
α) την προσωρινή φύλαξη των Σηµάτων ή των προϊό-
ντων στις εγκαταστάσεις του φορέα ή τρίτου. Στην περί-
πτωση αυτή η ΕΕΣ µπορεί µε την έκδοση της αποφάσε-
ώς της επί της ενστάσεως να καταλογίσει φύλακτρα, 
β) την απαγόρευση πώλησης και διακίνησης προϊό-

ντων ή παροχής υπηρεσίας που φέρουν το Σήµα,
γ) την ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού για το

ενδεχόµενο παράνοµης χρήσης του Σήµατος,
Στις περιπτώσεις αυτές η ένσταση εξετάζεται από την

ΕΕΣ κατά προτεραιότητα. 
3. Κατά την εξέταση της ένστασης από την ΕΕΣ µπο-

ρεί να παρίσταται ο ενιστάµενος και να εκφράσει προφο-
ρικά τις απόψεις του.

4. Κατά των αποφάσεων της ΕΕΣ επί των ενστάσεων
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτο-
δικείου της Αθήνας µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών
από την εποµένη της κοινοποίησης της απόφασης επί
της ένστασης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας. 

Άρθρο 196
Δηµοσίευση αποφάσεων

Οι πράξεις της ΕΕΣ, µε εξαίρεση αυτές του άρθρου
195, αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της ή, ε-
φόσον δεν διαθέτει, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµ-
µατείας Εµπορίου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 197
Έννοια όρων

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του τέταρτου µέ-
ρους του παρόντος (άρθρα 197 έως 204), οι πιο κάτω α-
ναφερόµενοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο που παρέχει υπηρεσίες µεσιτείας επί ακινήτων. 

β) Υπηρεσία Μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η
µεσολάβηση για τη σύναψη συµβάσεων σχετικών µε ακί-
νητα και ιδίως συµβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, µί-
σθωσης, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύστασης δουλείας
ή αντιπαροχής ακινήτων. 

γ) Δόκιµος Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό πρόσω-
πο, το οποίο στο πλαίσιο της µαθητείας του, υποβοηθά
τον µεσίτη ακινήτων στην εκτέλεση από αυτόν των µεσι-
τικών εργασιών, εκτός από τη συνοµολόγηση συµβάσε-
ων µεσιτείας για λογαριασµό του µεσίτη.

2. Για την παροχή υπηρεσιών µεσιτείας ακινήτων από
νοµικό πρόσωπο απαιτείται σωρευτικά: 

α) Η παροχή υπηρεσιών µεσιτείας να προβλέπεται
στον καταστατικό σκοπό του νοµικού προσώπου και 

β) οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του
µεσίτη ακινήτων, όπως καθορίζονται στo άρθρο 198, να
συντρέχουν σε ένα τουλάχιστον από τα φυσικά πρόσω-
πα που εκπροσωπούν νοµίµως το νοµικό πρόσωπο. Οι
παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και
στον υπεύθυνο του κλάδου µεσιτείας κάθε υποκαταστή-
µατος του νοµικού προσώπου.

3. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα
νόµο, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 703 - 707
του Αστικού Κώδικα περί µεσιτείας.

Άρθρο 198
Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος

1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη ακινή-
των απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόµενο φυσι-
κό πρόσωπο ή, προκειµένου για νοµικό πρόσωπο, στα
πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 197, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους - µέ-
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - µέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Ο πολίτης τρί-
της χώρας απαιτείται να διαθέτει άδεια διαµονής και ερ-
γασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαµονής για ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα, σύµφωνα µε το ν. 3386/2005
(Α΄ 212). 

β) Να µην έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα για τα αδικήµατα κλοπής, υπεξαίρεσης, α-
πάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή
κατάχρησης ενσήµων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας
χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας,
έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλή-
µατα περί το νόµισµα. 
γ) Να µην έχει υποβληθεί σε ολική ή µερική, στερητική

ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση (ΑΚ1666-1688).
δ) Να διαθέτει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχολεί-

ου της αλλoδαπής.
2. Η συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1

αποδεικνύεται µε τα κάτωθι έγγραφα: 
α) Ταυτότητα ή διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλ-

ληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή κράτους - µέλους του Ε.Ο.Χ., ή, εφόσον πρό-
κειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαµονής και εργα-
σίας στην Ελλάδα ή άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οι-
κονοµική δραστηριότητα. 
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα

αδικήµατα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1.
γ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί

σε δικαστική συµπαράσταση. 
δ) Βεβαίωση εγγραφής του δόκιµου µεσίτη στο σχετι-

κό µητρώο του άρθρου 199 και υπεύθυνη δήλωση του
µεσίτη τον οποίο υποβοηθά, από τις οποίες να προκύπτει
ο χρόνος προϋπηρεσίας του ως δόκιµου µεσίτη.
ε) Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχολείου της αλλο-

δαπής.
3. Προκειµένου για µεσίτη ακινήτων αναγνωρισµένο

από κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή κράτος - µέλος του Ε.Ο.Χ.
και εγκατεστηµένο σε αυτό, ο οποίος επιθυµεί να εγκα-
τασταθεί στην Ελλάδα, µέσω ίδρυσης υποκαταστήµα-
τος, γραφείου ή άλλης εγκατάστασης, απαιτείται βεβαί-
ωση εγγραφής του σε µητρώο ή άλλη αρµόδια αρχή ή ε-
παγγελµατική οργάνωση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της
χώρας εγκατάστασής του. Ο µεσίτης αυτός φέρει τον
τίτλο που του αποδίδεται στη χώρα της κύριας εγκατά-
στασής του.

4. Τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλο-
νται από τον ενδιαφερόµενο στο αρµόδιο επιµελητήριο,
το οποίο, ύστερα από έλεγχο πληρότητάς τους, προβαί-
νει στην εγγραφή στο µητρώο του επιµελητηρίου και στο
Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 7.

5. Οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις πρέπει να πλη-
ρούνται σε µόνιµη βάση και ελέγχονται από το αρµόδιο
επιµελητήριο. Προς τούτο, οι µεσίτες ακινήτων υποχρε-
ούνται να ενηµερώνουν το αρµόδιο επιµελητήριο, µέσα
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σε ένα µήνα από την παύση συνδροµής των προϋποθέ-
σεων που απαιτούνται για την εγγραφή τους σύµφωνα
µε την παράγραφο 1. Αν εκλείψει έστω και µία από τις
προϋποθέσεις αυτές, ο µεσίτης διαγράφεται από το
Γ.Ε.ΜΗ. και το µητρώο του επιµελητηρίου.

6. Απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλµατος του µε-
σίτη και η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. σε όσους µεσίτες ακινή-
των έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής στέ-
ρησης του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος ή
της προσωρινής στέρησης, για όσο ισχύει αυτή, ή η πα-
ρεπόµενη ποινή της απαγόρευσης άσκησης του επαγ-
γέλµατος του µεσίτη, για όσο χρόνο ισχύει αυτή.

7. Μεσίτες αναγνωρισµένοι από κράτος - µέλος της
Ε.Ε ή κράτος - µέλος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστηµένοι σε
αυτό, οι οποίοι εκτελούν στο πλαίσιο της διασυνοριακής
παροχής υπηρεσιών περιστασιακά µεσιτικές πράξεις
στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο άρθρο 197, δεν έχουν
υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις του κράτους προέλευσης για την άσκηση
µεσιτικών πράξεων.

Άρθρο 199
Μητρώο Δόκιµων Μεσιτών Ακινήτων

1. Καθιερώνεται Μητρώο Δόκιµων Μεσιτών Ακινήτων
στα κατά τόπους επιµελητήρια, στο οποίο έχουν υπο-
χρέωση να εγγράφονται οι Δόκιµοι Μεσίτες Ακινήτων.
Ως χρόνος έναρξης της περιόδου δοκιµής θεωρείται η η-
µεροµηνία εγγραφής στο µητρώο.

2. Για την εγγραφή στο πιο πάνω µητρώο απαιτείται να
συντρέχουν στο ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο οι
προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 198. 

3. Προκειµένου να εγγραφεί ως Δόκιµος Μεσίτης Ακι-
νήτων στο µητρώο του επιµελητηρίου, ο ενδιαφερόµε-
νος υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του επιµελητηρί-
ου υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄
75), στην οποία αναφέρονται:

α) ότι δεν έχει καταδικαστεί ούτε είναι υπόδικος για
κακούργηµα ή για πληµµέληµα κλοπής, υπεξαίρεσης, α-
πάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή
κατάχρησης ενσήµων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας
χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας,
έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλή-
µατα περί το νόµισµα,

β) ότι δεν έχει υποβληθεί σε ολική ή µερική, στερητική
ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση, 

γ) ότι κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισότιµο τίτλο της
αλλοδαπής και 

δ) τα στοιχεία του µεσίτη, µε τον οποίο πρόκειται να
συνεργαστεί. Επίσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του µεσίτη, στην οποία αναφέρεται η δέσµευση της συ-
νεργασίας τους. 

4. Οι Δόκιµοι Μεσίτες Ακινήτων ασφαλίζονται προαι-
ρετικά στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ-
γελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Άρθρο 200
Σύµβαση µεσιτείας 

1. Η σύµβαση µεσιτείας ακινήτων καταρτίζεται εγγρά-
φως. Για την πλήρωση του έγγραφου τύπου αρκεί η α-
νταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλε-
οµοιοτυπιών, καθώς και τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυ-

δροµείου. 
2. Η σύµβαση πρέπει:
α) Να περιλαµβάνει τα στοιχεία των συµβαλλόµενων

µερών, τον αριθµό φορολογικού τους µητρώου, καθώς
και τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. του µεσίτη. Σε περίπτωση διασυ-
νοριακής παροχής µεσιτικών υπηρεσιών, αναγράφεται
το µητρώο και η αρµόδια αρχή ή οργάνωση, στην οποία
είναι εγγεγραµµένος ο µεσίτης, σύµφωνα µε τη νοµοθε-
σία της χώρας εγκατάστασής του.
β) Να καθορίζει την ταυτότητα του αντικειµένου της

µεσολάβησης ή υπόδειξης ευκαιρίας, το είδος της κύ-
ριας σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί, καθώς και το
ποσό ή ποσοστό της µεσιτικής αµοιβής, η οποία είναι ε-
λεύθερα διαπραγµατεύσιµη και δεν υπόκειται σε κατώ-
τατα νόµιµα όρια.

Η χρήση γενικών όρων συναλλαγών στη σύµβαση µε-
σιτείας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν. 2251/1994 (Α΄ 191). 

3. Αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, η διάρκεια της
σύµβασης µεσιτείας είναι δώδεκα (12) µήνες, µε δικαίω-
µα παράτασης για έξι (6) ακόµη µήνες, ύστερα από µο-
νοµερή έγγραφη δήλωση του εντολέα. Μετά τη λήξη της
µπορεί να συναφθεί νέα σύµβαση µεταξύ των ίδιων συµ-
βαλλοµένων. Αν η διάρκεια της σύµβασης είναι µεγαλύ-
τερη από την ανωτέρω οριζόµενη, οποιοσδήποτε των
συµβαλλοµένων έχει το δικαίωµα να την καταγγέλλει α-
ζηµίως µετά την πάροδο των δώδεκα (12) µηνών. Τα α-
ποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µετά την πά-
ροδο τριών (3) µηνών. 

4. Επιτρέπεται η σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας,
στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωµα
να αναθέσει εντολή µε το ίδιο περιεχόµενο σε άλλο µε-
σίτη ούτε και να δραστηριοποιηθεί ο ίδιος ή τρίτος για
λογαριασµό του για την αναζήτηση ευκαιρίας για όσο
χρόνο ισχύει η σύµβαση, ο δε µεσίτης έχει την υποχρέω-
ση να δραστηριοποιηθεί για την εκτέλεση της εντολής.
Εξαιρέσεις από τη µη δραστηριοποίηση τρίτων για λογα-
ριασµό του εντολέα είναι δυνατές µόνο αν αφορούν φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα που κατονοµάζονται ρητά στη
σύµβαση. Η σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας δεν µπο-
ρεί να έχει διάρκεια πάνω από οκτώ (8) µήνες, µε δικαίω-
µα παράτασης για τέσσερις (4) ακόµα µήνες, ύστερα α-
πό µονοµερή έγγραφη δήλωση του εντολέα, µετά δε α-
πό τη λήξη της µπορεί να συναφθεί νέα σύµβαση. Αν η
κύρια σύµβαση καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια της απο-
κλειστικής µεσιτείας, τεκµαίρεται ότι καταρτίστηκε µε
την υπόδειξη ή µεσολάβηση του αποκλειστικού µεσίτη,
εκτός εάν η κατάρτιση της κύριας σύµβασης έγινε µε κά-
ποιο από τα ρητά αναφερόµενα στη σύµβαση αποκλει-
στικής µεσιτείας πρόσωπα, για τα οποία συµφωνήθηκε
ότι είναι δυνατή η προσωπική δραστηριοποίηση του ε-
ντολέα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο µεσίτης έχει
αξίωση αποκατάστασης όλων των δαπανών, στις οποίες
έχει υποβληθεί για την προώθηση του ακινήτου, πλέον
µιας εύλογης αποζηµίωσης, η οποία δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το 1/3 της συµφωνηθείσας αµοιβής, χωρίς το συ-
νολικό ποσό να είναι µεγαλύτερο από το ήµισυ της συµ-
φωνηθείσας αµοιβής. Αν η κύρια σύµβαση καταρτίστηκε
µέσα στο τρίµηνο από τη λήξη του χρόνου της αποκλει-
στικής µεσιτείας και στο µεταξύ ο εντολέας έχει δώσει
εντολή σε άλλο µεσίτη, τότε αµοιβή στον (πρώτο) απο-
κλειστικό µεσίτη οφείλεται µόνο αν αποδειχθεί ότι η κα-
τάρτιση της σύµβασης οφείλεται σε δικές του ενέργειες.

5. Ο µεσίτης ακινήτων έχει το δικαίωµα να αξιώσει τη
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συµφωνηθείσα αµοιβή κατά την κατάρτιση της κύριας
σύµβασης, εφόσον έχει ο ίδιος µεσολαβήσει στη σύνα-
ψή της ή έχει υποδείξει την ευκαιρία σύναψής της ανε-
ξάρτητα από το είδος της κύριας σύµβασης που καταρτί-
στηκε τελικά για το ακίνητο. Αν περισσότεροι µεσίτες σε
συνεργασία µεταξύ τους υπέδειξαν ή µεσολάβησαν, τό-
τε αµοιβή οφείλεται µόνο µία φορά, καταβαλλόµενη από
τον εντολέα σε έναν από αυτούς, κατά του οποίου και
µόνο έχουν δικαίωµα να στραφούν οι υπόλοιποι και, σε
περίπτωση έλλειψης συµφωνίας µεταξύ τους, κατανέµε-
ται µεταξύ των µεσιτών κατά το ποσοστό συµβολής του
καθενός στην κατάρτιση της σύµβασης. Αν περισσότεροι
µεσίτες, προς τους οποίους ο εντολέας παρέσχε διαδο-
χικά διαφορετικές εντολές υπέδειξαν διαδοχικά την ίδια
ευκαιρία, δικαιούται να αξιώσει αµοιβή µόνο αυτός ο ο-
ποίος υπέδειξε πρώτος την ευκαιρία. Αν δεν µπορεί να α-
ποδειχτεί το ποσοστό συµβολής κάθε µεσίτη στην κα-
τάρτιση της σύµβασης, τότε κατανέµεται µεταξύ των µε-
σιτών κατά ίσα µέρη η µεγαλύτερη από τις αµοιβές που
συµφώνησε ο εντολέας µε τις διαφορετικές εντολές
του. Επί µεσιτείας για ανοικοδόµηση ακινήτου µε αντι-
παροχή, ο µεσίτης δικαιούται να αξιώσει πλήρη αµοιβή
µε την κατάρτιση του εργολαβικού προσυµφώνου, εκτός
αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά.

6. Αν συναφθεί για το ίδιο ακίνητο διαφορετική σύµβα-
ση από την προβλεπόµενη στη σύµβαση µεσιτείας, η
σύµβαση που τελικά συνήφθη τεκµαίρεται ως αποτέλε-
σµα της διαµεσολάβησης του µεσίτη.

7. Στη σύµβαση µεσιτείας πρέπει να αναγράφεται ρητά
αν ο µεσίτης µπορεί να ενεργήσει και για τον αντισυµ-
βαλλόµενο του εντολέα του. Αν, παρά την έλλειψη της
πιο πάνω συµφωνίας, ο µεσίτης συµβληθεί και µε το άλ-
λο µέρος, ο εντολέας δικαιούται να αρνηθεί την καταβο-
λή της συµφωνηθείσας αµοιβής ή να αξιώσει την επι-
στροφή της ήδη καταβληθείσας.

8. Σε κάθε αµφοτεροβαρή σύµβαση επί ακινήτου, η ο-
ποία καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, ενσω-
µατώνεται ως περιεχόµενο υπεύθυνη δήλωση του άρ-
θρου 8 του ν. 1599/1986, των συµβαλλοµένων περί µε-
σολάβησης ή µη µεσίτη ακινήτων στην κατάρτισή της και
σε θετική περίπτωση τα στοιχεία του µεσίτη, τον αριθµό
Γ.Ε.ΜΗ. αυτού και τον αριθµό φορολογικού του µητρώ-
ου, καθώς και το ποσό ή το ποσοστό της µεσιτικής αµοι-
βής.

9. Οι συµβαλλόµενοι σε σύµβαση σχετική µε ακίνητα
δεν είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν αµοιβή σε πρό-
σωπα, τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες µεσιτείας, χωρίς
να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 198 και των
παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

10. Ο εντολέας υποχρεούται να ανακοινώσει στον µε-
σίτη την κατάρτιση της κύριας σύµβασης τουλάχιστον
µία ηµέρα πριν από την κατάρτισή της, άλλως ευθύνεται
σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας του µεσίτη για τη µη έ-
γκαιρη ανακοίνωση. 

11. Η αγωγή που ασκείται από τον µεσίτη κατά του ε-
ντολέα του µε αίτηµα την επιδίκαση µεσιτικής αµοιβής
κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήµατος του
µεσίτη, αλλιώς η συζήτηση είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 201
Υποχρεώσεις των µεσιτών ακινήτων

Οι µεσίτες ακινήτων οφείλουν: 
α) Να ενηµερώνουν, πριν από τη σύναψη της κύριας

σύµβασης, τους εντολείς τους και τους υποψήφιους α-
ντισυµβαλλοµένους, για τις ιδιότητες του ακινήτου της
εντολής, καθώς και για τυχόν πραγµατικά ελαττώµατά
του, που έχουν περιέλθει αποδεδειγµένα σε γνώση
τους. 
β) Να ενηµερώνουν πριν από τη σύναψη της σύµβασης

µεσιτείας τους εντολείς τους για κάθε περίπτωση συ-
ναλλαγής, στην οποία υπάρχει διπλή εντολή (εντολή και
από το άλλο µέρος) ή εµπλέκεται άλλο προσωπικό ή οι-
κονοµικό ενδιαφέρον των ιδίων, πέραν εκείνου της συµ-
φωνηθείσας αµοιβής. 
γ) Να προστατεύουν το επαγγελµατικό απόρρητο και

να µην αποκαλύπτουν σε τρίτους προσωπικά και οικονο-
µικά στοιχεία των εντολέων τους, πέραν αυτών που εί-
ναι αναγκαία για την κατάρτιση της σύµβασης, µε την ε-
πιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3691/2008 (Α΄166). 

Άρθρο 202
Ποινικές κυρώσεις 

Όποιος ενεργεί µεσιτικές πράξεις ή εµφανίζει τον ε-
αυτό του ως µεσίτη αστικών συµβάσεων, χωρίς να πλη-
ροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 198
και χωρίς να έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τιµωρείται µε
ποινή φυλάκισης από έξι (6) µήνες µέχρι δύο (2) έτη ή µε
χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) µέχρι τριά-
ντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και µε τις δύο ποινές.

Άρθρο 203
Πειθαρχικό Συµβούλιο - Πειθαρχικές ποινές

1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη για τα Επαγγελµα-
τικά Επιµελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και
Ροδόπης και του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, για τα λοι-
πά Επιµελητήρια της Χώρας, συγκροτείται πειθαρχικό
συµβούλιο, που ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των
µεσιτών ακινήτων. Στο πειθαρχικό συµβούλιο µετέχουν:
α) Ένας πρωτοδίκης, ως πρόεδρος, που ορίζεται σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών.
β) Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπο-

ρίου της Περιφέρειας της έδρας κάθε επιµελητηρίου.
γ) Ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου κάθε επιµε-

λητηρίου προερχόµενο από τον κλάδο των µεσιτών ακι-
νήτων, µε τουλάχιστον πενταετή εµπειρία, αν δεν υπάρ-
χει δε κλάδος των µεσιτών ακινήτων, ένας µεσίτης µε
τουλάχιστον πενταετή εµπειρία, ο οποίος έχει επαγγελ-
µατική έδρα στον ίδιο νοµό και προτείνεται από το πρω-
τοβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο του ίδιου κλάδου, ως
µέλος. 
Χρέη εισηγητού εκτελεί ο προϊστάµενος της Υπηρε-

σίας Μητρώου κάθε επιµελητηρίου.
Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του επιµελητηρί-

ου, οριζόµενος από το διοικητικό συµβούλιο αυτού µε
την ίδια απόφαση.
Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται µε τους αναπληρωτές

τους.
2. Οι δαπάνες του πειθαρχικού συµβουλίου και η αµοι-

βή των µελών του βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ε-
πιµελητηρίου και καθορίζονται µε απόφαση της διοικητι-
κής επιτροπής του.

3. Πειθαρχικά αδικήµατα είναι τα εξής:
α) Κάθε παράβαση υποχρέωσης που απορρέει από τις

διατάξεις των άρθρων 197 έως 204 του παρόντος. 
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β) Κάθε ενέργεια από δόλο ή αµέλεια που βλάπτει την
επαγγελµατική φήµη των µεσιτών αστικών συµβάσεων.
γ) Η οποιαδήποτε παράβαση των όρων της εντολής

που έλαβε ο µεσίτης από τον εντολέα, η παράνοµη εί-
σπραξη αµοιβής ή προκαταβολής χρηµάτων, καθώς και η
αδυναµία επιστροφής χρηµάτων αν ο µεσίτης δεν εκ-
πληρώνει τις υποχρεώσεις του από τη σύµβαση.

4. Την πειθαρχική δίωξη ενώπιον του πειθαρχικού συµ-
βουλίου ασκεί ο πρόεδρος του επιµελητηρίου, ύστερα α-
πό καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή
του προέδρου του οικείου επαγγελµατικού σωµατείου ή
και αυτεπαγγέλτως. Αν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις για
τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος, η άσκηση της πει-
θαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική.

5. Πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής: 
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Πρόστιµο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ µέχρι δέ-

κα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
γ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του

επαγγέλµατος µέχρι ένα (1) έτος.
δ) Επιβολή προστίµου και προσωρινή στέρηση του δι-

καιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος.
ε) Οριστική στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του ε-

παγγέλµατος αν υποπίπτει στα ποινικά αδικήµατα που α-
ναφέρονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 198.

6. Το πειθαρχικό συµβούλιο, για τη λήψη της απόφα-
σής του, µπορεί να καλεί προς εξέταση µάρτυρες, να ζη-
τεί την κατάθεση εγγράφων, να παραγγέλλει τη διεξα-
γωγή πραγµατογνωµοσύνης ή αυτοψίας και να ζητεί τη
συνδροµή κάθε δηµόσιας αρχής. Ο εγκαλούµενος καλεί-
ται να απολογηθεί µέσα σε εύλογο χρόνο και έχει το δι-
καίωµα να υποβάλει την απολογία του προφορικώς ή εγ-
γράφως και να παρίσταται ενώπιον του Πειθαρχικού
Συµβουλίου µε δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από δικη-
γόρο διορισµένο µε απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Αν ο
εγκαλούµενος είναι άγνωστης διαµονής, το πειθαρχικό
συµβούλιο αναρτά την κλήση προς απολογία στο χώρο
των ανακοινώσεων του επιµελητηρίου για ένα (1) µήνα
και στη συνέχεια αποφαίνεται ερήµην αυτού. Στο ίδιο
σηµείο και για το ίδιο χρονικό διάστηµα αναρτά την από-
φασή του ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

7. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συµβουλίου διαβιβά-
ζονται στο επιµελητήριο και κοινοποιούνται τόσο στον ε-
γκαλούµενο, µέσω του οικείου επιµελητηρίου, όσο και
στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα άλλα επιµελητήρια της Χώρας.

Άρθρο 204
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

1. Οι εν ενεργεία µεσίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραµµέ-
νοι στα οικεία επιµελητήρια έως τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου, διατηρούν την ιδιότητά τους ως Μεσίτες
Αστικών Συµβάσεων και έχουν την υποχρέωση να συµ-
µορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µε ε-
ξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 198.

2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργεί-
ται: 
α) το π.δ. 248/1993 (Α΄ 108), µε εξαίρεση την παρ. 1

του άρθρου 2 αυτού, η οποία παραµένει σε ισχύ έως την
έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.,
β) κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του

παρόντος Μέρους. 

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων των άρ-
θρων 197 έως 204 του νόµου αυτού, οι αποφάσεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 203 εκδίδονται µέσα σε
τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 205
Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών Δεδοµένων

1. Η ευθύνη της συλλογής πρωτογενών βιολογικών,
τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών
δεδοµένων που αφορούν στον τοµέα της αλιείας στο
πλαίσιο πολυετούς εθνικού προγράµµατος και των προ-
παρασκευαστικών ενεργειών σύνταξης και υποβολής
προτάσεων σε όλα τα στάδια του Εθνικού Προγράµµα-
τος Συλλογής Αλιευτικών Δεδοµένων, καθώς και της δη-
µιουργίας, τήρησης, ασφαλούς αποθήκευσης σε ηλε-
κτρονική βάση δεδοµένων, όπως καθορίζεται και περι-
γράφεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συµ-
βουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2008 «σχετικά µε τη θέ-
σπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση
και χρήση δεδοµένων στον τοµέα της αλιείας και τη στή-
ριξη όσον αφορά τις επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις για
την κοινή αλιευτική πολιτική», ανήκει στο Ινστιτούτο Α-
λιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του Ελληνικού Γεωργικού
Οργανισµού – ΔΗΜΗΤΡΑ.

2. Για την εκτέλεση του προγράµµατος, το Ινστιτούτο
Αλιευτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανι-
σµού – ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται να συµπράττει και µε το
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). 

3. Από τον ετήσιο προϋπολογισµό του το Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναλαµ-
βάνει να προκαταβάλει στην αρχή κάθε έτους τις προ-
βλεπόµενες από το πρόγραµµα συνολικές δαπάνες µε
ειδική για το σκοπό αυτόν επιχορήγηση προς τον ειδικό
λογαριασµό του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας
(ΙΝΑΛΕ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού – ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, ο οποίος διαβιβάζει προς το Ελληνικό Κέντρο Θα-
λασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το µέρος της επιχορήγη-
σης που του αναλογεί βάσει του ετήσιου προσυµφωνη-
θέντος προγραµµατισµού εργασιών που υποβλήθηκε
στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Χώρας στις υπηρε-
σίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύστερα από εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και έγκριση του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

4. Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του Ελ-
ληνικού Γεωργικού Οργανισµού – ΔΗΜΗΤΡΑ και το Ελ-
ληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) υποχρε-
ούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκει-
µένου να εξασφαλιστεί η κοινοτική χρηµατοδοτική συν-
δροµή για το πρόγραµµα και να υποβληθούν αιτήµατα ε-
πιστροφής στο Ελληνικό Δηµόσιο για τις δαπάνες που
πραγµατοποιήθηκαν για την υλοποίηση των εθνικών
προγραµµάτων, σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπί-
στηκαν µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συµ-
βουλίου της 22ας Μαΐου 2006 «για τη θέσπιση κοινοτι-
κών χρηµατοδοτικών µέτρων για την εφαρµογή της κοι-
νής αλιευτικής πολιτικής, καθώς και στον τοµέα του Δι-
καίου της Θάλασσας» (E EL 160 της 14.6.2006) όσον α-
φορά τις δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη-
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