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Η 4η Δημοτική Κοινότητα αποτελεί την πιο υποβαθμισμένη αθηναϊκή γειτονιά στα Δυτικά της πόλης. Διαχρονικά όλες οι Δημοτικές Αρχές 
δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά προβλήματα της περιοχής παρά τις επίμονες οχλήσεις και διαμαρτυρίες των κατοίκων.
Η κοινότητά μας βρίσκεται πολύ πίσω από τις άλλες Αθηναϊκές γειτονιές σε υποδομές, ρυμοτομία, πολεοδομία, κυκλοφοριακό, 
προσβασιμότητα και ασφάλεια. Η γειτονιά μας είναι σκοτεινή, χωρίς αποχέτευση σε μεγάλο τμήμα της, γεγονός που δημιουργεί 
προβλήματα καθαριότητας και υγιεινής. Έχει τους περισσότερους αδόμητους και ανεκμετάλλευτους χώρους. Αποτέλεσμα όλων των 
παραπάνω η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Δεν μας αξίζει. 
Η κοινότητα θα μπορούσε να είναι καταπράσινη, ωστόσο υπάρχουν γειτονιές της με μεγάλη έλλειψη πρασίνου. Στο παρελθόν ήταν το 
δυτικό μπαλκόνι της πόλης και σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη.
Η κοινότητα δεν έχει γεωγραφική  συνοχή, σε αυτό συντελούν η ύπαρξη της σιδηροδρομικής γραμμής που τη χωρίζει στα δύο και η 
έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας εντός της. Η σημερινή κυβέρνηση όμως έκανε πράξη το πάγιο αίτημα των κατοίκων των Σεπολίων, του 
Κολωνού και των Θυμαρακίων για την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής από την οδό Σεπολίων μέχρι το νέο σταθμό Λιοσίων, 
μήκους 2,36 χιλιομέτρων. Η απόδοση του χώρου  αυτού για πράσινο και ποδηλατοδρόμους είναι μια πράξη που θα λειτουργήσει θετικά 
για την βελτίωση της ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
 Ήρθε η στιγμή να μπει τέλος στην αδιαφορία και την αδράνεια, ήρθε η στιγμή η Αθήνα να είναι οι γειτονιές της και όχι μόνο το κέντρο, 
ήρθε η στιγμή να μη νιώθουμε κάτοικοι ενός κατώτερου θεού!
Για το λόγο αυτό καταθέτουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα άμεσων και ευρύτερων παρεμβάσεων, φιλοδοξώντας να καλύψουμε το χαμένο 
έδαφος και να ανυψώσουμε την περιοχή όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη πόλη με περήφανους, ελευθέρους και ενεργούς  πολίτες.
Για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, η Αθήνα είναι μόνο η βιτρίνα της. Εμείς ερχόμαστε να αλλάξουμε το τοπίο, ερχόμαστε να 
δώσουμε προοπτική και διέξοδο στις «πίσω αυλές της Αθήνας». 
«Αθήνα από την αρχή» σημαίνει ένα ουσιαστικό και μελετημένο σχέδιο για κάθε δημοτική κοινότητα. Σημαίνει να σκεφτούμε αλλιώς, να 
σχεδιάσουμε αλλιώς, να δράσουμε από την αρχή, να δράσουμε μαζί.

Έργα προτεραιότητας αξίας 5.05 εκατ. Ευρώ

1. Δημιουργία αποχετευτικού δικτύου, διευθέτηση όμβριων και ρυμοτομική μελέτη 
Προϋπολογισμός: 700 χιλ. Ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης: ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

2. Ανέγερση Νηπιαγωγείου στο Βότρυς και στο δεσμευμένο χώρο για την ανέγερση του 20ου Γυμνασίου
στα Κάτω Πατήσια 
Προϋπολογισμός: 350 χιλ. ευρώ
Πηγή χρηματοδότησης: ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

3. Διαμόρφωση των βιομηχανικών κτιρίων Βότρυ και Κοροπούλη και του υπολειπόμενου ελεύθερου χώρου
11στρ. σε Βιομηχανικό Μουσείο, Πολυχώρο πολιτισμού και χώρο πρασίνου  
Προϋπολογισμός: 4εκατ. Ευρώ
Πηγής χρηματοδότησης: 
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (-30%)
 Ίδιοι πόροι ΔΑ (-30%)
Συγχρηματοδότηση Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Πολιτισμού (-40%)

1. Δημοκρατία από την αρχή 

Στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης εντός του δήμου, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. 
Ορίζουμε διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών
Εκχωρούμε στα συμβούλια ουσιαστικές αρμοδιότητες ελέγχου και συναπόφασης
Προτείνουμε :
• Δημιουργία συμβουλίων γειτονιάς 
• Τοπικά δημοψηφίσματα για επείγοντα θέματα
• Αναμόρφωση και νέες αρμοδιότητες στη ΔΕΠ
• Εκμεταλλευόμενοι το νέο νομοθετικό πλαίσιο, εκχώρηση νέων αρμοδιοτήτων  στο Κοινοτικό Συμβούλιο, υπό την εποπτεία του σχολικές 
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επιτροπές, θέματα παιδείας,  ανοικτά σχολεία, αδειοδοτήσεις, ανάπτυξη συνεταιριστικών σχημάτων με πρότερη  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Αποφασιστικές αρμοδιότητες για τοπικά θέματα.
• Υποχρεωτικός απολογισμός έργου κοινοτικού συμβουλίου
• Συμμετοχικός προϋπολογισμός και διαμόρφωση τεχνικού προγράμματος
• Ενίσχυση προϋπολογισμού κοινότητας
• Δημιουργία ειδικής επιτροπής αντιμετώπισης προβλημάτων υποβάθμισης ποιότητας ζωής
• Ειδικό συμβούλιο ένταξης μεταναστών στη δημοτική κοινότητα
• Ειδική επιτροπή  καταπολέμησης του ρατσισμού
• Υποστηρίζουμε την υποχρεωτική συζήτηση στο κοινοτικό συμβούλιο οποιουδήποτε αιτήματος υπογράφεται από 10 κατοίκους και δεν 
αντιβαίνει φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

2. Ασφάλεια από την αρχή 

• Αντιμετώπιση παραεμπορίου, παραβατικότητας, παρανομίας και εγκληματικότητας  σε  συνεργασία  και κοινή δράση  με συναρμόδιους 
φορείς 
( Δήμος-Περιφέρεια-Εμπορικός Σύλλογος-ΟΠΑ-ΚΕΘΕΑ-ΟΚΑΝΑ- πολιτιστικοί φορείς-κάτοικοι-κοινότητα)
• Αντιμετώπιση της συγκέντρωσης παράνομων οίκων ανοχής και διακίνησης ναρκωτικών από οργανωμένες συμμορίες, σε συνεργασία 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
• Συντονισμένες ενέργειες για την εξάλειψη της παράνομης εκμετάλλευσης ανθρώπων από οργανωμένα κυκλώματα (εργαζόμενες στο 
sex, παιδική εκμετάλλευση)
• Μέριμνα για τους ηλικιωμένους με εφαρμογή του  προγράμματος ‘’βοήθεια στο σπίτι’’
• Αναβάθμιση του ρόλου  της  Δημοτικής Αστυνομίας για την ενίσχυση, αποκέντρωσή και ουσιαστική εκπαίδευση των δημοτικών 
αστυνομικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες  της 4ης Κοινότητας

Δεν πρέπει να ξεχαστούν τα γεγονότα βίας, που προκάλεσε η ΧΑ στις γειτονιές, που είχε ως αποτέλεσμα την δυσφήμιση και τον οικονομικό 
μαρασμό των μικροεπιχειρήσεων της περιοχής . 
Οι γειτονιές είναι πιο ασφαλείς χωρίς τη δράση της ΧΑ

3. Ολιστικό σχέδιο για την ουσιοεξάρτηση 

• Ολιστική αντιμετώπιση με εφαρμογή της πρόληψης, μείωσης της βλάβης, αποκατάστασης, επανένταξης των ουσιοεξαρτημένων 
ατόμων. Με πρόσημο την αντιμετώπιση του φαινομένου με ανθρωπιστικά μέτρα και με προτεραιότητα στα άτομα που βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο εξάρτησης  και ζουν σε δημόσιους χώρους (πλατείες, δρόμους κλπ) δημιουργώντας ένα επιβαρυντικό πλαίσιο για 
την λειτουργία της γειτονιάς.
• Επέκταση  του προγράμματος  streetwork που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Περιφέρεια Αττικής με  συνέργεια πολλών φορέων και 
στοχεύει στη «μείωση βλάβης για χρήστες και γειτονιές».

4. Αθήνα - Πόλη για όλους

Η κίνηση των ατόμων με αναπηρία στη πόλη μας είναι από δύσκολη έως ανυπόφορη. Η κοινότητά μας δεν είναι φιλική προς αυτούς.
 Γι’ αυτό χρειάζονται:
• ράμπες, σήμανση, και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για τη διευκόλυνση της κίνησης των ατόμων με αναπηρία σε όλο το κεντρικό 
δίκτυο πεζοδρομίων.
• Ράμπες, σήμανση, αναβατόρια και τουαλέτες σε όλα τα σχολεία και δημόσια κτίρια της κοινότητας
• ειδική σήμανση για τυφλούς σε όλα τα πεζοδρόμια των κεντρικών τουλάχιστον οδικών αρτηριών
• Ειδική έκδοση εντύπων στις υπηρεσίες της κοινότητας για τυφλούς .
• Ειδικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ΑμεΑ.

5. Δημόσιος χώρος και υποδομές από την αρχή 

• Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου όπου δεν έχει γίνει η εφαρμογή με αποτέλεσμα την δημιουργία και οριοθέτηση των δημόσιων και 
κοινόχρηστων χώρων και την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 
• Επικαιροποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου όσον αφορά τη ιδιοκτησία Πανόπουλου (Λαχανόκηποι) και εφαρμογή της 
ειλημμένης απόφασης για την απαλλοτρίωση των αντίστοιχων οικοπέδων
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• Να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης του διατηρητέου κτιρίου του εργοστασίου ΛΑΝΑΡΑ 
• Διευθέτηση όμβριων υδάτων περιοχής Κολωνού, Σεπολίων και Λιοσίων (Θυμαράκια)
• Ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού τόσο σε κεντρικούς δρόμους όσο και σε παράδρομους
• Αυστηρός έλεγχος δόμησης σε περιοχές που δεν καλύπτει πλήρως το πολεοδομικό σχέδιο.
• Υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της φερόμενης ιδιοκτησίας Πανόπουλου και αποτροπή δόμησης στη περιοχή
• Ανάδειξη Βιομηχανικών κτιρίων του Βότρυς-Κοροπούλη και αξιοποίησή τους 
• Κατοχύρωση των λαχανόκηπων ως ελεύθερων χώρων και απαλλοτρίωση των τελευταίων οικοπέδων που υπολείπονται 

6. Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος

• Ενίσχυση της κατοικίας με ανακατασκευή και  αξιοποίηση κλειστών κτιρίων ιδιωτών  με ειδικό πρόγραμμα του Δήμου
• Ανάδειξη νεοκλασικών κτισμάτων, επισκευή και συντήρηση με σκοπό την επανάχρηση ως, α) κατοικία β) εμπορική δραστηριότητα γ) 
ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου δ) την ανάπτυξη κοινωφελών προγραμμάτων, πολιτιστικών δράσεων και αναγκών της 
Δημοτικής Κοινότητας
• Επισκευή και αξιοποίηση των κτιρίων ιδιοκτησίας δήμου
• Επισκευή και εξωραϊσμός διατηρητέων κτιρίων
• Ειδικό πρόγραμμα κινήτρων επανακατοίκησης των κλειστών διαμερισμάτων 
• Αναπλάσεις ήπιας μορφής σε πλατείες και δρόμους
• Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων  των βασικών  οδών
• Αισθητική αναβάθμιση νεοκλασικών κτιρίων και προσόψεων πολυκατοικιών (Λένορμαν,  Λιοσίων,  Αγίου Μελετίου, Κωνσταντινουπόλεως, 
Σκουζέ)

7. Παιδεία από την αρχή 

• Λειτουργία 4 νέων Νηπιαγωγείων
- Δύο στα Κάτω Πατήσια
- Ένα στον Κολωνό
- Ένα στα Σεπόλια
• Ανέγερση Νηπιαγωγείου στο χώρο του Βότρυς
• Ανέγερση Νηπιαγωγείου στο  χώρο που προοριζόταν για την κατασκευή του 20ου Γυμνάσιου με επανυποβολή της δέσμευση ακινήτων
• Συντήρηση, στεγανοποίηση, σύνδεση αποχετευτικού και βελτίωσης υλικοτεχνικών υποδομών όλων των σχολικών συγκροτημάτων
• Συντήρηση και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις πρασίνου των σχολικών αυλών
• Συντήρηση και ανακατασκευή υπαίθριων αθλητικών χώρων σχολικών αυλών
• Εξασφάλιση πρωινής βάρδιας για όλες τις σχολικές μονάδες
• Λειτουργία προγράμματος ‘’Ανοικτά Σχολεία’’ με ευθύνη του Δήμου, σε κάθε γειτονιά: 
- Κολωνό
- Σεπόλια
- Σκουζέ
- Θυμαράκια
- Κ. Πατήσια
-Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων, εκπαίδευσης, ρομποτικής, πολιτισμού, αθλητισμού, νέων τεχνολογιών, συμβουλευτικής , εκμάθησης 
ελληνικών για μετανάστες σε συνεργασία με τους φορείς και τη σχολική κοινότητα.
• Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με τις μεταναστευτικές κοινότητες με στόχο την ένταξη των μεταναστών στην 
κοινωνία.

8. Αθλητισμός από την αρχή 

• Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Κ12 στο χώρο δίπλα από το Κολυμβητήριο με αναμόρφωση του ρυμοτομικού.
• Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου “μπαλόνι” στο χώρο των εγκαταστάσεων του πάρκου Άτλας
• Συντήρηση και ανακατασκευή όλων των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων
• Συντήρηση και ανακατασκευή του συνθετικού χλοοτάπητα του ποδοσφαιρικού γηπέδου Ακαδημίας Πλάτωνα
• Νέο μοντέλο άθλησης για όλους με δημιουργία νέου θεσμού Σταθμών Άθλησης( BaseRunning) με βάση τα πάρκα Ακαδημίας Πλάτωνα 
και Άτλας, όπου ειδικοί πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής θα οργανώνουν και εκτελούν προγράμματα οργανωμένου τρεξίματος, βαδίσματος 
και φυσικών δραστηριοτήτων, με στόχο την προάσπιση της υγείας, την ευεξία και αναζωογόνηση των πολιτών.
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9. Πολιτισμός από την αρχή 

• Επαναφορά της απαίτησης για την άμεση ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στους άξονες: α) Κεραμεικός-Ιερά οδός -Βοτανικός 
κήπος β) Κεραμεικός-Πλατεία Αγίου Γεωργίου-Ακαδημία Πλάτωνος-Λόφος Ιππίου Κολωνού. Στόχος είναι η  ανάδειξη της αρχαίας 
αθηναϊκής κληρονομιάς  και παράλληλα η δημιουργία χώρων περιπάτου και αναψυχής που θα βοηθήσουν στην επέκταση της τουριστικής 
επισκεψιμότητας σε μεγαλύτερο εύρος του δήμου 
• Ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής
• Καθιέρωση διεθνούς μαθητικού πολιτιστικού φεστιβάλ ρητορικής τέχνης με ευθύνη της Δημοτικής Κοινότητας και φορέων της 
περιοχής
• Συντήρηση και ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος και δημιουργία υποδομών  επιστημονικής έρευνας
• Αποκέντρωση και μεταφορά στις γειτονιές των κεντρικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

10. Αθήνα πολύχρωμη πόλη

• Καθιέρωση  πολυπολιτισμικού  Φεστιβάλ για  να παρουσιάζει όλους τους πολιτισμούς που συνυπάρχουν στις γειτονιές μας και να 
αναδεικνύει την θετική όψη της συνύπαρξης πολιτισμών 
• Επέκταση των πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων στις γειτονιές για ουσιαστική ένταξη των μεταναστών  και την αποτροπή της γκετοποίησης.

11. Τουρισμός 

• Δημιουργία πολιτιστικής τουριστικής διαδρομής που συνδέει τον Κεραμεικό με την Ακαδημία Πλάτωνα για βελτίωση της επισκεψιμότητας 
του Αρχαιολογικού χώρου
• Ενίσχυση της τουριστικής αξιοποίησης των κλειστών ακινήτων
• Ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω τουριστικών πλατφορμών με όρια και κανόνες.
• Απαγόρευση τουριστικής αξιοποίησης πολυκατοικιών από εταιρείες και πολιτική real estate.
• Προστασία και εξασφάλιση κατοικίας

12. Πράσινο από την αρχή 

• Διαμόρφωση υψηλού πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο Βότρυς-Κοροπούλη
• Δημιουργία χώρων πρασίνου στο χώρο της σιδηροδρομικής γραμμής μετά την υπογειοποίηση
• Δημιουργία πράσινων ταρατσών στα σχολικά συγκροτήματα της 4ης ΔΚ
• Ενίσχυση, συντήρηση και βελτίωση του υπάρχοντος πρασίνου

13. Πόλη-καθαρή-οικολογική

• Υλοποιούμε ένα ενισχυμένο πρόγραμμα καθαριότητας σε περιοχές με μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού για να αντιμετωπισθεί η 
επιβαρυμένη κατάσταση της κοινότητας
• Τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων σε κεντρικά σημεία και κοινόχρηστους  χώρους
• Ανακύκλωση στη πηγή και δημιουργία πράσινων σημείων σε όλες τις γειτονιές
• Δημιουργία χώρου κομποστοποίησης
• Δημόσιες τουαλέτες στα πάρκα
• Ενημέρωση, προτροπή, εκπαίδευση για την συλλογή των ακαθαρσιών των κατοικίδιων ζώων και δημιουργία πλαισίου για την επιβολή 
συμβολικών προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
• Δημιουργία μικρών πάρκων για τα ζώα συντροφιάς μετά από μελέτη και διαβούλευση με τους κατοίκους

14. Δίκαιη ανάπτυξη 

• Διαμορφώνουμε το πλαίσιο για ειδικά κίνητρα επαναλειτουργίας των καταστημάτων της 4ης Δημοτικής Κοινότητας
• Ακολουθούμε πολιτική ενίσχυσης και επαναλειτουργίας των μικρών εμπορικών χρήσεων στις γειτονιές και μαγαζιών υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στην περιοχή της Λεωφόρου Αχαρνών
• Δίνουμε ειδικά κίνητρα ανάπτυξης θερμοκοιτίδων και επιχειρήσεων ΚΑλΟ
• Αναπροσαρμόζουμε τα δημοτικά τέλη με στόχο την ελάφρυνση των δημοτών, την ανάπτυξη εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων 

4η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Βιογραφικά Υποψηφίων



4η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Βιογραφικά Υποψηφίων



Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κατούφα Μαρία

Γεννήθηκε στο Μαρούσι. Είναι παντρεμένη. Κατοικεί στην Ακαδημία Πλάτωνος και δουλεύει στην ιδιωτικό τομέα. Φοίτησε στην Ανωτέρα 
Δραματική Σχολή Ίασμος. Είναι ενεργό μέλος στον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012. Είναι μέλος του ΣΕΤΗΠ και ενεργό μέλος στα κινήματα.

Κοντοπίδης Εμμανουήλ

Είναι φυσικός - εκπαιδευτικός. Ζει στον Κολωνό, όπου και δραστηριοποιείται στη Λέσχη Φιλίας. Είναι ενεργό μέλος των κινημάτων της περιοχής.

Μερτζέλου Αθηνά  

Οικονομολόγος,απόφοιτος Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι κάτοικος  της Ακαδημίας Πλάτωνος, παντρεμένη με τον Θανάση Κόγο και έχουν μαζί 
δύο κόρες.  Έχει ενεργή συμμετοχή  στο χώρο των κινημάτων και της αλληλεγγύης. Μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Κατοίκων Ακαδημίας 
Πλάτωνος και μέλος του ΔΣ της Λέσχης Φιλίας Ακαδημίας Πλάτωνος.

Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοντολάτης Σπυρίδων 

Είναι αυτοκινητιστής με συνδικαλιστική δράση στον τομέα του. Γεννήθηκε στη Φωκίδα και κατοικεί στον Κολωνό. 

Κώττα Μαρίνα 

Είναι νοσηλεύτρια. Ζει και δραστηριοποιείται στα Θυμαράκια.

Μήλας Γαβριήλ 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981 στην Ακαδημία του Πλάτωνα, στον Κολωνό. Πήγε στο 56ο Γυμνάσιο και στο 51ο Λύκειο. Στη συνέχεια, σπούδασε 
στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με κατεύθυνση τις Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και το Εμπόριο και 
ειδίκευση στη Μετάφραση. Εργάστηκε στο Ι.Ε.Κ. Περιστερίου στο τμήμα Ειδικής Φυσικοθεραπείας ως καθηγητής Αγγλικών. Υπηρέτησε στις 
ένοπλες δυνάμεις και κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό ολοκληρώνοντας τη θητεία του στο πεντάγωνο στη Διοίκηση του ΓΕΝ. Στη συνέχεια 
εργάστηκε σε διάφορα τηλεφωνικά κέντρα. Το 2018  ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. 
Επιθυμεί να αγωνιστεί για τον Δήμο που μεγάλωσε. 

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό



Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κατούφα Μαρία

Γεννήθηκε στο Μαρούσι. Είναι παντρεμένη. Κατοικεί στην Ακαδημία Πλάτωνος και δουλεύει στην ιδιωτικό τομέα. Φοίτησε στην Ανωτέρα 
Δραματική Σχολή Ίασμος. Είναι ενεργό μέλος στον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012. Είναι μέλος του ΣΕΤΗΠ και ενεργό μέλος στα κινήματα.

Κοντοπίδης Εμμανουήλ

Είναι φυσικός - εκπαιδευτικός. Ζει στον Κολωνό, όπου και δραστηριοποιείται στη Λέσχη Φιλίας. Είναι ενεργό μέλος των κινημάτων της περιοχής.

Μερτζέλου Αθηνά  

Οικονομολόγος,απόφοιτος Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι κάτοικος  της Ακαδημίας Πλάτωνος, παντρεμένη με τον Θανάση Κόγο και έχουν μαζί 
δύο κόρες.  Έχει ενεργή συμμετοχή  στο χώρο των κινημάτων και της αλληλεγγύης. Μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Κατοίκων Ακαδημίας 
Πλάτωνος και μέλος του ΔΣ της Λέσχης Φιλίας Ακαδημίας Πλάτωνος.

Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Κοντολάτης Σπυρίδων 

Είναι αυτοκινητιστής με συνδικαλιστική δράση στον τομέα του. Γεννήθηκε στη Φωκίδα και κατοικεί στον Κολωνό. 

Κώττα Μαρίνα 

Είναι νοσηλεύτρια. Ζει και δραστηριοποιείται στα Θυμαράκια.

Μήλας Γαβριήλ 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981 στην Ακαδημία του Πλάτωνα, στον Κολωνό. Πήγε στο 56ο Γυμνάσιο και στο 51ο Λύκειο. Στη συνέχεια, σπούδασε 
στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με κατεύθυνση τις Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και το Εμπόριο και 
ειδίκευση στη Μετάφραση. Εργάστηκε στο Ι.Ε.Κ. Περιστερίου στο τμήμα Ειδικής Φυσικοθεραπείας ως καθηγητής Αγγλικών. Υπηρέτησε στις 
ένοπλες δυνάμεις και κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό ολοκληρώνοντας τη θητεία του στο πεντάγωνο στη Διοίκηση του ΓΕΝ. Στη συνέχεια 
εργάστηκε σε διάφορα τηλεφωνικά κέντρα. Το 2018  ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. 
Επιθυμεί να αγωνιστεί για τον Δήμο που μεγάλωσε. 

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό



Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Μουτσάτσος Παναγιώτης (Νότης) 

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας, γραφίστας. Κατοικεί στον Κολωνό.

Μπάστας Αναστάσιος 

Είναιιδιωτικός υπάλληλος σε επιχείρηση γραφικών τεχνών. Κατοικεί στα Σεπόλια και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Πέτρου Χρήστος  

Συνταξιούχος μηχανικός αυτοκινήτων με συνδικαλιστική δράση στο χώρο του μετάλλου. Κάτοικος Σεπολίων με κινηματική δράση στην επιτροπή 
κατοίκων. Είναι μέλος ΔΣ στη Λέσχη Φιλίας Σεπολίων.  

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Μπαμπάτσικος Γεώργιος

Είναι ιδιωτικός Υπάλληλος. Ζει χρόνια στην Ακαδημία Πλάτωνα και δραστηριοποιείται στα κοινά της περιοχής.

Παπαδοπούλου Ελένη

Τελείωσε το 32ο Γενικό Λύκειο Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Σχολή DIDACTA (Πρότυπο Κέντρο Κατάρτισης) και παρακολούθησε μαθήματα 
Λογιστικής, Δακτυλογραφίας και Επεξεργασίας Κειμένου. Είναι Ιδιωτική υπάλληλος και μητέρα τριών τέκνων. Είναι ενεργό μέλος της επιτροπής 
κατοίκων Κάτω Πατησίων και μέλος του Γυναικείου Συνεταιρισμού Βαθύκοιλου Φθιώτιδας, μέσω του οποίου συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ρήγας - Αντωνόπουλος Αγησίλαος (Άγης) 

Γεννήθηκε το 1997. Μεγάλωσε και διαμένει στα Κάτω Πατήσια. Είναι φοιτητής στη σχολή Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του ΕΜΠ 
και μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου με το Bloco Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Συμμετείχε στο μαθητικό κίνημα από το 2012 και στο φοιτητικό 
κίνημα από το 2015. Φοίτησε στο 69ο Δημοτικό σχολείο, στο 65ο Γυμνάσιο και 65ο Λύκειο Αθηνών. Ασχολήθηκε 10 χρόνια με την κολύμβηση 
κάνοντας πρωταθλητισμό, μέσω του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Συμμετείχε σε ομάδα ποδοσφαίρου στον Κρόνο Αθηνών (Κυψέλη), 
λαμβάνοντας μέρος σε τοπικά πρωταθλήματα. Δραστηριοποιήθηκε ως εθελοντής στις δομές φιλοξενίας προσφύγων σε Πειραιά και Ελληνικό, 
καθώς και σε αλληλέγγυες δράσεις στο στέκι Αλληλεγγύης, Πολιτικής και Πολιτισμού ΣΠΟΥΤΝΙΚ. Είναι μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό



Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Μουτσάτσος Παναγιώτης (Νότης) 

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας, γραφίστας. Κατοικεί στον Κολωνό.

Μπάστας Αναστάσιος 

Είναιιδιωτικός υπάλληλος σε επιχείρηση γραφικών τεχνών. Κατοικεί στα Σεπόλια και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Πέτρου Χρήστος  

Συνταξιούχος μηχανικός αυτοκινήτων με συνδικαλιστική δράση στο χώρο του μετάλλου. Κάτοικος Σεπολίων με κινηματική δράση στην επιτροπή 
κατοίκων. Είναι μέλος ΔΣ στη Λέσχη Φιλίας Σεπολίων.  

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Μπαμπάτσικος Γεώργιος

Είναι ιδιωτικός Υπάλληλος. Ζει χρόνια στην Ακαδημία Πλάτωνα και δραστηριοποιείται στα κοινά της περιοχής.

Παπαδοπούλου Ελένη

Τελείωσε το 32ο Γενικό Λύκειο Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Σχολή DIDACTA (Πρότυπο Κέντρο Κατάρτισης) και παρακολούθησε μαθήματα 
Λογιστικής, Δακτυλογραφίας και Επεξεργασίας Κειμένου. Είναι Ιδιωτική υπάλληλος και μητέρα τριών τέκνων. Είναι ενεργό μέλος της επιτροπής 
κατοίκων Κάτω Πατησίων και μέλος του Γυναικείου Συνεταιρισμού Βαθύκοιλου Φθιώτιδας, μέσω του οποίου συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ρήγας - Αντωνόπουλος Αγησίλαος (Άγης) 

Γεννήθηκε το 1997. Μεγάλωσε και διαμένει στα Κάτω Πατήσια. Είναι φοιτητής στη σχολή Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του ΕΜΠ 
και μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου με το Bloco Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Συμμετείχε στο μαθητικό κίνημα από το 2012 και στο φοιτητικό 
κίνημα από το 2015. Φοίτησε στο 69ο Δημοτικό σχολείο, στο 65ο Γυμνάσιο και 65ο Λύκειο Αθηνών. Ασχολήθηκε 10 χρόνια με την κολύμβηση 
κάνοντας πρωταθλητισμό, μέσω του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Συμμετείχε σε ομάδα ποδοσφαίρου στον Κρόνο Αθηνών (Κυψέλη), 
λαμβάνοντας μέρος σε τοπικά πρωταθλήματα. Δραστηριοποιήθηκε ως εθελοντής στις δομές φιλοξενίας προσφύγων σε Πειραιά και Ελληνικό, 
καθώς και σε αλληλέγγυες δράσεις στο στέκι Αλληλεγγύης, Πολιτικής και Πολιτισμού ΣΠΟΥΤΝΙΚ. Είναι μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό



Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Σαμικού Δήμητρα 

Είναι φοιτήτρια Οδοντικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Κάτοχος πτυχίου ΝASM Certificate Personal Trainer.

Χανία Αλέξανδρος 

Είναι 24 ετών.  Ζει και μεγάλωσε στην Αθήνα. Τελείωσε το 54o Γενικό Λύκειο στα Σεπόλια. Από τα μαθηματικά του χρόνια ανέπτυξε πολιτική 
δράση. Το 2017 αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου 
Αθηνών. Σήμερα είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην Νομική Σχόλη. Συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία, γιατί θέλει η γενιά του να αναλάβει 
ενεργό ρόλο στη διαχείριση της πόλης, της ζωής, του μέλλοντος.

Χρήστος Γκίνης

Αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας και συνεχίζει τις σπουδές του στο Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie ως εξειδικευμένος 
κλινικός στην Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία. Έχει κάνει πρακτική άσκηση στο Γ.Ν.Α ΚΑΤ και ασχολήθηκε εθελοντικά επί επτά χρόνια στην 
μικροχειρουργική κλινική του Γ.Ν.Α ΚΑΤ. Έχει πολυετή εμπειρία στην αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων. Είναι ενεργό μέλος στον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και στο Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie.

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Βουσβούνη Μαρία 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Τα τελευταία 18 χρόνια μένει και δραστηριοποιείται στα κάτω Πατήσια. Είναι κοινωνική λειτουργός και 
μιλάει Αγγλικά και άπταιστα Ρουμανικά. Τα τελευταία 15 χρόνια προσφέρει εθελοντική εργασία ως κοινωνική λειτουργός στη Λέσχη Φιλίας των 
Κάτω Πατησίων, καθώς και σε άλλους κατοίκους της περιοχής. Έχει βοηθήσει εκατοντάδες άτομα αυτά τα χρόνια και αφιερώνει το μεγαλύτερο 
μέρος του χρόνου της σε αυτό το έργο. Έχει συγγράψει δυο λευκώματα με τίτλο «Ιστορίες από τα παλιά» και «Τα Κάτω Πατήσια του χθες με τα 
μάτια του σήμερα»,  με σκοπό την ανάδειξη των αναμνήσεων των συμπολιτών μας για την ζωή τους στην πόλη και όχι μόνο.

Γερογιάκομου Βασιλική  

Τελείωσε το 20ο Γενικό Λύκειο Αθηνών. Είναι τελειόφοιτη Γαλλικής Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ . Ασχολείται με ζητήματα παιδαγωγικής και 
διαχείρισης της διαφορετικότητας στα σχολεία. Μέλος του Αθλητικού Συλλόγου Παγκρατίου Αθλήματος «ΘΗΣΕΥΣ» (Αθλητικός Σύλλογος 
Παγκρατίου Αθλήματος) και του Πολιτιστικού Παραδοσιακού Χορευτικού Ομίλου «Ο ΟΡΦΕΑΣ».

Θέος Λάμπρος 

Είναι μηχανικός μοτοσικλετών. Παντρεμένος με μία κόρη. Διατηρεί δικό του συνεργείο στα Κάτω Πατήσια. Συμμετέχει στην επιτροπή κατοίκων 
Κάτω Πατησίων.

Βιογραφικό
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Βαγγελίδης Κώστας
Επαγγελματίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης – Τουριστικό κατάστημα

Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 
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ενεργό ρόλο στη διαχείριση της πόλης, της ζωής, του μέλλοντος.
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Βαγγελίδης Κώστας
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Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Γιαννακάκη Θεοδώρα
Πολιτικός επιστήμων 

Ασφή Αντωνία-Μυρτώ 

Τελειόφοιτη του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου και μουσικός. Εργάζεται σε 
καφετέρια. Ασχολείται με τη διοργάνωση και διεκπεραίωση εκδρομών, εσωτερικού-εξωτερικού, του Περιηγητικού Συλλόγου ΠΕΖΟ.Π.ΟΡ.Ο.Σ  
ΦΥΛΗΣ "Η ΠΑΡΝΗΘΑ". Συμμετέχει στην επιτροπή κατοίκων Κάτω Πατησίων.

Γερασόπουλος Σταύρος 

Συνταξιούχος ελεύθερος επαγγελματίας. Μένει στην Ακαδημία Πλάτωνος. Έχει θητεύσει  διαμερισματικός σύμβουλος και δραστηριοποιείται στη 
Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς.

Ζαρογιάννη Αντιγόνη - Πλυτά

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλολογία και Ψυχολογία- Παιδαγωγικά. Εργάστηκε 35 χρόνια στην Δημόσια Εκπαίδευση εκ των οποίων 
τα 24 στο 54ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, 53ο Γυμνάσιο και 54ο Γυμνάσιο Αθηνών στα Σεπόλια και παράλληλα συμμετείχε στο συνδικαλιστικό 
κίνημα των εκπαιδευτικών. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Είναι μέλος στο Δ.Σ. του εκπολιτιστικού-εξωραϊστικού Συλλόγου Τριών 
Γεφυρών. Πιστεύει στη μεγάλη σημασία της συμμετοχής στις συλλογικότητες και στον εθελοντισμό. Αγωνίζεται για να έχουν καλύτερες μέρες 
όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στις γειτονιές της Αθήνας, της πόλης μας. Είναι μέλος της 5ης Ο.Μ. 
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Βαγγελίδης Κώστας
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Βογιατζής Μανώλης 
Συνταξιούχος ηλεκτρολόγος 

Σκούρα Παναγιώτα

Γεννήθηκε το 1962 στην Προσύμνη Αργολίδας και είναι κάτοικος Κολωνού από το 1986. Είναι Δημόσιος Υπάλληλος στο Υπουργείο 
Οικονομικών. Πολιτικά δραστήρια στην Αριστερά από τα φοιτητικά της χρόνια. Υπήρξε μέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ από το 1977 ως το 1991,  
μέλος του ΣΥΝΑΠΙΣΜΟΥ και του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη.   

Χριστοδούλου Ιωάννης

Γεννήθηκε στο Σκύθρο Φωκίδος. Αποφοίτησε από το Λύκειο Λαμίας. Εργάστηκε επί σειρά ετών στον ΟΣΕ και σήμερα εργάζεται ως υπάλληλος 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
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