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ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ 

 

 
Εργασιακή Εµπειρία – Σταδιοδροµία 

•  1994-1995 Duewag Corporation, Σακραµέντο, ΗΠΑ. Κατασκευή οχηµάτων τραµ.   
•  1995-1997 Στρατιωτική θητεία, Διαβιβάσεις.   
•  1997-2000  Siemens AG, Erlangen, Γερµανία. Κατασκευή οχηµάτων µετρό.   
•  2000-2000  Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών, Τεχνικές προµήθειες.   
•  2001-2001 Αττικό Μετρό, σχεδιασµός συστηµάτων τραµ Αθήνας.   
•  2001-2004 Τραµ ΑΕ, επίβλεψη παραγωγής και δοκιµών οχηµάτων τραµ Αθήνας.   
• 2004-2012 ΣΤΑΣΥ ΑΕ/Τραµ, τµηµατάρχης συντήρησης τροχαίου υλικού τραµ.   
• 2012-2015 ΣΤΑΣΥ ΑΕ/ΗΣΑΠ, τµηµατάρχης συντήρησης τροχαίου υλικού µετρό.   

2015-2017 Hitachi Ltd, Ho Chi Minh, Βιετνάµ. Διαχείριση συντήρησης µετρό.   
• 2018  Αττικό Μετρό, Υπηρεσίες συµβούλου για µετρό Θεσσαλονίκης.   
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• 2018-2019 Κορέα και Μέση Ανατολή. Υπηρεσίες συµβούλου για διεθνείς οίκους 
  στα πεδία τεχνικών δοκιµών και διαχείρισης έργων προµήθειας 
  τροχαίου υλικού µετρό/τραµ.   
• Πιστοποίηση τίτλου Ευρωπαίου Μηχανικού EurIng από FEANI και µέλος σε διεθνείς 
τεχνικούς οργανισµούς.  

 
 
Εκπαίδευση 

• Σχολή Αναβρύτων, Γυµνάσιο και Λύκειο   
• GWU, Washington DC, ΗΠΑ, BSc, Μηχανολόγος Μηχανικός,   
• GWU, Washington DC, ΗΠΑ, MSc, Engineering Management.   
• Πλήθος σεµιναρίων πάνω σε σιδηροδροµική τεχνολογία και management   
• Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερµανικά   
 
 
Πολιτική Σταδιοδρομία 

 
• 2012-τώρα: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ.   
• 2012 Μάιος: Υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθηνών µε τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ   
• 2012 Ιούνιος: Υποψήφιος βουλευτής Νοµού Πρεβέζης µε τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ   
• 2013 έως 2018: Πρόεδρος Π.Ο. Νότιας Αθήνας   
• 2013 έως σήµερα: Μέλος Πολιτικού Συµβουλίου της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ   
• 2014: Υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΓΕΦΥΡΕΣ (Δηµιουργία Ξανά και Δράση)   
• 2019: Υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 
• 2019: Β’ Αντιπρόεδρος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ � 
 
 
Προσωπικά Στοιχεία 
 
Facebook προσωπική σελίδα: Elias Konstas  
Facebook πολιτική σελίδα: Ηλίας Κώνστας - Elias Konstas 
Twitter: Elias Konstas 
Instagram: eliaskonstas   
Αρθρογραφία στις ιστοσελίδες Marketnews.gr και politicaldoubts.gr 
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Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ  

• Διότι διαµορφώνει πολιτικό λόγο χωρίς εξαρτήσεις από οµάδες συµφερόντων.   
• Διότι προτάσσει τη λογική, απαλλαγµένη από ιδεοληψίες.   
• Διότι είναι το βέλτιστο όχηµα για πολίτες που επιθυµούν συµµετοχή στα κοινά.   
• Διότι είναι πρωτοπόρα στην ηλεκτρονική και συµµετοχική δηµοκρατία.   

 
 
Ελεύθερο µικρό κείµενο 

Τι έκανε η Ρώµη για εµάς; Αναρωτήθηκε µε στόµφο ο Τζον Κλιζ στην σουρεαλιστική 
κωµωδία των Μόντυ Πάιθονς «Life of Brian» απευθυνόµενος στους αποσχιστές 
Ιουδαίους, επιχειρώντας να τονώσει τον πατριωτισµό τους, για να λάβει διστακτικές 
απαντήσεις όπως «Υδραγωγείο», «Άρδευση», «δηµόσια λουτρά», «ειρήνη» και καµιά 
δεκαριά άλλα ευεργετήµατα. Απρόθυµα ο Κλιζ παραδέχεται τα ρωµαϊκά έργα και 
απαριθµώντας τα επαναλαµβάνει, «εντάξει, πέρα από αυτά, τι έκανε η Ρώµη για 
εµάς!;»  

Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για εµάς; Αναρωτιούνται αντίστοιχα σήµερα πολλοί 
συµπολίτες µας, αµφισβητώντας το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και στις πιο ακραίες 
εκφάνσεις αυτής της αµφισβήτησης υιοθετούν αποσχιστικές τάσεις και δραχµικές 
χίµαιρες.Το ίδιο το ερώτηµα έτσι όπως τίθεται δείχνει µια αντίληψη αποστασιοποίησης 
από τα ευρωπαϊκά δρώµενα. Και όµως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει για το 
80% περίπου των νοµοθετικών µέτρων της Ένωσης. Η αποστασιοποίηση λοιπόν είναι 
άρνηση ευθύνης, όµως η ευθύνη είναι δοµικό συστατικό της αντιπροσωπευτικής 
δηµοκρατίας. Η επιλογή µας ως προς τα πρόσωπα και τις ιδέες που στέλνουµε να µας 
εκπροσωπήσουν ως Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διαµορφώνει το είδος του 
περιβάλλοντος που θα ζήσουµε τα προσεχή χρόνια. Ας αναρωτηθούµε λοιπόν πως 
οραµατιζόµαστε τη ζωή µας και ας το κάνουµε πράξη. Η κάλπη είναι η αρχή! 


