
                          ΤΥΠΟΣ Α 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΝΟΜΟΙ 76/86, 21(Ι)94 ΚΑΙ 148(Ι)/2000 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 

Προς το Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων, 

Ταχ. Κιβ. 23875, 

1687 Λευκωσία. 

 

1. ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΟΥ: …………………………………………….…………… 
(Το επίθετο με κεφαλαία γράμματα)    

2. ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ………………ΑΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………….ΗΜ. ΙΔΡΥΣΕΩΣ………………... 
3. ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΊΟΥ: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ …………………………….. 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ……………………………ΑΡ. ΤΕΛΕΦΑΞ ………………………………… 

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- 

Αντιπρόσωπος – ανεξάρτητος μεσολαβητής πάνω σε μόνιμη βάση για τη διαπραγμάτευση 

για  λογαριασμό άλλου προσώπου για : 

 

(α)     Πώληση  εμπορευμάτων         

 

(β)     Αγορά   εμπορευμάτων            

   

+   Σημειώσετε          όπου εφαρμόζεται 

 

5. Είμαι  απόφοιτος  Σχολής  Μέσης  Εκπαίδευσης.  (ή οι Διευθυντές  - Σύμβουλοι  και  ο  

Γραμματέας  είναι  απόφοιτοι  Σχολής  Μέσης  Εκπαίδευσης). 

 
Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθείς και ορθές και ότι δεν έχω (ή 

κανένας Διευθυντής-Σύμβουλος και ο Γραμματέας δεν έχει) καταδικασθεί κατά τα τελευταία δέκα χρόνια προ 

της ημερομηνίας της παρούσας αίτησης για αδίκημα το οποίον ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα 

ή για αδίκημα κατά παράβαση του Περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου ή των Περί Τελωνείων και Φόρων 

Καταναλώσεως Νόμων του 1967 έως 1991 και ότι δεν έχω κηρυχθεί  σε πτώχευση. 

 

6. Εσωκλείεται το ποσό των ΕΥΡΩ €95.00 (€20.00 υποβολή αίτησης και €75.00 τέλος 

εγγραφής). 
 

Πλήρες όνομα  υπογράφοντος ………………………………………………………………………… 

                          

Υπογραφή Αιτητή ……………………………… 
       (Διευθυντής ή Γραμματέας και σφραγίδα της Εταιρείας.  

       Στη περίπτωση Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης Εταιρείας  

       ο κατέχων τα προσόντα  Ομόρρυθμος Εταίρος).  

Ημερομηνία …………………………… 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Προ  της συμπλήρωσης της αίτησης ίδετε οδηγίες στο πίσω μέρος. 



 

 

  Οδηγίες  προς  συμπλήρωση  της  αίτησης 
 

(ι) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από εταιρεία ή συνεταιρισμό αυτή θα 

υπογράφεται  από το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα από το 

Νόμο απαιτούμενα προσόντα και θα τοποθετείται η σφραγίδα της Εταιρείας. 

Να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού σύστασης της 

εταιρείας  ή του συνεταιρισμού,  φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού το 

οποίο δεικνύει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία δεσμεύουν αυτή/αυτόν ως  

επίσης και Πιστοποιητικό από τον ΄Εφορον Εταιρειών και Επίσημο 

Παραλήπτη που βεβαιώνει  ότι  ο αιτητής  δεν  έχει  κηρυχθεί  σε  

πτώχευση.  Νοείται ότι το πρωτότυπο των πιο πάνω πιστοποιητικών δέον 

να έχει εκδοθεί από τον ΄Εφορον Εταιρειών. 

 

(ιι) Στην περίπτωση του στοιχείου 5 της αίτησης να επισυνάπτεται 

φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου της  Σχολής  Μέσης  Εκπαίδευσης  και 

Πιστοποιητικό Ποινικού  Μητρώου. 

 

(ιιι) Οι επιταγές να εκδίδονται στην διαταγή του Συμβουλίου Εμπορικών 

Αντιπροσώπων. 

 
 
       

          

           

 


