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Συνεδριακό Κέντρο ΕΚΕΤΑ 

Το υψηλών προδιαγραφών συγκρότημα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στο χώρο του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλο-

νίκης, διαθέτει για τις ανάγκες σας ένα σύγχρονα εξοπλισμένο Συνεδρια-

κό Κέντρο. 

Το Συνεδριακό Κέντρο βρίσκεται  Ανατολικά της Θεσσαλονίκης στην πε-

ριοχή της Θέρμης - Πυλαίας, μόλις 8 χλμ. από το αεροδρόμιο 

«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και 12 χλμ. από το κέντρο της πόλης, σε 

ένα καταπράσινο περιβάλλον με άνετους & δωρεάν χώρους στάθμευσης. 

Πρόκειται για ένα συνεδριακό χώρο σχεδιασμένο και εξοπλισμένο με 

όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις που μπορεί να φιλοξενήσει συνέδρια και 

εκδηλώσεις. 

Χώροι Συνεδριακού Κέντρου 

 Αμφιθέατρο «Βεργίνα» 

 Αίθουσα «Βιβλιοθήκη»  

 Αίθουσα σεμιναρίων «Αίολος» 

 Αίθουσα συσκέψεων - συναντήσεων «Ζέφυρος» 

 Χώρος υποδοχής  - Φουαγιέ - Εκθεσιακός χώρος 

 Χώρος γραμματείας 

 Χώρος εστίασης 

 



Αμφιθέατρο «Βεργίνα» 
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Το αμφιθέατρο «Βεργίνα» χωρητικότητας 141 ατόμων,  διαθέτει εξαι-

ρετική ακουστική και είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα οπτικοακου-

στικά συστήματα. 

Στη  φιλόξενη αίθουσα του αμφιθεάτρου, παρέχεται η δυνατότη-

τα  διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων κλπ. 

ενώ στο φουαγιέ υπάρχει  χώρος  γραμματείας για την υποδοχή συνέ-

δρων και προσκεκλημένων, καθώς επίσης παρέχεται η δυνατότητα 

πραγματοποίησης γευμάτων, στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του 

συνεδριακού κέντρου.  

Παράλληλα, το αμφιθέατρο διαθέτει  δύο αίθουσες μεταφραστών για 

ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Το αμφιθέατρο διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 Μικροφωνική εγκατάσταση  

 Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  

 Data Projector 

 Οθόνη προβολής (3Χ4μ.) 

 Ασύρματο Internet 

 Laser Pointer 

 Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεδιάσκεψης μέσω Skype  
 

 



Αίθουσα Βιβλιοθήκη 

 

 

Στην  αίθουσα «Βιβλιοθήκη»  χωρητικότητας 30 ατόμων,  παρέχεται η 

δυνατότητα  διοργάνωσης  συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεντεύξεων 

τύπου κλπ.  

Η αίθουσα διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  

 Data Projector 

 Οθόνη προβολής  

 Πίνακα σημειώσεων (Flip chart) 

 Laser Pointer 

 Ασύρματο Internet 

 Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεδιάσκεψης μέσω Skype  
 

 

 



Αίθουσα Αίολος 

 

Η αίθουσα «Αίολος» χωρητικότητας 40 ατόμων σε αμφιθεατρική διάτα-

ξη,  παρέχει τη  δυνατότητα  διοργάνωσης  συναντήσεων, σεμιναρίων, 

επίδειξης προϊόντων κλπ. 

Η αίθουσα διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  

 Data Projector 

 Οθόνη προβολής  

 Λευκοπίνακα 

 Laser Pointer 

 Πίνακα σημειώσεων (Flip chart) 

 Ασύρματο Internet 

 Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεδιάσκεψης μέσω Skype  
 

 

 



Αίθουσα Ζέφυρος 

 

Η αίθουσα «Ζέφυρος» χωρητικότητας 25 ατόμων, παρέχει τη δυνατό-

τητα  διοργάνωσης  συναντήσεων, σεμιναρίων, επίδειξης προϊόντων 

κλπ..  

Η αίθουσα διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  

 Data Projector 

 Οθόνη προβολής  

 Laser Pointer 

 Λευκοπίνακα 

 Πίνακα σημειώσεων (Flip chart) 

 Ασύρματο Internet 

 Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεδιάσκεψης μέσω Skype  
 

 

 



Χώρος υποδοχής 

 

 

Χώρος γραμματείας 

Χώρος εστίασης 



 

 

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης 
 

Τηλ: 2310 498205 
Fax: 2310 498280 

conference@certh.gr 
www.certh.gr 


