Π.Γ.249/28-6-1993 (ΦΔΚ 108 Α΄): Πεξί Δκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Έρνληαο ππφςε :
1. Σελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15Α, πνπ πξνζηέζεθε ζην Ν.2000/91 κε
ην άξζξν 70 ηνπ Ν.2065/92, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2081/92 (ΦΔΚ 113/Α θαη 154/Α).
2) Σελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν.1558/85, πνπ πξνζηέζεθε κε
ην άξζξν 27 ηνπ Ν.2081/91 (Α’ 154).
3) Σελ Πξάμε 164 ηεο 16 Γεθεκβξίνπ 1992 ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 201/Α/23.12.92) “Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ
άξζξνπ 15Α ηνπ Ν.2000/1991”.
4) Σελ αξηζ.1839/92
Δηζνδεκάησλ.

απφθαζε

ηεο

Δπηηξνπήο

Σηκψλ

θαη

5) Σν γεγνλφο φηη δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.
6) Σελ αξ.Τ.1942/9.12.92 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη
ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ
Τθππνπξγφ Δκπνξίνπ (ΦΔΚ 725/8/9.12.92).
7) Σελ αξ.342/93 Γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηνπ Τθππνπξγνχ
Δκπνξίνπ, απνθαζίδνπκε:

Άξζξν 1ν
Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ.219/91 αληηθαζίζηαηαη σο
αθνινχζσο: “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. β) Μπνξεί λα δηαηεξεί ππαληηπξνζψπνπο ζηελ έδξα ηεο

εγθαηάζηαζήο ηνπ ή ζε άιιεο πφιεηο κέζα ζηνλ γεσγξαθηθφ ηνκέα
ζηνλ νπνίν αζθεί ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ.

Άξζξν 2ν
1. Η θαηά ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο εγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην
γίλεηαη εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίζεη α) απνιπηήξην
ηνπιάρηζηνλ Λπθείνπ β) πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θαθνχξγεκα ή γηα
πιεκκέιεκα θινπήο, ππεμαίξεζεο, απάηεο, ππεμαίξεζεο ζηελ
ππεξεζία, πιαζηνγξαθία, πιαζηνγξαθία ή θαηάρξεζε ελζήκσλ,
απηζηία, ςεπδνξθία, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, δφιηα ρξεσθνπία,
θαηαδνιίεπζε δαλεηζηψλ, ηνθνγιπθία, ιαζξεκπνξία, εκπνξία
λαξθσηηθψλ θαη εγθιήκαηα πεξί ην λφκηζκα γ) πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ
ηειεί ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή αληίιεςε θαη δ) πηζηνπνηεηηθφ κε
πησρεχζεσο.
2. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία επηζπκεί λα αζθήζεη ην αλσηέξσ
επάγγεικα Έιιελαο ή Οκνγελήο ή άιινο Κνηλνηηθφο ππήθννο
πξνεξρφκελνο απφ άιιν Κξάηνο κέινο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
σο πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ θαη Πηζηνπνηεηηθφ κε
πησρεχζεσο ζεσξνχληαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο Κξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ζχκθσλα
κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ/ηνο 530/1991 “Γηεπθφιπλζε ηνπ δηθαηψκαηνο
εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ” (Α’ 205).
3. Γηα ηελ εγγξαθή εηαηξείαο θάζε είδνπο πξνζάγνληαη ζην
Δπηκειεηήξην θαη ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λνκηκνπνίεζε θαη
εθπξνζψπεζή ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζην
πξφζσπφ ηνπ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξείαο.

Άξζξν 3ν
Σν πθηζηάκελν, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ
Γηαηάγκαηνο,
ππφινηπν
ηνπ
Λνγαξηαζκνχ
ππφ
ηνλ
ηίηιν
"Λνγαξηαζκφο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.307/1976" ηνπ
Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ δηαηίζεηαη ζηνπο
πλδέζκνπο Αληηπξνζψπσλ κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ.

Άξζξν 4ν

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
Ν.307/1976 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπ Ν.504/1976, 1746/1988
θαη 1934/1990 εθηφο ησλ άξζξσλ 13 θαη 14, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ.219/1991.

Άξζξν 5ν
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε
δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. ηνλ Τθππνπξγφ
Δκπνξίνπ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο
δηαηάγκαηνο.

Αζήλα, 23 Ινπλίνπ 1993.

