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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Δικαιοσύνης

2 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

3 Γενικές Γραμματείες

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Αριθμ. 18121/φ.343 
Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς επιστημο-

νικής επιτροπής με αντικείμενο «την παρακο-

λούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και του 

νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, και την υποβολή προ-

τάσεων για την ανάληψη νομοθετικής πρωτο-

βουλίας ενόψει των νέων τεχνολογιών». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄ του ν. 2408/1996 

(ΦΕΚ Α΄ 104) «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού 
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα 
Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
10 του ν. 3060/2002 (Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015 «Συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94),

γ) του άρθρου 7 παρ. 6 περ. δ΄ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρ. 20 παρ. 3 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21),

δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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»,

ε) του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 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 Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

στ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», όπως τροπο-
ποιήθηκε 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 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» και

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της αναφε-
ρομένης στο θέμα διαρκούς επιτροπής.

3) Τα έγγραφα με αριθμό πρωτοκόλλου: α) 3304/ 
17.3.2020, του Εφετείου Αθηνών, β) 2590/17-3-2020, 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
γ) Γ/ΕΞ/2050-1/19-3- 2020, της Αρχής Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δ) 1832/26-3-2020, 
του Πρωτοδικείου Πειραιώς, ε) 8309 ΕΞ2020/2-4-2020 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού. Μεταγενέστερες ενδεχομένως δαπάνες μετα-
κίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης 
θα καλυφθούν με την έκδοση μεταγενέστερης σχετικής 
υπουργικής απόφασης, από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης (Ειδικός Φορέας 17-10172010000000 και Αναλυτι-
κοί Λογαριασμοί Εξόδων: 2420404001, 2420403001 και 
2420405001), αποφασίζουμε:

Α) Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς επιστημονι-
κής επιτροπής με αντικείμενο «την παρακολούθηση 
των επιστημονικών εξελίξεων και του νομικού πλαισίου 
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προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
και την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη νομοθε-
τικής πρωτοβουλίας ενόψει των νέων τεχνολογιών», η 
οποία αποτελείται από τους:

1. Παναγιώτη Φιλόπουλο του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΜ 
624242), Εφέτη Αθηνών, ως Πρόεδρο,

2. Αθανάσιο Πανταζόπουλο του Παναγιώτη (ΑΔΤ: Χ 
141213), Πρωτοδίκη Πειραιώς,

3. Νικόλαο Σεκέρογλου του Προδρόμου, (ΑΔΤ: ΑΕ 
214745), Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,

4. Μαρία Τζάνου του Χρήστου (ΑΔΤ: Φ 015758), Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Keele στο 
Ηνωμένο Βασίλειο,

5. Ιωάννη Ιγγλεζάκη του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΝ 210640), 
Αναπληρωτή Καθηγητή στη Νομική Σχολή, Τομέας Φι-
λοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

6. Γεώργιο Γιαννόπουλο του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΗ 
523651), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

7. Αθανάσιο Κοσμόπουλο του Θεοδώρου (ΑΔΤ: 
ΑΝ635214) Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

8. Γεώργιο Κουντούρη του Πέτρου (ΑΔΤ: ΑΒ 656169), 
Νομικό Σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη,

9. Κωνσταντίνο Λαμπρινουδάκη του Γεωργίου (ΑΔΤ: 
ΑΚ 552567), τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αναπληρωτή τον 
Γρηγόρη Τσόλια του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΒ 601242), ανα-
πληρωματικό μέλος της Αρχής.

10. Εμμανουήλ Μεταξάκη του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΚ 
622341), Δικηγόρο Αθηνών,

11. Σωτήριο Διαμαντόπουλο του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ: 
567505), Δικηγόρο Αθηνών,

12. Χαράλαμπο Τσιανάκα του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΙ 
299848), Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, Δικηγόρο Αθηνών και υποψήφιο διδάκτορα 
Δημοσίου Δικαίου,

13. Μαρία Σαρηγιαννίδου του Νικολάου (ΑΔΤ: Χ 
757143 ), Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,

14. Ειρηνικό Πλατή του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΚ 093912), 
Δικηγόρο Πειραιώς, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο 
Μπρούμα του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΜ 639448), Δικηγόρο 
Αθηνών,

15. Αιμίλιο Κορωναίο του Αιμιλίου (ΑΔΤ: ΑΙ 576601), 
Δικηγόρο Αθηνών και

16. Ευγενία Μπέκα του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΕ 089832), 
Δικηγόρο Αθηνών, Συνεργάτη στο Γραφείο του Υφυ-
πουργού Δικαιοσύνης, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Κλεοπάτρα Τσούκλα του 
Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΙ 057322), υποψήφια δικηγόρος, ασκού-
μενη στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Ορ-
γανισμών της Κ.Υ.Υ.Δ., με αναπληρώτρια την Βερονίκη - 
Υακίνθη Κούρτη του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΗ 614333), υπο-
ψήφια δικηγόρο, ασκούμενη στο Τμήμα Οργάνωσης Δι-
καστηρίων και Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών της Κ.Υ.Υ.Δ.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημί-
ωση καταβάλλεται, πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, 
ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

  

    Με την 18816/6.4.2020 απόφαση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 45, 46, 47 και 48 του ν. 4622/2019, προ-
σλαμβάνεται, από 1-4-2020, η Ευαγγελία Καράβια του 
Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΝ 630413), Δικηγόρος Αθηνών, στο 
ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, Πάνου Αλεξανδρή, σε θέση μετακλητής υπαλ-
λήλου κατηγορίας ΠΕ, με τις αποδοχές του Μ.Κ. 13 της 
κατηγορίας ΠΕ.

(Αριθμ βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4410211218/1-4-2020).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 
16717/9-4-2020). 

 Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

    Με την 2888/100705/10-4-2020 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 45, 46, 47 και 48 του ν. 4622/2019 (Α΄133) και 
της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/95 (Α΄ 80), όπως 
ισχύει, αποσπάται από 11- 2-2020, ο υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρου, με 
βαθμό Α΄ και 8ο Μ.Κ., Θεοχαρίδης Θεοχάρης του Ανα-
στασίου (ΑΔΤ- ΑΕ 114265), πτυχιούχος με μεταπτυχιακό, 
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Δ.Α.Ο.Κ. 
Π.Ε. Σερρών, στο Ιδιαίτερο Γραφείο της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινής Αρα-
μπατζή.

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
1204/10-4-2020). 

Οι Υπουργοί

 Αγροτικής Ανάπτυξης 
Εσωτερικών και Τροφίμων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

   Με την 135/6-4-2020 απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 46, 47 και 48 του ν. 4622/2019 «Επιτελι-
κό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και τις διατάξεις 
του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), διορίζεται από 
23-03-2020 ο Νικόλαος Μπλόσκας του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: 

ΑΕ 368928), δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών, σε θέση μετακλητού συνεργάτη στο Ιδιαίτερο 
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβου-
λευτικών Θεμάτων, με το 15ο μισθολογικό κλιμάκιο της 
ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8114815530/9-4-2020). 

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών: 
21325/8-4-2020).

 Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ   
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*14002711004200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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