Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος
ου
ου
5 Γυμνασίου 4 Λυκείου Δήμου
Ρεθύμνης
Περιφέρεια Κρήτης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης
Φορέας : Δήμος Ρεθύμνης
Προϋπολογισμός (ένταξης) : 3.481.176,59 €
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιγραφή
Πρόκειται για ένα σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου και Λυκείου συνολικής επιφάνειας
5.600μ2 περίπου εντός δημοτικού οικόπεδο εμβαδού 7.001,22 m2 , το οποίο βρίσκεται
εντός του οικισμού ΣΦΑΚΑΚΙ του δήμου ΡΕΘΥΜΝΗΣ (τέως δήμου ΑΡΚΑΔΙΟΥ). Αποτελείται
από δύο ανεξάρτητα (ανατολικό και δυτικό) διώροφα κτίρια Α. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Το ισόγειο
περιλαμβάνει τη διοίκηση, δύο αίθουσες διδασκαλίας ξένων γλωσσών, δύο αίθουσες
πληροφορικής και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Στη στάθμη στου ισογείου βρίσκεται
και το υπόστεγο Γυμναστικής. Ο όροφος περιλαμβάνει έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, το
εργαστήριο φυσικών επιστημών με ανεξάρτητο παρασκευαστήριο, την αίθουσα
τεχνολογίας- σχεδίου και την αίθουσα καλλιτεχνικών με ανεξάρτητες αποθήκες, καθώς και
το γραφείο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Στη στάθμη του υπερυψωμένου
υπογείου έχει τοποθετηθεί η βιβλιοθήκη καθώς και τα W.C. αγοριών-κοριτσιών και
προσωπικού. Επίσης, βρίσκονται και οι διάφοροι βοηθητικοί χώροι Β.ΛΥΚΕΙΟ Το ισόγειο
περιλαμβάνει τη διοίκηση δύο αίθουσες ξένων γλωσσών, και την αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων Στη στάθμη του ισογείου βρίσκεται και το υπόστεγο Γυμναστικής. Ο όροφος
περιλαμβάνει έξι μεγάλες και τρεις μικρότερες αίθουσες διδασκαλίας, δύο αίθουσες
πληροφορικής, την αίθουσα φυσικών επιστημών με ανεξάρτητο παρασκευαστήριο, την
αίθουσα σχεδίου-αισθητικής αγωγής με ανεξάρτητη αποθήκη και δύο W.C. Στη στάθμη του
υπερυψωμένου υπογείου έχει τοποθετηθεί η βιβλιοθήκη καθώς και τα WC αγοριώνκοριτσιών και προσωπικού. Επίσης βρίσκονται και οι διάφοροι βοηθητικοί χώροι Το κάθε
κτίριο διαθέτει δύο κλιμακοστάσια και δύο ανεξάρτητες εισόδους που δίνουν τη
δυνατότητα ευέλικτης λειτουργίας, όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στις αίθουσες
πολλαπλών χρήσεων (χρήση ανεξάρτητη από τις ώρες λειτουργίας του σχολείου). Η ύπαρξη
ανελκυστήρα (ένα για κάθε κτίριο) και ραμπών επιτρέπει τη χρήση όλων των εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων του συγκροτήματος από ΑμεΑ. Στις περιοχές της ΝΔ και ΒΑ γωνίας
έχουν χωροθετηθεί οι αθλοπαιδιές (γήπεδο basketball και volleyball) και χώρος πρασίνου.

Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του
σχολικού συγκροτήματος (υποέργο 2).

Φωτογραφίες

Οφέλη
Τα οφέλη από την κατασκευή του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος είναι η οριστική
στέγαση ενός αριθμού 360 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου που βρίσκονται στην ευρύτερη
περιοχή. Ο πληθυσμός της περιοχής που πρόκειται να ωφεληθεί είναι περίπου 2.000
κάτοικοι αλλά θα λέγαμε και το σύνολο του Δήμου καθώς θα αποσυμφορηθούν άλλες
σχολικές δομές.

