


     

Το Κέντρο Διάδοσης 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

(ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης θεμελιώθηκε το 2006 και ξεκίνησε
την λειτουργία του για πρώτη φορά τον Απρίλιο 
του 2011.

Στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
(ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, λειτουργούν τρία υπερσύγχρονα 
Αμφιθέατρα, εκθεσιακός χώρος 300τ.μ., αλλά 
και κοινόχρηστοι χώροι ιδανικοί για φιλοξενία 
επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Οι αίθουσες εκδηλώσεων διατίθενται, μετά από 
αίτηση, στα Τμήματα και τις Σχολές του Α.Π.Θ. αλλά 
και σε τρίτους όπως Σύλλογοι, Φορείς και Ιδιώτες.

Για όλες τις εκδηλώσεις υπάρχει η δυνατότητα παροχής του  απαιτούμενου εξοπλισμού 
και της ανάλογης τεχνικής υποστήριξης.
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   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

× Ηχητική εγκατάσταση

× Μικροφωνική εγκατάσταση      
...συνεδριακού τύπου (7 σταθερά  
...μικρόφωνα στο προεδρείο, 1 στο 
..-αναλόγιο του ομιλητή και 
   68 μικρόφωνα κοινού εγκατεστημένα   
...στα καθίσματα)

× Video projector 
   (Panasonic 3500 ansi lumens)

× Οθόνη προβολής 8,00 X 4,40 m

× Εργονομικά καθίσματα με
   πτυσσόμενο αναλόγιο

× Κλιματισμός

× Τρείς καμπίνες ταυτόχρονης
   μετάφρασης

× Wi-Fi

× Μετάδοση Εικόνας - Ήχου της  
...εκδήλωσης μέσω διαδικτύου 
   (Live Web Streaming)

× Ψηφιακή ηχογράφηση της εκδήλωσης

× Οθόνες Η/Υ LCD 21’’

× 1 Wireless presenter

× Δυνατότητα πρόσβασης για Α.μ.Ε.Α   
στο χώρο του Αμφιθεάτρου και στο 
προεδρείο των ομιλητών

×  Βήμα ομιλητών

ΦΟΥΑΓΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ I – ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ



   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

× Ηχητική εγκατάσταση

× Μικροφωνική εγκατάσταση    
...συνεδριακού τύπου (3 σταθερά  
...μικρόφωνα στο προεδρείο, 1 στο  
...αναλόγιο του ομιλητή)

× Δύο ασύρματα μικρόφωνα κοινού

× Video projector 
   (ΑCER 1800 ansi  lumens)

× Οθόνη προβολής 4,00 X 3,00 m

× Εργονομικά καθίσματα με
   πτυσσόμενο αναλόγιο

× Κλιματισμός

× Δύο καμπίνες ταυτόχρονης
   Μετάφρασης

× Wi-Fi

× Μετάδοση Εικόνας - Ήχου της
   εκδήλωσης μέσω διαδικτύου 
   (Live Web Streaming)

× Ψηφιακή ηχογράφηση της εκδήλωσης

× Οθόνες Η/Υ LCD 21’’

× 1 Wireless presenter

× Δυνατότητα πρόσβασης για Α.μ.Ε.Α   
στο χώρο του Αμφιθεάτρου 

×  Βήμα ομιλητών
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ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ II

ΦΟΥΑΓΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ II – ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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Χώρος κατάλληλος για 
τις οργανωτικές ανάγκες 
των εκδηλώσεων 
και για συναντήσεις εργασίας, 
χωρητικότητας 6-15 ατόμων

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ III

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

× Ηχητική εγκατάσταση

× Μικροφωνική εγκατάσταση
   συνεδριακού τύπου 
   (3 σταθερά μικρόφωνα στο 
   προεδρείο, 1 στο αναλόγιο του 
   ομιλητή)

× Δύο ασύρματα μικρόφωνα κοινού

× Video projector 
   (ΑCER 1800 ansi lumens)

× Οθόνη προβολής 3,00 X 2,25 m

× Εργονομικά καθίσματα με 
   πτυσσόμενο αναλόγιο

× Κλιματισμός

× Wi-Fi

× Μετάδοση Εικόνας - Ήχου της 
   εκδήλωσης μέσω διαδικτύου 
   (Live Web Streaming)

× Οθόνη Η/Υ LCD 21’’

× 1 Wireless presenter

× Δυνατότητα πρόσβασης για Α.μ.Ε.Α   
στο χώρο του Αμφιθεάτρου 

×  Βήμα ομιλητών



Το φουαγέ είναι ένας χώρος 300 τ.μ. κατάλληλος για πολλαπλές χρήσεις εκδηλώσεων ή 
συναντήσεων. Mπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος ή/και ως χώρος ανάρτησης 
Posters για τις ανάγκες συνεδρίων κ.ά. 

Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί για συνεδριάσεις 18, 24, 40 ή 50 
ατόμων. 

ΦΟΥΑΓΕ



Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την οργάνωση διαλειμμάτων καφέ, γευμάτων και δεξιώσεων

ΦΟΥΑΓΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥ



Επικοινωνία:
Τ: 2310 994013
F: 2310 200392

Ε: publicity@rc.auth.gr

Για τη διαθεσιμότητα και τις  κρατήσεις αιθουσών, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

http://kedea.rc.auth.gr

Το κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης,
 επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 

στην Πανεπιστημιούπολη μεταξύ 
της Φοιτητικής Λέσχης και 

του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. 

Σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής 
του κτιρίου είναι το χαρακτηριστικό κόκκινο 

χρώμα, που καθιστά το ΚΕ.Δ.Ε.Α. 
νέο χωρικό σημείο αναφοράς στον άξονα 

της 3ης Σεπτεμβρίου.

Το ΚΕ.Δ.Ε.Α. 
εξυπηρετούν οι γραμμές 

του Ο.Α.Σ.Θ.:
2, 7,14,58 Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

17,24,37 Στάση Φοιτητική Λέσχη
10,31 Στάση Αγία Φωτεινή-Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας
27,28,83 Τέρμα Γραμμής


