Eπιστημονικό - γνωμοδοτικό συμβούλιο
1. Νατάσα Ρωμανού
Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Goddard της
NASA, συμβεβλημένη καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο Columbia.
2. Μαρία Γαβουνέλη
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ & Πρόεδρος, Εθνική Επιτροπή
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
3. Λευτέρης Παπαγιαννάκης
Επικεφαλής Συνηγορίας SolidarityNow,
γενικός γραμματέας Ελληνικής Ένωσης
για Δικαιώματα του Ανθρώπου και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού
Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.
4. Παναγιώτης Δημόπουλος
Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας και
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Natura
2000.
5. Ευτύχιος Σαρτζετάκης
Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
6. Αντώνης Μπρούμας.
Νομικός και ακτιβιστής. Ο Αντώνης Μπρούμας είναι κοινωνικός ακτιβιστής στα κινήματα
βάσης για την οικολογία, την δημοκρατία και
την κοινωνική δικαιοσύνη. Συμμετέχει στο
επιστημονικό συμβούλιο του WWF για την
σύνταξη κλιματικού νόμου υπό την ιδιότητά
του αυτή με σκοπό την μεταφορά του σφυγμού της κοινωνίας στις εργασίες του συμβουλίου και με την πεποίθηση ότι τα κοινωνικά
κινήματα θα παίξουν τον καθοριστικό ρόλο
στο ξεπέρασμα της κλιματικής κρίσης. Είναι
δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας και ανεξάρτητος ερευνητής. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στο δίκαιο διανοητικής
ιδιοκτησίας (Πανεπιστήμιο του Westminster,
Λονδίνο) και μεταπτυχιακά διπλώματα στη
φιλοσοφία του δικαίου (Πανεπιστήμιο Αθη-

νών) καθώς και στο δίκαιο πληροφορικής και
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Πανεπιστήμιο
Strathclyde, Γλασκώβη). Έχει συγγράψει το
βιβλίο «Intellectual Commons and the Law»,
που είναι υπό έκδοση από τον εκδοτικό οίκο
του Πανεπιστημίου του Westminster. Έχει
επίσης συνεισφέρει επιμέρους κεφάλαιο σε
σχέση με τα ψηφιακά δικαιώματα στον υπό
έκδοση συλλογικό τόμο «Handbook of Media Law and Policy» του εκδοτικού οίκου
«Routledge». Αρθρογραφεί συστηματικά σε
επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού σε ζητήματα που
άπτονται του δικαίου, της τεχνολογίας, της
οικολογίας και της κοινωνίας.
7. Βασίλης Αντωνιάδης,
Senior Partner BCG.
Ο Βασίλης Αντωνιάδης είναι επικεφαλής του
τομέα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Κεντρικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και
μέλος του Παγκόσμιου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου CEOs της BCG. Από την ένταξή του
το 2003 στον όμιλο της BCG έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του γραφείου της Αθήνας, ενώ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διευθύνοντες συμβούλους
εταιριών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, της ενέργειας καθώς και άλλους
τομείς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και
την Αφρική. Από το 2010 έως το 2018 εργάστηκε ως επικεφαλής του γραφείου στην
Αθήνα, ενώ πλέον ηγείται μεγάλων περιφερειακών σχέσεων με πελάτες για λογαριασμό
της BCG. Είναι διορισμένος από την κυβέρνηση ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας
και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και συμβουλεύει
την ελληνική κυβέρνηση για την πράσινη μετάβαση και την οικονομική ανάκαμψη μετά
την πανδημία COVID19. Είναι επίσης μέλος
του διοικητικού συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Μουσείου Μπενάκη.

