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Περίληψη 
 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα εξέτασης την μελέτη αλλαγής 
χρήσεως ενός κτιρίου σαφώς επηρεασμένου από το αρχιτεκτονικό κίνημα του 
μοντερνισμού , το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας επί των οδών 
Αθηνάς και Ερμού . Η μελέτη θα προβλέπει την αλλαγή χρήσης του 
εξαώροφου κτιρίου και την μετατροπή του σε ξενοδοχειακή μονάδα . Η 
εργασία μας επικεντρώνεται στα εξής σημεία  :  
1) Η αρχιτεκτονική της Αθήνας κατά τον 20 αιώνα αλλά και της Ελλάδας 
γενικότερα . 
2)  Το αρχιτεκτονικό κίνημα του μοντερνισμού και τα βασικά 
χαρακτηριστικά του . 
3) Η ιστορική ανάδρομη της περιοχής που βρίσκεται το κτίριο , φτάνοντας 
στην σημερινή της κατάσταση . 
4) Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου . 
5) Πρόταση αλλαγής χρήσης του κτιρίου  
6) Νομοθεσίες για αλλαγή χρήσης κτιρίου και για νέες ξενοδοχειακές  
μονάδες . 
 
Η εργασία είναι διαμορφωμένη σε ενότητες καθεμία από τις οποίες αναλύει 
ένα διαφορετικό ζήτημα . Στο κεφάλαιο 1  αναλύουμε αρχιτεκτονικά θέματα 
,στο κεφάλαιο 2 την υπάρχουσα κατάσταση κτιρίου και περιοχής , στο 
κεφάλαιο 3 παραθέτουμε χρήσιμες νομοθεσίες  και στο κεφάλαιο 4 κάνουμε 
την πρόταση αλλαγής χρήσης . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
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1.1 Η Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα  του 20ου αιώνα 
 
Η αφετηρία του 20ου αιώνα ανταμώνει την ελληνική αρχιτεκτονική, τον απόηχο 
του κλασικισμού με τα έργα του Ziller  και του Αναστάσιου Μεταξά (1862-1937) 
την επιρροή του ευρωπαϊκού εκλεκτικισμού του τέλους του 19ου αιώνα, τη μίξη 
των κλασικών δεδομένων με προσπάθειες απλοποίησης των απεικονίσεων, 
που έχει ως επακόλουθο ένα κλασικίζοντα εκλεκτικισμό με τάσεις Art Deco και 
την παρουσίαση των συστατικών της λαϊκής αρχιτεκτονικής(Εικόνα 1,2). 
Διαγράφεται η σταδιακή παρουσία καινούργιων προβληματισμών και η 
βούληση απόκτησης μιας επείγουσας γνωριμίας με την ευρωπαϊκή 
αρχιτεκτονική. Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917, 
αποτέλεσε κομβικό σημείο όλων των προσπαθειών των αστικών αναπλάσεων 
και της πολεοδομικής νομοθεσίας, μέχρι τις αρχές του αιώνα. Μια διεθνής 
ομάδα σχεδιασμού με επικεφαλής τον Γάλλο αρχιτέκτονα Ernest Hébrard και 
τον Άγγλο Thomas Mawson (1861-1933) και τις συμμετοχές των Ελλήνων Α. 
Ζάχο και κ. Κιτσίκη, επιμελήθηκαν την πρόταση. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν 
κυρίως στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης οι μαρτυρίες αυτής της 
προσπάθειας, που εστίασε στην οργάνωση ενός νέου οικοδομικού 
οργανισμού, στη διευθέτηση των αξόνων κυκλοφορίας, στην επέκταση της 
πόλης, στην οργάνωση των βασικών λειτουργιών, αλλά και στην ανάδειξη των 
βασικών μνημειακών σημείων (Εικόνα 3). 
Τη χρονική περίοδο  1900-1930 εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα της 
«μοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής». Ιδιαίτερα για την αρχιτεκτονική, η 
οικονομική λιτότητα μαζί με την έμφαση στη λειτουργικότητα και στη χρονική 
στενότητα, αλλά και την ανάδειξη χαρακτηριστικών της ελληνικής γης, όπως το 
έντονο φως, η γεωμετρικότητα των απλών λαϊκών σπιτιών, η σχέση ανάμεσα 
στο κτίσμα και το περιβάλλον, θα οδηγήσουν τους Έλληνες αρχιτέκτονες σε 
συνδυασμούς, που κυμαίνονται ανάμεσα στη διατήρηση των ιστορικών και 
παραδοσιακών στοιχείων και στη συσχέτισή τους με τη μοντέρνα ευρωπαϊκή 
αρχιτεκτονική.  
Κατά την περίοδο κυβέρνησης κυβέρνησης Βενιζέλου, κατασκευάζονται πολλά 
σχολεία και τα νοσοκομεία ενώ η παραγωγή των πολυκατοικιών στοχεύει στην 
ενδυνάμωση και ανανέωση της αγοράς με τη δημιουργία ενός «νέου» 
καταναλωτικού αγαθού. 
Το δημοτικό σχολείο στην οδό Καλησπέρη, έργο του Πάτροκλου Καραντινού 
(1903-1976), όπως και σ’ εκείνα άλλων αρχιτεκτόνων της ίδιας εποχής, 
χαρακτηρίζεται από τη λιτότητα των μορφών, (απλά κυβικά στερεά, μεγάλα 
παραλληλόγραμμα παράθυρα, απουσία διακόσμου) με έμφαση στη 
λειτουργικότητα και στον προσανατολισμό. Το έργο του Δημήτρη Πικιώνη 
(1887-1968) είναι από τα πιο αντιπροσωπευτικά αυτής της περιόδου. Από τη 
μια προσπαθεί να κατανοήσει τα στοιχεία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής της 
κεντρικής Ευρώπης και από την άλλη να διατηρήσει τους δεσμούς με τα 
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στοιχεία της ελληνικής γης και ιστορίας. Για τον Δημήτρη Πικιώνη η αναζήτηση 
νέων αρχιτεκτονικών στοιχείων εστιάστηκε στην εναρμόνιση των αντιθετικών 
ρευμάτων: παλιό και καινούριο, ανατολίτικο και δυτικό, μοντέρνο και 
παραδοσιακό, λόγιο και λαϊκό, χειροποίητο και μηχανοποιημένο. Η 
αρχιτεκτονική για τον Πικιώνη, οφείλει να είναι η τέχνη της εναρμόνισης των 
αντιθέτων. Η αρχιτεκτονική σκέψη εμποτίζεται από την επιστροφή στις ρίζες, 
από τις σχέσεις με τους πολιτισμούς της Ανατολής, με την παράδοση, με την 
έμφαση στη λαϊκή δημιουργικότητα. Η μεταστροφή του Πικιώνη από τις 
αφαιρετικές αρχές της μοντέρνας αρχιτεκτονικής σε αυτές που πολύ αργότερα 
χαρακτηρίσθηκαν ότι διαμορφώνουν τον κριτικό τοπικισμό, ακολουθείται από 
την αναζήτηση του genius loci. Το 1935, ο Πικιώνης στο Πειραματικό σχολείο 
στη Θεσσαλονίκη θα πάρει ως πρότυπο τη μοναστηριακή οργάνωση, αλλά και 
τη δομή του μακεδονίτικου σπιτιού με τα ξύλινα στοιχεία και τις μεγάλες 
κεραμοσκεπές. Το κτίριο χαρακτηρίζεται από το παιχνίδι των όγκων και τη 
λεπτομέρεια των παραδοσιακών στοιχείων, απηχεί όμως και τη λιτότητα του 
μοντέρνου.  
 
Από την περίοδο αυτή, ο Πικιώνης θα δώσει έμφαση στην καταγωγή και τη 
σημασία του τόπου και της γης, θα δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό 
της Ανατολής, τη σπουδαιότητα της παράδοσης και τη λαϊκή δημιουργικότητα. 
Θα διατυπώσει τη δυσπιστία του προς τον ορθολογισμό και θα υποστηρίξει ότι 
η τέχνη οφείλει υπακοή στους αιώνιους συμπαντικούς νόμους (Εικόνα 4,5) . 
Οι ιδιωτικές κατοικίες (γύρω στο 1930 εμφανίζονται και οι πρώτες 
πολυκατοικίες) θα ακολουθήσουν το μοντερνισμό της Ευρώπης. 
Χρησιμοποιείται στην κατασκευή τους το οπλισμένο σκυρόδεμα, οι γραμμές 
τους είναι λιτές και τα ανοίγματά τους ορθογώνια, ενώ τονίζονται και λειτουργικά 
στοιχεία τους, όπως οι είσοδοι και τα μεγάλα κλιμακοστάσια(Εικόνα 6). 
 

Ιδιαίτερη δραστηριότητα στις περιοχές αυτές ανέπτυξε το γραφείο του 
Κωνσταντίνου Δοξιάδη (1913-1975 H ίδρυση του Οργανισμού Δοξιάδη και της 
Παγκόσμιας ‘Εταιρείας Οικιστικής, αλλά και τα δημοσιεύματά του, τον ανέδειξαν 
πρωταγωνιστή στον παγκόσμιο πολεοδομικό προβληματισμό. Την περίοδο 
1955-1970, οι συνεργάτες του Γραφείου Δοξιάδη μελέτησαν δημόσια και 
ιδιωτικά έργα στο Ιράκ, στην Αιθιοπία, στη Σαουδική Αραβία, στη Λιβύη, στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Πακιστάν, στην Γκάνα. Δεδομένου ότι στις ίδιες 
χώρες δρούσαν και μελετητές άλλων εθνικοτήτων, κυρίως από τη Γαλλία και 
την Ιταλία, η εδραίωση σε αυτές των Ελλήνων μηχανικών ήταν αρκετά 
σημαντικό επίτευγμα. 

 
 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις χώρες αυτές, οι αρχιτέκτονες 
διατηρούσαν στενούς δεσμούς με την Ελλάδα και στη συνθετική τους δουλειά 
εμφανίζεται η επίδραση των προβλημάτων και των αναγκών της Ελλάδας.Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο προβληματισμός του Δοξιάδη γύρω από τα οικιστικά 
ζητήματα, γεννιέται στην Ελλάδα, για να εφαρμοστεί σε προτάσεις οργάνωσης 
πόλεων στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα 
στην Ελλάδα. Το 1965 σχεδιάζει τον οικισμό στα Άσπρα  
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Σπίτια Βοιωτίας για τον οποίο η Ελένη Καλαφάτη γράφει: «ο Δοξιάδης 
προχωρά στην πολεοδομική μελέτη του οικισμού εφαρμόζοντας για πρώτη 
φορά στην χώρα του τις αρχές της Οικιστικής. Βάση της πολεοδομικής 
οργάνωσης είναι η «ενότητα τρίτου βαθμού». Πρόκειται για μικρή γειτονιά 
κατοικίας που στο κέντρο της βρίσκονται ως μόνες χρήσεις υπηρεσιών, ένα 
δημοτικό σχολείο με παιδικό σταθμό και μικρά μαγαζιά ή βιοτεχνικά 
εργαστήρια. Η κίνηση στο εσωτερικό των γειτονιών εξασφαλίζεται από 
πεζόδρομους πλάτους 4,5 μ. που επιτρέπουν την πρόσβαση αυτοκινήτων 
μόνον σε περίπτωση ανάγκης, ενώ εξωτερικά περιβάλλονται από 
αυτοκινητόδρομους που εισχωρούν ως αδιέξοδοι δρόμοι σε επιλεγμένα σημεία, 
για να εξυπηρετήσουν τα μικρά κέντρα. Δύο τέτοιες ενότητες προβλέπεται να 
κατασκευαστούν κατά μήκος της ακτής στην πρώτη φάση, ενώ άλλες δύο κατά 
τη δεύτερη φάση θα αναπτυχθούν στο στενότερο βόρειο τμήμα της κοιλάδας 
με άξονα κάθετο προς την ακτή. Δημιουργείται έτσι, ένα ανεστραμμένο λατινικό 
L στο οποίο συχνά αναφέρονται οι μεταγενέστερες περιγραφές του οικισμού» 
(Εικόνα 7).  

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974), η διδασκαλία στις 
αρχιτεκτονικές σχολές της Ευρώπης και της Αμερικής αποτέλεσε για πολλούς 
Έλληνες μία ευκαιρία επανασύνδεσης με τις χώρες όπου είχαν ζήσει μεγάλα 
χρονικά διαστήματα αμέσως μετά τον πόλεμο Ο Άρης Kωνσταντινίδης (1993-
1993) δίδαξε στο Πολυτεχνείο της Zυρίχης από το 1967 μέχρι το 1970. Από 
τους πρωταγωνιστές της ελληνικής αρχιτεκτονικής μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο εργάστηκε σε διάφορες δημόσιες θέσεις όπου και εκπόνησε σχέδια για 
τις εργατικές πολυκατοικίες στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στο 
Ηράκλειο Κρήτης κ.α. Ως υπεύθυνος αρχιτεκτονικών μελετών του ΕΟΤ (1957-
1967 και 1975-1977), κατασκεύασε τα ξενοδοχεία «Ξενία» στην Καλαμπάκα, 
Μύκονο, Ολυμπία, κ.α., το περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (1960) 
και τα βοηθητικά κτίρια του αρχαίου θέατρο της Επιδαύρου. Προσπάθησε να 
παντρέψει τον ορθολογισμό του μοντέρνου με την κατασκευαστική λογική και 
την αλήθεια των υλικών.  
 

Στο τέλος του 20ου αιώνα, τα έργα ορισμένων Ελλήνων αρχιτεκτόνων 
αποτέλεσαν σταθμό για τις μετέπειτα γενιές και τους σημερινούς αρχιτέκτονες. 
Πολλές φορές τα μιμήθηκαν, τους έγιναν κριτικές ή προβλήθηκαν με θετικά 
σχόλια και καθόρισαν τις πορείες της ελληνικής σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Τα 
έργα αυτά είναι σημαντικά σημεία αναφοράς στις ελληνικές πόλεις και πολλές  

φορές επηρεάζουν τη διαμόρφωση των νέων εξελίξεων σ’ αυτές. Η 
αρχιτεκτονική της Αγνής Κουβελά-Παναγιωτάκου (1943 -) προδίδει την 
προσπάθεια της να συνεχίσει την ατέρμονη αναζήτηση του Πικιώνη. Στο σπίτι 
διακοπών στη Σαντορίνη (1993-97) και στο Μουσείο στη Νάξο, η αρχιτεκτονική 
συμβαδίζει με τη συγχρονικότητα της εποχής και δημιουργεί έργα που ανήκουν 
στο σήμερα, ενώ παράλληλα επηρεάζεται από τα υλικά, την ατμόσφαιρα, τον 
ήλιο, τον αέρα και τα χρώματα της ελληνικής γης.(Εικόνα 8)Στην αρχιτεκτονική 
της Μαρίας Κοκκίνου (1955-) και του Ανδρέα Κούρκουλα (1953-), υπερισχύουν 
οι καθαροί πρισματικοί όγκοι που όμως έχουν χάσει τα δυναμικά 
μπρουταλιστικά στοιχεία της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής και έχουν 
μεταμορφωθεί σε ήπια αστικά ορόσημα, η παρουσία των οποίων είναι σχεδόν 
επιβεβλημένη από το ίδιο το περιβάλλον (Εικόνα 9). 
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E.Hébrard, Η πλατεία Αριστοτέλους, 1923, Θεσσαλονίκη.(Εικόνα 3) 
 
 
 
 
 

 
Δ. Πικιώνης, Πειραματικό σχολείο, Θεσσαλονίκη, 1933-1937, φωτ. Β.Πετρίδου.(Εικόνα 4) 
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Δ. Πικιώνης, Δημοτικό σχολείο, Πευκάκια, 1931-1932.(Εικόνα 5) 
 
 
 
 
 

 
Κ. Παναγιωτάκης, Μπλε Πολυκατοικία, Εξάρχεια, 1932, φωτ. Β.Πετρίδου.(Εικόνα 6) 
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Κ. Δοξιάδης, οικισμός Άσπρα σπίτια, 1965, φωτ. Β.Πετρίδου. (Εικόνα 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δ. Α. Φατούρος, Κλειστό κολυμβητήριο Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Πειραιά, 1959, Πειραιάς.(Εικόνα 8) 
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1.2  Η Αρχιτεκτονική στην Αθήνα του 20ου αιώνα. 

 
 

 
Η Αθήνα στις αρχές του 20ου αιώνα αποτελεί την πρωτεύουσα της Ελλάδας 
και ο πληθυσμός της υπολογίζεται στους 200.000 κατοίκους. Τα κτίρια που 
εντοπίζονται στην Αθήνα κατά πλειοψηφία είναι μικρά σε μέγεθος και τα σπίτια 
είναι κυρίως το πολύ τριώροφα, περιτριγυρίζονταν από κήπους και αυλές. 
 
Με αφετηρία το έτος 1900 μέχρι το 1922 θα πραγματοποιηθούν σημαντικές 
αλλαγές. Από το 1901 ως το 1910, 23 διατάγματα για 420 εκτ. Και από το 1911 
ως το 1917, ημερομηνία που σημειώνεται μια παύση, 3 διατάγματα για 23 εκτ. 
Ραγδαία αύξηση σημειώθηκε την διετία 1906-1907, όταν 11 διαφορετικά 
διατάγματα προεκτείνουν την πόλη βόρεια και νοτιοανατολικά(Εικόνα 1).Τα 
σχέδια των προαστίων της συγκεκριμένης χρονολογικής περιόδου, τις 
περισσότερες φορές, είναι ουσιώδη σχέδια κατάτμησης σε οικόπεδα, χωρίς να 
επικεντρώνονται στα βασικά  ζητήματα του αστικού ιστού και του δημόσιου 
χώρου. Με απότελεσμα την εμφάνιση προβλημάτων για την πόλη της Αθήνας  
Έτσι, η δυσκολία της Αθήνας, στην αφετηρία του αιώνα, χώρια από τις 
επιτακτικές ανάγκες για βελτίωση στον υπάρχοντα ιστό, είχε να αντιμετωπίσει 
την ανεξέλεγκτη και άναρχη επέκταση της πόλης και με τις ανεξέλεγκτες 
δράσεις των οικοπεδούχων και των αγοραστών, με ιδιωτικά οικονομικά 
συμφέροντα τα οποία το κράτος σε καμία περίπτωση  προσπάθησε να 
τακτοποίηση μέσω ενός συστηματικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Την πρώτη 
δεκαετία του 20ου αιώνα η ελληνική αρχιτεκτονική συνοδεύει ακόμα έναν ύστερο 
νεοκλασικό προσανατολισμό, με ειδική έμφαση στη νεοαναγεννησιακή γλώσσα 
όπως την εξέτασε ο Τσίλλερ. Ταυτοχρόνως γεννιούνται οι πρώτες προσπάθειες 
προλόγου ιδιωμάτων art-nouveau με αρχή κυρίως τις γαλλόφωνες και 
γερμανόφωνες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ στην συνέχεια  προβάλλει μια 
εκφραστική δυσπραγία που θα έχει σημαντική διάρκεια ενώ στην Ευρώπη, 
παρά το γεγονός του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, η αρχιτεκτονική εκσυγχρονίζει 
ορμητικά τη γλώσσα και το περιεχόμενό της μέσω των ιστορικών πρωτοποριών 
που εντοπίζονται στη βάση της εξάπλωσης του μοντέρνου προβληματισμού 
της δεκαετίας του ΄20. Παρόλα αυτά, το 1914, επί κυβερνήσεως Βενιζέλου, 
επιχειρείται για πρώτη φορά ο έλεγχος των διαδικασιών ρύθμισης του χώρου.  
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«οι μεταλλαγές των ιδεών για την κατοίκιση και την οργάνωση του χώρου της Αθήνας από τον 19ο 
στον 20ο αιώνα με αφορμή την Μικρασιατική Καταστροφή » 
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Στην Ευρώπη, από την αρχή  του 20ου αιώνα, έχουν αρχίσει να προοδεύουν 
δύο  πρότυπα κατοικίας: η κηπούπολη και η συνεκτική επέκταση του ιστού της 
υφιστάμενης πόλης, η εξάπλωση των οποίων θα έχει επίδραση στον τρόπο 
επέκτασης των πόλεων. Τα πρότυπα αυτά συνδέονταν με φιλοσοφικά ρεύματα, 
τα οποία είχαν εναλλακτικές ή μεταρρυθμιστικές λύσεις για την βιομηχανική 
πόλη στους προσανατολισμούς της θεσμικής μεταρρύθμισης της αστικής 
καπιταλιστικής κοινωνίας και της διερεύνησης της κοινωνικής ισορροπίας. Και 
οι δύο κατηγορίες παρουσιάστηκαν  και επεκτάθηκαν σε μια περίοδο κρίσης 
κατοικίας στα αστικά κέντρα, η οποία σχετίζονταν με την γενική κρίση 
κεφαλαίου. Οι σχεδιασμένες επεκτάσεις των πόλεων οδηγούσαν τη 
συγκέντρωση των επενδύσεων στον κλάδο των μεταφορών και της 
οικοδομικής βιομηχανίας. Το θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού των επεκτάσεων 
βοήθησε στην προσθήκη και την αποκρυστάλλωση ενός κεντρικού πλαισίου 
πολεοδομικού σχεδιασμού. Έτσι, με κριτήριο ευρωπαϊκά παραδείγματα 
ιδρύεται, στην Ελλάδα, το Υπουργείο Συγκοινωνίας με επικεφαλή τον Αλ. 
Παπαναστασίου. 
Από το 1919 και έως το 1924 αναπτύσσεται μια σημαντική δραστηριότητα γύρω 
από το ζήτημα της Αθήνας. Το 1919, ψηφίζεται ο Ν. 1709 «περί συστάσεως 
επιτροπής προς εκπόνησιν νέου σχεδίου των Αθηνών, Καλλιθέας, Φαλήρων 
και Πειραιώς», με υπεύθυνο τον Hebrard και βασικό μέλος τον Πέτρο Καλλιγά. 
 
 
Η ερχομός των προσφύγων λόγω της μικρασιατικής καταστροφής του 1922 
συνθέτει μια δοκιμασία για την Αθήνα. H πόλη παρατηρεί τον πληθυσμό της να 
αυξάνεται κατά 145,4% και να ανεβαίνει το 1940 σε 1.124.109 κατοίκους. H 
μεταχείριση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος των 230.000 ομογενών 
προσφύγων από τη Μικρά Ασία και των μεταναστών από την περιφέρεια  και 
το εξωτερικό συνθέτει μεγάλο πρόβλημα. Η κυβέρνηση  δημιουργεί έναν 
διαφορετικό οργανισμό, με χαρακτήρα νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, 
το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων. Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας 
ξεκινούν τα έργα στις τέσσερις γωνιές της πόλης: Καισαριανή, Νέα Ιωνία, 
Βύρωνα και Κοκκινιά. Αυτές οι θέσεις βρίσκονται στην άκρη της κτισμένης  
ζώνης της Αθήνας και γι' αυτό δεν επικοινωνούν  με κανένα δίκτυο: ο 
ηλεκτρισμός πολλές φορές λείπει, το νερό διοχετεύεται με τενεκέδες, οι 
υπόνομοι απουσιάζουν. Το Ταμείο δεν είναι διατεθειμένο να επιδοθεί με αυτά 
τα προβλήματα και το σχέδιο του δεν περιέχει καμιά εργασία υποδομής. Τα 
έργα που παίρνει  ξεκινούν  από την επιφάνεια του εδάφους και καταλήγουν  
στη στέγη του οικήματος. Μέχρι το τέλος της δράσης του, το Ταμείο θα έχει 
εκπνεύσει 4.000 οικήματα με 9.283 δωμάτια, ενώ η κατασκευή 2.500 κατοικιών 
ή 5.990 δωματίων στα πεδία που αναφέραμε θα παραμένει σε εξέλιξη. 
(Γκιζελή,136) Το γεγονός ότι το δωμάτιο θεωρείται μονάδα αναφοράς στους 
υπολογισμούς, αντικατοπτρίζει μια κατάσταση πολύ ενδεικτική: ανίκανο να 
ανταποκριθεί στο πλήθος των ανταποκριθεί στο πλήθος των αιτήσεων για 
κατοικία, το Ταμείο παραχωρεί ένα δωμάτιο για κάθε οικογένεια.(Εικόνα 2) 
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Στην περίοδο 1922-1940 την στέγαση των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων 
αναλαμβάνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες εννοούνται  από διάφορα  
οικονομικά μέτρα και νομοθετικές ρυθμίσεις. Έτσι στην καρδιά  της Αθήνας 
εμφανίζεται δυναμικά ο τύπος της αστικής πολυκατοικίας και εδραιώνεται  το  
σύστημα της αντιπαροχής. Τότε είναι που οι η αγγλική αντίληψη της 
κηπούπολης βρίσκει εύφορο έδαφος  εφαρμογής στα βόρεια και νότια 
προάστια της Αθήνας, το Ψυχικό, τη Φιλοθέη, τη Νέα Σμύρνη, το Π. Φάληρο 
κ.ά. Αυτά ειδικά τα χρόνια μια συνέχεια από έργα υποδομής και πολεοδομικες 
παρεμβάσεις δημοσίου συμφέροντος -σαν την αναβάθμιση  της συγκοινωνίας, 
η αύξηση των πλατειών και του πρασίνου- ανεβάζει την αξία της  ζωής των 
κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας. 
 
Για την Αθήνα η περίοδος της οικονομικής βελτίωσης αρχίζει με σημαντική 
καθυστέρηση και γίνεται σ' ένα κλίμα, που το επισκιάζουνε τα ανυποχώρητα 
βιώματα της γερμανικής κατοχής (1941-44) και η τραγωδία του εμφυλίου 
πολέμου (1946-1949). Η διαφορά της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής της 
πορείας από εκείνες των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων αυξάνεται την περίοδο 
1950-80. Το κύριο μέρος  της ανοικοδόμησης της Αθήνας αφέθηκε από την μία  
στην ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία όπου δραστηριοποιούταν  κυρίως 
στα μεσαία στρώματα και από την άλλη  στην αυθαίρετη δόμηση . Από τότε η 
ανοικοδόμηση κατοικιών με το μοντέλο της αντιπαροχής διαδραματίζει  το ρόλο 
βασικής δύναμης της οικονομίας, ενώ η κυβερνητική  και δημοτική 
πρωτοβουλία περιορίζεται σε μικρά  έργα ή σε διορθωτικές επεμβάσεις. Το 
λιγοστό σε όγκο έργο των αρχιτεκτόνων της δωδεκαετίας 1945-1957, όπου έχει 
ένα μεταβατικό χαρακτήρα, δημιουργεί πέντε τάσεις: μια δογματικά ή 
αναχρονιστικά μοντέρνα, μια μαζεμένη, μια "νεορομαντική", μια λαϊκότροπη, και 
μια νεωτεριστική. Αυτή την περίοδο έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής του 
Νίκου Βαλσαμάκη (γ. 1924) και του Τάκη Ζενέτου (1927-1977), δύο 
πρωτοπόρων μοντερνιστών σημαντικού διαμετρήματος, οι οποίοι αρχίζουν να 
επινοούν στην πρωτεύουσα ιδιωτικά έργα-σταθμούς για την αρχιτεκτονική της 
ιστορία. 
 
Ο χαρακτηρισμός της οκταετίας 1958-1966 ως αρχιτεκτονικής "άνοιξης" είναι 
βέβαιο πως θα ξενίσει πολλούς, γιατί δεν είναι λίγα τα ατοπήματα της εποχής 
αυτής "των εργολάβων", η οποία ολοκλήρωσε τη μεταμόρφωση της 
πρωτεύουσας προς το χειρότερο με την ασχεδίαστη εξάπλωση της αστικής 
πολυκατοικίας. Στη διάρκεια της οκταετίας εξαφανίζεται σχεδόν το ιστορικό 
κέντρο της Αθήνας και χάνονται πολλές ευκαιρίες για την αναβάθμιση της 
δημόσιας αρχιτεκτονικής μας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ιλιγγιώδη αύξηση του 
πληθυσμού της πρωτεύουσας κατά 220% από το 1950 έως το 1980 αφενός και 
στον περιορισμένο ρυθμιστικό ρόλο του κράτους αφ’ ετέρου.  
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Για τα κύματα των κατοίκων της επαρχίας που κατέκλυσαν το κλεινόν άστυ και 
ανήκαν στα μεσαία και μικρομεσαία στρώματα, η απόκτηση ενός διαμερίσματος 
σε πολυκατοικία αποτελούσε κοινωνική καταξίωση. Η απουσία εγκεκριμμένου 
ρυθμιστικού σχεδίου ενίσχυσε τους ρυθμούς αύξησης των αυθαιρέτων 
κατοικιών στις παρυφές της πόλης από τους εσωτερικούς μετανάστες χαμηλών 
εισοδημάτων που δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν διαμερίσματα.Και 
όμως, τότε ήταν που η αρχιτεκτονική των αρχιτεκτόνων μας παρουσίασε μια 
πρωτόγνωρη ζωντάνια, πολυφωνία και ετοιμότητα να συμβαδίσει με τα διεθνή 
ρεύματα. Θυμίζω ότι κατά τη δεκαετία του '60, η σύγχρονη Ελλάδα εμφανίζεται 
δυναμικά στον παγκόσμιο ορίζοντα με δύο διεθνώς κορυφαίους αρχιτέκτονες-
πολεοδόμους, που είναι ουσιαστικά απόντες από την ανοικοδόμηση της 
πρωτεύουσας. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη και τον Γιώργο 
Κανδύλη.Το ρεύμα του εκσυγχρονισμού αυτών των χρόνων θα συμπαρασύρει 
και το αρχιτεκτονικό κατεστημένο, τα μέλη του οποίου διανύουν την πέμπτη ή 
έκτη δεκαετία της ζωής τους. Αρχιτέκτονες όπως ο Κιτσίκης, ο Βουρέκας, και ο 
Σακελλάριος ανανεώνονται με τη βοήθεια των νεότερων συνεργατών τους, 
δημιουργώντας βασικά αρχέτυπα της εγχώριας αρχιτεκτονικής "γοήτρου". 
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Πρεσβεία των ΗΠΑ (Εικόνα 3)και το ξενοδοχείο 
Χίλτον (Εικόνα 4) τα οποία αποτελούν σύνθεση του κοσμοπολιτικού 
μοντερνισμού της εποχής με την αισθητική παράδοση του κλασικισμού. Άλλοι 
καθιερωμένοι και νέοι αρχιτέκτονες εφαρμόζουν το κυρίαρχο Διεθνές Στυλ ή τον 
κώδικα του Le Corbusier ή προσπαθούν να εκφράσουν το πνεύμα του 
μεσοπολεμικού μοντέρνου κινήματος με ποικίλα αποτελεσματα. 
 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου 1967-1974 δεν είναι μόνο το ότι 
επιταχύνονται τα αρνητικά φαινόμενα της προηγούμενης φάσης, δηλαδή η 
άναρχη και ισοπεδωτική ανάπτυξη της πρωτεύουσας, η ευτέλεια του 
αρχιτεκτονικού της εκμοντερνισμού, η κακοποίηση της ιστορίας της αλλά και 
του αττικού τοπίου. Είναι και η οριστική απώλεια του αστικού χαρακτήρα και 
του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Αθήνας. Τα 13 αυτά χρόνια η ελληνική 
αρχιτεκτονική δοκιμάζεται από μια κρίση σύνθετη, που την προκαλούν η 
διεθνής αμφισβήτηση του δογματικού μοντερνισμού και οι τοπικές 
ιδιαιτερότητες. 
Στα χρόνια αυτά, που χαρακτηρίστηκαν ως "άγρια καπιταλιστική μεγέθυνση" 
της ελληνικής οικονομίας, η ποιοτική υστέρηση της δημόσιας αρχιτεκτονικής σε 
σχέση με την ιδιωτική αυξάνεται ραγδαία. Αυτό συμβαίνει παρά τις ευνοϊκές 
νομοθετικές ρυθμίσεις που έφεραν την άνοδο της στάθμης των μελετών για τα 
δημόσια κτίρια.Στη δημόσια αρχιτεκτονική της πρωτεύουσας δεν σημειώνονται 
ουσιώδεις αλλαγές. Η προσπάθεια του δικτατορικού καθεστώτος να σφραγίσει 
την Αθήνα με μνημειώδη κτίρια αποβαίνει άκαρπη. Παρά τους πολυάριθμους 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και τις άφθονες αναθέσεις μελετών, ο 
απολογισμός σε κτίρια "γοήτρου", που να εκφράζουν τα τεχνοκρατικά και 
μικροαστικά ιδεώδη του δικτατορικού καθεστώτος, είναι πενιχρός.  
 
 
Χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής προβολής επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν στο  αφιέρωμα του 
περιοδικού της Ελευθεροτυπίας «Έψιλον», στις 12.5.1996  με τίτλο ¨Σκηνογράφοι  της μοντέρνας πόλης». 
Αρθρογράφος: Ελένη Φέσσα-Εμμανουήλ 
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Οι περισσότερες βραβευμένες λύσεις αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έμειναν στα 
χαρτιά.Η οικονομική άνοδος ώς την πετρελαϊκή κρίση του 1973 και η 
δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για μια έντονα κερδοσκοπική ανοικοδόμηση, 
με τις κοινωνικές, πολιτισμικές και πολεοδομικές τους συνέπειες, εκφράστηκαν 
κυρίως στην εμπορική αρχιτεκτονική, τις τουριστικές εγκαταστάσεις και τις 
πολυτελείς μονοκατοικίες.Ο αμφιλεγόμενος "αθηναϊκός ουρανοξύστης" 
αποτελεί τη θεαματικότερη εξέλιξη αυτών των χρόνων. Πρόκειται για τους 
πύργους γραφείων, διαμερισμάτων και ξενοδοχείων, που με τη μοναχική τους 
υπεροψία λειτουργούν ως σημεία αναφοράς στον πολεοδομικό ιστό. Εδώ 
ανήκουν οι γυάλινοι "ουρανοξύστες" γραφείων-καταστημάτων του αρχιτέκτονα 
Γιάννη Βικέλα και των συνεργατών του, οι οποίοι αποτελούν μορφοκρατικές 
αλλά καλαίσθητες μιμήσεις αμερικανικών και ευρωπαϊκών προτύπων. 
Πρόκειται για τον "Πύργο των Αθηνών" (Εικόνα 5) (1968-73, αρχιτέκτονες Ι. 
Βικέλας και Ι. Κυμπρίτης), τον οποίο θ' ακολουθήσουν και άλλοι, όπως π.χ. ο 
πύργος "Αtrina" στο Μαρούσι (μ. 1975-76, αρχιτέκτων Ι. Βικέλας). Ο γυάλινος 
ουρανοξύστης όμως υπήρξε ένα βραχύβιο πείραμα της εμπορικής 
αρχιτεκτονικής στην πρωτεύουσα. Αντίθετα, η χρήση του γυαλιού στον 
σχεδιασμό κτιρίων γραφείων, η οποία έχει αρχίσει δέκα χρόνια πριν, 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα είτε με την αμιγή μορφή του υαλοπετάσματος είτε σε 
πιο στιβαρές κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος -εμφανούς ή 
 
 
Η δημογραφική σταθερότητα των δεκαετιών του 1980 και ’90 και οι 
ευνοϊκότερες συγκυρίες θα διαφοροποιήσουν αρκετά την κατάσταση. Μια 
θετική εξέλιξη, η οποία συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις, είναι η αναβάθμιση του 
ιστορικού κέντρου, οι αστικές αναπλάσεις, η αποκατάσταση και αξιοποίηση 
ιστορικών κτιρίων. Αντίθετα, η μαζική φυγή των νεφόπληκτων Αθηναίων από 
τις υποβαθμισμένες συνοικίες του κέντρου προς την περιφέρεια και τις ακτές 
θα επιδεινώσουν την άναρχη αστικοποίηση και την περιβαλλοντική 
υποβάθμιση των λεκανοπεδίων της Αττικής. Επί πλέον, οι μόδες του 
μεταμοντερνισμού και της αποδόμησης οδήγησαν την ελληνική αρχιτεκτονική 
σε ανυποληψία καθώς επιδείνωσαν τις χρόνιες αδυναμίες της: σύγχυση, 
βιασύνη, αυθαιρεσία, μεροληψία, γκρίνια, ομφαλοσκοπία κ.ά. 
 
 
 
 
Χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής προβολής επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν στο  αφιέρωμα του 
περιοδικού της Ελευθεροτυπίας «Έψιλον», στις 12.5.1996  με τίτλο ¨Σκηνογράφοι  της μοντέρνας πόλης». 
Αρθρογράφος: Ελένη Φέσσα-Εμμανουήλ 
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Επέκταση του σχεδίου της  Αθήνας  1900-1990 (Εικόνα 1) 
 
 
 

 
Προσφυγική εγκατάσταση από τα περίχωρα της Αθήνας.(Εικόνα 2) 
 
 

 
Ξενοδοχείο HILTON (Εικόνα 3) 
 
 
Χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής προβολής επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν στο  αφιέρωμα του 
περιοδικού της Ελευθεροτυπίας «Έψιλον», στις 12.5.1996  με τίτλο ̈ Σκηνογράφοι  της μοντέρνας πόλης». 
Αρθρογράφος: Ελένη Φέσσα-Εμμανουήλ 
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Πρεσβίας Αμερικής στην Αθήνα (Εικόνα 4) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Πύργος Αθηνών ( Εικόνα 5) 
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Αρθρογράφος: Ελένη Φέσσα-Εμμανουήλ 
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1.3  Μοντερνισμός 
 
1.3.1 Μοντερνισμός γενικά  
Η εδραίωση του μοντέρνου κινήματος αρχινά στην αφετηρία του 19ου αιώνα 
ύστερα από την φάση στην οποία ο στιλιστικός πλουραλισμός στην 
αρχιτεκτονική δημιούργησε προβληματισμούς. Το μοντέρνο κίνημα 
μεταφράζεται από σημαντικό ποσοστό των υποστηρικτών του ως το κίνημα της 
εξέλιξης και της χειραφέτησης. Παρουσιάστηκε από την οπτική γωνία του νέου 
,του κινήματος που ξεχωρίζει τις παλιές από τις καινούργιες περιόδους. Στο 
τμήμα της αρχιτεκτονικής ,το επιστημονικό ιδεώδες ανακόπτει  την πορεία της 
κλασσικής παράδοσης και εξετάζει τη μοντέρνα αρχιτεκτονική στις αφηρημένες 
της συνιστώσες. Παρέχει δρόμους έρευνας στα όρια μιας νέας κατεύθυνσης, με 
μια νέα τεχνική ικανή να αποκαταστήσει το κομμάτι της αρχιτεκτονικής 
εμπειρίας με το περιβάλλον της σύγχρονης πόλης, καθώς και τις δυνατότητες 
έρευνας της πραγματικής σχέσης που συνδυάζει την μορφή με την λειτουργία. 
Συνεπώς, δημιουργείται αναγκαστικά δράση ,τόσο στην διαρρύθμιση του 
χώρου αλλά και στο κοινωνικό και ανθρώπινο περιεχόμενό του, με απώτερο 
σκοπό να αναβαθμιστεί το ανθρώπινο περιβάλλον. Αξιόλογη παράμετρο 
αποτελεί και η εισχώρηση της βιομηχανίας, στην οποία η αρχιτεκτονική 
χρωστάει να βρει λύσεις τόσο στις παραπάνω κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
όσο και να δώσει την ευκαιρία στην εξέλιξη του πνεύματος. Οι αρχιτέκτονες του 
μοντέρνου κινήματος ψάχνουν να εντοπίσουν καινούργιες λύσεις και νέες 
μορφολογικές προτάσεις στα αρχιτεκτονικά προβλήματα. Προσπαθούν να 
φτιάξουν ορθολογιστικά, με οδηγό την λειτουργικότητα και την κατασκευή, τον 
χώρο στον οποίο ζει  ο άνθρωπος. 
Στην προσπάθεια ανάγνωσης του ¨πνεύματος της εποχής¨  από τον Μοντέρνο 
Κίνημα ο Le Corbusier δέχεται στο πνεύμα που διέπει την μηχανή, τη δύναμη 
που θα αποκαταστήσει την τάξη στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Le Corbusier,ο 
οργανισμός χρωστά να βρει λύση στους προβληματισμούς του συνόλου  στο 
οποίο επικρατούν οι μηχανές και η απάντηση είναι η ‘κατοικία-μηχανή’ .Για τον 
Le Corbusier, τα βασικά χαρακτηριστικά για μια αρχιτεκτονική αντιστοιχισμένη 
στον ακριβή κόσμο των μηχανών είναι η γεωμετρία  δηλαδή πρίσματα  ,κύσοι 
,κύλινδροι ,πυραμίδες και σφαίρες που αποτελούν τους λεγόμενους καθαρούς 
όγκους.  
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1.3.2  Βασικά χαρακτηριστικά Μοντερνισμού 
 
Η αρχιτεκτονική επηρεάζεται για πρώτη φορά από το μοντέρνο κίνημα με ένα 
πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία 
είναι  , η οριζόντια σειρά παραθύρων, η ελεύθερη κάτοψη ,ο κήπος της σκεπής, 
η ελεύθερη διαμόρφωση της όψης και τα ανεξάρτητα στηρίγματα(pilotis).Τα 
σύγχρονα κτήρια της επόχης,τα οποία συνήθως έχουν επηρεαστεί από τον 
μοντερνισμό, χαρακτηρίζονται από τέτοια στοιχεία. Οι αρχιτέκτονες του 
κινήματος απαρνιούνται τους κλασσικούς τρόπους διδασκαλίας της 
αρχιτεκτονικής και προβαίνουν στην προσπάθεια εξέλιξης αλλά και 
δημοσιοποίησης των δικών τους θεωριών. Κάποια από αυτά θα παρατηρηθεί 
ότι θα αφήσουν το σημάδι τους στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ,εδραιώνοντας 
την μοντέρνα αρχιτεκτονική. 
Επιπλέον, στο μοντέρνο κίνημα ο Τόπος δεν είναι κριτήριο για την επιλογή της 
κατοίκησης κατά τους κανόνες της κατοικίας μηχανής. Η γεωγραφική θέση για 
τον μοντερνισμό δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα, με επακόλουθο το 
μοντέρνο κίνημα να επιδιώκει  την  αποδέσμευση την κατοικία από το έδαφος 
και σε διάφορες περιπτώσεις το επίπεδο του δώματος χρησιμοποιείται ως 
κήπος. 

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μπούκα τα χαρακτηριστικά των μεγάλων σχετικά 

κτήριών ,κυρίως γραφείων, που βρίσκονται στην Αθήνα και χτίστηκαν την 

περίοδο 1950-1667  και είναι εμφανώς επηρεασμένα από το μοντέρνο κίνημα 

έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Οι προσόψεις αποτελούνται από τρία τμήματα: 

την στοά του ισογείου που περιέχει κάποια υποστυλώματα, στον κύριο όγκο, 

και στην στέψη που υπάρχει στον τελευταίο όροφο με κάποια όχι αναγκαία 

διαφοροποίηση απ’ τον κύριο όγκο. Στα γωνιακά κτήρια γίνεται απότμηση της 

γωνίας. Η δημιουργία στοάς, απότμησης και ρετιρέ επηρεάζεται από σχετικές 

νομοθεσίες της εποχής, που άλλαζαν ανά περιόδους. Πέραν της στοάς, της 

απότμησης και της στέψης δεν παρατηρείται  πλαστικότητα στον όγκο του 

κτηρίου, εκτός ίσως μιας αναγλυφότητας της πρόσοψης με τον τονισμό του 

κανάβου που ήταν το συνηθισμένο τότε. Η αντιμετώπιση των υποχρεωτικών 

μερών των κτηρίων και κυρίως της απότμησης και του ρετιρέ επηρεάζει την 

καλαισθησία του κτιρίου ,καθώς η πρόσοψη του κτιρίου είναι αυτή που καλείται 

να σπάσει την κυνικότητα του κτιρίου. Στις προσόψεις των κυρίων όγκων, 

εμφανίζονται σε διάφορες περιπτώσεις κάποιες επιρροές από τον μεσοπόλεμο 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο: Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Αθήνα 1950-1967 επιτυχίες και αστοχίες 

Αρθρογράφος: Δημήτρης Μπούκας SITE:www.skeletos.gr 
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, όπως τα οριζόντια επιμήκη υαλοστάσια του Le Corbusier και οι μεγάλοι 

κάνναβοι από μόνιμα στοιχεία του ρασιοναλισμού του Giuseppe Terragni,όσο 

και μεταπολεμικές, όπως οι πυκνοί συμπαγείς κάνναβοι του πρώιμου 

μπρουταλισμού του Le Corbusier.  

Τα κενά των καννάβων είναι δυνατόν να καλύπτονται στο ένα μισό από 

παράθυρο και στ’ άλλο από τοίχο, συνήθως μέχρι το ύψος του γραφείου εντός. 

Ύστερα άρχισαν να χρησιμοποιούνται ημιμόνιμα με τα υλικά τους να είναι 

κυρίως αλουμίνιο και γιαλοί . Τελικά και κατόπιν του μεταπολεμικού Διεθνούς 

Στυλ υαλοπετάσματα κάλυψαν ολόκληρη την πρόσοψη των κτιρίων, με την 

ιδιαιτερότητα ότι δεν εμφανίζονται όμως στις περιπτώσεις αυτές καθόλου 

μόνιμα στοιχεία. Ο κάνναβος που διαμορφώνεται από τα υαλοπετάσματα, έχει 

πιο ανάλαφρα και διαφανέστερα χαρακτηριστικά ,σε αντίθεση με τους 

προηγούμενους κάνναβους που γενικά χαρακτηρίζονται ως τονισμένοι, 

ανάγλυφοι, διαφανέστεροι. Ενώ όλα τα παραπάνω υπηρχε η δυνατότητα να 

χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως, παρατηρούνταν επιλογές στην “υφή” ή την 

διαφάνεια των προσόψεων· μία πρόσοψη ντυμένη ολόκληρη 

από υαλοπετάσματα είναι “διαφανέστερη”  από κάποια περίπτωση όπου τα 

κενά που σχηματίζονται από μόνιμα στοιχεία, όπως οι πλάκες των ορόφων , 

καλύπτονται από υαλοπετάσματα. Τα υλικά κατ' ακολουθίαν που εγιναν 

επικρατέστερα  ήταν το γυαλί, το αλουμίνιο και το μάρμαρο, το οποίο 

χρησιμοποιούνταν κυρίως σε περιπτώσεις που υπήρχε η ανάγκη για αίσθηση 

πολυτέλειας για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών. Τέλος, στα τέλη του ’60 και 

με τον ώριμο μπρουταλισμό, ο κάνναβος επαναλαμβάνεται πυκνός και 

συμπαγής με κύριο υλικό το γυμνό τσιμέντο. Στον εσωτερικό χώρο τα μόνιμα 

χωρίσματα δεν χρησιμοποιούνται στον βαθμό που αυτό που γινόταν 

παλαιότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 

2.1 Ιστορική αναδρομή περιοχής 

 

Ξεκινώντας μια ιστορική ανάδρομη για την πόλη της Αθήνας γενικότερα 

βλέπουμε πως η πόλη συγκέντρωνε όλα τα στοιχεία που θα την έκαναν μια 

λαμπρή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Σημείο αναφοράς στην πιο σύγχρονη ιστορία 

της ήταν η περίοδος βασιλείας του Όθωνα  όπου στέφτηκε πρωτεύουσα του 

ελληνικού κράτους. 

Οι Αθηναίοι ήταν Ίωνες στην καταγωγή. Οι Ίωνες εγκαταστάθηκαν στην νότια 

Ελλάδα στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Κατά την κάθοδο των Δωριέων 

 στο τέλος της 2ης χιλιετίας, οι Ίωνες εκτοπίστηκαν από τις περιοχές τους και 

μετακινήθηκαν ανατολικότερα. Η Αττική ήταν από τις λίγες περιοχές της 

Ελλάδας που δεν έγινε εγκατάσταση Δωριέων καθώς εκεί αποκρούστηκαν. 

Στην Αττική σταδιακά διαμορφώθηκε μία ξεχωριστή διάλεκτος της ιωνικής, η 

αττική διάλεκτος  που έγινε η γλώσσα των γραμμάτων και των τεχνών στην 

αρχαιότητα. 

Την Μυκηναϊκή περίοδο οι Αθηναίοι βρίσκονταν στην σκιά των ισχυρών 

Μυκηναϊκών κέντρων της περιόδου. Ο Όμηρος αναφέρει συμμετοχή της 

Αθήνας στον Τρωικό πόλεμο, με 50 πλοία και αρχηγό τον Μενεσθέα. Την 

περίοδο της καθόδου των Δωριέων οι Αθηναίοι αντιστάθηκαν με επιτυχία. 

Σε καμία άλλη πόλη της αρχαίας Ελλάδας δεν αναπτύχθηκαν τόσο πολύ οι 

τέχνες και τα γράμματα όσο στην αρχαία Αθήνα καθώς εκεί αναπτύχθηκαν οι 

κατάλληλες συνθήκες για να υπάρξει αυτό το αξιοθαύμαστο πολιτιστικό 

δημιούργημα. Οι λόγοι που αυτό συνέβη ιδιαίτερα στην Αθήνα ήταν η ύπαρξη 

δημοκρατικού πολιτεύματος, η μεγάλη εισροή πλούτου στην πόλη, αλλά και η 

έντονη συναναστροφή και ανταλλαγή ιδεών με ξένους λαούς και πολιτισμούς 

μέσω του ιδιαίτερα ανεπτυγμένου Αθηναϊκού εμπορίου. 

Στον χώρο της Αττικής υπήρχαν μερικοί από τους σημαντικότερους 

λατρευτικούς χώρους της αρχαίας Ελλάδας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%

B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1 



23 
 

 

Ο σημαντικότερος λατρευτικός χώρος ήταν η Ακρόπολη  στον οποίο 

λατρευόταν η θεά Αθηνά. Η ακρόπολη ήταν ο σημαντικότερος λατρευτικός 

χώρος της θεάς Αθηνάς στην αρχαία Ελλάδα. Μετά την αποχώρηση των 

Περσών το 479 π.Χ. ανοικοδομήθηκαν στην Ακρόπολη εντυπωσιακά μνημεία 

κάτω από την επίβλεψη των σημαντικότερων αρχιτεκτόνων και γλυπτών της 

αρχαιότητας όπως του Φειδία, του Ικτίνου του Καλλικράτη. 

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις της Αθήνας και Μακεδονίας έφτασαν σε οριακό 

σημείο 323 π.Χ. Η Αθήνα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία τη 

αντιμακεδονικής συμμαχίας με τους Αιτωλούς, τους Θεσσαλούς και κάποιες 

Πελοποννησιακές πόλεις-κράτη.   

Η  συμμαχία ηττήθηκε κατά κράτος  απότον μακεδόνα στρατηγό Αντίπατρο 

το322 π.Χ. στη μάχη της Κραννώνας  στη Θεσσαλία και έτσι η Αθήνα  

παραδόθηκε με ιδιαίτερα δυσμενείς όρους. Στο τέλος της μακεδονικής  

ηγεμονίας οι ηγέτες της πόλης ακλούθησαν πολιτική αυστηρής ουδετερότητας 

ωςτο200 π.Χ. που η Αθήνα στάθηκε στο πλευρό της Ρώμης. Η  Αθήνα 

ανέκαμψε γρήγορα μετά τους συνεχόμενους πολέμους  και κατά την διάρκεια 

του 1ου αιώνα π.Χ. οι Ρωμαίοι σαφώς γοητευμένοι από τον ελληνικό πολιτισμό 

εγκαταστάθηκαν στην πόλη όπου την διακόσμησαν με εξαίσια κτήρια. Το 267 

μ.Χ. η Αθήνα καταστρέφεται από τους Ερούλους.Η κύρια κατοικημένη περιοχή 

βρίσκονταν γύρω από τη Ρωμαϊκή Αγορά, που περιστοιχίστηκε με τείχος που 

ήταν γνωστό ως Ύστερο Ρωμαϊκό Τείχος. Στην συνέχεια παθαίνει μεγάλες 

ζημιές από τους Γότθους το 396 μ.Χ. Γύρω στο 400 μ.Χ. η πόλη ξαναβρίσκει 

ένα μέρος της παλιάς της δόξας έχοντας  γίνει πάλι σπουδαίο εκπαιδευτικό 

κέντρο όπου δίδασκαν ξακουστοί φιλόσοφοι όπως ο Λιβάνιος, ο Γρηγόριος ο 

Ναζιανζός και ο Μέγας Βασίλειος. Την ίδια εποχή κτίστηκαν πολλά ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια ,ανακατασκευάστηκε το θέατρο του Διονύσου και ο θόλος του 

Μητρώου στην αρχαία αγορά. Στις αρχές του 5ου αιώνα με διάταγμα του 

Θεοδόσιου κλείνουν όλες οι φιλοσοφικές σχολές.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%

B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1 
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Την ίδια εποχή με την επιβολή του Χριστιανισμού όλοι οι αρχαίοι ναοί 

μετατρέπονται σε εκκλησίες. Ο Παρθενώνας αφιερώνεται στην Παναγία την 

Αθηνιώτισσα, ενώ ο ναός του Ηφαίστου μετατράπηκε σε εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου. 

Κατά τα πρώτα χρόνιας της Βυζαντινής περιόδου η Αθήνα μετατράπηκε σε 

επαρχιακή πόλη και έγινε διοικητική περιφέρεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Οι Φράγκοι σταυροφόροι καταλαμβάνουν την Αθήνα το 1205 μ.Χ. και έτσι για 

τα επόμενα 252 χρόνια η πόλη περνά στα χέρια των Ενετών και των 

Φλωρεντινών. Τότε τα προπύλαια μετατρέπονται σε παλάτι του φράγκου 

διοικητή, το Ερέχθειο γίνεται διοικητήριο και ο Παρθενώνας καθολική εκκλησία. 

Μεγάλος αριθμός εκκλησιών του 11ου και 12ου αιώνα έχουν σωθεί. 

Είναι γνωστό ότι η Τουρκοκρατία στην Αθήνα (1456-1833) δεν ήταν και η 

καλύτερη εποχή, όπως άλλωστε και σε άλλες πόλεις ή περιοχές της 

Ελλάδος. Το 1456 ο εμίρης της Θεσσαλίας Ομάρ κατέλυσε το φράγκικο 

δουκάτο της Αθήνας. Τότε για πρώτη φορά πάνω στον ιερό βράχο και πλάι στο 

ναό της Θεοτόκου, τον Παρθενώνα, υψώθηκε η ημισέληνος. Άρχιζε για την 

Αθήνα, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα, η μακροχρόνια περίοδος της 

τουρκοκρατίας.  
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Οι Τούρκοι δεν έμειναν αδιάφοροι σχετικά με την παλιά φήμη της Αθήνας. 

Έδειξαν ιδιαίτερη εύνοια προς την ιστορική πόλη με την παραχώρηση ειδικών 

προνομίων. Το 1458 μάλιστα επισκέφτηκε την Αθήνα ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής 

και έμεινε γοητευμένος από την πόλη και ιδιαίτερα από την Ακρόπολη. Το 1684 

άρχισε ένας από τους πολλούς βενετοτουρκικούς πολέμους και ο Βενετός 

αρχιστράτηγος Φραγκίσκο Μοροζίνι, αφού κατέλαβε την Πελοπόννησο, 

δέχτηκε την πρόσκληση των Αθηναίων, που ζήτησαν να τους απελευθερώσει. 

Το Σεπτέμβριο του 1687 τα βενετικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στον Πειραιά 

και αμέσως πολιόρκησαν τους Τούρκους, που είχαν καταφύγει για ασφάλεια 

στην Ακρόπολη της Αθήνας. 

 Στη διάρκεια της πολιορκίας, και συγκεκριμένα στις 26 Σεπτεμβρίου του 1687, 

μια οβίδα του βενετικού πυροβολικού έπεσε πάνω στον Παρθενώνα, που οι 

Τούρκοι τον χρησιμοποιούσαν ως πυριτιδαποθήκη, και από την έκρηξη που 

προκάλεσε η ανάφλεξη των πυρομαχικών καταστράφηκε ένα μεγάλο μέρος του 

μνημείου.   

Τελικά οι Τούρκοι παρέδωσαν με συμφωνία την Ακρόπολη και έφυγαν. Οι 

Βενετοί έγιναν έτσι κύριοι της Αθήνας, όπου όμως έμειναν μόνο για λίγους 

μήνες. Τον Απρίλιο του 1688 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη, που 

έπεσε πάλι στα χέρια των Τούρκων, και άρχισε έτσι η λεγόμενη δεύτερη 

τουρκοκρατία. Τους Βενετούς ακολούθησαν στη φυγή τους και πολλές 

οικογένειες Αθηναίων, γιατί φοβήθηκαν τα τουρκικά αντίποινα. Η πόλη είχε 

σχεδόν ερημωθεί. Το 1690 ο σουλτάνος έδωσε στους Αθηναίους την άδεια να 

επιστρέψουν στην πόλη τους χωρίς να τιμωρηθούν. 

Η ζωή άρχισε πάλι να ξαναβρίσκει το ρυθμό της και η πόλη να λειτουργεί, με 

βάση μάλιστα τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί από την αρχή της 

τουρκοκρατίας. Ξανάρχισε η λειτουργία των σχολείων και παρατηρήθηκε 

αξιοσημείωτη οικοδομική δραστηριότητα: χτίστηκαν σπίτια, εκκλησίες και 

ενισχύθηκε η οχύρωση της Ακρόπολης με τη χρησιμοποίηση οικοδομικού 

υλικού από τον καταστραμμένο Παρθενώνα.  

Ιστορικό και Δημοσιογραφικό Αρχείο του γράφοντος 
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Το 1754 οι Έλληνες αλλά και οι Τούρκοι κάτοικοι της Αθήνας, αγανακτισμένοι 

από την καταπίεση και τις αυθαιρεσίες του Τούρκου διοικητή της πόλης, 

εξεγέρθηκαν εναντίον του, με επικεφαλής το μητροπολίτη Άνθιμο.  

Οι Τούρκοι κατέστειλαν την εξέγερση και τιμώρησαν αυστηρά τους Αθηναίους, 

που έχασαν τότε ορισμένα από τα προνόμιά τους. Το 1760 η Αθήνα έπαψε να 

αποτελεί πρόσοδο του χαρεμιού και εντάχθηκε στις σουλτανικές κτήσεις. Αυτό 

είχε ως συνέπεια να «νοικιάζεται» στους πλειοδότες, οι οποίοι αύξαναν τη 

φορολογία. Η πιο καταστροφική περίοδος για την Αθήνα ήταν η εικοσαετία 

1775-1795. Ο 19ος αιώνας εγκαινιάστηκε με μια εγκληματική ενέργεια. Ο 

Άγγλος «αρχαιόφιλος» λόρδος Έλγιν λεηλάτησε τις αρχαιότητες της 

Ακρόπολης (1802) και, για να μετριάσει την κακή εντύπωση της αρπαγής, 

έχτισε με έξοδά του το «Ωρολόγιον» της αγοράς. Βανδαλισμοί του είδους αυτού 

συνεχίστηκαν και αργότερα από άλλους ξένους. 

Το 1834, με διάταγμα της αντιβασιλείας του Όθωνα η Αθήνα γίνεται 

πρωτεύουσα του νέου και ελεύθερου Ελληνικού κράτους. Μέχρι εκείνη την ώρα 

η κυβέρνηση είχε για έδρα της το Ναύπλιο. Προσωπικότητες της εποχής, 

πολιτικοί, αλλά και επιστήμονες (αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι) πήραν μέρος στη 

συζήτηση για το αν πρέπει η Αθήνα να γίνει η πρωτεύουσα, προσπαθώντας να 

επηρεάσουν τις εξελίξεις. Τελικά, η πλάστιγγα έγειρε προς την Αθήνα, η οποία 

το Σεπτέμβριο του 1834 ανακηρύχθηκε επίσημα σε «Βασιλική καθέδρα και 

πρωτεύουσα». Ήταν η μόνη πόλη που μπορούσε να αντιπροσωπεύσει την 

Ελλάδα, με το τελειότερο δημιούργημα του ανθρώπου, τον Παρθενώνα. 

Η Αθήνα το 1834 δεν ήταν έτοιμη για τον ηγεμονικό ρόλο της πρώτης πόλης 

του κράτους. Έχοντας χάσει προ πολλού την αίγλη της αρχαίας εποχής και με 

νωπά τα «σημάδια» από τις μάχες που διεξήχθησαν στο έδαφός της, η Αθήνα 

ήταν ένα μεγάλο χωριό, που αριθμούσε μόλις 10 χιλιάδες κατοίκους και 

περίπου 170 κατοικίες και κατεστραμμένα κτίρια. Από τα μεγάλα προβλήματα 

της νέας πρωτεύουσας ήταν η έλλειψη συστήματος ύδρευσης, καθώς και η 

ανυπαρξία δημόσιου φωτισμού και συγκοινωνιών, ενώ υπήρχε παντελής 

έλλειψη υπηρεσιών ή άλλων κοινωνικών αγαθών.  
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Ο Όθωνας ανέθεσε την ανοικοδόμηση της Αθήνας στον Ελληνα αρχιτέκτονα 

Σταμάτη Κλεάνθη και στους Βαυαρούς Schubert και Leo von Klenze με 

αυστηρή εντολή να μη καταστραφούν οι αρχαιολογικοί χώροι. Για την 

προστασία των αρχαιοτήτων, ο Όθωνας εξέδωσε διάταγμα που απαγόρευε την 

κατασκευή ασβεστοκαμίνων σε απόσταση 2.500 μέτρων από αρχαιοελληνικά 

λείψανα, ώστε να μη φθαρούν οι αρχαιότητες. Μέσα σε τέσσερα χρόνια 

κτίσθηκαν στην Αθήνα γύρω στις 1.000 κατοικίες. 

 

Επίσης απαγόρευσε τη λατόμηση στους λόφους Νυμφών, Φιλοπάππου και 

Λυκαβηττού, εξέδωσε διατάγματα με αυστηρή εντολή να κατεδαφίζεται αμέσως 

κάθε αυθαίρετο που κτίζεται πλησίον των αρχαιοτήτων, ενώ διέταξε να 

γκρεμιστούν άμεσα όσα κτίστηκαν στις παρυφές της Ακροπόλεως. Στα 

επόμενα χρόνια, η Αθήνα αποτέλεσε τον πόλο έλξης για τους Έλληνες, που 

έφταναν από όλα τα μέρη της χώρας. Το 1896, στην έναρξη των πρώτων, 

σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, η πρωτεύουσα είχε αλλάξει ριζικά την όψη 

της, έχει επεκταθεί χωρικά, αριθμούσε περίπου 140 χιλ. κατοίκους και 

αποτελούσε το εμπορικό και πνευματικό κέντρο της χώρας. 

 

Όσο αναφορά για τους Αθηναϊκούς δρόμους  από το 1833, ο αρχιτέκτονας 

Σταμάτης Κλεάνθης μαζί με το συνάδελφό του Έντουαρντ Σάουμπερτ είχαν 

εκπονήσει το πολεοδομικό σχέδιο των Αθηνών, το οποίο πρόβλεπε τη διάνοιξη 

μεγάλων δρόμων, τη δημιουργία πλατειών και πάρκων, τη δενδροφύτευση 

δημόσιων εκτάσεων, ώστε η νέα πρωτεύουσα να έχει την όψη ευρωπαϊκής 

πόλης.  

 

 

 

 

https://www.sakketosaggelos.gr/Article/3150/- Ιστορικό και Δημοσιογραφικό Αρχείο του γράφοντος 

Εγκυκλοπαίδεια «Μαλλιάρης-παιδεία» και "Τομή Gold"-Πάπυρος, Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας 



28 
 

Το καλοκαίρι του 1834 ήρθε στην Ελλάδα και επί ένα μήνα έμεινε στην Αθήνα, 

ως απεσταλμένος του βασιλιά της Βαυαρίας και πατέρα του Όθωνα 

ΛουδοβίκουΑ΄,οΓερμανός αρχιτέκτονας Leo von Klenze με την εντολή να 

εκφράσει την άποψή του για το χώρο όπου έπρεπε να ανεγερθούν τα ανάκτορα 

και για την αναμόρφωση του πολεοδομικού σχεδίου που είχε εκπονηθεί και που 

η υλοποίησή του είχε κριθεί πολυδάπανη. Ο Klenze υιοθέτησε τις βασικές 

κατευθύνσεις του σχεδίου των Κλεάνθη και Σάουμπερτ, όμως μείωσε την 

έκταση των δημόσιων χώρων καθώς και την περιοχή επέκτασης της πόλης, 

ενώ άλλαξε την πυκνότητα και το σύστημα δόμησης των κτιρίων προτείνοντας 

τη συνεχή δόμηση που, κατά τη γνώμη του, ανταποκρινόταν στο χαρακτήρα 

της μεσογειακής πόλης. Οι Βαυαροί μηχανικοί, οι οποίοι εφάρμοσαν το 

τροποποιημένο σχέδιο του Klenze, έφθασαν στην υπερβολή, με συνέπεια να 

διανοίξουν στενούς δρόμους, όπως αυτούς που βλέπουμε στην Πλάκα και στου 

Ψυρρή. Σε σύγκριση λοιπόν με τους δρομίσκους αυτούς η οδός Ερμού 

ονομαζόταν ο «μεγάλος δρόμος». Όμως η εμπορική κίνηση, τουλάχιστον ως το 

1880, περιοριζόταν από την πλατεία Συντάγματος ως την Καπνικαρέα. 

Το Μάιο του 1837, στην οδό Θόλου στην Πλάκα, από το σπίτι του αρχιτέκτονα 

Κλεάνθη, ιδρύεται το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Δύο χρόνια μετά θα 

ξεκινήσει η ανέγερση του νέου πανεπιστημίου στη θέση που βρίσκεται και 

σήμερα και φέρει το όνομα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη 

Καποδίστρια. Την ίδια χρονιά, ο κυβερνήτης δωρίζει στην Αθήνα την Εθνική 

Βιβλιοθήκη που μέχρι τότε είχε την έδρα της στην Αίγινα. Την εποχή εκείνη κάθε 

ανοικοδόμηση απαγορευόταν στην πόλη. Δυο φτωχοί χτίστες από την Ανάφη, 

ο Δαμίγος και ο Σιγάλας, μέλη του συνεργείου που έχτιζε τα ανάκτορα του 

Όθωνα αψήφησαν τις απαγορεύσεις και έχτισαν κρυφά μια παράγκα, 

σκαρφαλωμένη πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. 

Πρόλαβαν και έβαλαν και σκεπή και έτσι δεν τους τη γκρέμισαν. Ακολούθησαν 

κι άλλοι πολλοί, ως τότε εξαθλιωμένοι και άστεγοι πολίτες της Αθήνας, χτίζοντας 

παράγκες και παραπήγματα κάτω από τον ιερό βράχο. Δημιουργήθηκε έτσι η 

πιο απίθανη γειτονιά της Αθήνας, τα Αναφιώτικα στην Πλάκα. 
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Η πλατεία Ομονοίας είναι η πιο παλιά πλατεία της Αθήνας. Το πρώτο 

πολεοδομικό σχέδιο των Κλεάνθη και Σάουμπερτ προέβλεπε το χτίσιμο των 

ανακτόρων στο χώρο. Αργότερα, προγραμματίστηκε η ανέγερση του Ναού του 

Σωτήρος, όμως τα σχετικά κονδύλια διατέθηκαν για την ανέγερση του 

μητροπολιτικού ναού. Το 1846 στο χώρο δημιουργήθηκε η πρώτη πλατεία που 

ονομάστηκε πλατεία Ανακτόρων, μετέπειτα πλατεία Όθωνος, ενώ μερικά 

χρόνια αργότερα πήρε το σημερινό της όνομα, από τους όρκους για ομόνοια 

που έδιναν εκεί οι αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις. Πολύ γρήγορα έγινε η κεντρική 

πλατεία της πόλης, αποκτώντας και διατηρώντας ως και σήμερα τον έντονο 

εμπορικό της χαρακτήρα.  

 

Πιο συγκεκριμένα , το κτήριο που προτείνουμε για αλλαγή στην χρήση του 

περιβάλλεται από τις οδούς Αθηνάς και Ερμού καθώς και από την πλατεία 

Μοναστηρακίου. 

Η οδός Ερμού ήταν από τους πρώτους δρόμους  που σχεδιάστηκαν στην 

σύγχρονη πόλη της Αθήνας και ένας από τους βασικούς άξονες του πρώτου 

πολεοδομικού σχεδίου της Αθήνας, που συνέταξαν οι αρχιτέκτονες Κλεάνθης 

και Σάουμπερτ το 1833.Ουσιαστικά εξαρχής σχεδιάστηκε προκειμένου να γίνει 

ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της πόλης, να συγκεντρώσει καταστήματα και 

χρήσεις που είχε ανάγκη η Αθήνα ώστε να στεφθεί πρωτεύουσα της σύγχρονης 

εποχής , πέρα από την αίγλη που της πρόσφεραν οι αρχαιότητες. 

Η Οδός Ερμού είναι εμπορικός δρόμος στο ιστορικό τρίγωνο της παλαιάς 

πόλης της Αθήνας. Aν και αρχικά αποτελούσε τμήμα του μικρού δακτυλίου που 

σχημάτιζε μαζί με τις οδούς Σταδίου και Παναγή Τσαλδάρη, με την Οδό Αθηνάς 

να διέρχεται καθέτως, μεγάλο μέρος του δρόμου σήμερα είναι πεζοδρομημένο 

εξυπηρετώντας κατ' εξοχήν εμπορικές χρήσεις. Αντλεί την ονομασία του από 

τον Ερμή, αγγελιαφόρο των Θεών και προστάτη του εμπορίου και 

αναπτύσσεται παραλλήλως της οδού Ηφαίστου, όπου λειτουργεί το 

Δημοπρατήριο των Αθηνών. Έχει μήκος 1,5 χιλιομέτρων. 

.  

https://www.triklopodia.gr/1834-athina-anakirissete-apo-ton-othona-protevousa-tou-ellinikou-kratous/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%81%CE%BC%CE

%BF%CF%8D 
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Τοπογραφικά ο δρόμος τοποθετείται βορείως του Λόφου της Ακρόπολης, 

συνδέοντας τα Παλαιά Ανάκτορα της Πλατείας Συντάγματος με τον ηλεκτρικό 

σιδηρόδρομο στο Θησείο και την Πλατεία Ασωμάτων Στο μέσον της οδού 

βρίσκεται η πλατεία του Μοναστηρακίου, ενώ σε κοντινή απόσταση εκτείνονται 

ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού και η παλαιά βιομηχανική ζώνη της 

σημερινής Τεχνόπολης (Γκάζι). Αξιοσημείωτα τοπόσημα της περιοχής 

αποτελούν ο βυζαντινός Ναός της Καπνικαρέας και η γειτονική Μητρόπολη των 

Αθηνών, σημεία συνάντησης κατοίκων και τουριστών, καθώς ο δρόμος χωρίζει 

τους παραδοσιακούς οικισμούς της Πλάκας, του Ψυρρή και του Θησείου.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους υποκαταστήματα ξένων 

επιχειρήσεων, οξύνοντας τον ανταγωνισμό και ρίχνοντας τις τιμές συγκριτικά 

με το παρελθόν. Ωστόσο, παραμένει ένας από τους πιο ακριβούς και 

πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας. 

Η οδός Αθηνάς  χαράσσεται το 1834 από τον Σταμάτη Κλεάνθη και τον 

Εντουαρντ Σάουμπερτ, εμπνευστές του πρώτου πολεοδομικού σχεδίου της 

Αθηνάς όπως αναφέραμε και νωρίτερα, οι οποίοι την έχουν οραματιστεί ως ένα 

φαρδύ και δενδροφυτευμένο βουλεβάρτο,που θα σύνδεε μέσο ενός πολύ 

όμορφου περιπάτου,τα βασιλικά  ανάκτορα, τα οποία σύμφωνα με τα αρχικά 

σχέδια θα κατασκευάζονταν στην Ομόνοια, με την Ακρόπολη και συγκεκριμένα 

με τον ναό της Παρθένου Αθηνάς (Παρθενώνας), εξού και το όνομα της οδού 

.Μέσα στα χίλια μέτρα της φαίνετε να περικλείει όλη την  

Αθήνα. Ξεκινάς απ’την λαϊκή Ομόνοια και καταλήγεις στην κοσμοπολίτικη 

πλατεία Μοναστηρακιου η καλύτερα ανάποδα  για να ακολουθήσουμε και την 

αρίθμηση του δρόμου. 

Η Οδός Αθηνάς αποτελεί έναν από τους κεντρικούς δρόμους στην καρδιά της 

πόλης της Αθήνας, ο οποίος ενώνει το Μοναστηράκι με την Ομόνοια, 

διερχόμενος από την Πλατεία Κοτζιά και το παλιό Δημαρχείο της Αθήνας, 

καθώς και την Πλατεία Καραμάνου. Ο δρόμος διέρχεται επίσης μπροστά από 

την Δημοτική Αγορά των Αθηνών (Βαρβάκειος αγορά) και το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο. Έχει μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου, από το οποίο τα 80 μέτρα 

είναι πεζοδρομημένα από το 1999. Διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μια ανά 

κατεύθυνση) και χώρο για στάθμευση. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%81%CE%BC%CE

%BF%CF%8D 



31 
 

 

Η πλατεία Μοναστηρακίου έχει πάρει το σημερινό της όνομα το οποίο 

καθιερώθηκε κατά την  επανάσταση  από το εκκλησάκι της Παντάνασσας που 

είναι ότι έχει απομείνει  σήμερα από το γυναίκειο μοναστήρι των βυζαντινών  

χρόνων που λειτουργεί και κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας  

καταλαμβάνοντας τον χώρο της σημερινής πλατείας.Στην καρδιά του 

Αθηναϊκού κέντρου ,το Μοναστηράκι αποτελεί μοναδικό μείγμα ρυθμών, 

εποχών και πολιτισμών, ζωντανό και πάντα δυναμικό, όμως σταθερά 

αφιερωμένο στο εμπόριο και στο αντάμωμα των ανθρώπων .Αν σταθούμε στο 

κέντρο της πλατείας  και κάνουμε στροφή 360 μοιρών αντικρίζομαι μέσα σε λίγα 

τετραγωνικά την ίδια την ιστορία του τόπου .Στην τελευταία της ανακαίνιση η 

πλατεία στρώθηκε με μωσαϊκούς κυβόλιθους από μάρμαρο, πέτρα και 

σκαλιστό μαντέμι, που συμβολίζουν τις «ροές»  και την ποικιλοχρωμία των 

λαών  της Μεσογείου  .Ο σταθμός του ΗΣΑΠ σήμα κατατεθέν της πλατείας 

κτίζεται το 1895,είναι από τους πιο παλιούς της επίγειας γραμμής, με κύριο 

σκοπό να συνδέσει την πόλη με το λιμάνι τουΠειραιά. Η νέα υπόγεια γραμμή 

του Αττικού Μετρό  συνδέει το Μοναστηράκι με το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, 

τα έργα αυτής συνάντησαν εξαιρετικές δυσκολίες λόγο της συνάντησης τουςμε 

την κοίτη του ποταμού Ηριδανού, του ιερού ποταμού των αρχαίων Αθηνών. 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%81%CE%BC%CE

%BF%CF%8D 
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2.2. Σημερινή κατάσταση περιοχής 
 

Η κατάσταση που υπερτερεί  τώρα  στo ιστορικό κέντρο της Αθήνας , με 
κύρια κριτήρια  την εμπορικότητα της τοπικής αγοράς  αλλά και 
των δρόμων της σε γενικές γραμμές , εμφανίζει μια σχετική αμηχανία. Η 
χρηματοοικονομική κρίση που εμφανίστηκε  στην  χώρα σε συνάρηση με την 
τάση των Αθηναίων να μετακομίζουν στα προάστια της πόλης τα τελευταία 20 
χρόνια ήταν οι λόγοι της εμφάνισης αυτής της σχετικής αμηχανίας. 

Περιοχές που κάποτε απαρτίζανε την βάση του αθηναϊκού πληθυσμού και 
με αργούς ρυθμούς υποβαθμίστηκαν την περίοδο  που κόσμος άρχισε να 
μετακομίζει στα προάστια, διαμορφώνουν τώρα έναν νέο χαρακτήρα με βασικό 
συστατικό τη δυναμική εμφάνιση της νέας γενιάς. Οι νέοι Αθηναίοι βρήκαν μια 
ξεχασμένη πόλη, οικονομικά ενοίκια, αμελήσαν για τα εξόφθαλμα προβλήματά 
της και «ανοικοδομήσαν» μια περιοχή για να κατοικίσουν και να έρθουν σε 
επαφή. Οι παλιές γειτονιές του αθηναϊκού κέντρου έχουν έναν διαφορετικό 
αστικό χαρακτήρα που τις κάνει ξεχωριστές από τα μεταγενέστερα προάστια. 
Ο χαρακτήρας αυτός ζυμώνεται από την αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με την 
ανάμειξη των χρήσεων και τη καινούργια  ανθρωπογεωγραφία της πόλης. 
Εκτός του αρχιτεκτονικού τοπίου, το κύριο κοινό γνώρισμα της ευρύτερης 
έκτασης του αθηναϊκού κέντρου είναι η ύπαρξη πολλών καφετεριών, μπαρ και 
εστιατορίων. Στο σήμερα διακρίνεται η κάθε τόσο αιφνίδια παρουσίαση μικρών 
εστιών γύρω από πλατείες, σε πεζόδρομους, σε στενές στοές ή σε αυλές, σε 
ταράτσες ή ακόμα και σε πεζοδρόμια ανάμεσα σε αυτοκίνητα και εισόδους 
πολυκατοικιών. Η καινούργια γενιά προσπαθεί να βρίσκεται σε τμήματα της 
πόλης που κρίνει πιο “ουσιαστικά”, δημιουργεί στέκια και τελικά παρασύρει και 
τους υπόλοιπους. 

Έτσι λοιπόν η Αθήνα με ένα καινούργιο και βελτιωμένο άθροισμα 
τουριστικών μαγαζιών και με μερικά από τα πιο αξιόλογα μνημεία και μέρη που 
κάνουν την πλειοψηφία των τουριστών να νιώθουν ένα ρίγος όταν τα 
επισκέπτεται επέτυχε αξιόλογες αυξήσεις στον τουριστικό τομέα. Ο τουρισμός 
είναι ίσως ο πιο σημαντικούς παράγοντες της οικονομίας της Ελλάδας με την 
χώρα να υποδέχεται 25 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως και την πρωτεύουσα 
να υποδέχεται 4,5 εκατομμύρια από αυτούς. 

Πιο συγκεκριμένα το κτήριο που προτείνουμε για αλλαγή της χρήσης του β
ρίσκεται επί των οδών Ερμού και  Αθηνάς μετην πλατεία Μοναστηρακίου στην
 αριστερή μεριά του και την περιοχή του Ψυρρή στα 300 μετρά από αυτό. Αυτό 
το σύνολο μαζί με κάποιες ακόμα γειτονικές οδούς όπωςτις οδούς Σταδίου, Αι
όλου, Κολοκοτρώνη και Σοφοκλέους αποτελεί σήμερα το εμπορικό τρίγωνο    
του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Μέσα από την ανάλυση των χρήσεων των 
κτιρίων βγαίνει το συμπέρασμα ότι στο εμπορικό τρίγωνο υπερισχύουν τα 
εμπορικά καταστήματα ενώ παρουσιάζονται και πολλά κτήρια διοίκησης-
γραφείων. Αυτό πιθανότατα γίνεται γιατί η περιοχή αυτή απαρτίζει κύριο κόμβο 
της Αθήνας ενώ έχει και αρκετούς πεζόδρομους με επακόλουθο να καθίσταται 
άψογη για εμπορική χρήση. Έτσι στους ισόγειους χώρους σχεδόν κατά κανόνα  
εμπορικά καταστήματα για να είναι αμέσως διαθέσιμα στο κοινό , ενώ στους 
άλλους ορόφους αρκετές φορές εντοπίζονται βοηθητικοί χώροι των 
καταστημάτων, αποθήκες και γραφεία διοίκησης.  
 
Τίτλος άρθρου: Η Αθήνα πέθανε ,ζήτω η νέα Αθήνα Αρθρογράφος: Άθως Δημούλας www.kathimerini.gr 
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Η τοποθεσία του τριγώνου κοντά σε διοικητικά και πνευματικά κέντρα εξηγεί  
παραπάνω την παρουσία γραφείων και υπηρεσιών. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον  
μπορεί να λογιστεί η επιρροή που επιβάλλουν η χρήσεις των κτηρίων στις όψεις 
τους. Διακρίνεται σημαντικά μια μεγάλη αλλαγή στην όψη από το ισόγειο και 
πάνω. Στους ισόγειους χώρους οι όψεις είναι ανοιχτές με εκτεταμένη χρήση 
γυαλιού και μεταλλικά στοιχεία. Από την άλλη μεριά  στους επάνω ορόφους 
διακρίνονται είτε νεοκλασικές όψεις ,εσωστρεφείς με το υλικό της  πέτρας και 
μικρά ανοίγματα είτε μοντέρνες όψεις .Μία επιπλέον αξιόλογη παράμετρος στο 
σύνολο των χρήσεων είναι το είδος του δρόμου στο οποίο βρίσκεται. Στους 
πεζόδρομους παρατηρείται ποικιλία χρήσεων με συνδυασμό εμπορικών 
καταστημάτων και καταστημάτων εστίασης και αναψυχής. Το αποτέλεσμα 
αυτού είναι ότι  οι πεζόδρομοι να είναι σχεδόν όλο το 24ωρο καθώς είναι φιλικοί 
στους διαβάτες και να φέρνουν αρκετά τους νέους ανθρώπους. Στον αντίποδα 
οι αυτοκινητόδρομοι περιορίζονται σε εμπορικές χρήσεις  και σε κτήρια 
γραφείων και υπηρεσιών με επακόλουθο να διακρίνεται σημαντική μετακίνηση 
ανθρώπων το πρωί  και καθόλου κίνηση τις βραδινές ώρες. .Λόγω της 
τεράστιας εισροής αυτοκινήτων στο κέντρο, δημιουργείται τεράστια 
κυκλοφοριακή συμφόρηση και η μετακίνηση διαρκεί πολύ μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Στην οδό Αθηνάς οι άνθρωποι περνούν με σκοπό να 
προμηθευτούν ό,τι θέλουν σε αντίθεση με τις οδούς Ερμού και Αιόλου 
διακρίνονται για τις υπηρεσίες εστίασης. Η πλατεία Μοναστηριακού όντας πιο 
μακρινή από τις υπόλοιπες  αρτηρίες είναι σημείο στάσης και πολιτιστικών-
καλλιτεχνικών (συχνά αυτοσχέδιων) δράσεων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Τίτλος άρθρου: Η Αθήνα πέθανε ,ζήτω η νέα Αθήνα Αρθρογράφος: Άθως Δημούλας 

www.kathimerini.gr 
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2.3 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  

 
 
Το κτίσμα μας βρίσκεται στην γωνία των οδών Ερμού 78 και Αθηνάς 2.Το κτίριο 
αποτελεί ένα επιβλητικό σε όγκο οικοδόμημα με έξι ορόφους, ισόγειο και ένα 
υπόγειο. Η άδεια για την ανέγερση του εκδόθηκε στις 8-1-1966,με τις 
διαδικασίες ανέγερσης του να ολοκληρώνονται το ολοκληρώνονται το 1970 
όπου και το κτίριο αρχίζει να λειτουργεί. Όσον αφορά τον τύπο του 
συγκεκριμένου κτιρίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα κλασσικό κτίριο της 
εποχής, σαφώς επηρεασμένο από στοιχεία του μοντερνισμού, το οποίο ήταν 
κατασκευασμένο ώστε να στεγάσει βιοτεχνίες, αποθηκευτικούς  χώρους κτλ. 
Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του κτιρίου στεγαζόντουσαν σε αυτό κυρίως 
βιοτεχνίες, ενώ την παρούσα χρονική περίοδο το κτίριο στεγάζει αρκετούς 
τύπους επιχειρήσεων όπως εταιρία μόδας, μεσιτικό γραφείο, 
συμβολαιογραφικό γραφείο, αρχιτεκτονικό γραφείο, βιοτεχνία βαπτιστικών, 
αγορά χρυσού, βιοτεχνική εταιρία στρατιωτικών ειδών (ένδυση), κατάστημα 
μεταποίησης ενδυμάτων, μαγαζιά εστίασης, μαγαζιά πώλησης ρουχισμού και 
φωτογραφείο. 
Ο φέρον οργανισμός του κτιρίου είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, χωρίς να παρατηρούνται βλάβες σε αυτόν. Από μία γενική εικόνα 
του κτιρίου εξωτερικά παρατηρείται ότι τα καταστήματα που βρίσκονται στο 
ισόγειο τοποθετούνται πιο κεντρικά στην κάτοψη του κτιρίου με τον εξωτερικό 
τους χώρο να καλύπτεται από κομμάτι των οροφών το οποίο λειτουργεί ως 
στέγαστρο. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι το χρώμα του κτιρίου έχει αλλοιωθεί  
από το καυσαέριο με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η ΄΄εικόνα΄΄ του  
(ΕΙΚΟΝΑ 1,2) και πως τα ανοίγματα του κτηρίου είναι από αλουμίνιο αρκετά  
παλαιάς τεχνολογίας (ΕΙΚΟΝΑ 3 ) επηρεάζοντας σαφώς ενεργειακά και οπτικά 
το κτήριο .Αξίζει να σημειώσουμε  πως το πλήθος των ανοιγμάτων είναι 
εξαιρετικά μεγάλο  (EIKONA 4,5). Ακόμα παρατηρούμε ότι οι κολώνες που 
φαίνονται εξωτερικά είναι  καλυμμένες με μάρμαρο ,κάτι που ήταν συνηθισμένο 
την εποχή κατασκευής του (ΕΙΚΟΝΑ 6,7) . Στο ισόγειο υπάρχει στοά μέσα στην 
οποία στεγάζονται καταστήματα όπου οδηγεί στις σκάλες και στους  δυο  
ανελκυστήρες (EIKONA 8,9). Οι  ανελκυστήρες αν και είναι λειτουργικοί  και 
στους  6 ορόφους  φαίνονται αρκετά παλαιάς τεχνολογίας , οι σκάλες οι οποίες 
συνδέουν τους ορόφους μεταξύ τους   είναι όλες της ίδιας μορφής (ΣΧΕΔΙΟ )και 
το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί είναι  μάρμαρο (ΕΙΚΟΝΑ 10) με σιδερένια 
κουπαστή (EIKONA 11,12). Βλέπουμε επίσης ότι οι διάδρομοι είναι ‘’τύπου’’ 
μωσαϊκό. Όσον αφορά τον σχεδιασμό των ορόφων παρατηρείται από τις 
κατόψεις ότι έχουν όλοι την ίδια μορφή (ΣΧΕΔΙΟ). Επίσης το κτίριο διαθέτει 
φωταγωγό από τον οποίο γίνεται αντιληπτό ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις του 
κτιρίου είναι από την περίοδο κατασκευής του (ΕΙΚΟΝΑ 13,14,15). Ενώ από 
μια πιο γενική εικόνα των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου διαπιστώνεται ότι 
το ηλεκτρολογικό υλικό, τα συστήματα θέρμανσης και τα παράθυρα είναι 
ξεπερασμένης τεχνολογίας και φθαρμένα (ΕΙΚΟΝΑ 16,17,18).Το κτίριο, ακόμα 
διαθέτει κοινόχρηστο σύστημα πυρόσβεσης (ΕΙΚΟΝΑ 19). 
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ΕΙΚΟΝΑ(1) 
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ΕΙΚΟΝΑ 2. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 3. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 4. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 5.

ΕΙΚΟΝΑ6. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ7. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 8. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 9. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 10. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

ΕΙΚΟΝΑ 11 (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 12. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 13. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 14. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 15. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 16. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 17. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 18. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 19. (ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
3.1 Νομοθεσίες για αλλαγή χρήσης 

 

Νομοθεσία που σχετίζεται με την αλλαγή χρήσης σύμφωνα με τον  Νέο 
Οικοδομικό  Κανονισμό (Ν.4067/2012).  
 Σύμφωνα με το άρθρο 5 που αναφέρεται στην Χρήση Κτιρίων του 
ΝΟΚ (Ν.4067/2012)  παράγραφοι  1,3,4.  
       1. Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή μέρους του επιτρέπεται μόνον αν η 
νέα χρήση προβλέπεται από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις. Για τη 
μεταβολή απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης και ενημέρωση της Ταυτότητας 
Κτιρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.  
       3. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού, 
είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, τις 
ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή 
λοιπών όρων δόμησης  
      4. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της χρήσης κτιρίου ή χώρου κτιρίου 
πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με 
αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου με 
την προϋπόθεση να μην θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. Σε αντίθετη 
περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.  
         
Σύμφωνα με το άρθρο 4 που αναφέρεται στις Άδειες Δόμησης του ΝΟΚ 
(Ν.4067/2012)  παράγραφοι  1,3.  
  1. Άδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4030/2011, απαιτείται 
για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:  
 δ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.  
στ. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το 
δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό 
απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης.  
3. Δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις 
ακόλουθες εργασίες:   
α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη 
φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των 
κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής 
εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν 
συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 
27  
β. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση 
κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.   
γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.  
 δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.  
 ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.  
ιγ. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.   
ιδ. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων 
στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.  
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 Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για 
την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο 
οικείο αστυνομικό τμήμα.   
  
Σύμφωνα με το άρθρο 18 που αναφέρεται στα Φυτεμένα Δώματα του ΝΟΚ 
(Ν.4067/2012)  παράγραφοι  1,3.  
  
        1.Η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και 
στους υπαίθριους χώρους, νέων, νομίμως υφισταμένων κτιρίων και κτιρίων 
των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/ 2011, 
επιτρέπεται εφόσον δεν αντίκειται σε ειδικότερους όρους δόμησης που 
ισχύουν. Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών με τη διαστρωμάτωση των 
εξειδικευμένων υλικών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 40 εκ. πάνω από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου. Η βλάστηση που αναπτύσσεται επάνω 
σε αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3,00 μ.. Το είδος της βλάστησης, το 
υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών, το σύστημα της 
πολυεπίπεδης  διαστρωμάτωσης των εξειδικευμένων υλικών, καθώς και το 
αρδευτικό σύστημα, περιγράφεται σε τεχνική έκθεση, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών επάνω στις 
απολήξεις των κλιμακοστασίων και τα φρεάτια των ανελκυστήρων. Η 
κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους 
υπαίθριους χώρους των κτιρίων πρέπει να μην προσβάλλει την αισθητική του 
κτιρίου και να εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες κατασκευές που προβλέπονται 
σε αυτά, βάσει του άρθρου 19 του παρόντος. Ειδικά για τις στέγες, πρέπει η 
φυτεμένη επιφάνεια να ακολουθεί την κλίση τους, ώστε να μην αλλοιώνεται η 
μορφή του κτιρίου. Οι φυτεμένες επιφάνειες στα δώματα, τις στέγες και τους 
υπαίθριους χώρους των κτιρίων δεν αίρουν την υποχρέωση της παραγράφου 
2 του άρθρου 17 του παρόντος.  

  
2β. Υφιστάμενα κτίρια: Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, 
στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους υφιστάμενων κτιρίων, κατά την έννοια 
της παραγράφου 1, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών 
δόμησης μικρής κλίμακας. Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα κτίρια 
της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 απαιτείται σύμφωνη γνώμη του 
αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.  
  
3. Το περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών και οι επί μέρους 
προδιαγραφές σχεδίων και τεχνικής έκθεσης που υποβάλλονται στην αρμόδια 
υπηρεσία για την κατασκευή Φυτεμένης Επιφάνειας προσδιορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  
 Σύμφωνα με το άρθρο 19 που αναφέρεται στις κατασκευές πάνω από το 
κτίριο του ΝΟΚ (Ν.4067/2012)  παράγραφοι  1,2.  
       1. Όλες οι κατασκευές πάνω από το κτίριο πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο 
αισθητικό σύνολο, μπορεί να συνδέονται ή να περιφράσσονται με ελαφρά ή 
διάτρητα στοιχεία και οι θέσεις τους αποτυπώνονται υποχρεωτικά στις μελέτες 
που συνοδεύουν την άδεια δόμησης.   
2. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό 
στερεό επιτρέπονται:  
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α) Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή 
κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία 
φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του 
δώματος και με αναλογία ένα (1) τ.μ. χώρου ανά πέντε (5) τ.μ. φύτευσης.  
  
Σύμφωνα με το άρθρο 23 που αναφέρεται στα Υφιστάμενα Κτίρια του ΝΟΚ 
(Ν.4067/2012)  παράγραφος  5.  
  
5.Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου 
κτιρίου είναι δυνατή η λειτουργική τους ενοποίηση εφόσον διασφαλίζεται η 
στατική επάρκεια του κτίσματος μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.  
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3.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

 

Από τον Φ.Ε.Κ. του 2014 έχουμε 
Άρθρο 1 
Τουριστικές επιχειρήσεις 
Ως τουριστικές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του τουρισμού και είναι οι εξής: 
α. Τουριστικά καταλύματα 
β. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 
γ. Τουριστικά γραφεία 
δ. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων 
ε. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων 
και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. 
στ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών 
(Τ.Ε.Ο.Μ.) 
ζ. Ναυλομεσιτικά Γραφεία. 
Τουριστικά καταλύματα 
Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται 
τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή 
υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση. 
Τα ξενοδοχεία βρίσκονται στην κατηγορία των τουριστικών καταλυμάτων και  
είναι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε 
δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, 
κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα 
παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος. 
 
Άρθρο 3 
Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ξενοδοχείων και 
οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. 
Για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων  ο αιτών 
υποβάλλει είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), τα εξής: 
 
α. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού 
προσώπου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για το νομικό πρόσωπο η 
αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και 
συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και 
λειτουργία του. Η αίτηση χορήγησης Ε.Σ.Λ. ξενοδοχείου και οργανωμένων 
τουριστικών κατασκηνώσεων μπορεί να κατατίθεται και από πρόσωπο που 
εκμεταλλεύεται αυτό, δυνάμει σχετικής μισθωτικής ή άλλης σύμβασης, 
θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία συνυποβάλλεται. 
β. Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη 
αρμόδια αρχή. 
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γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο 
εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά 
καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) 
κλινών και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 
ανεξαρτήτου δυναμικότητας 
δ. Στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο 
προσκομίζεται βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου 
Ο.Τ.Α. που εκδίδεται από τον οικείο Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο προσκομίζεται βεβαίωση καλής λειτουργίας 
του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος 
ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, ως ακολούθως: 
Ξενοδοχείο Ποσό ανά δωμάτιο 
Κατηγορίας 5* €10,00/δωμάτιο 
Κατηγορίας 4* €8,00/δωμάτιο 
Κατηγορίας 3* €6,00/δωμάτιο 
Κατηγορίας 2* €4,00/δωμάτιο 
Κατηγορίας 1* €4,00/δωμάτιο 
 
ζ. Αντίγραφα των σχεδίων αρχιτεκτονικής μελέτης που συνοδεύουν την άδεια 
οικοδομής ή την άδεια δόμησης (κατόψεις – όψεις) σε δύο σειρές, στα οποία 
εμφαίνονται και τα προς αδειοδότηση καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος και οι κολυμβητικές δεξαμενές. Τα αντίγραφα αυτά 
συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του εντεταλμένου 
μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία θα 
δηλώνεται ότι το κατάλυμα έχει αναγερθεί και πληροί όλες ανεξαιρέτως τις 
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που προβλέπονται για τα καταλύματα 
της συγκεκριμένης κατηγορίας που ανήκει ή επιθυμεί να καταταγεί. Επίσης 
προσκομίζεται τεχνική έκθεση θέσεως, έκτασης, υπάρχουσας υποδομής και 
περιγραφή του ευρύτερου περιβάλλοντος του οικοπέδου/γηπέδου με 
πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του κατά περίπτωση αρμόδιου 
διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού. Η μία σειρά βεβαιώνεται από την 
υπηρεσία και επιστρέφεται στον αιτούντα και η δεύτερη σειρά παραμένει στο 
αρχείο της υπηρεσίας. 
η. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το 
δικαιολογητικό αυτό αναζητείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού εφόσον 
εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου 
κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους−μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη 
καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης 
δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα 
ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη 
βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, 
η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της 
ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού 
μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 
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θ. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) περί 
ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της 
επιχείρησης. Η βεβαίωση αυτή αναζητείται από την αρμόδια υπηρεσία 
τουρισμού. 
Άρθρο 5 
Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων 
Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων. Με προεδρικό 
διάταγμα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι 
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα 
κριτήρια και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 
 
Άρθρο 6 
Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων, όπου θα 
τηρεί και μητρώο διακριτικών τίτλων, ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) το οποίο εκδίδει το οικείο πιστοποιητικό κατάταξης ύστερα 
από αίτηση της επιχείρησης η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα (10) 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης Ε.Σ.Λ. στην 
αρμόδια υπηρεσία τουρισμού .Το Ξ.Ε.Ε. εντός πενήντα (50) ημερών από την 
υποβολή της αίτησης για την κατάταξη του τουριστικού καταλύματος εκδίδει 
πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών 
αντίστοιχα. Το πιστοποιητικό κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το 
αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών .Η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό 
διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης πραγματοποιείται είτε από την 
κεντρική υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. είτε από τα περιφερειακά του γραφεία, που έχουν 
συσταθεί ή θα συσταθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα 
με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219). Το 
πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη της 
πενταετίας από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των 
ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να υποβάλουν 
στις αρμόδιες υπηρεσίες τουρισμού πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξής 
τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού δύνανται να προβαίνουν οποτεδήποτε 
σε έλεγχο για να διαπιστώνουν αν η κατάταξη έγινε, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Αν διαπιστωθεί ότι η κατάταξη έγινε σε 
ανώτερη κατηγορία, το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται έως την προσκόμιση νέου 
πιστοποιητικού κατάταξης από τον αρμόδιο φορέα. Από την έκδοσή του αλλιώς 
το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο 
τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγεί το Ξ.Ε.Ε., 
ο τρόπος τήρησης του μητρώου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης. Με όμοια 
απόφαση καθορίζεται το ανώτατο ύψος της αμοιβής που καταβάλλουν οι 
αιτούντες για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κατάταξης στο Ξ.Ε.Ε., αναλόγως 
του αριθμού των δωματίων των προς ανακατάταξη κύριων και μη 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή 
της ανωτέρω διάταξης. 
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Από τον Φ.Ε.Κ.  του 2015 έχουμε 
Άρθρο 4 
Κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων 
Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, 
με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία 
του ενός αστέρος (1*). Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες 
της παρούσας παραγράφου εφ’ όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές 
και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη 
στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών 
βαθμολογούμενων κριτηρίων. Οι υποχρεωτικές για κάθε κατηγορία αστέρων 
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα προαιρετικά βαθμολογούμενα 
κριτήρια ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης. Ο ελάχιστος 
αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που 
απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
Κατηγορία αστέρων 
5***** 4**** 3*** 2** 1* 
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών 
βαθμολογούμενων κριτηρίων. 
5500 4000 3200 2200 1500 
Άρθρο 5 
Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα 
Τα ξενοδοχεία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου  26 του Ν. 4067/2012 (Α΄ 
79) σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων 
ατόμων. Ο ελάχιστος αριθμός δωματίων για άτομα μειωμένης κινητικότητας 
(Α.Μ.Κ.) στα ξενοδοχεία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 
δυναμικότητας του καταλύματος. Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι 
υποχρεωτική μέχρι του αριθμού των πέντε (5) συνολικά δωματίων για Α.Μ.Κ. 
.Για τη διαμόρφωση χώρων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ. 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4067/2012 και στην εγκύκλιο 
9 με Α.Π. οικ. 29467/13−6−2012 του γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ. 
 
Άρθρο 6 
Μεταβατικές διατάξεις 
Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση 
το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης παύουν 
αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα 
ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Για την έκδοση πιστοποιητικού 
κατάταξης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν ελέγχονται οι 
υποχρεωτικές προδιαγραφές που ορίζονται ως τεχνικές προδιαγραφές στο 
Παράρτημα της παρούσας ,αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών 
λειτουργικών προδιαγραφών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού 
μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία. 
Για την κατάταξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού των 
επιχειρήσεων που κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 
διέθεταν ΕΣΛ ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων χωρίς εστιατόριο, 
θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις αυτές πληρούν το κριτήριο με α/α 7.3 του 
Παραρτήματος της παρούσας και λαμβάνουν 500 μόρια. Για την κατάταξη 
ξενοδοχείων για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
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έχει χορηγηθεί έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
προϊσχύσαντος Π.Δ. 43/2002 (43 Α΄) δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των 
υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και η συγκέντρωση του ελάχιστου 
αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε 
κατηγορία. Εναλλακτικά, ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να ζητήσει την 
κατάταξη του ξενοδοχείου σύμφωνα με το σύνολο των τεχνικών και 
λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων που 
καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας, χωρίς προηγούμενη έγκριση των 
τροποποιημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων. 
 
Άρθρο 7 
Παράρτημα 
Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής 
το Παράρτημα με τίτλο «Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και 
βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες 
αστέρων». 
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Κεφάλαιο 4  
 

4.1 Πρόταση αλλαγής χρήσης 

Η πρόταση αλλαγής χρήσης του κτιρίου μας , το όποιο αυτή τη στιγμή 
στεγάζει αρκετούς τύπους επιχειρήσεων , είναι να μετατραπεί σε μια 
ξενοδοχειακή μονάδα σύγχρονη και υψηλών προδιαγραφών με σκοπό την 
αύξηση της λειτουργικής και οικονομικής αξίας του κτιρίου. Η τοποθεσία του 
κτιρίου είναι ιδανική για ξενοδοχειακή μονάδα καθώς βρίσκετε στην καρδιά 

του ιστορικού κέντρου της Αθήνας . 
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4.2 Πρόταση αναδιαρρύθμισης και νέα υλικά κατασκευής 

Η επέμβαση στο υπάρχον κτηριακό συγκρότημα αφορά την 

αναδιαρρύθμιση του ισογείου και των ορόφων του κτιρίου. Ο χώρος του 

ισογείου διαμορφώνεται κατάλληλα έτσι ώστε να στεγάζει την ρεσεψιόν 

του ξενοδοχείου , έναν χώρο αναψυχής , γραφεία και αποθήκη,καθώς και 

αποχωρητήρια . Ο χώρος των ορόφων θα είναι ίδιος σε όλα τα επίπεδα και 

θα στεγάζει 5 δωμάτια διαμονής. Στο κτίριο θα διατηρηθούν οι όψεις του 

επί της οδού Αθηνάς και επί της οδού Ερμού. Επίσης θα τοποθετηθούν νέα 

υλικά κατασκευής όπως μάρμαρα πάχους 2 εκ. για την επίστρωση των 

δαπέδων, σπατουλαριστά πατητά τσιμεντοκονιάματα για τα λουτρά , ξύλινα 

πρεσαριστά εσωτερικά κουφώματα , εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου 

θερμοδιακοπής καθώς και πλαστικά χρώματα για τους χρωματισμούς. 

 

4.3 Νέα Σχέδια 
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Κάτοψη Τυπικού Ορόφου 
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Πρόσοψη επί της οδού Αθηνάς. 

 

Πρόσοψη επί της οδού Ερμού. 
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Κάτοψη Ισογείου Ξενοδοχείου 

 

 

Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Ξενοδοχείου 
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  Βιβλιοφραφία 

• Τέχνες και Αρχιτεκτονική από την Αναγέννηση έως τον 21ο αιώνα. 
Συγγραφή: Βασιλική Πετρίδου,Όλγα Ζιρώ. Κριτικός αναγνώστη: Γιάννης 
Κολοκοτρώνης. Συντελεστές έκδοσης-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Νεκταρία Κλαδά,ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Φοίβος Πανηγυράκης 

• ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ 
                 «οι μεταλλαγές των ιδεών για την κατοίκιση και την οργάνωση του                                                                      
χώρου της Αθήνας από τον 19ο 
                  στον 20ο αιώνα με αφορμή την Μικρασιατική Καταστροφή » 
                  σπουδάστρια: Πούλου Ελένη καθηγήτριες: Βαϊου ντ., Μαντουβάλου 
Μ., Μαυρίδου Μ. 

• Χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής προβολής επιχειρήσεων 
παρουσιάστηκαν στο  αφιέρωμα του περιοδικού της Ελευθεροτυπίας 
«Έψιλον», στις 12.5.1996  με τίτλο ¨Σκηνογράφοι  της μοντέρνας 
πόλης». Αρθρογράφος: Ελένη Φέσσα-Εμμανουήλ 

• Άρθρο: Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Αθήνα 1950-1967 επιτυχίες και 
αστοχίες 
Αρθρογράφος: Δημήτρης Μπούκας SITE:www.skeletos.gr 

• https://www.sakketosaggelos.gr/Article/3150/ 

• Ιστορικό και Δημοσιογραφικό Αρχείο του γράφοντος. 

• Εγκυκλοπαίδεια «Μαλλιάρης-παιδεία» και "Τομή Gold". 

• Πάπυρος, Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%
CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1 

• https://www.triklopodia.gr/1834-athina-anakirissete-apo-ton-othona-protevousa-
tou-ellinikou-kratous/ 

• Τίτλος άρθρου: Η Αθήνα πέθανε ,ζήτω η νέα Αθήνα Αρθρογράφος: 
Άθως Δημούλας www.kathimerini.gr 

• Νέο Οικοδομικό  Κανονισμό (Ν.4067/2012) 

• ΦΕΚ 2015-ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 10-ΗΜ 9/1/2015 

• ΦΕΚ 2014-ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 155-ΗΜ 30/7/2014 

• ΦΕΚ 2017-ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4242-ΗΜ 5/12/2017 
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