Ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος γεννήθηκε στην Ύδρα από τον Γεώργιο και την Αναστασία
Αναστοπούλου.
Ο πατέρας του ήταν έµπορος στην Ύδρα.
Σπούδασε οικονοµικά και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων και επιµορφωτικών
προγραµµάτων που έχουν σχέση µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στο Πολεµικό Ναυτικό και είναι πατέρας τριών παιδιών:
της Αναστασίας, της Μαρίας και της Αλεξίας. Είναι ιδιοκτήτης και ∆ιευθυντής Φοροτεχνικού
γραφείου.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
Έχει διατελέσει:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκλεγµένος Νοµαρχιακός Σύµβουλος Αττικής για έξι (6) χρόνια,
Νοµαρχιακός Σύµβουλος Πειραιά τέσσερα (4) χρόνια,
∆ηµοτικός σύµβουλος ∆ήµου Ύδρας για τέσσερα (4) χρόνια,
∆ήµαρχος Ύδρας από 1-1-1995 έως σήµερα,
Μέλος ∆ιοικητικού συµβουλίου Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής,
Πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής Ύδρας,
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου Ύδρας,
Πρόεδρος Υδραϊκού Ναυτικού Οµίλου Ύδρας,
Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Τζαννείου Νοσοκοµείου.
Ιδρυτικό µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ιστορικών Αναπαραστάσεων.
Σήµερα είναι :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ήµαρχος Ύδρας.
Αντιπρόεδρος του Νοσοκοµείου Ύδρας
Αντιπρόεδρος του Γηροκοµείου Ύδρας.
Πρόεδρος του ∆ικτύου Ιστορικών- ∆ιατηρητέων Μνηµείων.
Μέλος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
Μέλος του Τοπικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου Αττικής,
Μέλος του Εποπτικού Συµβουλίου Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού
Αττικής,
Μέλος της Επιτροπής Οικονοµικών της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
Ελλάδος.
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ιστορικών Πόλεων, ·
Πρόεδρος της Νησιωτικής Αµφικτιονίας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, ·
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Επιστηµόνων Φοροτεχνών Ελλάδος.

Έχει τιµηθεί:

•
•
•
•
•
•

Με το χρυσό αστέρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το χρυσό µετάλλιο του Ερυθρού Σταυρού.
Με το Μεγάλο Βραβείο ΙΠΕΚΤΣΙ.
Με το χρυσό µετάλλιο Φίλων της ΟΥΝΕΣΚΟ,
Με το χρυσό µετάλλιο Φίλων του Προσκοπισµού.
Έχει λάβει πλήθος τιµητικών διακρίσεων και πολλές φορές συµµετέχει σε συνέδρια ως
Εισηγητής.
Πρωτοβουλίες:

•

•

Έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οικολογίας,
αειφόρου ανάπτυξης µικρών νησιών, καθιέρωσης δεύτερης σηµαίας ευκαιρίας για το
Ελληνικό νηολόγιο, για θέµατα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Ελληνοτουρκική φιλία. Επίσης για θέµατα µε τη ναυτική παράδοση, και κατόπιν δικής
του πρωτοβουλίας πραγµατοποιήθηκαν στην Ύδρα, δύο φορές, υπό την αιγίδα του
∆ήµου Ύδρας, τα ∆ιεθνή Συµπόσια Αρχαίας Ναυπηγικής µε την συµµετοχή επιστηµόνων
από όλον τον κόσµο.
Εισηγήσεις του για θέµατα φορολογίας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δηµοσιευθεί στον
ηµερήσιο και περιοδικό τύπο.

