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Οι περισσότερες  διενέξεις  μεταξύ συνιδιοκτητών και διαχειριστών δεν είναι μόνο 
δυσάρεστες αλλά και παράνομες σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.  
 
Αυτό το βιβλίο  
 
ΕΙΝΑΙ ένας πλήρης οδηγός των θεσμικών δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, αρμοδιοτήτων 
και εξουσιών που έχουν οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων μιας 
πολυκατοικίας.  
 
ΕΞΗΓΕΙ τι είναι και πως γίνεται νομότυπα η λογοδοσία του διαχειριστή, καθώς και το 
ρόλο των Εταιρειών Διαχείρισης. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ μια σειρά από δοκιμασμένες διαδικασίες για την αποτελεσματική 
επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών και συνιδιοκτητών.  
 

Προσοχή: δεν το χρειάζονται όσοι αγόρασαν τον Τόμο 1 
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
      

Είναι ευρέως διαδεδομένη η λανθασμένη αντίληψη πως η 
διοίκηση - διαχείριση μιας πολυκατοικίας, είναι αποκλει-
στική αρμοδιότητα και ευθύνη ενός ατόμου: του διαχει-
ριστή. 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η διοίκηση και 
διαχείριση μιας πολυκατοικίας είναι συναρμοδιότητα και 
συνυπευθυνότητα όλων των συνιδιοκτητών και ασκείται 
μέσω του διαχειριστή, που είναι ο νόμιμα διορισμένος 
εκπρόσωπός τους. 
 
 

 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 άσκηση των δικαιω-
μάτων και υποχρεώσεών τους είτε ως συνιδιοκτήτες, είτε 
ως διαχειριστές.  
β) Αντικειμενική και ορθή πληροφόρηση για την κατανόη-
ση του ρόλου και των ευθυνών του εκάστοτε διαχειριστή 
και όλων των συνιδιοκτητών για την εύρυθμη λειτουργία 
της πολυκατοικίας και την αποτροπή  δομικής, εμπορικής 
και κοινωνικής υποβάθμισης του κτιρίου. 
γ) Μια σειρά από πρακτικές και δοκιμασμένες διαδικασίες 
για την επίτευξη αλληλέγγυης και συνυπεύθυνης  διοίκη-
σης και διαχείρισης της πολυκατοικίας, που αποτελεί το 
θεμέλιο λίθο για τη διαχρονική εξυπηρέτηση του κοινού 
συμφέροντος όλων 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 τη 
νομότυπη άσκηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του 
διαχειριστή και των συνιδιοκτητών όσον αφορά στη 
διοίκηση και διαχείριση της πολυκατοικίας. 
 

 Επικοινωνία από και προς το διαχειριστή 
      

Προτείνονται πρακτικές διαδικασίες για:  
      1) τη νομότυπη και αποτελεσματική επικοινωνία με το 

διαχειριστή,  
2) τη νομότυπη και αποτελεσματική επικοινωνία από το 
διαχειριστή .  
 

 Εξάλειψη παρερμηνειών και αυθαιρεσιών 
 
Εντοπίζονται και εξαλείφονται οι επικρατούσες παρερ-
μηνείες του νομικού πλαισίου που οδηγούν σε πληθώρα 
αυθαίρετων ενεργειών και παράτυπων συμπεριφορών από 
συνιδιοκτήτες και διαχειριστές.  
 

 
 Υπόδειγμα παροχής λογοδοσίας του διαχειριστή 

 
Διευκρινίζεται η έννοια της λογοδοσίας κατά το ισχύον 
νομικό πλαίσιο και παρέχεται υπόδειγμα εντύπων για 
την παροχή λογοδοσίας από το διαχειριστή στη 
Συνέλευση των Ιδιοκτητών. 
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 Ρόλος εταιρειών διαχείρισης 
 
Περιγράφονται οι υπηρεσίες που μπορούν να αναλά-
βουν οι εταιρείες διαχείρισης, σύμφωνα με το ισχύον 
νομικό πλαίσιο και προς όφελος της συνιδιοκτησίας . 
 

 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 αποτελείται από 2 ενότητες και 14 κεφάλαια. 
 

Ενότητα 1η : ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
 
 Κεφ.1     Θεσμικός ρόλος της Συνέλευσης 

Περιορισμοί στην εξουσία λήψης αποφάσεων, 
νομική μορφή, αρμοδιότητες και ευθύνη, 
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.  

Ενότητα 2η : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
 
 Κεφ.2     Θεσμικός ρόλος του διαχειριστή 

Τι προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο για το 
διαχειριστή.  

 Κεφ.3     Διορισμός ή εκλογή διαχειριστή 
Διορισμός από τη Συνέλευση και από το Δικαστή-
ριο.  

 Κεφ.4     Ποιος μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση 
Συνιδιοκτήτες, τρίτοι, εταιρείες διαχείρισης.  

 Κεφ.5     Χρονικά ορόσημα στη θητεία ενός διαχειριστή 
Έναρξη, διάρκεια, λήξη, άρνηση παράδοσης, 
συναινετική παράταση, ανάκληση, παραίτηση.  
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 Κεφ.6     Αρμοδιότητες και καθήκοντα του διαχειριστή 
Εκπροσώπηση της συνιδιοκτησίας, συντήρηση 
κοινόκτητων μερών, οικονομική διαχείριση, 
διοικητικές αρμοδιότητες. 
  

 Κεφ.7     Ευθύνες του διαχειριστή 
Προς τους συνιδιοκτήτες και τρίτους.   

 Κεφ.8     Λογοδοσία του διαχειριστή 
Τι είναι, που και πως παρέχεται.  

 Κεφ.9     Αμειβόμενοι βοηθοί διαχειριστή 
Έμμισθοι και εταιρείες διαχείρισης.  

 Κεφ.10     Βαθμός δυσκολίας της διαχείρισης 
Διευκρινίζονται οι παράγοντες που καθιστούν τη 
διαχείριση από πολύ εύκολη έως και πολύ 
δυσχερή.  

 Κεφ.11     Συνεισφορά συνιδιοκτητών στη διαχείριση 
Πως μπορούν να βοηθήσουν το διαχειριστή οι 
συνιδιοκτήτες, χωρίς αθέμιτες παρεμβάσεις στο 
έργο του. 
  

 Κεφ.12     Παράδοση-παραλαβή της διαχείρισης 
Πότε και πώς γίνεται.  

 Κεφ.13     Επικοινωνία με το διαχειριστή 
Περιγράφονται οι συνιστώμενοι τρόποι επικοι-
νωνίας με το διαχειριστή.  

 Κεφ.14     Επικοινωνία από το διαχειριστή 
Περιγράφονται οι συνιστώμενοι τρόποι επικοι-
νωνίας από το διαχειριστή.  
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