η ομάδα
που ξεχωρίζει

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ

Τα καλύτερα
είναι μπροστά μας

Συνεχίζουμε μαζί, το φιλόδοξο ταξίδι μας στην αυτοδιοίκηση…
Ένα ταξίδι με πυξίδα τις αρχές μας και την αγάπη μας για τον τόπο που ζούμε.
Σταθεροί στις αρχές μας: η αυτοδιοίκηση οφείλει να ενώνει ανθρώπους
πάνω από κόμματα και διαχωριστικές γραμμές. Οφείλει να λειτουργεί
δημοκρατικά στην ουσία και στην καρδιά της. Οφείλει να έχει ήθος και να
προτάσσει το κοινό καλό έναντι οποιασδήποτε προσωπικής επιθυμίας ή
σκοπιμότητας.
Σε αυτό το ταξίδι πετύχαμε να παραμείνουμε νησίδα ασφάλειας και
σταθερότητας. Δήμος ξεχωριστός όχι μόνον στη φυσιογνωμία του, αλλά
και στην οικονομική του υγεία. Μείναμε όρθιοι γιατί ποτέ δεν υποτιμήσαμε
την αξία να ακολουθείς μια συνετή οικονομική διαχείριση. Μείναμε όρθιοι
γιατί κάθε χρόνο – και κυρίως στις καλές εποχές - κλείναμε με πλεόνασμα
στο ταμείο μας, αλλά και με πλεόνασμα έργων. Γιατί δεν δανειζόμαστε. Δεν
χρωστάμε σε κανένα.
Το έργο μας δημιούργησε μια Πόλη που αξίζεις να ζεις. Το σχέδιο μας, για
την επόμενη τετραετία, διασφαλίζει ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.
Οι υποψήφιοι μας που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της «Συμμαχίας Πολιτών»
κάνουν τη διαφορά. Δεν υπερτερούν μόνο αριθμητικά έναντι των άλλων
ψηφοδελτίων. Υπερτερούν κυρίως με την γνώση τους, την εμπειρία τους, την
όρεξη για δουλειά, το πάθος για την πόλη μας. Όλοι μαζί, νέοι και έμπειροι
κάνουμε τη διαφορά.
Προχωράμε μπροστά, πιο δυνατοί. Αποφασισμένοι να προστατέψουμε
όσα αγαπάμε. Αποφασισμένοι να υπηρετήσουμε μια αυτοδιοίκηση με
συνείδηση και αρχές.
Παντελής Ξυριδάκης
Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΝΈΟΥ ΨΥΧΙΚΟΎ
ΑΓΓΕΛΆΚΗ-ΛΥΚΟΎΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ (ΝΑΤΆΣΑ)
Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται
από την Κρήτη. Είναι σ. δικηγόρος.
Μιλάει δύο ξένες γλώσσες.
Παντρεμένη με τον επίτιμο δικηγόρο
Πέτρο Λυκούρη, έχει 3 παιδιά και
πέντε εγγόνια.
Εξελέγη το 1980 Δημοτική Σύμβουλος και έχει
διατελέσει: Αντιδήμαρχος πολιτιστικών, Αντιπρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Μ.Ε.Ο. Κρατικών
παιδικών σταθμών, Συλλόγων γονέων & κηδεμόνων,
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Σχολικών Επιτροπών,
Γραμματέας Α.Ο. Ποσειδών. Αντιπρόεδρος: ΚΑΠΗ,
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Δημοτικών Ιατρείων,
Πνευματικού Κέντρου. Πρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου
Κρητών ΜΙΝΩΣ. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του
ΟΚΑΠΑ και σήμερα είναι αντιδήμαρχος Δημοτικής
Διακυβέρνησης με πέντε τομείς ευθύνης. Έχει
ιδρύσει το παράρτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρίας στο Δήμο, μια σημαντική προσφορά στους
συνανθρώπους μας.

ΖΑΜΠΈΛΗ
ΌΛΓΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νέο
Ψυχικό. Φοίτησε στο Αρσάκειο
Ψυχικού. Είναι απόφοιτος
Αγγλικής Φιλολογίας, Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Δημοσίων
Σχέσεων. Έχει εργαστεί στην
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως και μετά
τη συγχώνευσή της στην Τράπεζα Πειραιώς. Είναι
μητέρα τριών αγοριών εκ των οποίων ο ένας είναι
μεταπτυχιακός φοιτητής και οι άλλοι δύο φοιτούν
στο λύκειο Φιλοθέης. Έχει ασχοληθεί με την τοπική
αυτοδιοίκηση και έχει εκλεγεί μέλος της Δημοτικής
Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας για το
2018-2020.

ΔΑΛΑΜΆΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με
Μεταπτυχιακό στο Διεθνές &
Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Νομικής
Σχολής ΑΠΘ. Είναι απόφοιτος
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης (1998). Στέλεχος Διαχειριστικής Αρχής
συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ) με
εξειδίκευση στη νομοθεσία δημοσίων έργων, έχει
εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε επιτροπές της ΕΕ.
Ζει μόνιμα στο Νέο Ψυχικό με την σύζυγό του Νίκη
Πλεύρη και τα δύο τους παιδιά.
«Από την εμπειρία μου σε διαπραγματεύσεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι πεπεισμένος ότι μέσω της
συμμετοχής όλων στα κοινά και της ουσιαστικής
διαβούλευσης, θα επιτυγχάνουμε πάντα το καλύτερο
αποτέλεσμα για τον Δήμο μας.»

ΖΑΧΑΡΌΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΊΑΣ
Γεννήθηκε το 1968 στη Λειβαδιά
Βοιωτίας. Μόνιμος κάτοικος
Νέου Ψυχικού από το 1984. Είναι
ελεύθερος επαγγελματίας και
διατηρεί επιχείρηση χονδρικού
εμπορίου με έδρα το Νέο Ψυχικό.
Το 1994 εκλέγεται για πρώτη φορά Δημοτικός
Σύμβουλος του τέως Δήμου Νέου Ψυχικού όπου και
συνέχισε να εκλέγεται έως το 2010. Υπηρέτησε το
θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέσεις υψηλής
ευθύνης. Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων, Νομικών
Προσώπων, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικής Επιχείρησης,
Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Αθηνών Ναταλία
Γκυπάλη.

ΔΕΛΑΚΟΥΡΊΔΗΣ
ΙΩΆΝΝΗΣ
Είναι απόφοιτος του Τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
του Ε.Κ.Π.Α. Έχει ολοκληρώσει τις
μεταπτυχιακές του σπουδές στη
Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
του Ε.Κ.Π.Α καθώς και τις
μεταπτυχιακές σπουδές του στις «Διεθνείς Σχέσεις
και Πολιτικές» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Σήμερα είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Φυσικών
Καταστροφών & Κρίσεων του Ε.Κ.Π.Α., μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας της Χώρας καθώς και
μέλος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Από το 2009
δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας στον
τομέα του Περιβάλλοντος, των τεχνικών έργων και
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι εν ενεργεία
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
και εκλεγμένος Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος, είναι Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου
Νεολαίας Ελλάδας με την αρμοδιότητα εκπροσώπησης
της ελληνικής νεολαίας σε διεθνή fora του εξωτερικού.

ΚΩΝΣΤΆΝΛΙΑΡΓΚΌΒΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ (ΝΤΑΊΖΗ)
Γεννήθηκε και κατοικεί στο Νέο
Ψυχικό. Πολιτικός επιστήμωνκοινωνιολόγος. Διδάκτωρ της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων στην Ιστορία και
Κοινωνιολογία της Ιατρικής. Έγγαμη με τον ιατρό
μαιευτήρα γυναικολόγο κ. Κωσταντίνο Λιαργκόβα.
Έχουν αποκτήσει δύο γιους. Γενική Γραμματέας
της ΟΝΝΕΔ Νέου Ψυχικού, την οποία και ίδρυσε.
Πρόεδρος Β3 Νομαρχιακής. Υποψήφια βουλευτής της
Β’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία (Οκτώβριος 2009).
Εκλέγεται επί τετραετίες δημοτική σύμβουλος στο
Νέο Ψυχικό. Διετέλεσε αντιδήμαρχος Νέου Ψυχικού.
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής. Μέλος Επιτροπής
Παιδείας. Πρόεδρος Πολιτιστικών Θεμάτων. Πρόεδρος
του Κρατικού Παιδικού Σταθμού.

ΔΗΜΟΥΛΆ
ΕΛΙΣΣΆΒΕΤ-ΕΛΈΝΗ
(ΈΛΣΗ)
Δημοτική Σύμβουλος και μέλος
ΔΣ του ΟΚΑΠΑ, από το 2014.
Αναπληρωματικό μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής, της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Δημοτικού Ωδείου.
Αρμόδια για τις δύο Δημοτικές Βιβλιοθήκες (Ψυχικού
και Νέου Ψυχικού). Οργάνωσε, μεταξύ άλλων, τις
«Διαλέξεις Ιστορίας» καθώς και ομιλίες διακεκριμένων
προσωπικοτήτων με ποικίλα θέματα. Πτυχιούχος του
τμήματος Πολιτικών-Οικονομικών Επιστημών Νομικής
Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στις Βρυξέλλες, πάνω σε
κοινοτικά θέματα. Eργάστηκε 30 χρόνια στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Γονείς της ο Άθως Δημουλάς, πολιτικός
μηχανικός και η Κική Δημουλά, Ακαδημαϊκός στην
έδρα της Ποίησης. Έχει δύο παιδιά και ζει στο Νέο
Ψυχικό.

ΜΟΥΧΛΉ
ΒΕΛΊΣΣΑ-ΜΑΡΊΑ
Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στο
Νέο Ψυχικό. Είναι πτυχιούχος
Πληροφορικής από το Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και Marketing
από Κρατικό Ινστιτούτο. Μιλάει
Αγγλικά και ολοκληρώνει τις
σπουδές της στο Events Management σε Ινστιτούτο
της Μ. Βρετανίας. To 2010 εκλέχθηκε Τοπική
Σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού.
Είναι μέλος της Επιτροπής Νεότητας του Δήμου (από
το 2011 έως σήμερα), μέλος Δ.Σ. της Αθλητικής
Ένωσης Ψυχικού (από το 2016 έως σήμερα) και
έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. του Μορφωτικού και
Εξωραϊστικού Ομίλου (Μ.Ε.Ο) Νέου Ψυχικού.
Βιώνοντας καθημερινά τα προβλήματα του τόπου που
αγαπά και διαμένει, αισθάνεται την ανάγκη να συνεχίσει
να προσφέρει έμπρακτα στην βελτίωση της ζωής των
κατοίκων της πόλη μας. Με την παρουσία της στο
συμβούλιο πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλλει για ένα
καλύτερο αύριο σε μια πόλη που «αξίζει να ζεις».

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΝΈΟΥ ΨΥΧΙΚΟΎ
ΠΑΛΥΒΟΎ ΓΕΩΡΓΊΑ
(ΓΙΟΎΛΗ)
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νέο
Ψυχικό. Είναι κόρη του ιατρού
Αθανασίου Παλυβού και της
Παναγιώτας Παλυβού και μητέρα
του 10χρονου Αντώνη.
Είναι πτυχιούχος του τμήματος
Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτη του
Α’ Ενιαίου Λυκείου Αρσακείου Ψυχικού. Σπούδασε
πιάνο και αρμονία στο Εθνικό Ωδείο Ψυχικού και
κατέχει διπλώματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά).
Εργάζεται ως Senior Consultant στην εταιρεία
Evolution Projects. Έχει εργαστεί, στο παρελθόν, στην
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και στο Γραφείο Τύπου
του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ ήταν ιδιοκτήτρια
Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Μορφωτικού Εξωραϊστικού
Ομίλου (Μ.Ε.Ο.) Νέου Ψυχικού, Αντιπρόεδρος της
Δημ.Τ.Ο. Ν.Δ. Φιλοθέης – Ψυχικού, Ταμίας του
Τμήματος Παιδείας & Χημικής Εκπαίδευσης της
Ένωσης Ελλήνων Χημικών και είναι μέλος της
Επιτροπής Νεότητας του δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

ΧΑΝΑΚΟΎΛΑΣ
ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
Είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
και εργολήπτης Δημοσίων Έργων
καθώς και ο μακροβιότερος
Πρόεδρος Οργανισμού Εργατικής
Κατοικίας (ίδρυση 1954). Έχει
τιμητικές διακρίσεις από Εργατικά
Κέντρα, Νομαρχίες και Δήμους. Είναι Γενικός
Συντονιστής Έργων Ανάπλασης σεισμόπληκτου του
Δήμου Λιοσίων, Δημοτικός Σύμβουλος από το 1986,
Μέλος Δ.Σ. των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΟΚΑΠΑ και
ΔΙΚΕΦΙΨ, Δ/νων Σύμβουλος Ανώνυμης Διαδημοτικής
Αναπτυξιακής εταιρείας, Γενικός Γραμματέας Δήμου
Λιοσίων, Αιρετός Εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων, Εκπρόσωπος Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κοινωνική Κατοικία, Μέλος
Ανώτατου Συμβουλίου κοινωνικού Ελέγχου ΔΕΗ,
Μέλος Δ.Σ. Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας,
Εισηγητής πειθαρχικού ΤΕΕ, Αντιπρόεδρος
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου, Επίτιμος
Πρόεδρος Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ψυχικού, Γενικός
Γραμματέας Πολιτιστικού Ομίλου Ψυχικού και
Αντιπρόεδρος Συλλόγου Κρητών.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΉΛ
ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ
Είναι γιος του Γιώργου Παπαμιχαήλ
και της Μαίρης Θεοδόση και είναι
46 ετών. Έχει δύο αδέλφια το
Γιάννη και τον Αλέξη. Είναι κάτοχος
πτυχίου εξελικτικής ψυχολογίας
του παιδιού, γαλλικής γλώσσας
και διπλώματος προπονητικής καλαθοσφαίρισης.
Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι
“ταγμένος” στα δρώμενα του προαστίου του. Είναι 30
χρόνια μέλος της φιλαρμονικής του Δήμου, 28 χρόνια
στέλεχος των κατασκηνώσεων ενώ τα 13 τελευταία
χρόνια είναι Αρχηγός της κατασκήνωσης. Είναι 25
χρόνια προπονητής μπάσκετ στον Ποσειδώνα Ν.Ψ.
και 5 χρόνια μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. «Με αισιοδοξία
για το μέλλον της πόλης μας, με απόλυτη ειλικρίνεια,
ωριμότητα, υπευθυνότητα αλλά και την ενεργό
συμμετοχή όλων μας, ευελπιστούμε να έχουμε τον
Δήμο που θέλουμε!»

ΧΑΡΟΚΌΠΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΉΣ
Γεννήθηκε στο Νέο Ψυχικό. Είναι γόνος
μιας από τις πρώτες οικογένειες που
εγκαταστάθηκαν από το 1899 στο Νέο Ψυχικό.
Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με το Real
Estate και με εισαγωγικές και οικοδομικές
επιχειρήσεις επί 38 συναπτά έτη με έδρα το
Νέο Ψυχικό. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Μεσιτών Ελλάδος, ειδικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
και Βιοτεχνών Αθήνας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Στην τοπική Αυτοδιοίκηση
δραστηριοποιείται από το 1984 οπότε και εκλέχτηκε Συνοικιακός
Σύμβουλος. Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος του Νέου Ψυχικού από
το 1986. Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος, Αντιπρόεδρος Δημαρχιακής
Επιτροπής, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης, Πρόεδρος Σχολικών
Επιτροπών και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις Δημοτικές
Εκλογές του 2006 εξελέγη Δήμαρχος Νέου Ψυχικού για την περίοδο
2007 -2010. Από το 2011 με τον ενιαίο «Καλλικρατικό» Δήμο είναι στην
Αντιπολίτευση. Έχει διατελέσει το 2009 και 2010 Αντιπρόεδρος των 21
Ο.Τ.Α. Από το 2011 – 2015 μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.). Τέλος έχει συμμετάσχει
ενεργά στις δράσεις των κεντρικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό (Βρυξέλλες).

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι ΝΈΟΥ ΨΥΧΙΚΟΎ
ΓΙΑΝΝΊΚΟΣ
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ

Τπρος
ηρώντας την δέσμευση μας
εσάς, με έργα και όχι λόγια,

συνεχίζουμε μαζί δυναμικά, έχοντας
τη γνώση και την εμπειρία για το
καλύτερο στην γειτονιά μας, για ένα
ξεχωριστό Προάστιο, για μια Πόλη
που ΑΞΙΖΕΙ να ΖΕΙΣ.

ΘΕΟΔΩΡΌΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΈΞΗΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νέο
Ψυχικό. Είναι Δικηγόρος, κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές
Εμπορικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου
Σάσσεξ Μ. Βρετανίας. Ασκεί μάχιμη
δικηγορία από το 2004. Μέλος του
Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής,
επιστημονικών ενώσεων και συλλόγων αποφοίτων.
Αρθρογραφεί στον τοπικό και περιοδικό τύπο.
Δραστηριοποιείται εθελοντικά για την επίλυση
προβλημάτων της τοπικής μας κοινωνίας, ιδίως ως
μέλος του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΦΙΨ, της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης και της Επιτροπής Νεότητας.

ΖΟΥΠΑ
ΣΟΦΙΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νέο
Ψυχικό όπου και κατοικεί έως
σήμερα. Είναι συνταξιούχος της
ALPHA BANK. Έχει αποφοιτήσει από
τη Γαλλική Σχολή Ουρσουλινών
Νέου Ψυχικού. Μιλάει Γαλλικά και
Αγγλικά και είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Είναι παντρεμένη με τον Λουκά
Αγγελίδη με τον οποίο έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.
Η κοινωνική της δραστηριότητα αναπτύχθηκε μέσω
της εκλογής της από το 2006 μέχρι το 2015 στους
συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σε σχολεία του
Δήμου μας. Ήταν υποψήφια στο Διοικητικό συμβούλιο
του ΜΕΟ. Το 2014 ήταν επίσης υποψήφια δημοτική
σύμβουλος με το συνδυασμό «Ενωτική κίνηση» του
Παντελή Χαροκόπου.
“Η αγάπη μου για το Νέο Ψυχικό, ο τόπος που
γεννήθηκα, ο τόπος που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν
τα παιδιά μου, μου δίνουν δύναμη και ώθηση να
προσφέρω έργο που θα βοηθήσει στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής μας.”

ΜΕΣΗΜΈΡΗΣ
ΓΙΏΡΓΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Αποφοίτησε από τη Σχολή Μωραΐτη
το 1984.Εχει σπουδάσει Business
Management και Design of
Monitoring Integration Systems.
Έχει διάφορες πιστοποιήσεις
όπως του Εθελοντή δασοπυροσβέστη, Διαχείρισης
Περιβαλλοντικών Κρίσεων κλπ.
Από το 1992 εργάζεται σε διοικητικές θέσεις στον
ιδιωτικό τομέα. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ
Συλλόγου Γονέων σχολείων του Δήμου μας και μέλος
του ΔΣ της Ένωσης Γονέων Σχολείων του Δήμου.
Από το 2015 έως σήμερα είναι Πρόεδρος του ΔΣ
της Ένωσης Γονέων Σχολείων του Δήμου, Μέλος της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και εκπρόσωπος στην
Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι ΝΈΟΥ ΨΥΧΙΚΟΎ
ΜΠΑΛΑΓΚΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΒΙΤΑ)
Η Εβίτα γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1989 και μεγάλωσε στο Νέο
Ψυχικό όπου και διαμένει. Γονείς
της είναι η Ισιδώρα και ο Δημήτρης
ο οποίος υπηρέτησε επί 35ετιας ως
αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Τελείωσε
το 1ο Λύκειο Νέου Ψυχικού. Σπούδασε στο Α.Τ.Ε.Ι.
Αθήνας Δημόσια Υγιεινή και σήμερα είναι τελειόφοιτη
των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής στο τομέα Διοίκησης Μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας. Η αγάπη της για τα κοινά και την τοπική
αυτοδιοίκηση εκφράστηκε από την νεαρή της ηλικία
καθώς την έχει υπηρετήσει από το τοπικό συμβούλιο της
ΟΝ.Ν.Ε.Δ. όπως και ως εκλεγμένο μέλος του συμβουλίου
της ΔΗΜ.Τ.Ο. της Ν.Δ. Παράλληλα υπηρετεί τον αθλητικό
χώρο και δραστηριοποιείται ως βοηθός διαιτητής
ποδοσφαίρου στο πρωτάθλημα της Ανατολικής Αττικής.
Ως νέος άνθρωπος έχει φρέσκες ιδέες και με την
εμπειρία των παλαιοτέρων θα συνδράμει στην ανάδειξη
και επίλυση των θεμάτων της δημοτικής ενότητας του
Νέου ψυχικού και θα εφαρμόσει όσα διδάχθηκε στη
σχολή της σχετικά με τη Δημόσια Υγεία. Οι Νέοι Μπροστά!

ΠΑΣΣΆ-ΧΡΉΣΤΟΥΠΑΠΑΓΙΆΝΝΗ ΕΛΈΝΗ
(ΝΈΝΑ)
Είναι δημότης του Δήμου Φιλοθέης
– Ψυχικού και κάτοικος Νέου
Ψυχικού από το έτος 1955.
Διετέλεσε Δικηγόρος Αθηνών επί
επταετία και κατόπιν Συμβολαιογράφος, Μέλος του
Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης (Δ.Ο.Α.)
Ν. Ψυχικού επί 16 έτη, Γραμματέας και Πρόεδρος
της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών.
Δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά στα ΚΑΠΗ του Ν.
Ψυχικού και διατελεί επίτροπος στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου.
Το 2010 εκλέχθηκε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου
Νέου Ψυχικού και εν συνεχεία το 2014 Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού με την παράταξη
‘’Συμμαχία Πολιτών’’ του Παντελή Ξυριδάκη. Με τον
αείμνηστο σύζυγό της, Δήμαρχο Ν. Ψυχικού Πάρι
Πασσά, απέκτησε δύο παιδιά, τον Ευάγγελο και την
Ιωάννα – Μαρία.

ΜΟΎΡΤΟΣ
ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ν.
Ψυχικό το 1964. Τελειώνοντας
το Λύκειο σπούδασε οικονομικές
επιστήμες και από το 1990
εργάζεται ανελλιπώς ως
Ελ. Επαγγελματίας Λογιστής
Φοροτεχνικός με άδεια Α΄ τάξης.
Είναι πατέρας δύο παιδιών 17 & 21 ετών.
Δραστηριοποιείται στο χώρο της πολιτικής και της
τοπικής αυτοδιοίκησης όπως επίσης στην Ένωση
Γονέων Φιλοθέης Ψυχικού από το 2013 έως και
σήμερα όπως επίσης και στην Ένωση Κρητών
Φιλοθέης Ψυχικού ο «Μίνως».

ΡΈΓΓΟΣ
ΙΩΆΝΝΗΣ
Γεννήθηκε στο Ν.Ψυχικό το 1974.
Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων
& Οικονομικά στο Hartford και
συνέχισε τις σπουδές του σε
μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο
Business Information Systems.
Όσο ήταν φοιτητής δούλεψε εποχιακά σε διάφορες
επιχειρήσεις, ενώ εργάστηκε και ως στέλεχος σε
πολυεθνική εταιρία. Μετά την αποφοίτηση του ίδρυσε
τεχνική εταιρία κατασκευών για να πλαισιώσει την
υπάρχουσα οικογενειακή μελετητική εταιρία. Από
το 2008 έως το 2011, άσκησε καθήκοντα Γενικού
Διευθυντού στη Α.G. Εξέλιξις Ε.Π.Ε. Από το 2011
και μετά ασχολήθηκε με την ίδρυση, οργάνωση
και ανάπτυξη επιχειρήσεων στον εκπαιδευτικό και
ευρύτερο τομέα.

ΜΥΡΟΠΟΎΛΟΥΜΠΌΡΑ ΣΟΦΊΑ-ΆΝΝΑ
Είναι κάτοικος και δημότης Ν.
Ψυχικού από το 1981, μετά το
γάμο της με τον Κώστα Μπόρα,
μόνιμο κάτοικο από το 1954.
Σήμερα, συνταξιούχος πλέον, αλλά
με όρεξη για δουλειά για το καλό
του προαστίου μας, στις φετινές Δημοτικές Εκλογές
αποφάσισε να θέσει στην κρίση των συμπολιτών
της τις ικανότητές της ώστε να προχωρήσουν το
Νέο Ψυχικό ένα βήμα μακρύτερα, να το ανεβάσουν
ένα βήμα ψηλότερα, να ενώσουν τις προσπάθειές
τους σε μια δυνατότερη φωνή. «Δεν ξεχνώ ότι το Ν.
Ψυχικό θα ζει και μετά από μας και αυτό είναι που θα
παραδώσουμε στα παιδιά μας!» Συμμετέχει ήδη στην
Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή»,
στο Μικρασιατικό Σύλλογο Ν. Ψυχικού «Ο Άγιος
Γεώργιος», στο ΔΣ του Μορφωτικού Εξωραϊστικού
Ομίλου (ΜΕΟ) και στο ΔΣ της Δημιουργικής
Ωριμότητας.

ΣΥΡΜΑΚΈΣΗΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ
ΜΑΡΊΝΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νέο
Ψυχικό όπου ζει μέχρι σήμερα.
Είναι κόρη του καθηγητή Θεολογίας
Χριστόδουλου Συρμακέση ο οποίος
διατέλεσε επίτροπος στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Ν. Ψυχικού και ίδρυσε τη δημοτική
βιβλιοθήκη. Η Μαρίνα είναι απόφοιτος του Αρσάκειου
Ψυχικού και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου
Αθηνών. Εργάστηκε στην Οικονομική Διεύθυνση της
Εθνικής Ασφαλιστικής ως Προϊσταμένη Τμήματος
Λογιστηρίου για περισσότερα από 25 έτη από όπου κα
συνταξιοδοτήθηκε.
Είναι παντρεμένη με τον Χειρουργό Ορθοπεδικό
Άριστο Χριστοδούλου και είναι μητέρα 2 παιδιών.
Η Μαρίνα είναι εν ενεργεία Κοινοτική Σύμβουλος της
Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού.

ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 1970.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος
Νομικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Είναι απόφοιτος του
Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας,
κάτοχος δημοσιογραφικής
ταυτότητας και μέλος δημοσιογραφικού σωματείου.
Μιλά πολύ καλά αγγλικά, άπταιστα ιταλικά και έχει
φοιτήσει δύο χρόνια στο Ινστιτούτο Ιστορίας Γλώσσας
& Λογοτεχνίας Πούσκιν.

ΧΟΡΤΑΤΣΙΆΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ
Η Δρ. Ευαγγελία Χορτατσιάνη είναι
οικονομολόγος, απόφοιτος του ΑΠΘ
με μεταπτυχιακές σπουδές στο LSE
και στο Imperial College. Εργάζεται
ως Επίκουρος Καθηγήτρια
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα επιστημονικά της
ενδιαφέροντα εντοπίζονται στη διοίκηση και το
μάρκετινγκ της καινοτομίας, την επιχειρηματικότητα
καθώς και σε θέματα εποπτείας και ρύθμισης των
αγορών και του ανταγωνισμού.
Έχει εργαστεί σε γνωστά πανεπιστήμια της Ελλάδος,
της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ. Διαθέτει
πολυετή διοικητική και συμβουλευτική εμπειρία στους
κλάδους των τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος και κατέχει δίπλωμα μελετητή Α΄ τάξης στα
Οικονομικά, στην Οργάνωση Επιχειρήσεων και την
Επιχειρησιακή Έρευνα.

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΊΔΗ
ΚΑΛΛΙΌΠΗ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα
στην ιστορική Πλάκα όπου και τελείωσε
τις βασικές της σπουδές στο Α’ λύκειο
θηλέων Αθηνών. Σπούδασε αισθητική
και ασχολήθηκε επαγγελματικά με αυτό.
Παντρεύτηκε το Γιώργο Τσιλιγκιρίδη
κάτοικο Νέο Ψυχικού και μένει στο Νέο Ψυχικό μέχρι και
σήμερα επί της οδού Παμπούκη 6. ‘Έχει δύο παιδιά το
Σταύρο Μηχανικό Περιβάλλοντος και τη Μαρίζα Αρχιτέκτονα
και τα δύο παντρεμένα. Συμμετείχε στους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων α’ Γυμνασίου και Λυκείου Ν. Ψυχικού
και στο Σύλλογο Προσκόπων Ν. Ψυχικού. Πάντα ήθελε τον
ελεύθερο χρόνο της να τον χρησιμοποιεί δημιουργικά και γι
αυτό όταν της προτάθηκε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο
της Επιτροπής Δημιουργικής Ωριμότητας Φιλοθέης-Ψυχικού
ως εκπρόσωπος του δήμου Ν. Ψυχικού, δέχτηκε.
Η Δημιουργική Ωριμότητα Φιλοθέης-Ψυχικού επί σειρά ετών
δίνει την ευκαιρία στους δημότες να παρακολουθήσουν
διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, να πάνε
οργανωμένες εκδρομές κ.ά. Είναι επίσης μέλος του
Συλλόγου Κρητών, λόγω καταγωγής και στο Σύλλογο
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ψυχικού.

ΓΆΤΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣΑΛΚΙΒΙΆΔΗΣ (ΆΛΚΗΣ)
Είναι Αρχιτέκτονας-Μηχανικός
απόφοιτος ΑΠΘ και Μέλος Οικοδομικού
Συνεταιρισμού ίδρυσης Φιλοθέης.
1986: υποψήφιος Πρόεδρος Κοινότητας
(τότε) Φιλοθέης. 1990 και 1994:
υποψήφιος Δήμαρχος Φιλοθέης,
εκλέγεται επικεφαλής μειοψηφίας. Μέλος Σχολικών
Επιτροπών Γυμνασίου και Λυκείου. Αντιπρόεδρος Επιτροπής
Διοίκησης «Κυριακίδειου Γυμναστηρίου Φιλοθέης». 20062010: Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φιλοθέης. Μέλος
Δημαρχιακής Επιτροπής. 2010-2019 Δημοτικός Σύμβουλος
του Καλλικρατικού Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου. 2014-2019 Πρόεδρος
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου, Μέλος ΔΣ
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ). Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Δήμου. Μέλος
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου. Μέλος Επιτροπής
Διαβούλευσης Δήμου. Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος
κ Αισθητικής Αναβάθμισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2017-2018 Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Πρασίνου. 2018-2019
Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας. Μέλος ΔΣ «Συλλόγου
Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης» (Σ.Π.Π.Φ.).

ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

η ομάδα
που ξεχωρίζει

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958.
Στο παρελθόν δραστηριοποιήθηκε
επαγγελματικά στο χώρο της
ναυτιλίας, ενώ παράλληλα μαζί
με τη σύζυγό του, επέκτεινε τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες
στο χώρο της εκπαίδευσης και του τουρισμού όπου
ασχολείται τα τελευταία 30 χρόνια.
Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό
συμμετέχοντας σε αθλητικές ομάδες και αγώνες.
Σήμερα είναι μέλος του Αθλητικού Ομίλου
Αντισφαίρισης Φιλοθέης που έχει κερδίσει σημαντικές
διακρίσεις.
Είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Θωμά και έχει τρία
παιδιά, το Βασίλη, τη Σοφία Ζωή και το Φίλιππο.

ΘΩΜΑΔΆΚΗΣ
ΝΙΚΌΛΑΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα, η καταγωγή
του είναι από την Κρήτη, την Κάσο, τη
Σμύρνη και την Πάτμο.
Σπούδασε λογιστικά και σκηνοθεσία,
εργάζεται σε τράπεζα 26 χρόνια,
είναι μέλος της εταιρεία Ελλήνων

Σκηνοθετών.
«Ο τίτλος του συνδυασμού μας θεωρώ ότι είναι
αντιπροσωπευτικός της προσπάθειάς μας για το κοινό
καλό.
Μέσα από τη διάθεσή μας να προσφέρουμε, να
κάνουμε το Δήμο μας ακόμα πιο όμορφο και
λειτουργικό θα κάνουμε τη διαφορά για όλους τους
συμπολίτες μας.»

ΜΑΝΔΡΟΎΚΑΣ
ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί
στη Φιλοθέη από το έτος 1994.
Είναι παντρεμένος και έχει ένα
παιδί. Σπούδασε στην Ανωτάτη
Βιομηχανική Σχολή Πειραιά Διοίκηση
επιχειρήσεων και ασκεί το επάγγελμα
του λογιστή-φοροτέχνη εδώ και 27 χρόνια. Είναι μέλος
του οικονομικού επιμελητηρίου και συμμετέχει ενεργά
στο Δ.Σ. του Απόλλων Σμύρνης. Έχει παρακολουθήσει
πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων, έχει εργασθεί
σε τράπεζα και γενικά ενδιαφέρεται για τα κοινά του
δήμου. Χόμπι του είναι οι αγώνες αυτοκινήτων στους
οποίους και συμμετέχει και συγκεκριμένα στο Ράλλυ
του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Συμμετέχει με τον νυν
δήμαρχο για 2η φορά στις δημοτικές εκλογές.

ΚΑΡΡΆΣ
ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη
Φιλοθέη και αποφοίτησε από το
Ενιαίο Λύκειο το 2002.
Ο παππούς του, ήταν ένας από
τους πιο παλιούς κατοίκους της
κοινότητας, όταν ήρθε από την
Ίμβρο στην Αθήνα.
Ορμώμενος από την αγάπη του για τον αθλητισμό,
σπούδασε αθλητικός δημοσιογράφος και από τότε
δραστηριοποιειται πάνω στην επικοινωνία και το
μπάσκετ.
«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες,
αποφάσισα να αποδεχτώ την τιμητική πρόταση του
δημάρχου Παντελή Ξυριδάκη και να συνταχθώ μαζί
του στην προσπάθεια που κάνει στο Δήμο μας ώστε
να γίνω και εγώ αρωγός στη συνέχεια του έργου
που έχει αρχίσει, συμβάλλοντας στον τομέα του
αθλητισμού και εκπροσωπώντας τους ανθρώπους της
γενιάς μου.»

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Κατάγεται απο τα Χανιά. Γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στην
Φιλοθέη τα τελευταία 14
χρόνια. Είναι παντρεμένος με την
ραδιοφωνική παραγωγό Αφροδίτη
Σημίτη και έχουν δύο κόρες την
Ερατώ και την Αριάδνη.
Είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στον τομέα
της ενέργειας και των έξυπνων πόλεων και ιδρυτής
ή συνιδρυτής εταιρειών στους τομείς αυτούς : της
Solarlights.gr, της βραβευμένης νεοφυούς επιχείρησης
ledapp – rethink lighting™, και των επίσης νεοφυών
Spotergy, Energency και Parkpadoo.
Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε κάποιο
δημοτικό συνδυασμό και με την παρουσία του στο
συμβούλιο πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλλει για μία
πράσινη και έξυπνη πόλη που θα παρέχει κίντητρα και
δυνατότητα στους πολίτες να μειώσουν το ενεργειακό
τους αποτύπωμα.

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΜΠΈΗ – ΚΑΤΣΑΡΟΎ
ΦΆΝΥ (ΦΑΊΗ)
Όσοι την γνωρίζουν, είναι μέσω
της δημοσιογραφικής της
σταδιοδρομίας σε Αθηναϊκές
εφημερίδες και περιοδικά, αλλά
και του δικού της «μέσου», το
fayscontrol.gr, του πιο επιδραστικού lifestyle site.
Η συνέπειά της σε ό,τι τόσα χρόνια υποστηρίζει μέσα
από τα κείμενα της και η επιμονή της στην προβολή
συμπολιτών της με κοινωνική και πολιτιστική δράση,
αποτελούσαν πάντα τα αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της
επαγγελματικής της πορείας. Εργάζεται ανελλιπώς
τη μισή ζωή της και η στήριξη του αναγνωστικού
της κοινού επιβεβαιώνει τη βαθιά της πεποίθηση ότι
«το ήθος, η ευγένεια, η καλλιέργεια και το αίσθημα
δικαίου συμπληρώνουν τις μικρές καθημερινές αλλά
και κορυφαίες στιγμές μας και μας κάνουν καλύτερους
σαν άτομα και σαν κοινωνικό σύνολο.»

ΤΡΈΖΟΥ ΜΑΡΊΑ–
ΕΛΈΝΗ (ΜΆΡΩ)
Είναι απόφοιτος της
Ελληνογαλλικής Σχολής
Ουρσουλινών Νέου Ψυχικού και
απόφοιτος του Deree College, με
BSc.στο Business Administration.
Είναι παντρεμένη με τον Γιάννη
Τρέζο και μητέρα του Πάνου Πετρόπουλου και
της Εύας Τρέζου. Είναι Πρόεδρος της “Τρέζος &
Συνεργάτες Α.Ε.” Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων και
Εθελόντρια Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού. Από το 1998 έως το 2002 ήταν
Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Φιλοθέης. Από το
1998 έως το 2000 ήταν Γραμματέας του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Φιλοθέης. Από το 2000 έως το
2002 ήταν Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Φιλοθέης. Από το 2005 έως το 2017 διετέλεσε
Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος
Φιλοθέης. Από το 2006 έως το 2010 ήταν Δημοτική
Σύμβουλος Δήμου Φιλοθέης. Από το 2010 έως το
2019 ήταν Δημοτική Σύμβουλος Δήμου ΦιλοθέηςΨυχικού. Από το 2017 έως σήμερα είναι Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Αλληλεγγύης.

ΠΕΤΡΊΤΣΗ-ΜΟΥΡΆΝΤ
ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
Είναι φαρμακοποιός απόφοιτη του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση
& στο Μάρκετινγκ (M.C.E. Βρυξέλλες).
Έχει διατελέσει Διευθύντρια Ανάπτυξης
αγοράς Warner Lambert (Φαρμακευτική)
και Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Pierre Fabre
Hellas κατά το διάστημα 1982 έως 2000. Από το 2000 είναι
συνιδιοκτήτης της EUROresources (φαρμακευτικά). Από το
1998 έως το 2010 ήταν Δημοτική Σύμβουλος Δ. Φιλοθέης
- Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Από το 2002 έως
το 2008 ήταν Πρόεδρος Πολιτιστικών & Εικαστικού του
Κέντρου «Γ. Καρύδης» και από το 2004 έως το 2006 ήταν
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Από το 2011 έως το 2012 διετέλεσε
Αντιδήμαρχος Κοινότητας Φιλοθέης. Από το 2013 έως
το 2014 ήταν Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Κοινότητας
Φιλοθέης. Από το 2017 έως σήμερα είναι Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας, Πρόεδρος Επιτροπής
Υγείας – Πρόνοιας και Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
Από το 2014 έως το 2017 ήταν Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας, Υγείας, Παιδείας & Πολιτισμού και Αναπληρωτής
Δημάρχου.

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΏΡΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΉ
(ΧΑΛΑΖΩΝΊΤΗ)
Γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει εδώ
στο Ψυχικό όλη της τη ζωή, δηλαδή
λίγο περισσότερο από 25 χρόνια.
Τελειώνοντας το λύκειο αποφάσισε
να ακολουθήσει την αγάπη της για
την επιστήμη και να σπουδάσει στο τμήμα Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής στην Αλεξανδρούπολη.
Συνέχισε με τις μεταπτυχιακές της σπουδές πάνω στην
Βιοεπιχειρηματικότητα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
της Αθήνας, με εξειδίκευση πάνω στη Βιοτεχνολογία,
τη Διαχείριση Διαδικασιών Οργάνωσης και τη Διοίκηση
Επιχειρηματικών Μονάδων. Λόγω των σπουδών
της, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει την ευκαιρία
να ασχολείται τόσο με τη βασική όσο και με την
εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, κάτι που πιστεύει,
εκτός από γνώσεις, την έχει βοηθήσει να αναπτύξει
πολλές ακόμη χρήσιμες δεξιότητες. «Αγαπώ την πόλη
μου. Πολύ. Θέλω να της προσφέρω. Πολλά.»

ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
Στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής
της καριέρας ασχολήθηκε με το μόντελινκ
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εδώ και
20 χρόνια συνεργάζεται με τηλεοπτικούς
και ραδιοφωνικούς σταθμούς
αναδεικνύοντας θέματα μόδας, υγείας
και ευεξίας της καθημερινής γυναίκας. Παράλληλα διατήρησε
στήλες στις εφημερίδες “Το Κέρδος”, “Επενδυτής” και “Το
Άρθρο”, συνεργάστηκε ως δημοσιογράφος στα περιοδικά
4Tροχοί και Jetlag, και διετέλεσε διευθύντρια στο περιοδικό
μόδας Harper’s Bazaar. Οργάνωσε και παρουσίασε σεμινάρια
για τη Σύγχρονη Ελληνίδα στο ΠΕΕ του Κολλεγίου Αθηνών,
το περιεχόμενο των οποίων εξέδωσε στο “Βιβλίο του Στυλ”,
εκδόσεων Μίνωας. Είναι πιστοποιημένη Yoga Instructor και
θεραπεύτρια Reiki. «Στο Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού είχα την
ευτυχία να ζήσω τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου. Εδώ
γέννησα τα παιδιά μου και τα είδα να κάνουν τα πρώτα τους
βήματα στις παιδικές χαρές και τα καταπράσινα πάρκα της
περιοχής. Η εμπειρία μου αυτή με ενέπνευσε να διαθέσω όλη
μου την ενέργεια και τις γνώσεις για να προσφέρω στο Δήμο
μας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια καθημερινότητα
γεμάτη υγεία και ευεξία για όλες τις ηλικίες.»

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
Απόφοιτος Ουρσουλινών Ψυχικού.
Κάτοχος Bachelor Of Science
in Business Administration από
το American College Of Greece.
Διπλωματούχος Αγγλικής, Γαλλικής
και Ισπανικής Γλώσσας. Μέλος
της Επιτροπής Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου
Αθηνών. Τα τελευταία 12 χρόνια έχω ενεργή εικαστική
δραστηριότητα ως ζωγράφος, με ατομική έκθεση
(Καρύδειο Εκθεσιακό Κέντρο, Μάιος 2013) καθώς και
συμμετοχή σε πολλές ομαδικές εκθέσεις Ζωγραφικής
και Ψηφιδωτού Είναι παντρεμένη με το Γιώργο
Νικολόπουλο και έχει 2 γιους, το Νίκο και το Γιάννη.

ΓΕΩΡΓΙΆΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΉ (ΑΛΊΝΤΑ)
Αρχιτέκτων. Κάτοικος Ψυχικού
και Φιλοθέης. Αριστούχος
απόφοιτος Αρσακείου Ψυχικού και
Ουρσουλινών Ψυχικού. Σπούδασε
στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης «La
Sapienza». Μεταπτυχιακές σπουδές
στο «Restauro dei monumenti», Αναστήλωση
Μνημείων στο Πανεπιστήμιο Ρώμης. Αρχιτεκτονικό
γραφείο στο Ν. Ψυχικό και στην Σαντορίνη. Ελεύθερος
επαγγελματίας με εξειδίκευση στα ξενοδοχεία.
Υποψηφία Δημοτική Σύμβουλος 2010 «Δημοτική
Συμπολιτεία». Ιδρυτικό μέλος Ροταρυ /Κηφισιά
Πολιτεία. Μέλος της επιτροπής ταμείου Υποτροφιών
Κολλεγίου Αθηνών. Mέλος της Συντακτικής επιτροπής
του περιοδικού «Παράθυρο». Διπλωματούχος
Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής. Ενασχόληση με μουσική,
ζωγραφική, φωτογραφία, επιμέλεια εκθέσεων.
Συμμετέχει σε πολιτιστικές δράσεις Τέχνης και
Γραμμάτων.

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΓΙΑΒΆΣΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950.
Κάτοικος Φιλοθέης από το
1962. Τέλειωσε το Γυμνάσιο
Φιλοθέης. Σπούδασε Νομικά στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε
στην Τράπεζα Εργασίας και
ακολούθως μετά την εξαγορά της στην EUROBANK.
Είναι αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της ΔΗΚΕΦΙΨ
και διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος του ΟΚΑΠΑ με
σημαντική εμπειρία στη διοίκηση και διακυβέρνηση.
Είναι η τρίτη φορά που κατέρχεται στις εκλογές ως
υποψήφιος κοινοτικός σύμβουλος. Σε επίπεδο Δήμου
έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την προστασία
του οικιστικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της
αποκλειστικής κατοικίας. Σε επίπεδο Κοινότητας
Φιλοθέης έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την
προστασία του ρέματος του Ποδονίφτη.

ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
Γεννήθηκε το 1969.
Έχει σπουδάσει οικονομικά και
μάρκετινγκ στο πανεπιστήμιο
Πειραιά.
Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στο χώρο της
επικοινωνίας και της διαφήμισης. Με το δήμο μας
ασχολείται ενεργά από το 2014, είναι στο ΔΣ της
ΔΙΚΕΦΙΨ και μέλος της επιτροπής ασφάλειας και
εκτάκτων αναγκών του δήμου.
Είναι παντρεμένος και έχει ένα κοριτσάκι 6 ετών.

ΔΕΛΟΎΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
Γεννήθηκε στην Αθήνα και τα
τελευταία 15 χρόνια κατοικεί με το
σύζυγό της Σταύρο Ανδριόπουλο
και τα παιδιά τους Ανδρέα και
Εμμανουέλα, στην Φιλοθέη.
Σπούδασε αρχαιολογία και τέχνη
στο Πανεπιστήμιο Paris I-Sorbonne στο Παρίσι με
εξειδίκευση στη μεσαιωνική και ναυτική αρχαιολογία
και στην πολιτιστική διαχείριση. Εργάστηκε σε
πολλές αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, στον οργανισμό Προβολής Ελληνικού
Πολιτισμού καθώς και στη διαχείριση των δύο
μεγαλύτερων αρχαιολογικών έργων στην Αθήνα: την
κατασκευή του μετρό Αθηνών και την Αττική οδό.
Συνεχίζει στον τομέα του πολιτισμού με επιστημονικές
μελέτες και διαχείριση έργων πολιτιστικού τουρισμού.
«Πιστεύω στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας,
στη δύναμη της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη
διαβούλευση, για να πετύχουμε το «αύριο» που όλοι
θέλουμε για το Δήμο μας».

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΉΣ
ΓΙΆΝΝΗΣ
Είναι γέννημα θρέμμα Φιλοθεάτης.
Γιος της πρώην αντιδημάρχου
Όλγας Παυλίδου-Κουτρουμπή και
του Γεωργίου Κουτρουμπή. Είναι
πτυχιούχος του Πολιτικού της
Νομικής, ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Στρατηγικές
Σπουδές. Το 2017 ξεκίνησε το διδακτορικό του στις
Διεθνείς Σχέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, πάνω
στη Ρωσική ενεργειακή πολιτική. Στον επαγγελματικό
τομέα, δραστηριοποιείται στο χώρο της δημοσιογραφίας τα τελευταία πέντε χρόνια γράφοντας καθημερινά
σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο, καλύπτοντας το
διπλωματικό ρεπορτάζ. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι
Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης, παρακολουθώντας, καταγράφοντας και παρεμβαίνοντας,
όπου χρειάστηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει
το προάστιο μας.

ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη
Φιλοθέη, στην οποία οι παππούδες
του Κωνσταντίνος και Αιμιλία Χαύτα
μετακόμισαν το 1943.
Είναι Συμβολαιογράφος Αθηνών
–Πειραιώς, διατηρώντας το γραφείο
του πατέρα του και του παππού του.
Από μικρός συμμετείχε στο σύστημα προσκόπων
Ψυχικού, έχει υπάρξει αθλητής του Στίβου της
Φιλοθέης με δελτίο και από το 1976 είναι ενεργό
μέλος του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης.
Κρίνοντας το έργο του Παντελή Ξυριδάκη τα τελευταία
εννέα χρόνια αποφάσισε να ενισχύσει την ομάδα του
για να συνεχίσει να διατηρείται ο χαρακτήρα της πόλης
που ζει.

ΔΙΑΜΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
Ποιητής–Συγγραφέας (Δημήτρης
Μάρβας), γέννημα θρέμμα
Φιλοθεάτης. Η οικογένειά του, από
τις πρώτες που εγκαταστάθηκαν
εδώ. Οι αξίες, αρχές και οράματά
τους δημιούργησαν τη Φιλοθέη μας.
Μετέχει πάντα στα κοινά: Μέλος στο Δ.Σ. της ΔΙ.ΚΕ.
ΦΙ.Ψ επί 2 τετραετίες, Τοπικός Δημοτικός Σύμβουλος,
Υπεύθυνος όλων των Ακαδημιών της Αθλητικής
Ένωσης Ψυχικού-Μπάσκετ, Τένις, Μίνι-Ποδόσφαιρο
5Χ5. Αρχές, αξίες και οράματά του: τα ίδια με τους
πρώτους κατοίκους, τους δημιουργούς της, «όλα για
τη Φιλοθέη».
Στις εκλογές του Μαΐου κατέρχεται ως υποψήφιος
για το Τοπικό Συμβούλιο Φιλοθέης απευθύνοντας
κάλεσμα προς κάθε Φιλοθεάτισσα και Φιλοθεάτη ώστε
όλοι μαζί να πούμε: «Ναι στη Φιλοθέη».

ΝΙΚΗΤΙΆΔΟΥ ΕΛΈΝΗ
(ΕΛΊΝΑ)
Είναι κόρη και εγγονή Ναυάρχων
του Πολεμικού Ναυτικού. Είναι τρίτη
γενιά Φιλοθεάτισσα. Γεννήθηκε
και φοίτησε στα Δημόσια Σχολεία
της Φιλοθέης. Την παράδοση
συνεχίζουν τα παιδιά της Γεώργιος
και Αθηναϊδα Ντεγιάννη.
Αποφοίτησε από το University of Maryland στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Management. Έκανε
μεταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ στο Golden Gate
University της Καλιφόρνιας.
Το 2002 ξεκίνησε να εργάζεται στο Δήμο Φιλοθέης
και αργότερα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Φιλοθέης. Το 2016 αποσπάστηκε στην Ελληνική
Πρεσβεία του Λονδίνου στον τομέα έκδοσης
διαβατηρίων.
«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με τεράστια θέληση,
ελπίζω να μου δώσετε την ευκαιρία και την τιμή να
εκλεγώ Τοπική Σύμβουλος Φιλοθέης.»

η ομάδα
που ξεχωρίζει

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΨΥΧΙΚΟΎ
ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
Είναι Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω
Πάγω και Δημοτική Σύμβουλος από
το 1998 έως σήμερα.
Ήταν Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου από 1/1/2009 έως 31/12/2010 του
Δήμου Ψυχικού & από 1/1/2011 έως σήμερα του
Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού. Ήταν Αντιδήμαρχος
Καθαριότητος, Πρασίνου, Διαχείρισης Κοινοχρήστων
χώρων και Νομικών θεμάτων την περίοδο 2004 2008.
Είναι Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας από το
2007 έως σήμερα και Μέλος της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας ΚΕΔΕ.
Ασχολείται με τη νομική διαχείριση των κοινοχρήστων
χώρων, των χρήσεων γης, της μείωσης των
αντικειμενικών αξιών και των διεκδικήσεων του
Ελληνικού Δημοσίου σε ακίνητα του Ψυχικού.
Είναι κάτοχος της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

ΚΑΡΈΛΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΉΣ
Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου
Αθηνών και πτυχιούχος στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Παράλληλα με την επιχειρηματική
του δραστηριότητα ενασχολήθηκε
με τα κοινά από θέσεις ευθύνης. Εκλεγμένος
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών επί 17
χρόνια υπηρέτησε και προήγαγε τα συμφέροντα του
εμπορικού κόσμου όχι μόνο τοπικά ή εθνικά, αλλά
και ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικότητας σε
διεθνή fora. Έχει τιμηθεί με το μετάλλιο της «Πόλης
των Αθηνών» (2002) και πρόσφατα (2019) του
απενεμήθη ο τίτλος του «Επίτιμου Προέδρου» του
Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Από το 2004 έως
σήμερα κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου του ΟΑΕΔ,
ως Εκπρόσωπος των Εργοδοτικών Οργανώσεων.
Η κοινωνική του προσφορά επεκτείνεται με την
συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης
Ψυχικού από το 2015 και το Δ.Σ. του Ιδρύματος
Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Αναπτυξιακές
Διαταραχές «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».

ΕΞΆΡΧΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ
(ΤΈΛΗΣ)
Γεννήθηκε το 1957 και από
τότε μένει στο Ψυχικό. Είναι
παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.
Από νωρίς ασχολήθηκε με τα
κοινά σε ένα πλαίσιο ανεξάρτητο
κομματικών πεποιθήσεων ή στεγανών. Είναι γεωλόγος
ειδικευμένος στην ενόργανη παρακολούθηση
κατασκευών. Έχει εργασθεί σε μεγάλα έργα υποδομής
και έχει συνεργασθεί με κάποιες από τις μεγαλύτερες
ελληνικές και Ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευών. «Η
συμπόρευσή μου με την ομάδα του Παντελή Ξυριδάκη
και σε επίπεδο τοπικού συμβούλιου είναι συνέχεια της
προσπάθειας που είχαμε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν
στο Ψυχικό και είναι αποτέλεσμα του ότι μας εμπνέουν
παρόμοια πράγματα για το Ψυχικό. Ας ασχοληθούμε
λοιπόν με ήθος με αυτά που μας ενώνουν.»

ΚΟΚΟΡΌΣΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Γεννήθηκε στην Αμφιλοχία το
1963. Κατατάχτηκε στην Ελληνική
χωροφυλακή το 1984 και από τότε
ανελλιπώς για 35 χρόνια υπηρετεί
σε μάχιμες υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας. Εκπαιδεύτηκε
σε διάφορους τομείς για την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας καθώς και σε θέματα πολιτικής
άμυνας και πολιτικής προστασίας. Από το έτος 2012
έως το 2016 υπηρέτησε ως διοικητής στο Αστυνομικό
τμήμα Ψυχικού, όπου συνεργάστηκε στενά και
αποτελεσματικά με όλους τους φορείς της πόλης
κυρίως με τον νυν Δήμαρχο Παντελή Ξυριδάκη.
Έχει δυο γιους το Νίκο και το Μάνο, γιατρούς στο
επάγγελμα, και τα τελευταία χρόνια ζει στο Ψυχικό.
Στις τελευταίες κρίσεις τις ΕΛ.ΑΣ αποστρατεύτηκε με
το βαθμό του ταξιάρχου.

ΖΑΝΝΉ–
ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΉ
Με οικονομικές σπουδές και εξειδίκευση
στο τραπεζικό marketing, χρημάτισε
επί σειρά ετών Διευθύντρια Marketing
μονάδων μεγάλων Τραπεζών (Εθνική,
Millenium, Eurobank). Ηγήθηκε μεγάλου
αριθμού διεθνών τραπεζικών projects, επιτυγχάνοντας
πάντοτε αποτελέσματα υπό συχνά αντίξοες συνθήκες και
ασφυκτικούς χρόνους, αποκτώντας εμπειρία συνεργασίας με
ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες. Μιλάει αγγλικά,
ιταλικά και γαλλικά. Συμμετείχε με εθελοντική εργασία στις
διοργανώσεις του Fund Drive του Κολλεγίου Αθηνών. Είναι
παντρεμένη με το Λεωνίδα Παπαδόπουλο, γυναικολόγο διευθύνοντα σύμβουλο του Μαιευτηρίου Λητώ και έχει δύο
κόρες. Κατοικεί στο Δήμο μας εδώ και 30 χρόνια. Ασχολείται
με πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στα πλαίσια
και τις εγκαταστάσεις των τριών κοινοτήτων του Δήμου μας.
Μέλος της θεατρικής ομάδας «Θέασις» του Νέου Ψυχικού.
Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών έχει αποκτήσει βαθιά
γνώση των αναγκών του Δήμου μας στα συγκεκριμένα
πεδία. Με την εμπειρία της και την αγάπη για το προάστιό
μας πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει στο Δήμο.

ΜΑΖΑΡΆΚΗΣ
ΓΕΡΆΣΙΜΟΣΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
(ΜΆΚΗΣ)
Είναι δικηγόρος Αθηνών, παρ’Αρείω
Πάγω, συνεταίρος του γραφείου
«Μαζαράκης & Συνεργάτες».
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και του
Πανεπιστημίου PARIS 2. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
Ψυχικό και τελείωσε τη Σχολή Μωραϊτη. Είναι σύζυγος της
Βίλμας Παπασάββα και πατέρας της Ελισάβετ Μαζαράκη.
Ήταν Πρόεδρος του δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής
Αλληλεγγύης-Προστασίας Πολιτισμού & Αθλητισμού την
περίοδο 2014 - 2017. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Δημοτικής
Διακυβέρνησης και αναπληρωτής Δημάρχου την περίοδο
2012 -2014. Ήταν Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Αδειοδοτήσεων και επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
το 2011. Είναι Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ΔΣ του ΟΚΑΠΑ, της
Σχολικής Επιτροπής, της ΖΩ.ΦΙ.ΨΥ, Πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής του Δημοτικού Ωδείου, Πρόεδρος
της Επιτροπής Ασφάλειας κ.ά. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά
δημοτικός σύμβουλος Ψυχικού το 1998.

ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΎΛΟΥ
ΣΟΦΊΑ (ΣΌΦΗ)
Μεγάλωσε και ζει στο Ψυχικό.
Αποφοίτησε από τη Σχολή Μωραΐτη
και από το τμήμα Marketing &
Business Administration του
Deree College. Εργάστηκε στην
πολυεθνική Unilever, στο γυναικείο
περιοδικό Votre Beaute και στη διαφημιστική
Ecopaper. Είναι μητέρα της Ματίλντας, του Αντώνη και
του Γιάννη Δανιήλ πτυχιούχων της Γεωπονικής, του
Ε.Μ. Πολυτεχνείου και τελειόφοιτου του τμήματος
Ιστορίας, αντίστοιχα. Από το 2007 εκλέγεται δημοτική
σύμβουλος. Έχει διατελέσει, Αντιδήμαρχος Ψυχικού
σε θέματα Υγείας και Παιδείας, Πρόεδρος του
Παιδικού Σταθμού της οδού Διαμαντίδου και μέλος
σε αρκετές επιτροπές του ενιαίου Δήμου Φιλοθέης
- Ψυχικού. Είναι Αντιπρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.,
υπεύθυνη για την υλοποίηση προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο. Ζητά την ψήφο
σας για να συνεχίσει να προσφέρει, στην πόλη μας
που αξίζει να ζεις!

ΜΟΡΙΑΝΟΎΑΛΜΠΆΝΗ
ΧΑΡΊΚΛΕΙΑ (ΚΛΈΑ)
Γεννήθηκε το 1967 στο Ψυχικό.
Είναι Αρχιτέκτων - Μηχανικός του
ΕΜΠ με MSc στο Cornell University
(Η.Π.Α.) και είναι απόφοιτος της
Σχολής Μωραΐτη. Εργάστηκε σε μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία και στο μεταπτυχιακό της
Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ. Υπήρξε μάνατζερ του Ελληνικού Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των
Ηνωμένων Εθνών (SDSN Greece) και του Διεθνούς
Κέντρου Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία
(ICRE8). Έχει σημαντικό φιλοζωικό έργο. Είναι Ιδρυτικό
μέλος της φιλοζωικής του δήμου μας (Ζω.Φι.Ψυ.),
υπήρξε γραμματέας της Πανελλήνιας Φιλοζωικής
Ομοσπονδίας (Π.Φ.Ο.), διευθύντρια των περιοδικών
ΓΑΒ (Εκδόσεις Παπαγεωργίου) και «Σκύλος & Γάτα»
(Εκδόσεις Καθημερινή) και αρχισυντάκτρια – παρουσιάστρια της εκπομπής «Παρατρίχα» (ΣΚΑΪ Τηλεόραση).
Είναι δημιουργός της ιστοσελίδας «ΤΡΙΧΕΣ» (www.
trihes.gr). Στον ελεύθερο χρόνο της κάνει ιστιοπλοΐα.

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΨΥΧΙΚΟΎ
ΠΑΛΤΖΌΓΛΟΥ
ΕΥΦΗΜΊΑ-ΕΛΈΝΗ
(ΕΒΕΛΊΝΑ)
Γεννήθηκε και ζει στο Ψυχικό από
το 1983. Είναι πτυχιούχος και
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
Πολιτικών Επιστημών & Ιστορίας
της Παντείου. Παρακολούθησε
σεμινάρια Διεθνών Σχέσεων στη Γερμανία. Έχει
διοικητική θέση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι
παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. Από το 2010 έως
σήμερα συμμετέχει ενεργά στα κοινά του Δήμου
Φιλοθέης - Ψυχικού. Από το 2014 εκτελεί χρέη
Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Ψυχικού και
εκπροσωπεί την κοινότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εθελοντισμού
του Δήμου, ενεργό μέλος της Επιτροπής Νεότητας
και πρώην μέλος της Δ.Η.Κ.Ε.Φ.Ι.Ψ. Από τα 27 της
χρόνια συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση και
ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό μέσω ΜΚΟ και
φιλανθρωπικών μη κερδοσκοπικών σωματείων.

ΣΑΜΑΡΌΠΟΥΛΟΣ
ΒΎΡΩΝ-ΠΑΎΛΟΣ
Είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος
του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Κατάγεται από την Αλεξάνδρεια της
Αιγύπτου και ζει μόνιμα στο Δήμο
μας. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
Έχει εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στα δημοτικά θέματα
καθώς εκλέγεται συνεχώς Δημοτικός Σύμβουλος από
το 1977 στον Δήμο μας, τον οποίο έχει υπηρετήσει
από διάφορες θέσεις με σοβαρότητα και συνέπεια.
Στη διάρκεια της τρέχουσας θητείας, διετέλεσε
Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Ανακύκλωσης. Αισθάνεται
υπερήφανος που φροντίζει για τη συντήρηση και την
ανανέωση του πρασίνου στον πιο πράσινο Δήμο, ο
οποίος παράλληλα ανακυκλώνει 90% περισσότερο
από τον μέσο όρο της Ελλάδας. Είναι παντρεμένος με
τη Νόρα Καμπά και έχουν δύο παιδιά, τη Χριστίνα και
τον Τάσο.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΛΕΩΝΊΔΑΣ
Γεννήθηκε το 1968 στο Ψυχικό,
γιος του Γιάννη και της Αφροδίτης,
και φοίτησε στο Γυμνάσιο και
το Λύκειο του Ψυχικού. Είναι
δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω
Πάγω. Σπούδασε Οικονομικά στο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α Αθηνών και
Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι
παντρεμένος με την καθηγήτρια Αγγλικών Αγγελική
Νικολίνα και έχουν δύο κόρες την Αφροδίτη και την
Άννα. Συμμετοχή στα κοινά του Δήμου: 2003-2006:
Μέλος Δ.Σ. Πολιτιστικού Κέντρου Μπενετάτου. 20042010: Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ψυχικού. 2005–
2006: Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου. 20062010: Μέλος Δ.Σ. Δημοτικής Πινακοθήκης Λέφα και
Μέλος Νομικής Επιτροπής Δήμου Ψυχικού.2008-2010:
Μέλος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ψ. 2014-2019: Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Πρόεδρος
Δ.Σ. της Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Πρόεδρος Επιτροπής Νεότητας, Μέλος
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αναπληρωματικό Μέλος
ΔΣ του Ο.Κ.Α.Π.Α.

ΠΛΥΤΆΣ
ΝΙΚΌΛΑΟΣ
Εργάστηκε στη Νέα Υόρκη για
τριάντα έξι χρόνια ως επιχειρηματίας
σε προσωπικές επιχειρήσεις.
Ασχολήθηκε με τον Παναθηναϊκό
Αθλητικό Όμιλο για μία εικοσαετία
στο πλευρό των Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου
ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ως έφορος
του υγρού στίβου καθώς και έφορος πετοσφαίρισης
γυναικών που αναδείχθηκαν πρωταθλητές το 2011.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού
για έναν χρόνο μέχρι τον Ιούνιο του 2018 και
παρέδωσε τη διοίκηση στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Επίσης, διετέλεσε μέλος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός επί
Προεδρίας Νικολάου Πατέρα την περίοδο 2009 με
2011.
Διαμένει στο Παλαιό Ψυχικό από το 1986 και έχει ένα
γιο εικοσιτριών ετών ο οποίος σπούδασε στην Αγγλία
Μηχανικός Πλοίων.

ΣΠΎΡΟΥ ΑΘΗΝΆ
Μετά από ώριμη σκέψη πήρε την απόφαση
να συμπορευτεί με τον Παντελή Ξυριδάκη
και τη “Συμμαχία Πολιτών” για τη Φιλοθέη
και το Ψυχικό, με στόχο να προσφέρει
τα μέγιστα δυνατά. Ως νέα θεωρεί πως η
κοινωνική προσφορά μπορεί να αποτελέσει
την κινητήρια δύναμη μιας πόλης, και μιας
κοινωνίας γενικότερα, για ένα βελτιωμένο
παρόν και ένα καλύτερο μέλλον. Οι σπουδές της στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ειδίκευσή της στα Χρηματοοικονομικά
και Ναυτιλιακά, σε συνδυασμό με την επαγγελματική της πορεία στον
τομέα της Ναυτιλίας και του Τύπου, την έχουν διδάξει να δίνει λύσεις
και να παράγει αποτελέσματα με θεμέλιο λίθο το διάλογο που μπορεί
να αναδείξει ιδέες και πρακτικές καινοτόμες και χρήσιμες. Μαζί με τον
Παντελή Ξυριδάκη και τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους,θα
διατηρήσουν τον “πράσινο” χαρακτήρα της πόλης μας, θα προωθήσουν
την προστασία των πολιτών μας, θα ενισχύσουν την καθαριότητα και την
ανακύκλωση, θα φροντίσουν τους μικρούς μας φίλους που δεν έχουν
σπίτι, θα δώσουν έμφαση στην παιδεία και θα προάγουν τον πολιτισμό.
«Προσωπικός μου στόχος είναι με τις γνώσεις και την εμπειρία μου να
συμβάλλω στην περαιτέρω οργάνωση του δήμου και των αρχών του,
την ανάδειξη του και στην οικοδόμηση υπηρεσιών με τους κατάλληλους
ανθρώπους και τα κατάλληλα μέσα. Συμπράττουμε μαζί για μια πόλη
ακόμη καλύτερη, ακόμη ομορφότερη, ακόμη πιο σύγχρονη.»

η ομάδα
που ξεχωρίζει

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι ΨΥΧΙΚΟΎ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΎΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΌΗ-ΒΑΡΒΆΡΑ
(ΛΏΡΑ)
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι
κόρη του ναυάρχου Γεωργίου
Ζέπου και σύζυγος του Μάρκου
Βερροιόπουλου, από τους
πρώτους προπολεμικούς
κατοίκους Ψυχικού.
Έχει μία κόρη, τη Μόνικα και μία εγγονή, την
Αλεξάνδρα. Μένει στο Ψυχικό από το 1978. Είναι
Γραμματέας της Επιτροπής Αδέσποτων και ασχολείται
υπεύθυνα από το 1994 με τα προβλήματα τους.
To 2010 εκλέγεται στο Νέο Καλλικρατικό Δήμο
Φιλοθέης-Ψυχικού ως Τοπική Σύμβουλος στη
Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού και εν συνεχεία
Πρόεδρος Φιλοζωικής Ένωσης αδέσποτων (ΖΩ.ΦΙ.ΨΙ)
του προαστίου. Αν εκλεγεί, θα προσπαθήσει με την
ίδια υπευθυνότητα να συνεργαστεί για την Νέα Τοπική
Αυτοδιοίκηση.

ΛΆΒΔΑ ΕΛΈΝΗ
(ΝΈΛΛΗ)
Είναι Φιλόλογος, διπλωματούχος
του Παν/μίου Αθηνών. Είναι
παντρεμένη με τον Κωστή Λάβδα
(dipl. Ing. ΕΤΗ) και έχουν τρία παιδιά,
Γιώργο (mec. Ing.), Νίκο (sound
ing.), Μελήσα (dipl.Ing.ETH) και δύο
εγγονές. Από το 1994 μετέχει στα κοινά με τη Δημοτική
Συνείδηση. Το 2000 εκδίδεται το βιβλίο της «Ψυχικό,
η πόλη, οι κάτοικοι, οι ιστορίες». Το 2002 εκλέγεται
στο Δ.Σ. Ψυχικού. Αρχισυντάκτης του περιοδικού
«Παράθυρο στο Δήμο». Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Δημοτική
Πινακοθήκη». Από το 2006 διετέλεσε Αντιδήμαρχος
Προσωπικού-Δημοτικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος, Πρασίνου. Το 2010 επανεκλέγεται με
Δήμαρχο τον Παντελή Ξυριδάκη. Ορίζεται Πρόεδρος
ΟΚΑΠΑ). Το 2014 αναλαμβάνει το Γραφείο Δημάρχου.
Μέλος Δικτύου Υγιών Πόλεων με Πρόεδρο Γ. Πατούλη,
οργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες και διεθνή
συνέδρια. Το 2017 Πρόεδρος ΟΚΑΠΑ, επιμελείται και
οργανώνει τα εγκαίνια της Υπαίθριας Γλυπτοθήκης
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΎΛΟΥΤΟΥΛΙΆΤΟΥ
ΆΛΚΗΣΤΙΣ-ΚΛΕΙΏ
Γεννήθηκε στο Μέτς στην Αθήνα,
και κατοικεί στο Ψυχικό από
το 1963. Αποφοίτησε από το
Δημόσιο Γυμνάσιο Φιλοθέης και
είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων
Μηχανικός του ΕΜΠ. Απέκτησε δύο κόρες, την Σοφία
και την Ελένη. Εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας
σε μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών και δημοσίων
τεχνικών έργων. Συνεργάζεται με το Δήμο ΦιλοθέηςΨυχικού από το 1994 μέχρι σήμερα σε πλήθος
τεχνικών και πολιτιστικών θεμάτων. Διετέλεσε
Σύμβουλος Τεχνικών Θεμάτων, Δημοτική Σύμβουλος,
πρόεδρος και μέλος Επιτροπών και είναι μέλος του
ΔΣ ΟΚΑΠΑ και του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας
Ψυχικού.

ΛΙΑΤΟΠΟΎΛΟΥ
ΜΑΡΊΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
Ψυχικό, όπου και τελείωσε το
Λύκειο. Αποφοίτησε από το Τμήμα
Οικονομικών του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάει
Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
Μέχρι το 2006 διεύθυνε μεγάλο καλλιτεχνικό γραφείο
των Αθηνών. Την 4ετία 2010-2014, διετέλεσε
εκλεγμένη τοπική σύμβουλος. Ψυχικού στο Δήμο μας.
Το 2012 ήταν υποψήφια Βουλευτής στη Β’ Αθηνών
με το κόμμα της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» της
Ντόρας Μπακογιάννη. Τη διετία 2017-18 εκλέχθηκε
στην Ελεγκτική Οικονομική Επιτροπή του Μορφωτικού
Εξωραϊστικού Ομίλου (Μ.Ε.Ο). Νέου Ψυχικού. Είναι
ιδιοκτήτρια εταιρείας διαφημιστικών υπηρεσιών και
μητέρα 2 παιδιών.

ΔΑΝΙΉΛ
ΙΩΆΝΝΗΣ
Γεννήθηκε και μένει στο Ψυχικό.
Είναι απόφοιτος του Λυκείου
Ψυχικού. Είναι 25 ετών, εργάζεται
σε εταιρεία εκτυπώσεων και έχει
ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις. Είναι τελειόφοιτος του
τμήματος Ιστορίας στο Deree College. Είναι γιός του
Τάκη Δανιήλ και της Σόφης Ζαφρακοπούλου. Έχει δύο
αδέλφια τον Αντώνη και τη Ματίλντα. Έχει συμμετάσχει
ως εθελοντής σε πολλές πολιτιστικές δράσεις του
Δήμου μας. Ενδιαφέροντά του είναι η ιστορική έρευνα,
ο αθλητισμός, η οινογνωσία, οι πολεμικές τέχνες, το
διάβασμα, η μουσική και τα ταξίδια. Ζητά την ψήφο
εμπιστοσύνης των πολιτών γιατί θέλει να συνεισφέρει
ενεργά στο Δήμο εκπροσωπώντας την γενιά του ώστε
να παραμείνει το Ψυχικό μια πόλη που ξεχωρίζει.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΆΚΗΣ
ΘΕΟΔΌΣΗΣΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ
Γεννήθηκε και ζει στο Ψυχικό.
Αποφοίτησε από το Κολλέγιο
Αθηνών και σπούδασε στο
Imperial College, London και στο
London School of Economics. Εργάστηκε ως ανώτατο
διευθυντικό στέλεχος και ως Διευθύνων Σύμβουλος
σε μεγάλες εταιρείες και Τράπεζες, με εξειδίκευση
στον χρηματοοικονομικό τομέα και την διαχείριση
επενδύσεων. Ως εκ τούτου, διαθέτει σημαντική
διοικητική και διαχειριστική πείρα.
Πιστεύει ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να
εκχωρηθούν περισσότερες αρμοδιότητες
και πόροι από την Κεντρική Κυβέρνηση ώστε να
ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες των
τοπικών κοινωνιών. Θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος
αντιμετώπισης της κρίσης είναι η
εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ
ΆΓΓΕΛΟΣ
Είναι φοιτητής πολιτικών
επιστημών και ιστορίας στο
Πάντειον Πανεπιστήμιο, βοηθός
συγγραφής θεατρικών έργων και
πρώην πρόεδρος του 15μελούς
συμβουλίου του Λυκείου Ψυχικού.
Η απόφασή του να συμμετέχει ως ο νεότερος
υποψήφιος για το τοπικό συμβούλιο πηγάζει από τη
βαθιά του θέληση να αλλάξει τα πράγματα.
«Αντιπροσωπεύω κάθε νέο που αντιμετωπίζει με
καχυποψία την πολιτική. Που δυσανασχετεί, που
σχολιάζει. Όμως, τίποτα δεν θα αλλάξει αν δε
δράσουμε εμείς οι ίδιοι.
Θέλω να δώσω στο επόμενο Συμβούλιο έναν
καινούργιο τόνο. Έναν τόνο που είναι φρέσκος, δίπλα
στους μαθητές και φοιτητές του Δήμου μας. Έναν
τόνο φρεσκάδας, αλλαγής και βελτίωσης. Έναν τόνο
που θα κάνει τους νεότερους ενεργότερους και τους
παλαιότερους υπερήφανους.»

ΜΠΟΎΡΑΣ
ΘΕΌΔΩΡΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί
στο Ψυχικό από το 1980. Σπούδασε
Οικονομικά και είναι επιχειρηματίας.
Είναι παντρεμένος και έχει 4 γιούς.
Ασχολείται με τα κοινά 20 χρόνια.
Εκλέχθηκε το 2010 και είναι εν
ενεργεία Τ. Δημοτικός Σύμβουλος Ψυχικού. Είναι
μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών
και Αντιπρόεδρος το 2012-2013. Είναι μέλος Δ.Σ. με
καθήκοντα Ταμεία της Αθλητικής Ένωσης Ψυχικού από
το 2016 έως σήμερα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων του Κλασικού Λυκείου Αρσακείου
(2008 – 2010), μέλος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ψ. (2004
– 2007), μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε.Ψ. (2000 – 2007) και
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Π. Ψυχικού (1999 – 2004 ).

ΠΑΛΑΙΟΡΟΎΤΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Νέος, αυτοδημιούργητος
επιχειρηματίας με εμπειρία στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι
κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού
στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
από Πανεπιστήμια της Μεγάλης
Βρετανίας, έχει εργαστεί σαν Σύμβουλος Επιχειρήσεων
σε μεγάλους Δημόσιους Οργανισμούς και σε
διευθυντικές θέσεις πωλήσεων σε μεγάλες εμπορικές
εταιρίες. Δραστηριοποιείται σαν επιχειρηματίας στο
χώρο της Ειδικής Αγωγής με το Κέντρο Bright Minds.
Έχει διατελέσει επιτυχώς Τοπικός Σύμβουλος της
Κοινότητας Ψυχικού την περίοδο 2010-2014. Μέριμνα
του είναι η Ασφάλεια των πολιτών, τα έργα υποδομής
και η διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Πόλης
μας.

ΠΕΤΡΌΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
(ΝΌΤΗΣ)
Γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1960
και είναι γιος του γνωστού
προπονητή Λάκη Πετρόπουλου.
Είναι απόφοιτος του Λεοντείου
Λυκείου, πτυχιούχος Αρχιτεκτονικής του Pratt Institute
of New York, όπου συνέχισε σε μεταπτυχιακές
σπουδές στην Πολεοδομία. Εργάστηκε δυο χρόνια
σε Αρχιτεκτονικά γραφεία στο Manhattan της Νέας
Υόρκης και από το 1989 διατηρεί Αρχιτεκτονικό
γραφείο στο Κολωνάκι, εκτελώντας έργα ιδιωτικού
τομέα. Είναι πατέρας της Μαριάννας και του Βασίλη.

ΤΖΊΤΖΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΉΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στο Ψυχικό. Είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
και έχει εργασθεί, αρχικά, στη
Βιομηχανία (Τσιμέντα, Υγραέρια
κ.λ.π) στη συνέχεια δε, υπηρέτησε
έως και το 2009, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σε
διάφορες θέσεις (Προϊστάμενος τμήματος, Διευθυντής
κ.α). Διετέλεσε εκκλησιαστικός επίτροπος και ταμίας
του Φιλοπτώχου στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου
Ψυχικού (2011-2016) και είναι μέλος της Επιτροπής
Ασφάλειας και Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου μας.

η ομάδα
που ξεχωρίζει

Εκλογές 26ης Μαΐου: πώς και πού ψηφίζουμε
Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 και οι επαναληπτικές – όπου και εφόσον χρειαστεί
– την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού χωρίζεται σε τρεις εκλογικές περιφέρειες, αντίστοιχες με τις Δημοτικές Ενότητες, για την ανάδειξη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η εκλογή των προέδρων και συμβούλων κοινότητας θα γίνεται με χωριστή κάλπη, σε κάθε Δημοτική Ενότητα/ εκλογική περιφέρεια.
Σταυροί προτίμησης:
Κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε υποψήφιο του συνδυασμού που θα επιλέξει, σημειώνοντας σταυρό στο ψηφοδέλτιο, ακριβώς δίπλα στο όνομά του.
Συγκεκριμένα, στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού:
Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού,
μπορούν να βάζουν:
Στο Δημοτικό Ψηφοδέλτιο:
• μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους
της εκλογικής περιφέρειας Νέου Ψυχικού
• μέχρι 1 σταυρό σε υποψήφιο μιας από τις
άλλες εκλογικές περιφέρειες μαζί.
Στο Κοινοτικό Ψηφοδέλτιο:
• Μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους
για το Συμβούλιο Κοινότητας Νέου Ψυχικού

Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης,
μπορούν να βάζουν:
Στο Δημοτικό Ψηφοδέλτιο:
• μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους
της εκλογικής περιφέρειας Φιλοθέης
• μέχρι 1 σταυρό σε υποψήφιο μιας από τις
άλλες εκλογικές περιφέρειες μαζί
Στο Κοινοτικό Ψηφοδέλτιο:
• Μέχρι 2 σταυρούς σε υποψηφίους για το
Συμβούλιο Κοινότητας Φιλοθέης

Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού,
μπορούν να βάζουν:
Στο Δημοτικό Ψηφοδέλτιο:
• μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους
της εκλογικής περιφέρειας Ψυχικού
• μέχρι 1 σταυρό σε υποψήφιο μιας από τις
άλλες εκλογικές περιφέρειες μαζί
Στο Κοινοτικό Ψηφοδέλτιο:
• Μέχρι 2 σταυρούς σε υποψηφίους για το
Συμβούλιο Κοινότητας Ψυχικού

Εφόσον κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά την πρώτη Κυριακή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την
Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, μεταξύ των επικεφαλής των 2 πρώτων συνδυασμών.
Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που έλαβε το 50% των έγκυρων ψήφων συν μία, είτε στον πρώτο γύρο, είτε στο δεύτερο γύρο.
Το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά) εκλέγονται αναλογικά από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που
συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος.
Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου κρίνουν αποκλειστικά το πρόσωπο του Δημάρχου.

Μάθε πού ψηφίζεις. Βρες εύκολα σε ποιο εκλογικό τμήμα ψηφίζεις
ακολουθώντας το σύνδεσμο: http://eklogesapps.ypes.gr/eea/eeagr/eea.htm

Εκλογικό Κέντρο: 25ης Μαρτίου & Κρήτης, Ν. Ψυχικό
Email: symmaxiapoliton2019@gmail.com

facebook: Παντελής Ξυριδάκης - Συμμαχία Πολιτών
Instagram: xyridakis.symmaxiapoliton

www.xyr id akis-s y m m a x ia po l it o n.gr

