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Σ
την αξιοποίηση 24 εµβληµατικών ακινή-
των στην καρδιά της Αθήνας προχωρά η 
κυβέρνηση, µε στόχο αφενός να εισρεύ-

σει ζεστό χρήµα στα ασφαλιστικά ταµεία προ-
κειµένου να υπάρχουν κονδύλια για την παρο-
χή συντάξεων και αφετέρου να προωθηθεί η 
αναβάθµιση του ιστορικού κέντρου της πρω-
τεύουσας. Το όφελος σε βάθος χρόνου για το 
∆ηµόσιο θα ανέλθει σε εκατοντάδες εκατοµµύ-
ρια ευρώ, εάν υπολογίσει κάποιος ότι από την 
εκµετάλλευση ενός µόνο ακινήτου το ετήσιο µί-
σθωµα µπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ. 

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο προχωρούν άµεσα στην εκµετάλλευση της 
τεράστιας προίκας των ταµείων που παρέµενε 
αναξιοποίητη για περισσότερο από 15 χρόνια, 
οµαδοποιώντας τα ακίνητα σε πέντε γεωγραφι-
κές ενότητες στο ιστορικό τρίγωνο της πρωτεύ-
ουσας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, στις αρ-
χές του επόµενου έτους θα προκηρυχθεί αρ-
χιτεκτονικός διαγωνισµός ευρωπαϊκών προδι-
αγραφών, ενώ τον Σεπτέµβριο το υπουργείο 
Εργασίας θα απευθύνει δηµόσια πρόσκληση 
προς όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου για χρή-
ση 120 ακινήτων ιδιοκτησίας του στην Αθήνα. 

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θα επιδι-
ώξει να βάλει στον «πάγο» την απαίτηση των 
δανειστών, κυρίως του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 
Ταµείου, να περάσουν τα ακίνητα των ταµείων 
στο ΤΑΙΠΕ∆ για να πουληθούν. 

Παράγοντες της κτηµατοµεσιτικής αγοράς 
εκτιµούν ότι θα εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον 
για την ανακατασκευή και µίσθωση του κτιρι-
ακού αποθέµατος, καθώς πρόκειται για πολυ-
ώροφα ακίνητα µε ιδιαίτερα νεοκλασικά χα-
ρακτηριστικά του 19ου αιώνα, τα οποία, λόγω 
της προνοµιακής τους θέσης, αναµένεται να γί-
νουν πόλος έλξης µεγάλου αριθµού επενδυτών. 

Ξενοδοχεία-µπουτίκ
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα ισχυρές ξένες 
εταιρείες και funds βολιδοσκοπούν την ξενοδο-
χειακή αγορά της Αθήνας και επενδύουν εκα-
τοµµύρια ευρώ σε ακίνητα που βρίσκονται σε 
υποβαθµισµένες µέχρι σήµερα περιοχές του κέ-
ντρου, όπως η πλατεία Καραϊσκάκη. Μάλιστα, 
ξένα επενδυτικά κεφάλαια επιδεικνύουν έντο-
νο ενδιαφέρον για τη µίσθωση κτιρίων που βρί-
σκονται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της 
πόλης, µε στόχο τη µετατροπή τους σε πολυτε-
λή ξενοδοχεία-µπουτίκ, τα οποία θα αναβαθ-
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µίσουν το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν. 
Οπως αναφέρει ο αναπληρωτής καθηγητής 

της Σχολής Αρχιτεκτόνων και διευθυντής του Ερ-
γαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ, 
Νίκος Μπελαβίλας, ο οποίος έχει αναλάβει να 
φέρει εις πέρας το project του υπουργείου Ερ-
γασίας, η εγκατάλειψη ιστορικών κτιρίων, ακό-
µη και πριν από την οικονοµική κρίση, συνέβα-
λε στην υποβάθµιση του κέντρου της Αθήνας, 
παρασύροντας σε κλείσιµο χιλιάδες µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις. 

«Τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει η πλει-
ονότητα των ακινήτων µάς δίνει τη δυνατότη-
τα να τα αξιοποιήσουµε µε πολλούς και διαφο-
ρετικούς τρόπους. Εντάσσοντας τα κτίρια αυτά 
σε ένα πιλοτικό σχέδιο διαχείρισης και αξιοποί-
ησης, στόχος είναι η αναβίωσή τους µέσα από 
ένα πλέγµα χρήσεων υψηλής κοινωνικής ωφέ-
λειας και υψηλής οικονοµικής ανταπόδοσης. 
Εισήγησή µου είναι να αναλάβουν τον αρχιτε-
κτονικό σχεδιασµό των κτιρίων νέοι αρχιτέκτο-
νες κάτω των 40 ετών», λέει ο Ν. Μπελαβίλας. 

Η υλοποίηση του σχεδίου θα αποτελέσει τον 
οδηγό για την επέκταση του σχεδίου και σε άλ-
λες περιοχές της Αθήνας, αλλά και σε άλλες πό-
λεις, µε στόχο την επανάχρηση πολλών υποβαθ-
µισµένων ακινήτων. Συνολικά ο Ενιαίος Φορέ-
ας Κοινωνικής Ασφάλισης διαθέτει στο χαρτο-
φυλάκιό του 1.126 ακίνητα, εκ των οποίων το 
49% είναι κενά, το 31% παραχωρηµένα και µό-
λις το 14% µισθωµένα. Υπολογίζεται ότι τα τα-
µεία έχουν χάσει έσοδα περίπου 500 εκατ. ευ-
ρώ µόνο την τελευταία 10ετία. 

Σύνταγµα
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον εκτιµάται ότι θα 
συγκεντρώσουν τα ακίνητα-φιλέτα που βρίσκο-
νται σε µικρή απόσταση από την πλατεία Συ-
ντάγµατος, δεδοµένης της προνοµιακής τους 
τοποθεσίας και της εγγύτητάς τους µε ιστορικά 
ξενοδοχεία της πρωτεύουσας. Πρώτο στη λίστα 
του ΕΦΚΑ βρίσκεται το εµβληµατικό 4ώροφο 

ΚΑ έχει στην ιδιοκτησία του ένα ακόµη κτίριο, 
το µέγαρο του Ταµείου Εµπόρων. Από τα ισό-
γεια καταστήµατά του, µόλις δύο είναι σε χρή-
ση, εκείνα µε πρόσοψη επί της οδού Βουλής, 
ενώ τα εσωτερικά ισόγεια καταστήµατα παρα-
µένουν χωρίς ενοικιαστή τα τελευταία 
11 χρόνια. Λίγα µέτρα πιο µακριά, στη 
συµβολή των οδών Ερµού και Βουλής, 
ακόµη ένα κτίριο τεσσάρων ορόφων θα 
δοθεί προς αξιοποίηση. Πρόκειται για 
ένα ακίνητο που κατασκευάστηκε στις 
αρχές του αιώνα, λειτούργησε ως ξενο-
δοχείο και έχει χαρακτηριστεί διατηρη-
τέο, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο αρ-
χιτεκτονικό και µορφολογικό ενδιαφέ-
ρον. Στα 24 ακίνητα που σχεδιάζει να 
αξιοποιήσει ο µεγαλύτερος ασφαλιστι-
κός φορέας εντάσσεται ένα από τα κτί-
ρια του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ. Πρόκει-
ται για ένα διατηρητέο κτίριο δύο ορόφων στη 
γωνία των οδών Κανάρη και Ακαδηµίας , οι ερ-
γασίες ανακαίνισης του οποίου ολοκληρώθηκαν 
το 2014 και πλέον είναι έτοιµο να φιλοξενήσει 
τη νέα του χρήση.

Πανεπιστηµίου-Χαυτεία
Το 8ώροφο κτίριο στο οποίο στεγαζόταν άλλο-
τε το γνωστό ξενοδοχείο «Ambassadeur» και 
παραµένει ερµητικά κλειστό τα τελευταία χρό-
νια είναι ένα από τα ακίνητα που θα συµπερι-
ληφθεί στον διαγωνισµό του ΕΦΚΑ. Προς αξι-
οποίηση θα δοθεί στην ίδια περιοχή, στην οδό 
Πανεπιστηµίου αυτήν τη φορά, το κτίριο όπου 
στεγαζόταν ο ιστορικός κινηµατογράφος «ΙΝΤΕ-
ΑΛ». Το κτίριο που ανήγειρε ο Ερρίκος Σλήµαν 
τη δεκαετία του 1880 είναι διαρρυθµισµένο σε 
χώρους γραφείων και καταστηµάτων συνολικής 
έκτασης 8.000 τ.µ. και παραµένει ανεκµετάλ-
λευτο εδώ και 17 χρόνια. Μεγάλη ζήτηση ανα-
µένεται να συγκεντρώσουν και τα ακίνητα, ιδι-
οκτησίας ΕΦΚΑ, που βρίσκονται στην οδό Στα-
δίου. Εκεί θα διατεθούν στους επενδυτές ένα 

7ώροφο διατηρητέο, λιθόκτιστο κτίριο που οι-
κοδοµήθηκε στα τέλη του περασµένου αιώνα 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εγκατά-
σταση γραφείων µεγάλων εταιρειών και ένα 
ακόµη κτίριο 4 ορόφων στον αριθµό 56. Σε µι-
κρή απόσταση βρίσκεται ένα 5ώροφο ακίνητο 
που παραµένει ανεκµετάλλευτο, ενώ στην οδό 
∆ραγατσανίου προς εκµετάλλευση -κυρίως για 
τη στέγαση επαγγελµατικών γραφείων- διατί-
θεται πολυώροφη οικοδοµή. Την ίδια στιγµή, 
σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισµός για την πα-
ραχώρηση του πρώην ξενοδοχείου «Esperia» 
από τον ΕΦΚΑ. 

Οµόνοια-Πατησίων
Τον αέρα αναβάθµισης που έχουν φέρει τα τε-
λευταία χρόνια ισχυροί επιχειρηµατικοί όµιλοι 
στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Οµονοί-
ας επιδιώκει να εκµεταλλευτεί η κυβέρνηση. Στο 
πλαίσιο αυτό, στον διαγωνισµό που θα προκη-

ρύξει περιλαµβάνει ένα παλαιό λιθόκτιστο κτί-
ριο τριών ορόφων, που έχει κηρυχθεί διατη-
ρητέο, στην οδό Αιόλου και ένα ακόµη στην 
οδό Πατησίων, όπου λειτουργούσαν γραφεία 
και καταστήµατα. Στην ίδια περιοχή, στην οδό 
Στουρνάρη, κοντά στο Πολυτεχνείο, θα ανακα-
τασκευαστεί και θα µισθωθεί ένα ακόµη διατη-
ρητέο κτίριο του ΕΦΚΑ που παραµένει κλειστό 
εδώ και χρόνια.

Πειραιώς
Φυσιογνωµία αλλάζει τα τελευταία χρόνια και 
η οδός Πειραιώς, µε ολοένα και περισσότερα 
εµπορικά ακίνητα και επαγγελµατικούς χώρους 
να βρίσκουν τη θέση τους στην ευρύτερη πε-
ριοχή, γεγονός που πρόκειται να εκµεταλλευ-
τεί το υπουργείο Εργασίας βγάζοντας προς εκ-
µετάλλευση, µεταξύ άλλων, ένα ηµιτελές κτίριο 
στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 43. Πρόκειται για 
5ώροφο ακίνητο µε δύο υπόγεια, εµβαδού πε-
ρίπου 4.000 τ.µ., το οποίο δύναται να φιλοξενή-
σει γραφεία και καταστήµατα. Προς επαγγελµα-
τική αξιοποίηση πρόκειται να δοθούν δυο ακό-
µη διατηρητέα ακίνητα στην οδό Αγησιλάου.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ

 Ξενοδοχεία (5 αστέρων, 
boutique, hostel)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΤΕΓΑΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 Νέα ζευγάρια

 Ευάλωτες οµάδες

 Νέοι άνεργοι

 Νέοι ερευνητές - µέσω υπ. 
Εργασίας

 Φοιτητική στέγη - µέσω ΑΕΙ

 Στέγη φοιτητών και 
πανεπιστηµιακών αλλοδαπής-
προγράµµατα Erasmus

ΕΜΠΟΡΙΟ

 Βιολογικά προϊόντα

 Γαστριµαργία, µπαχαρικά

 Fair Trade

 Τοπικά προϊόντα ή 
τεχνουργήµατα 

 Παραδοσιακά προϊόντα ή 
τεχνουργήµατα

 Προϊόντα πολιτισµού και τέχνης 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆ΕΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Ε∆ΡΕΣ

 Νέων επαγγελµατιών µε έµφαση 
στην καινοτοµία, στον πολιτισµό, 
στην πληροφορική και στο 
διαδίκτυο 

 Συνεταιρισµών

 Ερευνας/καινοτοµίας

 ∆ράσεων πολιτισµού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 Εµπόριο/γαστριµαργία

 Συλλογικές κουζίνες/εστιατόρια

 Παραδοσιακά προϊόντα

 Fair Trade

 Βιολογική κουζίνα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ/ΚΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

 Αστικό πράσινο, Pocket Parks, 
µικρά καθιστικά ή παιδικές 
χαρές, µικροί υπαίθριοι χώροι 
πολιτισµού

 Χαρακτηρισµός ως ελεύθεροι 
χώροι µε τροποποίηση 
ρυµοτοµικού σχεδίου και 
κατάργηση δόµησης
(σε συµφωνία µε ΥΠΕΚΑ
και δήµο Αθηναίων)

ΠΟΛΛΑΠΛΗ
 Κτίρια και οικόπεδα τα 

οποία έχουν δυνατότητα να 
φιλοξενήσουν πολλές από τις 
παραπάνω χρήσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ έχει 
αναλάβει να φέρει εις 
πέρας για το υπουργείο 
Εργασίας ο αναπληρω-
τής καθηγητής της Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων και 
διευθυντής του Εργα-
στηρίου Αστικού Πε-
ριβάλλοντος του ΕΜΠ, 
Νίκος Μπελαβίλας

Μέγαρο ∆εληγιώργη, στην οδό Πινδάρου, το 
οποίο στέγαζε µέχρι πρότινος την Ταινιοθήκη 
της Ελλάδος. Στην ίδια περιοχή, στη Βουκουρε-
στίου 30, ένα ακίνητο 6 ορόφων που παραµέ-
νει κενό εδώ και χρόνια µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί για τη στέγαση εµπορικών καταστηµάτων 
αλλά και γραφείων εταιρειών, ενώ για το νεο-
κλασικό κτίριο που βρίσκεται στη συµβολή των 

οδών Πανεπιστηµίου και Κριεζώτου τρέχει ήδη 
διαγωνισµός για την εκµίσθωσή του. Στο συ-
γκεκριµένο ακίνητο, αντικειµενικής αξίας 29,7 
εκατ. ευρώ, λειτουργούσε πριν από χρόνια το 
ξενοδοχείο «King’s Palace».

Κλαυθµώνος-Βουλής
Ιστορικά ακίνητα µε ξεχωριστή αρχιτεκτονική 
του 19ου αιώνα, που παραµένουν ανεκµετάλ-
λευτα για τουλάχιστον 7 χρόνια, µεταξύ των 
οποίων και τρία κτίρια στην οδό Βουλής, πρό-
κειται να µονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των επί-
δοξων επενδυτών. Συγκεκριµένα, στον αριθµό 
6 βρίσκεται ένα συγκρότηµα δύο διατηρητέων 
κτιρίων συνολικής έκτασης 1.890 τ.µ. Τα δύο ακί-
νητα, που χωρίζονται από ένα µικρό αίθριο, εί-
ναι κενά, καθώς η λειτουργία του καταστήµατος 
το οποίο στεγαζόταν στον χώρο ανεστάλη πριν 
από περίπου 22 χρόνια. Ακριβώς δίπλα, ο ΕΦ-
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