ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ισχύει για το 2017)
Το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου Γ. Ηλιόπουλος (Σ.Κ.Μ.) είναι ένα σύγχρονο
συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο, το οποίο εδρεύει στο Αδάμαντα
Μήλου, σε ένα ανακαινισμένο και κατάλληλα διασκευασμένο εργοστάσιο
επεξεργασίας καολίνης του 1925. Το κέντρο φιλοξενεί συνέδρια και πολιτιστικές
εκδηλώσεις (σεμινάρια, ομιλίες, παρουσιάσεις, προβολές, θεατρικές παραστάσεις,
ποίκιλλες εκθέσεις κλπ).
Όλοι οι κλειστοί χώροι του Κέντρου κλιματίζονται. Οι χώροι για το κοινό είναι
προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Το Κέντρο λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα υπό τον
τίτλο «Συνεδριακό Κέντρο Μήλου Γ. Ηλιόπουλος»
1. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Το Κέντρο αποτελείται από δύο κτιριακά συγκροτήματα : Το Κεντρικό Κτήριο Α και
την Πτέρυγα Ευριπίδης Μαυρομμάτης (Κτήριο Β).
Α. Κεντρικό Κτήριο Α
 Η Κεντρική Αίθουσα Συνεδρίων Α1, βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο. Είναι
εξοπλισμένη με πλήρες οπτικοακουστικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει
τρεις θαλάμους για ταυτόχρονη μετάφραση σε δύο γλώσσες, ηλεκτροκίνητες
οθόνες, σύστημα προβολής οροφής (400Χ450 εκ.), ηλεκτροκίνητα σκίαστρα
υαλοστασίων, ηχητική κάλυψη συνεδρίων, παρουσιάσεων και ομιλιών με
μικροφωνική και μεγαφωνική εγκαταστάσεις ( 13 μικρόφωνα, ηχοστήλες,
ηχεία).
Η αίθουσα Α1 διαθέτει θεατρική σκηνή και εξώστη 50 καθισμάτων.


Η Αίθουσα Συνεδρίων Α2, αποτελεί συνέχεια της αίθουσας Α1, από την
οποία χωρίζεται με πλήρως ηχομονωμένο κινητό διαχωριστικό πέτασμα.
Αναλόγως των φιλοξενουμένων εκδηλώσεων, και κατόπιν έγκαιρης
προειδοποιήσεως, εξοπλίζεται με κατάλληλο ανεξάρτητο οπτικοακουστικό
σύστημα.
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Η Αίθουσα Συνεδρίων Α Οι αίθουσες Α1 και Α2 μπορούν να ενωθούν σε μία,
την Αίθουσα Α, για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυανθρώπων συνεδρίων ή
άλλων εκδηλώσεων.
`

Β. Πτέρυγα Ευριπίδη Μαυρομμάτη (Κτήριο Β)
Η Πτέρυγα Ευριπίδη Μαυρομμάτη (Κτήριο Β) διαθέτει τρεις ανεξάρτητες
αίθουσες Β1, Β2 και Β3.


Η αίθουσα Β1, βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του κτηρίου Β, με ανεξάρτητο
οπτικοακουστικό εξοπλισμό (προβολέα δεδομένων, μικρόφωνα, μεγάφωνα).



Η αίθουσα Β2, βρίσκεται στο κέντρο του κτηρίου Β. Στην Β2 στεγάζεται η
ανοικτή στο Κοινό Βιβλιοθήκη του Κέντρου. Όμως, εάν ζητηθεί, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως αίθουσα συνεδρίου. Προς τούτο διαθέτει σύστημα
υποδοχής κατάλληλου οπτικοακουστικού εξοπλισμού, ο οποίος παρέχεται
από το Συνεδριακό Κέντρο, κατόπιν συνεννοήσεως.



Η αίθουσα Β3, είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που συνήθως
χρησιμοποιείται στα διαλείμματα για τον καφέ των συνέδρων, για γεύμα ή
δείπνο. Επίσης στεγάζει χώρους για διαφημιστικά περίπτερα. Σε περίπτωση
όμως που χρειαστεί μπορεί να εξοπλιστεί κατάλληλα και για συνεδριάσεις.

Οι διαστάσεις και η κατά προσέγγιση χωρητικότητα των αιθουσών δίδονται στον
κατωτέρω πίνακα.
Θέατρο Σχολείο

Χώρος Μήκος Πλάτος Υψος

Π

Κοκτέηλ Δείπνο

m2

A1

19

10

10

190

280*

120

50

210

160

A2

10

10

5

100

120

60

30

110

80

A

29

10

-

290

400*

180

80

330

250

B1

11.50

8.70

3.70

100

120

60

30

110

80

B2

7.75

7.10

3.50

55

40

30

25

60

30

B3

11.50

8.50

3.50

98

40

40

25

80

40

* Περιλαμβάνονται τα 50 καθίσματα του εξώστη
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2. ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Χώρος Γραμματείας. Για την υποστήριξη των συνεδρίων υπάρχει κατάλληλα
εξοπλισμένος ειδικός χώρος στο φουαγέ του Κεντρικού κτηρίου για άμεση
επαφή με τους συνέδρους.
Γραφείο Συνέδρων. Οι σύνεδροι μπορούν να χρησιμοποιούν ανεξάρτητο γραφείο
( 15 τ.μ. ) με δυνατότητα διαδικτύου. Οι Σύνεδροι έχουν δυνατότητα χρήσεως
έγχρωμου εκτυπωτή, σαρωτή (scanner), αυτόματου φωτοτυπικού μηχανήματος,
και ανεξάρτητης γραμμής τηλεφώνου και fax.
Σύνδεση με διαδίκτυο (ADSL). Διατίθεται αίθουσα Intenet για ταυτόχρονη χρήση
από δεκατέσσερα άτομα. Υπάρχει και δυνατότητα ασύρματης διασυνδέσεως
( Wi-Fi ), σε περιοχές που δεν επηρεάζουν την διεξαγωγή των συνεδρίων.
Κουζίνα. Το Κέντρο δεν παρέχει δυνατότητα παρασκευής φαγητών, διαθέτει όμως
κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη για την υποστήριξη σερβιρίσματος
παρασκευασμένων φαγητών (catering)
στο σύνολο των φιλοξενουμένων
ατόμων.
Το Κέντρο έχει τη δυνατότητα να σερβίρει καφέ κατά τα διαλύματα ή καθ’ όλη τη
διάρκεια του Συνεδρίου.
Αίθριο. Αυλή 100 τετραγωνικών μέτρων προστατευόμενη πανταχόθεν από τον άνεμο
και κατάλληλα διαμορφωμένη, προσφέρεται ως εξαιρετικά ευχάριστος χώρος
συνάντησης για καφέ, συζήτηση ή και φαγητό.
Περιβάλλον. Το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου βρίσκεται σε οικόπεδο εκτάσεως 10.000
τετ. μέτρων, περιβαλλόμενο από προστατευτικό κιγκλίδωμα με κυρία είσοδο η
οποία, για λόγους προστασίας, κλειδώνεται μετά το πέρας των εκδηλώσεων. Οι
εξωτερικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί από αρχιτέκτονες τοπίου, ώστε να
βρίσκονται σε αρμονία με τα κτήρια του Κέντρου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δυτική μαρμάρινη αυλή του Κέντρου, εκτάσεως 600 τετ.
μέτρων, η οποία αποτελεί τμήμα 2.000 τετ. μέτρων πρασίνου, προσφέρει
πανοραμική θέα του Κόλπου και των χωριών της Μήλου. Διατίθεται για
δεξιώσεις και εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και ορισμένες του ετήσιου
«Φεστιβάλ Μήλου»
Parking. Το κέντρο διαθέτει ιδιωτικό χώρο για στάθμευση 150 αυτοκινήτων
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ.
Προκειμένου το Κέντρο να μπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες του καλύτερα,
πρέπει οι ανάγκες τους να είναι γνωστές μερικές εβδομάδες ενωρίτερα. Για το
λόγο αυτόν ο μελλοντικός χρήστης θα πρέπει να συμπληρώνει σχετικό έντυπο
(βλέπε http://www.miloscenter.gr/ Πληροφορίες & Κρατήσεις / «Φόρμα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος») με τις ανάγκες του τουλάχιστον ένα μήνα προ της
αιτούμενης ημερομηνίας χρήσεως.
Η χρέωση για τη χρήση των χώρων και υπηρεσιών για επιστημονικά συνέδρια
κατά το 2015 έχει ως ακολούθως:
Αίθουσα Α και ολόκληρο το κέντρο:
Αίθουσα Α2 μόνο :
Αίθουσα Β1 ή Β2 ή Β3 :
Χρήση οπτικοακουστικών συστημάτων
Χρήση μεταφραστικού συστήματος

775 € ανά ημέρα ή μέρος αυτής
415€ ανά ημέρα ή μέρος αυτής
310€ ανά ημέρα ή μέρος αυτής
210 € ανά ημέρα ή μέρος αυτής
2 € ανά άτομο και ημέρα

Για την προσφορά καφέ η χρέωση είναι :
Καφές (χωρίς συνοδευτικά) για τα 2 διαλύματα
1 € ανά άτομο και
ημέρα
Συνοδευτικά του καφέ, αναλόγως των αιτουμένων συνοδευτικών.
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος από 1/6/2016 για
το ΣΚΜ είναι 24%.

Η Χρήση της Δυτικής Αυλής (εκτάσεως 600 τ.μ.) για δεξιώσεις και εκδηλώσεις
δίδεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας.
Όροι πληρωμής.
Ποσό ίσο προς το 20% της προϋπολογιζόμενης συνολικής χρεώσεως καταβάλλεται με την
επιβεβαίωση των ημερομηνιών της εκδηλώσεως. Το υπόλοιπο 80% καταβάλλεται 10 ημέρ
ες προ της ημερομηνίας ενάρξεως
Η χρήση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος μέχρι 50 αντίγραφα ημερησίως
παρέχεται δωρεάν. Για περισσότερα από τα 50 φωτοαντίγραφα η χρέωση είναι 5
λεπτά του € ανά αντίγραφο.
Οι χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Συνεδριακού Κέντρου, επιβαρύνονται μόνο
με τη χρέωση του ΟΤΕ.
Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες (τεχνική υποστήριξη, internet, εμφιαλωμένο νερό
parking, ασφάλεια) συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις των αιθουσών.
.
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4. ΠΩΣ ΦΘΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΛΟΥ.
Οι εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου Μήλου – Γεώργιος Ηλιόπουλος
απέχουν από το λιμάνι του Αδάμαντα περίπου 2 χιλιόμετρα, ευκαιρία για 20 - 25
λεπτών ευχάριστο περίπατο κατά μήκος της ακτής, υπάρχουν όμως και Ταξί
διαθέσιμα.
Για ομαδικές μεταφορές προς και από το Κέντρο, οι διοργανωτές των
συναντήσεων μπορούν να έλθουν σε συνεννόηση με το τοπικό ΚΤΕΛ.

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Υπηρεσίες εστιάσεως δεν παρέχονται από το Συνεδριακό Κέντρο, διατίθεται
όμως, χωρίς χρέωση, η χρήση των χώρων του Κέντρου για προσφορά
γεύματος, υπό την προϋπόθεση ότι η απ’ ευθείας συμφωνία που θα γίνεται
με τον πάροχο
υπηρεσιών catering να περιέχει ρητή συμφωνία για
συμμόρφωση με τους νόμους υγιεινής και ασφαλείας ως και καθαρισμού των
χώρων εστιάσεως μετά το γεύμα.
2. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών ο χρήστης υποχρεούται στην αποκατάστασή τους.
3. Σε όλους τους κλειστούς χώρους του Κέντρου απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα.
Επίσης, απαγορεύεται η κατανάλωση αναψυκτικών, ποτών και τροφίμων, εντός των
συνεδριακών χώρων που δεν έχουν ορισθεί ως χώροι γεύματος και παροχής καφέ.
4. Η χρήση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται αποκλειστικά και μόνον απ
ό τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους του Κέντρου. Ο κινητός και γενι
κότερος εξοπλισμός του Κέντρου δεν δανείζεται σε άλλους φορείς για χρήση εκτός
Κέντρου. Επίσης, ο σταθερός εξοπλισμός δεν μετακινείται από τη θέση όπου έχει το
ποθετηθεί.
5. Εάν οι διοργανωτές το επιθυμούν, η εκδήλωσή των σε περίληψη μπορεί να αναρτη
θεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.miloscenter.gr . Παραπομπή (link) σε
άλλη ιστοσελίδα μπορεί να γίνει.
6. Επί πλέον πληροφορίες για το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου - Γεώργιος Ηλιόπουλος σ
τη διεύθυνση www.miloscenter.gr
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