
 

 

Άρθρο 146: Χωροθέτηση δομών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης και 
περίφραξη αυτών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 και 
προσθήκη περ. κγ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 
 
1. Η παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«1. Στις δημόσιες εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 και ελλείψει αυτών 
στις δασικές εκτάσεις των περ. γ΄ και ε΄ της παρ. 1 και των περ. β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 4, επιτρέπεται η επέμβαση για την κατασκευή: 
α) αθλητικών εγκαταστάσεων, 
β) εκπαιδευτικών κτιρίων με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις, 
γ) νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων 
Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), 
δ) ιερών ναών και παντός είδους μονών, μετοχίων αυτών ή ησυχαστηρίων, 
ε) σωφρονιστικών καταστημάτων, 
στ) εγκαταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, 
ζ) χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, 
η) υδροτριβείων παραδοσιακού τύπου, 
θ) βοτανικών κήπων, 
ι) δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), μετά των 
απαιτουμένων συνοδών έργων. Ειδικότερα, επιτρέπεται ελλείψει των ως άνω εκτάσεων 
η επέμβαση και σε δάση για την κατασκευή σωφρονιστικών καταστημάτων. 
Επίσης, επιτρέπεται η επέμβαση και σε δάση και σε εκτάσεις των περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 2 
του άρθρου 4, με την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), για την κατασκευή δομών 
της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) μετά των 
απαιτουμένων συνοδών έργων, καθώς και σε αναδασωτέες εκτάσεις εφόσον 
πρόκειται για προσωρινές δομές. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, η 
έγκριση επέμβασης της παρ. 3 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου και του άρθρου 
10 του ν. 3028/2002 χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την υποβολή της. Δικαιούχος των ανωτέρω επεμβάσεων είναι ο 
αρμόδιος φορέας ή το αρμόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης 
διοίκησης ή ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή ο Φορέας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Κατ’ εξαίρεση, στα υδροτριβεία 
παραδοσιακού τύπου, δικαιούχος είναι και φυσικό πρόσωπο. Εφόσον πρόκειται για 
ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στις εκτάσεις 
της παρούσας επιτρέπονται επεμβάσεις από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και από νομικά πρόσωπα 
που περιλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Αν στην περιοχή ενδιαφέροντος για 
την υλοποίηση των χερσαίων εγκαταστάσεων για τουριστικούς λιμένες ή για τουριστικά 
καταφύγια δεν υφίστανται ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως προκύπτει κατόπιν 
σχετικής βεβαίωσης της οικείας δασικής υπηρεσίας, δύναται για τον σκοπό αυτόν να 
επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 
5 του άρθρου 3, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 45.» 



 

 

2. Δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, που βρίσκονται σε 
δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, συνεχίζουν για λόγους δημοσίου συμφέροντος 
τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εντός του οποίου οφείλουν να 
λάβουν την έγκριση επέμβασης της παρ. 3  του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Κατά τη 
διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων 
αποβολής και επιβολής προστίμων κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί και, εφόσον εκδοθεί η 
προβλεπόμενη από τη δασική νομοθεσία έγκριση ή πράξη της παρ. 3 του άρθρου 
45 του ν. 998/1979, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν. 
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προστίθεται περ. κγ΄ ως εξής: 
«κγ) Περιτοίχιση με χρήση οποιουδήποτε υλικού μέχρι ύψους τριάμισι (3,5) μέτρων, 
γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης, 
εντός των οποίων προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης μεταναστών, κλειστών 
ελεγχόμενων δομών νήσων, κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και δομών 
φιλοξενίας.» 


