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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις αρχές Μαΐου πρόταση οδηγίας που στοχεύει στην 
τροποποίηση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις δυνατότητες 
προσυμβατικών προσφυγών που προσφέρονται στις επιχειρήσεις που θεωρούν εαυτές 
θιγείσες κατά την σύναψη συμβάσεως (οδηγίες 89/665/ΕΟΚ για τις κλασικές δημόσιες 
συμβάσεις και 92/13/ΕΟΚ για τις ειδικές δημόσιες συμβάσεις).

Το σχέδιο αυτό προορίζεται να εφαρμοσθεί στην περίπτωση τυπικών διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων (οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ) καθώς και στο πλαίσιο των 
συμβάσεων που συνάπτονται κατ' ανάθεση (ανώτερες των κατωτάτων ορίων).

Στην προοπτική αυτή, αποβλέπει στην επίτευξη δύο βασικών στόχων: να διατηρήσει τις 
δυνατότητες προσφυγής των υποψηφίων στην ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, 
προβλέποντας την έγκαιρη αναστολή της υπογραφής της εν λόγω σύμβασης· να προτείνει 
μέτρα που επιτρέπουν, αφετέρου, την καταπολέμηση της παράνομης ανάθεσης των 
συμβάσεων με απευθείας ανάθεση (direct award).

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εκτιμώντας ότι υποψήφιοι προτιμούν να τους ανατεθεί η σύμβαση παρά να επιτύχουν 
οικονομική αποκατάσταση, η Επιτροπή προτίθεται να καταπολεμήσει την πρακτική του 
"αγώνα για την υπογραφή" των συμβάσεων, που έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζει κάθε 
αμφισβήτηση των διαδικασιών που έχουν αρχίσει αφής στιγμής υπογραφεί η σύμβαση και να 
περιορίσει τις απειλούμενες κυρώσεις σε απλές αποζημιώσεις.

Προκειμένου να γίνει αυτό, η Επιτροπή προτείνει να θεσπισθεί μια προθεσμία διατήρησης 
της ισχύουσας κατάστασης (Standstill) 10 ημερών μεταξύ της απόφασης ανάθεσης της 
συμβάσεως σε ένα εκ των υποψηφίων και της υπογραφής της συμβάσεως, προκειμένου να 
αφεθεί ο αναγκαίος χρόνος στους υποψηφίους που θεωρούν εαυτούς θιγέντες για να 
ασκήσουν προσφυγή.

Η προθεσμία αυτή δεν προορίζεται ωστόσο να εφαρμοσθεί ούτε σε περίπτωση επιτακτικής 
ανάγκης σύμφωνα με την έννοια των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, ούτε στις 
συμβάσεις που εξαιρούνται ρητά από τις ίδιες αυτές οδηγίες. Στις κλειστές διαδικασίες των 
οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται με δημοσίευση προκήρυξης της συμβάσεως, όταν ο 
επείγων χαρακτήρας καθιστά μη εφαρμόσιμες τις ελάχιστες προθεσμίες, η προθεσμία αυτή 
μειώνεται στις 7 ημέρες.

Στην πράξη, η εφαρμογή αυτού του τύπου μέτρων υφίσταται ήδη σε αριθμό κρατών μελών 
της Ένωσης.  Η Γερμανία, η Αυστρία και οι Κάτω Χώρες διαθέτουν ανασταλτική προθεσμία 
14/15 ημερών στην εθνική τους νομοθεσία, ενώ η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 
υιοθετήσει την διάρκεια των 10 ημερών.

Οι κυρώσεις

Κάθε σύναψη συμβάσεως που παρεμβαίνει πριν την εκπνοή των 10 ημερών ανασταλτικής 
προθεσμίας θα θεωρείται ότι δεν επιφέρει αποτέλεσμα, ενώ η αρμόδια εθνική αρχή για τις 
διαδικασίες προσφυγής θα πρέπει να επιληφθεί των επιπτώσεων της παράνομης σύμβασης, 
όπως η επιστροφή των ποσών που έχουν ενδεχομένως καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή.
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Όταν "η τήρηση ορισμένων επιτακτικών ή υποχρεωτικών απαιτήσεων σχετικά με ένα γενικό 
συμφέρον μη οικονομικής φύσεως" το υπαγορεύουν, ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές 
συνέπειες, τα κράτη μέλη έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να δώσουν στην αρχή που είναι 
αρμόδια για την εξέταση των προσφυγών την εξουσία να μην αμφισβητήσει τη σύμβαση.

Τρείς περιπτώσεις

1. Εφόσον καμία επιχείρηση δεν αμφισβητεί την ανάθεση της σύμβασης, η δημόσια αρχή 
απολαύει της ασφάλειας δικαίου προκειμένου να ολοκληρώσει θετικά τη σύμβασή της.

2. Εφόσον η δημόσια αρχή δεν σεβαστεί την προθεσμία και συνάψει δημόσια σύμβαση, η 
σύμβαση αυτή θεωρείται ως μη ισχύουσα. Απόκειται κατά συνέπεια στην αρμόδια αρχή του 
εμπλεκόμενου κράτους μέλους να συναγάγει τα συμπεράσματα από τον παράνομο 
χαρακτήρα της σύμβασης πριν την εκπνοή προθεσμίας παραγραφής έξι μηνών. 

3. Εάν ένας οικονομικός φορέας αμφισβητεί την ανάθεση μιας σύμβασης εντός δέκα ημερών,
προβαίνει σε αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες.  Γενικώς, απευθύνεται στα 
αρμόδια εθνικά δικαστήρια ή σε ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Εάν η αρμόδια αρχή των 
διαδικασιών προσφυγής διαπιστώνει μια παρατυπία, μπορεί να λάβει κυρώσεις που είναι 
δυνατόν να απαιτούν την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί και να 
αμφισβητήσει τη σύμβαση.

Προκειμένου να διαθέτει τον αναγκαίο χρόνο για να αποφασίσει, το σχέδιο οδηγίας θεσπίζει 
αυτόνομη ανασταλτική προθεσμία (κατά συνέπεια συμπληρωματική, αλλά ενδεχόμενη), που 
αρχίζει να τρέχει στην περίπτωση που η αρχή που είναι αρμόδια για την εξέταση της 
προσφυγής έχει επιληφθεί, προκειμένου αυτή η τελευταία να έχει το χρόνο να ενεργήσει 
εντός "βραχείας αλλά λογικής προθεσμίας" . 

Κατ' ανάθεση συμβάσεις

Αυτό το σύνολο μέτρων εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις των κατ' ανάθεση συμβάσεων, 
προκειμένου να προληφθεί η παράνομη ανάθεση συμβάσεων χωρίς διαγωνισμό. Προκειμένου 
να γίνει αυτό, το σχέδιο οδηγίας που υποβάλλεται από την Επιτροπή προτείνει εξάλλου την
εισαγωγή νέων υποχρεώσεων, ιδίως όσον αφορά την πληροφόρηση των υποψηφίων από τους 
φορείς ανάθεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην ανάθεση αυτών 
των συμβάσεων.

Συναφή μέτρα

Το σχέδιο προτείνει μια τακτοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στις δύο 
προηγούμενες οδηγίες σχετικά με τις προσφυγές. Πρέπει να σημειωθεί κυρίως η κατάργηση 
των δύο μηχανισμών που εφαρμόζονται επί του παρόντος στους ειδικούς τομείς (ύδωρ, 
ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες) και χρησιμοποιούνται λίγο ή καθόλου: η 
πιστοποίηση των φορέων ανάθεσης (δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να πιστοποιήσουν το 
σύμφωνο των διαδικασιών τους ανάθεσης συμβάσεων)· το μηχανισμό συνδιαλλαγής
(κοινοτική διαδικασία φιλικής διευθέτησης των διαφορών).
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Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ

Ο εισηγητής συμμερίζεται πλήρως τη βούληση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
βελτιώσουν τις διαδικασίες προσφυγής, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια 
στις διαδικασίες ανάθεσης και να υπάρξουν εγγυήσεις για τους οικονομικούς φορείς όσον 
αφορά τις συνθήκες που επιτρέπουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις.

Ορισμένα ζητήματα παραμένουν ωστόσο εκκρεμή όσον αφορά τα διάφορα σημεία του 
κειμένου τα οποία, κατά την άποψή του, αξίζουν μιας όλως ιδιαίτερης προσοχής και επί των 
οποίων οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλούνται  να επικεντρώσουν τον 
προβληματισμό τους. 

1. Standstill

1.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ

Όσον αφορά την προθεσμία standstill, η ελάχιστη διάρκεια που προβλέπεται από το σχέδιο 
της Επιτροπής μεταξύ της αποφάσεως της αναθέτουσας αρχής και της σύναψης της 
συμβάσεως αφήνει τον αναγκαίο χρόνο στους φορείς οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι 
θίγονται, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους 
πόρους προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να εκπονήσουν πλήρη φάκελο 
προκειμένου να αμυνθούν; Αντιθέτως, η επέκταση αυτής της προθεσμίας, η οποία ωστόσο 
ισχύει ήδη σε πολλά κράτη μέλη όπου απέδειξε την αποτελεσματικότητά της, δεν ενέχει τον 
κίνδυνο να τροχοπεδήσει σοβαρά την εφαρμογή των σχεδίων;  Οι εξαιρέσεις στην 
ανασταλτική προθεσμία που προβλέπονται από το κείμενο αντιστοιχούν σε αναγκαία 
προσαρμογή του κανόνα των 10 ημερών ή αποτελούν απειλή για το δικαίωμα των 
υποψηφίων; 

1.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Το νέο κείμενο προβλέπει τη δυνατότητα προηγουμένων προσφυγών (φιλικών) των 
υποψηφίων απευθείας στις αναθέτουσες αρχές. Εφόσον η χρήση αυτού του τύπου 
διαδικασιών, ειδικών σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι σπάνια στους κόλπους της Ένωσης, δεν 
μένει χωρίς επιπτώσεις στις προθεσμίες, δυνάμενη να επιμηκύνει την περίοδο κατά την οποία 
αναστέλλεται η υπογραφή των συμβάσεων. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει κατά συνέπεια να 
αποφανθεί γι' αυτό το μηχανισμό και τις επιπτώσεις του.

2. Συμβάσεις με απευθείας ανάθεση

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ" 

Η έννοια αυτή, που αναφέρεται στο σχέδιο οδηγίας, δεν προσδιορίζεται ρητώς από τις 
οδηγίες "ανάθεσης"(2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ), πράγμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει 
νομική ασάφεια στο κείμενο. Εάν φαίνεται αναγκαίο να προσδιορισθεί επακριβώς αυτό το 
θέμα, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να το πράξει μέσω ενός ακριβούς ορισμού που πρέπει να 
εισαχθεί, ή μέσω μιας παραπομπής στα άρθρα των οδηγιών ανάθεσης που είναι σχετικά με τη 
διαπραγματευόμενη διαδικασία χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης της σύμβασης;  
Αυτός ο ενδεχόμενος ορισμός πρέπει απλώς να αναφέρεται υπό τη μορφή διευκρίνισης στις 
αιτιολογικές σκέψεις, ή πρέπει να ενσωματωθεί στον κορμό του νομοθετικού κειμένου 
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(άρθρα); 

2.2 ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Οι πληροφορίες που ζητούνται από τις αναθέτουσες αρχές (παραρτήματα του σχεδίου 
οδηγίας) είναι αναγκαίες σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας;  Επιφέρουν αμελητέο διοικητικό 
βάρος όσον αφορά την άμυνα των υποψηφίων, ή αποτελούν αντιθέτως κίνδυνο για τις 
αναθέτουσες αρχές, ιδίως συνδέοντάς τις υπερβολικά με τους υποψηφίους σε περίπτωση 
διαφοράς; 

Ποιά θέση επιθυμεί το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει γι' αυτό το θέμα; Να διατηρήσει την 
υπάρχουσα πρόταση;  Να ελαφρύνει τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις στις αναθέτουσες αρχές; 
Οι τρόποι πληροφόρησης πρέπει να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο ή να αφεθούν στην 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών; 

3. Πεδίο εφαρμογής

3.1 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Η ποικιλία των τομέων παρακινεί να διερωτηθούμε όσον αφορά την αναγκαιότητα να 
προβούμε σε ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με το νέο κείμενο. Ενδείκνυται ιδίως να 
υπάρξει προβληματισμός στην ενδεχόμενη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εξαιρέσεις όσον 
αφορά το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου οδηγίας για τις προσφυγές. Διευκρινίζουμε σχετικά 
ότι τα άρθρα 10 έως 18 της οδηγίας 2004/18 (και τα αντίστοιχα άρθρα στην οδηγία 2004/17) 
αποκλείουν ήδη ορισμένες συμβάσεις, όπως τις απόρρητες συμβάσεις ή αυτές που απαιτούν 
ειδικά μέτρα ασφαλείας. Αυτές οι περιπτώσεις που αποκλείονται ήδη από τις οδηγίες 
"ανάθεσης" αποκλείονται θεωρητικά επίσης από τις οδηγίες "προσφυγής" .  Ωστόσο, 
λαμβανομένης υπόψη της "ευαισθησίας" τους, είναι ίσως αναγκαίο να αναφερθούν εκ νέου 
στον ίδιο τον κορμό του νέου νομοθετικού κειμένου, και μάλιστα να συμπληρώσουν 
ενδεχομένως τον κατάλογο αυτών των αποκλεισμών. 

3.2 ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Λαμβανομένης υπόψη της έλλειψης ορισμού της αυτοπαραγωγής στην οδηγία ανάθεσης 
2004/18/ΕΚ που αποτελεί εν προκειμένω νομική αναφορά, δύο προσεγγίσεις είναι δυνατόν 
να προβλεφθούν: Η πρώτη συνίσταται στη θεώρηση ότι εφόσον ελλείπει το "In House" από 
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ανάθεση, η οδηγία προσφυγή δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
αυτές τις διαδικασίες. Αυτό είναι το συμπέρασμα που θα πρέπει να επιβληθεί a priori στην 
ανάγνωση του άρθρου 1 της οδηγίας προσφυγή που προκαλεί τη σύμπτωση του πεδίου 
εφαρμογής με αυτό των οδηγιών ανάθεσης. 

Η δεύτερη προσέγγιση λαμβάνει υπόψη της τις υπάρχουσες νομολογίες που στοχεύουν στη 
διευκρίνιση της εννοίας αυτοπαραγωγή, πράγμα το οποίο ενέχει τη δυνατότητα εφαρμογής 
νέων διαδικασιών προσφυγής σε περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν λανθασμένα από τις 
αναθέτουσες αρχές ως in-house σε σχέση με τον ορισμό που έχει δοθεί από αυτήν την 
νομολογία. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να αποφανθεί γι' αυτό το ζήτημα και να επιλέξει 
μεταξύ αυτών των δύο θεωρήσεων του προβλήματος.
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4. Η έννοια του "χωρίς αποτέλεσμα"

4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Όσον αφορά την κύρωση, το σχέδιο της Επιτροπής προβλέπει ότι οι συμβάσεις που 
συνάπτονται εκτός των προτεινομένων κανόνων θα θεωρηθούν ως "χωρίς αποτέλεσμα". 
Λαμβανομένης υπόψη της διαφορετικής σημασίας που μπορεί να λάβει αυτή η έννοια στα 
διάφορα γλωσσικά κείμενα του σχεδίου οδηγίας, φαίνονται αναγκαίες διευκρινίσεις 
προκειμένου να καθοριστεί εάν η "έλλειψη αποτελέσματος" σημαίνει την ακυρότητα (με ή 
χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) ή τον μη εκτελεστό χαρακτήρα της σύμβασης.

4.2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Το σχέδιο οδηγίας προβλέπει δύο ακριβείς υποθέσεις στις οποίες μια σύμβαση είναι δυνατόν 
να κηρυχθεί χωρίς αποτέλεσμα:  σε περίπτωση της μη τήρησης της προθεσμίας standstill στις 
τυπικές διαδικασίες ανάθεσης· και στην περίπτωση της μη τήρησης της υποχρέωσης 
διαφάνειας και standstill στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό παραμένουν εκκρεμή πλείονα θέματα:  εάν η έννοια του "χωρίς 
αποτέλεσμα" πρέπει να είναι συνώνυμη της ακυρότητας, ποιές θα είναι οι σχετικές 
επιπτώσεις;  μια ήσσονος σημασίας δυσλειτουργία όσον αφορά την τήρηση των 
διαδικαστικών κανόνων (παραδείγματος χάριν, ένα διοικητικό πρόβλημα που επιφέρει 
πρόωρη σύναψη της συμβάσεως) πρέπει να επιφέρει συστηματικά την ακυρότητα της 
συμβάσεως;  Το σύνολο της συμβάσεως θα καταστεί άκυρο;  Η διαδικασία επιλογής του ή 
των υποψηφίων θα πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή ή απλώς σε ένα προχωρημένο 
στάδιο;  Γενικώς, η έννοια "χωρίς αποτέλεσμα" δεν ενέχει τον κίνδυνο να λάβει τη μορφή 
δυσανάλογων κυρώσεων και όχι σύμφωνων με την αρχή της αναλογικότητας; 

Εν αναμονή ενδεχόμενων διευκρινίσεων εκ μέρους της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές 
καλούνται να εκφράσουν τη θέση τους για την ενδεχόμενη ανάγκη εισαγωγής μιας 
μεγαλύτερης ευελιξίας στο κείμενο, ιδίως αφήνοντας μεγαλύτερη ευχέρεια στον εθνικό 
δικαστή ή προβλέποντας πλείονες τύπους κυρώσεων σε συνάρτηση με τα απαντώμενα 
προβλήματα.

5. Συνδιαλλαγές και φιλικοί διακανονισμοί

Το σχέδιο οδηγίας καταργεί τον κοινοτικό μηχανισμό συνδιαλλαγής στους ειδικούς τομείς. 
Ακόμα και αν αυτός ποτέ δεν απέδειξε την αποτελεσματικότητά του (δεν εφαρμόστηκε ποτέ 
στην πράξη), είναι νόμιμο να διερωτάται κανείς όσον αφορά τη φιλοσοφία του νέου 
συστήματος προσφυγών, το οποίο φαίνεται να ευνοεί πλέον την αποτροπή μέσω της 
κύρωσης, παρά τον φιλικό διακανονισμό των συγκρούσεων.

Το κείμενο προβλέπει ωστόσο τη δυνατότητα μιας προηγουμένης πληροφόρησης των 
αναθετουσών αρχών από τους υποψήφιους που επιθυμούν να αμφισβητήσουν την ανάθεση 
μιας δημόσιας σύμβασης. Το μέτρο αυτό είναι δυνατόν να αποτελεί την πηγή μιας 
προηγουμένης συνδιαλλαγής και μπορεί να αποτρέψει την εφαρμογή μιας περίπλοκης 
διαδικασίας προσφυγής. Στην προοπτική αυτή, ο εισηγητής καλεί τους βουλευτές του 
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Κοινοβουλίου να αποφανθούν όσον αφορά τον πρόσφορο χαρακτήρα αυτού του μηχανισμού, 
και μάλιστα την ανάγκη ενίσχυσής του.

6. Πρακτικές λεπτομέρειες πληροφόρησης των υποψηφίων

6.1 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η προθεσμία Standstill των 10 ημερών έτυχε επεξεργασίας στο πλαίσιο της ακόλουθης 
προοπτικής: η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει δια της ηλεκτρονικής οδού (τηλεομοιοτυπία· 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τους υποψηφίους όσον αφορά την επιλογή της σχετικά με την 
ανάθεση της σύμβασης. Εν προκειμένω το ζήτημα είναι η άμεση διαβίβαση της πληροφορίας.

Τίθεται ωστόσο, σε περιπτώσεις διαφορών, το ζήτημα της αξίας (απόδειξη) αυτών των 
τρόπων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Σε αυτή την οπτική, ο εισηγητής διερωτάται όσον αφορά 
την ανάγκη συμπλήρωσης των λεπτομερειών πληροφόρησης των υποψηφίων με ταχυδρομική 
επικοινωνία;  Εάν συνέβαινε αυτό, θα πρέπει να προβλεφθούν δύο τύποι προθεσμίας 
standstill (10 ημέρες στην περίπτωση μιας κοινοποίησης ηλεκτρονικού τύπου/ 20 ημέρες -
παραδείγματος χάριν - στην περίπτωση μιας ταχυδρομικής επικοινωνίας);  Το ζήτημα αυτό 
πρέπει να επιλυθεί σε κοινοτικό επίπεδο ή η Ένωση πρέπει να αφήσει στα κράτη μέλη την 
εξουσία να επιλέξουν τους τρόπους επικοινωνίας και τις ενδεχόμενες ειδικές προθεσμίες που 
συνδέονται με αυτό, με τον κίνδυνο να δημιουργήσει στρεβλώσεις μεταξύ κρατών μελών 
όσον αφορά τις δυνατότητες πρόσφορων και αποτελεσματικών προσφυγών; 

6.2 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Το σχέδιο προτεινόμενης οδηγίας από την Επιτροπή αναφέρεται εναλλακτικά σε δύο τύπους 
προθεσμιών, σχετικές με ημερολογιακές ημέρες ή με εργάσιμες ημέρες. Η αναφορά αυτή στις 
εργάσιμες ημέρες θεσπίστηκε όταν οι προθεσμίες ήταν εξαιρετικά βραχείες (εν προκειμένω, 
μια ανασταλτική προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών), προκειμένου η αρχή προσφυγής που 
ασκεί την αρμοδιότητά της μόνο τις εργάσιμες ημέρες να διαθέτει τον αναγκαίο χρόνο 
προκειμένου να εκδώσει την απόφασή της.

Παραμένει ωστόσο το ζήτημα να διαπιστωθεί εάν αυτοί οι δύο τύποι προθεσμιών 
(ημερολογιακές ημέρες και εργάσιμες ημέρες) μπορούν να αποτελέσουν πηγή συγκρούσεων. 
Εάν ναι, ποιές είναι οι υποδείξεις του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση αυτής της 
κατάστασης; 


