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ΘΕΜΑ: «Αιτιολογική έκθεση για την τροποποίηση της με αρ. 3428 /2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

229ΑΑΠ/2016) σε ότι αφορά τον καθορισμό όρων και περιορισμών χρήσεων στο διατηρητέο 

κτίριο της προσφυγικής αγοράς Μπιτ –Παζάρ Θεσσαλονίκης ».* 

 

Α. Ιστορικό  

1. Στα πλαίσια της προσπάθειας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την 

προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στη Μακεδονία και Θράκη, η υπηρεσία μας με την υπ΄ αριθμ. 

3428/30-09-2016 Υ.Α της Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Χαρακτηρισμός ως 

διατηρητέων μεμονωμένων κτηρίων εντός του «ιστορικού τόπου» της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 

περιοχής αυτού, συνόλων κτηρίων - καταστημάτων της Στοάς Σαούλ, της αγοράς Μπιτ Παζάρ, της περιοχής 

Αγίου Μηνά και της Παλαιάς Λαχαναγοράς και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, 

καθώς και ειδικών χρήσεων των κτηρίων -καταστημάτων της αγοράς Μπιτ Παζάρ» χαρακτήρισε ως 

διατηρητέα την προσφυγική αγορά του Μπιτ –Παζάρ. 
         Προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία  των παραδοσιακών  χρήσεων της αγοράς του Μπιτ Παζάρ και η 

διατήρηση και αξιοποίηση  των παλαιοπωλείων με την παραπάνω απόφαση επιβλήθηκαν περιορισμοί σε ότι 

αφορά στις χρήσεις όπως περιγράφονται στη σχετική απόφαση.  

2. Με αφορμή  την υπ΄ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ / τ. Μακεδονίας και Θράκης 4183 / 31.10.2017 αίτηση του Μαδεντζίδη 

Λουκά, που αφορά στη μετατροπή της ατομικής του επιχείρησης σε εταιρική με τη συμμετοχή συγγενών 

α΄ βαθμού (σύζυγος, κόρες), και τις  υπ΄ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ / τ. Μακεδονίας και Θράκης 914/02.03.2018,  

931/05.03.2018 αιτήσεις  του Παναγιώτη Μάλλια και  του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη που αφορούν στη 

λειτουργία ατομικών επιχειρήσεων υπό άλλη νομική μορφή, αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 

3428/30-09-2016 Υ.Α της Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

3. Κοινοποιήθηκε η από 16.04.2019 αιτιολογική έκθεση  για τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 3428 / 30.09.2016 Υ.Α 

της Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε ότι αφορά τις χρήσεις των κτιρίων -

καταστημάτων της αγοράς Μπιτ Παζάρ. Η αιτιολογική έκθεση κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους και στο 

Δήμο Θεσσαλονίκης  προκειμένου να τηρηθεί  η  διαδικασία δημοσιοποίησης της έκθεσης και ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων βάσει των  διατάξεων της παρ.3 (εδάφιο α) του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 

Α’/09.04.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».  

Παράλληλα ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι ότι θα αντιμετωπιστεί μόνο το θέμα της κληρονομικής διαδοχής 

και ότι λοιπά αιτήματα θα εξεταστούν σε μεταγενέστερη φάση (βλ. το με αρ. ΥΠΕΣ/ τομέας Μακεδονίας και 

Θράκης 692 / 19.03.2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας).    

4. Υποβλήθηκαν ενστάσεις ενδιαφερόμενων σχετικά με το θέμα (14 στον αριθμό) με τις οποίες τέθηκαν υπόψη 

της υπηρεσίας μας νέα στοιχεία και προβληματισμοί.  

5.Ύστερα από τα παραπάνω, αποφασίστηκε να συσταθεί στο ΥΠΕΣ ( τομέας Μακεδονίας και Θράκης)  ομάδα 

εργασίας,  η οποία σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο θα επανεξετάσει τις  ρυθμίσεις της υπ΄ αριθμ. 3428/30-09-

2016 Υ.Α σχετικά με τους περιορισμούς στις χρήσεις δομημένου και κοινόχρηστου χώρου, στην οποία θα 

συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο, φορείς της πόλης( Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, Δήμος 

Θεσσαλονίκης, ΤΕΕ).  

Παράλληλα αποφασίστηκε η μη περαιτέρω προώθηση διαδικασίας τροποποίησης της με αρ. 3428/2016 ΥΑ 

βάσει της από 16.04.2019 αιτιολογικής έκθεσης(βλ. το με αρ.4422/2019/10.03.2020 έγγραφο μας).  
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Σύσταση Ομάδας εργασίας 

6. Με την υπ΄αριθμ. οικ. 7884 / 18.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών συστάθηκε στο ΥΠΕΣ 

ομάδα εργασίας με αντικείμενο την εξέταση των  ρυθμίσεων της υπ΄ αριθμ. 3428/30-09-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 

229ΑΑΠ/2016) σχετικά με τους περιορισμούς στις χρήσεις δομημένου και κοινόχρηστου χώρου στην 

προσφυγική αγορά του Μπιτ – Παζάρ.  

7.  Στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας εργασίας, εξετάστηκαν τα επιχειρήματα που προέβαλλαν οι πολίτες με 

τις ενστάσεις τους στην από 16.04.2019 αιτιολογική έκθεση, μελετήθηκε περαιτέρω η νομοθεσία  που 

αναφέρεται ενδεικτικά παρακάτω, προκειμένου να υποστηριχθούν και οι εισηγήσεις προς την ομάδα εργασίας 

αναλυτικότερα ως εξής:  

α. Αντίστοιχες αποφάσεις ή διατάγματα σε περιοχές αρμοδιότητας ΥΠΕΝ  όπως αναφέρονται στην με αρ. οικ. 

383/23.01.2020 εισήγηση της υπηρεσίας μας προς την ομάδα εργασίας 

β. Σχετικά με το χαρακτηρισμό ως διατηρητέας της χρήσης των παλαιοπωλείων ( βλ. ΣΤΕ 2258/2002 7μ., 

2141/99),ΣΤΕ 1455/2004, 1599/2017, 1510 /2017 κ.α) όπως αναφέρονται στην με αρ. οικ. 950/17.02.2020 

εισήγηση της υπηρεσίας μας προς την ομάδα εργασίας και στο κεφάλαιο Β.2 της παρούσας 

γ. Σχετικά με τον περιορισμό της ιδιοκτησίας ( βλ. ΣΤΕ 2136 /2016, ΣΤΕ 295/2018, ΝΣΚ 114/2017 κ.α)  

όπως αναφέρονται στην με αρ. οικ. 950/17.02.2020 εισήγηση της υπηρεσίας μας προς την ομάδα εργασίας και 

στο κεφάλαιο Β.3 της παρούσας 

δ. Σχετικά με τον περιορισμό της επαγγελματικής ελευθερίας ( βλ. ΣΤΕ 3920/2010, 3396 - 7/2010, 3037/2008, 

705/2006, 1569/2005 Ολομ., 3825/2010, 4534, 3643 – 3755, 3641, 3628, 1581/2009, ΠΕ 601 - 2/2002, ΣΤΕ 

2137 / 2016, ΣΤΕ 2136 / 2016) όπως αναφέρονται στην με αρ. οικ.  3400/15.07.2020 εισήγηση της υπηρεσίας 

μας προς την ομάδα εργασίας.  

ε. Σχετικά με τη θεσμοθέτηση αντισταθμιστικών κινήτρων όπως αναφέρονται στην με αρ. οικ.  3400/15.07.2020 

εισήγηση της υπηρεσίας μας προς την ομάδα εργασίας 

στ. Σχετικά με επιχειρήματα και προτάσεις που προέβαλλαν οι πολίτες με τις ενστάσεις τους στην από 

16.04.2019 αιτιολογική έκθεση  όπως αναφέρονται στην  με αρ. οικ. 383/23.01.2020 και στην με αρ. οικ.  

3400/15.07.2020 εισήγηση της υπηρεσίας μας προς την ομάδα εργασίας 

8. Η Ομάδα εργασίας πραγματοποίησε συνολικά τέσσερις συνεδριάσεις ( στις 28.01, 19.02, 20.07 και 

8.12.2020) και τελικά έγινε αποδεκτή η εισήγηση της υπηρεσία μας προς τη δ΄ συνεδρίαση ομόφωνα ή κατά 

πλειοψηφία. Η πρόταση τροποποίησης διαφοροποιήθηκε από αυτήν, στην υιοθέτηση ή μη της εναλλακτικής 

πρότασης για την παρ. 20.5 και στο Παράρτημα Ι της με αρ. 5878 / 3.02.2021 αιτιολογικής έκθεσης που 

παραπέμφθηκε στο ΚΕΣΑΜΑΘ.  

9. Η εν λόγω αιτιολογική έκθεση μετά από πρόταση της υπηρεσίας μας παραπέμφθηκε στο ΚΕΣΑΜΑΘ
1
 από 

τον Υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης βάσει του άρθρου 14 παρ. 3 α του Ν. 4495/2017. Το ΚΕΣΑΜΑΘ 

εξέτασε το θέμα σε τρεις συνεδριάσεις,  η υπηρεσία μας κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία με το οικ. 

1165/19.03.2021 έγγραφό της και έγινε δεκτή με ορισμένες τροποποιήσεις η εισήγηση της υπηρεσίας όπως 

αναφέρεται στο απόσπασμα Πρακτικού 5/19.03.2021 (θέμα 3) του ΚΕΣΑΜΑΘ (αρ. πρωτ. ΥΠΕΣ 

1508/9.04.2021).   

10. Η υπηρεσία μας με το με αρ. οικ. 2065 / 19.05.2021 έγγραφο, πρότεινε τη ρύθμιση των θεμάτων της παρ. 

20.6 με την έκδοση  ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών 

σύμφωνα με το άρθρο 3 , παρ. 3 και το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 4442/2016. Στις 10.6.2021 πραγματοποιήθηκε 

τηλεδιάσκεψη σχετικά με το θέμα με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης όπου διαπιστώθηκε 

αδυναμία έκδοσης ΚΥΑ προκειμένου να επιλυθούν τα θέματα της παρ. 20.6 τα οποία αποτέλεσαν και την 

αφετηρία τροποποίησης της με αρ. 3428 / 2016 ΥΑ. Ύστερα από τα ανωτέρω συντάσσεται η παρούσα 

αιτιολογική έκθεση.  

 

Β. Ανάλυση θέματος  
 

Η υπηρεσία μας προκειμένου να προστατευτεί ο χαρακτήρας της αγοράς  και οι παραδοσιακές χρήσεις των 

παλαιοπωλείων με την παραπάνω απόφαση επέβαλλε περιορισμούς σε ότι αφορά στις χρήσεις όπως 

περιγράφονται στη σχετική απόφαση ( παρ. 20, ΥΑ 3428 / 2016, ΦΕΚ 229 ΑΑΠ/2016).  

1. Εφαρμογή  της 3428 / 2016 ΥΑ (ΦΕΚ 229 ΑΑΠ/ 2016) 

Κατά την εφαρμογή της παρ. 20 της με αρ. 3428 / 2016 ΥΑ ( ΦΕΚ 229 ΑΑΠ / 2016) προέκυψαν ορισμένα 

θέματα ως ακολούθως:  

                                              
1
 Στο άρθρο 14 παρ. 3

 
α του Ν. 4495/2017 αναφέρεται ότι: «3. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας - Θράκης 

έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου 

Μακεδονίας - Θράκης Υπουργό Εσωτερικών, για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αυτεπαγγέλτως ή 

ύστερα από σχετικό ερώτημα του ίδιου Υπουργού,………………………………………………………………………………………….» 
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1.1 Σήμερα λειτουργούν στο Μπιτ –Παζάρ (προσφυγική αγορά) 25 επιχειρήσεις υγειονομικού (ατομικές ή 

εταιρικές) που καταλαμβάνουν 38 ιδιοκτησίες στο σύνολο των ογδόντα ενός καταστημάτων που προβλέπονταν 

στον αρχικό σχεδιασμό του κτιριακού συγκροτήματος. Από αυτές, οι ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να 

συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι  τη στιγμή  που θα  αλλάξουν ιδιοκτήτη ή μετατραπούν σε εταιρικές, όπως 

προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 2, εδ. γ του Ν. 4442/2016 , του άρθρου 5, παρ. 5,6 της 

υπ΄ αριθμ. οικ. 16228/ 2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1723Β/18.05.2017)  και της υπ΄αριθμ.  3428/30-09-2016 Υ.Α της 

Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπου ορίζεται ότι:  

 « Φορέας άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί 

συγκεκριμένη δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χώρο»( άρθρο 2, εδ. γ του Ν. 4442/2016) 

 «….4. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός 

φορέας υποχρεούται σε γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ……………………… 

… 5. Στην περίπτωση που η μεταβολή αφορά μόνο στα στοιχεία του φορέα, τυχόν εγκρίσεις και πιστοποιητικά 

εξακολουθούν να ισχύουν για το κατάστημα και υπό το νέο φορέα μέχρι τη λήξη τους………… 

… 6. Στην ως άνω περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση που η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη ή 

αλλαγή δραστηριότητας , οφείλει να τηρείται στο φάκελο του καταστήματος επικαιροποιημένη βεβαίωση 

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας……………………………………………………….» 

(άρθρο 5, παρ. 4,5,6 της υπ΄ αριθμ. οικ. 16228/ 2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1723Β/18.05.2017)) 

 «α) Στις περιπτώσεις αλλαγής ιδιοκτήτη ή μισθωτή ενός καταστήματος, υγειονομικού ενδιαφέροντος, δε θα χορηγείται 

συνέχιση ισχύος της άδειας λειτουργίας, αλλά θα εξετάζεται εκ νέου η χορήγηση άδειας λειτουργίας από τον αρμόδιο 

φορέα του Δήμου Θεσσαλονίκης ως ανεξάρτητη υπόθεση, σύμφωνα με τον οριζόμενο παραπάνω περιορισμό 

(μέγιστο αριθμό 31 καταστήματα). Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αίτησης νέας άδειας λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος». (παρ. 20.6 της υπ΄αριθμ.  3428/30-09-2016 Υ.Α της Υφυπουργού Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης)  

                 Σε ότι αφορά στις εταιρικές επιχειρήσεις αυτές μπορούν  να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και αν 

αλλάξουν όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη σύσταση κατά τη στιγμή του χαρακτηρισμού ως διατηρητέου 

του κτιριακού συγκροτήματος, καθώς θεωρείται ότι τη λειτουργία του καταστήματος συνεχίζει ο ίδιος φορέας.  

              Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τίθεται ένα θέμα σε ότι  αφορά τη μεταβίβαση χρήσεων σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης – θανάτου και σε ότι αφορά τη λειτουργία εταιρικών επιχειρήσεων. 
 

1. 2. Επιπλέον στην παρ. 20.5 της με αρ. 3428 / 2016 ΥΑ προβλέπονταν ότι «…Επιτρέπεται:  
…β) Η λειτουργία χρήσεων ως εξής: Τα καταστήματα των Παλαιοπωλείων σε ελάχιστο αριθμό 30 (τριάντα), τα 

καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε μέγιστο αριθμό 31 (τριάντα ένα) και η δυνατότητα λειτουργίας 

άλλων χρήσεων (εμπορικά καταστήματα και εργαστήρια μικροτεχνίας) σε μέγιστο αριθμό 20. Ο παραπάνω 

αριθμός καταστημάτων υπολογίζεται επί του συνόλου του αρχικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τον οποίο 

προβλέπονταν ογδονταένα (81) καταστήματα, όπως φαίνεται σε σχέδιο του παραχωρητηρίου που συνοδεύει την 

παρούσα απόφαση». 

Ως  «καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος» σύμφωνα με την με αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829, 

ΦΕΚ 2161Β/2017(: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες 

διατάξεις) νοείται ένα μεγάλο εύρος χρήσεων όπως επιχειρήσεις παρασκευής ή / και συσκευασίας (παρ. 5
 
Α) ,  

διανομείς – μεταφορείς(παρ. 5Β), επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου( παρ. 5Γ όπως παντοπωλεία, κρεοπωλεία, 

οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων κ.α). Επιχειρήσεις μαζικής 

εστίασης ( παρ. 5Δ), επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ( παρ. 6)  .  

Αυτό είχε ως συνέπεια ο αριθμητικός περιορισμός των 31 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να αφορά 

και άλλες χρήσεις (όπως λιανικό εμπόριο ή παροχή υπηρεσιών ) και όχι μόνο τα εστιατόρια – καφενεία. 
 

1.3. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία και μαρτυρίες ιδιωτών(συνεντεύξεις από ενδιαφερόμενους και περιοίκους), 

οι παραδοσιακές χρήσεις του Μπιτ Παζάρ – πριν την αλλαγή της φυσιογνωμίας από τα καταστήματα εστίασης- 

αναψυχής- ήταν παλαιοπωλεία και διάφορα εργαστήρια. Για την αρχική φάση αναφέρεται: « Ο Οικοδομικός 

Συνεταιρισμός Προσφύγων Παλαιοπωλών ( Μπιτ –Παζάρ) Θεσσαλονίκης συστήνεται το 1928, με πρωτοβουλία 

ορισμένων επαγγελματιών της αρχικής ομάδας, που συγκροτούν στη συνέχεια το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. 

Περιλαμβάνει 81 μέλη, επί το πλείστον παλαιοπώλες καθώς και αρκετούς μικροεπιτηδευματίες – ράφτες, 

υποδηματοποιούς, επιπλοποιούς, σιδηρουργούς κ.α…». 

     Κατά την περίοδο χαρακτηρισμού του Μπιτ Παζάρ ως διατηρητέου λειτουργούσαν ( σύμφωνα με καταγραφή 

από την υπηρεσία μας) 15 παλαιοπωλεία και 2 εργαστήρια. Το 2019 λειτουργούσαν 20 παλαιοπωλεία και 2 

εργαστήρια.  

Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι ο περιορισμός των χρήσεων που επιβλήθηκε με την ΥΑ3428 /2016 (ΦΕΚ 

229ΑΑΠ/ 2016) ευνόησε τα παλαιοπωλεία (αυξήθηκε ο αριθμός τους από 15 σε 20) αλλά περιόρισε τις λοιπές 

χρήσεις (με την ταύτιση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τα εστιατόρια – καφενεία) και 
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δημιούργησε θέματα στις μεταβιβάσεις των χρήσεων. Επιπλέον ο εμπλουτισμός των παραδοσιακών χρήσεων με 

τη χρήση των εργαστηρίων (όπως και στην πραγματικότητα) θα βοηθήσει τους πολίτες στην αξιοποίηση της 

ιδιοκτησίας τους ειδικά εάν αυτά (σημ: τα εργαστήρια) συνδεθούν με νέες χρήσεις (όπως στην παράγραφο 

20.2.β της πρότασης π.χ εργαστήρια σχετικά με παραδοσιακά τρόφιμα ή εργαστήρια μικροτεχνίας κ.α) .  

 

2. Σχετικά με το χαρακτηρισμό ως διατηρητέας της χρήσης των παλαιοπωλείων 
 

      Με την υπ΄αριθμ. 3428 /2016 ΥΑ χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέες «Οι παραδοσιακές χρήσεις καταστημάτων 

παλαιοπωλείων, σε αριθμό όπως ορίζεται παρακάτω στην παρ. 20.5. εδ. (β))» δηλαδή σε ελάχιστο αριθμό 30 

(τριάντα) καταστήματα επί του συνόλου του αρχικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπονταν 

ογδονταένα (81) καταστήματα, όπως φαίνεται σε σχέδιο του παραχωρητηρίου που συνόδευε  την απόφαση.  

        Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 α του Ν. 4067/ 2012 «3.α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από 

αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας και γνώμη του "αρμοδίου" (*) Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 

και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα, μεμονωμένα 

κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή συγκροτήματα κτιρίων, ως και στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως επίσης 

και στοιχεία του φυσικού ή και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος χώρου, όπως αυλές, κήποι, θυρώματα και κρήνες, 

καθώς και μεμονωμένα στοιχεία πολεοδομικού (αστικού ή αγροτικού) εξοπλισμού ή δικτύων, όπως πλατείες, 

κρήνες, διαβατικά, λιθόστρωτα, γέφυρες που βρίσκονται εντός ή εκτός οικισμών, για το σκοπό που αναφέρεται 

στην προηγούμενη παράγραφο και να καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί δόμησης και χρήσης, 

κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου αυτού και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 

Με όμοια απόφαση μπορεί να χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα η χρήση ακινήτου με ή χωρίς κτίσματα εντός ή 

εκτός οικισμών επίσης και το τυχόν όνομα ή επωνυμία με την οποία η χρήση αυτή συνδέθηκε με το 

διατηρητέο χαρακτήρα της, ιστορικό, λαογραφικό ή άλλο……………………………………………………………».  

     Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με καταγραφή της υπηρεσίας (2016 και 2019), το 2016 λειτουργούσαν 15 

καταστήματα παλαιοπωλείων από τα 81 του αρχικού σχεδιασμού ενώ χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέα η χρήση σε  

30 καταστήματα. Σήμερα (2020) λειτουργούν 19 καταστήματα παλαιοπωλείων. Σύμφωνα με πρόσφατη 

καταγραφή των χρήσεων στους δρόμους που περιβάλλουν το ΟΤ του Μπιτ Παζάρ (Τοσίτσα, Βενιζέλου, 

Ολύμπου, Γκαρμπολά) στο άμεσο περιβάλλον λειτουργούν περίπου 20 καταστήματα παλαιοπωλείων με την 

πλειονότητα ( 19) να αναπτύσσεται επί των οδών Τοσίτσα και Γκαρμπολά.  

     Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣΤΕ η χρήση ενός ακινήτου μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέα 

ακόμη και αν δεν είναι ενεργή κατά την περίοδο του χαρακτηρισμού
2
.  

        Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣΤΕ δεν προβλέπεται διαδικασία αποχαρακτηρισμού ως διατηρητέου 

«…παρά μόνο κατ’ εξαίρεση για πλάνη περί τα πράγματα, καθώς και για την προστασία υπέρτερου 

δημόσιου αγαθού, εφόσον κριθεί αιτιολογημένα ότι το τελευταίο αυτό αγαθό υπερτερεί στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, ενώ η επάρκεια της σχετικής αιτιολογίας ελέγχεται από το Δικαστήριο… Μεταξύ δε των πολιτιστικών 

στοιχείων που δύνανται να κριθούν υπέρτερα της προστασίας διατηρητέου κτιρίου είναι και η ανάδειξη και 

προστασία των αρχαιοτήτων, …» (ΣΤΕ 49/2018). 

        Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, δεν αιτιολογείται πλήρης αποχαρακτηρισμός της χρήσης των 

παλαιοπωλείων καθώς η συγκεκριμένη χρήση δεν έχει εκλείψει και συναντάται στην περιοχή του Μπιτ 

Παζάρ και στην πόλη της Θεσσαλονίκης γενικότερα. Η υπηρεσία όμως οφείλει να λάβει υπόψη τις νέες 

                                              
2
 Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

-«… το γεγονός ότι από το 1990 ο επίδικος χώρος είχε παύσει να χρησιμοποιείται για τη λειτουργία  θερινού 
κινηματογράφου δεν εμπόδιζε την κήρυξη της χρήσεώς του ως  διατηρητέας, όπως δεν εμπόδιζε τον χαρακτηρισμό η 
απομάκρυνση του εξοπλισμού  και των καθισμάτων του κινηματογράφου, δεδομένου ότι η πραγματική αυτή κατάσταση δεν 
συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία επαναλειτουργίας θερινού κινηματογράφου στον χώρο αυτόν (ΣΕ 2258/2002 7μ., 
2141/99)» (ΣΤΕ 1455/2004) 
- «…. Περαιτέρω, δεν συνέτρεχε πλάνη της Διοίκησης ούτε ως προς το γεγονός ότι ο κινηματογράφος δεν λειτουργούσε κατά 
το χρόνο έκδοσης της 20768/4198/9.7.1997 απόφασης, αφού στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι ορισμένοι από τους 
κινηματογράφους έχουν κλείσει, και συνεπώς, προκύπτει ότι το στοιχείο αυτό αξιολογήθηκε».(ΣΤΕ 1510/2017) 
- «…και αποδεικνύουν ότι ο επίδικος φούρνος δεν μπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί και, συνεπώς, δεν πληροί το 
κρίσιμο κριτήριο της βιωσιμότητας, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος αφενός διότι η βιωσιμότητα του φούρνου δεν 
αποτελεί απαραίτητο κατά το νόμο κριτήριο για τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου, αφετέρου δε διότι η ενδεχόμενη 
πραγματική κατάσταση μη λειτουργίας του δεν συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία επαναλειτουργίας παραδοσιακού 
φούρνου στον χώρο αυτό (πρβλ. ΣτΕ 1333/2013, 1455/2004, 2258/2002)»(ΣΤΕ 1599/2017) 
- «…Το γεγονός ότι από το 1990 ο επίδικος χώρος είχε παύσει να χρησιμοποιείται για τη λειτουργία θερινού 
κινηματογράφου δεν εμπόδιζε την κήρυξη της χρήσεώς του ως διατηρητέας (πρβλ. ΣτΕ 2141/1999)»(ΣΤΕ 2258/2002) 
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μορφές υπό τις οποίες αυτή εμφανίζεται (ρούχα second hand, έπιπλα κα ), να εκτιμήσει γιατί το Μπιτ Παζάρ 

δεν αποτελεί πλέον σταθερό σημείο αναφοράς αυτής και  να αποφασίσει ότι «Η προστασία και η 

διατήρησή τους πρέπει να γίνει μέσα από ένα πλέγμα μέτρων, τα οποία θα αφορούν: α. Την προστασία και 

διατήρηση της χρήσης .... β. Την οικονομική ενίσχυση και εξασφάλιση της λειτουργίας»(ΣΤΕ 1510/ 2017). 

 

3. Σχετικά με τον περιορισμό της ιδιοκτησίας  
 

        Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣΤΕ, μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί στην ιδιοκτησία για χάριν της 

προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος αρκεί οι περιορισμοί αυτοί να θεσπίζονται με αντικειμενικά 

κριτήρια, να είναι αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού δημόσιου συμφέροντος όπως είναι η 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και να μην καθιστούν την ιδιοκτησία αδρανή σε σχέση με τον 

προορισμό της
3
.  

          Προκειμένου να προστατευτεί ο χαρακτήρας του Μπιτ Παζάρ που είναι συνδεδεμένος με τις 

παραδοσιακές χρήσεις αυτού (παλαιοπωλεία, εργαστήρια), η υπηρεσία μας μαζί με το χαρακτηρισμό του 

συνόλου ως διατηρητέου προχώρησε στον χαρακτηρισμό της χρήσης των παλαιοπωλείων και στον καθορισμό 

ειδικών χρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 α του Ν.4067/ 2012 κρίνοντας ότι αυτό συνδέεται με «τον λόγο 

χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου και ότι η πρόβλεψη της χρήσεως αυτής είναι αναγκαία για την 

διατήρηση και την ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου».(ΣΤΕ 295/2018) 

         Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 114/2017 ΝΣΚ « … το Νομικό συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 482/1996 

Γνωμοδότηση της Ολομέλειάς του, έχει δεχθεί ότι για κτίριο που κηρύσσεται ή έχει κηρυχθεί διατηρητέο 

κατ΄εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1577/ 1985 μπορεί να εφαρμοστούν ειδικές χρήσεις, έστω και μη 

επιτρεπόμενες για τα λοιπά ακίνητα της περιοχής του από τις οικείες διατάξεις, εφόσον, βέβαια οι ειδικές αυτές 

χρήσεις υπαγορεύονται από τα νόμιμα κριτήρια που ορίζει το προαναφερόμενο άρθρο 4 και που είναι, η διατήρηση 

και ανάδειξη του διατηρητέου αυτού κτιρίου και η εξασφάλιση και εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτού, σε 

συνδυασμό με την προστασία γενικότερα του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής του 

κτιρίου.  

…Εκ των ανωτέρω παρέπεται ότι, η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας είναι η λειτουργία εκείνη που, κατά 

τη θέσπιση όρων και περιορισμών δόμησης καθώς και κατά τη θέσπιση πρόσθετων όρων και κατά τον αποκλεισμό 

χρήσεων από την κανονιστική Διοίκηση, νομιμοποιεί τις κανονιστικές ρυθμίσεις των ειδικών όρων και χρήσεων 

που επιβάλλονται για την προστασία των διατηρητέων κτιρίων, επιτυγχάνοντας την ισορροπία μεταξύ εξίσου 

προστατευτέων συνταγματικώς δικαιωμάτων (εκείνου της ιδιοκτησίας και εκείνου της προστασίας του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος αφενός και εκείνου της προστασίας του διατηρητέου κτιρίου και του 

παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής του αφετέρου). ……………………………………………………………… 

…Εξισορρόπηση των χρήσεων και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα μιας περιοχής δεν νοείται κατ΄ 

αρχάς με την επιβολή μίας και μόνης χρήσης, δεδομένου ότι η μία και αποκλειστική χρήση, είτε μετατρέπει 

τα κτίρια σε άδεια κελύφη (αν η χρήση που επιτρέπεται είναι οικονομικώς ασύμφορη) είτε αλλοιώνει τον 

παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής, μετατρέποντας την σε περιοχή γραφείων, καφενείων κλπ ( αν η 

χρήση που επιτρέπεται αποβαίνει οικονομικώς συμφέρουσα)…» 

 

                                              
3
 Χαρακτηριστικά αναφέρεται: 

 « Επειδή, με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 6 του Συντάγματος το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον έχουν 
αναχθεί σε αυτοτελώς προστατευόμενα αγαθά. Τα αρμόδια όργανα του Κράτους οφείλουν να προβαίνουν σε θετικές 
ενέργειες για την αποτελεσματική διαφύλαξη των αγαθών αυτών και, ειδικότερα, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα 
νομοθετικά και διοικητικά, προληπτικά και κατασταλτικά, μέτρα, παρεμβαίνοντας στον αναγκαίο βαθμό στην 
οικονομική ή άλλη ατομική ή συλλογική δραστηριότητα». ΣΤΕ 2136 /2016  

 «Τα μέτρα αυτά, που υπαγορεύονται από το δημόσιο συμφέρον, συνιστάμενο, όπως προεκτέθηκε, στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβιώσεως, πρέπει να θεσπίζονται με 
αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο σύμφωνο προς τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθ. 25 παρ. 1 του 
Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε το 2001), πρέπει δηλαδή να είναι αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του 
ανωτέρω σκοπού δημοσίου συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογα σε σχέση προς αυτόν». ΣΤΕ 2136 /2016 

 «Εφ’ όσον δε τα μέτρα αυτά, σύμφωνα, άλλωστε, με τους ανωτέρω σκοπούς του Ρ.Σ.Α., αφ’ ενός μεν θεσπίζονται με 
αντικειμενικά κριτήρια χάριν της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και τεκμηριώνονται από τα στοιχεία του 
φακέλου, χωρίς να συντρέχει περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα, αφ’ ετέρου δε δεν εξαφανίζουν ούτε καθιστούν την 
ιδιοκτησία αδρανή σε σχέση με τον προορισμό της, δεν προσκρούουν στο άρθρο 17 του Συντάγματος ούτε στο άρθρο 1 
του πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 53/1974, Α΄ 256 (βλ. ΣΕ 3222/2006 7μ.)» ΣΤΕ 2136 /2016 
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Γ. Πρόταση τροποποίησης της παρ. 20 της με αρ. 3428 /2016 ( ΦΕΚ 229ΑΑΠ/2016) Υπουργικής 

Απόφασης.  

Η υπηρεσία μας μετά από τις συνεδριάσεις της Ομάδας εργασίας, τη συγκέντρωση των στοιχείων που 

ζητήθηκαν (σχέδια, φωτογραφίες, καταγραφή των ενστάσεων, άδεια λειτουργίας καταστήματος, στοιχεία από το 

φάκελο καταστήματος  κ.α), άτυπη συνεργασία με τη Πυροσβεστική Υπηρεσία για το θέμα της χρήσης του 

χώρου της εσωτερικής αυλής και συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του 

κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον / ΓΓ Βιομηχανίας, κατέληξε στην ακόλουθη 

πρόταση για την τροποποίηση της παρ. 20 της με αρ. 3428 / 2016 ΥΑ ( ΦΕΚ 229ΑΑΠ/2016): 

 

Αντικαθίσταται η παρ. 20 της υπ΄ αριθμ. 3428 / 2016 απόφασης ως εξής:  

20. Ειδικότερα, όσον αφορά στα κτήρια- καταστήματα της αγοράς Μπιτ Παζάρ εξακολουθούν να ισχύουν  

οι γενικοί όροι της με αρ. 3428 / 2016 ( ΦΕΚ 229ΑΑΠ/2016) Υπουργικής Απόφασης και ειδικότερα τα 

ακόλουθα:  

20.1  Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα: 

α)  Η τυπολογία της διάταξης του συνόλου των ισογείων καταστημάτων με πατάρι όπως στον αρχικό σχεδιασμό 

(σχέδιο του παραχωρητηρίου που συνοδεύει την παρούσα απόφαση) και της εσωτερικής πλατείας με τα 

περιμετρικά καταστήματα, καθώς και η μορφολογία των όψεων. 

β)   Ο εσωτερικός υπαίθριος χώρος (πλατεία) και οι άξονες πρόσβασης σε αυτόν (στοές) ως προς τη θέση, τις 

διαστάσεις, τις αναλογίες, τη μορφολογία 

γ)    Οι παραδοσιακές χρήσεις καταστημάτων παλαιοπωλείων και επαγγελματικών εργαστηρίων [όπως στην 

παρ. 20.2 α και β (i) και (iii)] , σε αριθμό όπως ορίζεται παρακάτω στην παρ. 20.5. εδ. (β). 

 

20.2   Καθορίζονται ειδικές χρήσεις (σύμφωνα και με το ΠΔ23.02.1987, ΦΕΚ 166Δ/1987) για τα ισόγεια  

καταστήματα της αγοράς Μπιτ Παζάρ, ως εξής:  
 

α) Παλαιοπωλεία(αντικειμένων, ρουχισμού, βιβλίων κ.α)  

β) επαγγελματικά εργαστήρια ως ακολούθως:  

i) κατασκευή και διάθεση παιχνιδιών κάθε είδους, επίπλων, κοσμημάτων και άλλων συναφών ειδών, μουσικών 

οργάνων, ρολογιών, μαχαιροπίρουνων, κλειδαριών ή μεντεσέδων, κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και 

κεραμικών διακοσμητικών ειδών, άλλων προϊόντων κεραμικής, αιθέριων ελαίων, δερμάτινων ενδυμάτων, 

υποδημάτων, βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες, τυπογραφεία, σφραγίδες, γραφεία επαγγελματιών κ.α 

συναφούς λειτουργίας.   

ii) παραγωγή και διάθεση παγωτών, παξιμαδιών και μπισκότων, μακαρονιών, κ.α παρόμοιων αλευρωδών 

προϊόντων, κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών, αρτυμάτων και καρυκευμάτων, ομογενοποιημένων 

παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών, και παραγωγή και διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας 

(τοπικά παραδοσιακά προϊόντα όπως ορίζονται  με την παράγραφο 5Α του άρθρου 2 της ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 

47829, ΦΕΚ 2161Β/2017 ή άλλης αντίστοιχης κανονιστικής πράξης κ.α συναφούς λειτουργίας με μη επιτρεπτή 

χρήση κοινόχρηστου ή υπαίθριου χώρου 

iii) καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες της γειτονιάς όπως φούρνοι, επεξεργασία τσαγιού 

και καφέ, στεγνοκαθαριστήρια, κομμωτήρια – κουρεία, επιδιορθώσεις ρούχων – υποδημάτων κ.α συναφούς 

λειτουργίας  

γ) Εμπορικά Καταστήματα: 

i) καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ανθοπωλεία, σχολικά, βιβλία, χαρτικά, ψιλικά, εφημερίδες, καταστήματα 

της παρ.β(i) χωρίς επιτόπου παραγωγή κ.α συναφούς λειτουργίας  

ii) καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες της γειτονιάς όπως τρόφιμα, κατεψυγμένα προϊόντα, 

πρατήρια άρτου, οίνου, ελαίου, εκτός υπεραγορών, τα καταστήματα λιανικού εμπορίου σύμφωνα με την 

παράγραφο 5Γ του άρθρου 2 της ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 47829 (ΦΕΚ 2161Β/2017) ή άλλης αντίστοιχης 

κανονιστικής πράξης, καταστήματα της παρ. β(ii) χωρίς επιτόπου παραγωγή, κ.α συναφούς λειτουργίας με μη 

επιτρεπτή χρήση κοινόχρηστου ή υπαίθριου χώρου 

δ) Εστιατόρια, αναψυκτήρια: 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται από τις παρ. 5.Δ.1 και 5.Δ.2 του άρθρου 2 της ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 

47829, ΦΕΚ 2161Β/2017) ή άλλης αντίστοιχης κανονιστικής πράξης 

ε) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις (έδρες συλλόγων, σωματείων, αίθουσες τέχνης, εκπαιδευτικοί, εκθεσιακοί 

χώροι, βιβλιοπωλεία κ.α. συναφούς λειτουργίας)  

Για Αιτιολόγηση παρ. 20.1 -20.2 βλέπε Παράρτημα ΙΙ, παρ. 1 της παρούσας 

 

20.3 Δεν χαρακτηρίζονται ως διατηρητέες οι πάσης φύσεως καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση νεώτερες επεμβάσεις ή 
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στοιχεία που αλλοιώνουν το αρχικό σύνολο. Ο καθορισμός των στοιχείων που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον, 

είναι ξένα ή αλλοιώνουν το κτήριο και είναι δυνατό ή επιβάλλεται να αφαιρεθούν, πραγματοποιείται από το 

Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του 

Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) μετά από γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής 

 

20.4  Απαγορεύονται:  

α)  Τμηματικές επεμβάσεις που αφορούν σε προσθήκες ορόφων, εκτός αν αυτές προβλέπονται από ένα συνολικό 

σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη και αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συνόλου. 

β) Η τοποθέτηση κάθετων, κινητών ή μόνιμων διαχωριστικών πετασμάτων παντός τύπου σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους εκτός εάν εντάσσονται στη διαδικασία της παρ. 20.8. 

γ)  Η στερέωση στις όψεις του κτηρίου μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. μηχανισμών θέρμανσης – ψύξης). 

δ) Η τοποθέτηση τεντών στις όψεις επί των οδών  και στους λοιπούς υπαίθριους χώρους του συγκροτήματος.  

Σε ότι αφορά την τοποθέτηση στεγάστρων ισχύουν οι γενικοί όροι της με αρ. 3428 /2016 ΥΑ και πιο 

συγκεκριμένα η παρ. 16 αυτής όπου αναφέρεται ότι: «Για την τοποθέτηση ελαφρού στεγάστρου περιορισμένου 

πλάτους στα διατηρητέα κτήρια (μόνο στα ισόγεια και στο δώμα) απαιτείται η γνωμοδότηση του οικείου 

Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και η έγκριση από το Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και 

Θράκης) 
 

20.5  Επιβάλλεται:  

α)  Η αποκατάσταση στην αρχική μορφή των κτηρίων από μεταγενέστερες επεμβάσεις που αλλοιώνουν 

σήμερα το σύνολο (συνενώσεις καταστημάτων, επεμβάσεις ή προσθήκες στους υπαίθριους χώρους ή στοές, 

ανοίγματα, κουφώματα, στέγαστρα, επενδύσεις όψεων κ.ά.) όπως στην παρ. 20.8 

 

β) Η λειτουργία χρήσεων ως εξής και με την προϋπόθεση της παρ. 20.1.γ:  

Στα καταστήματα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Τοσίτσα και στις στοές που οδηγούν σε αυτή, 
επιτρέπονται οι χρήσεις παλαιοπωλείων της παρ. 20.2.α  και επαγγελματικών εργαστηρίων των παρ. 20.2.β(i, iii) 
 

Στα υπόλοιπα καταστήματα επιτρέπονται όλες οι χρήσεις της παρ. 20.2.   
 

γ) Επιτρέπονται οι συνενώσεις ανά δύο καταστημάτων και κατά παρέκκλιση διατηρούνται οι υφιστάμενες 

συνενώσεις για όσο διάστημα λειτουργούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις. Επιτρέπεται η διαμπερής συνένωση για 

την οδό Τοσίτσα και το κεντρικό τμήμα της Ολύμπου με χρήση μόνον παλαιοπωλείων, εργαστηρίων και 

εμπορικών καταστημάτων.  

Η λειτουργική συνένωση θα γίνεται με διάνοιξη μόνο ενός ανοίγματος που δεν θα υπερβαίνει το πλάτος των δύο 

μέτρων (2,00μ). Απαγορεύεται η διάνοιξη ανοίγματος στους τοίχους που επηρεάζει δυσμενώς τη στατική 

επάρκειά τους.  

Συνενώσεις που έγιναν ή που θα γίνουν μετά από τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης δεν 

μεταβάλουν τους πριν τη συνένωση αριθμητικούς περιορισμούς των καταστημάτων, που εξακολουθούν να 

υπολογίζονται ως μεμονωμένα καταστήματα. 

δ) Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται η λειτουργία των νομίμως υφιστάμενων και 

λειτουργούντων καταστημάτων κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της αιτιολογικής έκθεσης, έστω και αν 

υπερβαίνουν τα παραπάνω καθορισθέντα όρια. 

Για Αιτιολόγηση παρ. 20.5 βλέπε Παράρτημα ΙΙ, παρ. 2 της παρούσας  

 

20.6 

Για τις περιπτώσεις της εγκατάστασης νέας χρήσης διαφορετικής από τις προβλεπόμενες από την παρούσα 

απόφαση ή τις υπόλοιπες ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ή παράβασης των όρων της παρούσας, επιβάλλεται 

η εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 44242/2361/89 (ΦΕΚ Β/380) των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και 

ΠΕΧΩΔΕ. 

 

20.7 Απαιτείται ενιαίος σχεδιασμός του συνόλου σε ότι αφορά ανοίγματα, κουφώματα, επιγραφές, εξοπλισμό 

καταστημάτων κλπ. Τα ανοίγματα και τα κουφώματα αποκαθίστανται με βάση τα αρχικά, όπως αυτά 

τεκμηριώνονται από παλιές φωτογραφίες, σχέδια κ.ά. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την 

αρχική μορφή τους, τότε αυτά αποκαθίστανται με βάση αυτά που σώζονται στον άξονα πρόσβασης από την οδό 

Βενιζέλου).  

Προστίθεται παρ. 20.8  ως εξής:  
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20.8  
α. Η αποκατάσταση των συνενώσεων καταστημάτων και η αποκατάσταση των λοιπών μορφολογικών 

αλλοιώσεων της παρ. 20.5.α γίνεται στις περιπτώσεις κατάθεσης αίτησης στον Δήμο Θεσσαλονίκης για 

βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.4442/2016  ή της επικαιροποιημένης βεβαίωσης των παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 5 της ΚΥΑ 16228/2017 ή όπως αντίστοιχα ορίζεται σε αντίστοιχη κανονιστική πράξη.  

β. Επιβάλλεται η αποκατάσταση της εσωτερικής αυλής και των στοών με την απομάκρυνση όλων των 

αυθαίρετων κατασκευών και επιτρέπεται χρήση του κοινόχρηστου χώρου, των στοών πρόσβασης προς την 

εσωτερική αυλή και της εσωτερικής αυλής σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις ( και ιδιαίτερα αυτές της 

πυροπροστασίας)  και επιπλέον σύμφωνα με τα παρακάτω:  

i) Από τη δημοσίευση της παρούσας, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών, και πάγκων 

πλανόδιων πωλητών σε περιορισμένα τμήματα του κοινόχρηστου χώρου  και της εσωτερικής αυλής, σύμφωνα 

με το συνημμένο σχέδιο και  με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η συναίνεση των συνιδιοκτητών, δεν 

συνεπάγεται μόνιμες εγκαταστάσεις επί του εδάφους, εξασφαλίζονται και δεν  περιορίζονται οι οδεύσεις 

διαφυγής και οι στοές πρόσβασης προς την εσωτερική αυλή ( που επιβάλλεται να είναι ελεύθερες -ως προς το 

πλάτος και το ύψος- από παρεμβάσεις, αντικείμενα κ.α.) και η τροφοδοσία των καταστημάτων. 

Η διάταξη αυτή (σημ. συνημμένο σχέδιο) είναι ενδεικτική, προϋποθέτει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών, και 

ελέγχεται κάθε φορά (από τους ενδιαφερόμενους ή τις αρμόδιες υπηρεσίες) σύμφωνα με τις πολεοδομικές 

διατάξεις (και ιδιαίτερα αυτές της πυροπροστασίας) και σε περίπτωση ύπαρξης αυστηρότερων διατάξεων 

υπερισχύουν αυτές.  

Στις περιοχές που σημειώνονται σε αυτό(σημ. συνημμένο σχέδιο), επιτρέπεται, στο χώρο που αντιστοιχεί σε 

κάθε κατάστημα και ορίζεται από κάθετες γραμμές που φέρονται  από την όψη  του, αποκλειστικά η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων και κινητών προστατευτικών πετασμάτων σύμφωνα με την 1142 / 2012, 375 και 1173 

/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλες αντίστοιχες κανονιστικές πράξεις. 

ii) Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των όψεων επί του κοινόχρηστου χώρου και της εσωτερικής αυλής για 

την προβολή και την έκθεση εμπορευμάτων (σε μη μόνιμες κατασκευές).  

iii) Για τη συνολική αποκατάσταση του συγκροτήματος οι ενδιαφερόμενοι  οφείλουν να καταθέσουν στο ΥΠΕΣ/ 

Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Αθλητισμού / Τμήμα Παραδοσιακών 

Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων, σειρά μελετών (αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης μελέτης πυρασφάλειας), με ενιαίο σχεδιασμό των εξωτερικών μετώπων 

του (συμπεριλαμβανομένων των κουφωμάτων , των πινακίδων και των επιχρωματισμών), εξασφάλιση της 

στατικής επάρκειας των επιμέρους μονάδων μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης.  

Για Αιτιολόγηση παρ. 20.8 βλέπε Παράρτημα ΙΙ, παρ. 3 της παρούσας  

 

Συνημμένα:  Σχέδιο της αγοράς Μπιτ παζάρ με ζώνες τοποθέτησης εξοπλισμού όπως στην παρ. 20.8 β (i) 
Εσωτερική διανομή 

1. Γενικός Διευθυντής 

2. Χρονολογικό αρχείο Τμ. Παρ. Οικ. & Διατ. Κτιρίων 

3. Αρμόδια υπάλληλο 

ME E. ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
Η Πρ/νη Δ/νσης 

 Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού 

 

 

 

 

Νικολέτα Τσικώτη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 

Άννα Καλαϊτζόγλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Αιτιολόγηση παρ. 20.1 -20.2  

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση για την έκδοση της με αρ. 3428 / 2016 ΥΑ ( ΦΕΚ 229 

ΑΑΠ/ 2016) ¨στο κεφάλαιο « Πρόταση»:  

«Τα κτήρια και τα σύνολα κτηρίων του θέματος  χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα  για τους παρακάτω 

λόγους: 

α.    Πρόκειται για αξιόλογα κτίσματα που χτίστηκαν την εποχή του μεσοπολέμου ή αργότερα και είναι 

παραδείγματα ή στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που πρέπει να διατηρηθούν. 

β.    Είναι μεμονωμένα κτήρια ή εντάσσονται σε μέτωπο όψεων ομάδας ομοειδών κτηρίων ή ομοειδών 

κτηρίων- καταστημάτων, αποτελούν αξιόλογα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά σύνολα και μαρτυρούν μέρος 

της οικονομικής και κοινωνικής δομής της πόλης της εποχής αυτής. 

γ. Αρκετά από αυτά τα κτίσματα συνθέτουν συνεχή αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά σύνολα, 

χαρακτηριστικά μέτωπα ή νησίδες του δομημένου χώρου. 
δ.     Παρουσιάζουν σημαντική πολιτιστική αξία, αναδεικνύουν τον αρχιτεκτονικό πλούτο της πόλης και 

συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής, πολιτιστικής μνήμης και στην αναγνώριση της αρχιτεκτονικής 

φυσιογνωμίας της πόλης της Θεσσαλονίκης».  

     Επιπλέον όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση για την έκδοση της με αρ. 3428 / 2016 ΥΑ ( 

ΦΕΚ 229 ΑΑΠ/ 2016) ¨στο κεφάλαιο «  Γενικά – Περιγραφή των κτισμάτων που προτείνεται να 

διατηρηθούν»: 

«…5.Τα παραπάνω αξιολογούνται με κριτήρια αρχιτεκτονικής ποιότητας, αισθητικής, περιβαλλοντικής, 

χρηστικής, ιστορικής και πολεοδομικής θεώρησης. Διακρίνονται σε:  

α) μεμονωμένα κτήρια,  

β) σύνολα ομοειδών κτηρίων και 

γ) κτήρια συνοδείας,  

Τα κτήρια των περιπτώσεων α, β και γ μπορεί να βρίσκονται σε περιοχή με άλλα διατηρητέα κτήρια ή μνημεία 

με τα οποία δημιουργούν σύνολα αξιόλογων κτηρίων. 

δ) Αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά σύνολα, συνδεδεμένα με την ιστορία της πόλης και τις παραδοσιακές 

τυπολογίες κτηρίων και χρήσεων (αγορές),  

ε)  κτήρια που ανήκουν σε διακεκριμένες περιοχές της πόλης (Λιμάνι), 

στ) κτήρια που ανήκουν στη βιομηχανική κληρονομιά της πόλης (καπναποθήκες) και βρίσκονται στην περιοχή 

από το λιμάνι έως το Διοικητήριο, 

ζ) κτήρια που αναδεικνύουν τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής ζωής της  πόλης (κινηματογράφοι, 

ξενοδοχεία)»………………………………………………………………………………………………………… 

12.Χαμηλότερης κλίμακας κτήρια απαρτίζουν τις περιοχές αγορών που αντιπροσωπεύουν την 

παραδοσιακή αστική λειτουργία του εμπορίου στην πόλη. Συχνά αποτελούν διακεκριμένες ενότητες 

καταστημάτων και συνδυάζουν παραδοσιακές χρήσεις με ευρωπαϊκές τυπολογικές αναφορές. 

Παρουσιάζουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική οργάνωση και σχέση με τον περιβάλλοντα ιστό, αναδεικνύουν την 

κοινωνική ιστορία της πόλης (τους πρόσφυγες και το εμπόριο), καθώς και την  πολεοδομική και 

κτιριακή ιστορία της». 

 

     Ειδικότερα σε ότι αφορά το Μπιτ Παζάρ, όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση της υπηρεσίας προς τη β΄ 

συνεδρίαση της Ομάδας εργασίας, σύμφωνα με την βιβλιογραφία και μαρτυρίες ιδιωτών(συνεντεύξεις από 

ενδιαφερόμενους και περιοίκους), οι παραδοσιακές χρήσεις του Μπιτ Παζάρ – πριν από την αλλαγή της 

φυσιογνωμίας του συνόλου από τα καταστήματα εστίασης- αναψυχής- ήταν παλαιοπωλεία και διάφορα 

εργαστήρια. Για την αρχική φάση αναφέρεται: « Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Προσφύγων Παλαιοπωλών 

(Μπιτ –Παζάρ) Θεσσαλονίκης συστήνεται το 1928, με πρωτοβουλία ορισμένων επαγγελματιών της αρχικής 

ομάδας, που συγκροτούν στη συνέχεια το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Περιλαμβάνει 81 μέλη, επί το πλείστον 

παλαιοπώλες καθώς και αρκετούς μικροεπιτηδευματίες – ράφτες, υποδηματοποιούς, επιπλοποιούς, 

σιδηρουργούς κ.α…». 

     Επομένως κρίνεται σκόπιμο παραδοσιακές χρήσεις του Μπιτ Παζάρ να μην θεωρούνται μόνο τα 

παλαιοπωλεία αλλά και τα επαγγελματικά εργαστήρια για τα οποία  έγινε προσπάθεια προσαρμογής της 

έννοιας στη σύγχρονη πραγματικότητα.  

      Λόγω της διεύρυνσης της έννοιας των παραδοσιακών χρήσεων αλλά και της έννοιας των 

επαγγελματικών εργαστηρίων , δίνεται στους ιδιοκτήτες η δυνατότητα αξιοποίησης της ιδιοκτησίας τους 

αλλά και η ευκαιρία εμπλουτισμού των παραδοσιακών χρήσεων με νέες χρήσεις προσαρμοσμένες στη 

σύγχρονη πραγματικότητα. 
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      Πέραν των κατά τα ανωτέρω παραδοσιακών χρήσεων που διαμόρφωναν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και 

την ταυτότητα του Μπιτ Παζάρ, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί και η χρήση των εμπορικών 

καταστημάτων ( σε περιορισμένο αριθμό υπήρχε παραδοσιακά στο Μπιτ – Παζάρ) όπως στην παρ. 20.2 

προκειμένου να διατηρηθεί ο  χαρακτήρας της αγοράς.   

      Τα τελευταία χρόνια (μετά το 2000) με τη συνταξιοδότηση πολλών που ασκούσαν τις παραδοσιακές 

χρήσεις (παλαιοπωλεία, εργαστήρια), την αλλαγή των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών ( καθώς 

πολλά από τα παλιά επαγγέλματα δεν ανταποκρίνονται και δεν επιβιώνουν στις σύγχρονες συνθήκες) και το 

κλείσιμο των καταστημάτων τους(καθώς δεν βρέθηκε κανείς να τους διαδεχθεί), εμφανίζεται μία νέα 

δυναμική χρήση: αυτή των εστιατορίων – καφενείων. Η χρήση των εστιατορίων – αναψυκτηρίων αποτελεί 

μία δυναμική χρήση , χαρακτηριστικό είναι ότι από το 2000 όταν πρωτοεμφανίστηκε στο Μπιτ Παζάρ ως 

σήμερα έφτασε να καταλαμβάνει τις  38 από τα 81 μονάδες του αρχικού σχεδιασμού με πιέσεις για 

περαιτέρω αύξηση.  

 

2. Αιτιολόγηση παρ. 20.5  

Γενικά στόχοι της παρούσας τροποποίησης είναι  

Η εξειδίκευση των γενικών στόχων της με αρ. 3428 / 2016 ΥΑ που συνοψίζεται  στην προστασία, 

διατήρηση και αποκατάσταση της πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής και κτιριακής τυπολογίας, μορφολογίας 

και λειτουργίας της αγοράς του Μπιτ Παζάρ και των παραδοσιακών χρήσεων αυτής (προσαρμοσμένων στη 

σύγχρονη πραγματικότητα), στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της 

3428/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 229ΑΑΠ/2016) .  

 
 

20.5.β 

Στα καταστήματα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Τοσίτσα και στις στοές που οδηγούν σε αυτή, 

διατηρούνται οι παραδοσιακές χρήσεις (παλαιοπωλεία και επαγγελματικά εργαστήρια των παρ. 20.2.β (i, iii) 

επειδή προσαρμόζονται  στη διαμορφωμένη κατάσταση  και προκειμένου να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της 

οδού Τοσίτσα με τα παλαιοπωλεία εκατέρωθεν. 

 

Παράγραφος 20.5 γ 

Προκειμένου για την επίτευξη των στόχων της κατανομής των χρήσεων, της διατήρησης ή ανάκτησης του 

χαρακτήρα του συνόλου από τις παραδοσιακές χρήσεις, κρίνεται σκόπιμο να επιτρέπεται η κάθετη 

συνένωση  (δηλαδή η συνένωση καταστήματος με πρόσωπο σε δρόμο με κατάστημα με πρόσωπο στην 

εσωτερική αυλή) σε ορισμένες περιπτώσεις όπως για τα καταστήματα της οδού Τοσίτσα και το κεντρικό 

τμήμα της Ολύμπου με χρήση μόνον παλαιοπωλείων, εργαστηρίων και εμπορικών καταστημάτων. 

Επιπλέον για τη διατήρηση του χαρακτήρα του συνόλου που αποτελείται από μικρά εν σειρά καταστήματα 

με πρόσωπο στους περιμετρικούς δρόμους ή την εσωτερική αυλή και τις στοές, προτείνεται ο περιορισμός 

της επιτρεπόμενης συνένωσης εν σειρά καταστημάτων από τρία σε δύο. 

 

3. Αιτιολόγηση παρ. 20.8 

Για την αιτιολόγηση της παρ. 20.8 σε ότι αφορά τη χρήση του χώρου της εσωτερικής αυλής βλ. το πρακτικό 

της γ΄ συνεδρίασης της Ομάδας εργασίας και ιδιαίτερα τη συνάντηση με τον κ. Σιμογιάννη από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία ως ακολούθως:    

«συνάντηση  με ον κ. Σιμογιάννη ( πυροσβεστική υπηρεσία ) και την κ. Ολυμπία Καραγιάννη (αρχιτέκτονας 

μηχανικός της Δ/νσης  Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνίας / Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του 

Δήμου Θεσσαλονίκης) 

Στη συνάντηση αυτή μεταξύ άλλων τονίστηκε  ότι  ( με βάση τις φωτογραφίες που προβλήθηκαν αλλά και από 

την εικόνα που έχει προσωπικά από το χώρο), η εσωτερική αυλή έχει πρόβλημα σε ότι αφορά την εκκένωση 

του πληθυσμού τόσο λόγω εύφλεκτων υλών, υπερσυγκέντρωσης αντικειμένων(τραπεζοκαθισμάτων), εμποδίων 

στις διόδους διαφυγής κ.α Οι έξοδοι προς το χώρο εκκένωσης του πληθυσμού ( περιμετρικές οδοί ) πρέπει να 

είναι «καθαρές».  

Οι άξονες για την εξέταση του θέματος είναι:  

 Η εκκένωση του πληθυσμού σύμφωνα με τις διατάξεις της πυροπροστασίας γίνεται στις περιμετρικές 

οδούς. Η εσωτερική αυλή – πλατεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό εφόσον δεν 

κλείνεται από διάφορες πρόχειρες κατασκευές ή αντικείμενα.  

 ένα δεύτερο θέμα είναι εάν τηρείται ο θεωρητικός πληθυσμός 

 τέλος ένα τρίτο θέμα είναι η χρήση εύφλεκτων υλών  
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επομένως εκείνο που πρέπει να διασφαλιστεί είναι οι έξοδοι, η κατάργηση των επεκτάσεων και η μη χρήση 

εύφλεκτων υλών 

Καταλήγοντας τονίστηκε  η ανάγκη : 

 για συνολική μελέτη  

 απομάκρυνσης των επεκτάσεων των καταστημάτων  

 όλες οι οδεύσεις διαφυγής να είναι ελεύθερες ( πλάτος πρόσβασης, ύψος, χωρίς παρεμβάσεις ) 

  να τεθούν και θέματα εύφλεκτων υλών ( δηλαδή τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να πληρούν τις 

κείμενες διατάξεις)  

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να περιοριστεί ο χώρος της εσωτερικής αυλής που έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν τα εστιατόρια – αναψυκτήρια αποκλειστικά μπροστά στην όψη του κάθε καταστήματος 

ώστε να δοθεί η δυνατότητα να προβληθούν και να αναπτυχθούν και άλλες χρήσεις. Η χρήση αυτή του 

χώρου της εσωτερικής αυλής προϋποθέτει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στους τίτλους ιδιοκτησίας και  ελέγχεται κάθε φορά (από τους ενδιαφερόμενους ή τις αρμόδιες υπηρεσίες) 

σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις (και ιδιαίτερα αυτές της πυροπροστασίας) και σε περίπτωση 

ύπαρξης αυστηρότερων διατάξεων υπερισχύουν αυτές.  
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