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Η διαμονή σας

Η άφιξή σας 
•	 Σας υπενθυμίζουμε ότι ο κωδικός πρόσβασης στις πύλες της Σχολής είναι αυστηρά 

εμπιστευτικός και δεν θα πρέπει να διαρρέει σε τρίτους.

•	 Τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για τη διαμονή σας από τις 11.00.

•	 Παρακαλείστε να ενημερώνετε την κα Εύη Πλατανίτου (εσ. γραμμή 907) για 
οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία αναχώρησής σας ή μετακίνησή σας εκτός 
Αθηνών διάρκειας μεγαλύτερης του 24ώρου.

•	 Αν επιθυμείτε να συναντηθείτε με τον διευθυντή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
την κα Λίτσα Τρούκη (εσ. γραμμή : 902), προκειμένου να κλείσετε ραντεβού.

Η αναχώρησή σας
•	 Παρακαλείσθε θερμά να αποχωρείτε απο το δωμάτιό σας πριν από τις 10.00, 

προκειμένου να υπάρχει χρόνος να προετοιμάζεται για τον επόμενο φιλοξενούμενο. 
Μπορείτε να αφήνετε τις αποσκευές σας στην αίθουσα πληροφορικής που βρίσκεται 
στο ισόγειο.

•	 Τον λογαριασμό πληρωμής για τη διαμονής σας μπορείτε να τον προμηθεύεστε από 
την κα Εύη Πλατανίτου (09.00 -13.00).

•	 Η πληρωμή του λογαριασμού σας γίνεται στην οικονομική υπηρεσία της Σχολής 
(κτήριο Τσολάκη, 1ος όροφος, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 08.00-14.00). Σε 
περίπτωση που αναχωρείτε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, παρακαλείσθε 
να φροντίζετε για την εξόφλησή του από την Παρασκευή το πρωί (πριν τις 13.00).

•	 Μην ξεχνάτε να αφήνετε τα κλειδιά του δωματίου σας και τη μαγνητική κάρτα της 
βιβλιοθήκης στη θυρίδα «Retour des clés», που βρίσκεται στον προθάλαμο του 
ξενώνα.

Ορισμένοι κανόνες
•	 Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής σας, είναι απαραίτητο να αποχωρείτε απο το 

δωμάτιό σας πριν τις 10.00, προκειμένου να πραγματοποιείται ο καθαρισμός του.

•	 Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους κλειστούς χώρους τις Γαλλικής 
Σχολής Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων των δωματίων.

•	 Η Γαλλική Σχολή Αθηνών δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση κλοπής εντός των πυλών 
της.

•	 Για λόγους ασφάλειας, η χρήση ηλεκτρικών συσκευών, όπως καφετιέρα, ηλεκτρικά 
μάτια ή βραστήρας, δεν επιτρέπεται μέσα στα δωμάτια. 

•	 Για λόγους υγιεινής, παρακαλείσθε θερμά να μην εισάγετε στα δωμάτια τροφές ή 
ζώα.

•	 Δεν υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης των οχημάτων των φιλοξενούμενων στον 
ξενώνα εντός της Γαλλικής Σχολής Αθηνών.  

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών έχει τη χαρά να σας φιλοξενεί στους χώρους της και σας εύχεται μία 
ευχάριστη διαμονή. Σας καλούμε να λάβετε γνώση των πληροφοριών και των συστάσεων 
που ακολουθούν, ώστε να γίνει ευκολότερη η καθημερινότητα όλων μας. 

Πρακτικές πληροφορίες
Η κα Εύη Πλατανίτου  : εσωτερική γραμμή 907 – ξενώνας, πρώτη πόρτα δεξιά κατά την 
είσοδο στο κτήριο,

και/ή

η κα Ιοκάστη Καμμένου : εσωτερική γραμμή 998 – υποδοχή/ στην είσοδο της οδού 

Διδότου 6, 

βρίσκονται στη διάθεσή σας, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαμονή σας.  
    
Θα σας παρακαλούσαμε θερμά, προτού απευθυνθείτε σε εκείνες, να βεβαιωθείτε πως 
η πληροφορία που αναζητάτε δεν υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα της Γαλλικής Σχολής 
Αθηνών : www.efa.gr

Ωράρια λειτουργίας και κλείσιμο των υπηρεσιών
•	 Οι υπηρεσίες της Γαλλικής Σχολής Αθηνών είναι ανοιχτές από τη Δευτέρα ως την 

Παρασκευή, 09.00 με 15.00.

•	 Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 09.00 με 20.00, και 
το Σάββατο, 09.00 με 14.30. Τον Αύγουστο, είναι ανοιχτή από τη Δευτέρα ως την 
Παρασκευή, 09.00 με 15.00 και το Σάββατο, 09.00 με 14.30.

•	 Τα αρχεία είναι προσβάσιμα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή (μόνο κατόπιν 
ραντεβού) : τα λεγόμενα «χειρόγραφα» αρχεία  : 09.00 με 20.00 / φωτοθήκη-
πλανοθήκη :  10.00 με 14.00 / έκτυπα : 09.00 με 15.00.

•	 Οι ημέρες κατά τις οποίες η Γαλλική Σχολή Αθηνών παραμένει κλειστή είναι η 14η 
Ιουλίου, όλες οι ελληνικές επίσημες αργίες και η εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων 
και 1ης Ιανουαρίου.

Βιβλιοθήκη
•	 Εκτός των ωρών λειτουργίας της, η βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη 24 ώρες το 

24ωρο και τις 7 ημέρες της εβδομάδας, με τη χρήση της μαγνητικής κάρτας που σας 
διατίθεται (πρόσβαση από την γυάλινη πόρτα που βρίσκεται δίπλα στον θάλαμο του 
ανελκυστήρα). Παρακαλείστε θερμά να μην προκαλείτε βλάβες ή απομαγνητίζετε 
την κάρτα.

•	 ‘Οταν είστε ο/η τελευταίος/α που εγκαταλείπει κάποια αίθουσα της βιβλιοθήκης 
μετά τις 20.00, παρακαλείστε να επιβεβαιώνετε ότι καμία λάμπα δεν παραμένει 
ασκόπως ανοιχτή και ότι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά.

•	 Σας παρακαλούμε θερμά να συμβουλεύεστε το ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ στη 
βιβλιοθήκη 24/24 που υπάρχει στο δωμάτιό σας και να συμμορφώνεστε με τον 
κανονισμό της βιβλιοθήκης (τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην υποδοχή της).



Κοινόχρηστοι χώροι στη διάθεση των επισκεπτών

Κουζίνα και τραπεζαρία (ισόγειο)
•	 Η χρήση της πλήρως εξοπλισμένης κουζίνας προορίζεται αποκλειστικά για τους 

φιλοξενούμενους στον ξενώνα και το προσωπικό.

•	 Για την αποθήκευση των τροφίμων του, κάθε φιλοξενούμενος διαθέτει ένα ντουλάπι 
το οποίο φέρει τον αριθμό του δωματίου του. Ομοίως, σε κάθε δωμάτιο αντιστοιχεί 
μισό ράφι στα ψυγεία. Παρακαλείσθε να απομακρύνετε οποιαδήποτε αλλοιώσιμη 
τροφή κατά την αναχώρησή σας.  

•	 Ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να πλένει, να στεγνώνει και να τακτοποιεί τα σκεύη 
που χρησιμοποιεί. 

•	 Παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε τα επιτραπέζια σκεύη για να ταΐσετε τα ζώα 
που ενδεχομένως υπάρχουν στους κήπους της Σχολής.

Σαλόνι  (ισόγειο)
•	 Μια ημερήσια εφημερίδα βρίσκεται καθημερινά στη διάθεσή σας στο σαλόνι, όπου 

θα πρέπει και να παραμένει, προκειμένου να είναι προσβάσιμη σε όλους.

Αίθουσα πληροφορικής (ισόγειο)
•	 Εξοπλισμός: ηλεκτρονικοί υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

•	 Θα πρέπει  όλοι να μεριμνούν ώστε να μην μονοπωλούν αυτές τις θέσεις, που είναι 
ελεύθερες προς χρήση για όλους τους επισκέπτες της Σχολής.

•	 Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, παρακαλείσθε να ενημερώνετε 
άμεσα την υπηρεσία πληροφορικής (εσ. γραμμή : 950). 

Πλυντήριο (υπόγειο)
•	 Ένα πλυντήριο με κέρματα, ένα στεγνωτήριο και ένα σίδερο βρίσκονται στη 

διάθεσή σας. Τα κέρματα για τη χρήση του πλυντηρίου (3 ευρώ) μπορείτε να τα 
προμηθεύεστε από την κα Εύη Πλατανίτου. 

Σημείωση : Η διεύθυνση της Γαλλικής Σχολής Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να αρνείται την 
πρόσβαση στους χώρους της σε επισκέπτες που δεν συμμορφώνονται με τους λιγοστούς και 
απλούς κανόνες που επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. 

Επικοινωνία

Ασύρματο δίκτυο
Σε ολόκληρη τη Σχολή υπάρχει διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο.

Χρήση τηλεφώνου
Έχετε στη διάθεσή σας μία απευθείας γραμμή, ενώ στο δωμάτιό σας μπορείτε να βρείτε 
και ένα τηλεφωνικό ευρετήριο με τις εσωτερικές γραμμές της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. 
Η χρήση αυτών των τηλεφώνων θα πρέπει να περιορίζεται στις εσωτερικές κλήσεις και σε 
κλήσεις προς σταθερά εντός Ελλάδας :

•	 Για εξωτερική γραμμή, πληκτρολογήστε το 0 και κατόπιν τον αριθμό που επιθυμείτε 
να καλέσετε.

•	 Για εσωτερική γραμμή, πληκτρολογήστε απευθείας τον τριψήφιο αριθμό που 
αντιστοιχεί στη θέση με την οποία επιθυμείτε να επικοινωνήσετε.

•	 Για να μάθετε σε ποιον εσωτερικό αριθμό αντιστοιχεί το δωμάτιό σας, 
συμβουλευτείτε τον παρακάτω κατάλογο :

Δωμάτιο11 

Δωμάτιο 12 

Δωμάτιο13 

Δωμάτιο 14 

Δωμάτιο 15 

Δωμάτιο16 

Δωμάτιο 17 

Δωμάτιο 18 

Δωμάτιο 21 

971
972
973
974
975
976
977
978

981

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το καρτοτηλέφωνο που βρίσκεται στην 
υποδοχή της οδού Διδότου.

Δωμάτιο 22 

Δωμάτιο23 

Δωμάτιο 24 

Δωμάτιο 25 

Δωμάτιο 26 

Δωμάτιο 27 

Δωμάτιο28 

Studio 

Studio (οδoύ Πρασά) 

Super Luxe

982
983
984
985
986
987
988
980
924

991

Ξενώνας
Ισόγειο
•	 Γραφείο υποδοχής

•	 Κοινόχρηστοι χώροι

•	 Studio

1ος όροφος
•	 Δωμάτια 11 - 18

2ος όροφος
•	 Δωμάτια 21 - 28

Πτέρυγα μελών
Ισόγειο
•	 Διεύθυνση σπουδών

1ος και 2ος όροφος
•	 Επιστημονικά μέλη

Πλάνο της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

Κτήριο «Τσολάκης»
Υπόγειο
•	 Ψηφιοποίηση

•	 Αρχεία - Φωτοθήκη

Ισόγειο
•	 Διοικητική υπηρεσία

•	 Γραφείο οικονόμου

1ος όροφος
•	 Διοικητική και οικονομική 

υπηρεσία

•	 Αρχεία

2ος όροφος
•	 Εκδόσεις

•	 Τοπογραφία

3ος όροφος
•	 Αρχεία - Πλανοθήκη


