
 

 

 

                                                       Πειραιάς,  27.3.2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» 

και τον Γιάννη Μώραλη στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα 

είναι η κα Δέσποινα Αρβανίτου. 

Η κα  Αρβανίτου μεγάλωσε, δραστηριοποιείται στον Πειραιά και είναι 

εκπαιδευτικός.  

Διετέλεσε Διευθύντρια Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου 

Παιδείας και αιρετός του Ανώτατου Περιφερειακού Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αττικής (ΑΠΥΣΔΕ). Υπήρξε 

Πρόεδρος, γραμματέας και μέλος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης Πειραιά (ΕΛΜΕ).  

Είναι Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Πειραιά. 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης καλωσόρισε στον 

συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» την Δέσποινα Αρβανίτου, 

τονίζοντας: «Έχω τη χαρά να ανακοινώσω την υποψηφιότητα της 



Δέσποινας ως Δημοτικής Συμβούλου με τον συνδυασμό μας. Πρόκειται 

για μια δυναμική γυναίκα,  με την οποία είχα την ευκαιρία να 

συνεργαστώ εποικοδομητικά από την αρχή της θητείας μας, καθώς 

διατελεί Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Πειραιά τα τελευταία 9 χρόνια. Στην Δέσποινα Αρβανίτου 

έχω εκτιμήσει την εργατικότητα, την αφοσίωση και τη διαρκή της 

προσπάθεια, προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που απασχολούν τη 

λειτουργία των σχολείων στην πόλη μας,  ενώ οι πρωτοβουλίες που 

κατά καιρούς έχει λάβει, έχουν συμβάλει στη δημιουργία νέων δράσεων 

για τους  μαθητές του Πειραιά. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη συνεργασία μας και 

θεωρώ ότι μπορεί να συνεισφέρει με τη γνώση και τη διάθεση για 

προσφορά που τη διακρίνει και από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου. 

Της εύχομαι καλή επιτυχία».  

Η κα Δέσποινα Αρβανίτου σε δήλωσή της τόνισε: 

«Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη για την τιμή που μου 

έκανε να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του «Πειραιά Νικητή» στις 

δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Στα έτη συνεργασίας με τον Δήμαρχο από 

τη θέση της Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά και βλέποντας τη διάθεση και κυρίως 

την προσπάθειά του να προσφέρει στην πόλη, καθώς και τη στήριξη 

του ως προς την καλή λειτουργία των σχολείων, θέλω κι εγώ να 

προσφέρω όσο μπορώ, προκειμένου να γίνει ο Πειραιάς η πόλη που όλοι 

ονειρευόμαστε. Συμμετέχω στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής», καθώς 

τα τελευταία 4,5 χρόνια ο Πειραιάς έχει αλλάξει προς το καλύτερο και 

έχουν γίνει σημαντικά έργα. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια με Δήμαρχο 

τον Γιάννη Μώραλη θα γίνουν ακόμα περισσότερα».  

 

 


