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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Ιανουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 95634/2018 /Φ.296
Τροποποίηση της 43519/14.6.2016 (Β΄ 1913/
27.6.2016) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο: α) την κατάρτιση
σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης,
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης - πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ
του Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των
προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με
τις διατάξεις της Οδηγίας και β) την εξέταση του
ενδεχόμενου λήψης νομοθετικών μέτρων για την
εφαρμογή 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)», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις με αριθμό: 45278/15.6.2017
(Β΄ 2145/22.6.2017) και 80875 οικ./Φ.296/ 15.11.2018
(Β΄ 5209/20.11.2018) όμοιες - Ορισμός νέας ημερομηνίας περάτωσης εργασιών - Αντικατάσταση Προέδρου και Μέλους - Προσθήκη Μέλους - Ορισμός
Αναπληρώτριας Γραμματέως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104), όπως

Αρ. Φύλλου 11

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 (Α΄ 242)
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 131).
2) Τη με αριθμ. 43519 /14. 6. 2016 (Β΄ 1913) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων περί συγκροτήσεως της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο: Δικαιωμάτων
«Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής με αντικείμενο: α) την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της
Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές
για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης
ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών
κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης - πλαίσιο
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής
αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις
της Οδηγίας και β) την εξέταση του ενδεχόμενου λήψης
νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή 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)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με
τις με αριθμό: 45278/15.6.2017 (Β΄ 2145/22.6.2017) και
80875οικ./Φ.296/15.11.2018 (Β΄ 5209/20.11.2018) όμοιες.
3) Το με αριθμ. 84829οικ./Φ.296/29.11.2018 έγγραφο
της Υπηρεσίας μας και το με αριθμ. 1533/18/2479602/
4.12.2018 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
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4) Την από 27.12.2018 και με αριθμ. 4848/28.12.2018
επιστολή παραίτησης της Προέδρου της επιτροπής και
την ανάγκη αντικατάστασής της.
5) Την ανάγκη ορισμού νέας ημερομηνίας περάτωσης
των εργασιών της ως άνω επιτροπής λόγω της περαιτέρω
επεξεργασίας του υφισταμένου έργου της και την ανάγκη
αντικατάστασης και προσθήκης μελών και ορισμού αναπληρώτριας γραμματέως.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμ. 43519/14.6.2016 (Β΄ 1913/
27.6.2016) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμό: 45278/15.6.2017 (Β΄ 2145/
22.6.2017) και 80875οικ./Φ.296/15.11.2018 (Β΄ 5209/
20.11.2018) όμοιες, ως ακολούθως:
Ι) Ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2019 νέα ημερομηνία
περάτωσης των εργασιών της ως άνω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
II) Ορίζεται ο Παναγιώτης Φιλόπουλος του Αθανασίου,
Εφέτης Αθηνών, από τακτικό μέλος, Πρόεδρος της ως άνω
Επιτροπής, στη θέση της παραιτηθείσας Ευαγγελίας Μήτρου του Δημητρίου, με αναπληρώτρια την Σπυριδούλα
Καρύδα του Κωνσταντίνου, Πάρεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας, αποσπασμένη στο Γραφείο Νομοθετικής

Τεύχος Β’ 11/10.01.2019

Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέχρι σήμερα τακτικό μέλος της επιτροπής.
III) Ορίζεται ο Βασίλειος Κουτσολιάκος του Νικολάου,
Αστυνόμος Α΄, νέο τακτικό μέλος στην ως άνω επιτροπή,
στη θέση του ορισθέντος Ελευθερίου Καρζή του Γεωργίου.
IV) Ορίζεται ο Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου του Νικολάου, Δικηγόρος Αθηνών, Καθηγητής Νομικής Σχολής
Πανεπιστημίου Βρυξελλών, νέο τακτικό μέλος στην ως
άνω επιτροπή.
V) Ορίζεται η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου του Γεωργίου, ασκούμενη δικηγόρος στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναπληρώτρια γραμματέας στην ως άνω επιτροπή.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 43519/14.6.2016 (ΦΕΚ
1913/τ.Β΄/27.6.2016) απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 45278/15.6.2017 (Β΄ 2145/
22.6.2017) και 80875οικ./Φ.296/15.11.2018 (Β΄ 5209/
20.11.2018) όμοιες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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