
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 14ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης και το 87ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Θεσσαλονίκης θα γίνουν «Το Σχολείο που Θέλεις» για τους 912 

µαθητές τους 

 
• Χάρη στην ενθουσιώδη προσπάθεια γονέων καθηγητών και µαθητών η φετινή 

συµµετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία  και το πρόγραµµα θα ανακαινίσει 2 σχολεία  

 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017 –  Με τριπλάσια συµµετοχή από κάθε άλλη χρονιά, χάρη στην οµαδική 

κινητοποίηση γονέων, µαθητών, καθηγητών, ολοκληρώθηκε η φετινή ψηφοφορία για το πρόγραµµα της 

Coca-Cola Τρία Έψιλον «Το Σχολείο που θέλεις», που µετατράπηκε σε γιορτή για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Νικητής αναδείχθηκε το 14
ο
 Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας 23.163 ψήφους 

ενώ τη δεύτερη θέση στην κατάταξη έλαβε το 87
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης µε 22.302 ψήφους.  

Η κοινή επιθυµία των σχολείων της 

Θεσσαλονίκης να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο 

µέλλον για τα παιδιά τους έφερε κοντά τα δύο 

σχολεία που αιτήθηκαν στην εταιρεία να τα 

ανακαινίσει µαζί. Με σεβασµό στην 

προσπάθεια αυτή η Coca-Cola Τρία Έψιλον 

αποφάσισε να τροποποιήσει τον αρχικό της 

σχεδιασµό και να ανταποκριθεί θετικά στο 

κοινό τους αίτηµα. Συγκεκριµένα, θα 

προχωρήσει µε την ανακαίνιση του 14
ου

 

Γυµνάσιου Θεσσαλονίκης το φετινό καλοκαίρι, 

και εντός της σχολικής χρονιάς 2017-2018 θα 

ανακαινίσει και το 87
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο 

Θεσσαλονίκης. Με την ολοκλήρωση  των 

επισκευαστικών εργασιών των δύο σχολείων το 

2018, το πρόγραµµα θα έχει βελτιώσει συνολικά 

15 σχολεία στη Θεσσαλονίκη. 

Με ιστορία από το 1932, το 14
ο
 Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε ως Γυµνάσιο Θηλέων και το 1968 

εγκαταστάθηκε στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται µέχρι σήµερα, όπου φιλοξενεί 612 µαθητές. Το σχολείο 

διαθέτει 22 αίθουσες διδασκαλίας, 3 εργαστήρια πληροφορικής, αµφιθέατρο, βιβλιοθήκη, εργαστήριο 

φυσικής και γήπεδα. Έχει διακριθεί σε πανελλαδικούς και πανευρωπαϊκούς µαθητικούς και αθλητικούς 

διαγωνισµούς, αντιµετωπίζει ωστόσο σηµαντικές ανάγκες καθώς τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουν γίνει 

ουσιαστικές εργασίες συντήρησης. Το 87
ο
 ∆ηµοτικό Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1972 και φιλοξενεί 

περίπου 300 µαθητές. Στις εγκαταστάσεις του λειτουργούν 12 τµήµατα πρωινής διδασκαλίας, 4 τµήµατα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ολοήµερου προγράµµατος καθώς και ένα τµήµα ένταξης. Στο ιστορικό του κατέχει σηµαντικές διακρίσεις 

σε αθλητικούς αγώνες και µαθητικούς διαγωνισµούς ωστόσο οι κτιριακές δοµές του απαιτούν  αρκετές 

βελτιωτικές παρεµβάσεις τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο. 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, µελετώντας τις ανάγκες των σχολείων σε συνεργασία µε την αρµόδια τεχνική 

οµάδα και τη σχολική κοινότητα, θα προχωρήσει στις επισκευαστικές εργασίες που απαιτούνται, για την 

ανακαίνισή τους ώστε µαθητές και καθηγητές να έχουν ένα ασφαλέστερο, πιο όµορφο και πιο λειτουργικό 

σχολείο, «Το Σχολείο που Θέλουν».  

Συγχαρητήρια αξίζουν, εκτός από τα νικητήρια Σχολεία και στα υπόλοιπα 18 Σχολεία από τους ∆ήµους 

Θεσσαλονίκης, Κορδελιού-Ευόσµου και Πυλαίας-Χορτιάτη, που συµµετείχαν στο πρόγραµµα και 

ευαισθητοποίησαν την τοπική κοινωνία µε κίνητρο το καλύτερο για τα παιδιά τους. Η εταιρεία, όπως κάθε 

χρόνο θα επιβραβεύσει την προσπάθειά τους προσφέροντας τους δωροεπιταγές για την κάλυψη πρακτικών 

αναγκών τους σε εξοπλισµό. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η τελική κατάταξη των σχολείων, όπως επιβεβαιώθηκε κατόπιν τεχνικού 

ελέγχου εγκυρότητας, που πραγµατοποίησε για λογαριασµό της εταιρείας ο ανεξάρτητος εµπειρογνώµονας 

EY (Ernst&Young). 

Σχολείο Ψήφοι 

14ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης 23.163 

87ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 22.302 

Σχολικό Συγκρότηµα 2ου ∆ηµοτικού - 18ου 

∆ηµοτικού Ευόσµου 

6.625 

Σχολικό Συγκρότηµα 4ου ∆ηµοτικού - 15ου 

∆ηµοτικού - 22ου ∆ηµοτικού Ευόσµου 

1.974 

2o Γυµνάσιο Ευόσµου 868 

7o ∆ηµοτικό Σχολείο Ευόσµου 804 

Σχολικό Συγκρότηµα 2oυ ∆ηµοτικού - 3ου 

∆ηµοτικού Ελευθέριου Κορδελιού 

560 

 

1o ΓΕΛ Πυλαίας 534 

25o ∆ηµοτικό Σχολείο Ευόσµου 521 

8o ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 511 

2o ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλύρου 468 

3ο Πειραµατικό ∆ηµοτικό Σχολείο 

Ευόσµου 

360 

20o ∆ηµοτικό Σχολείο Ευόσµου 350 

12o ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 320 

17o ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 281 

61ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 275 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1o ΓΕΛ Ελευθέριου Κορδελιού 244 

6o Γυµνάσιο Ευόσµου 225 

3o ΓΕΛ Ευόσµου 184 

8o ∆ηµοτικό Σχολείο Ευόσµου 175 

 

Το πρόγραµµα «Το Σχολείο που θέλεις» υλοποιείται εδώ και 6 χρόνια από την Coca-Cola Τρία Έψιλον σε 

συνεργασία µε τους ∆ήµους, τους εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων. Σκοπός 

του να ανταποκριθεί στις αυξηµένες τοπικές ανάγκες για τη βελτίωση των σχολικών υποδοµών 

αναλαµβάνοντας τη λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση σχολικών κτιρίων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 

Μέχρι σήµερα έχουν ανακαινιστεί 13 σχολικά κτίρια, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, µέσα από µία συνολική 

επένδυση άνω των 1,1 εκ. ευρώ, µε στόχο τη βελτίωση της σχολικής καθηµερινότητας για περισσότερους 

από 4.500 µαθητές και εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο.  
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Σχετικά µε την Coca-Cola Τρία Έψιλον 

Με παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά εδώ και 48 χρόνια, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, µέλος του 

Οµίλου Coca-Cola HBC, αποτελεί τη µεγαλύτερη εταιρία µη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Μέσω ενός δικτύου 

εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα που περιλαµβάνει 25 γραµµές παραγωγής και µονάδες διανοµής, παράγει και εµπορεύεται 

τόσο τα προϊόντα της The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea, illyissimo και τα mixers Schweppes), 

όσο και τα προϊόντα που έχει αναπτύξει ως εταιρεία (Amita, Frulite, και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ), ενώ επίσης διανέµει 

τα snacks TSAKIRIS, τα ενεργειακά ποτά Monster και τον καφέ Lavazza. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προσφέρει επίσης ένα 

ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο αλκοολούχων ποτών, που περιλαµβάνει προϊόντα των οίκων Edrington, Ισιδώρου Αρβανίτου, 

Brown-Forman και Gruppo Campari. 

Μάθετε περισσότερα στο gr.coca-colahellenic.com  και στο Facebook: www.facebook.com/CocaCola3E 
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Για περισσότερες πληροφορίες: 

Coca-Cola Τρία Έψιλον      V + O Communication   

Αγγελική Παπαδηµητρίου    Αργυρώ Οικονόµου 

Press & Social Media Coordinator   Account Manager 

Τηλ.: 210 6381741     Τηλ: 211 7501219 

Aggeliki.Papadimitriou@cchellenic.com  ao@vando.gr  

 

 

 

 


