ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ημερ. γέννησης 4 Ιουνίου 1947
Τόπος γέννησης Μαρούσι Αττικής.
Όνομα πατέρα Φώτιος
Διεθνής τερματοφύλακας του Παναθηναικού και της
Εθνικής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ,γεννήθηκα και
μεγάλωσα στο Μαρούσι όπου μένω μέχρι και σήμερα.
Στο Γυμνάσιο φοιτώ στη σχολή εμποροπλοιάρχων
Πρωτέα στον Πειραιά για 3 χρόνια.
Ξεκίνησα τον αθλητισμό με την καλαθοσφαίριση στον Γ.Σ.
Αμαρουσίου και κατόπιν με το ποδόσφαιρο στον Α.Ο.
Αμαρουσίου
Το 1964, σε ηλικία 17 ετών μεταγράφηκα στον
Παναθηναικό, Συμμετείχα σε 302 αγώνες πρωταθλήματος
και 18 ευρωπαικούς, Το 1971ήμουν μέλος της ομάδας
που αγωνίστηκε στον τελικό του κυπέλλου

Πρωταθλητριών στο Γουέμπλει εναντίον του Άγιαξ.με
σημαντική συμβολή στη νίκη με 3 – 0 επί του Ερυθρού
Αστέρα που έδωσε την πρόκριση για τον τελικό,
Συμμετείχα στις Εθνικές ομάδες Νέων και Ελπίδων με ένα
Βαλκανικό κύπελλο, 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με
την Εθνική ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων, 30
συμμετοχές στην Εθνική ανδρών με συμμετοχή στο
Κύπελλο Ευρώπης το 1980 στη Ρώμη.
Το 1979 το ποδόσφαιρο αλλάζει και γίνεται
επαγγελματικό, όπου υπογράφω το πρώτο επαγγελματικό
συμβόλαιο.
Το 1983 έπειτα από 19 χρόνια αποχωρώ από τον
Παναθηναικό συνεχίζοντας για ένα χρόνο ακόμη στον
Ο.Φ.Η.
Από το 1984 ασχολούμαι με την προπονητική έως το
1990.
Παράλληλα από το 1985 διατηρούσα οικογενειακή
επιχείρηση καυσίμων.
Το 2005 αναλαμβάνω γενικός αρχηγός στην
ποδοσφαιρική ομάδα του Γ.Σ. Αμαρουσίου και το 2010
αναλαμβάνω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην
ΚΑΕ Αμαρουσίου μετά την παραίτηση της οικογένειας
Βωβού (όπου συμμετείχε στο πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ ) Α1
κατηγορία. Επίσης συμμετέχω σαν ταμίας στο Δ.Σ. του
συνδέσμου Ανωνύμων εταιριών Μπάσκετ έως και το Μάιο
του 2012.
Την περίοδο 2007 – 2012 επιλέχτηκα και διετέλεσα
Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου
Αμαρουσίου.

Από το 2010 έως το 2015 εξελέγην Πρόεδρος των
Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του Παναθηναικού
Το 2014 εξελέγην 1ος επιλαχών Δημοτικός Σύμβουλος με
το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Πατούλη.
Το 2011 συμμετέχω για πρώτη φορά σαν μέλος του Δ.Σ.
της ΠΑΕ Παναθηναικός και από το 2012 έως τις 29
Σεπτεμβρίου 2017 σαν Α Αντιπρόεδρος.
Με την ίδρυση της Παναθηναικής Συμμαχίας και αφού
εξελέγην μέλος της, ήμουν ταμίας του Δ.Σ.
Τον Ιανουάριο του 2018 αναλαμβάνω Δημοτικός
Σύμβουλος στον Δήμο Αμαρουσίου.
Από το Σεπτέμβριο 2017 ανέλαβα Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ Παναθηναικός έως
σήμερα.
Παντρεμένος με τη Μόσχα Κατηφόρη και έχω ένα γιο το
Λάρυ Κωνσταντίνου και μια κόρη Βάσια Κωνσταντίνου.

