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LESSON 3 REPORT FORM (FACSIMILE) 

 

ONOMAΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ * 

CASTLE UNITY  

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ* 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

ΤΑΞΗ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ)* 

Α’-Β’  ΛΥΚΕΙΟΥ  2019-2020     

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ* 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΟΝΟΜΑ)* 

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ -ΤΑΝΙΑ  

 



 

2 
 

 

 

Τίτλος της αναφοράς πολιτικής παρακολούθησης* 

Γράψτε τον τίτλο της αναφοράς παρακολούθησης εδώ. 

 Διαδικτυακή συνέντευξη με την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και Συντονίστρια του έργου κ. Ολυμπία Βικάτου 

 
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 

  

 
Δημοσίευση αφήγησης στο ιστολόγιο* 

Η παρακολούθηση της  πορείας του συγχρηματοδοτούμενου έργου: Ανάδειξη του 

Κάστρου της Αγ. Μαύρας στο νησί μας,  από την ομάδα μας συνεχίζεται δυναμικά.  

Λόγω των τελευταίων γεγονότων στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο  τον κόσμο  

σχετικά με τον CoVid-19, προσαρμοστήκαμε στα  νέα δεδομένα. Σχεδιάσαμε την 

επίσκεψη παρακολούθησης του, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα 

πραγματοποιούνταν μέσα στο κάστρο με την  φυσική μας παρουσία και 

πραγματοποιήσαμε διαδικτυακή συνέντευξη με την Προϊσταμένη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και Συντονίστρια του έργου κ. Ολυμπία 

Βικάτου. Στη συνέντευξη αυτή η κ. Βικάτου απάντησε σε όλες μας τις ερωτήσεις.  Το 

έργο προχωράει κανονικά.  Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου στο 60% της 

υλοποίησης. Η ολοκλήρωση του προβλεπόταν εντός του 2020 όμως λόγω κάποιων  

αντικειμενικών δυσκολιών θα ζητηθεί παράταση.  Όσον αφορά το κυριότερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, το οποίο  

προσπαθεί να βρει μία σύμβαση με μεγαλύτερη διάρκεια.  Επομένως παραιτούνται 

φεύγουν και έτσι δημιουργείται πρόβλημα στην επαναπροκήρυξη, η οποία  είναι 

μία διαδικασία αρκετά  χρονοβόρα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τις  προκηρύξεις για 
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τις προμήθειες υλικών. Από την άλλη είναι και οι χειμερινές  καιρικές συνθήκες 

όπου δεν μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο έργο. Παράλληλα δημιουργήσαμε ένα βίντεο 

προώθησης της ομάδας μας και της επίσκεψης  παρακολούθησης του έργου.  

 
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. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ερώτηση 1* 

 Πώς προχωρούν τα έργα; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται;  

Απάντηση 1* 

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου στο 60% της υλοποίησης ως προς το 
οικονομικό αντικείμενο και λίγο παραπάνω περίπου, υπολογίζω στο 70% ,ως προς 
το φυσικό αντικείμενο του έργου.  

 
Ερώτηση 2* 

 Με βάση την πορεία των εργασιών πιστεύετε ότι θα τηρηθούν τα 

χρονοδιαγράμματα αποπεράτωσης του έργου; 

Απάντηση 2* 

 Η ολοκλήρωση του προβλεπόταν εντός του 2020 όμως λόγω κάποιων δυσκολιών, 

τώρα αναγκαστικά θα ζητήσουμε και μία παράταση γιατί ενδεχομένως θα 

συμπληρώσουμε και άλλα πράγματα και άλλες εργασίες 

 
Ερώτηση 3* 

Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε στην υλοποίηση των έργων; 

Απάντηση 3* 

 Λοιπόν, το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το έργο αλλά και 

στα περισσότερα έργα ΕΣΠΑ που κάνουμε είναι η πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού. Στο κάστρο της Αγίας Μαύρας εκτός από το μόνιμο επιστημονικό 

προσωπικό (αρχαιολόγος,  αρχιτέκτονας, μηχανικός  και πέντε εργάτες ) χρειάζεται 

και  έκτακτο προσωπικό.  Από αυτούς όμως υπάρχουν προβλήματα γιατί συνήθως 

το χειμώνα, προσπαθούν να βρουν μία σύμβαση μεγαλύτερης διάρκειας.  

Επομένως παραιτούνται, φεύγουν και έτσι δημιουργείται πρόβλημα στην 

επαναπροκήρυξη για τη διαδικασία γιατί είναι μία διαδικασία λίγο χρονοβόρα, 

επομένως εκεί υπάρχουν αναπόφευκτα κάποιες καθυστερήσεις. Ένα άλλο 

πρόβλημα που επίσης αντιμετωπίζουμε είναι ότι, όταν κάνουν προκηρύξεις για 
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εκδήλωση ενδιαφέροντος,  για προμήθειες υλικών, συνήθως η τοπική αγορά της 

Λευκάδας δεν ανταποκρίνεται, δηλαδή δεν φέρνει προσφορές, γιατί ξέρετε όλα 

αυτά είναι μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών που διέπονται από το νομικό μας 

νομοθετικό πλαίσιο. Επομένως όταν λήξει η ημερομηνία και δεν έχουμε μαζέψει τις 

προσφορές, αναγκαστικά επαναπροκηρύσσουμε. Άρα αυτό σημαίνει ακόμη 

καθυστέρηση. Από την άλλη είναι και οι καιρικές συνθήκες που το χειμώνα δεν 

μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, όλα αυτά μαζί συνθέτουν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουμε στο έργο. 

 
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.youtube.com/watch?v=OKADtvwGw6w 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OKADtvwGw6w

