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ΈΈχχεειι  ννόόμμιιμμηη  ββάάσσηη  ηη  δδιιααδδεεδδοομμέέννηη  

ππεεπποοίίθθηησσηη  ππωωςς  έέννααςς  δδιιααχχεειιρριισσττήήςς  

δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ααφφήήσσεειι  ττηη  

δδιιααχχεείίρριισσηη,,  αανν  δδεενν  ββρρεεθθεείί  

ααννττιικκαατταασσττάάττηηςς;;  

Όπως θα τεκμηριωθεί στο άρθρο αυτό,  
η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ΟΧΙ:  

όταν λήξει η συμφωνημένη θητεία του, ο διαχειριστής δεν έχει 
καμία θεσμική υποχρέωση 

 ούτε να κρατήσει τη διαχείριση μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης, 
ούτε να βρει ο ίδιος τον αντικαταστάτη του. 

 
 

Παράθεση αποφάσεων δικαστηρίων:  
Οι αποφάσεις δικαστηρίων παρατίθενται με τον καθιερωμένο τρόπο: 
Δικαστήριο, Τοποθεσία, αρ. απόφασης, έτος απόφασης 
Παράδειγμα: η παράθεση ΜΠρΤρικ 4/2000 σημαίνει 
Μονομελές (Μ) Πρωτοδικείο (Πρ), Τρικάλων (Τρ), υπ. αρ. 4 του 2000 
Η παράθεση ΕφΑθ σημαίνει απόφαση του Εφετείου Αθηνών 
Η παράθεση ΑΠ = σημαίνει απόφαση του Αρείου Πάγου  
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1.   Γιατί έχει καθιερωθεί ο θεσμός του διαχειριστή 
 
Σε όλες τις πολυκατοικίες, οι ιδιοκτήτες ξεχωριστών ιδιοκτησιών 
είναι εκ του νόμου και συνιδιοκτήτες κάποιων μερών του κτιρίου 
που ονομάζονται κοινόκτητα/κοινόχρηστα μέρη. 
Σύμφωνα με το ν. 3741/1929, η διαχείριση των κοινόκτητων μερών 
του κτιρίου ανήκει σε όλους τους συνιδιοκτήτες.  
Ταυτόχρονα όλοι οι συνιδιοκτήτες είναι συνυπεύθυνοι έναντι των 
Αρχών και έναντι τρίτων1 για ότι σχετίζεται με τα κοινόκτητα μέρη 
της πολυκατοικίας.  
Επιπλέον, έχει κριθεί από τη νομολογία2 πως οι συνιδιοκτήτες μιας 
πολυκατοικίας αποτελούν  

«Ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα,  
προς επιδίωξη ενός κοινού σκοπού και συγκεκριμένα  

τη διοίκηση της πολυκατοικίας». 
Πρώτιστος κοινός σκοπός της συνιδιοκτησίας είναι η εύρυθμη 
λειτουργία της πολυκατοικίας και η διατήρηση των κοινόκτητων 
μερών του κτιρίου σε καλή κατάσταση.  
Είναι προφανείς οι δυσχέρειες που θα προέκυπταν αν δεν υπήρχε 
ένα άτομο που να εκπροσωπεί όλους τους συνιδιοκτήτες και να 
παρακολουθεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εύρυθμη 
λειτουργία και συντήρηση των κοινόκτητων μερών του κτιρίου.  
Αυτό το άτομο είναι ο διαχειριστής. 

2.   Διορισμός του διαχειριστή  
 
Ο διορισμός ενός διαχειριστή, προβλέπεται ήδη από το 1929, στον 
πρώτο νόμο3  που θεσπίστηκε για τις πολυκατοικίες.  
Η ανάθεση των καθηκόντων διαχείρισης, είναι αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με την 
προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία.  

1 Για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, σχέσεις με τα γειτονικά κτίρια, 

συμφωνίες με προμηθευτές, κ.ο.κ.. 
2 ΑΠ 1676/1998. 
3 Νόμος 3741/1929 « Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους».. 
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Συγκεκριμένα η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3741/1929, αναφέρει 
πως οι συνιδιοκτήτες μπορούν να διορίσουν ένα διαχειριστή, στον 
οποίο θα παρέχουν τα πλέον εκτεταμένα δικαιώματα διαχείρισης, 
που συμπεριλαμβάνει εργασίες συντήρησης, κατανομή δαπανών 
και εκπροσώπηση της συνιδιοκτησίας στα δικαστήρια. 
 
Ν.3741/1929, άρθρο 4, παρ. 2 
«Οι συνιδιοκτήται δύνανται, εν ελλείψει παντός κανονισμού κατά τα 

ανωτέρω, και δια παμψηφίας να ορίσωσιν ένα διαχειριστήν παρέχοντες 

αυτώ δικαιώματα διαχειρίσεως τα πλέον εκτεταμένα, συμπερι-

λαμβανομένων των της εκτελέσεως των εργασιών της συντηρήσεως, της 

κατανομής των δαπανών και βαρών και της επ’ ονόματι του επί 

δικαστηρίων παραστάσεως είτε ως εναγομένου είτε ως ενάγοντος». 
 

2.   Τι είναι η ανάληψη της διαχείρισης από θεσμική άποψη  
 
Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου 7426/2005, ο 
διαχειριστής είναι εντολοδόχος του συνόλου των συνιδιοκτητών ως 
ομάδα.  

1ο συμπέρασμα: η ανάθεση της διαχείρισης είναι «εντολή». 
 
Κατά το άρθρο 713 του Αστικού Κώδικα, η εντολή είναι μια 
σύμβαση μεταξύ δύο μερών.  
Συνεπώς η ανάθεση των καθηκόντων διαχείρισης είναι μια 
σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ της συνιδιοκτησίας 
(εντολίδα) και του ατόμου που αναλαμβάνει τη διαχείριση 
(εντολοδόχος). 
Οι ρυθμίσεις περί εντολής του Αστικού Κώδικα είναι ενδοτικού 
δικαίου δηλαδή διέπονται από την ελεύθερη βούληση των 
συμβαλλομένων (εντολοδόχου και εντολέα).  

2ο συμπέρασμα: και οι δύο συμβαλλόμενοι διατηρούν το 
δικαίωμα λύσης της εντολής. 

Ο εντολοδόχος (διαχειριστής) με παραίτηση και  
η εντολίδα (συνιδιοκτησία) με ανάκληση.  
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3.  Διάρκεια της θητείας του διαχειριστή 
 
Μία άλλη σημαντική παράμετρος της ανάληψης της διαχείρισης, 
είναι η χρονική διάρκεια των σχετικών καθηκόντων.  
Η διάρκεια της θητείας του διαχειριστή συνήθως αναφέρεται στον 
κανονισμό της πολυκατοικίας και στις περισσότερες περιπτώσεις 
είναι ένα έτος. 
Στις πολυκατοικίες που ο κανονισμός δεν αναφέρει τη διάρκεια της 
θητείας του διαχειριστή ή που δεν υπάρχει κανονισμός, συνιστώ-
νται τα εξής: 
α) Ταυτόχρονα με το διορισμό του διαχειριστή, η Γενική Συνέλευση 
πρέπει να καθορίσει και τη διάρκεια της θητείας του. 
β) Αν η προτεινόμενη διάρκεια της θητείας υπερβαίνει το ένα  έτος, 
πρέπει να γίνει ρητά αποδεκτή από το νεοεκλεγέντα διαχειριστή. 
γ) Το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που θα αναφέρει το διορι-
σμό του διαχειριστή, πρέπει να αναφέρει και τη διάρκεια της 
θητείας του, που έγινε αποδεκτή. 
Αξίζει να σημειωθεί πως το άτομο που αποδέχεται την εντολή της 
Συνέλευσης να αναλάβει τα καθήκοντα διαχειριστή, γνωρίζει πως 
δεσμεύεται για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που, είτε 
προβλέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είτε έχει 
αποφασιστεί από τη Συνέλευση και έχει γίνει αποδεκτό από το 
νεοεκλεγέντα διαχειριστή. 
Όταν λήξει το συμφωνημένο χρονικό διάστημα και ο εν ενεργεία 
δεν επιθυμεί να συνεχίσει για μια ακόμη θητεία, έχει το δικαίωμα 
να αφήσει τη διαχείριση αμέσως μετά τη σχετική Γενική Συνέλευση. 
Πολλοί διαχειριστές δεν αφήνουν τη διαχείριση για να μη μείνει 
ακυβέρνητη η πολυκατοικία και έτσι επωμίζονται μια υποχρέωση  
που δεν είναι δική τους, αλλά όλων των συνιδιοκτητών. 
 
Εκπλήσσει το συμπέρασμα πολλών συνιδιοκτητών πως οι ίδιοι 
έχουν το δικαίωμα άρνησης να αναλάβουν τη διαχείριση, αλλά δεν 
το έχει ο συνιδιοκτήτης που ολοκλήρωσε θητεία/ες ως διαχειριστής 
και δεν επιθυμεί να συνεχίσει!  
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4.   Παραίτηση του διαχειριστή 
 
Η παραίτηση από τη διαχείριση εντάσσεται στα δικαιώματα κάθε 
εντολοδόχου, κατά το άρθρο 725 του ΑΚ.  
Άρθρο 725 - Καταγγελία από τον εντολοδόχο  
Ο εντολοδόχος έχει δικαίωμα να καταγγείλει την εντολή οποτεδήποτε, αν 
δεν παραιτήθηκε από το δικαίωμα αυτό.  
Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, η παραίτηση είναι χωρίς αποτέλεσμα. Αν η 
καταγγελία έγινε άκαιρα χωρίς σπουδαίο λόγο, ο εντολοδόχος έχει 
υποχρέωση να ανορθώσει τη ζημία που η καταγγελία προξένησε στον 
εντολέα.   

Για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, συνιστάται στο 
διαχειριστή που προτίθεται να παραιτηθεί, να ενημερώσει έγκαιρα 
όλους τους συνιδιοκτήτες, ώστε να βρεθεί αντικαταστάτης του, 
πριν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση. 

 
4.1   Σπουδαίοι λόγοι παραίτησης του διαχειριστή  

 
Ενδεικτικά παρατίθενται κάποιοι σπουδαίοι λόγοι παραίτησης ενός 
διαχειριστή:  
α) αναπάντεχες ασύμβατες επαγγελματικές ή προσωπικές 
υποχρεώσεις, β) απουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα σε άλλη 
πόλη ή στο εξωτερικό, και γ) επαναλαμβανόμενη ανάρμοστη 
συμπεριφορά από έναν ή περισσότερους συνιδιοκτήτες, με την 
ανοχή ή αδιαφορία των υπολοίπων.  
  Σε όλες τις περιπτώσεις πρόωρης λήξης της θητείας ενός 
διαχειριστή, απαιτείται:  
α) έγκαιρη ενημέρωση των συνιδιοκτητών, και   
β) σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου διαχειριστή.   
 Στις περιπτώσεις παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, μέχρι 
την εκλογή νέου διαχειριστή από τη Συνέλευση, παρατείνεται η 
εξουσία εκπροσώπησης της συνιδιοκτησίας από τον παραιτηθέντα 
ή ανακληθέντα διαχειριστή5.  

5 ΑΠ 238/2011. 
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5. Διορισμός διαχειριστή από το Δικαστήριο 

Μία από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα 
προσφυγής στο δικαστήριο για διορισμό του διαχειριστή είναι: 
Όταν λήξει η θητεία του νόμιμα εκλεγμένου διαχειριστή και δεν 
καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου, είτε λόγω απροθυμίας 
ανάληψης της διαχείρισης από τους άλλους συνιδιοκτήτες, είτε 
λόγω ανεπαρκούς συναίνεσης6. 
Στην περίπτωση αυτή, διορίζεται προσωρινός διαχειριστής.  
Η δικαστική απόφαση παύει να ισχύει όταν οι συνιδιοκτήτες 
επιτύχουν την απαιτούμενη συναίνεση για το διορισμό του 
διαχειριστή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.   

 Ανεξάρτητα από τον τρόπο διορισμού του, το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη 
διαχείριση, αποκτά την ιδιότητα του διαχειριστή, από τη στιγμή που θα 
αποδεχτεί το διορισμό. 

Η δυνατότητα διορισμού διαχειριστή με δικαστική απόφαση,  
προβλέπεται από το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα:  
 
Άρθρο 790 ΑΚ  
Αν η διοίκηση και η χρησιμοποίηση δεν καθορίστηκε με κοινή συμφωνία ή 
με πλειοψηφία, καθένας από τους κοινωνούς έχει δικαίωμα να ζητήσει να 
την κανονίσει το δικαστήριο με τον τρόπο που είναι ο πιο πρόσφορος και 
συμφέρει περισσότερο σε όλους τους κοινωνούς.  
Αν υπάρχει ανάγκη, το δικαστήριο μπορεί να διορίσει διαχειριστή.   
Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιοχής 
στην οποία ανήκει η πολυκατοικία. 
Το δικαστήριο θα ορίσει οπωσδήποτε ως διαχειριστή έναν από τους 
συνιδιοκτήτες για κάποιο χρονικό διάστημα και επίσης μπορεί να 
ορίσει και ποιος συνιδιοκτήτης θα αναλάβει τη διαχείριση, όταν 
λήξει η θητεία του πρώτου.   

Μήπως η προσφυγή στη δικαιοσύνη για το διορισμό ενός 
διαχειριστή μεταξύ των συνιδιοκτητών, είναι μια άσκοπη 

κοινόχρηστη δαπάνη; 

6 ΜΠρΤρικ 4/2000, ΜΠρΑθ 6753/1982  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω: 
α) το άτομο που αποδέχεται την εντολή να αναλάβει τη διαχείριση, 
υποχρεούται να διεκπεραιώσει τα σχετικά καθήκοντα, για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που γνωρίζει εκ των προτέρων 
β) στη λήξη του υπόψη χρονικού διαστήματος, η συνιδιοκτησία 
οφείλει να αναζητήσει και να διορίσει τον επόμενο διαχειριστή. 
 
 
 
Πλήρης ενημέρωση  για το θέμα του παρόντος άρθρου και για όλα 

τα άλλα θέματα που αφορούν το Διαχειριστή, παρέχεται  στο βιβλίο 
«Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις 

Πολυκατοικίας» https://vivlia-kainotomikis-diaxeirisis-
polykatoikion.gr/product/tomos-1/ 

ή στο βιβλίο «Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης μιας 
Πολυκατοικιών» 

https://vivlia-kainotomikis-diaxeirisis-
polykatoikion.gr/product/tomos-7/  
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