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Πρόσβαση ατόμων με κινητική δυσκολία στους χώρους του Πανεπιστημίου 

 

Κεντρικό κτήριο Πατησίων 76 

Α. Επικοινωνία:  Κεντρικό Θυρωρείο 210-8203200 

 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας: 210-8203211, 247 

Β. Πρόσβαση στο κτήριο 

▪ Η πρόσβαση ατόμων με κινητική δυσκολία που επισκέπτονται το συγκρότημα του 

Κεντρικού Κτηρίου με αυτοκίνητο είναι δυνατή από την είσοδο της οδού Μαυροματαίων, 

η οποία δίνει πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, όπου υπάρχει θέση με σήμανση 

ΑμεΑ. 

▪ Η πόρτα του χώρου στάθμευσης είναι τηλεχειριζόμενη και ανοίγει από τον αρμόδιο επόπτη 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το  κεντρικό θυρωρείο ή το τμήμα Διοικητικής 

Μέριμνας. 

▪ Το πεζοδρόμιο μπροστά από την είσοδο του χώρου στάθμευσης έχει βοηθητική κλίση για 

την ανάβαση αναπηρικού αμαξιδίου. 

Γ. Πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου 

▪ Από τον χώρο στάθμευσης της οδού Μαυροματαίων, η μετάβαση στο κεντρικό κτήριο 

πραγματοποιείται από τον διάδρομο μεταξύ των αμφιθεάτρων Α και Β, που συνδέει τον 

προαύλιο χώρο επί της οδού Μαυροματαίων με το κεντρικό κτήριο, με τη χρήση δύο 

σταθερών μεταλλικών ραμπών που δίνουν τη δυνατότητα στα αναπηρικά αμαξίδια (με 

συνοδό) να έχουν πρόσβαση στα τρία αμφιθέατρα του ισογείου (αμφιθέατρα Α, Β και Γ) 

καθώς και στο κεντρικό θυρωρείο, το λογιστήριο, τη διεύθυνση εκπαίδευσης, το γραφείο 

πρωτοκόλλου, τις δημόσιες σχέσεις και άλλες διοικητικές υπηρεσίες του ΟΠΑ. 

▪ Από το ισόγειο του κεντρικού κτηρίου είναι δυνατή η μετάβαση προς τον 1ο όροφο  με τη 

χρήση αναβατορίων στην σκάλα Κεντρικού/Αντωνιάδου που δίνουν τη δυνατότητα 

μετάβασης με αναπηρικό αμαξίδιο στον χώρο της Βιβλιοθήκης. 

▪ Από το ισόγειο του Κεντρικού κτηρίου είναι δυνατή η μετάβαση προς το υπόγειο, όπου 

βρίσκονται οι αίθουσες Υ1, Χ και Υ3 καθώς επίσης και το εστιατόριο (όπου τα ΑμεΑ έχουν 

προτεραιότητα σε περίπτωση ουράς αναμονής), με τη χρήση των παρακάτω μέσων: 

➢ Ανελκυστήρας δίπλα από την κεντρική είσοδο του ισογείου. 

➢ Αναβατόριο στη σκάλα που συνδέει το κεντρικό κτήριο με την πτέρυγα Αντωνιάδου. 

Πτέρυγα Δεριγνύ 

Α. Επικοινωνία:  Θυρωρείο πτέρυγας Δεριγνύ: 210-8203400 

 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας: 210-8203211, 247 

Β. Πρόσβαση στο κτήριο 
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▪ Η πρόσβαση αναπηρικών αμαξιδίων   από την οδό Δεριγνύ καθίσταται δυνατή μέσω της 

βοηθητικής κλίσης του πεζοδρομίου, τόσο από τον δρόμο προς το πεζοδρόμιο, όσο και από 

το πεζοδρόμιο προς το εσωτερικό της σχολής. 

▪ Η μετακίνηση αναπηρικού αμαξιδίου (με συνοδό) από την είσοδο προς το ισόγειο της 

πτέρυγας Δεριγνύ, πραγματοποιείται με τη χρήση σταθερής μεταλλικής ράμπας. 

Γ. Πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου 

▪ Στο ισόγειο της πτέρυγας Δεριγνύ βρίσκονται οι γραμματείες των τμημάτων Οικονομικής 

Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ), Πληροφορικής και 

Στατιστικής. 

▪ Από το ισόγειο της πτέρυγας Δεριγνύ, με τη χρήση των τριών (3) ανελκυστήρων, είναι 

δυνατή η μετάβαση προς τους ορόφους του κτηρίου: 

1ος όροφος – Αμφιθέατρο Δεριγνύ (Ανδρέας Κιντής), αίθουσα Δ12, εκπαιδευτικό 

εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ). 

2ος όροφος – Αίθουσες Δ22 , Δ23, Δ24, εκπαιδευτικό εργαστήριο Πληροφορικής (CSLAB), 

εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής και εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

3ος όροφος – με πρόσβαση στο Κέντρο Υπολογιστών (Αίθουσες Η/Υ1, Η/Υ2, Η/Υ3 και 

εκπαιδευτικό εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας. 

4ος όροφος – Γραφεία καθηγητών και Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ4. 

▪ Από τον 2ο όροφο, με τη χρήση του αναβατορίου που διαθέτει η σκάλα της πτέρυγας 

Δεριγνύ, υπάρχει πρόσβαση στην τουαλέτα ΑμεΑ που βρίσκεται μεταξύ του 1ου και του 2ου 

ορόφου. 

▪ Επίσης από τον 2ο όροφο υπάρχει πρόσβαση στο αμφιθέατρο Δ’ Οικονομικό (ΔΟ) με τη 

χρήση μεταλλικής ράμπας και αναβατορίου που βρίσκονται στη σκάλα που συνδέει την 

Πτέρυγα Δεριγνύ με το Κεντρικό Κτήριο.  

 

Πτέρυγα Αντωνιάδου 

Α. Επικοινωνία:  Θυρωρείο πτέρυγας Αντωνιάδου: 210-8203307 

 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας: 210-8203211, 247 

Β. Πρόσβαση στο κτήριο 

▪ Η πρόσβαση αναπηρικών αμαξιδίων  από την οδό Αντωνιάδου καθίσταται δυνατή  μέσω 

της βοηθητικής κλίσης του πεζοδρομίου στο σημείο της εισόδου του γκαράζ Αντωνιάδου 

και της βοηθητικής κλίσης της εισόδου. 

Γ. Πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου 

▪ Στο ισόγειο της πτέρυγας Αντωνιάδου βρίσκονται οι γραμματείες των τμημάτων 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, και Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ). 
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▪ Από το ισόγειο της πτέρυγας Αντωνιάδου, με τη χρήση των τριών (3) ανελκυστήρων, είναι 

δυνατή η μετάβαση προς τους ορόφους του κτηρίου: 

 1ος όροφος – Αμφιθέατρο Αντωνιάδου. 

 2ος όροφος – Αίθουσες Α21, Α22, Α23, Α24, Α25. 

 3ος όροφος  - Αίθουσες Α31, Α32, Α36, αίθουσα συνεδριάσεων Α36, εργαστήριο 

Λογιστικών Εφαρμογών, εργαστήριο Παρακολούθησης & Ανάλυσης Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων, εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων & Ανάλυσης 

Δεδομένων και γραφεία καθηγητών. 

 4ος όροφος -  Αίθουσες Α44, Α47, εργαστήριο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, εκπαιδευτικό 

εργαστήριο Πληροφορικής (CSLAB), εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων 

& Ανάλυσης Δεδομένων, εργαστήριο Οικονομικών,  Πληροφορικής & Θεωρίας Συστημάτων,  

εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική & Περιβαλλοντική Αειφορία και γραφεία 

καθηγητών. 

 5ος όροφος – Αίθουσα Α5 και γραφεία καθηγητών. 

 

Κτήριο επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών 

Α. Επικοινωνία:  Θυρωρείο 210-8203500 

 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας: 210-8203211, 247 

Β. Πρόσβαση στο κτήριο 

▪ Η πρόσβαση ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια  είναι δυνατή από την είσοδο του κτηρίου επί 

της οδού Τροίας 2, μέσω της ράμπας στη γωνία των οδών Τροίας και Σπετσών (είσοδος 

υπαίθριου χώρου στάθμευσης). 

Γ. Πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου 

▪ Το εσωτερικό του κτηρίου διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε να είναι όλοι οι χώροι 

του προσβάσιμοι με αναπηρικό αμαξίδιο. 

▪ Το κτήριο διαθέτει τουαλέτες (W.C.) ΑμεΑ σε κάθε όροφο. 

 

Κτήριο επί των οδών Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 

Α. Επικοινωνία:  Θυρωρείο 210-8203640 

 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας: 210-8203211, 247 

Β. Πρόσβαση στο κτήριο 

▪ Η πρόσβαση ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια  είναι δυνατή μέσω της βοηθητικής κλίσης του 

πεζοδρομίου στην οδό Ευελπίδων (διάβαση Ευελπίδων και Λευκάδος) και του πεζοδρομίου 

επί της οδού Λευκάδος (είσοδος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης) και του πεζόδρομου που 

οδηγεί στην κεντρική είσοδο του κτηρίου. 

Γ. Πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου 
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▪ Η πρόσβαση στους ορόφους του κτηρίου είναι δυνατή με τη χρήση (3) τριών ανελκυστήρων. 

 

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Ο.Π.Α.  

Αναλυτικές πληροφορίες ως προς τις διαθέσιμες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης προς άτομα με 

ιδιαίτερες ανάγκες είναι διαθέσιμες εδώ. 

https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82

