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Το Βιβλίο αυτό περιγράφει σε απλή γλώσσα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι  

Διαχειριστές για τις κοινόχρηστες δαπάνες: 

 Ποιες είναι, πως ταξινομούνται, ποιους βαρύνουν, πως καταμερίζονται στα 

διαμερίσματα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 

 Μηνιαία χρέωση και έκδοση των κοινοχρήστων.  

 Τρόποι μείωσης των κοινόχρηστων δαπανών, διατηρώντας ταυτόχρονα 

ικανοποιητική ποιότητα διαβίωσης στο κτίριο. 

 Ενέργειες Διαχειριστή και Συνέλευσης Ιδιοκτητών για την πρόληψη και αποτροπή 

συσσώρευσης των οφειλών. 

 Παραδείγματα προγράμματος αποπληρωμής που μπορεί να καταρτίσει ο 

Διαχειριστής για να διευκολύνει όσους έχουν συσσωρεύσει μεγάλη οφειλή. 

 Δικαστική διεκδίκηση των οφειλών: άσκηση αγωγής και έκδοση διαταγής 

πληρωμής (διαδικασία, διάρκεια, κόστος, προϋποθέσεις, ποιος πληρώνει τα έξοδα). 

 Πλήρης ενημέρωση για τη διεκδίκηση των οφειλών με Διαμεσολάβηση, που θα 

είναι υποχρεωτικό προστάδιο από 17 Οκτωβρίου 2018 (διαδικασία, διάρκεια, 

κόστος, προϋποθέσεις, ποιος πληρώνει τα έξοδα). 

 Υποδείγματα για τη διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών (τμηματική χρέωση 

πετρελαίου, βιβλίο εσόδων και εξόδων, ανάλυση κοινοχρήστων, κ.α..).  

 Η συγγραφή των κεφαλαίων για τη διεκδίκηση των οφειλών,  

έγινε με τη συνεργασία έμπειρων δικηγόρων.   
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
 

Η διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών έχει καθοριστικό 
αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία και τη σωστή συντή-
ρηση των κοινόκτητων μερών μιας πολυκατοικίας. 

Δυστυχώς, όπως και για όλα τα άλλα θέματα που αφο-
ρούν στη διοίκηση και διαχείριση των πολυκατοικιών, έτσι 
και για τις κοινόχρηστες δαπάνες, οι περισσότεροι συνιδιο-
κτήτες και διαχειριστές έχουν  πληθώρα λανθασμένων 
απόψεων που ανατροφοδοτούνται μόνιμα, από τις ανακρι-
βείς ή/και ελλιπείς πληροφορίες που δημοσιεύονται σωρη-
δόν σε διάφορα έντυπα και ιστοσελίδες. 

Αυτή η παραπληροφόρηση οδηγεί αναπόφευκτα σε 
παράτυπες και αλόγιστες ενέργειες όπως: α) αυθαίρετη 
αμφισβήτηση ή/και άρνηση πληρωμής των κοινόχρηστων 
δαπανών, β) λανθασμένη οικονομική διαχείριση και γ) 
παράτυπη κατάργηση αναγκαίων δαπανών. 

Οι συνέπειες αυτών των ενεργειών, αποτυπώνονται ξε-
κάθαρα στη δομική, εμπορική και κοινωνική υποβάθμιση 
των πολυκατοικιών, που προφανώς είναι εις βάρος όλων 
των συνιδιοκτητών και των ενοίκων, είτε είναι υπεύθυνοι 
πρωτεργάτες, είτε είναι αδιάφοροι ή αδύναμοι θεατές. 

Εξάλλου, η διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών  μιας 
πολυκατοικίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το επιλεγ-
μένο πρόγραμμα συντήρησης  και διέπεται από μια σειρά 
νομοθετημάτων. Συνεπώς για τη σωστή διαχείριση των 
κοινόχρηστων δαπανών, απαιτούνται συγκεκριμένες νομι-
κές και οικονομοτεχνικές γνώσεις, που σπάνια διαθέτουν 
όσοι αναλαμβάνουν τα καθήκοντα διαχειριστή. 

Η επίτευξη σωστής διαχείρισης των κοινόχρηστων δαπα-
νών, καθίσταται επιτακτική σε περιόδους οικονομικής ύφε-
σης, γιατί αποφέρει την εξάλειψη κάθε άσκοπης σπατάλης,  
διατηρώντας ταυτόχρονα ικανοποιητική ποιότητα διαβίω-
σης στην πολυκατοικία.  
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 Σκοπός του βιβλίου  

 
Πρώτιστος σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να προσφέρει 
στους διαχειριστές πολυκατοικιών, πλήρη και αξιόπιστη 
νομική και οικονομοτεχνική ενημέρωση για τη βέλτιστη 
δυνατή  διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών.   

 
  Καινοτομίες του βιβλίου 

 
 Τεκμηρίωση πληροφοριών 

 
Όλες οι πληροφορίες που διατυπώνονται ως απορρέουσες 
από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τεκμηριώνονται με αυτό-
λεξεί παράθεση ή/και σαφή ένδειξη του σχετικού κειμέ-
νου. 
 

 Προϋπολογισμός ετήσιων δαπανών κοινοχρήστων 
      

Προτείνεται η κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού των δα-
πανών κοινοχρήστων, που εξασφαλίζει ταυτόχρονα:  

      1) Προ-έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των δαπανών που 
μπορεί να κάνει ο διαχειριστής.  
2) Βραχυμεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δαπανηρών 
επισκευών που χρήζει το κτίριο.  

      3) Πρόβλεψη των μηνιαίων χρεώσεων σε κάθε ιδιοκτησία. 
 

 Αποτροπή συσσώρευσης οφειλών 
 
Προτείνονται δοκιμασμένες ενέργειες για την αποτροπή 
της καταστροφικής συσσώρευσης οφειλών.  

 
 Διεκδίκηση οφειλών 

 
Με τη συνεργασία έμπειρων δικηγόρων, παρέχονται όλες 
οι πληροφορίες που ενδιαφέρουν τη συνιδιοκτησία για τις 
εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες διεκδίκησης των 
οφειλών: διαμεσολάβηση, αγωγή, έκδοση διαταγής πλη-
ρωμής. 
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Δομή του βιβλίου 
 

Το βιβλίο έχει 10 κεφάλαια. 
  
 Κεφ.1    Κοινόχρηστες δαπάνες 
 Κεφ.2    Καταμερισμός των κοινόχρηστων δαπανών 
 Κεφ.3    Χρέωση των κοινόχρηστων δαπανών 
 Κεφ.4    Υπόχρεοι για την καταβολή των κοινοχρήστων 
 Κεφ.5    Πληρωμή των οφειλόμενων κοινοχρήστων 
 Κεφ.6    Συσσώρευση οφειλών κοινοχρήστων 
 Κεφ.7    Τρόποι μείωσης των κοινόχρηστων δαπανών 
 Κεφ.8    Διεκδίκηση οφειλών με διαμεσολάβηση 
 Κεφ.9    Δικαστική διεκδίκηση των οφειλών 
 Κεφ.10  Ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών 
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