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Ο Αντώνης Βαρθολομαίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957.  

Είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (1980) και ως Ph.D Candidate ολοκλήρωσε τον 
κύκλο σπουδών των πτυχίων Μάστερ και Διδακτορικό και εργάστηκε στη διδακτορική του διατριβή στα 
Χρηματοοικονομικά & τη Διεθνή Οικονομία στο Πανεπιστήμιο FORDHAM της Νέας Υόρκης (1986). 

Ξεκίνησε να εργάζεται στον τραπεζικό χώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην ATLANTIC BANK OF 
NEW YORK το 1981 και στη συνέχεια στην OLYMPIAN BANK μέχρι το 1992. Εξειδικεύτηκε σε θέματα 
χρηματοδοτήσεων, επενδύσεων, κεφαλαιαγοράς, κτηματαγοράς και ανάπτυξης ακινήτων καθώς και τιτλοποίησης 
στεγαστικών δανείων και διετέλεσε ανώτερο και ανώτατο διευθυντικό στέλεχος.  

Γύρισε στην Ελλάδα το 1992 και ανέλαβε θέσεις ευθύνης στην υπό ανάπτυξη τραπεζική βιομηχανία (Ιnterbank, 
Εγνατία Τράπεζα) στους τομείς της Στεγαστικής Πίστης, της Τεχνολογίας, του Ελέγχου Πίστης και 
Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και σε θυγατρικές τραπεζών με αντικείμενο την Κεφαλαιαγορά.  

Τον Ιανουάριο του 2000, ανέλαβε τις θέσεις, αρχικά του Γενικού Διευθυντή και μετέπειτα του Εκτελεστικού 
Αντιπροέδρου της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. 

Τον Ιούνιο του 2004 εκλέχτηκε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Τον Μάιο του 
2005 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μετέπειτα ορίστηκε Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων 
Σύμβουλος μέχρι την αποχώρησή του τον Μάιο του 2010. Κατά τη διάρκεια της θητείας του οδήγησε την 
εταιρεία στη επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και αύξησης κερδοφορίας και ήταν υπεύθυνος για τη 
διαμόρφωση και υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, καθώς και για τον συνεχή εκσυγχρονισμό και τη 
χρηματοοικονομική αναδιοργάνωσή της.  

Από τον Δεκέμβριο του 2010 μέχρι και τον Ιούνιο του 2012 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.  

Από τον Απρίλιο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2013, διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.). Ως μέλος του Δ.Σ. συμμετείχε ενεργά, 
από τα πρώτα κιόλας στάδια της δημιουργίας του Ταμείου, στην ανάπτυξη όλων των στρατηγικών για την 
ιδιωτικοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Π.Α.Π., Λιμάνι Πειραιά, Αεροδρόμιο Ελληνικού κ.α.).  

Από τον Απρίλιο 2013 έως τον Ιούλιο 2015 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
Κατά τη διετία της παραμονής του στο τιμόνι της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εφάρμοσε ένα υψηλών απαιτήσεων και μεγάλου 
εύρους πρόγραμμα αναδιοργάνωσης, μετατρέποντας την ΕΥΔΑΠ από εταιρεία χαμηλής αποτίμησης, χωρίς 
ρευστότητα και με πλήθος εσωτερικών προβλημάτων, σε μια εύρωστη οικονομικά εταιρεία με ταμειακά 
διαθέσιμα άνω των 200 εκατ. ευρώ και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό  

Από τον Ιούλιο του 2019 εκλέχτηκε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank Α.Ε. και 
ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, αρμόδιου για τους τομείς του Retail, Digital, 
Wholesale, Operations και Information Technology με ευθύνη τον σχεδιασμό και την εφαρμογή όλων των 
σχετικών στρατηγικών με απευθείας αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, με 
αυτή την αρμοδιότητα ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή του στρατηγικού μοντέλου για τους 
τομείς Retail, Digital, Wholesale, Operations και Information Technology το οποίο αποτελείται από ένα 
καινοτόμο πλάνο αναδιοργάνωσης που έχει στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών, συστημάτων και 
ροών εργασίας.  

Έχει διδάξει Στρατηγικό Σχεδιασμό και Στρατηγική Τεχνολογία στο FORDHAM Graduate Business School ενώ 
έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε θέματα Τιτλοποίησης και Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης. Κατά την 
περίοδο 2011 - 2015 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος 
Καραμανλής».  

Ως πρώην πρωταθλητής της Εθνικής Ομάδας Στίβου Εφήβων της Ελλάδας, εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά 
στην υποστήριξη διαφόρων αθλητικών εκδηλώσεων, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.  


