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H πυρκαγιά που έλαβε χώρα τον 
Ιούλιο 2018 στον Νέο Βουτζά, 
το Μάτι και τη Ραφήνα ήταν η 
φονικότερη στην ιστορία του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους. 
Η ευαισθησία και κοινωνική 
ευθύνη που διαπνέει τον Όμιλο 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τον 
οδήγησε στο πλευρό των 
πληγέντων από την πρώτη 
στιγμή της καταστροφής, με 
σκοπό να συμβάλλει στην 
ανακούφιση όσων επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές. Άμεσα 
αποφασίσθηκε η κάλυψη της 
δαπάνης για αεροφωτογράφιση 
των καμένων εκτάσεων και 
στη συνέχεια καλύφθηκαν οι 
ανάγκες σε καύσιμα για την κοπή 
των καμένων δένδρων, μέσω 
του δικτύου πρατηρίων ΕΚΟ 
και ΒΡ, τα οποία υπολογίζονται 
σε περισσότερα από 200.000 
λίτρα βενζίνης. Επιπρόσθετα, ο 
Όμιλος ΕΛΠΕ ανταποκρίθηκε σε 
πολλά αιτήματα πολιτών, αλλά 
και κοινωφελών οργανισμών και 
φορέων, που επιτελούν κοινωνικό 
έργο στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο 
της ανθρωπιστικής αυτής 
υποστήριξης, τον Σεπτέμβριο 
2019, αποκατέστησε και 
ανακαίνισε πλήρως τα 
κτήρια του Ειδικού Σχολικού 
Συγκροτήματος Ραφήνας, 
τα οποία είχαν καταστραφεί 
εν μέρει από την πυρκαγιά, 
αναβαθμίζοντας όλες τις 
υποδομές και τον περιβάλλοντα 
χώρο, όπου φιλοξενούνται 
περισσότερα από 80 παιδιά με 
ειδικές ικανότητες. Η πυρκαγιά 
είχε προκαλέσει σημαντικές 
καταστροφές στα κτήρια του 
Δημοτικού σχολείου και στον 
περιβάλλοντα χώρο, ενώ το 
υπόλοιπο κτηριακό συγκρότημα 
παρουσίαζε πολύ μεγάλες 
ελλείψεις σε θέματα υποδομών, 
λειτουργικότητας και ιδιαίτερα 
ασφάλειας και προσβασιμότητας 
για τα παιδιά που φιλοξενούνται.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΡΩΓΟΣ 
ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με περισσότερες 
από 500 δράσεις Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης 
την τελευταία 5ετία στην 
Ελλάδα και τις χώρες που 
δραστηριοποιείται, θέτει στο 
επίκεντρο της στρατηγικής 
του την παροχή αρωγής 
για την αντιμετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων και 
καταστροφών. Παράλληλα, 
δημιουργεί ευκαιρίες 
εκπαίδευσης υψηλού 
επιπέδου για τη νέα γενιά και 
βελτιώνει την καθημερινότητα 
εκατοντάδων μαθητών και 
εκπαιδευτικών της σχολικής 
κοινότητας, με σημαντικά 
έργα υποδομής σε σχολεία της 
χώρας.

ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ



Αναλυτικότερα

Τοπογραφική 
Αποτύπωση κτηρίων 
και περιβάλλοντος 
χώρου

Νέα μελέτη 
ενεργητικής 
πυροπροστασίας και 
πυρανίχνευσης σε 
όλα τα κτήρια

Αποτύπωση στο 
πεδίο υφιστάμενης 
κατάστασης κτηρίων

Νέες ηλεκτρομηχα-
νολογικές μελέτες 
για 2 κτήρια 

Νέα αρχιτεκτονική 
πρόταση για το 
σχολικό συγκρότημα

Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Χώρου από 
το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Πριν τις εργασίες αποκατάστασης του σχολικού συγκροτήματος 
προηγήθηκε ο καθαρισμός από τα καμένα και στη συνέχεια 
εκπονήθηκαν με χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
οι απαραίτητες μελέτες που αφορούν στα εξής:

ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

Το κτηριακό συγκρότημα 
αποτελείται από 4 κτήρια με 
συνολικό εμβαδόν 500m2, 
που στεγάζουν σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και φιλοξενούν 32 παιδιά 
Δημοτικού & Νηπιαγωγείου με 
ειδικές ικανότητες, καθώς επίσης 
2 κτήρια 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.

Οι νέοι χώροι διαμορφώθηκαν 
πλήρως από τη θυγατρική 
εταιρεία του Ομίλου ΕΛΠΕ, 
ASPROFOS Engineering, 
σύμφωνα με υψηλές 
προδιαγραφές ποιότητας και 
ασφάλειας, που καθορίζονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εφαρμόζονται από τον 
ΕΛΟΤ. Ο χρόνος υλοποίησης 
του Έργου ανακατασκευής 
αποτελεί ρεκόρ, καθώς τα 
σχολεία ήταν σε λειτουργία 
έως τα μέσα Ιουνίου 2019 και 
όλες οι εργασίες στα 5 από τα 
6 κτήρια και τον περιβάλλοντα 
χώρο πραγματοποιήθηκαν 
αποκλειστικά τους 3 
καλοκαιρινούς μήνες, που 
μεσολάβησαν έως την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς τον 
Σεπτέμβριο 2019.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΡΓΟΥ



Η τελετή παράδοσης του 
Έργου πραγματοποιήθηκε τον 
Σεπτέμβριο 2019, 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 την τελετή παράδοσης 
του Έργου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε. κ. Γιάννης Παπαθανασίου, 
επεσήμανε στον χαιρετισμό του 
«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 ικανοτήτων και έχουν ίσα 
δικαιώματα στη ζωή, τη γνώση και 
την ποιοτική εκπαίδευση. Εύχομαι 
το σχολείο αυτό να καταστεί ένα 
δημιουργικό κέντρο γνώσης και 
απόκτησης δεξιοτήτων, όπου όλοι 
μαζί μαθητές και εκπαιδευτικοί θα 
αποτελέσουν το παράδειγμα και 
για αντίστοιχα σχολεία στη χώρα 
μας».

Το έργο αυτό εντάσσεται στο 
πλαίσιο του προγράμματος 
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ «360° ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ», 
που υποστηρίζει δυναμικά 
και με συνέπεια την κοινωνία, 
προσφέροντας αρωγή όπου 
υπάρχει ανάγκη.

ΤΕΛΕΤΉ ΠΑΡΑΔΟΣΉΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Τον Ιούνιο 2019 ξεκίνησαν οι εξής οικοδομικές εργασίες:

Αντικατάσταση όλων 
των κουφωμάτων 
(πόρτες και παράθυ-
ρα) του κτηριακού 
συγκροτήματος με 
νέα ενεργειακά 

Επίχρισμα και 
βάψιμο εξωτερικών 
και εσωτερικών 
επιφανειών

Επιδιόρθωση 
ρύσεων απορροής 
όμβριων στο σύνολο 
του περιβάλλοντος 
χώρου και 
διάστρωση 
δαπέδων με 
πιστοποιημένο υλικό

Τοποθέτηση 
μονώσεων τοίχων 
και στεγών

Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες όπως: 
• Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυροπροστασίας και 

πυρανίχνευσης
• Εγκατάσταση νέων συστημάτων ύδρευσης σε όλη την εγκατάσταση
• Αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων, διακοπτών, 

φωτιστικών και πριζών σε όλα τα  κτήρια 
• Επισκευή της εγκατάστασης θέρμανσης του συγκροτήματος και 

αντικατάσταση κλιματιστικών όπου απαιτούνταν

Συντήρηση και 
βάψιμο περίφραξης, 
κιγκλιδωμάτων 
και σχαρών με 
αντισκωριακή βαφή

Εργασίες για τη 
διαμόρφωση περι-
βάλλοντος χώρου 
όπως: δενδροφυτεύ-
σεις, χρωματισμοί, 
χώρος κηπευτικής 
απασχόλησης των 
παιδιών με κατα-
σκευή σύγχρονου 
θερμοκηπίου υψη-
λών προδιαγραφών 
με πρόβλεψη για 
μαθητές με αμαξίδιο, 
ερμάρια υπαίθριας 
φύτευσης, πέργκολα 
αναψυχής και υπαί-
θριας διδασκαλίας 
κ.λπ., σε συνεργασία 
με το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο

Κατασκευή γηπέδου 
μπάσκετ στο 
Δημοτικό Σχολείο 
και μίνι γηπέδου 
μπάσκετ στο 
Ειδικό Εργαστήριο 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης

Αντικατάσταση όλων 
των εσωτερικών 
δαπέδων με 
νέα σύγχρονων 
προδιαγραφών

Ανακαίνιση 
υφιστάμενων WC 
και κατασκευή 
νέων, καθώς και 
διαμόρφωση WC 
ΑΜΕΑ σε όλα τα 
κτήρια

Κατασκευή πιστο-
ποιημένης παιδικής 
χαράς στο Δημοτικό 
Σχολείο, με πολυ-
όργανο Play Center 
τοποθετημένο πάνω 
σε κατάλληλου 
πάχους πιστοποιημέ-
νες πλάκες δαπέδου 
ασφαλείας



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

01 & 02 
Πλάνα από τις 
Εγκαταστάσεις και τον 
περιβάλλοντα χώρο 
του Ειδικού Σχολικού 
Συγκροτήματος 
Ραφήνας, μετά την 
καταστροφική πυρκαγιά 
του Ιουλίου 2018. 

 
03 & 04 
Εργασίες ανακαίνισης 
εσωτερικών χώρων 
του σχολικού 
συγκροτήματος.

05 & 06 
Οικοδομικές 
εργασίες κτηριακών 
εγκαταστάσεων και 
προαύλιου χώρου.

02

05
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

01 & 03 
Απόψη των πλήρως 
ανακαινισμένων 
κτηριακών 
εγκαταστάσεων 
του σχολικού 
συγκροτήματος.

02 
Δενδροφυτεύσεις για 
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01 02 04

05

03

τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου 
του συγκροτήματος.

04 
Άποψη του 
ολοκαίνουργιου 
γηπέδου μπάσκετ στο 
Δημοτικό Σχολείο του 
συγκροτήματος.

05 
Πλάνο από την 
πιστοποιημένη 
παιδική χαρά του 
Δημοτικού Σχολείου, 
με το πολυόργανο 
Play Center.



06 
Από αριστερά, ο 
Πρόεδρος Δ.Σ. της 
ΕΛΠΕ Α.Ε., κ. Γιάννης 
Παπαθανασίου, η 
Υφυπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων κα 
Σοφία Ζαχαράκη και 
ο Δήμαρχος Ραφήνας-
Πικερμίου 
κ. Ευάγγελος 
Μπουρνούς, 
εγκαινιάζουν 
το πλήρως 
ανακατασκευασμένο 
και ανακαινισμένο 
σχολικό συγκρότημα.

07 
Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της 
ASPROFOS 
Engineering κ. Πέτρος 
Παπασωτηρίου και ο 
Δήμαρχος Ραφήνας-
Πικερμίου κ. Ευάγγελος 
Μπουρνούς κατά την 
τελετή παράδοσης-
παραλαβής του 
ανακαινισμένου 
σχολικού 
συγκροτήματος.

08 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της 
ΕΛΠΕ Α.Ε, κ. Γιάννης 
Παπαθανασίου, κατά 
τον χαιρετισμό του στην 
τελετή παράδοσης του 
έργου.
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09 
Άποψη του 
ανακαινισμένου 
προαύλιου χώρου του 
συγκροτήματος.

10 
Η πλακέτα αναγραφής 
της Χορηγίας 
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την 
αποκατάσταση και 
αναβάθμιση του 
Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου και του 
Νηπιαγωγείου.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ASPROFOS ENGINEERING
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 284, 
176 75, Καλλιθέα

Χειμάρρας 8A, 
151 25, Μαρούσι


