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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μεθοδολογία  

 

Η ανοιχτή δηµόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόµου «Προστασία του 

Ανταγωνισµού», πραγµατοποιήθηκε µέσω της ιστοσελίδας 

www.opengov.gr/ypoian/ και διήρκεσε από την 17η ∆εκεµβρίου 2010 έως και την 

23η ∆εκεµβρίου 2010, συνολικά επτά ηµέρες.  

 

Βάσει του σχεδιασµού της οµάδας Επικοινωνίας του Υπουργείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τα σχόλια κωδικοποιήθηκαν, καταγράφηκαν 

και αναλύθηκαν µε τους ακόλουθους τρόπους:  

 

• Ποσοτικά µε βάση τις εξής µεταβλητές: 

o Ηµέρα υποβολής σχολίου 

§ Ενδιαφέρον και συµµετοχή του κοινού κατά τη χρονική διάρκεια 

της διαβούλευσης 

 

o Άρθρο στο οποίο υποβλήθηκε το σχόλιο: 

§ Άρθρο πρώτο – Απαγορευµένες συµπράξεις 

§ Άρθρο δεύτερο – Καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας 

θέσης 

§ Άρθρο έκτο – Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων 

επιχειρήσεων  

§ Άρθρο έβδοµο – Έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων  

§ Άρθρο δωδέκατο – Επιτροπή Ανταγωνισµού 

§ Άρθρο δέκατο τρίτο – Πειθαρχική διαδικασία 

§ Άρθρο δέκατο τέταρτο – Αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού 

§ Άρθρο δέκατο πέµπτο – Εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή 

Ανταγωνισµού 

§ Άρθρο δέκατο έννατο – Αρµοδιότητες του Προέδρου της 

Επιτροπής  

§ Άρθρο εικοστό – Γραφείο Νοµκής Υποστήριξης 

§ Άρθρο εικοστό πρώτο – Οργάνωση και προσωπικό της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού 

§ Άρθρο εικοστό δεύτερο – ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού 

 

http://www.opengov.gr/ypoian/


∆ηµόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόµου «Προστασία του Ανταγωνισµού» 

Οµάδα Επικοινωνίας ΥΠΑΑΝ 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011 

4

§ Άρθρο εικοστό πέµπτο – Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων 

§ Άρθρο εικοστό έβδοµο – ∆ηµοσίευση αποφάσεων της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού 

§ Άρθρο τριακοστό – Προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Αθηνών 

§ Άρθρο τριακοστό τρίτο – Ειδικά Τµήµατα στο ∆ιοικητικό Εφετείο 

Αθηνών 

§ Άρθρο τριακοστό πέµπτο – ∆ικαιοδοσία ετέρων δικαστηρίων 

§ Άρθρο τριακοστό έκτο – Καταγγελίες 

§ Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο – Παραγραφή για την επιβολή 

κυρώσεων 

§ Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο – Υποχρέωση ανακοίνωσης 

παραβάσεων 

§ Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο – Ποινικές κυρώσεις 

§ Άρθρο τεσσαρακοστό πέµπτο - Τέλη 

§ Άρθρο πεντηκοστό πρώτο – Μεταβατικές διατάξεις 

§ Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο – Μεταβατικές διατάξεις 

 

o Ιδιότητα συντάκτη του σχολίου:  

§ Ιδιώτης (για τις περιπτώσεις όπου από το σχόλιο συνάγεται ότι 

εκφέρεται προσωπική άποψη του συντάκτη ή δηλώνεται ότι ο 

συντάκτης είναι πολίτης) 

§ Εταιρεία 

§ Φορέας  

 

o Ύφος/περιεχόµενο σχολίου:  

§ Ως θετικά κωδικοποιήθηκαν τα σχόλια στα οποία δηλώνεται 

άµεσα ή έµµεσα θετική στάση έναντι του Σ/Ν.  

§ Ως αρνητικά κωδικοποιήθηκαν τα σχόλια στα οποία δηλώνεται 

άµεσα ή έµµεσα αρνητική στάση έναντι του Σ/Ν.  

§ Ως ουδέτερα κωδικοποιήθηκαν τα σχόλια στα οποία, παρότι 

παρουσιάζεται κάποια πρόταση ή ιδέα επί του Σ/Ν, δεν δηλώνεται 

ούτε θετική ούτε αρνητική στάση, είτε άµεσα είτε έµµεσα.  

§ Ως γενικά κωδικοποιήθηκαν τα σχόλια στα οποία εκφέρεται 

γενική κρίση είτε συνολικά επί της πολιτικής του Υπουργείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, είτε επί της 

κατάστασης του ανταγωνισµού στη χώρα. 
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§ Ως ειδικά κωδικοποιήθηκαν τα σχόλια µε τα οποία διατυπώνεται 

συγκεκριµένη πρόταση επί των ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου.  

 

o Ποιοτικά µε βάση τα εξής κριτήρια:   

§ Ανίχνευση «τάσεων» στη διαβούλευση, δηλαδή τα βασικότερα 

θέµατα που αναδεικνύονται από τα σχόλια που υποβλήθηκαν.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου διαβούλευσης  

 

2.1 Κατανοµή αριθµού σχολίων ανά ηµερολογιακή ηµέρα διαβούλευσης και Άρθρο 

του Σχεδίου Νόµου  

 

Στις επτά ηµέρες που διήρκεσε η διαδικασία της διαβούλευσης, καταγράφηκαν 

συνολικά εξήντα (60) σχόλια.  
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Όπως φαίνεται και από το ανωτέρω διάγραµµα, το µεγαλύτερο αριθµό σχολίων 

συγκέντρωσε το Άρθρο 1 του Σχεδίου, (συνολικά 8 σχόλια ή το 13,33% περίπου 

του συνόλου των σχολίων). Το Άρθρο 12 συγκέντρωσε συνολικά 6 σχόλια, το 

Άρθρο 25, 4 σχόλια και το Άρθρο 52, 5 σχόλια. Παρατηρείται ότι επί κάποιων 

άρθρων του νοµοσχεδίου δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο. 

 

Ως προς το χρονικό πλαίσιο, παρατηρείται εντονότερη συµµετοχή κατά την πρώτη 

και την τελευταία ηµέρα της διαβούλευσης, ενώ κατά τη δεύτερη ηµέρα της 

διαβούλευσης (18/12/2010) δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο.  

 

2.2 Στάση των πολιτών ανά ηµερολογιακή ηµέρα διαβούλευσης και Άρθρο του 

Σχεδίου Νόµου   

 

Αναλύοντας το ύφος και το περιεχόµενο των σχολίων που υποβλήθηκαν στη 

διαβούλευση, η στάση των συµµέτοχων έναντι της νοµοθετικής πρωτοβουλίας του 

ΥΠΑΑΝ καταγράφεται ως ουδέτερη. 
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Από τα εξήντα (60) σχόλια που καταγράφηκαν στη διαβούλευση, το 1 ήταν 

θετικό (1,66%), το 1 σχόλιο ήταν αρνητικό (1,66%), και τα 58 ήταν 

ουδέτερα (96,66%). Σύµφωνα µε τις ερευνητικές παραδοχές µας (βλ. 

Μεθοδολογία), παρότι τα ουδέτερα σχόλια δεν εκφράζονται είτε θετικά υπέρ είτε 

αρνητικά κατά του προωθούµενου σχεδίου, δύνανται να ερµηνευθούν ως θετικά, 

καθώς προτείνουν ιδέες ή τρόπους βελτίωσής του. Με αυτό το δεδοµένο –και 

προσθέτοντας θετικά και ουδέτερα σχόλια- καταγράφουµε θετική ή περίπου 

θετική στάση σε ένα ποσοστό της τάξης του 98,3%.  

 

 

 

Επιπλέον, από τα εξήντα (60) σχόλια που καταγράφηκαν στη διαβούλευση, τα 

πενήντα τέσσερα (54) αφορούν συγκεκριµένες προτάσεις επί του σχεδίου 

νόµου (90%) ενώ τα λοιπά έξι (6) είναι γενικά σχόλια (10%). 

 

2.3 Ιδιότητα των συµµετεχόντων στη διαβούλευση  

Όπως προκύπτει και από το διάγραµµα που ακολουθεί, το σύνολο των  

συµµετεχόντων διατυπώνουν την άποψή τους ως ιδιώτες µη φερόµενοι ως 

εκπροσωπούντες κάποια εταιρία ή φορέα.  
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2.4 Αριθµός επώνυµων έναντι ανώνυµων/ψευδώνυµων σχολίων  

Το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων στη διαβούλευση (91,66%) σχολίασε 

επωνύµως. Τα ανώνυµα/ψευδώνυµα σχόλια ήταν µόνο πέντε (5). 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου διαβούλευσης  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα θέµατα που κυριάρχησαν στη διαβούλευση. Εκτός 

από ορισµένα µεµονωµένα θέµατα, τα υποβληθέντα σχόλια κινήθηκαν στην 

πλειοψηφία τους γύρω από τις ακόλουθες ευρύτερες θεµατικές ενότητες:  

 

1) Προτάσεις για ενίσχυση του αποτρεπτικού αποτελέσµατος της δράσης 

της Επιτροπής Ανταγωνισµού.  

Σηµαντικός αριθµός των σχολίων εκφράζει την επιθυµία των συµµετεχόντων στη 

διαβούλευση να δοθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού τα µέσα, υλικά και νοµικά, 

που θα της επιτρέψουν να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις παραβάσεις του 
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δικαίου του ανταγωνισµού. Επαναλαµβανόµενη υπήρξε η απαίτηση για ενίσχυση 

των επιβαλλόµενων κυρώσεων, κυρίως ποινικών. 

Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα: 

1.  «Αρνητικότατη έκπληξη (συγκρινόµενη µε το υπόλοιπο νοµοσχέδιο) είναι η 

παράγραφος 2 µε βάση την οποία όποιος κάνει κατάχρηση δεσπόζουσας 

θέσης τιµωρείται µε µόλις 3 µήνες φυλάκιση. Η αντίθεση µε την διετή 

τουλάχιστον τιµωρία όσων παραβιάσουν το άρθρο 1 είναι ακατανόητη. Τα 

αδικήµατα του καρτέλ και της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης έχουν 

ακριβώς τα ίδια αρνητικά αποτελέσµατα στην αγορά, στον ανταγωνισµό 

στους καταναλωτές. (…) Προτείνουµε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 12 

µήνες». 

2.  «Για την ανάπτυξη σοβαρής αποτρεπτικής ισχύος πρέπει να γίνουν 

αυστηρότερες οι στερητικές της ελευθερίας ποινές ως εξής: Οι παραβάτες 

των άρθρων 1 και 2 να απειλούνται µε ποινή κάθειρξης, όταν πρόκειται για 

διαρκείς παραβάσεις πάνω από πέντε (5) χρόνια». 

3. «Με ποινή φυλάκισης πρέπει να τιµωρούνται και οι παραβάτες 

πραγµατοποίησης συγκέντρωσης χωρίς προηγούµενη τελεσίδικη απόφαση 

της Επιτροπής Ανταγωνισµού που θα κρίνει το συµβατό της συγκέντρωσης 

µε το Ν. 703/1977». 

4. «Εναλλακτικός τρόπος επιβολής προστίµου ισότιµου µε το οικονοµικό 

όφελος είναι η ενεργοποίηση της Αρχής για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. 

(…)  Προτείνουµε όπως µε το που εκδίδει απόφαση η ΕΑ, να ζητάει από τον 

εισαγγελέα δίωξη όχι µόνο για τα αδικήµατα του 703/77 αλλά και για τα 

αδικήµατα του 3691/2009 περί ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος. Ταυτόχρονα 

να στέλνει ενηµέρωση στην Επιτροπή Καταπολέµησης της νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας ώστε αµέσως να δεσµεύσει τους τραπεζικούς λογαριασµούς 

των διευθυνόντων τις παρανοµούσες εταιρείες καθώς και των ιδίων των 

εταιρειών, αφού τα χρήµατα είναι από «εγκληµατικές ενέργειες».  

5. «Προτείνουµε όπως δεν τεθεί όριο 10,000 ευρώ ανά ηµέρα µη 

συµµόρφωσης ή τεθεί στο ποσό των 100,000 ευρώ ώστε να µπορεί να 

καλύψει και τις εταιρείες που έχουν υπερκέρδη από τις παράνοµες 

πρακτικές» 

6.  «Το πρόβληµα στην Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν είναι η πρόβλεψη του 

µέγιστου αριθµού αλλά η µη κάλυψη των θέσεων αυτών…Προτείνουµε όπως 

οριστεί ταυτόχρονα ο µέγιστος αριθµός αλλά και ο ελάχιστος, για 

παράδειγµα 150 άτοµα έλάχιστος αριθµός». 
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7. «Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι αθωώνονται (άρα επιείκεια) µόνο αν 

οµολογήσουν πριν εκδοθεί η εισήγηση της Γ∆Α. Η ανάγκη για στοιχεία που 

θα αποκαλύψουν τις παράνοµες πρακτικές υπάρχει στην αρχή της έρευνας 

από την Γ∆Α». 

8. «Πρέπει να προστεθεί και η ρύθµιση που είναι έτοιµη από τη Γενική 

Γραµµατεία Καταναλωτή και αφορά τις αξιώσεις αποζηµίωσης και 

παράλειψης των θιγόµενων από αντιανταγωνστικές συµπεριφορές». 

9.  «Η αµοιβή και η ανωνυµία του πληροφοριοδότη (…) µπορεί να αποτελεί ένα 

ελάχιστο ποσοστό του προστίµου που θα εισπραχθεί αργότερα από την 

επιχείρηση, δεν θα είναι δηµόσιο χρήµα µε τη στενή έννοια». 

10.  «Να υπάρχει µερική αµνηστία και για τη δεύτερη εταρεία που θα ζητήσει 

υπαγωγή σε τέτοιο πρόγραµµα». 

11.  «Να υπάρχουν αυστηρά χρονικά όρια όσον αφορά την εκδόση θετικής ή 

αρνητικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού (12 µήνες)». 

2) Προτάσεις σχετικά µε την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού 

1. ∆ιάθεση των πόρων της Επιτροπής Ανταγωνισµού για διαφηµιστικές 

εκστρατείες ενηµέρωσης της κοινής γνώµης σχετικά µε το δίκαιο 

ανταγωνισµού και εξαµηνιαίες συναντήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε 

φορείς της αγοράς για ανταλλαγή απόψεων.  

2. Απαγόρευση των µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε την ιδιότητά τους 

σαν µέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ να συνεργάζονται εµµέσως (µέσω της συµµετοχής τους 

σαν µέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ σε επιδοτούµενα ή άλλα προγράµµατα) ή αµέσως µε 

εταιρείες που εξετάζονται ή εξετάστηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισµού.  

3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τους 

εισηγητές, τους  προϊσταµένους, τους διευθυντές τµηµάτων και το Γενικό 

∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού. 

4. Επέκταση των δραστηριοτήτων του γραφείου Νοµικής Υποστήριξης ώστε να 

γίνει το σηµείο υποδοχής καταγγελιών ενδεχόµενων προβληµάτων στην 

αγορά. 

5. Κατάργηση της θέσης σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήµατος για 

τους δικηγόρους που προσλαµβάνονται σε θέσεις ειδικού επιστηµονικού 

προσωπικού στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού. 

6. Επιλογή και διορισµός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ύστερα από 

πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
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7. Στελέχωση του Γραφείου Νοµικής υποστήριξης από δικηγόρους που ήδη 

υπηρετούν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

8. Κατάργηση θέσεων Εισηγητών.  

9. Συµµετοχή εργαζοµένων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το προσωπικό 

και την οργάνωση της Επιτροπής καθώς και την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζοµένων. 

 

3) Σχόλια επί καταργούµενων διατάξεων  

1. ∆ιατήρηση εξουσίας του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας να επιτρέπει, κατ’εξαίρεση, την πραγµατοποίηση συγκέντρωσης 

που έχει απαγορευθεί από την Επιτροπή Ανταγωνσιµού. 

2. ∆ιατήρηση της υποχρέωσης απλουστευµένης γνωστοποίησης των 

συµπράξεων, αλλά µόνο για τις συµπράξεις που περιέχουν περιορισµούς 

άλλους από αυτούς που καλύπτονται από τους ισχύοντες κανονισµούς 

οµαδικής απαλλαγής βάσει του άρθρου 81 παρ. 3 ΣυνθΕΚ (101 παρ. 3 

ΣΛΕΕ). 

3. ∆ιατήρηση της υποχρέωσης µεταγενέστερης κοινοποίησης συγκεντρώσεων 

που δεν εµπίπτουν στο πεδίο ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

 

4) Σηµεία του Σ/Ν που δηµιουργούν προβλήµατα και χρήζουν αλλαγής 

1. Επισηµαίνεται ασάφεια στην παράγραφο 2 του άρθρου 25. Ενώ αρχικά 

αναφέρεται ότι το επιβαλλόµενο πρόστιµο σε περίπτωση διαπίστωσης 

παράβασης του δικαίου ανταγωνισµού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 

το 10% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης της τρέχουσας ή της 

προηγούµενης της παράβασης χρήσης, παρακάτω, στην ίδια παράγραφο, 

αναφέρεται ότι «αν είναι δυνατόν να υπολογιστεί το οικονοµικό όφελος, 

τότε το πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από αυτό».  Θα πρέπει να 

υπάρξει αναδιατύπωση της σχετικής παραγράφου προς άρση της ασάφειας. 

2. Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, ορίζεται ότι «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων 

πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε τριάντα 

(30) ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της 

προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συµµετοχής…». Η φράση 

«απόκτηση συµµετοχής» κρίνεται σκόπιµο να απαλειφθεί διότι δηµιουργεί 

σύγχυση ως προς την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας των 30 ηµερών. 

Με την φράση «απόκτηση συµµετοχής» γίνεται αντιληπτή η µεταβίβαση 

(εκποιητική δικαιοπραξία) µετοχών ή assets µιας επιχείρησης, η οποία όµως 

µέχρι την έκδοση εγκριτικής από την Επιτροπή απόφασης δεν επιτρέπεται. 

Ως εκ τούτου, ενώ σύµφωνα µε την τελολογική ερµηνεία του εν λόγω 
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άρθρου, η προθεσµία των 30 ηµερών αφορά στην ενοχική και όχι στην 

εκποιητική δικαιοπραξία (ή ακόµα και ένα MoU ή LoΙ), η χρήση της λέξης 

«απόκτηση» ενδέχεται να δηµιουργήσει σύγχυση. 

 

5) Σχόλια απόρριψης – αποδοκιµασίας 

Μέσα από κάποια µεµονωµένα σχόλια, εκφράζεται η δυσπιστία για την 

αποτελεσµατικότητα του νοµοσχεδίου όσον αφορά την εξάλειψη των καρτέλ και 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρατηρήσεις επί της διαβουλευτικής διαδικασίας 

 

Επί της διαβούλευσης:  

o Παρατηρούνται σχόλια του ιδίου ιδιώτη σε διαφορετικά άρθρα. Αυτό 

παρατηρείται είτε την ίδια ηµέρα, είτε σε διαφορετικές ηµέρες.  

o Σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίζονται σχόλια που δεν αφορούν επί της 

ουσίας το περιεχόµενο των άρθρων του προτεινόµενου σχεδίου, αλλά 

γενικές τοποθετήσεις επί του επιπέδου ανταγωνιστικότητας της χώρας και 

επί του συνολικότερου θέµατος εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συµπεράσµατα 

 

Η πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του δικαίου ανταγωνισµού και την 

αναδιοργάνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού αντιµετωπίζεται κατ΄αρχήν θετικά. 

Τα όποια αρνητικά σχόλια εκφράζουν γενικότερες αρνητικές θέσεις για τη χώρα ή 

την µέχρι τώρα εφαρµογή του δικαίου ανταγωνισµού.  

 

Η πλειοψηφία των σχολίων, που αφορούν συγκεκριµένες προτάσεις για 

τροποποίηση των επιµέρους άρθρων, εκφράζει την επιθυµία για επίρρωση των 

επιβαλλόµενων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού κυρώσεων, ώστε να τιµωρούνται 

παραδειγµατικά οι παραβάτες του δικαίου ανταγωνισµού.  

 

Επίσης, δεδοµένων των αλλαγών που επέρχονται βάσει του νοµοσχεδίου στην 

οργάνωση και διοίκηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, υποβλήθηκαν αρκετές 

προτάσεις σχετικές µε διαδικαστικά θέµατα και θέµατα λειτουργίας της Επιτροπής. 
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Αρκετές από τις παρατηρήσεις που τέθηκαν υπόψιν του Υπουργείου κατά τη 

διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης ενσωµατώθηκαν στο κείµενο του 

νοµοσχεδίου. Ειδικότερα, άρθησαν οι ασάφειες που επισηµάνθηκαν (βλ. Κεφάλαιο 

3, σηµείο 4), προβλέφθηκε ρητά η συµµετοχή των εργαζοµένων της Επιτροπής στη 

λήψη αποφάσεων για θέµατα που τους αφορούν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης και τροποποιήθηκε ο τρόπος 

επιλογής και διορισµού του Προέδρου της Επιτροπής σύµφωνα µε τη διατυπωθείσα 

στη δηµόσια διαβούλευση πρόταση (εκλογή από τη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 

101 Α παρ. 2 του Συντάγµατος και την προβλεπόµενη από τον Κανονισµό της 

Βουλής διαδικασία). 
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