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ΣΑΞΘΔΕΤΟΝΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΘΚΟ Α ΣΡΟΥΟΚΑΘΘΜΑ  
“Πσο κπνξείηε λα κεγηζηνπνηήζεηε ηε ραξά ελόο αεξνπνξηθνύ ηαμηδηνύ                                

θαη πσο κπνξείηε λα κεηώζεηε ηνπο πηζαλνύο ιόγνπο αλεζπρίαο” 
 
 

Όηαλ έλαο άλζξσπνο ρξεηάδεηαη ηξνρνθάζηζκα γηα ηελ ειεύζεξε 
δηαθίλεζε ηνπ, ηόηε ε ηδέα ελόο αεξνπνξηθνύ ηαμηδηνύ κπνξεί 
ζπρλά λα επηθέξεη αηζζήκαηα άγρνπο ή αθόκε θαη θόβνπ, π.ρ. ε 
πηζαλόηεηα δεκηάο ζην ηξνρνθάζηζκα, ε πηζαλόηεηα ζσκαηηθνύ 
ηξαπκαηηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξώλ από θαη πξνο ην 
ηξνρνθάζηζκα, ε πηζαλή αξγνπνξεκέλε άθημε ηνπ πξνζσπηθνύ 
ζαο ηξνρνθαζίζκαηνο, ή απιά ην γεγνλόο όηη ζπρλά ηα 
θαζίζκαηα ηνπ αεξνζθάθνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπαπηηθά, ή 
δελ ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο γηα ηα πόδηα. Παξόια απηά,  
ππάξρνπλ θάπνηα απιά θαη ζηνηρεηώδε πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα 
θάλεη έλαο ρξήζηεο ηξνρνθαζίζκαηνο, έηζη ώζηε λα 
ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη λα απνιαύζεη έλα 
αζθαιέο αεξνπνξηθό ηαμίδη ρσξίο απξόνπηα πξνβιήκαηα. 

 

 
Κξάηεζε εηζηηεξίνπ  

 
Σύκθσλα κε ηνλ Επξσπατθό Καλνληζκό (ΕΚ) 1107/2006 γηα “Τα 
δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία & ησλ αηόκσλ κε κεησκέλε 
θηλεηηθόηεηα όηαλ ηαμηδεύνπλ αεξνπνξηθώο”, θαηά ηε δηαδηθαζία 
θξάηεζεο ηνπ αεξνπνξηθνύ εηζηηήξηνπ, ή ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ 
από ηε δεκνζηεπκέλε ώξα αλαρώξεζεο ηεο πηήζεο πξέπεη λα 
ελεκεξώζεηε ηνλ Αεξνκεηαθνξέα / Σνπξηζηηθό Πξάθηνξα γηα ηελ 
αλάγθε παξνρήο εηδηθήο βνήζεηαο θαη ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ ζα 
ρξεηαζηείηε. Ο  αεξνκεηαθνξέαο ζα ελεκεξώζεη αληίζηνηρα ηνλ 
αξκόδην θνξέα ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

 
Όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ, πξνηηκήζηε ηηο απεπζείαο πηήζεηο, ή ηνπιάρηζηνλ απνθύγεηε ζην 
κέγηζην δπλαηόλ ηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ζαο. Όζν ιηγόηεξνη 
είλαη νη ελδηάκεζνη ζηαζκνί, ηόζν ιηγόηεξεο είλαη θαη νη πηζαλόηεηεο λα πάεη θάηη ζηξαβά. Αλ πξέπεη 
λα πξνγξακκαηίζεηε πηήζεηο κε ελδηάκεζν ζηαζκό, ζηγνπξεπηείηε όηη δίλεηε ζηνλ εαπηό ζαο αξθεηό 
ρξόλν κεηαμύ ησλ δύν πηήζεσλ, έηζη ώζηε λα είζηε ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεηε νπνηεζδήπνηε 
δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ, όπσο π.ρ. ε κε έγθαηξε παξάδνζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζαο 
ηξνρνθαζίζκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ε απώιεηα ηεο επόκελεο πηήζε ζαο. 
 

 
Οξηζκνί & Κωδηθνί 

 
Τα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα 
ελζαξξύλνληαη λα γλσξίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ζσζηό θσδηθό 
γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο όηαλ ηαμηδεύνπλ αεξνπνξηθώο.  
 
Φξεζηκνπνηώληαο ην ζσζηό θσδηθό θαηά ηελ θξάηεζε ηνπ 
αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ κε ηνλ Αεξνκεηαθνξέα / Τνπξηζηηθό 
Πξάθηνξα, ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε κεησκέλε 
θηλεηηθόηεηα επηβεβαηώλνπλ όηη ε εηδηθή βνήζεηα πνπ ζα ηνπο 
παξαρσξεζεί ζα είλαη αλάινγε κε ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο 
αλάγθεο. 
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Παξαζέηνπκε πην θάησ ηνπο πηό θνηλνύο θσδηθνύο εμππεξέηεζεο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 
θαηαρσξνύληαη ζηελ θξάηεζε εηζηηεξίνπ ελόο αηόκνπ κε αλαπεξία, ή αηόκνπ κε κεησκέλε 
θηλεηηθόηεηα όηαλ ηαμηδεύεη αεξνπνξηθώο: 
 

BLND 
 

Τπθιό άηνκν. Πξνζδηνξίζηε αλ ππάξρεη ζπλνδεία από ζθύιν νδεγό. 

DEAF 
 

Κνπθό άηνκν. Πξνζδηνξίζηε αλ ππάξρεη ζπλνδεία από ζθύιν νδεγό. 

DPNA Επηβάηεο κε δηαλνεηηθή αζζέλεηα ή αλαπηπμηαθή αλαπεξία πνπ ρξεηάδεηαη 
βνήζεηα. Πξνζδηνξίζηε αλάινγα.   

WCHR 
 

Επηβάηεο πνπ κπνξεί λα αλεβεί / θαηεβεί ζθάιεο θαη θηλείηαη ειεύζεξα ζηελ 
θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο, αιιά ρξεηάδεηαη ηξνρνθάζηζκα γηα δηαθίλεζε 
από/πξνο ην αεξνζθάθνο. Πξνζδηνξίζηε αλ ππάξρεη ζπλνδεία από ζθύιν 
βνεζό.  

WCHS 
 

Επηβάηεο πνπ δελ κπνξεί λα αλεβεί / θαηεβεί ζθάιεο, κπνξεί λα θηλείηαη 
ειεύζεξα ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ρξεηάδεηαη ηξνρνθάζηζκα γηα 
δηαθίλεζε από/πξνο ην αεξνζθάθνο.  Πξνζδηνξίζηε αλ ππάξρεη ζπλνδεία από 
ζθύιν βνεζό. 

WCHC 
 

Επηβάηεο εληειώο αθηλεηνπνηεκέλνο, ρξεηάδεηαη ηξνρνθάζηζκα από/πξνο ην 
αεξνζθάθνο θαη κεηαθνξά από/πξνο ην θάζηζκα ηνπ αεξνζθάθνπο. 
Πξνζδηνξίζηε αλ ππάξρεη ζπλνδεία από ζθύιν βνεζό. 

WCBD 
 

Επηβάηεο πνπ ηαμηδεύεη κε ηξνρνθάζηζκα “dry-cell” κπαηαξίαο. 

WCBW 
 

Επηβάηεο πνπ ηαμηδεύεη κε ηξνρνθάζηζκα “wet-cell” κπαηαξίαο. 

WCMP 
 

Επηβάηεο πνπ ηαμηδεύεη κε ρεηξνθίλεην ηξνρνθάζηζκα. 

WCOB 
 

Επηβάηεο πνπ δεηά εηδηθό θάζηζκα επηβίβαζεο/δηαθίλεζεο εληόο ηνπ 
αεξνζθάθνπο. 

 
 

Επηβεβαηώζηε ηηο πξνζωπηθέο ζαο αλάγθεο εηδηθήο εμππεξέηεζεο κε ηελ εθάζηνηε 
αεξνγξακκή 
 
Λίγεο κέξεο πξηλ ην πξνγξακκαηηζκέλν ηαμίδη ζαο, επηβεβαηώζηε αθόκε κηα θνξά ηηο 
πξνζωπηθέο ζαο εηδηθέο αλάγθεο εμππεξέηεζεο επηθνηλωλώληαο κε ηελ εθάζηνηε 
αεξνγξακκή, έηζη ώζηε λα είζηε ζίγνπξνη όηη νη αλάγθεο ζαο απηέο κε ηνλ αλάινγν θωδηθό 
εμππεξέηεζεο είλαη θαηαρωξεκέλεο ζηελ θξάηεζε εηζηηεξίνπ ζαο, π.ρ. “Ταξιδεύω με ηο δικό 
μος πποζωπικό ηλεκηποκίνηηο ηποσοκάθιζμα.” Αλ ην ηαμίδη ζαο έρεη πνιιά ζθέιε κε δηάθνξεο 
αεξνγξακκέο, επηβεβαηώζηε ηηο εηδηθέο ζαο αλάγθεο εμππεξέηεζεο κε θάζε αεξνγξακκή 
μερσξηζηά.  
 
Σελ εκέξα πνπ ηαμηδεύεηε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Check-In & Ζύγηζεο Απνζθεπώλ, 
επηβεβαηώζηε μαλά κε ην άηνκν πνπ ζαο εμππεξεηεί πωο νη εηδηθέο ζαο αλάγθεο 
εμππεξέηεζεο είλαη όληωο θαηαγεγξακκέλεο ζην ζύζηεκα θξάηεζεο ζαο, π.ρ. “Θέλω να 
μεηαθεπθώ ζηην είζοδο ηος αεποζκάθοςρ σπηζιμοποιώνηαρ ηο δικό μος πποζωπικό 
ηποσοκάθιζμα. Σηο αεποζκάθορ θα σπειαζηούν 2 άηομα για να με μεηαθέποςν ζηο μικπό κάθιζμα 
(Aisle chair) πος θα σπηζιμοποιηθεί για ηην είζοδο μος ζηο αεποζκάθορ και ηην μεηάβαζη ζηην 
θέζη μος μέζα ζηο αεποζκάθορ. Εκεί ηα 2 άηομα θα με βοηθήζοςν να καθίζω ζηη θέζη μος. Καηά 
ηην άθιξη μος ζηο αεποδπόμιο πποοπιζμού μος, επιθςμώ όπωρ ηο πποζωπικό μος ηποσοκάθιζμα 
ζηαλεί ζηο αεποζκάθορ κε ηελ αλάινγε αληίζηξνθε δηαδηθαζία.”       
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αλ επηπξόζζεην κέηξν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο θαη πεξίπνπ κηζή ώξα πξηλ ηελ 
άθημε, δεηήζηε από ηνλ / ηελ αεξνζπλνδό λα ελεκεξώζεη ηνλ πηιόην ηνπ αεξνζθάθνπο γηα 
ηηο εηδηθέο ζαο αλάγθεο ζαο εμππεξέηεζεο θαηά ηελ άθημε, π.ρ. “Καηά ηην άθιξη σπειάζομαι 
ηο πποζωπικό μος ηποσοκάθιζμα ζηο αεποζκάθορ, όπος θα σπειαζηούν 2 άηομα και ηο 
μικπό κάθιζμα  (Aisle chair) για ηην μεηαθοπά μος.” Ο πηιόηνο ζα ελεκεξώζεη ηνλ 
αεξνιηκέλα γηα ηηο αλάγθεο ζαο έηζη ώζηε ην πξνζωπηθό εμππεξέηεζεο ζαο λα είλαη 
πξνεηνηκαζκέλν γηα ηελ άθημε ζαο.  
 

Σν Σξνρνθάζηζκα ζαο  
 

Αλ είζηε θάηνρνο πεξηζζόηεξνπ ηνπ ελόο ηξνρνθαζίζκαηνο, ίζσο είλαη 
θαιύηεξα λα κελ πάξεηε καδί ζαο ζην αεξνπνξηθό ζαο ηαμίδη ην “θαιό” ζαο 
ηξνρνθάζηζκα, ην νπνίν πηζαλώο λα απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα αθξηβό 
εμνπιηζκό.  
 
Είλαη επίζεο θαιή ηδέα ην ηξνρνθάζηζκα πνπ ζα πάξεηε καδί ζαο ζην 
αεξνπνξηθό ζαο ηαμίδη λα είλαη θαζαξό κηαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κεηαθνξάο ηνπ ζηνλ εθάζηνηε αεξνιηκέλα, έλα θαζαξό ηξνρνθάζηζκα ζα 
ηύρεη πεξηζζόηεξνπ ζεβαζκνύ από ην ππαιιειηθό πξνζσπηθό ηνπ 
αεξνδξνκίνπ. 
 

 
Αλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξνθίλεην ηξνρνθάζηζκα, θαιό ζα ήηαλ πξηλ ην ηαμίδη ζαο λα ειέγμεηε όηη 
δελ θξέκνληαη νπνηαδήπνηε θαιώδηα από ην ηξνρνθάζηζκα ζαο. Αλ βξείηε ραιαξά θαιώδηα 
βεβαησζείηε όηη ηα έρεηε ζηεξεώζεη ζθηθηά ζην ζθειεηό ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο 
εηδηθνύο ζθηγθηήξεο θαισδίσλ. Αθήλνληαο νπνηαδήπνηε θαιώδηα εθηεζεηκέλα, απμάλεηε ηηο 
πηζαλόηεηεο λα θνπνύλ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξάο ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο.  
 
Μηα θαιή ζπκβνπιή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ειεθηξνθίλεηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο ζαο θαηά ηελ δηάξθεηα 
κεηαθνξάο ηνπ, είλαη λα ζηεξεώζεηε πάλσ ζην ηξνρνθάζηζκα ζαο πιαζηηθνπνηεκέλεο νδεγίεο 
ζρεηηθά κε ην πσο κπνξεί θάπνηνο λα ξπζκίζεη ην ηξνρνθάζηζκα από “ρεηξνθίλεηε” (manual) ζε 
“απηόκαηε” (automatic) ιεηηνπξγία. 
 
Γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ηξνρνθαζηζκάησλ, κπνξείηε επίζεο λα βάιεηε κηα ζεκείσζε πνπ λα δεηά 
από ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο λα δείρλνπλ “Πποζοσή ζηο σειπιζμό ηος 
ηποσοκαθίζμαηορ.” Επίζεο, αλ ε κεηξηθή γιώζζα ζηνλ πξννξηζκό ζαο δελ είλαη ε Ειιεληθή, ζα 
κπνξνύζαηε λα κεηαθξάζεηε ηηο νδεγίεο απηέο αλάινγα, βνεζώληαο έηζη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ 
ηξνρνθαζίζκαηνο ζαο λα είλαη πην πξνζεθηηθνί. 
 
Οη ηδηνθηήηεο ειεθηξνθίλεησλ ηξνρνθαζηζκάησλ, πξηλ ηαμηδέςεηε ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε ηνλ ηύπν 
ηεο κπαηαξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ην ηξνρνθάζηζκα ζαο. Οη πγξέο κπαηαξίεο (wet-cell 
batteries) ζεσξνύληαη επηθίλδπλεο όζν αθνξά ζηελ πηζαλή δηαξξνή πγξνύ θαη γηα ην ιόγν απηό 
πξέπεη λα απνζπλδεζνύλ πξηλ θνξησζνύλ ζην αεξνζθάθνο, γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο 
αθξνδέθηεο από κηα πηζαλή ειεθηξηθή εθθέλσζε. Αληηζέησο, νη ζηεγλέο κπαηαξίεο (dry-cell 
batteries)  θαη νη κπαηαξίεο ηύπνπ ηδει (gel-cell batteries) δελ ζεσξνύληαη επηθίλδπλεο αθνύ είλαη 
πην εύθνιεο ζην ρεηξηζκό θαη δελ ρξεηάδεηαη λα απνζπλδεζνύλ.  
 
Καηά ηε δηαδηθαζία δύγηζεο απνζθεπώλ ή πξηλ ηελ επηβίβαζε ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε έλα 
ηειεπηαίν έιεγρν ζην ηξνρνθάζηζκα ζαο. Σε απηό ην ζεκείν, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ 
εμνπιηζκνύ ζαο θαη έρνληαο πάληα γλώκνλα ηνπο ζρεηηθνύο πεξηνξηζκνύο έθαζηεο αεξνγξακκήο 
γηα ην νιηθό βάξνο θαη κέγεζνο ησλ ρεηξαπνζθεπώλ ζαο, αθαηξέζηε θαη πάξηε καδί ζαο ζηε 
θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο νπνηαδήπνηε ηκήκαηα ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο ζαο πνύ αθαηξνύληαη θαη 
ηα νπνία εύθνια κπνξεί λα ραζνύλ ζηε δηάξθεηα θόξησζεο / εθθόξησζεο (όπσο ππνπόδηα, 
ρεξνύιηα, ζηήξημε γηα ην θεθάιη, καμηιάξη, ηειερεηξηζηήξην, θ.η.ι.)  
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Θαηξηθόο Εμνπιηζκόο & Φάξκαθα 
 

Καιό είλαη λα δηαηεξείηε κηα ιίζηα κε όιν ηνλ ηαηξηθό εμνπιηζκό θαη ηα θάξκαθα 
πνπ ρξεηάδεζηε επί θαζεκεξηλήο βάζεο. Η ιίζηα απηή ζα ζαο βνεζήζεη λα 
παθεηάξεηε ζσζηά θαη έγθαηξα γηα ην ηαμίδη ζαο θαη ρσξίο άγρνο. 
 
Ελδείθλπηαη επίζεο λα έρεηε καδί ζαο ζηηο ρεηξαπνζθεπέο ζαο όια ηα 
απαξαίηεηα, έρνληαο πάληα ππόςε ηνπο ζρεηηθνύο πεξηνξηζκνύο αζθάιεηαο θαη 
ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο εθάζηνηε αεξνγξακκήο γηα ην νιηθό βάξνο θαη κέγεζνο 
ησλ ρεηξαπνζθεπώλ ζαο.  

 

Αηνκηθή Άλεζε & Τγηεηλή  
 
Τελ ώξα ηεο πηήζεο, είλαη πάληα θαιύηεξα λα θάζεζηε πάλσ ζην δηθό ζαο αηνκηθό καμηιάξη 
ηξνρνθαζίζκαηνο γηα ηελ απνθπγή ελνριήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ από ηελ εθηεηακέλε 
έθζεζε ζαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ζώκαηνο ζηε ζέζε ηνπ αεξνζθάθνπο. Αλ ην πξνζσπηθό 
ζαο καμηιάξη ηξνρνθαζίζκαηνο έρεη ηελ ηάζε λα δηνγθώλεηαη όζν απμάλεηαη ε πίεζε ηεο θακπίλαο, 
κπνξείηε λα αθαηξέζεηε ιίγν αέξα κεηά ηελ απνγείσζε θαη λα μαλάπξνζζέζεηε αλαιόγσο αέξα 
κεηά ηελ πξνζγείσζε ηνπ αεξνζθάθνπο. 
 
Εάλ δελ έρεηε ηνλ απόιπην έιεγρν γηα ηελ εθθέλσζε ηεο θύζηεο θαη ηνπ παρηνύ εληέξνπ ζαο θαη αλ 
ε ρξήζε ησλ ρώξσλ πγηεηλήο ζην αεξνζθάθνο δελ είλαη δπλαηή γηα ζαο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, 
ηόηε σο πξνιεπηηθό κέηξν, γηα δύν κέξεο πξηλ από ην ηαμίδη ζαο κπνξείηε λα ηξώηε ιηγόηεξν θαη 
λα απνθεύγεηε ηξνθέο πνπ γλσξίδεηε όηη ζα ζαο δεκηνπξγήζνπλ ελνριήζεηο. 
 
Αλ ρξεζηκνπνηείηε θαζεηήξα θαη ζπιιέθηε νύξσλ, ειέγρεηε ζπρλά ην ζαθνπιάθη νύξσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πηήζεο. Μπνξείηε λα πάξεηε καδί ζαο ζην αεξνζθάθνο έλα κπνπθαιάθη κέζα ζην 
νπνίν κπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηα νύξα πνπ αδεηάδεηε από ηνλ νπξνζπιιέθηε. Αλ ζέιεηε λα ληώζεηε 
απόιπηα ζίγνπξνη όηη δελ ζα ππάξρεη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο αηπρήκαηνο, ηόηε κπνξείηε λα 
επηιέμεηε λα θνξέζεηε ηελ εηδηθή πάλα ελειίθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αεξνπνξηθνύ ηαμηδηνύ. 
 

Έιεγρνο Αζθαιείαο  
 

Τόζν εζείο όζν θαη ην αηνκηθό ζαο ηξνρνθάζηζκα ζα ειεγρζνύλ από ην 
πξνζσπηθό αζθάιεηαο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη γηα ην ιόγν απηό είλαη 
ζεκαληηθό λα ζπλππνινγίδεηε πάληα ιίγν πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηηο 
δηαδηθαζίεο απηέο όηαλ ππνινγίδεηε ην ρξόλν άθημεο θαη παξακνλήο ζαο 
ζην αεξνδξόκην. 
 
Οπνηεζδήπνηε ρεηξαπνζθεπέο ζαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο 
ηκάληεο ησλ Αθηηλνζθνπηθώλ κεραλώλ (X-Ray) γηα ηνλ απαξαίηεην 
έιεγρν αζθάιεηαο.    
 

Μεηαθνξέο κε εηδηθό θάζηζκα επηβίβαζεο (Aisle Chair) 
 
Τν “aisle chair”, γλσζηό θαη σο “θάζηζκα επηβίβαζεο”, είλαη έλα ζηελό 
θάζηζκα κε ηξνρνύο, εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα επηβάηεο νη νπνίνη δελ είλαη ζε 
ζέζε λα πεξπαηήζνπλ από / πξνο ηε ζέζε ηνπο ζην αεξνζθάθνο, θαηά ηε 
δηάξθεηα απνβίβαζεο / επηβίβαζεο. 
 
Αλ ζα ρξεηαζηείηε θάζηζκα επηβίβαζεο / απνβίβαζεο (aisle chair), ζα πξέπεη 
λα ην δεηήζεηε θαηά ηε δηάξθεηα θξάηεζεο ηνπ εηζηηήξηνπ ζαο. Γηα 
επηβεβαίσζε δεηήζηε ην μαλά θαηά ηε δηάξθεηα Ζύγηζεο Απνζθεπώλ 
(Check-In), έηζη ώζηε λα είζηε ζίγνπξνη όηη ζα γίλνπλ νη αλάινγεο  
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δηεπζεηήζεηο γηα ηελ παξνρή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα επηβίβαζεο ζην αεξνδξόκην αλαρώξεζεο θαη 
θαηά ηε δηάξθεηα απνβίβαζεο ζην αεξνδξόκην άθημεο ζαο.  
 
Αλ ζα ρξεηαζηείηε επηπξόζζεηε βνήζεηα γηα ηηο κεηαθνξέο ζαο κεηαμύ ηνπ θαζίζκαηνο επηβίβαζεο / 
απνβίβαζεο (aisle chair) θαη ηνπ θαζίζκαηνο ζαο ζην αεξνζθάθνο ή / θαη από / πξνο ην 
ηξνρνθάζηζκα ζαο, ηόηε ζα πξέπεη λα ην δεηήζεηε θαηά ηε δηάξθεηα θξάηεζεο ηνπ εηζηηήξηνπ ζαο 
θαη μαλά γηα επηβεβαίσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Ζύγηζεο Απνζθεπώλ (Check-In), έηζη ώζηε λα 
θαηαγξαθεί ζηελ θξάηεζε ζαο ε αλάγθε γηα ηα 2 άηνκα πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο 
ζαο. 
 
Είλαη ζεκαληηθό λα έρεηε ππόςελ ζαο όηη ηα θαζίζκαηα επηβίβαζεο / 
απνβίβαζεο (aisle chairs) είλαη ζηελά γηα λα ρσξάλε ζην δηάδξνκν ελόο 
αεξνζθάθνπο, θαη γηα ην ιόγν απηό δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπαπηηθά. 
Επηπξόζζεηα, ηα πεξηζζόηεξα από απηά δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 
αλάθιηζεο ηεο πιάηεο ηνπ θαζίζκαηνο. Αλ ν θνξκόο ηνπ ζώκαηνο ζαο 
δελ έρεη πνιύ θαιή ηζνξξνπία, ηόηε κπνξεί λα ληώζεηε πνιύ άβνια, 
παξά ηηο παξερόκελεο δώλεο αζθαιείαο ηνπ θαζίζκαηνο. Σε απηή ηελ 
πεξίπησζε κπνξείηε λα κεηαθέξεηε καδί ζαο ηηο δηθέο ζαο 
απηνθόιιεηεο δώλεο (Velcro Straps) γηα επηπξόζζεηε αζθάιεηα γύξσ 
από ηνλ θνξκό θαη ηα πόδηα ζαο. Απηό ζα κεηώζεη θαη ηνλ θίλδπλν αηπρεκάησλ.  
 
Πξνο απνθπγή αηπρήκαηνο, ελεκεξώζηε ηα άηνκα πνπ ζα ζαο 
βνεζήζνπλ ζηε κεηαθνξά ζαο (από ην θάζηζκα επηβίβαζεο / 
απνβίβαζεο (aisle chair) θαη ηε ζέζε ζαο ζην αεξνζθάθνο ή / 
θαη από / πξνο ην ηξνρνθάζηζκα ζαο) γηα ηνλ ηξόπν κε ην 
νπνίνλ ζέιεηε λα ζαο ζεθώζνπλ θαη λα ζαο κεηαθέξνπλ. Μελ 
θάλεηε εηθαζίεο όηη μέξνπλ ηνλ θαιύηεξν ηξόπν κηαο θαη νη 
αλάγθεο ηνπ θάζε αλζξώπνπ κε αλαπεξία είλαη 
δηαθνξεηηθέο. Είλαη πάληα θαιύηεξα ην πην δπλαηό άηνκν 
λα ζαο θξαηάεη από πίζω. Η αζθάιεηα ζαο είλαη 
πξωηαξρηθήο ζεκαζίαο. 
 
Αλ δελ έρεηε θαιή ηζνξξνπία ζηνλ θνξκό ζαο, ελεκεξώζηε ζρεηηθά ηα άηνκα πνπ ζα βνεζήζνπλ 
ζηε κεηαθνξά ζαο. Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ αζθάιεηα ζαο από ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο 
δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ζαο από ηε ζέζε ζαο κέρξη ηε ζηηγκή νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
κεηαθνξάο ζαο ζην θάζηζκα επηβίβαζεο / απνβίβαζεο (aisle chair). Τν γεγνλόο απηό δηαζθαιίδεη 
όηη δελ ζα ηεζεί ζε θίλδπλν ε ηζζνξνπία ζαο, ελώ βξίζθεζηε ζην θάζηζκα επηβίβαζεο / απνβίβαζεο 
(aisle chair).  
 

Άλεηε & Αζθαιήο παξακνλή ζην θάζηζκα ηνπ αεξνζθάθνπο 
 
Αλ δελ έρεηε θαιή ηζνξξνπία ζηνλ θνξκό ζαο, ε απιή ρξήζε ηεο δώλεο πνπ παξέρεηαη ζην 
θάζηζκα ηνπ αεξνζθάθνπο, κπνξεί λα ζαο δεκηνπξγήζεη θάπνην  αίζζεκα αλαζθάιεηαο, ηδηαίηεξα 
θαηά ηελ πξνζγείσζε ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ κπνξεί λα κελ έρεηε ηελ απαηηνύκελε δύλακε γηα λα 
ζπγθξαηήζεηε ην θνξκό ζαο ζε επζεία. Μηα θαιή ιύζε είλαη λα θέξεηε καδί ζαο κηα δηθή ζαο 
απηνθόιιεηε δώλε (Velcro Strap) ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά καθξηά γηα λα πεξάζεη γύξσ 
από ην θνξκό ζαο θαη πίζσ από ην θάζηζκα ηνπ αεξνζθάθνπο, έηζη ώζηε λα ζαο πξνζθέξεη 
επηπξόζζεηε αζθάιεηα. 
 
Επηπξόζζεηα κπνξείηε λα θέξεηε καδί ζαο αθόκε κηα απηνθόιιεηε δώλε (Velcro Strap) γηα λα 
δέζεηε ηα πόδηα ζαο θάησ από ην θάζηζκα ζαο. Απηό ζα δηαζθαιίζεη όηη ηα πόδηα ζαο δελ ζα 
κεηαθηλνύληαη κόλα ηνπο πξνο ηα εκπξόο ιόγσ ζπαζηηθήο αληίδξαζεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί 
ζηα θάησ άθξα ζαο ζπλεπεία ησλ δνλήζεσλ ηνπ αεξνζθάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα απνγείσζεο / 
πξνζγείσζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα αλαηαξάμεσλ. Αλ ηαμηδεύεηε ρσξίο ζπλνδό, κπνξείηε λα 
δεηήζεηε βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηπξόζζεησλ απηώλ δσλώλ από ην εηδηθό πξνζσπηθό 
εμππεξέηεζεο θαηά ηελ επηβίβαζε ζαο. 
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Η ζεκαζία ηεο ζωζηήο πξνεηνηκαζίαο 
 

Η ζωζηή πξνεηνηκαζία είλαη ην βαζηθό ζηνηρείν γηα ηελ κείωζε 
ηνπ πηζαλνύ άγρνπο θαη ζηξεο πνπ κπνξεί λα ληώζεη έλα άηνκν κε 
αλαπεξία ή άηνκν κε κεηωκέλε θηλεηηθόηεηα όηαλ ηαμηδεύεη κε ην 
δηθό ηνπ ηξνρνθάζηζκα. Η θαιύηεξε ηαθηηθή είλαη λα κελ θάλεηε 
εηθαζίεο όηη ην πξνζωπηθό ηωλ αεξνγξακκώλ θαη νη νκάδεο 
εμππεξέηεζεο αηόκωλ κε αλαπεξία & αηόκωλ κε κεηωκέλε 
θηλεηηθόηεηα μέξνπλ πωο λα ρεηξηζηνύλ ηηο δηθέο ζαο πξνζωπηθέο 
αλάγθεο. Πάξηε ηνλ έιεγρν ζηα ρέξηα ζαο θαη κνηξαζηείηε κε 
ιεπηνκέξεηα ηηο πξνζωπηθέο ζαο αλάγθεο θαηά ηε θξάηεζε ηνπ 
εηζηηεξίνπ ζαο. Επηβεβαηώζηε ην αίηεκα ζαο θαηά ηε δηαδηθαζία 
Ζύγηζεο Απνζθεπώλ (Check-In).  

 
Αλ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Επξσπατθνύ Καλνληζκνύ 1107/2006 (“Τα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε 
αλαπεξία & ησλ αηόκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα όηαλ ηαμηδεύνπλ αεξνπνξηθώο”) ην πξνζσπηθό 
ησλ αεξνγξακκώλ, ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ εηαηξεηώλ πνπ πξνζθέξνπλ Υπεξεζίεο 
Εμππεξέηεζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη πιένλ πην εθπαηδεπκέλα, κελ επηηξέπεηε ην γεγνλόο 
απηό λα ζαο αθήλεη απξνεηνίκαζηνπο.  
 
Μόνο εζείρ γλωξίδεηε αθξηβώο ηη ρξεηάδεζηε θαη μόνο εζείρ κπνξείηε λα πάξεηε ηελ 
απόιπηε επζύλε γηα ηηο πξνζωπηθέο ζαο αλάγθεο θαη ηελ αζθάιεηα ζαο.  
 
Με ζωζηή πξνεηνηκαζία κπνξείηε λα ραξείηε όια ηα ωθέιε ελόο αεξνπνξηθνύ ηαμηδηνύ. 
 
Καλό ζαρ ηαξίδι !  
 
 
 


