
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ και ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Προσβασιμότητα χώρου και Υπηρεσιών σε ΑΜΕΑ 
 

Ενημερώνουμε το αναγνωστικό κοινό ότι η Βιβλιοθήκη μετά την πρόσφατη μεταστέγασή 

της στα Εξάρχεια (Χαρ. Τρικούπη 51 και Βαλτετσίου, ΚΕΘΙ), όπου υπάρχει 

προσβασιμότητα του κτιρίου σε ΑΜΕΑ, προμηθεύτηκε και εγκατέστησε ειδικό 

εξοπλισμό και αντίστοιχες υποστηρικτικές τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των 

ΑμεΑ.  

Η Βιβλιοθήκη καθίσταται πλέον προσβάσιμη και συμμετοχική στο μεγαλύτερο δυνατό 

αριθμό χρηστών και σε όλες τις ομάδες ατόμων με αναπηρία, δίδοντας έμφαση στις κάτωθι 

ομάδες: 

i. Άτομα με κινητικές αναπηρίες 

ii. Άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες όρασης 

iii. Άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής 

 

Η δράση αυτή, με τίτλο «Αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης 

Θεμάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, στην 

Κατηγορία Πράξης 3.1.4. ≪Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής 

των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

πολιτικών ισότητας καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών 

μηχανισμών της ισότητας των φύλων, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας 

Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ≪Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013.  

 

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη διενέργεια Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ»,  η Βιβλιοθήκη απέκτησε τα κάτωθι: 

Δύο Σταθμούς Εργασίας με τα παρακάτω εξαρτήματα και λογισμικά: 

Βραχίονα στήριξης διακοπτών και περιφερειακών συσκευών και διεπαφή σύνδεσης 

διακοπτών, Ποντίκι μοχλός, Ιχνόσφαιρα (trackball) για εξομοίωση ποντικιού, Εξωτερικoύς 

διακόπτες πίεσης,  Εικονικό πληκτρολόγιο, Λογισμικό Ανάγνωσης μεγέθυνση οθόνης, 

Λογισμικό Σύνθεσης Φωνής, Οθόνη Braille, , Λογισμικό μετάφρασης Braille,  Λογισμικό 

οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR Software), Ακουστικά κεφαλής, Εκτυπωτής Braille. 

Το ειδικό λογισμικό που εγκαταστάθηκε είναι το Super Nova για Windows.  

Μία συσκευή μεγέθυνσης οθόνης CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης) για 

ανάγνωση οποιουδήποτε έντυπου από άτομα με διάφορα προβλήματα όρασης. 

 

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση και η χρήση του παραπάνω εξοπλισμού γίνεται 

εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με το προσωπικό της 

Βιβλιοθήκης. 

 



 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ 

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή : 9.00-15.00 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210-32.15.618, στείλετε fax στο 210-32.12.094 ή 
e-mail στο library@isotita.gr. 

mailto:library@isotita.gr

