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 Η εκδοτική σειρά «Καινοτομική διαχείριση πολυκατοικιών» προβλέπεται να 
αποτελείται από 18 τόμους (τυπωμένα βιβλία ή/και σε CD).   
 Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα 10 βιβλία που έχουν ήδη εκδοθεί. 

 
ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 
 
 

 

Τόμος 1  

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

Είναι το βασικό βιβλίο που περιέχει όλες 
τις νομικές και τις στοιχειώδεις 

οικονομοτεχνικές πληροφορίες για όλα τα 
θέματα συνιδιοκτησίας και διοίκησης-

διαχείρισης μιας πολυκατοικίας. 

 
Διαχειριστές 

Συνιδιοκτήτες 
Δικηγόρους   

ISBN 978-960-98112-1-7 
Μέγεθος: 14,5 Χ 20,5 

Εξώφυλλο: μαλακό  
422 σελίδες – 40,00 € 

 

 

 

Τόμος 5  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ 
 Καθορισμός  Ταξινόμηση  

 Καταμερισμός  Τρόποι μείωσης  
 Διεκδίκηση οφειλών 

 
Το βιβλίο αυτό περιέχει όλες τις νομικές 

και οικονομοτεχνικές γνώσεις που πρέπει 
να έχουν οι διαχειριστές για τις 

κοινόχρηστες δαπάνες. 
 

 
Απαραίτητο στους 

Διαχειριστές 
 

Χρήσιμο στους 
Συνιδιοκτήτες και 

Δικηγόρους 
 

ISBN 978-960-98112-2-4 
Μέγεθος: 14,5 Χ 20,5 

Εξώφυλλο: μαλακό 
 

112 σελίδες – 15,00 € 
 

 
 
 

Τόμος 6  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Προετοιμασία και διεξαγωγή με στόχο τη 

λήψη έγκυρων και εποικοδομητικών 
αποφάσεων 

 
Τι προσβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τις 
Γενικές Συνελεύσεις   
Υποδείγματα σύνταξης πρακτικών. 
Κριτήρια διατύπωσης και αξιολόγησης 
των εισηγήσεων. 
Διαδικασία ομαλής διεξαγωγής Γενικών 
Συνελεύσεων  

 
Διαχειριστές και 

Συνιδιοκτήτες  
 

Δεν χρησιμεύει  
σε όσους αγόρασαν τον 

Τόμο 1 
 

ISBN 978-960-98112-3-1 
Μέγεθος: 14,5 Χ 20,5 

Εξώφυλλο: μαλακό 
 

68 σελίδες – 10,00 € 
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Τόμος 7 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

 Συνέλευση Ιδιοκτητών  
 Διαχειριστής  

 
Πλήρης οδηγός των θεσμικών δικαιωμά-
των, υποχρεώσεων, αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών που έχουν οι διαχειριστές και οι 
συνιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας. 

 
Διαχειριστές και 

Συνιδιοκτήτες   
Δεν χρησιμεύει  

σε όσους αγόρασαν τον 
Τόμο 1  

ISBN 978-960-98112-4-8 

Μέγεθος: 14,5 Χ 20,5 
Εξώφυλλο: μαλακό  

110 σελίδες – 15,00 €  

 

Τόμος 9  

ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΑ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΡΗ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  

Πλήρης ενημέρωση για την αναγνώριση, τη 
συντήρηση και τη χρήση των κοινόκτητων-
κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας, 
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 

 
Διαχειριστές και 

Συνιδιοκτήτες   
Δεν χρησιμεύει  

σε όσους αγόρασαν τον 
Τόμο 1   

ISBN 978-618-84523-2-9 

Μέγεθος: 14,5 Χ 20,5 
Εξώφυλλο: μαλακό  

48 σελίδες – 10,00 € 
 

 

 

Τόμος 12 
ΒΙΒΛΙΟ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 Εγχειρίδιο + CD  

 
Αξιόπιστη και τυποποιημένη μεθοδολογία 

για τη διαχρονική σύνταξη της έκθεσης 
λογοδοσίας εκάστου διαχειριστή, σύμφωνα 

με το άρθρο 303 ΑΚ. 
Οι πίνακες παρέχονται σε αρχεία 

κατάλληλα για χειρόγραφη ή ηλεκτρονική 
συμπλήρωση. 

 
Διαχειριστές   

 
ISBN 978-960-98112-7-9 

 
Μέγεθος: 14,5 Χ 20,5 

  
24 σελίδες – 25,00 €  
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Τόμος 13 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 Εγχειρίδιο + CD  

 
Αξιόπιστη και τυποποιημένη μεθοδολογία 

για τη διαχρονική παρακολούθηση του 
ταμείου της πολυκατοικίας. 

Οι πίνακες παρέχονται σε αρχεία 
κατάλληλα για χειρόγραφη ή ηλεκτρονική 

συμπλήρωση. 

 
Διαχειριστές   

 
ISBN 978-960-98112-6-2 

 
Μέγεθος: 14,5 Χ 20,5  

 
22 σελίδες – 25,00 €  

 

Τόμος 14 

ΒΙΒΛΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
  Εγχειρίδιο + CD  

 
Αξιόπιστη και τυποποιημένη μεθοδολογία 

για τη διαχρονική παρακολούθηση των 
οφειλών κοινοχρήστων. 

Οι πίνακες παρέχονται σε αρχεία 
κατάλληλα για χειρόγραφη ή ηλεκτρονική 

συμπλήρωση. 
 

 
Διαχειριστές   

ISBN 978-960-98112-8-6 
 

Μέγεθος: 14,5 Χ 20,5 
  

28 σελίδες – 25,00 €  

 

Τόμος 16 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 Για Ιδιώτες και Επαγγελματίες 
Διαχειριστές  

 
Λεπτομερής οδηγός για την εκπόνηση 

και την παρουσίαση των ετήσιων 

προϋπολογισμών οποιασδήποτε 

πολυκατοικίας. 

Περιέχει ένθετο με 8 τυποποιημένους 

πίνακες. 
 

 
Διαχειριστές   

ISBN 978-618-84523-5-0 
 

Μέγεθος: 21,0 Χ 29,7 
  

50 σελίδες – 18,00 €  
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Τόμος 18 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 Για Ιδιώτες και Επαγγελματίες 
Διαχειριστές  

 
Λεπτομερής και πλήρης οδηγός για τη 

σύνταξη σωστών πρακτικών. 

Περιέχει στοιχειώδη ενημέρωση για τις 

προϋποθέσεις λήψης έγκυρων 

αποφάσεων, υποδείγματα, 

τυποποιημένες φράσεις, οδηγίες για τη 

δημιουργία Βιβλίου Πρακτικών, …. 

 
Διαχειριστές   

ISBN 978-618-84523-9-8 
 

Μέγεθος: 14,5 Χ 20,5 
  

80 σελίδες – 15,00 €  

 

 
 

Προαιρετικά, μαζί με το βιβλίο, 

προμηθεύεται και ένα CD 

που περιέχει 66 μοναδικά υποδείγματα 

για όλες τις περιπτώσεις πρακτικών 

 
 

Τιμή για το βιβλίο με CD  
30,00 €  

 
 

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ CD 
 
 

 
 
 

Τόμος 6  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Προετοιμασία και διεξαγωγή με στόχο τη 

λήψη έγκυρων και εποικοδομητικών 
αποφάσεων 

 
Τι προσβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τις 
Γενικές Συνελεύσεις   
Υποδείγματα σύνταξης πρακτικών. 
Κριτήρια διατύπωσης και αξιολόγησης 
των εισηγήσεων. 
Διαδικασία ομαλής διεξαγωγής Γενικών 
Συνελεύσεων  

 
Διαχειριστές και 

Συνιδιοκτήτες  
 

Δεν χρησιμεύει  
σε όσους αγόρασαν τον 

Τόμο 1 
 

ISBN 978-618-84523-1-2 
 

σε CD 
 

68 σελίδες – 8,00 € 
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Τόμος 7 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

 Συνέλευση Ιδιοκτητών  
 Διαχειριστής  

 
Πλήρης οδηγός των θεσμικών δικαιωμά-
των, υποχρεώσεων, αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών που έχουν οι διαχειριστές και οι 
συνιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας. 

 
Διαχειριστές και 

Συνιδιοκτήτες    
ISBN 978-960-98112-9-3 

 
σε CD  

110 σελίδες – 14,00 €  

 

Τόμος 9  

ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΑ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΡΗ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  

Πλήρης ενημέρωση για την αναγνώριση, τη 
συντήρηση και τη χρήση των κοινόκτητων-
κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας, 
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 

 
Διαχειριστές και 

Συνιδιοκτήτες     
ISBN 978-618-84523-0-5 

 
σε CD  

48 σελίδες – 10,00 € 
 

 

 

Τόμος 11 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 
Εγχειρίδιο οδηγιών και όλα τα απαραίτητα 
έντυπα για τη δημιουργία ενός αρχείου στο 

οποίο καταγράφονται όλες οι εργασίες 
συντήρησης και επισκευής που γίνονται 
στην πολυκατοικία και φυλάσσονται τα 

σχετικά έγγραφα. 
Το αρχείο χωρίζεται σε 7 υπο-αρχεία 
εργασιών: ανελκυστήρες, θέρμανση, 

ηλεκτρολογικές, οικοδομικές, 
πυροσβεστήρες, υδραυλικές και διάφορες. 

 

 
Διαχειριστές   

 
ISBN 978-618-84523-4-3 

 
σε CD 

  
76 σελίδες – 16,00 €  



 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
της σειράς «Καινοτομική διαχείριση πολυκατοικιών» 

τηλ. 6980 – 924487   email: diaxeiri@otenet.gr 

https://vivlia-kainotomikis-diaxeirisis-polykatoikion.gr/  
  

  
     

Ενημέρωση 26/02/2020 
 

 

Τόμος 15 

ΒΙΒΛΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 
Εγχειρίδιο οδηγιών και όλα τα απαραίτητα 
έντυπα για τη δημιουργία ενός αρχείου στο 
οποίο καταγράφονται σε τυποποιημένους 
πίνακες όλες οι πληροφορίες που πρέπει 

να γνωρίζει ο εκάστοτε διαχειριστής για τις 
ξεχωριστές ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, 

καταστήματα, κλειστές θέσεις στάθμευσης 
και αποθήκες) και την επικοινωνία με 

ιδιοκτήτες, μισθωτές και άλλους ενοίκους. 
 

 
Διαχειριστές   

 
ISBN 978-618-84523-3-6 

 
σε CD  

 
47 σελίδες – 15,00 €  

 


