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Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Τομέας Προστασίας 

του Πολίτη 

 

     ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ, τακτικό μέλος 

Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και  Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης  

 

    

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, αναπληρωματικό μέλος 

Ταξίαρχος 

 

 

 

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Τομέας 

Μετανάστευσης  

 

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ, τακτικό μέλος 

      

 

 

 

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΤΗΣ, αναπληρωματικό μέλος 

     

 

 

 



Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών  

 

ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΑΛΙΑΝ, τακτικό μέλος 

    Η κα Μαρία Τελαλιάν είναι από το 2013 Ειδικός Νομικός Σύμβουλος του 

Υπουργείου Εξωτερικών και Προϊσταμένη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του 

ΥΠΕΞ. Από το 2003-2004 υπηρέτησε ως Νομικός Σύμβουλος στη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Ελλάδα στον ΟΗΕ και από το 2005-2007 Αναπληρωτής 

Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ. Από το 2008-2011 Εκπρόσωπος της Ελλάδας ενώπιον 

του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και από το 2013 είναι Μέλος (για την Ελλάδα) της ειδικής 

επιτροπής διαιτητών του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ‘Έκτη 

Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και Πρόεδρος πολλών επιτροπών του οργανισμού αυτού (ad 

hoc Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ποινική ευθύνη των 

υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων σε Αποστολές του ΟΗΕ, διεθνής τρομοκρατία, κλπ.).  

Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε διαπραγματεύσεις πολλών διεθνών κειμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

Επικεφαλής Αντιπροσωπείας ενώπιον διαφόρων Συμβατικών Οργάνων Εποπτείας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, όπως της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα 

Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, της Επιτροπής για την Κατάργηση των Φυλετικών Διακρίσεων, και 

το 2011 ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UPR).  

Ειδικεύεται στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές 

ποινικό δίκαιο, έχει δε συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς επιτροπές, ομάδες εργασίας, συνέδρια κλπ στο 

πλαίσιο του ΟΗΕ, του Συμβουλίου  της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ, της UNESCO κλπ. Είναι, επίσης, 

συγγραφέας πολλών άρθρων και συμβολών σε συλλογικούς τόμους γύρω από τα θέματα αυτά. 

Η κα Τελαλιάν είναι η εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Νομικών Συμβούλων για το Δημόσιο 

Διεθνές Δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης (CAHDI) και της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (COJUR).  

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ, αναπληρωματικό μέλος 

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτωρ Νομικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Γενεύης, στέλεχος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Εξωτερικών, με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β’. Στα καθήκοντά του 

συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η σύνταξη νομικών γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων δημοσίου 

διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η 



σύνταξη, ο συντονισμός και η συμμετοχή στην παρουσίαση εθνικών εκθέσεων που υποβάλλονται σε 

διεθνή όργανα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συμμετοχή σε συνόδους της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε διακυβερνητικές 

διαπραγματεύσεις διεθνών κειμένων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σε επιτροπές, 

ομάδες εργασίες και συναντήσεις των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ. 

Είναι συγγραφέας μονογραφιών, άρθρων και συμβολών σε ομαδικά έργα, μεταξύ των οποίων: 

- «Unité et diversité: notions autonomes et marge d’appréciation des Etats dans la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’homme», Editions Bruylant, Bruxelles, 1996, 

-Συμβολή στο συλλογικό έργο «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερμηνεία 

κατ’άρθρον», Διεύθυνση Έκδοσης: Λ.-Α. Σισιλιάνος, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2013. 

Συμμετέχει, τέλος, σε συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   

 

 

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

ΑΓΟΡΩ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΥ, τακτικό μέλος 

     Η Αγόρω-Ελισσάβετ Λαζάρου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ρουμανικά. 

Παρούσα θέση: Προϊσταμένη Τμήματος Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος, 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

 

  

ΜΑΡΙΑ ΡΩΣΣΙΔΗ, αναπληρωματικό μέλος 

    Η Μαρία Ρωσσίδη είναι Ειδική Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ομάδα Εργασίας του FRA για τα 

Εγκλήματα Μίσους. 

Έχει εργασθεί ως Μέλος των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών υποδεικνυόμενη από την 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στην Νομική Υπηρεσία του Ελληνικού Συμβουλίου 



για τους Πρόσφυγες και ως δικηγόρος από το 2004. Έχει εκπονήσει έρευνες και μελέτες  (ατομικά ή ως 

μέλος ερευνητικής ομάδες) σε θέματα ασύλου και δικαιωμάτων του ανθρώπου.  

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής, ΜΔΕ Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματικών Σπουδών και ολοκληρώνει 

τη διδακτορική της διατριβή στο Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Μιλά άπταιστα αγγλικά και γαλλικά. 

 

 

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ, τακτικό μέλος  

 

Γεννήθηκα το 1948, στο Σουδάν. Εργάζομαι ως καθηγητής 

Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι απόφοιτος του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του ΄Εξετερ της 

Αγγλίας και διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του πανεπιστημίου αυτού.  

Διδάσκω στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας από το 1977. Διετέλεσα Κοσμήτωρ 

της Φιλοσοφικής Σχολής από το 2001 έως το 2007, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας από το 2007 έως το 2011, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη 

Φιλοσοφία από το 2005, και Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από 

τον Σεπτέμβριο του 2010 έως τον Αύγουστο του 2014. 

Πέρα από το διδακτικό και συγγραφικό μου έργο συνεργάστηκα με την δημόσια τηλεόραση, 

επιμελούμενος και παρουσιάζοντας τις σειρές εκπομπών Την Ταυτότητά Σας, Παρακαλώ (1999), Και το 

Ταξίδι Συνεχίζεται (2000) και 25η Ώρα (2002), στο πλαίσιο των οποίων σκιαγραφήθηκαν κορυφαίες 

στιγμές τής νεότερης Ελλάδας, μέσα από τα οράματα και τη δράση ορισμένων ξεχωριστών ιστορικών 

μορφών και διαπρεπών διανοουμένων. Συνεργάστηκα επίσης, με το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας παρουσιάζοντας ιδέες και πρόσωπα από τον κόσμο της διανόησης στο πλαίσιο των 

εκπομπών Εγχειρίδιο φιλοσοφίας (2001) και Λεξικό της Φιλοσοφίας (2002). 

Από το 1993 έως το 2000 οργάνωσα στο Παλιό Πανεπιστήμιο, στην Πλάκα, επτά πανελλήνια και διεθνή 

επιστημονικά συνέδρια: «Φάουστ: Η μαγεία της φιλοσοφίας – Η φιλοσοφία της μαγείας» (1993), 

«Γαλιλαίος Γαλιλέι: Αιρετικές φωνές» (1994), «Η εκδίκηση» (1996), «Η μοχθηρία του γέλιου» (1997), 

«Το αιώνιο θήλυ» (1998), «Ωδή στη νύχτα» (1999) και «Η αξία της φθοράς» (2000). Στο πλαίσιο των 

συνεδρίων αυτών πραγματοποιήθηκαν επαγγελματικού χαρακτήρα θεατρικές παραστάσεις κλασικών 

έργων, όπως ο Οθέλος του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Ν. Κοντούρη, ο Δον Ζουάν του Μολιέρου σε 

σκηνοθεσία Β. Νικολαΐδη, ο Φάουστ του Γκαίτε σε σκηνοθεσία Γ. Καλαντζόπουλου, η Ελένητου Ρίτσου 

σε σκηνοθεσία Β. Παπαβασιλείου, η Λοκαντιέρα του Γκολντόνι σε σκηνοθεσία Σ. Ράλλη, Τα λάθη μιας 

νύχτας του Γκόλντσμιθ σε σκηνοθεσία Αλ. Μυλωνά. Σκοπός της ένταξης των θεατρικών αυτών 

παραστάσεων στο πρόγραμμα των φιλοσοφικών συνεδρίων ήταν η εναρμόνιση της τέχνης του δράματος 

με την προσέγγιση των αντικειμένων της φιλοσοφίας. 



Εμφορούμενος από την πεποίθηση πως η φιλοσοφία και το θέατρο είναι χώροι εξόχως συγγενικοί και 

συμπληρωματικοί, παρουσίασα από το 2006 έως το 2012 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη σειρά «Η 

Φιλοσοφία στην Σκηνή». Πρόκειται για 14 πρωτότυπα θεατρικά έργα (Θαλής, Ηράκλειτος, Πυθαγόρας, 

Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, Μάρκος Αυρήλιος, Καρτέσιος, Χιουμ, Καντ, Νίτσε Σοπενχάουερ, 

Κίρκεγκωρ και Βιτγκενστάιν), μέσα από την πλοκή των οποίων εκτίθεται η ζωή και η πνευματική δράση 

των εν λόγω κορυφαίων φιλοσόφων, με τη σύμπραξη επαγγελματιών σκηνοθετών, ηθοποιών και άλλων 

συντελεστών. 

Τον χειμώνα του 2011 παρουσίασα σε μπαρ του Κολωνακίου τον μονόλογό μου Φθορά, φθορά, φθορά, 

ενώ από τον Ιανουάριο του 2013 ανεβάσαμε με τον Κώστα Καζάκο στην σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης 

Κακογιάννης τον έργο μου Ιουλιανός. Το ίδιο έργο παρουσιάστηκε στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 1913. 

Τον Οκτώβριο του 2014 τιμήθηκα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Λονδίνο με το 

βραβείο καλύτερης ερμηνείας για τον ρόλο μου στην ταινία του Δημήτρη Πιατά, Πανδημία –ταινία η 

οποία απέσπασε, επίσης, τα βραβεία καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερου σεναρίου. 

 

   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΑ, αναπληρωματικό μέλος  

      Η Κατερίνα Τούρα ειδικεύεται σε θέματα εκπαίδευσης και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Από το 2006, εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας, και συγκεκριμένα 

στη στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων. Η Τούρα είναι συντονίστρια για 

τη τη χώρα μας του Δικτύου για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του 

Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Συμμετέχει, επίσης, σε ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και συμβουλευτικές ομάδες στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε θέματα εκπαίδευσης, 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Από το 1998 έως το 2008 εργάστηκε ως επιστημονική 

συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής) στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση 

Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» για τον σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού 

υλικού, καθώς και σε σχολικές παρεμβάσεις.      

 

 

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΕΡΒΑ, τακτικό μέλος 

Η Ευαγγελία Ζέρβα εργάζεται στη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αντικείμενο εργασιών τη συνεργασία και την επιστημονική 

τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς (Συμβούλιο της Ευρώπης, 

ΟΗΕ, ΟΟΣΑ) σε θέματα απασχόλησης, προάσπισης κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνικής πολιτικής 

και πρόνοιας. Εκπροσωπεί την ελληνική Κυβέρνηση στις εργασίες των ως άνω διεθνών οργανισμών για 



τα θέματα αυτά. 

Είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και Πολιτικών 

Επιστημών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. 

 

 

 

 

    

 

ΣΟΥΖΑΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ, αναπληρωματικό μέλος 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ, τακτικό μέλος  

   Ο Λευτέρης Κρέτσος είναι διδάκτωρ Εργασιακών Σχέσεων και μέχρι το διορισμό        

του ως Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & 

Επικοινωνίας (2015), κατείχε τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή εργασιακών 

σχέσεων και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στο Πανεπιστήμιο του Greenwich 

(Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς). 

Νωρίτερα στη σταδιοδρομία του εργάστηκε στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και στο 



Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, ως εθνικός απεσταλμένος 

της Ελλάδας. Στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά ερευνητικά και ακαδημαϊκά 

προγράμματα, καθώς και σε συμβουλευτικές δράσεις σχετικές με τη διαμόρφωση πολιτικής στους τομείς 

των εργασιακών σχέσεων, τα κοινωνικά δικαιώματα κ.α. Το 2015 εκδόθηκαν τα βιβλία του 

«Ριζοσπαστικά Συνδικάτα στην Ευρώπη & το Μέλλον της Συλλογικής Εκπροσώπησης», καθώς και η 

έκδοση «Νέοι Εργαζόμενοι και Συνδικάτα». 

Ο Δρ. Κρέτσος προετοίμασε την αναλυτική αναφορά που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στις Βρυξέλλες 

το 2013, αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των μνημονίων συνεργασίας στην ελληνική οικονομία 

και κοινωνία. Έχει υπερασπιστεί τις θέσεις του και την έρευνα του σε μία σειρά από διακεκριμένα 

ακαδημαϊκά περιοδικά, συνέδρια και θεσμούς διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής. 

 

       ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΕΝΤΗΣ, αναπληρωματικό μέλος 

      Ο Γιώργος Φλωρεντής γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1963. 

Αποφοίτησε από  το Αβερώφειο Σχολείο της Αλεξάνδρειας. Είναι πτυχιούχος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πολυτεχνείου της Αλεξάνδρειας.  

  Από το 1989 μέχρι και σήμερα έχει υπηρετήσει σε διαφορετικές θέσεις στα 

Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης, στην 

Περιφέρεια Αττικής και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Από το Ιανουάριο 2015 είναι Σύμβουλος 

του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσου.  

Έχει διατελέσει μέλος στο ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Φοιτητών Αλεξάνδρειας υπήρξε  ιδρυτικό μέλος και 

είναι σήμερα Γενικός Γραμματέας  του Συνδέσμου Ελληνο-Αιγυπτιακής Φιλίας. Είναι επίσης 

Συντονιστής του Τμήματος Ελληνισμού της Διασποράς - ΣΥΡΙΖΑ,  και μέλος της Ομάδας Σεξουαλικού 

Προσανατολισμού, Έκφρασης και Ταυτότητας Φύλου του Τμήματος Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ. 

Έχει τιμηθεί με το Σταυρό Αγίου Μάρκου Α’ Τάξεως Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, 

το Μεγαλόσταυρο της Αρχαίας Πατριαρχικής Τάξεως Σάββα του Ηγιασμένου του Πατριαρχείου 

Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής και είναι Άρχων Αποκρισάριος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 

πάσης Αφρικής. 

 

 


