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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.10 του Ν. 4495/2017 (167Α/2017) 

«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαιρέτων 

κατασκευών και χρήσεων στο κτίριο επί των οδών Αιόλου 86 και Γεωργίου Σταύρου 

(Κεντρικό Τραπεζικό Κατάστημα ΕΤΕ – Κτίριο Γραφείων και Διοίκησης), στην περιοχή 

του Εμπορικού Τριγώνου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως 

διατηρητέο (ΦΕΚ  738/Δ/7.7.1993) και ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 1143/Β/30.12.1978), 

φερόμενης ιδιοκτησίας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 14/3/2022 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων γνωμοδοτεί ομόφωνα 

υπέρ «της έγκρισης υπαγωγής της υπ’ αρ. α/α :10565653/21.11.2015 αρχικής δήλωσης 

ένταξης στις διατάξεις του άρθρου 117 παρ.10 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α΄/2017) 

«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων 

κατασκευών και χρήσεων στο κτίριο επί των οδών Αιόλου 86 και Γεωργίου Σταύρου 

(Κεντρικό Τραπεζικό Κατάστημα ΕΤΕ – Κτίριο Γραφείων και Διοίκησης), στην περιοχή 

του Εμπορικού Τριγώνου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως 

διατηρητέο (ΦΕΚ 738/Δ/7.7.1993) και ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 1143/Β/30.12.1978), 

φερόμενης ιδιοκτησίας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και συγκεκριμένα: 

 

 

3ο Υπόγειο 

• 3ο.Υπ.Αυθ.1: Υπέρβαση δόμησης και κάλυψης με προσθήκη κατ’ επέκταση υπογείου χώρου 

Η/Μ (βοηθητική χρήση) στον ακάλυπτο του κτηρίου και μέχρι τα κτήρια επί της οδού 

Σοφοκλέους 6 και Σοφοκλέους 8-10, εμβαδού 217,73 τ.µ., προ 1983, (ΦΚ#3 - Κατηγορία 

4, σχέδιο Α.1). 

 

 

2ο Υπόγειο 

• 2ο.Υπ.Αυθ.2: Υπέρβαση δόμησης και κάλυψης με προσθήκη κατ’ επέκταση υπογείου χώρου 

Η/Μ (βοηθητική χρήση) στον ακάλυπτο και μέχρι το κτήριο επί της οδού Σοφοκλέους 8-10, 

εμβαδού 73,85 τ.μ., προ 1983 (ΦΚ#3 - Κατηγορία 4, σχέδιο Α.2). 



• 2ο.Υπ.Αυθ.3: Υπέρβαση δόμησης και κάλυψης με προσθήκη κατ’ επέκταση υπογείου χώρου    

σύνδεσης στον ακάλυπτο και μέχρι το κτήριο επί της Σοφοκλέους 8-10 (κύρια χρήση), 

εμβαδού 47,38 τ.μ., προ 1983 (ΦΚ#3 - Κατηγορία 4, σχέδιο Α.2). 

• 2ο.Υπ.Αυθ.4: Υπέρβαση δόμησης και κάλυψης με προσθήκη κατ’ επέκταση υπογείου χώρου    

Η/Μ (βοηθητική χρήση) στον ακάλυπτο του κτηρίου και μέχρι το κτήριο επί της οδού 

Σοφοκλέους 8-10, εμβαδού 56,23 τ.μ., προ 1983 (ΦΚ#3 - Κατηγορία 4, σχέδιο Α.2). 

• 2ο.Υπ.ΑΠ.1: Καθαίρεση διαχωριστικής τοιχοποιίας για διάνοιξη θύρας επικοινωνίας στο όριο 

του οµόρου οικοπέδου ιδιοκτησίας ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. επί της Σοφοκλέους 6, (με αναλυτικό 

προϋπολογισμό, ΦΚ#4 , σχέδιο Α.2). 

 

1ο Υπόγειο 

• 1ο.Υπ.Αυθ.5: Αλλαγή χρήσης (από βοηθητική σε κύρια), με την εγκατάσταση γραφείου     

υποστήριξης, εμβαδού 8,64 τ.µ., προ 2004, (ΦΚ#2 - Κατηγορία 4, σχέδιο Α.3). 

• 1ο.Υπ.Αυθ.6: Αλλαγή χρήσης (από βοηθητική σε κύρια), με την εγκατάσταση γραφείου   

ηλεκτρολόγων, εμβαδού 17,68 τ.µ., προ 2004, (ΦΚ#2 - Κατηγορία 4, σχέδιο Α.3). 

• 1ο.Υπ.Αυθ.7: Αλλαγή χρήσης (από βοηθητική σε κύρια), με την δημιουργία χώρου 

προσωπικού,    εμβαδού 15,41 τ.µ., προ 2004, (ΦΚ#2 - Κατηγορία 4, σχέδιο Α.3). 

• 1ο.Υπ.Αυθ.8: Αλλαγή χρήσης (από βοηθητική σε κύρια), με την δημιουργία παρασκευαστηρίου  

κυλικείου, εμβαδού 17,66 τ.µ., προ 2004, (ΦΚ#2 - Κατηγορία 4, σχέδιο Α.3). 

• 1ο.Υπ.Αυθ.9: Αλλαγή χρήσης (από βοηθητική σε κύρια), με την εγκατάσταση γραφείου 

συνεργείου ηλεκτρολόγων, εμβαδού 60,22 τ.µ., προ 2004, (ΦΚ#2 - Κατηγορία 4, σχέδιο 

Α.3). 

• 1ο.Υπ.Αυθ.10: Αλλαγή χρήσης (από βοηθητική σε κύρια), με την εγκατάσταση γραφείου 

συνεργείου υδραυλικών, εμβαδού 16,03 τ.µ., προ 2004, (ΦΚ#2 - Κατηγορία 4, σχέδιο Α.3). 

• 1ο.Υπ.ΑΠ.2: Καθαίρεση διαχωριστικής τοιχοποιίας για διάνοιξη θύρας επικοινωνίας στο όριο 

του οµόρου οικοπέδου ιδιοκτησίας ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. επί της Σοφοκλέους 6, (με αναλυτικό 

προϋπολογισμό, ΦΚ#4 , σχέδιο Α.3). 

• 1ο.Υπ.ΑΠ.2.α: Επικάλυψη των κογχών με οπτοπλινθοδομή (με αναλυτικό προϋπολογισμό,  

ΦΚ#4, σχέδιο Α.3). 

• 1ο.Υπ.ΑΠ.3: Κατασκευή μεταλλικού πύργου στήριξης Η/Μ μηχανημάτων, εμβαδού κάλυψης               

27,76 τ.µ. και ύψους 22 µ., µε εσωτερική μεταλλική σκάλα και εξωτερική επένδυση από 

μεταλλικά πλαίσια και διάτρητη λαμαρίνα προ 2011, (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4 

,σχέδιο Α.3). 

• 1ο.Υπ.ΑΠ.4: Διάνοιξη θύρας επικοινωνίας στο όριο του οµόρου οικοπέδου ιδιοκτησίας 

ΠΡΟΝΤΕΑ  Α.Ε.Ε.Α.Π. επί της Σοφοκλέους 8-10, (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4 , 

σχέδιο Α.3). 

• 1ο.Υπ.ΑΠ.5: Εμφανή μεταλλικά κανάλια κλιματισμού στις όψεις του ακαλύπτου (με 

αναλυτικό   προϋπολογισμό, ΦΚ#4 , σχέδιο Α.3). 

• 1ο.Υπ.ΑΠ.6: Μεταλλικό στέγαστρο σε πρόβολο σε τμήμα της όψης του ακαλύπτου (με     

αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4 , σχέδιο Α.3). 

• 1ο.Υπ.ΑΠ.6.α: Μεταλλικό στέγαστρο εισόδου αυλής 27,56 τ.μ. (με αναλυτικό 



προϋπολογισμό, ΦΚ#4 , σχέδιο Α.3).  

• 1ο.Υπ.ΑΠ.6.β: Δύο σκίαστρα αυτοκινήτων σε πρόβολο στην αυλή 60,00 τ.μ. (με 

αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4 , σχέδιο Α.3).  

 

 

Ισόγειο 

• Ισ.ΑΠ.7: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου µε κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 25,34 τ.µ., 

για την κάλυψη Η/Μ μονάδων στο δώμα (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4 , σχέδιο 

Α.4). 

• Ισ.ΑΠ.7.α: Κλείσιμο κουφωμάτων στον χώρο Αρχείου (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4 

, σχέδιο Α.4). 

• Ισ.ΑΠ.8: Καθαίρεση τοίχου για επικοινωνία με όμορο κτήριο ιδιοκτησίας ΠΡΟΝΤΕΑ 

Α.Ε.Ε.Α.Π. επί της Σοφοκλέους 6, (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4 , σχέδιο Α.4). 

• Ισ. ΑΠ.8α: Κλείσιμο κουφωμάτων στο κλιμακοστάσιο από τις Καταθέσεις Ταμιευτηρίου 

προς στην Διεύθυνση Ταμείων  (ΦΚ#4, σχέδιο Α.4).  

• Ισ.ΑΠ.9: Προσθήκη μεταλλικών ρολών κουφωμάτων (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, 

σχέδιο Α.4). 

• Ισ.ΑΠ.10: Εμφανή κανάλια κλιματισμού επί της όψης συνολικού μήκους 32,19 μ. και  

ετέρου καθ’ ύψος 11,40 µ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4 , σχέδιο Α.4). 

 

 

1ος ‘Οροφος  

• 1ος.Ορ. ΑΠ.11: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου µε κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 6,52 

τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.12: Κατασκευή μεταλλικό στέγαστρο µε κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 4,74 τ.μ. 
(με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.13: Αντικατάσταση παλαιάς στέγης από κεραμίδια µε νέα από πάνελ οροφής επί 

μεταλλικού σκελετού, εμβαδού 87,33 τ.µ., (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο 

Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.14: Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων, εμβαδού 3,45 και 2,34 τ.μ. (με 

αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

• 1ος .Ορ .ΑΠ.15: Εμφανή κανάλια κλιματισμού στις όψεις (με αναλυτικό προϋπολογισμό, 

ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.16: Τοποθέτηση στεγάστρου µε κάλυψη διάφανου πάνελ οροφής εμβαδού   7,10 

τ.µ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.17: Κατασκευή σταθερών μεταλλικών διαχωριστικών Η/Μ στο δώμα, εμβαδού     

2,80 τ.µ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.18: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου µε κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 11,43 

τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.19: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου µε κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 14,91 



τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.20: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου µε κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 20,10 

τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.21: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου µε κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 2,23 

τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.22: Αντικατάσταση παλαιάς στέγης από κεραμίδια µε νέα από πάνελ οροφής    

επί μεταλλικού σκελετού, εμβαδού 98,54 τ.µ., (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, 

σχέδιο Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.23: Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων µε κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 2,94 

τ.μ. και 1,17 τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

• 1ος.Ορ.ΑΠ.24: Αντικατάσταση παλαιάς στέγης από κεραμίδια µε νέα από πάνελ 

οροφής επί μεταλλικού σκελετού, εμβαδού 171,86 τ.μ. (με αναλυτικό 

προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.5). 

 

 

2ος Όροφος 

• 2ος.Ορ.Αυθ.11: Προσθήκη κατ’ επέκταση αποθηκευτικού χώρου στο υφιστάμενο δώμα,  

εμβαδού 51,39 τ.μ. (ΦΚ#1, Κατηγορία 4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.Αυθ.12: Προσθήκη κατ’ επέκταση ξενώνα διοίκησης στο υφιστάμενο δώμα, εμβαδού 
58,77 τ.μ. (ΦΚ#1, Κατηγορία 4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.Απ.25: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου µε κάλυψη πάνελ οροφής για την κάλυψη    

Η/Μ μονάδων, εμβαδού 30,08 τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.26: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου µε κάλυψη πάνελ οροφής για την 

κάλυψη Η/Μ μονάδων, εμβαδού 63,04 τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, 

σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.27: Κατασκευή καμινάδας στην εσωτερική όψη του ακαλύπτου (με αναλυτικό  

προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος .ΑΠ.28: Μεταλλικό στέγαστρο σε πρόβολο, εμβαδού 2,33 τ.μ. (με αναλυτικό   

προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.29: Μεταλλική σκάλα για πρόσβαση στον όροφο (με αναλυτικό 

προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.30: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου µε κάλυψη πάνελ οροφής για την κάλυψη     

Η/Μ μονάδων, εμβαδού 19,32 τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.31: Διαρρύθμιση χώρων γραφείων σε μαγειρείο για την επέκταση της κουζίνας 

του   ξενώνα διοίκησης (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.Αυθ.32: Κατασκευή μεταλλικών κατακόρυφων πάνελ επί μεταλλικού σκελετού 

μπροστά    από τις όψεις εσωτερικού ακαλύπτου (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, 

σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.33: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου ανοίγματος σε πρόβολο (με αναλυτικό   



προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.34: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου µε κάλυψη αυλακωτής λαμαρίνας,   

εμβαδού 13,86 τ.µ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.35: Κατασκευή περιτοίχισης δώματος (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, 

σχέδιο  Α.6). 

• 2ος.Ορ.Αυθ.36: Κατασκευή ανυψωμένου ξύλινου δαπέδου στο δώμα, εμβαδού 28,50 τ.μ. (με    

αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.36.α: Προστατευτικά πάνελ για τα Η/Μ του δώματος, εμβαδού 15,16 τ.μ. (με 

αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.37: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου με κάλυψη πάνελ οροφής για προστασία         

Η/Μ μονάδων, εμβαδού 16,83 τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.38: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου με κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 3,50 
τ.μ.  (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.39: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου με κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 3,50  

τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.40: Αντικατάστασης παλαιάς στέγης από κεραμίδια µε νέα από πάνελ οροφής    

επί μεταλλικού σκελετού, εμβαδού 117,55 τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, 

σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.41: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου με κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 11,00 

τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.42: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου με κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 2,89 

τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.43: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου με κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 2,89 

τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

• 2ος.Ορ.ΑΠ.44: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου με κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 6,29 

τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.6). 

 

 

3ος Όροφος 

• 3ος.Ορ.ΑΠ.45: Αντικατάσταση της στέγης από κεραμίδια µε νέα από μεταλλικά πάνελ 

οροφής,   εμβαδού 381,50 τ.μ. (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.7)  

• 3ος.Ορ.ΑΠ.46: Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου µε κάλυψη πάνελ οροφής, εμβαδού 

13,57 τ.µ. 

  (με αναλυτικό προϋπολογισμό, ΦΚ#4, σχέδιο Α.7)  

 

 

 

4ος όροφος 

• 4ος.Ορ.Αυθ.13: Υπέρβαση δόμησης με προσθήκης κατ’ επέκταση του χώρου γυμναστηρίου, 

εμβαδού 48,85 τ.μ., προ 1983, (ΦΚ#1, Κατηγορία 4, σχέδιο Α.8). 

• εφαρμογή της εγκεκριμένης κάτοψης του 4ου Ορόφου. Λοιπές παραβάσεις (παρ. 5, άρθρο 



100), υπολογίζονται με αναλυτικό προϋπολογισμό, (σχέδια υπαγωγής Αυθ.6 και Απ.6). 

• 4ος.Ορ.Αυθ.14: Υπέρβαση δόμησης με προσθήκης κατ’ επέκταση του χώρου γυμναστηρίου,  

εμβαδού 33,31 τ.μ., προ 1983, (ΦΚ#1, Κατηγορία 4, σχέδιο Α.8). 

• 4ος.Ορ.ΑΠ.47: Αλλαγή όψης ακαλύπτου με κλείσιμο παραθύρου (ΦΚ#4, σχέδιο Α.8).» 

 

 

 

  

 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

            Η     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

           Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ                    Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

  



                                                                                                                                             

                                    


