Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών (Πα.Σ.Α.Π.), στα πλαίσια της προσπάθειάς
του να ενημερώνει τα άτομα με κινητική αναπηρία για θέματα προσβασιμότητας στην
Πόλη του Ηρακλείου, σας παραθέτει στοιχεία για την πρόσβαση σε χώρους πολιτιστικού
ενδιαφέροντος στην πόλη του Ηρακλείου.
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα : 10:00 έως 17:00
Καθημερινά –Αργίες : 09:00 έως 16:00

Διεύθυνση:

Ξανθουδίδη και Χατζηδάκη 1 Πλ. Ελευθέριας

Τηλέφωνο:

2810279000
Πρόσβαση πλήρη σε ΑμεΑ. Έχει αναπηρική τουαλέτα και Ασανσέρ
Πρόσβαση στην αυλή από το αναψυκτήριο.
Έχει δυο θέσεις πάρκινγκ για ΑμεΑ
στην κεντρική είσοδο και μια στην
κάθοδο προς Μποφώρ.

Δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ 67% και άνω,
με την επίδειξη αναπηρικής κάρτας ή
γνωμάτευσης αναπηρίας σε ισχύ. Δικαιούνται και δωρεάν είσοδο για
τον συνοδό τα άτομα που κινούνται με αμαξίδιο.

ΚΟΥΛΕΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΦΡΟΥΡΙΟ
Διεύθυνση:

Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου.

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά 08:00 έως 15:00

Τηλέφωνο:

2810288484

H είσοδος και το ισόγειο του φρουρίου είναι προσπελάσιμα.
Έχει αναβατόριο για πρόσβαση στη ταράτσα ,ο χώρος στην
ταράτσα λόγο του δαπέδου θέλει βοήθεια ετέρου προσώπου
για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο.
Έχει μερική πρόσβαση στις πολεμίστρες. Δεν έχει αναπηρική
τουαλέτα.

Δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ 67% και άνω, με την επίδειξη
αναπηρικής κάρτας ή γνωμάτευσης αναπηρίας σε ισχύ.
Δικαιούνται και δωρεάν είσοδο για τον συνοδό τα άτομα που
κινούνται με αμαξίδιο.
Η διαδρομή από το Ενετικό Φρούριο έως το Ακρομώλιο που
είναι 2 Km περίπου, προσφέρεται για βόλτα και για αναπηρικά
αμαξίδια καθώς είναι πλήρως προσβάσιμη.

ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ (ΕΝΥΔΡΕΙΟ)
Διεύθυνση:

Γούρνες Ηρακλείου

Ώρες λειτουργίας:

09:30 έως 17 - από 1/10 ως 30/4 Χειμερινή περίοδος
09:30 έως 21 - από 1/5 ως 30/9 Θερινή περίοδος

Τηλέφωνο:

2810337788
Απόλυτα προσβάσιμο.
Έχει δυο αναπηρικές τουαλέτες στο χώρο του ενυδρείου και μια στο
αναψυκτήριο
Δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ 67% και άνω, με την επίδειξη αναπηρικής
κάρτας ή γνωμάτευσης αναπηρίας σε ισχύ. Δικαιούνται και δωρεάν
είσοδο για τον συνοδό τα άτομα που κινούνται με αμαξίδιο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση:

Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 27

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά 09:00 έως 17:00
Εκτός Κυριακής και Αργιών

Τηλέφωνο:

2810283219

Πρόσβαση με χρήση αμαξιδίου μόνο στο ισόγειο. Λόγο της
αρχιτεκτονικής του κτηρίου, και τον χαρακτηρισμό του ως
διατηρητέο, δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές για πρόσβαση.
Υπάρχει καρότσι που μπορεί να εξυπηρετήσει άτομο με
κινητική αναπηρία, και την αμέριστη βοήθεια από τους
φύλακες του Μουσείου.
Για ομαδική ξενάγηση πρέπει πρώτα να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία.
Δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ 67% και άνω, με την επίδειξη αναπηρικής κάρτας ή γνωμάτευσης
αναπηρίας σε ισχύ. Δικαιούνται και δωρεάν είσοδο για τον συνοδό τα άτομα που κινούνται με
αμαξίδιο

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Διεύθυνση:

Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου

Τηλέφωνο:

2810282740 - 2810393630

Χειμερινή Περίοδος : 1/11/ ως 30/4/
Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως
15:00
Σάββατο-Κυριακή: 10:00 έως 18:00

Θερινή Περίοδος 1/6/ως 30/9
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 έως 21 :00 και Σάββατο-Κυριακή 10:00 έως 21:00
Οι μήνες Μάιος & Οκτώβριος έχουν το κάτωθι ωράριο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 έως 18:00
Σάββατο-Κυριακή:

10:00 έως 18:00
Απόλυτα προσβάσιμο & στα πέντε επίπεδα & στην
αυλή.
Διαθέτει αναπηρικές τουαλέτες. Έχει ασανσέρ.
Τα άτομα που κινούνται με αμαξίδιο έχουν
πρόσβαση παντού εκτός από την σεισμική
τράπεζα.

Οι οθόνες & οι εφαρμογές σε τεχνολογία είναι σε
ύψος κατάλληλο για άτομα που κινούνται με αμαξίδιο.
Δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ 67% και άνω, με την επίδειξη αναπηρικής κάρτας ή γνωμάτευσης
αναπηρίας σε ισχύ. Δικαιούνται και δωρεάν είσοδο για τον συνοδό τα άτομα που κινούνται με
αμαξίδιο.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΚΝΩΣΣΟΥ
Διεύθυνση:

Κνωσσός

Τηλέφωνο:

2810231940

Ώρες λειτουργίας:

Χειμερινή περίοδος από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο καθημερινά 8:00 έως
17:00
Θερινή περίοδος από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο 8:00 έως 20:00

Η πρόσβαση για τα άτομα που χρησιμοποιούν αμαξίδιο
πρέπει να γίνεται πάντα με την βοήθεια συνοδού λόγο της
μορφολογίας του εδάφους. Υπάρχει προσβάσιμη
αερογέφυρα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσσού, που
είναι προσβάσιμος κατά το 70% για άτομα με βαριά
κινητική αναπηρία.
Η πρόσβαση φτάνει μέχρι την κεντρική αυλή του
Ανακτόρου.
Έχει αναπηρική τουαλέτα. Πρέπει να ζητηθεί το κλειδί από
τον αρμόδιο υπάλληλο.
Έχει χώρο για πάρκινγκ ΑμεΑ .
Δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ 67% και άνω, με την επίδειξη
αναπηρικής κάρτας ή γνωμάτευσης αναπηρίας σε ισχύ.
Δικαιούνται και δωρεάν είσοδο για τον συνοδό τα άτομα
που κινούνται με αμαξίδιο. Η ενημέρωση για την
αναπηρία γίνεται στην είσοδο, για να δίνεται η κάρτα για
την δωρεάν είσοδο.
Υπάρχει βιβλίο με το σύστημα ΜΠΡΑΙΓ, για την
εξυπηρέτηση τυφλών.

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΝΑΙΤΩΝ
Ώρες λειτουργίας:

09:30 έως 19:30

Διεύθυνση:

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης

Τηλέφωνο:

2810336316

Απόλυτα προσβάσιμο.
Είσοδος ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα άτομα με αναπηρία.(και χωρίς
την επίδειξη κάρτας).
Στην πλατεία υπάρχει αναπηρική τουαλέτα του Δήμου.

ΤΑΦΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Δυστυχώς δεν είναι προσβάσιμος για άτομα με κινητική αναπηρία.

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Από το Ιστορικό Μουσείο έως την
περιοχή ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ όπου έχει και κούνια για ΑμεΑ)

Προσπελάσιμος όλος ο παραλιακός δρόμος,
με διαφορετικό οδόστρωμα όπως (τάπητας
ποδηλάτων, ξύλο, πλάκες πεζοδρομίου,
πέτρα).

ΠΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Προσβάσιμο και για άτομα με κινητική αναπηρία που κινούνται με αμαξίδιο. Υπάρχει τουαλέτα
αναπηρική στο πάρκο.

ΜΙΚΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ
Προσβάσιμες με ράμπα αλλά με μικρά σκαλοπάτια στην είσοδο των ναών. Τα άτομα που κινούνται
με αμαξίδιο ίσως χρειαστούν βοήθεια για να περάσουν μέσα στον ναό.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ
ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ – Πεζόδρομος 25ης Αυγούστου – Οδός 1866 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΑΡΚΟ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
Όλοι οι ανωτέρω χώροι είναι προσβάσιμοι και με αναπηρικό αμαξίδιο.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Προσβάσιμες παραλίες είναι στον Καρτερό στη Δημοτική Ακτή ( Πρόσβαση στη θάλασσα με sitrak )
και στην Αμμουδάρα Δήμου Μαλεβυζίου κοντά στην ταβέρνα Πετούσης ( πρόσβαση με ειδικό
αμαξιδιο στη θάλασσα ).

