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Άρθρο 1 – παράγραθος 1 – ζηοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έλα ζαθές πιαίζηο γηα ηελ πρόζβαζη 

ζηην αγορά ιηκεληθώλ σπερεζηώλ· 

α) έλα πιαίζηο γηα ηελ οργάνφζη ηφν 

ιηκεληθώλ σπερεζηώλ ηο οποίο θα 

περιλαμβάνει ηην αναγνώριζη ηης 

ζημαζίας συηλών προηύπφν όζον αθορά 

ηην αζθάλεια, ηο περιβάλλον και ηην 

απαζτόληζη καθώς και ηοσ κοινφνικού 

διαλόγοσ ζηον κλάδο ηφν λιμενικών 

σπηρεζιών· 
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Άρθρο 8 – παράγραθος 6  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σε περίπηωζε δηαθοπής ηωλ ιηκεληθώλ 

σπερεζηώλ γηα ηης οποίες έτοσλ επηβιεζεί 

σποτρεώζεης παροτής δεκόζηας σπερεζίας 

ή όηαλ προθύπηεη θίλδσλος εκθάληζες κηας 

παρόκοηας θαηάζηαζες, ε αρκόδηα αρτή 

δύλαηαη λα ιάβεη κέηρα έθηαθηες αλάγθες. 

Τα κέηρα έθηαθηες αλάγθες δύλαληαη λα 

ιάβοσλ ηε κορθή άκεζες αλάζεζες, ώζηε 

ε σπερεζία λα αλαηεζεί ζε δηαθορεηηθό 

πάροτο γηα κέγηζηο τροληθό δηάζηεκα ελός 

έηοσς. Καηά ηε δηάρθεηα ασηής ηες 

περηόδοσ, ε αρκόδηα αρτή εθθηλεί κηα λέα 

δηαδηθαζία επηιογής παρότοσ ιηκεληθώλ 

σπερεζηώλ, ζύμθφνα με ηο άρθρο 7 ή 

εθαρκόδεη ηο άρζρο 9. 

6. Σε περίπηωζε δηαθοπής ηωλ ιηκεληθώλ 

σπερεζηώλ γηα ηης οποίες έτοσλ επηβιεζεί 

σποτρεώζεης παροτής δεκόζηας σπερεζίας 

ή όηαλ προθύπηεη θίλδσλος εκθάληζες κηας 

παρόκοηας θαηάζηαζες, ε αρκόδηα αρτή 

δύλαηαη λα ιάβεη κέηρα έθηαθηες αλάγθες. 

Τα κέηρα έθηαθηες αλάγθες δύλαληαη λα 

ιάβοσλ ηε κορθή άκεζες αλάζεζες, ώζηε 

ε σπερεζία λα αλαηεζεί ζε δηαθορεηηθό 

πάροτο γηα κέγηζηο τροληθό δηάζηεκα ελός 

έηοσς. Καηά ηε δηάρθεηα ασηής ηες 

περηόδοσ, ε αρκόδηα αρτή εθθηλεί κηα λέα 

δηαδηθαζία επηιογής παρότοσ ιηκεληθώλ 

σπερεζηώλ ή εθαρκόδεη ηο άρζρο 9. Η 

άζκηζη νόμιμφν δικαιφμάηφν 

ζσλλογικών διαπραγμαηεύζεφν ή 

κλαδικών κινηηοποιήζεφν 

ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ δικαιώμαηος 

ζηην απεργία δεν θεφρείηαι διακοπή ηφν 

λιμενικών σπηρεζιών για ηην οποία 

μπορούν να ληθθούν μέηρα έκηακηης 

ανάγκης. 
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