


Διάθεση χώρων Μουσείου Ιστορίας

Tο Μουσείο Ιστορίας σε εφαρμογή της από 27-4-2016 απόφασηςτης
Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  
διαθέτει χώρους προς χρήση για την υλοποίηση επιστημονικών,
πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων τόσο σε μέλη Δ.Ε.Π. και  
Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α. όσο και σε εξωπανεπιστημιακούς φορείς και  
φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι που διατίθενται είναι:
- οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του ισογείου
- αίθουσα σεμιναρίων στον 1ο όροφο
- οι αύλειοι χώροι
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των χώρων και το κόστος  

χρήσης παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 210 368 9502 – 08
(καθημερινά 09:00 – 16:00)

Ακολουθεί η περιγραφή των χώρων και φωτογραφικό υλικό.



Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
«Καθηγητού Ηλία Κρίσπη»

• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
καθήμενοι: 70 -80 άτομα (ανάλογα με την
διάταξη και το είδος της εκδήλωσης)

όρθιοι: 200 άτομα
• ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Συνέδρια, βιβλιοπαρουσιάσεις, συνεντεύξεις  
τύπου, διαλέξεις, συναυλίες, περιοδικές
εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια,
μαθήματα, εταιρικές εκδηλώσεις,
κινηματογραφικές προβολές, ποιητικές  
βραδιές, κ.ά.

• ΠΑΡΟΧΕΣ
projector, οθόνη προβολής, laptop (Windows  
7), μικροφωνική υποστήριξη, Pointer, πιάνο,  
καθίσματα, τραπέζια (5), πόντιουμ, αναλόγιο

Διατίθεται και ο αύλειος χώρος για  
διαλείμματα καφέ και φαγητού

Οι αίθουσες ανακαινίστηκαν χάρη στην 

ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Διεθνών 

Νομικών Μελετών «Καθηγητού Ηλία Κρίσπη

και Δρ. Αναστασίας Σαμαρά Κρίσπη» 



Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
«Καθηγητού Ηλία Κρίσπη»



Αίθουσα 1ου ορόφου

• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

καθήμενοι: 40 (το ανώτατο)

• ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

συνεντεύξεις τύπου, διαλέξεις,  
εκπαιδευτικά σεμινάρια,
μαθήματα, εταιρικές εκδηλώσεις,
κ.ά.

• ΠΑΡΟΧΕΣ

projector, οθόνη Plasma, laptop  
(Windows 7), pointer, πιάνο,  
καθίσματα, πόντιουμ, αναλόγιο



Άνω αύλειος χώρος

• ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
καθήμενοι: 120 άτομα (ανάλογα με την
διάταξη και το είδος της εκδήλωσης)

όρθιοι: 200 άτομα
• ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Βιβλιοπαρουσιάσεις, συνεντεύξεις τύπου,  
διαλέξεις, συναυλίες, θεατρικές  
παραστάσεις, χορευτικές παραστάσεις,
εταιρικές εκδηλώσεις, κινηματογραφικές  
προβολές, ποιητικές βραδιές, κοκτέιλ, κ.ά.

• ΠΑΡΟΧΕΣ

laptop, pointer, καθίσματα, τραπέζια (5),  
πόντιουμ, αναλόγιο



Άνω αύλειος χώρος



Άνω αύλειος χώρος



Σημειώσεις:

- Για τη διαδικασία αίτησης για την χρήση των χώρων αλλά και  
για το κόστος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό  
του Μουσείου στο: 210 368 9502-08 (καθημερινά 09:00 –
16:00)

- Οι διαστάσεις των πάνελ των αιθουσών του ισογείου για την  
καλύτερη εξυπηρέτηση εκθέσεων ζωγραφικής ή άλλου
είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων διατίθενται σε απευθείας
επικοινωνία με το προσωπικό του Μουσείου.



Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 -16.00
Tο Μουσείο είναι κλειστό Σάββατα, Κυριακές και αργίες.Κάθε

πρώτη Κυριακή του μήνα το Μουσείο είναι ανοιχτό γιατο
κοινό και πραγματοποιείται δωρεάν ξενάγηση στις 13:00.

EΙΣΟΔΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2 ΕΥΡΩ / ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑ,  
ΑΝΕΡΓΟΙ: ΔΩΡΕΑΝ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά  
προγράμματα και τις ξεναγήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε  
στα τηλέφωνα: 210 3689502-6.

Τηλ.: 210 3689500 - 10
Fax.: 210 3689501
Ε-mail: museum@uoa.gr
Website: www.historymuseum.uoa.gr

Facebook: https://www.facebook.com/The-Athens-University-
History-Museum-145859308784783/

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών  
Θόλου 5, Πλάκα – 10556 Αθήνα

Tο Μουσείο είναι μέλος του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών  
Φορέων Αθηνών
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