Σύγκληση του Συνδέσμου με το Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων
Σημειώστε ότι βάσει του Νόμου δεν θεωρούνται Εμπορικοί Αντιπρόσωποι:
1. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν, με την ιδιότητα του οργάνου, την εξουσία
να δεσμεύουν την εταιρεία ή ένωση προσώπων,
2. Οι εταίροι που έχουν τη νόμιμη εξουσία να δεσμεύουν τους άλλους
εταίρους,
3. Οι διαχειριστές που ορίζονται από το δικαστήριο, εκκαθαριστές ή σύνδικοι
πτωχεύσεως.
Βάσει του Νόμου το αρμόδιο Συμβούλιο για την εγγραφή και την παραχώρηση
αδειών σε Εμπορικούς Αντιπροσώπους αποτελείται από επτά μέλη:
Α. Το εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Β. Τον Έφορο Εταιρειών ή εκπρόσωπο του.
Γ. Πέντε μέλη εκλεγόμενα σε Γενική Συνέλευση των Εμπορικών Αντιπροσώπων τα
οποία να είναι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι.
Όπως και στο Καταστατικό, Τακτικά μέλη εγγράφονται οποιαδήποτε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τον ορισμό Εμπορικός Αντιπρόσωπος όπως
καθορίζεται το άρθρο 2 του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων αρ.76 του 1986,
και όπως παρατέθηκε και πιο πάνω.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση προς ένδειξη τιμής
πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετική υπηρεσία στο τόπο, το εμπόριο, τη Βιομηχανία
ή στο Σύνδεσμο. Επίτιμα μέλη κηρύσσονται επίσης και εκ των τακτικών μελών όταν
συγχρόνως με την αποχώρηση τους παράσχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο
Σύνδεσμο.
Όποιος εγγράφεται ως τακτικό μέλος πρέπει να υποβάλει εγγράφως αίτηση προς
τον Γραμματέα του Συνδέσμου που να περιέχει όλα τα στοιχεία εκλεξιμότητας
υποστηριζόμενη από 2 μέλη του Συνδέσμου και πρέπει να τύχει έγκρισης ή εκλογής
από τη πλειοψηφία του Συμβουλίου. Ο Γραμματέας τηρεί το Μητρώο των Τακτικών
και Επίτιμων μελών του Συνδέσμου.
Για κάθε ζήτημα που αφορά το κύρος εκλογής τακτικών μελών αποφασίζει τελεσίδικα
το Συμβούλιο του Συνδέσμου.
Κανένα πρόσωπο κάτω της ηλικίας των 20 ετών δύναται να γίνει τακτικό μέλος του
Συνδέσμου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία οικονομική υποχρέωση προς το
Σύνδεσμο.
Επομένως για να γίνει η σύγκλησης των δύο σωμάτων και όσοι είναι μέλη του
Συμβουλίου να γίνουν και Μέλη του Συνδέσμου, πρέπει να γίνει τροποποίηση του
Καταστατικού που να επιτρέπει τέτοια πράξη.

