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LESSON 3 REPORT FORM (FACSIMILE) 

 

ONOMAΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ * 

CFU_Brussailors 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ* 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

ΤΑΞΗ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ)* 

Β΄ -  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ* 

Γυμνάσιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΟΝΟΜΑ)* 

ΣΙΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -  ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
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Τίτλος της αναφοράς πολιτικής παρακολούθησης* 

Γράψτε τον τίτλο της αναφοράς παρακολούθησης εδώ. 

 Ερωτηματολόγιο Monithon, 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας 

 
Σύνδεσμος προς την αναφορά παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε στο Monithon.it* 

Εισαγάγετε εδώ τον σύνδεσμο (URL) στην Έκθεση Παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Monithon.it 
(επομένως, η δημοσίευση στο Monithon πρέπει να γίνει πριν από την κατάρτιση της Έκθεσης του Μαθήματος 3). 

THIS PART CAN BE REPLACED WITH THE DELIVERT OF THE MONITHON REPORT DULY FULFILLED 

 Monithon_Questionnaire_EL_7th_Gymnasium, Corfu.docx 

 
Δημοσίευση αφήγησης στο ιστολόγιο* 

Παρουσιάστε την επίσκεψη  παρακολούθησης. 

Το μέγιστο όριο χαρακτήρων (συμπεριλαμβανομένων των κενών) για ολόκληρο το άρθρο είναι 1.500 χαρακτήρες.  

Η επίσκεψη παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου ήταν περιπετειώδης λόγω κορονοϊού! Δεν 
υπήρχε η δυνατότητα επιτόπιας επίσκεψης-συνέντευξης με τον μηχανικό του έργου παρότι το 
έργο είναι σε εξέλιξη και απαιτούνταν να διαπιστωθεί η πρόοδος των έργων, τις καθυστερήσεις 
και την αναμενόμενη ολοκλήρωση των έργων. 

Τελικά, διοργανώσαμε μια διαδικτυακή συνέντευξη με τον επιβλέποντα μηχανικό. Επιλέχθηκε η 
ώρα και ημέρα και πήραμε την έγκρισή του ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε λήψη 
φωτογραφιών και βίντεο. Προηγουμένως, καθορίσαμε τις αρμοδιότητες κάθε μέλους της ομάδας 
μας ενώ προετοιμάστηκαν και οι ερωτήσεις. Υπήρχε μια μίνι ενημέρωση σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες του έργου με χάρτες και φωτογραφίες του εργοταξίου από αναζήτηση στο 
διαδίκτυο και το Google maps. Στη συνέντευξη με τον επιβλέποντα μηχανικό λάβαμε όλες τις 
απαντήσεις στις ερωτήσεις μας ενώ προέκυψαν και έξτρα απορίες οι οποίες απαντήθηκαν 
επίσης. Επίσης, ο μηχανικός μας παρέδωσε οπτικό υλικό ώστε να διαπιστωθεί η πρόοδος του 
έργου, καθώς και φωτορεαλιστικές εικόνες για το πως θα είναι ολοκληρωμένο το κτίριο. 

Ευτυχώς η λήξη των περιοριστικών μέτρων μας επέτρεψε να διοργανώσουμε και την επιτόπια 
επίσκεψη! Η συνέντευξη είχε ήδη πραγματοποιηθεί οπότε η συνάντησή μας με τον μηχανικό είχε 
το στόχο της ξενάγησης στο εργοτάξιο. Αφού λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
επισκεφτήκαμε το εργοτάξιο, παρουσία μάλιστα περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού ο οποίος 
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προβάλλει το έργο μας! 
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Προβαλλόμενη εικόνα* 

Εδώ παρατίθεται η πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της επίσκεψης πολιτικής παρακολούθησης. Η εικόνα πρέπει να 
είναι σε μορφή .jpg (ΜΕΓ 1MB). Αυτή είναι η εικόνα που θα προβληθεί ως εξώφυλλο της Αναφοράς 3. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
Ερώτηση 1* 

Γράψτε εδώ την ερώτηση 1 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης  παρακολούθησης. 

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε από την στιγμή που έγινε η ανάληψη του έργου; 

Απάντηση 1* 

Γράψτε εδώ την απάντηση στην ερώτηση 1 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρακολούθησης. 

Με την έναρξη του έργου έγιναν κάποιες δοκιμαστικές τομές για την αρχαιολογία.Έγιναν περίπου 
35 τομές όπου στις τελευταίες 10 βρέθηκαν ευρήματα.Η αρχαιολογία θεώρησε ότι πρέπει να 
γίνει ανασκαφη με αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά η έναρξη των εργασιών. Δεύτερον, 
παράλληλα με τις τομές βρέθηκαν και τμήματα αγωγών που ανήκουν σε ένα κεντρικό 
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αποχετευτικο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Επίσης, ως γνωστόν το έργο έχει χρηματοδότηση από το 
Ε.Σ.Π.Α και λόγο των παραπάνω προβλημάτων προβλημάτων, το έργο έπαψε να χρηματοδοτείται 
από το Ε.Σ.Π.Α. και έπρεπε να ενταχθεί σε νέο πρόγραμμα, γεγονός το οποίο καθυστέρησε την 
έναρξη των εργασιών. Στην συνέχεια ανακαλύφθηκε ότι η γεωτεχνική μελέτη που είχε γίνει δεν 
ήταν σωστή, οπότε ξεκίνησε η διαδικασία για νέα μελέτη. Στη συνέχεια δεν υπήρξε κάποιο άλλου 
είδος πρόβλημα και οι εργασίες προχώρησαν κανονικά. 

 
Ερώτηση 2* 

Γράψτε εδώ την ερώτηση 2 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρακολούθησης. 

Που οφείλονται αυτές οι δυσκολίες και πως αντιμετωπίστηκαν; 

Απάντηση 2* 

Γράψτε εδώ την απάντηση στην ερώτηση 2 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρακολούθησης. 

Σχετικά τον αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ο μελετητής πήρε στοιχεία για ύπαρξη δικτύων από το αρχείο 
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Δυστυχώς το αρχείο είναι μικρό και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για παλιούς 
αγωγούς καθώς και τις διαδρομές αυτών. Έτσι δεν ήταν γνωστές οι διαδρομές τους σε οικόπεδα 
σαν αυτό που επρόκειτο να χτιστεί το νέο σχολείο. Έγιναν όμως αλλαγές στο σχέδιο και 
παρακάμθηκε αυτό το κομμάτι στο οποίο υπάρχει διέλευση αγωγού. Προτιμήθηκε αυτή η 
προσέγγιση παρά να χρειαστεί να γίνει μετακίνηση των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ που θα σήμαινε 
μεγαλύτερο κόστος και καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών. Όσον αφορά την αρχαιολογία, 
τα ευρήματα τελικά ήταν τυχαία. Έγινε η ανασκαφή αλλά δεν κρίθηκαν ως σημαντικά και δεν 
προχώρησε τελικά μια πλήρη ανασκαφή και ευτυχώς υπήρξε μια απλή καθυστέρηση. Σχετικά με 
την γεωτεχνική μελέτη, δεν είχε γίνει εξειδίκευση στην μελέτη σχετικά με το έδαφος και την 
καταλληλότητά του οπότε αναγκαστικά χρειάστηκε να ξαναγίνει  νέα μελέτη. Τέλος, εκείνο το 
χρονικό διάστημα, λόγω της διάσπαση των Δήμων και μέχρι την ενημέρωση των συστημάτων των 
υπηρεσιών, υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις στην χρηματοδότηση γραφειοκρατικού χαρακτήρα. 
Η ολοκλήρωση αυτής της αναγκαίας διαδικασίας επέτρεψε την συνέχιση των χρηματοδοτήσεων 
και επομένως των εργασιών. 

 
Ερώτηση 3* 

Γράψτε εδώ την ερώτηση 3 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρακολούθησης. 

Ποια είναι η παρούσα κατάσταση προόδου του έργου; Πότε περιμένετε να ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του κτιρίου;  

Απάντηση 3* 

Γράψτε εδώ την απάντηση στην ερώτηση 3 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρακολούθησης. 
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Αυτήν την στιγμή έχει ολοκληρωθεί το 65-70% της κατασκευής.Η ημερομηνία περάτωσης είναι 30 
Αυγούστου του 2020. Όμως είναι μεγάλη η δυσκολία να ολοκληρωθεί εγκαίρως το έργο λόγω των 
προβλημάτων που έχουν αναφερθεί. Επιπροσθέτως έχουμε και νέα δεδομένα με την επιδημία 
του COVID-19. Η παρούσα κατάσταση με τον κορονοϊό διέκοψε τις εργασίες για την προστασία 
του προσωπικού. Επίσης, υπάρχει δυσκολία εύρεσης υλικών καθώς οι παραγγελίες υλικών δεν 
εκτελούνται ή καθυστερούν υπερβολικά. Υπάρχουν για παράδειγμα υλικά τα οποία πρέπει να 
έρθουν από εργοστάσια του εξωτερικού. Επίσης, να σημειωθεί ότι αρκετά εξειδικευμένα 
συνεργεία βρίσκονται στην Αθήνα και τα οποία είναι αδύνατον να έρθουν στην Κέρκυρα με 
δεδομένο την απαγόρευση μετακινήσεων. Εάν δεν υπήρχε το έκτακτο γεγονός με την επιδημία 
του κορονοϊού η ολοκλήρωση των εργασιών θα γινόταν το φθινόπωρο του 2020. Βέβαια, υπάρχει 
ακόμα και μια δημοπράτηση να γίνει σχετικά με την προμήθεια του εξοπλισμού για το σχολείο. 
Σε αυτή τη διαδικασία δεν συμμετέχει η εταιρεία μας και δεν γνωρίζω περισσότερες 
πληροφορίες. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι με βάση τα προηγούμενα δεν μπορούμε να 
γνωρίζουμε ακόμα την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. 

 
Βίντεο παρακολούθησης* 

Εισαγάγετε εδώ τον σύνδεσμο (URL) προς το βίντεο  παρακολούθησης, το οποίο ακολουθεί τις υποδείξεις που 
περιέχονται στο Μάθημα 3. Ο σύνδεσμος μπορεί να είναι ένα βίντεο που έχει μεταφορτωθεί στο YouTube ή σε άλλο 
εργαλείο κοινής χρήσης βίντεο (θυμηθείτε να ρυθμίσετε το βίντεο να εμφανίζεται σε "δημόσια" λειτουργία). 

 https://www.powtoon.com/m/g2xaiiZMPIe/1/m 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά 

https://www.powtoon.com/m/g2xaiiZMPIe/1/m

