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Το Ελληνικό  Μουσείο Πληροφορικής το διαχειρίζεται μια 
ομάδα νέων ανθρώπων με όραμα, πίστη στους στόχους της 
και με την πεποίθηση πως η γνώση πρέπει να μοιράζεται 
και κυρίως να είναι προσβάσιμη από όλους.

Το Μουσείο ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το έτος 2008 
και από το 2012 αποτελεί τον πρώτο επίσημο φορέα στην 
Ελλάδα που συγκεντρώνει τη γνώση για την εξέλιξη στο 
χώρο της πληροφορικής από το 1970 μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 σε έναν ενιαίο χώρο.

Με περισσότερους από 300 ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και πάνω από 6.000 διάφορα αντικείμενα από το χώρο 
της πληροφορικής, η συλλογή του Ελληνικού Μουσείου 
Πληροφορικής , η μεγαλύτερη και σημαντικότερη στην 
Ελλάδα, προσφέρει ένα μοναδικό ταξίδι στα τεχνολογικά 
επιτεύγματα του παρελθόντος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Έως σήμερα μας έχουν επισκεφθεί πάνω 
από 400 σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
επαγγελματικές σχολές.



• Σε μαθητικό και φοιτητικό κόσμο ώσ τε να γ νωρίσουν και 
να μάθουν κα λύτερα το αν τικείμενο που χρησιμοποιούν.

• Σ ε  ε κ π α ιδ ευ τ ι κο ύ ς  π ο υ  δ ιδ άσ κο υ ν  τ ην  π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή .

• Σε επαγγελματίες ώστε να πληροφορηθούν τις εξελίξεις της 
πληροφορικής αλλά και σε ερασιτέχνες που τώρα γνωρίζουν 
πως να ψυχαγωγήσουν μέσα από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

Κάθε βόλτα μαζί μας να ενθουσιάζει, να εκπαιδεύει και να εμπνέει 
τους επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους μέσα από ένα ταξίδι στις 
ιδέες που επιτάχυναν την πρόοδο της ανθρωπότητας.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ



Μία σπάνια συλλογή από υπολογιστές-ορόσημα και περιφερειακά 
που συνέβαλαν στην εξέλιξη της πληροφορικής.Προγράμματα 
άλλης εποχής σε ταινίες, κασέτες, δισκέτες, cd-rom. Πολυάριθμα 
αντικείμενα,από διάτρητες κάρτες και λυχνίες μέχρι περιοδικά, 
οθόνες, εκτυπωτές αλλά και κινητά τηλέφωνα.

ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ

Συνολικά η συλλογή περιλαμβάνει πάνω από 6.000 εκθέματα τα 
οποία έχουν περιέλθει στο Μουσείο ως δωρεές. Ο αριθμός των 
δωρητών ξεπερνά τους 340.

Αντίγραφο του πρώτου mouse.

Λογισμικό σε δισκέτες.

Αντίγραφο του μηχανισμού
των Αντικυθήρων.

Διάτρητες κάρτες και ταινίες.

ΒιντεοπαιχνίδιαΑποθηκευτικό μέσο σε
μέγεθος ψυγείου.



«Φορτώστε» ένα παιχνίδι
από κασέτα!

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

«Ανάψτε» μία λυχνία!

Ακούστε τον ήχο του Modem!

Γράψτε λίγο κώδικα!

Παίξτε παιχνίδια σε arcade!



ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΙΤΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

• Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της πληροφορικής.

• Επίδειξη των εξαρτημάτων (λυχνίες) που χρησιμοποιήθηκαν 
στους πρώτους υπολογιστές (διαδραστικό).

• Παρουσίαση των πρώτων προσωπικών υπολογιστών (PC).

• Επίδειξη της χρήσης των πρώτων μικροϋπολογιστών.

• «Φόρτωση» παιχνιδιού σε υπολογιστή 30ετίας (διαδραστικό).

• Παρουσίαση συμβατών υπολογιστών με τους IBM                  
(PC compatibles).

• Παρουσίαση παιχνιδοκονσολών και των πρώτων games.

• Παρουσίαση των πρώτων φορητών υπολογιστών.

• Παρουσίαση των πρώτων αποθηκευτικών μέσων         
(διάτρητες κάρτες, μαγνητικές ταινίες, κασέτες, ταινίες).

• Παρουσίαση σκληρών δίσκων τεραστίων διαστάσεων.

• Παρουσίαση μνημών (ROM & RAM) υπολογιστών της 
δεκαετίας του ΄60.

• Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του internet και επίδειξη 
χρήσης των πρώτων modems.

• Αναφορές σχετικά με τους κινδύνους στο ίντερνετ και στα 
social media. NEO!

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ

• Διαδραστική παρουσίαση
     ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑ SMARTPHONE ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ '80!

Η ξενάγηση μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα σε ποιο τομέα 
θέλετε να εσ τιάσουμε (har ware, software, video games).

https://museotek.net/venue/elliniko-mouseio-pliroforikis/


Τιμές εισιτηρίων
Σχολεία: 3€ (στην τιμή περιλαμβάνεται εκπαιδευτική ξενάγηση)
Συνοδοί - Καθηγητές: ΔΩΡΕΑΝ**
**προσφέρουμε καφέ και έδεσμα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια εκπαιδευτικής  ξενάγησης  1 ώρα
Μέγιστος αριθμός επισκεπτών / ξενάγηση  30 άτομα*
*Ο αριθμός αυτός πιθανόν να μεταβληθεί ανάλογα με τις υγειονομικές οδηγίες.

Ωράριο Ξεναγήσεων
Δευτέρα έως Κυριακή
Πρωϊνές ή απογευματινές ώρες (10:00 - 20:00)
Προγραμματισμός ξεναγήσεων   210 300 7010

Στο χώρο του Μουσείου λειτουργεί πωλητήριο, στο οποίο μπορείτε 
να βρείτε δωράκια και αναμνηστικά!

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ - GIFT SHOP

Αισθητηριακά Φιλικό Μουσείο
Είμαστε το πρώτο μουσείο το οποίο πιστοποιήθηκε από τον ελληνικό 
οργανισμό TheHappyAct ως αισθητηριακά φιλικό με σκοπό την 
εξυπηρέτηση  των  ατόμων  στο  φάσμα  του  Αυτισμού  και  με  προβλήματα 
αισθητηριακής επεξεργασίας.

Δεν υπάρχει πρόσβαση για άτομα με αμαξίδιο
Ισχύει μέχρι νεοτέρας.



ΠΩΣ ΘΑ ΦΘΑΣΕΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ

     www.elmp.gr          210 300 7010                    
               
     info@elmp.gr          6932 333 264

Πέτρου Σπυρόπουλου 2 και

Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο, Τ.Κ. 183 46

Συγκοινωνία

Γραμμή ΗΣΑΠ
Στα 200 μέτρα από το Μουσείο βρίσκεται ο σταθμός ΗΣΑΠ Μοσχάτο

Οι λεωφοριακές γραμμές
#ΟΑΣΑ 049    #ΟΑΣΑ 914    #ΟΑΣΑ 860
στάση ΜΟΣΧΑΤΟ στην οδό Πειραιώς, πλησίον της οδού Πέτρου Σπυροπούλου. 

Mε αυτοκίνητο

1) Κινούμενοι επί της Λ. Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά, βγαίνετε στην έξοδο 
Μοσχάτο, κάνετε αναστροφή κάτω από την γέφυρα και έπειτα συνεχίζετε στις 
οδούς Λ. Γεωρ. Παπανδρέου, Τζων Κέν νεν τυ, Πύργου. Διασ χίζετε κάθετα την 
οδό Πειραιώς και έπειτα κάνετε δεξιά σ την οδό Θεσσα λονίκης συνε χίζον τας 
ευθεία έως ότου βρείτε την διασ ταύρωση με την οδό Πέτρου Σπυροπούλου.

2) Κινούμενοι επί της Λ. Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, βγαίνετε στην έξοδο 
Μοσχάτο, έπειτα συνεχίζετε στις οδούς Λ. Γεωρ. Παπανδρέου, Τζων Κέννεντυ, Πύργου. 
Διασχίζετε κάθετα την οδό Πειραιώς και έπειτα κάνετε δεξιά στην οδό Θεσσαλονίκης 
συνεχίζοντας ευθεία έως ότου βρείτε την διασταύρωση με την οδό Πέτρου Σπυροπούλου.
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EllinikoMouseioPliroforikis

elliniko_mouseio_pliroforikis

company/hellenic-it-museum

MouseioPliroforikis

mouseio

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

http://http://elmp.gr/
https://www.facebook.com/EllinikoMouseioPliroforikis
https://www.instagram.com/elliniko_mouseio_pliroforikis/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/hellenic-it-museum?challengeId=AQFoJq3Zvh2rtQAAAXN2kA-u86SmhHGKuRnQYmx6qzJQXiWlCCH_6z3uReYZ_DHUBuBQPLeip-prAWhfbC6zx507cNpSyEp8qQ&submissionId=d0411995-df13-2416-d29d-f21e8280162b
https://www.youtube.com/user/MouseioPliroforikis/videos
https://twitter.com/mouseio

