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Τ α υ τ ό τ η τ α  έ ρ γ ο υ

Αρχιτεκτονική μελέτη: PALY αρχιτέκτονες Νίκος Λυκούδης - Ισμήνη Παπασπηλιοπούλου

Ομάδα Μελέτης: Σοφία Περπινιά

Φωτογράφιση: Παναγιώτης Βουμβάκης

Γραφεία
Διοίκησης Εταιρείας 
στο κέντρο της Αθήνας 
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P a l y  A r c h i t e c t s C o m p a n y  A d m i n i s t r a t i o n  O f f i c e s

Πρόκειται για γραφεία διοίκησης γνωστής εταιρείας που
βρίσκονται στην περιοχή του Συντάγματος, σε κτήριο
επί της οδού Πανεπιστημίου. Καταλαμβάνουν  έναν αυ-

τόνομο όροφο, καθαρού ορθογώνιου παραλληλογράμμου επι-
φάνειας 970.00 m2. Ζητούμενο της πρότασης ήταν, η κατά το
δυνατόν ισοδύναμη αντιμετώπιση των γραφείων, ως προς τον
φωτισμό και αερισμό και η χωροθέτηση των ανώτατων στελε-
χών, στην πλευρά της όψης προς την οδό Πανεπιστημίου. 
Δύο διάδρομοι κατά το μήκος της κάτοψης, ορίζουν γραφεία
προς τις όψεις του κτηρίου, που επιτρέπουν άμεσο φωτισμό-αε-
ρισμό δημιουργώντας μια “ελεύθερης διάταξης” κεντρική ζώνη,
πιο ανοιχτή και διαμπερή για χρήσεις reception, αναμονής,
γραμματείας, συνεδριάσεων κλπ. 
Ζητούμενο επίσης ήταν, η απόλυτη ηχομόνωση μεταξύ των γρα-
φείων. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά υλικά στις τοιχοποιίες, στις

οροφές και στα μηχανήματα κλιματισμού-εξαερισμού. Άλλα
υλικά: ξύλινα ηχομονωτικά χωρίσματα και πόρτες με ένθετα
διπλά υαλοστάσια, μοκέτες στα δάπεδα δυο χρωματισμών
(ανοιχτό γκρι στα γραφεία, μπλε στους κοινόχρηστους χώρους
της κεντρικής ζώνης), μεταλλικές λωρίδες με γραμμικά φωτι-
στικά στην ψευδοροφή του κεντρικού χώρου, οροφές από γυ-
ψοσανίδα σε υπόλευκο χρώμα στα γραφεία, αλουμίνια σε
φυσικό χρώμα ανοδίωσης στα κουφώματα, μάρμαρα λευκά και
μαύρα σε λουτρά και κουζίνα. 
Τοποθετήθηκε υπερυψωμένο δάπεδο, για πιο εύκολη κατανομή
και επίσκεψη των εγκαταστάσεων. Ειδικά ηχομονωτικά υαλο-
στάσια τοποθετήθηκαν σε δεύτερο επίπεδο, σε σχέση με τα κου-
φώματα, για ελαχιστοποίηση του θορύβου. Χρησιμοποιήθηκαν
ειδικά συστήματα αυτοματισμών για τον φωτισμό και για την λει-
τουργία περσίδων και ρόλερ.
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P r o j e c t  d e t a i l s

Architectural design: Paly Architects Nikos Lykoudis - Ismene Papaspiliopoulou

Team design: Sophia Perpinia

Photos: Panagiotis Voumvakis
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Company Administration

Offices
in the center of Athens

Y&K-114-Paly-MARFIN OFFICES.qxp_Layout 1  06/05/21  11:11  Page 58



Y&K-114-Paly-MARFIN OFFICES.qxp_Layout 1  06/05/21  11:11  Page 59



60

Τhese are administration offices of a well-known company located in Syntagma in a building on
Panepistimiou Street. They occupy an autonomous floor of a clean rectangular area of 970.00 m2.
The aim of the proposal was the equivalent treatment of the offices in terms of lighting and ventilation,

as well as the location of the parts on the side facing on Panepistimiou Street. Two corridors along the floor
plan define the offices on the sides of the building that allow direct lighting-ventilation by defining a "free
layout" central zone more open and transparent for use as reception, waiting area, secretariat, meetings,
etc. Also required was the absolute sound insulation between the offices. 
Special materials were used in the masonry, the ceilings and the air-conditioning machines. Wooden
soundproof partitions and doors with double glazed inserts, carpets of two colors on the floors (light gray
in the offices - blue in the common areas of the central zone), metal strips with linear lighting on the false ceil-
ing of the central area, plasterboard ceilings in cream color in the offices, aluminum in natural anodizing
color in the frames, white and black marbles in bathrooms and kitchens. Raised floor was installed for eas-
ier distribution and visit of the facilities. Special soundproof glazing was placed on the second level in rela-
tion to the frames to minimize noise. Special automation systems were used for lighting and for the
operation of blinds and rollers.
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Π ρ ο μ η θ ε υ τ έ ς

Συστήματα συσκότισης, ρόλερ: 
SARLAS

Πόρτες ασφαλείας: 
PORTA NOVA
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