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Περίληψη 

Το παρόν υλικό συνιστά εκπαιδευτικό υλικό μελέτης δυνητικών προγραμμά-
των επαγγελματικής εξ’ αποστάσεως κατάρτισης (30 ωρών ως προχωρημέ-
νο πρόγραμμα και 100 ωρών ως βασικό) με θεματολογία πλήρως προσαρ-
μοσμένη στη σύγχρονη λειτουργία του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων 
αλλά και των διακριτών διαδρομών απόκτησης προσόντων και ανταπόκρι-
σης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι η οποιαδήποτε ενέργεια τεχνικής επαγγελ-
ματικής κατάρτισης θα πρέπει να αφορά πέραν της παροχής γνώσεων και 
της ανάπτυξης δεξιοτήτων, την υιοθέτηση στάσεων και συνεργατικής νοο-
τροπίας μεταξύ των μεσιτών ακινήτων. Μια νέα νοοτροπία προαγωγής κλί-
ματος εμπιστοσύνης και σεβασμού στον κλάδο, τόσο από την πλευρά των 
ιδιοκτητών ακινήτων όσο και γενικότερα των καταναλωτών, που θα προσ-
δώσει σε ένα «ατομικό άθλημα» όπως είναι η μεσιτεία ακινήτων, χαρακτηρι-
στικά συλλογική ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό στο παρόν υλικό μελέτης, αρχικά, δίνεται έμφαση στα δικαι-
ώματα και στις υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων αναλύοντας τόσο τους 
ειδικούς όσο και τους γενικούς νόμους που ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσι-
ών μεσιτείας – διαχείρισης ακινήτων. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τόσο 
η νομική όσο και η χωροταξική – πολεοδομική –κατασκευαστική υπόσταση 
των δικαιωμάτων επί των οποίων ο μεσίτης – διαχειριστής ακινήτων ασκεί 
το επάγγελμα του. Τέλος, αποκαλύπτεται η αλληλεπίδραση προσφοράς και 
ζήτησης στην αγορά ακινήτων και οι υφιστάμενες γνώσεις εμπλουτίζονται 
με οικονομικούς όρους και δεξιότητες εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων.
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Abstract

This educational material is for studying vocational distance learning programs 
(30 hours as an advanced program and 100 hours as a basic) with topics fully 
adapted to the modern operation of the real estate profession and the distinct 
paths to qualification and meeting the needs of the present labour market.

In any case, it is estimated that any action of technical vocational training 
should concern, in addition to the provision of knowledge and the develop-
ment of skills, the adoption of attitudes and a cooperative mentality among 
real estate brokers. A new mentality promoting a climate of trust and respect 
in the industry, both on the part of property owners and consumers in general, 
will give to an “individual sport” such as Real Estate Brokerage, characteristics 
of “team game”, and collective responsibility.

In the context of the study, material emphasis is placed on the rights and obli-
gations of real estate brokers by analysing both the specific and general laws 
governing the provision of real estate and management services. Then, the 
legal and the spatial-urban planning-construction status of the rights on which 
the real estate professional exercises his profession are presented. Finally, the 
interaction of supply and demand in the real estate market is revealed, and the 
relevant knowledge is enriched with financial terms and asset valuation skills.
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Εισαγωγή

Ο μεσίτης ακινήτων είναι συνήθως ο πρώτος επαγγελματίας που συναντούν 
οι ιδιοκτήτες και οι υποψήφιοι αγοραστές όταν αποφασίζουν να προχωρή-
σουν σε μια περιουσιακή συναλλαγή. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που προσ-
δοκάται ότι θα αποκτήσει ο ωφελούμενος με την ολοκλήρωση της μελέτης 
του παρόντος, θα τον καταστήσουν αξιόπιστο σύμβουλο, συνδετικό κρίκο 
και συντονιστή ολοκλήρωσης επιτυχημένων κύριων συμβάσεων και διαχεί-
ρισης ακινήτων.

Ο μεσίτης ως επαγγελματίας που ασχολείται με δραστηριότητες που αφο-
ρούν στα Ακίνητα και στις περιουσιακές συναλλαγές, έχει μείζονα λόγο να εί-
ναι, όχι μόνο καταρτισμένος στα θέματα που τον αφορούν αλλά και διαρκώς 
ενήμερος για τις υποχρεώσεις του έναντι της πιστής εφαρμογής των νόμων.

Σε κάθε περίπτωση, με όλους αυτούς τους πολύπλοκους και δαιδαλώδεις 
νόμους, είναι απαραίτητο, ο μεσίτης ακινήτων να γνωρίζει την σχετική βα-
σική ορολογία, να διευκρινίζει τα όσα είναι απαραίτητα να τηρούνται στο 
δικό του πεδίο δραστηριότητας και να κατανοεί την αναγκαιότητα διαρκούς 
ενημέρωσης και εμβάθυνσης σε έγκριτες πηγές πληροφοριών.

Με τόσους παράγοντες να επηρεάζουν τις περιουσιακές συναλλαγές, όπως 
είναι λογικό, ακόμη και να μπορούσε ο μεσίτης ακινήτων να είναι ταυτόχρο-
να και νομικός, και πολιτικός μηχανικός, και οικονομολόγος και όχι μόνο, θα 
έπρεπε να σπουδάζει συνεχώς πριν αναλάβει καθήκοντα, κάτι που δεν μπορεί 
να γίνει ούτε είναι ζητούμενο. Για το λόγο αυτό στο παρόν υλικό αναδεικνύ-
ονται κρίσιμα θέματα και επισημαίνονται πιθανοί κίνδυνοι που συναντούν 
καθημερινά οι μεσίτες ακινήτων και απαιτούν ευρύτερη γνώση. Στο πλαίσιο 
αυτό και με τη συνδρομή ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης (προγράμ-
ματα 30 και 100 ωρών) σκοπός είναι να αντιλαμβάνονται οι μεσίτες τα όρια 
τους, να προλαμβάνουν προβλήματα και καθυστερήσεις και να αναζητούν 
λύσεις και συνεργασίες για να ξεπερνούν με συνέπεια και αποτελεσματικό-
τητα κάθε εμπόδιο που τους παρουσιάζεται. 

Το υλικό ακολουθεί το πρόσφατα επικαιροποιημένο επαγγελματικό περί-
γραμμα του μεσίτη ακινήτων και αποτελεί συνέχεια υλικού εκπαίδευσης προ-
γενέστερου προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης που συνέ-
ταξε και επιμελήθηκε ο συγγραφέας του παρόντος σε συνεργασία με δεύτε-
ρο συγγραφέα και εκδόθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο επιχειρησιακού 
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προγράμματος της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2007 – 2013) 
(Μανομενίδης και Αποστολίδης, 2014)1.

Η μελέτη του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο ταυτόχρονης δι-
δασκαλίας (σύγχρονης ή / και ασύγχρονης) θα καταστήσει τον μεσίτη ικανό 
να:

 ▪ ασκεί νόμιμα το επάγγελμα, με επίδειξη ακεραιότητας, διαφάνειας, 
αξιοπρέπειας και με σεβασμό της ετερότητας και των προσωπικών 
δεδομένων, τόσο των εργαζόμενων-συνεργατών του όσο και των πε-
λατών, 

 ▪ κατανοεί τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μεσιτών / μεσι-
τριών διαχειριστών / διαχειριστριών σε συνδυασμό με την αποδοχή 
και τήρηση του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας και πρακτικής 
που στοχεύει στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού και ανάδειξη 
πνεύματος συνεργασίας. 

 ▪ διασφαλίσει την κατοχή των απαιτούμενων γνώσεων/δεξιοτήτων που 
θα του επιτρέψουν την επιτυχή συμμετοχή σε πιθανές εξετάσεις πι-
στοποίησης καθώς και να αποδεχτεί τη διά βίου μάθηση (ΔΒΜ) ως 
επαγγελματική στάση για να παραμείνει συνεχώς ενημερωμένος/ νη 
και αποτελεσματικός/ ή.

Σημειώνεται τέλος ότι το παρόν εκπαιδευτικό υλικό εμπλουτίζεται με: 

 ▪ δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης / ασκήσεις στο τέλος των θεματι-
κών ενοτήτων που εκπονούνται με στόχο την κατανόηση του κειμένου, 

 ▪ παραπομπές σε άλλες πηγές / υλικά μελέτης. Οι σύνδεσμοι σε εξωτε-
ρικές επίσημες πηγές καταγράφουν τις διαρκείς αλλαγές του νομικού 
πλαισίου και δίνουν τη δυνατότητα στους μεσίτες να επικαιροποιούν 
διαρκώς τις γνώσεις τους,

 ▪ μελέτες περίπτωσης, δηλαδή, πραγματικά παραδείγματα, τα οποία 
αναφέρονται σε πραγματικές καταστάσεις και αποσκοπούν στο να 
αναλυθούν σε βάθος και να διερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις στα 
προβλήματα που αναδύονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος σε 
καθημερινή βάση.

1 Το κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.

https://imegsevee.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd/
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Δίκαιο 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

(Γενικοί Κανόνες, Ιδιωτικό, 
Εμπορική Νομοθεσία)

1 
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Περίληψη θεματικής ενότητας 

Στην πρώτη ενότητα αναφέρονται οι γενικές αρχές ιδιωτικού δικαίου, με 
έμφαση στις δικαιοπραξίες, στις συμβάσεις, στην εμπορική νομοθεσία, και 
κανόνες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από τους μεσίτες ακινήτων. 
Επίσης παρουσιάζονται τα εμπράγματα δικαιώματα και θέματα που αφο-
ρούν στην κτηματογράφηση, στις πωλήσεις και στις μισθώσεις και στη νο-
μοθεσία που αφορά στη διαχείριση κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 
κληρονομιών.

Ο μεσίτης ακινήτων, πέραν του εξειδικευμένου νομοθετικού πλαισίου που 
αφορά στο συγκεκριμένο επάγγελμά του, εμπίπτει και σε ένα ευρύ νομοθετι-
κό πλαίσιο που αφορά στους επαγγελματίες γενικότερα. Σχετικοί κανονισμοί 
και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν ενσωματωθεί στην εθνική 
νομοθεσία με τους αντίστοιχους νόμους για την «Προστασία του καταναλω-
τή», την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ – GDPR)», 
την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ – Ξέπλυμα 
Χρήματος / ΧΤ – Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας)» και την «Αρχή της ίσης 
μεταχείρισης» και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Όλοι αυτοί οι νό-
μοι είναι πλέον σε ισχύ στην Ελλάδα και όλοι οι επαγγελματίες οφείλουν να 
τους τηρούν. Επιπλέον, ο μεσίτης ακινήτων έχει υποχρεώσεις και ευθύνες 
που απορρέουν από το εμπορικό, και εργατικό δίκαιο και την φορολογική 
νομοθεσία.

Διδακτικοί στόχοι

Η διδακτική της πρώτης ενότητας έχει σκοπό να διευρύνει το νομικό ορίζο-
ντα της σκέψης του επαγγελματία που απασχολείται στη διαχείριση ακινή-
των, συνδέοντας την πράξη με την θεωρία και αναδεικνύοντας απλά θέματα 
από την καθημερινή συναλλακτική πραγματικότητα ώστε οι καταρτιζόμενοι 
να καταστούν ικανοί να τα αντιμετωπίσουν σωστά ως εξειδικευμένοι επαγ-
γελματίες. Επίσης στοχεύει στο να εξοικειώσει τους καταρτιζόμενους με τις 
βασικές έννοιες και αρχές του ενοχικού και εμπράγματου δικαίου και κυρί-
ως να τους εισαγάγει σταδιακά στους βασικούς θεσμούς που αφορούν στο 
δίκαιο των συναλλαγών, με τελικό στόχο να αντιμετωπίσουν ως σύγχρονοι 
επαγγελματίες τη συναλλακτική πρακτική. Πιο συγκεκριμένα θα καταστήσει 
τον μεσίτη ικανό: 
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 ▪ να αναγνωρίσει ότι έχει μείζονα λόγο να είναι διαρκώς, όχι μόνο κα-
ταρτισμένος στα θέματα που τον αφορούν αλλά και διαρκώς ενήμε-
ρος για τις υποχρεώσεις του έναντι της πιστής εφαρμογής των νόμων,

 ▪ να διακρίνει ως κατά νόμο «έμπορος» τα είδη των εμπορικών πράξε-
ων, να αποδέχεται τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να αποφεύγει ενέρ-
γειες που οδηγούν σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού,

 ▪ να αναγνωρίζει τις διαφορές που αφορούν στην εξυπηρέτηση κατα-
ναλωτών και επιχειρήσεων, 

 ▪ να κατανοεί τις ευθύνες του, ως άτομο που παρέχει υπηρεσίες, πως 
κατά το νόμο και κατά το καταστατικό εκπροσωπούνται οι εταιρείες, 

 ▪ να γνωρίζει ποια θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και πως να τα δι-
αχειρίζεται σωστά κατά τη συλλογή τους, 

 ▪ να αναγνωρίζει τις ευθύνες του σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας,

 ▪ να προσδιορίζει τις ευθύνες του ως «υπόχρεο πρόσωπο» έναντι των 
φορολογικών αρχών και ότι οφείλει να επιδεικνύει «δέουσα επιμέ-
λεια» ως προς την προέλευση των χρημάτων των πελατών του και 
βέβαια να γνωρίζει από που θα ενημερώνεται σχετικά, 

 ▪ να αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα «προστατευόμενα» χαρακτηριστικά και 
τις ενέργειες που προκαλούν «άμεσες» διακρίσεις όπως επίσης να 
διακρίνει την υποκειμενική προτίμηση για ορισμένους ανθρώπους 
έναντι κάποιων άλλων, από την υποχρέωση του να επιτελεί τα καθή-
κοντα του, (που τον θέτουν σε θέση ισχύος ή που του επιτρέπουν να 
λαμβάνει αποφάσεις), με άμεσο ενδεχομένως αντίκτυπο στις ζωές άλ-
λων ανθρώπων. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας την ενότητα ο καταρτιζόμενος:

 ▪ θα αποδέχεται κάθε ετερότητα, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μετα-
χείρισης, παρέχοντας ισότιμα τις μεσιτικές του υπηρεσίες,
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 ▪ θα διαχειρίζεται σύννομα τα προσωπικά δεδομένα και θα εφαρμόζει 
πιστά την πολιτική απορρήτου, 

 ▪ «θα τηρεί αυστηρά και απαρέγκλιτα την νομοθεσία πρόληψης και κα-
ταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριό-
τητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ / ΧΤ). Επίσης 
θα γνωρίζει πως να ενημερώνεται ανελλιπώς κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα από την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την έκδοση εγγράφων, οδηγιών και εγχειριδίων 
αυτής αναφορικά με το ΞΧ / ΧΤ,

 ▪ θα επιλέξει, τόσο ως ελεύθερος επαγγελματίας όσο και ως εργοδό-
της, είτε να εκπαιδευτεί ως τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησής είτε 
να προσλάβει τεχνικό ασφαλείας. Επίσης, θα λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια στην επαγγελματική του έδρα, 
για την προστασία των προστηθέντων / βοηθών εκπλήρωσης εντο-
λής, υπαλλήλων και συνεργατών του, καθώς και των μεσιτικών εντο-
λέων / πελατών του,

 ▪ θα κατανοεί την προστιθέμενη αξία που απορρέει από την επαγγελ-
ματική στάση σεβασμού στην προστασία καταναλωτή και στις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης, και θα υιοθετεί τις σχετικές πρακτικές απορρί-
πτοντας αθέμιτες εμπορικές και παραπλανητικές πρακτικές,

 ▪ θα ανιχνεύει μέσω ερωτήσεων που θέτει στον ιδιοκτήτη «προβλήμα-
τα» σχετικά με την δυνατότητα πώλησης, μίσθωσης,

 ▪ θα υιοθετεί, τόσο προς τους συναδέλφους του όσο και προς του άλ-
λους επαγγελματίες με τους οποίους συνδιαλέγεται, συμπεριφορές 
υγιούς άμιλλας και συνεργασίας.

Λέξεις - κλειδιά

δικαιοπραξία, σύμβαση, ιδιοκτησία, εγγραπτέα δικαιώματα, προσύμφωνο, 
υποθήκη, κατάσχεση, συγκατάθεση, κτηματολογικό απόσπασμα, κοινωφε-
λείς περιουσίες, αθέμιτος ανταγωνισμός, καταχρηστικοί όροι, υπόχρεο πρό-
σωπο, δέουσα επιμέλεια.
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Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Αντικειμένου ΘΕ1

1.1 Εισαγωγή στο Δίκαιο

Ο μεσίτης ακινήτων, κατά την βασική άσκηση του επαγγέλματός του, ανα-
λαμβάνει να προωθήσει στην αγορά της υπηρεσίες του με τελικό σκοπό την 
«παραγωγή συμβολαίων» πώλησης ή μίσθωσής τους, των οποίων η ολοκλή-
ρωση αποτελεί ουσιαστικά την πηγή του εισοδήματός του. 

Η παραγωγική αυτή διαδικασία, η οποία αρχίζει με την «σύμβαση μεσιτείας» 
και την ανάθεση του ακινήτου από έναν ιδιοκτήτη για «υπόδειξη ευκαιρίας ή 
διαμεσολάβηση», δημιουργεί στον μεσίτη την υποχρέωση να γνωρίζει καλά 
ότι το αντικείμενο που αναλαμβάνει, δηλαδή το ακίνητο, έχει πολλές διαστά-
σεις τις οποίες καλείται να λάβει προσεκτικά υπόψη, ώστε να φθάσει στον 
τελικό στόχο της υπογραφής της σκοπούμενης σύμβασης μεταξύ ιδιοκτήτη 
και αγοραστή ή εκμισθωτή και μισθωτή και έτσι να λάβει και ο ίδιος την συμ-
φωνημένη αμοιβή του.

Ο μεσίτης ακινήτων ως επαγγελματίας, οπωσδήποτε, δεν είναι αρμόδιος 
αλλά ούτε και υποχρεωμένος να γνωρίζει τα νομικά θέματα που σχετίζονται 
με την κάθε περίπτωση που αναλαμβάνει και τα οποία θα ερευνήσει και θα 
διαχειριστεί ο επαγγελματίας δικηγόρος. Ωστόσο στη «μεσιτική πράξη» έχει 
αποδειχθεί ότι η γνώση βασικών νομικών εννοιών και η κατανόηση βασικών 
νομικών όρων που σχετίζονται με τα ακίνητα και το καθεστώς ιδιοκτησίας 
είναι αναγκαία. 

Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων, που δημιουργούνται και εφαρμόζονται 
από δημόσια θεσμικά όργανα, με τους οποίους ρυθμίζεται η συμβίωση των 
ανθρώπων στην κοινωνία. Οι κανόνες αυτοί περιέχονται σε διατάξεις, που 
καλούνται διατάξεις του δικαίου και αποτελούν σημαντικό καθοριστικό πα-
ράγοντα της κοινωνίας που διαμορφώνει το πολιτικό, οικονομικό και κοινω-
νικό περιβάλλον και συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ειρήνη.

Στην Ελλάδα υιοθετούνται οι ακόλουθες πηγές δικαίου:

 ▪ Νόμος.

 ▪ Έθιμο.
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 ▪ Γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου.

 ▪ Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 ▪ Διεθνείς συμβάσεις.

 ▪ Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

 ▪ Αντικειμενική καλή πίστη.

 ▪ Χρηστά ήθη.

 ▪ Συνήθειες και συναλλακτικά ήθη (γενικοί κώδικες συμπεριφοράς).

Το Σύνταγμα υπερισχύει έναντι όλων των εθνικών νομικών πράξεων, και 
ακολουθούν ο νόμος, το προεδρικό διάταγμα και εν συνεχεία οι διοικητι-
κές πράξεις. Οι ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσονται, 
από πλευράς σημασίας, στο ίδιο επίπεδο με το Σύνταγμα, ενώ οι υπόλοιπες 
διεθνείς νομικές πράξεις υπερισχύουν των εθνικών νομικών πράξεων, εξαι-
ρουμένου του Συντάγματος (Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, Τελευταία Ενημέρω-
ση, 28.12.2016).

Το δίκαιο είναι ενιαίο αλλά για την καλύτερη μελέτη του το διακρίνουμε σε 
δύο μεγάλες κατηγορίες: στο ιδιωτικό και στο δημόσιο δίκαιο. Το ιδιωτικό 
δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που ζουν στην κοινωνία 
(σχέσεις ιδιωτικού δικαίου) και το δημόσιο δίκαιο το οποίο ρυθμίζει τις σχέ-
σεις των διαφόρων λειτουργιών του κράτους καθώς και τις σχέσεις του κρά-
τους προς τους πολίτες του (σχέσεις δημοσίου δικαίου).

Έτσι το ιδιωτικό δίκαιο καθορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και 
ρυθμίζει τις ιδιωτικές διαφορές όπως, για παράδειγμα, τη σύμβαση μεσιτεί-
ας, την αγορά ενός ακινήτου, τη μίσθωση ενός διαμερίσματος, το δάνειο; 
την κληρονομιά, τη σύσταση και λειτουργία μιας εταιρείας.

Το δημόσιο δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις του δημοσίου δικαίου, δηλαδή τις 
σχέσεις των ιδιωτών με το κράτος όπως, για παράδειγμα, την επιβολή των 
φόρων στους πολίτες, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απαλλοτριώσεως 
ακινήτων, τη χωροταξία και τα σχέδια πόλεων, την επιβολή των ποινών σ’ 
εκείνους που διαπράττουν εγκλήματα, την παροχή κοινωνικής ασφαλίσεως. 
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Επιπλέον: 

 ▪ Το αστικό δίκαιο ρυθμίζει γενικά για όλα τα πρόσωπα τις συνήθεις 
σχέσεις της ιδιωτικής ζωής και των συναλλαγών όπως για παράδειγ-
μα, τις σχέσεις συμβάσεων (πώληση, δάνειο, μίσθωση), τις σχέσεις 
των συζύγων, τις σχέσεις γονέων και παιδιών, τις κληρονομιές.

 ▪ Το εμπορικό δίκαιο ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και πράξεις όπως 
για παράδειγμα, τη χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, τις τραπεζι-
κές εργασίες, τη λειτουργία των εμπορικών εταιρειών, τις διάφορες 
ασφαλίσεις.

 ▪ Το εργατικό δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις που προκύπτουν από τη σύμ-
βαση εργασίας, δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομέ-
νων όπως για παράδειγμα, την πρόσληψη και απόλυση ιδιωτικών 
υπαλλήλων, τους μισθούς και επιδόματα, την αποζημίωση, τις συν-
θήκες εργασίας.

Τέλος, σε ορισμένες διατάξεις του δημοσίου δικαίου (π.χ. στις οικοδομικές 
άδειες), «επιτρέπεται μόνο ό,τι προβλέπεται ρητά από το νόμο», ενώ στις 
υποθέσεις που αφορούν στο ιδιωτικό δίκαιο ισχύει η ελευθερία των συμ-
βάσεων (π.χ. στον κανονισμό της πολυκατοικίας), «επιτρέπεται ότι δεν απα-
γορεύεται». Σε αρκετές περιπτώσεις ωστόσο, ο νομοθέτης παρεμβαίνει και 
θέτει περιορισμούς στις ιδιωτικές υποθέσεις των πολιτών προστατεύοντας 
θεμελιώδη δικαιώματά τους (π.χ. «προστασία καταναλωτή», «ίση μεταχείρι-
ση», κ.λπ.).

1.2 Αρχή της ίσης μεταχείρισης και της καταπολέμησης 
των διακρίσεων 

Η «Αρχή της ίσης μεταχείρισης» αποτελεί συνταγματική επιταγή και υπε-
ρισχύει, όπως προαναφέραμε, έναντι όλων των εθνικών νομικών πράξεων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2: «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελλη-
νική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής 
και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και 
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις πε-
ριπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο» (Βουλή των Ελλήνων, 2010: 21).
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Ο μεσίτης ακινήτων κατά την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριο-
τήτων συχνά αντιμετωπίζει και καλείται να διαχειριστεί ζητήματα που αφο-
ρούν σε ίση μεταχείριση και διακρίσεις, τόσο στις προσωπικές επιχειρηματι-
κές του επιλογές (πρόσληψη προσωπικού – συνεργάτες) όσο και έναντι των 
πελατών του (ζητήματα ανακύπτουν συχνά στις μισθώσεις κατοικιών όπου 
προκύπτουν διλήμματα στις αποφάσεις για «δίκαιη στέγαση», και ενστάσεις 
για κινδύνους.

1.2.1 Πρόσβαση στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών, συ-
μπεριλαμβανομένης της στέγασης

Η προστασία από τις διακρίσεις στον τομέα της πρόσβασης στην παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνει και τη στέγαση. Η απαγόρευση 
των διακρίσεων ισχύει για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες «τα οποία δια-
τίθενται στο κοινό ανεξάρτητα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
οργανισμών, και που προσφέρονται εκτός του τομέα του ιδιωτικού και του 
οικογενειακού βίου και των συναλλαγών που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό». 
Επίσης διακρίσεις δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται «στο περιεχόμενο των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης ή της διαφήμισης» ούτε «στη δημόσια ή ιδιωτική 
εκπαίδευση».

«Κατά την έννοια της παρούσας συνθήκης, ως υπηρεσίες νοούνται οι παρο-
χές που κατά κανόνα προσφέρονται αντί αμοιβής [...]

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιδίως:

 ▪ βιομηχανικές δραστηριότητες,

 ▪ εμπορικές δραστηριότητες,

 ▪ βιοτεχνικές δραστηριότητες,

 ▪ δραστηριότητες των ελεύθερων επαγγελμάτων» (Fribergh, 2011).

Η εθνική νομοθεσία έχει ενσωματώσει τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες 
(2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ) και οι «διακρίσεις» είναι πλέον ένα επί-
καιρο γνωστικό πεδίο, διότι ο νόμος επιτάσσει την ίση μεταχείριση και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής 
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καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών και, επίσης, λόγω θρησκευτικών ή άλ-
λων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή 
κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χα-
ρακτηριστικών φύλου.

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας προτρέπουμε να επισκε-
φτείτε τους ιστότοπους: 

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/246224/
nomos-4443–2016.

 ☞ (ν. 4443/2016, ΦΕΚ 232/Α’/9.12.2016)

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/246224/
nomos-4443–2016.

 ☞ Έννοια των διακρίσεων (Οδηγία 2000/43/ΕΚ, άρθρο 2 και 
Οδηγία 2000/78/ΕΚ, άρθρο 2).

1.3 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 
– GDPR)

Αντίστοιχη συνταγματική επιταγή με την ίση μεταχείριση αποτελεί η «Αρχή 
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων». Σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
άρθρο 9A του Συντάγματος «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλ-
λογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών 
του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων 
διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως 
νόμος ορίζει» (Βουλή των Ελλήνων, 2010: 24).

Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (της 27ης Απριλίου 2016) για την «προστασία των φυσικών προ-
σώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ2. Όσον αφορά στην 

2 Το κείμενο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ιστότοπο: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL. Το κείμενο αυτό περι-
λαμβάνει το διορθωτικό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. της 23ης 
Μαΐου 2018.

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/246224/nomos-4443-2016
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/246224/nomos-4443-2016
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/246224/nomos-4443-2016
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/246224/nomos-4443-2016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
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Ελλάδα, ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016 και εφαρμόζεται από 
τις 25 Μαΐου 2018. 

Ο εν λόγω κανονισμός αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων στην ψηφιακή εποχή, αλλά και για 
τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη διευκρίνιση των 
κανόνων για τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς στην ενιαία ψηφι-
ακή αγορά. Με ενιαία νομοθετική ρύθμιση θα αντιμετωπιστεί επίσης ο ση-
μερινός κατακερματισμός στα διάφορα εθνικά συστήματα και ο περιττός 
διοικητικός φόρτος.

Η «Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» είναι συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δημόσια αρχή, η οποία έχει ως αποστολή 
της την εποπτεία της εφαρμογής του γενικού κανονισμού προστασίας δε-
δομένων (ν. 4624/2019 και ν. 3471/2006) και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν 
στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται 
κάθε φορά. 

Ο μεσίτης ακινήτων ως επαγγελματίας τηρεί υποχρεωτικά αρχεία τα οποία 
υπόκεινται στις υποχρεώσεις του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα. Η εξά-
πλωση της τεχνολογίας έφερε και φέρνει συνεχώς νέα δεδομένα στην υπο-
χρεωτικότητα του νόμου, με τον μεσίτη να οφείλει να γνωρίζει και να εφαρ-
μόζει διαφανώς όλες τις διατάξεις που τον αφορούν, τόσο στην καθημερινή 
του πρακτική και στο γραφείο του, όσο και στα νέα ηλεκτρονικά προγράμμα-
τα (CRM) που χρησιμοποιεί και βεβαίως, βασικά στην ιστοσελίδα του.

Βασικοί ορισμοί, ερωτήματα και απαντήσεις είναι όλα αναρτημένα στο δια-
δίκτυο στην σχετική ιστοσελίδα της ΕΕ αλλά και στην ιστοσελίδα της «Αρχής 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Ενδεικτικά αναφέρονται 
ορολογίες που χρειάζεται να αποσαφηνιστούν όπως: δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, δεδομένα ειδικών κατηγοριών, επεξεργασία προσωπικών δεδο-
μένων, υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτελών την επεξεργασία, αποδέκτης, συ-
γκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, νόμιμη βάση επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων, αποδέκτες των δεδομένων, ασφάλεια δεδομένων 
και βεβαίως τα δικαιώματα και ιδιαίτερα το δικαίωμα καταγγελίας.
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Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Παραδοσιακά, ο όρος «ασφάλεια πληροφορίας / δεδομένων (information / 
data security)» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μεθοδολογία, καθώς 
και τις μεθόδους και τεχνικές που ακολουθούνται προκειμένου να επιτευ-
χθούν οι εξής στόχοι:

 ▪ Εμπιστευτικότητα (confidentiality): οι πληροφορίες / δεδομένα δεν 
πρέπει να αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπλέον 
ο μεσίτης απαιτείται να επιδεικνύει δέουσα επιμέλεια και να λαμβά-
νει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων των πελατών. Των εργαζομένων και των συνεργατών του. Στα 
παραπάνω περιλαμβάνονται μέτρα προστασίας τόσο για τα φυσικά 
αρχεία (ερμάρια με κλειδαριές) όσο και στα ψηφιακά (λογισμικό firm-
ware και κρυπτογράφησης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), 
τις ταμπλέτες και τα τηλέφωνα). Υποχρεούται επίσης να καταστρέφει 
αποτελεσματικά φυσικά και ψηφιακά αρχεία με ειδικό εξοπλισμό (κα-
ταστροφέας εγγράφων).

 ▪ Ακεραιότητα (integrity): οι πληροφορίες / δεδομένα πρέπει να είναι 
ακριβείς, ακέραιες και γνήσιες – όχι εσφαλμένες, αλλοιωμένες ή μη 
ενημερωμένες.

 ▪ Διαθεσιμότητα (availability): οι πληροφορίες / δεδομένα πρέπει να 
είναι στη διάθεση των χρηστών όποτε απαιτείται η χρήση τους.

Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών είναι συχνή πρακτική και αφο-
ρά την αποστολή διαφημιστικού υλικού με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας 
(ταχυδρομείο, τηλέφωνο, email, SMS, Viber, WhatsApp, κ.λπ.) σε κάποιο πρό-
σωπο. Συνεπώς προϋποθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του 
προσώπου αυτού, όπως τουλάχιστον τα στοιχεία επικοινωνίας του ή ακό-
μη και άλλα δεδομένα που κατατείνουν σε πιο στοχευμένη διαφήμιση (π.χ. 
επάγγελμα, ηλικία). Επίσης, είναι σημαντικό ότι η άμεση προώθηση δεν αφο-
ρά μόνο την εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά γενικά την 
προώθηση μη κερδοσκοπικών σκοπών, ιδεών από πολιτικά κόμματα, φιλαν-
θρωπικούς οργανισμούς, κ.λπ. Η έρευνα αγοράς, εφόσον δεν υποκρύπτει 
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εμπορική ή άλλη προώθηση, δεν αποτελεί άμεση προώθηση και δεν ισχύουν 
οι παρακάτω όροι.

Η άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών θεωρείται, κατ’ αρχήν, νόμιμη 
ενέργεια εφόσον τηρούνται οι κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο προ-
στασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι κανόνες διαφοροποιούνται ανάλο-
γα με το χρησιμοποιούμενο μέσο επικοινωνίας και τις πηγές από τις οποίες 
επιτρέπεται η συλλογή των προσωπικών δεδομένων:

 ▪ Προώθηση με παραδοσιακό ταχυδρομείο: για το παραδοσιακό ταχυ-
δρομείο, αποστολή έντυπου διαφημιστικού υλικού μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί μόνο σε πρόσωπα που:

 ▫ έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους ή 

 ▫ ο αποστολέας διαθέτει τα στοιχεία τους από κάποια προηγούμε-
νη συναλλακτική σχέση μαζί τους ή

 ▫ τα στοιχεία τους προέρχονται από κάποια νόμιμη πηγή (π.χ. τη-
λεφωνικοί κατάλογοι) και εφόσον στις δύο τελευταίες περιπτώ-
σεις το πρόσωπο δεν έχει εκδηλώσει την αντίρρησή του στην 
αποστολή διαφημιστικού υλικού (η αντίρρηση μπορεί να δηλω-
θεί απευθείας στον αποστολέα). Επίσης, εφόσον τα δεδομένα 
δεν έχουν συλλεχθεί με τη συνδρομή του προσώπου που αφο-
ρούν, αλλά προέρχονται από κάποια άλλη νόμιμη πηγή, ο απο-
στολέας οφείλει να ενημερώσει τον παραλήπτη για την πηγή 
των δεδομένων του και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από 
τον ΓΚΠΔ (άρθρο 14) και να του παρέχει έναν απλό τρόπο διακο-
πής της περαιτέρω αποστολής τέτοιου υλικού3.

 ▪ Τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση: ειδικότερα για τις 
τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση, ο συνδρομητής μπο-
ρεί να δηλώσει ατελώς στον δικό του πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπη-
ρεσιών ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει διαφημιστικά τηλεφωνήματα. Ο 
κάθε πάροχος υποχρεούται να τηρεί μητρώο με αυτές τις δηλώσεις 
στο οποίο έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιή-

3 Βλ. σχετικά εδώ. 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/proothisiproiontwn/proothisi_paradosiako_proothisi
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σει για απευθείας εμπορική προώθηση. Εννοείται ότι ο καλούμενος 
μπορεί να δηλώσει την αντίρρησή του και απευθείας στον καλούντα, 
αλλά τότε η αντίρρηση αφορά μόνον αυτόν4.

 ▪ Προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας: για τα ηλεκτρονικά 
μέσα επικοινωνίας και για την πραγματοποίηση επικοινωνιών με τέ-
τοια μέσα (email, SMS, fax, αυτόματοι τηλεφωνητές, Viber, WhatsApp 
κ.λπ.), με την εξαίρεση των τηλεφωνικών κλήσεων από ανθρώπους 
αλλά συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμ-
βαση, εφαρμόζεται στο ν. 3471/2006 (άρθρο 11) και απαιτείται η προ-
ηγούμενη συγκατάθεση (“opt-in”) του αποδέκτη της επικοινωνίας 
(συνδρομητή) εκτός κι αν υφίσταται πελατειακή σχέση ή προηγούμενη 
συναλλακτική επαφή και η επικοινωνία πραγματοποιείται με κάποια 
μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. email, SMS)5.

 ▪ Πολιτική επικοινωνία: για θέματα πολιτικής επικοινωνίας, οι κανόνες 
διαφοροποιούνται ως προς τις πηγές από τις οποίες επιτρέπεται η 
άντληση των προσωπικών δεδομένων6.

Είναι ένας καινούριος νόμος, ένας ολόκληρος καινούριος «κόσμος» ο οποί-
ος, σαφώς εμπλέκεται στις καθημερινές δραστηριότητες του μεσίτη ακινή-
των και οπωσδήποτε οφείλει να του δώσει την δέουσα προσοχή.

4 Βλ. σχετικά εδώ.
5 Βλ. σχετικά εδώ.
6 Βλ. σχετικά εδώ. 

https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/proothisiproiontwn/thlefwnikes_kliseis_proothisi
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/proothisiproiontwn/hlektronika_mesa_proothisi
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/proothisiproiontwn/politikh_epikoinwnia_proothisi
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Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας προτρέπουμε να επισκε-
φτείτε τους παρακάτω ιστότοπους:

 ☞ https://www.dpa.gr/

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/552084/
nomos-4624–2019#ΚΕΦΑΛΑΙΟ_Α΄|552088

 ☞ και για τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομέ-
νων (ΓΚΠΔ): https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-protection-eu_el#UMlbUvjAfzIMETmciIqIzQ

 ▪ Εμείς και οι Hackers

Το πιο ευάλωτο σημείο της επιχείρησής σας είναι:

 ▪ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής,

 ▪ το tablet,

 ▪ το smartphone σας. 

Τα κίνητρα των Hackers:

 ▪ καυχησιολογία,

 ▪ κλοπή,

 ▪ απάτη.

Μειώστε τους κινδύνους με:

 ▪ τεχνολογία ασφάλειας,

https://www.dpa.gr/
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/552084/nomos-4624-2019#ΚΕΦΑΛΑΙΟ_Α΄|552088
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/552084/nomos-4624-2019#ΚΕΦΑΛΑΙΟ_Α΄|552088
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_el#UMlbUvjAfzIMETmciIqIzQ
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_el#UMlbUvjAfzIMETmciIqIzQ
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 ▪ ευσυνείδητο χειρισμό δεδομένων,

 ▪ κοινή λογική.

Αναπτύξτε τις δικές σας βέλτιστες πρακτικές:

 ▪ Δεν χρειάζεται να περιμένετε για να υιοθετήσετε ατομικές προφυλά-
ξεις.

 ▪ Η «πολιτική σας» πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους, κάθε φορά ή μπο-
ρεί να προσδιορίζει διαβάθμιση κινδύνων.

 ▪ Δεσμευθείτε για την ασφάλεια.

 ▪ Οι πράξεις σας μπορεί να θέσουν άλλους σε κίνδυνο.

 ▪ Μιλήστε για την ασφάλεια. 

 ▪ Μοιραστείτε ό,τι μάθατε.

 ▪ Βοηθήστε τους συναδέλφους σας να παραμείνουν ασφαλείς.

1.4 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσό-
δων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρη-
ματοδότησης της τρομοκρατίας ΞΧ/ΧΤ

Η ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα που αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 
δίνεται αφενός επειδή βάσει της νομοθεσίας ο μεσίτης ακινήτων θεωρεί-
ται «υπόχρεο πρόσωπο» εφαρμογής μέτρων «δέουσας επιμέλειας», ως προς 
τους πελάτες του, για συναλλαγές των οποίων η αξία ανέρχεται σε τουλά-
χιστον δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ αφετέρου επειδή η πρόληψη και κατα-
στολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας επιβάλουν γραφειοκρατικούς κανόνες 
και δυσχεραίνουν τις περιουσιακές συναλλαγές, ιδιαίτερα εκείνες που αφο-
ρούν στους αλλοδαπούς.

Το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» (από τον αμερικάνικο ορισμό money laun-
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dering), ως αδίκημα, εξαρτάται απόλυτα από την προγενέστερη τέλεση μιας 
άλλης πράξης. Δηλαδή για να υπάρξει εγκληματική νομιμοποίηση εσόδων, 
απαιτείται η προηγούμενη τέλεση κάποιου άλλου βασικού εγκλήματος από 
το οποίο προέκυψε το περιουσιακό όφελος, το ξέπλυμα του οποίου επιχειρεί 
ο δράστης με τις περαιτέρω πράξεις του.

Ο ν. 4557/2018, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4734/2020 αποτελεί τη βάση 
του ισχύοντος ελληνικού θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρη-
ματοδότησης της τρομοκρατίας και ενσωματώνει τις διατάξεις των Οδηγιών 
(ΕΕ) 2015/849 και 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου. 

Στην Ελλάδα η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή ως 
προς την εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου πρόληψης 
και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριό-
τητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
της διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής, από τα εποπτευόμενα από 
αυτήν ιδρύματα (Τράπεζα της Ελλάδος, 2021).

Ο Μεσίτης Ακινήτων θεωρείται «υπόχρεο πρόσωπο» 

Όπως προαναφέραμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4557/2018 ορίζονται 
τα υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (ΑΑΔΕ) στα οποία περιλαμβάνεται και «μεσίτες ακινήτων, για συναλλα-
γές των οποίων η αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, 
ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα 
εκμίσθωσης ακινήτου και ως ‘υπόχρεο πρόσωπο’ υποχρεούται να εφαρμόζει 
μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους» (Πιτσιλής, 2018).

Ερωτήματα όμως ανακύπτουν από την αναφορά του νόμου στα «μέτρα δέ-
ουσας επιμέλειας» όπως, ποια είναι τα μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας 
ως προς τον πελάτη και ποια τα μέτρα της απλουστευμένης δέουσας επιμέ-
λειας, αλλά και ποια είναι η αυξημένη δέουσα επιμέλεια κ.λπ.

Τα ανωτέρω μπορούν να απαντηθούν ερευνώντας τις ανάλογες διαδικτυα-
κές πηγές και αποτελούν ένα εντελώς νέο πεδίο συνειδητού επαγγελματι-
σμού στον ήδη πολύπλοκο κόσμο της μεσιτείας, προς αποφυγή προβλημά-
των και όχι μόνο.
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Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας προτρέπουμε να επισκε-
φτείτε τους ιστότοπους: 

 ☞ ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α’/30.07.2018)

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/387623/
nomos-4557–2018.

 ☞ ν. 4734/2020 (ΦΕΚ 196/Α’/8.10.2020)

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/643916.

 ☞ ν. 4816/2021 (ΦΕΚ Α 118/Α’/9.7.2021)

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/732894/
nomos-4816–2021.

1.5 Υγιεινή και Ασφάλεια

Ο μεσίτης ακινήτων, ως εργοδότης, υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας 
και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των 
τρίτων.

Ειδικότερα ο ν. 3850/2010 ορίζει ότι αν ο εργοδότης προσφεύγει σε άτομα 
εκτός της επιχείρησης ή σε εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόλη-
ψης (ΕΞΥΠΠ) για την ανάθεση των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/ και 
ιατρού εργασίας, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στον 
τομέα αυτό.

Οφείλει δηλαδή ο μεσίτης ακινήτων να γνωρίζει και να λαμβάνει τα κατάλ-
ληλα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στην επαγγελματική του έδρα, για 
την προστασία των προστηθέντων / βοηθών εκπλήρωσης εντολής, υπαλλή-
λων και συνεργατών του, καθώς και των μεσιτικών εντολέων / πελάτων του.

Οι παραπάνω ευθύνες απορρέουν από τον «Κώδικα νόμων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων» ο οποίος έχει ως αντικείμενο την εφαρμο-
γή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομέ-
νων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά 
με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/387623/nomos-4557-2018
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/387623/nomos-4557-2018
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/643916
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/732894/nomos-4816-2021
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/732894/nomos-4816-2021
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και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών 
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβού-
λευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών 
αυτών αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή προτείνεται να δοθεί στο σχεδιασμό των χώρων εργασίας 
(άρθρο 9) επειδή αποτελεί γνώση χρήσιμη τόσο για τον ίδιο το μεσίτη και 
την επιχείρηση του όσο και για τη άσκηση μεσιτείας στους τομείς των επαγ-
γελματικών ακινήτων.

Προκειμένου για την πλήρη ενημέρωση σας, σας προτρέπουμε να 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/54657/
nomos-3850–2010. 

1.6 Αστικό Δίκαιο

Ο Αστικός Κώδικας (ΑΚ), Π.Δ. 456/1984, είναι μια συστηματική κωδικοποίη-
ση νομοθετημάτων που έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν βασικά ζητήματα 
του ιδιωτικού δικαίου. Συνοδεύεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
(ΚΠολΔ), που προβλέπει τη διαδικασία διενέργειας μίας αστικής δίκης. Το 
αστικό δίκαιο εντάσσεται στο «Γενικό ιδιωτικό δίκαιο», επειδή ρυθμίζει τις 
έννομες σχέσεις της ζωής του κοινού ανθρώπου, αφορούν όλα τα πρόσωπα 
μιας και «κάθε άνθρωπος είναι ικανός να έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις» 
(ΑΚ, άρθρο 34) και δικαιοπρακτική ικανότητα ώστε να «μετέχει στη δημιουρ-
γία και αλλοίωση έννομων σχέσεων και συγκεκριμένα να καταρτίζει αυτο-
προσώπως δικαιοπραξίες». Το «Γενικό Ιδιωτικό Δίκαιο» διακρίνεται από το 
«Ειδικό ιδιωτικό δίκαιο», που αφορά στα πρόσωπα υπό ορισμένη ιδιότητά 
τους (π.χ. εμπορικό δίκαιο μόνο για τους εμπόρους, εργατικό δίκαιο μόνο για 
τους εργοδότες και τους εργαζόμενους κ.λπ.).

Το αστικό δίκαιο λοιπόν, ρυθμίζει όλη την κοινωνικοοικονομική ζωή του προ-
σώπου:

 ▪ την ικανότητα δικαίου και δικαιοπραξίας, την κατάρτιση των δικαιο-
πραξιών 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/54657/nomos-3850-2010
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/54657/nomos-3850-2010
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/437467/p.d.-456-1984#ΚΕΦΑΛΑΙΟ_ΤΡΙΤΟ|479176
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τις σχέσεις:

 ▪ με τα άλλα πρόσωπα (ενοχικό δίκαιο)

 ▪ τα πράγματα (εμπράγματο δίκαιο),

 ▪ τις οικογενειακές (οικογενειακό δίκαιο)

 ▪ την τύχη της περιουσίας του (φυσικού) προσώπου μετά το θάνατό του 
(κληρονομικό δίκαιο),

Το εμπράγματο και το ενοχικό δίκαιο, οι βασικές έννοιες και η σχετική ορο-
λογία είναι απαραίτητα για να έχει ο μεσίτης ακινήτων μια γενική ιδέα και να 
κατανοεί όσα του χρειάζονται στην καθημερινή του δράση.

1.6.1 Δικαίωμα

Δικαίωμα: είναι η εξουσία που παρέχει το δίκαιο σε ένα άνθρωπο για την ικα-
νοποίηση ενός βιοτικού του συμφέροντος, που κρίνεται άξιο προστασίας. Τα 
δικαιώματα διακρίνονται σε προσωπικά, περιουσιακά, προσωπικά και μικτά. 
Επίσης διακρίνονται σε εξουσιαστικά και διαπλαστικά.

1.6.2 Δικαιοπραξία

Πριν αναφερθούμε, στις κύριες συμβάσεις (πώλησης, μίσθωσης κ.α.) που εν-
διαφέρουν άμεσα το μεσίτη, διότι αυτές αποδίδουν τα οικονομικά αποτελέ-
σματα των μεσιτικών του υπηρεσιών, η αναφορά σε βασικές νομικές έννοιες 
κρίνεται αναγκαία για την κατανόηση του νομικού πλαισίου που διέπει την 
παροχή μεσιτικών υπηρεσιών.

Στη νομική ορολογία η δικαιοπραξία είναι δήλωση (ή πράξη) βουλήσεως που 
κατευθύνεται στην παραγωγή ηθελημένου έννομου αποτελέσματος π.χ. μί-
σθωση, πώληση κ.λπ.

Ικανότητα Δικαίου και Ικανότητα για δικαιοπραξία

Ικανότητα Δικαίου: λέμε ότι έχει κάποιος όταν μπορεί να έχει δικαιώματα και 
υποχρεώσεις βάσει του νόμου είναι η ικανότητα να είναι κανείς υποκείμενο 
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δικαίου, φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, δηλαδή πρόσωπο.

Πρόσωπο (Φυσικό και Νομικό): καλείται το υποκείμενο στο οποίο αναφέρε-
ται η λειτουργία του δικαίου. Το πρόσωπο είναι υποκείμενο δικαιωμάτων, 
υποχρεώσεων και εννόμων καταστάσεων. Το πρόσωπο στο αστικό δίκαιο 
μπορεί να είναι φυσικό (δηλαδή κάθε άνθρωπος) και νομικό:

 ▪ ένωση προσώπων για την επιδίωξη ορισμένου σκοπού (σωματείο),

 ▪ σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισμένου σκο-
πού, που απέκτησε προσωπικότητα με την τήρηση των όρων που ανα-
γράφει ο νόμος (ίδρυμα – ΑΚ, άρθρο 61).

Ικανότητα για δικαιοπραξία: είναι η ικανότητα του ανθρώπου να καταρτίζει 
ο ίδιος δικαιοπραξίες, συμβάσεις.

Κριτήρια περιορισμού της ικανότητας για δικαιοπραξία: είναι η ηλικία και η 
υγεία (σωματική και πνευματική). Δηλαδή είναι πιθανό κάποιος να μην μπο-
ρεί να καταρτίσει μία σύμβαση λόγω του ότι είναι ανήλικος ή η πνευματική 
του κατάσταση είναι τέτοια που δεν είναι σε θέση να καταρτίσει τη δικαιο-
πραξία.

Είδη δικαιοπραξιών 

Οι δικαιοπραξίες διακρίνονται αφενός σε επαχθείς και χαριστικές αφετέρου 
σε μονομερείς, διμερείς και πολυμερείς, οι τελευταίες δύο διακρίνονται σε 
αμφοτεροβαρείς και ετεροβαρείς και τέλος οι πανηγυρικές.

Επαχθής δικαιοπραξία: ονομάζεται εκείνη στην οποία ο καταρτίζων αυτήν 
προσβλέπει σε αντάλλαγμα, το οποίο μπορεί να είναι είτε χρηματικό ποσό 
είτε οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό όφελος (π.χ. πώληση, μίσθωση) ενώ χα-
ριστική δικαιοπραξία ονομάζεται εκείνη στην οποία ο καταρτίζων δεν απο-
βλέπει σε αντάλλαγμα (π.χ. δωρεά, χρησιδάνειο).

 ▪ Μονομερής δικαιοπραξία: ονομάζεται εκείνη που καταρτίζεται με τη 
δήλωση της βούλησης ενός μόνο προσώπου και δεν απαιτεί αποδοχή 
από άλλο μέρος. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η πληρεξουσιότητα, η δι-
αθήκη καθώς και η καταγγελία σύμβασης. Η μονομερής δικαιοπραξία 
διακρίνεται σε α) μονομερής απευθυντέα που είναι η δικαιοπραξία, 
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η οποία πρέπει να περιέλθει σε αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται, 
προκειμένου να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματά της (π.χ. καταγγε-
λία) και β) μονομερής μη απευθυντέα είναι η δικαιοπραξία, η οποία δε 
χρειάζεται να περιέλθει σε αυτόν προς τον οποίον απευθύνεται προ-
κειμένου να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματά της (π.χ. διαθήκη).

 ▪ Διμερής δικαιοπραξία: ονομάζεται εκείνη που καταρτίζεται δια της 
δήλωσης της βούλησης δύο ή περισσοτέρων προσώπων, που παρί-
στανται και ενεργούν από αντίθετα συμφέροντα. Αυτό το είδος δικαι-
οπραξίας ονομάζεται γενικότερα σύμβαση.

 ▪ Πολυμερής δικαιοπραξία: ονομάζεται εκείνη που καταρτίζεται δια 
της δήλωσης της βούλησης δύο ή περισσοτέρων προσώπων, που πα-
ρίστανται και ενεργούν από αντίθετα συμφέροντα. Αυτές διακρίνο-
νται σε συμβάσεις, συνδικαιοπραξίες και συλλογικές πράξεις.

Άκυρη: είναι μια δικαιοπραξία που, λόγω έλλειψης μιας προϋπόθεσης εγκυ-
ρότητας, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα στα οποία απέβλεπαν οι συμ-
βαλλόμενοι και θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ.

Ακυρώσιμη: είναι μια δικαιοπραξία που παράγει μεν τα έννομα αποτελέσμα-
τα, είναι όμως δυνατόν να ακυρωθεί με δικαστική απόφαση εξαιτίας ενός 
ελαττώματός της.

Σύμβαση

Σύμβαση είναι η δικαιοπραξία που περιέχει δηλώσεις δύο ή περισσοτέρων 
προσώπων, που το καθένα ενεργεί με διαφορετικό συμφέρον, συμπίπτουν 
όμως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Όποιος προτείνει τη σύναψη σύμ-
βασης δεσμεύεται όλο το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να την 
αποδεχτεί εκείνος στον οποίο έγινε η πρόταση. Η σύμβαση συντελείται μόλις 
περιέλθει σ’ αυτόν που πρότεινε η δήλωση αποδοχής της πρότασής του.

 ▪ Αμφοτεροβαρής σύμβαση: ονομάζεται η δικαιοπραξία που δημιουρ-
γεί αμφοτέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, σε 
μια αγοραπωλησία γεννάται στον πωλητή το δικαίωμα της λήψης του 
τιμήματος και η υποχρέωση της παράδοσης του πράγματος, στον δε 
αγοραστή το δικαίωμα της λήψης του πράγματος και η υποχρέωση της 
καταβολής του τιμήματος στον πωλητή.
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 ▪ Ετεροβαρής σύμβαση: ονομάζεται η δικαιοπραξία που γεννά υποχρέ-
ωση στον έναν μόνο των συμβαλλομένων και που αντιστοιχεί στο δι-
καίωμα του άλλου. Παράδειγμα αποτελεί η σύμβαση μεσιτείας, κατά 
την οποία ο εντολέας υπόσχεται αμοιβή στο μεσίτη ακινήτων εάν 
ολοκληρωθεί συναλλαγή συνεπεία της μεσολάβησης ή υπόδειξης του 
και κατά την οποία ο μεσίτης δεν δεσμεύεται να ολοκληρώσει κάποια 
ενέργεια. Από το παράδειγμα εξαιρείται η αποκλειστική μεσιτεία, που 
είναι αμφοτεροβαρής, και για την οποία ο εντολοδόχος «μεσίτης έχει 
την υποχρέωση να δραστηριοποιηθεί για την εκτέλεση της εντολής» 
(ν. 4072/2012, άρθρο 200, παράγραφος 4).

Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις

Η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις παράγει ευθύνες και υποχρεώσεις και για 
το λόγο αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και δέουσα επιμέ-
λεια. Κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης τα μέρη οφείλουν 
αμοιβαία να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλ-
λακτικά ήθη. Όποιος κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης 
προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζημία είναι υποχρεωμένος να την ανορθώσει 
και αν ακόμη η σύμβαση δεν καταρτίστηκε.

Επίσης από τον αστικό κώδικα καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και 
αποδοχής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης. Ειδικότερα ορίζεται ότι 
«όποιος προτείνει τη σύναψη σύμβασης δεσμεύεται όλο το χρονικό διάστη-
μα μέσα στο οποίο μπορεί να την αποδεχτεί εκείνος στον οποίο έγινε η πρό-
ταση». Επισημαίνεται ότι η σύμβαση συντελείται μόλις περιέλθει σ’ αυτόν 
που πρότεινε η δήλωση αποδοχής της πρότασής του και για το λόγο αυτό 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικό κάθε πρόταση να συνοδεύεται από τον προσδιο-
ρισμό του χρονικού διαστήματος ισχύος της. Διαφορετικά αν δεν είχε τάξει 
προθεσμία, η αποδοχή πρέπει να περιέλθει σ’ αυτόν έως τη στιγμή που κατά 
τις περιστάσεις ήταν υποχρεωμένος να την περιμένει. 

Παρόλο που οι προτάσεις μπορεί να κατατίθενται και προφορικά και επειδή 
στην πράξη πολλές φορές οι υποψήφιοι αγοραστές καταθέτουν με επιπολαι-
ότητα προτάσεις για να διερευνήσουν τις προθέσεις των πωλητών, συνιστά-
ται η έγγραφη κατάθεση της πρότασης με χρονικό διάστημα δέσμευσης και 
αναλυτική περιγραφή όρων και προϋποθέσεων (προκαταβολή, δανεισμός, 
παράδοση, χρονοδιάγραμμα υπογραφής σύμβασης κ.λπ.). Αυτό προτείνεται 
διότι «αν τα μέρη θεωρούν ότι η σύμβαση έχει συνομολογηθεί αν και δεν 
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έχουν συμφωνήσει σε κάποιο όρο της, ισχύει ό,τι συμφώνησαν, εφόσον συ-
νάγεται ότι η σύμβαση θα καταρτιζόταν και χωρίς τα μέρη να αποφασίσουν 
για τον όρο αυτόν» (ΑΚ, άρθρο 196).

Αντιπροσώπευση και Πληρεξουσιότητα

Αντιπροσώπευση: είναι ο θεσμός με τον οποίο επιτυγχάνεται η κατάρτιση 
δικαιοπραξίας από ένα πρόσωπο (αντιπρόσωπο) για λογαριασμό ενός άλ-
λου προσώπου (αντιπροσωπευόμενου) ενώ «άγγελος» στα νομικά ονομάζε-
ται εκείνος που απλά διαβιβάζει δήλωση βούλησης (π.χ. ο ‘Α’, άγγελος του ‘Β’ 
δηλώνει στον ‘Γ’ ότι «ο ‘Β’ μου είπε ότι πωλεί το ακίνητό του».

Πληρεξουσιότητα: είναι η εξουσία αντιπροσώπευσης που παρέχεται με μο-
νομερή δικαιοπραξία η οποία υπάρχει μόνο στην περίπτωση εκούσιας αντι-
προσώπευσης. Η πληρεξουσιότητα δεν υποβάλλεται κατά κανόνα σε «τύπο» 
και αρκεί η προφορική δήλωση για διορισμό πληρεξουσίου. Κατ’ εξαίρεση 
αν πρέπει να περιβληθεί η δικαιοπραξία ορισμένο «τύπο», όπως στις συ-
ναλλαγές ακίνητης περιουσίας, τότε και η πληρεξουσιότητα απαιτείται να 
συστήνεται με τον ίδιο «τύπο».

 ▪ Αυτοσύμβαση: είναι η σύμβαση εκείνη που συνάπτει ένας αντιπρό-
σωπος με τον εαυτό του, είτε ατομικά είτε ως πληρεξούσιος κάποιου 
άλλου (π.χ. ο ‘Β’ που πούλησε ακίνητο στον ‘Α’ αλλά χωρίς πλήρη εξό-
φληση του τιμήματος, δίνει πληρεξούσιο στον ‘Α’ να υπογράψει με 
αυτοσύμβαση την πράξη εξόφλησης για λογαριασμό του, εφόσον 
προσκομίσει στον συμβολαιογράφο αποδεικτικό εξόφλησης του υπο-
λειπόμενου τιμήματος).

Κύρια νομικά πρόσωπα και Εκπροσώπηση:

Νομικό Πρόσωπο Αστικού Κώδικα
Κατά το νόμο εκπροσωπείται 
από:

Σωματείο
Συλλογικά αν δεν προβλέπεται 
από το καταστατικό

Αστική εταιρεία
Συλλογικά αν δεν προβλέπεται 
από το καταστατικό

Αστική εταιρία με ΝΠ Ατομικά
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Ίδρυμα (Περιουσία για συγκεκρι-
μένο σκοπό)

Συλλογικά αν δεν προβλέπεται 
από το καταστατικό

Επιτροπή Εράνων 
Συλλογικά αν δεν προβλέπεται 
από το καταστατικό

Νομικό Πρόσωπο Εμπορικού Δι-
καίου

Κατά το νόμο εκπροσωπείται 
από:

Ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ)
Δεν υπάρχει, μόνο βάσει κατα-
στατικού

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΕΠΕ)

Συλλογική, αν δεν προβλέπεται 
από το καταστατικό

Αφανής εταιρεία Από τον εμφανή εταίρο

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) Ατομικά από όλους

Ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ)
Από τον ομόρρυθμο εταίρο, αν 
δεν ορίζει κάτι διαφορετικό το 
καταστατικό

Συνεταιρισμός
Συλλογική, αν δεν προβλέπεται 
από το καταστατικό

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
(ΙΚΕ)

Συλλογική, αν δεν προβλέπεται 
από το καταστατικό

Νομικά Πρόσωπα Μικτής Φύσης
Δεν υπάρχει, ορίζεται από το κα-
ταστατικό

Μια από τις ιδιορρυθμίες των νομικών προσώπων αποτελεί το γεγονός ότι 
τόσο για την «αυτοπρόσωπη» όσο και για την δι’ αντιπροσώπου διενέργεια 
νομικών πράξεων και ειδικότερα τη κατάρτιση δικαιοπραξιών, τα νομικά πρό-
σωπα έχουν την ανάγκη της παρεμβολής φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με την 
οργανική θεωρία, η οποία έχει από πολλού επικρατήσει στη νομική επιστήμη 
και έχει υιοθετηθεί από τον Αστικό Κώδικα, το νομικό πρόσωπο δεν διαμορ-
φώνει τη βούλησή του και ενεργεί δι’ αντιπροσώπων κατά τις διατάξεις περί 
αντιπροσώπευσης αλλά δια των οργάνων του. Η έγκυρη σύσταση και λειτουρ-
γία του νομικού προσώπου προϋποθέτει, συνεπώς, την ύπαρξη οργάνων διοί-
κησης. Ωστόσο, το νομικό πρόσωπο δυνατόν κατά περίπτωση να ενεργεί δια 
προσώπων διαφόρων από εκείνα, στα οποία κατά νόμο ανατίθεται η διοίκηση. 
Πότε τα φυσικά αυτά πρόσωπα ενεργούν ως όργανα του νομικού προσώπου 
που διαμορφώνουν και εκφράζουν την βούλησή του και πότε ως πληρεξούσιοι 
που συνδέονται μαζί του με σύμβαση εντολής ή εργασίας, δεν είναι πάντοτε 
σαφές για τους τρίτους (Τζουγανάτος, 1997).
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Στο σημείο αυτό συνιστάται να ανατρέξτε στο κείμενο: Τζουγανά-
τος, Δ. (1997). Πληρεξουσιότητα και οργανική εκπροσώπηση εμπο-
ρικών εταιριών. Δίκη, 9. Το κείμενο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο:

 ☞ http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=5&mid=1479&mnu=3
&id=19338. 

1.6.3 Ενοχικό Δίκαιο

Ενοχικό Δίκαιο: (Schuldrecht, Droit des Obligations) ονομάζεται ο κλάδος 
του Αστικού Δικαίου που ρυθμίζει τις ενοχές, τις έννομες σχέσεις δηλαδή 
με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει να προβεί σε μια πράξη ή σε μια 
παροχή προς ένα άλλο.

Πηγή των ενοχών: είναι η ιδιωτική βούληση (σύμβαση) ή ο νόμος (αδικοπρα-
ξία, αδικαιολόγητος πλουτισμός). Το ενοχικό δίκαιο ρυθμίζει και τις δύο πε-
ριπτώσεις. Στο Αγγλοσαξωνικό δίκαιο οι δύο κλάδοι είναι χωριστοί και ονο-
μάζονται “Law of Contracts” και “Law of Torts” αντίστοιχα.

Το ενοχικό δίκαιο: διακρίνεται σε δύο μέρη: στο γενικό και στο ειδικό. Το γε-
νικό μέρος περιέχει κανόνες για όλες τις ενοχές γενικά, ενώ το ειδικό μέρος 
περιέχει ειδικές ρυθμίσεις για ορισμένους τύπους ενοχών, που είναι και οι 
συνηθέστερες. Για παράδειγμα. στο γενικό μέρος ρυθμίζεται η γένεση και η 
απόσβεση της ενοχής ενώ στο ειδικό μέρος ρυθμίζεται συγκεκριμένα η σύμ-
βαση της πώλησης.

Οι ενοχές: διακρίνονται σε: ατελής ενοχή, χρηματική ενοχή, διαζευκτική ενο-
χή, ενοχή γένους, διαιρετή ενοχή και αδιαίρετη ενοχή.

Το ενοχικό δίκαιο: είναι το δεύτερο βιβλίο του αστικού κώδικα (άρθρα 287 
– 946). Συντάχθηκε τη δεκαετία του 1930 (όπως όλος ο αστικός κώδικας) και 
τέθηκε σε ισχύ το 1946. Αντλεί τις επιρροές του σε πολύ μεγάλο βαθμό από 
τον γερμανικό αστικό κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch) και εν μέρει και από 
τον ελβετικό κώδικα «ενοχών» (Obligationenrecht), αλλά περιέχει και καινο-
τόμες για την εποχή του ρυθμίσεις. Καταλαμβάνει τα άρθρα 287 – 946 του 
αστικού κώδικα, κατανεμημένα σε σαράντα (40) κεφάλαια. Στο γενικό μέρος 
του ενοχικού δικαίου εντάσσονται οι γενικές διατάξεις για όλες τις συμβατι-
κές ενοχικές σχέσεις, ενώ στο ειδικό μέρος του ενοχικού δικαίου περιλαμβά-

http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=5&mid=1479&mnu=3&id=19338
http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=5&mid=1479&mnu=3&id=19338
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νονται οι διατάξεις των επιμέρους ενοχικών σχέσεων, όπως είναι η σύμβαση 
δωρεάς, πώλησης, μίσθωσης κ.ά. Έχει υποστεί ως τώρα μόνο μία τροποποί-
ηση με τον ν. 3043/2002. 

Ειδικοί κανόνες για ορισμένες ενοχές περιλαμβάνονται και σε άλλους νόμους 
εκτός του αστικού κώδικα. Σημαντικός ειδικός νόμος είναι ο ν. 2251/1994 για 
την προστασία του καταναλωτή, ο οποίος ρυθμίζει μεταξύ άλλων και ζητή-
ματα καταναλωτικών συμβάσεων. (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2019)

Ενοχικό δικαίωμα 

Ενοχικό: είναι το δικαίωμα του δανειστή να απαιτήσει από τον οφειλέτη την 
παροχή. Επίσης το ενοχικό δικαίωμα ονομάζεται και ενοχική αξίωση ή απαί-
τηση. Το ενοχικό δικαίωμα που αφορά πράγμα δεν παρέχει άμεση εξουσία 
στο πράγμα, όπως το εμπράγματο, αλλά έχει ως αντικείμενο τη βούληση του 
οφειλέτη. Τα ενοχικά δικαιώματα και γενικότερα οι ενοχικές σχέσεις αποτε-
λούν αντικείμενο του ενοχικού δικαίου. Ενοχική είναι η δικαιοπραξία με την 
οποία παράγεται, μεταβιβάζεται, αλλοιώνεται ή καταργείται ενοχικό δικαί-
ωμα.

Ενοχική σχέση: (ή απλώς ενοχή) είναι η έννομη σχέση δύο τουλάχιστον προ-
σώπων σύμφωνα με την οποία ο ένας (οφειλέτης) έχει υποχρέωση απέναντι 
στον άλλο (δανειστής) σε ορισμένη παροχή. Η παροχή συνίσταται σε πράξη 
ή σε παράλειψη (ΑΚ, άρθρο 287)

Οι όροι οφειλέτης και δανειστής δεν αφορούν μόνο στις δανειακές συμβά-
σεις, όπως αναφέρονται στην καθομιλουμένη, αλλά σε κάθε ενοχική σχέση. 
Ο μεν δανειστής έχει ενοχικό δικαίωμα που ονομάζεται απαίτηση, ο δε οφει-
λέτης έχει ενοχική υποχρέωση που ονομάζεται οφειλή ή χρέος 

Θεμελιώδης αρχή του ενοχικού δικαίου είναι η «Αρχή της ελευθερίας των 
συμβάσεων» η οποία περιλαμβάνει την ελευθερία των προσώπων να συνά-
πτουν (ή να μην συνάπτουν) μία σύμβαση και την ελευθερία να καθορίζουν 
το περιεχόμενό της, ενώ, σύμφωνα με την «Αρχή της σχετικότητας των ενο-
χών» η έννομη σχέση επιφέρει δικαιώματα και υποχρεώσεις μόνο μεταξύ των 
συμβαλλομένων.
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Σύμβαση Εργασίας

Με τη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορι-
σμένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να κατα-
βάλει το συμφωνημένο μισθό. Σύμβαση εργασίας υπάρχει και όταν ο μισθός 
υπολογίζεται κατά μονάδα της παρεχόμενης εργασίας ή κατ’ αποκοπήν, αρ-
κεί ο εργαζόμενος να προσλαμβάνεται ή να απασχολείται για ορισμένο ή για 
αόριστο χρόνο (ΑΚ, άρθρο 648).

Η σύμβαση εργασίας ρυθμίζεται από το εργατικό δίκαιο, που αποτελεί τμήμα 
του αστικού δικαίου, ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
εργοδοτών και εργαζομένων. Οι μεσίτες ακινήτων όταν απασχολούν προσω-
πικό υπάγονται στις διατάξεις του εργατικού δικαίου ενώ υπό προϋποθέσεις 
όταν συνεργάζονται με άλλους μεσίτες ακινήτων οι σχέσεις τους βασίζονται 
στο αστικό και το εμπορικό δίκαιο. Εξίσου σημαντική είναι και η ικανότητα 
του μεσίτη, ως επιχειρηματία, να διακρίνει τις μορφές απασχόλησης πέραν 
της εξαρτημένης εργασίας. 

 ▪ Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας

Μεταξύ των διάφορων μορφών έννομων σχέσεων που ρυθμίζει το εργατι-
κό δίκαιο, κεντρική θέση κατέχει η ατομική σχέση εξαρτημένης εργασίας, 
που είναι η έννομη σχέση που συνδέει δύο πρόσωπα, από τα οποία το ένα 
(εργαζόμενος) υποχρεώνεται να παρέχει, με αντάλλαγμα ορισμένη αμοιβή, 
στο άλλο (εργοδότη) την εργασία του, ευρισκόμενο σε κατάσταση εξάρτησης 
απέναντι στο τελευταίο.

Η εξάρτηση στη σχέση εργασίας εκδηλώνεται με το δικαίωμα του εργοδότη 
να δίνει οδηγίες στον εργαζόμενο αναφορικά με τον τρόπο, τον τόπο και τον 
χρόνο παροχής των υπηρεσιών του, καθώς και να ασκεί εποπτεία και έλεγ-
χο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του εργαζομένου προς τις οδηγίες 
του. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ουσιώδη συνθετικά στοιχεία της σύμβασης 
εργασίας, επί των οποίων θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει συμφωνία των 
μερών, είναι: η εργασία και ο μισθός.

Από τα στοιχεία της έννοιας της εργασίας, ιδιαίτερα σημαντική είναι η δι-
άκρισή της σε εξαρτημένη και ανεξάρτητη, καθώς προϋπόθεση για την 
εφαρμογή του εργατικού δικαίου είναι η ύπαρξη εξαρτημένης εργασίας 
(Συριόπουλος και Σταμάτη, 2012 – 2015). 
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Σύμβαση Έργου

Σημαντική διάκριση από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αποτελεί η σύμ-
βαση έργου. Σύμβαση έργου υπάρχει όταν ένα πρόσωπο αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να εκτελέσει ορισμένο έργο για λογαριασμό άλλου προσώπου ή 
φορέα αντί καταβολής συμφωνημένης αμοιβής σε καθορισμένο ή όχι χρονι-
κό διάστημα. Με τη σύμβαση δηλαδή έργου ο εργολάβος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να εκτελέσει ένα έργο και ο εργοδότης να καταβάλει τη συμφω-
νημένη αμοιβή.

Το αντικείμενο, δηλαδή, της σύμβασης εργασίας δεν είναι η εργασία που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή του έργου, αλλά το έργο καθαυτό, δη-
λαδή το αποτέλεσμα της εργασίας. Και επειδή ακριβώς το αντικείμενο της 
σύμβασης έργου είναι το έργο, για τον λόγο αυτό, αφενός, ο εργολάβος 
φέρει τον κίνδυνο του έργου μέχρι να γίνει η παράδοσή του και, αφετέρου, η 
σύμβαση έργου λύεται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωσή του.

Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην 
παροχή εργασίας, η οποία κατά τη θέληση των μερών θα παρέχεται υπό τις 
εντολές και τις οδηγίες του εργοδότη. Αντίθετα, στη σύμβαση έργου οι συμ-
βαλλόμενοι αποβλέπουν στο αποτέλεσμα της εργασίας.

Σε αντίθεση με τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου ο εργαζόμενος 
υποκείμενος στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη, ως προς τον χρό-
νο, τον τόπο και τον τρόπο παροχής της εργασίας που του έχει ανατεθεί, έχει 
υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς να ευθύνεται για το αποτέ-
λεσμα αυτής, ο παρέχων τις υπηρεσίες του με σύμβαση έργου (εργολάβος) 
δεν υποβάλλεται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη, ως προς τον 
χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παροχής της εργασίας που του έχει ανατεθεί, 
αλλά τα συμβαλλόμενα μέρη αποβλέπουν στην επίτευξη ενός αποτελέσμα-
τος (έργο), που όταν ολοκληρωθεί επέρχεται η λύση της σύμβασης. Ορισμέ-
να παραδείγματα από τη νομολογία σχετικά με τα κριτήρια και τις περιπτώ-
σεις όπου υπάρχει σύμβαση έργου, π.χ. η ανάθεση σε κάποιο πρόσωπο, με 
αμοιβή, της διεύθυνσης περιοδικού και της ευθύνης της ταξινόμησης και επι-
λογής της ύλης, με δικαίωμα να προσλαμβάνει συνεργάτες που αμείβονται 
από τον ίδιο, η περίπτωση παραγωγού ασφαλειών κ.ά.

Αντίθετα, έχουν χαρακτηριστεί συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας συμβάσεις 
μηχανικών, λογιστών κ.λπ., οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις με συ-
γκεκριμένο ωράριο, κατ’ αποκλειστικότητα και υπό τις οδηγίες του εργοδότη, 
αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό. (Συριόπουλος και Σταμάτη, 2012 – 2015)
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Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

Άλλη σημαντική διάκριση από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αποτελεί 
η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Σύμβαση παροχής ανεξάρτη-
των υπηρεσιών υφίσταται όταν ο εργαζόμενος διατηρεί την ελευθερία και 
την πρωτοβουλία να καθορίζει ο ίδιος τις συνθήκες εργασίας του, χωρίς να 
υπόκειται στον έλεγχο του εργοδότη. 

Έχει κριθεί από τα δικαστήρια ότι υπάρχει σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών 
στην εργασία του λογιστή όταν αναλαμβάνει σποραδικά εγγραφές ή διατη-
ρεί δικό του λογιστικό γραφείο και εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες, ως 
ελεύθερος επαγγελματίας, στην υπηρεσία γιατρών που απλώς εργάζονται 
σε κλινικές χωρίς να υποχρεώνονται σε τακτική εργασία προς αυτές κ.ά. Η 
παρουσίαση των περιπτώσεων είναι ενδεικτική και θα πρέπει κάθε φορά να 
εξετάζονται τα συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία χαρακτηρίζουν την πα-
ροχή εργασίας.

Όταν υπάρχει αμφιβολία αν υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή άλ-
λου είδους σύμβαση παροχής εργασίας, τότε θα πρέπει να εξετάζεται το 
περιεχόμενο της σύμβασης, η βούληση των μερών, αλλά και οι συνθήκες 
υπό τις οποίες παρέχεται η εργασία. Ο χαρακτηρισμός μια σύμβασης ως 
εξαρτημένης εργασίας, σύμβασης έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ανήκει 
στο δικαστήριο, το οποίο δεν δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό που έχουν 
προσδώσει σε αυτήν τα συμβαλλόμενα μέρη.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι επιδόματα (δώρα) εορτών, 
αξίωση για υπερωρίες (νόμιμες ή παράνομες), αποζημίωση λόγω καταγγελί-
ας της σύμβασης και άλλα παρεπόμενα της σύμβασης εξαρτημένης εργασί-
ας δικαιώματα προϋποθέτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ωστόσο, οι ερ-
γαζόμενοι με σχέσεις εργασίας στις οποίες υποκρύπτεται εξάρτηση έχουν τα 
ίδια δικαιώματα στους χώρους εργασίας με τους υπόλοιπους εργαζομένους 
(Συριόπουλος και Σταμάτη, 2012 – 2015)7.

7 Αναφορικά με τα ισχύοντα για την αδήλωτη εργασία: Υπουργική Απόφαση 
10694/364/2020 (ΦΕΚ 818/Β’/12–3–2020), «Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώ-
σεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον 
Ηλεκτρικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)», η οποία είναι διαθέ-
σιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-
asphalise/upourgike-apophase-10694–364–2020.html. 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/upourgike-apophase-10694-364-2020.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/upourgike-apophase-10694-364-2020.html
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10694/364/2020 Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη 
εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ηλεκτρονικό 
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Για την πληρέστερη ενημέρωσή ενημέρωση σας, σας προτρέπουμε 
να επισκεφτείτε τους ιστότοπους: 

 ☞ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=elκαιcatId=157

 ☞ https://www.stye.gr/img/MORFES%20APASXOLISIS%20
PERAN%20THS%20EKSARTIMENHS%20ERGASIAS.pdf

 ☞ https://www.taxheaven.gr/news/47729/pws-epiballontai-ta-
prostima-gia-thn-adhlwth-ergasia

Ο Αρειος Πάγος με την με την υπ’ αριθμό 372/2014 απόφασή του 
αποφάνθηκε σε ποιες περιπτώσεις έχουμε τον χαρακτηρισμό της 
εργασίας ως εξαρτημένης και μάλιστα, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
καταβολής της αμοιβής. Καθόρισε επίσης της προϋποθέσεις αυτής 
και της μίσθωσης έργου και έλλειψη εξαρτήσεων από τον κύριο του 
έργου.

Σύμβαση Εντολής

Με τη σύμβαση της εντολής ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει 
χωρίς αμοιβή την υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας (ΑΚ, άρθρο 713).

Σύμβαση Μεσιτείας

Η σύμβαση μεσιτείας θα αναλυθεί εκτενώς στη δεύτερη θεματική ενότητα. 

Προκήρυξη

Εκείνος που δημόσια προκήρυξε αμοιβή για την εκτέλεση πράξης, ιδίως για 
την επίτευξη αποτελέσματος, οφείλει την αμοιβή σ’ αυτόν που εκτέλεσε, και 
αν ακόμη αυτός ενέργησε άσχετα με την προκήρυξη. Προκήρυξη επάθλου 
που πρόκειται να απονεμηθεί ύστερα από διαγωνισμό, είναι ισχυρή μόνο αν 
περιέχει προθεσμία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (ΑΚ, άρθρο 709).

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=elκαιcatId=157
https://www.stye.gr/img/MORFES APASXOLISIS PERAN THS EKSARTIMENHS ERGASIAS.pdf
https://www.stye.gr/img/MORFES APASXOLISIS PERAN THS EKSARTIMENHS ERGASIAS.pdf
https://www.taxheaven.gr/news/47729/pws-epiballontai-ta-prostima-gia-thn-adhlwth-ergasia
https://www.taxheaven.gr/news/47729/pws-epiballontai-ta-prostima-gia-thn-adhlwth-ergasia
https://www.eea.gr/wp-content/uploads/2018/11/a-pagos-pote-einai-kai-pote-oxi-i-ergasia-eksartimeni-1.docx
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Δωρεά

Η δωρεά είναι μία σύμβαση, με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υπο-
χρέωση να μεταβιβάσει και να παραδώσει στον δωρεοδόχο πράγμα ή δι-
καίωμα. Είναι σύμβαση ετεροβαρής χαριστική, επειδή μόνο το ένα μέρος (ο 
δωρητής) αναλαμβάνει υποχρεώσεις, ενώ το άλλο μέρος δεν οφείλει αντι-
παροχή. Αν με τη σύμβαση της δωρεάς συμφωνηθεί να περιέλθει το πράγμα 
στον δωρεοδόχο μετά τον θάνατο του δωρητή, η δωρεά ονομάζεται «δωρεά 
αιτία θανάτου» και ρυθμίζεται από τα άρθρα 2032–2035 του Αστικού Κώδι-
κα. Ο νόμος (ΑΚ, άρθρο 497, εδάφιο β’) απαιτεί να καταρτίζεται η δωρεά με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ωστόσο, η δωρεά κινητού πράγματος ισχυρο-
ποιείται, εάν ο δωρητής παραδώσει το πράγμα στον δωρεοδόχο (ΑΚ, άρθρο 
497, εδάφιο β’).

Πώληση

Η πώληση είναι μια σύμβαση η οποία ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα και 
καταρτίζεται καθημερινώς στις μεγάλες και στις μικρές, στις ασήμαντες και 
στις σημαντικές στιγμές της δράσης των προσώπων. Η σημασία της είναι τε-
ράστια για την οικονομική ζωή της κοινωνίας. H πώληση είναι υποσχετική και 
όχι εκποιητική δικαιοπραξία. Δηλαδή εκείνος που πουλάει δεν μεταβιβάζει 
αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει το πράγμα ή το δικαίωμα. 
Για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται συμφωνία μεταξύ του 
κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι μετατίθεται σ’ αυτόν η κυριότητα για 
κάποια νόμιμη αιτία. Η συμφωνία γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και 
υποβάλλεται σε μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο ή εγγραφή στο κτηματο-
λόγιο. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητού απαιτείται παράδοση της 
νομής του από τον κύριο σ’ αυτόν που την αποκτά και συμφωνία των δύο ότι 
μετατίθεται η κυριότητα.

Ο πωλητής έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει στον αγοραστή το αντικείμενο 
της πώλησης ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα (ΑΚ, άρθρο 514), εκτός 
εάν ο αγοραστής το γνώριζε ή υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Νομικό ελάττω-
μα είναι κάθε δικαίωμα τρίτου που επιβαρύνει το πωλούμενο πράγμα (λ.χ. 
δικαίωμα μισθώσεως, υποθήκη σε ακίνητο, ενέχυρο σε κινητό, κατάσχεση, 
δουλεία κ.λπ.).

Εάν υπάρχει νομικό ελάττωμα, για το οποίο ευθύνεται ο πωλητής, ο αγορα-
στής δικαιούται να πράξει ένα από τα ακόλουθα:
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α) να θέσει στον πωλητή προθεσμία να άρει το νομικό ελάττωμα, δηλώ-
νοντάς του ταυτόχρονα ότι μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, 
υπαναχωρεί από την πώληση,

β) να προτείνει την κοινή απαλλαγή (δηλαδή ο ίδιος να απαλλαχθεί από την 
υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα και ο πωλητής να απαλλαχθεί από 
την υποχρέωση να μεταβιβάσει το πράγμα), 

γ) να προσφέρει το τίμημα και να αξιώσει αποζημίωση, λόγω της ύπαρξης 
νομικού ελαττώματος,

δ) να υπαναχωρήσει από την πώληση και να αξιώσει εύλογη αποζημίωση 
για τη μη εκτέλεση της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του πωλητή.

Ομοίως ο πωλητής ευθύνεται – κατά κανόνα – για τα πραγματικά ελαττώ-
ματα του πωλούμενου πράγματος και για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιο-
τήτων του πράγματος. Πραγματικό ελάττωμα του πωλούμενου πράγματος 
θεωρείται η προς το χειρότερο παρέκκλιση του πράγματος από την ομαλή 
κατάστασή του και καθετί που καθιστά το πράγμα ελαττωματικό κατ’ αντι-
κειμενική κρίση για το σκοπό που προορίζεται στις συναλλαγές, εφόσον μει-
ώνει ή αναιρεί ουσιωδώς την αξία ή τη χρησιμότητά του. Έλλειψη συμφω-
νημένης ιδιότητας υπάρχει όταν το πωλούμενο δεν έχει τις ιδιότητες που οι 
συμβαλλόμενοι συμφώνησαν ότι πρέπει να έχει.

Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή για έλ-
λειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του πράγματος, ο αγοραστής δικαιούται να 
πράξει ένα από τα ακόλουθα:

α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του 
πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαι-
τεί δυσανάλογες δαπάνες· ο πωλητής οφείλει να συμμορφωθεί σε εύλο-
γο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή,

β) να μειώσει το τίμημα,

γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες 
πραγματικό ελάττωμα). Σ’ αυτή την περίπτωση ο αγοραστής οφείλει να 
επιστρέψει το πράγμα χωρίς ελαττώματα που προστέθηκαν από τον ίδιο 
καθώς και να δώσει στον πωλητή κάθε ωφέλημα που αποκόμισε από το 
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πράγμα ο πωλητής οφείλει να επιστρέψει ό,τι δαπάνησε ο αγοραστής 
για το πράγμα – το τίμημα με τόκους, τα έξοδα της πώλησης κ.λπ. (ΑΚ, 
άρθρο 547).

Αντίστοιχα δικαιώματα έχει ο αγοραστής στις περιπτώσεις που ο αγοραστής 
εγκατέστησε το πράγμα πλημμελώς ή δεν παρείχε στον αγοραστή τις σωστές 
οδηγίες για να το εγκαταστήσει (ΑΚ, άρθρο 536).

Εάν, όμως, ο αγοραστής παρέλαβε το πράγμα χωρίς επιφύλαξη, γνωρίζο-
ντας το ελάττωμα ή την έλλειψη της συμφωνημένης ιδιότητας, θεωρείται 
πως το αποδέχθηκε (ανεπιφύλακτη παραλαβή).

Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης 
συνομολογημένης ιδιότητας κατά κανόνα παραγράφονται μετά την πάροδο 
δύο (2) ετών, εάν το πωλούμενο είναι ακίνητο, και έξι (6) μηνών, εάν το πω-
λούμενο είναι κινητό, εκτός εάν ο πωλητής δόλια απέκρυψε το ελάττωμα ή 
την έλλειψη της συμφωνημένης ιδιότητας.

Με κριτήριο τον τρόπο καταβολής του τιμήματος πωλήσεως διακρίνουμε την 
πώληση σε πώληση τοις μετρητοίς (όταν το τίμημα πρέπει να καταβληθεί 
αμέσως) και σε πώληση επί πιστώσει (όταν το τίμημα πρέπει να καταβληθεί 
μέσα σε ορισμένη προθεσμία) (Παπαδόπουλος, 2010).

Εξώνηση

Στη σύμβαση μιας πώλησης μπορεί να συμπεριληφθεί σύμφωνο εξωνήσεως, 
το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα του πωλητή να πάρει πίσω το πράγμα 
(δηλαδή να αγοράσει του πράγμα που πούλησε), αντί τιμήματος που έχει 
συμφωνηθεί.

Μίσθωση Πράγματος

Αρχικά να προσδιορίσουμε ότι ο όρος μίσθωση αφορά σε όλα τα πράγματα 
ενώ ο όρος «ενοικίαση» μόνο στις μισθώσεις κατοικιών. Μίσθωση πράγμα-
τος είναι η (ενοχική) σύμβαση, με βάση την οποία ο εκμισθωτής έχει υποχρέ-
ωση να παραχωρήσει στον μισθωτή τη χρήση του πράγματος (μίσθιο) για 
όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο 
μίσθωμα (ΑΚ, άρθρο 574). 
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Η μίσθωση πράγματος (όπως και η πώληση): είναι από εκείνες τις ενοχικές 
συμβάσεις που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και εμφανίζονται με τη με-
γαλύτερη συχνότητα στην κοινωνική συμβίωση. Οι βασικοί κανόνες δικαίου 
που ρυθμίζουν τα σχετικά με τη μίσθωση πράγματος βρίσκονται στον Αστικό 
Κώδικα (άρθρα 574 – 618). Υπάρχουν ειδικοί νόμοι που συμπληρώνουν τις 
παραπάνω διατάξεις όσον αφορά τις μισθώσεις κατοικιών και τις εμπορικές 
μισθώσεις.

Η μίσθωση πράγματος μπορεί να είναι: ορισμένου χρόνου – όταν έχει συμ-
φωνηθεί ρητά πόσο θα διαρκέσει ή αόριστου χρόνου – όταν δεν έχει συμφω-
νηθεί ρητά πόσο θα διαρκέσει.

Η μίσθωση πράγματος είναι άτυπη σύμβαση. Στην πράξη όμως αποκτά ση-
μασία η σύνταξη ενός ιδιωτικού εγγράφου, που θα αποδεικνύει τη μίσθωση 
και τους ειδικότερους όρους της μίσθωσης (μισθωτήριο). Εάν η μίσθωση 
είχε συμφωνηθεί για περισσότερο από εννέα χρόνια, τότε για να αντιταχθεί 
απέναντι στον νέο κτήτορα πρέπει να καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγ-
γραφο και να μεταγραφεί.

Ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον μισθωτή το μίσθιο 
κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση, δίχως πραγματικά ελαττώματα και 
χωρίς ελλείψεις συμφωνημένων ιδιοτήτων. Εάν αθετήσει την υποχρέωσή του 
αυτή, ο μισθωτής έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος ή ακόμη και μη 
καταβολής του μισθώματος.

Υπεκμίσθωση: είναι η εκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή σε άλλον. Ο 
μισθωτής έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης του μισθίου, εκτός εάν συμφωνήθηκε 
κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή το αντίθετο.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να μεταχειρίζεται το μίσθιο με επιμέλεια, 
να κάνει καλή χρήση του μισθίου. Διαφορετικά, ο εκμισθωτής δικαιούται να 
καταγγείλει τη μίσθωση. Ο μισθωτής είναι επίσης υποχρεωμένος να πληρώ-
νει το μίσθωμα στις συμφωνημένες ημερομηνίες. Διαφορετικά, καθίσταται 
δύστροπος και υπερήμερος ως προς την πληρωμή του μισθώματος, πράγμα 
που παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση.

Καταγγελία της μίσθωσης: είναι η πρόωρη λήξη της μίσθωσης που συντελεί-
ται: α) με πρωτοβουλία του εκμισθωτή, όταν ο μισθωτής κάνει κακή χρήση 
του μισθίου ή έχει καταστεί δύστροπος και υπερήμερος ως προς την πλη-
ρωμή του μισθώματος ή β) με πρωτοβουλία του μισθωτή, εάν ο εκμισθωτής 
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δεν τήρησε την υποχρέωσή του να παραδώσει το μίσθιο χωρίς πραγματικά 
ελαττώματα και χωρίς έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων ή εφόσον δεν πα-
ρέδωσε εγκαίρως τη χρήση του μισθίου στον μισθωτή. Με καταγγελία του 
εκμισθωτή και την παρέλευση της οριζόμενης στον νόμο προθεσμίας λήγει η 
μίσθωση αόριστου χρόνου.

Η καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη πληρωμής του μισθώματος γίνεται με 
εξώδικη δήλωση του εκμισθωτή (η οποία συνήθως συντάσσεται από δικηγό-
ρο και επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή) προς τον μισθωτή, με την οποία 
καλείται ο μισθωτής να καταβάλει μέσα σε ορισμένη προθεσμία τα οφειλό-
μενα μισθώματα και τα έξοδα της καταγγελίας. Εάν ο μισθωτής δεν εξοφλή-
σει ολοσχερώς τα οφειλόμενα, τότε η μίσθωση λήγει και μπορεί ο εκμισθω-
τής να απευθυνθεί σε δικηγόρο ώστε δικαστικά να αποβάλει τον μισθωτή 
από το μίσθιο, μετά από έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου. Επισημαίνεται 
ότι η αξίωση του εκμισθωτή να λάβει το μίσθωμα υπόκειται στη βραχεία πε-
νταετή παραγραφή (ΑΚ, άρθρο 250) (Παπαδόπουλος, 2010).

Δάνειο

Με τη (ενοχική) σύμβαση του δανείου ο ένας από τους συμβαλλομένους με-
ταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγ-
ματα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας πο-
σότητας και ποιότητας (ΑΚ, άρθρο 806).

Χρησιδάνειο

Με τη σύμβαση του χρησιδανείου ο ένας από τους συμβαλλομένους (χρή-
στης) παραχωρεί στον άλλο τη χρήση πράγματος χωρίς αντάλλαγμα και αυ-
τός (χρησάμενος) έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα μετά τη λήξη της 
σύμβασης (ΑΚ, άρθρο 810).

Παρακαταθήκη

Με τη σύμβαση της παρακαταθήκης ο θεματοφύλακας παραλαμβάνει από 
άλλον κινητό πράγμα για να το φυλάει με την υποχρέωση να το αποδώσει 
όταν του ζητηθεί. Αμοιβή μπορεί να απαιτηθεί μόνο όταν συμφωνήθηκε ή 
συνάγεται από τις περιστάσεις (ΑΚ, άρθρο 822).
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Εγγύηση

Με τη σύμβαση της εγγύησης ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανει-
στή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η οφειλή (ΑΚ, άρθρο 847).

Μεσεγγύηση

Αν δύο ή περισσότεροι παρέδωσαν σε τρίτον ένα πράγμα κινητό ή ακίνητο 
για εξασφάλιση των αμφισβητούμενων ή αβέβαιων δικαιωμάτων τους πάνω 
σ’ αυτό, ο θεματοφύλακας (μεσεγγυούχος) έχει την υποχρέωση να το αποδώ-
σει μόνο με τη συναίνεση όλων ή μετά δικαστική απόφαση (ΑΚ, άρθρο 831).

1.6.4 Κληρονομικό Δίκαιο

Κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομιά) 
περιέρχεται από το νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα 
(κληρονόμοι). Η κληρονομική διαδοχή από το νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρ-
χει διαθήκη ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά (ΑΚ, 
άρθρο 1710). 

Διαθήκη

Η διαθήκη συντάσσεται μόνο αυτοπροσώπως και μόνο κατά τις διατυπώσεις 
που ορίζονται στο νόμο και είναι μονομερής μη απευθυντέα δικαιοπραξία. 
Λέγεται και «διάταξη τελευταίας βούλησης». Είναι ένας τρόπος με τον οποίο 
ρυθμίζει ο διαθέτης την τύχη των περιουσιακών έννομων σχέσεών του για 
τον μετά τον θάνατό του χρόνο. Αντιδιαστέλλεται η διαθήκη με την εξ’ αδι-
αθέτου διαδοχή (χωρίς διαθήκη) και επίσης αντιδιαστέλλεται με την ανα-
γκαστική διαδοχή που είναι ανατροπή της διαθήκης επειδή προσβάλλεται η 
«νόμιμη μοίρα» των αναγκαίων κληρονόμων. Επιπλέον, υπάρχει αναγκαστική 
διαδοχή και χωρίς διαθήκη όταν πρέπει να ανατραπούν δωρεές εν ζωή του 
κληρονομούμενου που περιορίζουν την νόμιμη μοίρα των μετέπειτα ανα-
γκαίων μεριδιούχων.

Αποδοχή Κληρονομιάς

Η αποδοχή κληρονομίας είναι μία συμβολαιογραφική πράξη στην οποία προ-
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βαίνει ο κληρονόμος για την πιστοποίηση του κληρονομικού του δικαιώμα-
τος και, αν δεν κάνει υλική αποδοχή ισχύει ή πλασματική αποδοχή (4μηνο).

Κληρονομητήριο

Το κληρονομητήριο είναι μια πιο σύντομη διαδικασία, ένα δημόσιο έγγραφο 
(από δικαστήριο) το οποίο αποτελεί τεκμήριο της κληρονομικής ιδιότητας.

1.6.5 Εμπράγματο Δίκαιο

Το εμπράγματο δίκαιο είναι κλάδος του αστικού δικαίου και ορίζεται στο τρί-
το μέρος (βιβλίο) του Αστικού Κώδικα, το οποίο χωρίζεται σε έντεκα (11) κεφά-
λαια. Εμπράγματο δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου 
που ρυθμίζουν τα εμπράγματα δικαιώματα, δηλαδή τις έννομες σχέσεις των 
προσώπων προς τα πράγματα. Ωστόσο άλλες ρυθμίσεις για το εμπράγματο 
δίκαιο εμπεριέχονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), στο δη-
μόσιο δίκαιο και σε ειδικούς νόμους όπως το καθεστώς της οριζόντιας και 
κάθετης ιδιοκτησίας. Η κυριότερη πηγή του εμπράγματου δικαίου είναι τα 
άρθρα 947 – 1345 του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα κατανέμεται ως εξής:

 ▪ στην ανάλυση της έννοιας του ακινήτου (ΑΚ, άρθρα 947 – 973).

 ▪ στις συντασσόμενες δικαιοπραξίες ακινήτων και στις αιρέσεις (ΑΚ, 
άρθρα 127 – 200 και άρθρα 201 – 210).

 ▪ στη σχέση κάθε ακινήτου με τα όμορα σε αυτό ακίνητα (ΑΚ, άρθρα 
1004 – 1032).

 ▪ στη νομή των ακινήτων (ΑΚ, άρθρα 974 – 998).

 ▪ στη χρησικτησία των ακινήτων (ΑΚ, άρθρα 1041 – 1055).

 ▪ στην κυριότητα των ακινήτων (ΑΚ, άρθρα 999 – 1040 και άρθρα 1056 
– 1112).

 ▪ στο διαχωρισμό της κυριότητας (ΑΚ, άρθρα 1113 – 1117 και άρθρα 1142 
– 1182).
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 ▪ στις δουλείες των ακινήτων (ΑΚ, άρθρα 1118 – 1191).

 ▪ στα αυτοτελή ακίνητα εντός γεωτεμαχίων (ν. 3741/1929, Ν.Δ. 1024/1971, 
ν. 1562/1985 και ΑΚ, άρθρο 1002 και άρθρο 1117).

 ▪ στα βάρη των ακινήτων από υποθήκη κ.λπ. (ΑΚ, άρθρα 1257 – 1345).

 ▪ στη δημοσιότητα δια της μεταγραφής των εμπραγμάτων δικαιωμά-
των (άρθ.1192÷1208 ΑΚ, άρθρα 1192 – 1208) (Ζεντέλης και Λαμπρόπου-
λος, 2015).

Γενικές Αρχές Εμπράγματου Δικαίου

Αρχή του κλειστού αριθμού των εμπράγματων δικαιωμά-
των (ΑΚ άρθρο 973)

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο τα εμπράγματα δικαιώματα είναι τέσ-
σερα (4): η κυριότητα, οι δουλείες, το ενέχυρο και η υποθήκη. Αυτό σημαίνει 
ότι εμπράγματα δικαιώματα είναι μόνο αυτά που προβλέπονται στον νόμο 
και τα μέρη δεν μπορούν να επηρεάσουν το περιεχόμενό τους ή να δημιουρ-
γήσουν άλλα με βάση δική τους συμφωνία. Αυτή η αρχή αντιδιαστέλλεται 
δηλαδή την «Αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων» στο ενοχικό δίκαιο όπου 
οι συμβαλλόμενοι μπορούν να επηρεάσουν, να διαμορφώσουν ελεύθερα το 
περιεχόμενο της σύμβασης με τους περιορισμούς των «αναγκαστικών συμ-
βάσεων» και της απαγόρευσης χρήσης «γενικών όρων των συναλλαγών».

Η «Αρχή του κλειστού αριθμού» εξυπηρετεί και μια άλλη αρχή του εμπράγ-
ματου δικαίου η οποία είναι η «Προστασία της ασφάλειας των συναλλαγών 
και της εμπιστοσύνης των καλόπιστων τρίτων». Επειδή το εμπράγματο δικαί-
ωμα «έχει απόλυτη έναντι πάντων ενέργεια» θα πρέπει ο κάθε «Τρίτος» να 
γνωρίζει ποιο ακριβώς και με ποιο περιεχόμενο εμπράγματο δικαίωμα έχει 
υποχρέωση να σέβεται και να μην το προσβάλλει. Απεναντίας στα ενοχικά 
δικαιώματα ισχύει η «Αρχή της σχετικότητας» γιατί δεν θίγονται από αυτά. 
Το ενοχικό δικαίωμα μπορεί να το προσβάλλει μόνο ο οφειλέτη.

Αρχή της δημοσιότητας

Μια άλλη αρχή του εμπράγματου δικαίου είναι η «Αρχή της δημοσιότητας». 
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Αυτό σημαίνει ότι για μια οποιαδήποτε εμπράγματη μεταβολή και για λό-
γους επίσης ασφάλειας των συναλλαγών, στα εμπράγματα δικαιώματα (στα 
ακίνητα αλλά και στα κινητά πράγματα) απαιτείται κίνηση διατυπώσεων δη-
μοσιότητας. Στα ακίνητα η δημοσιότητα εξασφαλίζεται με την ύπαρξη των 
δημόσιων βιβλίων. Η τυπική δημοσιότητα με το σύστημα των «Βιβλίων Μετα-
γραφών» στα Υποθηκοφυλακεία που είναι «προσωποκεντρικό» και με το σύ-
στημα του Κτηματολογίου που είναι «πραγματοκεντρικό ή κτηματοκεντρικό» 
(ν. 2664/1998). Στα κινητά εξασφαλίζεται με την παράδοση του πράγματος 
που εκφράζει την ουσιαστική δημοσιότητα.

Στην περίπτωση της μίσθωσης, η παράδοση του κλειδιού του ακινήτου στον 
μισθωτή είναι «πλασματική παράδοση νομής» έστω κι αν δεν υπογράφηκε η 
σύμβαση. για να ασκήσει την φυσική εξουσία επί του ακινήτου.

«Αρχή της ειδικότητας» – «Αρχή της καθολικότητα»

Η «Αρχή της ειδικότητας» έχει δύο εκδηλώσεις στο εμπράγματο δίκαιο και 
αντιδιαστέλλεται βέβαια από την «Αρχή της καθολικότητας». Σημαίνει ότι το 
εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας αφορά ένα ατομικά ορισμένο πράγ-
μα, και όχι ένα σύνολο πραγμάτων ως τέτοιο (π.χ. το σύνολο της περιουσίας) 
αλλά κάθε ένα από τα πράγματα που συγκροτούν το σύνολο. Οποιαδήποτε 
πράξη μεταβίβασης ή σύστασης περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος 
(πραγματικής δουλείας, επικαρπίας, οίκησης ή άλλης περιορισμένης προσω-
πικής δουλείας) αφορά το ατομικά ορισμένο πράγμα. Εάν θέλουμε να μετα-
βιβάσουμε περισσότερα πράγματα πρέπει να γίνουν περισσότερες χωριστές 
πράξεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο που μεταβιβάζεται.

Η «Αρχή της ειδικότητας» δεν ισχύει στην κληρονομιά. Στο κληρονομικό δί-
καιο ισχύει η «Αρχή της καθολικότητας». Ο κληρονόμος υπεισέρχεται στο 
σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της περιουσίας του κληρονο-
μούμενου και επέρχεται μάλιστα με μία μόνο πράξη (ως σύνολο) επαγωγικά, 
με τον θάνατο του διαθέτη.

«Αρχή της οικονομικής ενότητας»

Η πιο βασική εκδήλωση της «Αρχής της οικονομικής ενότητας» είναι ότι το 
συστατικό μέρος πράγματος δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο χωρι-
στής κυριότητας και δεν μπορεί να υπάρξει αντίθετη συμφωνία των μερών 
(αναγκαστικό δίκαιο). Επίσης, τα παραρτήματα, κάτι που δεν είναι συστατικό 
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μέρος του πράγματος αλλά εξυπηρετεί τη χρήση του κύριου πράγματος σύμ-
φωνα με τον προορισμό του, ακολουθεί τη νομική φύση του κύριου πράγμα-
τος.

«Αρχή της οικονομικής αξιοποίησης»

Η «Αρχή της οικονομικής αξιοποίησης» του πράγματος έχει ορισμένες δυ-
σμενείς συνέπειες και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δικαιώματος του δι-
καιούχου. Τέτοια περίπτωση απώλειας ενός υφιστάμενου δικαιώματος λόγω 
της αδράνειας του δικαιούχου έχουμε στην χρησικτησία, δηλαδή «να απο-
κτήσει με κάποιους όρους εμπράγματο δικαίωμα» ο νομέας που δεν είναι 
κύριος με πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας. 

Πρωτότυπη κτήση κυριότητας, που δεν στηρίζεται σε προϋπάρχον δικαίωμα, 
είναι η χρησικτησία (τακτική χρησικτησία – νομή επί δεκαετία που στηρίζεται 
σε νόμιμο ή νομιζόμενο τίτλο και καλή πίστη, και έκτακτη χρησικτησία – νομή 
επί εικοσαετία χωρίς άλλη προϋπόθεση). Άλλοι πρωτότυποι τρόποι κτήσης 
κυριότητας είναι η προσκύρωση (η αφαίρεση ενός τμήματος ακινήτου από 
την κυριότητα του ιδιοκτήτη και η παραχώρησή του στην κυριότητα άλλου 
προσώπου με πράξη της δημόσιας αρχής κ.ά.), η πρόσκλυση (πρόσχωση) – τα 
τμήματα κοίτης ποταμού που εγκαταλείφθηκε τα οποία περιέρχονται αυτο-
δίκαια στην κυριότητα των παρόχθιων γιατί, κατά τεκμήριο, είναι ικανοί να 
τα αξιοποιήσουν καλύτερα. Η παράγωγη κτήση κυριότητας στηρίζεται στην 
βούληση του μεταβιβάζοντος κυρίου (η μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου – 
δικαιοπραξία, άρθρο 1033 του Αστικού Κώδικα).

«Αρχή της προστασίας της καλής πίστης» 

Σύμφωνα με την αυτήν τη βασική αρχή, η έννομη σχέση που μπορεί να στη-
ρίξει την καλή πίστη απόκτησης κινητού από μη κύριο (ΑΚ, άρθρο 1036) είναι 
ότι ο αποκτών έχει την πεποίθηση (αντικειμενική καλή πίστη) ότι αγοράζει 
από κύριο. Το φαινόμενο κυριότητας που πρέπει να στηρίξει την καλή του 
πίστη είναι η υφιστάμενη έννομη σχέση μεταξύ του κυρίου που έχει παραχω-
ρήσει την κατοχή στον μεταβιβάζοντα μη κύριο (μίσθωση, χρησιδάνειο,, πα-
ρακαταθήκη). Ο μισθωτής, ο χρησάμενος, ή ο θεματοφύλακας, εμφανίζεται 
ως ο κύριος ενώ δεν έχει την κυριότητα και ο αποκτών στηρίζεται σ’ αυτήν 
την έννομη σχέση για «να στηρίξει την καλή του πίστη».
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Αντίθετα, στην τακτική χρησικτησία (ΑΚ, άρθρο 1041) η καλή πίστη έχει δια-
φορετικό περιεχόμενο και πρέπει να έχει την πεποίθηση (υποκειμενική καλή 
πίστη) ότι απέκτησε κυριότητα. Καλόπιστη κτήση κυριότητας ακινήτου από 
μη κύριο συναντάται σε διάσπαρτες διατάξεις στο αστικό δίκαιο σε τέσσερις 
περιπτώσεις:

 ▪ Σε περίπτωση εικονικής δικαιοπραξίας. Ο εικονικά αποκτών μεταβι-
βάζει σε καλόπιστο «Τρίτο» (ΑΚ, άρθρο 139). 

 ▪ Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου από μη δικαιούχο όταν ο αληθής 
δικαιούχος την εγκρίνει (ΑΚ, άρθρο 239).

 ▪ Μεταβίβαση από κάτοχο αναληθούς κληρονομητηρίου. Το κληρονο-
μητήριο ως δημόσιο έγγραφο έχει δύο βασικές έννομες συνέπειες. 
Πρώτον, δημιουργεί τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας, αυτός δηλαδή 
ο οποίος βγάζει κληρονομητήριο, τεκμαίρεται ότι κληρονόμησε βάσει 
του άρθρου 1962 του Αστικού Κώδικα και του άρθρο 821 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ). Δεύτερον, μπορεί να καταστεί δυνατή 
η μεταβίβαση κυριότητας από κάτοχο αναληθούς κληρονομητηρίου 
βάσει του άρθρου 1963 του Αστικού Κώδικα και του άρθρο 821 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ).

 ▪ Ακύρωση μεταγραμμένης σύμβασης (λόγω πλάνης, απάτης ή απει-
λής) όταν ο αποκτών «Τρίτος» πρόλαβε να μεταγράψει πριν την με-
ταγραφή της ακυρωτικής τελεσίδικής απόφασης στο «Βιβλίο Μετα-
γραφών».

Αντικείμενα Εμπράγματων Δικαιωμάτων-

Στο δίκαιο όταν αναφερόμαστε σε ένα πράγμα (ΑΚ, άρθρο 947) εννοούμε 
κάθε αντικείμενο που μπορεί να εξουσιάζει ένας άνθρωπος. Το αντικείμενο 
μπορεί να είναι είτε ενσώματο (κινητό – ακίνητο) είτε φυσικές δυνάμεις και 
ενέργεια (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, θερμότητα) υπό την προϋπόθεση ότι περιο-
ρίζονται από την εξουσίαση του ανθρώπου:

 ▪ Κινητό 
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Όσα πράγματα δεν ακίνητα θεωρούνται κινητά (π.χ. τα αυτοκίνητα, τα ζώα, 
κ.λπ.) (ΑΚ, άρθρο 948).

 ▪ Ακίνητο

Σύμφωνα με το άρθρο 948 του Αστικού Κώδικα ως ακίνητο πράγμα ορίζεται 
το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Δηλαδή τα πράγματα που είναι συνδε-
δεμένα με τρόπο σταθερό και μόνιμο (διαρκή) με το έδαφος ή οικοδομήματα 
που είναι πάνω σε αυτό. 

 ▪ Συστατικά του ακινήτου (ΑΚ, άρθρο 954) είναι: 

1. τα πράγματα που έχουν συνδεθεί σταθερά με το έδαφος, ιδίως οι-
κοδομήματα,

2. τα προϊόντα του ακινήτου εφόσον συνέχονται με το έδαφος,

3. το νερό κάτω από το έδαφος και η πηγή,

4. οι σπόροι μόλις σπαρθούν και τα φυτά μόλις φυτευτούν. Συστατικά 
του οικοδομήματος είναι όλα τα κινητά που χρησιμοποιήθηκαν για 
την ανέγερση του ή συναρμόστηκαν σ’ αυτό. 

Παράρτημα (ΑΚ, άρθρο 956): είναι το κινητό πράγμα που, χωρίς να είναι 
συστατικό του κύριου πράγματος, έχει προοριστεί να εξυπηρετεί διαρκώς 
τον οικονομικό του σκοπό και έχει τεθεί ήδη σε τοπική σχέση προς το κύριο 
πράγμα, αντίστοιχη προς αυτό το σκοπό.

Τα αδέσποτα ακίνητα καθώς και οι περιουσίες όσων πεθαίνουν χωρίς κληρο-
νόμο ανήκουν στο δημόσιο (ΑΚ, άρθρο 972).

 ▪ Έδαφος

Ως έδαφος ορίζεται το τμήμα της επιφάνειας της γης που πληροί τους 
όρους της έννοιας του πράγματος και κυρίως τους όρους του αυθύπαρκτού, 
δηλαδή του εξατομικευμένου. Η εξατομίκευση αυτή επέρχεται με την ακριβή 
οριοθέτηση (κατά θέση, όρια, πλευρικές διαστάσεις και σχήμα, που αποτυ-
πώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα και γίνεται κατά την κτήση της κυ-
ριότητας ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων ή με σύμβαση, ή με πράξη αρ-
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χής, ή με δικαστική απόφασή. (Κοτταρίδης και Πλιάκος, 2011). Το εμπράγματο 
δίκαιο είναι οικοδομημένο επάνω στο απόλυτο δικαίωμα της κυριότητας ή 
ιδιοκτησίας, που είναι η κατ’ εξοχήν μορφή εξουσίασης των αγαθών. 

 ▪ Εκτός συναλλαγής (ΑΚ, άρθρα 966 – 967)

Εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά για όλους πράγματα, τα οποία είναι κοινής 
χρήσης και προορίζονται για την εξυπηρέτηση δημοσίων, δημοτικών, κοινο-
τικών ή θρησκευτικών σκοπών. Έτσι, κοινής χρήσης πράγματα είναι τα «ελευ-
θέρως και αενάως» ρέοντα ύδατα, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι αιγιαλοί, οι 
λιμένες, οι όρμοι, οι όχθες πλωτών ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες 
τους. Τα κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να ανήκουν σε διάφορους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή στο ελληνικό κράτος. 

 ▪ Εντός συναλλαγής

Εντός συναλλαγής είναι όλα τα υπόλοιπα πράγματα που δεν είναι εκτός συ-
ναλλαγής. (Παπαστερίου, 2000)

Εμπράγματα δικαιώματα

Τα εμπράγματα δικαιώματα είναι οι νομικές μορφές εξουσίασης του αν-
θρώπου επί των οικονομικών αγαθών, δηλαδή τα δικαιώματα που κατά τον 
κώδικα (ΑΚ, άρθρο 973) παρέχουν εξουσία άμεση και κατά παντός επί του 
πράγματος. Τα εμπράγματα δικαιώματα είναι (4) τέσσερα: κυριότητα, δου-
λείες, ενέχυρο και υποθήκη. Ο νομοθέτης θέλοντας να προστατέψει τους 
δανειστές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχει προβλέψει κάποιες μορφές 
της λεγόμενης εμπράγματης ασφάλειας. Η ασφάλεια αυτή ενσωματώνεται 
σε δύο εμπράγματα δικαιώματα: την υποθήκη και το ενέχυρο.

 ▪ Κατοχή

Η κατοχή είναι η φυσική εξουσία ενός προσώπου σε ένα πράγμα χωρίς ο 
κάτοχος να θεωρεί τον εαυτό του κύριο, όπως ο μισθωτής. Η κατοχή δεν 
είναι εμπράγματο δικαίωμα. Για παράδειγμα το νομικό σχήμα στην Μίσθωση 
είναι: νομέας είναι ο εκμισθωτής ο οποίος μπορεί να μην είναι και κύριος του 
πράγματος (ακινήτου} ο οποίος ασκεί τη νομή του μέσω άλλου (ΑΚ, άρθρο 
980), δηλαδή ασκεί τη νομή του μέσω κατόχου, όπου κάτοχος είναι ο μισθω-
τής.
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 ▪ Νομή

Στη νομή πέρα από τη φυσική κατοχή ο νομέας κατέχει το πράγμα και θεωρεί 
τον εαυτό του κύριο. Η νομή επίσης δεν είναι εμπράγματο δικαίωμα. Η νομή 
είναι «νομικά προστατευόμενη πραγματική κατάσταση» δηλαδή ο νομέας 
του ακινήτου, αυτός που δεν έχει κυριότητα, προστατεύεται μεν από τις δι-
ατάξεις για τη νομή (αγωγή αποβολής από τη νομή, αγωγή διατάραξης της 
νομής), έχει και αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση προσβολής της νομής 
του, αλλά δεν έχει εμπράγματο δικαίωμα. Το δικαίωμα του κυρίου υπερισχύ-
ει έναντι του δικαιώματος του νομέα. Νομέας είναι και ο «καταπατητής», ο 
οποίος προστατεύεται έναντι οποιουδήποτε τον αμφισβητήσει ή τον εμποδί-
σει στη νόμευση, δεν έχει όμως δικαίωμα εμπράγματο. 

 ▪ Κυριότητα

Η ιδιοκτησία στα νομικά εκφράζεται με τον όρο «κυριότητα». Η κυριότητα 
αποτελεί εμπράγματο δικαίωμα και αποκτάται μόνο όταν μεσολαβήσει πρά-
ξη δημοσιότητας, η οποία για τα ακίνητα είναι η μεταγραφή στο υποθηκοφυ-
λακείο, και η εγγραφή στο κτηματολόγιο.

Ο κύριος (ή ιδιοκτήτης) έχοντας την αποκλειστική χρήση και ελεύθερη διά-
θεση του πράγματος, μπορεί είτε να το κρατήσει για τον εαυτό του είτε να 
το εκποιήσει σε τρίτο και να αποξενωθεί έτσι από κάθε εξουσία επάνω στο 
πράγμα. Μπορεί ακόμα να διατηρήσει μεν την εξουσία επάνω στο πράγμα, 
να αποχωρήσει όμως μικρά ή μεγαλύτερα τμήματα της εξουσίας αυτής και 
να τα παραχωρήσει σε άλλους, θέτοντας έτσι το πράγμα συγχρόνως στην 
υπηρεσία του εαυτού του και τρίτων. 

Ο κύριος ακινήτου, για παράδειγμα, μπορεί να το μεταβιβάσει (ακριβέστε-
ρα: να μεταβιβάσει την κυριότητα επάνω σε αυτό) σε τρίτον. Μπορεί επίσης 
να παραμείνει κύριος, αλλά να συστήσει υπέρ τρίτων υποθήκη ή επικαρπία. 
Με τον τρόπο αυτό στην κυριότητα (καθολική εξουσίαση) αντιπαρατάσσο-
νται τα περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα (μερική εξουσίαση). Η διάκρι-
ση αυτή μεταξύ κυριότητας και περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων 
είναι το θεμέλιο, επάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί ολόκληρο το σύστημα 
του εμπράγματου δικαίου στον Αστικό Κώδικα.

Η κυριότητα αποτελεί το ευρύτερο και ισχυρότερο εκ των εμπραγμάτων δι-
καιωμάτων, καθώς ο κύριος του πράγματος μπορεί, εφόσον το δικαίωμά του 
δεν προσκρούει στο νόμο ή σε δικαιώματα τρίτων, να διαθέτει το πράγμα 
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κατά την αρέσκεια του και παράλληλα να αποκλείει κάθε ενέργεια άλλου 
πάνω σε αυτό. Ο δικαιούχος δηλαδή ασκεί την απόλυτη εξουσίαση επί του 
πράγματος, ώστε μπορεί να το πωλήσει, να το μισθώσει, να συλλέξει τους 
καρπούς του ή να λάβει τα ωφελήματά του, να το χρησιδανείσει ή να το δω-
ρίσει και εν γένει να το χρησιμοποιεί όπως επιθυμεί. Σύμφωνα με το άρθρο 
973 του Αστικού Κώδικα, κυριότητα είναι το δικαίωμα που παρέχει εξουσία 
άμεση και εναντίον όλων στο πράγμα (εμπράγματο δικαίωμα). Εμπράγματα 
δικαιώματα είναι επίσης οι δουλείες, το ενέχυρο και η υποθήκη. Δηλαδή, ο 
κύριος του πράγματος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να διαθέτει, 
όπως θέλει το πράγμα όπως επίσης και να απαγορεύει σε οποιονδήποτε να 
επεμβαίνει σε αυτό (στα πλαίσια πάντα του νόμου)8. 

Η κυριότητα διακρίνεται σε: πλήρη, ψιλή και μετακλητή.

 ▫ Πλήρης: είναι η κυριότητα όταν δεν έχει αφαιρεθεί από αυτήν η 
επικαρπία.

 ▫ Ψιλή: είναι η κυριότητα όταν έχει αφαιρεθεί η επικαρπία δηλαδή 
η «κάρπωση» του πράγματος και η χρήση του

 ▫ Μετακλητή: είναι η κυριότητα που τελεί υπό αίρεση ή προθεσμία. 
Εξαρτάται δηλαδή από το αν επέλθει κάποιος χρονικός προσδιο-
ρισμός ή αν συμβεί κάποιο συγκριμένο γεγονός.

 ▪ Σύσταση

Η σύσταση του δικαιώματος είναι η κατά τους όρους του νόμου απονομή 
ορισμένης εξουσίας σε συγκεκριμένο πρόσωπο για ικανοποίηση έννομου 
συμφέροντος και εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής του. Με βάση τον 
ορισμό αυτό, σύσταση εμπράγματου δικαιώματος είναι η απονομή σε ορι-
σμένο πρόσωπο εκείνης της εξουσίας που φέρει τα χαρακτηριστικά της έν-
νομης, άμεσης και απόλυτης, καθολικής ή μερικής εξουσίας σε πράγμα ή σε 
ξένο δικαίωμα.

8 Η αναζήτηση εννοιών και όρων που συναντώνται στη «μεσιτική πραγματικότητα» 
είναι μία εύκολη διαδικασία αφού οι τελευταίες είναι καταχωρημένες στο γλωσσάρι 
του παρακάτω ιστότοπου: https://realestateportal.gr/academy/glossary/.

https://realestateportal.gr/academy/glossary/
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Η σύσταση και η κτήση είναι δυνατόν να διαφέρουν από περίπτωση σε πε-
ρίπτωση. Όσο η κυριότητα, ως εμπράγματο δικαίωμα, υπάρχει, ανήκει σε 
ορισμένο πρόσωπο, το φορέα του δικαιώματος. Αν ένα άλλο πρόσωπο απο-
κτήσει το ίδιο δικαίωμα, υπάρχει κτήση του δικαιώματος και όχι σύσταση, 
μια και η κυριότητα είχε ήδη συσταθεί και είχε προϋπάρξει στο παρελθόν. 

Κτήση του εμπράγματος δικαιώματος είναι η με τον προηγούμενο τρόπο 
σύνδεση του δικαιώματος με ορισμένο πρόσωπο (Παπαστερίου, 2000).

 ▪ Κτήση (Απόκτηση) κυριότητας

 ▫ Πρωτότυπη κτήση κυριότητας: είναι αυτή που δεν στηρίζεται σε 
προϋπάρχουν δικαίωμα άλλου προσώπου (χρησικτησία, τακτική 
ή έκτακτη, αναγκαστική απαλλοτρίωση, επιδίκαση, προσκύρωση 
από δημόσια αρχή), 

 ▫ Παράγωγη κτήση κυριότητας: είναι η κτήση που στηρίζεται σε 
προϋπάρχουν δικαίωμα άλλου προσώπου (πώληση, δωρεά, κλη-
ρονομιά κ.λπ.).

 ▪ Δουλείες

Δουλεία: είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα που δίνει την εξουσία 
σε ένα πρόσωπο (δικαιούχο) να αποκομίζει οφέλη από την ουσία ενός πράγ-
ματος που ανήκει σε άλλον. Όλες οι δουλείες εκτός από την επικαρπία έχουν 
αντικείμενο μόνο ακίνητα και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 ▪ Πραγματικές δουλείες

Πραγματικές δουλείες: έχουμε όταν αποκτάται εμπράγματο δικαίωμα 
πάνω σε ένα ακίνητο υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου, προ-
κειμένου να του παρέχει κάποιο όφελος. Για παράδειγμα δουλεία μη 
παρεμπόδισης της θέας του δεσπόζοντος, όπου ο κύριος του δουλεύ-
οντος ακινήτου υποχρεούται να μην εμποδίζει τη θέα του δεσπόζοντος 
ακινήτου. Άλλες πραγματικές δουλείες είναι η δουλεία μη ανέγερσης, η 
δουλεία υπονόμου, η δουλεία οδού (διόδου), δουλεία διοχέτευσης ή απο-
χέτευσης ή άντλησης νερού ή ποτισμού θρεμμάτων του δεσπόζοντος, ή 
βοσκής ή ξύλευσης, κ.ά.). 

 ▪ Προσωπικές δουλείες. 
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 ▪ Επικαρπία.

 ▪ Η προσωπική δουλεία της επικαρπίας συνίσταται στο εμπράγματο 
δικαίωμα του επικαρπωτή να χρησιμοποιεί και να καρπώνεται ξένο 
πράγμα, διατηρώντας όμως ακέραιη την ουσία του (ΑΚ, άρθρο 1142). 
Η επικαρπία δηλαδή η «κάρπωση» του πράγματος και η χρήση του 
είναι προσωπική δουλεία και παύει να υπάρχει, με το θάνατο του επι-
καρπωτή ή την παραίτησή του επικαρπωτή από το δικαίωμα αυτό, 
ενώ αν δεν ορίστηκε διαφορετικά είναι αμεταβίβαστη και ως εκ τού-
του μπορεί να υποθηκευτεί.

 ▪ Οίκηση.

Η προσωπική δουλεία της οίκησης συνίσταται στο εμπράγματο και αποκλει-
στικό δικαίωμα του δικαιούχου να χρησιμοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδομή ή 
διαμέρισμά της (ΑΚ, άρθρο 1183). Η οίκηση είναι εμπράγματο και αποκλειστι-
κό δικαίωμα του δικαιούχου να χρησιμοποιεί ως κατοικία ξένο διαμέρισμα. 
Παρόλο που μοιάζει με την επικαρπία έχει σημαντικές διαφορές. Η οίκηση 
αποκλείει το δικαίωμα του κυρίου του διαμερίσματος να κατοικεί κι αυτός 
στον ίδιο χώρο (δικαίωμα συνοίκησης), ενώ απ’ τη μεριά του δικαιούχου δεν 
υπάρχει αξίωση παροχής ασφάλειας. Το δικαίωμα αλλά και η άσκηση της 
οίκησης έχει ως αντικείμενο μόνο διαμέρισμα/οικοδομή και δεν μπορούν να 
μεταβιβαστούν όπως η επικαρπία. Σε αντίθεση με την οίκηση, η επικαρπία 
μπορεί να συσταθεί και σε κινητά και σε δικαιώματα.

 ▪ Περιορισμένες προσωπικές δουλείες (ΑΚ άρθρο 1188, παράγραφος 2)

Είναι περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα πάνω σε ξένο ακίνητο. Στην 
ουσία περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις που μια πραγματική δουλεία συστή-
νεται υπέρ συγκεκριμένου προσώπου, αλλά περιορισμένη σε σχέση με την 
επικαρπία και την οίκηση, γιατί το περιεχόμενό της υπολείπεται απέναντι 
στο περιεχόμενο εκείνων, οι οποίες αποτελούν πλήρεις προσωπικές δουλεί-
ες. Παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες σε σχέση με τις πραγματικές δουλεί-
ες κυρίως διότι συνιστώνται όχι για την εξυπηρέτηση ενός άλλου ακινήτου 
(δεσπόζοντος) και υπέρ του εκάστοτε κυρίου του, αλλά υπέρ ενός ατομικά 
ορισμένου προσώπου, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι αναγκαία ιδιοκτήτης 
κάποιου (γειτονικού) ακινήτου (π.χ. δουλείες διατήρησης της περιοχής, δου-
λείες μη ανταγωνισμού).
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Ενέχυρο

Σε ξένο κινητό πράγμα μπορεί να συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα ενεχύρου 
για την εξασφάλιση απαίτησης με την προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή 
από το πράγμα (ΑΚ, άρθρο 1209).

Υποθήκη (Προσημείωση υποθήκης)

Σε ξένο ακίνητο μπορεί να συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης για την 
εξασφάλιση απαίτησης με την προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή από το 
πράγμα (ΑΚ, άρθρα 1257 – 1345). Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης γίνεται 
για λόγους οικονομίας, μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση. Η προσημεί-
ωση εγγράφεται όπως η υποθήκη, με τη μνεία όμως ότι προσημειώνεται. Η 
προσημείωση χορηγεί μόνο δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση υποθή-
κης. Όταν η απαίτηση επιδικαστεί τελεσίδικα, η προσημείωση τρέπεται σε 
υποθήκη, η οποία λογίζεται ότι έχει εγγραφεί από την ημέρα της προσημεί-
ωσης.

Η λίστα με τους αντίστοιχους όρους και τις έννοιες, όμως, δεν τελειώνει εύ-
κολα και η επεξήγησή τους θα ήταν καλό να αποτελέσει διαρκές αντικείμενο 
έρευνας από τον επαγγελματία Μεσίτη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε 
περίπτωσης που τον ενδιαφέρει ώστε να κατακτά γνώσεις σταδιακά που οξύ-
νουν την αντίληψή του.

1.6.6 Τύπος

Η δήλωση της βούλησης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο που επιβάλλεται από 
τον νόμο.

Τύπος: είναι το έγγραφο ή η δήλωση ενώπιον δημόσιας αρχής που, είτε η 
τήρησή του αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έγκυρη κατάρτιση μιας 
δικαιοπραξίας (συστατικός), είτε τηρείται για να διευκολύνεται η απόδειξη 
κατάρτισης μιας δικαιοπραξίας και των όρων της, αλλά δεν αποτελεί ανα-
γκαίο στοιχείο για την εγκυρότητα μιας δικαιοπραξίας (αποδεικτικός).

Είδη συστατικού τύπου είναι το ιδιωτικό έγγραφο, το συμβολαιογραφικό 
έγγραφο, η δήλωση ενώπιον δημόσιας αρχής (ΚΕΠ, Αστυνομία, κ.λπ.). Είδη 
αποδεικτικού τύπου είναι ο τύπος που επιβάλλεται από τον νόμο και ο τύπος 
που επιβάλλεται από συμφωνία των συμβαλλομένων.



58

Μέσα Αποτύπωσης Δικαιωμάτων

 ▪ Συμβόλαιο / Τίτλος

Συμβόλαιο: είναι μια γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 
Σκοπός του συμβολαίου είναι να καταγραφούν με λεπτομέρειες οι δηλώ-
σεις και οι συμφωνίες των συμβαλλομένων. Με συμβόλαιο συστήνονται, με-
ταβιβάζονται, αλλοιώνονται ή καταργούνται εμπράγματα δικαιώματα επί 
ακινήτων. Κάθε συμβόλαιο περιέχει τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των 
συμβαλλομένων, αποτυπώνει την περιγραφή του ακινήτου με αναφορά σε 
τοπογραφικά διαγράμματα και περιγράφει στοιχειωδώς την αποτύπωση του 
στο χώρο, τους γείτονες καθώς και την ιστορική παράθεση της διαδοχής των 
τίτλων ιδιοκτησίας. Τέλος καταγράφει τις κάθε είδους συμφωνίες των συμ-
βαλλομένων και κυρίως τις οικονομικές.

Συμβάσεις: που έχουν αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάρ-
γηση εμπράγματων δικαιωμάτων πάνω σε ακίνητα απαιτείται να γίνονται 
ενώπιον συμβολαιογράφου (AK, άρθρο 369). Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας 
περιγράφει διεξοδικά την ιδιοκτησία και το νομικό καθεστώς αυτής. Η μετα-
βίβαση του ακινήτου συντελείται με τη μεταγραφή του συμβολαίου αγορα-
πωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή/ και Κτηματολογικό γραφείο.

Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη σύσταση ή μεταβίβα-
ση εμπράγματου δικαιώματος συντελούνται δύο δικαιοπραξίες:

1. μια ενοχική (η δημιουργία της υποχρέωσης για συγκεκριμένη παροχή 
από τον οφειλέτη) και

2. την εμπράγματη (που αφορά τη σύσταση ή τη μεταβίβαση του ίδιου του 
δικαιώματος). 

Με την πρώτη (ενοχική) δεν επέρχεται καμιά μεταβολή στο εμπράγματο δι-
καίωμα, με τη δεύτερη (εμπράγματη) επέρχεται η άμεση μεταβολή με τη 
οποία εκπληρώνεται η υπόσχεση που δόθηκε στην πρώτη.

Τα μέσα με τα οποία αποτυπώνονται τα δικαιώματα επί ακινήτων στην Ελλά-
δα είναι τα εξής:

Συμβολαιογραφική Πράξη: είναι το συμφωνητικό μεταβίβασης δικαιώματος 
που συντάσσεται από το συμβολαιογράφο και συνιστά δημόσιο έγγραφο 
(τύπος). 
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Προσύμφωνο: είναι η σύμβαση με την οποία τα μέρη αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να συνάψουν ορισμένη σύμβαση και υπόκειται στον τύπο που 
ο νόμος ορίζει για τη σύμβαση που πρέπει να συναφθεί. Ειδικότερα για τα 
ακίνητα είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία δύο συμβαλλόμενα 
μέρη συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν στη σύνα-
ψη οριστικής σύμβασης μεταξύ τους υπό την αναβλητική αίρεση της επέλευ-
σης ενός γεγονότος ή μέσα σε προβλεπόμενη ρητά προθεσμία και με τους 
όρους που προβλέπονται στο προσύμφωνο.

Στις περιπτώσεις δε που δίνεται ορισμένη προκαταβολή στα πλαίσια μίας 
σύμβασης, η προκαταβολή από μόνη της δεν θεωρείται «αρραβώνας», εφό-
σον δεν υπάρχει ορισμένη «αρραβωνική» σύμβαση (ΑΚ, άρθρα 402, 403).

Η αρραβωνική σύμβαση είναι η σύμβαση στο πλαίσιο της οποίας, ο ένας 
συμβαλλόμενος δίνει στον άλλο ένα χρηματικό ποσό, με τη συμφωνία ότι αν 
ο δότης δεν εκπληρώσει την οφειλόμενη από την κύρια σύμβαση παροχή του 
θα το απωλέσει, ενώ αν ο αντισυμβαλλόμενός του δεν εκπληρώσει υπαιτίως, 
θα υποχρεωθεί να του επιστρέψει το δοθέν στο διπλάσιο για την κάλυψη της 
ζημίας από τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

 ▪ Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας

Η Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας (ΣΟΙ) αποτελεί μια σύνθετη μορφή συμ-
βολαίου, η οποία κατοχυρώνει και περιγράφει ταυτοχρόνως περιουσιακά δι-
καιώματα πολλών προσώπων επί διαφορετικών και διακριτών μεταξύ τους 
ιδιοκτησιών. Συντάσσεται, είτε για υπάρχοντα πολυώροφα οικοδομήματα, 
είτε για εκείνα που πρόκειται να ανεγερθούν. Στη ΣΟΙ περιλαμβάνονται εκτός 
από τη λεπτομερής περιγραφή του ακινήτου (τοποθεσία, έκταση, γειτονικές 
ιδιοκτησίες), και η περιγραφή καθεμίας από τις δημιουργούμενες οριζόντιες 
ιδιοκτησίες (επιφάνεια, σύνορα, εσωτερικοί χώροι), η αναλογία της σε χιλι-
οστά επί του οικοπέδου και των κοινοχρήστων χώρων και επί των συνολικών 
δαπανών.

Νομική Περιγραφή Ακινήτου

Η νομική περιγραφή ενός ακινήτου αποτελεί απαραίτητο συστατικό τόσο 
της σύμβασης πώλησης και μίσθωσης όσο και των εκτιμήσεων ακινήτων. 
Ένας ενοικιαστής πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να ταυτίζει επακριβώς 
ποιο συγκεκριμένο ακίνητο, σε ποια διεύθυνση νοικιάζει. Οι αγοραστές πρέ-
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πει να γνωρίζουν ακριβώς τι αγοράζουν. Περιλαμβάνει η αγορά τους αυτό το 
δέντρο στην αυλή πίσω από το σπίτι ή το δέντρο βρίσκεται στην ιδιοκτησία 
του γειτονικού ακινήτου; Το δέντρο και τα επιπλέον σαράντα (40) τετραγωνι-
κά μέτρα στην πίσω αυλή θα μπορούσαν να αυξήσουν την τιμή αλλά και την 
αξία του ακινήτου.

Ο προσδιορισμός της αξίας ενός ακινήτου είναι δουλειά ενός εκτιμητή ακι-
νήτων. Ωστόσο, οι μεσίτες ακινήτων πρέπει να έχουν μια εξοικείωση με το 
έργο των εκτιμητών τόσο για να κάνουν καλά τη δουλειά τους όσο και επειδή 
μπορεί να χρειαστεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις στις εξετάσεις τους σχετι-
κά με τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται το ακίνητο. Το ίδιο ισχύει και για τις 
μεθόδους τοπογραφίας και περιγραφής της ιδιοκτησίας. Δεν χρειάζεται να 
γνωρίζουν τα μέσα και τα έξω της έρευνας, αλλά για τις εξετάσεις θα πρέπει 
να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των διαφορετικών συστημάτων.

 ▪ Τι είναι η νομική περιγραφή ακινήτου;

Μια νομική περιγραφή της ιδιοκτησίας παραθέτει μόνο τις οριακές γραμμές 
της. οποιαδήποτε μορφολογία ή φυσικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, 
δηλαδή το δέντρο στο παραπάνω παράδειγμα δεν αποτελεί μέρος της νομι-
κής περιγραφής μιας ιδιοκτησίας, αλλά η οριακή γραμμή που περικλείει το 
δέντρο στην ιδιοκτησία αποτελεί μέρος της νομικής περιγραφής. Η νομική 
περιγραφή είναι η περιγραφή που εμφανίζεται στον τίτλο του ακινήτου.

Η λέξη νομική είναι σημαντική στην παραπάνω πρόταση. Αναφέρει ότι η πε-
ριγραφή πληροί ορισμένες προϋποθέσεις του νόμου. Συγκεκριμένα, η πε-
ριγραφή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα αποδεκτά νομικά πρότυπα, ώστε 
να είναι νομικά επαρκής για την ταυτοποίηση του ακινήτου και να δείχνει 
ότι αυτή η ταυτότητα είναι μοναδική ώστε να το ξεχωρίζει από όλα τα άλλα 
ακίνητα. Χωρίς νομική περιγραφή, θα ήταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιη-
θούν περιουσιακές συναλλαγές με ακίνητα.

Συνήθως, μια νομική περιγραφή λαμβάνεται χρησιμοποιώντας μία από τις 
ακόλουθες τρεις μεθόδους: 

1. Μέθοδοι οι οποίες καταλήγουν σε μια περιγραφή των ορίων των ακινή-
των (Metes and Bounds).

2. Μέθοδοι οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη γραφική απόδοση των γεω-
τεμάχιων σε κάποιο χάρτη, με τη χρήση πολικών συντεταγμένων 
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3. Μέθοδοι οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό των ορθογω-
νίων συντεταγμένων των κορυφών των ορίων των ακινήτων 

 ▪ Παράδειγμα περιγραφής ορίων

«Το οικόπεδο αυτό συνορεύει: Βόρεια σε τεθλασμένη πλευρά, που αποτελεί-
ται από τα τμήματα 7 – 8 μήκους μέτρων ένδεκα και 0,83 (11,83), 8 – 9 μήκους 
μέτρων δύο και 0,67 (2,67), 9 – 10 μήκους μέτρων δύο 0,73 (2,73), 10 – 11 μή-
κους μέτρων πέντε και 0,58 (5,58), 11 – 12 μήκους μέτρων έξι και 0,45 (6,45), 
12 – 13 μήκους μέτρων οκτώ και 0,65 (8,65) και 13 – 4 μήκους μέτρων δεκαπέ-
ντε και 0,05 (15,05), με οικόπεδο ιδιοκτησίας της «Μαρίας Α.». Ανατολικά σε 
πλευρά διαγράμματος 4 – 5 μήκους μέτρων εννέα και 0,02 (9,02) με οικόπεδο 
ιδιοκτησίας της ίδιας ως άνω ιδιοκτήτριας, Νότια σε πλευρά διαγράμματος 
5 – 14 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 0,47 (35,47), με οικόπεδο ιδιοκτησίας 
της ίδιας ως άνω εταιρίας και Δυτικά σε πλευρά διαγράμματος 14 – 7, μήκους 
μέτρων τριάντα τριών και 0,74 (33,74), με την οδό Ρόδων. Επί του ως άνω 
οικοπέδου έγινε η ανέγερση δύο αυτοτελών κτιρίων, ήτοι το ΚΤΙΡΙΟ 1, που 
αποτελείται από την υπ’ αριθμόν πέντε (5) μεζονέτα …κ.λπ.».

Από την παραπάνω περιγραφή φαίνεται ότι ο συντάκτης που χρησιμοποιεί 
το σύστημα ορίων, χωρίζει την περιοχή στα σημεία μιας πυξίδας και κινείται 
δεξιόστροφα γύρω από τον κύκλο δίνοντας τόσο τα σημεία πυξίδας (κατεύ-
θυνση) όσο και την μέτρηση (απόσταση). Σημειώνεται επίσης ότι η περιγρα-
φή ξεκινά με ένα «σημείο αρχής». Αυτό είναι το κύριο σημείο αναφοράς και 
το σημείο στο οποίο πρέπει να επιστρέψει η οριακή γραμμή.

 ▪ Γεωτεμάχιο σε χάρτη

Το σύστημα αυτό εντοπίζει το οικόπεδο / γεωτεμάχιο σε ένα χάρτη ο οποίος 
εμφανίζει επίσης τους δρόμους και τα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως μια λί-
μνη (π.χ. Οικόπεδο με αριθμό 17, στο οικοδομικό τετράγωνο 12, επί της οδού 
Ρόδων στον αριθμό 16). 

Για να είναι ακριβής ο εντοπισμός απαιτείται και η περιγραφή των ορίων 
όπως εμφανίζεται παραπάνω, διαφορετικά, κανείς δεν θα ήξερε ακριβώς 
που τελειώνει το οικόπεδο 17 και από που αρχίζουν οι γύρω ιδιοκτησίες.

 ▪ Σύστημα ορθογώνιων συντεταγμένων
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Το γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων είναι το βασικό σύστημα αναφο-
ράς εντοπισμού θέσης και επινοήθηκε για να είναι εφικτός ο προσδιορισμός 
της θέσης κάθε σημείου πάνω στη γη. Η απεικόνιση αυτού του συστήματος 
βασίστηκε σε ένα νοητό δίκτυο παραλλήλων και μεσημβρινών πάνω στη γη 
που ονομάστηκε πλέγμα. Ο βόρειος και ο νότιος πόλος, όπου ο άξονας περι-
στροφής τέμνει την επιφάνεια της γης, αποτελούν τα σημεία εκκίνησης πάνω 
στα οποία βασίζεται το πλέγμα. Επίσης, ως πρώτος παράλληλος ορίστηκε ο 
ισημερινός ενώ ως πρώτος μεσημβρινός ο Greenwich. Η γωνιακή απόσταση 
από τον πρώτο παράλληλο, στην κατεύθυνση βορρά-νότου, ονομάζεται γεω-
γραφικό πλάτος ενώ η γωνιακή απόσταση από τον πρώτο µμεσημβρινό, στην 
κατεύθυνση ανατολής – δύσης, ονομάζεται γεωγραφικό μήκος. Όλα τα ση-
μεία της γης που έχουν το ίδιο γεωγραφικό πλάτος σχηματίζουν έναν παράλ-
ληλο ενώ αυτά µε το ίδιο γεωγραφικό μήκος σχηματίζουν έναν μεσημβρινό. 

Η τρίτη διάσταση στη νομική περιγραφή

Η ιδιοκτησία εκτείνεται στο χώρο πάνω και κάτω από τη γη και περιλαμβάνει 
και τις κατασκευές που έχουν τοποθετηθεί μόνιμα σε αυτή, σύμφωνα με τις 
βασικές αρχές του Ρωμαϊκού Δικαίου που ενσωματώνονται στο εμπράγμα-
το δίκαιο “superficies solo cedit” (τα επικείμενα είκει τοις υποκειμένοις) και 
“Cujus est solum, ejus est usque ad coelum et ad inferos” (σε όποιον ανήκει το 
έδαφος, του ανήκει προς τα πάνω – μέχρι τον Παράδεισο και προς τα κάτω – 
μέχρι την Κόλαση). Οι σύγχρονες ανάγκες ωστόσο επέβαλλαν περιορισμούς 
του τρισδιάστατου εύρους της ιδιοκτησίας με νόμους που ρυθμίζουν για 
παράδειγμα τα μεταλλεία, την ιδιοκτησία υπόγειων και υπέργειων δικτύων 
υποδομών κ.ο.κ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η νομική περιγραφή αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία, για την ασφάλεια των συναλλαγών, όταν υπάρχει συνιδιοκτησία και 
μόνιμες κατασκευές επί της ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, στην οριζόντια 
ιδιοκτησία συνυπάρχουν δύο στοιχεία αφενός η αποκλειστική κυριότητα σε 
όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμά του κτιρίου και αφετέρου η αναγκαστική 
συγκυριότητα στα μέρη ολόκληρης της ιδιοκτησίας που έχουν οριστεί ως 
κοινά ή που δεν έχουν οριστεί ως αποκλειστικής κυριότητας ή χρήσης.
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1.6.7 Μέσα Δημοσιότητας

Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολόγιο

Όπως είδαμε με βάση την «Αρχή της δημοσιότητας» των εμπράγματων δικαι-
ωμάτων για μια οποιαδήποτε εμπράγματη μεταβολή απαιτείται κίνηση δια-
τυπώσεων δημοσιότητας. Στα ακίνητα η δημοσιότητα εξασφαλίζεται με την 
ύπαρξη των δημόσιων βιβλίων. Η τυπική δημοσιότητα επιτυγχάνεται αφενός 
με το σύστημα των «Βιβλίων Μεταγραφών» στα Υποθηκοφυλακεία που είναι 
«προσωποκεντρικό» και αφετέρου με το σύστημα του Κτηματολογίου από το 
1998 που είναι «πραγματοκεντρικό ή κτηματοκεντρικό» (ν. 2664/1998).

 ▪ Έλεγχος Τίτλων

Ο έλεγχος τίτλων γίνεται από δικηγόρο και είναι βασικός παράγοντας για 
την απόφαση αγοράς του ακινήτου. Γίνεται αρχικά στο κτηματολογικό φύλλο 
του ακινήτου, όπου πλέον ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή απομακρυσμένης 
πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία (ΚΥΑ 1539/15.4.2021) και 
συνεχίζεται με επιτόπια έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία, καθώς και στα 
αντίστοιχα αρχεία, που τηρούν τα κτηματολογικά γραφεία, είτε πρόκειται 
για Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν μεταβατικά ως κτηματολογικά γρα-
φεία, όπου ελέγχονται τουλάχιστον σε βάθος εικοσαετίας οι μερίδες του πω-
λητή και των προκατόχων του για να διαπιστωθεί η ύπαρξη της κυριότητας 
στο πρόσωπο του πωλητή , τα βάρη του ακινήτου (υποθήκες, κατασχέσεις, 
δουλείες, διεκδικήσεις) για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν περιορισμοί  της 
κυριότητας κ.ο.κ.

Κτηματογράφηση

Η διαδικασία της κτηματογράφησης αποσκοπεί στη συλλογή και καταγραφή 
της περιγραφικής και χωρικής πληροφορίας που συνοδεύει κάθε εγγραπτέο 
δικαίωμα. Σύμφωνα με το ν. 2308/1995 προϊόν της κτηματογραφικής διαδι-
κασίας είναι η μετάβαση από το «προσωποκεντρικό» σύστημα των υποθηκο-
φυλακείων στο «πραγματοκεντρικό» σύστημα των κτηματολογικών γραφεί-
ων (λειτουργούν κτηματολόγιο), στο οποίο κάθε εγγραπτέο δικαίωμα προσ-
διορίζεται από την αυτοτελή ιδιοκτησία στην οποία αναφέρεται, σύμφωνα 
με τον Κωδικό Αριθμό Ελληνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), αντί του φέροντος 
δικαιούχου (μερίδα φυσικού ή νομικού προσώπου).

https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/fek_11.pdf
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 ▪ Κτηματολογικό Διάγραμμα

Στο κτηματολογικό διάγραμμα, αποτυπώνεται ο τρισδιάστατος χώρος και 
όλα τα ακίνητα που εμπίπτουν στην κτηματογραφημένη περιοχή, με τον Κω-
δικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

 ▪ Κωδικοποίηση Γεωτεμαχίου

Κάθε ακίνητο (καταγεγραμμένο στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογί-
ου) φέρει κωδικό αριθμό αποτελούμενο από τρεις ενότητες, το σύνολο δε 
των ενοτήτων αυτών αποτελεί τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 
(ΚΑΕΚ). Ο Κωδικός Αριθμός Ελληνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) είναι ένας δω-
δεκαψήφιος αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά οποιοδήποτε γεωτεμάχιο 
στον ελληνικό χώρο. Όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα, τα δύο πρώτα 
ψηφία του κωδικού προσδιορίζουν το νομό στον οποίο βρίσκεται το γεω-
τεμάχιο, τα τρία επόμενα προσδιορίζουν το δήμο ή την κοινότητα, τα δύο 
επόμενα τον «κτηματολογικό τομέα», τα δύο επόμενα την «κτηματολογική 
ενότητα» (η οποία εξειδικεύεται στο μεν αστικό χώρο με το οικοδομικό τε-
τράγωνο στον δε αγροτικό χώρο με ομάδα συνεχόμενων γεωτεμάχιων που, 
κατά προτίμηση, περιβάλλονται από φυσικά όρια) και τα τρία τελευταία τον 
αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας.

ΔΩΔΕΚΑΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΕΚ

1 – 2 3 – 4 – 5 6 – 7 8 – 9 10 – 11 – 12

Νομός Ο.Τ.Α. Κ.Τ. Κ.Ε. Α/Α γεωτεμαχίου

 ▪ Σύνθεση Κωδικών Αναγνώρισης Οριζοντίων και Σύνθετων Κάθετων 
Ιδιοκτησιών

Ο κωδικός αναγνώρισης των οριζοντίων και των σύνθετων κάθετων ιδιοκτη-
σιών είναι ένας σύνθετος αριθμός που αποτελείται από τρία πεδία:

 ▫ Το πρώτο πεδίο είναι ο δωδεκαψήφιος ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου 
στο οποίο βρίσκεται η αυτοτελής ιδιοκτησία.
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 ▫ Το δεύτερο πεδίο είναι ο αύξων αριθμός της κάθετης ιδιοκτησί-
ας εντός του γεωτεμαχίου («0» εάν δεν υφίσταται κάθετη ιδιο-
κτησία).

 ▫ Το τρίτο πεδίο είναι ο αύξων αριθμός της οριζόντιας ιδιοκτησίας 
εντός της κάθετης. (Αρβανίτης, 2000)

Εγγραπτέα Δικαιώματα

Τα εγγραπτέα δικαιώματα ταξινομούνται ανά γένος και είδος. Πιο συγκεκρι-
μένα ταξινομούνται σε:

 ▪ Κυριότητες (πλήρης, ψιλή, δικαίωμα προσδοκίας υπό αίρεση, δικαίω-
μα προσδοκίας υπό προθεσμία),

 ▪ Πραγματικές δουλείες (δουλεία διόδου, άλλη πραγματική δουλεία),

 ▪ Προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση, περιορισμένη προσωπική 
δουλεία, δικαίωμα προσδοκίας υπό αίρεση, δικαίωμα προσδοκίας 
υπό προθεσμία, συνοίκηση),

 ▪ Εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, υποθήκη 
επί μηχανημάτων ν. 4112/1929, Ν.Δ. 4001/1959, μερικώς εξειλημμένη 
υποθήκη, μερικώς εξειλημμένη προσημείωση υποθήκης, ασφαλιστική 
τοποθέτηση),

 ▪ Μεταλλειοκτησίες,

 ▪ Νομές από αναδασμό,

 ▪ Εγγραπτέες μισθώσεις (μακροχρόνια – πέραν των εννέα ετών, χρημα-
τοδοτική, χρονομεριστική, μίσθωση ν. 3299/2004),

 ▪ Κατασχέσεις (συντηρητική κατάσχεση, αναγκαστική κατάσχεση, κατά-
σχεση δυνάμει ειδικών νόμων, αναγγελία απαίτησης που επέχει θέση 
κατάσχεσης, επιταγή (Ν.Δ. 17–07–1923, ΦΕΚ 228/Α’/16.8.1923), δήλωση 
συνέχισης πλειστηριασμού, δικαστική μεσεγγύηση, αναγκαστική δια-
χείριση, προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με το άρθρο 691, παράγραφος 
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2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) και βάσει της διάταξης 
του άρθρου 48, παράγραφος 3 του ν. 3691/2008, μερικώς ειρρημένη),

 ▪ Εγγραπτέες διαδικαστικές πράξεις (αγωγή / ανακοπή / τριτανακο-
πή βάσει του άρθρου 220 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), 
κήρυξη πτώχευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1 του ν. 
3588/2007, διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτου, βάσει 
του άρθρου 939 του Αστικού Κώδικα),

 ▪ Λοιπά εγγραπτέα δικαιώματα / διοικητικές πράξεις (ασφαλιστική το-
ποθέτηση, πράξη εφαρμογής, δικαίωμα χωριστής κυριότητας, κήρυξη 
αναδασμού, κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, οφειλή αποζημί-
ωσης λόγω προσκύρωσης / ρυμοτόμησης, δικαίωμα αποζημίωσης 
λόγω προσκύρωσης / ρυμοτόμησης, δικαίωμα επιφάνειας, δικαίωμα 
εμφύτευσης, περιορισμός κυριότητας δυνάμει του ν. 1929/1991),

 ▪ Μεταφορές συντελεστή δόμησης (μεταφορά συντελεστή δόμησης βα-
ρυνόμενου ακινήτου, μεταφορά συντελεστή δόμησης ωφελούμενου 
ακινήτου).

Προκειμένου για την πλήρη ενημέρωση σας αναφορικά με τα 
ζητήματα που αφορούν στην κτηματογράφηση, σας προτρέπου-
με να επισκεφτείτε τους ιστότοπους: 

 ☞ https://www.ktimatologio.gr/. 

 ☞ Εγκύκλιοι – Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών 
Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου (enotariat.gr).

 ☞ https://www.ktima2016.gr/index.php/home/syxnes-
erotiseis και 

 ☞ https://www.ktima2016.gr/index.php/apotelesmata-
anazitisis. 

https://www.ktimatologio.gr/
https://enotariat.gr/?cat=8
https://enotariat.gr/?cat=8
https://www.ktima2016.gr/index.php/home/syxnes-erotiseis
https://www.ktima2016.gr/index.php/home/syxnes-erotiseis
https://www.ktima2016.gr/index.php/apotelesmata-anazitisis
https://www.ktima2016.gr/index.php/apotelesmata-anazitisis
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1.7 Εμπορική Νομοθεσία

1.7.1 Εμπορικό Δίκαιο

Σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο, εμπορικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων 
που ρυθμίζουν τις εμπορικές σχέσεις.

Το στοιχείο που καθορίζει το εμπορικό δίκαιο είναι η διαμεσολάβηση του εμπό-
ρου στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, είτε αυτά είναι υλικά (πράγ-
ματα), είτε άυλα (δικαιώματα), με σκοπό την επιδίωξη κέρδους από αυτήν την 
διαμεσολάβηση. Αυτή είναι και η διαφορά με το αστικό δίκαιο, το οποίο επί-
σης ρυθμίζει οικονομικές – περιουσιακές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών (εμπράγματο 
και ενοχικό), αλλά δεν περιέχει το στοιχείο της διαμεσολάβησης με επιδίωξη 
το κέρδος. Σε γενικές γραμμές, ο νόμος ορίζει ότι μια (οικονομική) δραστηριό-
τητα που εμπεριέχει το στοιχείο της διαμεσολάβησης, της επιδίωξης κέρδους 
και της ανάληψης κινδύνου είναι εμπορική. Χαρακτηριστικό στοιχείο που δια-
κρίνει τις δραστηριότητες της διαμεσολάβησης στο εμπόριο είναι: ο κίνδυνος 
(ως απειλή κατά εννόμου συμφέροντος ή αγαθού) και η πρόθεση του κέρδους. 
Οι εμπορικές πράξεις ανάλογα με τον λόγο που θεωρούνται ως εμπορικές δι-
ακρίνονται σε πρωτότυπες και παράγωγες εμπορικές πράξεις.

Πρωτότυπες εμπορικές πράξεις: είναι όσες περιλαμβάνονται στο νόμο, που τις 
αναφέρει ως εμπορικές σε κάθε περίπτωση, ασχέτως αν γίνονται από έμπορο 
ή όχι (αντικειμενικό σύστημα) Βασικό και κοινό στοιχείο των, σύμφωνα με το 
νόμο, πρωτότυπων εμπορικών πράξεων είναι η διαμεσολάβηση με σκοπό το 
κέρδος, ενώ παράγωγες εμπορικές πράξεις είναι όσες πράξεις δεν περιλαμ-
βάνονται στο νόμο αλλά θεωρούνται εμπορικές επειδή γίνονται από έμπορο 
χάριν της εμπορίας του (υποκειμενικό σύστημα), ή συνδέονται με άλλη εμπορι-
κή πράξη. Εδώ βρίσκει εφαρμογή η φορολόγηση της υπεραξίας των μεταβιβα-
ζόμενων ακινήτων που αγοράστηκαν από μεσίτες ή κατασκευαστές, με σκοπό 
την ανακαίνιση και πώληση τους, ακόμη κι αν αυτή δεν ισχύει για τους υπό-
λοιπους πολίτες λόγω της πρόσκαιρης αναστολής του επιβαλλόμενου φόρου.

Για τις εμπορικές πράξεις εφαρμόζεται η εμπορική νομοθεσία ενώ για τις 
μη εμπορικές πράξεις εφαρμόζεται το γενικό δίκαιο και κυρίως το αστικό δί-
καιο. Οι εμπορικές σχέσεις και πράξεις προστατεύονται με τις διατάξεις του 
θεσμικού πλαισίου «Περί αθέμιτου ανταγωνισμού» σε αντίθεση με τις απλές 
μη εμπορικές πράξεις.
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Αθέμιτος ανταγωνισμός και αξίωση αποζημίωσης

Ο ανταγωνισμός είναι στοιχείο συμφυές στις εμπορικές συναλλαγές – ο 
αθέμιτος όμως είναι παράνομος. Για να θεωρείται ότι μία πράξη γίνεται επί 
σκοπού ανταγωνισμού χρειάζεται να υπάρχουν υποκειμενικά και αντικειμε-
νικά στοιχεία, και οπωσδήποτε, η πράξη να αντίκειται στα χρηστά ήθη (ν. 
146/1914). Τα «χρηστά ήθη» είναι αόριστη νομική έννοια και ως εκ τούτου η 
κρίση του δικαστή παράγει δίκαιο (διαπλαστική νομολογία).

Ένας μέσος χρηστός και με αίσθηση του δικαίου άνθρωπος έχει μια αντίλη-
ψη αναφορικά με το ποιές συμπεριφορές είναι σύμφωνες με την κοινωνική 
ηθική. Οι αντιλήψεις αυτές αφορούν σε κρατούσες πολιτικές, οικονομικές 
και ηθικές αρχές και απόψεις στο πλαίσιο μίας κοινωνικής οργάνωσης σε μία 
δεδομένη χρονική στιγμή.

Η νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ, 1780/1999, Επιθεώρηση Εμπορικού Δι-
καίου (ΕΕμπΔ), 2000, 8049) έχει κρίνει πως η έννοια των χρηστών ηθών δεν 
προσδιορίζεται από τον ίδιο το νόμο, αλλά ως κριτήριο αυτών χρησιμεύουν 
οι ιδέες του εκάστοτε κατά γενική αντίληψη «χρηστού και εμφρόνως σκεπτό-
μενου ανθρώπου».

Η μεσιτική πράξη είναι εμπορική
Σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο (Β.Δ. 1835 «Περί αρμοδιότητας των εμπορο-
δικείων») η μεσιτεία ανήκει στις πρωτότυπες εμπορικές πράξεις και η μεσιτι-
κή πράξη είναι εμπορική έστω κι αν η κατάρτιση της κύριας σύμβασης είναι 
αστική. Ο μεσίτης γίνεται έμπορος κατά το ουσιαστικό σύστημα και αποκτά 
την εμπορική ιδιότητα λόγω της συνεχούς επαγγελματικής δραστηριότητας 
(κατά κύριο επάγγελμα η άσκηση εμπορικών πράξεων). Κατά το τυπικό σύ-
στημα η εμπορική ιδιότητα αποκτάται εκ του νόμου (εταιρίες Α.Ε., Ε.Π.Ε., 
συνεταιρισμός, εμπορικοί αντιπρόσωποι, κ.λπ.).

Τεκμήριο εμπορικότητας: όλες οι συναλλαγές από έμπορο τεκμαίρεται ότι γί-
νονται χάριν της εμπορίας του, άρα είναι κατά τεκμήριο αντικειμενικά εμπο-
ρικές πράξεις. 

9 Τα τεύχη του περιοδικού (1 – 4) για το έτος 2000 είναι διαθέσιμα στον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://www.sakkoulas-online.gr/editions/1ac3e9d9e30bd1726043/. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFgZArubKTwPXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIoicvRYcjPD_Yx1A-ve6cCHeq5bwgTwlA0nsxsTB71C0.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFgZArubKTwPXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIoicvRYcjPD_Yx1A-ve6cCHeq5bwgTwlA0nsxsTB71C0.
https://www.sakkoulas-online.gr/editions/1ac3e9d9e30bd1726043/
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Συνέπειες εμπορικής Ιδιότητας: 

 ▪ οι πράξεις εμπόρου γίνονται εμπορικές εφόσον έχουν σχέση με την 
εμπορεία του,

 ▪ τήρηση εμπορικών και φορολογικών βιβλίων,

 ▪ καταχώρηση στο ΓΕΜΗ και εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο,

 ▪ σε περίπτωση παύσης πληρωμών κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευ-
σης,

 ▪ φέρει υποχρεωτικά την εταιρική επωνυμία που είναι το όνομα που 
χρησιμοποιεί στις συναλλαγές,

 ▪ έχει εμπορική κατοικία,

 ▪ έκδοση ορισμένων αξιογράφων (μόνο από έμπορο),

 ▪ όταν τηρείται «αλληλόχρεος λογαριασμός» μεταξύ δύο (2) προσώπων 
τότε το υπόλοιπο που μένει υπέρ του ενός ή του άλλου μετά το κλεί-
σιμο του είναι αυτοδικαίως τοκοφόρο,

 ▪ η προσωπική κράτηση του εμπόρου, που ίσχυε παλαιότερα για χρέη, 
έχει πλέον καταργηθεί ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις υπόκεινται στη 
σύντομη παραγραφή (πέντε χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 250 του 
ΑΚ).

Διάκριση της Σύμβασης Μεσιτείας από άλλες εμπορικές 
πράξεις – συναλλαγές 

 ▪ σύμβαση παραγγελίας – παραγγελιοδόχος,

 ▪ σύμβαση αποκλειστικής διανομής (distribution agreement),

 ▪ σύμβαση πρακτορείας (έχει αντικατασταθεί από τη σύμβαση 
factoring),
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 ▪ με την εμπορική αντιπροσωπεία,

 ▪ με την επιχείρηση προμήθειας (συναφής με την μεσιτεία),

 ▪ με τη προκήρυξη (μονομερής δικαιοπραξία μη απευθυντέα – δεν χρει-
άζεται να απευθυνθεί σε άλλο πρόσωπό για τα έννομα αποτελέσμα-
τα).

Οι μεσιτικές εργασίες, δηλαδή η μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας με σκοπό 
τη σύναψη σύμβασης έναντι αμοιβής, ανήκουν στις πρωτότυπες εμπορικές 
πράξεις καθώς οι μεσίτες ακινήτων θεωρείται ότι εκτελούν εμπορικές πρά-
ξεις όταν μεσολαβούν στην αγοραπωλησία ακινήτων. 

Ο μεσίτης ακινήτων – διαχειριστής ακίνητης περιουσίας αποκτά την εμπορι-
κή του ιδιότητα με την εγγραφή του στο οικείο Επιμελητήριο και στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) (ν. 4072/2012, άρθρο 198, «Προϋποθέσεις άσκησης 
του επαγγέλματος»). Το ΓΕΜΗ είναι το κύριο μέσο εμπορικής δημοσιότητας 
και τηρείται ως ηλεκτρονική βάση δεδομένων, λειτουργεί δε στην κεντρική 
ένωση επιμελητηρίων και εποπτεύεται από την κεντρική υπηρεσία 

Προκειμένου για την πλήρη ενημέρωση σας, σας προτρέπουμε 
να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/11704.

Επίσης απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη και η εγγρα-
φή στο ΓΕΜΗ σε όσους μεσίτες ακινήτων έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή 
της οριστικής στέρησης του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος ή της 
προσωρινής στέρησης, για όσο ισχύει αυτή, ή η παρεπόμενη ποινή της απα-
γόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη, για όσο χρόνο ισχύει αυτή.

Η κύρια πηγή της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας είναι ο εμπορικός νό-
μος (ΒΔ, 1835 «Περί αρμοδιότητας των εμποροδικείων»)10. Βασική πηγή του 
εμπορικού νόμου είναι ο γαλλικός εμπορικός κώδικας, του οποίου το κείμενο 

10 Βλ. σχετικά: https://www.eetaa.gr/metaboles/fek/1835/fek_16a_1835.
pdf. 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/11704
https://www.eetaa.gr/metaboles/fek/1835/fek_16a_1835.pdf
https://www.eetaa.gr/metaboles/fek/1835/fek_16a_1835.pdf
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στη γαλλική γλώσσα εισήχθη αυτούσιο στη χώρα μας με τις αποφάσεις των 
Εθνοσυνελεύσεων της Επιδαύρου (1822), του Άστρους (1823) και της Τροιζή-
νος (1827).

Επίσημη μετάφραση του γαλλικού εμπορικού κώδικα εισήχθη με το ΒΔ της 
19ης Απριλίου/ 1ης Μαΐου 1835 «Περί εμπορικού νόμου», η οποία περιλάμβανε 
τα ήδη ισχύοντα τότε τρία πρώτα κεφάλαια του γαλλικού εμπορικού κώδικα. 
Αργότερα δε αντικαταστάθηκε από το ΒΔ της 2/14 Μαΐου 1835 «Περί αρμο-
διότητας των εμποροδικείων», το οποίο περιείχε μόνο το τέταρτο κεφάλαιο 
του γαλλικού εμπορικού κώδικα, το οποίο αφορά τις εμπορικές πράξεις και 
την εμπορική αρμοδιότητα και είχε καταργηθεί το 1830.

Μια σειρά από μεταγενέστερα νομοθετήματα, που αφορούν και ρυθμίζουν 
τα ζητήματα των επιμέρους κλάδων του εμπορικού δικαίου (π.χ. τα αξιόγρα-
φα, τις εταιρίες, τις ασφαλίσεις, τον ανταγωνισμό, τη βιομηχανική ιδιοκτη-
σία, τις τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές, την προστασία του 
καταναλωτή κ.λπ.), έχουν τροποποιήσει και συμπληρώσει σε μεγάλο βαθμό 
την ελληνική εμπορική νομοθεσία.

1.7.2 Υπαίθρια Διαφήμιση, Διανομή Εντύπων

Ο μεσίτης κατά την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας οφεί-
λει να διαφημίζει και να προβάλει πέραν των υπηρεσιών του και τα ακίνητα 
που αναλαμβάνει προς πώληση ή μίσθωση. Για τις διαφημίσεις υφίστανται 
ρυθμίσεις και επιβάλλονται τέλη που απαιτείται να καταβληθούν σε φορείς 
του Δημοσίου ακόμη κι αν αυτές προβάλλονται σε ιδιωτικό χώρο. Ειδικότερα 
για τις υπαίθριες διαφημίσεις απαιτείται ενιαία άδεια προβολής υπαίθριας 
διαφήμισης και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων. Η άδεια χορηγείται 
με απόφαση δημάρχου, ύστερα από αίτηση του διαφημιστή ή του διαφημιζό-
μενου που συνοδεύεται από:

α) τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους που προβλέ-
πεται στο άρθρο 15 του ΒΔ 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171/Α’/20.10.1958) και 

β) βεβαίωση μηχανικού για τις προδιαγραφές των υπό εγκατάσταση δια-
φημιστικών πλαισίων. Η άδεια εκδίδεται ύστερα από θετική εισήγηση 
των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, οι οποίες εξετάζουν αν τα πλαίσια 
πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμό 46526/21.7.2020 κοινής από-
φασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος 
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και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών (ΦΕΚ 3049/Β’/22.7.2020). Εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την έκδοση της άδειας, καταβάλλεται το οφειλόμενο τέ-
λος διαφήμισης από τον δικαιούχο αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση, η 
άδεια θεωρείται αυτοδίκαια ως μηδέποτε εκδοθείσα. 

Δημοτικά τέλη, τα οποία υπολογίζονται σε ποσοστό επί της διαφημιστικής 
δαπάνης, οφείλονται επίσης για κάθε λογής διανεμόμενα διαφημιστικά 
έντυπα.

Για πληρέστερη κατανόηση προτείνεται η περαιτέρω μελέτη των 
σχετικών νόμων και της Υπουργικής Απόφασης στους συνδέ-
σμους που ακολουθούν:

 ☞ ΝΔ 3033/1954 (Δημοτικά Τέλη)

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/553434/
n.d.-3033–1954#Άρθρον_16|553495.

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/553434/
n.d.-3033–1954#Άρθρον_17|553498.

 ☞ ν. 2946/2001 (Ρυθμιστικός Νόμος)

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/46487/
nomos-2946–2001.

 ☞ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 46526/2020 (Εφαρμοστι-
κές Διατάξεις)

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/633046/yp.-
apofasi-46526–2020.

 ☞ ν. 4779/2021 (Τηλεοπτική Διαφήμιση και Τηλεπώληση)

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/672722/
nomos-4779–2021#%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91
%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F_%CE%A3%CE%A4%
CE%84|673003.

 ☞ ΠΟΛ 1125/2000 (Υποχρέωση καταβολής διαφημιστικού τέ-
λους υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων)

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/2767/pol-
1125–2000.

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/553434/n.d.-3033-1954#Άρθρον_16|553495
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/553434/n.d.-3033-1954#Άρθρον_16|553495
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/553434/n.d.-3033-1954#Άρθρον_17|553498
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/553434/n.d.-3033-1954#Άρθρον_17|553498
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/46487/nomos-2946-2001
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/46487/nomos-2946-2001
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/633046/yp.-apofasi-46526-2020
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/633046/yp.-apofasi-46526-2020
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/672722/nomos-4779-2021#%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F_%CE%A3%CE%A4%CE%84|673003
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/672722/nomos-4779-2021#%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F_%CE%A3%CE%A4%CE%84|673003
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/672722/nomos-4779-2021#%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F_%CE%A3%CE%A4%CE%84|673003
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/672722/nomos-4779-2021#%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F_%CE%A3%CE%A4%CE%84|673003
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/2767/pol-1125-2000
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/2767/pol-1125-2000
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1.7.3 Νόμος Προστασίας Καταναλωτών (ν. 2251/1994) 

Η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και των δικαιωμάτων τους 
συζητείται, συντάσσεται και ψηφίζεται στην πλειοψηφία της (85% και περισ-
σότερο), πριν ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών – μελών, 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη – μέλη, κάποιες φορές έχουν τη δυνατό-
τητα να εισάγουν διατάξεις που εγγυώνται υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών από αυτό που προτείνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Δεν επιτρέπεται να υποβαθμίσουν το επίπεδο προστασίας που προτείνει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα η νομοθεσία για την προστασία των 
καταναλωτών σε όλους καλύπτει τους παρακάτω τομείς.

Γενικοί όροι συναλλαγών – Καταχρηστικοί γενικοί όροι

Όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γε-
νικοί όροι των συναλλαγών), δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, εάν κατά την 
κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως, ιδίως, όταν ο προμη-
θευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξη τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να 
λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.

Οι γενικοί όροι συμβάσεων και παρεπόμενων συμφωνιών που καταρτίζονται 
στην Ελλάδα διατυπώνονται γραπτώς στην ελληνική γλώσσα, κατά τρόπο 
σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αντιλη-
φθεί πλήρως το νόημα τους και εκτυπώνονται με ευανάγνωστους χαρακτή-
ρες σε εμφανές μέρος του εγγράφου της σύμβασης. 

Όροι που συμφωνήθηκαν μετά από ατομική διαπραγμάτευση μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών (ειδικοί όροι) υπερισχύουν των αντίστοιχων γενικών 
όρων.

Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες

Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη 
που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, με πράξη ή παράλειψη του, κατά την 
παροχή αυτών στον καταναλωτή. Ως παρέχων υπηρεσίες νοείται όποιος, στο 
πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, παρέχει υπηρεσία, 
κατά τρόπο ανεξάρτητο.
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Δεν είναι υπηρεσία, με την έννοια αυτού του άρθρου, παροχή η οποία έχει 
ως άμεσο και αποκλειστικό αντικείμενο την κατασκευή προϊόντων ή τη μετα-
βίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαφήμιση Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Διαφήμιση κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι κάθε ανακοίνωση που 
γίνεται με κάθε μέσο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής δραστηριότητας με στόχο την προώθηση της διάθεσης αγα-
θών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και των συναφών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Ιδιοκτήτης κώδικα, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι κάθε οντό-
τητα, συμπεριλαμβανομένων ενός προμηθευτή ή ομάδας προμηθευτών, που 
είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα συμπε-
ριφοράς ή και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα 
όσων αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από αυτόν.

Απαγορεύονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που υιοθετούνται πριν, 
κατά τη διάρκεια και ύστερα από εμπορική συναλλαγή που σχετίζεται με συ-
γκεκριμένο προϊόν.

Μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη, όταν είναι αντίθετη προς τις απαιτή-
σεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται 
να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου κατανα-
λωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν ή του μέσου 
μέλους της ομάδας, όταν μια εμπορική πρακτική απευθύνεται σε μια συγκε-
κριμένη ομάδα καταναλωτών.

Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαμβάνει εσφαλ-
μένες πληροφορίες και είναι, συνεπώς, αναληθής ή, όταν, με οποιονδήποτε 
τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασης της, παραπλανά 
ή ενδέχεται να παραπλανήσει το μέσο καταναλωτή, ακόμα και εάν οι πληρο-
φορίες είναι, αντικειμενικά, ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα 
στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή 
ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφο-
ρετικά, δεν θα ελάμβανε. 
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Προκειμένου για την πλήρη ενημέρωση σας, σας προτρέπουμε 
να επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστότοπους: 

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/217614/
nomos-2251–1994

 ☞ https://www.kepka.org/nomothesia:

 ☞ Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

 ☞ Συνήγορος του Καταναλωτή

 ☞ Νομοθεσία στην Ελλάδα Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 ☞ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

 ☞ Για ηλεκτρονικές επικοινωνίες Για ταχυδρομικές υπηρεσίες

 ☞ Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος

 ☞ Κοινοτική νομοθεσία

 ☞ Ελληνική /Εθνική νομοθεσία

 ☞ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

 ☞ Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής

 ☞ Συνήγορος του Πολίτη

 ☞ Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

 ☞ Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 ☞ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης – Καταναλωτές

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/217614/nomos-2251-1994
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/217614/nomos-2251-1994
https://www.kepka.org/nomothesia
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_25_5_2020.pdf
http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_lawGreek.html
http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_lawEU.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Consumer/Electronics/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Consumer/Postal/
https://www.eccgreece.gr/el/informational-material-el/legislation-el/eu-legislation-greek-european-consumer-centre-el/
https://www.eccgreece.gr/el/informational-material-el/legislation-el/greek-european-consumer-centre-national-legislation-el/
http://www.ypa.gr/passenger-rights/
https://hobis.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf/
https://www.synigoros.gr/?i=stp.el.constitusionlaw
http://www.adae.gr/nomothetiko-plaisio/
https://www.opi.gr/vivliothiki/2121-1993
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers.html?root_default=SUM_1_CODED%3D09&locale=el
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Σύντομες ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

1. Ποιος έχει Ικανότητα Δικαίου;

Α. κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος του

Β. κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον είναι πνευματικά υγιές

Γ. μόνο τα νομικά πρόσωπα

Δ. κάθε φυσικό πρόσωπο

2. Στην άμεση απαιτείται τύπος για τις συμβάσεις που αφορούν σε εμπράγ-
ματα δικαιώματα σε ακίνητα;

Α. δεν απαιτείται σε καμιά περίπτωση 

Β. απαιτείται σε κάθε περίπτωση11 

Γ. μόνο αν η σύμβαση αφορά σε σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί 
ακινήτου 

Δ. μόνο αν η σύμβαση αφορά σε κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος 
επί ακινήτου 

11 Κατά παρέκκλιση της «Αρχής του ατύπου των δικαιοπραξιών», προβλέπεται στο 
άρθρο 369 του Αστικού Κώδικα η ανάγκη τήρησης του συμβολαιογραφικού τύπου για 
κάθε σύμβαση που αφορά σε εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου.
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3. Με τι τρόπο ορίζεται η έννοια του κινητού στον Αστικό Κώδικα; 

Α. αρνητικό

Β. θετικό

Γ. περιοριστικό

Δ. γενικό

4. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για το εμπορικό δίκαιο;

Α. αναφέρεται στις αγοραπωλησίες  μεταξύ των ανθρώπων.

Β. αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων 

Γ. ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και τις εμπορικές πράξεις των ανθρώ-
πων

Δ. τίποτα από τα παραπάνω

5. Για ποιο από τα παρακάτω αποτελούν της αποκλειστικές προϋποθέσεις η 
νομή του πράγματος και η παρέλευση εικοσαετίας;

Α. της τακτικής χρησικτησίας 

Β. της έκτακτης χρησικτησίας 

Γ. της έκτακτης χρησικτησίας εφόσον υπάρχει καλή πίστη 

Δ. της παράγωγης κτήσης κυριότητας ακινήτου
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6. Ποιες είναι Εμπορικές πράξεις;

Α. Οι δικαιοπραξίες που επιχειρούνται από τον έμπορο 

Β. όλες οι διαμεσολαβητικές ενέργειες του εμπόρου 

Γ. αυτές με τις οποίες εκδηλώνεται η εμπορική του ταυτότητα 

Δ. Ολα τα παραπάνω

7. Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι γνω-
στός σε όλους και ο Μεσίτης αυτονόητα μπορεί να τηρεί αρχείο με τα προ-
σωπικά δεδομένα των πελατών του για δύο χρόνια. Μόνο για να τα διατη-
ρήσει για χρονική περίοδο άνω των δύο ετών υποχρεούται να πάρει σχετι-
κή άδεια. 

Α. Σωστό

Β. Λάθος

8. Μια αγγελία προώθησης ακινήτου θεωρείται παραπλανητική όταν περι-
λαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι, συνεπώς, αναληθής.

Α. Σωστό

Β. Λάθος

9. Αυτονόητο είναι ότι οι μεσιτική αμοιβή που αναφέρεται στην σύμβαση 
είναι πλέον ΦΠΑ και ο μεσίτης δεν είναι απαραίτητο να το αναφέρει

Α. Σωστό

Β. Λάθος
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10. Ο όρος “REALTOR” αποτελεί αναγνωρισμένο λογότυπο και όχι μετάφρα-
ση του όρου μεσίτης ακινήτων στα αγγλικά και για το λόγο αυτό απαγορεύ-
εται η χρήση του από μεσίτες που δεν είναι μέλη της NAR.

Α. Σωστό

Β. Λάθος

11. Ο μεσίτης ακινήτων υποχρεούται, ως «υπόχρεο πρόσωπο» έναντι της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για συναλλαγές των οποίων 
η αξία είναι πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν το 
ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινή-
του, να εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους

Α. Σωστό

Β. Λάθος

12. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 
(ΦΕΚ 130/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4635/2019, επι-
τρέπεται η ευκαιριακή απασχόληση συνταξιούχων στα μεσιτικά γραφεία 
χωρίς την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης από τον εργοδότη.

Α. Σωστό

Β. Λάθος

13. Ποιος μπορεί να δεσμεύσει με την υπογραφή του σε σύμβαση υπόδειξης 
ευκαιρίας ένα νομικό πρόσωπο;

Α. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος στην εταιρεία 

Β. Μόνο ο οικονομικός διευθυντής
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Γ Ο κατά το νόμο ή με βάση το καταστατικό εκπρόσωπος ή όποιος έχει 
λάβει από αυτόν σχετική εξουσιοδότηση και εφόσον το καταστατικό το 
επιτρέπει.

Δ. Οποιοσδήποτε επικαλείται την επωνυμία της

14. Ο μεσίτης μπορεί, εφόσον εκδώσει το αντίστοιχο φορολογικό παρα-
στατικό, να κρατήσει την προκαταβολή του αγοραστή ως αποζημίωση σε 
περίπτωση που ο αγοραστής με δική του υπαιτιότητα υπαναχωρήσει από 
την προσφορά που έκανε για αγορά ακινήτου. 

Α. Σωστό

Β. Λάθος

15. Οι βοηθοί εκπλήρωσης - συνεργάτες χωρίς άδεια μεσίτη ακινήτων, μπο-
ρούν να διαπραγματεύονται και να υπογράφουν τις συμβάσεις μεσιτεία.

Α. Σωστό

Β. Λάθος

16. Εάν ο ιδιοκτήτης - εκμισθωτής δεν επιθυμεί να μισθώσει το διαμέρισμα 
του σε αλλοδαπού ο μεσίτης οφείλει να ελέγχει την ταυτότητα των ενδια-
φερομένων και να μην επιτρέπει την είσοδο των αλλοδαπών στο διαμέρι-
σμα.

Α. Σωστό

Β. Λάθος
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Μελέτες Περίπτωσης

Σύνταξη Πρότασης Αγοραπωλησίας

Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν έντυπα προτάσεων / προσφορών που 
χρησιμοποιούν για αγοραπωλησίες ακινήτων ή και αναζητούν στο διαδίκτυο 
έντυπα προσφορές για την αγορά ακινήτου που χρησιμοποιούνται από τρά-
πεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων και τις συζητούν συνδυάζοντας 
τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά την παρακολούθηση και μελέτη του εκπαι-
δευτικού υλικού της ΘΕ1.

Σύνταξη Σύμβασης Εμπιστευτικότητας

Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν συμβάσεις εμπιστευτικότητας που χρησι-
μοποιούν για ή και αναζητούν στο διαδίκτυο συμβάσεις που χρησιμοποιού-
νται από άλλες εταιρείες και τις συζητούν συνδυάζοντας τις γνώσεις που 
αποκόμισαν κατά την παρακολούθηση και μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού 
της ΘΕ1.

Σύνταξη Όρων Χρήσης τοποθεσίας στο WEB 

Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τους όρους χρήσεις που χρησιμοποιούν 
στις ιστοσελίδες τους για συλλογή προσωπικών δεδομένων και πολιτικής 
που εφαρμοζόμουν για τα cookies ή και αναζητούν στο διαδίκτυο συστήμα-
τα συναίνεσης που χρησιμοποιούνται από άλλες εταιρείες και τις συζητούν 
συνδυάζοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά την παρακολούθηση και 
μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού της ΘΕ1.

Μελέτη περίπτωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 ▪ Προσδιορίστε τύπους και πηγές πληροφοριών που συλλέγετε από 
τους πελάτες.

 ▪ Προσδιορίστε όλους τους τρόπους μετάδοσης των πληροφοριών.

 ▪ Προσδιορίστε πώς και πού αποθηκεύονται οι πληροφορίες: κλειδω-
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μένο σε ένα ντουλάπι αρχείων, αποθηκευμένο σε ένα δίκτυο με κω-
δικό πρόσβασης σε κρυπτογραφημένα αρχεία, στο σύννεφο (cloud).

 ▪ Προσδιορίστε ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες.

 ▪ Σκεφτείτε εάν πρέπει ή όχι να συλλέξετε τις πληροφορίες.

 ▪ Σταματήστε να συλλέγετε ότι δεν χρειάζεστε πραγματικά.

 ▪ Μάθετε τους νόμους σχετικά με την ειδοποίηση των καταναλωτών για 
παραβίαση της ασφάλειας δεδομένων.

 ▪ Αναπτύξτε γραπτή πολιτική και διαδικασίες για το τι πρέπει να κάνετε 
σε περίπτωση παραβίασης.

 ▪ Συντάξτε ένα δείγμα ειδοποίησης παραβίασης.

 ▪ Ζητήστε από έναν δικηγόρο να ελέγξει την ειδοποίηση.

 ▪ Αναθέστε την ευθύνη για την ειδοποίηση των καταναλωτών

 ▪ Προσδιορίστε και αξιολογήστε τις τρέχουσες πολιτικές και διαδικασί-
ες για τη διάθεση ή τη φύλαξη εγγράφων.

 ▪ Καταρτίστε μια πολιτική απορρήτου που περιλαμβάνει προθεσμίες 
για τη διατήρηση συγκεκριμένων τύπων εγγράφων και αναθέτει ευ-
θύνες για διάθεση σε συγκεκριμένα άτομα.

 ▪ Ζητήστε από έναν δικηγόρο να αναθεωρήσει την πολιτική διατήρησης 
εγγράφων.

 ▪ Διανείμετε την πολιτική σε υπαλλήλους και ανεξάρτητους συνεργάτες 
και παρακολουθήστε τη συμμόρφωση.

 ▪ Ελέγχετε και ενημερώνετε περιοδικά την πολιτική απορρήτου. 

 ▪ Προσδιορίστε τι είδους φυσική ασφάλεια χρησιμοποιείτε για την 
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προστασία προσωπικών πληροφοριών – χαρτί και ηλεκτρονικό – από 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 ▪ Λάβετε μέτρα ασφαλείας για την προστασία ηλεκτρονικών προσωπι-
κών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένα σε συσκευές και δίκτυα. 

 ▪ Λάβετε μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

 ▪ Χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση, προστασία με κωδικό πρόσβασης 
ή τείχη προστασίας για την προστασία προσωπικών πληροφοριών.

 ▪ Αναθέστε την ευθύνη σε ειδικό για τον εντοπισμό και την προειδοποί-
ηση για παραβίαση ασφαλείας.

 ▪ Ενημερώστε τους υπαλλήλους, τους ανεξάρτητους συνεργάτες και 
τους παρόχους υπηρεσιών για τις ευθύνες τους για την προστασία 
των πληροφοριών της επιχείρησής σας.



84

Σύνοψη θεματικής ενότητας

Στην κοινωνική τους ζωή οι άνθρωποι αναπτύσσουν αναρίθμητες σχέσεις 
στις οποίες εμπλέκονται ανά πάσα στιγμή. Όλες αυτές οι σχέσεις αποτελούν 
αντικείμενο μελέτης της νομικής επιστήμης και ρυθμίζονται από νόμους. 
Όπως είναι φυσικό κάποιες είναι επιτυχείς και άλλες οδηγούν σε αντιπαρα-
θέσεις.

Η πρώτη ενότητα επιχείρησε να παρουσιάσει τα στοιχεία του δικαίου που 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι μεσίτες ακινήτων ως επαγγελ-
ματίες, αλλά και οι πελάτες τους ως εντολείς και ως αντισυμβαλλόμενοι στις 
μεταξύ τους σχέσεις με έμφαση στις περιουσιακές συναλλαγές. Στην επόμε-
νη ενότητα θα αναπτυχθούν οι ειδικές σχέσεις που αναπτύσσονται με τους 
εντολείς, τους συναδέλφους και τρίτους κατά την άσκηση του επαγγέλματος 
τους.
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Ειδικό Νομικό Πλαίσιο 
Άσκησης Μεσιτείας Ακινήτων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2
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Περίληψη θεματικής ενότητας 

Στην πρώτη ενότητα μελετήσαμε το ευρύτερο νομικό πλαίσιο που διέπει τις 
δραστηριότητες του μεσίτη ακινήτων. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε πώς 
ρυθμίζεται το ίδιο το επάγγελμα του μεσίτη από τον ν. 4072/2012 «Μεσί-
τες Ακινήτων» (άρθρα 197 – 204, ΦΕΚ 86/Α’), ο οποίος εκδόθηκε ύστερα από 
εξαντλητική διαβούλευση μεταξύ πολιτείας και ενδιαφερομένων, συνεπικου-
ρούμενος από τα άρθρα 703 – 707 του Αστικού Κώδικα όσον αφορά στη «Με-
σιτεία». 

Ο ν. 4072/2012 οριοθέτησε επαρκώς τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλμα-
τος, την μεσιτική εντολή (τον τρόπο σύστασής της), τις μορφές της (απλή ή 
αποκλειστική), τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μεσιτών ακινήτων. 
Επίσης προσδιόρισε ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, την υποχρέωση εν-
σωμάτωσης δήλωσης των αντισυμβαλλομένων σε κάθε αμφοτεροβαρή συμ-
βολαιογραφική σύμβαση για την μεσολάβηση ή μη μεσίτη, και ρύθμισε πλή-
θος άλλων περιπτώσεων. 

Διδακτικοί στόχοι 

Στόχοι της ενότητας είναι ο εκπαιδευόμενος:

 ▪ να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν 
από το ν. 4072/2012 «Μεσίτες Ακινήτων» (άρθρα 197 – 204, ΦΕΚ 86/Α’) 
και τα άρθρα 703 – 707 «Μεσιτεία» του Αστικού Κώδικα και 

 ▪ να διακρίνει τις σχέσεις που αναπτύσσονται κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης θεματικής ενότητας ο εκπαιδευ-
όμενος: 

 ▪ θα ασκεί νόμιμα την μεσιτεία εξασφαλίζοντας τις αμοιβές του, 

 ▪ θα συντάσσει συμβάσεις μεσιτείας,
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 ▪ θα διατηρεί, ημερολογιακά, λεπτομερές αρχείο επικοινωνίας και 
ενεργειών, με σκοπό να μπορεί αποτελεσματικά να αποδεικνύει και 
να προασπίζεται τα έννομα συμφέροντά του,

 ▪ θα επιδιώκει και θα προασπίζει για τον ίδιο και για τους συναδέλ-
φους του την υπεύθυνη και ολοκληρωμένη υποστήριξη των εντολέων 
του μέσω της αποκλειστικής εντολής μεσιτείας.

Λέξεις - κλειδιά 

υπόδειξη ευκαιρίας, μεσολάβηση, προσήκον μέτρο, απλή / αποκλειστική, με-
σιτική σύμβαση, ψηφιακή υπογραφή, EPC, πειθαρχικό συμβούλιο

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Αντικειμένου ΘΕ2

2.1 Ιστορικό πλαίσιο για τη μεσιτεία των ακινήτων

Στο Ρωμαϊκό Δίκαιο ο θεσμός της μεσιτείας δεν εξελίχθηκε αλλά αναζήτησε 
διέξοδο χάρη των συναλλαγών και δημιούργησε την “extra ordinem” αγωγή, 
όπου πέραν της συμφωνίας ο δικαστής εκτιμώντας τις περιστάσεις επιδίκαζε 
αμοιβή κατά δίκαιη και επιεική κρίση.

Οι Γερμανοί πανδεκτιστές είδαν με δυσπιστία τον θεσμό. O Dernburg στο 
έργο του “Das Burgel”, αναφέρεται απαξιωτικά στον Ρωμαϊκό θεσμό και το 
χαρακτηρίζει «ρωμαϊκή εξυπνάδα» και καταφέρεται με δριμύτητα κατά της 
τάξης των μεσιτών και τους χαρακτηρίζει «κοινωνικά παράσιτα» που εκμε-
ταλλεύονται το κοινό (Μαυρομμάτης, 2006).

2.1.1 Η μεσιτεία των ακινήτων στην Ελλάδα

Στην χώρα μας μέχρι το 1926, ενενήντα έξι χρόνια μετά την αναγνώριση της 
ανεξαρτησίας του νέου ελληνικού κράτους, καμία διάταξη νόμου δεν είχε 
αναφορά στην μεσιτεία αστικών συμβάσεων. Η ραγδαία όμως αύξηση του 
πληθυσμού σε συνδυασμό με την παράλληλη αύξηση των αγοραπωλησιών 
συνέτειναν στην δημιουργία αστάθειας στις συναλλαγές και η επιτυχής απο-
περάτωση είχε καταντήσει να είναι ζήτημα τύχης. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHASqbALoqghXdtvSoClrL8Joyc7XVao2V5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQNMu7jSkvM9vimH7_k-qeJB2S_wfCTP519Eo34GkGuIg.
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Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και μετά από πιέσεις των επαγγελματιών κτη-
ματομεσιτών η πολιτεία επενέβη για πρώτη φορά και στις 11 Ιουνίου 1926 δη-
μοσιεύεται το πρώτο νομοθετικό διάταγμα περί μεσιτών όπου αναφέρεται 
ότι: «H επί σκοπώ μεσιτείας μεσολάβησις προς σύναψιν συμβάσεων εχουσών 
αντικείμενον την αγοραπωλησίαν, ανταλλαγήν, μίσθωσιν αστικών ακινήτων 
ως και την συνομολόγησιν ενυποθήκων δανείων, επιτρέπεται μόνον εις τους 
κατά τας διατάξεις του παρόντος διοριζομένους μεσίτας». 

Πρώτο Νομοθετικό Διάταγμα της 11ης Ιουνίου 1926 (ΦΕΚ 
192/Α’)

Η πρώτη λιτή νομοθετική διάταξη της θεσμοθέτησης ενός επαγγέλματος, 
που λόγω της κοινωνικοοικονομικής του αποστολής αναγνωρίστηκε ως λει-
τούργημα δημοσίου χαρακτήρα και συμφέροντος με σημαντικούς όρους και 
προϋποθέσεις άσκησής του και όχι ως απλό επάγγελμα επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, εκδόθηκε την 11η Ιουνίου του 1926.

Με αυτές τις αρχές, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η αποστολή του 
μεσίτη αστικών συμβάσεων αποτελεί και σήμερα λειτούργημα που άπτεται 
της εύρυθμης διακίνησης της ακίνητης περιουσίας ιδιωτικής και δημόσιας 
με γνώμονα πάντοτε, την προστασία του συμβαλλομένου, την προστασία 
των συμφερόντων του Δημοσίου και την εύρυθμη λειτουργία του επαγγέλ-
ματος και της κτηματαγοράς.

Ακολουθούν τροποποιήσεις:

 ▪ Ν.Δ. της 13ης Αυγούστου 1926 (ΦΕΚ 277),

 ▪ Ν.Δ. της 13ης Νοεμβρίου 1927 (ΦΕΚ 285), 

 ▪ Ν.Δ.της 17ης Σεπτεμβρίου 2583/1953 και 

 ▪ ν. 308/197612.

Το 1993 το Υπουργείο Εμπορίου στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για 

12 Για πληρέστερη κατανόηση της εξέλιξης του επαγγέλματος προτείνεται η μελέτη 
της Εισηγητικής Έκθεσης του προαναφερόμενου νόμου. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHASqbALoqghXdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQkqbDUN-4NDDvE31uqGj90WeUIRdoPHPpU6_I4LFQJ00.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHASqbALoqghXdtvSoClrL8V8YeS8scMDB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQkqbDUN-4NDDvE31uqGj90WeUIRdoPHPpU6_I4LFQJ00.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHASqbALoqghXdtvSoClrL8Joyc7XVao2V5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQNMu7jSkvM9vimH7_k-qeJB2S_wfCTP519Eo34GkGuIg.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFluEIlbBWzpXdtvSoClrL85DiRVO0wgKR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQm6yyndCAvGwZQrBLN7pR7clf-SqXggpDG6B35Td8QCA.
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/1976/a/fek_a_101_1976.pdf&t=149a21a8d1e469eb5223013d524fda1d
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/18256/6/A006_3.13.6.pdf
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την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, ενόψει της ολοκληρώσεως 
της εσωτερικής κοινοτικής αγοράς και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, κατήργησε τον ισχύοντα ν. 308/1976 μέσω Π.Δ. 248/1993, στο οποίο και 
θα αναφερθούμε παρακάτω.

Προεδρικό Διατάγμα 248/1993

Αποτέλεσμα της κατάργησης του ν. 308/1976 ήταν να τύχουν εφαρμογής οι 
από το 1946 θεσμοθετημένες διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 703 – 
707) τα οποία περιλάμβαναν και το κεφάλαιο «Μεσιτεία» εδραιώνοντας τις 
βασικές αρχές της εμπορομεσιτείας. 

Η κατάργηση του ν. 308/1976 δυσαρέστησε τους μεσίτες και ενεργοποίησε 
τις επαγγελματικές τους ενώσεις οι οποίες στις 31 Μαρτίου 1995 με πρωτο-
βουλία των διοικήσεων των σωματείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, 
Λαρίσης, Μεσσηνίας, Βόλου και Ρόδου αποφάσισαν την επανασύσταση της 
Ομοσπονδίας (πρώην ΠΟΣΜΑΣ), η οποία και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 
59/1995 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την επωνυμία 
«Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος – ΟΜΑΣΕ».

Η ΟΜΑΣΕ, με επιμονή, προσπάθεια και πιέσεις πολλών ετών επέτυχε στις 11 
Απριλίου 2012 να ψηφιστεί ο ν. 4072/2012 ο οποίος, ρυθμίζει εκ νέου το 
επάγγελμα του μεσίτη, που σε συνδυασμό με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας 
και τον θεσμό του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθιερώνει ένα πλαίσιο λειτουρ-
γίας εφάμιλλο των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών. 

2.2 Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για Μεσίτες Ακινήτων

Σήμερα, πλέον, εφαρμόζεται ο ν. 4072/2012 ο οποίος, σε συνδυασμό με τις 
θεσμοθετημένες διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 703 – 707), ρυθμί-
ζει τις σχέσεις υποψηφίων αγοραστών και πωλητών ακινήτων με τον μεσίτη 
όπως και τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων μεσιτών.

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/329030/p.d.-248-1993
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2.2.1 Ανάλυση και σχολιασμός του νόμου «Περί μεσιτεί-
ας» (ν. 4072/2012, άρθρα 197 - 204) 

Ο «Μεσίτης», ο «Εντολέας», ο «Συνεργάτης», και το «Τρίτο 
Μέρος»

Μεσίτης, εντολέας, συνεργάτης και τρίτο μέρος δύναται να είναι είτε φυσικά 
είτε νομικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούνται όπως περιγράφεται στην 
συνέχεια.

Φυσικό πρόσωπο: είναι κάθε άνθρωπος που γεννιέται ζωντανός, ανεξάρτητα 
από ηλικία ή άλλες διακρίσεις, και συνεπώς είναι ικανός για δικαιώματα και 
υποχρεώσεις.

Νομικό πρόσωπο: είναι η ένωση προσώπων που επιδιώκει ορισμένο σκοπό ή 
σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί για εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού και 
έχει αποκτήσει αυτοτελή νομική προσωπικότητα τηρώντας τους όρους του 
νόμου. Το πρόσωπο ονομάζεται νομικό γιατί δεν υπάρχει στη φύση, όπως 
ο άνθρωπος, αλλά την νομική του υπόσταση την παίρνει από νόμο και έτσι 
καθίσταται υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι ο μεσίτης θα φέρει την ευθύνη 
για την επίδοση του αντίγραφου της ενδεχόμενης αγωγής για τον προσδι-
ορισμό δικασίμου και την κλήση για συζήτηση στην ορισμένη δικάσιμο που 
επιδίδεται στον εναγόμενο ή στον εκπρόσωπό του. Η διαδικασία είναι δύσκο-
λη και το κόστος της επίδοσης είναι μεγάλο όταν αυτή πρέπει να επιδοθεί 
στο εξωτερικό. Ειδικά για τους αλλοδαπούς προτείνεται ο προσδιορισμός 
αντίκλητου του εντολέα στην εντολή ώστε να καλύπτεται η προϋπόθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 143, παράγραφος 4, του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
μίας (ΚΠολΔ) που ορίζει ότι «η επίδοση σε πρόσωπο που έχει τη διαμονή ή 
την έδρα του στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, πρέπει να γίνεται 
υποχρεωτικά στον αντίκλητο, εφ’ όσον αναφέρεται στον κύκλο των υποθέ-
σεων για τις οποίες έχει γίνει ο διορισμός του και όταν ακόμη πρόκειται 
για αποφάσεις ή πράξεις που επιβάλλουν αυτοπρόσωπη ενέργεια του παρα-
λήπτη της επίδοσης». Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό προς εκείνη του 
άρθρου 134 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η επίδοση απόφασης σε πρόσωπα που 
διαμένουν ή έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό γίνεται στον εισαγγελέα του 
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά έχουν 
διορίσει αντίκλητο, οπότε η επίδοση θα γίνει υποχρεωτικά σε αυτόν, αλλά 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/66794/nomos-4072-2012
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/66794/nomos-4072-2012
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υπό την προϋπόθεση του νομίμου διορισμού αυτού που ενεργείται όπως 
προσδιορίστηκε ανωτέρω (ΑΠ, 1174/2003 και ΑΠ, 315/2000).

Μεσίτης Ακινήτων: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες 
μεσιτείας επί ακινήτων.

Υπηρεσία Μεσιτείας: είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η μεσολάβηση για τη 
σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, 
ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή 
αντιπαροχής ακινήτων. Ειδικότερα πράξεις μεσιτείας επί ακινήτων μπορούν 
να ασκούν μόνο όσοι νομίμως είναι εγγεγραμμένοι, στο Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο (ΓΕΜΗ), ως μεσίτες ακινήτων και όσοι στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
παροχής υπηρεσιών περιστασιακά ενεργούν μεσιτικές πράξεις στην Ελλάδα 
με την προϋπόθεση ότι είναι μεσίτες αναγνωρισμένοι από κράτος – μέλος 
της Ε.Ε. ή κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και 
εγκατεστημένοι σε αυτό (ν. 4072/2012, άρθρο 198, παράγραφοι 4 και 7).

Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (European 
Professional Card – EPC)

Επίσης στις μέρες μας ο μεσίτης δεν περιορίζεται μόνο στην εθνική αγορά 
ακινήτων αλλά δραστηριοποιείται και διεθνώς. Ειδικότερα για την επαγγελ-
ματική δραστηριότητα εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσμοθε-
τήθηκε η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (European Professional Card 
- EPC). Δηλαδή για την εξάσκηση του επαγγέλματος σε άλλη χώρα της ΕΕ 
(διασυνοριακή εξάσκηση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης 
Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας (European Professional Card – EPC).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας προτρέπουμε να επισκε-
φτείτε τον ιστότοπο: 

 ☞ https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-
qualifications/european-professional-card/index_el.htm. 

 ▪ Το άρθρο 202 του ν. 4072/2012 προβλέπει ποινικές κυρώσεις για 
όποιον δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 198, παράγραφος 
1 αλλά και του άρθρο 203 που προβλέπει πειθαρχικές κυρώσεις. Το 
άρθρο 200 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «λευκός κανόνας» σε 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_el.htm
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αντίθεση με το άρθρο 202 το οποίο προβλέπει κυρώσεις. Η «παραμε-
σιτεία» είναι αυτεπαγγέλτως και όχι κατ’ έγκληση διωκόμενη. Δηλαδή 
χρειάζεται μόνο μια καταγγελία από τον μεσίτη, όχι ως παθών, για 
να σχηματιστεί δικογραφία και να πάρει τον δρόμο της η δικαστική 
διερεύνηση.

Ο μεσίτης ακινήτων, έχοντας την άδεια, μπορεί να ανοίξει και να λειτουργεί 
μεσιτικό γραφείο ακινήτων είτε ως φυσικό είτε ως νομικό πρόσωπο.

Ο μεσίτης και ο βοηθός εκπλήρωσης εντολής (ή προστη-
θείς) του.

Σύμφωνα με τη νομολογία (ΑΠ, 973/1999, Εφετείο Θεσσαλονίκης, 495/2002) 
εάν η σύμβαση μεσιτείας αποβλέπει στην υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη 
συμβάσεως, οποιαδήποτε ενέργεια του μεσίτη που συντελεί στην πραγμά-
τωση της σχετικής σύμβασης, έστω και με την παρεμβολή τρίτου προσώπου 
(βοηθός εκπλήρωσης εντολής ή προστηθείς) που ενεργεί καθ’ υποκατάστα-
ση του μεσίτη, θεωρείται ότι συνιστά υπόδειξη ευκαιρίας, αρκεί μεταξύ της 
ενέργειας και της πραγμάτωσης της σύμβασης να υπάρχει σχέση αιτίου προς 
αποτέλεσμα. 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε πριν την ψή-
φιση του ισχύοντος ν. 4072/2012 που απαγορεύει υπηρεσίες μεσιτείας (π.χ. 
υποδείξεις) από όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ ως μεσίτες ακινή-
των.

Αστικός Κώδικας, άρθρα 703 – 707 «Περί Μεσιτείας»

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 197 του ν. 4072/2012 για τα θέμα-
τα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των άρθρων 703 – 707 του Αστικού Κώδικα «Περί μεσιτείας». Αναλυτικά:

 ▪ Άρθρο 703: Έννοια

Εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή σε κάποιον (μεσίτη) για την μεσολάβηση ή 
την υπόδειξη ευκαιρίας για την σύναψη μιας σύμβασης, έχει υποχρέωση να 
πληρώσει μόνο αν σύμβαση καταρτιστεί ως συνεπεία αυτής της μεσολάβη-
σης ή υπόδειξης. Αν καταρτίστηκε προσύμφωνο αλλά η οριστική σύμβαση 
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ματαιώθηκε, οφείλεται μόνο η μισή αμοιβή. Για τις δαπάνες του ο μεσίτης 
έχει αξίωση, μόνο αν συμφωνήθηκε η καταβολή τους. Σε αυτή την περίπτωση 
οι δαπάνες οφείλονται και αν ακόμη δεν καταρτίστηκε η σύμβαση.

 ▪ Άρθρο 704.

Αν η σύμβαση καταρτίστηκε με αναβλητική αίρεση, η αμοιβή του μεσίτη κα-
ταβάλλεται, αν πληρωθεί η αίρεση. Αν η σύμβαση καταρτίστηκε με διαλυτική 
αίρεση, η αμοιβή καταβάλλεται μόλις πληρωθεί η αίρεση.

 ▪ Άρθρο 705.

Αμοιβή λογίζεται ότι συμφωνήθηκε σιωπηρά, αν η μεσολάβηση ή υπόδειξη 
κατά τις συνηθισμένες περιστάσεις γίνεται μόνο με αμοιβή ή αν ανατέθηκε 
σε επαγγελματία μεσίτη. Αν δεν ορίστηκε το ποσό της αμοιβής, οφείλεται η 
αμοιβή που ισχύει κατά την διατίμηση και, αν δεν υπάρχει διατίμηση, η αμοι-
βή που συνηθίζεται στον τόπο.

 ▪ Άρθρο 706.

Ο μεσίτης δεν έχει δικαίωμα σε αμοιβή ούτε σε δαπάνες, αν αντίθετα με το 
περιεχόμενο της σύμβασης, ενέργησε και για τον άλλο συμβαλλόμενο. Το 
ίδιο ισχύει αν ο μεσίτης δέχτηκε από τον άλλο υπόσχεση αμοιβής υπό περι-
στάσεις αντίθετες προς την καλή πίστη.

 ▪ Άρθρο 707. Υπέρμετρη αμοιβή.

Αν η συμφωνημένη αμοιβή του μεσίτη είναι δυσανάλογα μεγάλη, μειώνεται 
από το δικαστήριο, με αίτηση του οφειλέτη, στο μέτρο που αρμόζει.

Σχέσεις Μεσίτη Ακινήτων και Εντολέων

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος απευθύνεται σε μεσίτη ακι-
νήτων. Το ενδιαφέρον θα μπορούσε να αφορά πώληση ή αγορά ακινήτου, 
μίσθωση, αντιπαροχή κ.λπ. Επίσης ο εντολέας θα μπορούσε να ενδιαφέρε-
ται για γη στην οποία θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει κατοικίες ή επαγγελ-
ματικούς χώρους. Σε όλες αυτές τις συναλλαγές αλλά και άλλες που αφο-
ρούν ακίνητη περιουσία, εφαρμόζεται ο νόμος «Περί μεσιτείας ακινήτων» (ν. 
4072/2012, άρθρα 197 – 204).
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Σχέσεις – Εντολές Μεσιτείας

Στον νόμο «Περί μεσιτείας» ρυθμίζονται διάφορες πτυχές που αφορούν στις 
σχέσεις «μεσιτείας ακινήτων» ωστόσο, με βάση την «Αρχή της ελευθερίας 
των συμβάσεων», οι συμβαλλόμενοι (μεσίτης ακινήτων και εντολέας) έχουν 
πλήρη ελευθερία να καταρτίσουν οποιαδήποτε δικαιοπραξία με οποιαδή-
ποτε μορφή και με οποιαδήποτε περιεχόμενο επιθυμούν, αρκεί αυτό να μην 
απαγορεύεται από το νόμο και να μην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη καθώς 
επίσης και στους γενικούς όρους συναλλαγών.

Κατά το άρθρο 200, παράγραφος 1 του ν. 4072/2012 η σύμβαση μεσιτεί-
ας καταρτίζεται εγγράφως. Για την πλήρωση του έγγραφου τύπου αρκεί η 
ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλεομοιοτυπιών, κα-
θώς και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου13. 

Ο νόμος επίσης καθορίζει ότι η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχι-
στον τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τον αριθμό φορολογικού τους 
μητρώου, καθώς και τον αριθμό ΓΕΜΗ του μεσίτη και να καθορίζει ακριβώς 
την ταυτότητα του αντικειμένου της μεσολάβησης ή υπόδειξης ευκαιρίας, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, καθώς και το ποσό ή ποσοστό 
της μεσιτικής αμοιβής.

Σε περίπτωση διασυνοριακής παροχής μεσιτικών υπηρεσιών, θα πρέπει επι-
πλέον να αναγράφεται ο φορέας στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αλλο-
δαπός μεσίτης (ν. 4072/2012, άρθρο 198, παράγραφοι 3,4,5). Ιδιαίτερη προ-
σοχή θα πρέπει να δοθεί, κατά την σύνταξη των εντολών, στη χρήση γενικών 
όρων συναλλαγών που εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 
ν. 2251/1994 (σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 1 της Υπ. Απ. 5338/2018, 
ΦΕΚ 40/Β’/17.1.2018).

13 Παρόλο που υπάρχουν αποφάσεις Αρείου Πάγου που επιβεβαιώνουν, ότι ο εν λόγω 
τύπος είναι συστατικός, αυτό αμφισβητείται αφού δεν ορίζεται επί ποινή ακυρότη-
τας, άρα συμπεραίνεται ότι είναι αποδεικτικός. Η μη τήρησή του θεωρείται ότι δεν 
οδηγεί σε ακυρότητα της μεσιτείας, αλλά σε δυσχέρεια απόδειξης της μεσιτικής σύμ-
βασης η οποία είναι άτυπη, ανεξάρτητα αν στην πρακτική για λόγους αποδεικτικούς 
υπάρχει τυποποιημένη μεσιτική εντολή. 
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Σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας

Με βάση το νόμο «Περί μεσιτείας» επιτρέπεται η σύμβαση αποκλειστικής με-
σιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει 
εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη ούτε και να δραστηριοποιηθεί 
ο ίδιος ή τρίτος για λογαριασμό του για την αναζήτηση ευκαιρίας για όσο 
χρόνο ισχύει η σύμβαση, ο δε μεσίτης έχει την υποχρέωση να δραστηριοποι-
ηθεί για την εκτέλεση της εντολής. Εξαιρέσεις από τη μη δραστηριοποίηση 
τρίτων για λογαριασμό του εντολέα είναι δυνατές μόνο αν αφορούν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα που κατονομάζονται ρητά στη σύμβαση. Η σύμβαση απο-
κλειστικής μεσιτείας δεν μπορεί να έχει διάρκεια πάνω από οκτώ (8) μήνες, 
με δικαίωμα παράτασης για τέσσερις (4) ακόμα μήνες, ύστερα από μονομερή 
έγγραφη δήλωση του εντολέα, μετά δε από τη λήξη της μπορεί να συναφθεί 
νέα σύμβαση. 

Αν η κύρια σύμβαση καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια της αποκλειστικής με-
σιτείας, τεκμαίρεται ότι καταρτίστηκε με την υπόδειξη ή μεσολάβηση του 
αποκλειστικού μεσίτη, εκτός εάν η κατάρτιση της κύριας σύμβασης έγινε με 
κάποιο από τα ρητά αναφερόμενα στη σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας 
πρόσωπα, για τα οποία συμφωνήθηκε ότι είναι δυνατή η προσωπική δρα-
στηριοποίηση του εντολέα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο μεσίτης έχει 
αξίωση αποκατάστασης όλων των δαπανών, στις οποίες έχει υποβληθεί για 
την προώθηση του ακινήτου, πλέον μιας εύλογης αποζημίωσης, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συμφωνηθείσας αμοιβής, χωρίς το συνολι-
κό ποσό να είναι μεγαλύτερο από το ήμισυ της συμφωνηθείσας αμοιβής. Αν 
η κύρια σύμβαση καταρτίστηκε μέσα στο τρίμηνο από τη λήξη του χρόνου 
της αποκλειστικής μεσιτείας και στο μεταξύ ο εντολέας έχει δώσει εντολή 
σε άλλο μεσίτη, τότε αμοιβή στον (πρώτο) αποκλειστικό μεσίτη οφείλεται 
μόνο αν αποδειχθεί ότι η κατάρτιση της σύμβασης οφείλεται σε δικές του 
ενέργειες. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι στην αποκλειστική μεσιτεία εάν η 
κύρια σύμβαση καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια της αποκλειστικής μεσιτείας, 
τεκμαίρεται ότι καταρτίστηκε με την υπόδειξη ή μεσολάβηση του αποκλει-
στικού μεσίτη 

Μοναδικός Μεσίτης Ακινήτων

Η έννοια του μοναδικού μεσίτη ακινήτων αφορά στο δικαίωμα του ιδιοκτήτη 
να δραστηριοποιηθεί ο ίδιος για λογαριασμό του για την αναζήτηση αγο-
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ραστή. Ουσιαστικά πρόκειται για απλή εντολή μεσιτείας στην οποία ο ιδιο-
κτήτης απευθύνεται μόνο σε ένα μεσίτη και αποτελεί ένα ενδιάμεσο επίπεδο 
μεταξύ αποκλειστικής και απλής εντολής. Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί τους 
σκοπούς ένταξης του ακινήτου σε κοινή λίστα προώθησης ακινήτων μετα-
ξύ πολλών μεσιτών. Ενδείκνυται να συμφωνηθεί συγκεκριμένο ποσό για την 
αποκατάσταση όλων των δαπανών, στις οποίες έχει υποβληθεί ο μεσίτης ακι-
νήτων για την προώθηση του ακινήτου, πλέον μιας εύλογης αποζημίωσης, η 
οποία δεν θα υπερβαίνει το 1/3 της συμφωνηθείσας αμοιβής, χωρίς το συ-
νολικό ποσό να είναι μεγαλύτερο από το ήμισυ της συμφωνηθείσας αμοιβής 
έτσι ώστε να ακολουθεί το πνεύμα του νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει 
να καταγράφοντα ρητά τα ανωτέρω στη συναφθείσα σύμβαση.

Απλή Εντολή

Με απλή σύμβαση μεσιτείας – εντολή ο ιδιοκτήτης αναθέτει την πώληση ή 
μίσθωση του ακινήτου σε πολλούς μεσίτες, ενώ παράλληλα δραστηριοποιεί-
ται και ο ίδιος για να πουλήσει το ακίνητό του. Η συγκεκριμένη εντολή δεν 
παρέχει καμία εξασφάλιση ότι κάποιος μεσίτης θα λάβει αμοιβή, εκτός αν 
αποδείξει ότι η σύναψη τη; κύριας σύμβασης οφείλεται αιτιωδώς σε δική 
του μεσολαβητική ενέργεια (διαμεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας κατά το 
άρθρο 703 του Αστικού Κώδικα). 

Σύστημα Πολλαπλών Εντολών Μεσιτείας (MLS)

Οι πολλαπλές εντολές δεν είναι εντολές όπως οι προηγούμενες που αναφέρ-
θηκαν. Πρόκειται για ένα εργαλείο μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν οι μεσίτες 
για να μοιράζονται μεταξύ τους τις αναθέσεις τους και τις προμήθειές τους. 
Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να απευθύνεται σε πολλούς 
μεσίτες για την πώληση του ακινήτου του. Η κατανομή της μεσιτικής αμοι-
βής επί μεσολάβησης περισσοτέρων μεσιτών πρέπει να γίνει κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 200, παράγραφος 5, εδάφια β’, γ’, δ’ του ν. 4072/2012, έστω κι 
αν ο μεσίτης δεν απευθύνθηκε σε πολλούς μεσίτες, αλλά ο αναλαβών μεσί-
της το ενέταξε σε σύστημα πολλαπλών εντολών ώστε και άλλοι μεσίτες να 
μπορούν να το υποδείξουν σε πελάτες τους. Για τον λόγο αυτό είθισται να 
συμφωνείται συνολική αμοιβή (π.χ. 4%) ή ποινική ρήτρα ίση με την προσδο-
κώμενη αμοιβή του αγοραστή σε περίπτωση που δραστηριοποιηθεί ο ίδιος 



98

ο ιδιοκτήτης ή τρίτος για λογαριασμό του για την αναζήτηση ευκαιρίας και 
ολοκλήρωση σύμβασης14. 

Οι Εντολές-Συμβάσεις μεσιτείας των υποψηφίων Αγορα-
στών

Απλή – ανοικτή εντολή: ο υποψήφιος αγοραστής συνάπτει εντολές μεσιτείας 
με πολλούς μεσίτες για να βρει ακίνητο και πληρώνει μόνο εκείνον που απο-
δεδειγμένα του υπέδειξε την ευκαιρία ή διαμεσολάβησε για να ολοκληρωθεί 
η κύρια σύμβαση. Αν ο αγοραστής βρει μόνος του το ακίνητο, κανένας μεσί-
της ακινήτων δεν πληρώνεται.

Μοναδικός μεσίτης υποψηφίου αγοραστή ακινήτου, χωρίς αποκλειστική με-
σιτεία: ο υποψήφιος αγοραστής επιλέγει να συνεργάζεται μόνο με έναν με-
σίτη, στον οποίο όμως συμφωνεί να πληρώσει αμοιβή εάν ο μεσίτης αυτός 
του υποδείξει ή μεσολαβήσει στο να αποκτήσει ακίνητο. Στην περίπτωση 
αυτή ο υποψήφιος αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να δραστηριοποιηθεί 
και ο ίδιος για λογαριασμό του για την αναζήτηση ευκαιρίας απευθείας από 
ιδιοκτήτες και στην περίπτωση που βρει ακίνητο μόνος του να μην πληρώσει 
αμοιβή. Όταν δε ο υποψήφιος αγοραστής εντοπίζει ακίνητο που τον ενδι-
αφέρει, το οποίο διαχειρίζεται άλλος μεσίτης το κοινοποιεί στο μεσίτη με 
τον οποίο συνεργάζεται για να επικοινωνήσει εκείνος με το συνάδελφό του 
και να συντονίσουν την υπόδειξη. Ενδείκνυται να συμφωνηθεί συγκεκριμένο 
ποσό για την αποκατάσταση όλων των δαπανών, στις οποίες έχει υποβληθεί 
ο μεσίτης ακινήτων για την αναζήτηση του ακινήτου, πλέον μιας εύλογης 
αποζημίωσης, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 1/3 της συμφωνηθείσας αμοι-
βής, χωρίς το συνολικό ποσό να είναι μεγαλύτερο από το ήμισυ της συμφω-
νηθείσας αμοιβής έτσι ώστε να ακολουθεί το πνεύμα του νόμου. Στην πε-
ρίπτωση αυτή πρέπει να καταγράφοντα ρητά τα ανωτέρω στη συναφθείσα 
σύμβαση.

Στην αποκλειστική σύμβαση μεσιτείας με αγοραστή ο εντολέας δεν έχει το 
δικαίωμα να αναθέσει εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη ούτε και 
να δραστηριοποιηθεί ο ίδιος ή τρίτος για λογαριασμό του για την αναζήτη-
ση ευκαιρίας για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση, ο δε μεσίτης έχει την υποχρέ-

14 Στην Ελλάδα συστήματα πολλαπλών εντολών λειτουργούν «άτυπα» είτε εντός εται-
ρειών είτε μεταξύ κλειστού κύκλου συνεργαζόμενων μεσιτών.
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ωση να δραστηριοποιηθεί για την εκτέλεση της εντολής. Η υποχρέωση αυτή 
του μεσίτη συνιστάται να προσδιορίζεται εγγράφως από την αρχή. Δηλαδή 
μετά τη διερεύνηση αναγκών και τη συζήτηση του μεσίτη με τον εντολέα σχε-
τικά με την διαδικασία αναζήτησης ακινήτου και τις προσδοκίες του από την 
συνεργασία με τον μεσίτη να προσδιορίσουν συγκεκριμένα βήματα με χρο-
νικά όρια όπως και πιθανή κάλυψη δαπανών σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης 
ή ανάκλησης ενδιαφέροντος.

Λήξη – λύση μεσιτικής εντολής

Για την απλή εντολή, σύμφωνα με το άρθρο 200, παράγραφος 3 του ν. 
4072/2012 «αν δεν έχει ορισθεί διαφορετικά, η διάρκεια της σύμβασης με-
σιτείας είναι δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) ακόμη 
μήνες, ύστερα από μονομερή έγγραφη δήλωση του εντολέα. Μετά τη λήξη 
της μπορεί να συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων. Αν 
η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από την ανωτέρω οριζόμενη, 
οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους έχει δικαίωμα να την καταγγείλει 
αζημίως μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών. Τα αποτελέσματα της καταγ-
γελίας επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών». 

Όπως προαναφέρθηκε η σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας δεν μπορεί να 
έχει διάρκεια πάνω από οκτώ (8) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για τέσσε-
ρις (4) ακόμα μήνες, ύστερα από μονομερή έγγραφη δήλωση του εντολέα, 
μετά δε από τη λήξη της μπορεί να συναφθεί νέα σύμβαση. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι λόγοι λύσεως – λήξης της εντολής κατά τα οριζόμενα του άρθρου 
713 του Αστικού Κώδικα: «θάνατος του εντολέα ή του εντολοδόχου», υποβο-
λή σε δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση τους (ΑΚ, άρθρο 726, εδάφιο α’) 
ή επί νομικού προσώπου η διάλυσή του (ΑΚ, άρθρο 726, εδάφιο β’), ανάκλη-
ση του εντολέα (ΑΚ, άρθρο 724), καταγγελία από τον εντολοδόχο μεσίτη (ΑΚ, 
άρθρο 725).

Διπλή Μεσιτεία

Η διπλή μεσιτεία είναι παράνομη εκτός εάν έχει ρητώς και εγγράφως επιτρα-
πεί και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους στις μεταξύ τους εντολές. Χρειά-
ζεται ιδιαίτερη προσοχή στη «διπλή μεσιτεία» (ΑΚ, άρθρο 706, ν. 4072/2012, 
άρθρο 200, παράγραφος 7) για την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, και 
είναι παρακινδυνευμένο, σε περίπτωση που ο «κοινός» μεσίτης ενημερώνει 
τον υποψήφιο αγοραστή για στοιχεία ακινήτου που του υποδεικνύει και για 
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το οποίο έχει ανάθεση και από τον ιδιοκτήτη, ειδικότερα δε όσον αφορά 
στην διαπραγμάτευση των τιμών του ακινήτου και των όρων της σύμβασης. 
Η άρση της σύγκρουσης των συμφερόντων επί διπλής μεσιτείας γίνεται με 
την εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης (ΑΚ, άρθρο 288). 

Μεσιτική Αμοιβή 

Η μεσιτική αμοιβή συμφωνείται ελεύθερα μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. 
Συνηθίζεται, ο μεσίτης ακινήτων να λαμβάνει, αμοιβή ανάλογα με το τίμημα 
της αγοραπωλησίας συνεπεία της μεσολάβησης ή υπόδειξής του, η οποία 
μπορεί επίσης από την αρχή να εκφράζεται ως συγκεκριμένο ποσό, που δεν 
αλλάζει ακόμη κι αν διαφοροποιηθεί στο κλείσιμο η τιμή. Η μεσιτική αμοιβή 
καταβάλλεται ολόκληρη κατά την κατάρτιση-υπογραφή της κύριας σύμβα-
σης, (συμβόλαιο αγοράς, σύμβαση μίσθωσης, κλπ) και κατ’ εξαίρεση, εάν δεν 
συμφωνηθεί διαφορετικά, καταβάλλεται κατά το ήμισυ εάν μεσολαβήσει 
προσύμφωνο (ΑΚ, άρθρο 703, παράγραφος 1, εδάφιο β’) και εξοφλείται το 
υπόλοιπο ήμισυ με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου( κύριας σύμβα-
σης). Τα συμβαλλόμενα μέρη, ωστόσο, είναι επίσης ελεύθερα να συνάψουν 
εγγράφως διαφορετική συμφωνία καταβολής της μεσιτικής αμοιβής, όπως 
και καταβολή αποζημιώσεων για συγκεκριμένους λόγους, ή και καταβολή 
δαπανών ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή μη της σκοπούμενης σύμβασης.

Υπέρμετρη Αμοιβή

Τα παραπάνω υπόκεινται στους περιορισμούς που μπορεί να επιβάλει ο φυ-
σικός δικαστής μετά από αίτημα του εντολέα στο δικαστήριο για περιορισμό 
της υπέρμετρης αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 707 του Αστικού Κώδικα. Με 
τον όρο «δυσαναλόγως μεγάλη» νοείται η υπέρμετρη αμοιβή σε σχέση τόσο 
με τη μεσιτική παροχή και δη τους κόπους, προσπάθειες (έστω και άγονες 
δαπάνες, χρονική απασχόληση, αλλά και τον τρόπο μεσολαβήσεως, επιμε-
λείς ή αμελείς ενέργειες κ.λπ.) όσο και με το αποκτώμενο από την επιτευ-
χθείσα σύμβαση έννομο όφελος του εντολέα ή και το ηθικό όφελος αυτού, 
λαμβανομένων υπ` όψη και όλων των ειδικών περιστάσεων από τον χρό-
νο συνάψεως της μεσιτείας μέχρι του χρόνου γενέσεως της αξιώσεως για 
αμοιβή και των τυχόν επιτοπίων συνηθειών, όπως είναι και η συνηθισμένη 
αμοιβή των μεσιτών της περιοχής συνάψεως της μεσιτείας για παρόμοιες 
συναλλαγές, καθώς και της οικονομικής καταστάσεως των μερών, κυρίως δε 
της οικονομικής δυνατότητας του εντολέως».
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Net Listing

Η εντολή μεσιτείας (Net Listing) με «καθαρή τιμή» πώλησης ακινήτου ως 
μορφή μεσιτικής αμοιβής σε κάποιες χώρες είναι παράνομη. Στην Ελλάδα 
δεν είναι παράνομη αλλά μπορεί εκ των υστέρων να προσβληθεί η συμφω-
νηθείσα αμοιβή του μεσίτη, με αίτηση του οφειλέτη, ως δυσανάλογα μεγάλη 
(ΑΚ, άρθρο 707) και να μειωθεί από το δικαστήριο, στο μέτρο που αρμόζει. 
Πρόκειται για την συμφωνία στην οποία ο ιδιοκτήτης θέτει μια ελάχιστη τιμή 
και δέχεται ο μεσίτης να πάρει ως αμοιβή του το οποιοδήποτε επιπλέον τίμη-
μα. Η αμοιβή καθαρής τιμής θα μπορούσε να είναι «απλή» ή «αποκλειστική». 
Λογικό είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η διπλή μεσιτεία (λήψη αμοιβής 
και από τον αγοραστή) ακόμη κι αν συμφωνηθεί εγγράφως να είναι ανήθικη 
και καταχρηστική. Αυτού του είδους οι εντολές είναι παράνομες σε αρκετές 
χώρες διότι είτε ο ιδιοκτήτης γνωρίζει ότι το ακίνητό του είναι υπερτιμημένο 
είτε δεν είναι καλά πληροφορημένος για τις συνθήκες της αγοράς, ο μεσίτης 
δηλαδή πείθει τον ιδιοκτήτη να τιμολογήσει το ακίνητό του χαμηλότερα από 
την αγοραία αξία με σκοπό να καρπωθεί τη διαφορά.

Αξίωση για μεσιτική αμοιβή 

Η αξίωση για μεσιτική αμοιβή δημιουργείται όταν ο εντολέας υποσχέθηκε 
αμοιβή στον μεσίτη για τη μεσολάβηση ή υπόδειξη που αποτέλεσαν την ευ-
καιρία για τη σύναψη της σύμβασης. Ο εντολέας δηλαδή έχει υποχρέωση να 
πληρώσει μεσιτική αμοιβή μόνον αν η σύμβαση καταρτίσθηκε ως συνέπεια 
της μεσολάβησης ή υπόδειξης (ΑΚ, άρθρο 703, παράγραφος 1, εδάφιο α’). 

Μεσολάβηση: νοείται κάθε πρόσφορη ενέργεια του μεσίτη για να έλθουν σε 
επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να συνεννοηθούν για την κατάρτι-
ση της συμβάσεως και είναι δυνατό, να περιλαμβάνει επί πλέον και την πα-
ρακολούθηση από τον μεσίτη των συνεννοήσεων των μερών, τη μεταφορά 
ή γνωστοποίηση των προτεινομένων από το ένα μέρος στο άλλο όρων ή και 
την διαπραγμάτευση των όρων αυτών ενώ ως 

Υπόδειξη: νοείται κάτι λιγότερο από τη μεσολάβηση, διότι με αυτή ο μεσίτης 
απλώς ενημερώνει τον εντολέα του για την ύπαρξη συγκεκριμένης και άγνω-
στης προηγουμένως σ` αυτόν δυνατότητας συνάψεως της συμβάσεως που 
τον ενδιαφέρει (ΑΠ, 529/2004, ΑΠ, 379/2005, Εφετείο Αθηνών 4217/2008).

Ωστόσο, εάν η εντολή είναι μόνο υπόδειξης μπορεί κατά περίπτωση να είναι 
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αρκετά πιο ελαστική και να μην απαιτεί περαιτέρω προσωπικές ενέργειες 
του μεσίτη. Αρκεί το γεγονός, ότι έγινε η υπόδειξη και αυτή αποτέλεσε ευκαι-
ρία για τη σύναψη σύμβασης.

Μάλιστα, η σύναψη της σύμβασης δεν αποκλείεται να αποτελεί προϊόν και 
παρεπόμενης ενέργειας ή άλλης δευτερεύουσας προσπάθειας του μεσίτη, η 
οποία μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να καθίσταται επαρκής για τη σύνα-
ψη της σύμβασης, όπως στην περίπτωση που ο μεσίτης έδωσε στον εντολέα 
του την διεύθυνση και το όνομα του ενδιαφερομένου, καθιστώντας με αυτό 
τον τρόπο δυνατή την απευθείας διαπραγμάτευση.

Μεταξύ της μεσιτικής δραστηριότητας (υπόδειξης ή μεσολάβησης) και της 
πραγμάτωσης της συμβάσης, πρέπει να υπάρχει σχέση αιτίου προς το απο-
τέλεσμα. Όσον αφορά τη μεσολάβηση δεν μπορεί με γενικούς ορισμούς εκ 
των προτέρων να καθορισθεί μέχρι ποιου σημείου πρέπει να προχωρήσουν 
οι ενέργειες του μεσίτη, πάντως αρκεί να είναι ουσιαστική η επίδραση των 
ενεργειών του στην κατάρτιση της σύμβασης ή το αποτέλεσμα. Δεν είναι 
απαραίτητο οι ενέργειες του μεσίτη ν’ αποτελούν την μοναδική αιτία κατάρ-
τισης της σύμβασης. Ούτε ο μεσίτης υποχρεούται να παρακολουθήσει μέχρι 
το τέλος τις διαπραγματεύσεις.

Μόνο εάν ολοκληρωθεί σύμβαση συνεπεία της υπόδειξης ή μεσολάβηση 
οφείλεται αμοιβή δηλαδή η πληρωμή του μεσίτη τελεί υπό αναβλητική αίρε-
ση (προϋπόθεση). Στην διαλυτική αίρεση, τα αποτελέσματα της συμφωνίας 
(δικαιοπραξίας) ανατρέπονται, παύουν να ισχύουν αμέσως μόλις συμβούν 
γεγονότα μελλοντικά και αβέβαια. Λέμε τότε ότι έγινε η πλήρωση της αίρε-
σης στην δικαιοπραξία.. Επανέρχεται αυτοδικαίως η προηγούμενη κατάστα-
ση που υπήρχε πριν από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΚ, άρθρο 202).

Στις απλές εντολές ο μεσίτης φέρει το βάρος απόδειξης της ύπαρξης σχέσης 
αιτίου προς αποτέλεσμα (αιτιώδης σύνδεσμος ή αιτιώδης συνάφεια) μεταξύ 
της ενέργειάς του και της πραγμάτωσης της κύριας σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια αποκλειστικής σύμβασης μεσιτείας, η σύμβαση τεκμαί-
ρεται ότι καταρτίστηκε με την υπόδειξη ή μεσολάβηση του αποκλειστικού 
μεσίτη, για το λόγο αυτό δεν φέρει το βάρος απόδειξης, της ύπαρξης αιτι-
ώδους συνδέσμου μεταξύ, υπόδειξης – διαμεσολάβησης και σύναψης κύρι-
ας σύμβασης. Αυτό δεν ισχύει εάν η κατάρτιση της κύριας σύμβασης έγινε 
με κάποιο από τα ρητά αναφερόμενα στη σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας 
πρόσωπα, για τα οποία συμφωνήθηκε ότι είναι δυνατή η προσωπική δρα-
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στηριοποίηση του εντολέα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο μεσίτης έχει 
αξίωση αποκατάστασης όλων των δαπανών, στις οποίες έχει υποβληθεί για 
την προώθηση του ακινήτου, πλέον μιας εύλογης αποζημίωσης, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συμφωνηθείσας αμοιβής, χωρίς το συνολι-
κό ποσό να είναι μεγαλύτερο από το ήμισυ της συμφωνηθείσας αμοιβής (ν. 
4072/2012, άρθρο 200, παράγραφος 4).

Αμοιβή: λογίζεται ότι συμφωνήθηκε σιωπηρά, αν η μεσολάβηση ή υπόδειξη 
κατά τις συνηθισμένες περιστάσεις γίνεται μόνον με αμοιβή ή αν ανατέθηκε 
σε επαγγελματία μεσίτη (ΑΚ, άρθρο 705, παράγραφος 1). Αν δεν ορίσθηκε το 
ποσό της αμοιβής, οφείλεται η αμοιβή που ισχύει κατά τη διατίμηση και, αν 
δεν υπάρχει διατίμηση, η αμοιβή που συνηθίζεται στον τόπο (ΑΚ, άρθρο 705, 
παράγραφος 2).

Η αγωγή που ασκείται από τον μεσίτη κατά του εντολέα του με αίτημα την 
επιδίκαση μεσιτικής αμοιβής κοινοποιείται στην οικεία ΔΟΥ του μεσίτη, αλ-
λιώς η συζήτηση είναι απαράδεκτη.

Βασικοί Κανόνες Απόδειξης (ΚΠολΔ, άρθρο 339)

Αντικείμενο απόδειξης είναι αμφισβητούμενα πραγματικά γεγονότα που 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση μιας δίκης ενώ αποδεικτικά μέσα εί-
ναι: 

 ▪ τα έγγραφα,

 ▪ η αυτοψία,

 ▪ η πραγματογνωμοσύνη,

 ▪ οι μάρτυρες,

 ▪ οι ένορκες βεβαιώσεις,

 ▪ οι εξηγήσεις των διαδίκων και η αποδοχή της αλήθειας πραγματικών 
περιστατικών από διάδικο,

 ▪ τα δικαστικά τεκμήρια.

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/629693/nomos-4700-2020#ΜΕΡΟΣ_ΕΒΔΟΜΟ|630485
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Από τα παραπάνω τα έγγραφα, είτε είναι φυσικά είτε ηλεκτρονικά, σε συν-
δυασμό με τις μαρτυρίες αποτελούν τα βασικά αποδεικτικά μέσα του μεσίτη 
ακινήτων και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τα συντάσσει και να τα φυλά 
με προσοχή.

Απαραίτητη θεωρείται η τήρηση ημερολογίου σχετικά με τις ενέργειες που 
αφορούν σε κάθε εντολέα και σε κάθε ακίνητο. Σε περίπτωση δικαστικής δι-
εκδίκησης ο μεσίτης θα πρέπει να είναι σε θέση να εκθέσει αναλυτικά με ημε-
ρομηνία και ώρα εκτέλεσης όλες τις ενέργειες (τηλεφωνικές, παραδόσεις 
παραλαβές εγγράφων ή στοιχείων, ηλεκτρονικές, υποδείξεις, συναντήσεις, 
προωθητικές ενέργειες κ.λπ.) που πραγματοποίησε ο μεσίτης και οι συνερ-
γάτες του με κάθε αντισυμβαλλόμενο. Επισημαίνεται ότι οι αναφορές δεν θα 
πρέπει να περιορίζονται στο χρονικό διάστημα μετά την υπόδειξη συνεπεία 
της οποίας προέκυψε η συναλλαγή αλλά να επεκτείνονται στο διάστημα από 
την πρώτη επικοινωνία με κάθε πρόσωπο που συνδεόταν με την συναλλαγή 
όπως και κάθε προωθητική ενέργεια και υπόδειξη (ακόμη και τις άκαρπες) 
που αφορούν το ακίνητο της επίδικης σύμβασης.

Υποχρέωση Γνωστοποιήσεων – Αποκαλύψεων 

Σύμφωνα με το άρθρο 201, «Υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων», του ν. 
4072/2012, οι μεσίτες οφείλουν:

α) να ενημερώνουν, πριν από τη σύναψη της κύριας σύμβασης τους εντο-
λείς και τους υποψήφιους αντισυμβαλλομένους, για τις ιδιότητες του 
ακινήτου της εντολής, καθώς και για τυχόν πραγματικά ελαττώματά 
του που έχουν περιέλθει αποδεδειγμένα σε γνώση τους. Η έννοια του 
ελαττώματος προσδιορίζεται με βάση τη έννοια του ελαττώματος (ΑΚ, 
άρθρο 534): πρόκειται για κάθε ατέλεια που μειώνει την αξία ή τη χρη-
σιμότητα του πράγματος σύμφωνα με τον προορισμό του,

β) να ενημερώνουν πριν από τη σύναψη της σύμβασης μεσιτείας του εντο-
λείς τους για κάθε περίπτωση συναλλαγής στην οποία υπάρχει διπλή 
εντολή (εντολή και από το άλλο μέρος) ή εμπλέκεται άλλο οικονομικό ή 
προσωπικό ενδιαφέρον των ιδίων, πέραν εκείνου της συμφωνηθείσης 
αμοιβής,

γ) να προστατεύουν το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτουν 
σε τρίτους προσωπικά και οικονομικά στοιχεία των εντολέων τους, πέ-
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ραν αυτών που είναι αναγκαία για την κατάρτιση της σύμβασης, με την 
επιφύλαξη του ν. 3691/2008. Η ρύθμιση του άρθρου 201 του ν. 4072/2012 
ισχύει ανεξάρτητα αν πρόκειται για τη βασική σύμβαση μεσιτείας ή για 
αποκλειστική μεσιτεία.

Σε κάθε περίπτωση η τυχόν ψευδής παράσταση αναληθών γεγονότων ως 
αληθών εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις τους, επιφέρει την 
εφαρμογή των διατάξεων για την απάτη (ΑΚ, άρθρο 147, ΠΚ, άρθρο 386).



106

Σύντομες ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

1. Ποια από τις παρακάτω δεν αποτελεί προϋπόθεση άσκησης του επαγγέλ-
ματος του μεσίτη ακινήτων που θέτει το άρθρο 198 του ν. 4072/2012;

Α. να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους – μέλους  της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή κράτους – μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ). Ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαθέτει άδεια διαμονής 
και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική 
δραστηριότητα, σύμφωνα με το ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α’).

Β. να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδι-
κήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλα-
στογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρε-
οκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης 
επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.

Γ. να μην έχει υποβληθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστι-
κή συμπαράσταση (ΑΚ, άρθρα 1666 – 1688).

Δ. να διαθέτει απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

Ε. να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης.

2. Ποια στοιχεία από τα παρακάτω στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει η «σύμ-
βαση μεσιτείας»;

Α. τα στοιχεία των συμβαλλόμενων μερών, τον αριθμό φορολογικού τους 
μητρώου, τον αριθμό ΓΕΜΗ του μεσίτη.

Β. την ταυτότητα του αντικειμένου της μεσολάβησης ή υπόδειξης ευκαιρί-
ας, το είδος της κύριας σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί, καθώς 
και το ποσό ή ποσοστό της μεσιτικής αμοιβής, η οποία είναι ελεύθερα 
διαπραγματεύσιμη και δεν υπόκειται σε κατώτατα νόμιμα όρια.

Γ. Το α και το β.

Δ. Το θρήσκευμα του εντολέα.
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3. Η σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας δεν μπορεί να έχει διάρκεια μικρό-
τερη από δώδεκα (12) μήνες.

Α. Σωστό

Β. Λάθος

4. Ο μεσίτης εάν γνωρίζει κάποιο ελάττωμα για το οποίο δεν έχει ενημερω-
θεί εγγράφως δεν είναι υποχρεωμένος να το αποκαλύψει στον υποψήφιο 
αγοραστή.

Α. Σωστό

Β. Λάθος

5. Μεσίτης έχει υποδείξει στο κύριο ‘Χ’ ακίνητο για το οποίο είχε εντολή 
ανάθεση από τον ιδιοκτήτη. Ένα χρόνο μετά μαθαίνει ότι κύριος ‘Χ’ το αγό-
ρασε δύο μήνες μετά την λήξη της εντολής που είχε λάβει από τον ιδιοκτή-
τη. Δικαιούται μεσιτική αμοιβή;

Α. Δικαιούται μόνο από τον αγοραστή.

Β. Δικαιούται αμοιβή από τον αγοραστή και αν είχε εκατέρωθεν ρητή 
συμφωνία για διπλή μεσιτεία δικαιούται και από τον ιδιοκτήτη.

Γ. Οχι δεν δικαιούται αμοιβή από κανέναν.

6. Η μεσιτική αμοιβή συμφωνήθηκε εγγράφως στο ποσό των 5.000 €. Το 
ακίνητο πουλήθηκε σε τιμή 15% χαμηλότερη από την αρχική ζητούμενη 
τιμή. Συμβατικά πρέπει να μειωθεί αντίστοιχα κατά 15% και η αμοιβή;

Α. Ναι

Β. Οχι
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7. Η διάρκεια της σύμβασης μεσιτείας ορίσθηκε στους έξι (6) μήνες. Στον 
δεύτερο μήνα ο εντολέας την καταγγέλλει με εξώδικη επιστολή του.

Α. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο τριών 
μηνών.

Β. Η σύμβαση ισχύει μέχρι την λήξη της.

Γ. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται την ημερομηνία επίδοσης.

8. Μπορεί ο εντολέας αποκλειστικής σύμβασης μεσιτείας και ο ίδιος να 
δραστηριοποιηθεί για την αναζήτηση ευκαιρίας για όσο χρόνο ισχύει η 
σύμβαση;

Α. Ναι μπορεί αλλά μόνο για οικογενειακά του πρόσωπα.

Β. Οχι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση.

Γ. Μπορεί μόνο εφόσον εγγράφως και ρητώς έχει συμφωνηθεί με το μεσί-
τη στη σύμβαση μεσιτείας.

9. Ο μεσίτης ακινήτων έλαβε εντολή μεσιτείας για πώληση ακινήτου αλλά 
τελικά η επιχείρηση στην οποία το υπέδειξε δεν το αγόρασε αλλά το μίσθω-
σε.

Α. Ο μεσίτης δικαιούται μεσιτική αμοιβή.

Β. Ο μεσίτης δεν δικαιούται μεσιτική αμοιβή.

Γ. Ο μεσίτης δικαιούται μεσιτική αμοιβή μόνο εάν αναφερόταν στη σύμβα-
ση μεσιτείας και η μίσθωση.
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10. Μόνο εάν ο μεσίτης το ζητήσει ενσωματώνεται ως περιεχόμενο του 
συμβολαιογραφικού εγγράφου που καταρτίζεται, υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των συμβαλλομένων περί μεσολάβησης ή μη 
μεσίτη ακινήτων για κάποια αμφοτεροβαρή σύμβαση επί ακινήτου.

Α. Σωστό

Β. Λάθος

11. Η αγωγή που ασκείται από τον μεσίτη κατά του εντολέα του με αίτημα 
την επιδίκαση μεσιτικής αμοιβής κοινοποιείται στην οικεία ΔΟΥ του μεσίτη, 
αμέσως μόλις καταβληθεί η μεσιτική αμοιβή.

Α. Σωστό

Β. Λάθος
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Προτεινόμενες μελέτες περίπτωσης 

Για την ολοκλήρωση των μελετών περίπτωσης απαιτείται συνδυαστική μελέ-
τη του εκπαιδευτικού περιεχομένου της ενότητας.

Σύνταξη Εντολής Μεσιτείας

Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν εντολές μεσιτείας (εταιρικές ή από ενώ-
σεις μεσιτών) που χρησιμοποιούν και τις συζητούν συνδυάζοντας τις γνώ-
σεις που αποκόμισαν στο μάθημα.

Νομολογία

Ακολουθούν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες προτείνεται να συζητηθούν με 
σκοπό να εντοπιστούν προβλήματα που εμφανίζονται κατά την άσκηση με-
σιτείας. Στις παρακάτω αποφάσεις μπορούν να αναζητηθούν και να προστε-
θούν από τον εκπαιδευτή και άλλες που προέκυψαν από προβλήματα που 
αντιμετώπισαν οι εκπαιδευόμενοι στην μεσιτική πράξη.

1. ΑΠ 1397/80, ΝοΒ 29, σ. 691: Έλλειψη δικαιώματος αμοιβής για μη νόμιμα 
διορισμένο μεσίτη (κατά πλειοψηφία, μειοψηφία ενός μέλους – Παρα-
πομπή στην Ολομέλεια κατά την ΚΠολΔ (άρθρο 563, παράγραφος 2 τε-
λευταίο εδάφιο) → ΑΠ 1111/81, ΝοΒ 30, σ. 660 (νομικά αβάσιμη η αξίωση 
αμοιβής. Ούτε ΑΚ, άρθρο 904).

2. ΑΠ 922/2019 (ΝΟΜΟΣ – 774164): Σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας. Ο τύ-
πος του άρθρου 200, παράγραφος 1 του ν.4072/2012 είναι συστατικός, 
όχι αποδεικτικός.

3. ΜΠρΑθ 9639/2019 (ΝΟΜΟΣ – 759675): Παραδεκτό της συζήτησης → Κοι-
νοποίηση στη ΔΟΥ (ν. 4072/2012, άρθρο 200, παράγραφος 11). Τεκμήριο 
αιτιώδους συνδέσμου αν η κύρια σύμβαση καταρτίσθηκε στη διάρκεια 
της αποκλειστικής μεσιτείας. Καταχρηστικός ΓΟΣ.

4. ΕιρΑθ 166/2018 (ΝΟΜΟΣ – 722560): Άμεση αντιπροσώπευση της εντολέ-
ως από τον εντολοδόχο σύζυγό της, ο οποίος και κατήρτισε τα σύμβαση 
μεσιτείας. Αμοιβή 2% επί της πραγματικής αγοραίας αξίας αν το πραγ-
ματικό τίμημα ήταν πάνω από ορισμένο ποσό, άλλως η αμοιβή ορίσθηκε 
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κατ’ αποκοπή σε ορισμένο ποσό.

5. ΕιρΑθ 167/2016, Αρμ 2017, σ.770 (με παρατ. Α.Δ.Μ., σ. 772). Κατάρτιση της 
κύριας σύμβασης μετά τη λήξη της αποκλειστικής μεσιτείας. Ο μεσίτης 
φέρει το βάρος απόδειξης ότι καταρτίσθηκε ως προϊόν της δικής του 
μεσολάβησης ή υπόδειξης. Καταχρηστικός ΓΟΣ για άνευ άλλου τινός κα-
ταβολή μεσιτικής αμοιβής.

6. ΑΠ 1023/2015 (NOMOS-644226): Αγωγή καταβολής μεσιτικής αμοιβής. 
Νομικά αβάσιμη λόγω έλλειψης αιτιώδους συνδέσμου: η σύναψη της 
πώλησης (κύριας σύμβασης) έγινε όχι με τη διαμεσολάβηση του μεσίτη, 
αλλά με τη διαδικασία εκποίησης ακινήτων του πτωχεύσαντος την οποία 
ο σύνδικος ενεργεί μετά την ένωση των πιστωτών.

7. ΑΠ 964/2006, ΝοΒ 54, σ. 1478. Διάκριση διαμεσολάβησης και υπόδειξης. 
Έννομες συνέπειες όταν η κύρια σύμβαση καταρτίζεται ως αποτέλεσμα 
της πρώτης, ενώ η εντολή είχε δοθεί για τη δεύτερη και αντίστροφα.

8. ΜΠρΑθ 24/2006, ΧρΙδ2007, σ. 498 (Πιτσιρίκος, 2004: 81–82). Παραγραφή 
των αξιώσεων αμοιβής και δαπανών. Η παραγραφή των αξιώσεων του 
μεσίτη (εν γένει των αναφερόμενων αξιώσεων – ΑΚ, άρθρο 250) αρχίζει 
μόλις λήξει το έτος, μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη της παραγρα-
φής που ορίζεται στα άρθρα 251, 253 και 253 του Αστικού Κώδικα. Το άρ-
θρο 253 εισάγει εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρου251, με την έννοια 
ότι στις αξιώσεις του άρθρου 250 (μεταξύ των οποίων και η αξίωση με-
σιτικής αμοιβής) η παραγραφή της γεγενημένης και δικαστικά επιδιώξι-
μης αξίωσης μετατίθεται χρονικά στη λήξη του έτους κατά το οποίο γεν-
νήθηκε. Η ratio έγκειται στην εξυπηρέτηση γενικά των επαγγελματιών, 
των οποίων οι απαιτήσεις εκκαθαρίζονται στο τέλος του έτους και στην 
άρση των αμφιβολιών ως προς τον καθορισμό του χρόνου δημιουργίας 
καθεμιάς από τις αξιώσεις αυτές.
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Σύνοψη θεματικής ενότητας

Στην δεύτερη ενότητα αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν τα άρθρα 197 – 204 του 
ν. 4072/2012 «Μεσίτες Ακινήτων» όπως και τα άρθρα 703 – 707 «Μεσιτεία» 
του Αστικού Κώδικα. Επισημάνθηκαν οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγ-
γέλματος του μεσίτη ακινήτων που έχουν σαν βάση την Κοινοτική οδηγία 
2006/123/ΕΚ. Επίσης αναλύθηκε και ερμηνεύτηκε τόσο η σύμβαση μεσιτείας 
όσο και ο καθορισμός της μεσιτικής αμοιβής.

Ο μεσίτης ακινήτων αναγνωρίζει τις ευρύτερες ευθύνες του και τους κινδύ-
νους που απορρέουν από την νομοθεσία για τη διατήρηση και την άσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
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Χωροταξία, Πολεοδομία – 
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 
(ΝΟΚ) 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3
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Περίληψη θεματικής ενότητας 

Ο μεσίτης ακινήτων στις καθημερινές του δραστηριότητες καλείται να ασχο-
ληθεί με όλες τις κατηγορίες ακινήτων των ιδιοκτητών – εντολέων του προ-
κειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επαγγέλματός του. Είναι απα-
ραίτητο να γνωρίζει τις σχετικές έννοιες και ορολογίες, καθώς και στοιχεία 
χωροταξικής / πολεοδομικής / κτιριοδομικής νομοθεσίας (δόμηση, Νέος 
Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ), Κτιριοδομικός Κανονισμός) ώστε να μπορεί, 
σε συνδυασμό με τις σχετικές γνώσεις Εμπράγματου Δικαίου, να συγκρίνει 
και να ταυτίζει την πολεοδομική κατάσταση (οικοδομική άδεια, τοπογραφι-
κό, κατόψεις κ.λπ.) με την νομική ταυτότητα ακινήτου (τίτλος, μισθωτήριο 
κ.λπ.). Αυτή η ταύτιση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αξιολόγησης της 
ωριμότητας εμπορικής αξιοποίησης κάθε ακινήτου οπότε και κριτήριο επι-
λογής για την επένδυση χρόνου και επαγγελματικής αφοσίωσης. Επίσης εί-
ναι σημαντικό να φροντίζει να ενημερώνεται εγκαίρως για τις νομοθετικές 
εξελίξεις που επηρεάζουν αλλά και φέρνουν δομικές αλλαγές στον κλάδο 
των Ακινήτων (Περιβαλλοντικός νόμος 4759/2020, ηλεκτρονική ταυτότητα 
κτιρίου κ.λπ.), ώστε να προετοιμάζει προσοδοφόρες επαγγελματικές στρα-
τηγικές με βλέμμα στραμμένο και στο μέλλον. 

Διδακτικοί στόχοι 

Στόχοι της ενότητας είναι:

 ▪ να κατανοεί βασικές έννοιες και να θυμάται την ορολογία του χωρο-
ταξικού σχεδιασμού, του οικοδομικού / κτιριολογικού κανονισμού και 
τη σύνδεσή τους με το εμπράγματο δίκαιο, έννοιες απαραίτητες για 
την διαπίστωση της πολεοδομικής και της νομικής ταυτότητας του 
ακινήτου,

 ▪ να μπορεί να διαπιστώνει την απόκλιση της υπάρχουσας κατάστασης 
του ακινήτου από την πολεοδομική και την νομική του ταυτότητα,

 ▪ να γνωρίζει και να θυμάται τα στοιχεία, τις βεβαιώσεις και τα έγγρα-
φα που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη/ολοκλήρωση του συμβολαί-
ου (μίσθωσης / πώλησης) και την ολοκλήρωση κάθε (αμφοτεροβα-
ρούς, χαριστικής, κληρονομικής) περιουσιακής μεταβολής.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της τρίτης θεματικής ενότητας ο εκπαιδευόμε-
νος:

 ▪ θα δύναται να συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ελέγ-
χει την ωριμότητα πώλησης του ακινήτου πριν την έκθεση του στην 
αγορά, τόσο για την ορθή πληροφόρηση των καταναλωτών όσο και 
για την επιτυχή και χωρίς απρόβλεπτες καθυστερήσεις ολοκλήρωση 
της συναλλαγής,

 ▪ θα διακρίνει τις χρήσεις γης και θα αξιολογεί την καταλληλότητα και 
την εμπορικότητα των ακινήτων,

 ▪ θα ταυτίζει τα ακίνητα βάσει τίτλων, τοπογραφικών και κατόψεων,

 ▪ θα παρατηρεί σωστά το ακίνητο και τα στοιχεία του και θα εντοπίζει 
διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με την άδεια κατασκευής,

 ▪ θα περιγράφει σωστά τα ακίνητα με τρόπο εύληπτο, κατανοητό και 
λεπτομερή,

 ▪ θα συντονίζει τις ειδικότερες ενέργειες του δικηγόρου και του μηχα-
νικού για την ωρίμανση του ακινήτου, με σκοπό την εκτίμησή του ή 
την πώλησή του,

 ▪ θα γνωρίζει τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την ολοκλή-
ρωση κάθε περιουσιακής συναλλαγής και 

 ▪ θα γνωρίζει τις κυριότερες δεσμεύσεις στην ακίνητη περιουσία.

Λέξεις – κλειδιά 

Χωρικός σχεδιασμός, γενικά πολεοδομικά σχέδια, τοπικά χωρικά σχέδια, χρή-
σεις γης, αρτιότητα, οικοδομησιμότητα, οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, 
αυθαίρετες κατασκευές, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ΠΕΑ,
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Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Αντικειμένου ΘΕ3

3.1 Εισαγωγή

Η γη αποτελεί την βάση για τις περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Η συστηματική καταγραφή της γης και των δικαιωμάτων, που ασκούνται σε 
αυτή, έχει τεράστια σημασία για την δημόσια διοίκηση, το σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη. Η γη είναι μία βασική πλουτοπαραγωγική πηγή με ανυπο-
λόγιστη σημασία για τον άνθρωπο, τη ζωή και την διαδικασία παραγωγής 
(Αρβανίτης, 2000). 

Αποτελεί την κυριότερη οικονομική σταθερά, επειδή παρέχει στον άνθρω-
πο τη δυνατότητα εγκατάστασης και τις πρώτες ύλες. Έτσι έχει ή αποκτά 
οικονομική αξία, με αποτέλεσμα η ανθρώπινη ύπαρξη να είναι στενά συν-
δεδεμένη με την πολλαπλή έννοια γη και να αγωνίζεται για την εξασφάλισή 
της. Η δυνατότητα της γης να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του ανθρώπου, 
της προσδίδει στη σύγχρονη κοινωνία αξιόλογη οικονομική υπόσταση και 
επιβάλλει τον καθορισμό του νομικού της περιεχομένου με προσδιορισμό 
των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και περιορισμών. Ο νομικός και οικονομικός 
χαρακτήρας της γης προσδιορίζεται από τις υπάρχουσες ή διαμορφούμενες 
κοινωνικές συνθήκες, που καθορίζουν και επιβάλλουν το συγκεκριμένο τρό-
πο παρέμβασης του ανθρώπου (Ζεντέλης, 2001).

Αντίθετα με την προσωπική ιδιοκτησία και την κυριότητα σε κινητά αντι-
κείμενα, η γη είναι ακίνητη και ακατάλυτη. Επομένως έχει μία πολιτιστική 
διάσταση που αποτελεί τον πυρήνα κάθε έθνους. Καθ’ όλη την διάρκεια της 
ιστορίας έχουν πραγματοποιηθεί πόλεμοι για την κατοχή της γης ενώ και 
σε τοπικό επίπεδο οι πολίτες «μάχονται» για την υπεράσπιση των εδαφικών 
τους τμημάτων με τις διαφωνίες που πραγματοποιούνται για τα όρια και 
οι οποίες πολλές φορές επιλύονται με πολύ μεγάλο κόστος. Οι άνθρωποι 
συχνά συνδέονται συναισθηματικά με το τμήμα της γης που έχουν στην 
κατοχή τους και για το λόγο αυτό η κατάλληλη διοίκηση της γης αποτελεί 
ανάγκη για κοινωνίες που παρέχουν σταθερότητα και κοινωνική δικαιοσύνη 
(United Nations, 2004).

3.2 Ιστορική αναδρομή

Η πρώτη τεχνική υπηρεσία που ενδιαφέρθηκε για τα πολεοδομικά θέματα 
ήταν η «Υπηρεσία Αξιωματικών Οχυρωμάτων» το 1828, η οποία ασχολήθηκε 
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με την περαίωση αρχιτεκτονικών εργασιών και την επιδιόρθωση κτιρίων. Το 
1834 ορίστηκε αρμόδιος ο δήμος για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και 
την έγκριση των αδειών για νέα ή υφιστάμενα κτίρια, ενώ το 1836 ιδρύθηκε 
δημόσια αρχή για την έγκριση των σχεδίων δόμησης που εκπονούνταν από 
αρχιτέκτονες μελετητές. Παρ’ όλα αυτά, η άσχημη αλλαγή της εικόνας των 
μεγάλων πόλεων, με την πληθυσμιακή αύξηση μετά τους βαλκανικούς πολέ-
μους, δημιούργησε την ανάγκη για μια σοβαρή κρατική παρέμβαση

Έτσι, το 1923 εκδόθηκε το ΝΔ «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών 
του κράτους και οικοδομής αυτών» (ΦΕΚ 228/Α’/16.8.1923) και στις 18.3.1926, 
το ΠΔ «Περί αυθαιρέτων κατασκευών και διώξεως των παραβατών κατά την 
εκτέλεσιν οικοδομικών έργων» (ΦΕΚ 101/Α’/20.3.1926), που αποτέλεσαν την 
αιτία να διαχωριστεί ο ελληνικός χώρος σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές.

Με τη συνεχή παραχώρηση εκτάσεων για οικοδόμηση και την μη εφαρμογή 
των άρθρων του ΠΔ του 1926, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για εξάπλωση 
της αυθαίρετης δόμησης, με έντονο ρυθμό στο διάστημα μεταξύ του 1ου και 
2ου παγκοσμίου πολέμου, που έφεραν την ανάγκη να θεσπιστεί το 1928 νέο 
διάταγμα «Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών ανεγέρσεως οικοδο-
μών της εντός κι εκτός ζώνης των πόλεων κ.λπ.». 

Εντωμεταξύ για πρώτη φορά στο σύγχρονο ελληνικό κράτος με το ν. 3741/1929 
«Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» (ΦΕΚ 4/Α’/9.01.1929) ορίζεται η έννοια της 
οριζόντιας συνιδιοκτησίας ως το διφυές δικαίωμα της δημιουργίας αυτοτέ-
λειας ή της αποκλειστικής κυριότητας σε όροφο ή σε διαμέρισμα ορόφου 
οικοδομής (είτε αυτή έχει ανεγερθεί είτε πρόκειται να ανεγερθεί μελλοντικά) 
και της αναγκαίας και εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας πάνω στο έδαφος και 
στα άλλα κοινής χρήσης πράγματα.

Με τον καιρό ωρίμασαν και οι συνθήκες έτσι ώστε να συνταχθεί ο πρώτος 
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) του 1929 (ΦΕΚ 153/Α’/22.04.1929) ο 
οποίος είναι βασισμένος σε διατάξεις που αφορούν τη δόμηση των αστικών 
κέντρων με τον καθορισμό οικοδομικών τετραγώνων, με την «οικοδομική και 
ρυμοτομική γραμμή» και τη δόμηση δημοσίων κι ιδιωτικών οικοπέδων, αλλά 
και το διαχωρισμό του κοινόχρηστου χώρου για τη διασφάλιση των όρων 
υγιεινής, ασφάλειας κι αισθητικής (Αραβαντινός, 2007: 167)

Ο οικοδομικός κανονισμός του 1955 (ΦΕΚ 266/Α’/30.09.1955) διαμόρφωσε 
τις πόλεις με το συνεχές σύστημα για τα αστικά κέντρα, με τη διαμόρφωση 
ενιαίων όψεων στο μέτωπο του δρόμου, το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFToK5ZPxbUuXdtvSoClrL8L25yp9NHeBZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQMHVXs3t_OVKU0gZ9AYIpMI0p_ZaMwM8xD1kBEV2S20E.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHASqbALoqghXdtvSoClrL8zNy8ycs-iQh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ3oSqk6p_uDVig5yPwGYR0jkO_kEEDS5nywE88xm0alE.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE8cLD08eZ_KndtvSoClrL8xJKSjjboeVQpCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAHMVkXOQVPXq5HTCTZpRwUtdG97raukJNwT4FcLyPjs1csZJ6yrVPpw.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE8cLD08eZ_KndtvSoClrL8vQU7OEDJhqR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQTdcv0m_jllLvBGpXnFO9PUlD3NekP30ZpafFIROAesI.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wH6fktCVjdFDXdtvSoClrL8ESpgp0AljOt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ5FkNyRfUjNUv2CZ5yAyjGmplgGHgLwtyn1SlXXjYH6Q.
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για τα προάστια και το ασυνεχές και των πτερύγων για τους οικισμούς. Με 
την πάροδο του χρόνο και με την διαπίστωση του νομοθετικού κενού στην 
δυνατότητα δημιουργίας αυτοτέλειας ή αποκλειστικής κυριότητας σε δια-
φορετικά κτίρια, τα οποία ανεγείρονται στο ίδιο γήπεδο, δημοσιεύτηκε το 
ΝΔ 1024/1971 «Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομέ-
νων επί ενιαίου οικοπέδου» (ΦΕΚ 232/Α’/15.11.1971).

Το 1973, συντάσσεται νέος οικοδομικός κανονισμός, (ΦΕΚ 124/Α’/09.06.1973) 
ο οποίος βασίζεται στην ίδια λογική, διατηρεί τα ήδη υπάρχοντα συστήματα 
δόμησης και εισάγει δύο νέα συστήματα δόμησης, το σύστημα ελεύθερης 
δόμησης και της ελεύθερης σύνθεσης, τα οποία ίσχυσαν έως το 1985 που θε-
σμοθετήθηκε νέος κανονισμός με τον οποίο καταργήθηκαν. Η έμφαση στην 
πόλη με κέντρο και περιμετρικές περιοχές του 1973 δίνεται στη πολυκεντρική 
πόλη του 1985 (Αραβαντινός, 2007).

Η επέμβαση του κράτους γίνεται αισθητή το 1985 με το ΠΔ για την «Τρο-
ποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων 
εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομί-
μως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (ΦΕΚ 270/Δ’/30.05.1985) και 
με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό του 1985 (ΦΕΚ 210/Α’/18.12.1985) στον 
οποίον γίνεται αναφορά στον τομέα του δομημένου κι αδόμητου χώρου, με 
πεδίο αναφοράς το οικοδομικό τετράγωνο κι όχι το οικόπεδο όπως προγε-
νέστερα, ενώ παράλληλα καταργούνται τα οικοδομικά συστήματα δόμησης 
και θεσπίζεται η ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο. Εδώ σημα-
ντικό επίσης είναι να τονίσουμε ότι θεσπίζεται για πρώτη φορά η έννοια του 
ημιυπαίθριου χώρου, στο πλαίσιο της κλιματικής ιδιαιτερότητας του μεσο-
γειακού κλίματος.

Εξάλλου, όσες συμπληρωματικές και τροποποιητικές διατάξεις ακολούθησαν 
με τον ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α’/13.06.2000) αποπροσανατόλισαν από τον 
αρχικό σκοπό του ΓΟΚ του 1985 και έκαναν την εφαρμογή του κανονισμού 
δυσχερέστερη και πολυπλοκότερη. Στην εκπνοή του 2003 με τον ν. 3212/2003 
(ΦΕΚ 308/Α’/31.12.2003) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην «Άδεια δό-
μησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) ο οποίος ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 
2012 ως ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α’/09.04.2012) και ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 
4 Ιουλίου του 2012, καθορίζει τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις 
για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός η εκτός των εγκεκριμένων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wH6OdztZbzql3dtvSoClrL8noyF6ARJ3CN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQlgwmhA0dOflpAewIMprpEMypbe18XdjGD0Cd9xHanj4.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF6rlIz2Gsd0ndtvSoClrL8V49WiEDx08N5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQIqbFfyShQxsdSyfjooBLleEgj88euJe8S9MYygHy-YQ.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8WV10BfAfsLZ5MXD0LzQTLQj_FBr1Ak1c8knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQQkv-oTYA-99WkOPXjuIN9RSI8mr0M48k0NcFphNmWc4.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8AAq6YYgHlq55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQKvakUOpOIpYjDLIiNXYr4B1XFa_pKmDE-8hmyh1tRyg.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEtf2Ep4n9LfndtvSoClrL8ii-Ftf96MRB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQyR9HN1WXDbpebndgc9iPE5RyOQTkzYkBIVylX8QAt2Y.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8i7PTwEqwc3V5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ9WiwMMlfNgjuGy4rbQ8OxvwKX0TrL2vzFV4ywFbZKMM.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8PAiz86_C3XrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI70spZo9-ktdA8aluII0IWamZAGHpBDM_CoFyxiBbh-o.
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σχεδίων πόλεων ή οικισμών κι έρχεται να αντικαταστήσει τον προϋπάρχοντα 
ΓΟΚ του 1985. 

Πρόσφατα, τον Δεκέμβριο 2020, δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 245/Α’/9–12–2020) 
ο ν. 4759/2020 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδο-
μικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Με το νέο νόμο (Περιβαλλοντικός 
Νόμος) τροποποιείται σε πολλά πεδία η χωροταξική και πολεοδομική νομο-
θεσία (χωροταξία, θαλάσσια χωροταξία – δημοτικές οδοί – εκτός σχεδίου 
δόμηση, επιχειρηματικά πάρκα, ΠΟΤΑ (Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστι-
κής Ανάπτυξης), σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εισαγωγή νέων μορφών 
τουριστικών καταλυμάτων, κάθετη συνιδιοκτησία σε εκτός σχεδίου περιοχές, 
χρήσεις γης, οικοδομική αδειοδότηση, μεταφορά συντελεστή δόμησης, ηλε-
κτρονική ταυτότητα ακινήτων, ΝΟΚ, κ.λπ.) και στοχεύει στην απλούστευση 
και επιτάχυνση της διαδικασίας κατάρτισης, αναθεώρησης και τροποποίη-
σης των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων κάθε επιπέδου.

3.3 Έννοια του ακινήτου

3.3.1 Γήπεδο

Γήπεδο: είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο 
ακίνητο (σ.σ. διαιρετό) και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ 
αδιαιρέτου, σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου. 

3.3.2 Διακρίσεις Γηπέδων

Αγροτεμάχιο: είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων 
οικισμού και διακρίνεται σε :

Κληροτεμάχιο

Οι εκτάσεις γης, που προήλθαν από παραχώρηση, κατ’ εφαρμογή των διατά-
ξεων της εποικιστικής νομοθεσίας (με το άρθρο 37 του ν. 4061/2012 καταρ-
γήθηκε ο ΑΝ 431/1968, ο οποίος απαγόρευε την κατάτμηση κληροτεμαχίων).

Ιδιοκτησία

Η έκταση γης που δεν ανήκει στην κατηγορία του κλήρου. (άρθρο 1 του ν. 
674/77 «Περί αναδασμού γης»).

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQLJ7Vg25AkRIa4FAYZkvoml0j34N1AdWSHQqfbwznl5Y.
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3.3.3 Αρτιότητα γηπέδων (εκτός ζώνης οικισμού)

 ▪ Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 4.000 τ.μ. και πρόσωπο σε κοινόχρηστο 
δρόμο 25 μ. (για κατά κανόνα κατάτμηση σε μη παρόδια γήπεδα, μετά 
την ισχύ του ν. 3212/2003).

 ▪ Υπάρχουν παρεκκλίσεις εμβαδού μέχρι 750 τ.μ. για τα παρόδια αγρο-
τεμάχια και αναλόγως του χρόνου δημιουργίας τους και όχι του χρό-
νου διάνοιξης.

 ▪ Τα παραπάνω μπορεί να μην ισχύουν σε περιοχές που υπάρχουν εγκε-
κριμένα ΓΠΣ και ΖΟΕ, οι διατάξεις των οποίων κατισχύουν (ΠΔ 24.5.85 
– «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων 
των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός 
των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών»).

3.3.4 Οικόπεδο

Οικόπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο 
ακίνητο (σ.σ. διαιρετό), ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδι-
αιρέτου και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα 
όρια οικισμού χωρίς σχέδιο.

3.3.5 Οριοθετημένοι Οικισμοί

 ▪ Οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923, με ή χωρίς σχέδιο πόλης (ΠΔ 1981).

 ▪ Οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων, με ή χωρίς σχέδιο πόλης (Π.Δ. 
24.04.1985).

 ▪ Παραδοσιακοί Οικισμοί – Παραλιακοί Οικισμοί (Σύμφωνα με ειδικά 
ΠΔ).

3.3.6 Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα οικοπέδων (εντός 
σχεδίου πόλης)

 ▪ Οικόπεδο που εντάσσεται σε σχέδιο πόλης μετά τη δημοσίευση του ν. 
1577/1985, θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο όταν: 
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 ▫ έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα 
ή κατά παρέκκλιση, τα οποία καθορίζονται από τους όρους δό-
μησης της περιοχής, 

 ▫ ή έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου που ισχύουν κατά 
τον κανόνα στην περιοχή ή εκείνα που αναφέρει το ΝΔ 8/1973 αν 
αυτά είναι μεγαλύτερα και συγχρόνως εάν μπορεί να εγγράφε-
ται στο οικοδομήσιμο τμήμα του, κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη 
επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5 μ., με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 1337/1983, όπως εκάστοτε 
ισχύει.

 ▪ Δεν επιτρέπεται η δόμηση ακόμη και σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομή-
σιμο, έστω και κατά το άρθρο 25 του ν. 1337/1983όπως εκάστοτε ισχύ-
ει, αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται τακτοποίηση των γειτονικών 
του οικοπέδων και κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας, η 
δόμηση θα παρεμποδίσει ή θα δυσχεράνει με οποιονδήποτε τρόπο 
την τακτοποίηση.

 ▪ Αναλόγως του χαρακτήρα του οικισμού (προϋφιστάμενος, παραδοσι-
ακός, κάτω των 2000 κατοίκων κ.λπ.), ορίζονται με σχετικά διατάγμα-
τα και αποφάσεις το πρόσωπο και η αρτιότητα, οι όροι δόμησης, η 
θέση και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτιρίων κ.λπ. 

 ▪ Στους προϋφιστάμενους του 1923 εξετάζεται μόνο η ύπαρξη προσώ-
που σε κοινόχρηστο χώρο (ανεξαρτήτως μεγέθους).

Αυτοτελές: είναι το ακίνητο (γήπεδο, οικόπεδο, διαμέρισμα), στο οποίο ο 
ιδιοκτήτης του ασκεί όλα τα δικαιώματα της νομής, της κατοχής και της κυ-
ριότητάς του.

Διαιρετό: είναι το ακίνητο (γήπεδο, οικόπεδο, διαμέρισμα), το οποίο ορίζε-
ται στον χώρο με κορυφές, πλευρές, εμβαδόν και διαστάσεις.

Οριζόντιος ιδιοκτησία ή οροφοκτησία: είναι η χωριστή αποκλειστική και αυ-
θύπαρκτη κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος ορόφου, με 
ορισμένο ποσοστό αναγκαστικής συνιδιοκτησίας στο έδαφος και τα κοινά 
και αδιαίρετα μέρη της οικοδομής.
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Κάθετη ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία: είναι η χωριστή (διηρημένη, αποκλειστι-
κή) κυριότητα οικοδομής που είναι κτισμένη μαζί με άλλη ή άλλες στο ίδιο 
οικόπεδο, συνδυασμένη με συγκυριότητα στο οικόπεδο αυτό καθώς και στα 
κοινά μέρη των οικοδομών και με κοινωνία των δικαιούχων των επιμέρους 
κάθετων ιδιοκτησιών. Σε περίπτωση σύστασης κάθετης συνιδιοκτησίας, σε 
περισσότερα οικοδομήματα που έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερ-
θούν σε ενιαίο οικόπεδο, αλλά σε ορισμένο και ξεχωριστό για κάθε συνι-
διοκτήτη τμήμα, ο κάθε κύριος χωριστής οικοδομής, θεωρείται έναντι της 
πολιτείας, συγκύριος του όλου οικοπέδου, έναντι δε του συνιδιοκτήτη του 
οικοπέδου και αποκλειστικού κυρίου άλλης χωριστής οικοδομής, θεωρείται 
αυτοτελής κύριος.

3.3.7 Περί οριζοντίων και καθέτων

Οι μεζονέτες σε οικόπεδο ή γήπεδο μοιράζονται μεταξύ τους κοινές τοιχοποι-
ίες. Επιτρέπεται η απόδοση τμημάτων αποκλειστικής χρήσης του οικοπέδου 
/ γηπέδου στις μεζονέτες. Σε οικόπεδο ή σε γήπεδο, όταν ανεγείρεται κτίριο 
αποτελούμενο από διώροφα διαμερίσματα με υπόγειο (τύπου μεζονέτας), 
η σύσταση καθέτου συνιδιοκτησίας σε αυτά αποτελεί πράξη ακυρώσιμη. Σε 
γήπεδα, όταν ανεγείρονται ανεξάρτητες μεταξύ τους μονοκατοικίες, ακόμη 
κι αν υπάρχουν μεταξύ τους πέργκολες και θεωρούνται «κτίριο» και συστήνε-
ται σε αυτό οριζόντιος ιδιοκτησίας, η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας (ΣΟΙ) 
είναι πράξη ακυρώσιμη.

Κάθε συνιδιοκτήτης του ενιαίου οικοπέδου έχει δικαίωμα να προβεί σε ανέ-
γερση οικοδομής στο καθορισμένο γι’ αυτόν τμήμα του κοινού οικοπέδου, 
δικαιούται δε να καλύψει, με την ανέγερση της οικοδομής, τόση επιφάνεια, 
όση αναλογεί στο συμβατικώς καθορισμένο ποσοστό συγκυριότητάς του στο 
ενιαίο οικόπεδο, αφήνοντας δηλαδή ακάλυπτο το ποσοστό εκείνο, που σύμ-
φωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις είναι υποχρεωμένος να αφήσει, ανά-
λογα με το εμβαδόν και τις διαστάσεις της δικής του ιδιοκτησίας, και μη 
υπερβαίνοντας το συντελεστή δόμησης που αναλογεί στην ιδιοκτησία του 
(ΑΠ, 26/2006).

Κοινόχρηστα / Αποκλειστική Χρήση

Κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός πράγματος της πολυκατοικίας ως κοι-
νόκτητου και, επομένως, κοινόχρηστου αποτελεί ο προορισμός του από την 
φύση του να εξυπηρετεί τους συνιδιοκτήτες που θα το χρησιμοποιούν. Σε 
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αντίθεση με τις διατάξεις δημοσίου δικαίου όσον αφορά στο πεδίο δράσης 
των μηχανικών και τις αδειοδοτήσεις κατά τις οποίες «επιτρέπεται μόνο ό,τι 
προβλέπεται ρητά από το νόμο», στις υποθέσεις που αφορούν στο ιδιωτι-
κό / εμπράγματο δίκαιο, όπως κοινόχρηστα, οριζόντια, κάθετη ιδιοκτησία, 
«επιτρέπεται ότι δεν απαγορεύεται από την σύσταση και τον κανονισμό». 
Κατά τον νόμο «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» ν. 3741/1929, αναγνωρί-
ζεται η «διηρημένη κατ’ ορόφους (ή μέρη αυτών) ιδιοκτησία επί του αυτού 
οικοδομήματος». Επιπρόσθετα σύμφωνα με τον ν. 3741/1929: 

«Όροφοι: θεωρούνται και τα υπόγεια ως και τα αμέσως υπό την στέγην δω-
μάτια (δώματα). Αδιαίρετος: είναι η ιδιοκτησία, επί του εδάφους… των θεμε-
λιών, των πρωτοτοίχων, της στέγης, των καπνοδόχων, των αυλών, φρεάτων, 
ανελκυστήρων, βόθρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως, και παντός 
άλλου πράγματος χρησιμεύοντος πρός κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν.

Αι ισχύουσαι γενικαί περί μεσοτοιχίας διατάξεις εφαρμόζονται και εις τους 
κοινούς μεταξύ των διαμερισμάτων του αυτού ορόφου τοίχους.

Αγωγή πρός διαίρεσιν των αδιαιρέτων ως άνω πραγμάτων επιτρέπεται μό-
νον μετά πλήρη καταστροφήν του οικοδομήματος ή κατά τα 3/4 της αξίας 
αυτού.

Ο ιδιοκτήτης εκάστου ορόφου ή μέρους αυτού κατασκευάζει ή διατηρεί ιδία 
δαπάνη το πάτωμα εφ’ ου βαίνει, τας ανηκούσας ιδιαιτέρως εις εκάστην 
ιδιοκτησίαν θύρας, τους θόλους, τα δωμάτια και τας οροφάς των δωματίων 
αυτού

Υπό τους αυτούς όρους δύναται να επιχειρήση μεταβολάς ή προσθήκας επί 
των αδιαιρέτως κοινών μερών του οικοδομήματος. 

Αι κλίμακες και οι κυρίως διάδρομοι, κατασκευάζονται και συντηρούνται δα-
πάνη των ιδιοκτητών των οφόρων εις ους χρησιμεύει κατά λόγον της αξίας 
εκάστου.»

Πέραν των όσων ορίζονται από το νόμο, κοινόχρηστο είναι και οτιδήποτε 
άλλο ορίζεται από την Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών ή από τον Κανονι-
σμό της πολυκατοικίας».

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/579677/nomos-3741-1929#Άρθρο_13|579716
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3.4 Χωροταξία-Πολεοδομία

«Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

Ο χωρικός σχεδιασμός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
και διακρίνεται, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, σε χωροταξικό ή πολεοδο-
μικό.

Χωροταξικός σχεδιασμός: ο χωρικός σχεδιασμός που εκπονείται σε εθνική ή 
περιφερειακή κλίμακα, με τη μορφή πλαισίων, με τα οποία τίθενται οι μεσο-
πρόθεσμοι ή και μακροπρόθεσμοι στόχοι της ανάπτυξης και οργάνωσης του 
χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, καθώς και οι κατευθύνσεις και οι αναγκαίες, 
όπου απαιτείται, ρυθμίσεις, για τη διαμόρφωση των οικιστικών περιοχών, 
των περιοχών άσκησης παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
και των προστατευόμενων περιοχών. Ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι κυρί-
ως στρατηγικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει κατευθύνσεις και, όπου απαι-
τείται, ρυθμίσεις.

Πολεοδομικός σχεδιασμός: ο χωρικός σχεδιασμός με τον οποίο τίθενται, 
μέσω σχεδίων, κανόνες και όροι για τη χρήση, τη δόμηση και την εν γένει 
εκμετάλλευση του εδάφους στον αστικό χώρο και την ύπαιθρο και περιλαμ-
βάνει κυρίως ρυθμίσεις. Στην κατηγορία του πολεοδομικού σχεδιασμού υπά-
γονται τα πολεοδομικά σχέδια τα οποία εκπονούνται σε τοπική κλίμακα και 
τα οποία διακρίνονται σε δύο επίπεδα σχεδιασμού. Στο πρώτο επίπεδο του 
πολεοδομικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται: 

 ▪ Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΧΣ) τα οποία ρυθμίζουν τη βιώσιμη 
χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της εδαφικής περιφέρειας μιας ή πε-
ρισσοτέρων Δημοτικών Ενοτήτων

 ▫ Τα ΤΧΣ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων 
με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και 
ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, κα-
θώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται 
για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της πε-
ριοχής ενός πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ).
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 ▫ Με τα ΤΧΣ καθορίζονται για εκάστη δημοτική ενότητα οι ακόλου-
θες κατηγορίες περιοχών: 

 ▪ Οικιστικές Περιοχές 

 ▪ Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των

 ▪ Περιοχές Προστασίας 

 ▪ Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης

 ▪ Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια τα οποία αποτελούν υποδοχείς σχεδί-
ων, έργων και προγραμμάτων ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων.

Στο δεύτερο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα 
«Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής» τα οποία αποτελούν την εξειδίκευση και 
εφαρμογή των σχεδίων του πρώτου επιπέδου.

Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής: για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής 
απαιτείται σύνταξη και έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής, το οποίο 
περιλαμβάνει το ρυμοτομικό σχέδιο και την πράξη εφαρμογής. Με τα σχέδια 
αυτά εξειδικεύονται, σε κλίμακα πόλης ή οικισμού ή τμημάτων αυτών ή σε 
ζώνες και περιοχές ειδικών χρήσεων, οι ρυθμίσεις των τοπικών ή ειδικών 
πολεοδομικών σχεδίων «περί χρήσεων γης και όρων δόμησης» και καθορί-
ζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι 
της προς πολεοδόμηση περιοχής, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων 
υποδομής. Για την κατάρτιση ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής απαιτείται η 
ύπαρξη εγκεκριμένων τοπικών ή ειδικών πολεοδομικών σχεδίων.

Πράξη Εφαρμογής: η πράξη εφαρμογής θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το ν. 
1337/1983 (γνωστός ως ‘νόμος Τρίτση’) και είναι ένα πολεοδομικό εργαλείο 
για την επέκταση των ρυμοτομικών σχεδίων σε περιοχές εκτός πολεοδομικού 
σχεδίου. Με την πράξη εφαρμογής καθιερώθηκαν οι θεσμοί της εισφοράς 
σε γη και σε χρήμα ως και ο θεσμός της κτήσης κυριότητας με πρωτότυπο 
τρόπο.

Βιώσιμη ανάπτυξη: η ανάπτυξη που συνθέτει και σταθμίζει κοινωνικούς, οικο-
νομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την: α) επίτευξη διατηρή-
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σιμης οικονομικής ανάπτυξης με τη δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης 
και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης, β) εδαφική 
και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση των αποκλεισμών, γ) 
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότη-
τας, του τοπίου και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη: οι χωρικές, εδαφικές και περιβαλλοντικές διαστά-
σεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και αυτές που σχετίζονται με την ορθο-
λογική οργάνωση του χώρου.

Για πληρέστερη ενημέρωση σας, σας παραπέμπουμε στο σχετικό ν. 
4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α’/23.12.2016). 

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/247771/
nomos-4447–2016. 

3.4.1 Χρήσεις Γης

Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οριζόμενα 
της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α’), καθώς και 
κάθε άλλο ειδικό εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού προσδιορίζουν επιτρε-
πόμενες και απαγορευόμενες δραστηριότητες βάσει των κατηγοριών χρήσε-
ων γης που περιέχονται στην «Εθνική Ονοματολογία Χρήσεων Γης», τις οποί-
ες μπορούν να εξειδικεύουν περαιτέρω. Στα σχέδια αυτά ενσωματώνονται 
ζώνες ή περιοχές που υπόκεινται σε ειδικά καθεστώτα, όπως οι δασικές και 
οι καθοριζόμενες μέσω της αρχαιολογικής νομοθεσίας, εντός των οποίων 
δύνανται να προβλέπονται και πρόσθετοι περιορισμοί, σε σχέση με τους πε-
ριορισμούς του ειδικού καθεστώτος. (ν. 4759/2020, άρθρο 42).

Οι χρήσεις γης κατατάσσονται σε δύο επίπεδα, σύμφωνα με τη γενική και 
ειδική χωρική τους λειτουργία. Το πρώτο επίπεδο χρήσεων γης αποτελούν οι 
γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, για τις οποίες ισχύουν τα εξής:

 ▪ Οι γενικές κατηγορίες χρήσεων προσδιορίζουν τον βασικό χωρικό χα-
ρακτήρα μιας περιοχής και, καταρχήν καταλαμβάνουν διακριτές ζώ-
νες του χωρικού σχεδιασμού.

 ▪ Κάθε γενική κατηγορία χρήσεων περιλαμβάνει έναν αριθμό ειδικών κατη-
γοριών χρήσεων γης, οι οποίες είναι λειτουργικά συμβατές μεταξύ τους.

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/247771/nomos-4447-2016
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/247771/nomos-4447-2016
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 ▪ Κατά τον σχεδιασμό, στην έκταση που καταλαμβάνει μία γενική κατη-
γορία χρήσεων επιτρέπονται οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης που, 
σύμφωνα με τη μελέτη, είναι συμβατές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της έκτασης αυτής. (ν. 4759/2020, άρθρο 43).

Απαγορεύεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με χρήση διαφορετική από την 
εγκεκριμένη με το TΠΣ (ν. 4447/16, άρθρο 7, παράγραφος 4) η οποία δεν ισχύ-
ει για τα προ του 1997 ΓΠΣ).

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ΠΔ 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α’/29.06.2018) 
που ρυθμίζει τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης: 

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/386430/p.d.-59–2018. 

Συνθήκη RAMSAR

Η μεγάλη οικολογική σημασία των υδροβιότοπων αναγνωρίστηκε παγκόσμια 
με την υπογραφή της «Σύμβασης για τους υγρότοπους Διεθνούς σημασίας 
ως Ενδιαιτήματος για Υδρόβια Πουλιά» στις 2.2.1971 στην πόλη Ramsar της 
Περσίας. Η «Σύμβαση Ramsar» υπογράφηκε και από την Ελλάδα και επικυρώ-
θηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το ΝΔ 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α’/20.11.1974).

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1 της σύμβασης Ramsar, υδροβιότο-
ποι (ή υγροβιότοποι ή υγρότοποι) «είναι εκτάσεις καλυπτόμενες φυσικά ή 
τεχνητά, μόνιμα ή εποχιακά από στάσιμα ή ρέοντα γλυκά, υφάλμυρα ή αλ-
μυρά νερά, συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων που καλύπτονται από 
θαλάσσιο νερό, του οποίου το βάθος δεν υπερβαίνει τα 6 μέτρα κατά την 
άμπωτη».

Δίκτυο NATURA 2000

Σύμφωνα με το άρθρο 3, της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήθη-
κε ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών. Σε συμμόρ-
φωση δε προς την οδηγία αυτή, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
33318/1998 αναφορικά με τον καθορισμό «μέτρων και διαδικασιών για την 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας». 

Στην Ελλάδα το δίκτυο Natura περιλαμβάνει 202 «Ζώνες Ειδικής Προστασί-
ας» σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ (Special Protection Areas – SPA) 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/386430/p.d.-59-2018
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της ορνιθοπανίδας και 241 οικοτόπους σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ 
ή «Ειδικές Ζώνες Προστασίας» (Special Areas of Conservation – SAC) για τα 
υπόλοιπα είδη και το περιβάλλον. Η ελάχιστη αρτιότητα και κατάτμηση των 
γηπέδων ορίζεται στα δέκα (10) στρέμματα με παρέκκλιση τα τέσσερα (4) 
στρέμματα για τα προ της 31.3.2011 (ν. 3937/2011, άρθρο 9).

Δασικές Εκτάσεις (ΝΔ 17.11.1836)

Α) Δημόσια (αδιαφιλονίκητα Εθνικά): «οία θεωρούνται κατά τεκμήριο όλα 
τα δάση, για τα οποία δεν υπεβλήθησαν αρμοδίως και εμπροθέσμως – 
έστω και αν υπήρχαν – οι απαιτούμενοι τίτλοι προς αναγνώρισή τους».

Β) Ιδιωτικά: «οία θεωρούνται τα δάση για τα οποία επεβλήθησαν αρμοδίως 
εντός της τασσομένης προθεσμίας οι απαιτούμενοι τίτλοι, εξετάστηκαν 
και αναγνωρίσθηκαν ως νόμιμοι και έγκυροι και κατόπιν επισήμως, (δια 
πρωτοκόλλου προφανώς), παρεδόθη η κατοχή τους στους ιδιοκτήτες». 

Γ) Διακατεχόμενα

Ιδιωτικά θεωρούνται επίσης και τα δάση που παραχωρήθηκαν σε τρίτους 
είτε από το Υπουργείο Γεωργίας είτε από την Δημοτική Ακίνητη Περιου-
σία (ΔΑΠ) και δεν έχει ακυρωθεί ο τίτλος παραχώρησης. Εμπράγματα 
δικαιώματα μπορούν να συσταθούν μόνο στα ιδιωτικά δάση και όχι στα 
δημόσια δάση.

Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ)

Απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη 
γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθ-
μούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (ν. 2637/98, άρθρο 56, παράγρα-
φος 6).

Η ΓΓΥΠ θεωρείται ως μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος και απαγορεύεται η 
αλλαγή της χρήσης της (ΣτΕ, 3698/00). Επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικών 
αδειών μόνο σε παρόδια γήπεδα της ΓΓΥΠ και μόνο για βάθος 200 μ. από την 
οδό (ν. 4178/2013, άρθρο 51, παράγραφος 11α).
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Αιγιαλός – Παραλία (Ν. 2971/01)

Αιγιαλός: είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα και από τις 
μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της.

Παραλία: είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε 
σε πλάτος μέχρι και πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού, 
προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστρο-
φα.

 ▪ Ο αιγιαλός και η παραλία είναι πράγματα κοινόχρηστα και δεν επιτρέ-
πεται η κατασκευή κτισμάτων εντός αυτών. 

 ▪ Σε παραλιακές εκτάσεις εκτός σχεδίου, η οικοδομή τοποθετείται σε 
απόσταση τουλάχιστον 30μαπό το όριο του αιγιαλού (ΝΔ 439/1970, 
άρθρο 1).

Ρέματα (ν. 2971/01)

Τα ρέματα προστατεύονται ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος προκει-
μένου να διατηρηθούν στην φυσική τους κατάσταση και να διασφαλιστεί η 
επιτελούμενη από αυτά λειτουργία της απορροής των υδάτων. Το ρέμα θεω-
ρείται κοινόχρηστη έκταση αλλά στην περίπτωση που το ρέμα είναι στο όριο 
του γηπέδου ή διέρχεται μέσα από αυτό, μπορεί να μετρήσει στην αρτιότητα 
(αν ως ιδιοκτησία προϋπήρχε του ρέματος). Το ρέμα επιφέρει κατάτμηση στο 
αγροτεμάχιο.

ΔΕΗ

Όλα τα σχετικά έργα με την παραγωγή και την μεταφορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας, αναγνωρίζονται ως έργα δημόσιας ωφέλειας (ν. 1468/1950). Η 
θέση του ακινήτου που καταλαμβάνεται από τον πυλώνα απαλλοτριώνεται 
αναγκαστικά. Επί πλέον, συστήνεται αναγκαστική δουλεία διέλευσης για την 
γραμμή μεταφοράς, η οποία έχει πλάτος 40 μ., 50 μ. και 100 μ. αναλόγως της 
τάσης του ρεύματος, για την οποία ισχύουν όροι δόμησης κυρίως στο ύψος 
των κτιρίων, που καθορίζονται από την ΔΕΗ (ΔΕΗ, έγγραφο 5143/1981).
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Αγωγοί

Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) ορίζονται οι διαδρομές για την εγκα-
τάσταση των αγωγών μεταφοράς (π.χ. για το φυσικό αέριο η θέση του αγω-
γού αναγνωρίζεται από την ΔΕΠΑ Α.Ε. στο έδαφος με τις γνωστές πορτοκαλί 
επισημάνσεις). Τα συγκεκριμένα έργα αναγνωρίζονται ως προφανούς κοινής 
ωφέλειας και γεννούν δικαίωμα αποζημίωσης. Στις παραπάνω λωρίδες δου-
λείας διέλευσης (εντός /εκτός σχεδίου πόλεως), απαγορεύεται κάθε είδους 
δόμηση σε ζώνη πλάτους ανάλογα με τον αγωγό (π.χ. ν. 1929/1991, άρθρο 4).

3.4.2 Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ)

Οι ΖΟΕ αποτελούν διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζονται 
με ΠΔ και ορίζουν χρήσεις γης και ειδικούς όρους δόμησης, όπως: 

 ▪ ελάχιστο όριο εμβαδού κατάτμησης αγροτεμαχίων, 

 ▪ αρτιότητα αγροτεμαχίων,

 ▪ συντελεστής δόμησης και μέγιστη δόμηση (ανά χρήση),

σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 1337/1983, άρθρο 29.

3.5 Οικοδομικοί Κανονισμοί

Γενικά οι οικοδομικοί κανονισμοί είναι εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής 
«δόμηση και χώρος», όσον αφορά τη διαχείριση του χώρου τόσο του ήδη 
δομημένου όσο και αυτού που πρόκειται να δομηθεί. 

Ο προηγούμενος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός του 1985 (ν. 1577/1985, 
ΦΕΚ 210/Α’/18.12.1985) αποτέλεσε καινοτομία στην ελεύθερη τοποθέτηση του 
κτιρίου στο οικόπεδο κι έθεσε τέλος στη δόμηση με τα ισχύοντα συστήματα 
δόμησης, εισάγοντας την έννοια του «ιδεατού στερεού». Οι σημαντικότερες 
διατάξεις του ήταν η αναδιατύπωση των συντελεστών κάλυψης και δόμησης, 
ο ορισμός του οικοδομικού τετραγώνου, ο καθορισμός της ενοποίησης των 
ακάλυπτων χώρων, η ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων, κ.ά.
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Ωστόσο η τροποποίηση του 2000 (ν. 2831/2000, ΦΕΚ 140/Α’/13.6.2000) επέ-
φερε περισσότερα προβλήματα πολυπλοκότητας, από όσα ήθελε να λύσει. 

Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε η ανάγκη ενός «Νέου Οικοδομικού Κανονι-
σμού», ο οποίος διατηρεί πολλά σημεία του ΓΟΚ του 1985, ενώ άλλα είτε τα 
συμπληρώνει είτε τα διευκρινίζει και φυσικά προσθέτει και νέα σημεία λόγω 
των νέων δεδομένων της πραγματικότητας, όπως ο αστικός σχεδιασμός για 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες κι ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων.

3.5.1 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ 2012)

Ο ΝΟΚ διατηρεί πολλά σημεία του προηγούμενου κανονισμού, συμπληρώ-
νει και διευκρινίζει κάποια άλλα και καινοτομεί σε πολλά νέα σημεία λόγω 
των νέων δεδομένων της πραγματικότητας όπως, ο αστικός σχεδιασμός για 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες κι ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων με σαφή 
προσανατολισμό στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλ-
λοντος.

Τα προηγούμενα συστήματα δόμησης και η εφαρμογή τους είχαν ως απο-
τέλεσμα την δημιουργία μικρών οικοπέδων και πολλών ακάλυπτων χώρων, 
χωρίς την δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας αξιόλογος χάρτης ικανοποιη-
τικών κτισμάτων κι εγκαταστάσεων, με επιτακτική την ανάγκη να βελτιωθεί 
η υπάρχουσα κατάσταση με την πρόταση επανάχρησης παλιών κτισμάτων ή 
την αντικατάστασή τους με νέα κτίρια, καθώς και η δημιουργία ουσιαστικών 
χώρων πρασίνου ή κάποιων εφαρμογών πράσινης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο 
αυτής της ανάπτυξης, ο ΝΟΚ θέτει ως σημαντικό κίνητρο για την ενεργειακή 
απόδοση κι οικονομία των κτιρίων, την αύξηση του συντελεστή δόμησης (ΣΔ) 
αρχικά σε ποσοστό 5% για τα κτίρια που επιτυγχάνουν χαμηλή ενεργειακή 
απόδοση (άρθρο 25), αλλά στην ουσία ο νέος προσαυξημένος συντελεστής 
υπολογίζεται κι αυξάνεται ξεχωριστά ανά περίπτωση.

Στον ΝΟΚ, παρουσιάζεται μία νέα έννοια αυτή του «οικοδομικού τετραγώ-
νου (ΟΤ)» που αναφέρεται και στο ανοιχτό οικοδομικό τετράγωνο κι επειδή 
οι αβέβαιοι παράγοντες, όπως ο χρόνος κατάτμησης και δημιουργίας των 
οικοπέδων, δημιουργούν ασάφειες και συγχύσεις που οφείλονται κυρίως 
στην έλλειψη ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, στοχεύει στο 
να απαλείψει τις συγχύσεις και τις ασάφειες αυτές και να κάνει ξεκάθαρη 
την πολεοδομική οργάνωση των δομημένων χώρων, ενσωματώνοντας και δι-
ατάξεις τακτοποίησης μη άρτιων οικοπέδων. Επίσης, αναφέρεται στη σωστή 
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δομική εκμετάλλευση του οικοπέδου, με τη δυνατότητα να εξετάζονται κάθε 
φορά οι ιδιαιτερότητες των όρων δόμησης του εκμεταλλεύσιμου οικοπέδου 
κι έχει στόχο να αποτρέπεται η αυθαίρετη δόμηση. Γι’ αυτό, σημαντικά είναι 
τα κίνητρα για τη δημιουργία μεγαλύτερων ιδιοκτησιών με τη συνένωση οι-
κοπέδων και χώρων πράσινου, σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. 

Αναφέρονται και περιγράφονται τα συστήματα δόμησης που καταργήθηκαν 
και έδωσαν τη θέση τους στην ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου με σκοπό 
την ευχέρεια στο σχεδιασμό των δομήσιμων κι ελεύθερων χώρων τόσο του 
οικοπέδου όσο και του ΟΤ, με στόχο την λειτουργικότητα και την αισθητική 
των κτιρίων με δυνατότητες φωτισμού, αερισμού και δροσισμού τους, αλλά 
και την διαμόρφωση ενιαίων ακάλυπτων χώρων. Σημαντική είναι η τοποθέ-
τηση του κτιρίου στο οικόπεδο, αναλόγως με την θέση που έχει ένα οικόπεδο 
σε σχέση με το ΟΤ στο οποίο βρίσκεται, σε σχέση με το είδος των ορίων του 
και παράλληλα σε σχέση με τον χαρακτηρισμό αυτού του οικοπέδου (π.χ. 
μεσαίο, γωνιακό ή διαμπερές). 

Παροτρύνει την ελευθερία του σχεδιασμού στην μορφή του κτιρίου για την 
παραγωγή ποιοτικών κτιρίων και αρχιτεκτονικής έκφρασης. Δημιουργούνται 
κανόνες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αισθητικής και της ασφάλειας των 
πολιτών, της δομικής αντοχής, της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας 
των κτιρίων, της εξοικονόμησης ενέργειας, των φυσικών πόρων και του πε-
ριορισμού των ρύπων, ενώ υποστηρίζονται νέες τεχνολογίες δόμησης, δίνο-
ντας έμφαση στο κέλυφος του κτιρίου, κι όχι μόνο στον αισθητικό παράγο-
ντα, αλλά και στην «πράσινη» συμπεριφορά του. Επίσης, με τις διατάξεις του 
δείχνει ενδιαφέρον για την προστασία της ελεύθερης σύγχρονης αρχιτεκτο-
νικής έκφρασης που περιλαμβάνει μνημεία, αρχιτεκτονικά σύνολα, τόπους 
και τοπία και συμβάλλει με το αποτύπωμά της στην εξέλιξη της παράδοσης.

Η οικολογία και ο βιοκλιματισμός έχουν εισαχθεί ως προϋποθέσεις για τη 
δόμηση και το σχεδιασμό, είτε μιλάμε για κλίμακα οικισμού είτε για κλίμακα 
πόλης, με αποτέλεσμα έναν πιο ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό και 
παράλληλα δίνονται κίνητρα ώστε να δημιουργούνται επιφάνειες χώρων και 
κατασκευές με σκοπό να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Οι νέες διατάξεις 
δείχνουν θετικά βήματα για την αστική ανάπλαση, αλλά και την αποσυμφό-
ρηση των πυκνοδομημένων αστικών κέντρων ή πυρήνων με τη μείωση του 
συντελεστή κάλυψης, την υποχρεωτική φύτευση στον ακάλυπτο χώρο του 
οικοπέδου, την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και την απόδοση δημόσιων 
χώρων με πράσινο, ενώ εμπεριέχονται διατάξεις για κατασκευές πάνω από 
το κτίριο, κατασκευές σε δημόσιους χώρους ενώ για πρώτη φορά δίνεται 
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ξεκάθαρα η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε λυόμενες και προσωρινές κα-
τασκευές.

Σημαντικότατος κανονιστικός νεωτερισμός του ΝΟΚ του 2012 είναι και όλες 
εκείνες οι διατάξεις που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και στα 
εμποδιζόμενα άτομα, δίνοντας ξεκάθαρα έμφαση στο κοινωνικό προφίλ της 
αστικής δόμησης .

Η τροποποίηση / αναθεώρηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου πραγ-
ματοποιείται (έστω και αν με αυτήν επέρχεται μείωση της επιφανείας των 
κοινόχρηστων χώρων του), για την προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση κι 
ανάδειξη του πολεοδομικού ιστού των παραδοσιακών οικισμών κι αρχαιολο-
γικών χώρων. 

Τα ανωτέρω πραγματοποιούνται μέσα στο πνεύμα των διεθνών συμβάσεων 
που προστατεύουν την αρχιτεκτονική, πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, 
όπως και ο εκσυγχρονισμός του δομημένου και του αστικού περιβάλλοντος 
με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα που σχετίζονται με ένα σημαντικό πλήθος προ-
βληματικών και εγκαταλελειμμένων κτιρίων. Με την υποχρεωτική αδειοδότη-
ση κατηγοριοποιούνται και καταγράφονται οι εργασίες για άδεια δόμησης, 
έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ) ή της έγγραφης ενημέρωσης 
προ «48 ωρών» καθώς και αυτές που δεν απαιτείται άδεια δόμησης.

Γίνεται προσπάθεια να υπάρξει διαύγεια στην όλη διαδικασία με μειωμένη 
γραφειοκρατία στη συναλλαγή πολιτείας με τον πολίτη, τη συλλογή δεδομέ-
νων σε ένα σύστημα καταγραφής της δόμησης με ηλεκτρονική καταχώρηση 
των στοιχείων ανέγερσης κτιρίων και περιγραφής τους, με τελικό στόχο την 
εξάλειψη της αυθαίρετης δόμησης. 

Ταυτόχρονα, διαχωρίζεται ο μηχανισμός μελέτης από τον μηχανισμό ελέγ-
χου κι επιβάλλεται ο έλεγχος της κατασκευής σε όλες τις φάσεις, με σκοπό 
την διασφάλιση της νομιμότητας και της ασφάλειας των κατασκευών, ιδιαί-
τερα σε μια σεισμογενή χώρα, όπως η δική μας.

Οι πολεοδομικές υπηρεσίες ανασυγκροτούνται, ονομάζονται «Υπηρεσίες 
Δόμησης» που ασκούν μόνο εγκριτική αρμοδιότητα, έχουν ευθύνη για τον 
έλεγχο των απαραίτητων στοιχείων και εκδίδουν την άδεια δόμησης και το 
πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής.
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3.5.2 Κτιριοδομικός Κανονισμός

Ουσιαστικά, ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) του 1985 διαιρείται σε 
δύο κανονισμούς: τον πολεοδομικό και τον κτιριοδομικό. 

Ο κτιριοδομικός περιέχει κυρίως λεπτομερείς ρυθμίσεις για τα κτίρια κι εξει-
δικευμένες διατάξεις για τις γενικές ρυθμίσεις του γενικού κανονισμού όπως 
ασφάλεια και αντοχή των κτιρίων, φωτισμό κι αερισμό, ηχομόνωση και προ-
στασία, εσωτερικές στοές, φύτευση οικοπέδου, πεζοδρόμια, εγκαταστάσεις 
θέρμανσης, κλιματισμού κι αερισμού κ.λπ. (Χριστοφιλόπουλος, 2000). 

Στον ΝΟΚ του 2012, συμπεριλαμβάνονται διατάξεις του κτιριοδομικού κα-
νονισμού που σχετίζονται με την υγιεινή σχεδίαση των κτιρίων στο πλαίσιο 
του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αλλά και με την περιβαλλοντική διαμόρφωσή 
τους.

3.5.3 Οικοδομικές Άδειες (ν. 4495/2017)

Οικοδομική άδεια (ΟΑ): είναι η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση 
σε οικόπεδο ή γήπεδο των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις 
μελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με 
τις ισχύουσες διατάξεις. Στην έννοια των οικοδομικών εργασιών για ανέγερ-
ση νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή περιλαμβάνονται 
και οι εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, όπως οι ερ-
γασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων 
δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων και κοπής δένδρων. Στην έννοια της 
οικοδομικής άδειας περιλαμβάνονται και άδειες οι οποίες δεν δημιουργούν 
δόμηση, ιδίως η άδεια κατεδάφισης, η άδεια αλλαγής χρήσης, η άδεια δια-
μορφώσεων, επισκευής, διασκευής, ενισχύσεων, η άδεια για αυτοτελείς ερ-
γασίες περιτοιχίσεων, επιχώσεων ή εκσκαφών, καθώς και κοπής δένδρων. Ως 
οικοδομική άδεια νοείται και η άδεια δόμησης.

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ) είναι η διοικητική πράξη 
που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών όπως κοπή δέντρων σε οικόπεδα, το-
ποθέτηση ικριωμάτων, εξωτερικούς χρωματισμούς, εσωτερικές διαρρυθμί-
σεις, επισκευή στεγών με ικριώματα, περίφραξη με συρματόπλεγμα σε οικό-
πεδα, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων, κατασκευή στεγάστρων 
/ σκιάστρων, διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών, αναλυτικότερα ορίζονται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 29.
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Δεν απαιτείται ΟΑ ή ΕΕΜΚ για εξωτερικούς χρωματισμούς, αλλαγή δαπέδων 
/ κουφωμάτων, μικρές διαμορφώσεις αυλής, τοποθέτηση κλιματιστικών, κα-
τασκευή πέργκολας κ.λπ.

3.5.4 Αυθαίρετες Κατασκευές (ν. 4495/2017, άρθρο 81)

Κτίρια νομίμως υφιστάμενα (ν. 4067/2012, άρθρο 23) 

Κτίριο ή τμήμα αυτού, θεωρείται νομίμως υφιστάμενο:

 ▪ αν έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια ή αναθεώρηση και σύμφωνα με 
τους όρους αυτής,

 ▪ αν έχει νομιμοποιηθεί ως σύννομη κατασκευή,

 ▪ αν έχει κατασκευαστεί προ του 1923 (σε περιοχή σχεδίου πόλης) ή προ 
του 1928 (σε εκτός σχεδίου περιοχή),

 ▪ αν προϋφίσταται του 1955 (κι έχει πιστοποιηθεί το νόμιμο περίγραμμά 
του) ή εξαιρέθηκε οριστικά της κατεδάφισης (σχετικά με τους νόμους 
περί αυθαιρέτων),

 ▪ αν πρόκειται για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί νεότερα μνημεία ή 
διατηρητέα.

Αυθαίρετες Κατασκευές

α) Αυθαίρετη κατασκευή: ορίζεται κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση, η οποία 
εκτελείται ή έχει εκτελεστεί χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή 
καθ’ υπέρβαση αυτής ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών 
διατάξεων ή με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε. 

β) Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης: ορίζεται κάθε μεταβολή της χρήσης για την 
οποία δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια (άδεια δόμη-
σης). 

γ) Στην έννοια της αυθαίρετης κατασκευής / αλλαγής χρήσης περιλαμ-
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βάνονται και οι πολεοδομικές παραβάσεις (αλλαγή χρήσης από κύρια 
σε άλλη επιτρεπόμενη κύρια, εκτέλεση εργασιών χωρίς ΕΕΜΚ, μεταβολή 
πολεοδομικών μεγεθών μέχρι 10% έως 50 τ.μ., κ.λπ.) (ν. 4495/2017, άρ-
θρο 81).

Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγ-
ματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατα-
σκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ή έχει εκτελεστεί πολε-
οδομική παράβαση. Στην ανωτέρω απαγόρευση εμπίπτουν και τα ακίνητα τα 
οποία εισφέρονται σε εταιρεία.

Επίσης δεν επιτρέπεται η μίσθωση και παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει 
εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή 
χρήσης.

Εξαιρέσεις από την παράγραφο 1(ν. 4495/2017, άρθρο 82)) 

Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται τα ακίνητα που καταγρά-
φονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και επιγραμματικά αναφέρο-
νται παρακάτω στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν 
εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις:

α) κτίρια προ του 1955 (με νόμιμο περιτύπωμα),

β) κτίρια εντός οικισμών προ του 1923, που εξαιρέθηκαν της κατεδάφισης 
με τον ν. 720/1977, 

γ) κτίρια εκτός σχεδίων / οικισμών προ του 1983, που εντάχθηκαν μεταγε-
νέστερα στο σχέδιο και εξαιρέθηκαν της κατεδάφισης με τον ν. 1337/1983 
ή νομιμοποιήθηκαν ως σύννομα με τον ν. 1512/1985.

δ) κτίρια που έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού 
προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προ-
στίμου κατά τις διατάξεις του Ν-4495/17 και κατά τις διατάξεις του ν. 
4014/2011 και του ν. 4178/13.

Διαδικασία Τακτοποίησης Αυθαιρέτων

Η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων, δηλαδή η εκούσια δήλωσή τους 
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από τους ιδιοκτήτες και η πληρωμή προστίμου διατήρησης, εφαρμόστηκε 
για πρώτη φορά επί δικτατορίας, στον αναγκαστικό ν. 410/1968, που προ-
έβλεψε την εξαίρεση από την κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων σε εντός 
σχεδίου περιοχές (πλην όσων βρίσκονταν σε κοινόχρηστους χώρους). Επα-
νειλημμένες προσπάθειες κυβερνήσεων κρίνονταν αντισυνταγματικές από 
το Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι το ν. 3843/2010, ο οποίος προέβλεψε 
ότι τα έσοδα από τη «ρύθμιση» ημιυπαίθριων θα καταλήγουν στο Πράσι-
νο Ταμείο, υπέρ της απόκτησης ελεύθερων χώρων. Αυτή ήταν και η πρώτη 
ρύθμιση που κρίθηκε συνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). 
Ακολούθησε σειρά νόμων, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 μέχρι και τον σε ισχύ ν. 
4495/2017. 

Η τακτοποίηση αυθαιρέτων είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, που 
γίνεται από μηχανικό, κατά την οποία οπωσδήποτε χρειάζεται για την έκδο-
ση του προστίμου ο χρόνος που κτίστηκε, η χωρίς άδεια κατασκευή, για την 
κατάταξή της στην ανάλογη νομοθεσία που ήταν σε ισχύ. 

Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων

Οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που έχουν συντελεστεί πριν 
από την 28.7.2011, μπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στις διατάξεις του 
παρόντος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 89. Οι πα-
ραπάνω κατασκευές και χρήσεις, ανάλογα με το μέγεθος, το χρόνο πραγμα-
τοποίησης τους και άλλους παράγοντες, υπάγονται σε πέντε (5) κατηγορίες.

Προκειμένου για την πλήρη ενημέρωση σας, σας προτρέπουμε να επισκε-
φτείτε τον ιστότοπο: 

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/313052/nomos-4495-
2017#Άρθρο_96|660967. 

3.6 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίου: είναι η ποσότητα ενέργειας που πράγματι κα-
ταναλώνεται ή εκτιμάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που συνδέο-
νται με τη συνήθη χρήση του κτιρίου, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, τη θέρμανση, την παραγωγή θερμού νερού, την ψύξη, τον εξα-

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/313052/nomos-4495-2017#Άρθρο_96|660967
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/313052/nomos-4495-2017#Άρθρο_96|660967
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ερισμό και το φωτισμό. Η ποσότητα αυτή εκφράζεται με έναν ή περισσότε-
ρους αριθμητικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπό-
ψη τη μόνωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της εγκατά-
στασης, το σχεδιασμό και τη θέση του κτιρίου σε σχέση με κλιματολογικούς 
παράγοντες, την έκθεση στον ήλιο και την επίδραση γειτονικών κατασκευών, 
την παραγωγή ενέργειας του ίδιου του κτιρίου και άλλους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ενεργειακή ζήτηση, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
κλιματικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου (ν. 3661/2008, άρθρο 2).

3.6.1 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θεσμοθετήθηκε το 2008 
ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη-
γίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΕΕ L1 της 
4.1.2003).

Πρόκειται για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ) το 
οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλον φορέα που 
αυτό ορίζει, εκδίδεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή κτιρίων και αποτυπώ-
νει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στον ΚΕΝΑΚ. 

Στην πορεία οι ρυθμίσεις εμπλουτίστηκαν και πλέον το ΠΕΑ περιλαμβάνει 
την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και τιμές ανα-
φοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτρέ-
πει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονά-
δας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνει και πρόσθετες πληροφορίες, όπως η ετήσια πραγ-
ματική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, και το 
ποσοστό συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας.

Το ΠΕΑ επίσης περιλαμβάνει συστάσεις οικονομικά συμφέρουσες για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, 
εκτός εάν δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα σχετικής βελτίωσης σε σύγκριση 
με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση (ν. 4122/2013, άρ-
θρο 11).

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/42079/nomos-3661-2008
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/70937/nomos-4122-2013#Άρθρο_11|71011
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Το ΠΕΑ είναι απαραίτητο για:

 ▪ ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα, κατάστημα κ.λπ.),

 ▪ κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα, κατάστημα 
κ.λπ.),

 ▪ με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμέ-
νου κτιρίου, 

 ▪ την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οί-
κον»,

 ▪ την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 
50% του αρχικού προστίμου,

 ▪ όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτι-
κή για όλα τα ακίνητα (κατοικία, κατάστημα, φροντιστήριο κ.λπ.) εκτός των 
κτιρίων με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αγροτικής χρήσης (πλην κατοι-
κιών), εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών 
καυσίμων.

Το ΠΕΑ ισχύει κατά ανώτατο όριο για δέκα (10) χρόνια. Καινούριο πιστοποι-
ητικό ενεργειακής απόδοσης πρέπει να εκδοθεί όμως σε περίπτωση ριζικής 
ανακαίνισης του κτιρίου. Τα δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοσή του 
είναι:

 ▪ τα γενικά στοιχεία του κτιρίου (οδός, αριθμό, περιοχή, ΤΚ),

 ▪ αριθμός ιδιοκτησίας στο κτίριο (π.χ. διαμέρισμα Δ2),

 ▪ τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου,

 ▪ έτος ολοκλήρωσης της ανέγερσης κτηρίου,

 ▪ αιτία έκδοσης ΠΕΑ (ενοικίαση, σύνδεση με φυσικό αέριο, ένταξη στο 
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πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον),

 ▪ τα στοιχεία του αρμόδιου επικοινωνίας (ιδιότητα, ονοματεπώνυμο, 
τηλέφωνο επικοινωνίας),

 ▪ στοιχεία ιδιοκτήτη ακινήτου (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ),

 ▪ οικοδομική άδεια και κάτοψη του κτιρίου (αν υπάρχει),

 ▪ αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαίθριου χώρου (εάν έχει γί-
νει σχετική δήλωση),

 ▪ τοπογραφικό διάγραμμα / σκαρίφημα (εάν υπάρχει),

 ▪ τίτλος ιδιοκτησίας (προαιρετικό),

 ▪ φύλλο συντήρησης λέβητα (προαιρετικό),

 ▪ αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο κτηματολόγιο (εάν έχει δη-
λωθεί),

 ▪ μελέτη θέρμανσης (προαιρετικό),

 ▪ μελέτη θερμομόνωσης (προαιρετικό για κτίρια μετά το 1983).

Το ΠΕΑ δεν είναι απλά ένα χαρτί απαραίτητο για την μεταβίβαση ή ενοικίαση 
του ακινήτου, αλλά το εργαλείο μέσω του οποίου φαίνονται οι απαιτούμενες 
παρεμβάσεις (μόνωση, φυσικό αέριο, ενεργειακά κουφώματα, κ.ά.), με το 
ανάλογο κόστος που θα απαιτηθεί για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Για αυτό τον λόγο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη τόσο από τον υποψήφιο αγοραστή ή ενοικιαστή όσον αφορά στα χρή-
ματα που θα καταβάλει σε ΔΕΗ, θέρμανση και ψύξη, σύμφωνα με την κατά-
σταση του ακινήτου, όπως αναφέρεται στο ΠΕΑ όσο και από τον μεσίτη κατά 
την εκτίμηση του ακινήτου.

Για παράδειγμα, όταν κάποιος επιθυμεί να νοικιάσει ένα διαμέρισμα και να 
επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαμερίσματα που έχουν τα ίδια τετραγωνικά και 
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παραπλήσια τιμή ενοικίου, τότε θα πρέπει να επιλέξει ανάλογα με τα ενερ-
γειακά πιστοποιητικά και τα στοιχεία που δείχνουν τις απαιτήσεις για κατα-
νάλωση ενέργειας του κάθε κτιρίου, είτε για ψύξη είτε για θέρμανση. 

3.7 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Διηρημένης Ιδι-
οκτησίας

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ηλεκτρονικής Ταυτό-
τητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμε-
νης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και 
των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών 
τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Υπεύθυνοι για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου / αυτοτε-
λούς διηρημένης ιδιοκτησίας είναι οι ιδιώτες μηχανικοί. Το πιστοποιητικό 
πληρότητας εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, 
φέρει μοναδικό αριθμό, που δίνεται από το ηλεκτρονικό μητρώο, και ανα-
γράφει τον ΚΑΕΚ του οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρημένης ιδιοκτησίας, εφό-
σον υφίσταται (ν. 4495/2017, άρθρο 52).

3.8 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου

Πρόκειται για ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας εμπραγ-
μάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφια-
κής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ) (https://www.gov.gr/) του άρθρου 22 
του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α’), με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση 
της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται στη σύνταξη 
συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κα-
τάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο (ν. 4821/2021, άρθρο 29).

3.9 Περιβαλλοντικός Νόμος 4759/2020

Με τον πρόσφατο νόμο τροποποιείται σε πολλά πεδία η χωροταξική και πο-
λεοδομική νομοθεσία με βασικά σημεία:

1. Αλλάζει η διαδικασία κατάρτισης χωροταξικών πλαισίων και πολεοδομι-
κών σχεδίων και διευκρινίζεται η σχέση μεταξύ αυτών και τίθενται κανό-

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/313052/nomos-4495-2017#Άρθρο_52|581517
https://www.gov.gr/
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/738313/nomos-4821-2021#ΚΕΦΑΛΑΙΟ_ΣΤ|738381
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νες για την επίλυση ασαφειών και συγκρούσεων μεταξύ τους (Κεφάλαιο 
Α’).

2. Απεμπλέκεται ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός από τον χωροτα-
ξικό σχεδιασμό της ξηράς (κυρίως από τον σχεδιασμό που καλύπτει τις 
παράκτιες περιοχές) με σκοπό την αποφυγή των σχετικών αλληλοεπικα-
λύψεων, αλλά προβλέπεται ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 
λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις του θαλάσσιου χώρου με τον πα-
ράκτιο χώρο, και το συντονισμό των διαφόρων πολιτικών με χωρικές 
επιπτώσεις στη θάλασσα (Κεφάλαιο Β’).

3. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη δόμηση εκτός σχεδίου σχεδίων πόλε-
ως και ορίων οικισμών (Κεφάλαιο Γ’).

4. Καθορίζεται μία, ενιαία, ονοματολογία για τις χρήσεις γης, που εφαρ-
μόζεται σε όλα τα σχέδια χρήσεων γης με κανονιστικό χαρακτήρα (Κε-
φάλαιο Δ’).

5. Απλοποιείται, συντομεύεται και καθίσταται ηλεκτρονική, κατά το μεγα-
λύτερο μέρος της, η διαδικασία για την έκδοση οικοδομικών αδειών (Κε-
φάλαιο Ε’).

6. Τροποποιούνται οι ρυθμίσεις του ν. 4495/2017 σχετικά με τη μεταφορά 
συντελεστή δόμησης (Κεφάλαιο ΣΤ’).

7. Τροποποιούνται οι ορισμοί σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων περί 
αυθαιρέτων (Κεφάλαιο Ζ’).

8. Καθορίζεται ο θεσμός των πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελε-
τών, οι οποίοι θα συνδράμουν την υπηρεσία στην αξιολόγηση των μελε-
τών, βάσει των οποίων θα καταρτίζονται χωροταξικά πλαίσια και πολε-
οδομικά σχέδια. Επίσης, καθιερώνεται διαδικασία ηλεκτρονικής ανάρ-
τησης και διαθεσιμότητας όλων των σχετικών μελετών (Κεφάλαιο Θ’).

3.10 Ορισμοί (ΝΟΚ, ν. 4067/2012, άρθρο 2) 

1. Αίθριο: είναι το μη στεγασμένο τμήμα του κτιρίου, που περιβάλλεται από 
όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα όρια του οικοπέδου, στο οποίο 
μπορούν να έχουν ανοίγματα, χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης και 
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εγγράφεται σε αυτό κύκλος διαμέτρου Δ. Ως αίθριο, ορίζεται και το 
ηλιακό αίθριο, όταν αυτό περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το 
κτίριο, στεγάζεται από διαφανή στοιχεία (κινητά ή μη) έμμεσου ηλιακού 
κέρδους και συνεισφέρει στη συνολική ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. 
Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, ο χώρος αυτός κατά τη θερινή περί-
οδο σε τμήματά του αφήνεται ανοικτός, σύμφωνα με σχετική μελέτη ή 
σκιάζεται από ελαφριά στοιχεία σκίασης.

2. Αιολικά ενεργειακά συστήματα: είναι οι εγκαταστάσεις, που επιτρέπουν 
την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για την κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών του κτιρίου.

3. Ακάλυπτος χώρος: είναι ο χώρος του οικοπέδου, που δεν δομείται. Πε-
ριλαμβάνει τον υποχρεωτικά ακάλυπτο και προαιρετικούς ακάλυπτους.

α. Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου: είναι ο χώρος, που 
δεν δομείται και παραμένει ακάλυπτος λόγω εφαρμογής του ρυμοτο-
μικού σχεδίου, τήρησης των υποχρεωτικών αποστάσεων από τα όρια 
του οικοπέδου, προκειμένου να μην υπάρχει υπέρβαση της επιτρεπό-
μενης κάλυψης της περιοχής.

β. Προαιρετικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου: είναι αυτός, που αφή-
νεται αδόμητος πέραν του υποχρεωτικώς ακαλύπτου.

4. Ανοίγματα χώρου κτιρίου: είναι το κενό, που τυχόν υπάρχει στην οροφή 
του ανώτατου σε κάθε θέση ορόφου, καθώς και τα κενά όλων των τοί-
χων, τα οποία είτε παραμένουν ελεύθερα είτε κλείνουν με ανοιγόμενα ή 
σταθερά κουφώματα και χρησιμοποιούνται για επικοινωνία των χώρων 
μεταξύ τους ή με το ύπαιθρο ή για το φυσικό φωτισμό ή για τον αερισμό 
των χώρων κτιρίου ή για αποθήκευση ηλιακής θερμότητας.

5. Ανοικτός Εξώστης (μπαλκόνι): είναι η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου 
ορόφου ή του δώματος, που προβάλλεται πέρα από τις επιφάνειες των 
όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για την προσωρινή παραμονή 
ανθρώπων ή και την προσπέλασή τους προς χώρους κύριας ή βοηθητι-
κής χρήσης. Επιτρέπεται επί του ανοικτού εξώστη, η κατασκευή υδάτι-
νων στοιχείων, με την προϋπόθεση της διασφάλισης ελεύθερου ύψους 
2,20 μ. πάνω από την τελική στάθμη του ύδατος και κάτω από την χαμη-
λότερη στάθμη του φέροντος οργανισμού του υδάτινου στοιχείου.
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6. Ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι: είναι οι μη θερμαινόμενοι στεγασμένοι χώ-
ροι, που διαθέτουν μία τουλάχιστον ανοιχτή πλευρά προς κοινόχρηστο 
χώρο ή προς τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου και το μήκος του 
ανοίγματος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 35% του συνολικού μήκους του 
περιγράμματος του ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου.

7. Απόσυρση κτιρίου: είναι η κατεδάφιση κτιρίου κύριας χρήσης, ενεργεια-
κής κατηγορίας χαμηλότερης του επιτρεπόμενου ορίου, που προβλέπε-
ται στους σχετικούς κανονισμούς και η αντικατάσταση του με κτίριο που 
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

α. Απομείωση καθ’ ύψος: είναι η κατεδάφιση ορισμένων από τους ανώτε-
ρους ορόφους ή και του συνόλου κτιρίου κύριας χρήσης, προς όφελος 
του πολιτιστικού περιβάλλοντος, ή της μείωσης φαινομένου θερμικής 
νησίδας, ή της βελτίωσης της οπτικής συνοχής της περιοχής στην οποία 
βρίσκεται το αποσυρόμενο μερικώς κτήριο από την άποψη του περι-
γράμματος στον ορίζοντα (sky line) και της μορφολογικής συνοχής του 
πολεοδομικού συνόλου σε επίπεδο δρόμου ή γειτονιάς.

8. Αρχιτεκτονικές προεξοχές, αρχιτεκτονικά στοιχεία, ογκοπλαστικές προ-
εξοχές και διακοσμητικά στοιχεία: είναι τα φέροντα ή μη στοιχεία του 
κτιρίου, που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των όψεων του.

9. Αστικός σχεδιασμός: είναι η ρύθμιση του φυσικού (χερσαίου και θα-
λάσσιου) και δομημένου χώρου μέσα από τον έλεγχο των αντιθέσεων 
/ ανταγωνισμού στην κατασκευή του οικιστικού ιστού, όπως προκύπτει 
από πολεοδομική μελέτη. Αποδίδει ογκοπλαστικά μοντέλα της προσδο-
κώμενης εικόνας του χώρου και σχεδιασμό της ροής αλληλουχίας των 
στοιχείων του δημόσιου χώρου, όπως πλατείες, εστιακά σημεία, χώροι 
πρασίνου, υδάτινα στοιχεία των διατηρητέων οικιστικών συνόλων και 
των χώρων πολιτιστικού ή ιστορικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

10. Βιοκλιματικός σχεδιασμός: κτιρίου είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός του 
κτιρίου, που αποσκοπεί στη βέλτιστη εκμετάλλευση των φυσικών και κλι-
ματολογικών συνθηκών μέσω της χρήσης κυρίως παθητικών συστημά-
των, με σκοπό να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερ-
μικής άνεσης, ποιότητας αέρα και φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια 
όλου του έτους με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.
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11. Βιοκλιματικό κτίριο: είναι το κτίριο, του οποίου ο σχεδιασμός ανταπο-
κρίνεται στις κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντός του, μέσω της 
χρήσης κυρίως παθητικών συστημάτων, με τρόπο ώστε να επιτυγχά-
νονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης, ποιότητας 
αέρα και φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια όλου του έτους, με την 
ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και κατατάσσεται στις ανώτε-
ρες ενεργειακά κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται.

12. Γήπεδο: είναι η συνεχόμενη έκταση γης, που αποτελεί αυτοτελές και 
ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαι-
ρέτου, σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου.

13. Δεξαμενή αποχέτευσης: είναι ο στεγανός χώρος, όπου συγκεντρώνο-
νται τα λύματα του κτιρίου.

14. Διάγραμμα Εφαρμογής (ΔΕ) ή Τεχνική Έκθεση (ΤΕ): είναι αυτό, που ορί-
ζει την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων.

15. Διπλά κελύφη: είναι κατασκευές συστήματος πρόσοψης, που αποτελεί-
ται από μια εξωτερική και μια εσωτερική επιφάνεια, μεταξύ των οποί-
ων μεσολαβεί κενό ικανών διαστάσεων στο οποίο διακινείται αέρας και 
μπορεί να εξυπηρετήσει τη βιοκλιματική λειτουργία του κτιρίου.

16. Δομικό έργο: είναι κάθε είδους κατασκευή, ανεξάρτητα από τα υλικά και 
τον τρόπο κατασκευής της, που είναι σταθερά συνδεδεμένη με το έδα-
φος, δεν έχει δυνατότητα αυτοκίνησης και δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί.

17. Δρόμοι ή οδοί: είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών.

18. Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας: νοούνται οι οδοί με προτεραιότητα στην 
κίνηση των πεζών, στους οποίους με κατάλληλες διαμορφώσεις εξασφα-
λίζεται, πέραν των αναφερομένων στη χρήση πεζοδρόμου της παρ. 59 
του παρόντος άρθρου, η διέλευση οχημάτων με χαμηλή ταχύτητα ή και 
η στάθμευση.

α. Δώμα κτιρίου: είναι η οροφή του τελευταίου ορόφου του. Στο δώμα 
επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 19. Όταν σε ένα κτίριο πε-
ριλαμβάνονται περισσότεροι του ενός τελευταίοι όροφοι, λόγω αρ-
χιτεκτονικού σχεδιασμού, τότε τα δώματα του κτιρίου δύνανται να 
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είναι περισσότερα του ενός. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπονται οι 
κατασκευές του άρθρου 19 σε περισσότερα του ενός δώματα.

β. Δώμα ορόφου: είναι το τμήμα του δαπέδου ενός ορόφου (πάνω από 
τον ισόγειο όροφο), που έχει προκύψει από την υποχώρηση του ορό-
φου σε σχέση με τον υποκείμενο όροφο. Το δώμα ορόφου μπορεί να 
είναι στεγασμένο (από κλειστό χώρο ή μη) δημιουργώντας εσοχή στο 
κτίριο.

19. Εγκατάσταση: είναι η κατασκευή ή υποδομή που προορίζεται ή απαι-
τείται για τη λειτουργία, εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κτιρίων, όπως 
οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματι-
σμού, δροσισμού, διανομής και εκροής ύδατος, θέρμανσης, φυσικού 
αερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, τα στοιχεία μονάδων «Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερ-
μότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ)», οι καπναγωγοί, οι επιγρα-
φές, οι κεραίες.

20. Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλης ή πολεοδομι-
κό σχέδιο ή εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη: είναι το διάγραμμα με τον 
τυχόν ειδικό πολεοδομικό κανονισμό, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις και καθορίζει τους ειδικούς όρους δόμησης, τους κοι-
νόχρηστους, κοινωφελείς και δομήσιμους χώρους και τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη τους.

21. Ειδικά κτίρια: είναι τα κτίρια, των οποίων η κύρια χρήση σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 50% της συνολικής επιφάνειας δόμησης τους δεν είναι 
η κατοικία.

22. Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις δημόσιου ενδιαφέροντος: είναι όσα 
χαρακτηρίζονται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, 
στον οποίο υπάγεται η χρήση του κτιρίου.

23. Εκσκαφή, επίχωση ή επίστρωση: είναι οι κατασκευές διαμόρφωσης του 
εδάφους για δόμηση σε οικόπεδο ή γήπεδο. Εργασίες εκσκαφής, επίχω-
σης ή επίστρωσης που εκτελούνται για άλλον σκοπό εγκρίνονται από 
την εκάστοτε αρμόδια αρχή.

24. Ελαφρά κατασκευή: είναι η κατασκευή με φέροντα οργανισμό και στοι-
χεία πλήρωσης μειωμένου μόνιμου φορτίου ιδίου βάρους σε σχέση με 
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τις συμβατικές κατασκευές, όπως αυτές από οπλισμένο σκυρόδεμα ή 
λιθοδομή φέρουσας τοιχοποιίας.

25. Ελεύθερο ύψος σε τυχόν σημείο του δαπέδου ορόφου ή χώρου κτιρίου: 
είναι το μήκος της κατακόρυφης γραμμής, μεταξύ του ανώτατου σημεί-
ου του τελειωμένου δαπέδου μέχρι το κατώτατο σημείο της τελειωμέ-
νης οροφής ή τυχόν ψευδοροφής.

26. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης / δροσισμού: είναι τα ηλια-
κά συστήματα, που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για την κυκλοφορία 
και διακίνηση της ηλιακής θερμότητας.

27. Επιτρεπόμενος όγκος του κτιρίου: είναι ο επιτρεπόμενος όγκος σε κυβι-
κά μέτρα κάθε κτιρίου μέσα στο ιδεατό στερεό και υπολογίζεται από την 
οριστική στάθμη του εδάφους.

28. Εσωτερικός εξώστης (πατάρι): είναι ο προσβάσιμος χώρος που βρί-
σκεται εντός χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋπο-
θέσεις χώρου κύριας χρήσης και έχει προσπέλαση από το χώρο αυτόν 
και το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο του κτιρίου και το κεντρικό κλιμα-
κοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Αποτελεί παράρτη-
μα της υποκείμενης χρήσης, έχει συνολικό καθαρό εμβαδόν, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί του τοίχοι, μικρότερο του 70% της 
μικτής επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και 
δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ως υποκείμενος χώρος, νοείται η 
συνολική επιφάνεια της κάτοψης, συμπεριλαμβανομένων των τοίχων 
που την ορίζουν. Κάτω από τον εσωτερικό εξώστη είναι χώροι κύριας ή 
βοηθητικής χρήσης, όπως διάδρομοι, χώροι υγιεινής. Στον υπολογισμό 
του ποσοστού του εσωτερικού εξώστη προσμετράται η κλίμακα ανόδου, 
που συνδέει τον εσωτερικό εξώστη με τον χώρο της υποκείμενης επιφά-
νειας (δεν προσμετράται η κλίμακα του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου 
ή του κεντρικού κλιμακοστασίου αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας). 
Το πατάρι δύναται να είναι συνεπίπεδο με όροφο ή σοφίτα του κτιρίου, 
να είναι προσπελάσιμο από τους παραπάνω χώρους και να φέρει κλει-
στούς βοηθητικούς χώρους, σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειάς του 
και σε απόσταση ενός (1) τουλάχιστον μέτρου από τα ανοικτά όρια. Σε 
περίπτωση κτιρίου με στέγη, αν το πατάρι βρίσκεται κάτω από τη στέγη 
δύναται να αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο κάτω από την στέγη. Σε 
αυτήν την περίπτωση, για τον υπολογισμό του ελεύθερου ύψους ο πα-
ραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί 



149

τους όρους ελεύθερου ύψους των χώρων κύριας χρήσης.

29. Ζεύξη κτιρίων: είναι κατασκευή ή τμήμα κτιρίου, το οποίο αναπτύσσε-
ται είτε πάνω από κοινόχρηστο χώρο, όπως δρόμο, πεζόδρομο είτε πάνω 
από ακάλυπτο χώρο ακινήτου και συνδέει κτίρια μεταξύ τους σε ένα ή 
περισσότερα επίπεδα. Η ζεύξη κτιρίων μπορεί να γίνεται και υπόγεια.

30. Ιδεατό στερεό: είναι το υπέργειο στερεομετρικό σχήμα μέσα στο οποίο 
επιτρέπεται η κατασκευή του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του.

31. Καθαρό εμβαδόν δαπέδου: είναι το εμβαδόν του χώρου χωρίς τα περι-
μετρικά δομικά στοιχεία που τον ορίζουν.

32. Καθαρός όγκος του χώρου: είναι ο όγκος, που περικλείεται από τις κα-
τώτατες επιφάνειες της οροφής ή ψευδοροφής, τις περιμετρικές επιφά-
νειες των φερόντων στοιχείων και στοιχείων πλήρωσης και του δαπέδου 
του χώρου.

33. Καθολικός σχεδιασμός ή σχεδιασμός για όλους: είναι ο σχεδιασμός 
προϊόντων δομημένου περιβάλλοντος, που θα μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν από όλους τους ανθρώπους, χωρίς ανάγκη προσαρμογής ή εξει-
δικευμένου σχεδιασμού στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση.

34. Κάλυψη του οικοπέδου: είναι η επιφάνεια, που ορίζεται πάνω σε ορι-
ζόντιο επίπεδο από τις προβολές όλων των περιγραμμάτων των κτιρίων 
του οικοπέδου, εξαιρουμένων των χώρων που ορίζονται στο άρθρο 12.

35. Κατασκευή: είναι κάθε ασφαλές τεχνικό έργο.

36. Κατασκευές πλήρωσης: είναι οι κατασκευές, που υλοποιούν οικοδομικά 
το κέλυφος και την εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων.

37. Κλειστός εσωτερικός εξώστης (κλειστό πατάρι): είναι προσβάσιμος 
αποθηκευτικός χώρος με ελεύθερο ύψος έως 1,80 μ. χωρίς μόνιμη κα-
τασκευή κλίμακας, έχει βοηθητική χρήση, δεν θεωρείται όροφος και 
δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Βρίσκεται εντός χώρου, 
όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας ή 
βοηθητικής χρήσης. Τυχόν κλειστοί χώροι, που προκύπτουν κατ’ επέκτα-
ση σοφίτας και πληρούν τις προϋποθέσεις των κλειστών εσωτερικών 
εξωστών, δύνανται να θεωρούνται κλειστοί εσωτερικοί εξώστες.
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38. Κλειστός εξώστης («έρκερ»): είναι η κλειστή από όλες τις εξωτερικές 
πλευρές οριζόντια προεξοχή δαπέδου τμήματος ορόφου που προβάλλει 
πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και εξέχει του περι-
γράμματος κάλυψης του ορόφου. Ο κλειστός εξώστης δύνανται να έχει 
ανοίγματα και στις κλειστές εξωτερικές πλευρές του.

39. Κοινόχρηστοι χώροι: είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθο-
ρίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή 
χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

40. Κοινωφελείς χώροι: είναι οι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκρι-
μένο ρυμοτομικό σχέδιο ή τοπικό ρυμοτομικό ή σχέδιο οικισμού και προ-
ορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας δημόσιου ή 
ιδιωτικού χαρακτήρα.

41. Κορυφογραμμή: είναι η νοητή γραμμή, που σχηματίζουν οι διαδοχικές 
κορυφές και οι αυχένες μιας οροσειράς, όπως αυτή προβάλλεται στον 
ορίζοντα, στο τμήμα του ορίου της λεκάνης απορροής με τα μέγιστα 
υψόμετρα.

42. Κτίριο: είναι η κατασκευή, που αποτελείται από χώρους και εγκαταστά-
σεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη.

43. Κτίριο ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης: είναι το κτίριο, που τόσο 
από το βιοκλιματικό σχεδιασμό του όσο και από τη χρήση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, παρουσιάζει πολύ υψηλή ενεργειακή κατάταξη 
σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, όπως ισχύει και η σχεδόν μηδενική ή πολύ χα-
μηλή ποσότητα ενέργειας, που απαιτείται για τη λειτουργία της χρήσης 
του, καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, μονάδες ΣΗΘΥΑ, καθώς και 
της παραγόμενης ενέργειας επιτόπου ή πλησίον.

44. Κύρια όψη: είναι κάθε όψη του κτιρίου, που βλέπει σε δημόσιο κοινό-
χρηστο χώρο, όπως ορίζεται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

45. Λυόμενη κατασκευή: είναι η κατασκευή, που αποτελείται από συναρμο-
λογούμενα και αποσυναρμολογούμενα δομικά στοιχεία πιστοποιημένα 
από αρμόδιο φορέα, που τοποθετούνται σε σταθερή βάση.

46. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου: είναι το ύψος του ανώτατου 
επιπέδου του κτιρίου, πάνω από το οποίο απαγορεύεται κάθε δόμηση 



151

εκτός από τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται ειδικά και περιοριστικά. 
Η μόνωση και η επίστρωση-επικάλυψη της τελικής άνω επιφάνειας του 
ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, δύνανται να βρίσκονται πάνω από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου.

47. Μικτό εμβαδόν είναι το εμβαδόν του χώρου, συμπεριλαμβανομένων 
των περιμετρικών δομικών στοιχείων, που τον ορίζουν. Σε περίπτωση 
όμορων χώρων λαμβάνεται το ήμισυ του δομικού στοιχείου στον υπο-
λογισμό.

48. Οικοδομική γραμμή: είναι η γραμμή, που καθορίζεται από εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο και αποτελεί όριο της δόμησης στο οικοδομικό τε-
τράγωνο προς τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει.

49. Οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ): είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση, που 
βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και περιβάλλεται 
από κοινόχρηστους χώρους ή και εκτός σχεδίου περιοχή.

50. Οικόπεδο: είναι η συνεχόμενη έκταση γης, που αποτελεί αυτοτελές και 
ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαι-
ρέτου και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα 
όρια οικισμού χωρίς σχέδιο. Ανάλογα με τη θέση τους στο οικοδομικό 
τετράγωνο τα οικόπεδα χαρακτηρίζονται μεσαία εφόσον έχουν ένα πρό-
σωπο σε κοινόχρηστο χώρο, γωνιακά εφόσον έχουν πρόσωπα σε συμβο-
λή δύο κοινόχρηστων χώρων, διαμπερή εφόσον έχουν πρόσωπα σε δύο 
διαφορετικούς κοινόχρηστους χώρους.

51. Όμορα ή γειτονικά οικόπεδα ή γήπεδα: είναι τα οικόπεδα ή γήπεδα, που 
έχουν τουλάχιστον ένα κοινό όριο ή ένα κοινό τμήμα ορίου.

52. Όρια οικοπέδου ή γηπέδου: είναι οι γραμμές, που το χωρίζουν από τα 
όμορα οικόπεδα ή γήπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους ή μόνο από 
όμορα οικόπεδα ή γήπεδα. Τα όρια του οικοπέδου με τους κοινόχρη-
στους χώρους, συμπίπτουν με τα όρια του οικοδομικού τετραγώνου στις 
εντός σχεδίου περιοχές.

53. Όρια οικοδομικού τετραγώνου: είναι οι γραμμές, που το χωρίζουν από 
τους κοινόχρηστους χώρους ή την εκτός σχεδίου περιοχή.

54. Οριστική στάθμη εδάφους οικοπέδου ή γηπέδου: είναι η στάθμη του 
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εδάφους, όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με εκσκαφή, επίχωση ή επί-
στρωση, ύστερα από έκδοση άδειας δόμησης.

55. Όροφοι: είναι τα τμήματα του κτιρίου, τα οποία διαχωρίζονται καθ’ 
ύψος από διαδοχικά δάπεδα, με μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση, όπως 
ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση κτιρίου με στέγη, ο 
τελευταίος όροφος του κτιρίου, δύναται να αποτελεί ενιαίο σύνολο με 
το χώρο κάτω από την στέγη, εφόσον ο πλέον ενιαίος χώρος πληροί τις 
ελάχιστες αποστάσεις ύψους, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

56. Όψεις του κτιρίου: είναι οι επιφάνειες του κτιρίου προς τους κοινό-
χρηστους ή και ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου και ορίζονται, σύμ-
φωνα με τον προσανατολισμό τους. Ως όψεις του κτιρίου, θεωρούνται 
επίσης, οι στέγες και τα δώματα με τα κιγκλιδώματά ή/και τα στηθαία 
ασφαλείας, καθώς και με τις κατασκευές του άρθρου 19 και τα κλειστά 
τμήματα των πυλωτών. Στις όψεις του κτιρίου συμμετέχουν οι επιφάνει-
ες των εξωτερικών θερμομονώσεων, οι επενδύσεις και τα επιχρίσματα 
του κτιρίου.

57. Παθητικά ηλιακά συστήματα ψύξης ή θέρμανσης: είναι οι κατασκευές 
ή οι εγκαταστάσεις, που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και αποτελούν 
συστατικά μέρη του κτιρίου. Οι βασικές κατηγορίες είναι:

α. Συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, όπως σε νότια ανοίγματα.

β. Συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους (όπως ηλιακός χώρος θερμοκή-
πιο, ηλιακός τοίχος, θερμοσιφωνικό πέτασμα, ηλιακό αίθριο).

γ. Συστήματα δροσισμού (όπως ο ηλιακός αγωγός, τα σκίαστρα, οι ενερ-
γειακοί υαλοπίνακες).

58. Παραχωρημένοι σε δημόσια κοινή χρήση χώροι του οικοπέδου: είναι οι 
χώροι που έχουν αποδοθεί ανταποδοτικά σε δημόσια χρήση με συμβο-
λαιογραφική πράξη, χωρίς να χάνονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των 
παραχωρητών.

59. Πεζόδρομοι: είναι οι διαμορφωμένοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι ελεύθεροι 
χώροι, που εξυπηρετούν τη συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλο-
φορία των πεζών, των ΑΜΕΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων. Σε αυτούς 
απαγορεύεται η στάθμευση και επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο τα 
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οχήματα που κινούνται προς και από εισόδους εξόδους χώρων στάθμευ-
σης των παρόδιων χρήσεων, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης 
της περιοχής ή χώρων στάθμευσης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας 
κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης δυνάμει της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 19 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α’), εκτός αν άλλως ορί-
ζεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

60. Πέργκολα: είναι η εξωτερική ασκεπής σταθερή κατασκευή, που προο-
ρίζεται για την αναρρίχηση των φυτών ή για την ηλιοπροστασία με την 
τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων από ύφασμα, προσωρινών σκιά-
στρων από καλαμωτή και κινητών στοιχείων, αποκλειομένων οποιωνδή-
ποτε άλλων κατακόρυφων ή οριζόντιων στοιχείων πλήρωσης του φέρο-
ντα οργανισμού της κατασκευής. Κατ’ εξαίρεση ύστερα από γνωμοδό-
τηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επιτρέπεται η κατασκευή κατακό-
ρυφων στοιχείων πλήρωσης του φέροντος οργανισμού της κατασκευής 
για λόγους ανεμοπροστασίας και μέχρι ύψους 2,00 μ., αποκλειόμενης 
της δημιουργίας κλειστού χώρου.

61. Περίγραμμα κτιρίου: αποτελεί η προβολή επί του εδάφους όλων των 
χώρων του, που προσμετρώνται στην κάλυψη.

62. Περίφραξη ή περίφραγμα: είναι η κατασκευή με την οποία διαχωρί-
ζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή 
γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο.

63. Πίσω όριο μεσαίου οικοπέδου: είναι αυτό που δεν έχει κανένα κοινό ση-
μείο με τη ρυμοτομική γραμμή, το μέσο του απέχει τη μέγιστη απόσταση 
από τη ρυμοτομική γραμμή και δεν είναι πλάγιο όριο.

64. Πλάγια όρια μεσαίου οικοπέδου: είναι αυτά που το ένα άκρο τους βρί-
σκεται επί της ρυμοτομικής γραμμής ή έχουν κοινό άκρο με το τμήμα 
πλάγιου ορίου που βρίσκεται επί της ρυμοτομικής γραμμής και δεν είναι 
πίσω όριο. Πλάγια όρια γωνιακού, διαγωνιαίου ή διαμπερούς οικοπέ-
δου, είναι όλα τα όρια των οικοπέδων αυτών με τις όμορες ιδιοκτησίες.

65. Πλάτος δρόμου: σε κάθε σημείο είναι το μήκος της καθέτου στον άξονα 
της οδού μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών.

66. Πληθυσμός κτιρίου, ορόφου ή χώρου ή δομικού έργου: είναι ο μέγιστος 
αριθμός ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο 
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κτίριο ή στον όροφο ή στον χώρο ή στο δομικό έργο.

67. Ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου: είναι ο λόγος της μέγιστης επιφά-
νειας, που επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του 
οικοπέδου.

68. Ποσοστό υποχρεωτικής φύτευσης ακαλύπτου: είναι ο αριθμός που πολ-
λαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του υποχρεωτικού ακαλύπτου, ορί-
ζει την υποχρεωτικά φυτεμένη επιφάνεια του οικοπέδου.

69. Πραγματοποιούμενο μέσο ύψος χώρου: είναι ο λόγος του καθαρού 
όγκου του προς το εμβαδόν της επιφάνειας του δαπέδου του.

70. Προκήπιο (ή πρασιά): είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου που 
βρίσκεται μεταξύ της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής, όπως αυ-
τές ορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

71. Προσβασιμότητα: είναι το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που 
επιτρέπει σε όλα τα άτομα χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών 
χαρακτηριστικών, όπως σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικό-
τητα να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν αυτόνομα, με 
ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις 
υποδομές αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα 
αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

72. Προστέγασμα: είναι το μη προσβάσιμο σταθερό ή κινητό στοιχείο σε 
συνέχεια των όψεων του κτιρίου (πρόβολος) και πέρα από την επιφά-
νειά του. Τα κινητά προστεγάσματα (τέντες) δύναται να έχουν κατακό-
ρυφα στηρίγματα.

73. Πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου: είναι το όριο του προς τον κοινόχρη-
στο χώρο.

74. Προσωρινή κατασκευή: είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλή-
ρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή 
θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμε-
να μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά 
το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής απο-
βλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδο-
μήσιμο ή μη χώρο.
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75. Πρόχειρη κατασκευή: είναι η κατασκευή, που υλοποιείται με πρόχειρο 
τρόπο, από ασύνδετα ευτελή υλικά, όπως τσιμεντόλιθοι, λαμαρίνες, σα-
νίδες.

76. Ρυμοτομική γραμμή: είναι η γραμμή, που καθορίζεται από εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο και οριοθετεί το οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο σε 
σχέση με τον κοινόχρηστο χώρο, που το περιβάλλει ή εκτός σχεδίου πε-
ριοχή.

77. Ρυμοτομούμενο τμήμα: είναι το τμήμα ιδιοκτησίας (οικοπέδου ή κτιρί-
ου), που βρίσκεται εντός εγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων του ρυμο-
τομικού σχεδίου, όπως δρόμους, πλατείες.

78. Στάθμη φυσικού εδάφους: είναι η υπάρχουσα στερεομετρική επιφάνεια 
του φυσικού εδάφους.

79. Στέγαστρο: είναι η μη προσβάσιμη σταθερή κατασκευή, σε πρόβολο ή 
επί υποστυλωμάτων, που κατασκευάζεται με συμπαγή σταθερά ή κινη-
τά στοιχεία στην οροφή του. Το στέγαστρο είτε τοποθετείται σε επαφή 
με μία όψη χωρίς να αποτελεί συνέχεια του φέροντος οργανισμού υπό 
την προϋπόθεση, ότι είναι κατασκευασμένο από διαφορετικό υλικό είτε 
απέχει ελάχιστη απόσταση δ/4 από οποιαδήποτε όψη του κτιρίου, χωρίς 
να ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί. Επιτρέπονται, κατόπιν γνωμοδότη-
σης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, κάθετα στοιχεία πλήρωσης, απο-
κλειόμενης της δημιουργίας κλειστού χώρου.

80. Στέγη: είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει 
τη φέρουσα κατασκευή και μπορεί να αποτελείται από επιφάνειες δια-
φόρων μορφών, κλίσεων και υλικών. Επιτρέπονται ανοίγματα στη στέγη, 
που ακολουθούν τη στερεομετρία της, όσο και ανοίγματα στους τυχόν 
τοίχους που συμμετέχουν σε αυτήν, για τον φωτισμό και αερισμό του 
χώρου.

81. Σοφίτα: είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται 
κάτω από την επικλινή στέγη του κτιρίου και δύναται το δάπεδό της να 
βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από το σημείο έδρασης της στέγης. Η 
σοφίτα αποτελεί ενιαίο σύνολο με τον χώρο κάτω από τη στέγη και ο 
παραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία για τον υπολογισμό του ελεύ-
θερου ύψους. Η σοφίτα, δύναται να έχει πρόσβαση σε δώμα ή δώμα 
ορόφου του κτιρίου. Δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί 
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ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο της σοφί-
τας από κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. 
Δύναται, η επέκταση του δαπέδου της προσμετρώντας την επιφάνεια 
πλέον του 50% στον συντελεστή δόμησης.

82. Συντελεστής δόμησης (ΣΔ): είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασια-
ζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου ή γηπέδου, δίνει τη συνολική 
επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης.

83. Συντελεστής κατ’ όγκο εκμετάλλευσης (ΣΟ): του οικοπέδου ή γηπέδου 
είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του 
οικοπέδου, δίνει το συνολικό επιτρεπόμενο όγκο του πάνω από την ορι-
στική στάθμη του εδάφους.

84. Τυφλή όψη: είναι η πλευρά του κτιρίου, που κατασκευάζεται στα όρια 
της ιδιοκτησίας με τα όρια του όμορου οικοπέδου.

85. Υδάτινες επιφάνειες: είναι οι δομημένες επιφάνειες, στις οποίες εξα-
σφαλίζεται συνεχής παρουσία νερού, είτε σε ηρεμία είτε σε μηχανικά 
υποβοηθούμενη ροή.

86. Υδροκρίτης: είναι το όριο, το οποίο ορίζει την έκταση που καταλαμβά-
νει η λεκάνη απορροής ανάντη μιας δεδομένης διατομής ‘Α’ υδατορεύ-
ματος.

α. Υπαίθριος χώρος του κτιρίου: είναι ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται 
πάνω από την οροφή των κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων του, καθώς 
και πάνω από την οροφή της πυλωτής.

87. Υπόγειο: είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή δεν υπερ-
βαίνει την απόσταση 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους.

88. Υπόσκαφο: είναι το κτίριο ή το τμήμα κτιρίου, που κατασκευάζεται υπό 
τη στάθμη του φυσικού εδάφους και παρουσιάζει μόνο μια ορατή όψη. 
Η κατασκευή του γίνεται κάτω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, με 
επέμβαση σε αυτό και πλήρη επαναφορά στην αρχική του μορφή. Τα 
υπόσκαφα κτίρια μπορούν να έχουν κύρια ή βοηθητική χρήση.

90. Ύψος κτιρίου: σε κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη απόσταση από το 
σημείο τομής της όψης του κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδα-
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φος έως τη στάθμη της τελικής άνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου 
στη θέση αυτήν, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η μόνωση και η επί-
στρωση – επικάλυψη. Σε περίπτωση κτιρίου με στέγη, το ύψος κτιρίου 
σε κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο τομής της 
όψης του κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως τη στάθμη 
της κάτω επιφάνειας έδρασης της στέγης. Το μεγαλύτερο από τα ύψη, 
που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του 
κτιρίου.

91. Ύψος στέγης: είναι η μεγαλύτερη κάθετη απόσταση από το σημείο έδρα-
σής της έως το ανώτατο σημείο της, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται 
η μόνωση και η επίστρωση-επικάλυψή της, και, αν δεν ορίζεται διαφορε-
τικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,00 μ. από το ανώτατο επιτρεπόμενο 
ύψος της περιοχής.

92. Φέρων οργανισμός: του κτιρίου ή φέρουσα κατασκευή του είναι το 
τμήμα, που μεταφέρει άμεσα ή έμμεσα στο έδαφος τα μόνιμα, ωφέλιμα 
και γενικά τα φορτία των δυνάμεων, που επενεργούν σε αυτό.

93. Φυτεμένες επιφάνειες: είναι οι διαστρωμένες δομημένες επιφάνειες, 
που έχουν φυσικό ή εμπλουτισμένο χώμα και βλάστηση ή υδάτινες επι-
φάνειες σε συνδυασμό μεταξύ τους.

94. Χρήση του κτιρίου: είναι αυτή για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια δό-
μησης ή σε κάθε περίπτωση αυτή, που αναγράφεται στην ταυτότητα κτι-
ρίου.

95. Χώροι κύριας χρήσης: των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυ-
πηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρη-
στών του σε αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι 
χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία. Οι χώροι κύριας χρήσης 
έχουν για τα κτίρια, που κατασκευάζονται μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,50 μ.

96. Χώροι βοηθητικής χρήσης: είναι χώροι, που δεν προορίζονται για την 
εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των 
χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι χώροι κυκλοφορίας, διάδρομοι, 
προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθήκες, 
χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτίρια παραμονής ζώων.
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97. Ψηλά κτίρια: είναι τα κτίρια, που έχουν ύψος μεγαλύτερο από το προ-
βλεπόμενο στο άρθρο 15, βάσει ειδικών όρων δόμησης που έχουν ορι-
σθεί με ειδικά διατάγματα.

3.11 Διαχείριση Ωρίμανσης Εμπορικότητας Ακίνητου

Κανένα ακίνητο δεν είναι έτοιμο να πουληθεί ή και να μισθωθεί ανά πάσα 
στιγμή. Στην πράξη, τις περισσότερες φορές τα ακίνητα «βγαίνουν στην αγο-
ρά» πρόχειρα και βιαστικά χωρίς κατάλληλη προετοιμασία και μόνο όταν 
βρεθεί ο υποψήφιος αγοραστής / μισθωτής ο ιδιοκτήτης ξεκινά τη διαδικα-
σία συλλογής και έκδοσης όλων των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλή-
ρωση της συναλλαγής. Η πρακτική αυτή ωστόσο αποτελεί αιτία απροσδιόρι-
στων και μεγάλων καθυστερήσεων, παρεξηγήσεων, και τελικά σε αρκετές πε-
ριπτώσεις υπαναχωρήσεων. Ιδιοκτήτες και υποψήφιοι αγοραστές που πραγ-
ματοποιούν περιορισμένο αριθμό περιουσιακών συναλλαγών σε ολόκληρη 
τη ζωή τους είναι λογικό να αγνοούν τις επιπτώσεις αυτής της πρακτική. 

Οι μεσίτες όμως, ως επαγγελματίες με κύριο αντικείμενο τη μεσολάβηση σε 
πολλές περιουσιακές συναλλαγές, απαιτείται να γνωρίζουν τα στάδια της 
εμπορικής ωρίμανσης των ακινήτων, τόσο για να προασπίζονται τα συμφέ-
ροντα τους και να μην ξοδεύουν χρόνο σε υποθέσει που δεν θα αποδώσουν 
καρπούς, όσο και αυτά των πελατών τους.

Η σωστή προετοιμασία για την ανάληψη από τον μεσίτη ενός ακινήτου προϋ-
ποθέτει τη συγκρότηση και εν συνεχεία μελέτη του φακέλου, που περιλαμβά-
νει την νομική και πολεοδομική κατάσταση του. Με τον τρόπο αυτό ο μεσίτης 
αφενός προστατεύει τη φήμη και το χρόνο, τόσο τον δικό του όσο και των 
πελατών του και δεν δημοσιεύει εκείνα τα ακίνητα που δεν είναι ώριμα να 
μεταβιβαστούν / μισθωθούν. 

Επιπροσθέτως, η εκ των προτέρων μελέτη των νομικών και πολεοδομικών 
χαρακτηριστικών του ακινήτου απαιτείται για τον εντοπισμό τόσο της βέλ-
τιστης χρήσης του όσο και του αγοραστικού κοινού – στόχου (target group) 
που θα ωφεληθεί περισσότερο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιό-
τητές του, οπότε και θα πληρώσει περισσότερα για να το αποκτήσει. Με τον 
τρόπο αυτό ο επαγγελματίας μεσίτης διευρύνει την «πίτα» της διαπραγμά-
τευσης, αναδεικνύει προστιθέμενες αξίες και προάγει “win – win” συναλλα-
γές.
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Στην συνέχεια παρατίθενται τα στοιχεία, τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιη-
τικά που είναι απαραίτητα για μία μεταβίβαση. Η λίστα ακολουθεί χρονολο-
γική σειρά συλλογής και προετοιμασίας για την έκδοσή τους. 

Η εγκύκλιος (ΑΠ, 111748/705/19.11.20) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) απαιτεί πλέον, (από την 1η Ιανουαρίου 2021), κάθε κτίριο 
ή κτιριακή μονάδα, που διατίθεται προς πώληση ή προς μίσθωση, να έχει 
ήδη ΠΕΑ ώστε να δηλώνεται, σε κάθε δημοσίευση – αγγελία του ακινήτου, ο 
δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύ-
πτει από το ΠΕΑ, ώστε η ενεργειακή κατάταξη της ιδιοκτησίας να αποτελεί 
βασικό συγκριτικό στοιχείο για την διαμόρφωση της επιλογής του ενδιαφε-
ρόμενου αγοραστή/ενοικιαστή. 

Η θεσμοθετημένη πλέον Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας θα περιλαμβάνει πολλά από τα παρακάτω τεχνικά και νομικά 
στοιχεία και με τον τρόπο αυτό προετοιμάζει ευκολότερες και πιο διάφανες 
συναλλαγές για το μέλλον. Στην παρούσα φάση ωστόσο αποτελεί, για την 
πρώτη συναλλαγή κάθε ακινήτου, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και χρο-
νική καθυστέρηση.

3.12 Διεθνείς Σταθερές Μέτρησης Ακινήτων

Ο διεθνής συνασπισμός προτύπων μέτρησης ιδιοκτησίας “The International 
Property Measurement Standards Coalition (IPMS)” δημιουργήθηκε στις 30 
Μαΐου 2013 μετά από συνάντηση των ιδρυτικών μελών του στην Παγκόσμια 
Τράπεζα στην Ουάσιγκτον. Ο συνασπισμός στοχεύει στην εναρμόνιση των 
εθνικών προτύπων μέτρησης περιουσίας μέσω της δημιουργίας και υιοθέτη-
σης συμφωνημένων διεθνών προτύπων για τη μέτρηση των κτιρίων.

Ο συνασπισμός εργάζεται για την παραγωγή διεθνών προτύπων που θα επι-
τρέπουν τη μέτρηση διαφόρων κατηγοριών κτιρίων με διαφανή βάση. Το 
IPMS θα προωθήσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς αυξάνοντας την 
εμπιστοσύνη μεταξύ επενδυτών και κατοίκων, παρέχοντας συνεπείς μετρή-
σεις ακινήτων για συναλλαγές και αποτιμήσεις.
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Προκειμένου για την πλήρη ενημέρωση σας, σας προτρέπουμε να επισκε-
φτείτε τον ιστότοπο: 

 ☞ https://ipmsc.org/standards/

3.13 Δικαιολογητικά Σύνταξης Συμβολαίων/Συμβάσεων 

3.13.1 Μίσθωση

Κοινά στοιχεία απαραίτητά και για τους δύο συμβαλλόμενους (Εκμισθωτής 
και Μισθωτής)

 ▪ Φωτοτυπίες ταυτότητας.

 ▪ ΑΦΜ – ΔΟΥ από δημόσιο έγγραφο (π.χ. Ε1).

 ▪ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

3.13.2 Πώληση

Τα παρακάτω δικαιολογητικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κάθε 
σύμβαση (εάν πρόκειται για σύσταση, για πώληση αδόμητου αγρού, κτίσμα-
τος σε οικόπεδο κ.λπ.), επομένως απαιτείται πάντοτε η συμβολή του συμβο-
λαιογράφου.

Κοινά στοιχεία απαραίτητά και για τους δύο συμβαλλόμε-
νους (Πωλητής και Αγοραστής)

 ▪ Φωτοτυπίες ταυτότητας.

 ▪ ΑΦΜ – ΔΟΥ από δημόσιο έγγραφο (π.χ. Ε1). 

 ▪ Υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων, που υπογράφονται ενώπι-
ον συμβολαιογράφου, από τις οποίες προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμε-
νο κτίσμα δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, 

https://ipmsc.org/standards/
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δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το ν. 2242/1994.

Ο Μεταβιβάζων (Ιδιοκτήτης – Πωλητής) πρέπει να προσκο-
μίσει:

 ▫ Τίτλο Κτήσης

Σε περίπτωση που ο Τίτλος κτήσης είναι: 

 ▪ Γονική παροχή ή κληρονομιά ή δωρεά μετά την 31.12.2003:

Πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ, από το οποίο προκύπτει ότι δηλώθηκε η 
κληρονομιά / δωρεά / γονική παροχή, που αναφέρεται στον τίτλο κτήσης 
και ότι δεν οφείλεται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ΝΔ 118/1973, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του ν. 2961/2001

 ▪ Κληρονομιά μέχρι την 31.12.2003:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιοπάροχος 
του μεταβιβάζοντος απεβίωσε πριν από την 31.12.2003 και υπεύθυνη δήλωση 
του μεταβιβάζοντος ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γέ-
νεσης φορολογικής υποχρέωσης.

 ▪ Προίκα ή δωρεά ή γονική παροχή μέχρι και την 31.12.2003:

Επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου συμβολαίου (προικοσυμφώνου / 
δωρητηρίου / γονικής παροχής) και υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος 
ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής 
υποχρέωσης.

 ▫ Από Εθνικό Κτηματολόγιο

Εάν το ακίνητο βρίσκεται:

 ▪ Σε υπό κτηματογράφηση περιοχή βάσει του ν. 2308/1995 όπως τρο-
ποποιήθηκε με του ν. 3481/2006 και με τον ν. 4164/2013 και έχει ολο-
κληρωθεί η Α’ ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων 
προσαρτάται, ανάλογα, πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινή-
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του ή κτηματογραφικό απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου και 
Χαρτογράφησης ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ).

 ▪ Σε κτηματογραφημένη περιοχή βάσει του ν. 2308/1995, όπως τροπο-
ποιήθηκε με τον ν. 3481/2006. Προσαρτάται απόσπασμα κτηματολο-
γικού διαγράμματος του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, μαζί με 
το φύλλο εγγραφών.

 ▫ Επικυρωμένα αντίγραφα από την Πολεοδομία:

 ▪ άδειας οικοδομής,

 ▪ κάτοψης ορόφου/ ων μεταβιβαζόμενου ακινήτου,

 ▪ σχέδιο κάλυψης,

 ▪ τοπογραφικό διάγραμμα.

 ▫ Υπάρχουν Αυθαίρετες Κατασκευές ή Χρήσεις;

Εάν ΟΧΙ:

 ▪ Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, με το αντίστοιχο περιεχόμενο, σύμ-
φωνα με το ν. 4495/2017 (πρώην ν. 4178/2013, 4014/11), που φέρει τον 
μοναδικό αριθμό ακινήτου από ΤΕΕ και έχει ισχύ δύο (2) μηνών και η 
οποία συνοδεύεται – όπου ειδικότερα απαιτείται – από τοπογραφικό 
διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.

 ▪ Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος με το ίδιο ως άνω περιεχόμε-
νο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογρά-
φου.

Εάν ΝΑΙ:

 ▪ Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με το ν. 4495/2017, που φέ-
ρει τον μοναδικό αριθμό ακινήτου από ΤΕΕ και έχει ισχύ δύο (2) μη-
νών, και από την οποία προκύπτει ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο 
(οριζόντια ιδιοκτησία), μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή 
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κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κα-
τασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία 
από τις εξαιρέσεις του ν. 4495/2017, η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται 
–όπου ειδικότερα απαιτείται- από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημέ-
νο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων.

 ▪ Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος με το ίδιο ως άνω περιεχόμε-
νο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογρά-
φου.

 ▫ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Εκδίδεται από ενεργειακό επιθεωρητή και αποτυπώνει την ενεργειακή από-
δοση του πωλούμενου κτιρίου, το οποίο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατη-
γορία (Α+ έως Η), ενώ επίσης καταγράφει συστάσεις για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Η ενεργειακή κλάση απαιτείται πλέον να 
εμφανίζεται σε κάθε δημοσίευση πώλησης ή μίσθωσης του ακινήτου.

 ▫ Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του μεταβιβάζοντος.

Επιπλέον απαιτείται και η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας. Η εγκύ-
κλιος 41/2021 του e-ΕΦΚΑ προσδιορίζει τους απαλλασσόμενους από την 
υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας (ΑΑΕ) 
του e-Ε.Φ.Κ.Α.

 ▫ Βεβαίωση του Δήμου του ακινήτου (ΤΑΠ)

 ▪ Βεβαίωση του Δήμου του ακινήτου από την οποία προκύπτει ότι δεν 
οφείλεται «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)» για το μεταβιβαζόμενο 
ακίνητο, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 18 του ν. 2130/1993 
(ΦΕΚ 62/Α’/23.04.1993), η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 3 
του άρθρου 4 του ν. 4262/2014 και επανήλθε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 59 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31.07.2017).

Για την έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ χρειάζεται να κατατεθούν στον οικείο 
δήμο τα ακόλουθα:

 ▪ Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται 
το καθαρό εμβαδόν απαιτείται κάτοψη με βεβαίωση Μηχανικού (όταν 
πρόκειται για εργολάβους ή ιδιοκτήτες που έχουν κτίσει μόνοι τους 

https://www.taxheaven.gr/circulars/37008/egkyklios-e-efka-41-2021
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το ακίνητο απαιτείται εργολαβικό ή συμβόλαιο οικοπέδου και κάτοψη 
με βεβαίωση μηχανικού).

 ▪ Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος ακινήτου.

 ▪ Αποδεικτικό ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/ τών Ε9.

 ▪ Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη (ή των ιδιο-
κτητών).

 ▪ Πεντασέλιδη έκθεση μηχανικού, για όλα τα ακίνητα (ν. 3843/2010, ν. 
4178/2013, ν. 4495/2017).

 ▪ Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της 
υπογραφής, όταν δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή σε περίπτω-
ση πολλών συνιδιοκτητών. Για τους δικηγόρους αρκεί η σφραγίδα με 
τον αριθμό μητρώου τους. 

 ▪ Αίτηση.

 ▫ Βεβαίωση μη οφειλής αρδευτικών τελών (ΤΟΕΒ-ΟΑΔΥΚ)

Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται εντός δικτύου άρδευσης, απαιτείται βεβαίωση 
ότι δεν οφείλονται γι’ αυτό τέλη άρδευσης. Η συγκεκριμένη βεβαίωση αφο-
ρά μόνο στα κείμενα εκτός ορίων οικισμών ακίνητα (αγροτεμάχια) είτε έχουν 
οικοδομηθεί είτε όχι.

 ▫ Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του ν. 4174/2013, το οποίο συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 9, παράγραφος 2 του ν. 4223/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 
1279/2013 του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει για το μεταβιβαζόμε-
νο ακίνητο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του Υπουργείου Οικονομικών (Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων), από το οποίο προκύπτει ότι ο μεταβιβάζων (πω-
λητής, παρέχων γονέας, δωρητής κ.λπ.) συμπεριέλαβε το ανωτέρω ακίνητo 
στις δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) πενταετίας. 

Σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων δεν είχε στην κυριότητά του το ακίνητο 
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ολόκληρη την τελευταία πενταετία οφείλει να προσκομίσει: υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει το χρόνο και τρόπο απόκτη-
σης του ακινήτου και ότι δεν υποχρεούτο να το δηλώνει στη δήλωση Ε9 των 
αντιστοίχων ετών. Η τελευταία θεωρείται από τη ΔΟΥ του εισοδήματος του 
μεταβιβάζοντος.

 ▫ Πιστοποιητικό (ν. 2961/2001, άρθρο 105)

Πιστοποιητικό ότι δεν οφείλεται φόρος κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής πα-
ροχής στην περίπτωση που ο μεταβιβάζων απέκτησε την πωλούμενη ιδιοκτη-
σία με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή αντίστοιχα.

Ο Αγοραστής πρέπει να προσκομίσει:

Πέραν της φωτοτυπίας ταυτότητας ή διαβατηρίου ο αγοραστής απαιτείται 
να υποβάλει δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Η διαδικασία αυτή πλέ-
ον γίνεται ηλεκτρονικά. Μέσω αυτής της ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι 
πιστοποιημένοι στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συμβολαιογράφοι δημιουργούν δηλώσεις φόρου μεταβί-
βασης ακινήτων και εκτυπώνουν αντίγραφα των δηλώσεων αυτών.

Φυσικά πρόσωπα μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή είτε ως αγοραστές, 
είτε ως πωλητές, είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους (φυσικών και νομικών 
προσώπων), να ανακτήσουν τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που 
έχει κοινοποιήσει προς αυτούς ένας συμβολαιογράφος, ώστε να την υποβά-
λουν ή να μη την υποβάλουν (απορρίψουν) οριστικά. Επιπλέον ως αγοραστές 
/ νόμιμοι εκπρόσωποι μπορούν να εκτυπώσουν αντίγραφο της υποβληθεί-
σας δήλωσης, την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης 
ακινήτου, την ταυτότητα οφειλής του φόρου, καθώς και να εκδώσουν το 
αποδεικτικό καταβολής του φόρου αυτού. 
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Για πληρέστερη πληροφόρηση σας, σας προτείνουμε να μελετήσετε τις 
οδηγίες χρήσης της εφαρμογής καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις», στον 
ιστότοπο της ΑΑΔΕ και πιο συγκεκριμένα: 

 ☞ https://www.aade.gr/myPROPERTY. 

Επίσης σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας τα δικαιολογητικά για 
τη διαπίστωση των προϋποθέσεων απαλλαγής καθορίζονται με την ΠΟΛ 
1101/2010 (ΦΕΚ 1021/Β’/30.06.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3.14 Επισκόπηση δεσμεύσεων στην ακίνητη ιδιοκτησία

3.14.1 Περιβαλλοντικές

Προστασία της φύσης

 ▪ Απαγόρευση ή περιορισμός δόμησης ή χρήσης σε ιδιοκτησίες που 
βρίσκονται σε λίμνες, βιότοπους, θαλάσσια πάρκα κ.λπ. ή και απλά 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χωρίς καμία αποζημίωση.

 ▪ Περιορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων των ακινήτων, ή και πλή-
ρης απαγόρευσή τους, χωρίς καμιά αποζημίωση.

Δασική – Αγροτική Νομοθεσία

 ▪ Κατάργηση και αμφισβήτηση κυριότητας, απαγόρευση δόμησης.

 ▪ Ανάρτηση δασικών χαρτών με χαρακτηρισμό του 73% της επικρατείας 
ως δάσους ή δασικής έκτασης. Δέσμευση ιδιοκτησιών που δεν είναι 
πράγματι δασικές (ακόμη και φυτειών με δένδρα), αυθαίρετη ανακή-
ρυξη ιδιοκτησιών ως δήθεν αναδασωτέων.

 ▪ Περιορισμοί στο δικαίωμα εκποίησης αγροτικών εκτάσεων.

https://www.aade.gr/myPROPERTY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8sN_CI5tJ5zUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWz6uBQjMZrJamwlbgLTilnnDiLQH4SNpRqCHxDA3aYg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8sN_CI5tJ5zUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWz6uBQjMZrJamwlbgLTilnnDiLQH4SNpRqCHxDA3aYg
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Πολεοδομική Νομοθεσία

 ▪ Απαγόρευση ή περιορισμοί δόμησης, ιδίως σε μικρά οικόπεδα.

 ▪ Μακροχρόνιες και αναιτιολόγητες αναστολές οικοδομικών εργασιών.

 ▪ Πολυετής δέσμευση ιδιοκτησιών από μη κύρωση πράξεων εφαρμογής 
σχεδίων πόλεως.

 ▪ Πολυετής αναγκαστική δέσμευση ακινήτων για δημιουργία κοινόχρη-
στων χώρων χωρίς αποζημίωση.

 ▪ Απαγόρευση κατάτμησης των εκτός σχεδίου μεγάλων ιδιοκτησιών. 
Υποχρεωτική ανεξέλεγκτη μετακίνηση ιδιοκτησιών κατά την πολεοδο-
μική εφαρμογή νέων σχεδίων πόλεως.

 ▪ Υποχρεωτική «εξαγορά» ανύπαρκτων θέσεων στάθμευσης σε νέες οι-
κοδομές (Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών Πολεοδομικών Σχε-
δίων – ΕΤΕΡΠΣ).

 ▪ Υποχρεωτική κατασκευή υποσταθμών ΔΕΗ στις οικοδομές με εξοντω-
τικούς όρους.

Νομοθεσία Διατηρητέων & Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή 
Δόμησης

 ▪ Απαγόρευση ανοικοδόμησης ή επισκευής διατηρητέων κτιρίων.

 ▪ Ουσιαστική αχρήστευση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δό-
μησης.

 ▪ Ακύρωση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το ΣτΕ και οι-
κονομική καταστροφή των ιδιοκτητών τους.

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων – Απαλλοτριώσεων – Επιτά-
ξεων 

 ▪ Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις χωρίς αποζημίωση.

 ▪ Περιορισμοί δόμησης από άξονα οδών κ.λπ. χωρίς αποζημίωση.

 ▪ Αναγκαστική διέλευση πυλώνων ΔΕΗ, δικτύων νερού, φυσικού αερίου 
κ.λπ. χωρίς αποζημίωση.
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 ▪ Πολυετής καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων λόγω γραφειοκρα-
τίας ή έλλειψης κονδυλίων, καταβολή μειωμένων αποζημιώσεων.

3.14.2 Λοιπές Δεσμεύσεις

Αρχαιολογική Νομοθεσία

 ▪ Αφαίρεση κυριότητας η διηνεκής δέσμευση. Απαγόρευση δόμησης 
χωρίς αποζημίωση.

 ▪ Απαλλοτρίωση ακινήτων με μειωμένη αποζημίωση.

Στρατιωτική Νομοθεσία

 ▪ Περιορισμοί ανοικοδόμησης, χρήσεων γης.

 ▪ Επιτάξεις, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις με περιορισμένη αποζημί-
ωση.

 ▪ Περιορισμός ή απαγόρευση εκποίησης παραμεθόριων ακινήτων.

Μισθωτική Νομοθεσία

 ▪ Αναγκαστική μείωση μισθωμάτων σε ευρείες κατηγορίες μισθώσεων 
επαγγελματικές και κατοικίας λόγω κορωνοϊού. 

 ▪ Διαρκής αναγκαστική παράταση μισθώσεων θεάτρων-κινηματογρά-
φων.

 ▪ Υποχρεωτική Αποζημίωση εμπόρων λόγω ιδιόχρησης ή ανοικοδόμη-
σης (ισχύει πλέον μόνον για τις παλαιές μισθώσεις).

 ▪ Μισθώσεις δημοσίου: Αναγκαστική παράταση μισθώσεων δημοσίου 
και ΟΤΑ, υποχρέωση των ιδιοκτητών να επισκευάζουν τα ακίνητα που 
εκμισθώνουν στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως κόστους, και δικαίωμα του 
δημόσιου τομέα να αποχωρεί πρόωρα και αναιτιολόγητα από οποια-
δήποτε μίσθωση χωρίς ουσιαστική αποζημίωση του εκμισθωτή – ιδι-
οκτήτη.
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Επερχόμενα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με έρευνα της International Union of Property Owners (UIPI), από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογηθεί ήδη η θέσπιση των εξής ακόμη 
ελέγχων στα κτίρια:

 ▪ Σύσταση (2001/331): Περιβαλλοντική επιθεώρηση επαγγελματικών 
ακινήτων.

 ▪ Οδηγία (98/83): Επιθεώρηση ποιότητας ποσίμου νερού (όρια μολύ-
βδου).

 ▪ Οδηγία (83/477): Επιθεώρηση προστασίας κατοίκων από αμίαντο.

 ▪ Οδηγία (2007/60): Επιθεώρηση προστασίας κτιρίων από πλημμύρες.

 ▪ Πρόταση: Επιθεώρηση Εξοικονόμησης Νερού στα κτίρια (επί του πα-
ρόντος απορρίφθηκε με παρέμβαση της UIPI ως στερούμενη κοινωνι-
κού οφέλους).

 ▪ Πρόταση: Επιθεώρηση κτιρίων για έλεγχο εκπομπής αερίων θερμο-
κηπίου.

 ▪ Πρόταση: Επιθεώρηση προσβασιμότητας κτιρίων από ΑμεΑ. 

 ▪ Πρόταση: Νέες προδιαγραφές για τους ανελκυστήρες. 
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Σύντομες ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

1. Το πατάρι θεωρείται όροφος και αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ

2. Είναι αυθαίρετη μία κατασκευή η οποία έχει εκτελεστεί με βάση άδεια 
που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε; 

Α. ΝΑΙ

Β. ΟΧΙ

3. Απαιτείται άδεια δόμησης για τον διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών; 

Α. ΝΑΙ

Β. ΟΧΙ

4. Όταν οι χώροι του κτιρίου διαθέτουν μία τουλάχιστον ανοιχτή πλευρά 
προς κοινόχρηστο χώρο ονομάζονται ανοικτοί ημιυπαίθριοι. 

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ
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5. Απόσυρση ονομάζεται η κατεδάφιση κτιρίου κύριας χρήσης ενεργειακής 
κατηγορίας χαμηλότερης του επιτρεπόμενου ορίου και η αντικατάσταση 
του με κτίριο που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ

6. Ο κλειστός εξώστης στην αρχιτεκτονική ονομάζεται «έρκερ». 

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ

7. Οικοδομικό τετράγωνο είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση που βρίσκεται 
μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και περιβάλλεται μόνο από κοι-
νόχρηστους χώρους. 

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ

8. Η αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινά-
κων στο ίδιο άνοιγμα δεν απαιτεί την έκδοση κάποιας άδειας. 

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ
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9. Μικτό εμβαδόν ενός χώρου είναι το εμβαδόν του χώρου συμπεριλαμβα-
νομένου του μισού των περιμετρικών δομικών στοιχείων που τον ορίζουν. 

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ

10. Αποτελεί η οικοδομική γραμμή όριο της δόμησης στο οικοδομικό τετρά-
γωνο προς τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει; 

Α. ΝΑΙ

Β. ΟΧΙ

11. Η σοφίτα δεν δύναται να έχει πρόσβαση σε δώμα ή δώμα ορόφου του 
κτιρίου. 

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ 

12. Στο υπολογιζόμενο ύψος στέγης συμπεριλαμβάνονται η μόνωση και η 
επίστρωση - επικάλυψή της.

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ 
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13. Στους προϋφιστάμενους του 1923 οικισμούς για την αρτιότητα και οι-
κοδομησιμότητα οικοπέδου εξετάζεται το μέγεθος και η ύπαρξη προσώπου 
σε κοινόχρηστο χώρο.

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ 

14. Οι μεζονέτες σε οικόπεδο μοιράζονται μεταξύ τους κοινές τοιχοποιίες 
και επιτρέπεται η απόδοση τμημάτων αποκλειστικής χρήσης του οικοπέδου 
σε αυτές. 

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ 

15. Οι οικιστικές περιοχές κάθε δημοτικής ενότητας καθορίζονται από τα 
τοπικά πολεοδομικά σχέδια.

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ 

16. Μπορούν να συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα στα δημόσια δάση; 

Α. ΝΑΙ

Β. ΟΧΙ
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17. Παραλία είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό και καθορίζε-
ται σε πλάτος μέχρι και πενήντα μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού. 

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ 

18. Η θέση του ακινήτου που καταλαμβάνεται από πυλώνα της ΔΕΗ απαλλο-
τριώνεται αναγκαστικά. 

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ

19. Η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο είναι ελεύθερη και δεν έχει σχέ-
ση με την θέση του οικοπέδου στο οικοδομικό τετράγωνο. 

Α. ΣΩΣΤΟ

Β. ΛΑΘΟΣ
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Προτεινόμενες μελέτες περίπτωσης 

Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα διαμέρισμα / μονοκατοικία 
κ.λπ. μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο αν η υπάρχουσα κατάστασή του συμφω-
νεί με την πολεοδομική (οικοδομική άδεια) και την νομική του ταυτότητα 
(τίτλος). Ακολουθούν συνηθισμένες περιπτώσεις αυθαιρεσιών που μπορεί 
να αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της σκοπούμενης σύμ-
βασης και να αποτελέσουν αιτία απώλειας χρόνου και γενικότερα πόρων του 
μεσίτη ακινήτων κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. 

Κλείσιμο Η/Υ Χώρου

Στην περίπτωση που ο ημιυπαίθριος χώρος της αποκλειστικής χρήσης ενός 
διαμερίσματος, άλλαξε προ του 2011 χρήση σε άλλη κύρια ή βοηθητική χρήση 
(προφανώς στην καθαρή επιφάνεια του δαπέδου του για την ρύθμιση), ρυθ-
μίζεται χωρίς συναίνεση και για την φορολογική αρχή προστίθεται στην επι-
φάνεια αυτή και η επιφάνεια του δομημένου της περιγράμματος, άρα, στην 
τεχνική έκθεση της δήλωσης πρέπει να αναγράφουμε την τελική επιφάνεια 
του κλειστού ημιυπαίθριος χώρου (και όχι αυτήν που ρυθμίσαμε).

Ορθόν είναι να γίνει τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, 
πλην όμως η τροποποίηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική.

Αλλαγή Χρήσης Υπογείου 

Στην περίπτωση που η αποθήκη της αποκλειστικής χρήσης μίας μεζονέτας, 
άλλαξε προ του 2011 χρήση σε άλλη κύρια, ρυθμίζεται χωρίς συναίνεση. Ορ-
θόν είναι να γίνει τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, πλην 
όμως η τροποποίηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική. Αν η επιφάνεια του κλει-
στού ημιυπαίθριου χώρου ή του υπογείου συμπεριλαμβάνονται στην ΣΟΙ, δεν 
απαιτείται μονομερής τροποποίηση της σύστασης.

Επέκταση στον Φωταγωγό 

1. Αν ο φωταγωγός έκλεισε σε όλους τους ορόφους της οικοδομής, από τον 
χρόνο ανέγερσης της οικοδομής ή μεταγενέστερα, ρυθμίζεται χωρίς συναί-
νεση και μπορεί ο ιδιοκτήτης να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της ΣΟΙ 
(αν διαθέτει αυτήν την δυνατότητα).
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2α. Αν ο φωταγωγός έκλεισε μόνο σε ένα διαμέρισμα, από τον χρόνο ανέ-
γερσης της οικοδομής, ρυθμίζεται χωρίς συναίνεση και μπορεί ο ιδιοκτήτης 
να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της ΣΟΙ μόνο αν παρήλθε δεκαετία από 
την τέλεση της αυθαιρεσίας (αν διαθέτει αυτήν την δυνατότητα).

2β. Αν ο φωταγωγός έκλεισε μόνο σε ένα διαμέρισμα, μεταγενέστερα του 
χρόνου ανέγερσης της οικοδομής, ρυθμίζεται με συναίνεση, δεν μπορεί ο 
ιδιοκτήτης να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της ΣΟΙ και απαιτείται συ-
νολική τροποποίηση της ΣΟΙ.

Επέκταση σε Κοινόχρηστο Τμήμα 

1. Αν η επέκταση ή η απομείωση έγινε σε όλους τους ορόφους της οικοδομής, 
από τον χρόνο ανέγερσης της οικοδομής ή μεταγενέστερα ρυθμίζεται χωρίς 
συναίνεση και μπορεί ο ιδιοκτήτης να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της 
ΣΟΙ (αν διαθέτει αυτήν την δυνατότητα).

2α. Αν η επέκταση ή η απομείωση έγινε μόνο σε ένα διαμέρισμα, από τον 
χρόνο ανέγερσης της οικοδομής, ρυθμίζεται χωρίς συναίνεση και μπορεί ο 
ιδιοκτήτης να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της ΣΟΙ μόνο αν παρήλθε 
δεκαετία από την τέλεση της αυθαιρεσίας (αν διαθέτει αυτήν την δυνατότη-
τα).

2β. Αν η επέκταση ή η απομείωση έγινε μόνο σε ένας διαμέρισμα, δεν έγινε 
από τον χρόνο ανέγερσης της οικοδομής, ρυθμίζεται με συναίνεση, δεν μπο-
ρεί ο ιδιοκτήτης να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της ΣΟΙ και απαιτείται 
συνολική τροποποίηση της ΣΟΙ.

Διαρρύθμιση / Διαμερισμάτωση 

Η διαμερισμάτωση στον όροφο κατά το άρθρο 100 του ν. 4495/2017, αποτε-
λεί παράβαση που ρυθμίζεται (παράγραφος 8), χωρίς συναίνεση. Συνιστάται 
η ενημέρωση του φακέλου της ΟΑ με την κάτοψη της ρύθμισης, με αντίγρα-
φο της οποίας από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), θα γίνει η πώληση.

Σε περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης διακεκριμένης αυτοτελούς ορι-
ζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα 
σχέδια της οικοδομικής άδειας, υφίσταται απαλλαγή από την υποχρέωση κα-
ταβολής παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, αλλά ο ενδιαφερόμενος 
υποχρεούται να ενημερώσει τον σχετικό φάκελο της άδειας για τη συντελε-
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σθείσα αλλαγή διαρρύθμισης κατά τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου (πα-
ράγραφος 14).

Πατάρια

Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται 
εντός χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου 
κύριας χρήσης και έχει προσπέλαση από το χώρο αυτόν και το κοινόχρηστο 
κλιμακοστάσιο του κτιρίου και το κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανε-
ξάρτητης ιδιοκτησίας. Αποτελεί παράρτημα της υποκείμενης χρήσης, έχει 
συνολικό καθαρό εμβαδόν, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί του 
τοίχοι, μικρότερο του 70% της μικτής επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, 
δεν θεωρείται όροφος και δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία (ΝΟΚ και ν. 
4759/2020).

Δεν νοείται το πατάρι να βρίσκεται άνωθεν όμορου καταστήματος.

Αυθαιρεσίες Εντός Εμβαδού κατά ΣΟΙ

Αν η επιφάνεια του κλειστού φωταγωγού ή της επέκτασης του διαμερίσματος 
στον κοινόχρηστο διάδρομο συμπεριλαμβάνονται στην ΣΟΙ, δεν απαιτείται 
συναίνεση για την ρύθμιση ούτε και μονομερή τροποποίηση της σύστασης.
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Σύνοψη θεματικής Ενότητας

Στην τρίτη ενότητα αναπτύχθηκε η απαραίτητη γνώση και η ορθή χρήση των 
εννοιών της χωροταξικής – πολεοδομικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του δικαίου που αφορούν στη νομική ταυτότητα του ακινήτου και 
είναι απαραίτητες για την «ωρίμανση» του. Η κατανόηση του είδους των 
προβλημάτων που ανακύπτουν στις περιουσιακές συναλλαγές βοηθούν στην 
επίλυση τους με στόχο την επιτυχημένη προώθησή του στην κτηματαγορά 
και τελικό σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση των περιουσιακών συναλλαγών 
που αποτελούν το βασικό αντικείμενο του επαγγελματία μεσίτη ακινήτων.



179



180

Διαμεσολάβηση Βάσει Αρχών 
και Διαχείριση Ακινήτων στην 
Πράξη

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4
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Περίληψη θεματικής ενότητας

Ο μεσίτης ακινήτων αναγνωρίζοντας και κατανοώντας το γενικό και ειδικό 
νομικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός του, καθώς και το νομικό καθε-
στώς που διέπει το αντικείμενο της δραστηριότητάς του, δηλαδή το ακίνητο, 
είναι σε θέσει να ενεργεί νόμιμα. Ωστόσο για να έχει επαγγελματικό μέλλον 
και να επιτύχει οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει, αφενός να συνδυάσει 
το νόμιμο με το ηθικό τόσο στις πελατειακές όσο και στις συναδελφικές του 
σχέσεις και αφετέρου να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα κίνητρα που καθο-
δηγούν τα «μέρη» στις συναλλαγές. 

Επίσης η διαχείριση των ακινήτων είναι πολυδιάστατη και απαιτεί από τον 
μεσίτη ακινήτων ανάπτυξη και συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων. Παράλ-
ληλα, για την βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων είναι καθοριστική η δημι-
ουργική συμμετοχή του μεσίτη και η αναλυτική του ικανότητα στην διαχείρι-
ση ευκαιριών και κινδύνων. 

Διδακτικοί στόχοι

Βασικό στόχο της ενότητας αποτελεί η αναγνώριση των αρχών της διαμε-
σολάβησης και της επίλυσης διενέξεων επιτυγχάνοντας δίκαιες συμφωνίες 
και διευρύνοντας τα οφέλη της συνεργασίας. Στόχοι με την ολοκλήρωσή της 
ενότητας είναι ο εκπαιδευόμενος:

 ▪ να γνωρίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Πρακτικής της ΟΜΑΣΕ και 
να διακρίνει την αξία εφαρμογής του στην καθημερινή συναλλακτική 
πρακτική, σε κάθε μεσιτική πράξη τόσο δική του όσο και των συνα-
δέλφων του,

 ▪ να θυμάται τους κανόνες διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης βά-
σει Αρχών, 

 ▪ να αναγνωρίζει τη διεθνή ορολογία των διαπραγματεύσεων: Basic 
Negotiation Terminology: [Best Alternative to a Negotiated Agreement 
(BATNA), Reservation Value, Zone of Possible Agreement (ZOPA)],

 ▪ να εντοπίζει τις ύπουλες τακτικές στις διαπραγματεύσεις,
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 ▪ να γνωρίζει τους κανόνες ορθής διαχείρισης ακινήτων που ανήκουν 
σε ιδιώτες και Δημόσιους φορείς και να αναγνωρίζει κινδύνους / εύ-
καιρες,

 ▪ να προβλέπει τους πιθανούς κινδύνους για τον ίδιο, τους συνεργάτες 
και τους εντολείς του και να λαμβάνει μέτρα ορθής πρόληψης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας την ενότητα ο εκπαιδευόμενος κατά την άσκηση της επαγ-
γελματικής του δραστηριότητας:

 ▪ θα ενεργεί και θα συμπεριφέρεται συνεργατικά,

 ▪ θα διαχωρίζει τους ανθρώπους από τα προβλήματα,

 ▪ θα επικεντρώνεται στα συμφέροντα και όχι στις θέσεις,

 ▪ θα επινοεί επιλογές με αμοιβαίο όφελος,

 ▪ θα επιμένει στη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων,

 ▪ σε κάθε διαπραγμάτευση θα ακολουθεί τακτικές ελέγχου και μείωσης 
των κινδύνων που αφορούν στη διαχείριση των ακινήτων,

 ▪ θα διακρίνει τις διαφορετικές απαιτήσεις των διαφόρων ειδών ακινή-
των και θα τα διαχειρίζεται αναλόγως, 

 ▪ θα ασκεί το επάγγελμά του με ασφάλεια για τον ίδιο, τους συνεργά-
τες του και τους πελάτες του.

Λέξεις - κλειδιά

ηθικό δίλημμα, κόστος ευκαιρίας, πίτα διαπραγμάτευσης, κώδικας δεοντολο-
γίας, πρότυπο καλής πρακτικής, BATNA, Reservation Value, ZOPA, ΚΕΛΕΠΣΥ15

15 Καλύτερη Εναλλακτική έναντι της Προσφερόμενης Συμφωνίας (ΚΕΛΕΠΣΥ).
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Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Αντικειμένου ΘΕ4

4.1 Εισαγωγή στην Ηθική

Στο δίκαιο με τον όρο ηθική εννοούμε το σύνολο των παραγγελμάτων που 
απευθύνονται στη συνείδηση των ανθρώπων και που αποσκοπούν με αυτή 
να ρυθμίσουν την κοινή διαβίωση. Το δίκαιο εμπνέεται από τα παραγγέλμα-
τα της ηθικής και πολλές φορές οδηγείται από αυτά, χωρίς αυτό όμως να 
σημαίνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους (Πετροπουλος, 1998).

Η ηθική είναι ένα πολύπλοκο ψυχολογικό και κοινωνικό φαινόμενο, αφορά 
στη σύνδεση του ατόμου με την κοινωνία, στην ικανότητα συνύπαρξης, στη 
συμπεριφορά του, στην αξιολόγηση αυτής ή και στην υποταγή της, καμιά 
φορά, στις επιθυμίες των άλλων. Συχνά, η αναζήτησή της προκαλεί εσωτε-
ρικές αντιφάσεις στη διάκριση καλού με το κακό, του δίκαιου με το άδικο, 
στην ανάγκη για δημιουργικότητα και το κοινωνικό συμφέρον, οδηγώντας σε 
σύγκρουση, προσωπικούς κανόνες και κώδικες συμπεριφοράς και ηθικής με 
τις υποχρεώσεις του ατόμου απέναντι στην κοινωνία (Χριστοδούλου – Γκλι-
άου, 2010).

Στη σύγχρονη πολυπλοκότητα, η ηθική συμπεριφορά μπορεί να καταλήξει 
μια πολύ ενοχλητική κατηγορία αξιών όσον αφορά δράσεις κι αποφάσεις. 
Η απαιτούμενη συμπεριφορά, που αφορά ενέργειες που καθρεπτίζουν τη 
φύση των αξιών, δεν είναι πάντα αξιόπιστη αφού δεν είναι μετρήσιμη. Αφο-
ρά στάσεις, σχετικές με αξίες ή συστήματα αξιών που αποκτήθηκαν σε άλλον 
τόπο και χρόνο και που ενίοτε αλλάζουν (π.χ. ένας δάσκαλος αλλάζει στάσεις 
όταν γίνεται γονιός), όπως αλλάζουν κι οι αξίες ανάλογα με τους κοινωνι-
κούς ρόλους που καλείται κάποιος να εκτελέσει. Η ηθική συμπεριφορά δεν 
είναι πάντα διακριτή ή γίνεται αντιληπτή μόνο με τη γλώσσα του σώματος, 
εξωτερικεύοντας έτσι σημάδια εσωτερικών και αόρατων κλίσεων (Begley 
and Johansson, 2003· Power, Higgins and Kohlberg, 1989).

Η ηθική δεν αποτελεί ένα ευχολόγιο αλλά επιφέρει οικονομικές επιπτώσεις. 
Μελετώντας όλες τις μεγάλες καταστροφές, φυσικές και οικονομικές, αντι-
λαμβανόμαστε ότι όλες ξεκίνησαν από μικρές καθημερινές ηθικές παραχω-
ρήσεις, τόσο των πολιτών – καταναλωτών όσο των επιχειρήσεων και των 
δημόσιων λειτουργών.
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4.1.1 Ηθικά Διλήμματα 

Η αναγνώριση της ύπαρξης του διλήμματος αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 
κοινωνικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς. Περιγράφει την συναισθη-
ματική – ψυχολογική κατάσταση του ατόμου, δείχνει το ηθικό ζύγισμα, την 
πιθανότητα πρόκρισης είτε της μιας είτε της άλλης επιλογής. Αντίθετα, η 
κατηγορηματική άρνηση της ύπαρξης του διλήμματος δείχνει την τάση του 
ατόμου να είναι σίγουρο για την επιλογή του.

Ανάλυση συμπεριφοράς

Στα θέματα ηθικής δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια και έχει αποδειχθεί ότι η 
συμπεριφορά του ίδιου ατόμου μεταβάλλεται για το ίδιο ηθικό δίλημμα όταν 
το άτομο έχει διαφορετικό ρόλο, ή όταν το δίλημμα τίθεται σε διαφορετικό 
τόπο ή χρόνο. Το άτομο μπορεί να αξιολογεί τη δική του συμπεριφορά ή και 
των άλλων με διαφορετικούς τρόπους και κριτήρια:

 Απλοϊκά: ο καθένας έχει τα δικά του πρότυπα με βάση τις προσωπικές 
του εμπειρίες.

 Βάση ρόλων: διαχωρίζει την συμπεριφορά και τις προσδοκίες του απέ-
ναντι σε κάποιο ηθικό δίλημμα ανάλογα με τον ρόλο που κατέχει (π.χ. 
δάσκαλος / γονέας, έμπορος / καταναλωτής, εφοριακός / αγοραστής 
ακινήτου).

 Κοινωνικά κριτήρια: αναμορφώνει και δικαιολογεί τη στάση του, ανάλο-
γα με τις συνήθεις πρακτικές για το ίδιο δίλημμα (π.χ. δήλωση αντικει-
μενικής / πραγματικής τιμής).

 Πολιτιστικά κριτήρια: συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με την πε-
ριοχή στην οποία ενεργεί «ή αντιλαμβάνεται διαφορετικά την κοινωνική 
πραγματικότητα ανάλογα με παγιωμένες αντιλήψεις, πολιτισμικές αξί-
ες, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, κ.λπ.».

Επιπλέον το άτομο ως μέλος κοινωνικής ομάδας μπορεί να δικαιολογεί ή 
να οργανώνει τη συμπεριφορά του, (βάσει μιας αναλυτικής προσέγγισης), 
δηλαδή να:

 ▪ καταγράφει και προσδιορίζει τη συμπεριφορά του για προβλέψιμα – 
επαναλαμβανόμενα διλλήματα, 
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 ▪ επιλέγει στάση αφού υπολογίσει το θετικό ισοζύγιο. Δηλαδή τις συνέ-
πειες των επιλογών για τον ίδιο (κόστος – όφελος), 

 ▪ λειτουργεί βάσει προθέσεων. Δηλαδή το άτομο παρακάμπτει επιμέ-
ρους ανήθικα μέσα στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης ενός γενικότερου 
«ηθικού» σκοπού ή με άλλα λόγια «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» – φρά-
ση που υπονοεί ότι είναι δικαιολογημένη η χρήση οποιουδήποτε ατο-
πήματος προκειμένου το άτομο να επιτύχει το στόχο όταν αυτός είναι 
ιερός. 

Ανάλυση επιπτώσεων

Για την ανάλυση των επιπτώσεων, σε κάθε δίλημμα, αρχικά απαιτείται να 
προσδιοριστούν:

 ▪ άμεσα και έμμεσά ενεχόμενα μέρη,

 ▪ εξουσίες λήψης απόφασης,

 ▪ νομικό καθεστώς επί της κρινόμενης συμπεριφοράς.

Στάδια ανάλυσης:

 ▪ ορισμός βασικών παραγόντων,

 ▪ προσδιορισμός οφέλους και ζημίας για κάθε μέρος,

 ▪ προσδιορισμός υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των μερών,

 ▪ ανάλυση σχετικής ισχύος των μερών,

 ▪ ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
των πιθανών αποφάσεων,

 ▪ κατάστρωση εναλλακτικών δράσεων και σχεδιασμός εναλλακτικών 
σεναρίων,

 ▪ γνωμοδότηση / απόφαση.
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Η επαγγελματική ηθική αναπτύσσετε σε:

 ▪ κώδικες κλάδου, 

 ▪ πολιτικές της εταιρείας,

 ▪ ατομικές ηθικές αξίες.

4.1.2 Κώδικας Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας Μεσιτών 
Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας

Εισαγωγή

Η θέσπιση του ν. 4072/2012 «Περί μεσιτών ακινήτων» δημιούργησε ένα βασικό 
πλέγμα προστασίας εντολέα – πελάτη και εντολοδόχου – μεσίτη, εντός των 
κανόνων που θέτει η εθνική νομοθεσία και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας αποσκοπεί στην ισχυροποίηση του πλέγμα-
τος αυτού. Μέσα από μια αναλυτική περιγραφή των ειδικότερων υποχρεώ-
σεων των μεσιτών, που διαμορφώθηκαν στην πράξη από την εφαρμογή του 
ανωτέρω νόμου, ο μεσίτης εφοδιάζεται με τις απαραίτητες γνώσεις για την 
καλύτερη άσκηση του επαγγέλματός του και την καλύτερη περιφρούρηση των 
συμφερόντων του εντολέα του.

Ο νόμος «περί μεσιτών» δεν εισάγει περιορισμό στην ποιότητα ούτε στο πλή-
θος των υπηρεσιών που ο μεσίτης μπορεί να προσφέρει στον πελάτη του. 
Περιγράφει την βασική δομή των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων εντός της 
οποίας οφείλουν να κινούνται οι συμβαλλόμενοι βάσει της σύμβασης μεσιτεί-
ας, αλλά δεν απαγορεύει την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών από τον μεσίτη, 
εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί.

Ο μεσίτης οφείλει να σέβεται τον πελάτη του, τους τυχόν άλλους αποδέκτες 
των υπηρεσιών του ακόμη και αν δεν συμβάλλεται με αυτούς, το κοινό αλλά 
και τους συναδέλφους του, προσπαθώντας συνεχώς να παραμένει ενημερω-
μένος για θέματα που αφορούν ακίνητη περιουσία.

Μέσω της υιοθέτησης του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας οι μεσίτες ανα-
γνωρίζουν την λειτουργία τους σαν κομμάτι της οικονομικής ζωής της χώρας, 
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προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ακόμα και στους αρμόδιους ρυθμιστικούς 
φορείς, με σκοπό την εξάλειψη πρακτικών επιβλαβών για το κοινό ή πρακτι-
κών που ενδέχεται να απαξιώσουν ή να προσβάλλουν το επάγγελμα του μεσί-
τη ακινήτων.

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίζει τις δεσμεύσεις των μεσιτών 
έναντι των εντολέων τους, των συναδέλφων τους και των καταναλω-
τών, οι οποίες είναι περισσότερες από αυτές που καθιέρωσε ο νόμος 
4072/2012 «Περί μεσιτών ακινήτων». Συνεπώς οι μεσίτες που προσυπο-
γράφουν τον παρόντα Κώδικα, υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα 
κάθε δέσμευση που περιγράφει αυτός, επιπλέον των απαιτήσεων του 
ανωτέρω νόμου.

2. Οι μεσίτες οι οποίοι δεσμεύονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδι-
κα είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των εδαφίων α’ και β’ του επόμε-
νου άρθρου, είτε ενεργούν ως αντιπρόσωποι του εντολέα τους, είτε με 
νομικά αναγνωρισμένες ιδιότητες πέραν της αντιπροσώπευσης. Ωστό-
σο αν κάποιο καθήκον επιβάλλεται αποκλειστικά σε αντιπροσώπους από 
τον νόμο ή από κανονισμό, δεν θα επιβάλλεται από τον παρόντα Κώδικα 
Δεοντολογίας στους μεσίτες ακινήτων που ενεργούν με ιδιότητες πέραν 
της αντιπροσώπευσης.

3. Οι μεσίτες εξακολουθούν να δεσμεύονται από τα καθήκοντα που επι-
βάλλονται από τον παρόντα Κώδικα, σε μια συναλλαγή επί ακινήτων 
ακόμη και όταν ενεργούν ως εντολείς στο όνομα και για λογαριασμό 
του εντολέα τους, δυνάμει πληρεξουσίου.

4. Οι καλυπτόμενες δραστηριότητες είναι όλες όσες σχετίζονται με ακίνη-
τη περιουσία, περιγράφονται στον νόμο και στον παρόντα Κώδικα και οι 
οποίες διενεργούνται είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ίδιου του 
μεσίτη ή του συνεργάτη του, είτε ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο μέσο.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι καλυπτόμενες δραστηριότητες μπορεί να 
είναι μεσιτεία οικιστικών ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, μεσι-
τεία εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων, μεσιτεία γης, εκτίμηση ακίνητης 
περιουσίας, παροχή συμβουλών για ακίνητη περιουσία, μελέτες βέλτιστης 
αξιοποίησης, κοινοπραξία, πλειστηριασμοί ακινήτων, πτωχεύσεις, διεθνής 
κτηματομεσιτική κ.λπ.
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Άρθρο 2: Ορισμοί

α. Μεσίτης αστικών συμβάσεων είναι, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες μεσι-
τείας επί ακινήτων, μέσω της υπόδειξης ευκαιριών ή την μεσολάβηση 
για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων 
πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης 
δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων κ.λπ.

β. Συνεργαζόμενος μεσίτης: μεσίτης με τον οποίο υπάρχει σχέση συνεργα-
σίας που έχει συναφθεί είτε με σύμβαση έργου, είτε με σύμβαση παρο-
χής υπηρεσιών, είτε με σύμβαση δικαιόχρησης (franchise) και ο οποίος 
δεσμεύεται από τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας για τους σκοπούς 
της συνεργασίας του με τον μεσίτη – μέλος συλλόγου της Ομοσπονδίας 
Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος.

γ. Υπάλληλος μεσιτικού γραφείου: είναι το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται 
με υπαλληλική σχέση με τον μεσίτη δυνάμει σύμβασης εργασίας ορι-
σμένου ή αορίστου χρόνου. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων του 
παρόντος Κώδικα από τα ανωτέρω πρόσωπα, φέρει ο μεσίτης, ο οποίος 
υποχρεούται να τα εκπαιδεύει ώστε να διασφαλίζεται καλύτερα η κατά 
τον Κώδικα παροχή υπηρεσιών στον καταναλωτή.

δ. Καταναλωτής είναι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 «Περί 
προστασίας καταναλωτών», τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις 
προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα για τα οποία προορίζονται οι 
υπηρεσίες του μεσίτη και τα οποία κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών, 
εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και: 

α) κάθε αποδέκτης διαφημιστικού μηνύματος, 

β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ καταναλωτή, εφό-
σον δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς του.

Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα, ο καταναλωτής μπορεί να είναι είτε:

 ▪ Εντολέας, δηλαδή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ανα-
θέσει στον μεσίτη την υπόδειξη ευκαιρίας ή την μεσολάβηση για την 
σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα, με έγγραφη εντολή, ο τύ-
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πος και το ελάχιστο περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται στον ν. 
4072/2012, είτε

 ▪ Εν δυνάμει πελάτης, δηλαδή ο υποψήφιος αγοραστής, πωλητής, μι-
σθωτής ή εκμισθωτής ακινήτου που δεν έχει αναθέσει ακόμη μεσιτική 
εντολή στον μεσίτη.

ε. Τρίτο μέρος: είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετιζόμενο με συ-
ναλλαγή επί ακινήτων, το οποίο λαμβάνει πληροφορίες από τον μεσίτη, 
αλλά δεν έχει συμβατική σχέση με αυτόν ή την εταιρεία του και το οποίο 
δεν οφείλει αμοιβή ή άλλη αποζημίωση στον μεσίτη. Τέτοια πρόσωπα 
είναι ενδεικτικά, δικηγόροι, μηχανικοί ή τυχόν άλλοι εκπρόσωποι του 
εντολέα, οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε ανάθεση εντολής στον μεσίτη.

Άρθρο 3: Γενικά καθήκοντα απέναντι στον καταναλωτή (εντολέα ή εν δυνά-
μει πελάτη) ή σε τρίτα μέρη

1. Απαγόρευση διακρίσεων:

Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα αρνούνται ισότιμες επαγγελματικές υπηρεσίες 
σε άτομα για λόγους φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, οικο-
γενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού 
ή ταυτότητας φύλου. Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα συμβάλλουν σε σχέδιο ή 
συμφωνία με σκοπό τη διάκριση εις βάρος ενός ή περισσότερων ατόμων 
βάσει φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, οικογενειακής κατά-
στασης, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας 
φύλου.

Οι μεσίτες ακινήτων κατά την πρόσληψη προσωπικού ή την ανάθεση έργου 
σε ανεξάρτητο συμβαλλόμενο για τους σκοπούς της δραστηριότητάς τους 
δεν θα κάνουν διακρίσεις εις βάρος ενός ή περισσότερων ατόμων βάσει φυ-
λής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, 
εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα τυπώνουν, δεν θα παρουσιάζουν ούτε θα κυ-
κλοφορούν οποιαδήποτε δήλωση ή διαφήμιση αναφορικά με την πώληση ή 
ενοικίαση κάποιας ιδιοκτησίας στην οποία υποδεικνύεται προτίμηση, περι-
ορισμοί ή διάκριση βάσει φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, 
οικογενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολι-
σμού ή ταυτότητας φύλου.
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2. Παροχή πληροφοριών:

Οι μεσίτες ακινήτων όταν εμπλέκονται στην πώληση ή μίσθωση κατοικίας 
δεν θα παρέχουν χωρίς να ερωτηθούν πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική, 
θρησκευτική ή εθνική σύνθεση οποιασδήποτε γειτονιάς ούτε θα εμπλέκονται 
σε δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πωλήσεις πανικού, ωστόσο 
έχουν δικαίωμα να παρέχουν άλλες δημογραφικές πληροφορίες.

Όταν δεν εμπλέκονται στην πώληση ή εκμίσθωση κατοικίας, οι μεσίτες ακι-
νήτων μπορούν να παρέχουν δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με κάποια 
ιδιοκτησία, συναλλαγή ή επαγγελματική ανάθεση σε κάποιο συμβαλλόμενο 
μέρος σε περίπτωση που οι εν λόγω πληροφορίες: (α) κρίνονται απαραίτη-
τες από τον μεσίτη ακινήτων για να συμβάλουν ή να ολοκληρώσουν με τρό-
πο μια συναλλαγή επί ακινήτου ή μια επαγγελματική ανάθεση και (β) έχουν 
αποκτηθεί ή προέρχονται από αναγνωρισμένη, έμπιστη, ανεξάρτητη και αμε-
ρόληπτη πηγή. Η πηγή των εν λόγω πληροφοριών καθώς και τυχόν προσθή-
κες, διαγραφές, τροποποιήσεις, ερμηνείες και άλλες αλλαγές θα γνωστοποι-
ούνται λεπτομερώς.

3. Προώθηση ακίνητης περιουσίας:

Οι μεσίτες ακινήτων θα είναι έντιμοι και ειλικρινείς στις επαφές τους σχε-
τικά με την ακίνητη περιουσία και θα παρουσιάζουν πραγματική εικόνα στη 
διαφήμιση, στην προώθηση και άλλες δηλώσεις. Οι μεσίτες ακινήτων θα εξα-
σφαλίζουν ώστε η ιδιότητά τους ως επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στο τομέα των ακινήτων να είναι εμφανής στη διαφήμιση, στην προώθηση 
και σε άλλες δηλώσεις καθώς και ότι οι παραλήπτες των κοινοποιήσεών τους 
είναι ενήμεροι ή έχουν ειδοποιηθεί ότι οι εν λόγω κοινοποιήσεις προέρχο-
νται από επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων.

Οι μεσίτες ακινήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον όρο «ελεύθερο» και 
παρόμοιους όρους στις διαφημίσεις και άλλες δηλώσεις τους υπό την προϋ-
πόθεση ότι όλοι οι όροι που διέπουν τη διαθεσιμότητα του προσφερόμενου 
προϊόντος ή υπηρεσίας γνωστοποιούνται με σαφήνεια την ίδια στιγμή.

4. Διαφήμιση υπηρεσιών:

Οι μεσίτες ακινήτων μπορούν να παρουσιάζουν τις υπηρεσίες τους ως «δω-
ρεάν» ή χωρίς κόστος ακόμα κι αν πρόκειται να λάβουν αμοιβή από άλλη 
πηγή κι όχι από τον πελάτη τους υπό την προϋπόθεση ότι η πιθανότητα ο 
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μεσίτης ακινήτων να αποκτήσει οφέλη από τρίτους θα γνωστοποιείται με 
σαφήνεια την ίδια στιγμή προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα που πα-
ραβιάζουν τις διατάξεις περί ανταγωνισμού.

Η προσφορά πριμοδοτήσεων, βραβείων, εκπτώσεων σε εμπορεύματα και άλ-
λων κινήτρων για την εντολή ανάθεσης, πώληση, αγορά ή μίσθωση δεν είναι 
από μόνη της αντιδεοντολογική ακόμα κι εάν η λήψη των εν λόγω οφελών 
εξαρτάται από την εντολή ανάθεσης, πώληση, αγορά ή μίσθωση μέσω της 
προσφοράς του μεσίτη ακινήτων. Ωστόσο, οι μεσίτες ακινήτων πρέπει να 
επιδεικνύουν επιμέλεια και ειλικρίνεια σε κάθε τέτοια διαφήμιση ή άλλη δη-
μόσια ή ιδιωτική δήλωση ώστε το ενδιαφερόμενο μέρος για τη λήψη ή ωφέ-
λεια από την προσφορά του μεσίτη ακινήτων να έχει ξεκάθαρη, εις βάθος, 
προηγούμενη αντίληψη όλων των όρων και των προϋποθέσεων της προσφο-
ράς. Η προσφορά κινήτρων για πραγματοποίηση επιχειρηματικών δραστηρι-
οτήτων υπόκειται στα όρια και στους περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας 
και στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας.

Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα διαφημίζουν ούτε θα επιτρέπουν σε εργαζό-
μενους ή συνεργαζόμενα πρόσωπα να διαφημίζουν υπηρεσίες διαχείρισης 
ακινήτων ή ιδιοκτησίας υπό ανάθεση εντολής σε οποιοδήποτε μέσο (π.χ. 
ηλεκτρονικά, σε έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λπ.) χωρίς τη γνωστοποί-
ηση της επωνυμίας της εταιρείας του μεσίτη ακινήτων με εύλογο και εμφανή 
τρόπο.

Ο παρών Κώδικας αναγνωρίζει ότι η γνωστοποίηση του ονόματος της εταιρεί-
ας ενδέχεται να μην είναι πρακτική σε ηλεκτρονική απεικόνιση περιορισμέ-
νων πληροφοριών (π.χ. εικόνες επισκόπησης, μηνύματα κειμένου, “tweets”, 
κ.λπ.). Οι εν λόγω απεικονίσεις εξαιρούνται από την απαίτηση γνωστοποί-
ησης που ορίζεται στον παρόντα Κώδικα αλλά μόνο εφόσον συνδέονται με 
απεικόνιση που συμπεριλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.

Οι μεσίτες ακινήτων όταν διαφημίζουν ακίνητη περιουσία υπό ανάθεση προς 
πώληση / μίσθωση στην οποία έχουν μερίδιο ιδιοκτησίας θα γνωστοποιούν 
την ιδιότητά τους ως κύριοι/ιδιοκτήτες και μεσίτες.

Μόνο οι μεσίτες ακινήτων που συμμετείχαν στη συναλλαγή ως μεσίτες ανά-
θεσης ή ως εκπρόσωποι του πωλητή μπορούν να ισχυριστούν ότι «πούλη-
σαν» την ιδιοκτησία



192

5. Διαφήμιση στο διαδίκτυο:

α. Η υποχρέωση των μεσιτών ακινήτων να παρουσιάζουν μια πραγματι-
κή εικόνα στη διαφήμιση και στις δηλώσεις τους προς το κοινό συμπε-
ριλαμβάνει το περιεχόμενο που αναρτάται στο διαδίκτυο καθώς και 
τα “URLs” και τα “domain names” (δηλαδή, το τμήμα μιας διεύθυνσης 
δικτύου που προσδιορίζει ότι ανήκει σε έναν συγκεκριμένο τομέα) 
που χρησιμοποιούν και απαγορεύει στους μεσίτες ακινήτων να:

 ▪ εμπλέκονται σε παραπλανητικές ή μη εξουσιοδοτημένες παρου-
σιάσεις κτηματομεσιτικών ιστοσελίδων,

 ▪ χειρίζονται (π.χ. παρουσιάζουν περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί 
από άλλους) εντολή ή άλλο περιεχόμενο με τρόπο που έχει απα-
τηλό και παραπλανητικό αποτέλεσμα,

 ▪ χρησιμοποιούν με δόλιο τρόπο “metatags” δηλαδή, λέξεις – 
κλειδιά ή άλλες τεχνικές / μεθόδους για να κατευθύνουν, οδη-
γήσουν ή να εκτρέψουν την κυκλοφορία στο διαδίκτυο ή να,

 ▪ παρουσιάζουν περιεχόμενο που αναπτύχθηκε από άλλους είτε 
χωρίς παραχώρηση είτε χωρίς διανομή ή να,

 ▪ παραπλανούν με άλλο τρόπο τους καταναλωτές.

β. Οι μεσίτες ακινήτων που σκοπεύουν να μοιραστούν ή να πωλήσουν 
πληροφορίες καταναλωτών που συγκέντρωσαν μέσω διαδικτύου θα 
γνωστοποιούν την πιθανότητα με εύλογο και εμφανή τρόπο.

γ. Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα πρέπει να:

 ▪ χρησιμοποιούν “URLs” ή “domain names” που δεν παρουσιάζουν 
πραγματική εικόνα, ή

 ▪ καταχωρούν “URLs” ή “domain names” τα οποία εφόσον χρησι-
μοποιηθούν δεν θα παρουσιάζουν πραγματική εικόνα

δ. Η υποχρέωση παρουσίασης πραγματικής εικόνας στη διαφήμιση, στην 
προώθηση και στις δηλώσεις επιτρέπει στους μεσίτες ακινήτων να 
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χρησιμοποιούν και να παρουσιάζουν μόνο επαγγελματικές αναθέσεις, 
πιστοποιήσεις και άλλα διαπιστευτήρια τα οποία νόμιμα δικαιούνται

6. Ιστοσελίδα:

α. Η υποχρέωση παρουσίασης πραγματικής εικόνας στις δηλώσεις προς 
το κοινό συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες που παρουσιάζονται, 
παρέχονται ή εκτίθενται στις ιστοσελίδες των μεσιτών ακινήτων. Οι 
μεσίτες ακινήτων θα καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να δια-
σφαλίσουν ότι οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους είναι τρέχου-
σες. Όταν καταστεί εμφανές ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα των 
μεσιτών ακινήτων δεν είναι πια τρέχουσες ή ακριβείς, τότε οι μεσίτες 
θα πρέπει να προβούν στην άμεση επικαιροποίησή τους.

β. Οι ιστοσελίδες του μεσίτη ακινήτων θα γνωστοποιούν την επωνυμία 
της εταιρείας και τα στοιχεία της νόμιμης δραστηριότητας (ΑΦΜ, 
αριθμό ΓΕΜΗ κ.λπ.) με εύλογο και εμφανή τρόπο.

γ. Οι ιστοσελίδες των μεσιτών ακινήτων και των κατόχων αδειών που 
δεν αποτελούν μέλη της Ομοσπονδίας αλλά συνεργάζονται με εται-
ρεία μεσίτη ακινήτων θα γνωστοποιούν την επωνυμία της εταιρείας 
και τον αριθμό ΓΕΜΗ του μεσίτη με εύλογο και εμφανή τρόπο.

7. Προστασία εντολέα:

Κατά την εκπροσώπηση κάποιου αγοραστή, πωλητή, εκμισθωτή, μισθωτή ή 
άλλου εντολέα για τους σκοπούς της πώλησης ή εκμίσθωσης κάποιου ακινή-
του, οι μεσίτες ακινήτων δεσμεύονται να προστατεύουν και να προωθούν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του εντολέα τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι μεσίτες ακινήτων στους εντολείς και στους 
αποδέκτες των υπηρεσιών τους θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα καλής 
πρακτικής και ικανότητας που εύλογα απαιτούνται στους κλάδους που σχετί-
ζονται με ακίνητη περιουσία στους οποίους δραστηριοποιούνται.

Ειδικότερα, οι μεσίτες απαγορεύεται να:

α. προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις, σε απόκρυψη σχετικών νομικών ή 
πραγματικών ελαττωμάτων ή γεγονότων αναφορικά με την ιδιοκτη-
σία ή αναφορικά με τη συναλλαγή,
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β. συμμετέχουν στην αναφορά ψευδούς τιμήματος σε έγγραφο διάφορο 
αυτού της μεσιτικής εντολής ανάθεσης,

γ. παρέχουν πρόσβαση σε ιδιοκτησία υπό ανάθεση με διαφορετικούς 
όρους από αυτούς που καθορίζονται από το ιδιοκτήτη,

δ. τοποθετούν ενδείξεις που αναφέρουν ότι μια ιδιοκτησία είναι προς 
πώληση, ενοικίαση, μίσθωση ή ανταλλαγή χωρίς τη συγκατάθεση του 
πωλητή / εκμισθωτή,

ε. να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν ή να επιτρέπουν ή παρέχουν 
τη δυνατότητα σε άλλους να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν την 
υπό ανάθεση ή υπό διαχείριση ιδιοκτησία με όρους και προϋποθέσεις 
διαφορετικές από αυτές που έχουν εγκριθεί από τον ιδιοκτήτη ή τον 
πωλητή.

Αντίθετα, οι μεσίτες:

α. δεν υποχρεούνται να ανακαλύπτουν τυχόν κρυμμένα πραγματικά 
ελαττώματα στην ιδιοκτησία ούτε να παρέχουν συμβουλές για θέμα-
τα εκτός του πεδίου της εντολής ή πληρεξουσιότητας επί ακινήτων 
ούτε να γνωστοποιούν εμπιστευτικά γεγονότα που εμπίπτουν στο πε-
δίο των σχέσεων εκπροσώπησης ή μη,

β. δεν οφείλουν μόνο να γνωστοποιούν ανασταλτικούς παράγοντες 
τους οποίους αποδεδειγμένα γνωρίζουν ή όφειλαν να γνωρίζουν με 
βάση την εμπειρία τους στον χώρο των ακινήτων.

γ. οφείλουν να επισκέπτονται το μίσθιο μόνο κατόπιν προκαθορισμένης 
συνάντησης για τους σκοπούς της επίδειξης ή της επιθεώρησης της 
καταχωρισμένης ιδιοκτησίας.

δ. οφείλουν να τηρούν σε ειδικό λογαριασμό χωριστά από τα δικά τους 
κεφάλαια σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τα χρήματα που έρχονται 
στην κατοχή τους υπέρ άλλων προσώπων όπως μεσεγγυήσεις, κατα-
πιστευματικά ταμεία, λεφτά πελατών κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση ο μεσίτης πρέπει να ενημερώνει τον εντολέα του ότι 
υπόκειται στις διατάξεις του παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας και να διαθέτει 
έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα του Κώδικα χωρίς χρέωση.
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8. Προστασία εν δυνάμει πελάτη:

Οι μεσίτες ακινήτων, στην προσπάθειά τους να γίνουν εκπρόσωποι κάποιου 
αγοραστή / μισθωτή, οφείλουν να ενημερώνουν τον εν λόγω αγοραστή ή 
μισθωτή ως προς τα οφέλη που αυτός θα έχει στην περίπτωση που επιλέξει 
να κάνει χρήση των υπηρεσιών τους. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνεται 
με ειλικρίνεια και χωρίς να χρησιμοποιούνται παραπλανητικές πρακτικές.

Η υποχρέωση του μεσίτη για προστασία των συμφερόντων του εντολέα του 
είναι πρωταρχική αλλά δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να συ-
μπεριφέρεται έντιμα προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ειδικότερα, κατά την εξυπηρέτηση κάποιου αγοραστή, πωλητή, εκμισθωτή, 
μισθωτή ή άλλου μέρους χωρίς την ιδιότητα του εντολοδόχου δυνάμει σύμ-
βασης εντολής, οι μεσίτες ακινήτων παραμένουν υποχρεωμένοι να συμπερι-
φέρονται προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έντιμα, ενώ δεν θα παρενοχλούν 
τον αποδέκτη της υπηρεσίας προκειμένου να τους αναθέσει μεσιτική εντολή.

9. Απόκτηση συμφέροντος από μεσίτη:

Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα αποκτήσουν συμφέρον ούτε θα αγοράσουν ή 
παρουσιάσουν προσφορές για τους εαυτούς τους, για μέλος του στενού οι-
κογενειακού τους κύκλου, για τις εταιρείες τους ή μέλη αυτών ή για νομικά 
πρόσωπα στα οποία έχουν μερίδιο, σχετικά με ιδιοκτησία, χωρίς να γνωστο-
ποιήσουν την πραγματική τους πρόθεση στον ιδιοκτήτη ή στον αντιπρόσωπο 
ή μεσίτη του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση πώλησης ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας στην οποία έχουν 
συμφέρον κατά την παραπάνω έννοια, οι μεσίτες ακινήτων θα αποκαλύ-
πτουν την κυριότητα ή το συμφέρον τους εγγράφως στον αγοραστή ή στον 
εκπρόσωπο αυτού.

Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα αναλαμβάνουν να παρέχουν επαγγελματικές 
υπηρεσίες σχετικά με ιδιοκτησία ή την αξία αυτής σε περίπτωση που έχουν 
υπάρχον ή ενδεχόμενο συμφέρον εκτός κι αν το εν λόγω συμφέρον γνωστο-
ποιείται συγκεκριμένα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι μεσίτες ακινήτων ενημερώνουν τον πελάτη τους για κέρδος που μπορεί 
να αποκτήσουν κατά την προώθηση της ακίνητης περιουσίας του εντολέα 
τους.
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Τέλος, οι μεσίτες ακινήτων δεν θα συστήνουν ή προτείνουν σε εντολέα ή 
αποδέκτη υπηρεσιών τη χρήση υπηρεσιών άλλου οργανισμού ή επιχείρησης 
στην οποία έχουν άμεσο συμφέρον χωρίς να γνωστοποιήσουν το εν λόγω 
συμφέρον τη στιγμή της σύστασης ή πρότασης.

10. Διπλή εντολή:

Οι μεσίτες ακινήτων μπορούν να εκπροσωπούν τον πωλητή/εκμισθωτή αλλά 
και τον αγοραστή / μισθωτή στην ίδια συναλλαγή μόνο υπό τον όρο της 
τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζονται στον ν. 4072/2012. Σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θα δέχονται αμοιβή από παραπάνω από ένα συμβαλλόμενο 
μέρος, χωρίς έγγραφη γνωστοποίηση προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και 
έγκριση του εντολέα ή των εντολέων τους.

11. Περί προσφοράς / αντιπροσφοράς:

Οι μεσίτες ακινήτων μπορούν να γνωστοποιούν την ύπαρξη προσφορών ακι-
νήτων για την ιδιοκτησία καθώς και το ύψος αυτών των προσφορών, μόνο 
κατόπιν έγκρισης του ιδιοκτήτη. Οι μεσίτες οφείλουν να υποβάλλουν προ-
σφορές και αντιπροσφορές αντικειμενικά και το συντομότερο δυνατόν, ενώ 
απαγορεύεται να συνεχίζουν να προωθούν την ιδιοκτησία μετά την αποδοχή 
κάποιας πρότασης από τον πωλητή/εκμισθωτή.

12. Υποχρέωση εμπιστευτικότητας:

Α. Η υποχρέωση των μεσίτες ακινήτων να τηρούν εμπιστευτικές τις πλη-
ροφορίες που τους παρέχουν οι εντολείς τους κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης μεσιτείας εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της 
σύμβασης αυτής.

Β. Οι μεσίτες ακινήτων απαγορεύεται να προβαίνουν στις ακόλουθες 
πράξεις κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη των επαγγελματικών σχέσε-
ων με τους εντολείς τους:

 ▪ αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών των εντολέων τους,

 ▪ χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών των εντολέων τους εις 
βάρος άλλων εντολέων,
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 ▪ χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών εντολέων προς 
όφελος των ιδίων ή προς όφελος τρίτων εκτός:

 ▫ εάν μετά από πλήρη γνωστοποίηση οι εντολείς συμφωνούν, 
ή

 ▫ εάν οι μεσίτες υποχρεούνται να το πράξουν δια δικαστικής 
εντολής, ή

 ▫ εάν ο εντολέας έχει πρόθεση να διαπράξει κάποιο έγκλημα 
και οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την πρόληψη του 
εγκλήματος, ή

 ▫ εάν απαιτείται η υπεράσπιση του μεσίτη ακινήτων ή των 
υπαλλήλων ή συνεργατών του έναντι κάποιας κατηγορίας 
πλημμελούς συμπεριφοράς.

Οι πληροφορίες που αφορούν μη εμφανή πραγματικά ή νομικά ελαττώματα 
του ακινήτου δεν θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με τον παρόντα Κώ-
δικα Δεοντολογίας.

13. Διαχείριση περιουσίας: 

Οι μεσίτες ακινήτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
σχετικής γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή του σχετικού πληρεξουσίου 
δυνάμει του οποίου προβλέπεται η από αυτούς διαχείριση περιουσίας, θα 
διαχειρίζονται με επιμέλεια την περιουσία των πελατών. Οι μεσίτες ακινή-
των που προσλαμβάνονται για να διαχειρίζονται την ακίνητη περιουσία του 
πελάτη θα επιδεικνύουν την δέουσα επιμέλεια και θα καταβάλλουν κάθε εύ-
λογη προσπάθεια για την προστασία της έναντι εύλογων προβλεπόμενων 
ενδεχόμενων και απωλειών.

14. Ενημέρωση αγοραστή / μισθωτή:

Κατά τη σύναψη συμφωνιών με αγοραστή / μισθωτή, οι μεσίτες ακινήτων 
οφείλουν να ενημερώσουν τους δυνητικούς εντολείς σχετικά με:

α) τις πολιτικές της εταιρείας του μεσίτη ακινήτων σχετικά με τη συνερ-
γασία, 
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β) το ποσό ή ποσοστό της αμοιβής που πρόκειται να καταβάλει ο εντο-
λέας,

γ) την πιθανότητα για πρόσθετη ή λόγω συμψηφισμού αμοιβή από άλ-
λους μεσίτες, από τον πωλητή ή εκμισθωτή ή άλλα μέρη,

δ) οποιαδήποτε πιθανότητα ο εκπρόσωπος του αγοραστή / μισθωτή να 
ενεργεί ως διπλός αντιπρόσωπος εν γνώσει του (π.χ. αντιπρόσωπος 
εκμισθωτή, κ.λπ.) και

ε) την πιθανότητα οι πωλητές ή οι εκπρόσωποι των πωλητών να μην 
αντιμετωπίζουν την ύπαρξη, τους όρους ή τις προϋποθέσεις των προ-
σφορών ως εμπιστευτικές εκτός κι αν η εμπιστευτικότητα απαιτείται 
από τον νόμο, κανονισμό, ή από συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών.

15. Παροχή υπηρεσιών εκτός πεδίου αρμοδιότητας:

Η ικανότητα που απαιτείται να έχει ο μεσίτης για την παροχή των υπηρεσιών 
προς τον εντολέα του, σχετίζεται με τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί 
μεταξύ αυτών καθώς και με τα καθήκοντα που επιβάλλονται ρητά από τον 
παρόντα Κώδικα και αυτά που επιβάλλονται από τον νόμο.

Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα αναλαμβάνουν να παρέχουν ειδικές επαγγελμα-
τικές υπηρεσίες αναφορικά με κάποιο είδος ιδιοκτησίας εκτός του πεδίου 
αρμοδιότητάς τους. Δεν απαιτείται η υποχρέωση κατοχής ιδιαίτερης εμπει-
ρίας και γνώσης σε άλλους επαγγελματικούς ή τεχνικούς κλάδους.

Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα εμπλέκονται σε δραστηριότητες που συνιστούν 
παροχή νομικών συμβουλών και θα συνιστούν τη λήψη γνώμης νομικού συμ-
βούλου όταν είναι προς το συμφέρον συμβαλλόμενου μέρους στη συναλλα-
γή.

Ειδικότερα, όταν η μεσολάβηση του μεσίτη αφορά σε ακίνητο εκτός των 
γεωγραφικών ορίων της έδρας του, ή σε υπηρεσία εκτός του πεδίου αρμο-
διότητάς του συνιστάται, για την άρτια διεκπεραίωση της εντολής του, να 
επιδιώκει τη συνεργασία με συναδέλφους δραστηριοποιούμενους στην πε-
ριοχή όπου βρίσκεται το ανωτέρω ακίνητο ή με συναδέλφους οι οποίοι είναι 
αρμόδιοι στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
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Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι μεσίτες οφείλουν να αναζητήσουν την συν-
δρομή συναδέλφων τους μεσιτών, εξειδικευμένων στο εν λόγω είδος ιδιο-
κτησίας ή στην εν λόγω παροχή υπηρεσίας αντίστοιχα, οι οποίοι κατά τα 
διδάγματα της κοινής πείρας μπορεί να τους παράσχουν αποφασιστική συν-
δρομή, χάρη στην άμεση αντίληψη που λογικά διαθέτουν για τις συνθήκες 
και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς ή του τύπου του ακινήτου.

Τα πρόσωπα που θα κληθούν να παράσχουν την εν λόγω βοήθεια θα γνω-
στοποιούνται στον πελάτη στον οποίο θα παρουσιάζεται αναλυτικά και η 
συμβολή τους στην ανάθεση.

16. Συμβουλευτικές υπηρεσίες:

Όταν οι μεσίτες ακινήτων παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εντολείς 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται γνώμες και συμβουλές επ’ αμοιβή (όχι προ-
μήθεια), οι εν λόγω συμβουλές θα παρέχονται με αντικειμενικό τρόπο.

Εάν οι υπηρεσίες μεσιτείας ή συναλλαγής πρόκειται να παρασχεθούν μαζί 
με συμβουλευτικές υπηρεσίες, μπορεί να καταβληθεί ξεχωριστή αμοιβή με 
προγενέστερη συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του μεσίτη ακινήτων.

Όταν παρέχονται από τον μεσίτη προϊόντα ή υπηρεσίες σχετικές με ακίνη-
τα (π.χ. ασφάλιση ιδιοκτήτη κατοικίας, προγράμματα εγγύησης, ενυπόθηκης 
χρηματοδότησης, ασφάλισης τίτλου, κ.λπ.), αυτός οφείλει να γνωστοποιεί 
στον πελάτη ή στον αποδέκτη υπηρεσιών προς τον οποίο γίνεται η σύσταση 
τυχόν οικονομικά οφέλη ή αμοιβές πέρα από τις αμοιβές διαμεσολάβησης, 
που ο μεσίτης ακινήτων ή η εταιρεία του μπορεί να λάβει ως άμεσο αποτέ-
λεσμα της εν λόγω σύστασης.

17. Εκτιμήσεις / αποτιμήσεις – Γνωμοδοτήσεις / Πραγματογνωμοσύνες:

Για την προετοιμασία εκτιμήσεων ή άλλων αποτιμήσεων οι αμοιβές των με-
σιτών δεν θα εξαρτώνται από το ποσό της εκτίμησης ή της αποτίμησης. Οι 
μεσίτες ακινήτων κατά την προετοιμασία γνωμοδοτήσεων για την αξία ή την 
τιμή των ακινήτων οφείλουν:

α. να είναι καταρτισμένοι για το είδος της υπό εκτίμηση ιδιοκτησίας,

β. να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες και πηγές ώστε να 
διατυπώσουν ακριβή γνώμη και
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γ. να είναι εξοικειωμένοι με την περιοχή όπου βρίσκεται η εν λόγω ιδιοκτη-
σία, ή, σε περίπτωση που δεν είναι, να ενημερώνονται από συνεργαζόμενο 
μεσίτη που έχει την σχετική εξοικείωση, εκτός εάν η έλλειψη κάποιου από 
αυτά τα στοιχεία γνωστοποιείται εκ των προτέρων στο πρόσωπο που ζητά τη 
γνωμοδότηση. Εάν ο μεσίτης έχει αναλάβει να προετοιμάσει γνωμοδότηση 
ή πραγματογνωμοσύνη για την αξία ή την τιμή ενός ακινήτου, για διαφο-
ρετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην εντολή ανάθεσης, η 
συγκεκριμένη γνωμοδότηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω 
στοιχεία από ‘α’ έως ‘ι’.

Την ίδια υποχρέωση έχει ο μεσίτης στην περίπτωση που η ανωτέρω γνω-
μοδότηση ή πραγματογνωμοσύνη διενεργείται για παροχή βοήθειας προς 
δυνητικό αγοραστή να σχηματίσει προσφορά αγοράς.

 ▪ εξακρίβωση της εν λόγω ιδιοκτησίας, 

 ▪ ημερομηνία προετοιμασίας,

 ▪ καθορισμένη αξία ή τιμή,

 ▪ περιοριστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων σκοπού και 
ατόμων στα οποία απευθύνεται,

 ▪ υπάρχον ή μελλοντικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της πιθα-
νότητας εκπροσώπησης του πωλητή/εκμισθωτή ή των αγοραστών / 
μισθωτών,

 ▪ βάση γνωμοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων δεδομέ-
νων αγοράς, 

 ▪ σε περίπτωση που η γνωμοδότηση δεν αποτελεί εκτίμηση, μια σχετική 
δήλωση,

 ▪ γνωστοποίηση σχετικά με το εάν και πότε πραγματοποιήθηκε αυτο-
ψία του εξωτερικού χώρου της ιδιοκτησίας,

 ▪ γνωστοποίηση σχετικά με το εάν και πότε πραγματοποιήθηκε αυτο-
ψία του εσωτερικού χώρου της ιδιοκτησίας,
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 ▪ γνωστοποίηση σχετικά με το εάν στο πρόσωπο του μεσίτη ακινήτων 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, εκτός κι αν το συμβαλ-
λόμενο μέρος που ζητά τη γνωμοδότηση απαιτεί ειδικό τύπο αναφοράς ή 
διαφορετικό σύνολο δεδομένων

Οι υποχρεώσεις του Κώδικα Δεοντολογίας αναφορικά με τους τομείς σχετικά 
με την ακίνητη περιουσία, πέραν της εκτίμησης, θα ερμηνεύονται και θα ισχύ-
ουν σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας και πρακτικής που εύλογα απαιτούν 
οι πελάτες, για να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της συναλλαγής, τη διαθεσιμότητα 
βοήθειας από εμπειρογνώμονες και σε περίπτωση που ο Μεσίτης ακινήτων 
είναι εκπρόσωπος ή υπο-αντιπρόσωπος, τις υποχρεώσεις διαμεσολαβητή.

18. Επικοινωνία με τα μέρη / πρόσβαση σε έγγραφα:

Για την προστασία όλων των μερών, οι γνωστοποιήσεις θα γίνονται με έγ-
γραφο τύπο συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
της τηλεομοιοτυπίας και θα παρέχονται από τους μεσίτες ακινήτων πριν από 
την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης.

Οι μεσίτες ακινήτων, για την προστασία όλων των συμβαλλομένων μερών θα 
διασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με την ακίνητη περι-
ουσία συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανάθεσης εντολής εκπροσώ-
πησης, των συμβάσεων αγοραπωλησίας και μισθώσεων θα καταρτίζονται 
εγγράφως σε σαφή και κατανοητή γλώσσα εκφράζοντας συγκεκριμένους 
όρους, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των συμβαλλομένων. Θα 
δίδεται αντίγραφο της κάθε συμφωνίας σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος μετά 
την υπογραφή ή μονογραφή.

Για την προστασία όλων των συμβαλλομένων μερών, οι μεσίτες ακινήτων θα 
καταβάλλουν τη δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίσουν την διάθεση προς 
όλα τα μέρη των εγγράφων που σχετίζονται με την αγορά, την πώληση ή τη 
μίσθωση ακινήτου και ειδικότερα, κατ’ ελάχιστον, τους τίτλους ιδιοκτησίας, 
την οικοδομική άδεια καθώς και τα έγγραφα της σύστασης οριζοντίου ιδι-
οκτησίας και κανονισμού του κτιρίου όπως και τα προσαρτημένα σε αυτά 
σχεδιαγράμματα, καθώς και τις τροποποιήσεις τους.

Οι μεσίτες ακινήτων όταν βοηθούν ή παρέχουν τη δυνατότητα σε πελάτη 
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ή αποδέκτη υπηρεσιών να εγκαθιδρύσει συμβατική σχέση (π.χ. συμφωνίες 
ανάθεσης εντολής εκπροσώπησης, συμφωνίες αγοράς, μισθώσεις, κ.λπ.) με 
ηλεκτρονικό τρόπο, θα καταβάλλουν εύλογη προσπάθεια να εξηγήσουν τη 
φύση και να γνωστοποιήσουν τους συγκεκριμένους όρους της συμβατικής 
σχέσης πριν συμφωνήσει σε αυτούς κάποιο συμβαλλόμενο μέρος.

Άρθρο 4: Συνεργασία με δημόσιες αρχές:

Σε περίπτωση που κατηγορηθούν για αντιδεοντολογική συμπεριφορά ή τους 
ζητηθεί να παρουσιάσουν στοιχεία ή να συνεργαστούν με κάθε άλλο τρό-
πο σε οποιαδήποτε διαδικασία επαγγελματικών προδιαγραφών ή έρευνα, οι 
μεσίτες ακινήτων θα θέτουν όλα τα σχετικά γεγονότα υπόψη των αρμόδιων 
κατά το νόμο οργάνων και θα δεν θα ενεργούν με σκοπό να διακόψουν ή να 
εμποδίσουν τη διαδικασία.

Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα προβαίνουν σε μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποί-
ηση ή διάδοση των ισχυρισμών, των ευρημάτων ή της απόφασης που σχετί-
ζονται με την ακροαματική διαδικασία, την προσφυγή, τη διαιτητική ακροα-
ματική διαδικασία. Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα εμποδίζουν τις διαδικασίες 
έρευνας με ενέργειες ή με την απειλή ενεργειών δυσφήμισης, συκοφαντίας 
ή διασυρμού εναντίον οποιουδήποτε μέρους σε μια από τις ανωτέρω διαδι-
κασίες βάσει της κατάθεσης κάποιου αιτήματος διαιτησίας, καταγγελίας για 
ζητήματα δεοντολογίας ή μαρτυρίας ενώπιον οποιουδήποτε δικαιοδοτικού 
οργάνου.

Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα παρεμποδίζουν τις ερευνητικές ή πειθαρχικές 
διαδικασίες με την κατάθεση πολλαπλών καταγγελιών για ζητήματα δεοντο-
λογίας βάσει του ιδίου γεγονότος ή της ίδιας συναλλαγής.

Άρθρο 5: Καθήκοντα έναντι άλλων μεσιτών

1. Δηλώσεις / καταγγελίες για άλλους μεσίτες:

Οι μεσίτες ακινήτων απαγορεύεται να προβαίνουν σε παραπλανητικές δη-
λώσεις για άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
ακινήτων, για την εργασία ή τις επαγγελματικές τους πρακτικές.

Η υποχρέωση αποφυγής ψευδών ή παραπλανητικών δηλώσεων για άλλους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων, για την 
εργασία ή τις επαγγελματικές τους πρακτικές συμπεριλαμβάνει το καθήκον 
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δημοσίευσης, επανάληψης, αναμετάδοσης ή αναδημοσίευσης ψευδών, ανα-
κριβών ή παραπλανητικών δηλώσεων άλλων. Το εν λόγω καθήκον ισχύει είτε 
οι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις επαναλαμβάνονται αυ-
τοπροσώπως, εγγράφως, με τεχνολογικά μέσα (π.χ. διαδίκτυο) ή με οποιο-
δήποτε άλλο μέσο.

Η υποχρέωση αποφυγής ψευδών, ανακριβών ή παραπλανητικών δηλώσεων 
για άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινή-
των, για την εργασία ή τις επαγγελματικές τους πρακτικές συμπεριλαμβάνει 
το καθήκον δημοσίευσης σχετικής διευκρίνισης ή απόσυρσης δηλώσεων σε 
ηλεκτρονικά μέσα τα οποία ελέγχει ο Μεσίτης ακινήτων, μόλις ο τελευταίος 
λάβει γνώση ότι η δήλωση είναι ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική.

Οι μεσίτες ακινήτων απαγορεύεται να προβαίνουν σε ψευδείς ή αβάσιμες 
καταγγελίες για ζητήματα δεοντολογίας.

2. Περί αποκλειστικής εντολής άλλου μεσίτη:

Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα εμπλέκονται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 
ούτε θα προβαίνουν σε πράξεις ασυμβίβαστες με τις συμφωνίες αποκλειστι-
κής σχέσης αντιπροσώπευσης ή μεσιτείας που άλλοι μεσίτες έχουν συνάψει 
με τους πελάτες τους.

Η παραπάνω υποχρέωση δεν στοχεύει στην απαγόρευση καινοτόμων επαγ-
γελματικών πρακτικών που είναι κατά τα άλλα δεοντολογικές ούτε διαφωνι-
ών με άλλους μεσίτες ακινήτων σχετικά με προμήθεια, αμοιβές, αποζημίωση 
ή άλλες μορφές πληρωμών ή εξόδων.

Δεν απαγορεύεται η πραγματοποίηση γενικών ανακοινώσεων προοπτικών 
που περιγράφουν τις υπηρεσίες τους και τους όρους της διαθεσιμότητάς 
τους ακόμα και σε περίπτωση που ορισμένοι αποδέκτες έχουν συνάψει συμ-
φωνίες ή άλλες αποκλειστικές σχέσεις με άλλον μεσίτη ακινήτων. Μια γενική 
τηλεφωνική έρευνα, μια γενική αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου ή διανομή που απευθύνεται προς όλους τους εν δυνάμει πελάτες 
σε μια γεωγραφική περιοχή ή σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, επιχείρηση, 
λέσχη ή οργανισμό, άλλη κατηγοριοποίηση ή ομάδα θεωρείται «γενική» για 
τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα.

Οι μεσίτες ακινήτων δεν απαγορεύεται να επικοινωνούν με τον πελάτη άλ-
λου μεσίτη για τον σκοπό προσφοράς ή σύναψης σύμβασης που παρέχει δι-
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αφορετικό είδος υπηρεσίας στον τομέα των ακινήτων, που δεν σχετίζεται με 
το είδος της υπηρεσίας που του παρέχεται τη δεδομένη χρονική στιγμή (π.χ. 
διαχείριση περιουσίας σε αντίθεση με τη μεσιτεία) ή προσφοράς του ίδιου 
είδους υπηρεσίας για ιδιοκτησία που δεν εμπίπτει στο πεδίο των αποκλειστι-
κών συμφωνιών με άλλους μεσίτες.

Οι μεσίτες ακινήτων δεν θα επιδιώκουν συμφωνίες με αγοραστές / μισθω-
τές που υπόκεινται σε αποκλειστικές συμφωνίες. Ωστόσο, σε περίπτωση που 
ζητηθεί από τον μεσίτη ακινήτων και ο μεσίτης αρνηθεί να γνωστοποιήσει 
την ημερομηνία λήξης της αποκλειστικής συμφωνίας με τον αγοραστή / 
μισθωτή, τότε ο μεσίτης ακινήτων μπορεί να επικοινωνήσει με το εν λόγω 
αγοραστή / μισθωτή για να εξασφαλίσει τις εν λόγω πληροφορίες και να 
συζητήσει τους όρους βάσει τον οποίων ο εν λόγω μεσίτης ακινήτων μπορεί 
να συνάψει μαζί του μια μελλοντική σύμβαση ή εναλλακτικά να συνάψει συμ-
φωνία που θα τεθεί σε ισχύ κατόπιν λήξης της υπάρχουσας αποκλειστικής 
συμφωνίας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ενός μεσίτη ακινήτου έρθει σε επαφή με άλλους 
μεσίτες ακινήτων σχετικά με την δημιουργία αποκλειστικής σχέσης για παρο-
χή του ίδιου είδους υπηρεσίας και οι μεσίτες ακινήτων δεν έχουν με άμεσο 
ή έμμεσο τρόπο ξεκινήσει τις εν λόγω συζητήσεις, μπορούν να συζητήσουν 
τους όρους βάσει των οποίων μπορεί να συνάψουν μελλοντική συμφωνία ή 
εναλλακτικά να συνάψουν συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ κατόπιν λήξης της 
υπάρχουσας αποκλειστικής συμφωνίας.

Το γεγονός ότι κάποιος εν δυνάμει πελάτης διατήρησε κάποιον μεσίτη ακι-
νήτων ως αποκλειστικό εκπρόσωπο ή μεσίτη σε μία ή περισσότερες συναλ-
λαγές στο παρελθόν δεν αποκλείει άλλους μεσίτες ακινήτων να επιδιώξουν 
μελλοντική επαγγελματική σχέση με τον εν λόγω εν δυνάμει πελάτη.

Το γεγονός ότι έχει συναφθεί αποκλειστική συμφωνία με κάποιον μεσίτη ακι-
νήτων δεν αποκλείει ούτε εμποδίζει κάθε άλλο μεσίτη ακινήτων από το να 
συνάψει παρόμοια συμφωνία μετά τη λήξη ισχύος της προηγούμενης συμ-
φωνίας.

Οι μεσίτες ακινήτων, πριν από τη σύναψη συμφωνίας εκπροσώπησης, έχουν 
θετική υποχρέωση να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να διευκρινί-
σουν εάν ο εν δυνάμει πελάτης έχει ήδη αποκλειστική και σε ισχύ συμφωνία 
για παροχή της ίδιας υπηρεσίας σχετικά με ακίνητη περιουσία.
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Όλες οι συναλλαγές που υπόκεινται σε αποκλειστική συμφωνία θα διεξάγο-
νται με τον εκπρόσωπο ή μεσίτη του πελάτη και όχι με τον ίδιο τον πελάτη, 
εκτός κι αν υπάρχει συναίνεση του εν λόγω εκπροσώπου ή μεσίτη του πελάτη 
ή οι εν λόγω συναλλαγές ξεκινήσουν με πρωτοβουλία του πελάτη.

Πριν από την παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών (όπως την κατάρτιση έγγρα-
φης προσφοράς αγοράς ή την παρουσίαση συγκριτικής ανάλυσης αγοράς) 
σε εν δυνάμει πελάτες, οι μεσίτες ακινήτων θα τους ρωτούν εάν είναι συμ-
βαλλόμενα μέρη σε αποκλειστική συμφωνία εκπροσώπησης. Οι μεσίτες ακι-
νήτων δεν θα παρέχουν εν γνώσει τους ουσιαστικές υπηρεσίες σχετικά με 
δυνητική συναλλαγή σε εν δυνάμει πελάτες που είναι συμβαλλόμενα μέρη 
σε αποκλειστικές συμφωνίες εκπροσώπησης, εκτός κι αν υπάρχει συναίνεση 
των αποκλειστικών εκπροσώπων των εν δυνάμει πελατών ή με πρωτοβουλία 
των εν δυνάμει πελατών.

Οι μεσίτες ακινήτων είναι ελεύθεροι να συνάψουν συμβατικές σχέσεις ή να 
διαπραγματευτούν με πωλητές / εκμισθωτές, αγοραστές / μισθωτές ή άλ-
λους που δεν υπόκεινται σε αποκλειστική συμφωνία αλλά δεν θα τους υπο-
χρεώσουν συνειδητά να καταβάλουν πάνω από μία προμήθεια εκτός κι αν 
έχουν δώσει εν γνώσει τους συγκατάθεση.

Οι μεσίτες ακινήτων υποχρεούνται να συνεργάζονται με άλλους μεσίτες 
εκτός κι αν η συνεργασία δεν είναι προς όφελος του πελάτη. Η υποχρέωση 
συνεργασίας δεν συμπεριλαμβάνει την υποχρέωση να μοιράζονται προμή-
θειες, αμοιβές ή άλλως να αποζημιώνουν άλλον μεσίτη.

3. Αντιδεοντολογικές πρακτικές προσέκλυσης:

3.1. Τηλεφωνικές ή προσωπικές προσελκύσεις ιδιοκτητών οι οποίοι 
έχουν δώσει αποκλειστική εντολή ανάθεσης της ιδιοκτησίας τους σε 
άλλον μεσίτη ακινήτων καθώς και

3.2. Τυχόν αλληλογραφία ή άλλες μορφές ηλεκτρονικών προσελκύσε-
ων εν δυνάμει πελατών των οποίων οι ιδιοκτησίες είναι αποκλειστικά 
ανατεθειμένες σε άλλον μεσίτη ακινήτων όταν οι εν λόγω προσελκύ-
σεις δεν αποτελούν μέρος γενικής αποστολής αλληλογραφίας αλλά 
απευθύνονται στοχευμένα στους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες.
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4. Ζητήματα συνεργασίας:

Οι μεσίτες ακινήτων, που ενεργούν ως εκπρόσωποι αγοραστή / μισθωτή ή 
πωλητή / εκμισθωτή θα γνωστοποιούν την εν λόγω σχέση στον εκπρόσωπο 
ή στον μεσίτη του αντισυμβαλλόμενου μέρους κατά την πρώτη τους επαφή.

Οι μεσίτες ακινήτων πριν ή μετά τη λύση της σχέσης τους με την εταιρεία 
με την οποία συνεργάζονται με σύμβαση εργασίας η έργου, δεν θα προ-
καλέσουν πελάτες της να ακυρώσουν αποκλειστικές συμβατικές συμφωνίες 
μεταξύ αυτών και της εν λόγω εταιρείας. Κάτι τέτοιο δεν εμποδίζει τους με-
σίτες ακινήτων (κύριους) να συνάψουν με τους συνεργαζόμενους κατόχους 
αδειών συμφωνίες που διέπουν τη δυνατότητα εκχώρησης αποκλειστικών 
συμφωνιών.

Οι μεσίτες ακινήτων που ενεργούν για λογαριασμό των πωλητών / εκμισθω-
τών καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των προφορών συνεργα-
σίας. Οι συνεργαζόμενοι μεσίτες δεν πρέπει να υποθέτουν ότι η προσφορά 
συνεργασίας συμπεριλαμβάνει προσφορά αμοιβής, εκτός κι αν κάτι τέτοιο 
ορίζεται ρητά στην προσφορά συνεργασίας. Οι όροι της αμοιβής εφόσον 
υπάρχουν θα εξακριβώνονται από τους συνεργαζόμενους μεσίτες πριν την 
έναρξη των προσπαθειών αποδοχής της προφοράς συνεργασίας.

Αποτελεί υποχρέωση των υπο-αντιπροσώπων να γνωστοποιούν εγκαίρως 
όλα τα σχετικά γεγονότα στον αντιπρόσωπο του εντολέα πριν αλλά και μετά 
τη σύναψη σύμβασης πώλησης ή μίσθωσης.

Οι μεσίτες ακινήτων θα γνωστοποιούν την ύπαρξη αποδεκτών προσφορών, 
συμπεριλαμβανομένων προσφορών με άλυτα ζητήματα σε κάθε μεσίτη που 
επιδιώκει συνεργασία.

Κατά την αναζήτηση πληροφοριών από άλλον Μεσίτη ακινήτων σχετικά με 
την υπό διαχείριση ιδιοκτησία, οι μεσίτες ακινήτων θα γνωστοποιούν την με-
σιτική ιδιότητά τους και εάν το συμφέρον τους είναι προσωπικό ή εκ μέρους 
κάποιου πελάτη και στη δεύτερη περίπτωση τη σχέση τους με τον πελάτη.

Το καθήκον συνεργασίας σχετίζεται με την υποχρέωση ανταλλαγής πληρο-
φοριών για την καταχωρισμένη ιδιοκτησία και τη διάθεση αυτής σε άλλους 
μεσίτες για να τη δείχνουν σε ενδεχόμενους αγοραστές / μισθωτές σε περί-
πτωση εφόσον είναι προς το συμφέρον των πωλητών / εκμισθωτών.
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5. Θέματα αμοιβών:

Σε περίπτωση συνεργασίας περισσοτέρων του ενός μεσιτών, ο επιμερισμός 
των αμοιβών γίνεται βάσει της αρχής ότι η αμοιβή καθενός εξ αυτών κατα-
βάλλεται από τη συμβαλλόμενη πλευρά που αυτός εξυπηρέτησε και βάσει 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρείχε, με τις κάτωθι ειδικότερες δια-
φοροποιήσεις:

Ο μεσίτης που παρέχει μια απλή πληροφορία – σύσταση πελάτη (όνομα και 
τηλέφωνο πελάτη ή στοιχεία ακινήτου) χωρίς συμμετοχή στις υποδείξεις και 
τις διαφημιστικές ενέργειες, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με το έτερο μέ-
ρος εισπράττει ό, τι αμοιβαίως συμφωνηθεί.

Μειώσεις των αμοιβών ή πληρωμή με αξιόγραφα, που γίνονται για οποιον-
δήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
συναδέλφων, βαρύνουν μόνο το συνάδελφο που τις συμφώνησε.

Σε περίπτωση που εμπλέκεται αδειούχος μεσίτες που απασχολείται ως συ-
νεργάτης σε μεσιτικό γραφείο, την ευθύνη διανομής της αμοιβής έχουν κα-
ταρχήν τα μεσιτικά γραφεία και ακολούθως σε δεύτερο στάδιο συντελείται 
η κατανομή της αμοιβής που αντιστοιχεί σε κάθε γραφείο μεταξύ του ίδιου 
και των συνεργατών του.

Τυχόν προμήθειες από δάνεια τις εισπράττει ο μεσίτης που εκπροσωπεί τον 
αγοραστή εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, εγγράφως. Τυχόν αλ-
λαγές στην αμοιβή που προσφέρεται για υπηρεσίες συνεργασίας πρέπει να 
κοινοποιούνται στον μεσίτη ακινήτων πριν υποβάλλει προσφορά αγοράς / 
μίσθωσης της ιδιοκτησίας. Αφού ο μεσίτης ακινήτων υποβάλει προσφορά 
αγοράς ή μίσθωσης της ιδιοκτησίας, ο μεσίτης καταχώρισης δεν δύναται να 
προσπαθήσει να τροποποιήσει μονομερώς την προσφερόμενη αμοιβή ανα-
φορικά με τη συναλλαγή για την οποία συνεργάζονται.

Άρθρο 6: Διαμεσολάβηση ή Διαιτησία μεταξύ μεσιτών

Α. Προϋποθέσεις 

1. Σε περίπτωση συμβατικών διαφορών ή συγκεκριμένων μη συμβατι-
κών διαφορών όπως ορίζονται κατωτέρω μεταξύ μεσιτών ακινήτων 
που απορρέουν από τις σχέσεις τους ως μεσίτες ακινήτων, οι τελευ-
ταίοι θα καταφύγουν σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το καταστατικό 
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της Ομοσπονδίας σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτεί η Ομοσπον-
δία από τα μέλη της. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολά-
βησης οι μεσίτες ακινήτων μπορούν να υποβάλουν τη διαφορά σε 
διαιτησία αντί να αντιδικήσουν επί του ζητήματος.

2. Η υποχρέωση συμμετοχής σε διαμεσολάβηση ή διαιτησία συμπερι-
λαμβάνει υποχρέωση των μεσιτών ακινήτων να αναγκάσουν τις εται-
ρείες τους να προβούν σε διαμεσολάβηση ή διαιτησία και να δεσμευ-
τούν από το αποτέλεσμα της διαιτητικής απόφασης.

3. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση δεν απαιτείται στις περιπτώσεις 
όπου όλα τα μέρη της διαφοράς ενημερώνουν την Ομοσπονδία εγ-
γράφως ότι επιλέγουν να μην προβούν σε διαμεσολάβηση στις εγκα-
ταστάσεις της. Το γεγονός ότι όλα τα μέρη αρνούνται τη συμμετοχή 
σε διαμεσολάβηση δεν απαλλάσσει τους μεσίτες ακινήτων από την 
δυνατότητα προσφυγής σε διαιτησία.

Β. Υπαγόμενες διαφορές

Συγκεκριμένες μη συμβατικές διαφορές που υπάγονται σε διαμεσολάβηση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω είναι:

1. Όταν κάποιος μεσίτης στον οποίο έχει ανατεθεί εντολή (κύριος με-
σίτης) έχει αποζημιώσει συνεργαζόμενο μεσίτη και κάποιος άλλος 
συνεργαζόμενος μεσίτης μεταγενέστερα ισχυρίζεται ότι ήταν η αιτία 
που προκάλεσε την πώληση ή μίσθωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
αιτών μπορεί να στραφεί κατά του πρώτου συνεργαζόμενου μεσίτη 
και η διαμεσολάβηση να προχωρήσει χωρίς να στραφεί η αίτηση κατά 
του κύριου μεσίτη .

2. Σε περίπτωση διαιτησίας μεταξύ δύο (ή περισσότερων) συνεργαζόμε-
νων μεσιτών όπου ο κύριος μεσίτης δεν είναι μέρος, το επίδικο ποσό 
καθώς και το ποσό του θα επιδικασθεί από την απόφαση διαμεσολά-
βησης περιορίζεται στο ποσό που είχε καταβληθεί στον καθ’ ου από 
τον κύριο μεσίτη και σε κάθε ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε 
σε συμβαλλόμενο μέρος σε συναλλαγή με τις οδηγίες του καθ’ ου. 
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που η αίτηση στρέφεται κατά του κύρι-
ου μεσίτη, ο τελευταίος μπορεί να προσεπικαλέσει τον πρώτο συ-
νεργαζόμενο μεσίτη. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της επιτροπής 
διαμεσολάβησης σχετικά με την αιτία που προκάλεσε την πώληση ή 
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μίσθωση θα είναι αμετάκλητη αναφορικά με όλες τις υφιστάμενες ή 
μεταγενέστερες αξιώσεις των μερών για αποζημίωση που απορρέουν 
από τη συγκεκριμένη συνεργατική συναλλαγή.

3. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του αγοραστή ή του μισθωτή αποζη-
μιώνεται από τον πωλητή ή εκμισθωτή και όχι από τον μεσίτη και ως 
εκ τούτου μειώνει την προμήθεια που οφείλεται από τον πωλητή ή εκ-
μισθωτή και μετά από τις εν λόγω ενέργειες, κάποιος άλλος συνεργα-
ζόμενος μεσίτης ισχυρίζεται ότι αποτέλεσε την αιτία που προκάλεσε 
την πώληση ή μίσθωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αιτών μπορεί να 
στραφεί κατά του πρώτου συνεργαζόμενου μεσίτη και η διαμεσολά-
βηση να ξεκινήσει χωρίς να στραφεί η αίτηση κατά του κύριου μεσίτη.

4. Σε περίπτωση διαμεσολάβησης μεταξύ δύο (ή περισσότερων) συνερ-
γαζόμενων μεσιτών όπου ο κύριος μεσίτης δεν αποτελεί μέρος, το 
επίδικο ποσό καθώς και το ποσό του θα επιδικασθεί από την απόφα-
ση διαμεσολάβησης περιορίζεται στο ποσό που είχε καταβληθεί στον 
καθ’ ου από τον κύριο μεσίτη και σε κάθε ποσό που καταβλήθηκε ή 
πιστώθηκε σε συμβαλλόμενο μέρος σε συναλλαγή με τις οδηγίες του 
καθ’ ου. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που η αίτηση στρέφεται κατά του 
κύριου μεσίτη, ο τελευταίος μπορεί να προσεπικαλέσει τον πρώτο συ-
νεργαζόμενο μεσίτη. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της επιτροπής 
διαμεσολάβησης σχετικά με την αιτία που προκάλεσε την πώληση ή 
μίσθωση θα είναι αμετάκλητη αναφορικά με όλες τις υφιστάμενες ή 
μεταγενέστερες αξιώσεις των μερών για αποζημίωση που απορρέουν 
από τη συγκεκριμένη συνεργατική συναλλαγή.

5. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του αγοραστή ή μισθωτή αποζημι-
ώνεται από τον αγοραστή ή μισθωτή και ως εκ τούτου ο μεσίτης μει-
ώνει την προμήθεια που οφείλεται από τον πωλητή ή εκμισθωτή και 
κάποιος άλλος συνεργαζόμενος μεσίτης μεταγενέστερα ισχυρίζεται 
ότι ήταν η αιτία που προκάλεσε την πώληση ή μίσθωση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο αιτών μπορεί να στραφεί κατά του πρώτου συνεργαζό-
μενου μεσίτη και η διαμεσολάβηση να προχωρήσει χωρίς να στραφεί 
η αίτηση κατά του κύριου μεσίτη. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που η 
αίτηση στρέφεται κατά του κύριου μεσίτη, ο τελευταίος μπορεί να 
προσεπικαλέσει τον πρώτο συνεργαζόμενο μεσίτη. Σε κάθε περίπτω-
ση η απόφαση της επιτροπής διαμεσολάβησης σχετικά με την αιτία 
που προκάλεσε την πώληση ή μίσθωση θα είναι αμετάκλητη αναφο-
ρικά με όλες τις υφιστάμενες ή μεταγενέστερες αξιώσεις των μερών 
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για αποζημίωση που απορρέουν από τη συγκεκριμένη συνεργατική 
συναλλαγή.

Άρθρο 7: Πιστοποίηση / Πίνακας Πιστοποιημένων Μεσιτών

Οι μεσίτες που προσχωρούν στον παρόντα Κώδικα, μετά την διαπίστωση της 
πλήρους συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις του, λαμβάνουν σχετική πιστο-
ποίηση και καταχωρούνται σε ειδικό πίνακα πιστοποιημένων μεσιτών που 
τηρείται ηλεκτρονικά και αναρτάται δημόσια στην ιστοσελίδα της ΟΜΑΣΕ. 
Για την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν 
να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την ΟΜΑΣΕ, στην οποία αναλαμβάνουν 
κατά δήλωσή τους να τηρούν τους όρους αυτού, καθώς και να διευκολύνουν 
τα αρμόδια όργανα της ΟΜΑΣΕ κατά τον έλεγχο τήρησής τους.

Άρθρο 8: Μηχανισμός ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Η ΟΜΑΣΕ μέσω των αρμοδίων οργάνων της οφείλει να διασφαλίζει τον έλεγ-
χο της τήρησης όλων των όρων του παρόντος καθώς και την επιβολή κυ-
ρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων των όρων αυτών. Ο 
έλεγχος για την τήρηση των όρων του παρόντος γίνεται:

 ▪ είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας από καταναλωτή, τρίτο μέρος, ή 
από άλλο μεσίτη ή 

 ▪ κατόπιν διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου σε ετήσια βάση.

Οι κυρώσεις για την μη τήρηση των όρων του παρόντος είναι:

 ▪ Διαγραφή του μεσίτη από τον πίνακα πιστοποιημένων μεσιτών,

 ▪ Ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης για την διαγραφή, στην ιστοσελίδα 
της ΟΜΑΣΕ.

Η ίδια κύρωση επιβάλλεται και στην περίπτωση που ο μεσίτης αρνείται ή πα-
ρακωλύει την διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου από τα όργανα της ΟΜΑΣΕ. 
Σε περίπτωση που στο μέλλον η Ομοσπονδία θεσπίσει όργανο διαιτησίας, 
οφείλουν όλοι οι μεσίτες να σέβονται και να υπακούν στις αποφάσεις της 
Διαιτητικής Επιτροπής, επί ποινής πειθαρχικού παραπτώματος σε αντίθετη 
περίπτωση.
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Πρότυπο Καλής Πρακτικής – Μονοπάτια Επαγγελματισμού

Η μη τήρηση των παρακάτω συστάσεων δεν αποτελεί παραβίαση του Κώδικα 
Δεοντολογίας ούτε αιτία παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ωστόσο 
παραβιάσεις του «Πρότυπου Καλής Πρακτικής» μπορούν να ληφθούν υπόψη 
από το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την συζήτηση παραβίασης των κανόνων 
του Κώδικα Δεοντολογίας ή κατά την διαδικασία διαιτησίας.

Σεβασμός στο Κοινό

1. Ακολουθήστε τον «χρυσό κανόνα»: συμπεριφερθείτε στους άλλους, 
όπως θα θέλατε να σας συμπεριφερθούν ή καλύτερα όπως θα θέλατε 
να συμπεριφερθούν οι άλλοι στο πρόσωπο που αγαπάτε περισσότε-
ρο.

2. Απαντήστε άμεσα σε ερωτήσεις και αιτήματα για πληροφορίες.

3. Προγραμματίστε ραντεβού και υποδείξεις όσο το δυνατόν συντομό-
τερα.

4. Καλέστε αν καθυστερήσετε ή εάν πρέπει να ακυρώσετε ένα ραντεβού 
ή μια υπόδειξη.

5. Εάν ένας υποψήφιος αγοραστής αποφασίσει να μην δει ένα κατοι-
κημένο σπίτι, εξηγήστε αμέσως την κατάσταση στον μεσίτη ή στον 
ένοικο.

6. Επικοινωνήστε έγκαιρα με όλα τα μέρη.

7. Κατά την είσοδό σας σε ένα κατάλυμα, βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός 
απροσδόκητων καταστάσεων, όπως κατοικίδιων ζώων, γίνεται με τον 
κατάλληλο χειρισμό.

8. Αφήστε την επαγγελματική σας κάρτα εάν δεν απαγορεύεται από 
τους τοπικούς κανόνες.

9. Ποτέ μην ασκείτε κριτική για ιδιοκτησία παρουσία του ενοίκου.
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10. Ενημερώστε τους ενοίκους ότι φεύγετε μετά τις υποδείξεις.

11. Όταν δείχνετε ένα κατοικημένο σπίτι, πάντα χτυπήστε το κουδούνι ή 
χτυπήστε και ανακοινώστε την παρουσία σας δυνατά πριν εισέλθετε. 
Χτυπήστε και ανακοινώστε την παρουσία σας δυνατά πριν μπείτε σε 
οποιοδήποτε κλειστό δωμάτιο.

12. Παρουσιάστε μια επαγγελματική εμφάνιση ανά πάσα στιγμή. ντυθεί-
τε κατάλληλα και οδηγήστε καθαρό αυτοκίνητο.

13. Εάν οι επιβάτες βρίσκονται στο σπίτι κατά τη διάρκεια των υποδείξε-
ων, ζητήστε την άδειά τους πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή το 
μπάνιο.

14. Ενθαρρύνετε τους πελάτες άλλων μεσιτών να απευθύνουν ερωτήσεις 
στον μεσίτη τους ή τον εκπρόσωπό του.

15. Να επικοινωνείτε με σαφήνεια. μην χρησιμοποιείτε ορολογία ή αργκό 
που μπορεί να μην είναι εύκολα κατανοητή.

16. Να είστε ενήμεροι και να σέβεστε τις πολιτισμικές διαφορές.

17. Δείξτε ευγένεια και σεβασμό σε όλους.

18. Να είστε ενήμεροι και να τηρείτε όλες τις προθεσμίες.

19. Υποσχεθείτε μόνο ό,τι μπορείτε να εκπληρώσετε και κρατήστε τις 
υποσχέσεις σας.

20. Προσδιορίστε την επαγγελματική σας ιδιότητα όταν έρχεστε σε επα-
φές με το κοινό.

21. Μην λέτε στους ανθρώπους τη γνώμη σας – πείτε τους ότι πραγματι-
κά γνωρίζετε.

Σεβασμός στην Ιδιοκτησία

1. Να είστε υπεύθυνοι για όλους όσους επιτρέπετε να εισέλθουν στο 
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ανατεθειμένο ακίνητο.

2. Μην επιτρέπετε ποτέ στους αγοραστές να εισέρχονται ασυνόδευτοι 
σε ανατεθειμένο ακίνητο.

3. Κατά την υπόδειξη του ακινήτου, κρατήστε όλα τα μέλη της ομάδας 
ενωμένα.

4. Μην επιτρέπετε ποτέ την πρόσβαση ασυνόδευτων πελατών σε περι-
ουσιακά στοιχεία χωρίς άδεια.

5. Εισέλθετε σε ακίνητα μόνο με άδεια, ακόμα κι αν έχετε κλειδί πλαισί-
ου κλειδώματος ή γνωρίζετε το συνδυασμό.

6. Όταν ο ένοικος απουσιάζει, αφήστε το ακίνητο όπως το βρήκατε 
(φώτα, θέρμανση, ψύξη, κουρτίνες κ.λπ.) Αν νομίζετε ότι κάτι δεν πάει 
καλά (π.χ. βανδαλισμός), επικοινωνήστε αμέσως με τον μεσίτη της 
ανάθεσης.

7. Να είστε προσεκτικοί με την περιουσία του πωλητή. Μην επιτρέπετε 
σε κανέναν να τρώει, να πίνει, να καπνίζει, να πετάει σκουπίδια, να 
χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις κολύμβησης ή ύπνου ή να φέρνει κατοι-
κίδια ζώα. Αποχωρήστε από το σπίτι όπως το βρήκατε, εκτός αν σας 
δοθεί διαφορετική εντολή.

8. Χρησιμοποιήστε πεζοδρόμια. Εάν ο καιρός είναι κακός, βγάλτε πα-
πούτσια και μπότες πριν μπείτε μέσα στην ιδιοκτησία.

9. Σεβαστείτε τις οδηγίες των πωλητών σχετικά με τη φωτογράφιση ή 
τη βιντεοσκόπηση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων των καταλυ-
μάτων τους.

Σεβασμός για τους συναδέλφους μεσίτες

1. Ανακοινώστε την επαγγελματική σας ιδιότητα σε όλες τις επαφές με 
άλλους κτηματομεσίτες.

2. Απαντήστε στις κλήσεις, τα φαξ και τα e-mail άλλων μεσιτών αμέσως 
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και ευγενικά.

3. Λάβετε υπόψη, ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα με μεγάλα συνημμένα 
αρχεία ή τα μακροσκελή φαξ μπορεί να επιβαρύνουν τους παραλή-
πτες.

4. Ενημερώστε τον μεσίτη ανάθεσης εάν φαίνεται να υπάρχουν ανακρι-
βείς πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση τους.

5. Μοιραστείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ένα ακίνητο, συ-
μπεριλαμβανομένης της παρουσίας κατοικίδιων ζώων, συστημάτων 
ασφαλείας και εάν οι πωλητές θα είναι παρόντες κατά τη διάρκεια 
της υπόδειξης.

6. Δείξτε ευγένεια, εμπιστοσύνη και σεβασμό σε άλλους επαγγελματίες 
ακινήτων.

7. Αποφύγετε την ακατάλληλη χρήση οικειότητας ή άλλης προσβλητικής 
γλώσσας.

8. Μην επιδιώκετε προβολή σε “Open House” ή εκδηλώσεις που διοργα-
νώνουν άλλοι μεσίτες.

9. Επιστρέψτε τα κλειδιά αμέσως.

10. Αντικαταστήστε προσεκτικά τα πλήκτρα στο πλαίσιο κλειδώματος 
μετά την εμφάνιση.

11. Για να είστε επιτυχής στην επιχείρηση, ο αμοιβαίος σεβασμός είναι 
απαραίτητος.

12. Τα ακίνητα είναι μια επιχείρηση φήμης. Αυτό που κάνετε σήμερα μπο-
ρεί να επηρεάσει τη φήμη και την επιχείρησή σας για τα επόμενα χρό-
νια.
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4.2 Ασφάλεια κατά την άσκηση της μεσιτείας ακινήτων

4.2.1 Γιατί είναι επικίνδυνη η μεσιτεία;

 ▪ Εικόνα της επιτυχίας: οι επαγγελματίες ακινήτων εργάζονται σκληρά 
για να κερδίσουν τις υψηλές αμοιβές της επιτυχίας τους. Ωστόσο το 
μοντέρνο ντύσιμο, η οδήγηση ενός ωραίου αυτοκινήτου, ένα ακριβό 
ρολόι χειρός ή τα ακριβά κοσμήματα, δημιουργούν την εντύπωση ότι 
οι επαγγελματίες ακινήτων είναι πλούσιοι αλλά αυτό αποτελεί πιθανό 
κίνητρο για ληστεία. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα εγκλήμα-
τα ξεκινούν ως ληστείες και οδηγούν σε πιο σοβαρές καταστάσεις.

 ▪ Συνάντηση με αγνώστους σε ακίνητα: στην προσπάθεια τους να επι-
τύχουν μια πώληση, πολλοί κτηματομεσίτες συναντούν υποψήφιους 
αγοραστές σε ακίνητα χωρίς να αφιερώσουν χρόνο για μια πρώτη 
συνάντηση στο γραφείο με σκοπό τη γνωριμία. Οι επίδοξοι δράστες 
γνωρίζουν ότι η μεσιτεία ακινήτων αποτελεί μια ανταγωνιστική επι-
χείρηση και στην πλειονότητά τους οι μεσίτες διστάζουν να εγκατα-
λείψουν την ευκαιρία να υποδείξουν άμεσα ένα ακίνητο. Ένας εν δυ-
νάμει ληστής που παρακολουθεί έναν συγκεκριμένο πωλητή ακινήτων 
μπορεί εύκολα να εντοπίσει ένα σπίτι προς πώληση, να καλέσει το 
γραφείο και να ζητήσει να συναντηθεί στο ακίνητο. Ένα τυπικό τέχνα-
σμα θα μπορούσε να είναι «είμαι αγοραστής με ρευστό και θα είμαι 
στην πόλη μόνο για σήμερα».

 ▪ Εργασία σε άγνωστα ακίνητα και σε περίεργες ώρες: σε αντίθεση με 
το ωράριο «παραδοσιακών» θέσεων εργασίας (9 π.μ. έως 5 μ.μ.) όπου 
οι εργαζόμενοι πηγαίνουν καθημερινά στον ίδιο χώρο εργασίας, οι 
μεσίτες ακινήτων μπορούν να εργαστούν σε άγνωστες περιοχές και 
εγκαταλειμμένα ακίνητα. Επιπλέον, οι κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις 
ακολουθούν συνήθως τα χρονοδιαγράμματα των πελατών που συχνά 
περιλαμβάνουν υποδείξεις μετά την εργασία τους ή και τα Σαββατο-
κύριακα.

 ▪ Μόνοι σε “Open House”: Η διοργάνωση “Open House”, δηλαδή η ανοι-
κτή πρόσκληση υπόδειξης, σε συγκεκριμένες ώρες συγκεκριμένης 
ημέρας, ενός ακινήτου που πωλείται με σκοπό να το επισκεφτεί ελεύ-
θερα όποιος επιθυμεί, παρουσιάζει κινδύνους τόσο για τον μεσίτη 
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όσο και για τον ιδιοκτήτη πωλητή. Ο καθένας μπορεί να περάσει από 
την πόρτα ενός ανοιχτού σπιτιού και δεν υπάρχει η δυνατότητα να 
γνωρίζουν οι μεσίτες όλους τους επισκέπτες. Επίσης είναι δύσκολο να 
παρακολουθούν πόσοι επισκέπτες βρίσκονται ταυτόχρονα στο ακίνη-
το ανά πάσα στιγμή.

 ▪ Είσοδος σε κενές ιδιοκτησίες: οι κατασχεμένες, κενές ιδιοκτησίες 
μπορεί να είναι καταφύγια για καταληψίες και εγκληματικές δραστη-
ριότητες. Επιπλέον, σε μη συντηρημένες ιδιοκτησίες τόσο οι μεσίτες 
όσο και οι περίοικοι είναι εκτεθειμένοι σε κάθε είδους κινδύνους 
τραυματισμού, από απογυμνωμένες καλωδιώσεις έως και άγρια ζώα 
που μπορεί να διαμένουν στο εσωτερικό τους.

 ▪ Οδήγηση με αγνώστους και διενέργεια πολλαπλών ταυτόχρονων 
δραστηριοτήτων κατά την οδήγηση στο αυτοκίνητο: οι επαγγελμα-
τίες ακινήτων τείνουν να περνούν πολύ χρόνο στα αυτοκίνητά τους 
και να οδηγούν το αυτοκίνητό τους συνοδευόμενοι από αγνώστους/
υποψήφιους πελάτες προς υπόδειξη ακινήτων. Επιπλέον κινδυνεύουν 
από αυτοκινητιστικό ατύχημα / δυστύχημα ως οδηγοί επειδή ταυτό-
χρονα ενεργούν πολλαπλές εργασίες (πραγματοποιούν τηλεφωνικές 
κλήσεις, στέλνουν μηνύματα, λαμβάνουν σημειώσεις, σημειώνουν 
υπενθυμίσεις) και τείνουν να αποσπούν διαρκώς την προσοχή τους 
από την οδήγηση.

 ▪ Πολλαπλοί τρόποι επικοινωνίας: οι περισσότεροι επαγγελματίες ακι-
νήτων παρέχουν διάφορους τρόπους για να έρθουν σε επαφή μαζί 
τους οι ενδιαφερόμενοι πελάτες τους. Αυτή η βασική επιχειρηματική 
πρακτική ανοίγει επίσης το δρόμο για άτομα με κακόβουλες προθέ-
σεις να έρθουν σε επαφή μαζί τους ή να «χακάρουν» ευάλωτους επι-
χειρηματικούς ιστότοπους και θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 ▪ Μάρκετινγκ υπηρεσιών και έκθεση του μεσίτη σε δημόσια θέα: οι 
κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις βασίζονται στο μάρκετινγκ. Όλοι οι 
τρόποι με τους οποίους οι μεσίτες ακινήτων προωθούν τις υπηρεσίες 
τους για να προσελκύσουν ενδιαφερόμενους ελκύουν και την προσο-
χή των επίδοξων απατεώνων που αναζητούν στο διαδίκτυο τα επόμε-
να θύματά τους. Η έκθεση με λαμπερές φωτογραφίες, εντυπωσιακά 
ρούχα και δελεαστικές πόζες αρκετές φορές στέλνει λάθος μηνύματα.
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 ▪ Διαχείριση πολλών προσωπικών πληροφοριών του πελάτη: κατά τη 
διάρκεια της διαχείρισης των συναλλαγών οι επαγγελματίες ακινήτων 
συλλέγουν πολλές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
στοιχείων πελατών τους. Οι λεπτομέρειες των συναλλαγών είθισται 
όλο και περισσότερο να «ανεβαίνουν» στο διαδίκτυο με τα δεδομένα 
των πελατών να μεταδίδονται και να αποθηκεύονται στο “cloud” με 
αποτέλεσμα να είναι ευάλωτα σε κακόβουλη προσβολή.

Η Ασφάλεια χρειάζεται Σύστημα

Η ασφάλεια απαιτείται να οργανωθεί ως ένα ουσιαστικό επιχειρησιακό σύ-
στημα που θα υπενθυμίζει την εφαρμογή προφυλάξεων με συνέπεια. Με 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο απαιτείται, είτε οι συνεργάτες στο γραφείο, είτε 
η οικογένεια είτε ακόμη και ένας φίλος, να ενημερώνονται σχετικά με το 
πρόγραμμα του μεσίτη ακινήτων και να είναι σε θέση γνωρίζουν για το πού 
βρίσκεται ανά πάσα στιγμή.

Ο μεσίτης δεν πρέπει να υποθέτει ποτέ ότι κάποιο ακίνητο είναι άδειο. Επι-
σημαίνεται δε ότι οι κίνδυνοι δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες επαγγελματίες 
αλλά και τους άνδρες.

Υποδείξεις ασφάλειας για Αγοραστές: οι υποδείξεις ακινήτων μπο-
ρεί να είναι η πιο ριψοκίνδυνη πτυχή του επαγγέλματος για θέματα προσω-
πικής ασφάλειας, επειδή μπορεί να φέρουν τον μεσίτη πρόσωπο με πρόσω-
πο με έναν επίδοξο εγκληματία. Ωστόσο, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρα-
κτικές ασφάλειας, αποκτά πλεονέκτημα. Οι προφυλάξεις δίνουν τον έλεγχο 
της αλληλεπίδρασης, δίνουν χρόνο να ακούσει ο μεσίτης το ένστικτο του και 
να έχει την ευκαιρία να αποφύγει να εκτεθεί σε ένα ψεύτικο ενδιαφέρον.

Το σημαντικότερο προληπτικό μέτρο ασφαλείας είναι να μη συναντά ο μεσί-
της έναν άγνωστο για πρώτη φορά σε ένα ακίνητο. Οι πρώτες συναντήσεις 
πρέπει να πραγματοποιούνται στο μεσιτικό γραφείο ή σε μια δημόσια τοπο-
θεσία. Οι κίνδυνοι περιορίζονται με ελέγχους στο google και διασταυρώσεις 
τηλεφώνων και διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Είναι επίσης ση-
μαντικό να αποφεύγονται υποδείξεις στο σκοτάδι και να μη μεταφέρει αλλά 
πράγματα εκτός από τα απαραίτητα για την υπόδειξη (κλειδιά, τηλέφωνο). 
Τέλος, ο μεσίτης καλόν είναι να αφήνει τους πελάτες να προηγούνται και να 
αποφεύγει να τον ακολουθούν.
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Συνθηματικό κινδύνου: πολλές φορές αποδείχθηκε σωτήρια και συνιστάται η 
υιοθέτηση μυστικής / κωδικής λέξης ή φράσης που θα σηματοδοτεί κίνδυνο 
και θα κινητοποιεί τους συνεργάτες να έρθουν εκεί που βρίσκεται ο μεσίτης 
ή να ενημερώσουν την Αστυνομία. Ενδεικτική φράση / συνθηματικό: «μπο-
ρείς να μου φέρεις τον κόκκινο φάκελο;»

Υποδείξεις ασφάλειας για ιδιοκτήτες: ο μεσίτης ακινήτων παρουσιάζει την 
γνώση και τη μέριμνά του για την ασφάλεια των ενοίκων και της περιουσίας 
τους ως μέρος των υπηρεσιών του και της εντολής ανάθεσης.  Για το λόγο 
αυτό δεν αμελεί να τους επισημάνει την ανάγκη να ασφαλίσουν τιμαλφή, 
φάρμακα, όπλα, οικογενειακές πληροφορίες κ.α. κατά την διαδικασία υπο-
δείξεων. Η εφαρμογή σε πρώτη φάση, «εικονικών / ψηφιακών» περιηγήσεων 
περιορίζει την έκθεση του ακινήτου σε ενδεχόμενους κινδύνους.

Ο μεσίτης είναι καλό να παροτρύνει τους ιδιοκτήτες για λήψη επιπλέον μέ-
τρων ασφάλειας, εξαιτίας και μόνο της έκθεσης του ακινήτου στην αγορά 
αλλά και να τους επισημαίνει ότι δεν είναι όλοι αυτό που ισχυρίζονται ότι 
είναι (πελάτες / μεσίτες). Επίσης για να αισθάνονται ασφαλείς τους ενημε-
ρώνει (και το πραγματοποιεί) ότι στα πλαίσια των υπηρεσιών του, ο ίδιος, 
για λόγους ασφάλειας πριν από κάθε υπόδειξη του ακινήτου τους, διασταυ-
ρώνει τα στοιχεία των υποψηφίων αγοραστών ζητώντας τους να του υποδεί-
ξουν την ταυτότητα τους.

Ασφάλεια κατά τις Συναντήσεις με Ιδιοκτήτες: οι παρούσες οδηγίες ασφάλει-
ας δεν αποτελούν καθημερινότητα ούτε απαιτεί ιδιαίτερο κόπο να είναι ο με-
σίτης υποψιασμένος και να έχει σύστημα για να αναγνωρίζει τους κινδύνους. 
Οι κίνδυνοι αυξάνονται όσο διευρύνεται ο κύκλος των πελατών του μεσίτη 
ακινήτων πέρα από τους φίλους και γνωστούς. Η έρευνα για τον εκάστοτε 
υποψήφιο πελάτη (εάν είναι συστημένος από κάποιον) όπως και η έρευνα 
σχετικά με κάποιο ακίνητο και την ασφάλεια μιας γειτονιάς, πέρα από την 
ασφάλεια του μεσίτη ακινήτων υποστηρίζει και το μάρκετινγκ γενικότερα.

Μάχη ή Φυγή: το ένστικτο αποτελεί αρχέγονο σύστημα πρόληψης κινδύνων 
και είναι σημαντικό μόλις ο μεσίτης αισθανθεί «παράξενα» να απομακρυνθεί 
από το σημείο και να μην προσπαθήσει να εξηγήσει αυτό που τον φόβισε. 
Όπως επίσης, εάν αισθανθεί απειλή θα πρέπει να ενεργήσει ακαριαία και να 
αποδράσει σώος, χωρίς να προσπαθήσει να απολογηθεί ή να δικαιολογηθεί 
σε κανέναν. Η φυγή είναι το ίδιο θαρραλέα με την αντίσταση η οποία αποτελεί 
μόνο τελευταία εναλλακτική σε περίπτωση αδυναμίας απόδρασης. Εάν λοιπόν 
μπορεί να απομακρυνθεί, απομακρύνεται άμεσα χωρίς δεύτερη σκέψη.
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4.2.2 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης 

Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιο λάθος ή παράλειψη του μεσίτη να προκα-
λέσουν αξίωση αποζημίωσης για οικονομική απώλεια ή υποκειμενική «ζημιά» 
(δυσφήμιση, παραβίαση εμπιστευτικότητας ή προσωπικών δεδομένων) εις 
βάρος του. Για αυτό το λόγο, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική εμπειρία, είναι 
απαραίτητη η «Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης» του μεσίτη ακινήτων.

Το ασφαλιστήριο καλύπτει αξιώσεις «τρίτων» για ποσά τα οποία ο ασφαλι-
σμένος υποχρεούται να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης 
που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. Ενδεικτικά, καλύπτει:

 ▪ αξιώσεις αποζημίωσης πελάτη ή τρίτου που θεωρεί ότι υπέστη οικο-
νομική ζημία από υπηρεσίες που του παρείχε ο ασφαλισμένος μεσί-
της ακινήτων,

 ▪ δαπάνες υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορί-
ας (ακόμη και κακόβουλη «επίθεση»)

 ▪ έξοδα και δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – δια-
μεσολάβηση ή διαιτησία για εξωδικαστική διευθέτηση της,

 ▪ αξίωσης αποζημίωσης.

Επιπρόσθετα, με βάση ειδικούς όρους, μπορεί να καλύπτει:

 ▪ αξιώσεις αποζημίωσης για απώλεια εγγράφων – πληροφοριών,

 ▪ αξιώσεις αποζημίωσης Τρίτων για λόγους δυσφήμισης – συκοφαντί-
ας,

 ▪ αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
απορρήτου ή προσωπικών δεδομένων.

Το ασφαλιστήριο είναι σημαντικό να παρέχει:

 ▪ ξεκάθαρες καλύψεις και εξαιρέσεις, χωρίς «ψιλά γράμματα»,
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 ▪ κάλυψη απαιτήσεων τόσο για άμεσες «θετικές» ζημιές όσο και για 
έμμεσες «αποθετικές» ζημιές (δυσφήμιση, διαφυγόντα κέρδη κ.λπ.),

 ▪ όρια κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες του ασφαλισμένου,

 ▪ λογικό ποσό απαλλαγής (συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποζη-
μίωση),

 ▪ γρήγορη αποζημίωση χωρίς προϋπόθεση έκδοση δικαστικής απόφα-
σης,

 ▪ κάλυψη για χώρες της ΕΕ ή παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη,

 ▪ δικαιοδοσία το ελληνικό δίκαιο (Δικαστήρια Αθηνών).

4.2.3 Ασφάλιση Νομικής Προστασίας

Επικουρικά της «Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης» λειτουργεί η «Ασφά-
λισης Νομικής Προστασίας» η οποία παρέχει:

i. Επαγγελματική και ατομική νομική προστασία μεσίτη (για την άμυνά 
μας από τρίτους).

ii. Νομική προστασία ενοχικών απαιτήσεων (για την επίθεσή μας προς 
είσπραξη οφειλόμενων μεσιτικών αμοιβών).

iii. Νομική προστασία ιδιοκτήτη και νομική προστασία ενοικιαστή για την 
κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Ειδικά η επαγγελματική και ατομική νομική προστασία θεωρείται σημαντική, 
αφού στον ν. 4072/2012 θεσπίζεται μία μορφή «εγγυητικής ευθύνης» του με-
σίτη για πράξεις ή παραλείψεις του. Η νομική προστασία πληρώνει τις εύλο-
γες δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα στον δικηγόρο της ελεύθερης 
επιλογής του ασφαλισμένου.

α) Επαγγελματικές: απόκρουση απαιτήσεων, υπεράσπιση στα ποινικά, προ-
σεπίκληση ασφαλιστικής αστικής ευθύνης, διαφορές με τον ιδιοκτήτη 
του γραφείου, διαφορές με το ασφαλιστικό ταμείο, διαφορές με την ιδι-
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ωτική ασφαλιστική εταιρεία, παραφύλαξη συμφερόντων με διοικητικές 
αρχές και τέλος νομικές συμβουλές αναφορικά με όλα τα παραπάνω.

β) Ατομικές: διαφορές ενοχικών συμβάσεων καθημερινής ζωής (π.χ. αγο-
ρές αντικειμένων, εγγυήσεις, διεκδίκηση απαιτήσεων κ.λπ.), διαφορές 
με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας, αξιώσεις αποζημίωσης, νομικές συμβου-
λές κ.λπ.

4.3 Διαμεσολάβηση στην Πράξη

4.3.1 Κόστος Ευκαιρίας

Η διαμεσολάβηση-διαπραγμάτευση και η ισχύς των συναλλασσόμενων με-
ρών επηρεάζεται από το κόστος και την αξία που προσθέτει ή δύναται να 
προσθέσει κάθε μέρος σε μια συναλλαγή. Παρ’ όλα αυτά, το κόστος και η 
αξία του ίδιου πράγματος είναι διαφορετική για κάθε άτομο σε κάθε δεδο-
μένη στιγμή και αυτό αποτελεί την γενεσιουργό αιτία κάθε συναλλαγής. 

Κόστος Ευκαιρίας (Opportunity cost): είναι το κόστος που προκύπτει από την 
πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ή μιας επένδυσης σε σχέση με το διαφυ-
γόν κέρδος που θα προέκυπτε από μία άλλη πιο συμφέρουσα συναλλαγή 
ή επένδυση. Εναλλακτικά, κόστος ευκαιρίας είναι το κόστος που προκύπτει 
από την θυσία ενός αγαθού, για την παραγωγή κάποιου άλλου. Είναι η θυσία 
κάποιων άλλων αγαθών που θα μπορούσαν να παραχθούν με τους ίδιους 
παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή του συ-
γκεκριμένου αγαθού (www.euretirio.com, 2021).

Για να γίνει κατανοητή η έννοια του πραγματικού κόστους, είναι γνωστό ότι 
κάθε άνθρωπος έχει στη διάθεσή του εικοσιτέσσερις (24) ώρες την ημέρα. Οι 
δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει κάθε ημέρα είναι περιορισμένες 
από τη διάρκεια της ημέρας. Αν το άτομο αποφασίσει να πάει στον κινηματο-
γράφο για τρεις (3) ώρες, είναι πιθανό να αισθανθεί ορισμένη ευχαρίστηση. 
Ταυτόχρονα όμως υφίσταται και ένα κόστος, που δεν είναι μόνον η τιμή του 
εισιτηρίου, αλλά και η απώλεια της ευκαιρίας που είχε να κάνει κάτι άλλο 
στη διάρκεια των τριών ωρών. Το πραγματικό αυτό κόστος λέγεται και κό-
στος ευκαιρίας ή ακόμη και εναλλακτικό κόστος (Λιανός, Παπαβασιλείου και 
Χατζηανδρέου, 2016).

http://www.euretirio.com
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Ειδικότερα στις περιουσιακές συναλλαγές για να «θυσιάσει» κάποιος, κάτι 
(π.χ. να πουλήσει το σπίτι του, να αποσπάσει χρήματα από τον τραπεζικό 
του λογαριασμό), θα πρέπει να επιθυμεί περισσότερο κάτι άλλο ή εκείνη τη 
στιγμή η κατοχή του συγκεκριμένου πράγματος να του κοστίζει περισσότερο 
από όσο θα τον ωφελούσε κάτι άλλο με το οποίο θα μπορούσε να το αντικα-
ταστήσει – ανταλλάξει (κόστος ευκαιρίας).

4.3.2 «Πίτα Διαπραγμάτευσης»

Δύο ή περισσότερα μέρη συνεργάζονται ή εμπλέκονται σε μια συναλλαγή 
μόνο εάν θεωρούν ότι η μεταξύ τους σχέση παράγει μεγαλύτερες προσδοκίες 
για οφέλη από άλλες σχέσεις που θα μπορούσαν να έχουν τα μέρη, με δια-
φορετικά πρόσωπα. Για την διαχείριση αυτής της σχέσης (διαμεσολάβηση / 
διαπραγμάτευση) απαιτείται κάθε φορά να εντοπίζονται, να εκτιμώνται και 
να αναδεικνύονται τα συνολικά προσδοκόμενα οφέλη που η συνεργασία / 
συναλλαγή παράγει. 

Κάθε συναλλαγή λοιπόν δημιουργεί μια «πίτα» αποτελεσμάτων η οποία ορί-
ζεται ως η προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η συνεργασία/συναλλαγή των 
μερών. Ο υπολογισμός της «πίτας» – προστιθέμενης αξίας – που  η συναλλα-
γή θα δημιουργήσει σε κάθε επιμέρους συμβαλλόμενο αποτελεί θεμελιακή 
πηγή κάθε διαπραγμάτευσης. Η εκάστοτε πίτα θα ήταν εύκολο να μοιραστεί 
δίκαια εφόσον ήταν ξεκάθαρες, τόσο η συνεισφορά κάθε μέρους σε αυτή όσο 
και η αξία που έχει το τελικό αποτέλεσμα για κάθε μέρος της συναλλαγής τη 
συγκεκριμένη στιγμή. Ο ρόλος του διαπραγματευτή / διαμεσολαβητή είναι 
καθοριστικός επειδή τις περισσότερες φορές τα μέρη δεν έχουν επακριβώς 
αποτιμήσει τις επιπτώσεις και τα προσδοκόμενα οφέλη. Επίσης, τα προσδοκό-
μενα αποτελέσματα κάθε συναλλαγής (κίνδυνοι/ευκαιρίες) δεν περιορίζονται 
μεταξύ των άμεσα συναλλασσόμενων μερών. Το κάθε μέρος μοιράζεται τα 
αποτελέσματά της συναλλαγής και με άλλους ανθρώπους (σύζυγο, συνέται-
ρο, κ.ά.) όπως επίσης σε μια ελεύθερη και διάφανη αγορά, κάθε προσδοκία 
συναλλαγής παρακολουθείται και αποτελεί αντικείμενο ανταγωνισμού και συ-
γκρούσεων από τρίτους, που είτε επιδιώκουν να γίνουν μέρη της συναλλαγής 
είτε να την παρεμποδίσουν επειδή επηρεάζει τη δική τους υπάρχουσα κατά-
σταση.

4.3.3 Διερεύνηση αναγκών, Αξιολόγηση

Ο επαγγελματίας μεσίτης ακινήτων, για να μεσολαβήσει αποτελεσματικά ή 
και για να μην εργαστεί άσκοπα, ξεκινά πάντα ενημερωτική συνάντηση με 



223

τους υποψήφιους εντολείς του, με σκοπό να διερευνήσει αν στην παρούσα 
φάση αυτοί πραγματικά αποτελούν δυνητικά μέρη μιας ενδεχόμενης συναλ-
λαγής. Διερευνά δηλαδή εάν οι υποψήφιοι εντολείς είναι πρόθυμοι, ικανοί 
και έτοιμοι, για να ολοκληρώσουν άμεσα μια συναλλαγή με κάποια από τις 
διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή προτάσεις. Για το λόγο αυτό ο επαγγελματίας 
δεν αρκείται στο «τι θέλουν» και στο «πόσα διαθέτουν». Γνωρίζει ότι είναι 
τεράστιο το «κόστος ευκαιρίας» πίσω από κάθε περιουσιακή συναλλαγή, ότι 
δηλαδή οι εντολείς τους θα χρειαστεί να θυσιάσουν πολλά για να προχωρή-
σουν και αναζητά το «γιατί» πίσω από κάθε «τι» που ζητάνε για να μπορέσει 
πραγματικά να τους βοηθήσει.

Το «τι» είναι το χαρακτηριστικό (π.χ. κουφώματα διπλής υάλωσης) και προσ-
διορίζει το «πως» (ηχομόνωση) θεωρεί ο εντολέας ότι θα καλύψει το «γιατί» 
(εργασία από το σπίτι). Το «γιατί» έχει επίπεδα που αναζητώντας τα, οδηγούν 
στο βαθύτερο, το πιο έντονο συναίσθημα που ιεράρχησε την συγκεκριμένη 
επιλογή (αλλαγή κατοικίας) ως πρώτη στην λίστα επίλυσης προβλημάτων 
(επειδή θέλει να βρίσκεται δίπλα στην ανάπηρη σύζυγο για να την υποστηρί-
ζει καθώς θα εργάζεται). Επίσης συχνά ο εντολέας «οχυρώνεται» πίσω από 
μια θέση και αυτή η στάση του τον εμποδίζει να αναζητήσει δημιουργικές 
λύσεις συνολικής εξυπηρέτησης των αναγκών του. Ο διαμεσολαβητής για 
να ξεχωρίσει τις θέσεις από τα συμφέροντα απαιτείται να κατανοήσει τα 
βαθύτερα κίνητρα του.

Σε άλλες περιπτώσεις ο εντολέας μπορεί να λειτουργεί παρορμητικά και να 
κρύβει, τόσο από τους άλλους όσο και από τον εαυτό του, το «γιατί» πίσω 
από πολλά «τι» και αυτό αποτελεί αιτία για αποτυχημένες συναλλαγές που 
δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα και δυσφορίες από εκείνα που ο ενδι-
αφερόμενος επιδίωκε να ξεφύγει. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι πολύτι-
μη η συζήτηση διερεύνησης στόχων και προσδοκιών, με την συνδρομή ενός 
καταρτισμένου Μεσίτη-Διαμεσολαβητή, πολύ πριν την έρευνα και επίσκεψη 
σε πωλούμενα ακίνητα. 

Η γενική αποδοχή του χρήματος ως συναλλακτικού μέσου απλουστεύει την 
ολοκλήρωση των συναλλαγών αλλά τις περισσότερες φορές περιορίζει το 
εύρος της συζήτησης σχετικά με τα οφέλη και μετατρέπει τη διαπραγμάτευ-
ση σε μια αντιπαράθεση γύρω από το οικονομικό τίμημα. Οι βασικές γνώ-
σεις οικονομίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαπραγμάτευ-
σης αμβλύνουν τις αντιθέσεις, διευρύνοντας τις δυνατότητες εξεύρεσης και 
επίτευξης αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας “win – win”. Ήδη αναφέρθηκε 
ότι το κόστος ευκαιρίας είναι κάτι παραπάνω από νομισματική απώλεια. Το 



224

πραγματικό κόστος εμπεριέχει μαζί με τη θυσία χρημάτων για την απόκτηση 
ενός συγκεκριμένου αγαθού ή μιας υπηρεσίας, την θυσία οικονομικών, χρο-
νικών και άλλων δυνατοτήτων του εντολέα, που θα μπορούσε να διαθέσει σε 
άλλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας «οικονομική ανάγκη 
είναι το δυσάρεστο συναίσθημα που προκαλείται από την έλλειψη συγκεκρι-
μένου υλικού ή άυλου αγαθού».  Πόσο θα πλήρωνε ωστόσο κάποιος για να 
αποφύγει ένα δυσάρεστο συναίσθημα όπως, η ενόχληση από το θόρυβο, η 
ανασφάλεια, η αδυναμία ανταπόκρισης σε δεδομένες οικονομικές ανάγκες, 
η ντροπή, η αίσθηση μειονεξίας ή μοναξιάς κ.λπ. Η εκτίμηση του νομισματι-
κού ποσού που είναι πρόθυμο κάθε μέρος, κάθε στιγμή, να θυσιάσει είναι δύ-
σκολη επειδή μεταβάλλεται διαρκώς για τα μέρη τόσο από αντικειμενικούς 
(π.χ. μεγαλύτερη προσφορά) όσο και από υποκειμενικούς παράγοντες (π.χ. 
ανασφάλεια).

Εν κατακλείδι, κάθε μέρος αναγκάζεται να ιεραρχεί και να καλύπτει πρώτα 
τις ανάγκες που του προκαλούν την εντονότερη ενόχληση, θυσιάζοντας άλ-
λες. Για το λόγο αυτό η ενδελεχής διερεύνηση αναγκών και ο προσδιορισμός 
στόχων, από το διαμεσολαβητή ατομικά για κάθε μέρος, αποτελεί προϋπό-
θεση εφαρμογής των αρχών διαπραγμάτευσης και επίτευξης βέλτιστων και 
αμοιβαία επωφελών συναλλαγών.

4.3.4 Βάσεις διαπραγμάτευσης/διαμεσολάβησης

Αφετηρία της διαπραγμάτευσης αποτελεί η διεκδίκηση, το αίτημα για κάτι 
παραπάνω. «Εάν δεν διεκδικήσεις, είναι ασυνήθιστο να λάβεις». Ωστόσο δεν 
είναι για όλους εύκολο ούτε ευχάριστο να διεκδικούν και να διαπραγματεύ-
ονται και για το λόγο αυτό οι υπερτιμημένες προσδοκίες περιορίζουν την 
προσέλκυση ενδιαφέροντος. 

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι «μαλακός» με τους ανθρώπους και «σκλη-
ρός» με τα προβλήματα. Αμβλύνει τις αντιθέσεις μεταξύ των μερών και σε 
καμία περίπτωση δεν εκφράζεται επικριτικά για το μέρος που προβάλει ένα 
πιθανά υπερβολικό αίτημα (π.χ. είναι αδιάλλακτος, δεν ξέρει τι ζητάει) αλλά 
πάντα αποπροσωποποιεί το πρόβλημα (π.χ. οι τιμές έχουν ξεφύγει και όπως 
φαίνεται, όσο πάει, θα είναι όλο και πιο δύσκολη η αγορά κατοικίας).
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Προφανώς δεν αρκεί απλά η διεκδίκηση αλλά, για να επιτευχθούν τα μέγιστα 
αποτελέσματα, απαιτείται να βασίζεται σε επιχειρήματα. Η δικαιοσύνη είναι 
η βασική αρχή. Όλες οι αντιλήψεις μας περί δικαιοσύνης έχουν ως στόχο κά-
ποια μορφή ίσης μεταχείρισης. Βάσει ποιών κριτηρίων αναδεικνύεται αυτή 
η ισότητα; Μια ενδεχόμενη αναλογική διαίρεση που αντιμετωπίζει όλα τα 
ευρώ ισότιμα ενδέχεται, όπως θα δούμε παρακάτω, να αντιμετωπίζει άδικα 
τους ανθρώπους. Η χρήση του «πλαισίου πίτας» βοηθά στην κατανόηση της 
δίκαιής μεταχείρισης των μερών.

Υπολογισμός της πίτας: σε κάθε διαπραγμάτευση / διαμεσολάβηση, απαι-
τείται η κατανόηση, ο υπολογισμός και η προοπτική της μελλοντικά διανεμό-
μενης πίτας. Αυτό που διακυβεύεται λοιπόν είναι η «πίτα». Μελετώντας μια 
συνεργασία δύο μερών, «πίτα» είναι το προσδοκώμενο όφελος της συνεργα-
σίας, δηλαδή, πόσα περισσότερα μπορούν να κερδίσουν τα συνεργαζόμενα 
μέρη σε σύγκριση με το τι θα αποκόμιζαν εάν δεν συνεργαζόταν μεταξύ τους. 

Όπως προαναφέρθηκε, μέσα από τις διερευνητικές ερωτήσεις προσδιορίζο-
νται οι στόχοι που επιδιώκει από τη συναλλαγή κάθε μέρος και εντοπίζονται 
τα βασικά κίνητρα και οι κύριες ανησυχίες κάθε μέρους για τη συμφωνία. Η 
πίτα επεκτείνεται όταν, εκτός από την τιμή ανασύρονται και άλλοι πολύτιμοι 
παράγοντες για κάθε μέρος όπως, χρόνος πώλησης, διάρκεια αποπληρωμής, 
έξτρα αντικείμενα που θα παραμείνουν στο ακίνητο κλπ. 

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται επέκταση της πίτας και πρέπει να γίνεται στην 
αρχή των διαπραγματεύσεων όταν οι άνθρωποι μπορεί να είναι σε μια πιο 
συνεργατική διάθεση και υπάρχει λιγότερη πίεση χρόνου.

Η πίτα θα πρέπει να χωριστεί ομοιόμορφα δεδομένου ότι κάθε ένα από τα 
δύο μέρη είναι απαραίτητο για την εκάστοτε συμφωνία, δηλαδή να έχουν ίση 
εξουσία. Εάν πάλι υπάρχουν περισσότερα από δύο μέρη, η κατανομή της πί-
τας εξαρτάται από την αξία που προσφέρει κάθε ένα από τα μέρη στην ομά-
δα. Βάσει της αρχής “Shapley Value” ο καθένας λαμβάνει τον μέσο όρο της 
αξίας που η συμμετοχή του παράγει για στην ομάδα, υπολογίζοντας όλους 
τους συνδυασμούς συνεργασίας των μελών που θα ενταχθούν στην ομάδα. 
Η κατανομή “Shapley Value” προσδιορίζει έναν συγκεκριμένο τρόπο διανο-
μής της παραπάνω ωφέλειας, ο οποίος ικανοποιεί έναν αριθμό επιθυμητών 
ιδιοτήτων (ή αξιωμάτων). 
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Προκειμένου να εμβαθύνετε στον υπολογισμό της «πίτας», μπορείτε να 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 

 ☞ https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3003/1/CHAPTER%206.
pdf, «Παίγνια συνεργασίας», Η κατανομή Shapley, σελ. 15. 

BATNA, ΚΕΛΕΠΣΥ ή αξία της διακράτησης: ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής 
για να εντοπίσει και να υποστηρίξει την πιθανότητα επιτυχούς έκβασης μιας 
διαπραγμάτευσης απαιτείται να την κατανοήσει, συζητώντας με κάθε μέρος 
ξεχωριστά, ποια θα ήταν η καλύτερη έκβαση της διαπραγμάτευσης (όνει-
ρο), ποια η χειρότερη (εφιάλτης) και ποιο το σημείο αδιαφορίας δηλαδή η 
“BATNA” (Best Alternative to a Negotiated Agreement) ή «ΚΕΛΕΠΣΥ» (Καλύ-
τερη Εναλλακτική Λύση Έναντι της Προσφερόμενης Συμφω-
νίας). “BATNA”, είναι αυτό που θα επέλεγε να κάνει το εκάστοτε μέρος μιας 
προσδοκώμενης συναλλαγής εάν δεν ολοκληρωνόταν η συμφωνία. Αποτε-
λεί σημαντικό στοιχείο κάθε διαπραγμάτευσης επειδή προσδιορίζει την τιμή 
αποχώρησης κάτω από την οποία δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτή καμία 
πρόταση. 

Για τους ιδιοκτήτες – πωλητές ακινήτων η “BATNA” αφορά στην χαμηλότερη 
τιμή που είναι διατεθειμένοι να δεχθούν πριν αποχωρήσουν. Για του αγορα-
στές είναι το υψηλότερο ποσό που θα δεχόταν να καταβάλουν πριν αποχω-
ρήσουν από την διαπραγμάτευση. Όσο απλό και να φαίνεται, στην πράξη 
είναι πιο περίπλοκο μιας και πουθενά δεν υπάρχει γραμμένη η αξία διακρά-
τησης για κάθε συναλλαγή και φυσικά δεν είναι απλά το ελάχιστο που θα 
ήθελε κάποιος να επιτύχει. Απαιτείται να υπολογισθεί για κάθε περίπτωση 
και από κάθε μέρος, με βάση τις πραγματικές εναλλακτικές επιλογές που 
διαθέτει συνυπολογίζοντας τις χρονικές και τις οικονομικές συνέπειες όλων 
των ενδεχόμενων επιλογών του, για να καταλήξει στην καλύτερη και να μη 
δεχθεί τίποτε κάτω από αυτή. Την επιτυχία στη διαπραγμάτευση επιτείνει και 
η κατανόηση της αξίας διακράτησης της άλλης πλευράς.

Η αξία διακράτησης / “BATNA”: είναι η τιμή στην οποία δεν υπάρχει ενδια-
φέρον αν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία και αποτελεί την βάση και την αιτία 
κάθε διαπραγμάτευσης. Ωστόσο κάθε συναλλασσόμενος είναι απαραίτητο 
να συνειδητοποιήσει ότι μια «μη συμφωνία» είναι καλύτερη από μια κακή 
συμφωνία. Αυτό συμβαίνει διότι πολλές φορές, ιδιαίτερα όταν οι διαπραγ-
ματεύσεις διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αντιστάσεις κάμπτονται 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3003/1/CHAPTER 6.pdf
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3003/1/CHAPTER 6.pdf
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και ασυνείδητα, υπό την πίεση του χρόνου ή των καταστάσεων ισχύος του 
αντισυμβαλλόμενου, μπορεί το μέρος να υποκύψει και κάτω από την αξία 
διακράτησης.

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες παράγουν αξίες και οι αξίες συναισθήματα, ο 
διαμεσολαβητής μέσω της διερεύνησης αντιλαμβάνεται τι είναι σημαντικό 
για τον ίδιο και για κάθε συμβαλλόμενο και έτσι επιτυγχάνει αμοιβαία επω-
φελείς συμφωνίες. Διερευνά εάν υπάρχουν αντικείμενα ή όροι που είναι πο-
λύτιμοι για το ένα μέρος και αδιάφοροι για το άλλο μέρος και με αυτό τον 
τρόπο βοηθά στην επέκταση της πίτας.

ZOPA (“Zone of Possible Agreement” – «Ζώνη Πιθανής Συμφωνίας»): στο κάθε 
άκρο της βρίσκεται η τιμή διακράτησης κάθε πλευράς. Εάν η διαπραγμά-
τευση βρίσκεται σε αδιέξοδο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια «μεσεγγύηση» 
εντοπισμού της ζώνης των ορίων μιας πιθανής επίτευξης συμφωνίας “ZOPA” 
για να διερευνηθεί αν μια συμφωνία είναι εφικτή, χωρίς κανείς να χάσει τη 
διαπραγματευτική του δύναμη. 

“Texas Shoot – Out”: ονομάζεται η διαδικασία που ακολουθείται για να μοι-
ραστεί ένα εξ αδιαιρέτου αντικείμενο. Το πρώτο μέρος προτείνει μια τιμή και 
το άλλο προτείνει «αγορά» ή «πώληση» ανάλογα με το αν η τιμή είναι κάτω 
ή πάνω από το πόσο αξίζει γι’ τον ίδιο η μισή ιδιοκτησία. Στο τέλος το ένα 
μέρος παίρνει το αντικείμενο και το άλλο παίρνει μετρητά για το μερίδιό του 
στην ιδιοκτησία.

«Κόρα εναντίον ψίχας»: μια καλή συμφωνία δεν μοιράζει στη μέση αλλά δίνει 
σε κάθε μέρος περισσότερα από εκείνα τα πράγματα που εκείνο εκτιμά πε-
ρισσότερο. Πολλοί φοβούνται να φτάσουν στα άκρα αλλά για παράδειγμα, 
εάν στον ‘Α’ αρέσει η ψίχα και δεν θέλει καθόλου κόρα του ψωμιού και στον 
‘Β’ αρέσει η κόρα και δεν θέλει την ψίχα, τότε ο ‘Α’ θα πρέπει να πάρει όλη 
την ψίχα και το ‘Β’ θα πρέπει να πάρει όλη την κόρα και όχι να μοιραστούν 
το ψωμί στη μέση.

Δημιουργία νέων επιλογών: το ότι υπάρχουν διαθέσιμες κάποιες επιλογές 
στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης δεν σημαίνει ότι ο διαπραγματευτής δεν 
μπορεί να προσθέσει τη δική του επιπλέον ιδέα. Οι άνθρωποι συχνά ξοδεύ-
ουν πολύ χρόνο συζητώντας μεταξύ διαφορετικών φτωχών εναλλακτικών λύ-
σεων, ενώ θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούν στην επινόηση νέων επιλο-
γών. Εάν δεν είναι σίγουρο ότι η άλλη πλευρά έχει την εξουσία να δοκιμάσει 
κάτι νέο, τότε ο διαπραγματευτής μπορεί να προτείνουν δύο συμφωνίες, μία 
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που να είναι συμβατική και μία που προτιμάται και από τα δύο μέρη εάν επι-
τραπεί από τον έχοντα εξουσία διάθεσης (π.χ. ιδιοκτήτη ακινήτου).

Απρόοπτα: στις διαπραγματεύσεις συχνά συμβαίνουν αρνητικά απρόοπτα 
που παραδόξως επαναλαμβάνονται. Αν το ένα μέρος πει κάτι εμπρηστικό, 
στόχος είναι να αμβλυνθεί η κατάσταση αντί να οξυνθεί ακόμη περισσότερο 
«η φωτιά δεν καταπολεμάται με φωτιά».

Επίσης, στις διαπραγματεύσεις συνηθίζονται τα τελεσίγραφα. Είναι λάθος η 
ανταπόκριση σε ένα τελεσίγραφο με άλλο τελεσίγραφο. Η απάντηση απαι-
τείται να είναι μια διαφορετική επιλογή που θα επέφερε δραματικά καλύτε-
ρα αποτελέσματα. Ακόμα κι αν δεν είναι εφικτή αυτή η επιλογή, αποκαλύπτει 
ανοίγματα σε άλλες επιλογές πέραν του τελεσίγραφου.

Οι προθεσμίες όταν τίθενται θα πρέπει να έχουν κάποιο λόγο. Μια αυθαί-
ρετη προθεσμία δεν θα είναι ποτέ αποτελεσματική. Πρέπει να δοθεί ένας 
λόγος – ακόμα και αν είναι αδύναμος – για να οριστεί μια προθεσμία. Συχνά 
οι παραχωρήσεις γίνονται λίγο πριν από τη λήξη μιας προθεσμίας.

Η άρνηση σε πρόταση της άλλης πλευράς δεν αποτελεί διαπραγματευτική 
τακτική και πρέπει να αποφεύγεται (εκτός αν είναι ανήθικη). Η απάντηση, 
αντί για ένα «ξερό» όχι σε μια δυσμενή συμφωνία, πρέπει να είναι μια εναλ-
λακτική αντιπρόταση που θα περιλαμβάνει το αντάλλαγμα που θα παρακι-
νούσε το άλλο μέρος να την αποδεχθεί. Κανείς δεν χάνει με αυτή την επιλογή 
και αναγκάζει εκείνον που επιδίωξε την ρήξη να απαντήσει με αποδοχή ή 
απόρριψη της αντιπρότασης.

Ο δίκαιος διαμοιρασμός της πίτας 50 / 50 καλλιεργεί μακρόπνοες συνεργα-
σίες αλλά δεν αποτελεί μοναδική επιλογή. Σχετικά εύκολα επιτυγχάνεται η 
αναλογική διαίρεση της πίτας, εάν λειτουργεί περισσότερο υπέρ της πλευ-
ράς που ο διαπραγματευτής εκπροσωπεί. Αυτό φυσικά δεν θα μπορέσει να 
επιτευχθεί εάν το άτομο στην άλλη πλευρά έχει παρακολουθήσει μαθήματα 
διαπραγμάτευσης.

«Άγκυρα»: πολλοί περιμένουν το άλλο μέρος να κάνει πρώτο κάποια κίνηση/
πρόταση. Αυτή η τακτική είναι λάθος επειδή η πρώτη προσφορά λειτουργεί 
σαν «άγκυρα» και επηρεάζει το πόσο υψηλό ή χαμηλό θα είναι το τελικό απο-
τέλεσμα (π.χ. τίμημα) των διαπραγματεύσεων. Επίσης, οι ακριβείς αριθμοί 
είναι πιο πειστικοί από τους στρογγυλούς (π.χ. 257.500 € έναντι 260.000 €).
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Το ψέμα δεν αποτελεί επιλογή: καταρχάς το ψέμα είναι ανήθικο και ότι εί-
ναι ανήθικο είναι μακροπρόθεσμα οικονομικά καταστροφικό. Επιπλέον, εάν 
αποκαλυφθεί, μπορεί να χαθεί κάθε ευκαιρία ολοκλήρωσης μιας συμφωνί-
ας. Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις δεν είναι εφάπαξ σχέσεις και όπως 
λέει ο λαός το «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» δηλαδή δεν έχει μακρύ μέλλον 
ένας επαγγελματίας που ψεύδεται.

Παραχωρήσεις («Προσοχή στα τσιμπολογήματα» – “Nibble”): ως “Nibble” 
ορίζεται η τακτική κατά την οποία κάποιο μέρος ζητά επιπλέον μικρές παρα-
χωρήσεις ενώ η κύρια συμφωνία έχει ήδη καθοριστεί. Για την αντιμετώπιση 
αυτής της τακτικής απαιτείται χαλαρή επισήμανση της τακτικής με χιούμορ.

Όρια: στον μεσίτη / διαμεσολαβητή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια 
της εξουσιοδότησής που έχει από τον εντολέα του. Μπορεί να δεχθεί από το 
άλλο μέρος δεσμευτική πρόταση μόνο με την προϋπόθεση να υπάρχει απο-
δοχή της και από το άλλο μέρος, χωρίς να υπόσχεται αποτελέσματα.

4.3.5 Γενικές επισημάνσεις

 ▪ Όλα είναι διαπραγματεύσιμα: εδώ προφανώς δεν περιλαμβάνονται 
τα θέματα ηθικής. Απλά, οτιδήποτε αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευ-
σης (π.χ. μια τιμή, είναι διαπραγματεύσιμη ακόμη κι αν έχει ετικέτα).

 ▪ Ο μεσίτης πρέπει να νοιάζεται για να κατανοεί τους εντολείς του, 
αλλά όχι να τους συμπονά και να συνδέεται συναισθηματικά μαζί 
τους, διότι με αυτό τον τρόπο τους στερεί από τις αντικειμενικές υπη-
ρεσίας του που έχουν ανάγκη. 

 ▪ Οι γραπτές δηλώσεις: είναι πιο αξιόπιστες από τις προφορικές. Σε μια 
διαπραγμάτευση είναι προτιμότερο ο μεσίτης να διαθέτει ένα έγγρα-
φο που να υποστηρίζει αυτό που επιδιώκει.

 ▪ Πριν από κάθε συνάντηση με αλλοδαπούς εντολείς απαιτείται ο μεσί-
της ακινήτων να είναι ενήμερος για τις όποιες πολιτιστικές διαφορές. 
Ακούει τα άλλα μέρη, μένει κοντά τους και έχει υπόψη του ότι αυτό 
που είναι σημαντικό για αυτούς μπορεί να μην είναι σημαντικό για τον 
ίδιο ή και αντίστροφα.
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 ▪ Συζήτηση όρων: ο μεσίτης ξεκινά συζητώντας τους όρους κάθε δι-
απραγμάτευσης έναν – έναν ξεχωριστά. Μεταθέτει στο τέλος τους 
όρους όπου μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες και αφαιρεί αμέσως από 
το τραπέζι της διαπραγμάτευσης όσα συμφωνούνται ένα προς ένα. 
Αποσυνδέοντας τα συμφωνηθέντα θέματα από το πακέτο της συ-
νολικής συμφωνίας, δυσκολεύει την επαναφορά τους ώστε να μπο-
ρεί να διατηρήσει τη ροή της καθώς κινείται προς την ολοκλήρωση. 
Οπωσδήποτε τα σημαντικά τμήματα της συμφωνίας δεν αποδέχεται 
να αλλάξουν, ακόμη και αν αλλάξουν στην πορεία κάποια επιμέρους 
στοιχεία της. 

 ▪ Εγωκεντρισμός: ως «εγωκεντρισμός» χαρακτηρίζεται εκείνη η συ-
μπεριφορά που τυφλώνει το άτομο από την προσδοκία της άμεσης 
εκπλήρωσης μιας επιθυμία του. Για παράδειγμα, «εμφανίζεται» κα-
θώς ένας μεσίτης μπαίνει σε ένα ωραίο σπίτι με καλή τιμή και ενώ 
συνομιλεί με τον ιδιοκτήτη, έρχεται στο μυαλό του αμέσως ένας υπο-
ψήφιος αγοραστής που θα ήθελε να το αποκτήσει, και ασυνείδητα 
«αισθάνεται στην τσέπη του» τα χρήματα που θα μπορούσε να κερ-
δίσει ως μεσιτική αμοιβή από την πώλησή του. Αυτή η προσδοκία πα-
ραλύει κάθε διαπραγματευτική δεινότητα του μεσίτη «όπως το έντο-
νο φως του αυτοκινήτου ακινητοποιεί τους λαγούς που διασχίζουν 
τη νύχτα το οδόστρωμα». Ενώ βρίσκεται λοιπόν με τον ιδιοκτήτη, η 
σκέψη του να υποδείξει άμεσα το ακίνητο στον αγοραστή για να πά-
ρει την αμοιβή, δεν του αφήνει περιθώριο να νοιαστεί για το συμφέ-
ρον του προσώπου που εκείνη τη στιγμή βρίσκεται μπροστά του, του 
ιδιοκτήτη, και να διαθέσει χρόνο για να παρουσιάσει σωστά όλα τα 
οφέλη της συνεργασίας μαζί του. Αυτό το διαισθάνεται ο ιδιοκτήτης 
και ανταποκρίνεται με παρόμοια εγωκεντρική συμπεριφορά κατά την 
διαπραγμάτευση, πιέζοντας τον μεσίτη για παραχωρήσεις, όπως για 
παράδειγμα, επί της αμοιβής που ο μεσίτης παραλυμένος από την 
προσδοκία του άμεσου κέρδους δυσκολεύεται να αρνηθεί.

 ▪ Ο μεσίτης δεν είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει εντολές, ειδικά 
όταν θεωρεί ότι αυτές δεν υπάρχουν πιθανότητες αυτές να ευοδω-
θούν. Εάν ο εντολέας του δεν είναι σε αρκετά ισχυρή θέση για να 
κερδίσει μια συμφωνία, αλλά η παρουσία του στις διαπραγματεύσεις 
θεωρείται σημαντική από ένα ή περισσότερα μέρη, μπορεί να ζητήσει 
αμοιβή για την συμμετοχή του ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της 
συμφωνίας.
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4.4 Διαχείριση Ακινήτων

4.4.1 Ο Ρόλος του Διαχειριστή Ακινήτων

Ο ρόλος του διαχειριστή ακινήτων είναι να επιβλέπει τη λειτουργία και τη 
συντήρηση των ακινήτων που αναλαμβάνει με τρόπο που να ευθυγραμμίζε-
ται με τους στόχους του ιδιοκτήτη. Η ανάγκη διαχείρισης ακινήτων προέκυψε 
από διάφορους παράγοντες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης ανα-
πτύχθηκε επειδή αναγνωρίστηκε από την ΟΜΑΣΕ η ανάγκη θέσπισης επαγ-
γελματικών προτύπων διαχείρισης ακινήτων.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα σήμερα και 
μέσω της ανατροφοδότησης των επαγγελματιών, θα υπάρχουν πάντα συνε-
χείς βελτιώσεις στις δυνατότητες επέκτασης και βελτίωσης των υπηρεσιών 
που οι διαχειριστές θα προσφέρουν στους πελάτες τους. Είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι η μάθηση δεν πραγματοποιείται μόνο στην τάξη αλλά και 
στο πεδίο δραστηριότητας. Καθημερινά, οι διαχειριστές συνεργάζονται με 
υπεργολάβους υπηρεσιών (καθαριότητας, συντήρησης, ασφάλειας κ.ά.) που 
παρέχουν καινοτόμες ιδέες για επισκευές και συντήρηση. Η συνεργασία με 
υπεργολάβους αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και οι ευκαιρίες 
μάθησης είναι παντού. Ο ενθουσιασμός για την πιστοποιημένη εκπαίδευση 
παρακινεί τους επαγγελματίες και το προσωπικό τους να συνεχίσουν ενερ-
γά την εκπαίδευση ως μέσο για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με 
σκοπό την προσωπική και οικονομική ανταμοιβή. Με ειδική γνώση σε αυτό 
το δυναμικό πεδίο, οι επαγγελματίες μπορούν να ξεχωρίσουν στον κλάδο 
διαχείρισης ακινήτων και να αισθανθούν σιγουριά. 

Ο αποτελεσματικός επαγγελματίας της αγοράς ακινήτων έχει πλέον διευθυ-
ντικό ρόλο είτε στην συνολική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας πελάτη 
του, είτε στην διαχείριση συγκεκριμένου συγκροτήματος (κατοικιών, γραφεί-
ων κ.ά.), ή ακινήτου στην περιοχή που δραστηριοποιείται και που ανήκει σε 
θεσμικό επενδυτή ή ίδρυμα με περιουσία και σε άλλες περιοχές. Η συνδρομή 
του στην προώθηση προς μίσθωση ή πώληση ενός ακινήτου αποτελεί απλά 
ένα μέρος της δραστηριότητάς του. Καλείται δηλαδή να λειτουργήσει πολυ-
επίπεδα και συμβουλευτικά, από τον χρηματοοικονομικό επενδυτικό σχεδι-
ασμό μέχρι την ανίχνευση τάσεων και ευκαιριών για την μεγιστοποίηση της 
απόδοσης και της αξίας των ακινήτων που αναλαμβάνει.
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Οι επενδυτικές τοποθετήσεις κεφαλαίων μεγεθύνονται πλέον σε κτιριακά 
συγκροτήματα κατοικιών, γραφείων ή εμπορικών κέντρων, οδηγώντας την 
αγορά ακινήτων από τους διάσπαρτους μικρούς ιδιοκτήτες σε μεγαλύτε-
ρους ιδιωτικούς ή θεσμικούς φορείς μεγάλου βεληνεκούς με κατακερματι-
σμένη και διασκορπισμένη περιουσία.

Οι ευρέος φάσματος παρεχόμενες υπηρεσίες, του διαχειριστή ακινήτων 
τόσο προς τους πολυάριθμους ενοικιαστές όσο και προς τους ιδιοκτήτες 
(ιδιώτες ή θεσμικούς), ολοκληρώνονται από εξειδικευμένα στελέχη που απα-
σχολούνται αποκλειστικά και με υπερσύγχρονα πληροφοριακά συστήματα 
υποστηρίζουν προηγμένες υπηρεσίες διαχείρισης.

Οι διευθύνοντες επαγγελματίες διαχειριστές, με την μετεξέλιξη των αναγκών 
στην αγορά ακινήτων, καλούνται να εξειδικευτούν και να απαντήσουν με συ-
νεχώς εξελισσόμενες, αναβαθμισμένες και άρτια δομημένες και συντονισμέ-
νες υπηρεσίες προς άμεση ικανοποίηση των πελατών τους.
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Ρόλοι και αρμοδιότητες στη διαχείριση ακινήτων

MARKETING DIRECTOR
Διευθυντής Μάρκετινγκ

LEASING AGENT
Υπεύθυνοι Σχέσεων με 
Μισθωτές-Χρήστες

BUILDING ENGINEERS, 
FACILITIES, AND 
CONSTRUCTION MANAGERS
Μηχανικοί και Επιβλέποντες 
ΈργωνACCOUNTING AND 

FINANCIAL SERVICES
Φοροτέχνες-
Οικονομολόγοι-Λογιστές

THE REAL ESTATE 
EXECUTIVE
Διευθυντικά Στελέχη

FACILITY MANAGEMENT
Υπηρεσίες Εύρυθμης 
λειτουργίας κτιρίων

ADMINISTRATIVE 
PERSONNEL
Γραμματειακή Υποστήριξη

BROKERAGE
Μεσιτικές Υπηρεσίες

LAW SERVICES
Δικηγόροι, 
Συμβολαιογράφοι

(Μανομενίδης, 2015)
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4.4.2 Πελάτες του Διαχειριστή Ακινήτων

Πελάτες του διαχειριστή ακινήτων είναι ιδιοκτήτες ή εταιρείες διαχείρισης 
ακινήτων με διάσπαρτη περιουσία ανά την επικράτεια. Οι δε μορφές που 
λαμβάνουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την απόκτηση ακίνητης περι-
ουσίας περιγράφονται και αναλύονται στο αμέσως επόμενο τμήμα του κει-
μένου.

Πρόσωπα, Εταιρείες, Μετοχές, Μερίσματα Ακίνητης Περι-
ουσίας

Στην αγορά ακινήτων μπορεί να επενδύσει ένας ιδιώτης αγοράζοντας ακί-
νητα:

 ▪ ως φυσικό πρόσωπο,

 ▪ ως νομικό πρόσωπο ιδρύοντας για το σκοπό αυτό: 

 ▫ Μονοπρόσωπη Κεφαλαιουχική (ΜΙΚΕ), 

 ▫ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΜΕΠΕ) ή 

 ▫ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΜΑΕ).

Επίσης, ένας ιδιώτης μπορεί να αποκτήσει, ως φυσικό πρόσωπο, εξ’ αδιαι-
ρέτου ακίνητη περιουσία μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χωρίς να 
είναι απαραίτητο να συστήσει κάποιας μορφής εταιρεία, απλά και μόνο με 
τη σύσταση του τίτλου ιδιοκτησίας. 

Όταν η αξία της περιουσίας είναι μεγάλη μπορεί να συσταθεί εταιρεία η 
οποία θα είναι ο Ιδιοκτήτης των ακινήτων και που στο καταστατικό της θα 
περιγράφονται οι σκοποί και οι εξουσίες διαχείρισης. Η σύσταση εταιρίας 
συνιστάται τόσο για φορολογικούς λόγους όσο και για την, με επαγγελματι-
κό τρόπο «καταστατική διαχείριση» της περιουσίας. Για την μορφή της εται-
ρείας που θα επιλεγεί απαιτείται σχεδιασμός και ανάλυση σε συνεργασία με 
φοροτεχνικό.
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Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) / 
(REITs)

Άλλες μορφές ευέλικτων επενδύσεων σε ακίνητα παρέχουν τα Αμοιβαία Κε-
φάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 
(ΑΕΕΑΠ / REITs), οι οποίες εισάγονται στο χρηματιστήριο αξιών ως «ανώ-
νυμες εταιρείες ειδικού σκοπού» με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και 
διαχείριση ακίνητης περιουσίας και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων σε 
ακίνητη περιουσία. 

Ο μικροεπενδυτής σε ακίνητη περιουσία μέσω μετοχών σε μια ΑΕΕΑΠ απο-
λαμβάνει τα πλεονεκτήματα της ρευστότητας, της διαφάνεια, της υπεύθυ-
νης επαγγελματικής διαχείρισης, της χαμηλής φορολογίας και τις διασπο-
ράς κινδύνου, μιας και το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει πληθώ-
ρα ακινήτων, αλλά ο ίδιος δεν έχει το γόητρο της ιδιοκτησίας ούτε ελέγχει ή 
μπορεί να επηρεάσει την επένδυσή του.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί αναγράφονται περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις ΑΕΕΑΠ (ρυθμιστικός ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α’ 295/30.12.1999). 

Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώ-
σεις (ΕΔΑ.Π)

Οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) γνω-
στές και ως “Servicers”, στα πλαίσια εξυγίανσης των οικονομικών των τρα-
πεζών, αναλαμβάνουν τη διαχείρισή των επισφαλών χαρτοφυλακίων τους τα 
οποία βρίσκονται διάσπαρτα ανά την επικράτεια αναθέτοντας σε υπεργο-
λάβους – τοπικούς διαχειριστές την ολοκλήρωση τμήματος των υπηρεσιών 
(συντήρηση, μίσθωση, μεσεγγύηση κ.ά.).

Κοινωφελείς Περιουσίες, Ιδρύματα, Δημόσιοι Φορείς

Κοινωφελής περιουσία: είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που 
διατίθενται με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του Δημοσίου ή νο-
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή για κοινωφελή σκοπό. Ως «κοινωφελής 
περιουσία» νοείται επίσης και το νομικό πρόσωπο που τα διαχειρίζεται και 
τα εκπροσωπεί (εφόσον υπάρχει). Οι όροι «κοινωφελής περιουσία», «περιου-

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/11649/nomos-2778-1999
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σία» και «εθνικό κληροδότημα» ταυτίζονται. Αρμόδια αρχή για τις κοινωφε-
λείς περιουσίες είναι ο Υπουργός Οικονομικών και ο Γενικός Γραμματέας της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι οποίοι ασκούν τις σχετικές αρμοδιό-
τητες δια των οικείων διευθύνσεων.

Σχολάζουσα κληρονομία: είναι η κληρονομία της οποίας ο κληρονόμος είναι 
άγνωστος ή δεν έχει ακόμα βρεθεί ή δεν είναι βέβαιο ότι την έχει αποδε-
χθεί. Το Δημόσιο έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πιστή και επακριβή 
εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και δωρητών. Στο πλαίσιο αυτό ασκεί 
αρμοδιότητες εκκαθάρισης και εποπτείας επί των διαδικασιών διοίκησης 
και διαχείρισης των κοινωφελών περιουσιών αρμοδιότητάς μας. Ειδικότερα 
οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
είναι αρμόδιες ιδίως για θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης 
ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών. Οφείλουν να 
βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Οικο-
νομικών για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσε-
ων αρμοδιότητάς τους και να ακολουθούν τις οδηγίες του.

Η συνδρομή του μεσίτη – διαχειριστή ακινήτων ως υπεργολάβου είναι πολύ-
τιμη τόσο σε θέματα διαχείρισης και συντήρησης όσο εκτίμησης και μίσθω-
σης των ακινήτων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο κοινωφελών περιουσι-
ών και δημόσιων φορέων.

Ακολουθούν σύνδεσμοι με νομοθεσία και ρυθμίσεις που αφορούν στη δι-
αχείριση δημόσιας περιουσίας:

 ☞ Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’/10.9.2013), «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις». Πηγή: https://www.
kodiko.gr/nomothesia/document/111232/nomos-4182–2013.

 ☞ Εγκύκλιος 1/2014. Πηγή: https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/
uploads/2013/06/EGYKLIOS_N-4182–2013.pdf.

 ☞ Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοι-
νωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις». 
Πηγή: https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/
EGYKLIOS_N-4182–2013.pdf. 

 ☞ Βασικά Στοιχεία για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Πηγή:https://www.
apd-depin.gov.gr/index.php/2018–11–15–20–00–54/2018–11–15–20–00–19.

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/111232/nomos-4182-2013
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/111232/nomos-4182-2013
https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/EGYKLIOS_N-4182-2013.pdf
https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/EGYKLIOS_N-4182-2013.pdf
https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/EGYKLIOS_N-4182-2013.pdf
https://www.apdattikis.gov.gr/wp-content/uploads/2013/06/EGYKLIOS_N-4182-2013.pdf
https://www.apd-depin.gov.gr/index.php/2018-11-15-20-00-54/2018-11-15-20-00-19
https://www.apd-depin.gov.gr/index.php/2018-11-15-20-00-54/2018-11-15-20-00-19
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4.4.3 Σύμβαση και Σχέδιο Διαχείρισης

Για την ανάληψη καθηκόντων απαιτείται η σύνταξη δύο σημαντικών εγγρά-
φων όσο αφορά στη διαχείριση, τα οποία προετοιμάζει ο διαχειριστής πριν 
αναλάβει καθήκοντα για ένα ακίνητο ή ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων και τα 
συμφωνεί με τους ιδιοκτήτες:

Σύμβαση διαχείρισης (έγγραφο) 

Αποτελεί τη ρύθμιση των συμβατικών σχέσεων μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακι-
νήτου και του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή. Στη σύμβαση περιγράφονται 
οι υποχρεώσεις και καθορίζοντας οι εξουσίες του διαχειριστή, προσδιορίζο-
νται οι ευθύνες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο του διαχειριστή όσο 
και του ιδιοκτήτη.

Συστατικά μέρη ενός συμφωνητικού διαχείρισης: 

 ▪ Καθήκοντα του διαχειριστή ακινήτων.

 ▪ Καθήκοντα του ιδιοκτήτη.

 ▪ Αποκλειστικότητα.

 ▪ Ευθύνες εμπιστευτικότητας.

 ▪ Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα.

 ▪ Καταθέσεις των εγγυήσεων (security deposits).

 ▪ Αρμοδιότητες Μάρκετινγκ.

 ▪ Επισκευές και Συντήρηση.

 ▪ Χρεώσεις και Αποζημιώσεις.

 ▪ Γνωστοποιήσεις.
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Σχέδιο διαχείρισης (έγγραφο)

Πρόκειται για το ουσιαστικό έγγραφο που περιγράφει εν συντομία τους 
όρους λειτουργίας του/ των υπό διαχείριση ακινήτου/ των σε συνδυασμό 
με τα δεδομένα, τους στόχους, και τις πολιτικές που προσδιορίζουν το πώς 
θα λειτουργεί η ιδιοκτησία κατά το επόμενο έτος. Ένα τέτοιο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει συνήθως την ετήσια προσφορά.

Δεδομένου ότι τα σχέδια διαχείρισης μπορεί να είναι μεγάλα και περίπλοκα, 
υπάρχουν ορισμένοι τρόποι για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των εγ-
γράφων. Για παράδειγμα, η ανακεφαλαίωση των κύριων συνθηκών που επη-
ρεάζουν την ιδιοκτησία και η σύνοψη των κύριων προτάσεων είναι χρήσιμοι 
τρόποι για να είναι το έγγραφο σαφές και συνοπτικό. Ουσιαστικά, το σχέ-
διο διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει το σκεπτικό για συγκεκριμένες 
αλλαγές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μαζί με μια σαφή δήλωση της 
αναμενόμενης μακροπρόθεσμης οικονομικής απόδοσης. Ο κύριος στόχος εί-
ναι να επιβεβαιωθεί ότι ο ιδιοκτήτης κατανοεί τη συλλογιστική του σχεδίου 
διαχείρισης. 

Οι συστάσεις που αφορούν μόνο μία περιοχή λειτουργίας του ακινήτου εν-
δέχεται να μην απαιτούν σύνθετο σχέδιο διαχείρισης. Μια ανάλυση αγοράς 
μπορεί να αρκεί για να εκτιμηθεί η κατάσταση ενός ακινήτου και να προτα-
θεί η διατήρηση της. Ωστόσο, οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή, συμπερι-
λαμβανομένης αλλαγής στις τιμές ενοικίασης, απαιτεί ανάλυση κόστους-ο-
φέλους.

Συνήθεις εκθέσεις – αναφορές  προς τον ιδιοκτήτη :

 ▪ Κατάσταση Εσόδων / Εξόδων.

 ▪ Κινήσεις και συγκεντρωτικά λογαριασμού/ (ων) διαχείρισης. 

 ▪ Ανάλυση Εισπράξεων (λίστα με τους ενοικιαστές και τις πληρωμές 
τους).

 ▪ Έλεγχος εγγραφών.

 ▪ Αντίγραφα πληρωμένων λογαριασμών.
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 ▪ Κίνηση λογαριασμού εγγυήσεων και αποθεματικού.

 ▪ Επικείμενη διαθεσιμότητα.

 ▪ Αντίγραφα μισθωτηρίων συμφωνητικών.

Στόχοι διαχείρισης

Οι στόχοι διαχείρισης κάθε περιουσίας θα είναι μοναδικοί – η σύμβαση δι-
αχείρισης και το σχέδιο διαχείρισης θα τις εξηγήσουν. Τα δύο παραπάνω 
έγγραφα είναι αναπόσπαστα στοιχεία για τον καθορισμό του τρόπου διαχεί-
ρισης του ακινήτου και των ευθυνών τόσο του διαχειριστή όσο και του ιδιο-
κτήτη της επένδυσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά 
και με μεγάλη λεπτομέρεια για να διασφαλιστεί η μελλοντική επιτυχία της 
επαγγελματικής σχέσης. Δεδομένου ότι η σύμβαση διαχείρισης είναι μια επί-
σημη σύμβαση μεταξύ του διαχειριστή ακινήτων και του ιδιοκτήτη, θα πρέπει 
να περιγράφει με σαφήνεια τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των μερών, ενώ 
θα επιτρέπει στον διαχειριστή να «χειρίζεται» την ιδιοκτησία για λογαρια-
σμό του ιδιοκτήτη.

Παρόλο που ο διαχειριστής έχει εκτεταμένη εξουσία, είναι σημαντικό να θυ-
μάται ότι ο ιδιοκτήτης είναι τελικά υπεύθυνος για την περιουσία του. Ως 
διαχειριστής ακινήτων, πρέπει να γνωρίζει πώς να αξιολογεί τις δυνατότητες 
ενός ακινήτου και πώς να αναλύει αυτήν την αξιολόγηση μέσω ενός σχεδί-
ου διαχείρισης. Η αξιολόγηση των δεδομένων για την περιοχή, τη γειτονιά 
και το ίδιο το ακίνητο αποτελούν τη βάση για την ανάλυση της τρέχουσας 
θέσης της ιδιοκτησίας στην αγορά. Η εκτίμηση της δομικής ακεραιότητας 
του ακινήτου, του ιστορικού λειτουργίας, των επιπέδων ενοικίου και άλλων 
παραγόντων, υποδεικνύει εάν απαιτούνται αλλαγές για να ευθυγραμμιστεί 
το ακίνητο με τη ζήτηση της αγοράς. Κάθε αλλαγή που προτείνεται για τη 
βελτίωση της κερδοφορίας συνεπάγεται κόστος και πρέπει να αξιολογείται 
κάθε προτεινόμενο όφελος ως προς το κόστος του. Συνολικά, η προετοιμα-
σία καθαρών και καλά οργανωμένων σχεδίων είναι απαραίτητη για τη δια-
τήρηση μιας ισχυρής αίσθησης επαγγελματισμού δημιουργώντας τα θεμέλια 
για μια επαγγελματική σταδιοδρομία στη διαχείριση ακινήτων.

Στη διαχείριση ακινήτων, οι καλές σχέσεις με τους υπαλλήλους έχουν κεντρι-
κή σημασία για τη διατήρηση και των καλών σχέσεων με τους ενοικιαστές και 
τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Όλα τα μέλη του προσωπικού, είτε οι επόπτες 
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είτε οι υφιστάμενοι, είναι συνάδελφοι και πρέπει πάντα να εργάζονται για 
την επίτευξη των στόχων του ιδιοκτήτη για την περιουσία του. Το μέγεθος 
του προσωπικού μιας εταιρείας διαχείρισης εξαρτάται από τα συγκεκριμέ-
να χαρακτηριστικά των ακινήτων που διαχειρίζονται, καθώς και από τα χα-
ρακτηριστικά άλλων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Τα άτομα 
που εργάζονται σε μια ιδιοκτησία μπορεί να είναι υπάλληλοι της εταιρείας 
διαχείρισης ή μερικές φορές και υπάλληλοι του ιδιοκτήτη του χαρτοφυλακί-
ου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπεργολάβοι μπορεί να προσληφθούν για 
εξειδικευμένη εργασία. Ανεξάρτητα από το ποιος τους προσλαμβάνει, όλοι 
οι εργαζόμενοι πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους αρμονικά και συνερ-
γάσιμα.

Μια συνετή επιλογή μελών του προσωπικού είναι εξίσου σημαντική για την 
επιτυχή διαχείριση ακινήτων, όπως και για οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Το 
κλειδί για την πρόσληψη υπαλλήλων είναι η αναζήτηση υποψηφίων που δι-
αθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τους 
στόχους του διαχειριστή του ακινήτου. Η συνεχής κατάρτιση και η ενθάρ-
ρυνση της επιμόρφωσής τους συμπληρώνουν την ατομική παραγωγικότητα. 
Τέτοια προγράμματα αποτελούν καλές επενδύσεις όταν οι εταιρείες έχουν 
τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν.

Οι εργοδότες μπορούν να διατηρήσουν τους εργαζομένους αντιμετωπίζο-
ντας τους δίκαια, με σεβασμό και θεωρώντας τους ως συναδέλφους. Αυτό 
περιλαμβάνει την παροχή δίκαιης αποζημίωσης και παροχών. Η έντιμη επι-
κοινωνία και η πραγματική «έγνοια» πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμ-
μή των σχέσεων εργοδότη-εργαζομένου. Είναι σημαντικό να εξετάζεται πόσο 
αποτελεσματική είναι η επικοινωνία με το προσωπικό. 

Καθόλη τη διάρκεια του κύκλου της μίσθωσης, η αφοσίωση του διαχειριστή 
στην οικοδόμηση καλής θέλησης είναι απαραίτητη για την υψηλή απόδοση 
του ακινήτου. Θα πρέπει να διερευνά το είδος του ακινήτου, τους πιθανούς 
μισθωτές για να εκτιμήσει το μέγεθος και τη φύση της αγοράς και να σχεδι-
άσει μια στοχευμένη στρατηγική μάρκετινγκ. Αντιστοιχίζοντας πειστικά τις 
ιδιότητες του ακινήτου με τις εκφρασμένες ανάγκες και επιθυμίες του υπο-
ψήφιου χρήστη, μπορεί να επιχειρήσει να μετατρέψει τον υποψήφιο πελάτη 
σε μισθωτή. Εάν τα διαπιστευτήρια του υποψήφιου μισθωτή είναι αποδεκτά, 
συντάσσεται και υπογράφεται γραπτή μίσθωση για την προστασία και των 
μερών.

Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές των σχέσεων με τους ενοικιαστές είναι 
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η διασφάλιση της καταβολής των ενοικίων κατά την οποία ο διαχειριστής 
αντιμετωπίζει δίκαια όλους τους ενοίκους / εμπορικούς μισθωτές. Εάν ο 
ενοικιαστής είναι ανίκανος ή απρόθυμος να πληρώσει, ή εάν προκύψει κά-
ποια άλλη σοβαρή παράβαση της μίσθωσης, οφείλει να ξεκινήσει τη διαδι-
κασία έξωσης και απόδοσης του μισθίου.

Ως διαχειριστής ακινήτων παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση των ενοι-
κιαστών. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να λαμβάνει υπόψη του τα αιτή-
ματα επισκευών και υπηρεσιών τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται ευσυ-
νείδητα και αμερόληπτα ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή υπηρεσία 
στέγασης. Καθόλη τη φάση του κύκλου μίσθωσης, ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετωπίζει τους μισθωτές επηρεάζει σημαντικά τις ανανεώσεις των μι-
σθώσεων, επομένως και της υγιούς οικονομικής λειτουργίας του ακινήτου.

4.4.4 Διαχείριση Μισθώσεων

Όπως αναφέρθηκε ο στόχος του διαχειριστή ακινήτων είναι να διατηρήσει 
και να αυξήσει την αξία ενός ακινήτου μέσω της χρηστής διαχείρισης. Αυτό 
επιτυγχάνεται καταρχάς εντοπίζοντας την βέλτιστη χρήση για το ακίνητο και 
για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται αξιολόγηση και κατανόηση 
των οικονομικών τάσεων και της ζήτησης που υπάρχει από μισθωτές για 
κάθε κατηγορία ακινήτου στην περιοχή. 

Αναφέρθηκε στην πρώτη θεματική ενότητα (ΘΕ 1) και ειδικότερα στην υποε-
νότητα του ενοχικού δικαίου ότι η μίσθωση πράγματος (αστική) ρυθμίζεται 
από τις διατάξεις των άρθρων 574 έως και 618 του Αστικού Κώδικα και είναι 
ενοχική σύμβαση, διότι η κατάρτισή της δεν επιφέρει τη μεταβίβαση της κυ-
ριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος, αλλά ιδρύει ενοχική σχέση από 
την οποία απορρέουν δικαιώματα και αντίστοιχες υποχρεώσεις,

Με την σύμβαση της μίσθωσης ο ένας συμβαλλόμενος (ο εκμισθωτής) ανα-
λαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον άλλον συμβαλλόμενο (τον 
μισθωτή) τη χρήση ορισμένου πράγματος (κινητού ή ακινήτου) στη συμφω-
νηθείσα διάρκεια της μίσθωσης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και ο τελευ-
ταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον αντισυμβαλλόμενό 
του ως αντάλλαγμα το συμφωνημένο τίμημα (μίσθωμα).
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Είδη Μίσθωσης

Αστική: πρόκειται για μη εμπορική / επαγγελματική μίσθωση ακινήτων για 
χρήση κατοικίας, αποθήκης, χώρου στάθμευσης κ.λπ.

Επαγγελματική / εμπορική: πρόκειται για μίσθωση ακινήτων, τα οποία προ-
ορίζονται για επαγγελματική χρήση, δηλαδή άσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας.

Αγροτική / Γεωργική: πρόκειται για μίσθωση αγροτικών ακινήτων και αφο-
ρούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Τουριστική: αφορά στα ακίνητα που εκμισθώνονται για προσωρινή διαμονή 
του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών και 
θεωρούνται τουριστικά καταλύματα (ν. 4276/2014).

Βραχυχρόνια: ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που 
συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική δι-
άρκεια, μικρότερη του έτους (ν. 4276/2014, παράγραφος 111).

Παραχώρηση χρήσης: πρόκειται είτε για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων, είτε 
για παραχώρηση χρήσης όπου «παράγεται» τεκμαρτό μίσθωμα για τον εκμι-
σθωτή, είτε για εκμίσθωση ακινήτου με αντάλλαγμα σε είδος.

Άλλο είδος: γενικότερη πρόβλεψη, για μισθώσεις που δεν καλύπτονται από 
τα ανωτέρω. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να προσδιορίσουμε το είδος της 
μίσθωσης στο πεδίο «περιγραφή»
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Για πρόσθετη μελέτη η αναζήτηση στοιχείων για συγκεκριμένη κατηγορία 
μισθώσεων ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 ☞ Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικών μισθώσεων. 

ν. 1962/1991 (ΦΕΚ 132/Α’/03.09.1991). 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/231612

 ☞ Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων.

ΠΔ 34/1995 – Εμπορικές μισθώσεις

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/36524

ν. 4242/2014 (άρθρο 13).

 ☞ Οι εμπορικές – επαγγελματικές μισθώσεις διέπονται σήμερα από το άρ-
θρο 13 του ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/A’/28.02.2014).

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/79402/nomos-4242-
2014#Άρθρο_13|79453

 ☞ Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α’/04.12.1986).

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/268966

 ☞ Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις.

ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α’/28.03.2003).

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/268966

ν. 4172/2013 (άρθρο 39α).

 ☞ Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων 
στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/539863

ν. 4446/2016 (άρθρο 111)

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/231612
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/36524
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/79402/nomos-4242-2014#Άρθρο_13|79453
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/79402/nomos-4242-2014#Άρθρο_13|79453
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/268966
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/268966
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/539863
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 ☞ Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονο-
μίας διαμοιρασμού: το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, 
από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 εισόδημα που απο-
κτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια 
μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως ορίζεται στην 
προηγούμενη.

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/268381

ΑΑΔΕ, Ε 2141/2019

 ☞ Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικο-
νομίας του διαμοιρασμού
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/247220#%CE%86%CF%8
1%CE%B8%CF%81%CE%BF_111|268381

 ☞ ΠΟΛ 1170/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/2017 (ΦΕΚ 4232/Β’) απόφασης του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο 
της οικονομίας του διαμοιρασμού – Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου 
της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής».

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/389843

 ☞ ΠΟΛ 1187/2017

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοι-
ρασμού.

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/331310

 ☞ ΠΟΛ 1194/2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (4232/ Β’) απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της 
οικονομίας του διαμοιρασμού.

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/392413

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/268381
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/247220#%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_111|268381
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/247220#%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF_111|268381
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/389843
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/331310
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/392413
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Διαχείριση Οικιστικών Ακινήτων

Η διαχείριση οικιστικών ακινήτων αποτελεί πρόκληση. Κάθε ιδιοκτησία έχει 
τη δυνατότητα να προκαλέσει μοναδικές καταστάσεις που απαιτούν εξειδι-
κευμένες δεξιότητες διαχείρισης. Σε όλα τα ενοικιαζόμενα ακίνητα, ο διαχει-
ριστής συνεργάζεται με έναν ιδιοκτήτη, αλλά αυτή η βασική ιδέα γίνεται πιο 
περίπλοκη όταν ασχολείται με διαχείριση κοινοχρήστων και ακινήτων στα 
οποία οι κάτοικοι είναι και ιδιοκτήτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα λάβει 
μια κατ’ αποκοπή αμοιβή και όχι ένα ποσοστό εσόδων από μισθώματα και οι 
ιδιοκτήτες πληρώνουν μόνο για το κόστος λειτουργίας του ακινήτου και τις 
κοινόχρηστες δαπάνες.

Ανεξάρτητα από τις πολλές παραλλαγές της διαχείρισης κατοικιών, αυτή εί-
ναι μια εξαιρετικά απαιτητική θέση λόγω της εικοσιτετράωρης φύσης της. 
Δεδομένου ότι το εύρος και η πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων και του 
χώρου διαβίωσης επηρεάζουν τις απαιτήσεις συντήρησης, είναι σημαντικό 
να ενημερωθεί και να γνωρίζει τυχούσες άμεσες ανάγκες. 

Η προσωπική επαφή του διαχειριστή με το προσωπικό και τους ενοίκους του 
συγκροτήματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρησή της 
σχέσης τους. Η ενημέρωση για τους τοπικούς και κρατικούς νόμους καθώς 
και της επικαιρότητας από τις ειδήσεις είναι απαραίτητη για τη ιδιοκτησία, 
την τοποθεσία της και τυχόν εξωτερικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τους κατοίκους. Η ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης των 
τάσεων στον μεταβαλλόμενο κόσμο των κατοικιών είναι ένας από τους καλύ-
τερους τρόπους για να επιτύχει ως επαγγελματίας ο διαχειριστής ακινήτων.

 ▪ Αξιολόγηση κινδύνων – Ασφάλιση

Ο διαχειριστής ακινήτων δεν παραβλέπει τους κινδύνους τους εντοπίζει τους 
ιεραρχεί και τους προλαμβάνει με καλή συντήρηση και εκπαίδευση του προ-
σωπικού και των ενοίκων. Έχει σχέδιο διαχείρισης όλων των πιθανών κινδύ-
νων (σεισμός, πυρκαγιά, πλημύρα κ.λπ.) με πρωτόκολλο ενεργειών. Επίσης 
επανεξετάζει, αξιολογεί και επικαιροποιεί τα σχέδια ανά τακτά διαστήματα 
σύμφωνα με νέους κινδύνους και σύγχρονα μέσα αντιμετώπισης.

Μια άλλη σημαντική πτυχή της κατοικίας είναι η ασφάλιση του υπό διαχεί-
ριση ακινήτου. Είναι περίπλοκο και συχνά απαιτεί τη δημιουργία μοναδικών 
ασφαλιστικών πακέτων. Είναι σημαντικό και θα πρέπει να αναφέρεται ο δι-
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αχειριστής ως ένα επιπλέον ασφαλιζόμενο μέρος που θα κατονομάζεται σε 
όλα τα συμβόλαια για το ακίνητο.

 ▪ Αξιολόγηση Κινδύνων 

 ▫ Αρχείο περιοδικών ελέγχων.

 ▫ Ανιχνευτής καπνού, διοξειδίου του άνθρακα (CO2), και έλεγχος 
ζεστού νερού.

 ▫ Προληπτικό πρόγραμμα συντήρησης.

 ▫ Κανονισμοί ασφαλείας του κτιρίου και της υγείας του σπιτιού.

 ▫ Αρχείο ζητούμενων και ολοκληρωμένων επισκευών, επιθεωρή-
σεων, και προληπτικές συντηρήσεων.

 ▫ Ενθάρρυνση ενοίκων να συνδράμουν στο πρόγραμμα διαχείρι-
σης.

Διαχείριση Επαγγελματικών Ακινήτων

Ο επαγγελματικός χώρος είναι ένας μισθωμένος χώρος που δεν προορί-
ζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Οι μακροχρόνιοι όροι μίσθωσης, τα 
σύνθετα ενοίκια και οι επιθυμίες των ενοικιαστών να μεγιστοποιήσουν την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων τους και να ευδοκιμήσουν στους χώ-
ρους που ενοικιάζουν, καθιστούν τις διαπραγματεύσεις μίσθωσης ζωτικής 
σημασίας για την επιτυχή διαχείριση των επαγγελματικών ακινήτων. Τα κτί-
ρια γραφείων είναι ένα μοναδικό είδος, δεδομένου ότι βρίσκονται συχνά 
στις κεντρικές περιοχές πόλεων και προαστίων. Είτε ένα κτίριο είναι ηλικίας 
εκατό ετών και μικρού μεγέθους, είτε είναι σύγχρονο και πολυώροφο, η αξία 
του χώρου ενοικίασής του για τους ενοικιαστές εξαρτάται από την τοποθε-
σία του, τα δομικά του στοιχεία, την εγγύτητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
το κύρος, τις επιπλέον υπηρεσίες ενοικίασης, τα πρότυπα διαχείρισης και το 
μίγμα μισθωτών κ.α.

Στην προσπάθεια διατήρησης καλών ενοικιαστών, επισημαίνεται ότι οι εται-
ρείες θέλουν χώρους γραφείων που «ξεχωρίζουν» την εταιρεία τους από τον 
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ανταγωνισμό, ενισχύοντας την επωνυμία και τη συνολική εικόνα της εταιρεί-
ας. Η σύνδεση με «επώνυμες» περιοχές / γειτονιές προσδίδει μια ξεχωριστή 
ταυτότητα και αποτελεί κρίσιμο σύνδεσμο μεταξύ της εμπειρίας ενός χώρου 
και της χρήσης του από πελάτες, υπαλλήλους και επισκέπτες. Καθώς τα κτί-
ρια γραφείων συνεχίζουν να «εξελίσσονται», πολλές τρέχουσες τάσεις στο 
σχεδιασμό χώρων γραφείων είναι αποτέλεσμα τεχνολογικών αλλαγών και 
περιβαλλοντικών πολιτικών, καθώς και εξειδικευμένων αναγκών των μισθω-
τών. Η ενημέρωση του διαχειριστή σχετικά με αυτές τις τάσεις βοηθά στη 
συνολική επιτυχία της διαχείρισης.

Τα εμπορικά κέντρα είναι η πιο κοινή μορφή επαγγελματικής διαχείρισης 
καταστημάτων λιανικής. Κάθε εμπορικό κέντρο σχεδιάζεται ενιαία, συνήθως 
έχει μια ενοποιημένη εικόνα, και παρέχει χώρο στάθμευσης (ειδικά σε προα-
στιακά κέντρα). Τα περισσότερα εμπορικά κέντρα ταξινομούνται ανά μέγε-
θος και με βάση τον τύπο ενοικιαστή που φιλοξενούν, αλλά οι τύποι εμπο-
ρικών κέντρων εξελίσσονται συνεχώς. Όπως και με τα κτίρια γραφείων, τα 
ενοίκια του εμπορικού κέντρου βασίζονται στην επιφάνεια του μισθωμένου 
χώρου και ορισμένα λειτουργικά έξοδα του εμπορικού κέντρου μεταφέρο-
νται στους ενοικιαστές ως ξεχωριστή χρέωση εκτός από το βασικό ενοίκιο. 
Επιπλέον οι μισθωτές μπορεί επίσης να πληρώνουν επιπλέον και ένα ποσο-
στό των ακαθάριστων πωλήσεών τους ως επιπλέον ενοίκιο.

Άλλοι τύποι εμπορικών ακινήτων που ενδέχεται να είναι αντικείμενο διαχεί-
ρισης περιλαμβάνουν βιομηχανικά κτήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
εγκαταστάσεις αυτο-αποθήκευσης. Μαζί με οικονομικά και διοικητικά ζητή-
ματα, οι διαχειριστές αυτών των ειδών ακινήτων πρέπει συχνά να ασχολού-
νται με θέματα που σχετίζονται με την αποθήκευση και τη διάθεση επικίνδυ-
νων υλικών, καθώς και τις ειδικές ανάγκες των ενοικιαστών. 

Το μάρκετινγκ για εμπορικά κέντρα είναι πιο επιθετικό σε σύγκριση με το 
μάρκετινγκ κατοικιών. Με τη βοήθειά του διαχειριστή, ένας μεσίτης μισθώ-
σεων θα προσπαθήσει να στοχεύσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις ως δυνητι-
κούς πελάτες και θα τους καλέσει ακόμη και απευθείας για να «πουλήσει» τα 
οφέλη του ακινήτου που διαχειρίζεται.

Συμφωνητικά Μίσθωσης

Το σχέδιο μίσθωσης πρέπει πάντα να αντικατοπτρίζει τους στόχους και τους 
σκοπούς του ιδιοκτήτη. Η βάση της μίσθωσης εμφανίζει τα διαφορετικά 
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στοιχεία που αναλογούν σε διαφορετικούς τύπους χώρων ενοικίασης. Ο πυ-
ρήνας της μίσθωσης περιγράφει τη διάρκεια της σύμβασης, το ποσό του 
ενοικίου όπως και το πότε και πώς πρέπει να γίνεται η καταβολή των μισθω-
μάτων. Ως εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για 
τον εντοπισμό ευκαιριών για αύξηση των καθαρών εσόδων λειτουργίας της 
μίσθωσης κατά την εκάστοτε ανανέωση καθώς και για τις διαπραγματεύσεις 
αναμισθώσεων.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της μίσθωσης οι απαιτήσεις των ενοικιαστών μπο-
ρεί να είναι υψηλές ή και παράλογες. Οποιεσδήποτε παραχωρήσεις πρέπει 
να μελετηθούν καλά σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες αρνητικές επιπτώ-
σεις στο μέλλον και να συζητηθούν διεξοδικά με τον ιδιοκτήτη. Η διατήρηση 
καλών ενοικιαστών είναι απαραίτητη και είναι δυνατή μέσω της δημιουργίας 
θετικών σχέσεων από την αρχή της μίσθωσής. Συνήθως είναι οικονομικότερο 
να ικανοποιούνται και να διατηρούνται οι τρέχοντες «καλοπληρωτές» ενοικι-
αστές παρά να αντικαθίστανται με νέους.

4.4.1 Συντήρηση του Ακινήτου 

Η διαχείριση της φυσικής-δομικής κατάστασης ενός ακινήτου συνεπάγεται 
κάτι περισσότερο από τον απλό καθαρισμό και τις επισκευές. Ένα καλό πρό-
γραμμα συντήρησης προλαμβάνει δυσλειτουργίες και προγραμματίζει τα-
κτική εξέταση και φροντίδα όλων των στοιχείων. Πάνω από οτιδήποτε άλλο, 
η εμφάνιση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο μάρκετινγκ για οποιαδή-
ποτε ιδιοκτησία. Η συντήρηση των εγκαταστάσεων του υπό διαχείριση ακι-
νήτου μπορεί να προγραμματιστεί με βέλτιστο τρόπο, με παρακολούθηση 
της ροή της στα διάφορα μέρη του κτιρίου και με σωστή επικοινωνία με 
το προσωπικό συντήρησης που γνωρίζει πόσο συχνά απαιτούνται επιθεω-
ρήσεις υπό διάφορες καιρικές ή άλλες συνθήκες. Είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή η προληπτική συντήρηση επειδή μειώνει το κόστος επισκευής και βοηθά 
στην αποτροπή κινδύνων και κακόβουλων ενεργειών, διασφαλίζοντας ότι 
λειτουργούν όλα τα συστήματα προστασίας και ασφάλειας (κλειδαριές των 
θυρών, πυρασφάλεια, συναγερμοί και φωτισμός σε χώρους στάθμευσης και 
κλιμακοστάσια κ.ά.).

Η τήρηση των όρων των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας είναι απαραί-
τητη – ειδικά επειδή η συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δημιουργεί κινδύ-
νους για το προσωπικό. Οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας συμβάλλουν 
στην παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Το προσωπικό 
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πρέπει επίσης να κατανοήσει τις σωστές διαδικασίες για την ασφαλή απόρ-
ριψη αντικειμένων που φέρουν μια ποικιλία χημικών ουσιών – ειδικά εκείνων 
που χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό. Εάν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά στις 
εγκαταστάσεις, ο διαχειριστής και το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τις κα-
τάλληλες διαδικασίες για την διαχείριση τους, προκειμένου να συμμορφώ-
νονται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Για την συντήρηση του ακινήτου απαιτείται να διατηρούνται ενημερωμένα 
αρχεία με ακριβή στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχεί-
ρισης της φυσικής κατάστασης του περιουσιακού στοιχείου. Η χρήση εντο-
λών αγοράς και ελέγχων αποθέματος εξοικονομεί από τον κάτοχο το κόστος 
υπερβολικού ή ανεπαρκούς αποθέματος. Απαιτούνται επίσης σαφή και συ-
νοπτικά αρχεία για την παρακολούθηση συγκεκριμένων εργασιών συντήρη-
σης και του πότε (ή εάν) έχουν ολοκληρωθεί. Ο διαχειριστής ακινήτων πρέπει 
να είναι πάντα προσεκτικός με τα προβλήματα συντήρησης που χρονίζουν 
και να προσπαθεί να εντοπίσει τη ρίζα τους.

Στοιχεία δέουσας επιμέλειας για τη συντήρηση του ακινήτου 

 ▪ Εγχειρίδιο λειτουργίας ακινήτου.

 ▪ Επισκέψεις ρουτίνας στο ακίνητο.

 ▪ Καταγραφή κεντρικών διακοπτών (νερού, αερίου, ρεύματος κ.λπ.).

 ▪ Λίστα ικανών, νόμιμων, αξιόπιστων και ασφαλισμένων τεχνιτών – συ-
ντηρητών. 

 ▪ Διακεκριμένη λίστα από συντηρητές που είναι διαθέσιμοι βραδινές 
ώρες και σαββατοκύριακα.
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Σύντομες ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

1. Ο Κώδικας Δεοντολογίας υιοθετήθηκε για τον καθορισμό προτύπων συ-
μπεριφοράς στον κλάδο.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

2. Η έννοια της «ηθικής» περιλαμβάνει γενικά κάποια αναφορά σε πρό-
τυπα, συμπεριλαμβανομένων νομικών προτύπων και προσωπικών ηθικών 
προτύπων.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

3. Ο Κώδικας Δεοντολογίας προστατεύει το κοινό αγοράς και πώλησης.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

4. Ο Κώδικας Δεοντολογίας χωρίζεται σε τρεις κύριες ενότητες: «Υποχρε-
ώσεις στους πελάτες», «Υποχρεώσεις στο κοινό» και «Υποχρεώσεις στους 
μεσίτες ακινήτων».

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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5. Σε καμία περίπτωση ένας μεσίτης ακινήτων δεν μπορεί να μιλήσει, να δι-
απραγματευτεί ή συζητήσει μεσιτικά θέματα με πελάτη ενός άλλου μεσίτη 
ακινήτων.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

6. Μόνο μέλη του κοινού μπορούν να υποβάλουν καταγγελία εναντίον ενός 
μεσίτη ακινήτων ισχυριζόμενα ότι παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

7. Ο Κώδικας απαιτεί ότι οι μεσίτες ακινήτων σέβονται τις εταιρικές σχέ-
σεις που έχουν οι άλλοι μεσίτες ακινήτων με τους πελάτες τους.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

8. Γενικά, ένας κάτοχος άδειας μπορεί να βασίζεται στις δηλώσεις που 
παρέχονται από τον πωλητή (όπως σε μια δήλωση κοινοποίησης πωλητή) 
εκτός εάν ο δικαιοδόχος έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που 
έχει δώσει ο πωλητής δεν είναι αληθείς.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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9. Η απαίτηση να εξασφαλιστούν γραπτές συμφωνίες καλύπτει μόνο τις 
συμβάσεις πώλησης και όχι τις αλλαγές ή τροποποιήσεις στη σύμβαση.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

10. Ένας κάτοχος εντολής ανάθεσης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός 
για να μην πει τίποτα σχετικά με το ακίνητο ή την τιμή του ακινήτου που 
μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

11. Η διαδικασία επιβολής της ηθικής περιλαμβάνει έναν αρχικό έλεγχο από 
την Επιτροπή Ενστάσεων.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

12. Εάν ένας αγοραστής σας ρωτήσει σχετικά με την ανέγερση ενός ακινή-
του κοντά σε ανατεθειμένο ακίνητο σε εσάς και δεν έχετε πραγματική γνώ-
ση της οικιστικής ανάπτυξης, θα πρέπει να του ζητήσετε συγκεκριμένες 
πληροφορίες ή να τον κατευθύνετε σε μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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13. Η απαίτηση για ακρίβεια στις γραπτές συμβάσεις καλύπτει μόνο τις συμ-
βάσεις πώλησης (προσφορές για αγορά) και όχι τις αρχικές συμφωνίες.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

14. Το προοίμιο του Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζει τα ιδανικά για τα οποία 
πρέπει να αγωνίζονται όλοι οι μεσίτες ακινήτων.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

15. Τα άρθρα του Κώδικα Δεοντολογίας είναι οι ευρύτερες δηλώσεις δεο-
ντολογικών αρχών ενώ τα Πρότυπα Πρακτικής υποστηρίζουν, ερμηνεύουν 
και ενισχύουν τα άρθρα στα οποία αναφέρονται.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

16. Η διαφήμιση δεν ρυθμίζεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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Ακολουθούν ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης που 
αφορούν στην ασφάλεια. Απαντήστε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
με βάση τις προσωπικές σας ενέργειες 

Αποφεύγω να φοράω ένα πολύτιμο ρολόι χειρός ή κοσμήματα στη δουλειά; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Όταν δείχνω ακίνητο ή βρίσκομαι σε “Open House”, παρκάρω το αυτοκίνη-
τό μου στο πεζοδρόμιο, με τρόπου που να είναι εύκολο να φύγω και να μην 
μπορεί να μπλοκαριστεί; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Είμαι σωματικά αρκετά ικανός για να τρέξω τουλάχιστον ένα οικοδομικό 
τετράγωνο ή να αντιμετωπίσω μια επίθεση; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Διαχωρίζω σε ξεχωριστές σελίδες, facebook ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, τα προσωπικά και τα επαγγελματικά θέματα; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της δουλειά μου από συστάσεις από άτο-
μα που γνωρίζω; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Υποδεικνύω ακίνητα μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας;

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Παίρνω μαζί μου συνάδελφο ή φίλο όταν μπαίνω σε ένα κενό ακίνητο;

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Έχω ορίσει μια κωδική λέξη ή σήμα κινδύνου με το γραφείο ή την οικογέ-
νειά μου;



255

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Ενημερώνω τους ιδιοκτήτες-ενοίκους σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
λάβουν για να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους ασφαλή κατά τη διάρκεια 
των υποδείξεων και των “Open House”; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Ζητώ από όλους τους ενδιαφερόμενους να συναντηθούμε στο γραφείο ή 
σε μια δημόσια τοποθεσία πριν τους υποδείξω για πρώτη φορά ακίνητα;

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Ζητώ από όλους τους παρόντες στην υπόδειξη να συμπληρώσουν τα στοι-
χεία τους στην εντολή, τα οποία και διασταυρώνω από τις άδειες οδήγησης 
ή τις ταυτότητές τους; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Έχω μια εφαρμογή ασφαλείας φορτωμένη στο smartphone μου;

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Όσο περισσότερα «ΟΧΙ» συγκεντρώσατε τόσο περισσότεροι είναι οι κίνδυ-
νοι στους οποίους εκτίθεστε καθημερινά.

Προτεινόμενες μελέτες περίπτωσης 

Μελέτη περίπτωσης για την κατανόηση της έννοιας του ηθικού διλλήματος:

Το τελευταίο διάστημα αναζητείς ακίνητο για αποκλειστικό εντολέα σου / 
υποψήφιο αγοραστή. Εντοπίζεις ένα ενδιαφέρον ακίνητο δημοσιευμένο από 
τέσσερις διαφορετικούς μεσίτες, το οποίο είσαι βέβαιος ότι ταιριάζει στον 
πελάτη σου. Ο ένας από τους τέσσερις μεσίτες είναι προσωπικός σου φίλος, 
με τον οποίο συνεργάζεσαι τακτικά εδώ και χρόνια. Επίσης, στην δημοσίευση 
ενός από τους μεσίτες υπάρχει εξωτερική φωτογραφία του κτιρίου το οποίο 
και αναγνωρίζεις επειδή στο ίδιο κτίριο κατοικούσες πριν από λίγα χρόνια. 
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Ερώτηση: τί κάνεις για να υποδείξεις το ακίνητο; Υπάρχει ηθικό δίλημμα; 

 ▪ τηλεφωνείς στο διαχειριστή της πολυκατοικίας που τον γνωρίζεις 
προσωπικά για να σου δώσει πληροφορίες με σκοπό να έρθεις σε 
απευθείας συνεργασία και με τον ιδιοκτήτη,

 ▪ συναντάς τον μεσίτη φίλο σου και συντονίζεις τα της υπόδειξης,

 ▪ καλείς όλους τους μεσίτες και διαπραγματεύεσαι μέρος της προμή-
θειας του ιδιοκτήτη,

 ▪ καλείς τον μεσίτη που έχει δημοσίευση με την χαμηλότερη τιμή,

 ▪ Άλλο.

Αιτιολογήστε τις απαντήσεις και αναλύστε βάσει του ακόλουθου πίνακα τις 
επιπτώσεις διαφορετικών επιλογών

Μελέτη περίπτωση ανάλυσης επιπτώσεων συμπεριφοράς

Ενεχόμενα 

Μέρη

Αγοραστής Ιδιοκτήτης Μεσίτης 

Αγοραστή

Μεσίτης 

Ιδιοκτήτη

Κοινότητα 

Μεσιτών

Καταναλωτικό 

Κοινό

Οφέλη & 

ζημίες

Δικαιώματα 

& υποχρεώ-

σεις
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Μελέτη περίπτωσης για τους επαγγελματικούς κινδύνους κατά την άσκηση 
μεσιτικής δραστηριότητας

Πρώτη μελέτη περίπτωσης για τις αρχές διαπραγμάτευσης

Υπάρχουν αυτοί που δέχονται όσα τους δίνουν και εκείνοι που ότι και να τους 
δώσουν ζητούν κάτι παραπάνω. Πόσο αξίζει άραγε αυτή η συμπεριφορά; 

Υπόθεση: δύο απόφοιτοι πανεπιστημίου δίνουν συνέντευξη για πρώτη εργα-
σία σε ηλικία 22 ετών. Ο πρώτος αποδέχεται αμέσως την προτεινόμενη θέση 
με μισθό 650 € ενώ ο δεύτερο διαπραγματεύεται και πετυχαίνει να υπολογι-
σθεί και το πτυχίο του στο μισθό, δηλαδή να είναι αυξημένος ο μισθός κατά 
10%. Υπολογίστε τη διαφορά στον ετήσιο μισθό και αναπτύξτε αυτό το ποσό 
ανατοκιζόμενο με 3% μέχρι τη συνταξιοδότηση του στα 67 τους έτη. Ποιά η 
διαφορά πλούτου μεταξύ των δύο συμφοιτητών από αυτή και μόνο την αρ-
χική διαπραγμάτευση;.

Δεύτερη μελέτη περίπτωσης για τις αρχές διαπραγμάτευσης

Υπόθεση: δυο φίλοι μόλις ολοκλήρωσαν τη νυχτερινή τους διασκέδαση. 
Έχουν πιει αρκετά και κανένας δεν μπορεί να οδηγήσει. Μένουν σε διαφορε-
τικά διαμερίσματα προς την ίδια κατεύθυνση της πόλης κι έτσι αποφασίζουν 
να πάρουν ένα ταξί που πρώτα θα περάσει από το σπίτι του ενός που βρί-
σκεται στο 1/3 της συνολικής διαδρομής και στη συνέχεια από το σπίτι του 
δευτέρου. Συνολικά το κόμιστρο είναι 30 €. 

Ποιος είναι ο πιο δίκαιος τρόπος διαμοιρασμού του κομίστρου;

1. Διαιρούν στα δύο και πληρώνει 15 € έκαστος.

2. Θα μοιραστούν κατ’ αναλογία (1/3) και θα πληρώσει ο πρώτος 10 € 
και ο δεύτερο 20 €.

3. Άλλο. 

Πριν προχωρήσετε την ανάγνωση ξαναδιαβάστε τον ορισμό και στη συνέχεια 
υπολογίστε την «πίτα».
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Εξήγηση: Εάν έπαιρνε ο καθένας διαφορετικό ταξί του, οι δυο τους θα πλή-
ρωναν συνολικά 40 € (10 + 30) ενώ εάν πάρουν το ίδιο ταξί (συνεργαστούν) 
θα πληρώσουν συνολικά 30 € σε μια διαδρομή ταξί. «Πίτα» είναι το όφελος 
που προκύπτει από την μεταξύ τους συνεργασία και κανένας από τους δύο 
δεν θα καρπώνονταν εάν δεν συμφωνούσαν, δηλαδή 10 €. Αυτό το ποσό εί-
ναι η «πίτα», που θα πρέπει εξίσου να μοιραστούν 5 – 5 € επειδή ο καθένας 
έχει ίση ανάγκη να συνεργαστεί με τον άλλο. Δηλαδή, δίκαιη κατανομή είναι 
να πληρώσει 5€ ο πρώτος και 25 € ο δεύτερος.

Τρίτη μελέτη περίπτωσης για τις αρχές διαπραγμάτευσης

Υπόθεση: προσδιορίστε και περιγράψτε ποια μπορεί να είναι η «πίτα» που 
παράγει η συνεργασία μεσίτη ακινήτων / εντολέα (500 λέξεις).

Τέταρτη μελέτη περίπτωσης για τις αρχές διαπραγμάτευσης

Υπόθεση: εργολάβος / κατασκευαστής κατασκευάζει μονοκατοικίες και πριν 
προλάβει να τις ολοκληρώσει παρουσιάζεται οικονομική κρίση. Οι τιμές αρ-
χίζουν να πέφτουν και γνωρίζει ότι όσο περνά ο χρόνος, οι τιμές υποχωρή-
σουν και μπορεί να πέσουν και κάτω από το ποσό που του στοίχισε για να 
τις κατασκευάσει μέχρι αυτό το επίπεδο. Τι θα κάνει εάν μέχρι κάποια συ-
γκεκριμένη στιγμή δεν καταφέρει να τις πουλήσει; Θα τις αφήσει ημιτελείς 
και θα τις έχει επ’ άπειρον προς πώληση; Θα τις αποπερατώσει και θα τις 
μισθώνει μέχρι να ανακάμψει η αγορά για να τις βγάλει ξανά προς πώληση; 
Θα επιτρέψει σε κάποιους να κατοικούν για ορισμένα χρόνια χωρίς να κα-
ταβάλλουν μισθώματα αρκεί να καταβάλλουν τις δαπάνες αποπεράτωσης 
τους; Ποιά από τις ενδεχόμενες επιλογές είναι η καλύτερη εάν ληφθούν υπό-
ψη όλοι οι παράγοντες; Ποιά είναι η σχέση της καλύτερης εναλλακτικής με 
την καλύτερη τιμή προσφοράς για αγορά που έλαβε μέχρι εκείνη τη στιγμή ο 
εργολάβος / κατασκευαστής. “BATNA” είναι ο γνώμονας με τον οποίο πρέπει 
να ζυγίζεται η κάθε προτεινόμενη συμφωνία και βοηθά στην αποφυγή ασύμ-
φορων καταστάσεων.

Πρώτη μελέτη περίπτωσης διαχείρισης ακινήτων: σύνταξη σύμβασης διαχεί-
ρισης.

Δεύτερη μελέτη περίπτωσης διαχείρισης ακινήτων: σύνταξη σχεδίου διαχεί-
ρισης.

Τρίτη μελέτη περίπτωσης διαχείρισης ακινήτων: σύνταξη εντύπου παράδο-
σης παραλαβής ακινήτου.
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Σύνοψη θεματικής ενότητας

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάστηκε η διαδικασία διαχείρισης ακινήτων και 
ολοκλήρωσης περιουσιακών συναλλαγών, αφού πρώτα αναπτύχθηκαν θέμα-
τα ηθικής και κώδικα δεοντολογίας σε συνδυασμό με τις αρχές της διαμε-
σολάβησης στην πράξη. Επικουρικά αναπτύχθηκαν θέματα ασφάλειας του 
μεσίτη ακινήτων κατά την άσκηση του επαγγέλματός του καθώς και οι δυνα-
τότητες ασφάλισης του έναντι επαγγελματικών κίνδυνων.
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Οικονομία, Εκτιμήσεις, 
Χρηματοδοτήσεις και 
Φορολογία Ακινήτων 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5
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Περίληψη θεματικής ενότητας 

Στις προηγούμενες ενότητες αναλύθηκε το νομικό, πολεοδομικό και διαδικα-
στικό περιβάλλον της άσκησης μεσιτείας – διαχείρισης ακινήτων. Στην ενό-
τητα αυτή θα επικεντρωθούμε στην ουσία κάθε συναλλαγής που δεν είναι 
άλλη από τον συνδυασμό των οικονομικών αναγκών και της διαχείρισης της 
παραγωγής και της κατανάλωσης, δηλαδή της προσφοράς και της ζήτησης. 
Θα αναφερθούμε στην αγορά, τόσο γενικά όσο και ειδικά, στα σημεία που 
αφορούν στην οικονομική διάσταση της ακίνητης περιουσίας, τόσο για τους 
συναλλασσόμενους, όσο και για το Δημόσιο. Επίσης θα αναπτυχθούν θέματα 
που αφορούν στη δανειοδότηση, στην αξιοποίηση και εκτίμηση της ακίνητης 
περιουσίας καθώς και στη φορολόγησή της από το Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Διδακτικοί στόχοι

Με την κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος ο εκπαιδευόμενος θα 
μπορεί:

 ▪ να κατανοεί την ορολογία του οικονομικού περιβάλλοντος και τους 
βασικούς μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς δείκτες καθώς 
και την επίδρασή τους στην αγορά των ακινήτων,

 ▪ να γνωρίσει τον σκοπό και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η στατι-
στική των επιχειρήσεων και τις μεθόδους συλλογής, ταξινόμησης και 
παρουσίασης στοιχείων (στατιστικών δεδομένων), καθώς και τη χρη-
σιμοποίησή τους από τις επιχειρήσεις γενικότερα,

 ▪ να κατανοεί την εφαρμογή των οικονομικών μαθηματικών για την επί-
λυση προβλημάτων που δημιουργούνται, κυρίως στις τραπεζικές και 
γενικά στις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές, όπου το χρήμα και 
ο τόκος είναι βασικοί παράγοντες.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος: 

 ▪ θα συλλέγει και θα αξιολογεί συγκριτικά στοιχεία για εκτιμήσεις 
ακινήτων,

 ▪ θα αποτιμά και θα τιμολογεί με αξιόπιστα κριτήρια τα ακίνητα που 
αναλαμβάνει,

 ▪ θα υπολογίζει την αγοραστική ικανότητα των δυνητικών αγοραστών 
κατοικίας, 

 ▪ θα υπολογίζει την αγοραία αξία και την απόδοση των επενδύσεων σε 
ακίνητα,

 ▪ θα αξιολογεί επενδύσεις με βάση την απόδοση, τα ανακτήσιμα και 
μη ανακτήσιμα, λειτουργικά κόστη, τη φορολογία και τους πιθανούς 
κινδύνους,

 ▪ θα υπολογίζει τον ρυθμό απορρόφησης ακινήτων,

 ▪ θα ελέγχει και θα επαληθεύει επιστημονικά τα συμπεράσματα, στα 
οποία καταλήγει εμπειρικά τόσο σε θέματα διαχείρισης ακινήτων όσο 
και σε αυτά του γραφείου του.

Λέξεις - κλειδιά

πιστοποιημένος εκτιμητής, “TEGoVA”, κεφάλαιο, ανατοκισμός, ράντα, μέσος 
αριθμητικός, διάμεσος, αγοραία αξία, δείκτες τιμών, πρόσοδος, διακράτη-
ση, σύγχρονο, ισοδύναμο
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Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Αντικειμένου ΘΕ5

5.1 Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων, Πραγματο-
γνώμονας επί των τιμών των ακινήτων

Ο μεσίτης ακινήτων – διαχειριστής ακίνητης περιουσίας δραστηριοποιείται 
σε μία αγορά που παραδοσιακά κατέχει εξέχουσα θέση στην διαμόρφωση 
του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος. Σημαντικό τμήμα μιας προσπά-
θειας διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων αποτελεί και η εκτίμηση της αξί-
ας των προς διαχείριση ακινήτων.

Η εκτίμηση ως έννοια αφορά στην αποτίμηση της αξίας ενός ακινήτου σε 
μία ορισμένη χρονική στιγμή, με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα της 
αγοράς των ακινήτων, την αναγκαία ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών 
του προς εκτίμηση ακινήτου, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβολή 
των αξιών ακινήτων, καθώς και τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα 
και τις μεθόδους εκτίμησης.

Οι παράγοντες που επιδρούν στην αξία διαμορφώνουν τον τρόπο λειτουργί-
ας της αγοράς, καθορίζουν τον βαθμό ανταγωνισμού, επηρεάζουν την προ-
σφορά και τη ζήτηση και τελικά προσδιορίζουν μια συγκριμένη κατανομή 
των ακινήτων και μια συγκεκριμένη αγοραία αξία για κάθε ακίνητο.

Η αξία των ακινήτων επηρεάζεται και από διάφορους άλλους παράγοντες, 
όπως για παράδειγμα η χρησιμότητα ή δυνατότητα του ακινήτου να ικανο-
ποιεί στο παρόν ή στο μέλλον τις ανάγκες των ιδιοκτητών ή των χρηστών υπό 
μορφή άμεσης εξυπηρέτησης ή υπό μορφή ροής ρευστού. Η χρησιμότητα 
όμως, καθορίζεται και από μία σειρά χαρακτηριστικών του ίδιου του ακι-
νήτου (μέγεθός, θέση, όροι δόμησης, νομική κατάσταση κ.λπ.) και βέβαια η 
σπανιότητά του εκάστοτε ακινήτου, που εμπίπτει στους κανόνες της αγοράς 
(προσφορά και ζήτηση).

Η νομοθεσία στην Ελλάδα ρυθμίζει μόνο τις εκτιμήσεις που αφορούν στα 
πράγματα που συνδέονται με το «δημόσιο συμφέρον» και οι οποίες απαι-
τείται να συντάσσονται από πιστοποιημένους εκτιμητές (ν. 4152/2013 σε 
συνδυασμό με τις τελευταίες αλλαγές του ν. 4778/2021). Αφορά δηλαδή στα 
ακίνητα του Δημοσίου, των Δήμων, των Ιδρυμάτων αλλά και των εισηγμένων, 
στο Χρηματιστήριο Αξιών, εταιρειών, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/72838/nomos-4152-2013#ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ_Γ|673556
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η αξία ενός ακινήτου αποτελεί νομική προϋπόθεση για κάποια ρυθμισμένη 
ενέργεια, προστασία ή επιδότηση από το κράτος. 

Για τις εκτιμήσεις που αφορούν αμιγώς στα συμφέροντα των ιδιωτών ο νο-
μοθέτης δεν παρεμβαίνει, καθιστώντας υπεύθυνα τα μέρη μιας συναλλαγής 
να αναλάβουν την ευθύνη επιλογής του προσώπου που θα παρέχει υπηρεσί-
ες εκτίμησης.

5.1.1 Διαφορά Εκτιμήσεων από Γνωμοδοτήσεις

Διεθνώς οι εκτιμήσεις (Valuation / Appraisal) διακρίνονται από τις γνωμοδο-
τήσεις (Price Opinion) από την ωριμότητά τους και την έμφασή που δίνουν 
στις λεπτομέρειες. Η διερεύνηση χωροταξικών, πολεοδομικών, κατασκευα-
στικών, χρηματοοικονομικών και άλλων παραγόντων, αποτελούν αντικείμενο 
των εκτιμήσεων, τόσο όσον αφορά στην παρούσα χρήση και κατάσταση όσο 
και στην μελλοντική προοπτική της, προβλέποντας ή υποθέτοντας και αξιο-
λογώντας πιθανές μελλοντικές αλλαγές. Αντίθετα οι γνωμοδοτήσεις παρου-
σιάζουν μια φρέσκια επίκαιρη «φωτογραφία» της οικονομικής δυναμικής 
του ακινήτου, προσεγγίζοντας την αγοραία αξία με τη μέθοδο των συγκρι-
τικών στοιχείων αξιολογώντας την ισχύουσα κατάσταση του αγοραστικού 
ενδιαφέροντος.

5.1.2 Πιστοποιημένος Εκτιμητής TEGoVA

Κάθε εκτίμηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά 
Πρότυπα (ΕΕΠ) πρέπει να εκπονείται από πιστοποιημένο εκτιμητή Οι εκτιμη-
τές πρέπει πάντα να χαρακτηρίζονται από τιμιότητα και ακεραιότητα, στο 
μέγιστο βαθμό, και να επιτελούν τις δραστηριότητές τους κατά τρόπο μη 
επιβλαβή για τους πελάτες τους, το κοινό, το επάγγελμά τους ή τους αντί-
στοιχους εθνικούς επαγγελματικούς εκτιμητικούς οργανισμούς.

Ο εκτιμητής πρέπει να μπορεί να επιδεικνύει επαγγελματικές δεξιότητες, 
γνώσεις, επιμέλεια και δεοντολογική συμπεριφορά κατάλληλες για το είδος 
και το εύρος της εκτίμησης και να αποκαλύπτει κάθε παράγοντα που θα μπο-
ρούσε να επηρεάσει μια αντικειμενική αποτίμηση. Κάθε εκτίμηση θα πρέπει 
να παρέχει μια εμπεριστατωμένη άποψη για την αξία, η οποία στηρίζεται σε 
μια αναγνωρισμένη βάση ή βάσεις εκτίμησης (μεθοδολογία) (TEGoVA, 2021).
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5.1.3 Μεσίτες Ακινήτων - Πραγματογνώμονες

Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων όσον αφορά στις 
«Εκτιμήσεις / Αποτιμήσεις – Γνωμοδοτήσεις / Πραγματογνωμοσύνες» περι-
γράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της ΟΜΑΣΕ – ειδικότερα στο άρθρο 17 
στο οποίο παρέχονται οι γενικές κατευθύνσεις.

Οι μεσίτες ακινήτων οφείλουν να περιορίζουν την παροχή υπηρεσιών τους 
στα όρια των γνώσεων και της εμπειρίας τους και να μην αναλαμβάνουν 
να παρέχουν ειδικές επαγγελματικές υπηρεσίες, αναφορικά με κάποιο είδος 
ιδιοκτησίας εκτός του πεδίου αρμοδιότητάς τους ή της περιοχής που δρα-
στηριοποιούνται, χωρίς την συνδρομή και τη συνεργασία με συναδέλφους 
δραστηριοποιούμενους στην περιοχή όπου βρίσκεται το υπό μελέτη ακίνητο 
ή με επαγγελματίες οι οποίοι είναι αρμόδιοι και εξειδικευμένοι στην παροχή 
της εν λόγω υπηρεσίας. 

Οι μεσίτες ακινήτων αποτελούν τους ιδανικούς επαγγελματίες παροχής 
πραγματογνωμοσύνης επί των τιμών των κατοικιών στην περιοχή που δρα-
στηριοποιούνται για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα πρότυπα 
πιστοποίησης όπως το “Broker Price Opinion Resource” (BPOR). Για πραγμα-
τογνωμοσύνες άλλων ειδών ακινήτων, πέραν των κατοικιών, απαιτούνται 
εξειδικευμένες γνώσεις (χωροταξίας, πολεοδομίας, οικοδομικής κ.λπ.) τόσο 
για την αναζήτηση της βέλτιστης λύσης αξιοποίησης του εκάστοτε ακινήτου 
όσο και για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία του σκοπούμενου αντικει-
μένου. Για το λόγο αυτό οι μεσίτες ακινήτων οφείλουν κατά τη σύνταξή τους 
να συνεργάζονται οπωσδήποτε με πολεοδόμους, πολιτικούς μηχανικούς κ.ά.

5.2 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

5.2.1 Βασικές Παραδοχές

Η αγορά ακινήτων και η οικονομία συνδέονται στενά μεταξύ τους και πα-
ράλληλα αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό. Ο με-
σίτης ακινήτων μέσω της καθημερινής επαγγελματικής του δραστηριότητας 
συμμετέχει στην οικονομική διαδικασία της αγοράς ακινήτων επιδιώκοντας 
σαφώς ίδιον οικονομικό όφελος από την ευόδωση των υπηρεσιών του. 
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Ως άμεσα εμπλεκόμενος επαγγελματίας στην αγορά ακινήτων, ο μεσίτης 
οφείλει να ενδιαφέρεται και για την οικονομία γενικότερα, στο επίπεδο μιας 
βασικής τουλάχιστον γνώσης της οικονομικής επιστήμης, για να μπορεί να 
διαβάζει και να καταλαβαίνει, να ερευνά και να αξιολογεί, να προβλέπει και 
να αποφεύγει συνθήκες και καταστάσεις προς όφελος πάντα τόσο του ιδίου 
όσο και των πελατών του.

Η οικονομική επιστήμη μας μαθαίνει να σκεφτόμαστε στη βάση εναλλακτι-
κών επιλογών, να αντιλαμβανόμαστε το κόστος των ατομικών και συλλογι-
κών επιλογών αλλά και να αντιλαμβανόμαστε τις αλληλεπιδράσεις διαφό-
ρων γεγονότων και θεμάτων.

Η οικονομική είναι η μελέτη των τρόπων με τους οποίους οι κοινωνίες δια-
χειρίζονται τους σπάνιους πόρους τους (περιορισμένη διάθεση των πόρων 
της κοινωνίας σε σχέση με τις επιθυμίες των μελών της) και γίνεται μέσω δύο 
επιμέρους κλάδων: 

 ▪ την μικροοικονομική που είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα 
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις παίρνουν τις αποφάσεις τους και του 
τρόπου που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στις αγορές και 

 ▪ την μακροοικονομική που είναι η μελέτη των φαινομένων που αφο-
ρούν ολόκληρη την οικονομία, όπως ο πληθωρισμός η ανεργία και η 
οικονομική μεγέθυνση.

Οι οικονομολόγοι μελετούν τόσο τον τρόπο λήψης αποφάσεων των ατόμων 
και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων, όσο και τις δυνάμεις και τις 
τάσεις που επηρεάζουν την οικονομία ως σύνολο. Όταν προσπαθούν να εξη-
γήσουν την λειτουργία της οικονομίας είναι επιστήμονες, ενώ όταν προσπα-
θούν να βελτιώσουν τον κόσμο είναι διαμορφωτές πολιτικής.

Στην ανάλυση στα οικονομικά, θετικοί ισχυρισμοί (positive) είναι αυτοί που 
περιγράφουν πως «είναι» ο κόσμος πραγματικά, ενώ κανονιστικοί ισχυρι-
σμοί (normative) είναι αυτοί που υποδεικνύουν πως «θα έπρεπε να ήταν» 
ο κόσμος. Αντίστοιχα θετική είναι η ανάλυση του τι πραγματικά ισχύει, ενώ 
κανονιστική εκείνη που αναλύει τι θα έπρεπε να ισχύει.

Η επιστημονική μέθοδος: 

α) χρησιμοποιεί αφαιρετικά υποδείγματα για να μπορέσει να εξηγήσει την 
λειτουργία μιας περίπλοκης πραγματικής οικονομίας, 
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β) αναπτύσσει θεωρίες και 

γ) συλλέγει και αναλύει δεδομένα για να αποδείξει τις θεωρίες.

Ο οικονομικός τρόπος σκέψης χρησιμοποιεί δύο προσεγγίσεις: την περιγρα-
φική (αναφορά σε γεγονότα, δεδομένα, κ.λπ.) και την αναλυτική (βασιζόμενη 
σε αφαιρετική λογική και υποδείγματα).

Το οικονομικό σύστημα αποτελείται από το σύνολο των νόμων, των κανονι-
σμών, των εθίμων και των συνηθειών που ισχύουν σε μια κοινωνία και διέ-
πουν τις οικονομικές σχέσεις των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων, του κρά-
τους και γενικά των φορέων της οικονομικής δραστηριότητας. Βασικές προ-
ϋποθέσεις του οικονομικού συστήματος είναι ότι ο καθένας που συμμετέχει 
στην οικονομική διαδικασία, με οποιαδήποτε ιδιότητα, πρέπει να επιδιώκει 
τη μεγιστοποίηση του οικονομικού του οφέλους και πρέπει να απαγορεύεται 
η εκμετάλλευση οποιουδήποτε ατόμου ή τάξης. 

Οι κυριότεροι οικονομικοί στόχοι των σύγχρονων κοινωνιών είναι να εξα-
σφαλίζουν πλήρη απασχόληση και οικονομική πρόοδο με σταθερότητα τι-
μών και δικαιότερη διανομή του εισοδήματος. Παράλληλα να επιδιώκουν 
οικονομική ασφάλεια με εξισορροπημένο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών 
και ισορροπία στην παραγωγή ιδιωτικών και κοινωνικών αγαθών χωρίς να 
θίγουν την οικονομική ελευθερία και προστατεύοντας οπωσδήποτε το φυσι-
κό περιβάλλον. 

Τα σύγχρονα οικονομικά συστήματα χαρακτηρίζονται από τον θεσμό της 
ατομικής ιδιοκτησίας και δίνουν έμφαση στο ρόλο του χρήματος και του 
ατομικού συμφέροντος. Επίσης πρεσβεύουν την ελευθερία επιλογής και 
άσκησης των οικονομικών λειτουργιών μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον με μηχανισμό των τιμών και με ενεργή τη λειτουργία του κράτους και 
των κεντρικών τραπεζών (Λιανός, Παπαβασιλείου και Χατζηανδρέου, 2016).

5.3 Στατιστική Επιχειρήσεων

Η στατιστική, ως κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, όχι μόνο συγκε-
ντρώνει και παρουσιάζει πληροφορίες αλλά ταυτόχρονα μελετά και αναλύει 
τις παρατηρήσεις ή μετρήσεις που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο 
έρευνας. Έτσι, η στατιστική περιλαμβάνει τόσο τις μεθόδους συλλογής και 
επεξεργασίας στοιχείων όσο και τις μεθόδους ανάλυσης και μελέτης τους. 
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Από τη μελέτη αυτή προκύπτουν οι σχέσεις που υπάρχουν στα διάφορα φαι-
νόμενα και διατυπώνονται συμπεράσματα που είναι χρήσιμα για τη λήψη 
ορθών αποφάσεων. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό της στατιστικής μπορούμε 
να απαριθμήσουμε τα βασικά στάδια που ακολουθούμε για τη μελέτη ενός 
φαινομένου τα οποία είναι:

 ▪ Ο σχεδιασμός της μελέτης του φαινομένου.

 ▪ Η συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών (στατιστικών στοι-
χείων).

 ▪ Η επεξεργασία και παρουσίαση των στοιχείων αυτών.

 ▪ Η ανάλυση των στοιχείων με επιστημονικές μεθόδους.

 ▪ Η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων (Καραγεώργος, Κόκλα και 
Παπακωνσταντίνου, 2012).

Για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων είναι απαραίτητο σε κάθε στατι-
στική έρευνα να εξετάζονται τα στοιχεία ενός συνόλου ως προς ένα ή περισ-
σότερα χαρακτηριστικά του. Για παράδειγμα, όσον αφορά στις υπηρεσίες 
του μεσίτη ακινήτων:

 ▪ αριθμός των κατοικιών προς πώληση σε μια δημοτική ενότητα κατά 
αριθμό υπνοδωματίων,

 ▪ ζητούμενες τιμές μίσθωσης κατοικιών κατά, αριθμό δωματίων, έτος 
κατασκευής, ενεργειακή κλάση κ.λπ. 

Όταν παρατηρούμε ένα χαρακτηριστικό ή κάποια ιδιότητα του πληθυσμού 
(ατόμων ή πραγμάτων) το χαρακτηρίζουμε «στατιστικό πληθυσμού», ενώ όταν 
περιορίζουμε την παρατήρηση μας σε ένα τμήμα του πληθυσμού το χαρακτη-
ρίζουμε «δείγμα πληθυσμού». Στην στατιστική «δείγμα» θεωρείται μόνο το 
τυχαίο, δηλαδή απαιτείται κάθε στοιχείο του πληθυσμού που επιλέχθηκε να 
είχε την ίδια ευκαιρία να επιλεγεί και η επιλογή του δεν επηρεάζει την επιλογή 
κανενός άλλου στοιχείου. Τα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού που εξετάζονται 
ονομάζονται «μεταβλητές».

Ποσοτικές μεταβλητές (quantitative variables): στην αγορά των ακινήτων εί-
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ναι η επιφάνεια, ο αριθμός ορόφου, ο αριθμός δωματίων κ.λπ. Είναι δηλαδή 
εκείνες που επιδέχονται μέτρηση και οι τιμές τους είναι πραγματικοί αριθ-
μοί, ενώ

Ποιοτικές μεταβλητές (qualitative variables): είναι η ποιότητα κατασκευής, η 
κατάσταση, ο τύπος, η αρχιτεκτονική. Δηλαδή εκείνες που δεν επιδέχονται 
μέτρηση και οι τιμές τους δεν εκφράζονται με αριθμούς, αλλά με λέξεις για 
παράδειγμα «μεζονέτα».

Επισημαίνεται ότι οι πωλήσεις ενός μεσιτικού γραφείου ενώ αποτελούν τμή-
μα της αγοράς δεν αποτελούν «στατιστικό δείγμα» των συναλλαγών μιας 
περιοχής και δεν μπορούν από αυτές επαγωγικά να εξαχθούν συμπεράσματα 
ούτε να ληφθούν αποφάσεις για την συγκεκριμένη αγορά. Αντιθέτως, απο-
τελούν «πληθυσμό» όσο αφορά στις πωλήσεις του συγκεκριμένου γραφείου 
και αντανακλούν τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά του. 

5.3.1 Εφαρμογή της Στατιστικής των Επιχειρήσεων από το 
Μεσίτη Ακινήτων

Στη διαχείριση ακινήτων η στατιστική με τα στοιχεία που παρέχει μπορεί να 
συνδράμει:

 ▪ στην διοίκηση – οργάνωση και στον έλεγχο των αποτελεσμάτων της 
επιχείρησης,

 ▪ στις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως, σύνταξη μελετών / ερευνών αγο-
ράς, εμπλουτισμό, εκθέσεων εκτίμησης και παρουσιάσεων πωλούμε-
νων ακινήτων κ.λπ.

 ▪ στη διαφήμιση / προβολή της εξειδίκευσης του γραφείου μέσα από 
την συλλογή και δημοσίευση χρήσιμων για τους καταναλωτές / δυνη-
τικούς εντολείς στατιστικών δελτίων, τα οποία κοινοποιούνται και στα 
ΜΜΕ που είναι πρόθυμα να τα δημοσιεύουν.

Επιπλέον η τήρηση, από τον επαγγελματία μεσίτη ακινήτων, αποπροσωποι-
ημένων στοιχείων της αγοράς (τα οποία δεν μπορούν να ταυτιστούν με προ-
σωπικά δεδομένα πελατών) στην οποία δραστηριοποιείται, αναβαθμίζει την 
εμπειρία του σε αντικείμενο μελέτης που οδηγεί σε  «εμπειρογνωμοσύνη».
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Για την κατανόηση των ορισμών της στατιστικής των επιχειρήσεων και την 
επίλυση της εργασίας στη «μελέτη περίπτωσης» που ακολουθεί ανατρέξτε 
στο βιβλίο «Στατιστική Επιχειρήσεων» της Β’ ΕΠΑΛ (σελ. 93–114), στο σύν-
δεσμο:

 ☞ http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/3789.

5.3.2 Δημόσια Στατιστικά Δεδομένα

Σε εθνικό επίπεδο, κάθε δέκα έτη (στο πρώτο έτος κάθε δεκαετίας) πραγ-
ματοποιείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) «Απογραφή Πλη-
θυσμού – Κατοικιών» βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις «Απογραφές Πληθυσμού και 
Στέγασης» και του ν. 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/05.02.2021). 

Η «Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών» έχει σκοπό τη συγκέντρωση πρόσφα-
των και έγκυρων στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του, προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες στατιστικής πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη χάραξη της 
οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής του κράτους και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τους Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. Ηνωμένα Έθνη, Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ). 

Σκοπός της «Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών» είναι:

	▪ η καταμέτρηση του «Μόνιμου Πληθυσμού» της χώρας, δηλαδή των 
κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή 
Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής, 

	▪ η καταμέτρηση του «Νόμιμου Πληθυσμού» της χώρας, δηλαδή των 
δημοτών κάθε Δήμου και Δημοτικής Ενότητας, βάσει του οποίου γί-
νεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές 
περιφέρειες, κατά τις βουλευτικές εκλογές (άρθρο 54 του Συντάγμα-
τος), 

	▪ η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των κατοικιών, κατά είδος (κανο-

http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/3789
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/669275/nomos-4772-2021


271

νικές ή μη κανονικές κατοικίες), και η συλλογή στοιχείων  αναφορικά 
με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ανέσεις τους,

	▪ η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό και τη σύνθεση των νοικοκυριών 
και των πυρηνικών οικογενειών,

	▪ η συλλογή στοιχείων για τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά 
και οικονομικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού της χώρας,

	▪ η καταγραφή στοιχείων σχετικών με την μετανάστευση (εισερχόμενη 
και εξερχόμενη μετανάστευση) (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2021).

Η ΕΛΣΤΑΤ εκδίδει επίσης σε τακτική βάση ηλεκτρονικές εκθέσεις από έρευνες 
που αφορούν την ελληνική οικονομία, τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα 
κ.ά. που αποτελούν πηγή γνώσης και εμπλουτισμού των εργασιών του επαγ-
γελματία μεσίτη ακινήτων. Για την σύγκριση των στατιστικών δεδομένων με-
ταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΕΛΣΤΑΤ συνεργάζεται και εφαρ-
μόζει κοινά πρότυπα με τις στατιστικές υπηρεσίες των υπολοίπων χωρών 
υπό τον συντονισμό της «Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT) η 
οποία και εκδίδει γενικές και ειδικές, συγκριτικές εκθέσεις. Ιδιαιτέρως χρή-
σιμη για τον κλάδο των περιουσιακών συναλλαγών η διαδραστική παρουσία-
ση που αφορά της συνθήκες οίκησης στις χώρες της Ε.Ε. (Housing in Europe).

Επίσης, χρήσιμες εκθέσεις όσον αφορά τη συγκυρία και τις συμπεριφορές 
επιχειρήσεων και καταναλωτών εκδίδει και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιο-
μηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Πρόσθετη πηγή πληροφόρησης και εξειδικευμένους δείκτες για τις τιμές 
πώλησης και μίσθωσης παρέχει σε τακτική βάση η Τράπεζα της Ελλάδος η 
οποία εποπτεύει, όπως είδαμε, τον έλεγχο της πηγής των χρημάτων προς 
αποφυγή ΞΧ / ΧΤ και τη λειτουργία των τραπεζών όσο με έμφαση στη 
στεγαστική πίστη.

 ☞ Η Ελληνική Οικονομία – ELSTAT (statistics.gr)

 ☞ Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (iobe.gr)

 ☞ Αγορά ακινήτων (bankofgreece.gr)

 ☞ Housing in Europe (EUROSTAT)

https://www.statistics.gr/the-greek-economy
http://iobe.gr/ec_situation.asp?PD=2021
https://www.bankofgreece.gr/statistika/agora-akinhtwn
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/index.html?lang=en
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5.4 Οικονομικά Μαθηματικά

5.4.1 Θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες

Τα οικονομικά μαθηματικά είναι κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών, ο 
οποίος ασχολείται με τη λύση των προβλημάτων στα οποία ο βασικότερος 
παράγοντας είναι το χρήμα. Με τη στενή έννοια του όρου, χρήμα (money) 
είναι το γενικό ανταλλακτικό μέσο και το κοινό μέτρο των αξιών όλων των 
αγαθών και υπηρεσιών, ενώ νομισματική μονάδα ονομάζεται το κοινό μέ-
τρο που χρησιμοποιεί μια χώρα ή μια ενότητα χωρών (π.χ. ευρώ). Το σύνο-
λο νομισματικών μονάδων ονομάζεται χρηματικό ποσό, το οποίο μόνο όταν 
αποταμιεύεται ή αποκτά παραγωγική ικανότητα στα μαθηματικά ονομάζεται 
κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος, δηλαδή το χρονικό διάστημα που το 
χρηματικό ποσό έχει παραγωγική ικανότητα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
υπολογισμού της απόδοσης του. 

Η πρόσθετη αμοιβή, την οποία δίνει ο οφειλέτης στο δανειστή, για το δικαί-
ωμα της χρησιμοποίησης ή εκμετάλλευσης του κεφαλαίου του ονομάζεται 
τόκος και ο συντελεστής υπολογισμού του, για μια χρονική περίοδο, ονομά-
ζεται επιτόκιο. Από αυτό προκύπτει ότι δύο άνισα χρηματικά ποσά (το ποσό 
δανεισμού και το ποσό που επιστρέφει ο οφειλέτης μαζί με τον τόκο) σε 
ορισμένη χρονική στιγμή θεωρούνται οικονομικώς ισοδύναμα. Δηλαδή 100 
€ «μετατράπηκαν» σε 106 € σε ένα χρόνο. Η οικονομική ισοδυναμία είναι 
μια από τις αρχές που ρυθμίζουν τις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές 
και μελετάται με διαμόρφωση εξισώσεων από τα οικονομικά μαθηματικά. 
Ενδιαφέρον για τις συναλλαγές έχει, αφενός η στιγμή της παραγωγής του 
τόκου και αφετέρου η ενσωμάτωση του τόκου στο κεφάλαιο, δηλαδή η κε-
φαλαιοποίηση του τόκου. Ο τοκισμός είναι απλός όταν παραμένει ίδιος μαζί 
με το κεφάλαιο και σύνθετος (ανατοκισμός) όταν αυξάνεται σε κάθε χρονική 
περίοδο μαζί με το κεφάλαιο.

Τύπος ανατοκισμού: 

Kn = K0( 1 + i)n  ή διαφορετικά FV = PV (1 + r)n

Όπου (Κn) είναι το τελικό κεφάλαιο ή τελική αξία που θα έχει σχηματιστεί στο 
τέλος της (n) χρονικής περιόδου (Future Value), (Κ0) είναι το αρχικό κεφάλαιο 
το οποίο αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή (0) (Present Value), (i) ή (r) το επιτό-
κιο. Ο τύπος προϋποθέτει ότι το επιτόκιο (i) ή (r) αναφέρεται στην ίδια με το 
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n χρονική περίοδο. Δηλαδή: Ετήσιο επιτόκιο, n = έτη, εξαμηνιαίο επιτόκιο, n 
= εξάμηνα.

Ένας επιπλέον όρος των Οικονομικών μαθηματικών που χρησιμοποιείται 
στις εκτιμήσεις είναι η ράντα δηλαδή η σειρά (ακολουθία) κεφαλαίων, τα 
οποία καταβάλλονται ή καταθέτονται σε ίσα χρονικά διαστήματα. Ράντα εί-
ναι κάθε χρηματικό ποσό (π.χ. ενοίκιο, τόκος, δόση δανείου) που καταβάλλε-
ται ή καταθέτεται σε ίσα χρονικά διαστήματα, λέγεται όρος ή δόση (rent) της 
ράντας. Η χρονική στιγμή της πληρωμής ή της κατάθεσης της δόσης λέγεται 
λήξη της δόσης. Ο χρόνος που περιέχεται μεταξύ δύο διαδοχικών λήξεων, 
ονομάζεται περίοδος της ράντας. Ληξιπρόθεσμη Ράντα (ordinary annuity) λέ-
γεται η ράντα, της οποίας ο όρος καταβάλλεται στο τέλος κάθε περιόδου. 
Τέλος, προκαταβλητέα ράντα (annuity due) ονομάζεται η ράντα, της οποίας 
ο όρος καταβάλλεται στην αρχή κάθε περιόδου.

Για καλύτερη κατανόηση των Εφαρμοσμένων μαθηματικών στην επίλυση 
προβλημάτων με βασικούς παράγοντες το χρήμα και τον τόκο, πρόσθετη 
μελέτη και εξάσκηση στην πρακτική αριθμητική ανατρέξτε στο βιβλίο «ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» της Β’ ΕΠΑΛ (σελ. 33–56), στο σύνδεσμο: 

 ☞ http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/3788. 

5.5 Εκτιμήσεις Ακινήτων

Η επαγγελματική εκτίμηση περιλαμβάνει την περιγραφή του εκτιμώμενου 
ακίνητου και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τις παραδοχές στις οποίες βα-
σίστηκε, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μην τίθεται υπό οποιαδήποτε αμφισβή-
τηση. Συνήθως ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

1. Καθορισμός του ζητούμενου της εκτίμησης: ποιά ακριβώς είναι η ιδιο-
κτησία, ποιος ο χρόνος της εκτίμησης, γιατί και πώς πρέπει να εκτιμηθεί 
το ακίνητο;

2. Διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας / ανάλυσης: προσδιορισμός των 
δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του υπό μελέτη ακι-
νήτου και των πηγών δεδομένων που είναι διαθέσιμα. Αυτό είναι το στά-
διο κατά το οποίο ο εκτιμητής καθορίζει την αμοιβή του και υποβάλλει 
στον πελάτη του τη σύμβαση για το έργο.

http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/3788


274

Με βάση τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (ΕΕΠ) ελάχιστοι όροι που πρέπει 
να υποβάλλονται και να εγκρίνονται είναι οι ακόλουθοι:

 ▪ Η ταυτότητα του πελάτη.

 ▪ Ο σκοπός της εκτίμησης.

 ▪ Η εκτιμώμενη φυσική ιδιοκτησία.

 ▪ Η κυριότητα.

 ▪ Η βάση ή οι βάσεις της εκτίμησης.

 ▪ Η ακριβής ημερομηνία της εκτίμησης.

 ▪ Η επιβεβαίωση πως δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Δήλωση 
τυχόν προηγούμενης σχέσης με το ακίνητο ή τα εμπλεκόμενα μέρη.

 ▪ Η ταυτότητα και η ιδιότητα του εκτιμητή.

 ▪ Παραδοχές, ειδικές παραδοχές και παρεκκλίσεις από τα Ευρωπαϊκά 
Εκτιμητικά Πρότυπα (ΕΕΠ).

 ▪ Ο σκοπός και το εύρος των ερευνών.

 ▪ Η εξάρτηση στις παρεχόμενες από τον πελάτη πληροφορίες.

 ▪ Τυχόν περιορισμοί στη δημοσίευση.

 ▪ Το βαθμό στον οποίο θα παρασχεθεί ευθύνη επιμέλειας.

 ▪ Συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (ΕΕΠ).

 ▪ Η βάση της αμοιβής που θα χρεωθεί.

 ▪ Βασικές παραδοχές.

 ▪ Χρονοδιάγραμμα εργασίας.
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3. Συλλογή, επαλήθευση, και ανάλυση στοιχείων.

4. Προσδιορισμός βέλτιστης χρήσης του ακινήτου.

5. Εκτίμηση της αξίας.

6. Εφαρμογή των προσεγγίσεων του κόστους, του εισοδήματος, και των 
συγκριτικών στοιχείων στην εκτίμηση της ιδιοκτησίας.

7. Συνδυασμός αξιολόγηση των τριών προσεγγίσεων για την ανάδειξη του 
τελικού ποσού.

8. Συγγραφή και παράδοση της έκθεσης εκτίμησης (TEGoVA, 2021).

5.5.1 Γενικά για τις Αξίες

Οι αξίες εκφράζονται με νομισματικούς όρους. Υπάρχουν τέσσερα (4) χαρα-
κτηριστικά που καθορίζουν την αξία των ακινήτων ή οποιουδήποτε εμπορεύ-
ματος:

1. Χρησιμότητα (ικανότητα να ικανοποιήσει την επιθυμία ή την ανάγκη ενός 
χρήστη).

2. Σπανιότητα (δείτε προσφορά και ζήτηση).

3. Μεταβιβασιμότητα (δυνατότητα να μεταβιβάσει τον τίτλο με την πώλη-
ση, ή τη χρήση με τη μίσθωση, κ.λπ.).

4. Εξασφάλιση Απαιτήσεων (δυνατότητα να δεσμευτεί για αποκόμιση χρη-
ματοδοτήσεων).

Για να έχει αξία, ένα ακίνητο πρέπει να διαθέτει και τα τέσσερα χαρακτηρι-
στικά που αναφέρονται παραπάνω. 

5.5.2 Βάσεις Αξίας

Τις περισσότερες φορές η εκτίμηση έχει βάση την αγοραία αξία ενός ακινή-
του. Οι ιδιοκτήτες μπορεί να χρειαστεί να γνωρίζουν την τρέχουσα αξία του 
ακινήτου τους για να αναχρηματοδοτήσουν την υποθήκη ή να ορίσουν μια 



276

τιμή για την πώλησή του ακινήτου τους. Ένας δυνητικός αγοραστής χρειάζε-
ται μια εκτίμηση για να γνωρίσει εάν πληροί τις προϋποθέσεις για να χρημα-
τοδοτηθεί. Άλλοι λόγοι για την εκτίμηση της περιουσίας συχνά περιλαμβά-
νουν κυβερνητικές ή δικαστικές διαδικασίες με κάποιο τρόπο. Ακολουθούν 
οι βάσεις εκτιμήσεων όπως αναλύονται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα 
(ΕΕΠ).

Αγοραία Αξία (ή Εμπορική Αξία)

Ο εγκεκριμένος ορισμός σύμφωνα με την Ένωση Εκτιμητικών Οργανισμών 
Ευρωπαϊκών Χωρών (The European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA): 
«Είναι το αποτιμηθέν ποσό στο οποίο πρέπει να ανταλλάσσεται ένα ακίνητο 
κατά την ημερομηνία εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός 
πρόθυμου πωλητή, σε μια συνήθη συναλλακτική κίνηση, μετά από εύλογο 
χρόνο προώθησης, όπου κάθε πλευρά ενεργεί με γνώση, σύνεση και χωρίς 
εξαναγκασμό» (TEGoVA, 2021).

Εύλογη Αξία (Fair Value)

Η εύλογη αξία μπορεί γενικά να χρησιμοποιηθεί ως βάση εκτίμησης ακίνητης 
περιουσίας, μεταξύ συγκεκριμένων προσδιορισμένων μερών σε μια πραγμα-
τική ή δυνητική συναλλαγή, και όχι για την αποτίμηση της ευρύτερης αγοράς 
πιθανών πλειοδοτών. Έτσι, μπορεί συχνά να έχει ως αποτέλεσμα διαφορετι-
κή αξία από την αγοραία αξία ενός ακινήτου. Για τον σκοπό αυτό ορίζεται ως 
εξής: «Η τιμή που θα λαμβανόταν για την πώληση ενός ακινήτου σε μια ομα-
λή συναλλαγή μεταξύ συγκεκριμένων πρόθυμων συμμετεχόντων στην αγορά 
που διαθέτουν πλήρη γνώση όλων των σχετικών γεγονότων, λαμβάνοντας 
την απόφασή τους σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους τους.» 

Η εύλογη αξία για λογιστικούς σκοπούς υιοθετείται ειδικότερα ως όρος στο 
πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και 
παρά τις κατά τι λιγότερο λεπτομερείς παραδοχές σε σχέση με τον πλήρη 
ορισμό της αγοραίας αξίας, μπορεί συχνά να δώσει το ίδιο αποτέλεσμα με 
την αγοραία αξία. Αυτό εξετάζεται διεξοδικότερα στην Ευρωπαϊκή Εκτιμητι-
κή Οδηγία 2 (ΕΕΟ 2). Για τον σκοπό αυτό, ορίζεται ως εξής: «Η τιμή που θα 
μπορούσε να λάβει κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή 
που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κα-
νονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία 
επιμέτρησης» (Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), Διεθνές 
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Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) άρθρο 13, παράγραφος 1) 
(TEGoVA, 2021).

Ειδική Αξία (Special Value)

Η ειδική αξία ορίζεται ως μια γνώμη για την αξία που λαμβάνει υπόψη της τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν ιδιαίτερη αξία για έναν ειδικό αγορα-
στή. Ο ειδικός αγοραστής είναι αυτός για τον οποίο η ιδιοκτησία έχει μεγα-
λύτερη αξία από ότι για άλλους συμμετέχοντες στην αγορά (TEGoVA, 2021).

Επενδυτική Αξία (Investment Value)

Η αξία ενός ακινήτου για έναν ιδιοκτήτη ή μελλοντικό αγοραστή υπολογι-
ζόμενη με βάση τα προσωπικά του επενδυτικά κριτήρια. Καθώς κάθε υπο-
ψήφιος αγοραστής θα υπολογίσει μεμονωμένα την επενδυτική αξία ενός 
ακινήτου για τους σκοπούς του καθορισμού μιας τιμής για την υποβολή προ-
σφοράς για το ακίνητο, η αξία που υπολογίζεται έτσι μπορεί να ισούται με 
την αγοραία αξία του ακινήτου, αλλά μπορεί επίσης να είναι υψηλότερη ή 
χαμηλότερη από αυτήν. Η επενδυτική αξία χρησιμοποιείται συχνότερα για 
σκοπούς μέτρησης της απόδοσης μιας επένδυσης σε ακίνητα (TEGoVA, 2021).

Αξία Ενυπόθηκου Δανεισμού (Mortgage Lending Value)

Η αξία του ακίνητου προσδιορίζεται με συντηρητική αποτίμηση της μελλο-
ντικής εμπορευσιμότητάς του, λαμβάνοντας υπόψη τα μακροχρόνια διατη-
ρήσιμα χαρακτηριστικά του, τις συνήθεις και τις τοπικές συνθήκες της αγο-
ράς, την τρέχουσα χρήση και τις κατάλληλες εναλλακτικές χρήσεις του. Ο 
ορισμός της αξίας ενυπόθηκου δανεισμού ποικίλλει μεταξύ χωρών και ακό-
μη και εντός αυτών λόγω διαφορετικών πρακτικών των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. Οι εκτιμητές που τη χρησιμοποιούν πρέπει να δηλώσουν ποιόν 
ορισμό ή / και νομοθεσία χρησιμοποιούν. (TEGoVA, 2021)

Ασφαλιστέα Αξία (Insurable Value)

Ασφαλιστέα αξία: είναι το κόστος αντικατάστασης της κατεστραμμένης ιδι-
οκτησίας με υλικά παρόμοιου είδους και ποιότητας χωρίς καμία απομείωση 
για λόγους απόσβεσης. (TEGoVA, 2021)
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Αξίες για σκοπούς φορολόγησης σε τοπικό και εθνικό επί-
πεδο

Σε πολλές χώρες τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως 
βάση για την άντληση τοπικών και εθνικών φόρων. Οι φόροι μπορούν να 
επιβληθούν σε μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα (όπως οι αγοραπωλησίες 
ακινήτων ή σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη) ή να καταβάλλονται σε 
τακτική βάση, κατά κανόνα μία φορά το έτος. (TEGoVA, 2021).

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται το Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού της 
Αξίας των Ακινήτων που εκδίδει τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων οι 
οποίες αποτελούν φορολογικό τεκμήριο και εκφράζονται σε αξία ανά τετρα-
γωνικό μέτρο.

Για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τον προσδιορισμό της αντικει-
μενικής αξίας ακινήτων στην Ελλάδα επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Οικονομικών: 

 ☞ e-ΑΠΑΑ: Προσδιορισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων – Εκτιμήσεις Τι-
μών Ζώνης

Αξίες για απαλλοτριώσεις ή / και αποζημιώσεις
Όταν η κεντρική κυβέρνηση ή οι τοπικές αυτοδιοικήσεις απαλλοτριώνουν 
ακίνητα για την εκτέλεση έργων δημόσιου συμφέροντος, είθισται ο ιδιοκτή-
της (και οι ένοικοι, αν υπάρχουν) να λαμβάνει κατάλληλες αντισταθμιστι-
κές αποζημιώσεις. Μολονότι η αποζημίωση για την απώλεια ενός ακινήτου 
συχνά βασίζεται στην αγοραία αξία, η αρχή αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 
βάσει τοπικής ή εθνικής νομοθεσίας και νομικού προηγουμένου. (TEGoVA, 
2021)

Για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλ-
λοτριώσεων Ακινήτων στην Ελλάδα επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδε-
σμο: 

 ☞ ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α’/6.2.2001).

https://www.minfin.gr/web/guest/yperesies/-/asset_publisher/UepLeEsgUYmA/content/e-appa?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fyperesies%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UepLeEsgUYmA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_UepLeEsgUYmA_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fview
https://www.minfin.gr/web/guest/yperesies/-/asset_publisher/UepLeEsgUYmA/content/e-appa?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fyperesies%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UepLeEsgUYmA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_UepLeEsgUYmA_struts_action%3D%252Fasset_publisher%252Fview
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/11664/nomos-2882-2001
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5.5.3 Συντελεστές Εκτίμησης

Είναι γεγονός ότι η αγορά ενός σπιτιού είναι συνήθως η πιο ακριβή απόφαση 
που θα λάβει ποτέ ένα άτομο ή ένα ζευγάρι σε ολόκληρη τη ζωή του. Είτε 
το συνειδητοποιούν οι άνθρωποι είτε όχι, η συμπεριφορά τους στην αγορά 
ενός σπιτιού επηρεάζεται από ορισμένες οικονομικές αρχές. Αυτό ισχύει επί-
σης για τους αγοραστές εμπορικών ακινήτων και αντίστοιχα για τους ενοικι-
αστές. Κατά την εκτίμηση της περιουσίας, οι εκτιμητές πρέπει να γνωρίζουν 
τις παρακάτω οικονομικές αρχές που επηρεάζουν την αξία της:

Προσφορά και ζήτηση:

Η προσφορά και η ζήτηση αποτελούν συνδυαστικά βασικούς συντελεστές 
της οικονομίας. Όσο μικρότερη είναι η ζήτηση, ενώ η προσφορά αυξάνεται 
ή παραμένει η ίδια, τόσο λιγότερο θα κοστίσει κάτι. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
ζήτηση, ενώ η προσφορά μειώνεται ή παραμένει η ίδια, τόσο περισσότερο 
κάτι θα κοστίσει. Αυτή η αρχή λειτουργεί και στα ακίνητα. Ένα πλεόνασμα 
διαμερισμάτων μειώνει τις τιμές των κατοικιών (η αγοραία αξία μειώνεται) 
επειδή υπάρχουν λιγότεροι πιθανοί αγοραστές, αντίθετα η έλλειψη κατοικι-
ών σε μια επιθυμητή γειτονιά επιτρέπει σε έναν πωλητή να ζητήσει υψηλότε-
ρη τιμή πώλησης (αύξηση αγοραίας αξίας – εφόσον ο αγοραστής μπορεί να 
βρει έναν πωλητή πρόθυμο να πληρώσει). 

Ρυθμός Απορρόφησης (Absorption Rate): καλείται ο ρυθμός με τον οποίο 
μια συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων προς πώληση ή ενοικίαση μπορεί να 
απορροφηθεί επιτυχώς σε μια δεδομένη περιοχή σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Είναι δηλαδή το πηλίκο του αριθμού ακινήτων προς πώληση προς 
τον αριθμό ακινήτων που πουλήθηκαν τους προηγούμενους δώδεκα μήνες. 
Ο ρυθμός απορρόφησης υπολογίζεται με σκοπό την ανάλυση της προσφο-
ράς και της ζήτησης. 

Η προσφορά (Π) αποτελεί τη σχέση μεταξύ της τιμής (τ) ενός προϊόντος και 
της ποσότητας (π) που προσφέρεται από τους παραγωγούς σε κάθε τιμή. Η 
σχέση αυτή είναι κατά κανόνα θετική. (νόμος της προσφοράς) (Δρυδάκης, 
2011).
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Ανταγωνισμός:

Σε μια λεγόμενη αγορά αγοραστών, οι πωλητές πρέπει να ανταγωνίζονται 
για να προσελκύσουν αγοραστές και σε μια αγορά πωλητών, οι αγοραστές 
πρέπει να ανταγωνίζονται για να αποκτήσουν το ακίνητο που πραγματικά 
θέλουν. Η αγορά των αγοραστών αντιπροσωπεύει πλεόνασμα ακινήτων και 
η αγορά των πωλητών αντιπροσωπεύει έλλειψη ακινήτων. Ο ανταγωνισμός 
συμβάλλει στην επαναφορά της ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζή-
τησης. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός μπορεί επίσης να οδηγήσει την αγορά στο 
άλλο άκρο, από την έλλειψη προϊόντος, η οποία αυξάνει τις τιμές, έως την 
έλλειψη αγοραστών, γεγονός που μειώνει τις τιμές.

Αντικατάσταση:

Ως αντικατάσταση νοείται η παραδοχή ότι ένας συνετός αγοραστής δεν θα 
πληρώσει για να αγοράσει συγκεκριμένο ακίνητο ή συστατικό ακινήτου (π.χ. 
τζάκι) παραπάνω από όσο θα του κόστιζε είτε να αγοράσει κάπου αλλού, είτε 
να κατασκευάσει καινούργιο είτε για να τοποθετήσει το ζητούμενο συστατι-
κό. Οι αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαστών, θα αναζητήσουν 
τη λιγότερο ακριβή εναλλακτική λύση για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες 
και τις ανάγκες τους. Η ισοδύναμη τιμή αποτελεί το κριτήριο επιλογής. Για 
το λόγο αυτό ο εκτιμητής πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβει τι θεωρεί η 
αγορά ως ισοδύναμο. 

Σύγχρονο ισοδύναμο: καλείται το σύγχρονο ακίνητο που παρέχει την ίδια 
χρήση στην παρούσα χρονική στιγμή και αποτελεί στοιχείο των εκτιμήσεων 
βάσει της μεθόδου αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης.

Αλλαγή:

Η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά στη λειτουργία της Προσφοράς και της Ζήτη-
σης και, ως εκ τούτου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση των ακινή-
των. Επί παραδείγματι, επειδή πουλήθηκε ένα συγκρίσιμο σπίτι για 300.000 
€ πριν ένα μήνα δεν σημαίνει ότι το ίδιο σπίτι θα πουληθεί για 300.000 € και 
σήμερα. Θα μπορούσε να πουληθεί ακριβότερα ή θα μπορούσε να πουληθεί 
φθηνότερα. Η ύφεση της στεγαστικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 ήταν μια 
δραματική απεικόνιση αυτής της αρχής, καθώς οι αξίες των κατοικιών σε 
ορισμένα μέρη της χώρας μειώνονταν κάθε εβδομάδα.
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Προσδοκία:

Οι προσδοκίες των καταναλωτών μεταβάλουν τη ζήτηση, ενώ οι προσδοκίες 
των κατασκευαστών μεταβάλουν την προσφορά ακινήτων. Για πολλά χρό-
νια, οι αγοραστές αγόραζαν σπίτια με την προσδοκία ότι η αξία του σπιτιού 
θα αυξανόταν, ενώ παράλληλα θα απολάμβαναν τα οφέλη της διαβίωσης 
στο σπίτι. Οι δίδυμες προσδοκίες του κέρδους και της χρήσης (χρησιμότη-
τα) είναι τα οφέλη που οι άνθρωποι αναμένουν όταν αγοράζουν ένα σπίτι. 
Αυτοί οι συντελεστές που λειτουργούν στην αγορά μπορούν να επιδράσουν 
είτε για να αυξήσουν είτε για να μειώσουν την αξία των ακινήτων. Για πα-
ράδειγμα, η πρόβλεψη του κλεισίματος ενός τοπικού εργοστασίου με την 
επακόλουθη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας θα μειώσει τις τιμές 
των ακινήτων ενώ η πρόβλεψη για το άνοιγμα εργοστασίου μιας εταιρείας 
με την επακόλουθη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας θα αυξήσει τις 
τιμές των ακινήτων.

Ισορροπία:

Η ισορροπία θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως αρμονία ή αναλογικότητα. 
Η μέγιστη αξία πραγματοποιείται όταν οι συντελεστές που την επηρεάζουν 
είναι ισορροπημένοι ή σε σωστή αναλογία. Αν υποθέσουμε ότι όλα τα ακί-
νητα σε μια γειτονιά αποτιμώνται μεταξύ 200.000 και 300.000 €, και ένας 
αγοραστής αγοράζει ένα από αυτά τα σπίτια, το κατεδαφίζει και χτίζει μια 
βίλα που αποτιμάται 600.000 €, αυτό αποτελεί μια υπερ-βελτίωση διότι δα-
πανήθηκαν πάρα πολλοί πόροι σε σύγκριση με το επίπεδο της συγκεκριμένης 
γειτονιάς. Η βίλα δηλαδή διαταράσσει την ισορροπία στις αξίες της γειτο-
νιάς και αυτό αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στην εμπορική της αξία.

Παραγωγή Πλεονάσματος:

Η παραγωγή πλεονάσματος – υπεραξίας μετρά την αξία της αναπτυγμένης 
γης. Για να βρεθεί το οικονομικό αποτέλεσμα της υπό μελέτη ανάπτυξης, 
αφαιρείται το κόστος των συντελεστών παραγωγής από το προσδοκώμενο 
συνολικό εισόδημα. Αν υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής α) κατασκευάζει ένα 
εμπορικό κέντρο β) νοικιάζει όλα τα καταστήματα και γ) αναμένει να του 
αποδίδουν ως ενοίκιο δύο εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ τα έξοδα κεφα-
λαίου και λειτουργίας του εμπορικού κέντρου είναι 600.000 €, τότε εκτιμά-
ται ότι θα υπάρχει πλεόνασμα 1.400.000 € κατ’ έτος.
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Συνεισφορά:

Η συνεισφορά ενός συγκεκριμένου συστατικού ενός ακινήτου υπολογίζεται 
βάσει του κατά πόσο αυτό συμβάλλει στην αξία ολόκληρου του ακινήτου 
ανεξάρτητα από την πραγματική τιμή του ή το κόστος κατασκευής του. Η 
αξία του συστατικού μπορεί να υπολογιστεί βάσει του ποσοστού που θα 
αφαιρεθεί από το σύνολο της αξίας ολόκληρου του ακινήτου σε περίπτωση 
απουσίας του εν λόγω συστατικού. Επίσης, η αξία του συστατικού τείνει να 
μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των συστατικών. Για παράδειγμα ενώ η 
αξία του ακινήτου αυξάνεται για ένα δεύτερο μπάνιο όταν υπάρχει μόνο ένα, 
δεν αυξάνεται αναλογικά με την προσθήκη τρίτου ή περισσότερων μπάνιων 
στο ίδιο ακίνητο. Το ίδιο ισχύει και για τα τζάκια, πιθανόν για τις θέσεις 
στάθμευσης, τις επιπλέον κουζίνες, κ.λπ.

Μέγιστη και Βέλτιστη χρήση:

Η μέγιστη και βέλτιστη χρήση είναι υψίστης σημασίας για την αγοραία αξία 
και τις αναπτύξεις ακινήτων καθώς «είναι η χρήση ενός ακινήτου που είναι 
φυσικά δυνατή, ευλόγως πιθανή, νομικά ή πιθανά επιτρεπτή και αυτό οδηγεί 
στην υψηλότερη αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία εκτίμησης» (TEGo-
VA, 2021). 

Βέλτιστη είναι η χρήση που είναι η πιο κερδοφόρα από οποιαδήποτε άλλη 
για το ίδιο ακίνητο. Ο προσδιορισμός της βέλτιστης χρήσης είναι το πρώ-
το βήμα για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας. Ως «νομικά επιτρεπτό» 
στον ορισμό νοείται το κατά πόσον η αναμενόμενη χρήση για το ακίνητο 
εμπίπτει στις διατάξεις χωροταξίας και πολεοδομίας. Εκτός από το να εί-
ναι νομικά επιτρεπτή, υπάρχουν τρία ακόμη κριτήρια που εξετάζονται στην 
ανάλυση της βέλτιστης χρήσης: φυσικά δυνατή, οικονομικά εφικτή και μέγι-
στα παραγωγική. Οι τρεις πρώτοι όροι καθορίζουν ποιά επιλογή θα είναι η 
πιο παραγωγική, δηλαδή η πιο κερδοφόρα για το ακίνητο. Όταν διενεργεί-
ται εκτίμηση σε ήδη αναπτυγμένες εκτάσεις και όχι σε κενές ιδιοκτησίες, ο 
εκτιμητής εξετάζει τη βιωσιμότητα των κατασκευών στη γη σε σχέση με την 
βέλτιστη χρήση. Ο εκτιμητής μπορεί επίσης να συστήσει να γκρεμιστούν, να 
ανακαινιστούν με κάποιο τρόπο ή να παραμείνουν ως έχουν οι υφιστάμενες 
κατασκευές, δηλαδή, εάν κατεδαφιστεί το εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο 
στο σημείο που πρόκειται να αναπτυχθεί ένα εμπορικό κέντρο.
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Ορολογία Σύγκρισης -Αξιολόγησης

Η συμμόρφωση είναι η επίδραση στις αξίες των ακινήτων που συνδέεται με 
την υιοθέτηση των χαρακτηριστικών μιας περιοχής ή μιας πολυκατοικίας. 
Αφορά τόσο στη κατασκευή όσο και στη συντήρηση μέσω περιοριστικών 
κανόνων / καταστατικών. Για παράδειγμα, σε κάποιον ιδιοκτήτη μπορεί να 
μην αρέσει μια ρύθμιση που αφορά στα επιτρεπόμενα χρώματα βαφής των 
κτηρίων της περιοχής, αλλά συμμορφώνεται για να εξαλείψει μια πιθανή 
μείωση στην αξία της ιδιοκτησίας του. Αυτό προσδιορίζει το πώς οι γείτονες 
και οι κανόνες επηρεάζουν την αξία του συγκεκριμένου σπιτιού. Στις πόλεις, 
οι πολεοδομικές ρυθμίσεις επιδιώκουν να διατηρήσουν τη συμμόρφωση σε 
κάποιο βαθμό καθορίζοντας το μέγεθος του οικοπέδου και το γενικό αρχιτε-
κτονικό στυλ. Στα πλαίσια αυτά οι ιδιοκτήτες / κατασκευαστές μπορούν ακό-
μα να δείξουν πρωτοτυπία και δημιουργικότητα σε αυτό που χτίζουν, ωστό-
σο, ένα σπίτι μη συμμορφούμενο στους κανόνες ( ένα σύγχρονο κτίριο μέσα 
σε ένα παραδοσιακό οικισμό), θα οδηγούσε σε χαμηλότερη αποτίμηση. Όταν 
δε οι ιδιόκτητες σε μια περιοχή έχουν παρόμοιες κατοικίες (συμμορφώνο-
νται), ενισχύουν την αξία των ακινήτων τους. Μπορεί για παράδειγμα, όλες 
οι κατοικίες να είναι μονοκατοικίες ή όλες να διαθέτουν μεσοτοιχία από τη 
μια πλευρά, ή να διαθέτουν συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό ύφος δηλαδή όλες 
να είναι σύγχρονες ή όλες να είναι παραδοσιακές. Η αρχή της συμμόρφωσης 
καθορίζει επίσης τις αρχές της αναβάθμισης και της υποβάθμισης. 

Η αναβάθμιση αναφέρεται σε αύξηση της τιμής που συντελείται εξαιτίας 
των γειτονικών κατοικιών ενώ η υποβάθμιση αναφέρεται σε πτώση της τι-
μής. Μια μικρή παράγκα σε μια γειτονιά σύγχρονων σπιτιών θα αποκομίσει 
μια αύξηση της αξίας της καθώς η αξία των σύγχρονων κατοικιών αυξάνει 
το ενδιαφέρον των αγοραστών. Αντίθετα, μια βίλα σε ένα επαρχιακό χωριό 
θα αντιμετωπίσει μείωση της αξίας καθώς μειώνεται το ενδιαφέρον λόγω 
περιοχής.

Προσαρμογές: είναι η αξία σε νόμισμα (π.χ. ευρώ) ή το ποσοστό που προστί-
θεται ή αφαιρείται από την τιμή πώλησης ενός συγκρίσιμου ακινήτου για να 
καταλήξει κάποιος σε μια ενδεικτική αξία για το υπό μελέτη ακίνητο.

Συνεισφορά: είναι η αρχή υπολογισμού που ορίζει ότι η αξία ενός συγκεκρι-
μένου συστατικού (μια πισίνα, θέση πάρκινγκ, δεύτερο μπάνιο, τζάκι, κ.λπ.) 
υπολογίζεται βάσει του κατά πόσο συμβάλλει στην αξία ολόκληρου του ακι-
νήτου, ανεξάρτητα από την πραγματική τιμή του εν λόγω συστατικού. Η αξία 
του συστατικού μπορεί να υπολογιστεί βάσει του ποσοστού που θα αφαιρε-
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θεί από το σύνολο της αξίας ολόκληρου του ακινήτου σε περίπτωση απου-
σίας του εν λόγω συστατικού. Η αξία του συστατικού τείνει να μειώνεται 
όσο αυξάνεται ο αριθμός των συστατικών. Για παράδειγμα, η αξία αυξάνεται 
(στην πλειονότητα των περιπτώσεων) για ένα δεύτερο μπάνιο, όταν υπάρχει 
μόνο ένα, σε σχέση με ένα πέμπτο ή έκτο μπάνιο σε ένα ακίνητο. Το ίδιο ισχύ-
ει και για τα τζάκια, πιθανόν για γκαράζ, επιπλέον κουζίνες, κ.λπ.

Κόστος: είναι το συνολικό ποσό που απαιτείται για την αγορά ή την κατα-
σκευή. Μπορεί να ανταποκρίνεται στην αξία, μπορεί και όχι. Το κόστος είναι 
ιστορικό και δεν διαφοροποιείται.

Εξωτερικά στοιχεία: είναι στοιχεία πέραν των ορίων της ιδιοκτησίας από τα 
οποία επηρεάζεται το υπό μελέτη ακίνητο θετικά ή αρνητικά.

5.5.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίμηση

«Την αξία του ακινήτου επηρεάζουν διάφοροι ειδικοί και γενικοί παράγο-
ντες, ανάλογα με το είδος του ακινήτου. Οι ειδικοί παράγοντες αναφέρονται 
σε χαρακτηριστικά του ίδιου του ακινήτου, ενώ οι γενικοί παράγοντες είναι 
παράγοντες – άλλης κλίμακας – που αναφέρονται σε γενικότερες συνθήκες 
της κτηματαγοράς. Οι γενικοί παράγοντες προφανώς αναφέρονται και σε 
άλλου επιπέδου αναλύσεις, αφού ως τέτοια αναφέρονται τα δημογραφικά 
στοιχεία της περιοχής, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι συνθήκες παρα-
γωγής, οι πολεοδομικοί παράγοντες, οι υπάρχουσες πολιτικές συνθήκες της 
περιοχής, η κατάσταση γειτονικών περιοχών, η επίδραση της κυβερνητικής 
πολιτικής, ιστορικοί παράγοντες κ.ά. Αντίστοιχα αναφέρονται επιγραμματι-
κά το μέγεθος, το σχήμα, η θέση, η χρήση, η μορφολογία, η ποιότητα του 
εδάφους, το υπέδαφος, οι διαρκείς βλάβες, η απόσταση από τον οικισμό, το 
κυκλοφοριακό δίκτυο, το ενοίκιο, η παραγωγικότητα, το κλίμα, οι υδρολο-
γικές συνθήκες ως μερικοί από τους βασικούς ειδικούς παράγοντες επί των 
αξιών ακινήτων» (Καρανικόλας, 2010).

Κοινωνικοί παράγοντες

Οι κοινωνικοί παράγοντες περιλαμβάνουν το κύρος, τις απολαύσεις, τον πο-
λιτισμό, τον χαρακτήρα της γειτονιάς και τους περιορισμούς των ιδιοκτητών 
σπιτιού. 

Το κύρος σχετίζεται με τη σκοπιμότητα της διαβίωσης σε ορισμένες περιοχές 
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και όχι σε άλλες. Η απόσταση μιας κατοικίας από ορισμένα είδη ψυχαγωγι-
κών ή πολιτιστικών αξιοθέατων, όπως γήπεδα τένις και μουσεία, αποτελούν 
παράγοντες που επίσης επηρεάζουν την αξία του. Ο χαρακτήρας της γειτο-
νιάς αναφέρεται για παράδειγμα, στο πόσο φιλικό προς την οικογένεια είναι 
ένα μέρος, πόσο καλά είναι τα σχολεία της περιοχής, ποιο είναι το ποσοστό 
αποφοίτησης των μαθητών από το λύκειο, εάν υπάρχουν γήπεδα για αθλητι-
κές ομάδες ή προγράμματα για μετά το σχολείο.

Συνήθως, όλοι αυτοί οι παράγοντες θεωρείται ότι αυξάνουν γενικά την αξία 
ενός ακινήτου, αν και συγκεκριμένος αγοραστής μπορεί να μην ενδιαφέρε-
ται για κάποιον ή να ενδιαφέρεται για όλους τους παραπάνω. 

Οι περιορισμοί ωστόσο των κανονισμών συνιδιοκτησίας μπορεί να προσθέ-
τουν ή να αφαιρούν αξία, ανάλογα με το τι αφορούν και πώς αντιλαμβάνε-
ται ο εκάστοτε αγοραστής τους περιορισμούς του τρόπου με τον οποίο θα 
χρησιμοποιεί το ακίνητο.

Οικονομικοί παράγοντες

Οι οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων περι-
λαμβάνουν την τοπική οικονομία, τα επιτόκια, τις κενές θέσεις εργασίας, 
τα ενοίκια, τη στάθμευση, το οικόπεδο και την τοποθέτηση του κτιρίου σε 
αυτό. Η παρατήρηση του τρόπου που επιδρούν οι παραπάνω παράγοντες 
στην προσφορά και τη ζήτηση στην περιοχή που δραστηριοποιείται αποτελεί 
αντικείμενο μελέτης του μεσίτη – διαχειριστή ακινήτων.

Εάν η τοπική οικονομία δεν πάει καλά, οι αγορές κατοικιών και εμπορικών 
ακινήτων επίσης δεν θα πάνε καλά. Η συρρίκνωση της τοπικής οικονομίας 
θα σημάνει προβλήματα με τις αθετήσεις μισθωμάτων και ενυπόθηκων δα-
νείων, τις κατασχέσεις και τη συσσώρευση ακινήτων στην αγορά με επακό-
λουθη μείωση της αξιών των ακινήτων.

Τα επιτόκια επηρεάζουν επίσης την αξία. Εάν τα επιτόκια είναι υψηλά, η κα-
τασκευή κατοικιών θα επιβραδυνθεί επειδή θα κοστίζει πολύ ο δανεισμός 
για τη χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων. Από τη μία πλευρά, λιγότε-
ρα νέα σπίτια σημαίνουν ότι τα παλαιότερα σπίτια γίνονται πιο ελκυστικά 
για τους αγοραστές, αλλά από την άλλη πλευρά, τα υψηλά επιτόκια σημαί-
νουν λιγότερους αγοραστές. Ωστόσο, όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά, περισ-
σότεροι άνθρωποι θα ενδιαφέρονται να αγοράσουν σπίτια.
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Τα επιτόκια μπορούν επίσης να επηρεάσουν την απασχόληση. Όταν τα επιτό-
κια είναι χαμηλά, οι κατασκευαστές μπορεί να χτίσουν περισσότερα ακίνητα 
από όσα η αγορά μπορεί να απορροφήσει. Κάθε εκτίμηση εμπορικού κτιρίου 
λαμβάνει υπόψη το ποσοστό κενών / αδιάθετων χώρων και οδηγεί σε χαμη-
λότερη αποτίμηση όταν το κτίριο έχει χαμηλό ποσοστό πληρότητας.

Τα υψηλά ενοίκια έχουν ως αποτέλεσμα περισσότεροι άνθρωποι να θέλουν 
να αγοράσουν ακίνητα, ενώ τα χαμηλά ενοίκια έχουν αντίθετο αποτέλεσμα. 
Η πρώτη συνθήκη θα αύξανε τις αποτιμήσεις και η δεύτερη θα τις μείωνε.

Η ύπαρξη χώρου στάθμευσης επηρεάζει την αξία ενός ακινήτου. Μια εκτίμη-
ση μεζονέτας που βρίσκεται στην άκρη ή είναι γωνιακή, θα έχει υψηλότερη 
τιμή από μια εσωτερική σε ένα συγκρότημα κατοικιών. Ωστόσο, ένα ανεξάρ-
τητο σπίτι σε μια διασταύρωση δύο δρόμων ίσως εκτιμηθεί σε μικρότερη 
αξία από ένα ανεξάρτητο σπίτι στη μέση του τετραγώνου, λόγω της κυκλο-
φορίας, του θορύβου και της απώλειας της ιδιωτικής ζωής.

Ο συνδυασμός των ιδιοτήτων της μικροτοποθεσίας αλλά και τοποθέτησης 
του κτιρίου στο οικόπεδο προσδίδει αξία μεγαλύτερη από την αναλογία της 
αξίας του οικοπέδου.

Πολιτικοί παράγοντες

Οι πολιτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτίμηση των ακινήτων είναι, 
οι φόροι, η χωροταξία, ο έλεγχος ενοικίων, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί 
και οικοδομικοί και υγειονομικοί κανονισμοί.

Οι χαμηλοί φόροι μπορεί να σημαίνουν μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα και 
υψηλότερες αποτιμήσεις. Ένα ακίνητο σε περιοχή πολεοδομικού κέντρου με 
εμπορική χρήση θα αποφέρει περισσότερα έσοδα από αντίστοιχο σε περιο-
χή αμιγούς κατοικίας με αποτέλεσμα υψηλότερη αποτίμηση αξίας. Επιπλέον, 
οι φόροι που προέρχονται από εμπορικές ζώνες μπορούν να αντισταθμίσουν 
τους φόρους κατοικίας, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες οικιστικών ακινήτων να πλη-
ρώνουν χαμηλότερους φόρους, οι οποίοι αυξάνουν τις αποτιμήσεις τους. 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Η τοποθεσία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για έναν αγοραστή ή ενοι-
κιαστή και επηρεάζεται από το ευρύτερο περιβάλλον. Περιβαλλοντικοί παρά-
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γοντες που επηρεάζουν την αξία είναι το κλίμα, το δίκτυο μεταφορών, ο προ-
σανατολισμός, η ενεργειακή κλάση, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, η φυσική 
διαρρύθμιση της γης. Επίσης η εγγύτητα ή η θέα σε φυσικό κάλλος, (θάλασ-
σα, ποτάμι, κ.λπ.) προσδίδουν αξία, ενώ βραχώδεις προεξοχές σε γεωργικές 
εκτάσεις θα την μείωναν.

Χαρακτηριστικά Ακινήτου

Στη βιβλιογραφία επίσης ταξινομούνται τα χαρακτηριστικά των ακινήτων και 
οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες με διαφορετικούς τρόπους. Επι-
γραμματικά αναφέρονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω την αξία ενός ακινήτου. Αυτοί 
μπορούν να χωριστούν σε οκτώ (8) γενικές κατηγορίες:

 ▪ Ροή Ανάπτυξης (κατανομή πληθυσμού και δραστηριοτήτων, δίκτυα 
υποδομής και παρεχόμενες υπηρεσίες, διαφοροποιήσεις περιοχών).

 ▪ Χαρακτηριστικά Ευρύτερης Περιοχής (πολεοδομικά στοιχεία).

 ▪ Θέση Ακινήτου (ευπρόσιτο του ακινήτου, θέση οικοπέδου στο Ο.Τ., 
θέση του ακινήτου στο οικόπεδο).

 ▪ Περιβάλλον Χώρος (κατάσταση περιβάλλοντος, κατάσταση τοπίου, 
θόρυβος).

 ▪ Χαρακτηριστικά Ακινήτου (φυσικά, γεωμετρικά, ειδικά).

 ▪ Πολεοδομικά Δεδομένα (ΓΟΚ, όροι δόμησης, χρήση).

 ▪ Τρόπος και Μορφή Δόμησης (μορφή δόμησης, τρόπος δόμησης, κό-
στος κατασκευής).

 ▪ Ειδικοί Παράγοντες (δεσμεύσεις, επίδραση χρόνου, ανάγκες, δυνατό-
τητα ή αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας, νομική κατάσταση, ειδικές 
συνθήκες αγοράς) (Πίστης, 2010).

Επίσης σε Εθνικό ή Περιφερειακό επίπεδο οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την αξία των ακινήτων είναι:
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 ▪ Το εισόδημα των νοικοκυριών (υπολογίζοντας και την αυξομείωση 
του).

 ▪ Η διαθεσιμότητα της γης.

 ▪ Η αγοραία αξία της γης.

 ▪ Το κόστος κατασκευής.

 ▪ Σεισμικότητα της περιοχής.

 ▪ Χρηματοοικονομικά στοιχεία (τραπεζική χρηματοδότηση, επιτόκια 
δανεισμού, κ.λπ.).

 ▪ Κατάσταση της οικονομίας (πληθωρισμός, κ.λπ.).

 ▪ Δημογραφικά στοιχεία.

 ▪ Φορολογικό καθεστώς.

 ▪ Ευρύτερος πολεοδομικός σχεδιασμός.

 ▪ Ανάπτυξη και προοπτικές στην αγορά των ακινήτων.

Θεμελιώδης Προσέγγιση της Αξίας

Η αξία προσεγγίζεται βάσει τριών συνιστωσών:

 ▪ Αγορά – Σύγκριση.

 ▪ Κόστος.

 ▪ Εισόδημα.

Οι τρεις παραπάνω συνιστώσες προσέγγισης της αξίας αποτελούν το θεμέ-
λιο της εφαρμογής και εξέλιξης των μεθόδων εκτίμησης. Όλες οι μέθοδοι 
εκτίμησης βασίζονται θεμελιακά στις τρείς παραπάνω μορφές προσέγγισης 
της αξίας. 
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Μέθοδοι Εκτίμησης

Οι μέθοδοι εκτίμησης που θα αναπτυχθούν παρακάτω, σύμφωνα και με τα 
Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (ΕΕΠ), είναι οι εξής:

 ▪ Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων (Comparative Method ή Συγκριτική 
Μέθοδος).

 ▪ Μέθοδοι Κεφαλαιοποίησης (Income growth implicit models):

 ▫ Άμεσης Κεφαλαιοποίησης (Direct capitalisation).

 ▫ Συνεκτίμηση περιόδου παλαιάς μίσθωσης και ανανέωσης (Term 
and reversion model).

 ▫ Επιπέδων (Layer model).

 ▫ Προεξόφλησης ταμειακών ροών με έμμεση ενσωμάτωση του 
ρυθμού αύξησης των εσόδων και των δαπανών (growth-implicit 
discounted cashflow models).

 ▫ Τεχνική Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow 
– DCF).

 ▪ Μέθοδος του Απαξιωμένου Κόστους Αντικατάστασης (AKA) (Cost ap-
proach ή Μέθοδος του Κόστους Αντικατάστασης).

 ▪ Υπολειμματική Μέθοδος (Residual Method ή, Μέθοδος της Βέλτιστης 
Αξιοποίησης ή Μέθοδος Αξιοποίησης).

Χρήσιμοι Ορισμοί Έννοιες

Πρόσοδος: οποιοδήποτε τακτικό εισόδημα προέρχεται από τη γη, το κεφά-
λαιο ή οποιαδήποτε άλλη περιουσία, χωρίς όμως να υπάρχει σύνδεση με 
οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή μορφή εργασίας (Καρανικό-
λας, 2010)

Κόστη συναλλαγών (Transactional costs): τα κόστη συναλλαγών δεν απεικονί-
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ζονται κατά την αξιολόγηση της αγοραίας αξίας. Ωστόσο, κατά την παροχή 
επενδυτικών συμβουλών, μπορεί να ζητηθεί από τους εκτιμητές να εκτιμή-
σουν την απόδοση του συνολικού επενδυμένου κεφαλαίου και να εκφράσουν 
μια αξία καθαρή από αυτά τα κόστη.

Περίοδος Διακράτησης: οι ταμειακές ροές υπολογίζονται για μια συγκεκρι-
μένη περίοδο κατά την οποία ο υποθετικός αγοραστής θα έχει στην κατοχή 
του το κτήριο πριν τελικά το πουλήσει. 

Δυνητικό ακαθάριστο εισόδημα (Τhe Potential Gross Income – PGI): είναι τα 
συνολικά έσοδα που μπορούν να προκύψουν από το ακίνητο, όταν είναι πλή-
ρως μισθωμένο.

Πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα (Effective Gross Income – EGI): αυτό προ-
έρχεται από το δυνητικό ακαθάριστο εισόδημα (PGI) απομειωμένο λόγω 
τόσο του τρέχοντος όσο και του αναμενόμενου ποσοστού κενότητας στο ακί-
νητο και της ζημίας που οφείλεται στην πιθανότητα μη είσπραξης ενοικίων 
κατά την περίοδο της μίσθωσης.

Καθαρά λειτουργικά έσοδα (Net Operating Income – NOI): πρέπει για κάθε 
ακίνητο να αξιολογούνται αφαιρώντας από το πραγματικό ακαθάριστο εισό-
δημα (EGI) όλα τα λειτουργικά κόστη που βαρύνουν τον εκμισθωτή. 

Σύγχρονο Ισοδύναμο: η μέτρηση της απόσβεσης για το «Απαξιωμένο Κόστος 
Αντικατάστασης» (ΑΚΑ) είναι μια δύσκολη επιστήμη, και το πρόβλημα επιδει-
νώνεται με ένα σύγχρονο ισοδύναμο, καθώς η σύγκριση μπορεί να μην είναι 
μεταξύ δύο παρόμοιων ακινήτων. Πράγματι, το σύγχρονο ισοδύναμο μπορεί 
να έχει ριζικά διαφορετική διάρκεια ζωής, κόστος χρήσης, χρήση ορισμένων 
υλικών, χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή/ και πρότυπα απόδοσης.

Απόσβεση: είναι μια γνώμη για τη χαμηλότερη αξία μιας κατασκευής εξαιτί-
ας οποιουδήποτε παράγοντα που σχετίζεται με το κόστος αντικατάστασης ή 
αναπαραγωγής της.

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι απόσβεσης του ΑΚΑ:

1. Φυσική φθορά.

2. Λειτουργική (ή / και τεχνική) αχρηστία.
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3. Οικονομική / εξωτερική απαξίωση.

Εναπομένουσα οικονομική ζωή: σύμφωνα με την προσέγγιση της μεθόδου 
ΑΚΑ, ο εκτιμητής πρέπει να αποφασίσει ποια είναι η πιθανή εναπομένουσα 
οικονομική ζωή του περιουσιακού στοιχείου, λαμβάνοντας υπόψη τους τρεις 
τύπους απαξίωσης που ενδέχεται να υπάρχουν.

Υπεύθυνες Επενδύσεις Ακινήτων (ΥΕΑ): είναι ένα πλαίσιο που επιτρέπει 
στους επενδυτές να μεγιστοποιήσουν τις θετικές και να ελαχιστοποιήσουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις της ιδιοκτησίας, διαχείρισης και ανάπτυξης ακινή-
των στην κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Η «Χρηματοοικονομική Πρωτο-
βουλία» του ΟΗΕ (UNEP FI) θέσπισε τις αρχές για τις «Υπεύθυνες Επενδύσεις» 
ώστε να ενσωματωθούν θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής 
διακυβέρνησης (ESG) στις εταιρικές πολιτικές και πρακτικές, προσφέροντας 
μια σειρά εργαλείων για τον σκοπό αυτόν (TEGoVA, 2021).

«Ένα υψηλής απόδοσης πράσινο κτίριο είναι ένα κτίριο σχεδιασμένο, κατα-
σκευασμένο και ικανό να λειτουργεί με τρόπο που αυξάνει την περιβαλλο-
ντική απόδοση και την οικολογική αξία με την πάροδο του χρόνου, επιδιώκει 
να δημιουργήσει μια εσωτερική περιβαλλοντική απόδοση που υποστηρίζει 
την υγεία των χρηστών και ενισχύει την ικανοποίηση και παραγωγικότητα 
τους μέσω ενσωμάτωσης οικολογικά προτιμώμενων οικοδομικών υλικών και 
συστημάτων εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής απόδοσης». Υπάρχουν 
πολλοί τρόποι για να γίνει ένα ακίνητο πιο «πράσινο», όπως:

 ▪ Εξοικονόμηση ενέργειας.

 ▪ Εξοικονόμηση νερού.

 ▪ Εκπαίδευση / ενημέρωση των ενοίκων.

 ▪ Ανακύκλωση.

 ▪ Σύνταξη εγχειρίδιου «πράσινη χρήσης» για τους ενοίκους.
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Προκειμένου για την πλήρη ενημέρωση σας σε θέματα Εκτιμήσεων, σας 
προτρέπουμε να επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους και να μελετή-
σετε τους αντίστοιχους οδηγούς:

 ☞ «Ρόλος του Μεσίτη Ακινήτων στη Διαδικασία της Εκτίμησης», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
2014.

 ☞ «Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα», 9η Έκδοση, 2020.

5.5.5 Αξιολόγηση Ευκαιριών και Κινδύνων

Μια σύγκριση των επενδυτικών επιλογών αποκαλύπτει ότι η ακίνητη περιου-
σία είναι λιγότερο ρευστή σε σύγκριση με μετοχές, ομόλογα και άλλα επεν-
δυτικά μέσα που ένας επενδυτής μπορεί να μετατρέψει σε μετρητά σχετικά 
γρήγορα και εύκολα. Ωστόσο, οι διάφορες μορφές ιδιοκτησίας ακινήτων και 
τα πολλά πλεονεκτήματα αυτής της ιδιοκτησίας διατηρούν τη δημοτικότητα 
των ακινήτων ως επένδυση.

Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ακίνητα με μετρητά ή συνδυασμό με-
τρητών και χρηματοδότησης. Τα ενυπόθηκα δάνεια έχουν συνήθως σταθερή 
διάρκεια και επιτόκιο, αλλά ορισμένα στεγαστικά δάνεια έχουν ευέλικτους 
όρους που εκμεταλλεύονται τις διακυμάνσεις της αγοράς. Οι όροι του δανεί-
ου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την επιτυχία του ακινήτου με βάση τις 
αλλαγές στα έσοδα του ακινήτου, τη συνολική οικονομία και τις προσδοκίες 
του ιδιοκτήτη από την επένδυση. Οι λόγοι για την επιδίωξη ιδιοκτησίας επί 
ακινήτων περιλαμβάνουν τη διατήρηση κεφαλαίου, αύξηση κεφαλαίου, πε-
ριοδική απόδοση (ταμειακές ροές), πλεονεκτήματα αναφορικά με τη μείωση 
φόρου εισοδήματος και την υπερηφάνεια που απορρέει από την ιδιοκτησί-
ας. Οποιοσδήποτε από αυτούς τους λόγους από μόνος του μπορεί να είναι 
αρκετός για να αγοράσει ένας επενδυτής ένα ακίνητο. Ωστόσο, ο επενδυτής 
εξετάζει συνήθως έναν συνδυασμό παραγόντων πριν πραγματοποιήσει μια 
αγορά για να αξιολογήσει τους κινδύνους που αναλαμβάνει και τις ευκαιρίες 
που προσδοκά.

Το 2004, η TEGoVA ανέπτυξε την Αξιολόγηση της Ιδιοκτησίας και της Αγοράς 
(ΡaΜ) για την αξιολόγηση της ποιότητας των ακινήτων. Η Αξιολόγηση της 
Ιδιοκτησίας και της Αγοράς (PaM) καθιστά ικανή μια τυποποιημένη και αντι-
κειμενική εκτίμηση των κινδύνων των ιδιοκτησιών, εντοπίζει τους κινδύνους 
και αποκαλύπτει τις ευκαιρίες. Αυτό το εργαλείο δεν παρέχει μόνο διαφά-

https://imegsevee.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd/
https://avag.gr/slides/%ce%bd%ce%b5%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%86%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba/
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νεια σε ότι αφορά τους κινδύνους της ιδιοκτησίας, αλλά μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για διάφορους άλλους σκοπούς όπως η ανάλυση και ο έλεγ-
χος του χαρτοφυλακίου των ακινήτων, η αξιολόγηση των κινδύνων των χαρ-
τοφυλακίων ακίνητης περιουσίας για τους σκοπούς της τιτλοποίησης ή την 
ανάλυση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για επένδυση σε ακίνητα ή 
αποεπένδυση. Καθώς η «Αξιολόγηση της Ιδιοκτησίας και της Αγοράς – (PaM)» 
αποκαλύπτει το προφίλ του «κινδύνου και των ευκαιριών» των ιδιοκτησιών, 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλη ως εργαλείο διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετρώ-
ντας της έκθεση σε κίνδυνο όσων παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή 
των επενδυτών ακίνητης περιουσίας. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει επίσης 
σε ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας στην εκτίμηση των ιδιοκτησιών.

Η «Αξιολόγηση της Ιδιοκτησίας και της Αγοράς» ακολουθεί το πρότυπο που 
χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς αξιολόγησης και τις εσωτερικές κλί-
μακες αξιολόγησης των τραπεζών. Αποτελείται από 10 βαθμούς, με το ένα (1) 
να αντιπροσωπεύει την άριστη βαθμολογία, το πέντε (5) τον μέσο όρο και το 
δέκα (10) μια καταστροφική (βαθμολογία). Μια αξιολόγηση κάτω από πέντε 
(5) αντιπροσωπεύει ευκαιρίες, μία αξιολόγηση πάνω από 5 αντιπροσωπεύει 
κινδύνους.

Η «Αξιολόγηση της Ιδιοκτησίας και της Αγοράς – (PaM)» διακρίνει τέσσερεις 
(4) τύπους ακινήτων:

1. οικιστικά ακίνητα,

2. καταστήματα λιανικού εμπορίου,

3. γραφεία και

4. αποθηκευτικούς χώρους, χώρους διανομής και χώρους παραγωγής.

Το παρακάτω πρότυπο αξιολόγησης καθορίζει όλο το φάσμα των κατηγο-
ριών κριτηρίων με τα υπο-κριτήρια τους και για τα οικιστικά ακίνητα και 
δείχνει το βάρος που δίνεται σε κάθε υπο-κριτήριο, τόσο όσον αφορά τα 
κριτήρια της κατηγορίας όσο και το μερίδιό της στη συνολική βαθμολογία.
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Κατηγορία Αγορά (Συνολική βαρύτητα 20%)

Σε Εθνικό επίπεδο 30%

5% Θεομηνίες 

30% Κοινωνικο-δημογραφική ανάπτυξη 

15% Συνολική οικονομική ανάπτυξη και διεθνής ελκυστικότητα 

40% Πολιτικές, νομικές, φορολογικές και νομισματικές συνθήκες

40% Αγορά Κατοικιών 

Σε Περιφερειακό επίπεδο 70%

5% Θεομηνίες

35% Κοινωνικο-δημογραφική ανάπτυξη

35% Οικονομική κατάσταση και ελκυστικότητα

45% Αγορά Κατοικιών

Κατηγορία Τοποθεσία (Συνολική βαρύτητα 30%)

30% Καταλληλότητα της μικροτοποθεσίας για τον τύπο ιδιοκτησίας και 
δυνητικούς χρήστες 

20% Εικόνα της γειτονιάς και της τοποθεσίας 

15% Ποιότητα των υποδομών μεταφοράς του γηπέδου και της γειτονιάς 

15% Ποιότητα των τοπικών εγκαταστάσεων εφοδιασμού του γηπέδου και 
της γειτονιάς για τους δυνητικούς χρήστες 

20% Θεομηνίες

Κατηγορία Ακίνητο (Συνολική βαρύτητα 20%)

20% Αρχιτεκτονική / τύπος κατασκευής
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10% Εξοπλισμός

15% Κατασκευαστική κατάσταση

25% Κατάσταση γηπέδου

10% Οικολογική βιωσιμότητα

20% Κερδοφορία του κτηριακού σχεδιασμού

Κατηγορία Χρηματορροές (Συνολική βαρύτητα 30%)

20% Κατάσταση ενοικιαστή / χρήστη

30% Προοπτική μισθωτικής αύξησης / Προοπτική αύξησης αξίας

20% Προοπτικές ενοικίασης

10% Ποσοστό κενών ελεύθερο / μισθωμένο

10% Ανακτήσιμα και μη ανακτήσιμα λειτουργικά έξοδα

10% Χρηστικότητα από τρίτους

Δείκτες Τιμών

Για τον υπολογισμό της καθαρής αλλαγής των τιμών, οι τιμές των ακινή-
των πρέπει να προσαρμοστούν έναντι κάθε αλλαγής της ποιότητας. Με άλλα 
λόγια, για να καταρτιστούν δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων Residential 
Property Price Index (RPPI) σταθερής ποιότητας, είναι απαραίτητο κάπως 
να ελέγχονται τυχούσες παραλλαγές στα χαρακτηριστικά καθορισμού τιμών 
των ιδιοκτησιών. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά είναι:

 ▪ Δομημένη επιφάνεια (σε τετράγωνα πόδια ή σε μέτρα τετράγωνο).

 ▪ Έκταση της γης στην οποία βρίσκεται η κατασκευή (σε τετράγωνα πό-
δια ή μέτρα τετράγωνο).

 ▪ Τοποθεσία του ακινήτου.
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 ▪ Ηλικία της οικοδομής.

 ▪ Τύπος της οικοδομής. 

Η δομή μπορεί να είναι:

 ▪ Ανεξάρτητη μονοκατοικία, εντελώς μόνη στο οικόπεδο (ή σε τμήμα 
οικοπέδου – κάθετη ιδιοκτησία) που δεν μοιράζεται τοίχους με παρα-
κείμενη δομή (detached dwelling unit) ή 

 ▪ Διπλοκατοικία, μοιράζεται έναν τοίχο με μια γειτονική μονάδα (semi-
detached dwelling unit) ή

 ▪ Διαμέρισμα – Οριζόντια ιδιοκτησία μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα ή 
μια κατοικία σε ένα συγκρότημα – πολυκατοικία που μοιράζεται κοι-
νόχρηστους χώρους με περισσότερες από δύο ιδιοκτησίες (apartment 
or condominium building).

 ▪ Υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του κτιρίου (ξύλο, τού-
βλο, πάνελ, σκυρόδεμα ή παραδοσιακά υλικά, πέτρινες – πλίνθινες 
κατασκευές), και

 ▪ Λοιπά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τις τιμές, όπως ο αριθμός των 
υπνοδωματίων, ο αριθμός των μπάνιου, θέση στάθμευσης, πισίνα, 
κλιματισμός, απόσταση από τις αγορά, υπηρεσίες, ανέσεις κ.λπ. (Eu-
rostat, 2013)

5.6 Δάνεια - Διαχείριση Υπερχρεωμένων Ιδιοκτησιών

Όπως είδαμε στην πρώτη ενότητα, με τη (ενοχική) σύμβαση του δανείου ο 
ένας από τους συμβαλλομένους μεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρή-
ματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώ-
σει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας (ΑΚ, άρθρο 806). 

Στην αγορά των ακινήτων «συγκρούονται» δυο αντίρροπες δυνάμεις που κα-
λύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες και βασίζονται σε παρόμοια οικονομικά μέ-
τρα, στις ράντες. Από τη μια βρίσκεται η καταβολή μισθωμάτων και από την 
άλλη η καταβολή δόσεων για αγορά κατοικίας μέσω δανεισμού. Αναφέρθηκε 
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ήδη ότι για να θεωρηθεί ένα χρηματικό ποσό, κεφάλαιο πρέπει να είναι πα-
ραγωγικό και ότι η απόδοση του κεφαλαίου είναι ο τόκος. Ειδικότερα για να 
αποτελεί η αγορά κατοικίας επένδυση (ή εν δυνάμει επένδυση) θα πρέπει να 
έχει ως κριτήριο, συγκεκριμένη προσδοκία μακροχρόνιας απόδοσης. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, όταν η αγορά έχει σκοπό την στέ-
γαση της οικογένειας ο παράγοντας απόδοση έρχεται σε δεύτερη προτεραι-
ότητα αφού προηγούνται οι προσδοκίες των μελών της οικογένειας. Εξατο-
μικευμένες επιλογές όπως το γούστο, η προσωπική διάκριση, οι ιδιαίτερες 
ανάγκες, «καταναλώνουν» χρηματικά ποσά και περιορίζουν τις αποδόσεις 
της επένδυσης. Στο παρελθόν η αγορά συγχωρούσε αυτές τις ιδιαιτερότητες 
και οι ιδιοκτήτες που απέκτησαν με δανεισμό τα ακίνητά τους μπορούσαν να 
τα πουλήσουν σε τιμές που τους επέτρεπαν να εξοφλήσουν με πλεόνασμα το 
όποιο υπόλοιπο δανείου. Στη δυνατότητα αποπληρωμής με πλεόνασμα, συ-
ντελούσαν οι διαρκείς αυξήσεις των εισοδημάτων, του πληθυσμού, του τουρι-
σμού και επακόλουθα της ανάγκης για περισσότερο χώρο με αποτέλεσμα να 
αυξάνονται οι τιμές σχεδόν όλων των ακινήτων.

Αν και δεν είναι κάτι καινούργιο, στο χώρο της αγοράς των ακινήτων, οι πωλή-
σεις ακινήτων σε χαμηλότερη τιμή από τις δανειακές τους υποχρεώσεις “Un-
derwater” και οι κατασχέσεις τα τελευταία χρόνια επηρέασαν πολύ περισσότε-
ρες οικογένειες και αποτέλεσαν έκτοτε «κοινωνικό πρόβλημα» που έπρεπε να 
αντιμετωπιστεί, σε συνδυασμό με την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. 

Οι συνθήκες οικονομικές ύφεσης, τα ποσοστά ανεργίας και η μετανάστευση 
παραγωγικού τμήματος του πληθυσμού, οδήγησαν στη μείωση της αγοραστι-
κής δύναμης και ζήτησης και συνακόλουθα στη μείωση των εμπορικών αξιών 
των κατοικιών με αποτέλεσμα την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ενυπό-
θηκων δανείων / Non Performing Loans (NPL), των πωλήσεων με «κούρεμα» 
μέρους της οφειλής / Short -Sales όπως και των πωλήσεων ανακτημένων από 
ακινήτων από τους πιστωτές / Real Estate Owned (REO).

Οι επαγγελματίες ακινήτων μπορούν να υποστηρίξουν τους ιδιοκτήτες-πωλη-
τές και τους αγοραστές στη μεσιτεία περιουσιακών συναλλαγών προλαμβάνο-
ντας τις κατασχέσεις ιδιοκτησιών. Οι καταρτισμένοι επαγγελματίες μπορούν 
να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο στην παροχή βοήθειας στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων καθώς και στους αγοραστές όσον αφορά στην καθοδήγηση και διεκ-
περαίωση αυτών των συναλλαγών και με αυτό τον τρόπο να συμβάλουν στην 
ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων.
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5.6.1 Αγοραστική Δύναμη

Η αγοραστική δύναμη υπολογίζεται συνδυάζοντας τις αγοραίες τιμές των 
ακινήτων με τις καταθέσεις, τα εισοδήματα και τα επιτόκια δανεισμού. Με-
λετάται δε τόσο ατομικά (για συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο αγοραστή) όσο 
και κοινωνικά (υπολογίζοντας την αγοραστική δύναμη συγκεκριμένων εισο-
δηματικών κλάσεων).

Για τον προσδιορισμό της, αρχικά υπολογίζεται η πιστοληπτική ικανότητα 
του ενδιαφερόμενου αγοραστή συνήθως χρησιμοποιείται ως δεδομένο ότι 
ο δανειολήπτης δύναται να διαθέτει το 40% των εισοδημάτων του για την 
αποπληρωμή του στεγαστικού του δανείου σε μηνιαία βάση. Στην συνέχεια 
υπολογίζεται το κεφάλαιο που μπορεί να αποπληρώσει με τις συγκεκριμένες 
μηνιαίας καταβολές. Για λόγους ασφάλειας της αποπληρωμής των δόσεων 
οι υπολογισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν ως συντελεστή τα σταθερά επιτόκια 
στεγαστικών δανείων για την επιλεχθείσα χρονική περίοδο συνολικής απο-
πληρωμής.

Πιστοληπτική Ικανότητα (Credit rating): είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότη-
τα ενός ατόμου, μιας επιχείρησης ή ακόμα και μιας χώρας στην αποπληρωμή 
των χρεών της.

Η πιστοληπτική ικανότητα αποκαλύπτει σε ένα δανειστή ή επενδυτή την πι-
θανότητα να μπορέσει ο δανειολήπτης να ανταποκριθεί στις δανειακές του 
υποχρεώσεις χωρίς τον κίνδυνο πτώχευσης. Στην προηγούμενη ενότητα επί-
σης είδαμε ότι έτσι όπως λειτουργεί η οικονομία ο παράγοντας χρόνος είναι 
καθοριστικός για την αξία των οικονομικών μεγεθών και ότι σχεδόν ποτέ το 
ίδιο πράγμα ή η ίδια ποσότητα χρήματος δεν έχει την ίδια αξία σε διαφορε-
τικές χρονικές περιόδους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης 
χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των ασφαλίστρων, των επιτο-
κίων αποπληρωμής και των απαιτούμενων εγγυήσεων για την έκδοση ενός 
δανείου.

Μια χαμηλή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας δείχνει υψηλό κίνδυνο αθέ-
τησης ενός δανείου, και, συνεπώς, οδηγεί σε υψηλά επιτόκια ή ακόμα και την 
άρνησης χορήγησης δανείου από τον πιστωτή ενώ, όσο καλύτερη είναι η πι-
στοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη, τόσο πιο πιθανό είναι μια τράπεζα ή 
κάποιο άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να επεκτείνει την πίστωση προς αυτόν.
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Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα του 
δανειολήπτη και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα του να δανείζεται χρήματα 
μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι:

 ▪ Οικονομικό ιστορικό.

 ▪ Επιτόκιο αποπληρωμής.

 ▪ Διαθεσιμότητα περιουσιακών στοιχείων.

 ▪ Ρευστότητα.

 ▪ Παρούσα οικονομική κατάσταση.

 ▪ Πιθανό μελλοντικό εισόδημα.

 ▪ Αποταμιευτική συμπεριφορά.

 ▪ Καταναλωτική συμπεριφορά.

 ▪ Ύψος υποχρεώσεων (επιπλέον χρέη και δάνεια) (www.euretirio.com, 
2021).

Για τον υπολογισμό των δόσεων και την εξοικείωση με την ορολογία δα-
νεισμού συνιστάται η επίσκεψη στον παρακάτω σύνδεσμο και ο πειραμα-
τισμός με επιλεγμένες αξίες ακινήτων και στεγαστικά προϊόντα: 

 ☞ https://money-market.gr/eiq/stegastika-daneia-sygkrish. 

5.6.2 Συναλλαγές με υπερχρεωμένους ιδιοκτήτες

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς μια περιουσιακή συναλλαγή και να παραδοθεί 
το ακίνητο ελεύθερο βαρών θα πρέπει είτε η αγοραία αξία του ακινήτου να 
καλύπτει τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη πωλητή είτε ο ιδιοκτήτης να μπορεί 
να καλύψει τις επί πλέον υποχρεώσεις από ίδια χρήματα ή πωλήσεις άλλων 
περιουσιακών του στοιχείων.  

http://www.euretirio.com
https://money-market.gr/eiq/stegastika-daneia-sygkrish
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Εάν η προηγούμενη συνθήκη δεν ισχύει, θα πρέπει να συμφωνήσουν για τη 
συναλλαγή όλοι όσοι έχουν οικονομικές απαιτήσεις από τον ιδιοκτήτη/πω-
λητή και όπως είναι φυσικό όσοι περισσότεροι είναι οι εμπλεκόμενοι σε μια 
συναλλαγή τόσο δυσκολεύει η επίλυση του προβλήματος.

Οι ιδιώτες πιστωτές και οι τράπεζες, σε αρκετές περιπτώσεις, αφού επιβε-
βαιώσουν την πραγματική αξία του ακινήτου και την πραγματική αδυναμία 
του πωλητή δέχονται να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους και να δεχθούν να 
ολοκληρωθεί «συναλλαγή» διαγράφοντας τμήμα από τα οφειλόμενα χρήμα-
τα. Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο, οι υποθέ-
σεις περιπλέκονται και απομένει για τους πιστωτές ως μοναδική διέξοδος ο 
«πλειστηριασμός» με τον οποίο περιορίζονται σημαντικά οι απαιτήσεις του 
Δημοσίου. Επίσης, με τον πλειστηριασμό επιλύονται και αυθαιρεσίες του 
ΓΟΚ που υπό κανονικές συνθήκες συναλλαγών δεν θα μπορούσαν να τακτο-
ποιηθούν. 

Οι τράπεζες, στα πλαίσια εξυγίανσης των οικονομικών τους, σε αρκετές πε-
ριπτώσεις πωλούν και μεταβιβάζουν επισφαλείς απαιτήσεις από συμβάσεις 
δανείων και πιστώσεων σε (Dept Funds) δηλαδή σε Εταιρίες Απόκτησης Απαι-
τήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΑΑΔΠ) ή αναθέτουν τη διαχείρισή τους 
σε (Servicers) δηλαδή σε Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και 
Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ). Oι παραπάνω εταιρείες είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα, 
λαμβάνουν ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και εποπτεύονται για 
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου από την Τράπεζα 
της Ελλάδος.

Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει την πιθανή εξέλιξη της πώλησης 
ενός ακινήτου.
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Ο επαγγελματίας ακινήτων θα πρέπει να λειτουργεί ως «πηγή συμβουλής και 
υποστήριξης» για τους πελάτες του και να πλαισιώνει τις υπηρεσίες του με 
βάση τους παρακάτω κανόνες:

 ▪ Εναρμονίζεται με την κρατική νομοθεσία σχετικά με τις διαδικασίες.

 ▪ Διερευνά εάν υπάρχει πραγματική αδυναμία / δυσκολία πληρωμής.

 ▪ Βοηθά τους ιδιοκτήτες να κατανοήσουν τις επιλογές τους.

 ▪ Συστήνει στους ιδιοκτήτες να προσλάβουν ειδικούς λογιστές και νο-
μικούς.

 ▪ Προτείνει στους ιδιοκτήτες κατοικιών να αναζητούν βοήθεια με σκο-
πό την αποφυγή της κατάσχεσης του ακινήτου τους. 

 ▪ Προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών να προφυλαχτούν από τυχόν 
απάτες.

 ▪ Δεν κρίνει δανειστές και δανειζόμενους. 

 ▪ Δεν υπερεκτιμά τις γνώσεις και την εμπειρία σας.

 ▪ Δεν συμβουλεύει για φορολογικά και νομικά θέματα (συνέπειες).

 ▪ Δεν συμμετέχει σε επαναδιαπραγμάτευση όρων του τρέχοντος δανεί-
ου.

 ▪ Δεν προβαίνει σε σημαντικές αλλαγές στις συμβάσεις και δεν ερμη-
νεύει νομικές ρήτρες.

Παράβαση των παραπάνω επισείει πειθαρχικές ποινές και δημιουργεί κινδύ-
νους αστικών αξιώσεων και αποζημίωσης.

Τέλος η σύνταξη ψευδών εκτιμήσεων «διευκόλυνσης δανειοληπτών» όπως 
και η υπόκρυψη του πραγματικού τιμήματος αποτελεί όχι μόνο πειθαρχικό 
αλλά και ποινικό αδίκημα.
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Για πληρέστερη ενημέρωση όσον αφορά τις διαδικασίες και τους τύπους 
ρυθμίσεων και οριστικών διευθετήσεων για δανειολήπτη, ο οποίος βρί-
σκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και αδυνατεί να ανταποκριθεί 
στους όρους πιστοδότησης προτείνεται η μελέτη του Κώδικα Δεοντολο-
γίας του ν. 4224/2013 που οφείλουν να υιοθετούν τα τραπεζικά ιδρύματα 
που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος: 

 ☞ https://www.nbg.gr/greek/law-4224/Documents/%CE%95%CE%A0%C
E%91%CE%98_195_1.pdf.

5.7 Ισχύοντες Φόροι - Τέλη - Επιβαρύνσεις στην Ιδιωτι-
κή Ακίνητη Περιουσία

5.7.1 Εισαγωγή

Σε διεθνές επίπεδο η φορολογία στην ακίνητη περιουσία συμβάλει με μικρό 
ποσοστό στα συνολικά φορολογικά έσοδα – τα φορολογικά έσοδα προέρχο-
νται κυρίως από φόρους στο εισόδημα, την κατανάλωση και από τις ασφα-
λιστικές εισφορές.

Η σκοπιμότητα επιβολής φόρου στην ακίνητη περιουσία μπορεί να εξεταστεί 
από διάφορες πλευρές. Τα ακίνητα προσφέρουν μια σχετικά καλή προσέγγι-
ση της συνολικής περιουσίας, η οποία αποτελεί δείκτη της φοροδοτικής ικα-
νότητας στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημα δεν φορολογείται πλή-
ρως ή η κατοχή της δημιουργεί πρόσθετα πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα 
δανεισμού με καλύτερους όρους λόγω ατελειών στις αγορές κεφαλαίου. Αν 
ο φόρος ακινήτων επιβάλλεται σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να θεωρηθεί ως 
αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, ικανοποιώ-
ντας τη φορολογική αρχή της ανταποδοτικότητας. Μια άλλη οπτική είναι 
αυτή της φορολόγησης των υπηρεσιών στέγασης που προσφέρει ένα ακί-
νητο με ένα φόρο κατανάλωσης, αν και για τις κατοικίες και τα υπόλοιπα 
κτήρια, η φορολογία μπορεί να συνδέεται τόσο με την καταναλωτική όσο και 
με την επενδυτική χρήση τους.

Το κριτήριο της φορολόγησης που επιλέγεται τελικά, έχει διαφορετικές συ-
νέπειες για τον σχεδιασμό του φόρου προκειμένου να διατηρείται η φορο-
λογική ουδετερότητα και να περιορίζονται οι επιπτώσεις στην οικονομική 

https://www.nbg.gr/greek/law-4224/Documents/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%98_195_1.pdf
https://www.nbg.gr/greek/law-4224/Documents/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%98_195_1.pdf
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αποτελεσματικότητα. Ένας ετήσιος φόρος ακινήτων αποτελεί μια πρακτική 
προσέγγιση για τον συμβιβασμό των παραπάνω παραμέτρων, κυρίως λόγω 
των δυσκολιών που σχετίζονται με την αποτίμηση του τεκμαρτού εισοδήμα-
τος ή της αξίας κατανάλωσης των υπηρεσιών στέγασης.

Η προοδευτικότητα του φόρου στην ακίνητη περιουσία συνδέεται με τη θε-
ώρησή της ως κεφάλαιο ή επενδυτικό αγαθό. Στο πλαίσιο αυτό, όμως, θα 
πρέπει να συνυπολογίζεται η επίπτωση της προοδευτικότητας του φόρου 
στις αποδόσεις των ακινήτων, ιδίως σε σύγκριση με τις αποδόσεις σε εναλ-
λακτικές επενδύσεις παρόμοιου αντιλαμβανόμενου κινδύνου, καθώς και 
στη φοροδοτική ικανότητα (στις περιπτώσεις που το ακίνητο δεν αποφέρει 
χρηματικό εισόδημα). Η αγορά ακινήτων και η επενδυτική / κατασκευαστική 
δραστηριότητα μπορεί να επηρεαστούν έντονα από διαφοροποιήσεις στις 
αποδόσεις που μπορεί να προκληθούν από την προοδευτική φορολόγηση 
των ακινήτων.

Σύμφωνα με την επικρατούσα θεώρηση, οι φόροι στην ακίνητη περιουσία εί-
ναι λιγότερο επιβαρυντικοί για την οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με άλλους 
φόρους. Εντούτοις, η επιβολή ενός νέου φόρου στα ακίνητα έχει συχνά επι-
πτώσεις που δεν είναι άμεσα αντιληπτές, καθώς ανάλογα με το ύψος και τη 
δομή του φόρου επηρεάζονται το τραπεζικό σύστημα, οι μακροοικονομικές 
επιδόσεις της οικονομίας και, τελικά, τα πραγματοποιούμενα φορολογικά 
έσοδα από άλλες πηγές. Συνεπώς, ο σχεδιασμός των φόρων στην ακίνητη 
περιουσία οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός προκειμένου να αποφεύ-
γονται οι ακούσιες συνέπειες που προκαλούνται από αυτούς (Μανιάτης και 
Παύλου, 2018).
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5.7.2 Φορολόγηση Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η φορολόγηση που συνδέεται με την ακίνητη περιουσία μπορεί 
να διακριθεί σε τέσσερις κατηγορίες:

 ▪ στους φόρους συναλλαγών ακινήτων,

 ▪ στους φόρους ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας,

 ▪ στους φόρους διάθεσης και εκμετάλλευσης ακινήτων,

 ▪ τεκμήρια διαβίωσης.

Είναι γνωστό ότι η φορολόγηση στην Ελλάδα δεν είναι σταθερή και τα ποσά 
που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα 
στιγμή. Για το λόγο αυτό συνιστάται η παρακολούθηση και επικαιροποίησή 
τους. Σημαντική αξιόπιστη πηγή αποτελεί η ιστοσελίδα της ΠΟΜΙΔΑ η οποία 
παρέχει και πρόσθετες υπηρεσίες ενημέρωσης στα μέλη της (ΠΟΜΙΔΑ, 2021).

Στον παρακάτω πίνακα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ) παρουσιάζονται αναλυτικά οι φόροι και τα τέλη που επιβάλλονται 
στην ακίνητη ιδιοκτησία. 
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5.7.3. Φόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από 
ακίνητα

Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων δεί-
τε τη σχετική κλίμακα. 

15/35/45,00 %

Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθω-
μάτων κατοικιών).

3,6 %

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών 
προσώπων δείτε τη σχετική κλίμακα. 

*Δεν θα επιβληθεί ειδικά στα εισοδή-
ματα του 2020 που θα δηλωθούν το 
έτος 2021. 

2,20–10,00%

Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν πα-
ραχώρηση κατοικίας προς τέκνα ή 
γονείς, για το άνω των 200 τ. μ. τμήμα 
της, ή προς τρίτο για όλο το εμβαδόν.

3% επί αντικειμενικής αξίας

Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε 
ιδιόκτητη ή μισθωμένη α’+ β’ κατοικία.

Αναλόγως εμβαδού & ΤΖ

Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμο-
ποίηση επαγγελματικής στέγης.

3 % επί αντικειμενικής αξί-
ας

Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο φυ-
σικών & νομικών προσώπων, δείτε τη 
σχετική κλίμακα. 

Μειώθηκε κατά 10–30% από το 2019.

Κτίσματα: 2,50–16,25 € / 
τ.μ.

Οικόπεδα: 0,0037–11,25 € 
/ τ.μ.

http://www.pomida.gr/forologikes_klimakes.php
http://www.pomida.gr/forologikes_klimakes.php
http://www.pomida.gr/forologikes_klimakes.php
http://www.pomida.gr/forologikes_klimakes.php
http://www.pomida.gr/forologikes_klimakes.php
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Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου 
αστικής περιουσίας με αφορολόγητο 
ποσό 250. 000 ευρώ για τα φυσικά 
πρόσωπα, δείτε τη σχετική κλίμακα. 

Μειώθηκε κατά 10–30% από το 2019.

Φυσικό πρόσωπο: 1,5‰-
1,15%

Νομικό πρόσωπο: 2,5-
5,50‰

Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
(ΤΑΠ) (κτίσματα + οικόπεδα).

0,25–0,35‰ (δυνητικά έως 
10πλάσιο στους υπερχρεω-
μένους ΟΤΑ!)

Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 
Υπεράκτιων Εταιριών.

15 % (πλην απρόσοδων 
κ.λπ.)

Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινή-
των επιχειρήσεων (περιοδικός).

Γη 5 %, κτίρια 8 %

Φόροι – τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων

ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμά-
των και στην αντιπαροχή (υπό αναστο-
λή έως 31.12.2022).

24 %

Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακι-
νήτων (υπό αναστολή έως 31.12.2022).

15 %

Φόρος Μεταβίβασης / Χρησικτησίας 
Ακινήτων.

3%

Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικο-
πέδων). 

1,5%

http://www.pomida.gr/forologikes_klimakes.php
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Φόρος Διανομής Ακινήτων. 0,75%

Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων:

α) Δημοτικός φόρος και

β) Νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Τα-
μείων Οδοποιίας (ν. 4110/13).

3 % επί του ΦΜΑ

7% επί του ΦΜΑ

Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβι-
βαστικών συμβολαίων.

4,75‰ στα έμμισθα υποθη-
κοφυλακεία

5‰ + 1‰ στα νέα κτηματο-
λογικά γραφεία

Φόροι κληρονομιάς / γονικής παροχής και δωρεάς ακινήτων

Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παρο-
χής ακινήτων.

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

Α’ Κατηγορία: προς τέκνα (γονική πα-
ροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς.

1–10 %

Β’ Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελ-
φούς, θείους, ανιψιούς, παππούδες 
κ.λπ. 

5–20 %

Γ’ Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς 
και ξένους.

20–40 %

Φόρος Δωρεάς ακινήτων. Δείτε τις σχετικές κλίμακες

Α’ Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύ-
γους, γονείς.

1–10 %

http://www.pomida.gr/forologikes_klimakes.php
http://www.pomida.gr/forologikes_klimakes.php
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Β’ Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελ-
φούς, θείους, ανιψιούς, παππούδες 
κ.λπ. 

5–20 %

Γ’ Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς 
και ξένους.

20–40 %

Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών 
και γονικών παροχών.

7,75‰ στα υποθηκοφυλα-
κεία

8‰+1‰ στα κτηματολογι-
κά γραφεία

Τέλη, φόροι και εισφορές υπέρ ΟΤΑ και «Τρίτων»

Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας – Φωτι-
σμού.

Καθορίζονται από κάθε 
ΟΤΑ

Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμε-
νων Χώρων.

Καθορίζονται από κάθε 
ΟΤΑ

Δυνητικά Δημοτικά Τέλη (με διάφορες 
αιτιολογίες).

Καθορίζονται από κάθε 
ΟΤΑ

Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας.

Kwh x Μον. Χρ. € / Kwh

Τέλος υπέρ της ΕΡΤ. 3 ευρώ / μήνα

Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση 
– χρήση). 

Καθορίζεται από ΔΕΚΟ – 
ΟΤΑ

Εισφορές σε γη και χρήμα για έντα-
ξη σε σχέδια πόλεων (ν. 1337/83, ν. 
2508/97, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 1, παράγραφος 7 του ν. 
4315/2014 (ΦΕΚ Α 269/Α’/24.12.2014, 
κ.λπ.).

σε γη 10 έως 50%,

σε χρήμα έως 25%
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Τέλη κτηματογράφησης, αντιγράφων κ.λπ. προς το «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο»

Εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης.

35 € / δικαίωμα + 1‰ επί 
αντικειμενικής αξίας άνω 
των 20.000 € με όριο τα 
900 €, η είσπραξη του 
οποίου εκκρεμεί

Αναλογικά τέλη εγγραφής προσημει-
ώσεων.

8‰

Πάγιο τέλος για την καταχώρηση κάθε 
δικαιοπραξίας.

15,5 € συν μεγαρόσημα

Τέλος έκδοσης αντιγράφου από το αρ-
χείο του Κτηματολογικού Γραφείου.

4,5 € και τα υπόλοιπα είναι 
μεγαρόσημα 3 € συν 2 € 

Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού από τα 
βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου.

9,5 €

Τέλος έκδοσης αποσπάσματος κτημα-
τολογικού διαγράμματος.

15 € (κάποια Κτηματολογι-
κά Γραφεία έχουν και ΦΠΑ)

Τέλος έκδοσης κτηματογραφικού δια-
γράμματος.

33 €

Πρόσθετο τέλος μεταγραφής επί της 
αξίας κάθε ακινήτου.

1‰

Φόροι, Τέλη και Εισφορές οικοδομικής αδείας – ανέγερσης κτιρίων – 
αυθαιρέτων κ.λπ. 

Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας 
εντός σχεδίου ακινήτου – επί  εκτός 
σχεδίου ακινήτου, υπέρ του Πράσινου 
Ταμείου (ν. 4759/2020).

1% επί προϋπολογισμού 

5% επί κόστους αδείας
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Τέλος οικοδομικών εργασιών. Ψήφισμα ΚΗ΄/1947

Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ. Επί προϋπολογισμού

Εργοδοτικές εισφορές προς ΕΦΚΑ.
(+ -) 90% επί τεκμαρτού 
ημερομισθίου

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικο-
δομικών υλικών και εργασιών.

24%

Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρο-
μίου.

Καθορίζονται από κάθε 
ΟΤΑ

Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου 
(υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου).

ν. 4483/1965 (άρθρο 8)

Πολεοδομικά πρόστιμα αυθαιρέτων 
κ.λπ. 

Καθορίζονται από το ν. 
4759/2020

5.7.4 Φόροι, Τέλη κ.λπ. που προσδιορίζονται από τις 
αντικειμενικός προσδιορισμένες αξίες των ακινή-
των

Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκ-
μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρή-
σης ακινήτου. 

3% επί αντικειμενικής αξίας

Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίη-
σης επαγγελματικής στέγης.

3% επί αντικειμενικής αξίας

Αντικειμενική δαπάνη («τεκμήριο») δι-
αβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α’ 
+ β’ κατοικία

Αναλόγως εμβαδού & ΤΖ
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Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο.

Κτίσματα: 2,50–16,25 € / 
τ.μ.

Οικόπεδα: 0,0037–11,25 € 
/τ.μ.

Συμπληρωματικός φόρος επί συνό-
λου περιουσίας – αφορολόγητο ποσό 
250.000 €.

Φυσικά πρόσω-
πα:1,5‰-1,15%

Νομικά πρόσω-
πα:2,5–5,50‰

Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
(ΤΑΠ) (κτίσματα + οικόπεδα).

0,25–0,35‰

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτι-
ων Εταιριών.

15%

ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμά-
των και στην αντιπαροχή (επί της αξί-
ας των κτισμάτων).

24 %

Φόρος Μεταβίβασης / Χρησικτησίας 
Ακινήτων

ν. 1521/1950 Περί φόρου μεταβιβάσε-
ως ακινήτων

3 %

Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: 
α) Δημοτικός φόρος και

β) Φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων 
Οδοποιίας (ν. 4110/13)

3% επί του ΦΜΑ

7% επί του ΦΜΑ

Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικο-
πέδων). 

1,5%
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Φόρος Διανομής Ακινήτων. 0,75%

Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινή-
των.

3% επί ΦΜΑ

Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβι-
βαστικών συμβολαίων.

4,75‰ στα έμμισθα υποθη-
κοφυλακεία

5‰+1‰ στα κτηματολογι-
κά γραφεία

Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παρο-
χής ακινήτων.

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

Φόρος Δωρεάς ακινήτων. Δείτε τις σχετικές κλίμακες

Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών 
και γονικών παροχών.

7,75‰ στα υποθηκοφυλα-
κεία

8‰+1‰ στα κτηματολογι-
κά γραφεία

Αναλογικό τέλος κτηματογράφησης 
προς το «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

1‰ επί αντικειμενικής αξί-
ας 

άνω των 20.000 € με όριο 

τα 900 €

Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή 
διατήρησης αυθαιρέτων.

Βλ. ν. 4759/2020

Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε 
σχέδια πόλεων (Ν. 1337/83, Ν. 2508/97, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
παράγραφος 7 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 
269/Α’/24.12.2014 κ.λπ.).

σε γη 10 έως 50%,

σε χρήμα έως 25%

https://www.pomida.gr/forologikes_klimakes.php
https://www.pomida.gr/forologikes_klimakes.php
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5.7.5 Τεκμήρια διαβίωσης

Τεκμήριο διαβίωσης: είναι το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται να 
έχετε για να μπορείτε να συντηρείτε τα περιουσιακά σας στοιχεία κινητά και 
ακίνητα (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κατοικίες – κύρια και δευτερεύουσες 
– κ.λπ.) καθώς και του ελάχιστου κόστους ετήσιας διαβίωσής σας. Το τεκμή-
ριο υπολογίζεται χωριστά για κάθε περιουσιακό στοιχείο με συγκεκριμένα 
κριτήρια από τη φορολογική αρχή» (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
2021).

Τα τεκμήρια διαβίωσης επιβάλλονται ανεξάρτητα από το εάν κάποιος είναι 
ιδιοκτήτης, μισθωτής ή του έχει παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση μιας κατοι-
κίας. Δεν εφαρμόζονται σε όσους φιλοξενούνται σε κατοικία μαζί με τον 
ιδιοκτήτη στο ίδιο σπίτι.

Αναλυτικότερα, για κάθε φορολογούμενο ο οποίος απέκτησε εισόδημα από 
οποιαδήποτε πηγή (π.χ. ακόμα κι από τόκους καταθέσεων, επιδόματα τέκνων 
κ.λπ.), η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι ισχύει ελάχιστο τεκμήριο διαβί-
ωσης:

 ▪ 3.000 ευρώ αν είναι άγαμος ή έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίω-
σης κι έχει επιλέξει να υποβάλει τη δήλωσή του χωριστά από τη σύζυ-
γο ή τον σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης.

 ▪ 2.500 ευρώ αν είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης κι 
έχει επιλέξει να υποβάλει κοινή δήλωση με την ή τον σύζυγο ή με το 
έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία που δηλώνει ο φορολογού-
μενος υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της, ως ακολούθως:

 ▪ Μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.μ.

 ▪ Από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.μ.

 ▪ Από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.μ.

 ▪ Από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.μ.
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 ▪ Από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.μ.

Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας ισχύει τεκμήριο 40 ευρώ 
ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του ακι-
νήτου. 

Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρί-
σκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τε-
τραγωνικό μέτρο και κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με 
αντικειμενικές τιμές από 5.000 ευρώ ανά τ.μ. και άνω. Για τις μονοκατοικίες, 
τα παραπάνω ποσά λαμβάνονται υπόψη αυξημένα κατά 20%. Επίσης για τις 
δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά τεκμηρίου λαμβάνονται υπόψη 
μειωμένα κατά 50%. 

Επισημαίνεται επίσης ότι στα τεκμήρια διαβίωσης των κατοικιών προστίθε-
ται επιπλέον τεκμήριο εάν στην κατοικία υπάρχει πισίνα. 

Τα παραπάνω στοιχεία παρατίθενται για να έχει ο μεσίτης ακινήτων μια 
σφαιρική εικόνα του πεδίου της φορολόγησης και όχι για να παρέχει φο-
ρολογικές πληροφορίες στους εντολείς / πελάτες του στους οποίους απαι-
τείται να συνιστά τη συνδρομή φοροτεχνικού πριν από κάθε συναλλαγή / 
επένδυση.

Στο σημείο αυτό ανατρέξτε προαιρετικά στην έκδοση της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων «Οδηγός Κατοικιών Εξωτερικού σε Φορολογι-
κά και Τελωνειακά Θέματα» για να ενημερωθείτε σχετικά με θέματα που 
αφορούν αλλοδαπούς επενδυτές και κάθε θεωρούμενο «φορολογικό κά-
τοικο εξωτερικού»:

 ☞ https://www.aade.gr/polites/teloneiakes-ypiresies/teloneia/katoikoi-
exoterikoy. 

Σημαντική για κάθε φορολογικό κάτοικο εξωτερικού είναι επίσης και η 
ΠΟΛ 1201/2017, η οποία είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 ☞ https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/336882/pol-1201–2017

https://www.aade.gr/polites/teloneiakes-ypiresies/teloneia/katoikoi-exoterikoy
https://www.aade.gr/polites/teloneiakes-ypiresies/teloneia/katoikoi-exoterikoy
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/336882/pol-1201-2017
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Σύντομες ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

1. Για την αναχρηματοδότηση μιας δανειακή σύμβασης χρειάζεται ο ιδιο-
κτήτης να γνωρίζει την τρέχουσα αξία του ακινήτου του; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ

2. Ο εκτιμητής, μελετώντας τη Βέλτιστη Χρήση, σε αναπτυγμένες και όχι σε 
κενές εκτάσεις μπορεί να συστήσει να γκρεμιστούν, να ανακαινιστούν με 
κάποιο τρόπο ή να παραμείνουν ως έχουν. 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ

3. Οι γείτονες μπορεί να επηρεάσουν την αξία ενός συγκεκριμένου σπιτιού; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ

4. Όταν τα επιτόκια είναι υψηλά παλαιότερα σπίτια γίνονται ελκυστικά για 
αγορά 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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5. Ένα ανεξάρτητο σπίτι σε μια διασταύρωση δύο δρόμων εκτιμάται πάντα 
σε υψηλότερη αξία από ένα ανεξάρτητο σπίτι στη μέση του τετραγώνου; 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

6. Είναι η αμοιβή των ενεργειακών επιθεωρητών για την έκδοση Π.Ε.Α. είναι 
ελεύθερα διαπραγματεύσιμη; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ

7. Ο θεωρούμενος φορολογικός κάτοικος εξωτερικού είναι υποχρεωμένος 
να υποβάλλει ηλεκτρονικά την φορολογική του δήλωση στην ΔΟΥ κατοί-
κων εξωτερικού και να δηλώνει το εισόδημα που απέκτησε από πηγή ει-
σοδημάτων μόνο στην Ελλάδα ενώ στο άλλο κράτος θα δηλώνει και θα 
φορολογείται κάθε χρόνο για το παγκόσμιο εισόδημά του 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

8. Φορολογείται το ποσό των τεκμηρίων όταν είναι μεγαλύτερο από τα 
ποσό των δηλουμένων πραγματικών εισοδημάτων; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ
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9. Επιβαρύνεται ο λήπτης στεγαστικού δανείου με νομικά έξοδα για την 
διαδικασία εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ

10. Το δημογραφικό στοιχείο της γήρανσης του πληθυσμού επηρεάζει την 
ζήτηση κατοικιών; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ

11. Η τάση που διαμορφώνουν οι τιμές μιας κατηγορίας ακινήτων σε μία πε-
ριοχή δεν επηρεάζεται καθοριστικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
προσφερόμενων ακινήτων 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

12. Το κόστος χρηματοδότησης και οι όροι χορήγησης στεγαστικών δανεί-
ων δεν παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση των τιμών των ακινήτων 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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13. Οι μεταβολές στην προσφορά και ζήτηση κατοικιών επηρεάζουν την 
στεγαστική πίστη 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

14. Αποτελεί όρο στη σύμβαση σύναψης στεγαστικού δανείου η χρονική 
στιγμή της αλλαγής του επιτοκίου από σταθερό σε κυμαινόμενο; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ

15. Ο λήπτης στεγαστικού δανείου είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει την 
υποθήκη μόνο μέσω της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

16. Σε ένα στεγαστικό δάνειο με περίοδο χάριτος ο δανειολήπτης δύναται 
να μην καταβάλει δόσεις για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αλλά καλείται 
να πληρώσει υψηλότερη δόση αργότερα και μάλιστα με επιπλέον τόκο 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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17. Ο κύριος φόρος του ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας της 
ακίνητης περιουσίας 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

18. Τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε υψηλότερους ορόφους επιβαρύνο-
νται περισσότερο με κύριο φόρο 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

19. Οι προσόψεις του κτίσματος δεν επηρεάζουν τον κύριο φόρο 

ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ
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Προτεινόμενες μελέτες περίπτωσης 

1. Ρυθμός απορρόφησης

Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν να υπολογίσουν το ρυθμό απορρόφησης 
συγκεκριμένης κατηγορίας ακινήτων στην περιοχή που δραστηριοποιούνται

2. Υπολογισμός Αγοραστικής Δύναμης

Οι εκπαιδευόμενοι παραλαμβάνουν το πρότυπο excel και υπολογίζουν την 
αγοραστική ικανότητα αφού τους δοθούν συγκεκριμένα εισοδηματικά στοι-
χεία.

3. Συλλογή και στατιστική επεξεργασία συγκριτικών στοιχείων

Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν όλες τις δημοσιεύσεις 
για συγκεκριμένο τύπο ακινήτων σε περιοχή που γνωρίζουν καλά και υπολο-
γίζουν τα στατιστικά στοιχεία που ο εκπαιδευτής τους ζητά (π.χ. εύρος τιμών, 
μέση τιμή, διάμεσο κ.ά.)

4. Χρήση Στατιστικών δεδομένων

Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν στατιστικών πηγές και συντάσσουν έκθεση – 
αναφορά με δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για συγκεκριμένη περιοχή

5. Χρήση Στατιστικών Δεικτών

Οι εκπαιδευόμενοι υπολογίζουν με βάση τους δείκτες τιμών ακινήτων της 
ΤτΕ δοσμένη αγοραία αξία ακινήτου σε παρελθοντικό χρόνο.
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Σύνοψη θεματικής ενότητας

Στην πέμπτη και τελευταία θεματική ενότητα αναλύθηκαν σε βασικό επίπεδο 
οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του μεσίτη, του διαχειριστή, του πιστοποιημέ-
νου εκτιμητή και του πραγματογνώμονα και παρουσιάστηκαν τόσο οι αρχές 
όσο και η διαδικασία της εκτίμησης ακινήτων. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε 
η συνολική οικονομική διάσταση του ακινήτου η οποία συνδέθηκε με τις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες του μεσίτη ακινήτων. Έγινε επισκόπηση στοιχείων της 
στατιστικής των επιχειρήσεων και των οικονομικών μαθηματικών που είναι 
απαραίτητα για την ανάγνωση, κατανόηση των οικονομικών δεικτών και την 
εφαρμογή των εκτιμητικών μεθόδων. Επίσης αναπτύχθηκαν θέματα φορολό-
γησης και χρηματοδότησης όπως και διαχείρισης ακινήτων υπερχρεωμένων 
ιδιοκτητών.
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