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Σχζδιο Νόμου περί Μεςιτών Αςτικών Συμβάςεων
Με το παρόν ςχζδιο νόμου επιχειρείται μια εκ βάκρων ρφκμιςθ των όρων και
προχποκζςεων άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του μεςίτθ αςτικϊν ςυμβάςεων με
ειςαγωγι κανόνων δεοντολογίασ, υπευκυνότθτασ, λογοδοςίασ και πεικαρχικοφ
ελζγχου, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα περί Μεςιτείασ. τόχοσ
των προτεινόμενων ρυκμίςεων είναι τόςο θ προςταςία του επαγγζλματοσ του
μεςίτθ αςτικϊν ςυμβάςεων, μζςω κανόνων ορκισ άςκθςθσ του, όςο και θ
προςταςία των ςυμφερόντων των καταναλωτϊν, κακϊσ με τθν κατάργθςθ του ΠΔ
248/1993 (ΦΕΚ Α’ 108), ξεκακαρίηεται το πλαίςιο των προχποκζςεων άςκθςθσ του
επαγγζλματοσ, και καλφπτονται κενά και «γκρίηεσ ηϊνεσ».
Η άτυπθ διαβοφλευςθ με πλθκϊρα φορζων, καταναλωτικϊν ενϊςεων αλλά και
μεμονωμζνα πρόςωπα από το χϊρο των μεςιτϊν, κατζςτθςε ςαφι τθν απαίτθςθ
τθσ αγοράσ για τθν ανάλθψθ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ για τθν αναμόρφωςθ των
διατάξεων που διζπουν τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του μεςίτθ αςτικϊν
ςυμβάςεων.
Πζραν τθσ επιτακτικισ ανάγκθσ για κάλυψθ των ανωτζρω απαιτιςεων, είναι
ςθμαντικό να τονιςκεί το γεγονόσ ότι ςε ςχζςθ με το επάγγελμα του μεςίτθ υπάρχει
υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2006/123/ΕΚ ςχετικά με τισ
υπθρεςίεσ και ςε θμερομθνίεσ που κακίςτανται δεςμευτικζσ τόςο από το κοινοτικό
δίκαιο όςο και από το Μνθμόνιο. Αναφορικά, λοιπόν, με τθν Οδθγία 2006/123/ΕΚ
ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ, εκ του Μνθμονίου προκφπτουν μεταξφ άλλων και οι εξισ
υποχρεϊςεισ: α) θ οριηόντια ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ, θ οποία υλοποιικθκε με το
Ν. 3844/2010 «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2006/123 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ ςτθν
εςωτερικι αγορά και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 63) και β) θ κάκετθ ενςωμάτωςθ με
τθν ανακεϊρθςθ τθσ τομεακισ νομοκεςίασ και τθν υιοκζτθςθ των επιταγϊν τθσ
Οδθγίασ ςτουσ κυριότερουσ τομείσ τθσ αγοράσ (λιανικό εμπόριο κλπ). Όςον αφορά
ςτουσ μεςίτεσ, θ υποχρζωςι μασ αυτι πρζπει να ζχει υλοποιθκεί ζωσ το τζλοσ
Μαρτίου 2011.
Σο ςχζδιο νόμου για τουσ μεςίτεσ αςτικϊν ςυμβάςεων ζχει λάβει υπόψθ, ωσ
επιβάλλεται, τισ επιταγζσ τθσ Οδθγίασ: α) καταργϊντασ τθν υποχρζωςθ εγγραφισ
ςτο Επιμελθτιριο ωσ προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του μεςίτθ,
αντικακιςτϊντασ τθν με εγγραφι ςτο ΓΕΜΗ και β) εξαςφαλίηοντασ τθ δυνατότθτα
διαςυνοριακισ παροχισ υπθρεςιϊν μεςιτείασ αςτικϊν ςυμβάςεων.


Κατά τα λοιπά, οι βαςικζσ ρυκμίςεισ του υπό ςυηιτθςθ ςχεδίου νόμου είναι οι εξισ:
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Ειςαγωγι τθσ ζννοιασ του βοθκοφ μεςίτθ, ο οποίοσ ζχει ωσ ζργο τθν υποςτιριξθ και
υποβοικθςθ του μεςίτθ ςτθν εκτζλεςθ από αυτόν των μεςιτικϊν εργαςιϊν.



Κακοριςμόσ προχποκζςεων άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του μεςίτθ και του
βοθκοφ μεςίτθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατάργθςθσ τθσ υποχρεωτικισ
εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο και αντικατάςταςισ τθσ με εγγραφι ςτο ΓΕΜΗ
κατ' επιταγι των διατάξεων τθσ Οδθγίασ 2006/123/ΕΚ.



Πρόβλεψθ για τθ δυνατότθτα διαςυνοριακισ παροχισ υπθρεςιϊν μεςιτείασ
αςτικϊν ςυμβάςεων κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ Οδθγίασ, κατά τρόπο
ϊςτε να επιτρζπεται ςτο μεςίτθ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε άλλο κράτοσ
μζλοσ να αναπτφςςει τθ δραςτθριότθτα αυτι ςτθν Ελλάδα,
εκμεταλλευόμενοσ τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των υπθρεςιϊν.



Ρφκμιςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν κακθμερινά ςτθν πράξθ ςτισ
ςυναλλαγζσ των μεςιτϊν με τουσ εντολείσ τουσ με ειςαγωγι διατάξεων
ςχετικά με τθ ςφμβαςθ μεςιτείασ που διαςφαλίηουν τόςο τα ςυμφζροντα
των εντολζων όςο και των εντολοδόχων-μεςιτϊν. το πλαίςιο αυτό:

α) κατοχφρωςθ του εντολζα και του μεςίτθ με τθν κακιζρωςθ ζγγραφθσ
ςφμβαςθσ μεςιτείασ με οριςμό ελάχιςτου περιεχομζνου
β) οικονομικι κατοχφρωςθ των μεςιτϊν με ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ
αποκλειςτικισ ςφμβαςθσ μεςιτείασ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ο εντολζασ δεν
ζχει το δικαίωμα να ανακζςει εντολι με το ίδιο περιεχόμενο ςε άλλο μεςίτθ
για όςο χρόνο ιςχφει θ ςφμβαςθ. Λόγω του δεςμευτικοφ χαρακτιρα τθσ εν
λόγω ςφμβαςθσ ορίηεται ςφντομθ διάρκεια αυτισ ζωσ τζςςερισ (4) μινεσ, με
δικαίωμα παράταςθσ για δφο (2) ακόμα μινεσ, κατόπιν μονομεροφσ
ζγγραφθσ διλωςθσ του εντολζα. το πλαίςιο τθσ αποκλειςτικισ μεςιτείασ
κακιερϊνεται τεκμιριο που κατοχυρϊνει τθν αμοιβι του μεςίτθ που ζχει
λάβει αποκλειςτικι εντολι, ανεξάρτθτα από τυχόν άλλεσ ςυναφείσ
ςυμφωνίεσ ι υποχρεϊςεισ του εντολζα ςε ςχζςθ με το ίδιο αντικείμενο τθσ
εντολισ,
γ) προςταςία των εντολζων μζςω διάταξθσ που προβλζπει ότι, ο μεςίτθσ
δικαιοφται αμοιβισ κατά τθν κατάρτιςθ τθσ οριςτικισ ςφμβαςθσ, εφόςον
ζχει αποδεδειγμζνα ο ίδιοσ μεςολαβιςει ςτθ ςφναψι τθσ, ι ζχει υποδείξει
τθν ευκαιρία ςφναψισ τθσ.
δ) Επίςθσ, δίδεται νομοκετικά πια λφςθ ωσ προσ το ποιοσ δικαιοφται τθσ
μεςιτικισ αμοιβισ όταν ο εντολζασ ζχει χορθγιςει πολλαπλζσ απλζσ εντολζσ
μεςιτείασ ςε ιςάρικμουσ μεςίτεσ. Ορίηεται, λοιπόν, ότι αν περιςςότεροι
μεςίτεσ υπζδειξαν διαδοχικά τθν ίδια ευκαιρία ςτον εντολζα, αμοιβι
δικαιοφται να αξιϊςει μόνον αυτόσ ο οποίοσ πράγματι μεςολάβθςε ςτθν
κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ. Αν περιςςότεροι μεςολάβθςαν και δεν μπορεί να
αποδειχτεί το ποςοςτό ςυμβολισ του κακενόσ ςτθν κατάρτιςθ τθσ
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ςφμβαςθσ, τότε αμοιβι οφείλεται μόνο μια φορά και κατανζμεται μεταξφ
των μεςιτϊν που μεςολάβθςαν κατά ίςα μζρθ.
ε) Δίδεται επίςθσ λφςθ και ςτο ςυνθκζςτατο φαινόμενο ςτθν πράξθ τθσ
διπλισ εντολισ, όταν δθλαδι ο μεςίτθσ ενεργεί για λογαριαςμό και των δφο
ςυμβαλλομζνων μερϊν (π.χ. αγοραςτι και πωλθτι) και αξιϊνει αμοιβι και
από τουσ δφο. Ορίηεται, λοιπόν, ότι ςτθ ςφμβαςθ μεςιτείασ πρζπει να
αναγράφεται ρθτά εάν ο μεςίτθσ μπορεί να δεχκεί υπόςχεςθ αμοιβισ και
από τον αντιςυμβαλλόμενο του εντολζα του. Εάν παρά τθν ζλλειψθ τθσ πιο
πάνω ςυμφωνίασ ο μεςίτθσ δεχκεί υπόςχεςθ αμοιβισ ι ειςπράξει αμοιβι
από το άλλο μζροσ, ο εντολζασ δικαιοφται να αρνθκεί τθν καταβολι τθσ
ςυμφωνθκείςασ αμοιβισ ι να αξιϊςει τθν επιςτροφι τθσ ιδθ
καταβλθκείςασ.
ςτ) Ειςάγεται υποχρζωςθ ςε κάκε αμφοτεροβαρι ςφμβαςθ επί ακινιτου θ
οποία καταρτίηεται με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο, να μνθμονεφεται ρθτι
υπεφκυνθ διλωςθ των ςυμβαλλομζνων περί μεςολάβθςθσ ι μθ Μεςίτθ
ςτθν κατάρτιςι τθσ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται θ διαφάνεια ςτισ
οικονομικζσ ςυναλλαγζσ και αποτρζπεται θ απόκρυψθ οικονομικϊν
ςτοιχείων.


Ζχει προςτεκεί ωσ προχπόκεςθ για τθ δυνατότθτα άςκθςθσ του
επαγγζλματοσ του μεςίτθ και βοθκοφ μεςίτθ θ μθ καταδίκθ για απάτθ επί
δικαςτθρίω. Ενιςχφεται ζτςι το επαγγελματικό κφροσ των μεςιτϊν και
εξαςφαλίηεται ο εντολζασ.



Θεςπίηεται Πεικαρχικό υμβοφλιο, ςτο οποίο μετζχει ωσ Πρόεδροσ
Πρωτοδίκθσ Δικαςτισ, για τθν εξζταςθ υποκζςεων πεικαρχικϊν
παραβάςεων από μεςίτεσ.



Ειςάγονται ποινικζσ κυρϊςεισ για όποιον ενεργεί μεςιτικζσ πράξεισ κατά τθν
ζννοια του παρόντοσ νόμου ι εμφανίηει τον εαυτό του ωσ μεςίτθ αςτικϊν
ςυμβάςεων χωρίσ να πλθροί τισ προχποκζςεισ εγγραφισ ςτο ΓΕΜΗ, όπωσ
κακορίηονται ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ ι παραβαίνει τισ υποχρεϊςεισ του
άρκρου 7 παρ. 2 περ. (β) του παρόντοσ.



Ειςάγονται υποχρεϊςεισ ενθμζρωςθσ εκ μζρουσ των μεςιτϊν και των
βοθκϊν μεςιτϊν προσ τουσ εντολείσ τουσ για τισ ιδιότθτεσ και τα τυχόν
πραγματικά (όπωσ καταςκευαςτικζσ φκορζσ) ι νομικά ελαττϊματα (όπωσ
ηθτιματα νομιμοποίθςθσ του πωλθτι) των ακινιτων τθσ εντολισ, εκ των
προτζρων ενθμζρωςθσ για ςε περίπτωςθ ςυναλλαγισ ςτθν οποία
εμπλζκεται προςωπικό ι οικονομικό ενδιαφζρον των ιδίων, πζραν εκείνου
τθσ ςυμφωνθκείςασ αμοιβισ, προςταςίασ του επαγγελματικοφ απορριτου
και των προςωπικϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων των εντολζων τουσ, πζραν
αυτϊν που είναι αναγκαία για τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ.
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Ειςάγεται μεταβατικι διάταξθ, κατά τθν οποία οι εν ενεργεία μεςίτεσ οι
οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα οικεία Επιμελθτιρια ζωσ τθ δθμοςίευςθ του
παρόντοσ νόμου, διατθροφν τθν ιδιότθτά τουσ ωσ Μεςίτεσ Αςτικϊν
υμβάςεων και υποχρεοφνται ςε ςυμμόρφωςθ με τα άρκρα 6 επόμενα του
παρόντοσ νόμου. Ωσ προσ τθν προχπόκεςθ εγγραφισ ςτο ΓΕΜΗ, αυτι
καλφπτεται από το γεγονόσ ότι θ μετάπτωςθ των δεδομζνων από τισ βάςεισ
των Επιμελθτθρίων προσ το ΓΕΜΗ, θ οποία ζχει ιδθ ξεκινιςει, περιλαμβάνει
και τουσ εν ενεργεία μεςίτεσ, και κατ' επζκταςθ κα αποτελοφςε πλεοναςμό
να αναφερκεί.



Επίςθσ, δεδομζνου ότι προβλζπεται ότι ο παρϊν νόμοσ κα τεκεί ςε ιςχφ προ
τθσ πλιρουσ ζναρξθσ λειτουργίασ του ΓΕΜΗ, ζχει ςυμπεριλθφκεί μεταβατικι
διάταξθ ςφμφωνα με τθν οποία ζωσ τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ΓΕΜΗ,
παραμζνει ςε ιςχφ θ υποχρζωςθ εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο για τθν
απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του μεςίτθ, ςφμφωνα όμωσ με τισ λοιπζσ
προχποκζςεισ του παρόντοσ νόμου.



το πλαίςιο εναρμόνιςθσ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ των υπθρεςιϊν
προςτίκεται διάταξθ περί εμπορικϊν αντιπροςϊπων ςτθν οποία
προβλζπεται θ δυνατότθτα διαςυνοριακισ παροχισ τθσ υπθρεςίασ αυτισ.



Επίςθσ, με τθ διάταξθ του άρκρου 12 ςχετικά με τουσ κατόχουσ άδειασ
ςυμμετοχισ ςτθν κυριακάτικθ αγορά του Πειραιά ρυκμίηεται το ηιτθμα τθσ
ανανζωςθσ εκείνων των αδειϊν οι οποίεσ χορθγικθκαν ςε όςουσ
δικαιοφχουσ πλθροφςαν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τα όςα
προβλζπονταν ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ωςτόςο δεν ζχει πραγματοποιθκεί
ζωσ και ςιμερα, χωρίσ υπαιτιότθτα των δικαιοφχων, με αποτζλεςμα να
εργάηονται αυτοί χωρίσ άδεια και να τουσ επιβάλλονται πρόςτιμα.



Σζλοσ, με τθ διάταξθ του άρκρου 13 μεταφζρεται θ άςκθςθ τθσ εποπτείασ
του υνθγόρου του Καταναλωτι λόγω τθσ φφςθσ των αρμοδιοτιτων τουσ
ςτον αρμόδιο με τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Καταναλωτι Τπουργό, προκειμζνου να διαςφαλίηεται και θ άςκθςθ ενιαίασ
πολιτικισ και ςυντονιςμοφ ςε κζματα διαμεςολάβθςθσ και εξϊδικθσ
επίλυςθσ διαφορϊν μεταξφ προμθκευτϊν και καταναλωτϊν
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