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‘Εργο: “Αποκατάστση όψεων, εισόδου, δωμάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων, 

διατηρητέου κτηρίου RΕX-Κοτοπούλη Εθνικού Θεάτρου”. 

 

Το κτίριο  Rex  σχεδιάστηκε το 1935 από τους διακεκριμένους αρχιτέκτονες  

Λεωνίδα Μπόνη και Βασίλειο Κασσάνδρα και η ανέγερση υλοποιήθηκε την περίοδο 

1935 -1937. 

Τα φέροντα στοιχεία (σκελετός) του κτιρίου είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, με οπτοπλινθοδομή για στοιχείο πλήρωσης της τοιχοποιίας. Για την 

εποχή του, χρησιμοποιήθηκαν  σύγχρονες τεχνολογικές εγκαταστάσεις και πλήρες 

σύστημα κλιματισμού.  

Το μέγαρο ΡΕΞ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ-ΣΙΝΕΑΚ υπήρξε το πρώτο συστηματικό κέντρο 

θεαμάτων   της Αθήνας, που χαρακτηρίζεται για την ευρηματική προσαρμογή, 

γαλλικού τύπου, επάλληλων αιθουσών σε ένα μικρό οικόπεδο διαστάσεων 26X24m, 

επι της οδού Πανεπιστημίου. 

Στην όψη υπάρχει προστέγασμα–μαρκίζα, από χαλύβδινες διατομές, αναρτημένη 

και εδραζόμενη από τα κατακόρυφα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Η 

επιβλητική κατακόρυφη διάσταση της όψης τονίζεται με την ύπαρξη των δύο 

συμμετρικών πύργων στην απόληξη του κτιρίου, όπου ειναι εγκατεστημένα τα 

μηχανοστάσια των ανελκυστήρων. Στο επίπεδο του δώματος υπάρχει μεταλλική 

ανωδομή για την στέγαση των μηχανισμών σκηνής, κατασκευασμένη απο 

χαλύβδινο σκελετό με επικάλυψη μεταλλικών φύλλων. 

Το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί ιστορικό, με το ΦΕΚ Β’ 74/24.02.83, διατηρητέο, με το  

ΦΕΚ Δ’ 503/07.10.83 και, ως μνημείο, η μεταλλική κατασκευή επέκτασης καθ’ ύψος 

(ανωδομή) των μηχανισμών σκηνής στο επίπεδο του δώματος. 

Η πυρκαγιά του 1982 κατέστεψε το θέατρο Κοτοπούλη,  το οποίο  αφού  περιήλθε 

στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, ανακαινίστηκε, υπό την αιγίδα του, το 

1993 και  ακολούθως περιήλθε στην κυριότητα του Εθνικού Θεάτρου.  

Έκτοτε οι επεμβάσεις στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις περιελάμβαναν εργασίες, οι 

οποίες κάλυπταν τις λειτουργικές ανάγκες, καθώς και τμηματικές συντηρήσεις του 

κτιριακού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Παρόλα αυτά, όμως, η γήρανση 

των οικοδομικών στοιχείων, όπως τα υλικά στεγάνωσης, η ορθομαρμάρωση, οι 



χρωματισμοί, ειδικά υπό την επίδραση της επιβαρυμένης με ρύπους ατμόσφαιρας 

της περιοχής, καθώς και η μη δυνατότητα συμμόρφωσης του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας, λόγω 

παλαιότητας, άρχισαν να εμφανίζουν έντονη την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση και επίλυση των ζητημάτων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης του 

κτιρίου. Συχνά, ανέκυπταν ανυπέρβλητα προβλήματα από ανεπανόρθωτη φθορά 

λόγω παλαιότητας ή τη μη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, που οδηγούσαν σε 

ακινητοποίηση κρίσιμου εξοπλισμού, όπως συνέβαινε ολόκληρες με μονάδες 

ηλεκτρολογικών ή μηχανολογικών  εγκαταστάσεων, τους ανελκυστήρες κοινού, με 

σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του κτιρίου. 

Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις, τις οποίες διεξήγαγαν κατόπιν αιτήματος της 

διεύθυνσης του Ε.Θ., τα κλιμάκια μηχανικών της Διεύθυνσης ΑΝΣΜ του ΥΠ.ΠΟ αλλά 

και των συμβούλων Μηχανικών, κατέδειξαν την αναγκαιότητα επίλυσης των 

προβλημάτων. Τα ευρήματα, τα οποία κατεγράφησαν, αφορούσαν στην προστασία 

του κτιριακού κελύφους, τη λειτουργική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 

Η/Μ εγκαταστάσεων. Οι σημαντικότερες από τις επεμβάσεις, οι οποίες 

προτάθηκαν, ήταν: 

• Αποκατάσταση  του  δικτύου απορροής ομβρίων, ώστε να μπορεί να 

αντεπεξέλθει σε σφοδρές νεροποντές. 

• Τοπικές επισκευές επιχρισμάτων και εξωτερικοί χρωματισμοί. 

• Αποκατάσταση  της στεγάνωσης και της μόνωσης σε όλα τα βατά και μη 

βατά δώματα. 

• Αποκατάσταση της στεγάνωσης στην μεταλλική ανωδομή των μηχανισμών 

σκηνής. 

• Επισκευή και αποκατάσταση των διαβρωμένων μεταλλικών στοιχείων, όπως 

κουπαστές στηθαίων, περσίδες φρεατίων κ.ά. 

• Επισκευή και αποκατάσταση μαρμάρινων στοιχείων. 

• Χωροθέτηση και νέες διελεύσεις παροχών εξωτερικών μονάδων 

κλιματισμού. 

 

Για την ορθολογική αντιμετώπιση και διαχείριση των προβλημάτων, το Ε.Θ., με την 

πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού και της 

ΔΑΝΣΜ ΥΠ.ΠΟ, ανέθεσε την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ μελέτης σε 

μελετητικά γραφεία. Οι  μελέτες, μετά την ολοκλήρωσή τους, υπεβλήθησαν στην 

αρμόδια αρχή και με την υπ’αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/45463/980/18.8.2011 

Απόφαση Υπουργού εγκρίθηκαν. Στις 03.07.2012  διενεργήθηκε Δημόσιος 

Μειοδοτικός  Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου και ακολούθως με την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/67473/3323/1465/12.07.2012 Απόφαση της 

Προϊσταμένης Αρχής, εγκρίθηκε η Κατακύρωση στον Ανάδοχο του Έργου και στις 

07.09.2012 υπογράφηκε η Σύμβαση και ξεκίνησαν οι εργασίες. 

Μετά την παρέλευση 20 περίπου ετών απο το τελευταίο έργο ενίσχυσης και 

αποκατάστασης αυτού  του ιστορικού  μνημείου, το νέο έργο «Αποκατάσταση 

όψεων, εισόδου, δωμάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων διατηρητέου κτιρίου ΡΕΞ - 



Εθνικού Θεάτρου», πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του και οι κυριότερες 

εργασίες, τις οποίες περιλαμβάνει, είναι: 

• Αντικατάσταση των τεσσάρων ανελκυστήρων οι οποίοι ευρίσκονται στην 

όψη του κτιρίου. 

• Εκσυγχρονισμός  της εγκατάστασης του κλιματισμού της αίθουσας 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ. 

• Αντικατάσταση των πύργων ψύξης των κλιματιστικών μονάδων. 

• Αντικατάσταση λέβητα κεντρικής  θέρμανσης  του ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ. 

• Αντικατάσταση των τεσσάρων κλιματιστικών μονάδων των φουαγιέ 

πλατείας και Α΄εξώστη και χωροθέτηση των εξωτερικών μονάδων. 

• Αποκαταστάσεις  δικτύων σωληνώσεων στο μηχανοστάσιο πυρόσβεσης. 

• Επισκευή και αποκατάσταση κεντρικής απορροής λυμάτων στο 

λεβητοστάσιο. 

• Φωτισμός δωμάτων. 

• Φωτισμός ανάδειξης όψης. 

• Φωτισμός πινακίδων ΡΕΞ και νέων πινακίδων  ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ στη όψη. 

• Αποκατάσταση δικτύων απορροής ομβρίων από τα δώματα. 

• Αντικατάσταση όλης της υάλωσης στην όψη του κτιρίου, αποκατάσταση 

συντήρηση και στεγάνωση όλων των πλαισίων των υαλοπινάκων. 

• Επισκευή της περιμετρικά εκτεθειμένης τοιχοποιίας  και εγκατάσταση 

στηθαίων. 

• Εργασίες επιχρισμάτων και βαφές στην όψη και περιμετρικά του κτιριακού 

κελύφους. 

• Επισκευή–συντήρηση ορθομαρμάρωσης στην όψη του κτηρίου. 

• Αποκατάσταση μαρμάρων δαπεδόστρωσης στην είσοδο στο επίπεδο 

ισογείου.  

• Αντικατάσταση των εκδοτηρίων εισιτηρίων. 

• Επισκευή οροφής στο επίπεδο ισογείου. 

• Επισκευή και ενίσχυση μαρκίζας στην όψη του κτιρίου. 

• Επισκευή και ηλεκτροκίνηση των ρολών στην είσοδο. 

 

Οι εγκαταστάσεις έχουν μελετηθεί και υλοποιούνται με σεβασμό στον ιστορικό 

χαρακτήρα του μνημείου και με γνώμονα : 

• Την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του κτιρίου.  

• Την ασφάλεια των ασχολουμένων και των επισκεπτών στο κτίριο, καθώς και 

την ασφάλεια των μηχανημάτων αυτού. 

• Την εξυπηρέτηση των χρηστών, για άνετη εργασία, λειτουργία και υψηλή 

απόδοση. 

• Την μεγάλη διάρκεια ζωής, σε συνδυασμό με το χαμηλό -κατά το δυνατόν- 

κόστος λειτουργίας. 

• Την αξιοπιστία των εγκαταστάσεων και όλων των λειτουργιών. 

• Την  ευκολία επεμβάσεων στα δίκτυα και την ευχερή συντήρηση και 

αποκατάσταση βλαβών. 

Το προστατευμένο πλέον κτιριακό κέλυφος και ο εκσυγχρονισμός των 

εγκαταστάσεων θα συνεισφέρουν στην ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία και 



διεκπεραίωση των θεατρικών υποχρεώσεων, θα δοθεί δε το έναυσμα για την 

υλοποίηση και άλλων  επεμβάσεων, οι οποίες έχουν ήδη προβλεφθεί  ή  έχουν 

εντοπιστεί κατά την διάρκεια της παρούσης  εργολαβίας, όπως είναι οι μηχανισμοί 

σκηνής, η εσωτερική ανακαίνιση, η αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του  

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ κ.ά.  

Σημειώνεται ότι το ως άνω έργο της Αποκατάστασης όψεων, εισόδου, δωμάτων και 

Η/Μ εγκαταστάσεων διατηρητέου κτιρίου ΡΕΞ - Εθνικού Θεάτρου, αρχικού 

προϋπολογισμού 1.683.389,28€ και τελικού -κατόπιν της έκπτωσης της Αναδόχου 

Τεχνικής Εταιρείας- προϋπολογισμού 795.807,30€, κατασκευάζεται με τη 

συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ, Ε.Π. Αττική 2007-2013), χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση του Εθνικού Θεάτρου.  


