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Μουσικές συναυλίες, εκθέσεις, 
performances, προβολές, εκπαιδευτικά 
προγράμματα και δράσεις του 
Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, 
σεμινάρια και workshops αφιερωμένα 
στις νέες τεχνολογίες, την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία 
και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα 
είναι μερικές μόνο από τις 800 
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται 
κάθε χρόνο στην Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων, τον αγαπημένο πολυχώρο 
πολιτισμού μικρών και μεγάλων στην 
καρδιά της πόλης.
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Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί .





ΜΟΥΣΙΚΗ

Για ακόμη μία 
χρονιά, δίνουμε 
ραντεβού στην 
Τεχνόπολη και 
υποδεχόμαστε το 
καλοκαίρι μαζί με 
τους αγαπημένους 
μας καλλιτέχνες 
στη σκηνή.





ΜΑΪΟΣ 2017

23–28.05 

17th Athens Technopolis  
Jazz Festival 

31 .05 

30 Χρόνια Αθήνα 9.84  
Πάρτυ Γενεθλίων 
Athens Big Band με τον Δώρο 
Δημοσθένους, Johnny Vavouras and  
the Cadillacs, Λάκης Παπαδόπουλος  
και πολλοί guests

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

09.06 

Γιώτα Νέγκα 
Μαζί της οι συνθέτες:  
Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, Θέμης 
Καραμουρατίδης, Βαγγέλης Κορακάκης, 
Σταμάτης Κραουνάκης, Κώστας Λειβαδάς 
 

10.06 
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή 
Αιμοδότη 2017 
Λουδοβίκος των Ανωγείων, Zekiye Yurekli  
«Ala Turka Ala Greka», Xρίστος Τζιφάκις 
(Κιθάρα flamenco) 

23 .06 

Κωστής Μαραβέγιας  
 

26 .06 
20 χρόνια Δημήτρης Μπάσης 

28.06 

Postmodern Jukebox 
Orchestra 
 

29.06 
Breakin’ Mozart

ΜΟΥ Σ Ι Κ Η #KatheMeraTexnopol i
ΜΑΪΟΣ 2017 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018



ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

01–02 .07  

Athens School Festival
 
03 .07 

Αλκίνοος Ιωαννίδης 
 
04.07 

Μουσική εκτός Στέγης: 
Kamasi Washington 
 
05.07 

Imam Baildi
 
09.07 

Full Moon Fiesta
 
10.07 

Πάνος ΜΟυΖΟυΡάκηΣ  
and the MOuZiCiANs
 
12 .07 

LP – Monophonics  
– Lola Marsh – Angelika Dusk
Η καλοκαιρινή γιορτή του Gazarte 
 
13 .07 

Συμφωνική ορχήστρα  
Δήμου Αθηναίων & 
TANGartO 
 

14 .07 

Big Band Δήμου Αθηναίων  
& Craig Bailey 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

02 .09 

Οι La Femme στην Αθήνα
 
04–05.09  

Νατάσσα Μποφίλιου 
ΒΑΒΕΛ 2 - Summer Edition 
Θέμης Καραμουρατίδης 
Γεράσιμος Ευαγγελάτος
 
16 –17.09 

Djangofest Athens
 
19.09 

Συναυλία Περιοδικού 
Δρόμου «Σχεδία»

Περισσότεροι καλλ ιτέχνες θα 
ανακοινωθούν σύν τομα

ΜΟΥ Σ Ι Κ Η #KatheMeraTexnopol i
ΜΑΪΟΣ 2017 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018







ΦΕΣΤΙΒΑΛ / 
ΘΕΣΜΟΙ



01.05–08.10.17   

Dinner in the Sky
 
23–28.05/17–18 .06
16 –17.09/07–08.10 

The Meet Market
 
16 –18 .06 & 17–19.11 

Vinyl Market

ΜΑΪΟΣ 2017

05–07.05 

Ελλάδα, Γιορτή, Γεύσεις - 
Αθηνόραμα
 
18–21 .05 

Burger Fest ‘17
 
23–28.05 

17th Athens Technopolis  
Jazz Festival
 
23–28.05 

Metapolis | Έκθεση 
Φωτογραφίας “LOSS”

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

24–25.06 

Spoudase 2017 
1η Έκθεση για Προπτυχιακές & 
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
 
02–05.06 

Athens Circus Festival 6th 
Edition
 
03–04.06 

Gaming Festival
 
10.06  

Παγκόσμια Ημέρα  
Εθελοντή Αιμοδότη
 
26 .06 –02 .07  

Έκθεση Γλυπτικής ΚΕΘΕΑ 
Διάβαση

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 

09.07 

Full Moon Fiesta
 
09.07 

Vegan Life Festival

ΦΕ Σ Τ Ι ΒΑ Λ  /  ΘΕ ΣΜΟΙ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

16 –17.09 

DjangoFest Αthens
 
22–24.09 

8th Athens Bike Festival
 
30.09 – 02 .10 

2nd Athens Coffee Festival 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

14–15.10 

Ημέρες Καριέρας
 
19–22 .10 

eHealth Forum 17:  
“e-Health: Equal access to 
health & sustainable growth”
 
22 – 24.10 

17th International HL7 
Interoperability Conference 
- IHIC 17: “Re-shaping 
Healthcare Systems”
 
27 – 29.10 

36η Πανελλήνια Έκθεση 
– Διαγωνισμός Στατικού 
Μοντελισμού IPMS Hellas



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 
07 - 08.11 

Athens Bar Show 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 
01 .12 .17–07.01 .18  

The Christmas Factory

2018 

The Meet Market

17.03 

TEDxAUEB
 
20 – 22 .04 

Vintage Toys 18
 
25 – 29.04 

Athens Science Festival 2018

«Το παιδί, η πόλη και τα 
μνημεία» 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία 
της Αθήνας

Μια πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων 
για την αγωγή των παιδιών στις αξίες και 
τη φροντίδα της πόλης ως πυρήνα της 
δημοκρατίας και του πολιτισμού. 

Τη σχολική χρονιά 2016-2017, το 
πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 
20 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία 
της Αθήνας από την Τεχνόπολη και τα 
Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
και Πολιτιστικών Θεμάτων της  
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Α΄ Αθηνών. 

Για την επόμενη σχολική χρονιά, 
προγραμματίζεται η συνέχιση του 
προγράμματος και η διεύρυνσή του και 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 
30.05.17 | Γιορτή λήξης της πιλοτικής 
φάσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση - 
Έκθεση των έργων των παιδιών

(Δεξαμενές Καθαρισμού)

29.10.17 | Γιορτή έναρξης της πιλοτικής 
φάσης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΦΕ Σ Τ Ι ΒΑ Λ  /  ΘΕ ΣΜΟΙ



Y ιοθετούμε τα αγάλματα 

Νο ιαζόμαστε γ ια τον δημόσιο χώρο 

Γ ινόμαστε ενεργοί πολ ίτες

το παιδί, η πόλη και τα μνημεία
Πιλοτικό πρόγραμμα για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Αθήνας

Μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων

μια πρωτοβουλία με τη συνεργασία

χορηγoί επικοινωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

www.kids4thecity.gr

με τη συμμετοχή

Γιατί η πόλη είναι μνήμη και πολιτισμός!
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΜΑΘΗΣΗ



28.05 / 10.09 / 15.10.17  

Μικροί κηπουροί με πινέλα 
 
Υπαίθριο εικαστικό εργαστήριο 
κηπουρικής 

20-21 .05.17 
Θεματικά Εικαστικά 
Εργαστήρια  

Ξεκινώντας με το Burger Fest ‘17, το 
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
προσφέρει νέα εικαστικά εργαστήρια 
για παιδιά, ειδικά σχεδιασμένα  και 
προσαρμοσμένα  στη θεματική των 
εκδηλώσεων και των φεστιβάλ που 
διοργανώνονται στην Τεχνόπολη. 

Μείνετε συν τον ισμένοι γ ια 
περισσότερα!

19.06 - 14 .07.17  

Summer Camp στην 
Τεχνόπολη 

Μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία 
4 εβδομάδων που περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικά προγράμματα, 
συναρπαστικές ιστορίες εφευρέσεων, 
εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, 
ραδιοφωνικές εκπομπές, τσίρκο για 
παιδιά, body music, video animation, 
ζωγραφική, χορό, πολύ παιχνίδι και 
ακόμα περισσότερο κέφι...

19 - 23 .06 | 1η εβδομάδα  
«Μαγεία κι εφευρέσεις»

26 - 30.06 | 2η εβδομάδα 
«Τέχνες και μικροί καλλιτέχνες»

03 - 07.07 | 3η εβδομάδα 
«Ρομπότ και πειράματα»

10 - 14 .07 | 4η εβδομάδα 
«Σώμα και κίνηση»

Μια δ ιοργάνωση του Βιομηχαν ικού 
Μουσείου Φωταερίου, σε συνεργασία 
με το εργαστήριο παραστατικών 
τεχνών Ar t fygio-Τεχνών το Καταφύγ ιο

Δ Η Μ ΙΟΥ ΡΓ Ι Κ Η  Μ ΑΘΗ Σ Η
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07.05 / 18 – 25.06 / 17.09 /  
14 – 22 .10.17 

Στην αυλή του εργοστασίου 

Μια νέα ξεχωριστή σειρά εικαστικών 
παιχνιδιών... στη μεγάλη μας αυλή! 
Οι μικροί μας φίλοι απασχολούνται  
δημιουργικά, έρχονται σε επαφή με 
την τέχνη πέρα από το πλαίσιο ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος και 
πειραματίζονται με μικτές τεχνικές και 
νέους τρόπους έκφρασης.

11 .06 / 29.10.17  

Ένας ποντικός τρύπωσε  
στο Γκάζι 

Φοράμε τα μουστάκια μας, 
μεταμορφωνόμαστε για λίγο σε μικρά 
τρωκτικά και τρυπώνουμε μαζί με έναν... 
ασυνήθιστο ξεναγό σε κάθε κρυφή γωνιά 
του παλιού εργοστασίου φωταερίου.

18 .06 / 17.09 / 08.10 /  
19.11 .17  

Κυριακές στην Τεχνόπολη 

Μια Κυριακή κάθε μήνα, 
πραγματοποιείται μια σειρά πρωτότυπων 
εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών 
δράσεων για παιδιά και τις οικογένειές 
τους, με ελεύθερη είσοδο. 





ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ



14 .05.17  

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 
«Εργασία και χαρά...(;)» 

Από τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες 
στις βιομηχανίες ως το σύγχρονο 
εργασιακό stress

Ξενάγηση ενηλίκων για τις συνθήκες 
εργασίας στο εργοστάσιο φωταερίου 
από τον ιστορικό-ερευνητή Γιάννη 
Στογιαννίδη

Βιωματικό εργαστήριο διαχείρισης 
εργασιακού άγχους, σε συνεργασία με 
τον Οργανισμό Γυναικών Επιχειρηματιών 
και Επαγγελματιών Αθήνας (BPW Athens)

Yoga stress workshop, σε συνεργασία με 
το Εργαστήριο Παραστατικών Τεχνών-
Artfygio - Τεχνών το καταφύγιο

22 - 24 .09.17  

Ευρωπαϊκές Ημέρες 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

160 χρόνια Γκάζι
Το παλιό εργοστάσιο φωταερίου 
γιορτάζει τα 160 του χρόνια με μια σειρά 
συναρπαστικών εκδηλώσεων για μικρούς 
και μεγάλους. 

• Το εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας 
Η ιστορία, η Τεχνόπολη, οι άνθρωποι, το 
μουσείο

Θεματικές ιστορικές ξεναγήσεις στο 
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου με 
αφορμή τον κατάλογο του μουσείου
 
• Βάλε χρώμα στο εργοστάσιο 
Ένα πολύχρωμο κυνήγι θησαυρού για 
οικογένειες με θέμα το παλιό εργοστάσιο 
φωταερίου

• Το Θέατρο στο Βιομηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου
Παραστάσεις θεατρικών κειμένων, 
μονολόγων και παραμυθιών που 
προέκυψαν από τον ομώνυμο διαγωνισμό

• Ξενάγηση και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
στη νοηματική γλώσσα 
Για κωφούς, βαρήκοους και ακούοντες 

 

Β ΙΟΜ Η Χ Α Ν Ι ΚΟ  ΜΟΥ Σ Ε ΙΟ 
Φ Ω ΤΑ Ε Ρ ΙΟΥ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Έκθεση με θέμα τις 
καινοτομίες στην ελληνική 
βιομηχανία

Ιστορική έκθεση με στόχο την 
παρουσίαση σημαντικών βιομηχανιών 
που δραστηριοποιήθηκαν στην  
Ελλάδα, από τα μέσα του 19ου αι.  
ως την αποβιομηχάνιση (τέλη του  
20ου αι.), μέσα από σημαντικά εκθέματα, 
προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφίες, 
οπτικοακουστικό υλικό και παράλληλες 
δράσεις.

Θα ανακοινωθούν σύν τομα 
περισσότερες δράσεις γ ια όλους! 
Μείνετε συν τον ισμένοι !

Συνεχίζονται 
και φέτος...
...τα καθιερωμένα προγράμματα του 
Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου 
για σχολικές ομάδες, οι ξεναγήσεις 
και τα εργαστήρια εκπαιδευτικής 
ρομποτικής, video animation, εικαστικών 
και αφήγησης για παιδιά και εφήβους, 
σε συνεργασία με αναγνωρισμένους 
καλλιτέχνες και έμπειρους παιδαγωγούς. 

Από το Σεπτέμβριο του 2017, το 
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και 
το INNOVATHENS διοργανώνουν νέους 
κύκλους εργαστηρίων αφιερωμένους 
στις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες.





INNOVATHENS



Get into Games (GiG)
4 στάσεις - 1 ταξίδι στο συναρπαστικό 
κόσμο του gaming

22-23 .04.17 | GiG > Edu
Serious games και πώς μπορούν να 
λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικά εργαλεία 
/ ως ερμηνευτικά μέσα σε μουσεία και 
πολιτιστικούς οργανισμούς / ως μέσα 
αποκατάστασης

17-29.07.17 | GiG > Create
Από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
χαρακτήρων μέχρι το sound design και 
το οπτικό περιβάλλον σε ένα bootcamp 2 
εβδομάδων 

16 -17.09.17 | GiG > Urban
Location-based games /  
κυνήγι θησαυρού / πολύ παιχνίδι

18-19.11 .17 | GiG > Ignite
Ενίσχυση επιχειρηματικότητας /  
partner matching / oμιλίες

22 .05.17 

2nd Mobility Fair
Έκθεση για υποτροφίες, σπουδές και 
μετεκπαίδευση, στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό.

Μία συνδιοργάνωση με το ΙΚΥ, το Br i t ish 
Counci l  κα ι το δίκ τυο φοιτητών Erasmus 
Ελλάδας.

16 .06.17 

Science & Technology: 
Innovation from the  
UK & Greece

Μία συνδιοργάνωση με τη Βρεταν ική 
Πρεσβεία & το Βr i t ish Counci l  Greece

I N NOVAT H E N S

What’s new?



01 – 09.07.17  

Amorφous Summer Camp

Διεπιστημονικά workshops, events και 
εκθέσεις στην πόλη της Ελευσίνας και 
στο INNOVATHENS

Aναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί, ανήσυχοι 
εκπαιδευτικοί και πρωτοπόροι designers 
θα εργαστούν μαζί με παιδιά, μαθητές, 
φοιτητές και κοινότητες μεταναστών 
προσπαθώντας να πραγματευτούν το 
ζήτημα των μαζικών μεταναστευτικών 
ροών στην Ευρώπη, που εξακολουθεί να 
είναι ρευστό, χωρίς παγιωμένη μορφή, 
να το κατανοήσουν, να το ερμηνεύσουν 
αλλά και να θέσουν νέα, καίρια 
ερωτήματα. 

Σε συνεργασία με την Ελευσίνα – 
Πολιτ ιστ ική Πρωτεύουσα 2021 κα ι με 
την υποστήριξη του προγράμματος 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23 .09.17  

Moving in(to) the City  
Με αφορμή το 8th Athens Bike Festival

04.10.17 

30 Xρόνια Αθήνα 9.84:  
Tech n News

 

Επιχειρηματικός Επιταχυντής

2 νέοι θεματικοί κύκλοι Food for Business 
& Creative Industries

3μηνο πρόγραμμα ενίσχυσης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας startups 
και επιχειρήσεων που παρέχει διάγνωση 
αναγκών, σεμινάρια, εξατομικευμένο 
mentoring και coaching

Forward. From the lab to 
society

Το INNOVATHENS ενισχύει τη διάχυση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στο 
ευρύ κοινό, μέσω εναλλακτικών και 
καινοτόμων δράσεων και υπηρεσιών 
υψηλών προδιαγραφών.

#KatheMeraTexnopol i
2017 - 2018



eCraft2Learn

Το INNOVATHENS μαζί με 11 
διακεκριμένα πανεπιστήμια και 
εταιρείες (University of Eastern Finland, 
EDUMOTIVA, Mälarden University of 
Sweden, Zentrum für Soziale Innovation, 
The University of Oxford, SYNYO 
GmbH, University of Dundee, University 
of Padova, EVOTHINGS, Arduino, 
ULTIMAKER) συμμετέχει στο eCraft2Learn 
(Horizon 2020), ένα πρόγραμμα 
που έχει στόχο να δημιουργήσει 
ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα 
μάθησης: μια πλατφόρμα που θα 
παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με 
τις επιστήμες, τις νέες τεχνολογίες, τη 
μηχανική, τα μαθηματικά και τις τέχνες 
(STEAM education) και να αναπτύξουν 
δεξιότητες μέσα από σύγχρονα εργαλεία, 
ψηφιακά και μη, προτείνοντας μια νέα 
μεθοδολογία στην εκπαίδευση (digital 
fabrication & maker movement).

project.ecraft2learn.eu

ALIEN project

Το Alien (Advanced Learning and 
Inclusive EnviroNment) είναι ένα 
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο 
από το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για την υλοποίηση του οποίου 
συνεργάζονται φορείς και ιδρύματα 
από την Πολωνία (Polish Japanese 
Academy of Information Technology, 
Warsaw School of Economics), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (Glyndwr University, 
University of the West of Scotland), τη 
Φινλανδία (Aalto University) και την 
Ελλάδα (Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων). 
Στόχος του είναι να συμβάλει στη 
βαθιά κατανόηση της πολυπλοκότητας 
των μεταναστευτικών ροών στην 
Ευρώπη μέσα από το συνδυασμό των 
προοπτικών διαφορετικών κλάδων - 
οικονομικών, εκπαίδευσης, πολιτικής, 
κοινωνιολογίας και κοινωνικής 
πολιτικής και σχεδιασμού. Στις ποικίλες 
δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
Alien, συμπεριλαμβάνονται living labs 
-ομάδες εργασίας μεταξύ φοιτητών, 
ακαδημαϊκών και ειδικών- μια ανοιχτή 
ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς και 
εγχειρίδια καινοτόμων μεθοδολογιών που 
εστιάζουν σε θέματα μετανάστευσης.

alien.pja.edu.pl

I N NOVAT H E N S



Συνεχίζονται...
09 – 22 .10 / 04 – 17.12 .17 

Innovathens labs 

Εντατικά εργαστήρια ενηλίκων που σου 
δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξεις 
νέες δεξιότητες και να έρθεις σε επαφή 
με σύγχρονα εργαλεία που κάνουν ένα 
βιογραφικό ενημερωμένο και ελκυστικό.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται διαρκώς. 
Δες το αναλυτικά στο innovathens.gr

Κάθε μήνα
• Tα καθιερωμένα εργαστήρια 
ανάπτυξης τεχνικών, επαγγελματικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων:
Samsung Service Lab // παροχή 
επισκευαστικών υπηρεσιών σε 
smartphones

Presentation & Communication Skills // 
σεμινάρια soft skills, σε συνεργασία με  
το British Council

Market Yourself // σεμινάρια soft skills, 
σε συνεργασία με την People for Business

Marketing & Branding, Management, HR // 
εργαστήρια επιχειρηματικότητας,  
σε συνεργασία με το ΚΕΑΚ 

• Startup Grind // firechat με 
επιτυχημένους επιχειρηματίες, 
σε συνεργασία με την Google for 
Entrepreneurs και τον ΣΕΚΕΕ 

• SciFY Academy // σεμινάρια 
τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας,  
σε συνεργασία με τη Science For You 

• Meetups: Prod.Active, JavaScript, 
WordPress 

• BPW Athens Seminars // 
επιχειρηματικότητα και εργασιακός 
χώρος, σε συνεργασία με τον   
Οργανισμό Γυναικών Επιχειρηματιών  
& Επαγγελματιών Αθήνας

#KatheMeraTexnopol i
2017 - 2018



Στην 
Τεχνόπολη
μπορείς 
ακόμα...

#ΚatheΜeraΤexnopoli

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

Απόλαυσε την Αθήνα από το ψηλότερο 
κτίριο του παλιού εργοστασίου με 
θέα 360°, περιηγήσου ψηφιακά στους 
χώρους του μουσείου και ακολούθησε τις 
προτεινόμενες διαδρομές στην πόλη.

SHOP 

Στο Industrial Gas Museum Shop θα 
βρεις ξεχωριστά δώρα για μικρούς και 
μεγάλους.

Ανακάλυψε μοναδικά αντικείμενα και 
κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες 
σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, 
τη βιομηχανική κληρονομιά, την 
αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη 
φιλοσοφία και πολλά-πολλά ακόμα...

ATHENS BIKES

Χρησιμοποίησε ένα από τα Athens Bikes 
που βρίσκονται στον πρώτο σταθμό bike 
sharing της Αθήνας. Ανακάλυψε την 
πόλη με ποδήλατο ακολουθώντας δύο 
προτεινόμενες διαδρομές, στα μνημεία 
της Αθήνας και στο εμπορικό τρίγωνο. 
Μπορείς ακόμα να κάνεις τη βόλτα σου 
στον ποδηλατόδρομο που ξεκινά από το 
Γκάζι (γέφυρα Πουλοπούλου) και φτάνει 
μέχρι το Φάληρο.

SKY WALK

Αιωρούμενες γέφυρες και μονοπάτια, 
παρατηρητήρια και μια τεράστια 
τσουλήθρα-τούνελ συνθέτουν την 
εντυπωσιακή κατασκευή του Sky Walk, 
του πρώτου πιστοποιημένου action park 
της χώρας, ενός υπερσύγχρονου χώρου 
παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε 
ηλικίας. 

Σκαρφάλωσε, ισορρόπησε και ακόνισε τη 
φαντασία σου... στον αέρα! 





CAFÉ

Στο καφέ μας μπορείς να απολαύσεις 
τον καφέ, το χυμό και το σνακ σου ή να 
διοργανώσεις το παιδικό σου πάρτυ,  
σε έναν μοναδικό χώρο βιομηχανικής 
αισθητικής στο κέντρο της πόλης.

Το ανανεωμένο μενού μας περιλαμβάνει 
φρέσκες σαλάτες, λαχταριστά burgers, 
pasta, προτάσεις για το κυριακάτικο 
brunch και ειδικά διαμορφωμένο παιδικό 
μενού.

DINNER IN THE SKY

Ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία με θέα την 
πόλη. Ένα εστιατόριο στον ουρανό, μια 
διαφορετική γευστική πρόταση, έρχεται 
για δεύτερη φορά στην Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων για να μας συναρπάσει. 
Ένα τραπέζι 22 ατόμων, έμπειροι σεφ και 
ένα υπέροχο μενού 5 πιάτων... και όλα 
αυτά στα 50 μέτρα ύψος.









ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πειραιώς 100, Γκάζι 11854 
Τ.  213 0109300 
Φ.  213 0109311 
Ε. info@athens-technopolis.gr

www.technopolis-athens.com

 
#KatheMeraTexnopoli

Πώς φτάνεις ;

Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός» 
Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια),  
στάση «Φωταέριο» 
Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18 
στάση «Φωταέριο»

Προσβασιμότητα:

Το INNOVATHENS και όλοι οι ισόγειοι χώροι του 
Bιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, όπως και το 
Παρατηρητήριο στον Πύργο του Νέου Υδαταερίου, 
είναι προσβάσιμοι για άτομα με κινητικά 
προβλήματα. 


