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Ο Κωνσταντίνος I. Πανάγος γεννήθηκε το 1987 στο Χολαργό Αττικής. Είναι 
πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών υπήρξε εθελοντής-φοιτητής στα 
Προγράμματα του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών "ΕΠΑΦΗ" και 
"ΔΙΟΔΟΣ", που περιλάμβαναν τακτικές επισκέψεις στη Δικαστική Φυλακή Διαβατών 
Θεσσαλονίκης και κοινές δράσεις με νεαρούς κρατούμενους. Επίσης, απασχολήθηκε 
ως ασκούμενος στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή "Συνήγορος του Πολίτη" και στην 
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School 
of Economics and Political Science (LSE), απ' όπου έλαβε τον τίτλο του Master of 
Science in Criminal Justice Policy. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στον Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στην 
Κοινωνιολογία του Δικαίου και απασχολήθηκε ως ασκούμενος Δικηγόρος στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Στις αρχές του 2012 επιλέχθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας για τη στελέχωση της 
νεοσύστατης τότε Ομάδας Δράσης Νέων. Παράλληλα, ξεκίνησε την εκπόνηση της 
διδακτορικής του διατριβής στον Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (με εξειδίκευση στο γνωστικό 
αντικείμενο "Εγκληματολογία-Σωφρονιστική"). Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών 
του σπουδών υπήρξε Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge 
(Ινστιτούτο Εγκληματολογίας), στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 
(Κέντρο Κοινωνικο-Νομικών Σπουδών) και στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για το 
Αλλοδαπό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Αναγορεύτηκε Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ τον Ιανουάριο του 2017. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  
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Η δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των σεξουαλικών εγκληματιών ως 
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