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Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 11821/φ.343/08.04.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 271, διόρθωση σφάλματος: 

Υ.Ο.Δ.Δ. 362) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς 
επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και του 
νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την υποβολή 
προτάσεων για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ενόψει των νέων τεχνολογιών», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμό α) 29488οικ./φ.343/09.07.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 536), β) 
35289οικ./φ.343/31.07.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 639), γ) 45180οικ./φ.343/20.10.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 891), δ) 
54844οικ./φ.343/20.11.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1006) και ε) 63533οικ./φ.343/06.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1070) 
όμοιες - Αντικατάσταση Προέδρου και μελών. 

 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 242), 
β) της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94), 
γ) της περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), 
δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
«για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»,  
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137), 
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στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως 
τροποποιήθηκε με  τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 
18 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139), 
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),  
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και 
θ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 7). 
2. Την υπό στοιχεία 11821/φ.343/08.04.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 271, διόρθωση σφάλματος: Υ.Ο.Δ.Δ. 362) απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμό α) 29488οικ./φ.343/09.07.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
536), β) 35289οικ./φ.343/31.07.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 639), γ) 45180οικ./20.10.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 891), δ) 
54844οικ./φ.343/20.11.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1006) και ε) 63533οικ./φ.343/06.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1070) όμοιες. 
3. Τα υπό στοιχεία Γ 458 και 459/31.05.2022 έγγραφα του Συμβουλίου της Επικρατείας περί ορισμού του 
Προέδρου και ενός (1) μέλους, καθώς και των αναπληρωτών αυτών, στην ανωτέρω διαρκή επιστημονική 
επιτροπή. 
4. Το υπό στοιχεία Γ/ΕΞΕ/1332/02.06.2022 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα περί ορισμού ενός (1) μέλους, καθώς και του αναπληρωτή αυτού, στην ανωτέρω διαρκή 
επιστημονική επιτροπή. 
5. Την ανάγκη αντικατάστασης του Προέδρου και δύο (2) μελών, καθώς και του ορισμού ενός (1) νέου μέλους 
της διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και 
του νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την υποβολή προτάσεων για 
την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ενόψει των νέων τεχνολογιών. 
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού Μεταγενέστερες, ενδεχομένως, δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και 
διανυκτέρευσης θα καλυφθούν με την έκδοση σχετικής απόφασης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδικός Φορέας 1017-206-0000000 και, ειδικότερα από τους 
Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων 2420404001, 2420403001 και 2420405001).  
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 11821/φ.343/08.04.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 271, διόρθωση σφάλματος: 

Υ.Ο.Δ.Δ. 362) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμό α) 

29488οικ./φ.343/09.07.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 536), β) 35289οικ./φ.343/31.07.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 639), γ) 

45180οικ./20.10.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 891), δ) 54844οικ./φ.343/20.11.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1006) και ε) 

63533οικ./φ.343/06.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1070) όμοιες, ως εξής: 

 

Α) Ορίζουμε τον Νικόλαο Μαρκόπουλο του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 078175), Πάρεδρο του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, ως Πρόεδρο της διαρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την παρακολούθηση 

των επιστημονικών εξελίξεων και του νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ενόψει των νέων 

τεχνολογιών, σε αντικατάσταση του Παναγιώτη Φιλόπουλου του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ 624242), 

Προέδρου Εφετών Αθηνών, με αναπληρωτή αυτού τον Δημήτριο Πυργάκη του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 

030802), Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Β) Ορίζουμε τη Χριστίνα Τζέμου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 491823), Εισηγήτρια του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Νικολάου Σεκέρογλου του Προδρόμου, (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 

214745), Παρέδρου  του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποσπασμένου  στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του 
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Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτρια αυτής την Ελένη Χατζοβούλου - Λεμπέση του Θεμιστοκλή 

(Α.Δ.Τ.: ΑΑ 057728), Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Γ) Ορίζουμε την Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ.: ΑΑ 008126), Καθηγήτρια του Τμήματος 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δικηγόρο Αθηνών, ως 

τακτικό μέλος. 

Δ) Ορίζουμε τον Γρηγόριο Τσόλια του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 601242), δικηγόρο και τακτικό μέλος της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Κωνσταντίνου 

Λαμπρινουδάκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 552567), τακτικού μέλους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, με αναπληρωτή αυτού τον Νικόλαο Λίβο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 309578), 

Επίκουρο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 11821/φ.343/08.04.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 271, διόρθωση σφάλματος: 

Υ.Ο.Δ.Δ. 362) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμό α) 

29488οικ./φ.343/09.07.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 536), β) 35289οικ./φ.343/31.07.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 639), γ) 

45180οικ./20.10.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 891), δ) 54844οικ./φ.343/20.11.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1006) και ε) 

63533οικ./φ.343/06.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1070) όμοιες. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

 

 

                      Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας 
 
 
                         Γεωργία Σκορδά                               
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