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ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ 373//3-7-18 

 

        Κατόπιν σχετικού εγγράφου της Διεύθυνσης του 2ου Γυμνασίου Γλυκών Νερών  

σας έγινε γνωστό για κτιριακά-τεχνικά προβλήματα: 

  Α)  σοβαρά που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των μαθητών  και την ομαλή 

λειτουργία  του σχολείου και 

  Β)   Κτιριακά που είναι αναγκαία για την σχολική κοινότητα   

         Όπως  σας έγινε γνωστό, και ενημερωθήκαμε και εμείς ως ΔΣ,  χρονίζουν και είναι 

επιτακτική ανάγκη για άμεση επίλυση. 

         Ύστερα  από διαπίστωση και του ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

  2 ου   Γυμνασίου Γλυκών Νερών σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα όσο αφορά την 

κατηγορία προβλημάτων (Α)   : 

1) Είναι άμεση ανάγκη να επισκευαστούν οι οριζόντιες υδρορροές και οι ξύλινες 

μετόπες που έχουν φύγει από τη θέση τους ,  γιατί υπάρχει κίνδυνος  να 

αποκολληθούν    και να τραυματίσουν σοβαρά κάποιο μαθητή ή και καθηγητή 

λόγου της πτώσης τους από μεγάλο ύψος . 

Παρακαλούμε έως ότου αποκατασταθεί η ζημιά, να ελεγχθεί  από κλιμάκιο της 

τεχνικής υπηρεσίας σας και να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την    

ασφάλεια μαθητών και καθηγητών (προστατευτικές –διαχωριστικές κορδέλες 

όπου εκτιμηθεί η ζημιά ή ότι άλλο απαιτηθεί) 

2) Ο προαύλιος χώρος είναι μικρός και θα πρέπει να γεμίσουν περιμετρικά τα 

παρτέρια με χώμα   όπου απαιτείται ,γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού 

μαθητών λόγω της υψομετρικής διαφοράς (στο παρελθόν όπως μας έγινε 

γνωστό από τη Διεύθυνση υπήρχαν τραυματισμοί)   

3) Τα εξωτερικά κάγκελα ,τα κάγκελα των αιθουσών και οι εξωτερικές πόρτες 

χρειάζεται  να βαφτούν διότι είναι σκουριασμένα  

4) Χρειάζεται επίσης επισκευή του χώρου στάθμευσης.   

  



Ένα σημαντικό που απασχολεί έντονα τη σχολική κοινότητα και τους  γονείς  είναι η 

διαμόρφωση του οικοπέδου που βρίσκεται δυτικά του σχολειού μας  και αυτή τη 

στιγμή γίνονται εργασίες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. 

Παρακαλούμε όπως εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας για τη δυνατότητα μετά 

το τέλος των εργασιών   από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής να 

παραχωρηθεί στο σχολείο προκειμένου να ελευθερωθεί προαύλιος χώρος, σημαντικό 

γιατί ο ήδη υπάρχον είναι πολύ μικρός και επιπλέον να  : 

         A ) Να  μετεγκατασταθούν οι δύο αίθουσες ελαφρού τύπου (containers)  

         Β)  Να  τοποθετηθεί και μια επιπλέον αίθουσα για να καλύψει τις ανάγκες 

διδασκαλίας του μαθήματος τεχνολογίας  και  

       Γ )  Να δημιουργηθεί ένα μικρό αθλητικό κέντρο για τις ανάγκες των μαθητών        

 

 

   Το ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2 ου   Γυμνασίου Γλυκών Νερών και οι 

γονείς είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε με οποιοδήποτε τρόπο στην διευθέτηση των 

αναφερόμενων προβλημάτων και ευελπιστούμε σε μια αρραγή  συνεργασία  

 

    ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  
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                                                       2 ου   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ  
 


