
Έπί τού Σχεδίου Νόμου 
«Περί Μεσιτών ’Αστικών Συμβάσεων».

Προς τί/ν Βουλήν ιών Έλ,λ.ήνων

Μέχρι τοΰ έτους 1926, τό επάγγελμα τοΰ μεσίτου αστι
κών συμβάσεων ήτο ελεύθερον διά πάντα έπιθυμοΰντα ν’ 
άσκηση τοϋτο.

'Η σημεκοθεϊσα όμως άπό τής εποχής εκείνης τάσις 
μετακινήσεως τοΰ πληθυσμού προς, τά αστικά κέντρα καί ή 
όυνεπεία ταύτης άναζήτησις στέγης προς έγκατάστασιν, 
προσέδωσεν εις τό επάγγελμα τοΰ μεσίτου νέαν μορφήν καί 
σπουδαιότητα.

'Υπό τοιαύτας συνθήκας κατέστη έκτοτε επιβεβλημένη 
ή θέσπισις κανόνων ρυθμιζόντων ού μόνον την επί των άσ- 
κοΰντων τό επάγγελμα τοΰ μεσίτου άστικών συμβάσεων 
διοικητικήν έποπτείαν αλλά καί τήν κατοχύρωσιν τοΰ έπαγ- 
γέλματος διά τοΰ καθορισμού τών προϋποθέσεων άσκήσεως 
αυτού.

Προς τοϋτο δέ έξεδόθη τό Νομοθετικόν Διάταγμα τής 
8 ’Ιουνίου 1926 «περί μεσιτών».

Έκτοτε όμως καί μέχρι σήμερον πλεϊστα όσα θέματα 
άτινα ένεφανίζοντο κατά καιρούς κατέστησαν άναγκαίαν 
τήν άντιμετώπισιν αυτών καί οΰτω μετά τό ώς άνω Ν. Δ/γμα 
έξεδόθησαν τό Ν.Δ. τής 8 Αύγούστου 1926, τό Ν.Δ. τής 
13 Νοεμβρίου 1927, ό νόαος 3505/1928, ό νόμος 5717/1932, 
ό Α.Ν.1228/1938 τό Ν. Δ/γμα 2583/1953 καί τέλος τό 
Β. Δ/γμα 653/1970. · · '
. 'Υπό τού προτεινομένου σχεδίου Νόμου δεν προβλέπε- 
ται ή εφαρμογή τών περί μεσιτών άστικών συμβάσεων δια
τάξεων έπί ώρισμένων μόνον περιφερειών Πρωτοδικείων 
ως μέχρι τοϋδε καί συνεπώς αύται Ισχύουν εις δλην τήν επι
κράτειαν. ■' .·/·.

."Ηδη διά τού έν λόγω σχεδίου Νόμου σκοπειται άφ’ ένός 
μέν ή κωδικοποιήσις τών έν ίσχύι διατάξεων Νόμων καί 
Διαταγμάτων, άφ’ ετέρου δέ ή τροποποίησις καί ή συμπλή- 
ρωσις αύτώ.ν έπί τώ τέλει τής βεβλτιώσεως καί άνυψώσεως 
τού κλάδου τών μεσιτών άστικών συμβάσεων καί τής κατά 
πληρεστερον τρόπον διασφαλίσεως τών μετ’ ‘αύτών συναλ- 
λασσομένων.

. · ι .
μ'Έΐδικώτερον αΐ διατάξεις τού προτεινομένου σχεδίου Νό
τιου διαλαμβάνουν τά εξής : .

Διά-τοΰ άρθρου 1 δίδεται ή έννοια τού μεσίτου άστικών 
συμβάσεων, καθορίζονται αί πράξεις μεσιτείας μεταξύ τών 
οποίων ορίζεται ρητώς τό πρώτον καί ή παραχώρησις άκι- 
νητου προς άνοικοδόμησιν άπί άντιπαροχή μέρους τού άνε- 
γερθησομένου κτιρίου λόγω τής αύξήσεως τών τελευταίων 
τούτων συμβάσεων έν ταϊς συναλλαγαϊς καί καθορίζονται 
τά δικαιούμενα άσκήσεως τού έπαγγέλματος τού μεσίτου 
άστικών συμβάσεων πρόσωπα έν οίς περιλαμβάνονται τό 
πρώτον αί προσωπικά! Έταιρείαι ώς καί Έταιρείαι Πε- 
ριωρισμένης Ευθύνης. , ..

Διά τού άρθρου 2 καθορίζονται αί προϋποθέσεις χορηγη- 
σεως υπό τού Νομάρχου άδειας άσκήσεως έπαγγέλματος 
μεσίτου άστικών συμβάσεων καί τά προσόντα τών μεσιτών 
τροποποιουμένών τούτων ώς προς τάς γραμματικάς γνώ
σεις. Ούτως ένώ μέχρι τούδε έδει ό μεσίτης νά κέκτηται 
ενδεικτικόν Β' τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου ή Σχολαρχείου 
ή άντιστοίχου τάξεως Δημοσίας ’Εμπορικής Σχολής ήδη 
ορίζεται ότι δέον ό μεσίτης νά κέκτηται ένδεικτικόν Γ' τά
ξεως Γυμνασίου ή μέσης Δημοσίας Εμπορικής Σχολής ή 
έτέρας άνεγνωρισμένης ισοτίμου ημεδαπής ή αλλοδαπής 
Σχολής. · ·

Διά τού άρθρου 3 : α) ορίζεται ότι ή έντολή προς τόν με
σίτην δέον νά είναι έγγραφος εις άς περιπτώσεις τά μεσιτικά 
δικαιώματα υπερβαίνουν τό ποσόν τών δραχμών 10.000 
ένώ εις τό ίσχϋον δίκαιον άπαιτεϊται έγγραφος έντολή έπί πο
σού μεσιτικών δικαιωμάτων άνωτέρου τών 3.000 δραχμών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ β) Θεσπίζεται διάταξις άπαλλαγής τών Ν.Π.Δ.Δ. καί τών 
’Οργανισμών κοινής Ώφελείας έκ τής καταβολής τών μεσι
τικών δικαιωμάτων κατά τό ήμισυ. γ) ορίζεται ή έννοια 
τών μεσιτικών δικαιωμάτων καί καθορίζεται τό ύψος αύ
τών ώς καί ό τρόπος καταβολής τούτων, θεσπιζομένης δια- 
τάξεως άπαγορευούσης συμφωνίας περί καταβολής μεσιτι
κών δικαιωμάτων είς ποσοστόν κατώτερον τών διά τού πα
ρόντος οριζόμενων, δ) Θεσπίζεται τό πρώτον διάταξις καθ’ 
ήν ώς άξια τοΰ άντικειμένου τής συμβάσεως μισθώσεως λο
γίζεται ή προκύπτουσα έκ τών μισθωμάτων τού συμφωνηθέν- 
τος χρόνου τής μισθώσεως. Διά τού άρθρου 4 άπαναλαμ- 
βάνονται αί διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας αί άφορώσαι 
εις τάς υποχρεώσεις τού Μεσίτου, είς τήν άνάκλησιν τής 
άδειας αύτοϋ καί είς τάς ποινικάς κυρώσεις έν περιπτώσει 
ένεργείας μεσιτικών πράξεων ΰπό προσώπων μή κεκτημέ- 
νων άδειας, συμπληρούμεναι καί τροποποιούμεναι έν μέρει.

Διά τού άρθρου 5 άνασυνιστάται τό πειθαρχικόν Συμβού
λιου Μεσιτών καταργηθέν διά τού Α.Ν.65/1967 καί καθο
ρίζονται ή σύνθεσις τούτου, τά πειθαρχικά άδικήματα καί 
αί πειθαρχικαί ποιναί.

Ή άνασύστασις τού πειθαρχικού τούτου συμβουλίου 
έκρίθη άναγκαία-διά τήν έπιβολήν κατά τών μεσιτών πει

θαρχικών κυρώσεων μέχρι καί τής στερήσεως τού δικαιώ
ματος άσκήσεως έπαγγέλματος προς προστασίαν τών συν- 
αλλασσομένων.

Διά τού αυτού άρθρου καθορίζεται ό τρόπος καθ’ 0ν επι
λαμβάνεται τών καταγγελιών τό Πειθαρχικόν Συμβούλιου 
καί ή διαδικασία έκδικάσεως τούτων.

Διά τού άρθρου 6 έπιβάλλεται είς τούς διωρισμένους με- 
σίτας όπως έντός τριών (3) μηνών άπό τής δημοσιεύσεως 
τού Νόμου δηλώσουν έγγράφως πρός τήν- οίκείαν Νομαρ
χίαν τήν διεύθυνσή τής επαγγελματικής των έγκαταστά- 
σεως. . ■ ( . ·

Διά τού αύτοϋ ώς άνω άρθρου παρέχεται ή δυνατότης 
όπως, είς τάς περιφερείας είς άς δεν είχον έπεκταθή μέχρι 
τής δημοσιεύσεως τού παρόντος σχεδίου Νόμου αί περί 
Μεσιτών Άστικών Συμβάσεων διατάξεις χορηγώνται άδειαι 
Μεσιτών Άστικών Συμβάσεων είς μή κεκτημένους ένδει- 
κτικόν σπουδών άλλά άποδεδειγμένως άσκοϋντες τό έπάγ- 
γελμα τού μεσίτου κατά τά τελευταία τρία προ τής δημο
σιεύσεως τού παρόντος έτη, έφ’ όσον έντός τριμήνου ΰπο- 
βάλωσι σχετικήν αίτησιν καί συντρέχουν αί λοιπαί προϋ
ποθέσεις τής παρ. 2 τού άρθρου 2 τού έν λόγω σχεδίου Νό- 

_ μου.
Διά τού άρθρου 7 καταργοΰνται ολαι αί κείμεναι διατά

ξεις περί Μεσιτών Άστικών Συμβάσεων ώς καί πάσα άλλη 
διάταξις γενική ή ειδική άντικειμένη είς τάς διατάξεις τού 
παρόντος σχεδίου Νόμου ή άναγομένη είς θέματα ΰπ’. αύτοϋ 
είδικώς ρυθμίζομενα.

Διά τού άρθρου 8 προβλέπεται ότι αί λεπτομέρειαι έφαρ- 
μογής τού παρόντος Νόμου θά ρυθμισθοϋν δι’ άποφάσεως 
τού 'Υπουργού ’Εμπορίου δημοσιευομένης διά τής Έφημε- 
ρίδος τής Κυβερνήσεως. . '· · - - · · *

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ '
Νόμος 5717/1932 άρθρ. 1 παρ. 1

«Μεσίται Αστικών Συμβάσεων κατά τόν παρόντα Νό
μον είναι οί έπί σκοπώ μεσιτείας μεσολαβοϋντες πρός σύ- 
ναψιν συμβάσεων άστικοϋ δικαίου άγοραπωλησίας, ανταλ
λαγής, μισθώσεως άστικών άκινήτων καί δανείων πάσης 
φύσεως».
Νόμος 5717/32 άρθρον 1 παρ. 2 έδ. β'.

«’Επίσης επιτρέπεται ένέργεια μεσιτικών πράξεων τού 
παρόντος νόμου καί είς Έλληνικάς Ανωνύμου Εταιρείας, 
έφ’ όσον συμπεριλαμβάνετε είς τό Καταστατικόν των με
ταξύ τών σκοπών τής συστάσεώς των». ■ -
Νόμος 5717/1932 άρθρον 2 παρ. 7.

Αί διατάξεις τού παρόντος Νόμου εφαρμόζονται έντός 
τών περιφερειών τών Πρωτοδικείων ' Αθηνών, Πειραιώς,



........... - ..χ,-κτης, ϋατρων, Πυργου, Χαλκί-
δος, Σύρου, Χανιών, ’Ηρακλείου, Ρεθύμνης καί Μυτιλήνης.· -
Νόμος 5717/1932 άρθρον 2 παρ. 7.

Δύνανται δέ διά Διαταγμάτων έκδιδομένων τή προτάσει_ 
τοϋ επί της ’Εθνικής Οικονομίας 'Υπουργού (νϋν ’Εμπο
ρίου) νά έπεκτείνωνται καί εις άλλας όμοιας περιφερείας 
καί εις ολόκληρον το Κράτος.
Νόμος 5717/1932 άρθρ. 2 παρ. 3 έδάφ. τελευταΐον.

«Διά Βασ. Δ/των έκδιδομένων τή προτάσει τοϋ επί της 
’Εθνικής Οικονομίας 'Υπουργού (νΰν ’Εμπορίου) δύναταί 
νά όρίζηται ό άριθμός των έν έκάστη περιφερεία Πρωτοδι-, 
κείου Μεσιτών ’Αστικών Συμβάσεων. Διά τού ΰπ’ άριθ.
Β.Δ.653/12/20 ’Οκτωβρίου 1970 (ΦΕΚ.223/Α/70) κατηρ- 
γήθησαν αί διατάξεις άπάντων τών Β. Δ/των αί άφορώσαι 
εις τον καθορισμόν τών θέσεων Μεσιτών ’Αστικών Συμβά
σεων είς διαφόρους Περιφερείας Πρωτοδικείων τής Χώρας.
Νόμος· 5717/1932 άρθρον 1 παρ. 2 έδ. 4.

Ό διορισμός Μεσίτου ’Αστικών Συμβάσεων γίνεται διά 
πράξεως τού έπί τής ’Εθνικής Οικονομίας 'Υπουργού (νύν 
Νομάρχου) δημοσιευομένης είς την Εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως κατόπιν αΐτήσεως τού ένδιαφερομένου προς τό Ύ- 
πουργεϊον Εθνικής Οικονομίας (νύν εις Νομαρχίαν) συν- 
τασσομένης έπί εκατονταδράχμου χαρτοσήμου (νύν δεκα
δράχμου). . , · - . ,.
Νόμος 5717/1932 άρθρ. 1 παρ. 2 έδ. ί. 7; .U .7—-

Μεσίτης ’Αστικών Συμβάσεων διορίζεται δ "Ελλην πο
λίτης, ό συμπληρώσαφ τό 25όν έτος τής ηλικίας του κεκτη- 
μένος ένδεικτικόν δευτέρας τάξεως έξαταξίου Γυμνασίου 
ή Σχολαρχείου ή άντιστοίχου τάξεως Δημοσίας Εμπορικής 
Σχολής, μή διατελών εις κατάστασιν πτωχεύσεως, ούτε 
καταδικασθείς έπί κακουργήματα ή πλημμελήματι έκ τών 
υπό "τού άρθρου 22 τού Ποινικού Νόμου προβλεπομένων 
καί άπολαύων τών αστικών καί πολιτικών άΰτού δικαίωμά-' 
των.· . ' .
Νόμος 5717/1932 άρθρ. 1 παρ. 2 έδ. 3. . \. ;
λ- /Απαγορεύεται ό διορισμός ώς Μεσιτών ’Αστικών Συμ
βάσεων ξένων υπηκόων, έκτος τών Ελλήνων τό γένος, οί 
γενόμενοι διορισμοί ώς Μεσιτών ’Αστικών Συμβάσεων ξέ
νων υπηκόων διατηρούνται έν ίσχύι. -
Νόμος 5717/1932 άρθρ. 2 παρ. 6.

’Απαγορεύεται είς τούς Μεσίτας ’Αστικών Συμβάσεων 
νά είναι υπάλληλοι, Δημοτικοί, Δημόσιοι καί Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου. · ;
Ν. Δ/γμα 2583/1953 άρθρ. 1 παρ. 4.

. Έν περιπτώσει θανάτου Μεσίτου ’Αστικών Συμβάσεων 
ή παραιτήσεως λόγω άδυναμίας πρός άσκησιν τού επαγ
γέλματος προτιμώνται πρός διορισμόν έφ’ όσον ήθελ.εν ύπο- 
βληθή περί τούτου αίτησις έντός τριμήνου άπό τού θανά
του ή τής παραιτήσεως α) ή σύζυγος αυτού άνεξαρτήτως 
γραμματικών γνώσεων, β) τά τέκνα αύτού, έφ’ όσον κέκτην- 
ται τά υπό τού Νόμου οριζόμενα προσόντα.
Ν. Δ/γμα 2583/1953 άρθρ. 1 παρ. 1 
Β.Δ.208/1967 άρθρ. 1.

Ή πρός τον Μεσίτην ’Αστικών Συμβάσεων διδομένη 
εντολή δέον νά είναι έγγραφος έκτος τών περιπτώσεων καθ’ 
άς τό ποσόν τών άνηστοίχων μεσιτικών δικαιωμάτων δέν 
υπερβαίνει τάς δραχμάς (3.000) τρεις χιλιάδας οπότε δύ- 
ναται νά είναι καί προφορική. Έν τή περιπτώσει ταύτη λο
γίζεται ώς νόμιμος έντολή πρός τον μεσίτην τού συμβαλλό
μενου ή έκ μέρους τού άντισυμβαλλομένου αποδοχή τής μεσο- 
λαβησεως τού μεσίτου τούτου μή άπαιτουμένης έν τή περι- 
πτώσει ταύτη καί έγγράφου συναινέσεώς του.

Είς ήν περίπτωσιν έν τή οριστική συμβάσει δέν συμβάλ
λεται δ δώσας _τήν εντολήν, αλλά σύζυγος αύτού ένέχον- 
Tat είς τήν πληρωμήν τών νομίμων Μεσιτικών δικαιωμάτων

άλλη/νεγγύως 0 τε συμβαλλόμενος καί δ δώσας την εντο
λήν. — - ,

Ν._Δ/γμα 2583/1953 άρθρον 1 παρ. 1. . r_ _
Έπί συντελεσθείσης μιας τών έν άρθρω 1 τού Νομού 

5717/1932 συμβάσεων, ή άπόδειξις τού άντικειμένου αυ
τής έκ μέρους τού μεσίτου κατά τ’ άνωτέρω θεωρείται έν
τολή πλήρης έκπληρωθεϊσα, ύποχρεούσα άμφότερα τά συμ
βαλλόμενα μέρη. ·
Ν. Δ/γμα 2583/1953 άρθρ. 1 παρ. 1.

Τό Δημόσιον άπαλλάσσεται τής καταβολής μεσιτικών δι
καιωμάτων άπό τής ισχύος τού Ν. Δ/τος τής 8’Ιουλίου 1926 
«περί μεσιτών».
Ν. Δ/γμα 2583/1953 άρθρ. 1 παρ. 1. .

Τά παρά τού μεσίτου δικαιούμενα νόμιμα ή είδικώς συμ- 
φωνηθέντα μεσιτικά δικαιώματα καθίστανται άπαιτητά 
κατά τό ήμισυ μέν κατά τήν υπογραφήν τού προσυμφώνου 
έφ’ όσον προηγήθη τοιοΰτον, κατά δέ τό έτερον ήμισυ άμα. 
τή υπογραφή τής δριστικής συμβάσεως. . ϊ
Ν. Δ/γμα 2583/1953 άρθρ. 1 παρ. 1.
Β. Δ/γμα 208/1967 άρθρ. 2.

Τό ποσοστόν τών μεσιτικών δικαιωμάτων έφ’ όσον δέν 
συνεφωνήθη άλλως ορίζεται δι’ έκαστον συμβαλλόμενον μέ-ν 
ρος διά τάς έν άρθρω 1 τού Νόμου 5717/1932 συμβάσεις' 
πλήν τών δανείων, είς 2 % έπί τής αξίας αντικειμένου συμ-’

. βάσεως'μέχρι 2.000.000 εκατομμυρίων. Διά τάς πέραν τής 
άξίας ταύτης συμβάσεις καί διά τό έπί πλ.έον τών 2.000.000 
εκατομμυρίων ποσόν τό ποσοστόν τών μεσιτικών δικαιω
μάτων μειούται είς 1 %. Έπί δανείων τό ποσοστόν τών με
σιτικών δικαιωμάτων δρίζεται γενικώς είς-Μ. % καί βαρύνει 
τον δανειζόμενον. Ο - ■ -

Νόμος 3505/1928 άρθρ. 5 ώς έτροποποιήθη, ύπό τού Νό-'
μου 5717/32 άρθρ. 1 παρ. 5. ·.
Αί μεταξύ μεσίτου καί έντολέως διαφοραί, έκδικάζονται 

υπό τού άρμοδίου μέν Προέδρου Πρωτοδικών έφ’ όσον τό 
ποσόν τής άπαιτήσεως τού μεσίτου έκ μεσιτικώνϊίικαίωμά- 
των μιας έντολής είναι άνώτερον τού ποσού τών δραχμών 
πέντε χιλ.ιάδων καί οΰχί μεΐζον τών δέκα χιλιάδων ύπό τού 
άρμοδίου δέ Είρηνοδίκου, έφ’ όσον πρόκειται περί άπαιτή- 
σεως μέχρι τού ποσού τών πέντε χιλιάδων δραχμών. .

2. 'Αρμόδιος Πρόεδρος ή Είρηνοδίκης είναι δ τού τόπου
ένθα τό άκίνητον ή τό δάνειον περί ού ή έντολή ή ό τού τό
που ένθα ή έδρα τού μεσίτου. ν ,

3. Πρός έπίλυσιν τών ώς άνω διαφορών δ δικαιούχος με
σίτης υποβάλλει πρός τον Πρόεδρον ή τον Εΐρηνοδίκην αΐτη- 
σιν, έν ή έκθέτει σαφώς τά τής διαφοράς καί άξιουμένην ΰπ’. 
αύτού αμοιβήν.

'Η αίτησις έγχειρίζεται πρός τον Πρόεδρον ή τον Είρη- 
νοδίκην οί όποιοι συντάσσουν έπ’ αύτήν έκθεσιν προσυπο- 
γραφομένην ύπό τού άρμοδίου δικαστικού γραμματέως.

Ό Πρόεδρος ή δ Είρηνοδίκης έντός τριών ήμερων άπό 
τής έγχειρίσεως τής αΐτήσεως, ορίζει ήμέραν καί ώραν συζη- 
τήσεως έντός προθεσμίας ούχί έλάσσονος τών δέκα ήμερων 
καί ξιείζονος τών είκοσι παρατεινομένης λ.όγω διαφοράς 
κατοικίας κατά τάς διατάξεις τής Πολ.ιτικής Δικονομίας.

Άντίγραφον τής αΐτήσεως ταύτης μετά τής ύπ’ αύτήν 
έκθέσεως κοινοποιείται πρός τον άντίδικον προ έξ τούλ.ά- 
χιστον ήμερών προ τής δικασίμου καί προκειμένου περί 
παρατάσεως τής προθεσμίας λ,όγω διαφοράς κατοικίας προ 
δέκα πέντε τό πολύ ήμερών. Κατά τήν δριζομένην δικάσιμον 
ύποβάλλονται πάντοτε έγγραφοι προτάσεις καί προσκομί
ζονται άπαραιτήτως αί σχετικαί βεβαιώσεις έν αΐς καί έμμάρ- 
τυροι τοιαύται. 'Ο Πρόεδρος ή ό Είρηνοδίκης κρίνουσιν έκ 
έκ τών ένόντων.

Πάντως ύποχρεούνται νά έκδόσωσιν άπόφασιν έντός 
εΐκοσιν ήμερών τό βραδύτερον άπό τής συζητήσεως.

'Η έκδιδομένη άπόφασις έκτελεϊται μετά τριήμερον άπό 
τής κοινοποιήσεως τής έπιταγής.
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4. Κατά τής άποφάσεως τοΰ Προέδρου ή Είρηνοδίκου
έχούσης προσωρινόν χαρακτήρα καί μή παραβλαπτούσης 
τήν κυρίαν δίκην ούδέν τακτικόν ή έκτακτον1 ένδικον μέσον 
χωρεΐ. τ , . „ . - ^

Ούχ ήττον δύναται ό έ'χων έννομον συμςέρον 21ε£2ιν.ος νά είσα- 
γάγη τάς αντιρρήσεις του ενώπιον τοΰ ταχτικού αρμοδίου Δικα
στηρίου έντδς εΐκοσαημέρου άπό τής κοινοποιήσεως τής 
άποφάσεως τής τοιαύτης εισαγωγής μή άναστελλούσης τήν 
έκτέλεσιν τής άττοοάσεως τοΰ Προέδρου ή τοΰ Είρηνοδίκου.

Ενώπιον τοΰ ούτως έπιλαμβανομένου τής ύποθέσεως 
τακτικού δικαστηρίου επιτρέπεται τοΐς διαδίκοις ή άπό- 
δειξις των ισχυρισμών των διά παντδς νομίμου μέσου καί τοΰ 
έμμαρτύρου.

5. Προκειμένου περί άπαιτήσεως έκ μεσιτικών δικαιω
μάτων άνωτέρας τοΰ ποσοϋ τών 10.000 δραχμών αρμόδια 
είναι τά τακτικά δικαστήρια τοΰ τόπου ένθα το άκίνητον ή 
τό δάνειον περί ου ή εντολή ή τοΰ τόπου ένθα ή έδρα τοΰ 
μεσίτου, τά όποια δικάζουσι κατά τάς διατάξεις τής Πολι
τικής Δικονομίας.
Ν.Δ/γμα 2583/53 άρθρον 1 παράγ. 3.

Οι συμβολαιογράφοι ύποχρεοϋνται νά μνημονεύσωσιν έν 
τώ πρόσΰμΤφώναΓκάί όριστικώ συμβόλαίώ τό όνομα τοΰ μέσο-' 
λαβήσαντος μεσίτου, έφ’ όσον διά τήν σύναψιν τής συμβάσεως 
έμεσολάβησε τοιοϋτος. -

Έν περιπτώσει μή μεσολαβήσεως μεσίτου ύποχρεοΰται 
νά καταχωρήση έν τώ προσυμφώνω καί συμβολαίω υπεύ
θυνον |^ρί τούτου δήλωσιν τών συμβαλλομένων.
Νόμος'"5717/1932 άρθρον: 1 παράγρ. 2 έδ. 6.

Έκαστος μεσίτης άστικών συμβάσεων εντός τριμήνου 
άπό τής έπιδόσεως τοΰ εγγράφου διορισμού του ή τής άνα- 
νεώσεως αύτοϋ ύποχρεοΰται :

α) Νά έγγραφή μέλος τοΰ τυχόν υφισταμένου οικείου 
Επαγγελματικού Σωματείου καί ··

β) νά_έφοδιασθή ύπό τοΰ ’Επιμελητηρίου τοΰ οποίου 
είναι μέλος διά δελτίου ταυτότητος. ,
'.·Τά δελτία ταϋτα έκτυποϋνται υπό τοΰ ’Επιμελητηρίου 
τούτου έπί τή βάσει τύπου όριζομένου δι’ άποφάσεως τοΰ 
επι τής ’Εθνικής Οικονομίας 'Υπουργού (νΰν ’Εμπορίου), 
δημοσιευομένης εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως δια
τίθενται δέ πρός τούς ένδιαφερομένους έναντι τής άξίας των. 
Νόμος 5717/1932 άρθρον 2 παρ. 1.
... Οί μεσίται άστικών συμβάσεων άπολύονται καθ’ δν τρό
πον διορίζονται.

:α) ’Εάν άπολέφωσι προϋπόθεσίν τινα τοΰ διορισμού τωνή 
καί

β) έάν τιμώρηθώσι πειθαρχικώς τρις διά προσωρινής 
παυσεως ή διά τό αύτό παράπτωμα. -, '
Ν,Δ/γμα 2583/1953 άρθρ. 1 παρ. 2. .

Ό άνευ διορισμού ενεργών μεσιτικάς πράξεις τοΰ παρόν
τος ή οπωσδήποτε έμφ'ανίζων εαυτόν ώς μεσίτην τιμωρείται ' 
κατά τούς όρους τοΰ άρθρου 458 τοΰ Ποιν. Κώδικος, διά 
φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή διά χρηματικής ποινής 
μέχρι 20.000 μεταλλικών δραχμών ή δι’ άμφΟτέρων τών 
ποινών τούτων καί έπί πλέον έάν τυχόν-συνηφθη σύμβασις 
και διά τοΰ ποσοΰ τών άντιστοίχων μεσιτικών δικαιωμάτων.·
Ν.Δ/γμα 2583/1953 άρθρον 4 παρ. 1.

Οί μεσίται άστικών συμβάσεων ύποχρεοϋνται νά έγγρα- 
φώσι μέλη εις τά οικεία ’Επαγγελματικά ’Επιμελητήρια 
και εν έλλείψει τοιούτων εις τά ’Εμπορικά τοιαΰτα.

Οί μή έγγεγραμμένοι ύποχρεοϋνται νά έγγραφώσιν έντός 
διμήνου άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ Ν. Δ/τος 2583/1953.

' Οί έγγεγραμμένοι μέχρι τοΰδε είς τά ’Εμπορικά ’Επι
μελητήρια μεταφέρονται· είς τά έν τή αύτή περιφερεία ύφι- 
στάμενα ’Επαγγελματικά τοιαΰτα.
Νόμος 5717/1932 άρθρον 2 παράγρί. 3. , . ... . .

■ "Έκαστος μεσίτης άστικών συμβάσεων ασκεί τό επάγγελ
μά του μόνον έντός τής περιφέρειας τοΰ Πρωτοδικείου έν τή_w ....

Ή περιφέρεια αυτή προτείνεται διά τής περί διορισμού 
αΐτήσεως μνημονεύεται δέ έν τώ διορισμώ.

'Υπό τών διορισμένων μεσιτών ή περιφέρεια αΰτη προ- 
τείνεται διά τής περί άνανεώσεως τοΰ διορισμού αΐτήσεως, 
μνημονεύεται δέ έν τή άνανεώσει.

Ή περιφέρεια τών Πρωτοδικείων ’Αθηνών καί Πειραιώς 
λογίζονται μία.
Ν. Δ/γμα 2583/53 άρθρ. 3 καί Α.Ν.1228/1938 άρθρ. 3.

’Απαγορεύεται άπό τής ισχύος τοΰ Ν.Δ. 2583/1953 ή 
διατήρησις Γραφείων Μεσιτών ’Αστικών Συμβάσεων είς 
καταστήματα οίουδήποτε είδους, έξαιρουμένων τών γρα
φείων συναφών έπαγγελμάτων καί τών γραφείων Δικηγόρων, 
Συμβολαιογράφων καί Μηχανικών.

’Απαγορεύεται ή διαφήμησις ή ή άναγραφή τίτλου χωρίς 
νά άναγράφηται καί τό όνοματεπώνυμον τοΰ Μεσίτου.

Οί ήδη διωρισμένοι καί μή πληροΰντες τάς διατάξεις τής 
παραγράφου ταύτης ύποχρεοϋνται νά συμμορφωθώσιν έντός 
έτους άπό τής λήξεως τοΰ ένοικιοστασίου τών καταστημά
των ή γραφείων.

Οί μεσίται άστικών συμβάσεων δέν δύνανται έν τή ένασ- 
κήσει τοΰ_έπαγγέλματός των νά χρησιμοποιώσι πληρεξου
σίους άντιπροσώπους ή νά διατηρούν πλείονα τοΰ ενός μεσι
τικά γραφεία. .
Ν. Δ/γμα 2583/1953 άρθρον 2 παρ. 1. - ’

Οί διοριζόμενοι μεσίται ύποχρεοϋνται όπως έντός δύο 
μηνών άπό τής είδοποιήσεως παραλάβωσι παρά τοΰ οικείου 
’Επιμελητηρίου τούς διορισμούς των. Ή μή έγκαιρος παρα
λαβή τοΰ διορισμού" συνεπάγεται τήν άνάκλησιν αύτοΰ.
Ν.'Δ/γμα 2583/1953- άρθρ. 2 παρ. 2.

Οί μεσίται άστικών συμβάσεων ύποχρεοϋνται έντός έξ 
μηνών ' άπό τή^ δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος (Ν.Δ/τος νά 
ύποβάλωσιν εις τό.'Υπουργεΐον Εμπορίου άντίγραφον φύλ
λου Ποινικοΰ Μητρώου των καί πιστοποιητικόν μή πτω- 
χεύσεώς των. ·

Είς ύποβολήν νέων πιστοποιητικών ύποχρεοϋνται άνά 
τετραετίαν. ,· 1 .. .’
Νόμος 2583/1953 άρθρ. 4 παρ. 2. · ·■ ■ -

Συνιστάταΐ' παρ’ έκάστω Επαγγελματικό) Έπιμελητηρίω 
καί έν έλλείψει τοιούτου παρά τώ οίκείω Έμπορικώ Έπι
μελητηρίω έντός τής περιφερείας τοΰ οποίου έφαρμόζονται 
αί διατάξεις τής περί μεσιτών άστικών συμβάσεων Νομο
θεσίας, Πειθαρχικόν Συμβούλιον ύπό τοΰ όποιου διώκονται 
πειθαρχικώς οί έν τή περιφερεία ταύτη μεσίται άστικών 
συμβάσεων. , ^
Ν. Δ/γμα 2583/1953 άρθρ. 4 παράγρ. 2.

Έκαστον Πειθαρχικόν Συμδούλνίον άποτελείται έξ ένός 
Πρωτοδίκου ώς Προέδρου, τοΰ Προέδρου τοΰ ’Επιμελητηρίου 

'ή ένός μέλους τοΰ Διοικ. Συμβουλίου αύτοΰ προερχομένου· έκ 
τοΰ Κλάδου τών1 κτηματομεσιτών καί ένός άνωτέρου Δημο
σίου 'Υπαλλήλου. ' \

Χρέη Γραμματέως έκάστου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
έκτελεϊ ύπάλληλος τοΰ οικείου ’Επιμελητηρίου οριζόμενος 
ύπό τοΰ Προέδρου αύτοΰ. 'Η σύνθεσις τοΰ ώς άνω Πειθαρ
χικού Συμβουλίου έτροποποιήθη ώς κάτωθι :
• Διά τοΰ Β. Δ/τος 491/30.5.65 άρθρ. 4 παρ. Α". . ,

1. Έξ ένός Πρωτοδίκου, ώς Προέδρου όριζομένου μετά
τοΰ άναπληρωτοΰ του ύπό τοΰ οικείου Προέδρου Πρωτο
δικών. _· '

2. Έκ τοΰ Προέδρου τοΰ οικείου Επιμελητηρίου ή ένός 
μέλους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου αύτοΰ προερχομένου 
έκ τοΰ Κλάδου τών κτηματομεσιτών καί όριζομένου μετά 
τοΰ άναπληρωτοΰ του ύπό τής Διοικήσεως τοΰ Επιμελητη
ρίου.

3. Έξ ένός άνωτέρου Δημοσίου 'Υπαλλήλου όριζομένου 
μετά τοΰ άναπληρωτοΰ του ύπό τοΰ 'Υπουργού Εμπορίου
·*< ιλίΜΐ'τ^,νΓ,Μ ΤΓ^.Ή7ΓΤ^Λ<Τ(.ν. » ··-·--·
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Χρέη Γραμματέως έκτελεϊ εις υπάλληλος τοϋ οικείου 
Επιμελητηρίου οριζόμενος μετά τοϋ άναπληρωτοΰ του 
υπό τοϋ Π ροέδρου αύτοΰ. ■

Σημείωσις : Τά ώς άνω Πειθαρχικά Συμβούλια κατηρ- 
γήθησαν διά τοϋ Α.Ν.65/67. '
Ν.Δ/γμα 2583/1953 άρθρον 4 παρ. 2.

Πειθαρχικαί ποιναι είναι :
1. Πρόστιμον μέχρις 1.000.000 (νϋν 1.000) δραχμ.
2. Προσωρινή παΰσις μέχρις ενός έτους. Έν υποτροπή 

δέ δύναται νά έπιβληθη καί οριστική παϋσις.
Τό πρόστιμον επιδικάζεται διά της άποφάσεως της επι

βολής υπέρ τοϋ οικείου Επιμελητηρίου καί είσπράττεται 
παρ’ αΰτοϋ και έν δυστροπία κατά τάς διατάζεις περί .ίσ-, 
πράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Προσφυγή κατά τής ανωτέρω άποφάσεως δεν αναστέλλει 
τήν έκτέλεσιν ταύτης πέραν τοϋ τριμήνου άπό τής κοινοπόιή- 
σεώς τής. ,
Ν. Δ/γμα 2583/1953 άρθρ. 4 παρ. 2.

Αί αποφάσεις έκάστου Πειθαρχικοϋ Συμβουλίου' υποβάλ
λονται έπιμελεία τοϋ Επιμελητηρίου εντός 15θημέρου εις 
τό Ύπουργεΐον ’Εμπορίου έκτελοϋνται δέ έπιμελεία τοϋ 
Πειθαρχικοϋ Συμβουλίου διά των άρμοδίων Κρατικών αρχών 
νομίμως.
Ν. Δ/γμα 2583/53 άρθρ. 4 παρ. 2Γ '? "*

Τά έξοδα κινήσεως τών μελών τοϋ Πειθαρχικοϋ Συμβου
λίου βαρύνουσι τόν προϋπολογισμόν τοϋ Επιμελητηρίου. 
Ν. Δ/γμα 2583/1953 Αρθρ. 4 παρ. 2. ;

Λόγοι πειθαρχικής τιμωρίας τών μεσιτών είναι :
α) Πασα παράβασις τής περί μεσιτών άστικών συμβά

σεων νομοθεσίας. ■< . ‘ ν .. > ·
β) Πασα πραξις παραβλάπτουσα δολίως τά επαγγελμα

τικά συμφέροντα τών μεσιτών άστικών συμβάσεων ή επί
μεμπτος ή άναξιοπρεπής τοιαύτη περί τήν άσκησιν τοϋ έπαγ- 
γέλματδς τώνί - '
.Ν. Δ/γμα 2583/1953 Αρθρ. 6.. · . · . ·" ·.

Διά διαταγμάτων έκδιδομένων τή προτάσει των έπί τοϋ 
’Εμπορίου καί Δικαιοσύνης 'Τπουργών δύνανται νά αύξο- 
μοιοΰνται τά ποσά τ’ άναγραφόμενα εις τό παρόν Ν.Δ/γμα 
πλήν τών ποσοστών τών μισιτικών δικαιωμάτων, ώς έπίσης 
δύνανται διά Β.Δ/τος έφ’ άπαξ έκδιδομένου νά κωδικοποιηθή 
ή ίσχύουσα περί Μεσιτών ’Αστικών Συμβάσεων Νομοθε
σία είς ένιαΐον κείμενον. *

Έν Άθήναις τή 15 Μαρτίου 1976
Οί Υπουργοί

’Εμπορίου Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΤ 
Π ερί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων.

'Ap-Spov 1.
Μεσίτης — Πράξις Μεσιτείας.

1. Μεσίτης άστικών συμβάσεων κατά τόν παρόντα Νόμον, 
είναι ό μεσολαβών προς σύναψιν τών άστικοΰ δικαίου συμβά
σεων πωλ.ήσεως, άνταλλαγής, μισ-όώσεως ακινήτων παρ αχώ
ρητε ως ακινήτων προς άνοικοϊόμησιν έπί αντιπαροχή μέρους 
τοΰ άνεγερ-5ησομένου τοιούτου, καί συνομολ.ογήσεως χρηματι- 
κών δάνειων ή υποοεικνόων ευκαιρίαν προς σόναψιν τοιούτων 
συμβάσεων.
. 2. Ή έπιχείρησις πράξεων μεσιτείας επιτρέπεται καί εις 
νομικά πρόσωπα τής ημεδαπής έάν αί πράξεις αυται περιλαμ- 
βάνωνται εις τους έν τώ καταστατικά» άναρερομένους σκοπούς 
των καί έφ’ όσον άδειαν άτκήτεως έπαγγέλ.ματος μεσίτου' 
άστικών συμβάσεων έχουν έπί μέν προσωπικών έταιριών καί 
εταιριών περιορισμένης ευθύνης άπαντες οί έταίροι, έπί δέ 
ανωνύμων έταιριών ό διευύύνων σύμβουλος αυτών.

'Ap-Spov 2.
■ 'Αδεια — Προϋπο-5έσεις χορηγήσεως.

1. Διά τήν άσκησιν τοΰ έπαγγέλ.ματος τοΰ μεσίτου άστι
κών συμβάσεων απαιτείται άδεια ή οποία χορηγείται κατόπιν 
αίτήσεως τοΰ ένδιαφερομένου καί εις τήν οποίαν δέον νά άνα- 
γράφηται ή Πρωτοδικειακή Περιφέρεια έντός τής όποιας 
έπιτρέπεται ουτος ,νά άσκή τό έπάγγελυμα τοΰ μεσίτου.

Ή άδεια αϋτη χορηγείται παρά τοΰ οικείου Νομάρχου δε’ 
άποφάσεως αύτοΰ δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως προκειμενου δέ περί χορηγήσεως αδειών διά τάς 

> 11 ρωτοδικειακάς Περιφερείας Ά·5ηνών καί Πειραιώς παρά 
τοΰ Νομάρχου ’Αττικής. ... '

.*· 2. Διά νά λ.άβη τις άδειαν μεσίτου δέον:
α) Νά είναι Έλλη; υπήκοος. Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται 

ύπό τούς όρους τοΰ παρόντος Νόμου, ή χορήγησις άδειας εις 
αλλοδαπούς, άλλ’ Έλληνας τό γένος. - ' ;ί>..

β) Νά έχη συμπληρώσει τό 25ον έτος τής ήλ.ικίας του..
γ) Νά έχη ενδεικτικόν Γ' τάξεως έξαταξίου Γυμνασίου 

ή έτερας άνεγνωρισμένης ισοτίμου Σχολής τής ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.-

δ) Νά μη τελή είς κατάστασεν πτωχεύσεως. .. _ή.·
;· ε) Νά μη έχη καταδίκασα ή έπί κακουργήματι ή είς ποινήν 

ύπερδαινούσαν τούς έξ (6) μήνας, έπί" κλοπή, υπεξαιρέσει; 
άτπάτη, υπεξαιρέσει έν υπηρεσία, πλαστογραφία, πλαστογραφίφ 
ή καταχρήσει ένσημων, απιστία, .ψευδορκία, συκοφαντική δυ
σφημίσει, δολίφ χρεωκοπία, καταδολιευτεί δανειστών, τοκο
γλυφία ή λαθρεμπορία καί έγκλήμασι περί τό νόμισμα. ;

στ).Νά μή τελή ύπό δικαστικήν άπανόρευσιν ή δικαστικήν 
άντιληψιν. Ή ΰπαρξις τών ανωτέρω προϋποθέσεων άποδει- 
κνύεται ύποχρεωτικώς διά τών συμφώνως προς τούς ίσχύοντας 
Ν όμους έκδιδομένων άντυστοίχων 'πιστοποιητικών. :

3. ’Απαγορεύεται ή χορήγησις άδειας άσκήσεως έπαγγέλ- 
ματος μεσίτου άστικών συμβάσεων εις υπαλλήλους Δημοσίους, 
Δημοτικούς ή Κοινοτικούς καί Νομικών Προσώπων Δημο
σίου Δικαίου, ώς καί εις δικηγόρους, συμβολαιογράφους καί· 
δικαστηεούς έπιμελ.ητάς.

4. Έν περιπτώσει θανάτου μεσίτου άστικών συμβάσεων ή 
παραιτήσεως λόγω αδυναμίας προς άσκησιν τοΰ έπαγγέλ.ματος 
χορηγείται εις τήν σύζυγον τούτου άδεια άσ/.ήτεως τοΰ έπαγ- 
γέλματος τοΰ μεσίτου τηρούμενων των προϋποθέσεων τοΰ πα
ρόντος άρ-Spou έξαιρέσεε τής παρ. 2 έδάφ. γ’ έφ’ όσον αυτή 
ήΰελ,εν ύποίάλλ.ει σχετική αίτησιν έντός αποκλειστικής προ-, 
δέσμιας 3 μη;ών άπό τοΰ θανάτου ή τής παραιτήσεως.

. . 'Ap-Spov 3.
'Εντολή—Μεσιτικά δικαιώματα—Άποζημίωσις.

1. Ή προς μεσίτην αστικών Συμβάσεων διδόμενη έντολ.ή
δέον νά είναι έγγραφος εις άς περιπτώσεις τό ποσόν τών με
σιτικών δικαιωμάτων υπερβαίνει τό ποσόν τών δραχμών δέκα 
χιλιάδων (10.000). "

Τήν έλ.λειψιν έγγράφου έντολ.ής καλ.ύπτει ή έν τώ προ-' 
συμφώνω ή οριστικού συμβολαίω αναγραφή δηλ.ώσεως τών 
συμβαλλ.ομένων περί τής μεσολαβήσεως μεσίτου.

2. Έν περιπτώσέι προφορικής έντολ.ής, ή παρά τοΰ άντι- 
συμβαλ.λομένου τοΰ έντολ.έως αποδοχή τής. μεσολαβήσεως. λο
γίζεται ώς έντολή προς τόν μεσίτην.

3. Είς περίπτωσιν πραγματοποιήσεως τής συμβάσεως μετά 
τρίτου μή συμβλ.ηύεντός μετά τοΰ μεσίτου ύπόχρεως πρός κ.α- 
ταβολ.ή μεσιτικών δικαιωμάτων τυγχάνει ό έντολ.εύς. έφ οσον 
ό μεσίτης ή-$ελεν αποδείξει ότι ή σύμίασις αΰτη ϋπήρξε/ν απο
τέλεσμα τής ύποδείξεώς του.

4. Ή ύπό τοΰ μεσίτου ϋπόδειξις τοΰ αντικειμένου τίνος 
τών έν άρ-5ρω 1 τοΰ παρόντος συμβάσεων, λ.ογίζετοί πλ.ήρως 
έκ.πλ.ηρω-ύείσα έντολή, έφ’ όσον ή σύμβασις κ.ατηρτίσ-5η συνέ
πεια τής τοιαύτης ύποδείξεώς.

, 5. Μεσιτικά δικαιώματα έν τή έννοια τοΰ παρόντος είναι 
ή νόμιμος ή εΐδικώς συμφωνη-ύείσα αμοιβή.


