
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

του Πέτρου Θ. Πετρακόπουλου 
Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα.  
Είναι παντρεμένος με την Τέμη Πετρακοπούλου, κόρη του μεγάλου Σπετσιώτη αρχιτέκτονα Φίλιππου Βώκου, 
κι έχουν δύο γιους, το Θοδωρή και το Φίλιππο, που ζουν ο πρώτος στην Αθήνα κι ο δεύτερος στο Λονδίνο. 
Απεφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών (Doerpfeld Gymnasium) το 1972. Όντας κάτοχος, πέραν του 
ελληνικού, και γερμανικού απολυτηρίου, σπούδασε Αρχιτεκτονική  στο Τ.U.Η. (Τechnische Universitaet 
Hannover) απο το 1972 ως το 1976, λαμβάνοντας σε ηλικία 21 ετών το πτυχίο του αρχιτέκτονα μηχανικού 
(Diplom Ingenieur). Aκολούθως έκανε parttime μετεκπαίδευση (και πάλι στο TUΗ - καθηγητής F.D.Hemmer) 
ως το 1979 με θέμα: "Ein neues Gesundheitssystem fuer Griechenland -das Gesundheitszentrum als Kern 
des Systems - Nachsorgekliniken" (Nέο σύστημα υγείας για την Ελλάδα - το Κέντρο Υγείας ως πυρήνας 
του νέου συστήματος - Κλινικές after-care).  
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό (6/79-9/81).  
Ομιλεί άριστα Γερμανικά και Αγγλικά και λίγα ιταλικά. 
Ζει μεταξύ Αθήνας και Σπετσών, κατοικώντας ως δημότης Σπετσών πλέον στο αρχοντικό της οικογένειας 
Βώκου, το οποίο αποκατέστησε και ανακαίνισε προσωπικά το 2005. 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 
Την περίοδο 1977-1983 διετέλεσε βασικό στέλεχος του Αρχιτεκτονικού Γραφείου Φ.Σ.Βώκος & Συν/τες.  
Από το 1983 ως το 1986 ήταν βασικό στέλεχος της ομάδος Κέντρων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και συμ-
μετείχε ενεργά (και λόγω εξειδίκευσης) στο σημαντικό πρόγραμμα της σύνταξης προτύπων προδιαγραφών 
και της δημιουργίας 140 Κέντρων Υγείας ανά την ελληνική επικράτεια. Στην συνέχεια διετέλεσε συμβα-
σιούχος του ΥΠΕΧΩΔΕ (Διεύθυνση Κατασκευών – Β1), απ' όπου παρητήθη το 1988.  
Παραλλήλως από το 1986 εντάχθηκε στην νεοσυσταθείσα, ως συνέχεια του αρχιτεκτονικού γραφείου 
Φ.Σ.Βώκου, Μελετητική Εταιρεία Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΜΕΑΣ ΕΠΕ και απο το 1989 έγινε συνδια-
χειριστής της, το δε 2009 έγινε Πρόεδρος της ΜΕΑΣ Α.Ε., όπως εξελίχθηκε η εταιρεία.  
Ασχολήθηκε με πληθώρα σημαντικών αρχιτεκτονικών μελετών Δημοσίων & Ιδιωτικών έργων, όπως 11 
Πανεπιστημιακών κτιρίων (μεταξύ των οποίων και της αναμόρφωσης της Νομικής Σχολής του Παν/μίου 
Αθηνών), 18 σχολικών κτιρίων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της στέγασης των Μακεδονικών τάφων και 
της ανασύνθεσης του Τύμβου των Στρατιωτικών στη Βεργίνα, ξενοδοχείων και Σ.Ε.Α., του κτιρίου γραφείων 
των επιχειρήσεων Κοπελούζου, του master-plan του Βοτανικού για τη Διπλή Ανάπλαση, της ανάπλασης 
του Πειραιά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004, του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, του Ιδρύματος 
Μείζονος Ελληνισμού, πολλών νεοκλασσικών κτιρίων, των Σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου 
Αθηνών κ.α., και κυρίως του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοϊας, που εκπροσώπησε το 2004 το Ελληνικό 
Δημόσιο στη Biennale της Βενετίας. 
 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ  

 2008-2010 Πρόεδρος ΣΕΓΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών) 

 2006-2007 Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ  

 2004-2005 Μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ  

 1994-2004 Εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή EUROPAN 

 1999-2001 Εκπρόσωπος (delegate) της Ελλάδας στη Γ.Σ. του EUROPAN 

 1997-1998 Πρόεδρος της διεθνούς κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού EUROPAN 6  

 1996-1997 Αντιπρόεδρος της διεθνούς κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού EUROPAN 5 

 1975-1976 Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Αννοβέρου  

 1974-1975 Πολιτιστικός υπεύθυνος Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Αννοβέρου  

 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Δραστηριοποιήθηκε έντονα στα ελληνογερμανικά πράγματα, με αποτέλεσμα, τον Ιούνιο του 2005 ο Πρόε-

δρος της Ο.Δ. Γερμανίας H. Koehler να του απονείμει το παράσημο του Σταυρού της Αξίας της Ομοσπον-

διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την σημαντική προσφορά του στις ελληνογερμανικές μορφωτικές 

και πολιστικές σχέσεις. Αναλυτικά διετέλεσε: 

 2017- σήμερα Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών  

 2016-σήμερα Γεν. Γραμματέας Συλλόγου Αποφοίτων Ιδρύματος Γερμανικής Σχολής Αθηνών  

 2010-2016 Γεν. Γραμματέας του Ιδρύματος της Αναργυρείου & Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών  

 2004-2008 Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Ιδρύματος Γερμανικής Σχολής Αθηνών  

 1984-86, 1990-94, 2004-06 Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Ιδρύματος Γερμανικής Σχολής Αθηνών 

 1981-2010 Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Αποφοίτων Ιδρύματος Γερμανικής Σχολής Αθηνών 

 1998-2004 Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων του Ιδρύματος Γερμανικής Σχολής Αθηνών 



ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΚΣΣ: 

 Επεξεργάστηκε με τον τότε Πρόεδρο Γ. Δάσιο και τον ειδικό αναπτυξιακό σύμβουλο Λ.Διγώνη το ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα της μετατροπής της ΑΚΣΣ σε Διεθνές Εκπαιδευτικό κι Επιστημονικό Κέντρο. 

 Συμμετείχε στην ομάδα που πέτυχε την οικονομική διάσωση του Ιδρύματος (Γ.Δάσιος) ως επικεφαλής 
της ομάδας διαπραγμάτευσης με την ΕΤΕ. 

 Οργάνωσε από τεχνικής πλευράς τις νομικές ενέργειες υπεράσπισης της σημαντικής περιουσίας του 
Ιδρύματος (πλήρης αποτύπωση της περιουσίας, αναγνώριση ορίων από τους ομόρους, κλπ. 

 Επί Προεδρίας Δάσιου ανέλαβε την εκπροσώπηση της Ε.Ε. και τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και 
την τοπική κοινωνία με μεγάλη επιτυχία. 

 Ήταν ο εμπνευστής και ο επικεφαλής της ένταξης του Ιδρύματος της ΑΚΣΣ στο δίκτυο στο δίκτυο 
Εκπαιδευτικού Τουρισμού του ΥΠΕΞ (www.grect.gr) 

 Ανέλαβε επί Προεδρίας Δάσιου, από κοινού με τον ειδικό αναπτυξιακό σύμβουλο Λ.Διγώνη, τις δια-
πραγματεύσεις με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και λοιπούς φορείς (Πρεσβείες κλπ.) 

 Ως Γεν. Γραμματέας οργάνωσε το εσωτερικό του Ιδρύματος (αρχείο, επεξεργασία Εσ. Κανονισμού από 
κοινού με τον Αντιπρόεδρο (21010-2103) κ. Παπαθανασίου κλπ.) 

 Εξεπόνησε, πλήρη τεχνικό φάκελο για το project της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του κεντρικού 
κτηρίου Α και την δημιουργία ενός σύγχρονου πολιτιστικού/συνεδριακού αμφιθεάτρου – auditorium, το 
οποίο είναι προς τελική έγκριση από την Περιφέρεια Αττικής για ένταξη στο ΣΕΣ, δωρεάν, με τη συν-
εισφορά μελών του ΣΕΓΜ. 

 Εξεπόνησε πλήρη προμελέτη και τεχνικό φάκελο της οικίας Αναργύρου (σημαντικό μνημείο ιδιοκτησίας 
του Ιδρύματος), σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ., για την αξιοποίησή της ως 
πολιτιστικού χώρου, δωρεάν. 

 Ανέλαβε δωρεάν την πλήρη μελέτη και επίβλεψη της ανακατασκευής του Κτιρίου «Γ» του οικοτροφείου 
(2-4/2015), μετατρέποντας το σε ξενώνα αντάξιο των δράσεων της ΑΚΣΣ, δωρεάν (ήδη υπάρχουν 
σημαντικά θετικά αποτελέσματα αν και λειτουργεί μόλις τρεις μήνες). 

 Έχει αναλάβει δωρεάν την διαδικασία (εκπόνηση τοπικού ρυμοτομικού) και τη μελέτη για τη μεταστέγαση 
του Λυκείου Σπετσών σε νέο κτίριο, στο οικόπεδο της ΑΚΣΣ (σε συνεννόηση με τον ΟΣΚ). 

 Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών, ο οποίος έφερε την ιστιοπλοϊα κοντά στα παι-
διά του νησιού με δωρεάν μαθήματα, αφού τον προικοδότησε το Ίδρυμα με εγκαταστάσεις και σκάφη. 

Το 2016, σε εκπομπή του καναλιού ART για την ΑΚΣΣ χαρακτηρίστηκε ως ο «αναμορφωτής του Ιδρύμα-

τος» (βλ. https://www.youtube.com/watch?v=0Bg8m4Kh1cA)   

 

 

http://www.grect.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=0Bg8m4Kh1cA

