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ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ 

 

Η κ. Μαρία Γαβουνέλη είναι δικηγόρος Αθηνών, επίκουρη καθηγήτρια στη Νομική 

Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και associate 

research fellow, Institute of Advanced Legal Studies, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. 

Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου απέκτησε LL.M. in 

international law και διδακτορικό (Ph.D.) στο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος. Για 

τη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Pollution from offshore installations” 

τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Paul Guggenheim.  

Μετέχει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατά της Διαφθοράς (Expert Group 

against Corruption) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήδη με δεύτερη θητεία (2011-2015, 

2015-2019). Μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Ομάδας Εργασίας κατά της 

Δωροδοκίας σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Working Group on Bribery) 

στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έχοντας 

υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος κατά την περίοδο 2005-2013. Είναι επίσης επικεφαλής 

της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (Group of 

States Against Corruption – GRECO) από το 2005. Ήταν επίσης επικεφαλής της 

ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ομάδα εργασίας για τον έλεγχο εφαρμογής της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UN Convention against 

Corruption – UNCAC) κατά την περίοδο 2005-2009. Έχει μετάσχει επανειλημμένως 

σε ομάδες εργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) για επιλεγμένα θέματα 

διαφθοράς. Μετείχε επίσης στο Συμβουλευτικό Σώμα του Εθνικού Συντονιστή κατά 

της Διαφθοράς.  

Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αναπληρωματικό: 

2015, τακτικό: 2016-2018), Πρόεδρος του 5ου Τμήματος Διεθνούς Επικοινωνίας και 

Συνεργασίας, μέλος της European Coordination Committee (ECC) του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου των Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (European Network for 

National Human Rights Institutions – ENNHRI), συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας 

για το Άσυλο και την Μετανάστευση (Working Group on Asylum & Migration). Είναι 

αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Ιθαγενείας (2013-) και μετείχε στο 

Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΤΕΣ) Κοινωνικών Επιστημών στο Εθνικό 

Συμβούλιο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ, 2014-2016). 

Έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος της Επιτροπής του Άρθρου 36 κατά τις δυο 

πρόσφατες ελληνικές προεδρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2003 και 2013), έχοντας 

τον γενικό συντονισμό σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Έχει 

χρηματίσει πρόεδρος και μέλος πολλών επιτροπών στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 

εθνική εκπρόσωπος σε όργανα και επιτροπές του ΟΗΕ, του Προγράμματος των 



Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), συμπεριλαμβανομένης της 

διαπραγμάτευσης του Πρωτοκόλλου για τη Ρύπανση από Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις 

στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

Ευξείνου Πόντου (BSEC). 

Είναι μέλος πολλών ακαδημαϊκών ενώσεων 

Έχει εργασθεί ως δικηγόρος σε υποθέσεις δικαίου περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένου ικανού αριθμού διαιτησιών σε θέματα ενέργειας. 

Επιπλέον των τακτικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει διδάξει επανειλημμένως ως επισκέπτης καθηγητής στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το Βρετανικό 

Ινστιτούτο Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου (British Institute of International and 

Comparative Law), στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania, στη Νομική Σχολή του 

Tulane (ΗΠΑ), στο Royal Institute of International Affairs (Chatham House), στο 

Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. 

Έχει επίσης εκτενές συγγραφικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις 

μονογραφίες, μεταξύ των οποίων: Pollution from offshore installations (Martinus 

Nijhoff, 1995), State Immunity and the Rule of Law (Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001), 

Functional jurisdiction in the Law of the Sea (Martinus Nijhoff, 2007) και Ενεργειακές 

εγκαταστάσεις στη θάλασσα (Νομική Βιβλιοθήκη, 2016), πολλές συμμετοχές σε 

συλλογικούς τόμους και πλήθος άρθρων στα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά και 

τα ιταλικά ενώ ομιλεί ακόμη με άνεση ισπανικά και διαθέτει βασικές γνώσεις 

γερμανικών. 

 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ 

 

Ο Αρίστος Δοξιάδης είναι εταίρος στο JEREMIE Openfund II, ένα κεφάλαιο 

επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) για νέες επιχειρήσεις τεχνολογίας.  

Δραστηριοποιείται στο χώρο των επιχειρηματικών συμμετοχών από το 1995, αρχικά 

στην Εμπορική Κεφαλαίου και μετά στη Notos Associates. Με την ιδιότητα αυτή έχει 

αξιολογήσει εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια, και έχει μετάσχει στη διοίκηση 

εταιριών σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους.  

Το 2010 άρχισε να ερευνά και να γράφει για την κρίση, τους θεσμούς, και τις 

προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το 2013 κυκλοφόρησε το βιβλίο 

του «Το Αόρατο Ρήγμα: Θεσμοί και Συμπεριφορές στην Ελληνική Οικονομία». Το 

ιστολόγιο του είναι: aristosd.wordpress.com. 

Παλαιότερα έχει εργαστεί σε δράσεις κατά της φτώχειας για την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, και στο σχεδιασμό κοινωνικής και βιομηχανικής πολιτικής για την 

ελληνική κυβέρνηση. Έχει επίσης διοικήσει εταιρίες πληροφορικής και συμβούλων 

επιχειρήσεων. Έχει σπουδάσει κοινωνικές επιστήμες (Harvard) και οικονομικά 

(Birkbeck College, London). 



 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Είναι νομικός με διδακτορικό στην κοινωνιολογία του Δικαίου από το Πανεπιστήμιο 

του Bielefeld, Γερμανία. Για περισσότερο από δύο δεκαετίες υπήρξε αναλυτής 

δημόσιας πολιτικής στο Υπουργείο Προεδρίας και σε άλλα Υπουργεία και υπηρεσίες 

του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με θέματα καλής 

νομοθέτησης, απλούστευσης διαδικασιών, ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου 

της δημόσιας διοίκησης, διαχείρισης κρίσεων καθώς και θέματα ανάπτυξης 

νησιωτικών πολιτικών.  

Ως ειδικός επιστήμονας του Υπουργείου Προεδρίας, συμμετείχε στις 

σημαντικότερες διοικητικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων είκοσι χρόνων με 

αποκορύφωμα τα ΚΕΠ: εισηγήθηκε, σχεδίασε και μετείχε στην ομάδα που τα έθεσε 

σε λειτουργία. Διδάσκει από το 1989 στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. 

Έχει συμμετάσχει, για πολλά χρόνια, ως εμπειρογνώμονας του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε 

μελέτες και έρευνες για τη Διακυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση. Υπήρξε επίσης 

εθνικός εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και σύμβουλος διαφόρων 

κυβερνήσεων (Ρωσία, Γεωργία, Κόσοβο, Ουζμπεκιστάν, Συρία κ.λπ) για θέματα 

διοικητικών μεταρρυθμίσεων και χρηστής διακυβέρνησης.  

Έχει διακριθεί για το έργο του πολλαπλώς, εντός και εκτός Ελλάδας: Το 2003 του 

απονεμήθηκε το βραβείο P. Boorsma. To 2012 βραβεύτηκε από την Αμερικανική 

Ένωση Δημόσιας Διοίκησης (American Society of Public Administration – ASPA), με 

το «Διεθνές βραβείο Δημόσιας Διοίκησης».  

Το 2009 ίδρυσε το Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών (ΙΝΕΡΠ), με σκοπό 

την προαγωγή της έρευνας και του διαλόγου για θέματα της διοικητικής επιστήμης 

και πρακτικής.  

Έχει, τέλος, δημοσιεύσει (στην ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα) πέντε 

μονογραφίες, πολλές μελέτες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και 

πλειάδα άρθρων και σχολίων στον ημερήσιο, περιοδικό, έντυπο και ηλεκτρονικό 

τύπο. Μελέτες του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, αραβικά, κινεζικά, κορεατικά, 

ιταλικά, αλβανικά και ρωσικά. 

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο 2015 ήταν βουλευτής επικρατείας με το 

Ποτάμι. Σήμερα είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ποταμιού.  

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 

O Στέφανος Λουκόπουλος είναι συνιδρυτής και διευθυντής της ΜΚΟ Vouliwatch. 

Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες (BA), Διεθνείς Σχέσεις (MA) και Ανάλυση & 



Επίλυση Διεθνών Συγκρούσεων (MA) στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Έχει 

εργασθεί επί σειρά ετών σε σημαντικούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς στο 

Λονδίνο (Concern Worldwide) και στις Βρυξέλλες (ELARD) καθώς επίσης και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ιδρυτικό μέλος του διεθνούς δικτύου 

Parliamentwatch Network και μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ. 

Το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιείται ενεργά σε εθνικό αλλά και διεθνές 

επίπεδο  στους τομείς της ανοικτής διακυβέρνησης/ανοικτών δεδομένων και του 

δικαιώματος πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία.  

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Αφού αποφοίτησε 

αριστούχος από το Κολλέγιο Αθηνών συνέχισε τις σπουδές του στην Αμερική. 

Σπούδασε κοινωνικές επιστήμες στο Harvard από όπου αποφοίτησε με την ανώτατη 

τιμητική διάκριση «summa cum laude» ενώ τιμήθηκε με τα έπαθλα «Hoopes» και 

«Tocqueville» για την εκπόνηση της διατριβής του με θέμα την αμερικανική 

εξωτερική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Συνέχισε τις σπουδές του στο Stanford, 

στον τομέα των διεθνών οικονομικών σχέσεων και τις ολοκλήρωσε στο Harvard 

Business School στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων. 

  

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, εργάστηκε επί μία δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διετέλεσε οικονομικός αναλυτής στην Chase 

Investment Bank και σύμβουλος στην κορυφαία εταιρία συμβούλων McKinsey and 

Company στο Λονδίνο.  Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάστηκε ως 

ανώτατο στέλεχος επενδύσεων στην Alpha Ventures της Alpha Bank και στη 

συνέχεια μετακινήθηκε στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.  Διατέλεσε 

για τρία χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Επιχειρηματικών Συμμετοχών, 

την οποία και ανέδειξε σε κορυφαία εταιρεία στην Ελληνική και Βαλκανική αγορά 

του private equity και του venture capital.   Η Εθνική Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

χρηματοδότησε πολλές γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ίδια κεφάλαια, 

δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις απασχόλησης.   Για την επαγγελματική του 

δραστηριότητα έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις, με σημαντικότερη την βράβευσή 

του το 2003 από το World Economic Forum ως “Global Leader for Tomorrow”. 

  

Στις εκλογές του 2004 και του 2007 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης 

βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, 

τη Β΄ Αθηνών, ενώ στις εκλογές του 2009 εξελέγη για τρίτη φορά. Στις εκλογές 

του Μαΐου 2012 εξελέγη για μία ακόμη φορά πρώτος στη Β' Αθηνών, ενώ ήταν 

επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Ιουνίου 2012.  

  



Στη Βουλή των Ελλήνων έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή Αναθεώρησης του 

Συντάγματος και στις Επιτροπές Οικονομικών, Παραγωγής και Εμπορίου, 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών και Άμυνας ενώ διετέλεσε για δύο χρόνια 

Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος.  

Έως τις εκλογές του 2012 ήταν Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Νέας 

Δημοκρατίας. Έχει επισκεφθεί πολλές περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της 

χώρας, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες συνέδρια για το περιβάλλον στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό μεταξύ αυτών στις διεθνείς διασκέψεις του ΟΗΕ για την κλιματική 

αλλαγή στο Μπαλί, το Πόζναν, το Κανκούν και την Κοπεγχάγη.  

Διετέλεσε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

από τις 25 Ιουνίου 2013 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2015.  

  

Στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 εξελέγη για πέμπτη φορά βουλευτής 

της ΝΔ στη Β' Αθηνών τετραπλασιάζοντας τους σταυρούς που έλαβε σε σχέση με τις 

εθνικές εκλογές του Μαΐου 2012.  

Το Φεβρουάριο του 2015 ανέλαβε πρώτος τη τάξει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος 

της Νέας Δημοκρατίας. 

 

 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ 

 

Ο Διομήδης Σπινέλλης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2013 δούλεψε στη Google 

ως senior software engineer (site reliability engineering), ενώ την περίοδο 2009-

2011 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο 

Υπουργείο Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 

τεχνολογία λογισμικού, την ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και τις γλώσσες 

προγραμματισμού. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει τα βραβευμένα και 

ευρέως μεταφρασμένα βιβλία «Code Reading: The Open Source Perspective» και 

«Code Quality: The Open Source Perspective» καθώς και πάνω από 200 

επιστημονικά άρθρα. Από το 2015 διευθύνει τη σύνταξη του επιστημονικού 

περιοδικού IEEE Software, όπου από το 2005 δημοσίευε την τακτική στήλη «Tools of 

the Trade». Είναι κάτοχος διπλώματος MEng στην Τεχνολογία Λογισμικού και 

διδακτορικού διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Imperial College 

London. Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας σχεδιάζει και υλοποιεί 

λογισμικό ανοικτού κώδικα από το 1988. Εργαλεία και βιβλιοθήκες που έχει 

υλοποιήσει αποτελούν τμήμα των λειτουργικών συστημάτων Apple Mac OS X και 

BSD Unix. Κατέχει τον τίτλο του διακεκριμένου μέλους στις οργανώσεις ACM και IEE, 

ενώ από το 2013 υπηρετεί ως εκλεγμένο μέλος του συμβουλίου διοίκησης της IEEE 

Computer Society. 

 



 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 

 

Ο Άγγελος Συρίγος είναι αναπληρωτής καθηγητής του διεθνούς δικαίου και της 

εξωτερικής πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 

Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Έίναι 

απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ Νομικής 

του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ. Έχει εργασθεί στο Research Centre for 

International Law του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ (1993-94) και υπήρξε 

Επιστημονικός Συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναθεώρηση της 

νομοθεσίας στο Μαυροβούνιο και στο Αζερμπαϊτζάν (2001-2003). Έχει διατελέσει  

 Γενικός γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής στο Υπουργείο 

Εσωτερικών (Αύγουστος 2012-Μάιος 2015),  

 Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ) (Σεπτέμβριος 2009-Νοέμβριος 2011),  

 Ειδικός Γραμματέας Διαπολιτισμικής Εκπαιδεύσεως στο Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Οκτώβριος 2007-Ιανουάριος 2009).  

 Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, 

ιδρύματος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (2005-2010)  

Το 1992 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για εργασία του σχετική με την 

οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας 

τιμήθηκε με Έπαινο από το Δ’ Σώμα Στρατού για υπηρεσίες προς τη μειονότητα της 

Θράκης και με Εύφημο Μνεία από το Γενικό Επιτελείο Στρατού για την συνεισφορά 

του στη δημιουργία πομακικού-ελληνικού λεξικού.  

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Σπούδασε νομικά, κοινωνιολογία και πολιτική επιστήμη στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, στο London School of Economics και στο Πανεπιστήμιο Yale 

(διδακτορικό με διάκριση, το 1991). Έχει διδάξει πολιτική κοινωνιολογία και 

πολιτική επιστήμη ως ειδικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έχει 

διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Juan March de Estudios e 

Investigaciones της Μαδρίτης,  στο Hellenic Observatory του London School of 

Economics, στο European Studies Centre, St. Antony’s College της Οξφόρδης και στη 

Σχολή Sciences Po του Παρισιού. Από το 1998 διδάσκει πολιτική επιστήμη στο 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι 

δημοσιεύσεις του αφορούν στη δημοκρατία και στον εκδημοκρατισμό, στη δημόσια 

διοίκηση και στο κράτος πρόνοιας. Ειδικότερα έχει κάνει έρευνα για τους 

κυβερνητικούς και γραφειοκρατικούς θεσμούς στα δημοκρατικά πολιτεύματα, την 

κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και την κοινωνία πολιτών. Πάνω στα 



θέματα αυτά, έχει γράψει ή επιμεληθεί 4 βιβλία στα αγγλικά και 6 βιβλία στα 

ελληνικά και έχει δημοσιεύσει άρθρα στα αγγλικά, όπως, μεταξύ άλλων, στα 

περιοδικά West European Politics, British Journal of Sociology, South European 

Society and Politics, Journal of European Social Policy, Public Administration. 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΑΣΙΟΣ  

 

Ο Θεοδόσης Τάσιος είναι Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, επίτιμος διδάκτωρ έξι 

πανεπιστημίων, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Τορίνο, Επίτιμος Πρόεδρος της 

Ελληνικής Φιλοσοφικής εταιρείας και συγγραφέας 500 επιστημονικών εργασιών και 

βιβλίων.  

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 

 

Panagiotis Tsoukas studied law in the Law School, Aristotle University of Thesaloniki. 

He further studied public law, and methodology and sociology of law, at a 

postgraduate level, in the Law School of the University of Hanover. He has 

also studied medical ethics, political philosophy and methodology of law in the Law 

School of the University of Vienna. Since 1993 he serves as a judge in the Council of 

the State, where he currently holds the rank of  

 Counselor. He recently edited the volume "The immovable time of Greek 

jurispudence: 67 critical articles and essays (1880-2011)", Kalligrafos Publishers, 

Athens, 2012. 

 

 

PETER EIGEN  

 

Prof. Dr. Peter Eigen has worked in economic development and governance for 

several decades and has led initiatives for better global governance and the fight 

against corruption.  

A lawyer by training, Eigen has worked as a World Bank manager of programs in Africa 

and Latin America; from 1983 to 1988 he was Programs Division Chief for Argentina, 

Chile, Peru, Ecuador, Paraguay and Uruguay. At that time Latin America suffered its 

greatest debt crisis and the responsibility of Eigen and his team included appropriate 

policy advice, project and structural adjustment financing -- in particular in Argentina, 



Chile and Peru. Thereafter, he was the Director of the Regional Mission for Eastern 

Africa of the World Bank. Under Ford Foundation sponsorship, he provided legal and 

technical assistance to the governments of Botswana and Namibia to strengthen the 

legal framework for mining investments.  

In 1993 Eigen founded Transparency International (TI), a non-governmental 

organization promoting transparency and accountability in international 

development. From 1993 to 2005 he was Chair of TI and is now Chair of its Advisory 

Council. During this period he founded the Partnership for Transparency Fund and is 

still on its board. From 2005--11, Eigen was the founding chairman of the Extractive 

Industries Transparency Initiative (EITI). In August 2014 he co-founded the 

“HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform” in Berlin and he is the Chair of its 

Governance Projects.  

Eigen has taught law and political science at the universities of Frankfurt/M, Harvard, 

SAIS/ Johns Hopkins, University of Washington and Bruges College of Europe. From 

2002 - 2014 he was teaching Political Science at the Freie Universität, Berlin. In 2000, 

he was awarded the ‘Honorary Doctor’ degree at the Open University, UK, in 2004, 

the Readers Digest Award "European of the Year 2004" and in 2007 the Gustav 

Heinemann Award. Germany awarded Peter Eigen its Grand Cross of Merit in 

recognition of his efforts to combat corruption at the global level in January 2013. 

Since 2007 Eigen is a member of Kofi Annan's Africa Progress Panel (APP). 2009--

2012 he was the vice-chairman of the Management Board of the African Legal 

Support Facility, African Development Bank. From 2007–2012 he served on the 

Board of the Center for International Environmental Law (CIEL) in Washington. 

Until  2012 Eigen was the founding chairman of the International Civil Society Center, 

Berlin. Since 2008 he is a member of the boards of the NGOs Kabissa and of the 

German Doctors e.V. He serves on Advisory Boards: since 2010 of the Columbia 

Center for Sustainable Investment (New York), since 2011 of the Arnold-

Bergstrasser-Institute in Freiburg, and since 2013 of the Natural Resources Institute 

(formerly Natural Resources Charter, Oxford).   

 

 

JOSÉ CARLOS UGAZ 

 

José Carlos Ugaz became President of PROETICA, TI’s chapter in Peru, in 2002, then 

an Individual Member of Transparency International in 2008. A lawyer by training, 

Ugaz served as Ad-Hoc State Attorney of Peru in several corruption cases. During the 

Fujimori-Montesinos affair (2000-2002), his office opened more than 200 cases 

against 1,500 members of the Fujimori network. Under his mandate, US$205 million 

in assets were frozen abroad and US$75 million were recovered. Ugaz was a member 

of the UN Peace Keeping Mission and the UN Election Observers Mission for El 

Salvador, and from 2004-2006 served at the World Bank’s Institutional Integrity 



Office. He has been teaching criminal law at the Universidad Católica del Perú since 

1986. Ugaz was elected to the TI Board in 2011, and elected chair in 2014. 

 

 


