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                      Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019  

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ανέγερση νέων σχολείων στους Δήμους της Θεσσαλονίκης 

Σειρά συναντήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σχολικής στέγης που 

αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης και την προώθηση των έργων που απαιτούνται, 

είχε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, Γιάννης Χαρωνίτης, ο οποίος επισκέφτηκε τη 

Θεσσαλονίκη στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2019, συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή 

Έργου της Εταιρείας, Θεόδωρο Κυριαζόπουλο. 

Ο κ. Χαρωνίτης επισκέφτηκε τους Δήμους της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης και 

είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και τον Γενικό Γραμματέα 

του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ.κ. Εφραίμ Κυριζίδη και Ευθύμιο Φωτόπουλο, και τους 

Δημάρχους Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, Εύοσμου-Κορδελιού, 

Κλεάνθη Μανδαλιανό,   Θερμαϊκού, Γιώργο Τσαμασλή, Καλαμαριάς, Γιάννη Δαρδαμανέλη,  

Λαγκαδά, Γιάννη Ταχματζίδη, Νεαπόλεως-Συκεών, Σίμο Δανηιλήδη, Παύλου Μελά, 

Δημήτρη Δεμουρτζίδη, Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, Χαλκηδόνας, Σταύρο 

Αναγνωστόπουλο και τα επιτελεία αυτών. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, δέχτηκε τα αιτήματα των δημοτικών αρχών και 

δεσμεύτηκε ότι η Εταιρεία θα εντάξει στον προγραμματισμό της νέα έργα καθώς υπάρχει η 

δυνατότητα χρηματοδότησης μελετών και έργων ανέγερσης σχολείων, επισημαίνοντας όμως 

την ανάγκη να παραχωρήσουν οι Δήμοι, ακίνητα τα οποία είναι ιδιοκτησιακά και πολεοδομικά 

καθαρά. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τους Δήμους να υποδείξουν κατάλληλα οικόπεδα που 

διαθέτουν ωριμότητα για απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. 

Από τις συναντήσεις, προέκυψε ότι, σε αυτή τη φάση υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στον 

προγραμματισμό  της ΚΤΥΠ ΑΕ, έργων για την ανέγερση πάνω από 30 νέων σχολικών 

μονάδων, σε όλη την μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
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Ακόμη, ο κ. Χαρωνίτης διαβεβαίωσε για την βούληση της ΚΤΥΠ ΑΕ να δρομολογηθούν άμεσα 

λύσεις για τα επείγοντα προβλήματα υφιστάμενων σχολικών υποδομών που αντιμετωπίζουν 

οι Δήμοι. 

Επιπλέον, στις συναντήσεις συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν σε έργα τα οποία έχουν 

ήδη δρομολογηθεί. 

Τέλος, τέθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αιτήματα ανάληψης έργων από την ΚΤΥΠ ΑΕ 

για την κατασκευή Πυροσβεστικών Σταθμών και Αστυνομικών Τμημάτων στους Δήμους της 

μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης.   

 

 

 

Από το Γραφείο  
Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης 
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