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Κέρκυρα, 27/04/2022 

 

Ενημέρωση Μελών 

(Τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου) 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4926 (ΦΕΚ: A' 82/20-04-

2022) και με θέμα «Επιμήκυνση χρόνου τοποθέτησης πλωτής εξέδρας» άλλαξαν τα 

χρονικά όρια τοποθέτησης και χρήσης των πλωτών εξεδρών από έξι μήνες σε εννιά 

μήνες. Εκτιμούμε ότι, κατόπιν πολλών προσπαθειών μας, κατορθώσαμε να τους 

πείσουμε για το αυτονόητο. Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα σας 

ενημερώσουμε σύντομα για τον τρόπο εφαρμογής της πιο πάνω διάταξης.     

 

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 

προκειμένου να ενημερωθείτε επί του περιεχόμενού του.  

1. Η περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α' 285) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«1.α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης 

περιβαλλοντικής προστασίας επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος 

και σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. (β), η τοποθέτηση στη θάλασσα, χωρίς 

επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτών εξεδρών επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα 

(150) τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρι εννέα (9) μηνών 

κατ’ έτος, για την εξασφάλιση πρόσβασης και την επιδίωξη σκοπών που 

προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξεδρών για εγκατάσταση και λειτουργία 

εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής.» 

2. α. Το χρονικό διάστημα της παρ. 1, δύναται να ισχύσει για (i) τις αποφάσεις 

τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας που έχουν εκδοθεί και (ii) τις 

αιτήσεις για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση απόφασης τοποθέτησης και χρήσης 

πλωτής εξέδρας ή εκ νέου τοποθέτησης και χρήσης της ίδιας πλωτής εξέδρας, 

κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος. 
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β. Η δυνατότητα της περ. (α) παρέχεται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 

απλή γνωστοποίηση, στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή, περί 

τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα και έως εννέα (9) μήνες. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά 

(2661038610) είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 

(t.panelliniossyndesmos@yahoo.gr).  

 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 

Ο  Πρόεδρος         Ο Γραμματέας 
 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                                                    Θεριανός Φίλιππος 
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