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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας 
την πρόταση του Ιδρύματος, που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του «Hellenic 
Universities II» και θα περιλαμβάνει σύμφωνα με την πρόσκληση:  
 Νέες κατασκευές κτιρίων  
 Εξοπλισμός κτιρίων 

Τα έργα αυτά είναι τα ακόλουθα (o αριθμός δηλώνει σειρά προτεραιότητας): 
 
A.Νέες κατασκευές κτιρίων  
1. Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο 
Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την κατασκευή του Κτηρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στο Ρέθυμνο, το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί σε έκταση επιφάνειας 5.000 μ2 που 
ανήκει στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Ρέθυμνο. Το κτήριο Διοίκησης διαμορφώνεται ως 
συγκρότημα διώροφων και τριώροφων κτισμάτων που επικοινωνούν μεταξύ τους με κλειστούς 
διαδρόμους και αναπτύσσονται γύρω από εσωτερική ανοιχτή αυλή. Πρόκειται για πέντε κτήρια 
που στεγάζουν διαφορετικές Διευθύνσεις της Διοίκησης.  
Προϋπολογισμός: 14 εκ. € 

 
2. Κέντρο Βιοαπεικόνισης & Όρασης 
Σύντομη περιγραφή: Πρόκειται για επικαιροποίηση της πρότασης για την ανέγερση κτηρίου 
«Οπτικής & Όρασης», όπως διαμορφώθηκε μετά από απόφαση της Ιατρικής Σχολής. Αφορά την 
κατασκευή κτηρίου σε έκταση επιφάνειας 4.000 m2. 
Προϋπολογισμός: 11 εκ. € 
 
3. Ζεύγος προπονητηρίων  ενόργανης γυμναστικής και πολλαπλών χρήσεων. 
Σύντομη περιγραφή: Αφορά την ανέγερση και τον εξοπλισμό δύο δίδυμων κλειστών γυμναστηρίων 
τα οποία θα αποτελούνται από δύο βασικά τμήματα: α. Την αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής  
β. Το συγκρότημα των βοηθητικών χώρων.  
Προϋπολογισμός: 2.16 εκ. € 

 
 4. Aποθετήριο και αρχειοστάσιο Ακαδημαϊκών Τμημάτων Πανεπιστημιούπολης Γάλλου. 
Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά τη δημιουργία κτηρίου αποθηκών που θα εξυπηρετεί όλα τα 
Τμήματα όλων των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. 
Προϋπολογισμός: 1.1 εκ. € 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
5. Αστεροσχολείο. 
Σύντομη περιγραφή: Αφορά στην κατασκευή κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στο Αστεροσκοπείο 
Σκίνακα. 
Προϋπολογισμός: 2 εκ. € 

 
Β. Εξοπλισμός κτηρίων  
1. Εξοπλισμός Ανατομείου Ιατρικής Σχολής 
Προϋπολογισμός: 1,9 εκ. € 
 
2. Εξοπλισμός Εκθεσιακού χώρου ΜΦΙΚ 
Nέα εκθέματα, εποπτικό συνοδευτικό υλικό και καινοτόμα ψηφιακά μέσα στις ενότητες Α. Φυσικές 
καταστροφές, Β.  Έξυπνη εξειδίκευση, Γ. Λοιποί χώροι (είσοδος-πωλητήριο, αναψυκτήριο, κέντρο 
περιβαλλοντικής κατάρτισης, χώρος περιοδικών εκθέσεων). 
Προϋπολογισμός: 2,2 εκ. € 

 
3. Εξοπλισμός επέκτασης Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου 
Προϋπολογισμός: 1,0 εκ. € 
 
 
 

Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 


