
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Νέα Φιλαδέλφεια, 20/10/2014 

Προς: 

την Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου. 

 

Κοιν: 

1. Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Ερμίνα Κυπριανίδου, 

2. Επικεφαλής των παρατάξεων της Περιφέρειας Αττικής, 

3. Δήμαρχο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας κ. Άρη Βασιλόπουλο, 

4. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας για ενημέρωση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, 

5. Επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, 

6. Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας, 

7. Συλλόγους Διδασκόντων 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» και 3ου Γυμνασίου Ν. 

Φιλαδέλφειας, 

8. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 3ου ΓΕΛ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», 3ου Γυμνασίου, 4ου-5ου-6ου-

7ου Δημοτικών Σχολείων  της Ν. Φιλαδέλφειας, 

9. Τοπικό τύπο περιοχής Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας. 

 

ΘΕΜΑ: Πρόβλεψη εγγραφής στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2015  

κονδυλίου για την ανέγερση των νέων κτιρίων του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Νέας 

Φιλαδέλφειας.  

ΣΧΕΤ.: Το με ΑΠ 15968/17-9-2014 έγγραφο του Δήμαρχου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας προς την κ. Περιφερειάρχη 

Αττικής. 

 

Κυρία Περιφερειάρχη, 

Όπως γνωρίζετε ήδη από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, 

στη περιοχή μας εκκρεμεί η ανέγερση των νέων κτιρίων του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Ν. 

Φιλαδέλφειας. Η επιτροπή μας δημιουργήθηκε μετά από συνέλευση στην οποία συμμετείχαν  η Ένωση 

Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, οι Σύλλογοι Γονέων του 3ου Λυκείου,  

3ου Γυμνασίου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων Νέας Φιλαδέλφειας, γονείς και κάτοικοι 

της περιοχής αλλά και εκπρόσωποι όλων των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου μας. Σκοπός της είναι 

να εργαστεί ώστε να επιτευχτεί η ανέγερση των νέων κτιρίων του 3ου Λυκείου -3ου Γυμνασίου Νέας 

Φιλαδέλφειας στο οικόπεδο του ΟΣΚ στην περιοχή του Εσπέρου (Φουγάρο) στη Νέα Φιλαδέλφεια που 

περικλείεται από τις οδούς Δεκελείας, Μωραϊτίνη, Πλαστήρα και Κιλκίς, σύμφωνα με την ήδη 

εκδοθείσα υπ’ αριθ. 753/2012 οικοδομική άδεια.  

Θεωρούμε επιτακτικής σημασίας για την πόλη μας την ανέγερση των νέων σχολείων, με το 

δεδομένο μάλιστα ότι τα σχολικά κτίρια της πόλης, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι πεπαλαιωμένα, 

ενεργοβόρα, πολυδάπανα και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και ακατάλληλα για την στέγαση 

μαθητών και εκπαιδευτικών. Δηλώνουμε ακόμη ότι είναι άμεση η ανάγκη εύρεσης χρηματοδότησης 



για το έργο και η όσο το δυνατόν συντομότερη έναρξη της διαδικασίας της δημοπράτησής του για να 

αποφευχθεί κάθε κίνδυνος λήξης της άδειας οικοδομής που είχε εκδοθεί, όπως έγινε γνωστό, από το 

έτος 2012 χωρίς να το γνωρίζει μέχρι πρότινος η σχολική κοινότητα.  

Μετά από επίσκεψη μας στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (πρώην Ο.Σ.Κ.) μας ενημέρωσαν ότι ο 

προϋπολογισμός του έργου της ανέγερσης των νέων κτιρίων για τα πιο πάνω σχολεία ανέρχεται στο 

ποσό των 11.000.000,00 ευρώ περίπου (και κατόπιν επικαιροποίησής του στο ήμισυ σχεδόν του 

ανωτέρω ποσού, δηλαδή περίπου στα 6.000.000 ευρώ). 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους σας ζητούμε να εντάξετε στον Προϋπολογισμό της 

Περιφέρειας Αττικής για το Οικονομικό έτος 2015 το ανωτέρω ποσό ή να προβλέψετε κωδικό για την 

εκτέλεση αυτού του έργου. Σας υπενθυμίζουμε ότι προεκλογικά ο συνδυασμός σας με Δελτίο Τύπου 

είχε ταχθεί υπέρ της ανέγερσης αυτών των νέων σχολικών κτιρίων και είχε υποσχεθεί ότι θα καταβάλει 

κάθε προσπάθεια προς αυτόν τον σκοπό. 

Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημα μας έχοντας υπόψη σας ότι η εκδοθείσα 

οικοδομική άδεια λήγει το 2016 και δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσής της. Η ευκταία αποδοχή του 

αιτήματός μας θα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Περιφέρεια θα σηματοδοτήσει με την απόφασή 

της αυτή την ιδιαίτερη μέριμνά της για τη Δημόσια Παιδεία, αγαθό που τόσο βάλλεται στις μέρες μας 

και άλλο τόσο χρειάζεται την προστασία και την έμπρακτη βοήθεια όλων μας. Παρακαλούμε να 

προτάξετε τη συζήτηση του ανωτέρω αιτήματός μας ως θέμα προ ημερησίας διάταξης ή να το 

συμπεριλάβετε  στα κανονικά θέματα της ημερησίας διάταξης.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Επιτροπή: 
Αναστάσιος Κωνσταντινίδης, τηλ: 6977309540, mail: tasoskonstantin@gmail.com 
Γιώργος Οικονόμου, τηλ: 6946235524, mail: gjoikonomou@gmail.com 
Ταχ. Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης & Λαχανά, Νέα Φιλαδέλφεια, 14342 Αθήνα 

 
Συνημμένο:  
Το από 23/07/2014 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας «ΜΙΛΤΟΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» προς την κα. Δούρου. 
 


