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Βιογραφικό

Ο Θανάσης Κοντογεώργης είναι ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της
Κυβέρνησης από τον Ιούλιο του 2019 με κύριες αρμοδιότητες τον προγραμματισμό και το
συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων για την υλοποίηση των κεντρικών πολιτικών της
κυβέρνησης, του ευρωπαϊκού προγράμματος Ενισχυμένης Εποπτείας, των μεταρρυθμίσεων
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Εθνικού Σχεδίου
Μεταρρυθμίσεων, ειδικότερων εθνικών σχεδίων για θέματα κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης καθώς και για την ετήσια προετοιμασία του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής
Πολιτικής. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού αποτελεί, μεταξύ άλλων, την εθνική
συντονιστική αρχή για την τεχνική βοήθεια που παρέχεται στη χώρα από τη Γ.Δ.
Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ καθώς και για την υλοποίηση και παρακολούθηση των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχει την ευθύνη κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγράμματος
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.
Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης μέχρι και το 2014,παρέχοντας
υποστήριξη στο γραφείο Πρωθυπουργού, τον Υπουργό Οικονομικών, το Υπουργείο
Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Το ίδιο διάστημα, διετέλεσε μέλος του
Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ενώ συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, καθώς στην κατάρτιση πλήθους
νομοσχεδίων, μεταξύ άλλων, για τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία, τις επιχειρήσεις,
το τραπεζικό σύστημα.
Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
με μεταπτυχιακές σπουδές του στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση, στο Πανεπιστήμιο
Harvard των ΗΠΑ (Master in Public Policy-Harvard Kennedy School of Government). Είναι
δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ιδρυτής-δικηγόρος της ΚΤΑ
Legal, με πολυετή πείρα στην εκπροσώπηση επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου. Είναι
παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

----

Thanasis Kontogeorgis has been the Secretary General for the Coordination of the
Government since July 2019, having as main responsibilities the planning and coordination of
the government actions for the implementation of key policies, the European Enhanced
Surveillance Program, the reform part of the National Resilience and Recovery Plan “Greece
2.0”, the National Reform Plan , policies for dealing with the pandemic crisis, national
horizontal plans for the economic and social development as well as the annual preparation
of the Consolidated Government Plan . The General Secretariat for Coordination is, among
others, the national coordinating authority for the technical assistance provided to the
country by the EU DG Reform as well as for the implementation and monitoring of the
Sustainable Development Goals and is responsible for the preparation of the Strategic Projects
Pipeline.
He has served as Legal Adviser to the Greek Government until 2014, providing support to the
Office of the Prime Minister, the Minister of Finance, the Ministry of Culture and the General
Secretariat of the Government. At the same time, he was a member of the Government
Council for Private Debt Management and vice-chairman of the Hellenic Accounting and
Auditing Standards Oversight Board (HAASOB) while actively participating in negotiations
with the European Commission, the IMF and the ECB, as well as drafting a number of bills on
tax and accounting legislation , businesses and the banking system.
He graduated from Athens College and the Law School of the University of Athens, with a
postgraduate degree in Public Policy and Administration from Harvard University (Master in
Public Policy-Harvard Kennedy School of Government). He is a lawyer at the Supreme Court
and the Council of State , founder-lawyer of KTA Legal, with many years of experience in
representing companies and public bodies. He is married and has two children.

