Πειραιάς, 25.1.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποψήφιος Κοινοτικός

Σύμβουλος

στην

Β΄

Δημοτική

Κοινότητα με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον κ.
Γιάννη Μώραλη στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, θα είναι ο
κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος.
Ο κ. Νανόπουλος γεννήθηκε και ζει στον Πειραιά. Είναι Πτυχιούχος του
Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών

και

Πτυχιούχος

Πολιτικών

Επιστημών

του

Παντείου

Πανεπιστημίου. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή και είναι
κάτοχος

Μεταπτυχιακού

Διπλώματος

Φιλοσοφίας

του

Εθνικού

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει διατελέσει Διευθυντής στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης Πειραιά, Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης Πειραιά,
Αναπληρωτής

Διευθυντής

Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

Πειραιά, μέλος του ΠΥΣΠΕ Π.Ε. Πειραιά και Διευθυντής στο 28ο
Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.
Είναι Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Πειραιά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του
επεσήμανε:
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο Αλέξανδρος Νανόπουλος θα είναι
υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα με τον
συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής». Πρόκειται για έναν αξιόλογο άνθρωπο
και εκπαιδευτικό, δραστήριο μέλος της τοπικής κοινωνίας, με τον οποίο
τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ, καθώς είναι
Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά. Οι
Δημοτικές Κοινότητες επιτελούν σημαντικό ρόλο, καθώς έχουν μια άλλη
δυναμική, επιλύουν άμεσα θέματα καθημερινότητας, συμβάλλουν στην
άμεση επικοινωνία του πολίτη με τον Δήμο και χρειάζονται ανθρώπους
όπως

ο

Αλέξανδρος. Θέλουμε

να

συμμετέχουν

στον

συνδυασμό μας ενεργοί πολίτες, οι οποίοι με τις προτάσεις και τις ιδέες
τους, επιθυμούν να συμβάλουν στο όραμα του «Πειραιά Νικητή» για
έναν καλύτερο Πειραιά».

Ο κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος, σε δήλωσή του τόνισε:
«Με τιμά η επιλογή του Δημάρχου μας Γιάννη Μώραλη να με
συμπεριλάβει στους υποψήφιους Κοινοτικούς Συμβούλους της Β΄
Δημοτικής Κοινότητας του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής». Αποτελεί
μεγάλη ευθύνη και πρόκληση για μένα, την οποία μπορώ να
διαχειριστώ, έχοντας τις γνώσεις από τις σπουδές μου και τις θέσεις
ευθύνης που κατέχω στη Δημόσια Εκπαίδευση αλλά και αξιοποιώντας
την εμπειρία μου, ως Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε. Πειραιά. Όλα αυτά τα χρόνια
διαχειρίζομαι θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα της
τοπικής κοινωνίας μας, του Πειραιά μας, που όλοι αγαπάμε. Θα ήθελα
όμως να ασχοληθώ και να επιλύσω και γενικά θέματα που βελτιώνουν
την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας, των συμπολιτών μας και

αναδεικνύουν την ιστορική ταυτότητά μας. Στόχος μου είναι η
υπεράσπιση και η διεκδίκηση των συμφερόντων των Πειραιωτών,
μακριά

από

μικροπολιτικές

σκοπιμότητες

για

μια

ποιοτική

καθημερινότητα. Θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να συνεχίσω να
προσπαθώ, εργαζόμενος σκληρά για την εκπλήρωση των στόχων του
συνδυασμού μας».

