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Στα χρόνια που πέρασαν, ασκήσαμε με 
υπευθυνότητα τα καθήκοντα της δημοτικής 
αρχής.

Λειτουργήσαμε ως μία δημοτική αρχή που 
μπορεί να ενώσει και η οποία πάνω από 
εξουσίες και κόμματα βάζει τους δημότες της. 

Λειτουργήσαμε ως μία δημοτική αρχή που 
αγωνίζεται με σύνεση και συνεννόηση, ώστε 
να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος δίκαιος 
αποτελεσματικός δήμος, που αποτελεί εγγύηση 
της νομιμότητας και της ορθής διαχείρισης των 
χρημάτων των φορολογούμενων δημοτών της. 
Με συνεργατική και συναινετική διάθεση, με 
δημοκρατική διαβούλευση και σεβασμό στη 
διαφορετικότητα των απόψεων, ώστε να έχουμε 
τη δημιουργία ισχυρών αποφάσεων με ευρεία 
πλειοψηφία. Με αυτόν τον τρόπο, θέματα 
πολλών χρόνων λύθηκαν οριστικά, ενώ θέσαμε 
τις στέρεες βάσεις επίλυσης για ορισμένα 
στα οποία απαιτείται περισσότερη εξειδίκευση 
και περισσότερος χρόνος για την αίσια τελική 
έκβασή τους.

Πορευόμαστε με όραμα βιωσιμότητας σε κάθε 
πτυχή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ζωής 
της πόλης που ξεφεύγει από τη νοοτροπία του 
παρελθόντος, την οποία κάποιοι επιθυμούν 
διακαώς για τα δικά τους συμφέροντα να 
επαναφέρουν στην πόλη. Όραμα βιωσιμότητας 
και ανθρωπιάς, χωρίς ανέξοδες υποσχέσεις, 
χωρίς ψέματα και υποκρισία. Ένα όραμα 
σχεδιασμού και δράσης που ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις σας, που απαντά στις ανάγκες 
σας αποτελεσματικά, τεκμηριωμένα και 
δημοκρατικά.

Στη νεα αύτοδίοίκητίκη Περίοδο:

Αξιοποιούμε την ακίνητη περιουσία που 
ελευθερώσαμε και αποκτήσαμε στη δημοτική 
μας θητεία, με οδηγό τις ανάγκες της πόλης και 
των δημοτών της.

Δημιουργούμε την κάθε μέρα γιατί η 
καθημερινότητα της καθεμιάς και του καθενός 
μας μετράει και οφείλουμε μέσα στα δεδομένα 
προβλήματα όλων, στη δύσκολη εποχή μας, να 
είναι λειτουργική και χωρίς προβλήματα.

Συνεχίζουμε σε στέρεες βάσεις με 
παρακαταθήκη το νοικοκύρεμα των οικονομικών 
μας, με συμμετοχικό προϋπολογισμό και 
διαρκώς δημοκρατικά ελεγχόμενη στοχοθεσία.

Μέλημά μας η βιώσιμη ανάπτυξη, 
εφαρμόζοντας τη μελέτη βιώσιμης κινητικότητας 
(ΣΒακ), θέτοντας νέο στόχο για “ZeroWaste” 
διαχείριση απορριμμάτων, δημιουργώντας 
αυτοτελή δημοτικό φορέα περιβαλλοντικής και 
ενεργειακής ανάπτυξης.

Με κοινωνική και συμμετοχική διακυβέρνηση 
φορέων, συλλογικοτήτων και δημοτών 
διαμορφώνουμε τις αποφάσεις στην πόλη μας, 
θεμελιώνουμε δομές στήριξης της εργασίας 
και της νέας επιχειρηματικότητας, στεκόμαστε 
αποφασιστικά δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες και σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως 
φύλου, φυλής, χρώματος και οποιουδήποτε 
ιδιαίτερου χαρακτηριστικού του. 

Με τους νέους στην πρώτη γραμμή 
δημιουργούμε δράσεις και δομές για την 
ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, για την 
ενίσχυση της εκπαίδευσής τους, για τις 
αθλητικές και πολιτιστικές ανάγκες έκφρασής 
τους και για την ενδυνάμωση των ταλέντων και 
δεξιοτήτων τους για δημιουργικη εργασία και 
επιχειρηματικότητα.

Προχωράμε με αδιαπραγμάτευτες τις αρχές 
και τις αξίες μας, όπως μας γνωρίσατε και μας 
ορίσατε στη θέση της δημοτικής αρχής. 

Προχωράμε ανεξάρτητα και ακηδεμόνευτα με 
πολλή δουλειά, με τεκμηρίωση του λόγου μας 
και με την αυτοδιοικητική λογική μας σε κάθε 
στιγμή και δράση μας παρούσα. Χωρίς να μας 
ενδιαφέρει η πολιτική αφετηρία καθεμιάς και 
καθενός, παρά μόνο το κοινό δημιουργικό και  
παραγωγικό αποτύπωμα στην πόλη, μέσα από  
τη ΣύνερΓαΣία όλων μας.

Σ’ αυτό το ταξίδι σας θέλουμε μαζί μας.
είναι σημαντικό, περισσότερο από ποτέ, να 
βρεθούμε μαζί στην κάλπη των δημοτικών 
εκλογών της 26ης Μαΐου, ώστε να δώσουμε 
από την πρώτη κυριακή μια ξεκάθαρη 
απάντηση στο λαϊκισμό και στην υποκρισία που 
προσπαθεί να διεισδύσει ξανά στην πόλη μας, 
ώστε να εδραιώσουμε μια συμπαγή κοινωνική 
και αυτοδιοικητική πλειοψηφία λήψης των 
αναγκαίων στρατηγικών και καθημερινών 
κρίσιμων αποφάσεων για το παρόν και μέλλον 
της πόλης, των δημοτών και της νέας γενιάς. 

Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες,

το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει με απλό, 
επιγραμματικό και ουσιαστικό τρόπο, τις προτάσεις και 
τις προτεραιότητες της δημοτικής κίνησης «Βριλήσσια 
- δήμος δημιουργίας» για τις ανάγκες της πόλη μας. 
Περιέχει επίσης όλα τα μέλη της, τα οποία αποτελούν μια 
αυτοδιοικητική ομάδα με ισχυρό κορμό που διευρύνθηκε 
και ανανεώθηκε. 

Έτσι συνυπάρχουν η εμπειρία και η γνώση, ο 
ενθουσιασμός και η τεκμηρίωση, οι διαφορετικές 
αφετηρίες, η διαφορετικότητα στην αντίληψη της οπτικής 
των θεμάτων και η διάθεση συμμετοχής και προσφοράς 
στα κοινά. 

Όλοι όμως κινούνται συγχρονισμένα και υπεύθυνα προς 
την κοινή στόχευση:

Για την κίνηση δημοτών  
«Βριλήσσια δήμος δημιουργίας»

Ξένος Μανιατογιάννης
ύποψήφιος δήμαρχος Βριλησσίων

την κατάθεση ψυχής για να συνεχίσουν τα Βριλήσσια 
να αποτελούν έναν βιώσιμο και κοινωνικά αλληλέγγυο 
δήμο, έναν δήμο σύγχρονο και πρωτοπόρο με επίκεντρο 
τον Άνθρωπο, έναν Δήμο με μοναδική προτεραιότητα 
ΕΣΑΣ, τους δημότες του.



Αποκτήσαμε και αξιοποιούμε…

οι χώροι του ο.τ. 365 και 
ο.τ. 61 αξιοποιούνται για την 
κάλυψη αναγκών πολιτισμού, 
εκπαίδευσης και αθλητισμού 

Ίδρυση δημοτικού κέντρου 
Πρόληψης και Σχολικής 
ύγιεινής 

δημιουργία νέων αθλητικών 
χώρων και λειτουργία 
δημοτικού γυμναστηρίου

κέντρο δημιουργικής 
απασχόλησης (κδαΠ) για 
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών 

Λειτουργία δημοτικής 
βιβλιοθήκης

δημιουργία κινηματογράφου

αναβάθμιση των ήδη 
υπαρχόντων αθλητικών 
χώρων και εγκαταστάσεων

ολοκληρώνονται οι μελέτες 
και τα αντιπλημμυρικά έργα 
στο δήμο μας

επισκευάζονται και 
διαπλατύνονται, όπου 
απαιτείται, τα υφιστάμενα 
πεζοδρομία 

το φυσικό αέριο καλύπτει 
όλες τις γειτονιές της πόλης

αναβάθμιση και 
αυτοματοποίηση του 
δημοτικού δικτύου ύδρευσης

Ίδρυση και λειτουργία 
δημοτικού κέντρου 
Φροντίδας και Φιλοξενίας 
ηλικιωμένων

κατασκευή πεζογέφυρας 
στην οδό αγιάσου και
Λ. αναπαύσεως

Δημιουργούμε την κάθε μέρα!

Αναβάθμιση της δημοτικής 
συγκοινωνίας με κυκλική 
γραμμή που θα συνδέει την 
πόλη μας με τους σταθμούς  
Λ. Πεντέλης και Δ. Πλακεντίας

Απογευματινή λειτουργία 
υπηρεσίας μίας στάσης 
(One stop shop) για την 
εξυπηρέτηση του δημότη

Λειτουργία τμήματος  
ολοκληρωμένης φροντίδας 
σε Παιδικό Σταθμό
για παιδιά με αναπηρία

Ολοκληρωμένο σχέδιο 
παρέμβασης για τη βιώσιμη
διαχείριση και ευζωία
των ζώων

Μετά τη θεσμοθέτηση 
Στέγης Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης, άμεση
λειτουργία της

Ιατρική Τηλεφροντίδα σε 
ευπαθείς ομάδες

Δημιουργία
Σύγχρονου
Πολυχώρου
Πολιτισμού



Δημιουργία Συστήματος 
Πλήρους Ηλεκτρονικής 
Εξυπηρέτησης Πολιτών και 
Συστήματος Διαδραστικής 
Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας 
με το Δημότη

δημοτική διακυβέρνηση με 
στόχους που ανακοινώνονται 
στην αρχή κάθε χρονιάς 
για δημόσιο και κοινωνικό 
έλεγχο

εξαμηνιαία ενημέρωση για 
την πορεία των οικονομικών 
του δήμου

αξιολόγηση των δράσεων 
του δήμου με ποσοτικούς και 
ποιοτικούς δείκτες

Σύνταξη συμμετοχικού 
προϋπολογισμού

Σύσταση νέου οργανισμού 
εσωτερικής ύπηρεσίας (οεύ) 
με:

Ίδρυση και λειτουργία 
Γραφείου θεμάτων 
νεολαίας
Ίδρυση και λειτουργία 
Γραφείου αξιοποίησης 
εθνικών και ευρωπαϊκών 
Πόρων
Ίδρυση και 
λειτουργία γραφείου 
Προγραμματισμού και 
ανάπτυξης
Ίδρυση και λειτουργία 
Γραφείου εφαρμογής 
εσωτερικών διαδικασιών 
και διασφάλισης 
Ποιότητας που καθιστούν 
σύγχρονη τη λειτουργία 
του δήμου

εφαρμόζεται για πρώτη 
φορά στην ιστορία 
της πόλης μας ένα 
επιστημονικά μελετημένο  
και ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας (ΣΒακ)

ολοκληρώνονται 
οι διαδικασίες της 
αναθεώρησης του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 
της πόλης μας

Ίδρυση και λειτουργία
κέντρου εκπαίδευσης 
ενηλίκων (κ.ε.ε) για την 
παροχή προγραμμάτων
δια Βίου Μάθησης

Θεματικό Πάρκο 
Περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης
“Βοτανικός κήπος”

Με στέρεες βάσεις, συνεχίζουμε Μέλημά μας, η βιώσιμη ανάπτυξη

Στήριξη νέας 
οικογένειας 
με θέσπιση 
οικονομικών 
κινήτρων

Ιδρύεται Αυτοτελής Φορέας 
Περιβαλλοντικής και 
Ενεργειακής Ανάπτυξης
του Δήμου Βριλησσίων

Εκπόνηση και υλοποίηση
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρησης
Απορριμμάτων (2020-2025)
για μετάβαση σε 
“ZeroWaste” Δήμο 

Εγκατάστασης Νέων 
Φωτιστικών Σωμάτων 
υψηλής φωτεινότητας (LED) 
και χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης σε όλες τις 
γειτονιές της πόλης

Δημιουργία Μητρώου 
Πράσινων Επιχειρήσεων 
για όσα Καταστήματα 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
λειτουργούν στην πόλη μας

Προώθηση των ενεργειακών 
και περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων σε 
συνεργασία με εθνικούς και 
ευρωπαϊκους φορείς 



Προώθηση της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας 
με την ενίσχυση προτάσεων 
που στηρίζουν πρωτοβουλίες 
των κατοίκων για δημιουργία 
συνεταιριστικών και 
επιχειρηματικών δράσεων 

δωρεάν παροχή της 
ψηφιακής εφαρμογής για 
κινητά «ασφαλής δημότης»

ανοιχτός  
αυτοδιαχειριζόμενος
 Χώρος για τους δημότες 

Θέσπιση κινήτρων προς τις 
επιχειρήσεις που υλοποιούν 
έμπρακτα προγράμματα 
εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης προς τις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες του 
δήμου μας

Ίδρυση και λειτουργία 
συμβουλίων γειτονιάς με 
εισηγητικού χαρακτήρα 
αποφάσεις προς το δημοτικό 
Συμβούλιο

δημιουργία Φιλανθρωπικού 
καταστήματος (Charity Shop) 

ενίσχυση των δράσεων του 
δήμου για την εξάλειψη 
της έμφυλης βίας και των 
διακρίσεων με βάση το φύλο 

Ίδρυση και λειτουργία 
συμβουλίου κατοίκων - πολιτών 
άλλων χωρών της πόλης μας

Θεσμοθέτηση ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων αριστείας, 
κινήτρων καθιέρωσης 
βραβείων, τιμητικών 
εκδηλώσεων ενίσχυσης 
πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών
& μαθητών

Λειτουργία «θερμοκοιτίδας» 
για start-up νέων 
επιχειρήσεων για νέους από 
18-35 ετών για κατάρτιση 
πρώτου επιχειρηματικού 
σχεδίου, υπηρεσίες βοήθειας 
για πρώτο τραπεζικό δανεισμό 
και υποστηρικτικές δράσεις 

Ίδρυση και λειτουργία 
επαγγελματικού Λυκείου 
(εΠαΛ)

Συγκρότηση και υλοποίηση 
ολοκληρωμένου σχεδίου  
δράσης για τη νεολαία της 
πόλης μας και τις ανάγκες της

Μαθητικό Φεστιβάλ και 
Φεστιβάλ νεολαίας

οργάνωση αθλητικών και
πολιτιστικών ανταλλαγών
Δημιουργία Δομής 

Κοινωνική Συμμετοχική Διακυβέρνηση Με τους νέους στην πρώτη γραμμή

Συγκρότηση προγράμματος 
δράσεων και εκδηλώσεων 
παιδείας και πολιτισμού 
στο πλαίσιο του ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δημοτικό Συμβουλίο Νέων, 
για τους νέους και νέες από 
15 έως 28 ετών

Δημιουργία Δομής 
Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Οργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων σε συνεργασία 
με τα αθλητικά σωματεία της 
πόλης και τις ομοσπονδίες 
των αθλημάτων

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
δημοκρατικής συμμετοχής & 
διακυβέρνησης “Βουλή του 
Δήμου” για τους μαθητές της 
ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού, του 
Γυμνασίου και του Λυκείου

Δημιουργία κάρτας  
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»  
για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες



Ξένος 
Μανιατογιάννης
ύποψήφιος 
δήμαρχος 
Βριλησσίων

Γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα και από το 1979 κατοικεί στα Βριλήσσια, στην οδό Θερμοπυλών 16α, όπου διαμένει με την 
οικογένειά του.
Τελείωσε το 1ο Δημοτικό σχολείο Βριλησσίων και το μοναδικό Γυμνάσιο - Λύκειο της περιοχής. Είναι πτυχιούχος Αγρονόμος 
& Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με ειδικότητα στις μελέτες συγκοινωνιακών και 
κυκλοφοριακών έργων και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Από το 1997 έως το 2003 εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης σε εταιρίες τοπογραφικών μελετών και μελετών έργων 
οδοποιίας. Από το 2003 έως 2014 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας τεχνικό γραφείο μελετών και 
τοπογραφικών εφαρμογών στα Βριλήσσια.
Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από το φοιτητικό κίνημα και λίγο αργότερα αρχίζει 
να ασχολείται ενεργά με την αυτοδιοίκηση και τα δημοτικά πράγματα της περιοχής του. Από το 1998 εκλέγεται δημοτικός 
σύμβουλος Βριλησσίων, αρχικά με το συνδυασμό «Βριλήσσια Ανθρώπινη Πολιτεία» και στη συνέχεια με το συνδυασμό 
«Βριλήσσια Δήμος Δημιουργίας. 

Την περίοδο 1999 - 2000 διετέλεσε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ΣΠΑΠ (Σύνδεσμος προστασίας και ανάπλασης 
Πεντελικού Όρους). Την περίοδο 1999 - 2002 διετέλεσε μέλος της δημοτικής επιχείρησης Ανάπτυξης Βριλησσίων (ΔΕΑΒ). 
Επίσης, την ίδια χρονική περίοδο διετέλεσε πρόεδρος των επιτροπών δημοπρασίας τεχνικών έργων του Δήμου Βριλησσίων.         
        
Από το 2000 έως το 2010 διατέλεσε μέλος και αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων.
Ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Μεσσηνίων Βριλησσίων «η Ελαία», διετέλεσε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του συλλόγου 
κατά την περίοδο 2007 - 2009.
Το 2010 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου του νεοϊδρυθέντος, από τον ίδιον πλέον, 
συνδυασμού «Βριλήσσια Δήμος Δημιουργίας». Στην ίδια εκλογική διαδικασία η δημοτική του παράταξη εκλέγεται στη θέση 
της μείζονος αντιπολίτευσης μετά τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, εκλέγοντας 7 συνολικά δημοτικούς συμβούλους, 
ενώ αμέσως μετά τις εκλογές μετατρέπεται σε «Κίνηση Δημοτών Βριλήσσια Δήμος Δημιουργίας».
Από το 2011 είναι μέλος του συνδέσμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ). 
Επίσης από το 2011 είναι μέλος του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής.
Εξελέγη Δήμαρχος Βριλησσίων το Μάιο του 2014.
Από το 2014 μέλος της ΠΕΔΑ και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας ΠΕΔΑ
Από το 2015 μέλος του ΣΥΠΟΘΑ Ανατολικής Αττικής.
Είναι παντρεμένος με την κοινωνική ανθρωπολόγο Άννα Αναστασιάδου και έχουν αποκτήσει δυο παιδιά, την Κωνσταντίνα και 
την Ιωάννα.

Γεννήθηκε στα Βριλήσσια το 1988 και τελείωσε το 1o Λύκειο. Φοίτησε στην ΑΣΟΕΕ στο τμήμα 
Στατιστικής. Είναι ενεργό μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης από το 2010 με το συνδυασμό του Ξένου 
Μανιατογιάννη και μέλος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Βριλησσίων από το 2004. Σήμερα είναι υπεύθυνος 
οργανωτικού της Τοπικής Οργάνωσης Βριλησσίων. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, 
δραστηριοποιούμενος στην τοπική οικογενειακή επιχείρηση και στον τομέα της διοργάνωσης 
εκδηλώσεων. Το 2014 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Ξένου Μανιατογιάννη 
και ζητάει τη στήριξή σας, για να ολοκληρωθεί το έργο που ξεκίνησε αυτήν την πενταετία.

Γεννήθηκε το 1966 και  είναι έγγαμος με δύο παιδιά.
Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Εμπορικής και γνωρίζει  Αγγλικά και Γαλλικά.
Είναι πρώην ποδοσφαιριστής επαγγελματικών κατηγοριών.
Έχει διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία στον τομέα των πωλήσεων, 
με εκπαίδευση στον τομέα Πωλήσεων, Marketing & Management στο Παρίσι.
Από το 1986 διατηρεί εμπορικά καταστήματα στην περιοχή των βορείων προαστίων και ειδικότερα 
στην περιοχή των Βριλησσίων.

Γεννήθηκε το 1975 και μεγάλωσε στα Βριλήσσια, όπου η οικογένειά της ζει από το 1964. Τελείωσε 
το 1ο Λύκειο Βριλησσίων και σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) καθώς και Μαιευτική στο ΤΕΙ Αθήνας. Εργάστηκε είκοσι  χρόνια  

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τα τελευταία δέκα ως οικονομολόγος.
Τα τελευταία πέντε χρόνια ασχολείται με τη διαχείριση προγραμμάτων του  Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΣΠΑ) σε  δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης (κοινωφελής εργασία σε δήμους), την κοινωνική οικονομία και την 

εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (παιδικοί σταθμοί).
Η ευρύτητα του έργου του Ξένου Μανιατογιάννη και η αποτελεσματική δημοσιονομική 

διαχείρισή του  την ώθησε να συμβάλλει με την εμπειρία της σε αυτή την προσπάθεια, θέτοντας 
υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές. 

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων - Οικονομία, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση
στελεχών Επιχειρήσεων & Οργανισμών και Πληροφορική & Management στελεχών.

Από το 1983 έως & σήμερα εργάζεται στο Ο.Α.Κ.Α. Από το 2000 διετέλεσε σύμβουλος & άμεσος 
συνεργάτης σε θέματα Διοίκησης της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας στο πρόγραμμα Αγώνες 

και Ολυμπιακή Παιδεία του 2004.
Από το 1988-1995  Ειδική Γραμματέας Συλλόγου Γυναικών εναντίων των Ναρκωτικών και του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού. Από το 2009-2012  μέλος Δ.Σ στα νοσοκομεία «ΕΛΠΙΣ»
και «Γ. Γεννηματάς» καθώς και Γραμματέας της Πανελλήνιας  Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής

Οικονομίας (2011-2014). Δημοτική Σύμβουλος  Δήμου Βριλησσίων με τον Ξένο Μανιατογιάννη
από το 2011. Από τον Οκτώβριο του 2014 έως σήμερα είναι Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων, όπου προσφέρει τις υπηρεσίες της αμισθί.
 Έχει δυο γιους επιστήμονες ηλικίας 30 και 28 ετών.

Ο συνδυασμός μας

Μαζί ζούΜε
μαζί δημιουργούμε

Μιχάλης Ανδριόπουλος

Αποστολόπουλος Παύλος (Παυλίτο)

Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη)

Αρσένη - Λάμπρου Βούλα



Γεννήθηκε στην Ιτέα Φωκίδος και κατοικεί μόνιμα στα Βριλήσσια από το 2005.
Σπούδασε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, είναι μέλος του Δικηγορικού

Συλλόγου Αθηνών και μαχόμενη δικηγόρος από το 1989. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.
Το δικηγορικό της γραφείο εδρεύει στα Βριλήσσια. Είναι 54 ετών και μητέρα 2 παιδιών,
της Μαριάννας και του Γιώργου Παναγόπουλου. Έχει προσφέρει κοινωνική δράση στα 

εθελοντικά προγράμματα του Δήμου μας από αληθινό ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής
των συμπολιτών της και επιθυμεί να συμβάλλει ενεργά, ώστε να παραμείνει

η πόλη μας ο Δήμος Δημιουργίας που επιθυμούμε και ονειρευόμαστε. 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Περιστέρι με καταγωγή από τα Λαγκάδια Αρκαδίας. Σπούδασε 
Οικονομία και Διοίκηση, Πληροφορική καθώς και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Εργάστηκε για 

είκοσι χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως στέλεχος στις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του 
αυτοκινήτου. Είναι μέλος του προεδρείου της κεντρικής επιτροπής του πολιτικού κινήματος 

«Το Ποτάμι». Εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Διαχειριστής Θεμάτων 
Πολιτισμού. Κατοικεί στα Βριλήσσια από το 2002 και συντάσσεται με τον συνδυασμό του Ξένου 

Μανιατογιάννη ”ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Δήμος Δημιουργίας“, προσδοκώντας να συμβάλλει και εκείνος στη 
χρηστή διαχείριση του δήμου μέσω της εμπειρίας του τόσο στην ελεύθερη αγορά όσο και στη 

δημόσια διοίκηση, με γνώμονα τον δημότη και το δημόσιο συμφέρον.
 Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. με Μεταπτυχιακό και Ειδίκευση στον  «Περιβαλλοντικό 
Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων». Κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ’ τάξης στις κατηγορίες 
Χωροταξικά και Πολεοδομικά και Α’ Τάξης στις κατηγορίες Τοπογραφικά και Περιβαλλοντικά 
με πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση Χωροταξικών και Πολεοδομικών Μελετών. Πρώην 
στέλεχος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.Π.ΕΝ.), ενώ από το 1991 δραστηριοποιείται ως ελεύθερη 
επαγγελματίας, υπεύθυνη ιδιόκτητου μελετητικού γραφείου Χωροταξικών – Πολεοδομικών 
και Περιβαλλοντικών Μελετών και ομόρρυθμο μέλος της ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε. Στον Δήμο 
μας έχει εκπονήσει την Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Βριλησσίων, ως πακέτο 
τοπικών τροποποιήσεων, η οποία εγκρίθηκε το έτος 2003 και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και το 
ΓΠΣ Βριλησσίων. Έχει επίσης ασχοληθεί με επιμέρους πολεοδομικά θέματα του Δήμου στην 
προσπάθεια να προσφέρει στα Βριλήσσια, όπου είναι δημότες η ίδια όπως και η οικογένειά της.

Βορριά Ειρήνη

Γιαννόπουλος Γιάννης

Γεωργούλα Αικατερίνη
Γεννήθηκε στο Αγρίνιο, όπου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του. Φοίτησε σε ΙΕΚ στο 
τμήμα πωλήσεων - marketing. Εργάστηκε  από το 1983 έως το 1995 σε θέση unit manager στις 
ασφαλιστικές εταιρίες Interamerican και Metrolife. Από το 1996 έως το 2008 εργάστηκε στην 
εταιρία εμπορίας οικιακών ειδών και κατασκευών  Protecta ως επιθεωρητής πωλήσεων, όπου 
επιμορφώθηκε στην πώληση και διοίκηση επιχειρήσεων. Από το 2007 έως και σήμερα διατηρεί με 
τη σύζυγό του  ζαχαροπλαστείο  στα Βριλήσσια, έχοντας παράλληλα λειτουργήσει επί τριετία café-
αναψυκτήριο  στην πλατεία Αναλήψεως. Από το 2016 διατηρεί καφέ-εστιατόριο στην ιδιωτική μαρίνα 
του Λαυρίου και τον τελευταίο χρόνο διατηρεί  καφέ μπιστρό στην πλατεία Αναλήψεως.
Υπήρξε  εθελοντής στην Πολιτική Προστασία Βριλησσίων από το 2015 έως και το 2017. 
Κατά τη  θητεία του Δημάρχου, Ξενοφώντα Μανιατογιάννη, διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού 
και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βριλησσίων.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964 και διαμένει στα Βριλήσσια από το 1995. Είναι Πολιτικός Μηχανικός 
με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και δίπλωμα στη Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας. 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, υπήρξε ιδρυτικό και πρωταγωνιστικό μέλος της Επιτροπής 
Αγώνα για τη Ναυτική Βάση και είναι Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού συλλόγου Πατήματος 
«Ωρείθυια». Απασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Από το 2015, ως Γενικός Γραμματέας Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων Υλών, υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, την προσπάθεια για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας  και τη γεωπολιτική της αναβάθμιση, ώστε να καταστεί ενεργειακός 
κόμβος στη Ν.Α Μεσόγειο. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Διπλωματούχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (1997), κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος M.Sc. in Advanced Chemical Engineering από το Imperial College London (1998) και 

διδακτορικού διπλώματος Ph.D. in Control Engineering από το City University London (2003).
Είναι παντρεμένος με τη Χημικό Μηχανικό Ευαγγελία Κόφφα και πατέρας της Ανθής και του 

Στέφανου. Κατάγεται από τη Σμύρνη και από το Μεσολόγγι.
Το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Ξένου Μανιατογιάννη και ανέλαβε 

Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ), ενώ από τον Ιούλιο 
του 2015 είναι Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Έχει μεγάλη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε 
σύνθετα έργα πληροφορικής, έμφαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και στον σχεδιασμό και 

υλοποίηση επενδυτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. 
Είναι Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με αρμοδιότητες στα διεθνή έργα

και την ανάπτυξη της εταιρίας.

Βαγενάς Θεοφάνης (Φάνης)

Βερροιόπουλος Μιχάλης

Βαφειάδης Κώστας

Γεννήθηκε το 1980 στα Βριλήσσια όπου και μεγάλωσε.
Τελείωσε το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Βριλησσίων.
Είναι πτυχιούχος Τοπογράφος - Μηχανικός Ε.Μ.Π. και διατηρεί από το 2007
τεχνικό γραφείο στα Βριλήσσια.
Είναι παντρεμένος με τη Βασιλική (Βάσια) Σπέλλα και έχουν δύο παιδιά,
το Νικόλα και τη Μαριτίνα.
Είναι τριαθλητής και μαραθωνοδρόμος.

Δούσκας Γιάννης

Γεννήθηκε το 1974 και κατοικεί στα Βριλήσσια από το 1986. Κατέχει πτυχίο Φυσικής από το 
ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στο Μάρκετινγκ (MSc Marketing) και στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, ως ανώτερο στέλεχος στον κλάδο της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ως ελεύθερος επαγγελματίας-σύμβουλος επιχειρήσεων, με 

αντικείμενο χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά θέματα. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Μάρκετινγκ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΕΕΔΕ). Τα τελευταία χρόνια εργάζεται 

ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων. Εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος το 
2014 με τον συνδυασμό του Ξένου Μανιατογιάννη. Από την έναρξη της θητείας του έως σήμερα 

είναι πρόεδρος της 2ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της πόλης μας. 
Είναι επίσης μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων. Είναι παντρεμένος με την 

νοσηλεύτρια Κωνσταντίνα Δημητροπούλου και έχει έναν γιο, τον Δημήτρη.

Εγκολφόπουλος Άλκης



Γεννήθηκε το 1974 και διαμένει μόνιμα στα Βριλήσσια από το 1980.
Τελείωσε το 2ο Γυμνάσιο Βριλησσίων και είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μηχανολόγος. 

Δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο του Τύπου και είναι πατέρας μίας κόρης 
15 ετών. Είναι εθελοντής πυροσβέστης στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Βριλησσίων και στο 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης.
Κίνητρο για την ενασχόλησή του με τα κοινά είναι η διάθεσή του να προσφέρει

στη βελτίωση των  προβλημάτων του Δήμου.

Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α. Γεννήθηκε στην Κάτω Τιθορέα Λοκρίδος Φθιώτιδας και κατοικεί στα 
Βριλήσσια. Είναι παντρεμένος με την Πλατωνία Κωτσάκη και έχει ένα γιο, τον Κωνσταντίνο.
Πτυχιούχος Ανωτέρας Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού/Διπλωματούχος Γ΄ Μηχανικός Ε.Ν.
Πτυχιούχος Πυροσβεστικής Ακαδημίας Σχολή Ανθυποπυραγών. Από το 1987 μέχρι το 2019 
υπηρέτησε σε Επιχειρησιακές και Επιτελικές θέσεις, ανερχόμενος στους Ανώτατους βαθμούς της 
ιεραρχικής κλίμακας του Πυροσβεστικού Σώματος. Του έχουν απονεμηθεί Ηθικές Αμοιβές για 
εξαίρετες πράξεις. Συμμετείχε σε όλα τα μεγάλα συμβάντα της Αττικής από το 1988, στο σεισμό του 
1999 και σε όλα τα Σεμινάρια και τις Ασκήσεις σχετικά με Αντιμετώπιση και Διαχείριση Κρίσεων.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος 
σε Επιτροπή Αδειοδότησης Αγωνιστικών Χώρων της Γ.Γ.Α. .
Έχει υπηρετήσει ως Διοικητής 12ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών με απόλυτη επιτυχία και  
έχει οργανώσει Ημερίδες και Εκπαιδεύσεις σε Σχολεία, Συλλόγους και Εθελοντές πολλών Δήμων.
Παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και αθλητικά γεγονότα.

Κοκκίνης Μανώλης

Καρακώστας Γιάννης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996 και έχει καταγωγή από την Κοζάνη και την Τρίπολη. Οι γονείς του, 
Αντώνης και Ευαγγελία, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία των Βριλησσίων. 
Έχει έναν μικρότερο αδερφό, ο οποίος είναι και αυτός φοιτητής. Είναι προπτυχιακός φοιτητής 
στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Πέραν αυτού ασχολείται με τον εθελοντισμό και 
αρθρογραφεί. Όταν του προτάθηκε να είναι μέλος αυτής της οικογένειας, σύγκρινε τα πεπραγμένα 
με τις δεσμεύσεις στα οποία υπάρχει ταύτιση. Αυτό, σε συνδυασμό με το πολιτικό ήθος του Ξένου 
Μανιατογιάννη αλλά και την ακηδεμόνευτη πορεία του συνδυασμού, τον οδήγησαν στην απόφαση 
να συνδράμει σε αυτόν τον αγώνα, ώστε τα Βριλήσσια να παραμείνουν ένας Δήμος Δημιουργίας.

Κοντοδίνας Δημήτρης

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Βριλήσσια. Είναι 36 χρονών. Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο 
Βριλησσίων και σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Κατά τη διάρκεια των 

σπουδών της εργάστηκε και ειδικεύτηκε  στη λογιστική και τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται ως 
οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικό γραφείο στο Νέο  Ηράκλειο.

Είναι μέλος στον Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου, με ιδιαίτερη 
ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τα ζώα. 

Ο λόγος που θέτει υποψηφιότητα είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος και το μέχρι τώρα έργο του.
Ζώντας στα Βριλήσσια και παρατηρώντας την εξέλιξη των δημοτικών υπηρεσιών και παροχών, πιστεύει  
ότι ο Δήμος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί ουσιαστικά με επίκεντρο τους δημότες και τις ουσιαστικές 

ανάγκες τους. Τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν σε τεχνικό, περιβαλλοντικό αλλά 
και κοινωνικό επίπεδο είναι πρωτοπόρα.

Γεννήθηκε  στην Αθήνα  και  σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας επί 30 χρόνια στον τομέα των ασφαλειών. 
Ζει  στον δήμο μας από το 2005.  Έχει έναν γιό 18 ετών, τον Χάρη Τρωιάννο, που είναι επί σειρά 

ετών πρωταθλητής Ελλάδας στο Ολυμπιακό άθλημα Καγιάκ-σλάλομ στην κατηγορία
εφήβων και από το 2018 στην κατηγορία ανδρών.

Συμμετείχε ενεργά  στα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων τα περισσότερα χρόνια των 
σπουδών του γιού της (τα 5 από αυτά ως Πρόεδρος) με ειλικρινή διάθεση προσφοράς.

Συμμετείχε επίσης στην ‘Ένωση όλων των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των Βριλησσίων ως 
μέλος και το 2017 ως Γραμματέας.

Κατοικεί στα Βριλήσσια από το 1985 και είναι μητέρα τριών παιδιών.
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, εργάζεται 
ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας και είναι υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του σχολείου από το 2006.
Ασχολείται με τα κοινά από το 2002 ανελλιπώς και είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος και 
Πρόεδρος Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων από το 2014 έως σήμερα 
με το συνδυασμό Δήμος Δημιουργίας. 
Ως Υπεύθυνη Προγραμματισμού και Υλοποίησης των Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού 
στο δήμο Βριλησσίων από το 1991-2002 και 2014-2019 ανέπτυξε επιτυχώς μεγάλα Αθλητικά 
προγράμματα και ενέταξε δράσεις για το Περιβάλλον στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου.
Θέλει να προσφέρει αφιλοκερδώς στην κοινωνία των Βριλησσίων, ζητάει τη στήριξή σας για να 
ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του Συνδυασμού για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Κουτσουνάδη Στεφανία

Κωστοβασίλη Ελίνα

Κυρίτση Ιωάννα

Κωστούλας Νίκος
Γεννήθηκε στη Λάρισα και έζησε 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
Κατοικεί  μόνιμα από το 2003 στα Βριλήσσια. Έχει δύο παιδιά, τη Ρέα και την Αγγελική.
Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και έκανε μετεκπαίδευση στη Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού και σε Η/Υπολογιστές. Εργάσθηκε επί  24 χρόνια στον Ο.Σ.Ε. και 
παραιτήθηκε για να ιδιωτεύσει ως Φοροτεχνικός – Λογιστής  Α΄ Τάξης.
Από το 2010 δραστηριοποιείται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού
& Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βριλησσίων.
Λογοτέχνης - Ποιητής  και  μέλος της Θεατρικής ομάδας του Κ.Α.Π.Η Βριλησσίων. 

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα με καταγωγή από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Κατοικεί στα Βριλήσσια από 
το 1980, όπου και τελείωσε το σχολείο. Είναι Δικηγόρος Αθηνών – Ποινικολόγος και έχει 3 κόρες. 

Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Βριλησσίων από το έτος 2010 και Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βριλησσίων από το 2014 έως και σήμερα. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βριλησσίων από το 2010 - 2012 και του Τοπικού 
Συμβουλίου για την πρόληψη παραβατικότητας. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου 

Βριλησσίων και Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 4ου Νηπιαγωγείου Βριλησσίων. 
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, μέλος της Μόνιμης Ένωσης Επιτροπής και Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχόμενων 
Δικηγόρων. Νομικός Σύμβουλος σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και σωματεία, Εισηγητής σε συνέδρια για 

την καταπολέμηση της σχολικής βίας και σε Συνέδρια ποινικού δικαίου. 

Λύτρας Απόστολος



Γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στα Βριλήσσια από το 1979.
Τελείωσε το Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων και σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατηρεί φαρμακείο στα Βριλήσσια από το 1993.
Είναι μητέρα μίας κόρης 16 ετών. Το 2014 εκλέχθηκε για πρώτη φορά Δημοτική Σύμβουλος

με το συνδυασμό του Ξένου Μανιατογιάννη.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας

& Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Κίνητρο για την ενασχόλησή της με τα κοινά υπήρξε η εκτίμηση 

και η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Ξένου Μανιατογιάννη και
η διάθεσή της να συμβάλλει στην ανάπτυξη του Δήμου. 

Μάρα Φωτεινή

Ζει στα Βριλήσσια από μαθητής. Σπούδασε «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία» και έλαβε 
Μεταπτυχιακό (MSc) στην «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη» από το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. Ασχολήθηκε με την πολιτική έρευνα/ανάλυση και τις εφαρμοσμένες πολιτικές 
περιβάλλοντος, συνεργαζόμενος με το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) 
και με το Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚΕΠΕΚ), μέχρι το 2010. 
Ακολούθως εργάστηκε στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ). 
Παράλληλα, απασχολούνταν  δημοσιογραφικά σε ΜΜΕ και αρθρογραφεί, ως σήμερα, στον Τύπο. 
Μέχρι το 2014 μετείχε σε εκτελεστικές θέσεις Δ.Σ. τεχνικών εταιρειών δομικών έργων. Από τον 
Σεπτέμβριο 2014 αφιερώθηκε στην υπηρέτηση του Δήμου Βριλησσίων ως Δημοτικός Σύμβουλος 
και Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, αναλαμβάνοντας ευρύ φάσμα διοικητικών αρμοδιοτήτων. Από το 
2015 είναι μέλος Δ.Σ. του «Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων» και εμπνευστής του 
διαδημοτικού πολιτιστικού προγράμματος «Εν Άστει». 

Μαυραγάνης Αλέξης

Ο Βασίλης Μιχαλόπουλος γεννήθηκε στο Μαρούσι και από το 2007 κατοικεί με την οικογένειά του 
στα Βριλήσσια. Είναι παντρεμένος με τη Νηπιαγωγό Μυρτώ Σπηλιοπούλου και έχει αποκτήσει δύο 

παιδιά, τον Γιώργο και τον Αλέξη.
Είναι πτυχιούχος μηχανικός - μηχανοσυνθέτης  αεροσκαφών.

Από το 2003 έχει εργαστεί ως υπεύθυνος έργων σε εταιρίες διέλασης και κατασκευής αλουμινίου 
(ALMACO). Από το 2015 έως σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώντας τεχνική 

εταιρία με έδρα τα Βριλήσσια και αντικείμενο την επισκευή
και κατασκευή μεταλλικών συνθέσεων.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Βριλήσσια. Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Βριλησσίων και σπούδασεστο 
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε να εργάζεται απ’ τα φοιτητικά της χρόνια ως καθηγήτρια της 
Γερμανικής και της Αγγλικής γλώσσας, αριθμώντας πλέον 20ετή εμπειρία στο χώρο, με προϋπηρεσία 
μεταξύ άλλων στον εκπαιδευτικό όμιλο της Ευρωγνώσης στα Βριλήσσια και στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια 
Σχολεία Εκάλης. Το 2002 προσελήφθη από τον Μίκη Θεοδωράκη ως Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 

με τους μουσικούς εκδοτικούς οίκους των Γερμανόφωνων Χωρών, ενώ παράλληλα συμμετείχε στη 
διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης». Από το 2012 έχει 
αναλάβει τη διαχείριση οικογενειακών επιχειρήσεων και συμμετέχει  εθελοντικά σε οικολογικές και 
φιλοζωικές οργανώσεις. Το 2015, μέσω κοινωφελούς προγράμματος, ανέλαβε θέση γραμματειακής 

υποστήριξης στο γραφείου του Δημάρχου Βριλησσίων, κ. Ξένου Μανιατογιάννη. Είναι  παντρεμένη με 
τον Παπαευαγγελίου Αριστοτέλη, Πολιτικό Μηχανικό και έχει αποκτήσει τρία παιδιά.

Γεννήθηκε στον Πειραιά και ζει στα Βριλήσσια τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι παντρεμένη με τον 
μαθηματικό Χρήστο Καλύβα και μητέρα δύο παιδιών, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας. Ξεκίνησε τις 
σπουδές της το 1981 στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου της Louvain του Βελγίου, επέστρεψε
3 χρόνια μετά στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών και αποφοίτησε το 1988. Εκπαιδεύτηκε
στη Μεγάλη Βρετανία στο Αγγειοχειρουργικό Τμήμα του Queen Elizabeth Hospital στο πανεπιστήμιο
του Birmingham. Έλαβε την ειδικότητα της καρδιολογίας από το 251 Γ. Ν. Α. Εξειδικεύτηκε στην 
Υπέρταση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Από το 1998 έως το 2018 υπήρξε Επιστημονική 
Υπεύθυνος του καρδιολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου Ιασώ. Έχει λάβει μέρος σε 
επιστημονικές εργασίες και ερευνητικά πρωτόκολλα, με ανακοινώσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά 
και συνέδρια. Είναι μέλος της γραμματείας της δημοτικής παράταξης «Βριλήσσια Ανοιχτή Πόλη 
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού». Ενεργό μέλος του κοινωνικού ιατρείου Βριλησσίων από το 2015 και 
υπεύθυνη για τον δωρεάν ετήσιο καρδιολογικό έλεγχο προς όλους τους Βριλησσιώτες. 
Σταθερή της αξία η υγεία απαραίτητη για την παραγωγή οποιουδήποτε αγαθού.  

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Βριλήσσια. Είναι 31 ετών με καταγωγή από τη Μεσσηνία και τα 
Τρίκαλα. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και 

κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μηχανική και Διαχείριση Φυσικού Αερίου από το 
University of Salford. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε ενεργό μέλος του Φοιτητικού 

Συλλόγου και διετέλεσε εκπρόσωπος των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση Τμήματος και στη  
Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εργάζεται σε Πολυεθνική Εταιρία που δραστηριοποιείται 
στην εξόρυξη και επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών. Από το 2012 είναι μέλος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και από το 2018 οι συνάδελφοι της ειδικότητάς του τον τίμησαν 
με την εκλογή του ως Αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. 

Το όραμα του Ξένου Μανιατογιάννη και της ομάδας του για ένα σύγχρονο, δημιουργικό και 
τεχνολογικά έξυπνο δήμο τον παρακίνησε να συμμετέχει στην ανεξάρτητη και αδέσμευτη 

προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη πενταετία.

Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα και από το 1994 διαμένει μόνιμα στα Βριλήσσια. Αποφοίτησε 
το 2000 από το 2ο  Γενικό Λύκειο Βριλησσίων και συνέχισε τις σπουδές της στο τμήμα 
Τεχνολογίας Γεωπονίας. Στη συνέχεια σπούδασε Λογιστική και έκανε την πρακτική της άσκηση 
στην Εφορία Παλλήνης. Εργάστηκε για έξι χρόνια στο Τμήμα Επιδοτήσεων Νέων Θέσεων 
Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) στον ΟΑΕΔ Παλλήνης. Η 
επαγγελματική της δραστηριότητα συνεχίστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Από το 2013-2015 υπήρξε  
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Νηπιαγωγείου Βριλησσίων.
Από το 2016 μέχρι και σήμερα είναι Πρόεδρος του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων.
Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, του Ιωάννη και της Ευδοξίας Κεράτσα.

Μιχαλόπουλος Βασίλης

Ντρίνια Ελένη

Μαλακού Χριστίνα

Μπατάλας Στέφανος

Μιχελή Αθηνά

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Βριλήσσια. Είναι πτυχιούχος Αρχιτέκτων-Μηχανικός 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Δραστηριοποιείται στο ελεύθερο επάγγελμα και είναι 
μέλος της Γραμματείας της δημοτικής παράταξης «Βριλήσσια - Ανοιχτή Πόλη Αλληλεγγύης 
και Πολιτισμού», συνδυασμό με τον οποίο ήταν υποψήφια και στις προηγούμενες δημοτικές 
εκλογές. Ενεργή πολιτικά ήδη από τα φοιτητικά της χρόνια, αναπτύσσει έντονη δράση στα κοινά 
της πόλης μας. Μέλος της «Αλληλεγγύης Κατοίκων Βριλησσίων», επί τέσσερα χρόνια υπήρξε 
πρόεδρος του χώρου έκφρασης και κοινωνικού διαλόγου «Κοινωνία των Πολιτών», μέσα από 
τις δομές της οποίας προώθησε σειρά πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, που συνέβαλαν 
στην ευαισθητοποίηση αλλά και στην ανάπτυξη ζωηρού διαλόγου στην πόλη μας πάνω σε 
ποικίλα επίκαιρα ζητήματα. Τόσο αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους 
και φορείς, δίνει το «παρών» στα Βριλήσσια. Συμμετέχει στα τοπικά και όχι μόνο δρώμενα με 
άξονα την προσφορά και την αλληλεγγύη. 

Ντούμα Μαρία



Γεννήθηκε το 1969,  μεγάλωσε & φοίτησε στα  σχολεία των Βριλησσίων.
Ανήκει σε μια από τις πρώτες οικογένειες  (από την πλευρά της μητέρας του, Μαρίας 
Μπουρνουσούζη) που κατοίκησαν μόνιμα  στην περιοχή, το 1930.
Είναι γιος του Παναγιώτη Παπακώστα, ενός  από τους τρεις  ιδρυτές
της τοπικής οργάνωσης ΝΔ Βριλησσίων το μακρινό 1976. 
Είναι απόφοιτος του Εθνικού Ωδείου και καθηγητής  μουσικής από το 1987 έως και σήμερα. 
Εργάζεται ως πολιτιστικός δημοσιογράφος στο Art and Press και έχει βαθιά  γνώση των σύγχρονων 
πολιτιστικών δρώμενων της χώρας μας.  Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του Πνευματικού Κέντρου 
από το 1990 -1998, επί Δημαρχίας Νίκου Παπαδόπουλου και ιδρυτή του Φεστιβάλ Βριλησσίων το 
1989 στο Θέατρο Νταμάρι - Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Παπακώστας Κώστας

Γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Ο πατέρας του κατάγεται από τις Σέρρες και η μητέρα του από την 
Κύπρο. Απόφοιτος της Κοινωνικής Θεολογίας Αθηνών, κέρδισε τέσσερις Υποτροφίες από το Ίδρυμα 

Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ενώ το 2005 βραβεύθηκε με ειδικό Αριστείο Σπουδών.
Το 2004 εισέρχεται στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Θρησκειολογίας 

- Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τρία χρόνια χρηματίζει 
Βοηθός Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδάσκει «Ιστορία Φιλοσοφίας» και «Θέματα 

Φιλοσοφίας». Από το 2009 μέχρι σήμερα έχει εκδώσει εφτά βιβλία, όλα από τις κυπριακές Εκδόσεις 
«Φιλόκυπρος». Σειρά επιστημονικών του άρθρων που αφορούν θέματα δογματικής θεολογίας, 

φιλοσοφίας και ψυχανάλυσης δημοσιεύονται σε έγκριτα περιοδικά της Ελλάδας και της Κύπρου 
(«Ιστορικά Θέματα», «Ενατενίσεις» κ.α.). Ασχολείται με τη ζωγραφική και την ποίηση, παραδίδει 

σειρά φιλοσοφικών διαλέξεων σε σεμιναριακά κέντρα και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου 
Βριλησσίων. Είναι νυμφευμένος και πατέρας ενός αγοριού τριών ετών.

Παπαποστόλου Πέτρος

Είναι Εκπαιδευτικός γεννημένη στην Καλαμάτα και διαμένει στα Βριλήσσια από το 1995. ‘Έχει 
υπηρετήσει στα σχολεία της πόλης μας και σε ελληνόφωνα σχολεία της Σουηδίας.
Μέλος του Δ.Σ. Ελλήνων Εκπ/κών Σκανδιναβίας, Πρόεδρος Ελλ. Κοινότητας Σουηδίας, Πρόεδρος 
Ελλ/κών Γυναικείων τμημάτων και τμημάτων Νεολαίας Σουηδίας και Νορβηγίας, μέλος Ομοσπονδίας 
Ελλ. Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας, Γ.Γ. Διεθνούς Επιτροπής Ελληνίδων Μεταναστριών, μέλος 
Δ.Σ. «Πολίτες του Κόσμου» και Διεθνούς Φιλειρηνικού Κινήματος, Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος 
Πολιτ/κού Συλλόγου Μεσσηνίων Βριλησσίων «Η ΕΛΑΙΑ».
Στις εκλογές του 2014 εξελέγη Δημοτική Σύμβουλος και ανέλαβε Πρόεδρος της A΄ Σχολικής 
Επιτροπής, στην ευθύνη της οποίας  είναι τα 7 Νηπιαγωγεία και 6 Δημοτικά των Βριλησσίων.
Σε μια εποχή αμφισβήτησης κι αποδοκιμασίας, θεωρώντας αναγκαία τη συμμετοχή στη 
διαχείριση των κοινών και με βασικές αρχές τη Διαφάνεια, τον ‘Έλεγχο, τη Συνεργασία και την 
Αποτελεσματικότητα, επιθυμεί να συνεισφέρει για μια πόλη που θέλουμε και μας αξίζει!

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση στον ενεργειακό τομέα. Ακολούθησε 
μεταπτυχιακές σπουδές ως Περιβαλλοντολόγος με έμφαση στις εφαρμοσμένες πολιτικές & νέες 

τεχνικές προστασίας περιβάλλοντος. Η διπλωματική του διατριβή αφορά στην ανάπλαση & ανάπτυξη 
του περιαστικού δάσους του Πεντελικού όρους. Κατέχει τίτλους σπουδών στην Αγγλική, Ιταλική, 

Γερμανική και Ισπανική γλώσσα. Έχει εργασθεί στο Δημόσιο και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 
Συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικές δράσεις, όπως ομιλίες σε σχολεία, καθαρισμό οικοσυστημάτων, 

δενδροφυτεύσεις κ.α. Η αγάπη του για το περιβάλλον τον ώθησε στην απόφαση να ασχοληθεί με την 
τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να καταφέρει να ευαισθητοποιήσει όλους γύρω από τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα που μας αφορούν. Εντάχθηκε στην ομάδα του Ξένου Μανιατογιάννη,  διότι είναι ο άνθρωπος 
που τον ενέπνευσε με το όραμα & τον αληθινό, προσιτό του χαρακτήρα. Το έργο & η πορεία του 

όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης τον έκαναν να τον εμπιστευθεί & μαζί να 
συνεχίσουν σε καινοτόμα έργα προς όφελος των δημοτών. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί πάνω από είκοσι χρόνια στα Βριλήσσια.
Είναι πτυχιούχος νηπιαγωγός και κάτοχος πτυχίου Λογιστών - Μηχανογράφων.
‘Έχει εργαστεί ως νηπιαγωγός στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης στον οικονομικό και 
διοικητικό τομέα εργάστηκε στην Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε., στην  Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου 
Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτιρίων,  στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και στο Γραφείο 
Συντονισμού, Προγραμματισμού & Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον πρώην Ο.Σ.Κ. Α.Ε, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Κ.Τ.Υ.Π.Α.Ε.), 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στην  Αυτοτελή Υπηρεσία Οδικών Τελών – Ηλεκτρονικής 
Διαχείρισης  Οδικών Υποδομών του ιδίου υπουργείου όπου εργάζεται έως σήμερα. Επιθυμεί να 
είναι Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον Συνδυασμό του Ξένου Μανιατογιάννη εκτιμώντας 
πρωταρχικά το ήθος του καθώς και την επιτυχημένη διαχείριση των οικονομικών του δήμου μας.

Παρασκευοπούλου Γιώτα

Παπαδόπουλος Αντώνης

Πανταζή Δέσποινα

Γεννήθηκε το 1984 και μεγάλωσε στα Βριλήσσια. Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Βριλησσίων και 
σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες 

και ακολούθως Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ στο Athens Information Technology. Από 
το 2010, οπότε και ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ασχολείται ενεργά στο κομμάτι του μάρκετινγκ και 

της επικοινωνίας επιχειρήσεων και οργανισμών και παράλληλα διδάσκει στο Αμερικάνικο Κολλέγιο 
μάρκετινγκ και επικοινωνία. To 2013 έγινε η δημοσίευση του βιβλίου της σχετικά με την αξιοποίηση 

των εργαλείων των κοινωνικών δικτύων ως μέσων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. 
Στηρίζει έμπρακτα την ανεξάρτητη, διεθνή οργάνωση που από το 1972 δραστηριοποιείται κατά της 
φτώχειας και της αδικίας σε περισσότερες από 45 χώρες, την Action Aid όντας ανάδοχη 2 παιδιών 

από την Ινδία. Στις εκλογές του 2014 εξελέγη για πρώτη φορά Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου 
Βριλησσίων με τον συνδυασμό του Ξένου Μανιατογιάννη.

Πολίτη Μελίνα

Γεννήθηκε στα Βριλήσσια το 1954 όπου και κατοικεί. Οικονομολόγος MEd, MBA, π. Καθ. 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής στο τμήμα Διοίκησης Τουρισμού. Ενεργός δημότης για περισσότερα 
από 40 χρόνια, με συμμετοχή στα κοινά της πόλης από τα νεανικά του χρόνια. Πρόεδρος του 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέων Βριλησσίων και Πρόεδρος του 4ου Συνοικιακού Συμβουλίου. 
Υποψήφιος Δήμαρχος στα Βριλήσσια το 1990 και 1994. Υπηρετεί την πόλη μας ως Δημοτικός 
Σύμβουλος για σχεδόν 25 χρόνια, όπου υπήρξε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος 
των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας. Στην παρούσα δημοτική 
αρχή ήταν άμισθος Αντιδήμαρχος Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων την περίοδο 2014-2015 
και σήμερα είναι Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενεργό μέλος, με πολύχρονη παρουσία 
στους συλλόγους Γονέων των σχολείων του Δήμου μας. Διευθυντής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στην οργανωτική επιτροπή ολυμπιακών αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 και Σύμβουλος εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην αντίστοιχη των αγώνων στο ΠΕΚΙΝΟ το 2008.

Πολίτης Κωνσταντίνος

Κατοικεί  στα Βριλήσσια από το 1969. Η οικογένειά της είναι δημότες Βριλησσίων από το 1965. 
Εντάχθηκε στο δυναμικό του ΚΑΑΠ Βούλας το 1989 ως νοσηλεύτρια και συγκεκριμένα

στον τομέα της παιδικής αποκατάστασης μέχρι το 2002.
Από το 2002 μέχρι σήμερα ασκεί καθήκοντα νοσηλεύτριας στο τμήμα της Παιδικής προστασίας 

σε παιδιά από 0-6 ετών στο παράρτημα «ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» που ανήκει στο «ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (υιοθεσία και αναδοχή παιδιών) του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από το 2012-2014  
διετέλεσε  Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Αναρρωτήριο της  Πεντέλης.

Από το 2018 είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων του Αναρρωτηρίου Πεντέλης στην  ΠΟΕΔΗΝ, 
ενώ από το 2017 μέχρι και σήμερα είναι  εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ του  Συλλόγου.

Είναι  παντρεμένη με τον Θεόδωρο Μασούρα και  μητέρα δύο αγοριών.

Ράπτη Σοφία



Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Βριλήσσια όπου και μένει μόνιμα.
Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Τελείωσε το Γυμνάσιο Βριλησσίων και έχει δίπλωμα ψυκτικού.
Υπήρξε από τα Ιδρυτικά μέλη της ΟΝΝΕΔ Βριλησσίων και μετέπειτα μέλος της ΝΔ Βριλησσίων.

Εργάστηκε επί 22 χρόνια στον Δήμο Βριλησσίων στην Υπηρεσία Πρασίνου.
Έχει διατελέσει  πρόεδρος εργαζομένων στην ΔΕΑΒ Βριλησσίων και μέλος του ΑΟΒ.

Γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Βριλήσσια. Τελείωσε το 1ο Γυμνάσιο και το 2ο 
Λύκειο Βριλησσίων. Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος από τη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά (M.Sc. in Economics), 
με ειδίκευση στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά από τη Σχολή Οικονομικών και Οικονομετρίας του 

Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως συντονιστής έργου σε μελέτη 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον τραπεζικό κλάδο, ως οικονομικός διαχειριστής σε ιδιωτική 

επιχείρηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ως υπεύθυνος ελέγχου λογιστικών εγγράφων σε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται 

ως σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου και αναλυτής δεδομένων. Διετέλεσε υπεύθυνος του 
προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας του Δημοτικού Κέντρου Μελέτης του Δήμου Βριλησσίων 

από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι το 2017. Από το 2014 μέχρι και σήμερα είναι ενεργό μέλος 
του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων.

Γεννήθηκε  το 1973 στην Αθήνα και ζει στα Βριλήσσια  από το 2000. Είναι παντρεμένος και πατέρας 
ενός αγοριού  11 ετών. Τελείωσε  την  Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και 

έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς. Από  το 
2008 εργάζεται  ως Επιμελητής στη Β’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου Υγεία. 

Από το 2012 διατηρεί παθολογικό ιατρείο στα Βριλήσσια. Η εκτίμηση προς το πρόσωπο του Ξένου 
Μανιατογιάννη και η πίστη του στο όραμά του τον ώθησαν να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά. 

Γεννήθηκε  το 1975 στην Αθήνα και κατάγεται από την Ικαρία, όπου και έζησε τα παιδικά και 
εφηβικά της χρόνια. Είναι παντρεμένη με εν ενεργεία αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας και 
έχει 2 παιδιά. Ζει και εργάζεται στα Βριλήσσια τα τελευταία 20 χρόνια.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως οδοντοτεχνίτης, ενώ συνεχίζει να εργάζεται ως ιδιωτική 
υπάλληλος στην περιοχή του δήμου.
Η απόφασή της να συμμετάσχει στα κοινά  με τον συνδυασμό ‘’ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Δήμος Δημιουργίας” 
του Ξένου Μανιατογιάννη αποτελεί συνέχεια του οράματός της για έναν δήμο που προωθεί ένα 
καλύτερο αύριο για τον πολίτη όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια,
την οικογένεια και την πρόσφορα στον συνάνθρωπό μας.

Σαγρόπουλος Εμμανουήλ

Σοφιανόπουλος Ιωσήφ

Ρωμυλίου Κούλα

Μεγάλωσε στα Βριλήσσια και συμμετέχει ενεργά στα κοινά της πόλης μας. Υπήρξε μέλος της 
Επιτροπής Αγώνα για την υπογειοποίηση της Σταυρού - Ελευσίνας, έχει διατελέσει Μέλος, Ταμίας 
και Πρόεδρος στον Εξωραϊστικό Σύλλογο  Άνω Βριλησσίων  «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος», με 
κυριότερο έργο κατά τη θητεία της τη δενδροφύτευση του δάσους Θεόκλητου και τη δημιουργία του 
Σκακιστικού Τμήματος. Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Βριλήσσια Ανοιχτή Πόλη Αλληλεγγύης 
και Πολιτισμού», η οποία  στις  εκλογές του 2014 εξέλεξε δύο γυναίκες Δημοτικούς Συμβούλους. 
Η παρουσία της στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας ήταν συνεχής και συνέβαλε στη λήψη 
ουσιαστικών αποφάσεων  πέρα από μικροκομματικές και μικροπαραταξιακές αντιπαραθέσεις που 
δεν την εκφράζουν. Είναι μέλος της διαπαραταξιακής επιτροπής Ισότητας, μέλος και Αντιπρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής και εκπρόσωπος του Δήμου μας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εφοριακός στο επάγγελμα υπηρέτησε στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και στο Σ.Δ.Ο.Ε. 
Κάτοχος μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση και στα Ναυτιλιακά.

Ζει και εργάζεται στα Βριλήσσια από το 2002. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο μικρών παιδιών. 
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών/ΕΚΠΑ και είναι απόφοιτος του τμήματος της Γαλλικής 

Γλώσσας & Φιλολογίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου/
ΕΑΠ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

Διδάσκει τη Γαλλική Γλώσσα και τον Γαλλόφωνο Πολιτισμό, ως υπεύθυνη σπουδών στο Διδασκαλείο 
Γαλλικής Γλώσσας & Πολιτισμού: Μαρία Σάρδη, που βρίσκεται στα Βριλήσσια, εκπαιδευτικός χώρος 

μέλος του επίσημου δικτύου συνεργατών του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος/IFA & της Γαλλικής 
Πρεσβείας. Επίσης, έχει σημαντική παρουσία σε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και 

Κύπρο με θέμα τη Γιορτή στην ξενόγλωσση τάξη και εκτός αυτής. Τέλος, η συμμετοχή της σε δράσεις 
αλληλεγγύης και εθελοντισμού για τα δικαιώματα του παιδιού είναι δυναμική και συνεχής στον 

Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων/ΟΚΠΑΔΒ.

Σακισλή Ελένη

Σάρδη Μαρία

Γεννήθηκε στη Θήβα και μένει μόνιμα στα Βριλήσσια από το 1987. Είναι παντρεμένη με το Γεώργιο 
Σίμου, εκπρόσωπο των μελών της Λέσχης φιλίας (Κ.Α.Π.Η.) και έχει δύο παιδιά και δύο εγγόνια. 
Είναι απόφοιτος γυμνασίου, μιλάει Αγγλικά και ενεργό μέλος της Λέσχης φιλίας. Αυτοδημιούργητη 
και δραστήρια, με όρεξη για δουλειά και προσφορά στο Δήμο και ειδικά στα μέλη της Λέσχης.
Από το 2008 είναι μέλος της Λέσχης με προσφορά σε όλες τις εκδηλώσεις
(θέατρο, χορό, χορωδία, εκδρομές, διασκέδαση). 
Το 2014 εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό του Ξένου Μανιατογιάννη. Είναι μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και του 
Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού,  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,
της Α’ Σχολικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Είναι Κοινωνική Ανθρωπολόγος και σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής, απόφοιτη - με διάκριση 
- του Παντείου Παν/μίου. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (MSc.) με θέμα «Κοινωνική πολιτική και 
σχεδιασμός» στο London School of Economics and Political Science. Έχει πολυετή εργασιακή 
εμπειρία σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, ως επιστημονική συντονίστρια προγραμμάτων 
εργασιακής ένταξης ανέργων από ομάδες με ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτισμικά ή ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά. Για 13 έτη εργάστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ως επιστημονική σύμβουλος σε θέματα 
εργασίας, ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας και για 18 μήνες ως σύμβουλος υφυπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βασικό αντικείμενο τις δράσεις υγείας και πρόνοιας με έμφαση στις 
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Είναι επικεφαλής του γραφείου του Αντιπροέδρου της Βουλής των 
Ελλήνων, Καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού. Είναι ιδρύτρια της φιλοζωικής ομάδας «FeliCity - Γάτες 
στην πόλη» με εντατικό έργο στα Βριλήσσια. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση, π. μέλος του Δ.Σ. 
του Συνδέσμου Υποτρόφων του και Γ. Γραμματέας της πολιτικής κίνησης «Μπροστά».
 Έχει συγγράψει βοήθημα διδασκαλίας του μαθήματος Κοινωνιολογίας Γ’ Λυκείου και έχει μεταφράσει 
επιστημονικά βιβλία από τα Αγγλικά.

Σίμου Λαμπρινή

Σπανδώνη Παυλίνα

Σταματόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος



Γεννήθηκε  στην Ξάνθη και κατοικεί στα Βριλήσσια από το 1995. Είναι έγγαμος  και  πατέρας δύο 
παιδιών. Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, έχει  εργαστεί 

στον Εκδοτικό όμιλο ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ (Οικονιμική εφημερίδα Ημερησία και εφημερίδα Έθνος) 
από το 1996 έως το 2017. Παράλληλα, από το 1992 έως και σήμερα, εργάζεται ως  Γυμναστής σε 

προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε γυμναστήρια και ως 
προπονητής Βόλεϊ τον Φ.Ο Βριλησσίων. Σήμερα εργάζεται  ως γυμναστής στον Πολιτιστικό Αθλητικό 

Οργανισμό Δήμου Βριλησσίων - Π.Α.Ο.Δ.Η.Β και στο Θεραπευτικό Γυμναστήριο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. 
(Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής  Ασφάλισης Περίθαλψης).

Είναι μέλος και Αντιπρόεδρος του συλλόγου ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ και ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΩΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγία Παρασκευή και τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στα 
Βριλήσσια. Είναι απόφοιτος της σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Α.Τ.Μ.)

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Από το 2000 μέχρι σήμερα ασκεί ως ελεύθερος επαγγελματίας το επάγγελμα

του Τοπογράφου Μηχανικού.
Ταυτόχρονα μέχρι το 2012 συνεργαζόταν με την εταιρεία «ΣΠΙΤΙ ΑΒΕΕ»,

που δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταλλικών κτιριακών κατασκευών,
αναλαμβάνοντας όλες τις τοπογραφικές εργασίες της εταιρείας

αλλά και την επίβλεψη αρκετών κατασκευών.
Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου και έχει

δύο κορίτσια, τη Δανάη και τη Μαριέττα.

Γεννήθηκε και κατοικεί στα Βριλήσσια, ενώ η οικογένεια της είναι εγκατεστημένη στην περιοχή 
από το 1940. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. Στο παρελθόν 
διατηρούσε τουριστικό γραφείο στα Βριλήσσια, ενώ τα τελευταία είκοσι χρόνια εργάζεται 
στην ιδιωτική εκπαίδευση ως οικονομολόγος εκπαιδευτικός. Έχει συγγραφική δραστηριότητα 
και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα με στόχο τη Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα στο Δήμο Βριλησσίων.
Είναι μέλος του Δ.Σ Περιφερειακού Τμήματος Αθήνας-Ανατολικής Αττικής της Ε.Ο.Ε.Δ.Ε (Ένωση 
Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), καθώς επίσης μέλος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Από το 2017 είναι μέλος της Β΄ Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων.

Τριανταφυλλίδης Δημήτρης Χέλμης Δημήτρης

Τζώρτζη Μαρία

Γεννήθηκε το 1981 και από το 1990 διαμένει  μόνιμα στα Βριλήσσια.
Σπούδασε  Marketing Management  στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College).
Δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2000.
Είναι παντρεμένος κι έχει μία κόρη 9 ετών.
Είναι μέλος στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία και στο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1950, αποφοίτησε από τη σχολή Εμπορικού Ναυτικού και εργάστηκε 
έως το 1981 ως Β’ μηχανικός. Κατοικεί στα Βριλήσσια, είναι παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών.  

Διετέλεσε μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ως εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και 
Κηδεμόνων Βριλησσίων και ιδρυτικό μέλος και Γραμματέας του Συλλόγου ανεγέρσεως του Ιερού 

Ναού των Αγίων Αποστόλων. Έχει διατελέσει επίσης μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης 
Βριλησσίων, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών Βριλησσίων.

Από το 1989 διατηρεί επιχείρηση στα Βριλήσσια. Το 2014 εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος με το 
συνδυασμό του Ξένου Μανιατογιάννη. Από τον Ιανουάριο του 2015 ήταν διευθυντής του γραφείου 

Δημάρχου και από το Μάιο του 2018 είναι Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Φακίτσας Γεώργιος

Φυκίρης Παναγιώτης

Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι, όπου υπηρετούσε ως ιερέας ο πατέρας της και τα τελευταία 27 χρόνια 
κατοικεί στα Βριλήσσια. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές 
της στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως θεολόγος καθηγήτρια στο 
Βαρβάκειο Πειραματικό Λύκειο, ενώ από το έτος 1987 υπηρετεί στο 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων, όπου 
για τέσσερα χρόνια (2010-2014) διετέλεσε υποδιευθύντρια. Το 2010 εξελέγη για πρώτη φορά Δημοτική 
Σύμβουλος Βριλησσίων και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετέχοντας 
ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες σχετικές με θέματα παιδείας, πολιτισμού και κοινωνικής 
πρόνοιας. Το 2014 εξελέγη πρώτη δημοτική σύμβουλος και ανέλαβε Αντιδήμαρχος Παιδείας και 
Εθελοντισμού, ενώ ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος στη ΔΕΠ (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας). Ζητάει 
ξανά την ψήφο σας και την εμπιστοσύνη σας και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στον τόπο 
που μένει, διότι ο τομέας της Παιδείας και του Εθελοντισμού είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της κοινωνίας 
μας και δεν ολοκληρώνονται ποτέ, αλλά ούτε έχουν και τέλος.

Χαντζάρα Σοφία


