
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Ο Παναγιώτης Αντωναρόπουλος γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα όπου συνεχίζει να ζει 

και να εργάζεται. Είναι παντρεμένος με τη Νάντα Βλάχου-Αντωναροπούλου. 

Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών 

στην Πλάκα το 1975 και την ίδια χρονιά εισήχθη στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του 

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου από όπου έλαβε το Δίπλωμα του Πολιτικού 

Μηχανικού το 1980.  Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό. 

Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα. 

 

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία τον Οκτώβριο του 1983 στο χώρο των 

μελετών Δημοσίων έργων συνεργαζόμενος με τη Μελετητική Εταιρεία ΥΔΡΟΜΕΤ ΕΠΕ 

του αείμνηστου Κωνσταντίνου Ζέρη, ασχολούμενος κυρίως με μελέτες Υδραυλικών 

έργων αλλά και Στατικών, Περιβαλλοντικών και άλλων. Η συνεργασία αυτή οδήγησε 

στη σύσταση της Μελετητικής Εταιρείας Ε' τάξεως «Κ.ΖΕΡΗΣ-

Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» το 1990. Η Ζ&Α ΕΠΕ 

ασχολήθηκε με πληθώρα μελετών Δημοσίων έργων, κυρίως Υδραυλικών, μερικά από τα 

οποία είναι από τα μεγαλύτερα που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα.  

 

Ο Παναγιώτης Αντωναρόπουλος είναι σήμερα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

«Ζ&Α Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΜΕ (Ζ&Α ΑΜΕ)». Η εταιρεία 

αμέσως μετά την ίδρυσή της ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα πέραν του Ελληνικού 

χώρου και στον Ευρωπαϊκό, συνεργαζόμενη με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Εταιρείες σε 

μελέτες χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή επιτροπή.  

 

Συμμετείχε είτε ως συντονιστής, είτε ως υπεύθυνος έργου σε όλες τις συμβάσεις των 

Εταιρειών τα τελευταία 30 χρόνια και ασχολήθηκε με έργα που καλύπτουν όλο το φάσμα 

της δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως έργα ύδρευσης και μεταφοράς νερού, έργα 

αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, έργα αποχέτευσης ομβρίων, αντιπλημμυρικά 

έργα, έργα διευθέτησης ποταμών, αρδευτικά έργα, φράγματα, έργα διαχείρισης υδατικών 

πόρων, μελέτες υδροηλεκτρικών έργων, μικρά και μεγάλα έργα αποχέτευσης 

συγκοινωνιακών έργων, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στατικές μελέτες 

μεγάλων τεχνικών έργων, στατικές μελέτες κτιριακών έργων, κ.λπ.  

 

Έχει επίσης σημαντική εμπειρία στην επίβλεψη μεγάλων υδραυλικών και κτιριακών 

έργων. Ιδιαίτερα ασχολείται με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών σε υδραυλικά 

έργα, όπως εφαρμογές μεθοδολογίας για τον εντοπισμό των διαρροών σε δίκτυα 

ύδρευσης, αναβάθμιση δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης κ.λπ. 

 

Από το 2008 και μετά έστρεψε το ενδιαφέρον της Εταιρείας στην δραστηριοποίηση στο 

εξωτερικό διαβλέποντας τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε ο κλάδος στην Ελλάδα. Η 

Εταιρεία στόχευσε στην ανάληψη Συμβάσεων κυρίως στην Αφρική χρηματοδοτούμενων 

από Διεθνείς Οργανισμούς και κυρίως από την Παγκόσμια τράπεζα. Ως αποτέλεσμα 

αυτής της προσπάθειας η Εταιρεία σήμερα διαθέτει Θυγατρικές Εταιρείες η 

Παραρτήματά της στην Κύπρο, την Αιθιοπία, την Ρουάντα, την Ζάμπια και τον 

Μαυρίκιο εκτελεί δε η έχει εκτελέσει συμβάσεις και στην Ουγκάντα, το Νότιο Σουδάν,  



την Τανζανία και την Υεμένη. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναληφθεί περισσότερες των 

είκοσι συμβάσεων στο εξωτερικό οι οποίες βοήθησαν την Εταιρεία να αντιμετωπίσει την 

μεγάλη ύφεση στο τομέα των Μελετών Δημοσίων έργων στην Ελλάδα. 

 

Ο Παναγιώτης Αντωναρόπουλος ασχολείται ενεργά με τα συνδικαλιστικά θέματα των 

Εταιρειών Μελετών. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών 

Γραφείων Μελετών) επί δέκα συναπτά έτη, από το 1998 έως το τέλος του 2007 και ως 

πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου για δύο θητείες, από το 2004 έως το 2007. 

Ασχολήθηκε ενεργά με τα θέματα προώθησης της δραστηριοποίησης των Ελληνικών 

Εταιρειών στο εξωτερικό και εκπροσώπησε το Σύνδεσμο στην EFCA, τον Ευρωπαϊκό 

Σύνδεσμο Εταιρειών  μελετών και την FIDIC. Συμμετείχε ενεργά σε επιτροπές που 

επεξεργάστηκαν θέματα του Συνδέσμου και ειδικά  στη σύνταξη του Νόμου, των 

Προεδρικών διαταγμάτων και των Υπουργικών αποφάσεων για την αναθεώρηση του 

θεσμικού πλαισίου μελετών Δημοσίων Έργων. 

  


