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Το κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου, υπηρετώντας το όραμα του ιδρυτή του, του 
εθνικού ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη, συνεχίζει για περισσότερα από 65 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, οι οποίες περιλαμβάνουν:

•	 Χορήγηση υποτροφιών που επιβραβεύουν την επιστημονική αριστεία.

•	 Συγγραφή και έκδοση διδακτικών εγχειριδίων για την τεχνική, την 
επαγγελματική, καθώς και για τη ναυτική εκπαίδευση. 

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

•	 Ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα Πλανητάρια στον κόσμο, με δυνατότητα 
προβολής ταινιών μεγάλης οθόνης 15/70 τύπου IMAX.

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

•	 Σύγχρονους συνεδριακούς χώρους για τη φιλοξενία συνεδρίων και 
εκδηλώσεων. 

•	 Συνεργασία με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 

•	 Εργαστήριο Τεχνολογίας “UTech Lab”.  



Το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεπές ως προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
του, έτσι όπως αυτοί τέθηκαν από την ίδρυσή του, φιλοξενεί κάθε 
χρόνο πάνω από 70 διεθνή και ελληνικά συνέδρια, που καθιστούν το 
Συνεδριακό του Κέντρο σημείο αναφοράς και προσέλκυσης σημαντικών 
προσωπικοτήτων της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής, τεχνικής και 
πολιτιστικής κοινότητας.

Όταν το 1965 η Ακαδημία Αθηνών απένειμε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την 
ανώτατη τιμητική της διάκριση, το «Χρυσούν Μετάλλιον», για την συνολική 
προσφορά του είχαν ήδη κατασκευαστεί δύο αίθουσες διαλέξεων και 
συνεδρίων καθιστώντας το ένα από τα πρώτα συνεδριακά κέντρα της 
χώρας. Αδιάλειπτα έκτoτε στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου 
διοργανώνονται και φιλοξενούνται συνέδρια, ομιλίες και διαλέξεις που 
έχουν ως κύριο αντικείμενο επιστημονικά και τεχνικά θέματα.

Το σύγχρονο τεχνολογικά Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, 
είναι ενταγμένο σε ένα κτήριο-ορόσημο, που αποτελεί σήμα κατατεθέν 
για την περιοχή του Παλαιού Φάληρου, επί της Λεωφόρου Συγγρού, 
λίγα μόνο λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Τα τελευταία 20 χρόνια 
έχει φιλοξενήσει πάνω από 1.400 διεθνή και ελληνικά συνέδρια και 
εκδηλώσεις με περισσότερους από 470.000 Συνέδρους. 

Το Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 
για την διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, με συνολικά πέντε 
αίθουσες που μπορούν να φιλοξενήσουν από 20 έως 520 άτομα καθώς 
και άνετα εκθεσιακά φουαγιέ. 

Τέλος ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα Πλανητάρια 
στον Κόσμο καθώς και το νέο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας 
υπόσχονται στους συνέδρους σας ένα μοναδικό ταξίδι στην επιστήμη και 
το διάστημα.
 

Ένας χώρος υψηλών προδιαγραφών στην υπηρεσία της διοργάνωσης Συνεδρίων

«Ανταλλαγή γνώσεων….διά την πρόοδον»

« Κατά την διάρκειαν του αιώνος μας η ανάγκη ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των Επιστημόνων και Τεχνικών διαφόρων Λαών και η τάσις προς διεθνοποίησιν της Επιστήμης 
κατέστη πλέον κανών διά την πρόοδον. Η συνεργασία μεταξύ πολλών επιστημόνων όλων των Εθνικοτήτων καθίσταται ανάγκη και συμφέρον δι’ όλους».* 

*Ίδρυμα Ευγενίδου, Πεπραγμένα έτους 1968

https://www.youtube.com/watch?v=AGegNgIX4rs&t=3s


Η εντυπωσιακή κεντρική είσοδος του Ιδρύματος Ευγενίδου επί της 
Λεωφόρου Συγγρού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παλαιού κτηρίου 
που δημιούργησε ο γνωστός αρχιτέκτονας Ανδρέας Κριεζής. Το κτήριο 
εγκαινιάστηκε στις 7 Ιουνίου του 1966 και θεωρήθηκε πρωτοποριακό για την 
εποχή του. 

Την κεντρική είσοδο του Ιδρύματος Ευγενίδου διαδέχεται εσωτερικά ένας 
λειτουργικός χώρος υποδοχής. Η επένδυση με μάρμαρο υπογραμμίζει τον 
κλασικό χαρακτήρα του παλαιού κτηρίου.  Από το 2009, κοσμείται με το 
γλυπτό «GENESIS» του Κώστα Βαρώτσου.

Η κεντρική είσοδος επί της Λεωφόρου Συγγρού χρησιμοποιείται για 
την υποδοχή του συνεδριακού κοινού. Διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο γραμματείας και παρακείμενους βοηθητικούς χώρους (βεστιάριο, 
αποθηκευτικούς χώρους κ.λπ.), που συμβάλλουν στην αποτελεσματική και 
ολοκληρωμένη διεξαγωγή κάθε διοργάνωσης.

Κεντρική είσοδος (Λεωφ. Συγγρού 387)



Το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, ένας από τους πρώτους 
συνεδριακούς χώρους στην Ελλάδα, ανακαινίστηκε πλήρως το 
2016 διατηρώντας όμως τα αρχικά του αρχιτεκτονικά στοιχεία. Με 
χωρητικότητα 420 ατόμων, σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και 
έμπειρη όσο και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, αποτελεί ιδανικό 
χώρο για τη διοργάνωση συνεδρίων, παρουσιάσεων και επίσημων 
εκδηλώσεων.

Το Αμφιθέατρο εκτείνεται σε δύο επίπεδα: στην πλατεία, που βρίσκεται 
στον πρώτο όροφο, και στα θεωρεία, στον δεύτερο. Διαθέτει μόνιμα 
υπερυψωμένη σκηνή με έδρα (πάνελ) 10 θέσεων και αναλόγιο (πόντιουμ), 
καθώς και τρεις καμπίνες διερμηνείας. Εφόσον η περίσταση το απαιτεί, 
μπορεί να υποστηριχθεί από αμφίδρομη κάλυψη εικόνας και ήχου με 
την παρακείμενη Αίθουσα Διαλέξεων. Έτσι, είναι δυνατή η ταυτόχρονη 
συνεδριακή φιλοξενία 540 ατόμων. 

Περιφερειακά του Αμφιθεάτρου, στον πρώτο και δεύτερο όροφο, 
διατίθενται δύο (2) αίθουσες που μπορούν να εξυπηρετήσουν 
παράλληλες συνεδριακές εργασίες, καθώς και τρεις (3) χώροι κατάλληλοι 
για την φιλοξενία εκθέσεων και την εστίαση των συνέδρων.

Το Αμφιθέατρο είναι προσβάσιμο και φιλικό σε ανθρώπους με κινητική 
αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, αφού υπάρχουν θέσεις για χρήστες/
χρήστριες αναπηρικού αμαξιδίου, ενώ παράλληλα έχει εγκατασταθεί 
αναβατόριο που επιτρέπει την πρόσβασή τους στην σκηνή.  

Το Αμφιθέατρο όπως και όλοι οι υπόλοιποι χώροι του Ιδρύματος 
Ευγενίδου διαθέτουν δωρεάν wi-fi.

Αμφιθέατρο



Πλατεία: 
•	 286 καθίσματα
•	 50 πτυσσόμενα καθίσματα
•	 4 θέσεις για χρήστες/τριες αναπηρικού αμαξιδίου
Θεωρεία: 70 καθίσματα
Πάνελ: 10 καθίσματα

Οθόνη: 3,42 x 5,00 (17m2)
Πάνελ: Για 10 άτομα, με 8 μικρόφωνα και 3 monitors.
Πόντιουμ: Μικρόφωνο σταθερό ή πέτου, ένα monitor και χειριστήριο για 
τις παρουσιάσεις.
Μικρόφωνα: Ανά 4 καθίσματα υπάρχει μικρόφωνο για Q&A (σύνολο 100 
μικρόφωνα).
Καμπίνες Διερμηνείας: 3 πλήρως εξοπλισμένες, καθώς και δέκτες/
ακουστικά για τους/τις συνέδρους. 
Projector, κονσόλα ήχου και εικόνας: Παρέχονται μαζί με το προσωπικό 
τεχνικής υποστήριξης.
Φωτισμός: Τεχνητός φωτισμός led. Με χειρισμό από Τεχνικούς του 
Ιδρύματος Ευγενίδου.
Γραμματεία ομιλιών (slide reception): Αποτελείται από Τεχνικούς του 
Ιδρύματος Ευγενίδου και βρίσκεται εντός της αίθουσας. 

Χωρητικότητα Αμφιθεάτρου: 420 άτομα

Εξοπλισμός Αμφιθεάτρου

Διαστάσεις Αίθουσας Διαστάσεις Οθόνης Χωρητικότητα

19,5 x 16 = 312 m²
Ύψος: 8 m από το 

δάπεδο 
4,67 m από την σκηνή

Ύψος: 3,42 m
Πλάτος: 5 m

Διαγώνια: 6,49 m

420 άτομα
Πάνελ με 10 θέσεις



Η Αίθουσα Διαλέξεων του Ιδρύματος Ευγενίδου συνολικής επιφάνειας 
120 m2 διαθέτει φυσικό φωτισμό, άνετα καθίσματα σεμιναριακού τύπου 
και πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Λειτουργεί υποδειγματικά ως 
αίθουσα επαγγελματικών και επιστημονικών συναντήσεων είτε αυτόνομα 
είτε συμπληρωματικά με το Αμφιθέατρο, αφού αξιοποιεί τη δυνατότητα 
αμφίδρομης κάλυψης εικόνας και ήχου μεταξύ των δύο χώρων. 

Η αίθουσα μπορεί να διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως, ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες κάθε τύπου εκδήλωσης. Έχει χωρητικότητα 120 ατόμων 
σε «σχολική» διάταξη, διαθέτει αναλόγιο (πόντιουμ) και έδρα ομιλητών 
(πάνελ) έως και 4 ατόμων.

Αίθουσα Διαλέξεων

Σε «αμφιθεατρική» διάταξη: 120 καθίσματα
Σε «σχολική» διάταξη: 60 καθίσματα
Σε διάταξη « Π»: 30 καθίσματα
Πάνελ: 4 καθίσματα

Χωρητικότητα Αίθουσας Διαλέξεων

Διαστάσεις Αίθουσας Διαστάσεις Οθόνης Χωρητικότητα Διάταξη

15,8 x 7,6 = 120 m²
Ύψος: 3,50 m

Ύψος: 2,00 m
Πλάτος: 3,5 m

Διαγώνια: 3,65 m

120 άτομα
60 άτομα
30 άτομα

Πάνελ με 4 θέσεις



Οθόνη: 2,00 x 3,50 (7m2)
Πάνελ: Για 4 άτομα, με 2 μικρόφωνα και 1 monitor.
Πόντιουμ: Μικρόφωνο και monitor, με χειριστήριο για αυτόνομο χειρισμό 
παρουσίασης.
Μικρόφωνα: 2 μικρόφωνα ασύρματα για Q&A.
Καμπίνες Διερμηνείας: Όχι.
Projector, κονσόλα ήχου και εικόνας: Παρέχονται μαζί με το προσωπικό 
τεχνικής υποστήριξης.
Φωτισμός: Διαθέτει φυσικό και τεχνητό φωτισμό. 
Γραμματεία ομιλιών (slide reception): Αποτελείται από Τεχνικούς του 
Ιδρύματος Ευγενίδου και βρίσκεται εντός της αίθουσας.

Εξοπλισμός Αίθουσας Διαλέξεων



Χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, το Περιστύλιο του 1ου ορόφου, επιφάνειας 
260 m², αποτελεί τμήμα του παλαιού Ευγενιδείου Πλανηταρίου. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του το 2018, έχει τη 
δυνατότητα να λειτουργήσει αυτόνομα, φιλοξενώντας μεμονωμένες 
εκδηλώσεις, αλλά και συμπληρωματικά φιλοξενώντας την έκθεση ενός 
συνεδρίου. Επίσης διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση. 

Περιστύλιο 1ου ορόφου

Διαστάσεις Αίθουσας Χωρητικότητα Διάταξη

260 m²
Ύψος: 3,10 m

180–200 άτομα

280 άτομα

Δυνατότητα 
εκθεσιακής

χρήσης χώρου



Περιστύλιο 1ου ορόφου



Το Περιστύλιο του 2ου ορόφου, χώρος υψηλής αισθητικής, μπορεί να φιλοξενήσει 
ιδανικά, γεγονότα εταιρικού και κοινωνικού χαρακτήρα (εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, 
εκθέσεις κ.ο.κ.), τα οποία συνδέονται με τις συνεδριακές δραστηριότητες εντός του 
Ιδρύματος Ευγενίδου.

Στο Περιστύλιο του 2ου ορόφου δεσπόζει ο θόλος του παλαιού Ευγενιδείου 
Πλανηταρίου, ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό στοιχείο στο οποίο οφείλεται ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας του χώρου. Ο ειδικός φωτισμός του θόλου με οπτικές ίνες 
δημιουργεί τη μαγευτική αίσθηση του έναστρου νυχτερινού ουρανού. 

Το Περιστύλιο του 2ου ορόφου έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 350 ατόμων σε καθιστό 
γεύμα και έως 400 ατόμων σε διαμόρφωση κοκτέιλ.

Περιστύλιο 2ου ορόφου (ΘΟΛΟΣ)

Διαστάσεις Αίθουσας Διαστάσεις Οθόνης Χωρητικότητα Διάταξη

460 m²
Ύψος: 2,91 m

(εκτός θόλου)

Ύψος: 2,00 m
Πλάτος: 2,00 m

(Οπίσθια προβολή)

350 άτομα

400 άτομα

Δυνατότητα 
εκθεσιακής

χρήσης χώρου



Περιστύλιο 2ου ορόφου (ΘΟΛΟΣ)



Το Περιστύλιο του ισογείου βρίσκεται στην καρδιά της δραστηριότητας 
του σύγχρονου Ιδρύματος Ευγενίδου. Τοποθετημένο «στρατηγικά» 
ανάμεσα στις δύο νέες πτέρυγες του κτηρίου, που ολοκληρώθηκαν το 
2003, με είσοδο επί της οδού Πεντέλης, αποτελεί το φουαγιέ του Νέου 
Ψηφιακού Πλανηταρίου και του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας. 
Επίσης είναι ο συνδετικός χώρος που οδηγεί τον επισκέπτη στο café του 
Ιδρύματος καθώς και στο κατάστημα Caeleste Shop. 

Στο κέντρο του Περιστυλίου δεσπόζει σήμερα ένα πολύτιμο μουσειακό 
έκθεμα: ο πρωτοποριακός για την εποχή του « Πλανηταριακός 
Προβολέας», κατασκευής Zeiss, με τον οποίο παρουσιάζονταν έως και το 
1999 οι παραστάσεις του πρώτου Πλανηταρίου της Ελλάδας.

Η δυνατότητα διάθεσης παρακείμενων βοηθητικών χώρων (χώροι 
γραμματείας, βεστιάριο, χώροι αποθήκευσης) συμβάλλει στην 
αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διεξαγωγή κάθε διοργάνωσης.

Περιστύλιο Ισογείου

Διαστάσεις Αίθουσας Χωρητικότητα Διάταξη

23,2 x 19 = 440,8 m²
Ύψος: 3,37 m 300 άτομα



Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, ένα από τα 
μεγαλύτερα και καλύτερα ψηφιακά πλανητάρια στον κόσμο, άνοιξε 
τις πύλες του το Νοέμβριο του 2003. Πρόκειται για ένα αριστούργημα 
τεχνολογίας και σύγχρονης αισθητικής, που έχει ως στόχο να συνδυάσει 
την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία και στα 15 χρόνια λειτουργίας του έχει 
φιλοξενήσει περισσότερους από 4 εκατομμύρια επισκέπτες.

Στην υποβλητική αίθουσα προβολών κυριαρχεί ένας γιγάντιος θόλος-
οθόνη διαμέτρου 24,5 m και επιφάνειας 850 m2. Ο χώρος διαθέτει 278 
ειδικά σχεδιασμένα καθίσματα καθώς και 4 θέσεις για χρήστες/ριες 
αναπηρικού αμαξιδίου και μπορεί να λειτουργήσει ως μία πρωτότυπη 
πρόταση για το κοινωνικό μέρος μίας συνεδριακής διοργάνωσης, με 
προβολή πλανηταριακών παραστάσεων και ταινιών μεγάλης οθόνης.

Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο



Το νέο πρότυπο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος 
Ευγενίδου έχει ως σκοπό την γνωριμία και την εξοικείωση των νέων με 
τις βασικές αρχές των θετικών επιστημών και τα σύγχρονα επιτεύγματα 
της επιστήμης και της τεχνολογίας με τρόπο ευχάριστο, δημιουργικό και 
εκπαιδευτικό.

Το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας εκτείνεται σε 1.200 m² και μέσω 
των προγραμμάτων του αποτελεί μία πρωτότυπη πρόταση για το 
κοινωνικό μέρος μίας συνεδριακής διοργάνωσης. Η Έκθεση περιλαμβάνει 
57 διαδραστικά εκθέματα που καλύπτουν τους τομείς της Φυσικής, 
Χημείας, Βιολογίας, των Μαθηματικών και της Ρομποτικής. Στο πλήρως 
εξοπλισμένο αμφιθέατρό της πραγματοποιούνται εντυπωσιακά πειράματα 
μέσα από τα οποία μικροί και μεγάλοι μπορούν να ανακαλύψουν τα 
μυστικά της επιστήμης.

Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας



Ο χώρος των επίσημων τελετών και δεξιώσεων του 
Ιδρύματος Ευγενίδου είναι μία παραλληλόγραμμη 
αίθουσα υψηλής αισθητικής και αποτελεί το 
χαρακτηριστικότερο δείγμα αρχιτεκτονικής του 
παλαιού κτηρίου. 

Διαθέτοντας συνολική επιφάνεια 133 m², μπορεί να 
φιλοξενήσει έως 100 άτομα σε καθιστό γεύμα και 150 
άτομα σε διαμόρφωση κοκτέιλ.

Αίθουσα Τελετών-Δεξιώσεων



Χωρητικότητα Αίθουσας Tελετών-Δεξιώσεων

Εξοπλισμός Αίθουσας Tελετών-Δεξιώσεων

Διαστάσεις Αίθουσας Διαστάσεις Οθόνης Χωρητικότητα Διάταξη

17,2 x 7,75 = 133,3 m²
Ύψος: 3,97 m

Ύψος: 2,00 m
Πλάτος: 3,5 m

Διαγώνια: 3,65 m

100 άτομα
150 άτομα

Οθόνη διαστάσεων: 2,00 x 3,50 (7m2)
Πόντιουμ: 1.
Μικρόφωνα: 2 μικρόφωνα ασύρματα
Projector, κονσόλα ήχου και εικόνας: Παρέχονται μαζί με την 
τεχνική υποστήριξη
Καμπίνες Διερμηνείας: Όχι.
Laptop: Ναι.
Φωτισμός: Φυσικός και τεχνητός.
Γραμματεία ομιλιών (slide reception): Αποτελείται από Tεχνικούς 
του Ιδρύματος Ευγενίδου και βρίσκεται εντός της αίθουσας.



Χάρτης πρόσβασης
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Εθνική Βιβλιοθήκη  της Ελλάδος

Εθνική Λυρική Σκηνή

Ξενοδοχείο
Athens Marriot

ΡΕΑ
Μαιευτική

Γυναικολογική
Κλινική

από
Αθήνα

από
Πειραιά

Αχιλλέως

Πεντέλης

ΩΝΑΣΕΙΟ
Καρδιοχειροργικό

Κέντρο

> Λ. Συγγρού 387 | 175 64 Π. Φάληρο (είσοδος από οδό Πεντέλης 11)

P1: Πεντέλης 25, τηλ.: 210 9409 009, 6970 854 445
Ρ2: Αγ. Αναργύρων & Ηχούς, τηλ.: 6977 312 602 
Ρ3: ΡΕΑ parking, Ζησιμοπούλου 24, τηλ.: 210 94 95 000, 6985 155 622
Ρ4: Ελληνίδων 21 & Αγ. Αναργύρων, τηλ.: 6939 239 559
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