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Γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1957. Σπούδασε στο τμήμα Δη-
μόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου και στο τμήμα
Στελεχών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Πάτρας. Από τα παιδικά του

χρόνια ζει στο Παλαιό Φάληρο. Υπήρξε αθλητής του Αθλητικού Ομί-
λου Παλαιού Φαλήρου (ΑΟΠΦ) στην παιδική, εφηβική και ανδρική
ομάδα μπάσκετ για 10 περίπου χρόνια. Κατά τη διάρκεια των φοιτη-
τικών του χρόνων αγωνίστηκε στην ομάδα μπάσκετ του Απόλλωνα
Πατρών.

Από το 1981 έως το 2002 εργάστηκε στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία ως
υπεύθυνος του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου. Από το 2004 έως το 2006
διετέλεσε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντου ως ειδικός σύμβουλος
σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης.

Παράλληλα από το 1998 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας
και διατηρεί γραφείο στο Π. Φάληρο.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Η σύζυγός του ερ-
γάζεται ως εκπαιδευτικός και τα παιδιά του ο ένας είναι Μηχανολό-
γος Μηχανικός ΕΜΠ και ο άλλος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ.

Ασχολείται ενεργά με τα κοινά στο Δήμο Π. Φαλήρου πολλά χρό-
νια. Το 2008 έγινε δημοτικός σύμβουλος με τον ανεξάρτητο συν-
δυασμό «ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ« του Δ. Καψάνη και το 2010 εκλέχτηκε
δημοτικός σύμβουλος με τον ανεξάρτητο συνδυασμό «ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ
ΦΑΛΗΡΟ« του Ν. Δέτση. Στο ίδιο χρονικό διάστημα έχει διατελέσει
τρεις φορές Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Α.Κ., πρόεδρος της 3ης
σχολικής επιτροπής, αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επι-
τροπής, μέλος της ενιαίας σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. 

Στις Δημοτικές εκλογές του 2014 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβου-
λος ως επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «Μαζί για
το ΦΑΛΗΡΟ«. Την περίοδο 2014-19 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Οι-
κονομικής Επιτροπής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των
φύλων, μέλος της επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ποιος είναι ο Γιώργος Βασιλείου



Φίλη και Φίλε Φαληριώτη,

Οι δημοτικές εκλογές το Μάιο του 2019 θα πραγματοποιηθούν με
το σύστημα της απλής αναλογικής. Σʻ αυτό το περιβάλλον απαιτείται
η συμμετοχή των πολιτών στα δημοτικά δρώμενα.

Η αυτοδιοίκηση χρειάζεται νέους ανθρώπους από δυναμικά στρώ-
ματα της κοινωνίας. Ανθρώπους, που μέχρι σήμερα δεν εκπροσω-
πούνται, να προχωρήσουν μπροστά. Με καινοτόμες ιδέες, διάθεση
ανιδιοτελούς προσφοράς, άτομα πολιτικοποιημένα αλλά όχι κομμα-
τικά καθοδηγούμενα που θα αφουγκράζονται την κοινωνία και θα
έχουν επίκεντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ και τις ανάγκες του.

OO ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΟΟΣΣ ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΥΥΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ

σας ζητά τη στήριξη και τη συμμετοχή.

Είμαστε καθημερινοί, απλοί πολίτες που αγαπάμε και νοιαζόμαστε
για την πόλη μας, τις γειτονιές και τους κατοίκους της, θέλουμε έναν
Δήμο ζωντανό, δίπλα στους πολίτες του, να δημιουργεί και να εξελίσ-
σεται. Ονειρευόμαστε Το Παλαιό Φάληρο ως Δημιουργική, Σύγχρονη
Πόλη με ολοκληρωμένα έργα υποδομών, περιβαλλοντική αναβάθμιση,
που θα αποτελεί φορέα κοινωνικής στήριξης, οικονομικής ανάπτυξης
και πολιτιστικής έκφρασης. Βασική μας αξία αποτελεί η Δημοκρατική
αντιμετώπιση των κατοίκων του Δήμου μας και η εξασφάλιση της Συμ-
μετοχής των πολιτών στη διακυβέρνησή του. Ας φέρουμε την ανα-
τροπή μέσα από συλλογική προσπάθεια παρεμβαίνοντας με:  

ΣΣεεββαασσµµόό σσττοονν ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟ

ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη κκααιι κκοοιιννωωννιικκέέςς ππααρροοχχέέςς

ΑΑξξιιοοππιισσττίίαα

ΚΚααθθηηµµεερριιννέέςς δδρράάσσεειιςς ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ κκααιι ΠΠααιιδδεείίααςς

Συµµετέχουµε.. .
....με την γνώση του χθες και την υπευθυνότητα για το αύριο.

Με εκτίμηση 

Γιώργος Βασιλείου
Υποψήφιος Δήμαρχος Π. Φαλήρου

γ ι α  τ ο  ΦΑΛΗΡΟ

µ α ζ ί . . .

Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η

. . . µ ε  π ρ ο ο π τ ι κ ή



ΤΤοο ΦΦάάλληηρροο
ΕΕίίννααιι ττοο σσττααυυρροοδδρρόόµµιι ττρριιώώνν πποολλιιττιισσµµώώνν.. .. ..

ΤΤηηςς ΦΦαανντταασσίίααςς ττηηςς ΑΑννααττοολλήήςς
ΤΤηηςς ΜΜααγγεείίααςς ττηηςς ΑΑφφρριικκήήςς κκααιι
ΤΤηηςς ΛΛοογγιικκήήςς ττηηςς ∆∆ύύσσηηςς

Τάκης Κανδύλης
Αρχιτέκτων και Πολεοδόμος

Τι πιστεύουμε - Τι θέλουμε 

H Φαληρική Κοινωνία αποτελείται από Πολίτες, παραγωγικές Επι-
χειρήσεις των κατοίκων, Ενώσεις και Οργανώσεις τους οποίους, η
τοπική πολιτική πρέπει να ενθαρρύνει και να προάγει μέσω μιας συ-
νεχούς και ολοένα πιο διευρυμένης Συμμετοχικής διαδικασίας. 

Πιστεύουμε στο Φάληρο των Αξιών.
Πιστεύουμε στο Φάληρο της Συμμετοχής.
Πιστεύουμε στο Φάληρο του Πολιτισμού.
Πιστεύουμε στο Φάληρο της Προοδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής.

Θέλουμε σε όλες τις δράσεις του Δήμου να προάγουμε τις Συν-
ταγματικές Αρχές, να εφαρμόζουμε τις Αξίες της Αμοιβαιότητας, του
Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης, να προστατεύονται τα Δημόσια
Αγαθά με μια πιο αποδοτική Δημόσια Διοίκηση και να υπηρετούνται
οι θεσμοί με Ηθική, Τιμιότητα, Νομιμότητα, Διαφάνεια, Εγκράτεια και
Σεβασμό στον Συμπολίτη μας.

Θέλουμε ως κύριους άξονες στήριξης της Τοπικής και της Εθνι-
κής Οικονομίας τις παραγωγικές διαδικασίες και τους εργαζόμενους. 

Θέλουμε να γνωρίσει όλος ο κόσμος το Φάληρο για τον απαρά-
μιλλο φυσικό του πλούτο, για την ιστορία του, τον πολιτισμό του και
για την παρουσία του στο Νότιο Τομέα αλλά και σε ολόκληρη τη Μη-
τροπολιτική περιοχή του Λεκανοπεδίου. 

Θέλουμε ένα Φάληρο που να αγαπά όλους τους κατοίκους του και
να στηρίζει τους νέους του για μια καλύτερη ζωή.



1. Παλαιό Φάληρο: Δήμος Προοδευτικής Πολιτικής

Διαφάνεια, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα
σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του Δήμου.

• Ριζική αναδιάρθρωση Υπηρε-
σιών Δήμου για αποτελεσματι-
κότερη παροχή υπηρεσιών
στους πολίτες - Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες.

• Ύπαρξη υπηρεσιών υψηλής
τεχνολογίας και τοπική δια-
σύνδεση με εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύματα.

• Ενεργοποίηση του θεσμού του
«Δημοτικού Διαμεσολαβητή».

• Δημιουργία «εσωτερικού ελεγκτή», ώστε να ελέγχονται με πλήρη
διαφάνεια όλες οι συμβάσεις του δήμου.

• Αποδοτική διαχείριση των οικονομικών του δήμου, ώστε να μην δη-
μιουργούνται ταμειακά ελλείμματα, αλλά πρωτογενή πλεονάσματα.

• Προτεραιότητα μας είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα να μην μέ-
νουν στα χαρτιά και στα λόγια, αλλά να αξιοποιούνται και να απο-
τελούν παροχές του Δήμου για τη στήριξη αδύναμων ομάδων,
σχολείων και δράσεων παιδείας και πολιτισμού. 

• Δημιουργία ενός σύγχρονου γραφείου παρακολούθησης «Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων» με επιστημονικούς συνεργάτες που θα
αναπτύξουν ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις ώστε να αξιο-
ποιηθεί στο μέγιστο η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο.

Κοινωνία και Συμμετοχή σε μια πόλη για όλους

• Κεντρική Υπηρεσία Προβολής και Προαγωγής Συμμετοχικότητας
με θεσμοθετημένη και ανοικτή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. 

• Επιδιώκουμε να κάνουμε την πόλη μας φιλική, ζωντανή και ελκυ-
στική σε νέους ανθρώπους, ώστε να δραστηριοποιηθούν κοινω-
νικά σε αυτή. 

• Ουσιαστική συμμετοχή - Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας.
• Δημιουργούμε και λειτουργούμε “Δημοτικά Συμβούλια Νέων”.

Γειτονιά, μονάδα “κοινωνικού χώρου” της πόλης

• Οι γειτονιές του Φαλήρου ζωντανεύουν. Αμφιθέα, Αγία Βαρβάρα,
Κοψαχείλα, Παναγίτσα, Πικροδάφνη, Τροκαντερό, Φλοίσβος απο-
τελούν τμήματα μιας ανοικτής πόλης. 

• Ο πολίτης γίνεται το κέντρο των δράσεων, ενεργοποιείται και συμ-
μετέχει ξεκινώντας από τη γειτονιά του.

• Πόλοι έλξης αποτελούν τα πολιτιστικά κέντρα του δήμου (ανα-
βαθμίζονται τα υπάρχοντα αλλά και δημιουργούνται νέα), οι πλα-
τείες, οι παιδικές χαρές, τα σχολεία κ.ά.

• Ο Δήμος στηρίζει τις γειτονιές με προγράμματα αρχιτεκτονικών
παρεμβάσεων και αναπλάσεων, με δημιουργία πεζοδρόμων, συ-
νεχή βελτίωση δημόσιων χώρων και σχολικών συγκροτημάτων,
πρωτοβουλίες για διαδημοτικά προγράμματα.

• Δημιουργείται Δημοτική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ



Έξυπνη πόλη

Αυτό που κάνει μία πόλη «έξυπνη« είναι το γε-
γονός ότι χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες τηλεπι-
κοινωνιών και πληροφορικής για να βελτιώσει
τις υπηρεσίες της και την αποτελεσματικότητα
τους. Ομάδα ειδικών τεχνοκρατών θα σχεδιάσει
και θα ενεργοποιήσει κεντρικά ελεγχόμενα on-
line εφαρμογές και προγράμματα όπως:
• Εφαρμογή «Πληροφορώ»: με συστήματα πληροφόρησης για την

κίνηση στους δρόμους, παρακολούθησης καιρικών συνθηκών και
τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων, έξυπνες εφαρμογές συλλογής απορ-
ριμμάτων, ηλεκτροφωτισμού, τεχνικών έργων, εφαρμογή ενημέ-
ρωσης για εκδηλώσεις που γίνονται στη πόλη μας από το Δήμο και
τοπικούς φορείς.

• Πρόγραμμα «Ενημερώνω»: ο πολίτης ενημερώνει τη δημοτική
αρχή για κάθε πρόβλημα που υπάρχει στη γειτονιά του ώστε αυτό
να επιλυθεί άμεσα.

• Πρόγραμμα «Συμμετέχω»: ο πολίτης συμμετέχει σε ανοιχτό ηλε-
κτρονικό διάλογο για θέματα που απασχολούν την πόλη μας και
έτσι συμβάλλει στην επιλογή των θεμάτων που θα συζητηθούν
στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο που θα το παρακολουθούν οι
πολίτες online. 

• Πρόγραμμα «Προσφορές για τους Δημότες μας» σε συνεργασία
με τους επιχειρηματίες και καταστηματάρχες του Δήμου.
Σύγχρονη ψηφιακή πόλη σημαίνει ότι θα υπάρχει δωρεάν ασύρ-

ματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πλατείες, κοινόχρηστους χώρους,
σχολεία και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

Ενεργοί πολίτες - Εθελοντική δράση

• Ενθαρρύνουμε τον εθελοντισμό, που απελευ-
θερώνει τη δημιουργικότητα και διευρύνει
την κοινωνική συμμετοχή. 

• Αναπτύσσουμε “εθελοντικό δημοτικό κίνημα”
και υποστηρίζουμε τομείς - δράσεις: ευαισθη-
τοποίηση κοινής γνώμης, (πχ με δημιουργία
Δημοτικού Ραδιοφώνου), κοινωνική αλληλεγ-
γύη, περιβάλλον και ποιότητα ζωής, υγεία,
αδέσποτα ζώα, πολιτισμός, αθλητισμός, του-
ρισμός. 

2. Παλαιό Φάληρο:
Δήμος Αλληλεγγύης, Υποστήριξης και  Προστασίας

Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου - Δίκτυο Αλληλεγγύης

• Θεσμοθέτηση της αλληλεγγύης και κάλυψη των αναγκών του πο-
λίτη σε τοπικό επίπεδο με τη σύνταξη Επιχειρησιακού σχεδίου κοι-
νωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.

• Αρωγή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από
ανεργία και μείωση των εισοδημάτων τους και βιώνουν τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό. 

• Απογραφή απόρων και ειδικά προγράμματα για τη φροντίδα τους
και την κοινωνική τους αποκατάσταση.

• Υποστήριξη – παροχή υπηρεσιών σε πρόσφυγες και ασθενείς κοι-
νωνικές ομάδες με εξασφάλιση πρόσβασης κύρια σε Υγεία και Εκ-
παίδευση.



• Δυναμική πολιτική κατά του ρατσισμού, της ομοφοβίας και γενικά
των απόψεων που αντιτίθενται στην ελεύθερη διακίνηση των
ιδεών και της ελευθερίας του ατόμου.

• Λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι « που θα καλύ-
πτει σε καθημερινή βάση ανάγκες νοσηλευτικής, κοινωνικής και
ψυχολογικής στήριξης των δημοτών μας.

• Ενίσχυση της λειτουργίας του
«Κοινωνικού Παντοπωλείου»

• Λειτουργία «Κοινωνικού Φαρμα-
κείου»

• Επιδίωξη δημιουργίας νέων βρεφο-
νηπιακών και παιδικών σταθμών για
να καλύψουμε την αυξημένη ζή-
τηση και μείωση των «τροφείων»
κατά 50%, ενώ ο δήμος θα εγγρά-
φει δωρεάν τα παιδιά των οικονο-
μικά αδύναμων δημοτών μας. 

• Λειτουργία του προγράμματος «Ενισχυτικά μαθήματα Αλληλεγ-
γύης» που θα βοηθά και θα στηρίζει τους οικονομικά αδύναμους
μαθητές των σχολείων της πόλης μας.

• Δημιουργία σχολής γονέων.
• Συμβουλευτικός σταθμός για νέους και οικογένειες.
• Συστηματικός αγώνας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Κέν-

τρο βοήθειας για την πρόληψη αλλά και την απεξάρτηση από αυτά.
• Κέντρο βοήθειας για κακοποιημένες γυναίκες.
• Ίδρυση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ πα-

ράλληλα με την ενίσχυση της λειτουργίας των κέντρων ανοικτής
προστασίας ηλικιωμένων - ΚΑΠΗ.

• Πρόγραμμα «Υγεία για όλους«, με άξονες δράσης:
• Δημιουργία ηλεκτρονικής κάρτας υγείας του δημότη.
• Χρησιμοποίηση του προγράμματος «Τηλεϊατρικής-Τηλεπρόνοιας«

για να βοηθήσουμε άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα
(ασθενείς με διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, καρδιαγγει-
ακές νόσους), αλλά και ηλικιωμένους δημότες μας.

• Συνέχιση, ενίσχυση και αναβάθμιση της δράσης των δημοτικών ια-
τρείων με την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας στους δημότες.

3. Παλαιό Φάληρο:
Δήμος Πολιτισμού και Παιδείας, Επίσκεψης και Ψυχαγωγίας 

Καθημερινές δράσεις Πολιτισμού και Παιδείας

Ο Πολιτισμός και η Παιδεία αποτελούν τους κατευθυντήριους
άξονες του προγράμματός μας, γιατί θεωρούμε ότι αποτελούν τη ρα-
χοκοκαλιά μιας σύγχρονης και ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ πόλης αλλά και αν-
θρώπινη έκφραση και δημιουργία. Ο πολιτισμός και η παιδεία
διαμορφώνουν το χαρακτήρα και την εξέλιξη της κοινωνίας και δί-
νουν πραγματικά εφόδια στους πολίτες για να πάρουν τη ζωή στα
χέρια τους και να δημιουργήσουν την πόλη που αυτοί θέλουν. Στο
πλαίσιο αυτό:
• Αξιοποιούνται τα πολιτιστικά κέντρα, οργανώνονται από την αρχή,

ανακαινίζονται τα υπάρχοντα και δημιουργούνται νέα σε κάθε γει-
τονιά του Φαλήρου, όπου και αποτελούν το επίκεντρο των καθη-
μερινών δράσεων πολιτισμού. 

• Δημιουργούνται «Καλλιτεχνικά καφενεία» ως τόποι συνάντησης
αλλά και μελέτης των κατοίκων όλων των ηλικιών. Εκεί γίνεται
βιωματική προσέγγιση των τεχνών μέσα από δράσεις όπως το
«Θέατρο της κοινότητας», δραστηριότητες «ανοικτού χώρου»,
λέσχες δημιουργικής γραφής, θεματικά φεστιβάλ, κ.ά.



• Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ανανεώνεται. Εν-
τάσσεται στο πρόγραμμα Future Library και
γίνεται καθημερινός προορισμός, χώρος φι-
λόξενος και ανοικτός, τόπος συνάντησης,
ανάγνωσης, χαλάρωσης και πλοήγησης στο
διαδίκτυο μέσω της δράσης Media Lab. 

• Δημιουργείται «Λέσχη φωτογραφίας».
• Δημιουργείται «Κινηματογραφική Λέσχη»

με προβολές ταινιών, αφιερώματα σε σκη-
νοθέτες και σεμινάρια.

• Εξοπλίζονται τα σχολεία με σύγχρονους υπολογιστές, φωτοτυπικά
μηχανήματα και διαδραστικούς πίνακες για να έχουν τα παιδιά μας
εκπαίδευση συμβατή με την εποχή μας. 

• Τα σχολεία γίνονται «ανοιχτά σχο-
λεία - πόλοι έλξης» για αθλητικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις, για τους
νέους, τις απογευματινές ώρες, με
την ριζική αλλαγή της συντηρητικής
πολιτικής του Δήμου στο θέμα αυτό.

• Δημιουργούνται απογευματινά εκ-
παιδευτικά προγράμματα για ενήλι-
κες στα πλαίσια της «Δια βίου εκπαίδευσης«.

Ανάδειξη της δημιουργικότητας των πολιτών

Μια πόλη είναι «Δημιουργική Πόλη« αν οι άνθρωποι μπορούν να
σκέφτονται, να σχεδιάζουν και να δρουν δημιουργικά σʻ αυτή. Η δη-
μοτική αρχή έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει τις συνθήκες ανάδει-
ξης της δημιουργικότητας των πολιτών της. Έτσι στην πόλη μας
σχεδιάζουμε να λειτουργούν εργαστήρια:
• Εικαστικών για όλες τις ηλικίες (παιδιά, ενήλικες, ανθρώπους με

κινητική αναπηρία, ηλικίας 65+). Δημιουργούνται τμήματα ζωγρα-
φικής, σχεδίου, αγιογραφίας, κεραμικής, ψηφιδωτού, κοσμήματος,
κολάζ, κόμικς (τμήμα νεολαίας) εικονογράφησης παραμυθιών, κα-
τασκευών.

• Θεάτρου
• Χορού (παραδοσιακού και μοντέρνου)
• Μουσικής (εκμάθησης μουσικών οργάνων, παιδικής χορωδίας, χο-

ρωδίας ενηλίκων)
• Ήχου και μουσικής από Η/Υ

Στα πλαίσια της δημιουργικής πόλης, θα επιδιώξουμε την έκδοση
«Δημοτικής εφημερίδας« ως τόπο συνάντησης των ιδεών και των
δράσεων των δημοτών μας αλλά και ως χώρος δημιουργικής κριτικής
του έργου μας.

Τουρισμός, Ανάδειξη και Προστασία των Φυσικών Αξόνων
της Πόλης μας. Παραλία και Ρέμα Πικροδάφνης

Παραλία: Το Παλαιό Φάληρο και η
ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένα με τη θάλασσα. Πιστεύουμε
στην ολοκληρωμένη, με ενιαίο ύφος,
αρχιτεκτονική ανάπλαση του θαλάσ-
σιου μετώπου και της παραλίας μας
που θα εξυπηρετεί τους δημότες και
κατοίκους της πόλης μας και θα ενισχύσει τον τουρισμό. Απαιτείται: 
• Να καθαριστεί και να αναμοχλευτεί η κάθε περιοχή άμμου
• Να τοποθετηθούν σωστοί ξύλινοι διάδρομοι και εγκαταστάσεις κί-

νησης ΑμΕΑ



• Να εγκατασταθούν στέγαστρα σκίασης
• Να δημιουργηθούν χώροι για παιδιά
• Να εγκατασταθούν σύγχρονες αυτόματες ντουζιέρες
• Να γίνουν εγκαταστάσεις άθλησης (beach volley – ρακέτες κλπ)
• Να τοποθετηθούν σύγχρονα προκατασκευασμένα αποδυτήρια
• Να δημιουργηθούν ένας ή δύο περιοχές μικρών καταστημάτων –

bar ή και πώλησης αντικειμένων σχετικών με την κολύμβηση
• Να οριστούν διακεκριμένες περιοχές εγκατάστασης εξοπλισμού

λουομένων (ομπρέλες – ξαπλώστρες) και να διατεθούν σε όσα ξε-
νοδοχεία το ζητήσουν για την εξυπηρέτηση των πελατών τους.
Ιδιαίτερη σημασία έχει για εμάς, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλο-

ποίηση ενός καλαίσθητου χώρου στο Μπάτη που θα αποτελέσει την
καρδιά ενός θεματικού καλοκαιρινού φεστιβάλ με θέα το Φαληρικό
όρμο και θα αναδεικνύει την πολιτισμική κληρονομιά της πόλης μας. 

Ρέμα Πικροδάφνης: Το ρέμα της Πι-
κροδάφνης είναι ένα από τα ελάχιστα
ρέματα που έχουν απομείνει στην Ατ-
τική και έχει διατηρηθεί σε σχεδόν φυ-
σική κατάσταση σε μεγάλο ποσοστό
του μήκους του. Έχει ιδιαίτερη οικο-
λογική αξία και στις εκβολές και στην
παρόχθια ζώνη του έχουν εντοπιστεί
περισσότερα από 100 είδη πουλιών.
Παραμένει όμως απαξιωμένο, ενώ οι
πηγές ρύπανσής του είναι πολλές, κα-
θιστώντας την αποκατάστασή του ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

Παραμένει σταθερή, εδώ και χρόνια, η θέση μας για τις απόλυτα φιλι-
κές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις και την ήπια ανάπλαση της παρα-
ρεμάτιας περιοχής. Αυτό μπορεί να γίνει με την δημιουργία μονοπατιών
περιπάτου, χώρων καθιστικών, φυτεύσεις, ώστε να αποτελέσει ένα μο-
ναδικό γραμμικό Πάρκο από την παραλία έως την Αγ. Βαρβάρα. Γνωρί-
ζουμε, ότι η προστασία και η ανάδειξη του ρέματος είναι μια δύσκολη
υπόθεση καθώς απαιτεί συντονισμό και πόρους από διαφορετικούς φο-
ρείς. Αποτελεί όμως προτεραιότητά μας να ξεκινήσουν προσπάθειες:
� συντονισμένων ενεργειών ώστε να ξεκινήσει το έργο ανάπλασης. 
� άμεσων και συνεχών δράσεων καθαρισμού. 
� έγκαιρων, ετήσιων ψεκασμών, για την αντιμετώπιση των μολυ-

σμένων κουνουπιών που αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα της πε-
ριοχής μας.

4. Παλαιό Φάληρο : Δήμος Αειφορίας και Ανάπτυξης

Στον αειφόρο σχεδιασμό της πόλης μας επιδιώκουμε την προστα-
σία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την
ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και επαφής των κατοίκων και την
ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου χώρου με εξασφά-
λιση συνεχούς και επαρκούς συντήρησης, καθαριότητας, ασφάλειας.

Καθαριότητα και Ανακύκλωση

Πρωταρχικός μας στόχος για μια σύγχρονη,
καθαρή, ποιοτική πόλη είναι: 
• Σχεδιασμός «ολοκληρωμένου συστήματος

διαχείρισης αστικών απορριμμάτων» 
• Ευαισθητοποίηση και συνεχής ενημέρωση

των πολιτών ώστε με τις καθημερινές τους
πράξεις να συνεισφέρουν στην καθαριότητα
της γειτονιάς τους.



• Τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε μόνι-
μες θέσεις ανά οδό και οικοδομικό τετράγωνο και υπογειοποίηση
των κάδων σε κεντρικούς δρόμους.

• Τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία κόκκινων κάδων ανακύκλωσης
ρούχων και υποδημάτων.

• Τακτικός καθαρισμός και πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων. 
• Τοποθέτηση σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο δοχείων αποκομιδής

περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων, ώστε να περιοριστούν οι εστίες
μόλυνσης και να προστατευθεί το περιβάλλον. 

• Δημιουργείται πρόγραμμα κομποστοποίησης για κλαδιά.
• Καθορισμός σε τακτά χρονικά διαστήματα των παραλιών του

Δήμου και του ρέματος της Πικροδάφνης, ενεργοποιώντας όταν
απαιτείται και εθελοντικές δράσεις των πολιτών. 

• Επιμελέστερος και τακτικότερος καθαρισμός κοινόχρηστων
χώρων, δημοτικών κτιρίων, σχολείων, πεζοδρομίων, αθλητικών εγ-
καταστάσεων.

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Όραμα και συνάμα υποχρέωσή μας απέναντι στους δημότες, είναι
αφενός η μείωση των δημοτικών δαπανών σε ότι αφορά την ενερ-
γειακή κατανάλωση και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος
με την χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Οι ενέργειες μας στοχεύουν:
• Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων που περιορίζουν τι ενερ-

γειακές απαιτήσεις. 
• Ενδυνάμωσης της «πράσινης νοοτροπίας» των δημοτών με προ-

γράμματα αειφορίας και οικολογίας που θα διοργανώνει ο Δήμος
για τους μαθητές των σχολείων της πόλης μας και υλοποίηση του
προγράμματος «πράσινη πολυκατοικία».

Ζητήματα Χωροταξικής – Πολεοδομικής – Οικιστικής Ανάπτυξης

Για να ενισχυθεί ο κομβικός ρόλος της πόλης Π. Φαλήρου, ο υπερ-
τοπικός της χαρακτήρας και η λειτουργία της ως «παραλιακή Μη-
τρόπολη«, απαιτούνται:
• Αστικές αναπλάσεις με «Ολοκληρωμένα Έργα Υποδομών« που αν-

τέχουν στο χρόνο και όχι «έργα βιτρίνας« που αποσκοπούν στην
πρόσκαιρη επιβράβευση και στο «φαίνεσθε«.

• Δημόσιοι χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
• Δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου αξόνων/δρόμων, που θα δώσουν

πολλαπλές κατευθύνσεις και προσανατολισμό στη πόλη μας, συν-
δέοντας πόλους έλξης (πλατείες, παιδικές χαρές, σχολεία, κ.ά.),
σε συνδυασμό με γραμμές πρόσβασης στην παραλία και στο ρέμα
Πικροδάφνης. 

• Συνεχείς παρεμβάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο δρόμων, με στόχο
την αύξηση του υψηλού πρασίνου, τη δημιουργία διαδρόμων πε-
ριπάτου, την αύξηση των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, τον
καλύτερο φωτισμό.

• Σχεδιασμός δημιουργίας δικτύου ποδηλα-
τοδρόμου με το οποίο θα συνδέονται οι γει-
τονιές με την παραλία. 

• Δημιουργία Μαθητικών Διαδρομών και Δια-
δρομών ΑΜΕΑ με ένα δίκτυο πεζοδρόμων –
ποδηλατοδρόμων πλήρους ασφάλειας. Το
δίκτυο αυτό θα «ενώνει« όλα τα σχολεία
του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τις μαθητι-
κές κινήσεις προς και από το σπίτι στο σχολείο.

• Αρχιτεκτονικές/πολεοδομικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας. 



• Κατασκευή δημοτικών υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης.
• Αποτελεσματικότερη τοπική συγκοινωνία με την κυκλοφορία σύγ-

χρονων και ευέλικτων οχημάτων.
• Ολοκλήρωση, σε κάθε σημείο της πόλης μας, του δικτύου αγω-

γών όμβριων υδάτων. 
• Εκσυγχρονισμός υποδομών (Υδραυλικές, Ηλεκτρικές, Τηλεφωνι-

κές) και ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ εναέριων Δικτύων. 
• Επίλυση τοπικών προβλημάτων, ειδικά σε περιοχές που πλημμυρίζουν.
• Μελέτη κεραυνοπτώσεων και αντικεραυνική προστασία
• Μελέτη κεραυνοπτώσεων και αντι-

κεραυνική προστασία 
Ανακαίνιση του κτιρίου του Φλοί-

σβου που αποτελεί σήμα κατατεθέν
της πόλης μας, με σεβασμό στην ιστο-
ρία του, καθώς και ανάπλαση του πε-
ριβάλλοντος χώρου μετά από
αρχιτεκτονική μελέτη. 

Αξιοποίηση – Ενδυνάμωση Εμπορικού Κέντρου

Σχεδιάζουμε την στήριξη των επαγγελματιών του Δήμου μας που
αποτελούν τους Παραγωγικούς τομείς του Δήμου με συνεχή συνερ-
γασία μαζί τους και με τη Συμμετοχική Επιχειρηματικότητα Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα. Επιδιώκουμε:
• Την προώθηση της Καινοτομίας και την Ανάπτυξη της Επιχειρη-

ματικότητας
• Την ενίσχυση Τοπικής Οικονομίας - Αγοράς Εργασίας / Βελτίωση

Ελκυστικότητας για Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
• Την προστασία καταστημάτων αλλά και τη διευθέτηση της κατά-

ληψη πεζοδρομίων με αυθαίρετες εγκαταστάσεις και εμπορεύματα.
• Την ταυτόχρονη διοργάνωση από δημοτικούς φορείς εποχιακών

δράσεων πολιτισμού για προσέλκυση καταναλωτών.

Αξιοποίηση αλιείας - Αλιευτικός τουρισμός

Το Παλαιό Φάληρο διαθέτει την υποδομή για αυτή τη δραστηριό-
τητα και μέσω αυτής την ανάπτυξη του κλάδου των ψαράδων στην πε-
ριοχή μας. Τα καΐκια του Δήμου μας έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση
(οχημάτων και πεζών) με τη σύγχρονη μαρίνα που κατασκευάστηκε
μετά το 2004, γεγονός που διευκολύνει την προσέλκυση των επισκε-
πτών – τουριστών ελλήνων και ξένων. Η Δραστηριότητα αυτή εκτός
του ότι ενισχύεται οικονομικά από την ΕΕ, αποδίδει και τα εξής οφέλη:
• Ενίσχυση του εισοδήματος των μικρών ψαράδων
• Διάδοση των προϊόντων αλιείας
• Γνωριμία με τις μοναδικές θαλάσσιες διαδρομές του φαληρικού

όρμου Ανάπτυξη του διατροφικού τουρισμού
Επίσης, μέσω αυτής της Δραστηριότητας θα ενισχυθεί η ανάγκη

δημιουργίας «σκάλας» για την πώληση των προϊόντων αλιείας στους
πολίτες, γεγονός που επίσης θα ενισχύσει οικονομικά αλλά κυρίως
και ποιοτικά τον κλάδο

Αθλητισμός για όλους

• Δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας Σχεδιασμού και υποστήριξης
Αθλητισμού και Πολιτισμού.

• Νέος Χωροταξικός Ιστός Αθλητικών εγκαταστάσεων – Αθλητισμός
σε επίπεδο γειτονιάς. Μικρές παρεμβάσεις για αθλητικές υποδομές.



Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9816807 • 6944 160 450
email: giorgos_vasileiou@yahoo.com
Ιστοσελίδα: www.mazigiatofaliro.com
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Παλαιό Φάληρο: Δήμος Προοδευτικής Πολιτικής
• Διαφάνεια, Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα
• Κοινωνία και Συμμετοχή σε μια Πόλη για Όλους
• Γειτονιά, μονάδα “κοινωνικού χώρου” της πόλης
• Έξυπνη πόλη
• Ενεργοί πολίτες - Εθελοντική δράση

Παλαιό Φάληρο: Δήμος Αλληλεγγύης,
Υποστήριξης και Προστασίας
• Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου - Δίκτυο Αλληλεγγύης

Παλαιό Φάληρο: Δήμος Πολιτισμού, Επίσκεψης και Ψυχαγωγίας
• Καθημερινές δράσεις Πολιτισμού και Παιδείας
• Ανάδειξη της δημιουργικότητας των πολιτών
• Τουρισμός, ανάδειξη και Προστασία των Φυσικών Αξόνων της

Πόλης μας: Παραλία και Ρέμα Πικροδάφνης

Παλαιό Φάληρο: Δήμος Αειφορίας και Ανάπτυξης
• Καθαριότητα και Ανακύκλωση
• Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Ζητήματα Χωροταξικής – Πολεοδομικής – Οικιστικής Ανάπτυξης
• Αξιοποίηση – Ενδυνάμωση Εμπορικού Κέντρου
• Αξιοποίηση αλιείας - Αλιευτικός τουρισμός
• Αθλητισμός για όλους

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ


