Χορηγία ΕΛΠΕ για την πλήρη
ανακατασκευή
του
Ειδικού
Σχολικού
Συγκροτήματος
Ραφήνας
Με την ευγενική χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
υλοποιήθηκαν οι εκτεταμένες εργασίες πλήρους αποκατάστασης των
κτιρίων του Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος Ραφήνας τα οποία
είχαν καταστραφεί από τη φονική πυρκαγιά του Ιουλίου 2018,
αλλά και συνολικής ανακαίνισης και γενικότερης αναβάθμισης
όλων των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπου
φιλοξενούνται περισσότερα από 80 παιδιά με ειδικές δεξιότητες.
Η πύρινη λαίλαπα είχε προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στα
κτίρια του Δημοτικού σχολείου και στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ
το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα παρουσίαζε πολύ μεγάλες
ελλείψεις, σε θέματα υποδομών, λειτουργικότητας και ιδιαίτερα
ασφάλειας και προσβασιμότητας για τα παιδιά που φιλοξενούνται.

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από:
– 4 κτίρια με συνολικό εμβαδόν 500m2 που στεγάζουν σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φιλοξενούν 32 παιδιά Δημοτικού &
Νηπιαγωγείου με ειδικές ικανότητες, καθώς επίσης
– 2 κτίρια με συνολικό εμβαδόν 620m2 που στεγάζουν το Ειδικό
Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)
Ραφήνας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου φιλοξενούνται 45
παιδιά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας 15 – 23 ετών, με
ειδικές ικανότητες.
Οι νέοι χώροι διαμορφώθηκαν πλήρως από την θυγατρική του
Ομίλου τεχνική εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ, με βάση τις υψηλές
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, που καθορίζονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται από τον ΕΛΟΤ.

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ανακατασκευής – συνολικού
κόστους 830.000€ – αποτελεί ρεκόρ, καθώς τα σχολεία ήταν σε
λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου 2019 και όλες οι εργασίες στα 5
από τα 6 κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο πραγματοποιήθηκαν
τους 3 καλοκαιρινούς μήνες που μεσολάβησαν έως την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς.

Η τελετή παράδοσης του έργου αποκατάστασης
Η τελετή παράδοσης του Έργου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι,
αμέσως μετά τον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς, με «ανθισμένα» χαμόγελα στα πρόσωπα των
μαθητών και έκδηλη την ικανοποίηση των γονέων και του
εκπαιδευτικού προσωπικού.
Κατά τη σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΠΕ κ.
Γιάννης Παπαθανασίου, επεσήμανε: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κι εγώ
προσωπικά αισθανόμαστε εξαιρετική χαρά, γιατί σήμερα
παραδίδουμε προς χρήση ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολικό
συγκρότημα, ένα έργο υπόδειγμα για να φοιτήσουν δεκάδες παιδιά
από ολόκληρη την Αττική που είναι μαθητές ειδικών δεξιοτήτων
και έχουν ίσα δικαιώματα στη ζωή, στη γνώση και στην ποιοτική
εκπαίδευση.
Ο Όμιλος θεώρησε πολύ σημαντική την ανακατασκευή όχι μόνο του
νηπιαγωγείου, αλλά και των υπολοίπων κτιρίων, του δημοτικού
και των γραφείων διοίκησης, καθώς έχριζαν αποκατάστασης για να
καταστούν πλήρως λειτουργικά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι
ολοκληρώθηκε το έργο σε χρόνο-ρεκόρ μόλις τριών μηνών, ώστε τα
σχολεία να είναι έτοιμα την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς.
Θα είμαστε πάντα δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες, όπου υπάρχει
πραγματικά ανάγκη».
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κ. Ευάγγελος
Μπουρνούς, ευχαρίστησε τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ «για την
πολύ γενναία χορηγία του» που, όπως είπε, «αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση» και υποστήριξε ότι το Ειδικό Σχολικό Συγκρότημα
Ραφήνας αποτελεί πλέον ένα έργο – υπόδειγμα για ολόκληρη την

Αττική.

Πριν τις εργασίες αποκατάστασης του Σχολικού
συγκροτήματος είχε προηγηθεί ο καθαρισμός από τα
καμένα, ενώ στη συνέχεια εκπονήθηκαν με
χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ οι
απαραίτητες Μελέτες, που αφορούσαν σε:
– Τοπογραφική Αποτύπωση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου
– Αποτύπωση στο πεδίο υφιστάμενης κατάστασης κτιρίων
– Νέα αρχιτεκτονική πρόταση για το σχολικό συγκρότημα
– Νέα μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης σε
όλα τα κτίρια
– Νέες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για 2 κτίρια
– Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Ακολούθως, τον περασμένο Ιούνιο ξεκίνησαν με
ταχείς ρυθμούς οι εργασίες για:
– Αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων (πόρτες και παράθυρα) του
κτιριακού συγκροτήματος με νέα ενεργειακά
– Τοποθέτηση μονώσεων τοίχων και στεγών
– Αντικατάσταση όλων των εσωτερικών δαπέδων με νέα σύγχρονων
προδιαγραφών
– Ανακαίνιση υφιστάμενων WC και κατασκευή νέων, καθώς και
διαμόρφωση WC ΑΜΕΑ σε όλα τα κτίρια
– Επίχρισμα και βάψιμο εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών
– Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για νέες
διαρρυθμίσεις στα περισσότερα κτίρια, όπως:
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Β) Εγκατάσταση νέων συστημάτων ύδρευσης σε όλη την εγκατάσταση
Γ) Αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων σε όλα τα κτίρια
Δ) Αντικατάσταση και τοποθέτηση πρόσθετων καλωδίων τηλεφώνου
και Διαδικτύου
Ε) Επισκευή της εγκατάστασης θέρμανσης του συγκροτήματος
ΣΤ) Αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων φωτιστικών με νέα τύπου
LED και προσθήκη νέων
Ζ) Αντικατάσταση όλων των διακοπτών και πριζών
Η) Επισκευή και αντικατάσταση κλιματιστικών όπου απαιτούνταν
– Εργασίες για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου απορροή
όμβριων, δενδροφυτεύσεις, χρωματισμοί κ.λπ., σε συνεργασία με
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
– Διαμόρφωση χώρου κηπευτικής απασχόλησης των παιδιών με
κατασκευή σύγχρονου θερμοκηπίου, ερμάρια υπαίθριας φύτευσης,
πέργκολα αναψυχής και υπαίθριας διδασκαλίας σε συνεργασία πάλι
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
–
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περιβάλλοντος χώρου και διάστρωση δαπέδων με πιστοποιημένο
υλικό
– Συντήρηση και βάψιμο περίφραξης, κιγκλιδωμάτων και σχαρών με
αντισκωριακή βαφή
– Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο και Μίνι
γηπέδου μπάσκετ στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
– Κατασκευή πιστοποιημένης παιδικής χαράς στο Δημοτικό
Σχολείο, με πολυόργανο Play Center τοποθετημένο πάνω σε

κατάλληλου πάχους πιστοποιημένες πλάκες δαπέδου ασφαλείας
– Δημιουργία χώρου καθιστικού στο Δημοτικό Σχολείο, με
σταθεροποιημένο δάπεδο κάτω από τον υπάρχοντα πλάτανο, ανάμεσα
σε φυτεύσεις με αρωματικά φυτά
– Δημιουργία
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– Εγκατάσταση θερμοκηπίου υψηλών προδιαγραφών, με ράμπες και
διαδρόμους από σταθεροποιημένο δάπεδο, παρτέρια υπερυψωμένα
για μαθητές με αμαξίδιο, όπου μπορούν τα παιδιά να
καλλιεργήσουν.
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περιορίστηκε στην πλήρη ανακατασκευή και ανακαίνιση του
Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος Ραφήνας. Από την πρώτη στιγμή
της φονικής καταστροφής, στάθηκε αρωγός προς την κοινωνία για
να συμβάλλει στην ανακούφιση όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.
Άμεσα αποφασίσθηκε η κάλυψη της δαπάνης για αεροφωτογράφιση
των καμένων εκτάσεων, ενώ παράλληλα καλύφθηκαν οι ανάγκες σε
καύσιμα για την κοπή των καμένων δένδρων, τα οποία
υπολογίζονται σε περισσότερα από 200.000 λίτρα βενζίνης, μέσω
του δικτύου πρατηρίων ΕΚΟ και ΒΡ.

Επιπροσθέτως, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι
η χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια της
δραστηριότητας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, που
αφορά σε:
Α) Ενίσχυση του μετεωρολογικού δικτύου επίγειων μετρήσεων στην
Αττική, μέσω του οποίου θα ενισχυθεί η δυνατότητα πρόβλεψης
έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών στην περιοχή
Β) Αναβάθμιση των υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων
του Κέντρου Αριστείας BEYOND, το οποίο καταγράφει σε
πραγματικό χρόνο και προβλέπει την εξάπλωση των πυρκαγιών στην

περιοχή της Αττικής
Γ) Στήριξη της δημιουργίας του Εθνικού δικτύου για την
κλιματική αλλαγή.
Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, υλοποιεί σταθερά ένα ευρύ και ολοκληρωμένο
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με επίκεντρο τον
άνθρωπο και την ελληνική κοινωνία.

