
Coca Cola Τρία Έψιλον και Μασούτης προσφέρουν στους μαθητές   
 

 

Για 7η συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα «Το Σχολείο που Θέλεις» της Coca-Cola Τρία Έψιλον βοηθάει 

μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν το σχολείο που επιθυμούν, αναλαμβάνοντας την 

πλήρη λειτουργική ανακαίνιση και αισθητική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων που ανήκουν στο 

Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. 

 

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, η Coca-Cola Τρία Έψιλον και τα καταστήματα λιανικής Μασούτης, θα 

ανακαινίσουν φέτος ένα σχολείο και θα προσφέρουν ένα πιο όμορφο, φιλικό και ασφαλές σχολικό 

περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα καταστήματα 

λιανικής Μασούτης αγκαλιάζουν έμπρακτα το πρόγραμμα και ενεργοποιούν το μεγάλο δίκτυό τους στη 

Θεσσαλονίκη, ώστε να λειτουργήσουν ως σημεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθ’ όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των κατοίκων. Την περίοδο της 

ψηφοφορίας, σε επιλεγμένα γειτονικά των υποψήφιων σχολείων καταστήματα λιανικής Μασούτης, οι 

κάτοικοι της περιοχής θα μπορούν να ψηφίζουν το σχολείο της επιλογής τους με τη βοήθεια 

προωθητικών ομάδων. 

 

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης μπορούν να δηλώσουν την υποψηφιότητα του σχολείου που χρειάζεται 

ανακαίνιση στον Δήμο που ανήκουν. Mε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, το σχολείο μπορεί να 

γίνει ένα από τα υποψήφια σχολεία που θα διεκδικήσουν την ψήφο των κατοίκων σε μία ανοιχτή 

ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η διαδικασία της ψηφοφορίας, φέρνει κοντά μαθητές και γονείς από 

διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, εκπλήσσει με την ευρηματικότητα των συμμετεχόντων και 

βασίζεται στον ευγενή συναγωνισμό όλων όσων έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς, την αγάπη για το 

σχολείο.  Όπως κάθε χρόνο, με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη του πρώτου 

σχολείου σε ψήφους, ξεκινά η ανακαίνισή του ώστε να είναι έτοιμο με το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, 

τον Σεπτέμβριο. 

 

Το 2017, η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με πρωτοφανή συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε άλλη χρονιά. Η 

συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη, που η Coca-Cola Τρία Έψιλον, με σεβασμό στην προσπάθεια μαθητών, 

γονέων και εκπαιδευτικών ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα που κατέθεσαν από κοινού τα δύο πρώτα 

σε ψήφους σχολεία, το 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (23.163 ψήφους) και το 87ο Δημοτικό 

Θεσσαλονίκης (22.302 ψήφους) να ανακαινιστούν μαζί. Το 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ανακαινίστηκε 

το καλοκαίρι του 2017 και παραδόθηκε πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ το 87ο 

Δημοτικό θα ολοκληρωθεί το φετινό καλοκαίρι. 
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