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       Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με νέα δημόσια σχολεία ξεκινά η σχολική χρονιά 

- 

Σχολική στέγη για πάνω από 12.000 μαθητές, 

κατασκευάζει, δημοπρατεί και μελετά η ΚΤΥΠ ΑΕ 

 

Σε νέα κτίρια και αίθουσες διδασκαλίας που υλοποίησε η ΚΤΥΠ ΑΕ, θα ξεκινήσει η 

σχολική χρονιά για πάνω από 1.500 μαθητές σε όλη τη χώρα ενώ παράλληλα, η 

εταιρεία κατασκευάζει, δημοπρατεί και μελετά δημόσια σχολικά έργα συνολικής αξίας 

άνω των 120.000.000 ευρώ, που εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες άνω των 

12.000 μαθητών. 

Παράλληλα, η ΚΤΥΠ ΑΕ υλοποιεί έργα αναβάθμισης και συντήρησης σε δεκάδες 

υφιστάμενες σχολικές μονάδες διαφόρων Δήμων, στα οποία φοιτούν χιλιάδες 

μαθητές, ενώ οι υπηρεσίες της μελετούν δεκάδες έργα με στόχο το σύνολο της 

μαθητικής κοινότητας να απολαμβάνει υψηλής ποιότητας δημόσια σχολική στέγη και 

εξοπλισμό, χωρίς διακρίσεις. 

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

Η ΚΤΥΠ ΑΕ ολοκλήρωσε μέσα στο πρώτο εννεάμηνο του 2018, έργα συνολικής αξίας 

περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς 

πόρους, που αφορούν σε 12 νέες σχολικές μονάδες και θα καλύψουν τις ανάγκες άνω 

των 1.500 μαθητών, οι οποίοι μέχρι τώρα έκαναν μάθημα σε ακατάλληλες ή και 

ενοικιαζόμενες αίθουσες. 
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Πρόκειται για τα εξής σχολεία: 

*ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής (δυναμικότητας 750 μαθητών) 

*2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου 

*3ο 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγρινίου 

*21ο 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγρινίου 

*6ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης 

*2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου Χίου 

*2ο Γυμνάσιο Αλίμου (προσθήκη πτέρυγας 4 αιθουσών) 

Σε τελικό στάδιο διοικητικής παράδοσης, βρίσκονται τα εξής έργα: 

*3ο Νηπιαγωγείο Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης 

*5ο Νηπιαγωγείο Σίνδου Θεσσαλονίκης 

*14ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 

*20ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 

*84ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει η σταδιακή παράδοση νέων εκπαιδευτικών 

έργων καθώς και έργων ανακαινίσεων και συντήρησης υφιστάμενων σχολικών 

μονάδων, τα οποία βρίσκονται σε φάση κατασκευής. 
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Συνολικά, αυτή τη στιγμή υλοποιούνται έργα κατασκευής ή ανακατασκευής, 

συνολικής αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν σε 16 δημόσιες 

σχολικές μονάδες και εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες άνω των 2.500 

μαθητών. 

Πρόκειται για τα εξής σχολεία: 

*1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας 

*Νέο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 300 μαθητών, στον Αρχάγγελο Ρόδου 

*Γυμνάσιο Καράτουλα Ηλείας 

*Λύκειο Καράτουλα Ηλείας 

*Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου 

*Ειδικό Νηπιαγωγείο Ζακύνθου 

*3ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης 

*1ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης 

*2ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης 

*3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας 

*3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας 

*Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων 

*Γυμνάσιο Καρδαμύλης (αποκατάσταση-στεγάνωση) 

*Λύκειο Καρδαμύλης (αποκατάσταση-στεγάνωση) 
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*21ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών (προσωρινή μετεγκατάσταση) 

*24ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών (προσωρινή μετεγκατάσταση). 

Ακόμη, στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται και τα έργα ανακαίνισης, 

επισκευής και συντήρησης σε συνολικής αξίας άνω των 500.000: 

*16 σχολικές μονάδες του Δήμου Καισαριανής 

*σε 19 σχολικά κτίρια του Δήμου Περάματος 

ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται επτά διαγωνισμοί για οκτώ σχολικές μονάδες, 

συνολικής αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, για την κάλυψη των αναγκών άνω 

των 1.000 μαθητών. 

Πρόκειται για τα εξής σχολεία: 

*12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου 

*Γυμνάσιο Ερυθρών (εργασίες αποκατάστασης) 

*63ο Νηπιαγωγείο Αθήνας 

*10ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς 

*2ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας - Πόρτο Ράφτη 

*3ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας 

*7ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης (επεμβάσεις) 

Στα έργα εκπαίδευσης που δημοπρατεί αυτή την περίοδο η ΚΤΥΠ ΑΕ, εντάσσεται και 

το έργο κατασκευής του Ειδικού Κτιρίου Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής 
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Κατάρτισης Κρατουμένων στο νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων, αξίας 1.230.000 

ευρώ. 

ΝΕΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, η ΚΤΥΠ ΑΕ αναμένεται να προχωρήσει στην 

προκήρυξη νέων έργων, που αφορούν σε δέκα σχολικές μονάδες, συνολικής αξίας 

άνω των 16.000.000 ευρώ, οι οποίες εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες άνω των 

2.000 μαθητών. 

Πρόκειται για τα εξής σχολεία: 

*2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου Αττικής 

*2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου Αττικής 

*2ο Λύκειο Μεταμόρφωσης 

*14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής 

*Δημοτικό Σχολείο Ν. Μανωλάδας 

*Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών 

*24ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 

*21ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 

*24ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 

*2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης 

ΜΕΛΕΤΕΣ 
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Επιπλέον, σε ώριμο στάδιο μελέτης βρίσκονται έργα που αφορούν σε πάνω από 25  

νέες σχολικές μονάδες, σε διάφορες περιοχές της χώρας, συνολικής εκτιμώμενης 

αξίας κατασκευής, άνω των 60.000.000 ευρώ. Τα έργα αυτά εκτιμάται ότι θα 

καλύψουν με νέες σύγχρονες υποδομές τις στεγαστικές ανάγκες άνω των 5.500 

μαθητών. 

 
 
        

       

       

 
 

 

 

 

Από το Γραφείο  
Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης 


