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Ε’ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, 

Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε το προσωρινό πρόγραμμα της Ε΄ Παγκρήτιας 

Συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη, που θα πραγματοποιηθεί στο Σπίτι του 

Πολιτισμού, στην οδό Εμμανουήλ Βερνάδου 8 - 12, στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου, από την Πέμπτη 

21 έως και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019. Λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετοχών, θα 

παρακαλούσαμε όλους τους ομιλητές/τριες να είναι πολύ συνεπείς στην τήρηση του χρονικού 

ορίου για τις παρουσιάσεις τους (20΄ για τις γενικές εισηγήσεις του έργου των φορέων και 15΄ για 

τις υπόλοιπες ανακοινώσεις), ώστε να μένει χρόνος για γόνιμη συζήτηση στο τέλος της κάθε 

συνεδρίας.  

Οι επιτοίχιες ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν κάθετη διάταξη, με προτιμώμενες 

διαστάσεις έως 84,1 εκ. πλάτος και 118,9 εκ. ύψος. Προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως η 

ανάρτησή τους, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (Αρκαδίου 

214, 74100 Ρέθυμνο, υπόψη Δήμητρας Γιαννακοπούλου) έως και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 ή 

να παραδοθούν στη γραμματεία του Συνεδρίου κατά το πρωινό της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου 

2019.  

Όσοι σύνεδροι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ξενάγηση που θα πραγματοποιηθεί τη 

Δευτέρα 25/11 στο Υστερομινωικό Νεκροταφείο Αρμένων, παρακαλούνται να το δηλώσουν στη 

γραμματεία του συνεδρίου έως και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 (ergokritis@gmail.com). 

  Ειδικές τιμές έχουν εξασφαλιστεί για τους συνέδρους σε κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης, 

σύμφωνα με τη λίστα που ακολουθεί.  Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παραμένουμε στη 

διάθεσή σας, στα τηλέφωνα της ΕΦΑ Ρεθύμνου 28310 - 23653, 28310 - 58842, Δήμητρα 

Γιαννακοπούλου). 

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή,  

 

Αναστασία Τζιγκουνάκη, 

Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου 

 

Παυλίνα Καραναστάση, 

Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

 

Χριστίνα Τσιγωνάκη, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
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Ε’ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία (οι αναγραφόμενες τιμές είναι ανά διανυκτέρευση) 

 

 Brascos Hotel *** 

Μοάτσου και Δασκαλάκη 1 

74100 Ρέθυμνο 

Τηλ.: 28310 - 23721 - 4, Fax. : 28310 - 23725 

http://www.brascos.com 

e-mail: brascos@otenet.gr, info@brascos.com 

 

Μονόκλινο δωμάτιο (συμπ. πρωινό)  36,5 €  (συμπ. φόρος διαμονής) 

Δίκλινο δωμάτιο (συμπ. πρωινό)  46,5 €  (συμπ. φόρος διαμονής) 

 

 Pepis Studios 

Τσουδερών 22 

74100 Ρέθυμνο 

Τηλ.: 28310- 26428 

www.pepistudios.gr 

e-mail: info@pepistudios.gr  

 

Μονόκλινο δωμάτιο:   45 €  

Δίκλινο δωμάτιο:                             66,5 €  

Superior μονόκλινο δωμάτιο:                56 €  

Superior Δίκλινο δωμάτιο:                 76 €  

(Στην τιμή περιλαμβάνεται πρωινό) 

 

 

 Kyma Hotel  ***** 

Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη 

74100 Ρέθυμνο  

Τηλ.:  28310 55503 

email: kymabeach@ok-rethymno.gr 

 

Μονόκλινο δωμάτιο με θέα στην πόλη            89 € 

Δίκλινο δωμάτιο με θέα στην πόλη                  99 € 

Δίκλινο δωμάτιο με θέα στη θάλασσα             121 € 

Δίκλινη junior σουίτα με θέα στη θάλασσα     132   € 

(Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν πρωινό σε πλούσιο μπουφέ. 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00€ το δωμάτιο 

ανά ημέρα, ο οποίος καταβάλλεται κατά την άφιξη του πελάτη) 

 

 

Τα ξενοδοχεία Ιδαίον και Jo-An Palace θα είναι κλειστά. 
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