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ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Να συστηθούμε ξανά!
Γεννήθηκα στις 4 Νοεμβρίου 1967 στην Βέροια της Μακεδονίας 
και μεγάλωσα στις γειτονιές της Αμφιθέας.

Τρίτο τέκνο οικογένειας εκπαιδευτικών, φοίτησα ως μαθητής στην 
Ευαγγελική Σχολή και πέτυχα την εισαγωγή μου στο Τμήμα Διοίκη-
σης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Είμαι κάτοχος Διαπανεπιστημιακού - Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 
και Αυτοδιοίκηση. Εκπλήρωσα την στρατιωτική μου θητεία υπηρετώ-
ντας στο στρατό ξηράς.

Παράλληλα με τις σπουδές μου, ανέπτυξα έντονη ενασχόληση με τα κοι-
νά και το 1986 εξελέγην Γενικός Γραμματέας της ΟΝΝΕΔ Παλαιού Φαλή-
ρου. Διετέλεσα μέλος της Κ.Ε. ΟΝΝΕΔ για δύο θητείες καθώς και μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, παντρεμένος με την Κωνσταντινουπολίτισσα 
Θεοδώρα Λαγού και πατέρας δυο φοιτητών, της Δανάης και του Στάθη, ζω 
και εργάζομαι στο Παλαιό Φάληρο, την πόλη που μεγάλωσα και αγαπώ.

Το 1994 εξελέγην για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος και έκτοτε εκλέγο-
μαι ανελλιπώς. Από το 2006 έως και σήμερα εκλέγομαι με τον συνδυασμό του 
Αυτοδιοικητικού μου Δασκάλου Διονύση Χατζηδάκη.



ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Είχα την τιμή να υπηρετήσω την Πόλη μας από τις θέσεις  
του Αντιδημάρχου  Διοίκησης - Οικονομικών, Παιδείας, Κοι-
νωνικής Αρωγής, Αθλητισμού, Κοινωνικών Δομών και Δη-
μοτικών Ιατρείων.  Έχω διατελέσει Γραμματέας και Αντιπρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από το 2013 έως και σήμερα έχω διατελέσει εντεταλμένος σύμ-
βουλος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εκπροσώπησα το Δήμο 
Π. Φαλήρου σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών συνεδρίων.

Είμαι εκλεγμένος εκπρόσωπος του Δήμου Π. Φαλήρου στην Κε-
ντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στη Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Αττικής καθώς και στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

Σήμερα, πιστεύω βαθιά, πως καινοτόμες ιδέες, καλές πρακτικές και 
δυνατότητες, που εφαρμόζονται σε πόλεις της Ελλάδος και της Ευ-
ρώπης, μπορούν και πρέπει να βρουν πεδίο εφαρμογής στην τοπική 
μας κοινωνία, να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, ώστε το Φάληρο μας να αξιοποιήσει, έτι περαιτέρω, 
τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα 
τα οποία διαθέτει.

Με σεβασμό στο χθες και ορμή προς το αύριο, σας συστήνομαι ξανά 
ως Υποψήφιος Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου. 
ΣυνεχίΖουμε για το Παλαιό Φάληρο!
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ΑΞΟΝΑΣ 1: Ποιοτικές, Βιώσιμες και Καινοτόμες 
Θέσεις Εργασίας στην Πόλη μας

ΑΞΟΝΑΣ 2: Αστικές Αναπλάσεις και Υποδομές 
που αντέχουν στον χρόνο 

Δημιουργία ενός συνολικού προϊόντος για προσέλκυση επενδύσεων στον χώρο της 
εστίασης, των ξενοδοχειακών υποδομών και των αθλητικών εγκαταστάσεων

Διεκδίκηση των χώρων που παραμένουν αναξιοποίητοι στα γεωγραφικά όρια του 
δήμου μας και προώθηση αναπτυξιακών project με άξονα το παραλιακό μέτωπο ως 
συγκριτικό μας πλεονέκτημα 

Προσέλκυση τουριστών από όλον τον κόσμο με ιδιαίτερη στόχευση στα ταξίδια 
τύπου city break

AΞΟΝΑΣ  2

Ξεκινάμε
το rebranding
της πόλης μας!

Αστικές Αναπλάσεις
με σεβασμό 

στο Περιβάλλον 
και την Ιστορία

Το Παλαιό Φάληρο 
πρωταθλητής στην Καινοτομία
Δημιουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων για καινοτόμους 
πολίτες του Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιω-
τικούς φορείς

Με όραμα, σχέδιο και γνώση διεκδικούμε την αξιοποίηση Εθνικών 
και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στοχεύοντας στην μέγιστη δυνατή 
απορροφητικότητα

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειών για κοινές 
προτάσεις και συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εκπληρώνουμε τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέ-
σει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα μέλη του Εθνικού Δικτύου 
Υγιών Πόλεων, μέλος του οποίου είναι η πόλη μας και εκπρόσωπός της 
στο ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, ο Γιάννης Φωστηρόπουλος

Εκμεταλλευόμαστε και προστατεύουμε το μοναδικό παραλιακό
μέτωπο της πόλης μας
• Ριζική  αναμόρφωση της παραλίας με σεβασμό στο Περιβάλλον και την Ιστορία
• Δημιουργία οργανωμένων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων 
• Ενώνουμε τις γειτονιές του Φαλήρου με τη θάλασσα 

Νέο σχέδιο στάθμευσης και πρόσβασης στον εμπορικό ιστό
• Δημιουργία χώρων στάθμευσης για δημότες και επισκέπτες
• Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
• Νέα πνοή στο Εμπορικό Κέντρο 

Επανελέγχουμε - Επισκευάζουμε – Ανακαινίζουμε
τις δημοτικές κτηριακές υποδομές
Πιστοποίηση των κτηρίων μας με στόχο:
• Την ασφάλεια σε περίπτωση σεισμού
• Την μείωση του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματός τους και την εναρμό-
νιση με το Σύμφωνο των Δημάρχων
• Την βελτίωση της λειτουργικότητας και την μείωση των εξόδων λειτουργίας τους

Αναβαθμίζουμε τον Δημόσιο χώρο
• Αποκατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων με κριτήριο την ποιότητα, την αισθητική 
αναβάθμιση και την καλύτερη προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, οικογενειών με μωρά και 
ηλικιωμένων 
• Πλήρης ηλεκτροφωτισμός δρόμων και δημοσίων χώρων με λαμπτήρες LED για 
ασφάλεια και εξοικονόμηση πόρων
• Επανασχεδιασμός και αξιοποίηση της Πλατείας του Φλοίσβου ως πόλος αναψυ-
χής και τοπόσημο του Δήμου μας

Επανασχεδιάζουμε την Δημοτική Συγκοινωνία
• Επισκευή και ποιοτική αναβάθμιση του στόλου των Δημοτικών Λεωφορείων
• Δωρεάν εξυπηρέτηση όσων έχουν Κάρτα Δημότη
• Βελτιστοποίηση των διαδρομών για την εξυπηρέτηση όλων των Φαληριωτών 
• Σύνδεση με το Μετρό



ΑΞΟΝΑΣ 3: Kαθαριότητα - Προστασία του Περιβάλλοντος, 
και Ετοιμότητα έναντι των φυσικών καταστροφών
και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγήςΣτόχος μας 

μια Πράσινη Πόλη
Καλύτερη επικοινωνία, περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία
• Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών αξιοποιώντας το δυναμικό των τεχνολογιών 
πληροφορικής με στόχο την απλοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών 
εξυπηρέτησης των δημοτών
• Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής και παρακολούθησης 
των αιτημάτων των πολιτών
• Θέσπιση της Κάρτας  του Δημότη για μοναδική πρόσβαση στα Δημοτικά 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και συμμετοχή στις δωρεάν εκδηλώσεις του Δήμου 
• Υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 
για την ενημέρωση των επισκεπτών μας σχετικά με τα αξιοθέατα και τα 
πολιτιστικά δρώμενα στον δήμο μας

Νέες Υπηρεσίες 
• Δημιουργία δικτύου έξυπνου φωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας σε 
κεντρικούς δρόμους της πόλης μας
• Εγκατάσταση WiFi hotspots σε κεντρικά σημεία της πόλης για δωρεάν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Ενσωμάτωση αισθητήρων στους νέους κάδους απορριμμάτων ώστε να προτε-
ραιοποιείται η συλλογή των απορριμμάτων ανάλογα με τον όγκο τους
• Αξιοποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) το οποίο θα 
περιλαμβάνει εφαρμογές πολεοδομικών δεδομένων, αρχείο πολεοδομίας, τεχνικών 
υπηρεσιών, δημοτικής περιουσίας, σήμανσης, φωτεινών σηματοδοτών, οδοφωτι-
σμού και σημείων ενδιαφέροντος

Καθαριότητα παντού
• Άμεση αποκομιδή απορριμμάτων
• Τακτικός καθαρισμός δρόμων και κοινόχρηστων χώρων
• Βυθιζόμενοι κάδοι σε κεντρικά σημεία για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων και 
σταδιακή επέκτασή τους στο σύνολο της πόλης

Ανακύκλωση ως πρώτη προτεραιότητα
• Μετατροπή των απορριμμάτων σε πηγή εσόδων για τον Δήμο μας
• Στόχος μας είναι το Παλαιό Φάληρο να γίνει πρωτοπόρο στην διαχείριση των απορ-
ριμμάτων
• Εγκατάσταση νέων κάδων ανακύκλωσης για διαλογή στην πηγή - Εναρμόνιση με το 
νέο νομοθετικό πλαίσιο
• Παροχή κινήτρων στον πολίτη – Συμμετοχή σε προγράμματα επιβράβευσης όσων 
ανακυκλώνουν 

Οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα
• Επικαιροποίηση των Σχεδίων Ασφαλείας
• Ανάπτυξη χαρακτηριστικών Ευέλικτης Πόλης
• Δημιουργία επιτροπής συντονισμού φυσικών καταστροφών
• Συνεργασία με την Περιφέρεια και το Υπ. Εσωτερικών για την άμεση λειτουργία 
του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης μέσω μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα
• Δημιουργία εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας

Ήπια αξιοποίηση της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος της Πικροδάφνης
• Δημιουργία οργανωμένου χώρου πρασίνου, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων 
σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους και την Περιφέρεια
• Αξιοποίηση του ρέματος ως πόλος αναψυχής και περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 

Μια πιο Πράσινη πόλη
• Δημιουργία πράσινων δωμάτων στα δημοτικά κτήρια
• Εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις σε κεντρικούς δρόμους 
για την μείωση των ρύπων, χωρίς όχληση των πεζών
• Ενιαιοποίηση ακαλύπτων χώρων πολυκατοικιών 

Δημιουργία δικτύου
έξυπνου φωτισμού
σε κεντρικούς δρόμους 

της πόλης μας 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Έξυπνη πόλη για την εξυπηρέτηση 
των κατοίκων και των επισκεπτών



• Λειτουργία δομών Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο μας με έμφαση στις επιστήμες 
τεχνολογιών και πληροφορικής για την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητι-
σμού και την επανακατάρτιση πολιτών σε δεξιότητες που έχουν ζήτηση σε μια 
παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας
• Αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με συμμετοχή 
επιστημονικών φορέων και προσώπων που δραστηριοποιούνται στα θέματα 
Παιδείας στις συνεδριάσεις της
• Βελτίωση και επέκταση των προγραμμάτων καλοκαιρινών δράσεων 
για τους μαθητές της πόλης 
• Δημιουργία μητρώου σχολικών κτηρίων και σχολικής περιουσίας
• Μέριμνα για μέτρα φύλαξης παιδικών χαρών και σχολείων
• Κοινές δράσεις βιωματικού χαρακτήρα σχολείων και συλλόγων ΑΜΕΑ

Σεβασμός στα ζώα
• Εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα ζωοφιλίας και περιβάλλοντος για μια καθαρή 
και φιλική προς τα ζώα πόλη
• Πρόγραμμα στείρωσης των αδέσποτων σκύλων και τοποθέτηση δοχείων τροφής 
και πόσιμου νερού
• Ανάπτυξη του θεσμού της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων
• Δικτύωση των τοπικών φιλοζωικών οργανώσεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο 
• Τοποθέτηση ειδικά σχεδιασμένων κυτίων υγιεινής για την περισυλλογή 
των ακαθαρσιών των τετράποδων φίλων μας 
• Συμμετοχή των μαθητών των Δημοτικών μας σχολείων σε πιστοποιημένο από το 
Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα εκπαίδευσης, για την καταπολέμηση του σχολικού 
εκφοβισμού μέσω της επαφής με ζώα

Αθλητισμός
• Διοργάνωση πρωταθλημάτων με έμφαση στα ναυταθλητικά και τα Ολυμπιακά 
αθλήματα 
• Διοργάνωση αθλητικών τουρνουά σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες 
και με την συμμετοχή διεθνούς φήμης αθλητικών προσωπικοτήτων για την τουριστι-
κή προβολή της πόλης
• Θεσμοθέτηση προγραμμάτων άθλησης για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται 
στην τρίτη ηλικία και για εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα άνοιας και συνα-
φείς διαταραχές

Ανάπτυξη   
του θεσμού υιοθεσίας

αδέσποτων ζώων

Επανακατάρτιση 
πολιτών 

σε δεξιότητες
που έχουν ζήτηση σε μια 

παγκοσμιοποιημένη 
αγορά εργασίας

Διοργάνωση 
πρωταθλημάτων 
με έμφαση στα 
ναυταθλητικά 

και τα Ολυμπιακά 
αθλήματα 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση ΑΞΟΝΑΣ 6: Αθλητισμός, Σεβασμός στα ζώα



ΑΞΟΝΑΣ 8: Πολιτισμός 

Θεσμοθέτηση 
ετήσιου μαθητικού 

καλλιτεχνικού 
φεστιβάλ

Εθελοντισμός
• Ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος με την 
δημιουργία επιτροπής εθελοντισμού η οποία 
θα αναφέρεται απ’ ευθείας στον Δήμαρχο και 
στις αρμόδιες υπηρεσίες και πιστοποίησή της 
στο επίσημο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών
• Παραχώρηση χώρων λειτουργίας σε εθελο-
ντικές οργανώσεις με απτό έργο στον Δήμο μας 

Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού
• Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας
• Υποδομές Πρώτων Βοηθειών σε στοχευμέ-
να σημεία του Δήμου μας (πχ αυτόματοι απινι-
δωτές)
• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υπη-
ρεσιών κοινωνικής προστασίας, των κέντρων 
κοινότητας και των δημοτικών ιατρείων
• Δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού και 
κέντρου ημέρας για την νόσο Αlzheimer και 
συναφών διαταραχών σε συνεργασία με το 
Εθνικό πρόγραμμα του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.
• Σύσταση ομάδας πρόληψης παραβατικότη-
τας ανηλίκων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέ-
ντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
• Επαναλειτουργία σε νέο βιώσιμο πλαίσιο 
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

• Τοποθέτηση σύγχρονου συστήμα-
τος πρόσβασης ατόμων με αμαξίδιο 
στην θάλασσα
• Τοποθέτηση ειδικών πλακών πε-
ζοδρομίου και άρση των εμποδίων 
στην μετακίνηση των ατόμων με κι-
νητικά προβλήματα
• Αύξηση των θέσεων στάθμευσης 
αναπήρων σε κάθε εμπορικό δρόμο 
της πόλης
• Δημιουργία κέντρου δημιουργι-
κής απασχόλησης 
• Ενίσχυση και απτή υποστήριξη της 
λειτουργίας στεγών υποστηριζόμε-
νης διαβίωσης για ΑΜΕΑ
• Πιστοποίηση της κοινωνικής μας 
υπηρεσίας ως σημείο αναφοράς για 
την τήρηση της χάρτας του ΟΗΕ για 
τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ

Ο Πολιτισμός ως προτεραιότητα 
• Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των πολιτιστικών  υποδομών
• Διεύρυνση της πολιτιστικής δραστηριότητας, ώστε να περιλαμβάνει 
φορείς με αντικείμενο την παράδοση και παράλληλη αξιοποίηση 
όλου του καλλιτεχνικού προσωπικού των νέων δημιουργών της πόλης
• Θεσμοθέτηση ετήσιου μαθητικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ    
Ο Πολιτισμός ως μοχλός ανάπτυξης της πόλης μας 
• Προβολή και καθιέρωση του Π. Φαλήρου ως προορισμού συνεδριακού 
και εκθεσιακού τουρισμού           
• Με άξονα τον επιτυχή θεσμό των “Φαληρικών“, 
οργάνωση νέων πολιτιστικών εκδηλώσεων 
καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους

Ο σεβασμός 
στα άτομα με αναπηρία 

είναι ζήτημα πολιτισμού

Επανασύσταση 
της Δημοτικής Αστυνομίας

ΑΞΟΝΑΣ 7: Μια πόλη που υποστηρίζει 
τη κοινωνική συνοχή χωρίς διακρίσεις 
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Η ομάδα μας

Aρώνη Μαριάννα
Συνταξιούχος ιπταμένη 

συνοδός Ο.Α.- Καλλιτέχνης

Kακούρης Μιχαήλ
Επιχειρηματίας

Kαπετανάκη Χριστίνα
Εκπονήτρια περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων

Kαραγιάννης 
Κωνσταντίνος

Φυσικοθεραπευτής

Kαμαριώτης Αθανάσιος
Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ

Αλιμπέρτης Αντώνης
Διευθύνων Σύμβουλος

Ασκητή Σταματίνα (Tάνια)
Οικονομολόγος - Ιδιωτική 

υπάλληλος

Aσημακόπουλος Σ. Γεώργιος 
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Καραχρήστου Μαρία 
Eκπαιδευτικός – Εικαστικός

Βραχλιώτης Κωνσταντίνος
Χρηματοοικονομικός 

Σύμβουλος 

Νίκυ Ν. Γιάκοβλεφ
τ. Αντιδήμαρχος

Γούπιος Δημήτρης 
Φοιτητής Νομικής ΕΚΠΑ 

Ζησάκη - Κανάκη  Χρύσα
Ιατρική-Αισθητική, 
Δημόσιες Σχέσεις

Θεμελή Μαρία
Ιδιοκτήτρια εταιρείας 

Στρατηγικής Επικοινωνίας

Βατίστας Μελέτιος (Τάκης)  
Iδιωτικός Υπάλληλος

Γεωργιάδου Άννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

d’ E.S.A

Αρκουμάνης Ιωάννης 
Παθολόγος - Διαβητολόγος

Αρκουμάνης Ιωάννης 
Παθολόγος - 
Διαβητολόγος

Καρκατσέλης Δημήτρης 
Οικονομολόγος

Δέσποινα Καρκόλογλου - 
Κορακίδη - Πανταζή

Οικιακά

Καρούμπαλη Νικολίτσα
Λογίστρια - Φοροτεχνικός

Κασιμάτη Χριστιάνα 
Ελεύθερος Eπαγγελματίας

Κoρόμηλος Αλέξανδρος
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Κουμεντάκος Μιχάλης
Ιατρός - Πρόεδρος Β1 ΝΟ.Δ.Ε. 

Νέας Δημοκρατίας

Κουμούτσος Γεώργιος
Φοιτητής Ναυτιλιακών 

Σπουδών (ΠΑ.ΠΕΙ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ



Μητρέλλος Ιγν. Δημήτριος 
Επιχειρηματίας

Mιχαλοπούλου Μαρία
Πρόεδρος Τουρισμού 

Π. Φαλήρου

Πανταζής Αλέξανδρος
Οικονομολόγος - 

Αντιδήμαρχος Διοίκησης 
& Οικονομικών

Μπόγρης Δημήτριος
Ιδιωτικός Υπάλληλος

Mπατιστάτος Ανδρέας 
Φυσιοθεραπευτής

Ξυνού Αγγελική
Ελεύθερη Επαγγελματίας

Παπαγεωργίου Χαρίκλεια
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος 

Παπαδοπούλου 
Φεβρωνία (Νία) 

Kαθηγήτρια Αγγλικών

Παπακωστόπουλος 
Χαράλαμπος

 Ανθυπαστυνόμος

Παυλάτος Ειρηναίος
Μοντέρ - Network Marketer

Αρκουμάνης Ιωάννης 
Παθολόγος - Διαβητολόγος

Μιχαηλίδης Μιχάλης
Sales Manager

Μέξας Ιωάννης
Φοιτητής του τμ. Οικονομικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Παντείου Πανεπιστημίου

Μαυρoθαλασσίτου Ελένη 
Δικηγόρος 

παρ΄Αρείω Πάγω

Μαυρακάκης Στυλιανός 
Συνταξιούχος ΔΕΗ -

Πρόεδρος παιδικών σταθμών

Ματσούνης Μιλτιάδης 
Πολιτικός Μηχανικός

Μάντζιος Κυρ. 
Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μαγουλά Ειρήνη 
Ιδιωτική Υπάλληλος

Μαγκώτσου Αλεξάνδρα
Iδιωτική Υπάλληλος

Λάζαρης Δημήτριος 
Χειρουργός Οδοντίατρος

Κωφού Βάγια  
Λυρική Καλλιτέχνις - 

Cultural Manager

Κώσση-Καρδαμπίκη Άννα 
Eκπαιδευτικός

Κυπαρισσούς Γεώργιος
Διευθυντικό στέλεχος 

Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Kουφόπουλος Ιωάννης
Τεχνολόγος Γεωπόνος -
Τεχνολόγος Τροφίμων

Πήλιουρας Ιωάννης
Διεθνολόγος-Πρόεδρος Β1 

ΟΝΝΕΔ

Πορφύρης Παναγιώτης
Δικηγόρος -

 Διαμεσολαβητής

Ράπτη Αικατερίνη
Οικονομολόγος - Σύμβουλος 

Διεθνών Επιχειρήσεων

Ρέππα - Σταθούση Mαρία
Iατρός Ακτινολόγος

Tάνταρος Κωνσταντίνος
Δημόσιος Υπάλληλος
Διοικητικό Στέλεχος 

Νοσοκομείου Αθήνας

Tζάφου Σοφία
Επιχειρηματίας

Τζόβα Αλεξία
Ιδιωτική υπάλληλος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ



Xρυσοβερίδης Γ. Νικόλαος
Κτηνίατρος - Καρδιολόγος

Χάσικος Στέλιος
Διδάκτωρ Διοίκησης & 

Μάρκετινγκ

Xαρδαβέλλας 
Κωνσταντίνος

Διαιτολόγος

Φρέρης Γιάννης
Διευθυντής Εταιρικής 

Επικοινωνίας & Αειφόρου 
Ανάπτυξης ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Φιλιπόπουλος Νικόλαος
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Master Practitioner in Eating 

Disorders and Obesity

Φαράκλα Ρεγγίνα
Σύμβουλος Ακινήτων

Tσίτουρα Αγγελική
Εκπαιδευτικός ΠΕ 80

Τρύφων Μαίρη
Εκπαιδευτικός-Νηπιαγωγός, 
Προϊσταμένη νηπιαγωγείου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Συνεχί

Γιάννης Φωστηρόπουλος - 
ΣυνεχίΖουµε για το Παλαιό Φάληρο

fostiropoulos2019@gmail.com

fostiropoulos_synexizoume
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