
Οδηγός αισθητηριακής 

προσβασιμότητας



Πηγαίνω στο 

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.



11:00 το πρωί

με 7:00 το απόγευμα.

Τρίτη Τετάρτη Παρασκευή Σάββατο

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

λειτουργεί

Κυριακή



`
Πέμπτη

11:00 το πρωί

με 10:00 το βράδυ.

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

λειτουργεί



Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

είναι κλειστό

`
Δευτέρα

Αργίες

+



Είναι σημαντικό να γνωρίζω τα εξής:

Λόγω Κορωνοϊού:

•Οι επισκέπτες του μουσείου πρέπει

να φορούν μάσκα.

•Οι επισκέπτες του μουσείου πρέπει

να έχουν απόσταση μεταξύ τους.

•Οι επισκέπτες καλό είναι 

να χρησιμοποιούν αντισηπτικό για τα χέρια τους.

•Οι επισκέπτες καλό είναι 

να χρησιμοποιούν μόνο τις κυλιόμενες σκάλες.



Μπαίνω στο μουσείο

από την κεντρική είσοδο.



Η κεντρική είσοδος έχει κόκκινο 

χρώμα.

Βρίσκεται στην Λεωφόρο 

Καλλιρρόης. 





Το μουσείο έχει και άλλη είσοδο.

Αυτή έχει γκρι χρώμα.

Βρίσκεται στην 

Λεωφόρο Συγγρού.  



Αυτή η είσοδος χρησιμεύει

για τα άτομα που έχουν

κινητικά προβλήματα. 





Όταν μπω από την κεντρική 

κόκκινη είσοδο 

θα συναντήσω δύο

μηχανήματα.



Στο πρώτο μηχάνημα ένας  

υπάλληλος του μουσείου 

ζητά από τους επισκέπτες 

να του δώσουν την τσάντα τους.

Ο υπάλληλος παίρνει την τσάντα 

και την τοποθετεί στο μηχάνημα.

Με τη βοήθεια αυτού του 

μηχανήματος, ο υπάλληλος 

μπορεί να δει αν η τσάντα των 

επισκεπτών έχει μέσα μεταλλικά 

αντικείμενα.



Όταν τελειώσει,

τους τη δίνει πίσω.



Ο υπάλληλος θα ζητήσει

και τη δική μου τσάντα.



Εγώ δίνω

την τσάντα μου.



Μετά οι επισκέπτες 

του μουσείου περνούν 

από το δεύτερο 

μηχάνημα. 



Από το δεύτερο 

μηχάνημα θα 

περάσω και εγώ. 



Τα μηχανήματα υπάρχουν

για να είμαστε ασφαλείς.

Τα μηχανήματα κουδουνίζουν

όταν κάποιος επισκέπτης

έχει μαζί του μεταλλικά αντικείμενα.

Γι' αυτόν τον λόγο στο μουσείο,

οι επισκέπτες δεν κουβαλούν μεταλλικά

αντικείμενα

όπως μαχαίρι ή ψαλίδι.



Στην είσοδο του 

μουσείου 

υπάρχει το ταμείο.



Στο ταμείο,

οι επισκέπτες πληρώνουν και

παίρνουν το εισιτήριό τους.

Αυτό κάνω κι εγώ.



Στην είσοδο του μουσείου 

υπάρχει το μέρος όπου 

οι επισκέπτες μπορούν 

να ρωτήσουν και να ζητήσουν 

περισσότερες πληροφορίες 

για το μουσείο και πώς λειτουργεί.

Οι υπάλληλοι εκεί 

προσπαθούν να απαντούν 

στις ερωτήσεις των επισκεπτών.



Στο ισόγειο

βρίσκεται το Καφέ.



Στο Καφέ,

οι επισκέπτες κάθονται

να πιουν τον καφέ 

ή τον χυμό τους.

Στο Καφέ, 

μπορώ να κάτσω κι εγώ.



Στο ισόγειο

βρίσκεται και 

το πωλητήριο 

του μουσείου.



Για να ανέβουν και 

να κατέβουν 

οι επισκέπτες, 

υπάρχουν 

κυλιόμενες σκάλες.



Για να ανέβουν και

να κατέβουν 

οι επισκέπτες, 

υπάρχει 

και ασανσέρ.



Στο μεσοπάτωμα, 

πραγματοποιούνται 

εκπαιδευτικά 

προγράμματα

για μαθητές 

όπως εγώ.



Εκεί,

υπάρχει χώρος για να καθίσω.



Στο υπόγειο (-1)

στον δεύτερο (2ο), τρίτο (3ο)

και τέταρτο (4ο) όροφο, 

βρίσκονται τα εκθέματα

του μουσείου.

Μερικά από αυτά

είναι τα παρακάτω













Τα εκθέματα οι επισκέπτες

μπορούν να τα δουν.

Τα εκθέματα οι επισκέπτες 

δεν μπορούν να τα αγγίξουν.

Τα εκθέματα οι επισκέπτες 

μπορούν να τα φωτογραφίσουν 

χωρίς φλας.

Αυτό κάνω και εγώ.



Στον τρίτο (3ο) όροφο 

μπορώ να κάτσω 

για να ξεκουραστώ.



Στο υπόγειο (-1), 

στο μεσοπάτωμα, 

στον δεύτερο (2ο), 

τρίτο (3ο), 

τέταρτο (4ο) όροφο

βρίσκεται η τουαλέτα.



Στον τέταρτο (4ο) όροφο

βρίσκεται και το εστιατόριο.

Προς το παρόν

οι επισκέπτες δεν μπορούν να 

πάνε στο εστιατόριο.



Στον πέμπτο (5ο) όροφο

βρίσκεται η ταράτσα.

Προς το παρόν 

οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να 

επισκεφθούν την ταράτσα.



Σε κάθε όροφο

υπάρχει και ένας υπάλληλος 

του μουσείου.

Αν χαθώ 

ζητώ βοήθεια από αυτόν.

Αυτός θα με βοηθήσει.
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