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Η ομαλή και νομότυπη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
ποιότητα διαβίωσης όλων των ενοίκων, στην κατάσταση του κτιρίου και στην εμπορική 
αξία των ξεχωριστών ιδιοκτησιών.  
 
Αυτό το βιβλίο  
 
 ΕΙΝΑΙ ένας πλήρης οδηγός για τη νομότυπη οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή 
Γενικών Συνελεύσεων, με στόχο τη λήψη έγκυρων και κατάλληλων αποφάσεων, προς 
όφελος όλων των συνιδιοκτητών.  
 
 ΠΕΡΙΕΧΕΙ σε απλή γλώσσα όλες τις θεσμικές προβλέψεις για τη νομότυπη διεξαγωγή 
μιας Γενικής Συνέλευσης:  
 σύγκληση  απαρτία  πρόσκληση  πλειοψηφία  
 θέματα ημερήσιας διάταξης  δικαίωμα συμμετοχής.  
 
 ΕΞΗΓΕΙ όλες τις θεσμικές προϋποθέσεις για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων.  
 
 ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ δοκιμασμένες διαδικασίες και υποδείγματα για:  
1) τη συμμόρφωση με τις θεσμικές προϋποθέσεις λήψης έγκυρων αποφάσεων,   
2) τη σύνταξη και υπογραφή σωστών πρακτικών,  
3) τον προσχεδιασμό μέρους των πρακτικών,  
4) την αποτελεσματική ενημέρωση των συνιδιοκτητών πριν από μια Γενική Συνέλευση,   
5) τη διεξαγωγή επιτυχημένων Γενικών Συνελεύσεων, με τη συνδρομή Προέδρου και 
Γραμματέα και  
6) την ενημέρωση των συνιδιοκτητών για τις αποφάσεις μιας Γενικής Συνέλευσης.  



 
 

 
 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ επίσης 
 κριτήρια διατύπωσης και αξιολόγησης των εισηγήσεων,  
 στοιχεία πληρότητας στην καταγραφή των αποφάσεων, 
 τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ατόμων που εμποδίζουν την ομαλή 
διεξαγωγή μιας Γενικής Συνέλευσης. 
 

Προσοχή: δεν το χρειάζονται όσοι αγόρασαν τον Τόμο 1 
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
      

Γενική Συνέλευση είναι κάθε συνεδρίαση της Συνέλευσης 
των Ιδιοκτητών, που συγκαλείται με συγκεκριμένη διαδι-
κασία, για τη λήψη αποφάσεων οι οποίες δεσμεύουν 
όλους τους συνιδιοκτήτες.  

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καθορίζουν 
τους βασικούς στόχους διαχείρισης και τη δυνατότητα 
επίτευξής τους.  

Μόνο με ομαλή και νομότυπη διεξαγωγή των Γενικών 
Συνελεύσεων στις οποίες συμμετέχουν αν όχι όλοι, τουλά-
χιστον οι περισσότεροι συνιδιοκτήτες, μια πολυκατοικία 
μπορεί να εξασφαλίσει διαχρονικά: 
α) ικανοποιητική ποιότητα διαβίωσης για όλους τους  
ενοίκους,  
β) διατήρηση του κτιρίου σε καλή κατάσταση, 
γ) βιώσιμη οικονομική διαχείριση, 
δ) αποτροπή υποτίμησης των ξεχωριστών ιδιοκτησιών.  
 

 Σκοπός του βιβλίου  
 

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί να προσφέρει σε όσους συμμε-
τέχουν στη διοίκηση και διαχείριση μιας πολυκατοικίας:  
α) πλήρη ενημέρωση για τη νομότυπη διεξαγωγή των 
Γενικών Συνελεύσεων,  
β) αντικειμενικά κριτήρια για τη διατύπωση και αξιολό-
γηση των εισηγήσεων και  
γ) μια σειρά από πρακτικές και δοκιμασμένες διαδικασίες 
για την επίτευξη ομαλών και εποικοδομητικών συζητήσεων 
με στόχο τη λήψη έγκυρων και κατάλληλων αποφάσεων, 
που εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον των συνιδιοκτητών.   
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  Καινοτομίες του βιβλίου 
 

 Τεκμηριωμένη παρουσίαση του νομικού πλαισίου 
 
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 (νομοθέτημα ή απόφαση Δικαστηρίου). 
 

 Πληρότητα πληροφόρησης 
 
Καλύπτονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων. 
 

 Διαδικασίες οργάνωσης μιας Γενικής Συνέλευσης 
      

Προτείνονται πρακτικές ενέργειες για:  
      1) αύξηση της συμμετοχής των συνιδιοκτητών στη λήψη 

των αποφάσεων, με την καθιέρωση του εντύπου «πρόθε-
σης ψήφου»,  
2) αποτελεσματική και έγκαιρη ενημέρωση όλων των 
συνιδιοκτητών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
 

 Διατύπωση και αξιολόγηση των εισηγήσεων 
 
Προτείνονται αντικειμενικά κριτήρια για την διατύπωση 
και την αξιολόγηση των εισηγήσεων.  
 

 
 Σύνταξη σωστών πρακτικών  

 
Αναφέρονται και επεξηγούνται τα βασικά στοιχεία πλη-
ρότητας στην καταγραφή των αποφάσεων. 
Παρέχονται υποδείγματα και διαδικασίες  για τη σύντα-
ξη των πρακτικών και την αποφυγή αλλοίωσης του περι-
εχομένου τους. 
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 Διεξαγωγή ομαλών Γενικών Συνελεύσεων 
 
Προτείνονται απλές διαδικασίες για τη διεξαγωγή επιτυ-
χημένων Γενικών Συνελεύσεων και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση όσων διαταράσσουν την ομαλή και 
γαλήνια εξέλιξη της συνεδρίασης των συνιδιοκτητών. 
 

 Ενημέρωση των συνιδιοκτητών μετά τη Συνέλευση 
 
Προτείνεται σύνταξη αποσπάσματος του Πρακτικού με  
τις αποφάσεις μιας Γενικής Συνέλευσης και παρέχονται 
σχετικά υποδείγματα. 
  

 Δομή του βιβλίου 
 

Το βιβλίο έχει 7 κεφάλαια. 
 
 Κεφ.1     Θεσμικά στοιχεία των Γενικών Συνελεύσεων 

Σύγκληση, απαρτία, πρόσκληση, πλειοψηφία, 
θέματα ημερήσιας διάταξης, δικαίωμα συμμε-
τοχής, προϋποθέσεις λήψης έγκυρων αποφά-
σεων.  

 Κεφ.2     Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 
Σύνταξη και υπογραφή σωστών πρακτικών, υπο-
δείγματα διατύπωσης.  

 Κεφ.3     Ενημέρωση πριν από μια Γενική Συνέλευση 
Κριτήρια και υποδείγματα διατύπωσης εκθέσεων 
και εισηγήσεων και τρόποι αποστολής των 
εγγράφων αυτών στους συνιδιοκτήτες.  

 Κεφ.4     Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων  
Χώρος, διάρκεια, ενέργειες πριν την έναρξη, 
διορισμός Προέδρου και Γραμματέα, κριτήρια 
αξιολόγησης των εισηγήσεων, τρόποι αντιμετώ-
πισης ατόμων που εκδηλώνουν θυμό, φόβο και 
παράτυπες συμπεριφορές.  
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 Κεφ.5     Σημαντικότητα των Γενικών Συνελεύσεων 
Καθίσταται σαφές πως οι Γενικές Συνελεύσεις 
αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κοινό-
κτητα «αγαθά» μιας πολυκατοικίας.  

 Κεφ.6     Προετοιμασία για τη συμμετοχή σε μια Γ.Σ. 
Τι συνιστάται να κάνουν οι συνιδιοκτήτες και οι 
εκπρόσωποι των συνιδιοκτητών, προτού προσέλ-
θουν σε μια Γενική Συνέλευση.   

 Κεφ.7     Σύνοψη αποφάσεων μιας Γενικής Συνέλευσης 
Παρέχονται δύο υποδείγματα συνοπτικής ανα-
φοράς των αποφάσεων μιας Γενικής Συνέλευσης.  
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