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Εισαγωγή 

 

Στο παρόν παραδοτέο του WorkAbility παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης του προσφερόμενου επιπέδου προσβασιμότητας 

υποδομών σημαντικών εργοδοτών στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

 

Οι εργοδότες αυτοί θεωρήθηκε από την ομάδα έργου ότι μπορούν να 

αποτελέσουν δυνητικούς εργοδότες Ατόμων με Αναπηρία, με κάποιους από 

αυτούς να απασχολούν ήδη Άτομα με Αναπηρία στο προσωπικό τους. 

 

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο 

παραδοτέο «Π3.2 Μεθοδολογία για την αξιολόγηση των υποδομών και 

υπηρεσιών» του WorkAbility. 
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Εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos 

 

Το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos βρίσκεται στην ανατολική 

πλευρά της Θεσσαλονίκης, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από το 

αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η λειτουργία του άρχισε τον Οκτώβριο του 

2005. 

 

Φωτο 1: Εξωτερικός χώρος Εμπορικού Κέντρου 

 

 

Το Εμπορικό Κέντρο περιέχει: 

 Εμπορικές μονάδες 

 Κινηματογράφους 

 Καφετέριες 

 Ταχυφαγία 

 Σούπερ μάρκετ, 

 Αμφιθέατρο  

 Ορθόδοξη εκκλησία 

Η αυξημένη προσβασιμότητα που προσφέρει το εμπορικό κέντρο το έχει 

καταστήσει συχνό προορισμό Ατόμων με Αναπηρία. Η αξιολόγηση των 

υποδομών που έγινε φιλοδοξεί να εξετάσει και το κατά πόσον μπορεί το 

Mediterranean Cosmos να αποτελέσει και έναν χώρο φιλικό για 

εργαζομένους με αναπηρία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1


  

Υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την προσβασιμότητα στην απασχόληση στην Κεντρική 

Μακεδονία  7 

 

Ένα άτομο με αναπηρία θα μπορούσε να εργαστεί τόσο στα καταστήματα 

που φιλοξενούνται στον χώρο όσο και στις διοικητικές υπηρεσίες του 

εμπορικού κέντρου. Για τον λόγο αυτό αξιολογήθηκαν τόσο οι 

κοινόχρηστοι χώροι του εμπορικού κέντρου όσο και τα γραφεία της 

διοίκησης. 

 

Χώροι στάθμευσης 

 

Υπάρχουν συνολικά 7 χώροι στάθμευσης γύρω από τις εισόδους του 

εμπορικού κέντρου. Ένας από αυτούς απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα 

του προσωπικού και παρέχεται δωρεάν, ενώ στους υπόλοιπους ισχύει 

χρέωση 1,5 Ευρώ για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η αυξημένη απόσταση 

του χώρου στάθμευσης των εργαζομένων από τις εισόδους του εμπορικού 

κέντρου μπορεί δυνητικά να αποτελέσει πρόβλημα, μπορεί όμως σε αυτή 

την περίπτωση να δεσμευτεί μια θέση σε έναν από τους κοντινότερους στις 

εισόδους χώρους. 

 

Στους χώρους στάθμευσης υπάρχουν διαθέσιμες σηματοδοτημένες θέσεις 

τόσο για Άτομα με αναπηρία όσο και για εμποδιζόμενα Άτομα. Οι χώροι 

έχουν αυξημένες διαστάσεις και φέρουν οριζόντια και κατακόρυφη 

σήμανση. Ειδικά στον χώρο στάθμευσης 6 προβλέπονται χώροι για Άτομα 

με αναπηρία χωρίς χρέωση. 

 

Φωτο 2 Χώρος που απευθύνεται σε εργαζόμενους με αναπηρία στον χώρο 

στάθμευσης εργαζομένων 
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Καθώς οι χώροι στάθμευσης για επισκέπτες με αναπηρία είναι 

φυλασσόμενοι, την πρώτη φορά που θα σταθμεύσει ένας επισκέπτης 

απαιτείται να επικοινωνήσει με το γραφείο στάθμευσης ώστε να 

προμηθευτεί με ειδικό κλειδί. 

 

Φωτο 3: Πινακίδα στον χώρο στάθμευσης που ενημερώνει τους επισκέπτες 

 

 

 

Φωτο 4: Χώρος στάθμευσης αυξημένων διαστάσεων για εμποδιζόμενα 

άτομα 
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Η πληρωμή του αντιτίμου στάθμευσης γίνεται σε μηχανήματα τα οποία 

είναι όμοια σε όλες τις εισόδους. Το μέγιστο ύψος του εξοπλισμού που θα 

χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί στο ταμειακό μηχάνημα φτάνει τα 1,45μ. 

δυσχεραίνοντας τους χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. 

 

Φωτο 5: Αυτόματο ταμειακό μηχάνημα 

 

 

 

Στον χώρο στάθμευσης 6 έχουν δημιουργηθεί ράμπες ώστε να 

γεφυρωθούν τα υπάρχοντα πεζοδρόμια, κάποιες από τις οποίες έχουν 

στοιχεία εκτός προδιαγραφών.  

 

Φωτο 6: Ράμπες στον χώρο στάθμευσης 
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Είσοδοι 

 

Συνολικά υπάρχουν 5 είσοδοι στο εμπορικό κέντρο. Όλες είναι ισόπεδες, 

με αυτόματες θύρες επαρκούς πλάτους και γυάλινα θυρόφυλλα. 

Αντίστοιχες θύρες υπάρχουν και στο εσωτερικό του εμπορικού οι οποίες 

επιτρέπουν την είσοδο στην περιοχή εστίασης. Τα θυρόφυλλα φέρουν 

σήμανση. 

 

Φωτο 7: Είσοδος στον χώρο εστίασης του εμπορικού 

 

 

 

Οριζόντια κυκλοφορία 

 

Η οριζόντια κυκλοφορία εντός του χώρου του εμπορικού κέντρου γίνεται 

μέσω ισόπεδων διαδρόμων επαρκούς πλάτους. Στο μεγαλύτερο τμήμα του 

το υλικό που χρησιμοποιείται για τα δάπεδα εμφανίζει επαρκείς 

αντιολισθηρές ιδιότητες. 

 

Κατά μήκος των διαδρόμων δημιουργούνται νησίδες ανάπαυσης των 

επισκεπτών. Το ύψος του εδράνου των καθισμάτων ποικίλλει ανάλογα με 

την μορφή τους. 
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Φωτο 8: Διάδρομος κίνησης επισκεπτών 

 

 

 

Στις εισόδους των χώρων των καταστημάτων υπάρχουν μικρές 

ανισοσταθμίες οι οποίες δεν αναμένονται να αποτελέσουν εμπόδιο για 

χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. 

 

Φωτο 9: Ανισοσταθμία στην είσοδο των καταστημάτων 
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Κατακόρυφη κυκλοφορία 

 

Το εμπορικό κέντρο εκτείνεται σε δύο επίπεδα, με τους χώρους των 

γραφείων της διοίκησης και του γραφείου κίνησης να αποτελεί ένα τρίτο, 

ξεχωριστό επίπεδο.  

 

Η κατακόρυφη κυκλοφορία στους χώρους των καταστημάτων είναι εφικτή 

μέσω κλιμακοστασίων, κυλιόμενων κλιμακοστασίων και δύο 

ανελκυστήρων. 

 

Φωτο 10: Κυλιόμενο κλιμακοστάσιο 

 

 

 

Φωτο 11Συμβατικό κλιμακοστάσιο που στερείται χειρολισθήρα σε δύο ύψη 
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Οι ανελκυστήρες κοινού έχουν διαστάσεις 2,00μ. x 1,60μ., διαστάσεις 

επαρκείς και για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. Τα κομβία χειρισμού 

βρίσκονται τοποθετημένα σε χαμηλό ύψος αλλά δεν έχουν επαρκή 

χρωματική αντίθεση με το περιβάλλον. Δεν υπάρχει διαθέσιμη ηχητική 

ειδοποίηση ορόφων. 

 

Φωτο 12: Ανελκυστήρες κοινού 

 

     

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, τα γραφεία της διοίκησης του εμπορικού καθώς 

και το γραφείο κίνησης βρίσκονται στον 3ο όροφο του εμπορικού κέντρου. 

Η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται μέσω ξεχωριστού κλιμακοστασίου (ρίχτι 18 

εκ.) ή μέσω ξεχωριστού ανελκυστήρα.  

 

Το κλιμακοστάσιο στερείται διπλού χειρολισθήρα. Ωστόσο, ο υπάρχον 

χειρολισθήρας είναι ορθής κυκλικής διατομής και σχηματίζει επαρκή 

χρωματική αντίθεση. 

 

Οι διαστάσεις του ανελκυστήρα είναι 1,6 x 2,10μ. και είναι επαρκείς για 

χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Το εσωτερικό του ανελκυστήρα φέρει 

πάνελ τύπου inox δημιουργώντας έντονες αντανακλάσεις που ενδέχεται να 

προβληματίσουν χρήστες με μειωμένη όραση. Αντίστοιχα τα χειριστήρια 

του ανελκυστήρα δεν προσφέρουν επαρκή χρωματική αντίθεση. 
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Φωτο 13: Χειρολισθήρας κλιμακοστασίου 

 

     

 

Φωτο 14: Το εσωτερικό και τα κομβία του ανελκυστήρα 

 

       

 

Ο ίδιος ο εργασιακός χώρος αποτελείται από γραφεία με ελεύθερο ύψος 

κάτω από το γραφείο που φτάνει τα 70εκ. και καθίσματα το ύψος των 

εδρών των οποίων είναι 50εκ.  
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Φωτο 15: Γραφεία εργαζομένων στη διοίκηση του εμπορικού κέντρου 

 

 

 

Χώροι υγιεινής 

 

Υπάρχουν 3 διαθέσιμοι προσβάσιμοι χώροι υγιεινής. Οι διαστάσεις τους 

είναι επαρκείς (1,80 x 2,7μ. και 1,95 x 2,3μ.), με το χώρο που βρίσκεται 

στον χώρο εστίασης να έχει μικρότερο πλάτος που ίσως δυσχεραίνει τη 

χρήση του (1,6 x 2,35μ.) 

 

Φωτο 16 Φωτο: Προσβάσιμος χώρος υγιεινής 
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Ο εξοπλισμός και στις τρεις περιπτώσεις είναι παρόμοιος, στη μία 

περίπτωση όμως δεν έχει τοποθετηθεί νιπτήρας ανατομικού τύπου. Το 

ύψος της λεκάνης από το έδαφος είναι μικρό (40εκ.) ενώ δεν υπάρχει 

πλάτη σε αυτή. 

 

Η τοποθέτηση των ειδών υγιεινής δεν επιτρέπει την χρήση του νιπτήρα από 

καθήμενο στη λεκάνη χρήστη. Η μπαταρία είναι αναμικτική τύπου 

«κομμωτηρίου» ενώ ο νιπτήρας έχει δυνατότητα ανάκλισης. 

 

Φωτο 17: Προσβάσιμος χώρος υγιεινής χωρίς νιπτήρα ανατομικού τύπου 

 

 

 

Σήμανση 

 

Ολόκληρο το εμπορικό κέντρο χωρίζεται σε ζώνες με χρωματική 

κωδικοποίηση ώστε να βοηθιέται ο επισκέπτης στον προσανατολισμό του. 

Καθόλο το μήκος του εμπορικού υπάρχουν διαγραμματικές πινακίδες που 

ενημερώνουν τον επισκέπτη για τα καταστήματα της περιοχής καθώς και 

ενημερωτικές πινακίδες με εικονογράμματα που ενημερώνουν για τις 

διαθέσιμες παροχές. Οι πινακίδες είτε προβάλλονται στο έδαφος είτε 

βρίσκονται αναρτημένες από την οροφή του εμπορικού, επομένως δεν 

αποτελούν κίνδυνο για χρήστες λευκού μπαστουνιού. 
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Φωτο 18: Πινακίδα αναρτημένη από την οροφή που χρησιμοποιεί 

εικονογράμματα 

 

 

 

Φωτο 19: Πινακίδα στον εξωτερικό χώρο του εμπορικού κέντρου 
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Φωτο 20: Κατακόρυφη σήμανση με χρωματικό κώδικα στο εσωτερικό του 

εμπορικού κέντρου 

 

 

 

Σε επιμέρους εξυπηρετήσεις, όπως χώροι υγιεινής, υπάρχει σήμανση επί 

τοίχου. Τα εικονογράμματα που χρησιμοποιούνται δεν σχηματίζουν επαρκή 

χρωματική αντίθεση με τη επιφάνεια του τοίχου. 

 

Φωτο 21: Παραδείγματα σήμανσης 

 

  

 

Εξωτερικοί χώροι 

 

Στον εξωτερικό χώρο του εμπορικού κέντρου, εκτός από τους χώρους 

στάθμευσης, υπάρχουν δραστηριότητες εστίασης καθώς και ορθόδοξη 

εκκλησία. 
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Σημαντικό τμήμα της επιφάνειας καλύπτεται από βοτσαλωτό χυτό υλικό το 

οποίο σε κάποια σημεία του μπορεί να προκαλέσει όχληση σε χρήστες 

αναπηρικών αμαξιδίων. 

 

Φωτο 22: Το υλικό που χρησιμοποιείται για την κάλυψη της επιφάνειας του 

εξωτερικού χώρου. 

 

 

 

Υψομετρικές διαφορές γεφυρώνονται με ράμπες επαρκούς κλίσης (3,5%) 

οι οποίες όμως, παρά το μεγάλο μήκος τους, δεν διαθέτουν πλατύσκαλο 

στο μέσο τους. Επίσης, στερούνται χειρολισθήρων σε δύο ύψη καθ’ όλο το 

μήκος τους. 

 

Φωτο 23: Ράμπα στον εξωτερικό χώρο του εμπορικού κέντρου 
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Αντίστοιχη έλλειψη στην μορφή των χειρολισθήρων παρατηρείται και στα 

κλιμακοστάσια του εξωτερικού χώρου. 

 

Φωτο 24: Εξωτερικό κλιμακοστάσιο 
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OK Thess 

 

Το «OK!THESS» είναι μία προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, της 

Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού και 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, να καταλύσουν ένα 

Οικοσύστημα Καινοτομίας σε συνεργασία με όλους τους άλλους φορείς που 

μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν σ' αυτό το στόχο.  

 

Κέντρο του «OK!THESS» είναι μία προθερμοκοιτίδα καινοτομίας, η οποία 

στεγάζεται στο δημοτικό κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Κομοτηνής 2 και 

Κυδωνίων, στη Θεσσαλονίκη. 

 

Φωτο 25: Το κτίριο που στεγάζει το «OK!THESS» 

 

 

 

Χώροι στάθμευσης 

 

Το κτίριο δεν διαθέτει χώρους στάθμευσης για χρήση από το κοινό. Οι 

επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τους παρόδιους χώρους. 

 

Είσοδοι 

 

Το κτίριο διαθέτει μία κύρια είσοδο με ανεμοφράκτη διαστάσεων 2,3 x 

1,8μ. Η πρόσβαση σε αυτή είναι ισόπεδη. Το πλάτος της εισόδου είναι 

επαρκές, ιδιαίτερα όταν ανοίξουν και τα δύο γυάλινα θυρόφυλλα (2 x 92 

εκ.), ενώ το θυρόφυλλα διαθέτoυν ταινία ειδοποίησης αλλά σε αρκετά 

μεγάλο ύψος (1,5μ.). 
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Φωτο 26: Είσοδος του κτιρίου 

 

 

 

Σε περίπτωση που η κύρια είσοδος είναι κλειστή, ο επισκέπτης απαιτείται 

να ειδοποιήσει για την άφιξή του με κουδούνι που βρίσκεται σε μεγάλο 

ύψος (1,4μ.) με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η χρήση του από χρήστες 

αναπηρικού αμαξιδίου. 

 

Φωτο 27: Εξωτερικό κουδούνι εισόδου 
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Το ύψος του πόμολου βρίσκεται στο 1μ. Το πόμολο έχει σχήμα που δεν 

διευκολύνει τη χρήση του. 

 

Φωτο 28: Χερούλι στην κύρια είσοδο 

 

 

 

Οριζόντια κυκλοφορία 

 

Μετά την είσοδο ο επισκέπτης εισέρχεται σε ισόπεδο χώρο στον οποίο 

λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις και ο οποίος διατίθεται ως συνεργατικός 

χώρος. Στο χώρο υπάρχουν κοινού τύπου γραφεία τα οποία μπορούν να 

μετακινηθούν και αναδιπλωθούν ώστε η διαμόρφωση του χώρου να 

καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες. Τα γραφεία έχουν ελεύθερο ύψος στο κάτω 

μέρος τους 72εκ. και ύψος έδρας καθίσματος 48εκ.  

 

Φωτο 29: Χώρος στο ισόγειο του κτιρίου 

 

   

 

Το δάπεδο του χώρου καλύπτεται από μάρμαρο ανοιχτού χρώματος το 

οποίο δεν προσφέρει τις επιθυμητές αντιολισθηρές ιδιότητες και δημιουργεί 

κάποιες αντανακλάσεις στο χώρο. Υπάρχει επιθυμητή χρωματική αντίθεση 

με τα καθίσματα του χώρου. 
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Σε κάποια τμήματα του ενιαίου χώρου υπάρχει μικρή υψομετρική διαφορά 

(11εκ.) η οποία έχει δημιουργηθεί με ξύλινο δάπεδο προκειμένου να γίνει 

διαφοροποίηση του χώρου. 

 

Φωτο 30: Υψομετρική διαφορά στο εσωτερικό του χώρου 

 

 

 

Στο ισόγειο στεγάζονται και γραφεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται και 

λειτουργούν αυτή τη στιγμή ως αποθηκευτικοί χώροι. Οι διαστάσεις και η 

διαμόρφωση των γραφείων μπορούν να δυσχεραίνουν την είσοδο σε 

χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. 

 

Φωτο 31: Γραφεία στο ισόγειο του κτιρίου 
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Διατίθεται ψύκτης για τους επισκέπτες σε χαμηλό ύψος, η εργονομία του 

οποίου όμως δεν διευκολύνει τη χρήση από χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. 

 

Εκτός από τον ενιαίο συνεργατικό χώρο υπάρχει στο ισόγειο του κτιρίου 

και αίθουσα συνεδριάσεων. Την υψομετρική διαφορά ανάμεσα στον 

συνεργατικό χώρο και την αίθουσα συνεδριάσεων γεφυρώνει ράμπα 

ανεπαρκούς κλίσης (17%) το πλάτος της οποίας δεν είναι σταθερό 

(ελάχιστο πλάτος 83εκ.). Επιπλέον, στην απόληξη της ράμπας υπάρχει 

υψομετρική διαφορά 2εκ. Η ράμπα στερείται χειρολισθήρων. 

 

Φωτο 32: Ράμπα στην αίθουσα συνεδριάσεων 

 

 

 

Φωτο 33: Το εσωτερικό της αίθουσας συνεδριάσεων 
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Στον 1ο όροφο υπάρχουν και πάλι χώροι διαθέσιμοι για συνεργατισμό 

καθώς και γραφεία προσωπικού ο εξοπλισμός των οποίων έχει παρόμοια 

χαρακτηριστικά με αυτόν του ισογείου.  

 

Φωτο 34: Χώρος συνεργατισμού και χώρος γραφείου στον πρώτο όροφο 

του κτιρίου 

 

    

 

Στον πρώτο όροφο υπάρχουν και χώροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την «απομόνωση» ομάδων αν αυτό είναι επιθυμητό. Η πρόσβαση σε 

κάποιος από αυτούς, που περιλαμβάνουν και κουζίνα, δυσχεραίνεται από 

το μικρό πλάτος των θυρών. 

 

Φωτο 35: Χώρος στον πρώτο όροφο του κτιρίου και θύρα μικρού πλάτους 

 

      

 

Στο υπόγειο του κτιρίου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης αυτοκινήτου, 

χώροι που αυτή τη στιγμή λειτουργούν κυρίως ως αποθήκες καθώς και 

ξεχωριστοί χώροι υγιεινής για το κοινό. 
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Κατακόρυφη κυκλοφορία 

 

Η κατακόρυφη κυκλοφορία στο κτίριο πραγματοποιείται αποκλειστικά με 

κλιμακοστάσια παρότι υπάρχει στο κτίριο διαθέσιμος χώρος για φρεάτιο 

ανελκυστήρα στο μέσω ενός από τα κλιμακοστάσιά του. 

 

Φωτο 36: Το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο υπόγειο του κτιρίου και το 

φρεάτιο στο μέσο του. Το κλιμακοστάσιο στερείται αντιολισθηρών λωρίδων 

και χειρολισθήρα σε δύο ύψη. Ο υπάρχον χειρολισθήρας βρίσκεται σε ύψος 

ενός μέτρου. Το ρίχτι έχει ύψος 17εκ. και το πάτημα 31εκ. 

 

   

 

Φωτο 37: Το δεύτερο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον πρώτο όροφο του 

κτιρίου. 

 

 

 

Χώροι υγιεινής 

 

Στο ισόγειο του κτιρίου βρίσκεται ο χώρος υγιεινής που θεωρείται 

προσβάσιμος, κυρίως λόγω των αυξημένων διαστάσεών του καθώς 

στερείται στοιχείων εξοπλισμού και ειδών υγιεινής ανατομικού τύπου. Το 
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μέγιστο πλάτος του χώρου φτάνει τα 2,1μ. και το μέγιστο μήκος τα 1,95μ. 

Το σχήμα του είναι πολύγωνο, με τη λεκάνη να βρίσκεται σε χαμηλό ύψος 

(40εκ. από το έδαφος) και τον ελεύθερο χώρο δίπλα της να είναι 

περιορισμένος. Ο ίδιος χώρος χρησιμοποιείται και από το γενικό κοινό ενώ, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί υπάρχουν χώροι υγιεινής και στο υπόγειο του 

κτιρίου και χώροι αυξημένων διαστάσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων και 

στο υπόγειο οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να διαμορφωθούν. 

 

Φωτο 38: Χώρος υγιεινής στο ισόγειο του κτιρίου 

 

     

 

Σήμανση 

 

Στο εσωτερικό του κτιρίου δεν υπάρχει ιδιαίτερη σήμανση παρά μόνο 

πινακίδες, τόσο τυποποιημένες όσο και αυτοσχέδιες, που κατευθύνουν το 

κοινό στους χώρους υγιεινής του υπογείου. 

 

Φωτο 39: Παραδείγματα σήμανσης 
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Κεντρικά γραφεία ΟΑΣΘ 

 

Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 

Θεσσαλονίκης, στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του 

οργανισμού βρίσκονται επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου 90 στη 

Θεσσαλονίκη. 

 

Φωτο 40: Εξωτερική όψη του κτιρίου του οργανισμού 

 

 

 

Πρόσβαση στην είσοδο 

 

Η πρόσβαση στην είσοδο του κτιρίου γίνεται με δύο τρόπους. Είτε μέσω 

της  ράμπας που βρίσκεται στο μέσο του εμπορικού κέντρου, του οποίου 

τμήμα αποτελεί το κτίριο του ΟΑΣΘ, είτε μέσω της οδού Δυρραχίου. 

 

Στην είσοδο μέσω του εμπορικού κέντρου έχει κατασκευαστεί ράμπα με 

κλίση 5,6% και πλάτος 1,57%. Η επιφάνειά της έχει διαμορφωθεί με 

πλακάκι το οποίο δεν εμφανίζει επαρκή αντιολισθηρότητα. Ακόμη, η ράμπα 

εμφανίζει εγκάρσια κλίση προς το εξωτερικό της η οποία δυσχεραίνει τη 

χρήση και η οποία επηρεάζει και το πλατύσκαλο στο οποίο γίνεται η αλλαγή 

κατεύθυνσης. 

 

Στην αρχή της ράμπας υπάρχει χειρολισθήρας μόνο στη μία πλευρά της. 

Είναι διπλός σε κατάλληλο ύψος (70 και 90εκ.) Ο χειρολισθήρας ξεκινά 

μετά την αρχή της ράμπας με αποτέλεσμα να μην υποβοηθά επαρκώς τον 

χρήστη. 
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Φωτο: Ράμπα που οδηγεί στην είσοδο του κτιρίου 

 

  

 

Η ράμπα καταλήγει σε διάδρομο που οδηγεί στην είσοδο του κτιρίου. Οι 

υπηρεσίες του ΟΑΣΘ στεγάζονται συνολικά σε έξι ορόφους.  

 

Αντίστοιχη πρόσβαση από την οδό Δυρραχίου γίνεται μόνο μέσω 

κλιμακοστασίου, με ρίχτι 17εκ. και πάτημα 30εκ. 

 

Φωτο 41: Πρόσβαση στην είσοδο από την οδό Δυρραχίου 
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Η κύρια είσοδος του κτιρίου αποτελείται από ανοιγόμενα μεταλλικά 

θυρόφυλλα με συνολικό πλάτος 1.45μ. Το κάθε θυρόφυλλο μεμονωμένα 

έχει ελεύθερο πλάτος 70εκ. Το χερούλι βρίσκεται σε ύψος 1,05μ. 

 

Φωτο 42: Κύρια είσοδος 

 

 

 

Κατακόρυφη κυκλοφορία 

 

Η κατακόρυφη κυκλοφορία εξασφαλίζεται μέσω διπλού ανελκυστήρα με 

διαστάσεις 1,16 x 1,35μ. Ο ανελκυστήρας έχει αυτόματες θύρες και 

φωνητική ειδοποίηση. Το ελεύθερο πλάτος της εισόδου του είναι 80 εκ. Τα 

χειριστήρια του ανελκυστήρα βρίσκονται σε ύψος 1,1 έως 1,36μ., με το 

κουμπί ειδοποίησης κινδύνου να βρίσκεται ιδιαίτερα ψηλά στο 1,54μ. 

 

Φωτο 43: Ανελκυστήρας του κτιρίου 
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Το κεντρικό κλιμακοστάσιο του κτιρίου έχει ρίχτι 17εκ. και πάτημα 30εκ. Ο 

χειρολισθήρας είναι μονός κυκλικής διατομής 90 εκ. Δεν υπάρχει 

χειρολισθήρας σε όλο το μήκος και των δύο πλευρών του κλιμακοστασίου. 

Το κλιμακοστάσιο χωρίζεται από τον διάδρομο με θύρα με ανοιγόμενα 

φύλλα συνολικού πλάτους 1,4μ., με το κάθε φύλλο να έχει ελεύθερο 

πλάτος 65εκ. 

 

Φωτο 44: Κεντρικό κλιμακοστάσιο του κτιρίου 

 

 

 

Οριζόντια κυκλοφορία 

 

Στον πρώτο όροφο του κτιρίου, εκτός του κυρίου «σώματός» του, 

στεγάζεται η διεύθυνση διασφάλισης εσόδων. Προκειμένου να προσεγγίσει 

εκεί ο επισκέπτης διέρχεται από διάδρομο εκτεθειμένο στις καιρικές 

συνθήκες που δεν εμφανίζει επαρκή αντιολισθηρότητα 

 

Φωτο 45: Διάδρομος στον πρώτο όροφο που οδηγεί στη διεύθυνση 

διασφάλισης εσόδων 
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Η είσοδος της διεύθυνσης είναι γυάλινη, ανοιγόμενη με συνολικό πλάτος 

1,65μ. (δύο φύλλα, αφήνεται 85εκ. ελεύθερο πλάτος από κάθε φύλλο). Τα 

θυρόφυλλα δεν έχουν επαρκή χρωματική αντίθεση με το περιβάλλον, 

υπάρχει ωστόσο τοποθετημένο σε αυτά λογότυπο του ΟΑΣΘ που βοηθά 

την αναγνώρισή τους. 

 

Φωτο 46: Είσοδος του χώρου 

 

 

 

Εντός του χώρου υπάρχουν γκισέ συναλλαγής με το κοινό που φτάνουν τα 

1,2μ. ύψος, καθώς και γραφεία των οποίων η διαμόρφωση μπορεί να 

μεταβληθεί ανάλογα με τις ανάγκες. Το μόνο γραφείο που διαφοροποιείται 

είναι αυτό της προϊσταμένης της υπηρεσίας το οποίο διαχωρίζεται με 

υαλοπέτασμα. Στην παρούσα διαμόρφωσή του ο χώρος δυσχεραίνει τη 

διέλευση χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. 

 

Φωτο 47: Χώροι γραφείου 
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Στον 2ο όροφο, καθώς και στους υπόλοιπους, για να εισέλθει ο επισκέπτης 

στον χώρο απαιτείται να διέλθει μιας μορφής ανεμοφράκτη που 

δημιουργείται από δύο διαδοχικές πόρτες επαρκούς πλάτους. Ο ελεύθερος 

χώρος ανάμεσα σε αυτές έχει μήκος 1,4μ. και πλάτος 1,8μ. Το γεγονός ότι 

και οι δύο ανοίγουν στην ίδια κατεύθυνση μπορεί να καταστήσει δύσκολη 

τη χρήση τους από χρήστη αμαξιδίου.  

 

Φωτο 48: Θύρα που οδηγεί στον χώρο 

 

 

 

Το εσωτερικό είναι σε μεγάλο βαθμό διαμορφωμένο σαν ένας ενιαίος 

χώρος. Τα έπιπλα μπορούν να μετακινηθούν σε περίπτωση που είναι 

επιθυμητή αλλαγή της διαμόρφωσης. Οι χώροι εντός του ορόφου που  

διαχωρίζονται με υαλοπετάσματα έχουν θύρες πλάτους 90εκ. 

 

Φωτο 49: Χώροι εργασίας στον 2ο όροφο. 

 

 

 

Στον 4ο όροφο του κτιρίου οι διαστάσεις του «ανεμοφράχτη» διαφέρουν 

όντας 1,4μ. μήκος και 1,55μ. πλάτος. Εδώ το μεγαλύτερο τμήμα του 
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χώρου έχει διαμορφωθεί με υαλοπίνακες με το ελεύθερο πλάτος των 

θυρών τους να είναι 85εκ. Και πάλι η διαμόρφωση των επίπλων μπορεί να 

μεταβληθεί αν αυτό είναι επιθυμητό. 

 

Φωτο: Χώρος εργασίας στον 4ο όροφο 

 

           

 

Χώροι υγιεινής 

 

Στο κτίριο δεν υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής, παρότι υπάρχουν 

χώροι υγιεινής σε κάθε όροφο.  

 

Σήμανση 

 

Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει σήμανση που ενημερώνει τον επισκέπτη 

για τις υπηρεσίες που στεγάζονται σε κάθε όροφο. Ο συνδυασμός του 

ξύλινου φόντου με τις αντανακλάσεις που δημιουργούνται δυσκολεύουν 

τον επισκέπτη στην ανάγνωση. 

 

Φωτο 50: Σήμανση στο ισόγειο του κτιρίου 
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Αντίστοιχα, σήμανση υπάρχει και στους διαδρόμους του εμπορικού κέντρου 

τμήμα του οποίου αποτελούν και τα γραφεία του ΟΑΣΘ. Επειδή όμως είναι 

τοποθετημένη σε μεγάλο ύψος μπορεί να μην γίνει αντιληπτή από τους 

επισκέπτες. 

 

Φωτο 51: Εξωτερική σήμανση 

 

 

 

Σήμανση υπάρχει και στην είσοδο κάθε ορόφου καθώς και στους 

ανελκυστήρες ενημερώνοντας τον επισκέπτη για τις διαθέσιμες υπηρεσίες 

 

Φωτο 52: Παραδείγματα σήμανσης 
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Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 
 

Το νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε 

το 2009, είναι παράδειγμα της προσπάθειας που γίνεται για εφαρμογή 

αρχών προσβασιμότητας στις νέες κατασκευές του Δήμου.  

 

Οι εσωτερικοί χώροι του Δημαρχείου φτάνουν τα 14.500m2, 

συμπεριλαμβανομένου του υπόγειου χώρου στάθμευσης. 

 

Φωτο 53: Περιβάλλων χώρος του Δημαρχείου 

 

 

 

Χώρος στάθμευσης 

 

Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης διαθέτει 709 θέσεις, από τις οποίες 28 

προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρία. 142 θέσεις από τις 

συνολικές προορίζονται αποκλειστικά για χρήσεις του Δημαρχείου, από τις 

οποίες 15 προορίζονται για χρήση από τους εργαζόμενους και τους 

επισκέπτες με αναπηρία.  

 

Φωτο 54: Χώρος στάθμευσης για επισκέπτες με αναπηρία με σήμανση 
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Η είσοδος στον υπόγειο χώρο γίνεται μέσω θυρών στον προαύλιο χώρο του 

Δημαρχείου. Μια τυπική είσοδος από αυτές έχει ελεύθερο πλάτος 80εκ. με 

σιδερένιο θυρόφυλλο που απαιτεί ιδιαίτερη δύναμη για το άνοιγμά του. Σε 
κάθε είσοδο υπάρχουν αυτόματα μηχανήματα πληρωμής αντίτιμου 

στάθμευσης, τα χειριστήρια των οποίων έχουν μέγιστο ύψος 1,3μ. 

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει σε όλες τις εισόδους ανελκυστήρας που να 

οδηγεί στο υπόγειο, σε κάποιες περιπτώσεις διατίθεται αποκλειστικά 

κλιμακοστάσιο. 
 

Φωτο 55: Είσοδος και αυτόματο μηχάνημα πληρωμής 
 

      
 

Φωτο 56: Κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον χώρο στάθμευσης. Ο 

χειρολισθήρας έχει διατομή που δεν διευκολύνει τη χρήση του. Το ρίχτι 

έχει τυπικό ύψος 17εκ. 
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Εκτός του υπόγειου χώρου στάθμευσης διατίθεται και χώρος από την 

πλευρά του Πεδίου του Άρεως. Ωστόσο, η πρόσβαση στο πεζοδρόμιο από 
αυτή την πλευρά είναι δύσκολη λόγω έλλειψης ράμπας κοντά στον χώρο 

στάθμευσης.  

 

Φωτο 57: Υπαίθριος χώρος στάθμευσης 
 

 

 

Προσέγγιση στην είσοδο 

 

Στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου υπάρχουν διαμορφώσεις με νερό 

οι οποίες στερούνται οποιασδήποτε προειδοποίησης η σήμανσης με 

αποτέλεσμα να είναι δυνητικά επικίνδυνες για επισκέπτες με μειωμένη 

όραση 

 

Φωτο 58: Περιβάλλων χώρος του Δημαρχείου 
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Το κενό ανάμεσα στις πλάκες που αποτελούν το κλιμακοστάσιο που 

δημιουργείται πάνω στο νερό αγγίζει τα 6εκ., κάτι που καθιστά δυνητικά 

δυσχερή τη χρήση του, σε συνδυασμό και με την έλλειψη χειρολισθήρων. 

 

Φωτο 59: Κενό ανάμεσα στις πλάκες 

 

 

 

Είσοδοι 

 

Το Δημαρχείο έχει πληθώρα εισόδων που χρησιμοποιούνται από το κοινό. 

Η κύρια είσοδος είναι ισόπεδη, με αυτόματα γυάλινα θυρόφυλλα επαρκούς 

πλάτους. 

 

Φωτο 60: Κεντρική είσοδος Δημαρχείου 
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Μια είσοδος που χρησιμοποιείται τακτικά από προσωπικό και επισκέπτες 

είναι και εκείνη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων «Μανόλης 

Αναγνωστάκης» η οποία εξυπηρετεί και το κυλικείο του κτιρίου. Η 

πρόσβαση σε αυτή επιτυγχάνεται μέσω ράμπας με κλίση 10%. Η είσοδος 

στον χώρο του κυλικείου έχει αυτόματα γυάλινα θυρόφυλλα συνολικού 

πλάτους 1,7μ. 

 

Φωτο 61: Η ράμπα και η είσοδος της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

 

     

 

Στην ίδια πλευρά του κτιρίου υπάρχει είσοδος που οδηγεί στην αίθουσα 

νερού. Σε αυτή η πρόσβαση δυσχεραίνεται από υψομετρική διαφορά που 

φτάνει τα 7εκ. 
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Φωτο 62: Είσοδος αίθουσας νερού 

 

    

 

Ράμπα στην πλευρά του κτιρίου που βρίσκεται στον Πεδίον του Άρεως 

οδηγεί στην είσοδο που εξυπηρετεί το Γραφείο Εργασίας του δήμου καθώς 

και άλλες χρήσεις. Αυτή αποτελείται από δύο τμήματα, με το πρώτο να έχει 

κλίση 8,5% και το δεύτερο 5.1%.  

 

Φωτο 63: Ράμπα που οδηγεί στην είσοδο του γραφείου εργασίας 

 

     

 

Η είσοδος του γραφείου εργασίας έχει συνολικό πλάτος 1,3μ. 
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Φωτο 64: Είσοδος στην πλευρά του γραφείου εργασίας 

 

 

 

Οριζόντια κυκλοφορία 

 

Η κύρια είσοδος οδηγεί σε κοινόχρηστο χώρο μεγάλων διαστάσεων ο 

οποίος φιλοξενεί εκδηλώσεις και εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Ο 

χώρος έχει κλίση προς το κάτω μέρος του που φτάνει μέχρι και το 6,8%, 

ενώ το τελευταίο τμήμα του έχει ανηφορική κλίση 5,2%. 

 

Φωτο 65: Κοινόχρηστος χώρος Δημαρχείου 

 

 

 

Οι εργασιακοί χώροι εντός του κτιρίου διαφέρουν ανάλογα με τις 

δραστηριότητες που υλοποιούνται σε κάθε τμήμα του. Υπάρχουν τμήματα 

εξυπηρέτησης πελατών με γκισέ συνήθους ύψους 105εκ. 
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Φωτο 66: Γκισέ εξυπηρέτησης πελατών 

 

     

 

Υπάρχει γκισέ πληροφοριών με ύψος 115 εκ. 

 

Φωτο 67: Γκισέ πληροφοριών 

 

 

 

Υπάρχουν και χώροι με τυπικά έπιπλα γραφείου η διαμόρφωση των οποίων 

μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις ανάγκες των εργαζομένων 
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Φωτο 68: Χώροι γραφείων στο Δημαρχείο 

 

   

 

Οι διάδρομοι που οδηγούν στα γραφεία έχουν γενικά επαρκές πλάτος. Σε 

κάποιες περιπτώσεις μειώνεται το ωφέλιμο πλάτος τους λόγω μη σταθερών 

εμποδίων και στοιχείων εξοπλισμού. 

 

Φωτο 69: Διάδρομοι στον χώρο του Δημαρχείου 

  

      

 

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου έχει προβλεφθεί χώρος για 

χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. Ράμπα οδηγεί στον χώρο του βάθρου 

ομιλητών, με το ίδιο το βάθρο όμως να μην είναι προσβάσιμο. 
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Φωτο 70: Χώρος για χρήστες αμαξιδίων και ράμπα στην αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

   

 

Φωτο 71: Το βάθρο των ομιλητών στην Αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου 

 

 

 

Κατακόρυφη κυκλοφορία 

 

Η κατακόρυφη κυκλοφορία στο κτίριο επιτυγχάνεται μέσω ανελκυστήρων 

και κλιμακοστασίων. Ο κύριος ανελκυστήρας έχει πλάτος 1,6μ. και μήκος 

1,45μ., το άνοιγμα της θύρας του είναι 90εκ. και η θύρα του είναι 

αυτόματη. Τα χειριστήριά του έχουν μέγιστο ύψος 122εκ. και φέρουν 

ενδείξεις και σε Braille. 
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Φωτο 72: Κύριος ανελκυστήρας του κτιρίου 

 

     

 

Στο πίσω μέρος του κτιρίου υπάρχει και άλλος ανελκυστήρας που 

διευκολύνει την πρόσβαση και στην προσβάσιμη τουαλέτα του υπογείου. Οι 

διαστάσεις του είναι 1,5μ. μήκος και 1,3μ. πλάτος, με το μέγιστο ύψος των 

χειριστηρίων του να βρίσκεται στο 1,2μ. Ανελκυστήρας υπάρχει και κοντά 

στο Γραφείο εργασίας, παρόμοιων χαρακτηριστικών με τους υπόλοιπους, 

με 1,1μ. πλάτος, 1,4μ. μήκος και 80εκ. καθαρό πλάτος εισόδου. Τέλος, 

υπάρχουν ανελκυστήρες που οδηγούν από τις εισόδους στον υπαίθριο 

χώρο του κτιρίου στον υπόγειο χώρο στάθμευσης. Έχουν πλάτος 1,1μ. και 

μήκος 1,38μ.  

 

Φωτο 73: Ανελκυστήρας που οδηγεί στον υπόγειο χώρο στάθμευσης 
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Χώροι υγιεινής 

 

Σε κάθε όροφο του κτιρίου υπάρχει χώρος υγιεινής που απευθύνεται σε 

ΑμεΑ. Οι χώροι, αν και έχουν εν πολλοίς τον ίδιο εξοπλισμό, διαφέρουν σε 

διαστάσεις και διαρρύθμιση. Κανένας από τους χώρους που εξετάστηκαν 

δεν ήταν σύμφωνος με τις ισχύουσες ελληνικές προδιαγραφές. 

 

Φωτο 74: Χώρος υγιεινής στο υπόγειο του κτιρίου. Η τοποθέτηση του 

νιπτήρα εμποδίζει την πρόσθια προσέγγιση στη λεκάνη. Οι διαστάσεις δεν 

επιτρέπουν ανεμπόδιστη περιστροφή χρήστη αμαξιδίου. 

 

    

 

Φωτο 75: Διαμόρφωση με τον νιπτήρα απέναντι από την λεκάνη. Το 

περιορισμένο πλάτος του χώρου δεν επιτρέπει πλάγια προσέγγιση στην 

λεκάνη. Η διαμόρφωση δεν επιτρέπει τη χρήση του νιπτήρα από άτομο 

καθήμενο στη λεκάνη. 

 

        

 

Σήμανση 

 

Επιδαπέδιος οδηγός όδευσης τυφλών οδηγεί στην κεντρική είσοδο του 

κτιρίου. 
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Φωτο 76: Οδηγός όδευσης τυφλών 

 

        

 

Ο οδηγός όδευσης δεν συνδέεται με όλες τις διαβάσεις και ράμπες 

περιμετρικά του κτιρίου. 

 

Στον υπαίθριο χώρο του κτιρίου υπάρχει κατακόρυφη σήμανση που 

ενημερώνει για τις εξυπηρετήσεις του. Η χρήση αποκλειστικά κεφαλαίων 

γραμμάτων καθιστά τις πινακίδες λιγότερο ευανάγνωστες από όσο θα 

μπορούσαν να είναι με έναν συνδυασμό πεζών και κεφαλαίων. Επίσης, σε 

κάποιες από αυτές έχουν καταστραφεί οι διαγραμματικοί χάρτες. 

 

Φωτο 77: Χάρτες στο εξωτερικό του κτιρίου 
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Αντίστοιχη σήμανση υπάρχει και στο εσωτερικό του κτιρίου ενημερώνοντας 

για τις χρήσεις των χώρων του. Καθώς σε κάποιες περιπτώσεις έγινε 

αναδιάταξη των υπηρεσιών εντός του κτιρίου, οι υπάλληλοι του κτιρίου 

τοποθέτησαν αυτοσχέδια σήμανση διορθώνοντας τις λανθασμένες 

υποδείξεις. Στις περιπτώσεις της σήμανσης που αναρτάται από την οροφή 

του κτιρίου έχουν τοποθετηθεί και εικονογράμματα. 

 

Φωτο 78: Σήμανση στο εσωτερικό του κτιρίου. 

 

   

 

Αντίστοιχα, υπάρχει σήμανση στο εξωτερικό των γραφείων καθώς και 

εντός των ανελκυστήρων του κτιρίου.  

 

Φωτο 79: Παραδείγματα σήμανσης 
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Κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ 
 

Το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

βρίσκεται στην οδό Εγνατία, δίπλα στη Θεολογική Σχολή. Συνήθως 

λειτουργεί ώρες γραφείου αλλά και σε ειδικές περιστάσεις (π.χ. όταν 

υπάρχει κάποια εκδήλωση στην αίθουσα τελετών). 

 

Φωτο 80: Άποψη του κτιρίου 

 

 

 

Το κτίριο στεγάζει τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου καθώς και τα όργανα διοίκησής του. Οι κύριοι χρήστες του 

είναι το προσωπικό του καθώς και φοιτητές που χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες του.  

 

Φωτο 81: Η αίθουσα τελετών 
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Χώροι στάθμευσης 

 

Το κτίριο διαθέτει 4 ξεχωριστούς χώρους στάθμευσης. 3 από αυτούς είναι 

υπέργειοι ενώ ένας είναι υπόγειος. 

 

Ο υπόγειος χώρος διαθέτει αριθμημένες θέσεις που χρησιμοποιούνται από 

την πρυτανεία και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών που στεγάζονται 

στο κτίριο. Ένας ακόμη χώρος χρησιμοποιείται για τα υπηρεσιακά οχήματα 

του πανεπιστημίου. 

 

Χώρος στάθμευσης υπάρχει και στον χώρο μπροστά από την αίθουσα 

τελετών. Αυτός χρησιμοποιείται τόσο από το προσωπικό όσο και από 

επισκέπτες του χώρου. Εκεί έχει δεσμευτεί χώρος για Άτομα με Αναπηρία ο 

οποίος φέρει κατάλληλη σήμανση η οποία όμως, λόγω φθοράς, δεν είναι 

ευδιάκριτη. 

 

Φωτο 82: Χώρος στάθμευσης δεσμευμένος για Άτομα με αναπηρία. Η κλίση 

της ράμπας είναι μεγαλύτερη του 8% στο πρώτο τμήμα της και σχεδόν 

10% στο δεύτερο. 

 

 

 

Φωτο 83: Ο υπόγειος χώρος στάθμευσης του κτιρίου. Η διαδρομή προς τον 

ανελκυστήρα που οδηγεί στους ορόφους του κτιρίου δεν είναι προσβάσιμη 
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Φωτο 84: Εξωτερικός χώρος στάθμευσης του κτιρίου για υπαλλήλους και 

επισκέπτες. Παρότι υπάρχει σήμανση για προσβάσιμο χώρο στάθμευσης, 

δεν υπάρχει θέση ορισμένη με διαγράμμιση εντός του χώρου. Τη ράμπα 

που ανοίγει την είσοδο του χώρου χειρίζεται φύλακας. 

 

 

 

Περιβάλλων χώρος 

 

Η πρόσβαση στις εισόδους του κτιρίου δυσχεραίνεται από μικρές 

κακοτεχνίες καθώς και από την πληθώρα των σταθμευμένων οχημάτων, 

ιδιαίτερα μπροστά στην αίθουσα τελετών. 

 

Φωτο 85: Έλλειψη ράμπας που να γεφυρώνει την υψομετρική διαφορά στο 

πεζοδρόμιο που οδηγεί στον χώρο στάθμευσης της αίθουσας τελετών 
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Είσοδοι 

 

Το κτίριο έχει συνολικά 6 εισόδους: 

1. Κύρια είσοδος στην ανατολική πλευρά του κτιρίου 

2. Είσοδος στο κυλικείο στη βόρεια πλευρά του κτιρίου 

3. Είσοδος στη νότια πλευρά του κτιρίου στην οποία καταλήγει και 

οδηγός όδευσης τυφλών 

4. Είσοδος στη νότια πλευρά στο επίπεδο του ισογείου του κτιρίου 

5. Κύρια είσοδος της αίθουσας τελετών 

6. Δευτερεύουσα είσοδος της αίθουσας τελετών 

 

Φωτο 86: Είσοδοι του κτιρίου 
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Όσον αφορά την πρόσβαση στις εισόδους ισχύουν τα παρακάτω (από 

αριστερά προς τα δεξιά κατά σειρά στις ανωτέρω φωτογραφίες): 

1. Είσοδος 1: Είσοδος με ισόπεδη πρόσβαση που οδηγεί στον χώρο των 

ανελκυστήρων του κτιρίου. 

2. Είσοδος 2: Είσοδος με ισόπεδη πρόσβαση που οδηγεί στον χώρο των 

κλιμακοστασίων του κτιρίου. 

3. Είσοδος 3: Είσοδος κοντά στον χώρο στάθμευσης για ΑμεΑ, η 

υψομετρική διαφορά της οποίας με το περιβάλλον γεφυρώνεται μέσω 

ράμπας. 

4. Είσοδος 4: Είσοδος στην κατάληξη κλιμακοστασίου μεγάλου μήκους. Το 

κλιμακοστάσιο φέρει διπλούς χειρολισθήρες καθώς και απτική σήμανση.  

5. Είσοδος 5: Η κύρια είσοδος της αίθουσας τελετών δεν είναι προσβάσιμη 

καθώς η υψομετρική διαφορά με τον περιβάλλοντα χώρο καλύπτεται 

αποκλειστικά με κλιμακοστάσιο. Η πρόσβαση στην αίθουσα τελετών 

εξασφαλίζεται κυρίως από την είσοδο 6. 

6. Είσοδος 6: Ισόπεδη είσοδος που οδηγεί στην αίθουσα τελετών. 

Πρόβλημα μπορούν να προκαλέσουν σε χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου 

οι κυβόλιθοι με αρμούς μεγάλου πλάτους που διαμορφώνουν την 

επιφάνεια κίνησης. 

 

Το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στην είσοδο 4 γεφυρώνει τον προσβάσιμο 

χώρο στάθμευσης με το ισόγειο του κτιρίου. Φέρει διπλό χειρολισθήρα (σε 

ύψος 70 και 90εκ.) με κατάλληλη διατομή. Επίσης, φέρει απτική σήμανση 

ώστε να ειδοποιούνται επισκέπτες με μειωμένη όραση. 

 

Στον εξωτερικό χώρο του πρώτου ορόφου στεγάζονται πανεπιστημιακές 

υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το γραφείο περιβάλλοντος, το γραφείο 

κίνησης και η εταιρεία αξιοποίησης της περιουσίας του πανεπιστημίου, σε 
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ξεχωριστά κτίρια. Και σε αυτές τις περιπτώσεις εξασφαλίζεται πρόσβαση 

στις κύριες εισόδους τους. Η πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους γίνεται και 

μέσω εξωτερικής ράμπας ιδιαίτερα μεγάλης κλίσης που αγγίζει το 13%. 

 

Φωτο 87: Είσοδοι στον εξωτερικό χώρο του πρώτου ορόφου 

 

          

 

Φωτο 88: Η ράμπα που οδηγεί στον εξωτερικό χώρο του πρώτου ορόφου 

 

 

 

Οριζόντια κυκλοφορία 

 

Η προσβάσιμη κύρια είσοδος (Είσοδος 1) οδηγεί σε κοινόχρηστο χώρο στον 

οποίο βρίσκονται και οι ανελκυστήρες εξυπηρέτησης κοινού. 
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Ο διαθέσιμος χώρος μπροστά από τους ανελκυστήρες είναι επαρκής, 

ωστόσο η γεωμετρία και ο εξοπλισμός των ανελκυστήρων δεν βοηθά τη 

χρήση τους, ιδιαίτερα από χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων λόγω 

περιορισμένων διαστάσεων των θαλάμων. 

 

Σε γενικές γραμμές η οριζόντια κυκλοφορία στο κτίριο δεν εμφανίζει 

σημαντικά εμπόδια και ανισοσταθμίες. Στο δάπεδο του ισογείου 

χρησιμοποιείται μάρμαρο που, από τη φύση του, δημιουργεί κάποια θέματα 

ολισθηρότητας. 

 

Στο κτίριο δεν υπάρχει κάποιας μορφής οδηγός για άτομα με μειωμένη 

όραση. 

 

Η πρόσβαση στο κυλικείο και στον προσβάσιμο χώρο υγιεινής που 

βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου είναι ισόπεδη. 

 

Φωτο 89: Ισόγειο του κτιρίου 

 

 

 

Οι χώροι εργασίας μεταβάλλονται σε κάθε όροφο ανάλογα με τις υπηρεσίες 

που στεγάζει. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για τυπικούς χώρους 

γραφείων, με τις διαστάσεις και τη διαμόρφωσή τους να διαφέρουν κατά 

περίπτωση. 

 

Οι διάδρομοι που οδηγούν στα γραφεία είναι επαρκούς πλάτους, ωστόσο 

προσωρινά εμπόδια μπορεί να αποτελούν δυνητικά εμπόδια. 
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Φωτο 90: Ο διάδρομος που οδηγεί από το επίπεδο του εξωτερικού 

προσβάσιμου χώρου στάθμευσης και του υπόγειου χώρου στάθμευσης 

στον ανελκυστήρα του κτιρίου 

 

    

 

Φωτο 91: Διάδρομοι που εξυπηρετούν τους χώρους εργασίας και 

προσωρινά εμπόδια 

 

                    

 

Φωτο 92: Χώρος εργασίας στο κτίριο 
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Η πρόσβαση στην αίθουσα τελετών μέσω της έκτης εισόδου οδηγεί 

κατευθείαν στον χώρο της ορχήστρας όπου οι υπάρχουσες ράμπες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων για 

να προσεγγίσουν την πρώτη σειρά καθισμάτων, χωρίς όμως να υπάρχει 

χώρος επαρκής για αυτούς. 

 

Φωτο 93: Διαμόρφωση εντός της αίθουσας τελετών 

 

           

 

Κατακόρυφη κυκλοφορία 

 

Το κτίριο έχει 8 ορόφους, ισόγειο και υπόγειο. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, 

το κτίριο διαθέτει 3 ανελκυστήρες, με τους δύο από αυτούς να έχουν 

διαστάσεις 1.10 x 0,9μ. και τον τρίτο 1.35 x 1.10μ. Σε όλες τις περιπτώσεις 

οι πόρτες τους είναι χειροκίνητα ανοιγόμενες, υπάρχουν όμως στο 

εσωτερικό τους και αυτόματα θυρόφυλλα που μειώνουν το ωφέλιμο μήκος 

τους. 

 

Προβληματικό είναι το πλάτος των θυρών των ανελκυστήρων (περίπου 

70εκ, ακόμα μικρότερο λόγω εμποδίων που δημιουργούν τα εσωτερικά 

θυρόφυλλα.) Λόγω αυτού του γεγονότος δημιουργούνται προβλήματα 

στην είσοδο χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.  

 

Τα χειριστήρια των ανελκυστήρων βρίσκονται σε ύψος 1,2μ. από το 

έδαφος. Υπάρχει ηχητική ειδοποίηση ορόφων και αναγραφή αυτών σε 

Braille. 

 

Οι θύρες των ανελκυστήρων εμφανίζουν επαρκή χρωματική αντίθεση με το 

περιβάλλον. 
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Φωτο 94: Οι ανελκυστήρες του κτιρίου 

 

       

 

Το κλιμακοστάσιο του κτιρίου καλύπτει όλους τους ορόφους του. Δεν 

υπάρχουν χειρολισθήρες και δεν καλύπτεται σε όλο του το μήκος από 

αντιολισθηρές λωρίδες. Το ύψος του ριχτιού είναι 17 εκ. Δεν υπάρχει 

διαθέσιμη απτική σήμανση για άτομα με μειωμένη όραση. 

 

Φωτο 95: Το κλιμακοστάσιο του κτιρίου 

 

 

 

Χώροι υγιεινής 

 

Υπάρχει διαθέσιμος χώρος υγιεινής στο εσωτερικό του κτιρίου ο οποίος 

καλύπτει και τις ανάγκες της αίθουσας τελετών.  

 

Το πλάτος της εισόδου του χώρου είναι 90εκ. και υπάρχει διαθέσιμος 

χώρος διαμέτρου 1,5μ. που διευκολύνει την περιστροφή χρηστών 
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αναπηρικού αμαξιδίου. Ο χώρος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, είδη 

υγιεινής ανατομικού τύπου, αυτόματη σαπουνοθήκη και στεγνωτήρα 

χεριών. Η πόρτα του χώρου μπορεί να ανοίξει από το εξωτερικό του σε 

περίπτωση κινδύνου. Τα πλακάκια του δαπέδου σχηματίζουν χρωματική 

αντίθεση με αυτά των τοίχων. 

 

Φωτο 96: Προσβάσιμος χώρος υγιεινής. Διακρίνεται το σύστημα 

ειδοποίησης σε περίπτωση κινδύνου 

 

      

 

Σήμανση 

 

Σε κάθε όροφο εντός του κτιρίου υπάρχει σήμανση που εξηγεί τη χρήση 

του χώρου, με ξεχωριστές πινακίδες να αναφέρουν τη χρήση των 

γραφείων. Η σήμανση εντός του κτιρίου δεν ακολουθεί ενιαία μορφή 
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Φωτο 97: Παραδείγματα σήμανσης εντός του κτιρίου 

 

       

 

Εκτός του κτιρίου, υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών στο κλιμακοστάσιο 

που καταλήγει στην κύρια είσοδο του κτιρίου καθώς και παραπλεύρως του 

προσβάσιμου χώρου στάθμευσης. Προειδοποιητική απτική σήμανση 

υπάρχει και στο κλιμακοστάσιο που καταλήγει στο ισόγειο του κτιρίου από 

την πλευρά της αίθουσας τελετών 

 

Φωτο 98: Απτική σήμανση 

 

      

 



  

Υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την προσβασιμότητα στην απασχόληση στην Κεντρική 

Μακεδονία  63 

Ολύμπιον 

 
Ο κινηματογράφος Ολύμπιον, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της 

Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στην πλατεία Αριστοτέλους. Το 1997 έγινε ριζική 

ανακαίνιση του κτιρίου, το οποίο από τότε αποτελεί και έδρα του Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

 

Ο κινηματογράφος έχει δύο αίθουσες, την αίθουσα Ολύμπιον και την 

αίθουσα «Παύλος Ζάννας». 

 

Η πρόσβαση στον χώρο γίνεται με τη χρήση των ΜΜΜ ή τη χρήση 

ιδιωτικού αυτοκινήτου. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει πρόβλημα 

στάθμευσης καθώς απουσιάζουν προσβάσιμες θέσεις στάθμευσης στην 

περιοχή.  

 

Φωτο 99: Ο κινηματογράφος Ολύμπιον 

 

 

 

Εξυπηρετήσεις εκτός του κτιρίου 

 

Εκτός του κτιρίου δημιουργήθηκε, στο πλαίσιο πρόσφατων παρεμβάσεων 

βελτίωσης προσβασιμότητας, χαμηλό ταμείο για την εξυπηρέτηση ατόμων 

που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. 
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Φωτο 100: Ταμείο χαμηλού ύψους στο εξωτερικό του κτιρίου 

 

 

 

Είσοδος στο κτίριο 

 

Στα αριστερά της κύριας εισόδου υπάρχει η μοναδική είσοδος χωρίς 

κλιμακοστάσιο. Η κλίση της ράμπας που έχει δημιουργηθεί είναι 

απαγορευτική για αυτόνομη χρήση από χρήστες τροχοκαθίσματος (ξεπερνά 

το 20%). 

  

Στα πλαίσια των παρεμβάσεων βελτίωσης προσβασιμότητας δημιουργήθηκε 

συνεχής χειρολισθήρας στρογγυλής διατομής σε δύο ύψη (70 – 90 εκ. από 

το έδαφος), με την απόληξή του να προεκτείνεται από την νοητή 

κατακόρυφο έναρξης του κλιμακοστασίου κατά τη φορά κίνησης. 

 

Φωτο 101: Η ράμπα που οδηγεί στον κύριο χώρο του κτιρίου 
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Εξωτερικό κλιμακοστάσιο 

 

Το εξωτερικό κλιμακοστάσιο φέρει επιφάνεια από μάρμαρο που δεν 

προσφέρει αντιολισθηρές ιδιότητες ούτε σχηματίζει επαρκή χρωματική 

αντίθεση με το περιβάλλον. Ακόμη, το κλιμακοστάσιο στερείται 

χειρολισθήρων. Πρόσφατα έγινε πρόταση για εγκατάσταση εξωτερικών 

χειρολισθήρων η οποία όμως απορρίφθηκε από την αρμόδια Εφορεία 

Νεοτέρων Μνημείων. 

 

Η είσοδος στο κτίριο γίνεται μέσω ανοιγόμενων θυρών επαρκούς πλατους. 

Τόσο η κύρια είσοδος όσο και η «προσβάσιμη» πλαινή είσοδος 

εξυπηρετούν την είσοδο στις αίθουσες του κινηματογράφου. 

 

Στα δεξιά της κύριας εισόδου υπάρχει ξεχωριστή είσοδος που εξυπηρετεί τα 

γραφεία του φεστιβάλ κινηματογράφου. 

 

Φωτο 102: Το εξωτερικό κλιμακοστάσιο του κτιρίου και η είσοδος που 

εξυπηρετεί τα γραφεία του φεστιβάλ 

 

     

 

Οριζόντια κυκλοφορία 

 

Εντός της κύριας εισόδου υπάρχει δεύτερο κλιμακοστάσιο παρόμοιων 

χαρακτηριστικών με το εξωτερικό. Και το εσωτερικό κλιμακοστάσιο φέρει 

επιφάνεια από μάρμαρο που δεν προσφέρει αντιολισθηρές ιδιότητες. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση απαιτείται η εγκατάσταση 

συνεχών χειρολισθήρων, στρογγυλής διατομής 4-5 εκ., σε δύο ύψη (70 – 
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90 εκ. από το έδαφος) με την απόληξή τους να προεκτείνεται από την 

νοητή κατακόρυφο έναρξης του κλιμακοστασίου.  

 

Φωτο 103: Κλιμακοστάσιο εντός της κύριας εισόδου 

 

 

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί χώρος για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου 

αφαιρέθηκαν υπάρχοντα καθίσματα στην τελευταία σειρά της κύριας 

αίθουσας του κινηματογράφου. Η κλίση της αίθουσας δεν επέτρεψε την 

αφαίρεση και άλλων καθισμάτων σε σειρές που να βρίσκονται πλησιέστερα 

της οθόνης 

 

Φωτο 104: Χώρος για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου 

 

 

 

 



  

Υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την προσβασιμότητα στην απασχόληση στην Κεντρική 

Μακεδονία  67 

 

Πρόσβαση στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» 

 

Η πρόσβαση στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας», και στις χρήσεις του 5ου 

ορόφου του «Ολύμπιον», παρουσιάζει σημαντικά εμπόδια. Στη σημερινή 

της μορφή η αίθουσα είναι απροσπέλαστη για χρήστες τροχοκαθίσματος, 

καθώς η πρόσβαση στους ανελκυστήρες του κτιρίου γίνεται αποκλειστικά 

μέσω κλιμακοστασίου που οδηγούν σε αυτούς. Στον δε πέμπτο όροφο 

υπάρχει δεύτερο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στην αίθουσα. 

 

Πρόσβαση στα γραφεία του φεστιβάλ 

 

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της εξωτερικής εισόδου που βρίσκεται στα δεξιά 

της κύριας εισόδου του κτιρίου. Η πρόσβαση στα γραφεία γίνεται 

αποκλειστικά μέσω κλιμακοστασίου που οδηγεί στους ανελκυστήρες ώστε 

να μπορεί το προσωπικό να έχει πρόσβαση στα γραφεία του στον πέμπτο 

όροφο του κτιρίου. Ο χώρος των γραφείων έχει ανισοσταθμίες στο ίδιο 

επίπεδο. 

 

Φωτο 105: Χώρος γραφείων του φεστιβάλ 

 

   

 

Χώρος υγιεινής 

 

Κοντά στην κύρια είσοδο του κτιρίου υπάρχει διαμορφωμένος προσβάσιμος 

χώρος υγιεινής. Οι διαστάσεις του χώρου δεν είναι σύμφωνες με τις 

προδιαγραφές, ωστόσο στο πλαίσιο των πρόσφατων βελτιώσεων 

ολοκληρώθηκε αντικατάσταση των ειδών υγιεινής με τοποθέτηση νιπτήρα 

ανατομικού τύπου με ελεύθερο ύψος 70εκ. και αποχέτευση που δεν θα 
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ενοχλεί τα πόδια χρήστη τροχοκαθίσματος, μπαταρία του νιπτήρα 

αναμικτική, τύπου "κομμωτηρίου", καθρέφτη με ελαφριά κλίση, ανατομική 

λεκάνη με κατάλληλο ύψος. Επίσης, τοποθετήθηκαν κατάλληλες 

χειρολαβές και στοιχεία εξοπλισμού. 

 

Φωτο 106: Ο προσβάσιμος χώρος υγιεινής 
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