Χώροι Εκδηλώσεων
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
Δ Ι Α Δ Ο Σ Η Σ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
& Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αμφιθέατρο «Νίκος Οικονόμου»
Μια αμφιθεατρική αίθουσα 200 θέσεων στον πρώτο
όροφο του κτιρίου με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής
που μπορεί να φιλοξενήσει ποικίλες εκδηλώσεις.
Διαθέτει άριστο τεχνολογικό, οπτικό και ακουστικό
εξοπλισμό, podium και πάνελ 6 ομιλητών, καμπίνες
μετάφρασης με δυνατότητα δίγλωσσης ταυτόχρονης
διερμηνείας.

Φουαγιέ Αμφιθεάτρου
Το φουαγιέ στον πρώτο όροφο του κτιρίου έχει
εμβαδό 240 τμ και αποτελεί ιδανική πρόταση για την
παράθεση γεύματος, είτε στο πλαίσιο ενός συνεδρίου
είτε ως αυτόνομη εκδήλωση. Το γυάλινο δάπεδο
αναδεικνύει την απέριττη αισθητική του χώρου, ενώ η
θέση του προσφέρει μοναδική πανοραμική θέα.

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων
Στο ισόγειο επίπεδο του κτιρίου η αίθουσα
Περιοδικών Εκθέσεων με εμβαδόν 300 τμ, είναι
ένας χώρος σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να
διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της
εκάστοτε εκδήλωσης

Βιβλιοθήκη
Η αίθουσα βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου,
φιλοξενεί βιβλία και ψηφιακό υλικό ποικίλου
επιστημονικού ενδιαφέροντος, ενώ διαθέτει δέκα
θέσεις εργασίας σε Η/Υ. Έχει εμβαδόν 220 τμ και τη
δυνατότητα χωρίζεται σε 2 τμήματα και μπορεί να
φιλοξενήσει εταιρικές συναντήσεις, σεμινάρια κλπ.

Lobby
Το κεντρικό lobby στο ισόγειο του κτιρίου με εμβαδόν
περισσότερα από 950 τμ, με γυάλινη οροφή που
χαρίζει φυσικό φως και με οπτική σε όλα τα επίπεδα
του κτιρίου, χαρακτηρίζεται ως ένας πρωτοποριακός
και με άψογη αισθητική χώρος για την
πραγματοποίηση ποικίλων εκδηλώσεων.

Loft
Στο πατάρι του Μουσείου Τεχνολογίας εκτίνεται ένας
χώρος βιομηχανικού σχεδιασμού με εμβαδόν 900 τμ
και δυνατότητα διαμόρφωσής του ανάλογα με τις
ανάγκες της εκάστοτε διοργάνωσης. Στο χώρο αυτό
έχουν φιλοξενηθεί μεταξύ άλλων εκθέσεις, επιδείξεις
μόδας, παρουσιάσεις νέων προϊόντων, μουσικά
φεστιβάλ.

Κοσμοθέατρο
Κινηματογραφική αίθουσα 300 ατόμων, με μία από τις
μεγαλύτερες επίπεδες οθόνες στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη που προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία
προβολής. Μέσα από τον υψηλής τεχνολογίας
προβολικό εξοπλισμό της αίθουσας, ο θεατής
απολαμβάνει τη μοναδική αίσθηση που προσφέρει η
προβολή σε 2D και 3D στην επιβλητική του οθόνη. Ο
χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για συνέδρια,
παρουσιάσεις κλπ.

Πλανητάριο
Μία αμφιθεατρική αίθουσα 155 θέσεων, με θολωτή
οθόνη, όπου προβάλλονται εκπαιδευτικές ταινίες
αστρονομικού κυρίως περιεχομένου. Ο θεατής
καθισμένος στο αναπαυτικό, επικλινές του κάθισμα,
βιώνει μία ψυχαγωγική και ταυτόχρονα εκπαιδευτική
εμπειρία. Η αίθουσα του Πλανηταρίου εναλλακτικά
μπορεί να υποστηρίξει εταιρικές εκδηλώσεις,
προσφέροντας την πιο πρωτοποριακή πρόταση
εταιρικής παρουσίασης.

