.
Αίθουσες και Προσβασιμότητα
Το Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη - Reflection of Disability in
Art» με ακρωνύμιο R.o.Di. επιδιώκει τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την
καθολική και ισότιμη πρόσβαση στους χώρους του φεστιβάλ. Αναλυτικότερα:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Χώρος στάθμευσης για ΑμεΑ: Στην πίσω πλευρά του πανεπιστημίου, επί της
οδού Γρηγορίου Λαμπράκη υπάρχουν 4 χώροι στάθμευσης.
 Είσοδος:
o Η προσβάσιμη είσοδος του Πανεπιστημίου με ράμπα πρόσβασης
βρίσκεται επί της Εγνατία οδού.
o Στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου υπάρχει οδηγός όδευσης για
άτομα με τύφλωση, αλλά και ράμπα πρόσβασης για τα αναπηρικά
αμαξίδια για την είσοδο στο κτίριο.
 Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ισόγειο): Διαθέσιμη ράμπα
πρόσβασης για την είσοδο στο Αμφιθέατρο.
 Γήπεδο και αίθουσα γυμναστικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (στον -2 όροφο):
Είσοδος από την προσβάσιμη είσοδο επί της Εγνατίας οδού. Στη συνέχεια
εισέρχεστε στον πανεπιστήμιο από την πόρτα του κυλικείου και
χρησιμοποιείτε το ασανσέρ δίπλα από το κυλικείο (στον -2 όροφο).
 WC για ΑμεΑ:
 στον ισόγειο χώρο, απέναντι από το Αμφιθέατρο Τελετών,
 στον 1ο όροφο (στο κτίριο ΚΖ),
 στον -1 όροφο, έξω ακριβώς από το αμφιθέατρο 14.
 Απτικοακουστικοί χάρτες: Στους χώρους του πανεπιστημίου θα βρείτε
απτικοακουστικούς χάρτες στο ισόγειο, στον ημιώροφο και στον 1ο όροφο.
Κέντρο διάδοσης Ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΑΠΘ
 Είσοδος: Η είσοδος είναι προσβάσιμη με ράμπα πρόσβασης.
 Αμφιθέατρο Ι: Προσβάσιμη είσοδος.
 WC για ΑμεΑ: έξω ακριβώς από το αμφιθέατρο.
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Αποθήκη 1 Λιμάνι
 Χώρος στάθμευσης για ΑμεΑ: 2 θέσεις στάθμευσης δίπλα στην Αποθήκη.
 Αίθουσα Σταύρος Τορνές: Προσβάσιμη.
 WC για ΑμεΑ.
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Πλήρης πρόσβαση στη Μόνιμη Έκθεση και στην Πτέρυγα Περιοδικών Εκθέσεων,
καθώς και στο αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη" με τέσσερεις ανελκυστήρες
πλατφόρμας-αναβατόρια. Υπάρχουν επίσης 2 WC ΑμεΑ και σχετική σήμανση και
διατίθεται ένα χειροκίνητο αμαξίδιο. Ακόμη, για τη Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού διατίθεται έντυπο σε γραφή braille σε δύο γλώσσες (ελληνικάαγγλικά) και η απτική-ηχητική ξενάγηση «Αγγίξτε και γνωρίστε το Βυζάντιο» που
πραγματοποιείται με φορητό σύστημα αυτόματης ηχητικής ξενάγησης (mp4), σε
τέσσερις γλώσσες (ελληνικά-αγγλικά-γερμανικά-ρωσικά) για τους επισκέπτες με
προβλήματα όρασης και έκδοση αντίστοιχου εντύπου για τους συνοδούς.

Μέλη της εθελοντικής ομάδας έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα προσβασιμότητας και
παροχής πρώτων βοηθειών. Η παρουσία των εθελοντών όλες τις ημέρες του
Φεστιβάλ ενισχύει τη διαμόρφωση του κοινωνικού «είναι και γίγνεσθαι» του Φεστιβάλ
συμβάλλοντας έμπρακτα στην κινητοποίηση ενός έμψυχου δυναμικού μέσα στους
χώρους του Πανεπιστημίου για την υποστήριξη των ατόμων με και χωρίς αναπηρία.

Επιμέλεια: Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης
Ατόμων με Αναπηρία

