
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΗΛΙΑ 
Γεννήθηκα στην Κυπαρισσία 
Μεσσηνίας και κατοικώ στην Αθήνα. 
Είμαι δημότης Αγίου Δημητρίου και 
έγγαμος με δύο κόρες.   
Σπούδασα στο χημικό τμήμα του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και στο εξωτερικό 
(Ιταλία). Είμαι απόφοιτος του Αττικού 
ωδείου Αθηνών. 

Σήμερα εργάζομαι ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης και υπηρετώ ως διευθυντής 
Γυμνασίου, ενώ  έχω διατελέσει διευθυντής σε δημόσια ΙΕΚ (Βάρης και Νέας Σμύρνης), 
διευθυντής λυκείου, και ιδιοκτήτης φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης για 14 χρόνια. 
Είμαι γραμματέας της παράταξης Αττική και σήμερα Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής 
«Μόνο με Έργο» με υποψήφιο περιφερειάρχη τον Γιάννη Σγουρό. Έχω θητεύσει 
περιφερειακός σύμβουλος Αττικής Νότιου Τομέα Αθηνών, εντεταλμένος σύμβουλος στην 
διεύθυνση διοίκησης της περιφέρειας Αττικής, μέλος στις  επιτροπές παιδείας, πολιτισμού, 
τουρισμού, και περιβάλλοντος.  
Υπηρέτησα τη τοπική αυτοδιοίκηση 1ου βαθμού ως δημοτικός σύμβουλος και Αντιδήμαρχος 
του Δήμου Υμηττού για τρεις τετραετίες και ήμουν υποψήφιος δήμαρχος το 2006. 
Συμμετείχα ως πρόεδρος και μέλος σε νομικά πρόσωπα και επιτροπές  του δήμου, καθώς 
επίσης και σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης Αττικής. 
Είμαι μέλος της ΕΛΜΕ Πειραιά και εκλεγμένος στο Δ.Σ για τρεις θητείες, μέλος της Ένωσης 
Ελλήνων χημικών και εκλεγμένος στη Σ.Τ.Α και στο Δ.Σ του περιφερειακού τμήματος Αττικής 
και Κυκλάδων, μέλος σε κοινωνικούς επιστημονικούς και πολιτιστικούς  φορείς. 
Οργάνωσα και συμμετείχα σε  σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες για θέματα παιδείας, 
τοπικής αυτοδιοίκησης, (ΚΕΔΕ,ΕΝΠΕ) οικονομικά τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβάλλοντος, 
απορρίμματα, φυσικής, χημείας, βιολογίας, διατροφής και υγείας, πράσινης ανάπτυξης 
συνδικαλιστικά κα. 
Είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ και έχω διατελέσει γραμματέας Τ.Ο και μέλος Ν.Ε Β2 (σημερινή Β1) 
Αθήνας, καθώς και μέλος της Π.Ε.Κ εκπαιδευτικών και στην εκτελεστική γραμματεία της 
ΠΑΣΚ χημικών. 
Πιστεύω σε μια αυτοδιοίκηση  ανεξάρτητη, αυτόνομη χωρίς δεσμεύσεις στην 
υπηρεσία των πολιτών. Πιστεύω στις δημοκρατικές διαδικασίες, στην ομαδική 
δουλειά, στο διάλογο και στις συνεργασίες που έχουν στόχο την λύση προβλημάτων 
και παραγωγή έργου για το κοινό συμφέρον. 
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