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Ο Σπύρος Σημίτης γεwήθηκε το 1934 στην Αθήνα. Σπούδασε νομικές επιστήμες 
και παρουσίασε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Marburg, 
στη Γερμανία (1952-1956). Διετέλεσε για πρώτη φορά καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Giessen, στη Γερμανία (1964-69) και έκτοτε έχει διατελέσει 
καθηγητής, Διευθυντής του Διεπιστημονικού Ερευνητικού Ινστιτούτου 
Ανθρωπιστικών Επιστημών (2008-2012) και του Ερευνητικού Ινστιτούτου 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης στη 
Γερμανία. Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια California- 
Berkeley (1976), στο Στρασβούργο (1987-88), στο Παρίσι (1990-2001), στο Yale 
(1981-2000). Εργάστηκε ως: Επίτροπος για την Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων του Ομοσπονδιακού Κρατιδίου της Έσσης (Hessen), στη Γερμανία 
(1975-1991), Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής 
Κατάστασης (1966-1980), Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1982-1986), 
Μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη του Κανονισμού περί Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1993-1995), Πρόεδρος της 
Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για τα Κοινωνικά Δικαιώματα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) (1998), Πρόεδρος του 
Γερμανικού Εθνικού Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας (2000-2005). Το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1992) και το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003) τον τίμησαν με διδακτορικά διπλώματα. Από το 
2003 είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2002, ανακηρύχθηκε 
επίτιμο μέλος της Γερμανικής Ένωσης Δικηγόρων, ενώ το 2004 ανακηρύχθηκε 
«Πρωταγωνιστής της Ευρωπαϊκής Νομικής Κουλτούρας» από το Πανεπιστήμιο 
της Φλωρεντίας, στην Ιταλία. Το 2010, του απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος 
“Chancellor’s citation” από το Πανεπιστήμιο California-Berkeley.

Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος του είναι οι ακόλουθοι: Εργατικό, Ενοχικό και 
Οικογενειακό Δίκαιο καθώς και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων -  τόσο σε 
διεθνές όσο και διεπιστημονικό επίπεδο, με έμφαση στην ανάλυση του 
κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού πλαισίου των σχετικών κανονισμών. 
Δημοσιεύσεις και στους τέσσερις τομείς, μεταξύ των οποίων ερμηνεία του 
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, 
μονογραφίες με θέμα τον αντίκτυπο της τεχνολογίας, το ειδικό συμφέρον των 
παιδιών και μια υλοποίηση της συνταγματικής κατοχύρωσης της αρχής της 
ισότητας των φύλων.



Spiros Simitis was bom 1934 in Athens: studied law and presented his doctoral thesis at the 
University of Marburg. Germany (1952-1956); was first professor at the University of 
Giessen, Germany (1964-69) and since then Professor, Director of the Interdisciplinary 
Research Institute of Human Sciences (2008-2012) and of the Data Protection Research 
Institute at the University of Frankfurt, Germany. He taught as visiting professor at the 
Universities of California-Berkeley (1976); Strasbourg (1987-88); Paris (1990-2001); Yale 
(1981-2000). He acted as: Data Protection Commissioner of the Federal State of Hesse in 
Germany (1975-1991); Secretary General of the International Civil Status Commission (1966- 
1980); Chairman of the Data Protection Experts Commission of the Council of Europe(1982- 
1986); Member of the European-Commission-Committee formulating a Data Protection 
Regulation (1993-1995); Chairman of the High Level Experts Group on Social Rights of the 
European Commission (1998): Chairman of the German National Ethics Council (2000- 
2005). The Democrit-University of Thracia (1992) and the Capodistria-University of Athens 
(2003) honoured him with doctor degrees. He is since 2003 correspondent member of the 
Academy of Athens. In 2002 he was named honorary member of the German Lawyers 
Association; in 2004 “Protagonist of the European Legal Culture” by the University of 
Florence. Italy; in 2010 awarded a “Chancellor’s citation” by the University of California, 
Berkeley.

His main fields of interest are: Labour, Torts and Family law as well as the Processing of 
personal data - throughout in a both international and interdisciplinary context, accentuated 
by an analysis of the social, political and economic framework of the relevant regulations. 
Publications in all four fields, among them a commentary of the German Federal Data 
Protection law, studies on the impact of technology, the children’s best interests and a 
materialization of the constitutional premises of women’s equality.


