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Ίδρυμα Ευγενίδου
Το κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου, υπηρετώντας το όραμα του 
ιδρυτή του, του εθνικού ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη, συνεχίζει για 
περισσότερα από 60 χρόνια να συμβάλλει στην εκπαίδευση των νέων 
ελληνικής υπηκοότητας στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ χωρίς να επιβαρύνει 
οικονομικά τη χώρα, προσφέροντας σειρά δραστηριοτήτων, στις 
οποίες περιλαμβάνονται:

Χορήγηση υποτροφιών
που επιβραβεύουν την
επιστημονική αριστεία

Ενημερωμένη επιστημονική
και τεχνική Βιβλιοθήκη, που παρέχει 
πολυμεσικές εφαρμογές και δυνατότητα 
εξυπηρέτησης χρηστών από απόσταση

Το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, που 
εκτείνεται σε 3 ορόφους και περιλαμβάνει 57 
διαδραστικά εκθέματα και ειδικά εξοπλισμένους 
χώρους για εργαστήρια, επιδείξεις πειραμάτων 
και ομιλίες

1

4 5

Συγγραφή και έκδοση διδακτικών 
εγχειριδίων για την τεχνική,
 επαγγελματική και ναυτική εκπαίδευση

2
Ευγένιος Ευγενίδης

3

To UTech Lab, ένα εργαστήριο 
δημιουργικής απασχόλησης για 
νέους/νέες, στοχευμένο στην 
σύγχρονη τεχνολογία

6
Συνεργασία με 
επιστημονικούς και 
εκπαιδευτικούς φορείς από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό

Σύγχρονους συνεδριακούς 
χώρους για την φιλοξενία 
συνεδρίων και εκδηλώσεων

7 8

Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο, ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα Πλανητάρια του 
κόσμου, χωρητικότητας 278 θέσεων, με δυνατότητα προβολής ταινιών μεγάλης 
οθόνης 15/70
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Αγαπητοί/ές φίλοι/ες, 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου σας καλωσορίζει και φέτος στον φυσικό και 
διαδικτυακό του χώρο!

Στο πλαίσιο μιας ακόμα χρονιάς γεμάτη προκλήσεις, έχουμε 
ετοιμάσει για εσάς πληθώρα προγραμμάτων και δράσεων online 
και διά ζώσης, οι οποίες στόχο έχουν να διευρύνουν τις γνώσεις 
των μικρών μας φίλων, να ψυχαγωγήσουν τους επισκέπτες μας 
και να δώσουν ερεθίσματα στους νέους/ες να ασχοληθούν με 
τους τομείς της αστρονομίας, των φυσικών επιστημών και των 
νέων τεχνολογιών.

Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο, το Κέντρο Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, το εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για 
νέους/νέες, στοχευμένο στην σύγχρονη τεχνολογία, UTech Lab 
και η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου σας περιμένουν 
για μία αναβαθμισμένη εμπειρία γνώσης και ψυχαγωγίας! 
Πλανηταριακές παραστάσεις, πειράματα, εργαστήρια, 
διαδραστικές εκθέσεις και VR τεχνολογίες συνθέτουν το φετινό 
πλούσιο πρόγραμμα δράσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου! 

Είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε στους χώρους μας τηρώντας 
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, όπως 
αυτά ορίζονται από τις κρατικές υγειονομικές αρχές την τρέχουσα 
περίοδο. Θα τα βρείτε στις σελίδες που ακολουθούν.

Θα χαρούμε να σας δούμε και πάλι από κοντά! 

Ίδρυμα Ευγενίδου

www.eef.edu.gr 
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πλανητάριο
Ο Μυστηριώδης Κύριος Τιλτ
Ψηφιακή παράσταση θόλου για παιδιά

Ξέρατε άραγε πώς και γιατί προκαλούνται
οι εποχές; Ο μυστηριώδης κύριος Τιλτ θα σας ξεναγήσει 
σε ένα μαγευτικό εκπαιδευτικό ταξίδι στις εποχές του 
χρόνου.

Lucia
Ψηφιακή παράσταση θόλου για παιδιά

Οι αγαπημένοι μας ήρωες, Τζέιμς Χειμέριος και 
Βλαδίμηρος Τσέχοφ, συνεχίζουν το ταξίδι τους στο 
Διάστημα πάνω στο αυτοσχέδιο διαστημόπλοιό τους, το 
Polaris.

Polaris
Ψηφιακή παράσταση θόλου για παιδιά

Τι γίνεται όταν ο Τζέιμς Χειμέριος, ένας ταξιδιάρης 
πιγκουίνος από τον Νότιο Πόλο, και ο Βλαδίμηρος 
Τσέχοφ, ένας φιλικός αρκούδος από τον Βόρειο Πόλο, 
συναντιούνται στους πάγους της Αρκτικής; Ελάτε να 
ζήσετε την απόλυτη περιπέτεια στον μοναδικό θόλο του 
Πλανηταρίου.

Κόκκινος Πλανήτης
Ψηφιακή παράσταση θόλου

Η εξερεύνηση του μυστηριώδους κόκκινου πλανήτη 
συνεχίζεται και κάποια στιγμή οι πρώτοι αστροναύτες 
θα περπατήσουν στην επιφάνειά του. Μέχρι τότε σας 
προσκαλούμε σε μια μοναδική εμπειρία στον θόλο του 
Πλανηταρίου.

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 30 λεπτά / Ηλικία: 5+

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 30 λεπτά / Ηλικία: 5+

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 30 λεπτά / Ηλικία: 5+

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 40 λεπτά / Ηλικία: 10+

https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/planitario/
https://www.eef.edu.gr/el/programme/o-mystiriodis-kyrios-tilt/
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https://www.eef.edu.gr/el/programme/lucia/


π
// Αφιέρωμα: Δεινόσαυροι

Δεινόσαυροι της Ανταρκτικής
Ταινία θόλου

Η ταινία “Δεινόσαυροι της Ανταρκτικής” αφηγείται την 
ιστορία του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος της ακραίας 
αυτής περιοχής, όπου κάποτε οι δεινόσαυροι και άλλα 
προϊστορικά ζώα περιπλανιούνταν ελεύθερα σε ένα 
καταπράσινο τοπίο. Καθώς το κλίμα αλλάζει και πάλι, 
οι πάγοι της Ανταρκτικής λιώνουν, και έτσι, μαζί με τα 
απολιθώματα νέων δεινοσαύρων, αποκαλύπτεται και η 
ιστορία της.

Ο Θάνατος των Δεινοσαύρων
Ψηφιακή παράσταση θόλου

Παρουσιάζοντας με συνοπτικό τρόπο ορισμένες μόνο 
απ’ τις πιθανές ερμηνείες της μαζικής εξαφάνισης των 
δεινοσαύρων, η νέα ψηφιακή παράσταση «Ο Θάνατος 
των Δεινοσαύρων» εστιάζει στην επικρατέστερη 
θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι δεινόσαυροι 
χάθηκαν από προσώπου Γης εξαιτίας της συντριβής στον 
πλανήτη μας ενός τεράστιου αστεροειδούς πριν από 
περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια.

Κόστος: 8€ κανονικό, 5€ μειωμένο
Διάρκεια: 40 λεπτά / Ηλικία: 6+

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 40 λεπτά / Ηλικία: 10+

https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/planitario/
https://www.eef.edu.gr/el/programme/deinosayroi-tis-antarktikis/
https://www.eef.edu.gr/el/programme/o-thanatos-ton-deinosayron/


Ζωή στο Σύμπαν
Ψηφιακή παράσταση θόλου

Τι θα μπορούσε άραγε να κρύβεται ανάμεσα στα 
αναρίθμητα άστρα των δισεκατομμυρίων γαλαξιών του 
Σύμπαντος; Μία συναρπαστική αναζήτηση της ζωής 
πέρα από την Γη.

Το Κέντρο του Κόσμου
Ψηφιακή παράσταση θόλου

Υπάρχει άραγε κέντρο στο Σύμπαν; Και αν ναι, πού θα 
μπορούσε να βρίσκεται;
Η προσπάθεια να απαντηθεί αυτό το ερώτημα χάνεται 
στα βάθη των αιώνων. Χιλιάδες χρόνια πριν, οι αρχαίοι 
λαοί του κόσμου θεωρούσαν ότι το κέντρο του κόσμου 
βρίσκεται στην Γη και ότι όλα τα ουράνια σώματα 
περιφέρονται γύρω της.

Διαστημικές Καταιγίδες
και Βόρειο Σέλας
Ψηφιακή παράσταση θόλου

Γνωρίστε τα πιο εντυπωσιακά και βίαια καιρικά 
φαινομένα του Ηλιακού Συστήματος μέσα από μια 
ψηφιακή παράσταση.

Το Μέλλον στο Διάστημα
Ψηφιακή παράσταση θόλου

Η ψηφιακή παράσταση του Πλανηταρίου “Το Μέλλον 
στο Διάστημα”, μετά από μία ιστορική αναδρομή 
της προσπάθειας για την “κατάκτηση” της Σελήνης, 
επιχειρεί να απαντήσει σε ορισμένα συναρπαστικά 
ερωτήματα που σχετίζονται με το μέλλον της 
διαστημικής εξερεύνησης.

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 40 λεπτά / Ηλικία: 10+

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 40 λεπτά / Ηλικία: 10+

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 40 λεπτά / Ηλικία: 10+

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 40 λεπτά / Ηλικία: 10+
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Το Περιβάλλον και Εγώ
Ψηφιακή παράσταση θόλου

Μία εντυπωσιακή παράσταση που αντιμετωπίζει με 
επιστημονική ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα πολύπλοκα 
και καυτά θέματα σχετικά με την αλόγιστη παρέμβαση 
του ανθρώπου στο περιβάλλον, η οποία έχει 
κυριολεκτικά «βραχυκυκλώσει» τις φυσικές διαδικασίες 
ανακύκλησης. 

Παράξενοι Κόσμοι στο
Ηλιακό Σύστημα
Ψηφιακή παράσταση θόλου

Η ψηφιακή παράσταση «Παράξενοι Κόσμοι στο Ηλιακό 
Σύστημα» μας ταξιδεύει σε ορισμένους από τους πιο 
«ακραίους» πλανήτες και δορυφόρους του Ηλιακού 
μας συστήματος και αναδεικνύει την θαυμαστή 
πολυπλοκότητα των παράξενων κόσμων που κρύβει.

Ο Ουρανός των Αρχαίων
Ψηφιακή παράσταση θόλου

Η παράσταση αυτή οπτικοποιεί με εντυπωσιακό τρόπο 
τις ιστορίες που βρίσκουμε στις «Μεταμορφώσεις» 
του Ησιόδου και του Οβιδίου για τις «Εποχές της 
Ανθρωπότητας», με τη βοήθεια των άστρων και των 
αστερισμών.

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 40 λεπτά / Ηλικία: 10+

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 40 λεπτά / Ηλικία: 10+

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 40 λεπτά / Ηλικία: 10+

Ταξιδευτές του Ηλιακού Συστήματος 
Ψηφιακή παράσταση θόλου

Ένα συναρπαστικό ταξίδι, με προορισμό τους 
αστεροειδείς και τους κομήτες. Από την Ζώνη των 
Αστεροειδών μέχρι την ευρύτερη περιοχή της Ζώνης 
Kuiper, οι αστρονόμοι έχουν υλοποιήσει αρκετές 
διαστημικές αποστολές για την εξερεύνηση αυτών 
των ουράνιων σωμάτων, στην προσπάθειά τους να 
απαντήσουν σε πολλά καίρια ερωτήματα. 

Κόστος: 6€ κανονικό, 4€ μειωμένο
Διάρκεια: 40 λεπτά / Ηλικία: 10+
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(Π) παιδικό
* Προβολές μόνο για σχολεία

Πρόγραμμα προβολών 3 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021

π
κτ Ο Μυστηριώδης Κύριος 

Τιλτ (Π)

po Polaris (Π)

lu Lucia (Π)

κπ Κόκκινος Πλανήτης

δα Δεινόσαυροι της 
Ανταρκτικής

ζσ Ζωή στο Σύμπαν

δβ Διαστημικές Καταιγίδες 
και Βόρειο Σέλας

κκ Το Κέντρο του Κόσμου

μδ Το Μέλλον στο Διάστημα

τη Ταξιδευτές του Ηλιακού 
Συστήματος

θδ Ο Θάνατος των 
Δεινοσαύρων

πε Το Περιβάλλον και Εγώ

πη Παράξενοι Κόσμοι στο 
Ηλιακό Σύστημα

οα Ο Ουρανός των Αρχαίων

Ώρα Δ Τρ Τε Πε Πα Σ Κ

9:15 κτ κτ κτ
9:30 κκ κκ
10:15 δβ πη δβ
10:45 lu lu po po
11:30 θδ θδ θδ
11:45 κτ κτ lu lu
12:45 θδ κπ πε κπ θδ
13:00 δβ δβ
14:00 μδ lu lu lu μδ
14:15 οα οα
15:00 κκ πε κκ
15:15 πε πε
15:30 δα δα
16:45 κτ κτ
17:00 κτ po κτ
17:45 δα δα
18:00 δα δα δα
19:00 κκ κκ
19:15 τη κπ ζσ
20:15 δα δα
20:30 δα δα δα

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/planitario/


Ώρα Δ Τρ Τε Πε Πα Σ Κ

9:15 κτ* po* κτ*
9:30 τη* τη*
10:15 τη* τη* τη*
10:45 po* po* po po
11:30 τη* τη* τη*
11:45 κτ* κτ* lu lu
12:45 τη* τη* τη* τη* τη*
13:00 δβ δβ
14:00 τη* τη* τη* τη* τη*
14:15 οα οα
15:00 πε* πε* πε*
15:15 τη* τη*
15:30 δα δα
16:45 κτ κτ
17:00 κτ po κτ
17:45 δα δα
18:00 δα δα δα
19:00 κκ κκ
19:15 τη κπ ζσ
20:15 δα δα
20:30 δα δα δα

(Π) παιδικό
* Προβολές μόνο για σχολεία

Πρόγραμμα προβολών 4 έως 31 Οκτωβρίου 2021

π
κτ Ο Μυστηριώδης Κύριος 

Τιλτ (Π)

po Polaris (Π)

lu Lucia (Π)

κπ Κόκκινος Πλανήτης

δα Δεινόσαυροι της 
Ανταρκτικής

ζσ Ζωή στο Σύμπαν

δβ Διαστημικές Καταιγίδες 
και Βόρειο Σέλας

κκ Το Κέντρο του Κόσμου

μδ Το Μέλλον στο Διάστημα

τη Ταξιδευτές του Ηλιακού 
Συστήματος

θδ Ο Θάνατος των 
Δεινοσαύρων

πε Το Περιβάλλον και Εγώ

πη Παράξενοι Κόσμοι στο 
Ηλιακό Σύστημα

οα Ο Ουρανός των Αρχαίων

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/planitario/


κετ
κέντρο επιστήμης και τεχνολογίας
Ένας μοναδικός χώρος για να ανακαλύψετε τις Φυσικές Επιστήμες και τις Νέες Τεχνολογίες.
Στους 3 ορόφους στους οποίους παρουσιάζονται όλα τα εκθέματα και οι δραστηριότητες του ΚΕΤ, οι 
επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά και να πειραματιστούν με 
τους τομείς των φυσικών επιστημών και τις νέες τεχνολογίες.

Η Έκθεση αποτελείται από 57 σύγχρονα διαδραστικά εκθέματα, που καλύπτουν ευρύ φάσμα της Φυσικής 
(Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Ήχος, Φως, Ενέργεια, Σύμπαν), της Χημείας, της Βιολογίας, των 
Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Ρομποτικής. Περιηγηθείτε στους χώρους της έκθεσης και 
παρατηρήστε, εξερευνήστε, πειραματιστείτε και γνωρίστε βιωματικά βασικές επιστημονικές αρχές, 
μαθηματικές έννοιες, αλλά και σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα. 

Διαδραστικά εκθέματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, 
Μαθηματικών, Πληροφορικής και Ρομποτικής

//  Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας

https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/kentro-epistimis-kai-tehnologias/
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κετ
// Πειράματα από κοντά**

// Διαδραστική 
παράσταση οnline*

// Εργαστήρια από κοντά*

// Εργαστήρια online*

Mathemagic
«Μαγικά» μαθηματικά παιχνίδια για μικρούς και 
μεγάλους Ηλικίες: 13+

Μικροί Επιστήμονες – Ανακαλύπτω τον ήχο
Eπιστήμη για κάθε ηλικία!
Ηλικίες: 5-9

Πυραυλική Επιστήμη
Ανακαλύψτε την επιστήμη πίσω από την 
προώθηση και την πλοήγηση των πυραύλων!
Ηλικίες: 12+

Εκτοξευτής σαΐτας
Γίνε μηχανικός και πιλότος και… απογειώσου!
Ηλικίες: 9-13 (Δ΄ Δημοτικού – Α΄ Γυμνασίου)

Κωδικός: Απόδραση
Σκέψου, προγραμμάτισε και απόδρασε από τον 
λαβύρινθο!
Ηλικίες: 8-12 (Γ΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού)

Κωδικός: Εκτόξευση. Φτιάξε το δικό σου 
πυραυλάκι
Ανακάλυψε την επιστήμη πίσω από την 
εκτόξευση και προώθηση των πυραύλων!
Ηλικίες: 9-12 (Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού)

Ποδόσφαιρο με τον Marty
Παίξε μπάλα με τον Marty, το ρομπότ… 
ποδοσφαιριστή!
Ηλικίες: 8-12 (Γ΄ - ΣT΄ Δημοτικού)

Το κρατάω, δεν το πετάω!
Πειράματα και κατασκευές με ανακυκλώσιμα 
υλικά!
Ηλικίες: 6-9 (Α’-Γ’ Δημοτικού)

1

2

3

4

1

2

1

1

* Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη στο τηλέφωνο 210 9469641, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 - 16:30.
** Δεν γίνεται κράτηση, γίνεται αγορά εισιτηρίου.

https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/kentro-epistimis-kai-tehnologias/


Ηλικίες: 9-13 (Δ΄ Δημοτικού - Α΄ Γυμνασίου)

Ηλικίες: 9-12 (Δ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού)

Ηλικίες: 8-12 (Γ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού)

Ηλικίες: 8-12 (Γ΄ - ΣT΄ Δημοτικού)

Εκτοξευτής σαΐτας
Γίνε μηχανικός και πιλότος και… απογειώσου!

Πώς φτιάχνεται μια χάρτινη σαΐτα;
Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει;
Φτιάξε την δική σου σαΐτα και κατασκεύασε μια 
συσκευή εκτόξευσης. Προγραμμάτισε τον εκτοξευτή 
και στείλε το χάρτινο αεροσκάφος σου στον αέρα. Ποια 
ομάδα θα καταφέρει να φτάσει πιο μακριά;

Κωδικός: Εκτόξευση. Φτιάξε το δικό 
σου πυραυλάκι
Ανακάλυψε την επιστήμη πίσω από την εκτόξευση και 
προώθηση των πυραύλων!

Πώς εκτοξεύονται και προωθούνται οι πύραυλοι; Τι 
καύσιμα χρησιμοποιούν στο μακρύ τους ταξίδι; Γιατί οι 
πύραυλοι έχουν μύτη και πτερύγια;
Έλα στο εργαστήριο επιστήμης και τεχνολογίας και 
ανακάλυψε την επιστήμη πίσω από τους πυραύλους. 

Κωδικός: Απόδραση
Σκέψου, προγραμμάτισε και απόδρασε από τον 
λαβύρινθο!

Κάθε πρόβλημα μπορεί να λυθεί, κάνοντας ένα βήμα 
κάθε φορά. Κάνε τις σωστές κινήσεις, βρες το κλειδί 
και βγες από τον λαβύρινθο.

Ποδόσφαιρο με τον Marty
Παίξε μπάλα με τον Marty, το ρομπότ… 
ποδοσφαιριστή!

Ποιες είναι οι αρχές που διέπουν τον επιστημονικό 
κλάδο της Ρομποτικής;
Πώς λειτουργεί ο Marty και ποια είναι τα βασικά 
κομμάτια που τον απαρτίζουν;
Προγραμμάτισε τον Marty, κάνε τον να περπατήσει, να 
κουνήσει τα χέρια του και να αλλάξει τις εκφράσεις του 
προσώπου του. Παίξε μπάλα, βάλε γκολ και χόρεψε τον 
χορό του πρωταθλητή!

// Εργαστήρια 
από κοντάκετ

1 2

3 4
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Ηλικίες: 5-9 (Τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται από 
κηδεμόνα καθ’ όλη την διάρκεια της παράστασης)

Ηλικίες: 6-9 (Α΄- Γ΄ Δημοτικού)

Ηλικίες: 12+

Ηλικίες: 13+

Μικροί Επιστήμονες: Ανακαλύπτω 
τον ήχο
Μια εντυπωσιακή εμπειρία επιστήμης για μικρές 
ηλικίες!

Ελάτε να παρακολουθήσετε εντυπωσιακά πειράματα 
που σχετίζονται με τον ήχο, και να μας βοηθήσετε 
να… παίξουμε μια μελωδία!

Το κρατάω, δεν το πετάω!
Πειράματα και κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά!

Χρησιμοποιώντας απλά και ανακυκλώσιμα υλικά 
θα κάνουμε πειράματα και κατασκευές και θα 
ανακαλύψουμε τη σημασία της ανακύκλωσης! Τα παιδιά 
θα έρθουν σε επαφή με βασικές αρχές της Χημείας και 
της Μηχανικής με έναν διασκεδαστικό τρόπο!

Πυραυλική Επιστήμη
Ανακαλύψτε την επιστήμη πίσω από την προώθηση και 
την πλοήγηση των πυραύλων!

Μέσα από ζωντανά πειράματα κάνουμε ένα ταξίδι στο 
πεδίο της πυραυλικής επιστήμης. 

Mathemagic
Ταξίδεψε στον κόσμο των Μαθηματικών και γίνε το 
επίκεντρο της παρέας και των φίλων σου!

Όλα αυτά που φαίνονται παράδοξα ή περίεργα, 
μπορούν εύκολα να εξηγηθούν με την μαθηματική 
λογική και να συναρπάσουν μικρούς και μεγάλους. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν 
θεαματικά τρικ βασισμένα στην επιστήμη των 
Μαθηματικών. 

// Πειράματα 
από κοντάκετ

1 2

1 1

// Εργαστήρια online
// Διαδραστική 
παράσταση online
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online από κοντά Σεπτέμβριος Οκτώβριος ώρα

Έκθεση Σάββατο & Κυριακή 11:00-19:00*

Εργαστήρια

Εκτοξευτής σαΐτας 18 3 16:00 - 18:00

Κωδικός: Απόδραση 12 2 16:00 - 17:30

Κωδικός: Εκτόξευση. Φτιάξε 
το δικό σου πυραυλάκι

11
18

2, 9, 16, 
30

12:30 - 14:00

Ποδόσφαιρο με τον Marty 11
19

16:00 - 17:30

Το κρατάω, δεν το πετάω! 19
3, 10, 17, 

31
14:00 - 15:30

Πειράματα

Μικροί Επιστήμονες – 
Ανακαλύπτω τον ήχο

12
19

3, 10, 17, 
31

12:00 - 13:00

Πυραυλική Επιστήμη 11
18

2, 9, 16, 
23, 30

17:00 - 18:00

Διαδραστική παράσταση

Mathemagic 19
3, 10, 17, 

24, 31
17:00 - 18:10

// Πρόγραμμακετ

*Τελευταία είσοδος στις 17:00
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utl
Μαθαίνουμε δημιουργώντας. To UTech Lab είναι ένα Εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές, 
αφιερωμένο στην σύγχρονη τεχνολογία. Είναι εξοπλισμένο με 3D printers, arduino, κιτ ηλεκτρονικής, 
15 υπολογιστές, 15 iPad, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, studio ήχου και greenscreen. Οι 
επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν οnline και/ή με φυσική παρουσία σε εργαστήρια στους τομείς 
της ηλεκτρονικής, του προγραμματισμού, του 3D printing και των οπτικοακουστικών μέσων.  Όλα τα 
εργαστήρια πραγματοποιούνται δωρεάν από εξειδικευμένο προσωπικό.

Aπό 15/9 έως 31/10
θα γίνουν τα εξής εργαστήρια online:

Front-End Web Development
Δημιουργία ιστοσελίδων με HTML, CSS και JavaScript
Ηλικίες: 14-18 (Γ’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου)

Text Adventure
Δημιουργία παιχνιδιού διαδραστικής αφήγησης
Ηλικίες: 14-18 (Γ’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου)

2D Animation
Τεχνικές για δημιουργία ταινίας animation
Ηλικίες: 12-18 (Α’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου)

Μικροί Αρχιτέκτονες: Σχεδιάζω μια βιώσιμη 
πόλη
Visual Computing και αστικός σχεδιασμός
Ηλικίες: 12-15 (Α’-Γ’ Γυμνασίου)

Κατασκευάζοντας Voice Applets
Φωνητικές Εφαρμογές για Virtual Assistants
Ηλικίες: 12-18 (Α’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου)

Virtual Reality: Παράθυρο στον εικονικό κόσμο
Δημιουργία εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας
Ηλικίες: 14-18 (Γ’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου)

Web Programming 
Σχεδιασμός ιστοσελίδας ειδήσεων
Ηλικίες: 12-15 (Α’-Γ’ Γυμνασίου)

3D Printing
Eφαρμογές της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο Διάστημα
Ηλικίες: 12-18 (Α’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου)

Computational design: Κατασκευές μέσω 
προγραμματισμού 
Block programming και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Ηλικίες: 14-18 (Γ’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου)

Aπό 15/9 έως 31/10
θα γίνουν τα εξής εργαστήρια από κοντά:

Computational design: Κατασκευές μέσω 
προγραμματισμού 
Block programming και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Ηλικίες: 14-18 (Γ’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου)

Motion Tracking και οπτικά εφέ
Δημιουργία φίλτρων με τρισδιάστατα
μοντέλα και γραφικά
Ηλικίες: 14-18 (Γ’ Γυμνασίου-Γ’ Λυκείου) 

Arduino
Εισαγωγικές έννοιες του Arduino και
του προγραμματισμού του
Ηλικίες: 12-18 (A’ Γυμνασίου- Γ’ Λυκείου)

Python 1: Εισαγωγή στην Python
Μία γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου
Ηλικίες: 12-18 (A’ Γυμνασίου- Γ’ Λυκείου)

// Εργαστήρια online
κάθε Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα

// Σειρά εργαστηρίων online
κάθε Σάββατο

// Εργαστήρια από κοντά
κάθε Σάββατο

Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη στο τηλέφωνο 210 9469641,
από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 - 16:30.
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Ηλικίες: 14-18 (Γ’ Γυμνασίου - Γ’ Λυκείου)

Ηλικίες: 12-18 (A’ Γυμνασίου - Γ’ Λυκείου)

Ηλικίες: 14-18 (Γ’ Γυμνασίου - Γ’ Λυκείου)

Ηλικίες: 12-15 (Α’ - Γ’ Γυμνασίου) 

utl
Front-End Web Development
Δημιουργία ιστοσελίδων με HTML, CSS και JavaScript

Το Front-End Web Development είναι η δημιουργία 
ιστοσελίδων και interfaces web εφαρμογών. Πιο 
συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα στοιχεία με τα οποία 
οι χρήστες έρχονται σε επαφή και μπορούν να 
αλληλεπιδράσουν με το διαδίκτυο. Οι βασικές γλώσσες 
που χρησιμοποιούνται στο Front-End είναι οι HTML, 
CSS και JavaScript.

2D animation
Τεχνικές για δημιουργία ταινίας animation

Οι συμμετέχοντες μετατρέπονται σε animators και 
ανακαλύπτουν τις τεχνικές του 2D animation, τους 
τρόπους που δημιουργείται, τις βασικές του αρχές και 
την ορολογία που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες 
του κλάδου. Στην συνέχεια, με την χρήση κατάλληλου 
λογισμικού, πειραματίζονται με την δημιουργία του 
γνωστού «bouncing ball animation» χρησιμοποιώντας 
τεχνικές όπως το tweening και το onion skinning.

Text Adventure
Δημιουργία παιχνιδιού διαδραστικής αφήγησης

Έλα να μάθουμε μαζί πώς ξεκίνησαν τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, τι είναι το Interactive Storytelling και πώς 
δομείται ένα παιχνίδι. Οι προκλήσεις είναι πολλές: 
συνθήκες boolean, εντολές παίκτη και διαδραστικότητα 
με τον χρήστη. Με εργαλείο μας την πλατφόρμα Quest, 
θα φτιάξουμε τη δική μας περιπέτεια απόδρασης και θα 
ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του προγραμματισμού, της 
αλγοριθμικής σκέψης και του game design.

Μικροί Αρχιτέκτονες: Σχεδιάζω μια 
βιώσιμη πόλη
Visual Computing και αστικός σχεδιασμός

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εισάγει τους μαθητές 
στην έννοια της βιώσιμης πόλης και στις αρχές 
του αστικού σχεδιασμού. Στόχος είναι οι μαθητές 
να μυηθούν στην βιωσιμότητα της πόλης και να 
αποκτήσουν εργαλεία προκειμένου οι ίδιοι να αλλάξουν 
την εικόνα που έχουν για την πόλη.

// Εργαστήρια online

1 2

3 4
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Ηλικίες: 12-18 (Α’ Γυμνασίου - Γ’ Λυκείου)

Ηλικίες: 12-15 (Α’ - Γ’ Γυμνασίου)

Ηλικίες: 14-18 (Γ’ Γυμνασίου - Γ’ Λυκείου)

Ηλικίες: 12-18 (Α’ Γυμνασίου - Γ’ Λυκείου)

utl
Κατασκευάζοντας Voice Applets
Φωνητικές Εφαρμογές για Virtual Assistants

Οι εικονικοί βοηθοί (virtual assistants) αποτελούν μία 
από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
τεχνολογίες. Πώς θα σας φαινόταν, λοιπόν, να 
δημιουργήσουμε μία μικρο-εφαρμογή φωνητικής 
αλληλεπίδρασης με θέμα την αναζήτηση σούπερ-
ηρώων, η οποία χρησιμοποιείται μέσω ενός εικονικού 
βοηθού τύπου Amazon Alexa ή Google Assistant;

Web Programming
Σχεδιασμός ιστοσελίδας ειδήσεων

Web programming είναι η δημιουργία δυναμικών web 
εφαρμογών, όπως οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
και τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Στο συγκεκριμένο 
εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν 
μία ιστοσελίδα ειδησεογραφικού ρεπορτάζ, 
χρησιμοποιώντας εντολές της γλώσσας JavaScript, μίας 
εκ των βασικών γλωσσών web programming.

Virtual Reality: Παράθυρο στον 
εικονικό κόσμο
Δημιουργία εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας

Τι είναι η εικονική πραγματικότητα; Πού εφαρμόζεται; 
Τι λογισμικό και εξοπλισμό χρειαζόμαστε; Αυτά και 
όχι μόνο θα μάθουμε στο εργαστήριο Virtual Real-
ity. Θα δημιουργήσουμε μία εφαρμογή εικονικής 
πραγματικότητας όπου θα μάθουμε πώς λειτουργεί ο 
ψηφιακός κόσμος, η κάμερα σε σχέση με τον χρήστη, 
και πώς ο χρήστης εισάγεται σε αυτόν.

3D Printing
Eφαρμογές της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο Διάστημα

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις εφαρμογές του 
3D printing στο Διάστημα, όπως εκτύπωση εργαλείων 
και ανταλλακτικών, καθώς και μικρών δορυφόρων που 
«ταξιδεύουν» στο Διάστημα συλλέγοντας πληροφορίες. 
Επίσης ανακαλύπτουν μελλοντικές χρήσεις ενός 3D 
printer στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). 

// Εργαστήρια online
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Computational Design: Κατασκευές 
μέσω προγραμματισμού
Block programming και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Πρόκειται για μια μέθοδο στην οποία γίνεται χρήση 
προγραμματισμού για τη δημιουργία πολύπλοκων 
γεωμετρικών μορφών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες 
παραμέτρους όπως είναι η μηχανική αντοχή της 
κατασκευής, οι ιδιότητες των υλικών, ακόμη και 
διάφορες γεωμετρίες που συναντάμε στη φύση όπως 
οι κυψέλες στα μελίσσια ή οι μυρμηγκοφωλιές.

Arduino
Εισαγωγικές έννοιες του Arduino και του 
προγραμματισμού του

Oι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον 
μικροελεγκτή και τον τρόπο χρήσης του. 
Εξοικειώνονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που 
χρειάζεται κάποιος για μία πειραματική κατασκευή 
και έτσι φτιάχνουν το πρώτο τους κύκλωμα. Τέλος, 
προγραμματίζοντας την πλακέτα Arduino, βλέπουν 
πώς μπορεί να ελέγξει αυτό το κύκλωμα, το οποίο στη 
συνέχεια, με φαντασία και πειραματισμό, τροποποιούν.

Motion tracking και οπτικά εφέ
Δημιουργία φίλτρων με τρισδιάστατα μοντέλα και 
γραφικά

Aναρωτηθήκατε ποτέ πώς δημιουργούνται τα φίλτρα 
στα διάφορα social media ή πώς ένα τρισδιάστατο 
ψηφιακό μοντέλο εισάγεται σε ένα βίντεο; To motion 
tracking είναι μία τεχνική καταγραφής της κίνησης 
ενός αντικειμένου ή ανθρώπου (μοντέλου) στον 
τρισδιάστατο χώρο.

// Εργαστήρια από κοντά

1 2

3

Ηλικίες: 12-18 (A’ Γυμνασίου - Γ’ Λυκείου) 

Python 1: Εισαγωγή στην Python
Μία γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στις 
θεμελιώδεις έννοιες προγραμματισμού και στην γλώσσα 
προγραμματισμού Python, μία δημοφιλή γλώσσα, 
προσιτή και με μεγάλη χρηστικότητα. Οι συμμετέχοντες 
θα κατανοήσουν, μεταξύ άλλων, τις βασικές δομές 
δεδομένων, καθώς και τις δομές ελέγχου. Το εργαστήριο 
αποτελείται από τέσσερεις δίωρες ενότητες.

1
// Σειρά εργαστηρίων online
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utl // Πρόγραμμα

online από κοντά Σεπτέμβριος ώρα Οκτώβριος ώρα

Εργαστήρια

Front-End Web Development 15 16:00 - 17:30 29 16:00 - 17:30

Text Adventure 17 16:00 - 17:30

2D animation 22 16:00 - 17:30 27 16:00 - 17:30

Μικροί Αρχιτέκτονες: 
Σχεδιάζω μια βιώσιμη πόλη

24 16:00 - 17:30 22 16:00 - 17:30

Κατασκευάζοντας             
Voice Applets

29 16:00 - 17:30 15 16:00 - 17:30

Virtual Reality: Παράθυρο 
στον εικονικό κόσμο

1
13

16:00 - 17:30

Web Programming 6 16:00 - 17:30

3D Printing 20 16:00 - 17:30

Computational                   
design: Κατασκευές μέσω 
προγραμματισμού

8 16:00 - 17:30

18
25

10:30 - 12:00

12:30 - 14:00

9
16

10:30 - 12:00

12:30 - 14:00

Motion tracking και οπτικά 
εφέ

25 10:30 - 12:00
2
9

10:30 - 12:00

12:30 - 14:00

Arduino 25 15:00 - 16:30
2
16

12:30 - 14:00

10:30 - 12:00

Σειρά εργαστηρίων

Python 1: Εισαγωγή στην 
Python

2
9
23
30

15:00 - 17:00



β βιβλιοθήκη
Ταξίδι στη γνώση.
Εξερευνήστε τις ψηφιακές και έντυπες συλλογές της 
Βιβλιοθήκης του ΙΕ και δημιουργήστε νέα γνώση μέσα από τα 
εκπαιδευτικά της προγράμματα.

• Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες και όλους

• Πλούσιες συλλογές με προσανατολισμό στην Επιστήμη, την 
Τεχνολογία και τη Ναυτιλία

• Συνεχώς ανανεούμενο υλικό (βιβλία, περιοδικά κ.λπ.) σε 
έντυπη και ψηφιακή μορφή 

• Δυνατότητα δανεισμού στα μέλη της 

• Σύγχρονο αναγνωστήριο για ατομική και ομαδική μελέτη 

• Ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο 

• Δυνατότητα στα μέλη της για πρόσβαση από απόσταση σε 
επιλεγμένες ηλεκτρονικές πηγές της

Τα προγράμματα προσφέρονται δωρεάν, η κράτηση θέσης όμως είναι απαραίτητη στο τηλέφωνο: 210 9469641, από 
Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30-16:30

// Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ηλικίες: 12-15 (A’ έως Γ’ Γυμνασίου)
Τετάρτη 15 & 22/9 | Ώρα: 17:30

Ηλικίες: 9-12 (Δ’ - ΣΤ’ Δημοτικού)
Πρώτος κύκλος: Κάθε Δευτέρα από 20/9 έως και 
25/10

Πάμε στον πλανήτη Άρη online;
Online πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης, με την 
επιστημονική υποστήριξη του Πλανηταρίου του 
Ιδρύματος Ευγενίδου

Με αφορμή την προσεδάφιση του Rover Persever-
ance της NASA στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη στις 
18 Φεβρουαρίου 2021, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 
Ευγενίδου δημιούργησε ένα online εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για να εξερευνήσουμε μαζί τα μυστικά του 
«κόκκινου πλανήτη».

Λέσχη ανάγνωσης στο ηλεκτρονικό 
περιβάλλον
Σειρά Online Συναντήσεων Φιλαναγνωσίας για γονείς 
και παιδιά

Η φιλοσοφία της πρωτότυπης Λέσχης Ανάγνωσης που 
η Βιβλιοθήκη μας έχει διοργανώσει στους χώρους 
της άλλες έξι χρονιές στο παρελθόν, μεταφέρεται 
εξ ολοκλήρου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, λόγω 
των έκτακτων συνθηκών εξάπλωσης του COVID-19, 
αλλά και για να καλύψει τους φίλους μας από 
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.
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«Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης»*.
1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα 
*Α. Κάλβος, Ωδή Ογδόη

Tο Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν έκθεση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-
2021 με τίτλο «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης» 1821. Ο Αγώνας στη θάλασσα. Η έκθεση παρουσιάζει 
μέσα από 125 αρχειακά τεκμήρια, μουσειακά κειμήλια (πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά), καθώς και 
καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες, την ελληνική Ιστορία που είναι συνυφασμένη με τη θάλασσα, την εποποιία της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, παράλληλα με την πολεμική μαεστρία και την ικανότητα των Ελλήνων στο θαλάσσιο εμπόριο.
Η έκθεση αποσκοπεί στην ανάδειξη της συμβολής και του ρόλου του εμπορικού και πολεμικού στόλου αλλά και των 
εμβληματικών ναυτικών προσωπικοτήτων του Αγώνα στην επιτυχή έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης, ακολουθώντας τα 
ιστορικά γεγονότα από τα προεπαναστατικά χρόνια μέχρι και την Ναυμαχία του Ναυαρίνου. 

H  Έκθεση θα διαρκέσει έως 31 Μαρτίου 2022.

// 1821

Ηλικίες: 10+
Ώρες υποδοχής κοινού: Τρίτη έως Σάββατο 12:00-20:00, έως 15 άτομα ανά ξενάγηση. Κυριακή & Δευτέρα κλειστά. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη αλλά η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη για την επίσκεψή σας. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να καλείτε στο 
τηλέφωνο 210 9469641, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:30-16:30.
Οι ψηφιακές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επισκέπτες άνω των 13 ετών.

ε επετειακή έκθεση

από
10/9/21

https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/to-idryma-eygenidou/oi-draseis-tou-idrymatos-eygenidou/trekse-epano-eis-ta-kymata-tis-foberas-thalassis-1821-o-agonas-stin-thalassa/
https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/to-idryma-eygenidou/oi-draseis-tou-idrymatos-eygenidou/trekse-epano-eis-ta-kymata-tis-foberas-thalassis-1821-o-agonas-stin-thalassa/
http://www.gak.gr/index.php/el/
https://www.protovoulia21.gr/
https://www.protovoulia21.gr/
https://www.eef.edu.gr/el/programme/trekse-epano-eis-ta-kymata-tis-foberas-thalassis-1821-o-agonas-stin-thalassa/
https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/to-idryma-eygenidou/oi-draseis-tou-idrymatos-eygenidou/trekse-epano-eis-ta-kymata-tis-foberas-thalassis-1821-o-agonas-stin-thalassa/


Πληροφορίες για την έκδοση εισιτηρίων

Για την παρακολούθηση των προβολών του Πλανηταρίου και για την επίσκεψη στα Εκθέματα του Κέντρου 
Επιστήμης και Τεχνολογίας, είναι απαραίτητη η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Η έκδοση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου στην διεύθυνση www.eef.edu.gr. 
Για τα προγράμματα του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας, του UTech Lab και της Βιβλιοθήκης είναι 
απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 210 9469641 από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:30 – 16:30.

*παιδιά, μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, πολύτεκνοι, άτομα άνω των 65 ετών, άνεργοι (με επίδειξη ταυτότητας εν ισχύ)
Δωρεάν είσοδος για ΑμεΑ (+ έναν συνοδό) και για κατόχους επαγγελματικής κάρτας Μ.Μ.Ε. (+ έναν συνοδό).

Τιμές συνδυαστικών εισιτηρίων 

Με την ταυτόχρονη αγορά εισιτηρίων ανά άτομο για 2 ή περισσότερες προβολές/δραστηριότητες της ίδιας 
ημέρας γίνεται έκπτωση 1 ευρώ ανά παράσταση/δραστηριότητα.

Ομαδικές κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο 210 9469641 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:30-
16:30. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης (δηλ. λιγότερο από 30 λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης) η 
κράτηση ακυρώνεται.

2 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ 1 στο Ευγενίδειο Πλανητάριο κάθε Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή για τις 
απογευματινές προβολές 17:00, 18:00, 19:15 & 20:30. Στείλε κενό SMS στο 19019 από το κινητό σου ή κάλεσε 
στο 13019 από τo σταθερό σου (0,20 €/SMS ή κλήση). Για την κάθε δραστηριότητα απαιτείται ξεχωριστά SMS ή 
κλήση. Αφορά σε κανονικά εισιτήρια & δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις.
Όροι στο cosmote.gr

Τιμές εισιτηρίων Κανονικό Μειωμένο* Ομάδες 20+ Σχολεία

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
Ψηφιακή Παράσταση Θόλου 6€ 4€ 4€ 3€

Tαινία Θόλου 8€ 5€ 5€ 5€

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Εκθέματα 6€ 4€ 3€ 3€

Πειράματα από κοντά 6€ 4€ 3€ 3€

Πειράματα/Παραστάσεις online 7,5€ 5€ 4€ 4€

Εργαστήρια από κοντά 8€ 6€ 5€ 5€

Εργαστήρια online 10€ 7,5€ 6€ 6€

https://www.eef.edu.gr/


Υγειονομικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας από τον COVID-19
Κύριο μέλημά μας είναι να παραμείνουμε όλοι μας, επισκέπτες και εργαζόμενοι, ασφαλείς, τηρώντας όλα 
τα μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού. 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου λαμβάνει και τηρεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας και προστασίας 
όπως αυτά ορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές υγειονομικές αρχές την τρέχουσα περίοδο, κατά της 
διασποράς του COVID-19.

Κατά την επίσκεψή σας στο Ίδρυμα Ευγενίδου παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

•	 Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου 
και καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψής σας. 

•	 Κατά την προσέλευση των επισκεπτών πραγματοποιείται ανέπαφη θερμομέτρηση.
•	 Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν την επιβαλλόμενη  απόσταση των 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον.
•	 Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
•	 Οι επισκέπτες πρέπει να φροντίζουν την υγιεινή των χεριών τους. Υγρό αντισηπτικό χεριών διατίθεται 

στους χώρους του Ιδρύματος.

Επιπροσθέτως:

Οι επισκέπτες εισέρχονται στο Ίδρυμα Ευγενίδου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

Ενήλικες και άτομα άνω των 12 ετών

[α] Πιστοποιητικού εμβολιασμού, (να έχουν παρέλθει 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του) ή

[β] Πιστοποιητικού νόσησης  που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του  διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν..

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] και[β] με απαραίτητη την ταυτοποίηση του φέροντος το πιστοποιητικό,  
επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο 
ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής 
του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free. Για τους αλλοδαπούς που προέρχονται από τρίτη 
χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.

Άτομα 5-11 ετών

Ειδικώς άτομα 5 έως και 11 ετών μπορούν να εισέρχονται με δήλωση αρνητικού test (pcr/μοριακό 72 
ωρών ή rapid 48 ωρών ή με self test 24 ωρών που αποδεικνύεται με δήλωση self test, στην οποία 



προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας).

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην επίσκεψή σας στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο:

Η πληρότητα δεν υπερβαίνει το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) δηλαδή τα 217 άτομα (μόνον καθήμενοι).

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην επίσκεψή σας στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας:

Η πληρότητα δεν υπερβαίνει τα

•	 100 άτομα στο αμφιθέατρο διεξαγωγής πειραμάτων
•	 10 άτομα στον χώρο διεξαγωγής Εργαστηρίων
•	 25 άτομα σε κάθε όροφο της έκθεσης
•	 Επισκέψεις ομάδων: έως δέκα (10) άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους / 

συμβιούντες και τέκνα).

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην επίσκεψή σας στην έκθεση: «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς 
θαλάσσης». 1821 Ο Αγώνας στην θάλασσα»

Επισκέψεις ομάδων: έως δέκα (10) άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους / συμβιούντες 
και τέκνα).

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην επίσκεψή σας την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου:

Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου συνεχίζει να παρέχει όλες τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως. 
Σχετικά με το δανεισμό υλικού, οι χρήστες θα εξυπηρετούνται με την διαδικασία της προγραμματισμένης 
δια ζώσης συνάντησης (ραντεβού) στο τηλέφωνο 210-9469631 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στην διεύθυνση lib@eef.edu.gr. Στην παρούσα χρονική περίοδο, προτιμάται, το κοινό να εξυπηρετείται 
από τους/τις υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης στην είσοδο του Ιδρύματος. Για τον λόγο αυτόν και για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, παρακαλούμε τους αναγνώστες μας που θα χρειαστούν βιβλία προς 
δανεισμό, να τα έχουν επιλέξει πριν από την επικοινωνία τους για ραντεβού.

1. Για τη διευκόλυνσή σας, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αναζητείτε τα βιβλία που επιθυμείτε στον 
ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης, ο οποίος βρίσκεται εδώ και βεβαίως το προσωπικό, όπως 
πάντα, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.

2. Για τα αιτήματα εγγραφής νέου μέλους, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει σχετικό έντυπο, 
μέσω email από τη Βιβλιοθήκη, το οποίο πρέπει να συμπληρώνει, να υπογράφει και να αποστέλλει 
ηλεκτρονικά. Τους κανόνες Δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε στην ειδική 
ενότητα του κανονισμού λειτουργίας της εδώ. 

3. Παραμένουν κλειστά για το κοινό: χρήση του αναγνωστηρίου, των υπολογιστών, των φωτοτυπικών – 
εκτυπωτικών μηχανημάτων και τα βιβλιοστάσια.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην επίσκεψή σας στο UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου ο μέγιστος αριθμός 
στον χώρο διεξαγωγής Εργαστηρίων είναι 8 άτομα.

Και βέβαια σας θυμίζουμε ότι οι online δράσεις μας συνεχίζονται κανονικά προσφέροντας γνώση και 
ψυχαγωγία!

Πληροφορίες www.eef.edu.gr ή στο τηλέφωνο: 210 9469600.

 
 
 

https://opac.eef.edu.gr/
https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/bibliothiki/shetika-me-tin-bibliothiki-tou-ie/kanonismos-leitourgias/
https://www.eef.edu.gr/el/


< ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΑ >

< ΤΗΡΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ >

< ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΧΕΡΙΑ >

< ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ >

Χρήσιμες πληροφορίες

Δεν επιτρέπεται η είσοδος μετά την έναρξη 
των προβολών του Πλανηταρίου, καθώς 
και των επιδείξεων πειραμάτων και των 
εργαστηρίων του Κέντρου Επιστήμης και 
Τεχνολογίας.

Για ανηλίκους απαιτείται συνοδεία ενηλίκου. 

Οι Ψηφιακές Προβολές Θόλου είναι 
παραγωγές σε ψηφιακή μορφή, οι οποίες 
προβάλλονται από σύστημα προβολέων 
που βρίσκονται περιμετρικά του θόλου. Οι 
Ταινίες Θόλου είναι παραγωγές σε φιλμ 
μεγάλης διάστασης 15/70 και προβάλλονται 
από ειδικό προβολέα φιλμ από το κέντρο της 
αίθουσας στον θόλο. 

Τόσο οι ψηφιακές παραστάσεις όσο και οι 
ταινίες θόλου προβάλλονται σε ολόκληρο 
τον Θόλο του Πλανηταρίου. 

Στην αίθουσα του Πλανηταρίου οι θέσεις είναι 
αριθμημένες.

Οι προβολές του Πλανηταρίου απευθύνονται 
σε παιδιά 10 ετών και άνω, καθώς και σε 
ενήλικες. Οι παιδικές προβολές απευθύνονται 
σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω. 

Για όλες τις προβολές του Πλανηταρίου 
υπάρχει αφήγηση στα Αγγλικά μέσω 
ακουστικών, τα οποία διατίθενται στο 
πωλητήριο που λειτουργεί στον χώρο του 
Ιδρύματος. 

Στο Ίδρυμα Ευγενίδου λειτουργεί κατάστημα 
με δώρα, βιβλία και αναμνηστικά είδη
(www.caelesteshop.gr). 

Διαβάστε τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ στον 
σύνδεσμο: www.eef.edu.gr

Θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα του 
Ιδρύματος Ευγενίδου; Επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας www.eef.edu.gr και 
εγγραφείτε στο newsletter (ενημερωτικό 
δελτίο) μας τώρα!  

Το Ίδρυμα Ευγενίδου λαμβάνει και τηρεί όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας και προστασίας 
όπως αυτά ορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές 

υγειονομικές αρχές, σε όλες τις δραστηριότητες και 
τα προγράμματά του. 

e  ticket

https://www.eef.edu.gr/
https://www.eef.edu.gr/
https://www.eef.edu.gr/
https://www.eef.edu.gr/
https://www.eef.edu.gr/


Προσβασιμότητα

Οι χώροι του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι προσβάσιμοι και φιλικοί
σε ανθρώπους με κινητική αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα
(είσοδος από οδό Πεντέλης 11) (αλυσίδα προσβασιμότητας).

Διατίθενται θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ: Εξωτερικός χώρος στάθμευσης
για ΑμεΑ με σήμανση (οδός Πεντέλης 11), καθώς και χώρος στάθμευσης,
εντός του κτηρίου, για οχήματα ανθρώπων με κινητική αναπηρία (είσοδος
από οδό Ελληνίδων). Για την στάθμευση εντός του κτηρίου απαραίτητη
είναι η προηγούμενη συνεννόηση στο τηλέφωνο 210 9469600. 

Σε όλους τους ορόφους των κτηριακών εγκαταστάσεων είναι εφικτή
η μετακίνηση χρηστών/χρηστριών αναπηρικού αμαξιδίου.

Διατίθενται αναπηρικά αμαξίδια, τα οποία το κοινό μπορεί να δανειστεί,
άνευ κόστους, για την επίσκεψή του. 

Υπάρχουν χώροι υγιεινής για εξυπηρέτηση ΑμεΑ (επίπεδο ορόφου: -1)

Διατίθενται χώροι υγιεινής με αλλαξιέρες για βρέφη (επίπεδο ορόφου: -1)

Οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών είναι ευπρόσδεκτοι.  

Τα ενημερωτικά έντυπα του Ιδρύματος Ευγενίδου προσφέρονται σε Braille 
και μεγαλογράμματη γραφή και είναι διαθέσιμα στις Πληροφορίες
(Ισόγειο, Είσοδος από οδό Πεντέλης 11).

Δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
ή και Χειλεανάγνωσης κατόπιν έγκαιρης επικοινωνίας 
με γραπτό μήνυμα (SMS) στο τηλέφωνο 6985 903381
ή με e-mail στο: logistics@eef.edu.gr

mailto:logistics%40eef.edu.gr?subject=


Ίδρυμα Ευγενίδου
Λεωφ. Συγγρού 387, 17564, Π. Φάληρο
(είσοδος από Πεντέλης 11)

τηλ: (+30) 210 9469600
fax: (+30) 210 9417372
email: info@eef.edu.gr

eef.edu.gr

mailto:info%40eef.edu.gr?subject=
https://www.eef.edu.gr/

