
  
Αντώνης Αντωνόπουλος  
Οικονομολόγος – Επιχειρησιακός Ερευνητής 
 

Αναγνωρισμένος πτυχιούχος μελετητής Οικονομικών Μελετών και μελετών Επιχειρησιακής 

Έρευνας που εξειδικεύεται, για 30 και πλέον χρόνια, ως Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης και 

Προγραμματισμού, Project Manager Έργων και Προγραμμάτων, Αξιολογητής Επενδύσεων 

και Προγραμμάτων. 

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση ευρωπαϊκών και 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

 

Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά Θέματα (Masters 

in Contemporary European Studies) από το Πανεπιστήμιο του Sussex στην Αγγλία.  

 

Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών 

Ερευνών (ΚΕΠΕ) και Αξιολογητής προγραμμάτων και επενδύσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα και υπήρξε επιστημονικός 

συντονιστής σε πλήθος κοινοτικών προγραμμάτων. 

Έχει υλοποιήσει ως project manager αρκετά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και 

πρωτοβουλίες.  

 

Έχει διατελέσει σύμβουλος σε πολλούς ΟΤΑ και έχει συστήσει πλήθος Δημοτικών Επιχειρήσεων, 

Αναπτυξιακών Εταιρειών και διαφόρων δομών και θεσμών κοινωνικής  μέριμνας, πολιτισμού, 

ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.  

Έχει εκπονήσει πλήθος αναπτυξιακών και επιχειρησιακών προγραμμάτων και μελετών, τοπικής και 

περιφερειακής εμβέλειας, για αρκετές περιοχές της χώρας.  

 

Από τον Ιανουάριο του 2011, είναι Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Καισαριανής/Αττική. 



 

Διαθέτει θεωρητική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία σε θέματα αναπτυξιακά, σε θέματα διοίκησης 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς, επίσης, σε θέματα ευρωπαϊκά και διαδικασίες των 

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και, ειδικότερα, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της χώρας και τις 

Κοινοτικές Χρηματοδοτήσεις.  

Γνωρίζει άριστα τις διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, των Αναπτυξιακών Εταιρειών και Επιχειρήσεων ΟΤΑ. Από την πρόσφατη εμπειρία 

του ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καισαριανής έχει εντρυφήσει σε βάθος στα θέματα του νέου 

θεσμικού πλαισίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Προγράμματος 

«Καλλικράτης»: Νέα όργανα οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, θέματα συγκρότησης και 

λειτουργίας θεσμών και Νομικών Προσώπων, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιακής σύγκλισης, 

θέματα προσωπικού, αξιολόγησης και εφαρμογής συστημάτων ποιότητας, διαχείρισης αιτημάτων 

πολιτών, δημόσιας διαβούλευσης, διαχειριστικής επάρκειας, διαφάνειας και διαύγειας, 

στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακού προγραμματισμού, συμμετοχικών διαδικασιών, 

δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων, θέματα οικονομικής διαχείρισης και αναζήτησης νέων 

οικονομικών και άλλων πόρων, κοινωνικής οικονομίας, απασχόλησης, κοινωνικής αλληλεγγύης και 

αντιμετώπισης της φτώχειας, εθελοντισμού, κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, 

προγραμματικών συμβάσεων, προμηθειών, διαδικασιών ανάθεσης και διαχείρισης μελετών 

προγραμμάτων και έργων, διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, προετοιμασίας υποβολής 

προτάσεων και διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αδελφοποιήσεων και συνεργασιών με 

άλλες πόλεις και χώρες, αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, κ.α. 

Ο Αντώνης Αντωνόπουλος κατάγεται από την Γορτυνία της Αρκαδίας (Ράχες) και ζει στην Αθήνα. 

Έχει δύο παιδιά και σύντροφός του είναι η Χρυσάνθη Κοντάκη, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος με 

εξειδίκευση στις τεχνολογίες πολυμεσικών εφαρμογών σε Μουσεία. 

 

O Αντώνης Αντωνόπουλος πιστεύει ότι: 

 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει τα πάντα. 

 Δεν υπάρχουν προβλήματα υπάρχουν μόνο προκλήσεις. 

 Η καλή διάγνωση του κάθε προβλήματος είναι το ήμισυ της λύσης του.  

 Η συναίνεση και η συνεργασία πολλαπλασιάζουν το αποτέλεσμα. «Αν σου δώσω ένα ευρώ 

και μου δόσεις και συ ένα, θα έχουμε πάλι από ένα ευρώ ο καθένας, αν σου δώσω μια ιδέα 

και μου δώσεις και συ μια ιδέα, θα έχουμε από δύο ιδέες ο καθένας.»  

 Οι αναπτυξιακές μελέτες θα πρέπει να εκπονούνται με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον και την μεγιστοποίηση του οφέλους για τον τοπικό πληθυσμό και 

την τοπική οικονομία. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2010767, 210 823 4152, κιν.:  6977 97 45 91 

e-mail επικοινωνίας: banton@otenet.gr, gg@kessariani.gr 
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