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Όλοι γνωρίζουν πως ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος ή καταστήματος σε πολυκατοικία, 
είναι ταυτόχρονα και συνιδιοκτήτης κάποιων μερών του κτιρίου, που είναι ευρέως γνωστά 
ως κοινόχρηστοι χώροι. 
Ελάχιστοι όμως συνιδιοκτήτες γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν 
στα κοινόκτητα μέρη, όπως καθορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. 
Έτσι πολύ συχνά στις πολυκατοικίες, κάποιοι συνιδιοκτήτες προβαίνουν σε αυθαίρετες και 
καταχρηστικές ενέργειες που είναι εις βάρος κάποιων ή όλων των άλλων συνιδιοκτητών. 
 
Το βιβλίο αυτό παρέχει  σωστή και πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις όλων των συνιδιοκτητών όσον αφορά στη χρήση και στη συντήρηση των 
κοινόκτητων μερών της πολυκατοικίας, η οποία αποτελεί:  
α) απαραίτητη συνθήκη για νομότυπες και εποικοδομητικές επιλογές,  
β) το ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο «εργαλείο» αποτροπής κάθε αυθαιρεσίας. 
  



 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1 Προσδιορισμός των κοινόκτητων μερών 

1.1 Διαφορά κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων 

1.2 Ποια είναι τα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη 
1.2.1 Εξάλειψη αμφιβολιών και αμφισβητήσεων 

1.2.1.1 Τοίχοι και δάπεδα 
1.2.1.2 Ανελκυστήρες 

1.2.1.3 Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης 

1.2.1.4 Ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου 
1.2.1.5 Στέγη και δώμα 

1.2.1.6 Κλιμακοστάσιο 
1.2.1.7 Διάφορα άλλα κοινόκτητα μέρη 

2 Χρήση των κοινόκτητων μερών 
2.1 Ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις στα κοινόκτητα μέρη 

2.1.1 Αλλοίωση της αισθητικής του κτιρίου 

2.1.1.1 Κατασκευή σε μπαλκόνι 
2.1.2 Αποκλεισμός συνιδιοκτητών από κοινόκτητο  

2.1.3 Άλλες παρεμβάσεις σε κοινόκτητους χώρους 
3 Αποκλειστική χρήση κοινόκτητων μερών 

3.1 Θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή 
3.1.1 Πληροφορίες για την πιλοτή 

3.1.2 Αποκλειστική θέση στάθμευσης στην πιλοτή 

3.2 Αποκλειστική χρήση δώματος 
3.2.1 Κεραίες τηλεόρασης στο δώμα 

3.2.2 Ηλιακοί θερμοσίφωνες στο δώμα 
3.2.2.1 Αξίωση που κρίθηκε καταχρηστική 

3.2.2.2 Άδεια τοποθέτησης ηλιακού θερμοσίφωνα 

3.3 Αποκλειστική χρήση ακάλυπτου χώρου 
3.4 Δαπάνες κοινών μερών με αποκλειστική χρήση 

4 Διαχωρισμός δαπανών βλάβης και ζημιών 
5 Φορολογική δήλωση κοινόκτητων μερών 

 


