
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος γεννήθηκε στο Βόλο το 

Δεκέμβριο του 1956 και ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 1975 

ως φοιτητής.  

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τον πρώτο κιόλας 

χρόνο των σπουδών του εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος. Διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής του 

Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας στη Βόρεια Ελλάδα. 

Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως 

έφεδρος αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία. 

Ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση και είχε συνεχή παρουσία και συμμετοχή σε 

συλλογικές προσπάθειες. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΠΑΣΚΕ Τραπεζών (1977), 

γραμματέας της ΠΑΣΚΕ Ν. Θεσσαλονίκης (1997), επί σειρά ετών υπεύθυνος 

Συνδικαλιστικού και μέλος της Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Θεσσαλονίκης έως και το 2000. 

Διετέλεσε Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Ιούνιος 1997 – 

Νοέμβριος 2000).  

Διετέλεσε μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) από 

την ίδρυσή της το 1994 έως και το 2001. 

Ως μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΘ Α.Ε. ανέλαβε, την τριετία 2001-2003, τα καθήκοντα του  

Εντεταλμένου Συμβούλου του Δ.Σ. της εταιρείας. 

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου της πόλης εκλέχτηκε για πρώτη φορά το 2002 με το 

συνδυασμό του υποψήφιου Δημάρχου Σπύρου Βούγια. Κατά την πρώτη διετία της 

θητείας του διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Το 2005 ο Γιάννης Μπουτάρης, ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος, ο Αντρέας Κουράκης 

και ο Λάζαρος Ζαχαριάδης ξεκίνησαν το εγχείρημα της δημιουργίας ανεξάρτητης 

αυτοδιοικητικής κίνησης με στόχο την αλλαγή στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το 

Φεβρουάριο του 2006 ιδρύθηκε η Δημοτική παράταξη Πρωτοβουλία για τη 

Θεσσαλονίκη η οποία συμμετείχε στις εκλογές και εκπροσωπήθηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο από τον Γιάννη Μπουτάρη, τον Παναγιώτη Αβραμόπουλο και τον Αντρέα 

Κουράκη. 

Στις εκλογές του 2010, εκλέχτηκε εκ νέου Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό της 

Πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη και ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Ιανουαρίου 2011. Μετά την νέα εκλογική νίκη της 

παράταξης το 2014,  κατά την οποία αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός 

Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, εκλέχθηκε εκ νέου στη θέση του, ως Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. 

 


