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παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. 
 
 
 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. 
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Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό 
συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος) σε δύο δικαιούχους. Την αυθαίρετη 
κατασκευή την “υλοποίησε” και την χρησιμοποιεί μόνο ο ένας. 

• Το αυθαίρετο κτίσμα έχει υλοποιηθεί σε κοινόχρηστο – κοινόκτητο χώρο ακινήτου (οικοπέδου). 
Αδιάφορη από νομικής απόψεως η επιλογή και η χρήση του αυθαιρέτου από έναν συνιδιοκτήτη 

• Απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού “συνολικού” οικοπέδου. (συναίνεση  όλων, κοινή 
δήλωση). 



       Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % 
έκαστος) σε δύο δικαιούχους. Την αυθαίρετη κατασκευή την “υλοποίησε” και 
την χρησιμοποιεί μόνο ο ένας.   

   

• Το αυθαίρετο κτίσμα έχει υλοποιηθεί σε κοινόχρηστο – κοινόκτητο χώρο ακινήτου (οικοπέδου). 
Αδιάφορη από νομικής απόψεως η επιλογή και η χρήση του αυθαιρέτου από έναν συνιδιοκτήτη 

• Απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού “συνολικού” οικοπέδου. (συναίνεση όλων , κοινή 
δήλωση). 



 
 

Οριζόντιες Ιδιοκτησίες (κατ΄όροφο) χωρίς αποκλειστική χρήση.  

• Η αυθαίρετη κατασκευή – σε κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο .  
• Ανεξαρτήτως ιδιαιτέρων συμβάσεων – συμφωνιών , απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού 

“συνολικού” οικοπέδου. (συναίνεση όλων , κοινή δήλωση). 
• Μεγάλο ζήτημα που θα απασχολήσει από νομικής απόψεως πολλές περιοχές. 
• διαφορετική προσέγγιση θα δημιουργήσει ποικίλλα νομικά προβλήματα στο μέλλον σε σχέση με το 

εμπράγματο δίκαιο. 
 



 
 

Οριζόντιες Ιδιοκτησίες (κατ΄όροφο) χωρίς αποκλειστική χρήση.  

• Η αυθαίρετη κατασκευή – σε κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο .  
• Ανεξαρτήτως ιδιαιτέρων συμβάσεων – συμφωνιών , απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού 

“συνολικού” οικοπέδου. (συναίνεση όλων , κοινή δήλωση). 
• Μεγάλο ζήτημα που θα απασχολήσει από νομικής απόψεως πολλές περιοχές. 
• διαφορετική προσέγγιση θα δημιουργήσει ποικίλλα νομικά προβλήματα στο μέλλον σε σχέση με το 

εμπράγματο δίκαιο. 
 



 
 

Οριζόντιες Ιδιοκτησίες (κατ΄όροφο) με αποκλειστική χρήση.  

Η αυθαίρετη κατασκευή – σε αυτοτελή χώρο αποκλειστικής χρήσης. 
Δεν  απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού “συνολικού” οικοπέδου.  
Η υπέρβαση δόμησης και η αυθαίρετη κατασκευή καταλογίζεται στον δικαιούχο 
εμπραγμάτου δικαιώματος επί της oριζοντίου (που της αντιστοιχεί το  τμήμα 
Αποκλειστικής χρήσης). Σε περίπτωση μελλοντικής έκδοσης άδειας ο υπολογισμός 
για τον συντελεστή δόμησης αφορά σε κάθε τμήμα αναλόγως των ποσοστών 
συνιδιοκτησίας.- Σοβαρό νομικό ζήτημα που προϋποθέτει την αλλαγή του άρθρου 23 
του Γ.Ο.Κ. 



 
 

Οριζόντιες Ιδιοκτησίες (κατ΄όροφο) με αποκλειστική χρήση.  

Η αυθαίρετη κατασκευή – σε αυτοτελή χώρο αποκλειστικής χρήσης. (Ειδική 
διάταξη για δώμα με τμήμα αποκλειστικής χρήση .Συμ/φική πράξη και μεταγραφή) 
Δεν  απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού “συνολικού” οικοπέδου.  
Η υπέρβαση δόμησης και η αυθαίρετη κατασκευή καταλογίζεται στον δικαιούχο 
εμπραγμάτου δικαιώματος επί της οριζοντίου (του τμήματος δηλαδή). Σε 
περίπτωση μελλοντικής έκδοσης άδειας ο υπολογισμός για τον συντελεστή 
δόμησης αφορά σε κάθε τμήμα αναλόγως των ποσοστών συνιδιοκτησίας. Σοβαρό 
νομικό ζήτημα που θα μας απασχολήσει. Απαιτείται και η τροποποίηση του άρθρου 
23 του Γ.Ο.Κ 



 
 

Οριζόντιες Ιδιοκτησίες (κατ΄όροφο) χωρίς αποκλειστική χρήση.  
Αλλαγή χρήσης Ημιυπαιθρίου ή/και εξώστη 

• Η αυθαίρετη κατασκευή – σε αυτοτελή χώρο αποκλειστικής χρήσης. (ημιυπαίθριος. Τμήμα 
μεταβιβαζόμενου διαμερίσματος. 

• Δεν  απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού “συνολικού” οικοπέδου.  
• Η υπέρβαση δόμησης και η αυθαίρετη κατασκευή καταλογίζεται στον δικαιούχο εμπραγμάτου 

δικαιώματος επί της καθέτου (του τμήματος δηλαδή). Σε περίπτωση μελλοντικής έκδοσης άδειας 
ο υπολογισμός για τον συντελεστή δόμησης αφορά σε κάθε τμήμα αναλόγως των ποσοστών 
συνιδιοκτησίας. Σοβαρό νομικό ζήτημα που προϋποθέτει την αλλαγή του άρθρου 23 του Γ.Ο.Κ. 
 



 
 

Οριζόντιες Ιδιοκτησίες (κατ΄όροφο) χωρίς αποκλειστική χρήση.  
Αλλαγή χρήσης Ημιυπαιθρίου ή/και εξώστη με επέκταση εξώστη 

Τμήμα της αυθαίρετης κατασκευής σε αυτοτελή χώρο αποκλειστικής χρήσης και το τμήμα της 
επέκτασης εξώστη σε κοινόχρηστο χώρο. Ανεξαρτήτως ιδιαιτέρων συμβάσεων – συμφωνιών , απαιτείται 
η κοινή δήλωση επί του κοινού “συνολικού” οικοπέδου.( συναίνεση όλων , κοινή δήλωση). 

Μεγάλο ζήτημα που θα απασχολήσει από νομικής απόψεως πολλές περιοχές. 
Ωστόσο διαφορετική προσέγγιση θα δημιουργήσει ποίκιλλα νομικά προβλήματα στο μέλλον σε σχέση με το 

εμπράγματο δίκαιο. 



 
 
 
 

Οριζόντιες ιδιοκτησίες κατ΄έκταση χωρίς σύσταση τμημάτων αποκλειστικής 
χρήσης. 

• Η αυθαίρετη κατασκευή – σε κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο . 
• Ανεξαρτήτως ιδιαιτέρων συμβάσεων – συμφωνιών, απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού 

“συνολικού” οικοπέδου. (συναίνεση όλων , κοινή δήλωση). 
• Μεγάλο ζήτημα που θα απασχολήσει από νομικής απόψεως πολλές περιοχές. 
• Ωστόσο διαφορετική προσέγγιση θα δημιουργήσει ποίκιλλα νομικά προβλήματα στο μέλλον σε 

σχέση με το εμπράγματο δίκαιο. 
 



 
 
  

Οριζόντιες Ιδιοκτησίες (κατ΄έκταση, με απόφαση Ε.Π.Α.Ε για διάσπαση 
του κτιρίου) χωρίς αποκλειστική χρήση.  

• Η αυθαίρετη κατασκευή – σε κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο . 
• Ανεξαρτήτως ιδιαιτέρων συμβάσεων – συμφωνιών, απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού 

“συνολικού” οικοπέδου. (συναίνεση όλων , κοινή δήλωση). 
• Μεγάλο ζήτημα που θα απασχολήσει από νομικής απόψεως πολλές περιοχές. 
• Ωστόσο διαφορετική προσέγγιση θα δημιουργήσει ποικίλλα νομικά προβλήματα στο μέλλον σε 

σχέση με το εμπράγματο δίκαιο. 



 
 
  

Οριζόντιες Ιδιοκτησίες (κατ΄έκταση,με απόφαση Ε.Π.Α.Ε για διάσπαση του 
κτιρίου) χωρίς αποκλειστική χρήση.  

  
 

 
  

Η αυθαίρετη κατασκευή – σε κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο . 
Ανεξαρτήτως ιδιαιτέρων συμβάσεων – συμφωνιών , απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού (΄΄συνολικού΄΄ 
οικοπέδου  . (συναίνεση όλων , κοινή δήλωση). 
Μεγάλο ζήτημα που θα απασχολήσει από νομικής απόψεως πολλές περιοχές. 
Ωστόσο διαφορετική προσέγγιση θα δημιουργήσει ποικίλλα νομικά προβλήματα 
στο μέλλον σε σχέση με το εμπράγματο δίκαιο. 



 
Κάθετες ιδιοκτησίες ή οριζόντιες με αποκλειστική χρήση (εκτός σχεδίου προ 

1992 ή εντός σχεδίου). 
Αυτοτελή τμήματα αποκλειστικής χρήσης , όπου ο συντελεστής δόμησης έχει 

κατανεμηθεί αντιστοίχως με το ποσοστό συνιδιοκτησίας (ορίζεται συνήθως 
και συμβολαιογραφικά) 

• Η αυθαίρετη κατασκευή – σε αυτοτελή χώρο αποκλειστικής χρήσης. 
• Δεν  απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού “συνολικού” οικοπέδου.  
• Η υπέρβαση δόμησης και η αυθαίρετη κατασκευή καταλογίζεται στον δικαιούχο εμπραγμάτου 

δικαιώματος επί της καθέτου (του τμήματος δηλαδή). Σε περίπτωση μελλοντικής έκδοσης άδειας 
ο υπολογισμός για τον συντελεστή δόμησης αφορά σε κάθε τμήμα αναλόγως των ποσοστών 
συνιδιοκτησίας. (Αποφάσεις ΣΤΕ) 



 
 
 

Άτυπη διανομή τμημάτων με κτίσματα γεωτεμαχίου. 
Κατά τον τίτλο οι ιδιοκτήτες κατέχουν ποσοστό % επί του ενιαίου 

γεωτεμαχίου  

• Η αυθαίρετη κατασκευή – σε κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο, είτε αφορά τμήμα κτιρίου είτε 
ολόκληρο κτίσμα. 

• Ανεξαρτήτως ιδιαιτέρων συμβάσεων – συμφωνιών, απαιτείται η κοινή δήλωση επί του κοινού 
“συνολικού” οικοπέδου. (Ένας με συναίνεση ή όλοι από κοινού). 

• Μεγάλο ζήτημα που θα απασχολήσει από νομικής απόψεως πολλές περιοχές. 
• Διαφορετική προσέγγιση θα δημιουργήσει ποίκιλλα νομικά προβλήματα στο μέλλον σε σχέση με 

το εμπράγματο δίκαιο. 
 



Καρατσώλης Κων/νος 
 
 

Δικηγόρος 
Νομικός Συνεργάτης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

 
E-mail: k.karatsolis@gmail.com 
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