπνξηθήο αληηπξνζσπείαο είλαη ανξίζηνπ
ρξφλνπ, θάζε έλαο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο κπνξεί λα ηελ
θαηαγγείιεη, κε ηήξεζε νξηζκέλεο πξνζεζκίαο.
“4. Η πξνζεζκία θαηαγγειίαο είλαη έλαο κήλαο γηα ην πξψην έηνο ηεο
ζχκβαζεο, δχν κήλεο απφ ηελ αξρή ηνπ δεχηεξνπ έηνπο, ηξεηο κήλεο
απφ ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ έηνπο, ηέζζεξηο κήλεο απφ ηελ αξρή ηνπ
πέκπηνπ έηνπο θαη έμη κήλεο απφ ηελ αξρή ηνπ έθηνπ θαη ηα επφκελα
έηε.
Γελ είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ κηθξφηεξεο πξνζεζκίεο , κε ζπκθσλία
ησλ ζπκβαιινκέλσλ” - (Η παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ην
άξζ. 2 ηνπ ΠΓ 88/18-22 Απξηι. 1994 -ΦΔΚ Α 64).
5. Αλ ηα κέιε νξίζνπλ κεγαιχηεξεο πξνζεζκίεο θαηαγγειίαο απφ
εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 4 ε πξνζεζκία θαηαγγειίαο
ηελ νπνία πξέπεη λα ηεξήζεη ν αληηπξνζσπεπφκελνο δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ ηζρχεη γηα ηνλ εκπνξηθφ
αληηπξφζσπν.
6. Δθφζνλ ηα κέξε δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά, ε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο θαηαγγειίαο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ
εκεξνινγηαθνχ κελφο.
7. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζ.
εθαξκφδνληαη φηαλ κία ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεηαηξέπεηαη ζε
ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ.
απηνχ.
ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
πξνζεζκίαο
θαηαγγειίαο ζπλππνινγίδεηαη θαη ν πξνεγνχκελνο νξηζκέλνο ρξφλνο.

“8. Η ζχκβαζε εκπνξηθήο αληηπξνζσπείαο κπνξεί λα θαηαγγειζεί
θαηά πάληα ρξφλν θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ ηεο παξ. 4
ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα εθ ησλ κεξψλ παξαιείςεη ηελ
εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ
θαζψο θαη ζε πεξίπησζε εθηάθησλ πεξηζηάζεσλ”.
(Η παξ. 8 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 6 ηνπ
ΠΓ 312/8-22 Απγ. 1995 - ΦΔΚ Α 168).
(Με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’
ορίζεται ότι : «Οη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 219/1991, φπσο ηζρχεη,
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ζηηο ζπκβάζεηο:
α) αληηπξνζσπείαο, νη νπνίεο αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ,
β) απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο, εθφζνλ, σο ζπλέπεηα ηεο ζχκβαζεο
απηήο, ν δηαλνκέαο ελεξγεί σο ηκήκα ηεο εκπνξηθήο νξγάλσζεο ηνπ
πξνκεζεπηή»).

Αξζξν 9 : (Αξζξ. 17, 18 θαη 19 ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ)
“1.α) Ο εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο δηθαηνχηαη κεηά ηε ιχζε ηεο
ζχκβαζεο εκπνξηθήο αληηπξνζσπείαο απνδεκησζε εάλ θαη εθφζνλ
θαηά ηε δηάξθεηα απηήο έθεξε λένπο πειάηεο ή πξνήγαγε ζεκαληηθά
ηηο ππνζέζεηο κε ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο θαη ν εληνιέαο δηαηεξεί
νπζηαζηηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππνζέζεηο κε ηνπο
πειάηεο απηνχο θαη ε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο απηήο είλαη δίθαηε,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ
πξνκεζεηψλ πνπ ράλεη ν εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο θαη νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππνζέζεηο κε ηνπο πειάηεο απηνχο.
ηηο πεξηζηάζεηο απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε εθαξκνγή
ξήηξαο κε αληαγσλζηκνχ κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζ. 10 ηνπ παξφληνο”.
<Σν εδάθην α αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 1 ηνπ αζξ. 7
ηνπ ΠΓ 312/8-22 Απγ. 1995 (ΦΔΚ Α 168)>.

β) Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζφ
ηζνδχλακν κε ην κέζν εηήζην φξν ησλ ακνηβψλ πνπ εηζέπξαμε ν
εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε, αλ δε ε

ζχκβαζε δηήξθεζε ιηγφηεξν απφ πέληε έηε, ε απνδεκίσζε
ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κέζν φξν ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ.
γ) Η ρνξήγεζε απηήο ηεο απνδεκίσζεο δελ ζηεξεί απφ ηνλ εκπνξηθφ
αληηπξφζσπν ηελ αμίσζε γηα ηελ αλφξζσζε ηεο πεξαηηέξσ δεκηαο
ηελ νπνία ππέζηε φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ
Κψδηθα.
“δ. Σν δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή αλφξζσζεο δεκίαο γελλάηαη επίζεο
θαη φηαλ ε ζχκβζε ιχεηαη ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ εκπνξηθνχ
αληηπξνζψπνπ”.
<Σν εδάθην δ πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 3 ηνπ ΠΓ 88/1822 Απξηι. 1994 (ΦΔΚ Α 64)>.

“2. Ο εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο ράλεη ηελ αμίσζε ηεο απνδεκίσζεο ή
αλνξζσζεο δεκίαο ηεο πξνεγνπκέλεο παξ. εάλ δελ γλσζηνπνηήζεη
πξνο ηνλ αληηπξνζσπεπφκελν εληφο έηνπο απφ ηε ιχζε ηεο
ζχκβαζεο φηη πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ”.
<Η παξ. 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 3 ηνπ
ΠΓ 88/18-22 Απξηι. 1994 (ΦΔΚ Α 64)>.

3. Η απνδεκίσζε ή ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο, ζχκθσλα κε ηηο παξ.
1, θαη 2 ηνπ παξφληνο δελ νθείιεηαη :
α) φηαλ ν εληνιέαο θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε ιφγσ ππαηηηφηεηνο
εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ, ε νπνία ζα δηθαηνινγνχζε θαηαγγειία ηεο
ζχκβαζεο θαηά πάληα ρξφλν.
“β) Οηαλ ν εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο θαηαγγέιεη ηε ζχκβαζε , εθηφο
αλ ε ιχζε απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αληηπξνζσπεπνκέλνπ ή
δηθαηνινγείηαη απφ ιφγνπο ειηθίαο, ζσκαηηθήο αδπλακίαο ή αζζέλεηαο
ηνπ εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ εμαηηίαο ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηφλ
λα απαηηεζεί εχινγν απφ απηφλ ε εμαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο
ηνπ”.
<Σν εδάθην β αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ. 3
ηνπ ΠΓ 88/18 – 22 Απξηι. 1994 (ΦΔΚ Α 64)>.

“γ. Οηαλ κεηά απφ ζπκθσλία κε ηνλ αληηπξνζσπεπφκελν ν
αληηπξφζσπνο εθρσξεί ζε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο

πνπ
έρεη
αλαιάβεη
αληηπξνζσπείαο”.

δπλάκεη

ηεο

ζχκβαζεο

εκπνξηθήο

<Σν εδάθην γ πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 7 ηνπ ΠΓ 312/822 Απγ. 1995 (ΦΔΚ Α 168)>.

4. Ο Δκπνξηθφο Αληηπξφζσπνο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο δελ
κπνξεί λα παξαηηεζεί ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
παξαπάλσ παξαγξάθνπο.

Αξζξν 10 : (Αξζξν 20 ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ)
1. Η ζπκθσλία πνπ πξνβιέπεη πεξηνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ κεηά ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο νλνκάδεηαη ζην εμήο ππνρξέσζε κε αληαγσληζκνχ.
2. ε ππνρξέσζε κε αληαγσληζκνχ είλαη ηζρπξά εάλ θαη εθφζνλ :
α) έρεη ζπλνκνινγεζεί εγγξάθσο θαη
β) αθνξά ην γεσγξαθηθφ ηνκέα, ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ είρε ν
εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο θαζψο θαη ηνλ ηχπν ησλ εκπνξεπκάησλ
ησλ νπνίσλ είρε ηελ αληηπξνζσπεία ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε.
3. Η ππνρξέσζε κε αληαγσληζκνχ ηζρχεη γηα πεξίνδν ην πνιχ ελφο
έηνπο κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
4. Με ην άξζ. απηφ δελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
νη νπνίεο επηβάιινπλ άιινπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην θχξνο ή ηελ
εθαξκνγή ξεηξψλ πνπ πεξηέρνπλ ππνρξέσζε κε αληαγσληζκνχ ή
πξνβιέπνπλ φηη ηα δηθαζηήξηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ απνξξένπλ απφ παξφκνηα
ζπκθσλία.

Αξζξν 11 : (Αξζξ. 22 ηεο Οδεγίαο 86/653/ΔΟΚ).
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γ/ηνο εθαξκφδνληαη ζηηο
ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ.
2. Γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ απφ ζπκβάζεηο
πνπ ζπλήθζεζαλ πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ
Γηαηάγκαηνο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ δ/ηνο απηνχ ηελ 1 ε Ιαλ.
1994.

Αξζξν 12 :
Απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γ/ηνο θαηαξγείηαη θάζε
δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο απηνχ θαη εηδηθά νη δηαηάμεηο
ησλ άξζ. 1, 2, 4 παξ. 1, 3, 4 θαη 5, 6, 7, 11 θαη 12 ηνπ Ν. 307/76
θαη ηνπ άξζ. 11 ηνπ Ν. 504/76.

