ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ & ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΜΔΗΩΜΔΝΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΠΟΤ “ΣΑΞΗΓΔΤΟΤΝ ΠΑΝΗΑ” Ή “ΣΑΞΗΓΔΤΟΤΝ ΓΗΑ ΠΡΩΣΖ ΦΟΡΑ”
(Annex 5-A, ECAC.CEAC DOC No. 30 (PART I), 11th Edition/December 2009)

Ωο άηνκν κε αλαπεξία (ΑκεΑ) ή άηνκν κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα (ΑΜΚ), ζα πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα
απνιακβάλεηε ηηο ίδηεο επθαηξίεο γηα ηαμίδηα όπσο όινη νη ππόινηπνη πνιίηεο.
ε ρώξεο θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα δηθαηώκαηα ζαο πξνζηαηεύνληαη από ηελ Οδεγία
Δ.Δ. 1107/2006.
Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ρξεηαζηείηε ζα παξέρνληαη ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε, π.ρ.
βνήζεηα θαηά ηελ επηβίβαζε ζην αεξνζθάθνο. Παξόια απηά αμίδεη ηνλ θόπν, θαηά ηε δηαδηθαζία
θξάηεζεο εηζηηήξηνπ, λα βεβαησζείηε πσο δελ ζα ππάξρεη επηπιένλ ρξέσζε. ηα θξάηε κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Οδεγία Δ.Δ. 1107/2006 αλαθέξεη ηελ βνήζεηα πνπ πξέπεη λα παξέρεη ην
αεξνδξόκην θαη ε αεξνγξακκή θαη θαζνξίδεη πσο ε βνήζεηα απηή πξέπεη λα παξέρεηαη δσξεάλ. Οη κεΔπξσπατθέο ρώξεο ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ παξόκνηεο πξόλνηεο, όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη από ην
“European Civil Aviation Conference” (ECAC).
Γηα λα εμαζθαιίζεηε πσο όια ζα πάλε θαιά θαη πσο ην ηαμίδη ζαο ζα είλαη ρσξίο άγρνο θαη όζν πην
άλεην γίλεηαη, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε θάπνηεο απιέο νδεγίεο:

 Βεβαησζείηε πσο έρεηε όιεο ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο πξηλ νινθιεξώζεηε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
ηαμηδηνύ ζαο.

 Να είζηε ξεαιηζηέο σο πξνο ηηο αλάγθεο ζαο, εηδηθά αλ δελ είζηε ζε ζέζε λα πεξπαηήζεηε κεγάιεο





απνζηάζεηο ρσξίο βνήζεηα. πρλά νη απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπ Check-In (Έιεγρνο & Εύγηζε
Απνζθεπώλ) θαη ησλ Ππιώλ Αλαρώξεζεο είλαη πνιύ κεγάιεο.
Βεβαησζείηε πσο ε αεξνγξακκή ή ν ηνπξηζηηθόο πξάθηνξαο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο
αλάγθεο ζαο.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ αεξνγξακκή ή ηνλ ηνπξηζηηθό ζαο πξάθηνξα γηα λα βεβαησζείηε πσο
γλσξίδνπλ, θαηαλννύλ θαη κπνξνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ζαο.
Μελ θάλεηε εηθαζίεο πσο ην πξνζσπηθό εμππεξέηεζεο ΑκεΑ & ΑΜΚ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ζαο ηελ
ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ην δεηήζεηε. Ζ πξν-θξάηεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηελ
αλαρώξεζε ηεο πηήζεο είλαη ε θαιύηεξε πξνζέγγηζε.
Μελ θάλεηε εηθαζίεο πσο ην πξνζσπηθό εμππεξέηεζεο ΑκεΑ & ΑΜΚ γλσξίδνπλ ηνλ θαιύηεξν ηξόπν
λα ζαο ζεθώζνπλ ή λα ζαο κεηαθέξνπλ – αλ δελ ζαο ξσηήζνπλ, απιά πείηε ηνπο! Αλ θαη ζε όιεο ηηο
Δπξσπατθέο ρώξεο ην πξνζσπηθό εμππεξέηεζεο ΑκεΑ & ΑΜΚ πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζε
ηερληθέο αζθαιώλ κεηαθνξώλ θηι, είλαη πάληα θαιύηεξα λα ηνπο ελεκεξώλεηε γηα ηηο εηδηθέο ζαο
αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο.

Ζ εθάζηνηε αεξνγξακκή έρεη θαη εθείλε επζύλεο πξνο εζάο σο επηβάηεο. Καη νη δύν κεξηέο πξέπεη λα
δηαδξακαηίζεηε ην ξόιν ζαο, έηζη ώζηε ην ηαμίδη ζαο λα είλαη όζν πην άλεην γίλεηαη ρσξίο ζηξεο.
Βάζε δηεζλώλ ζπκθσληώλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο, ε απνδεκίσζε γηα απώιεηα ή δεκηά ζηηο
αηνκηθέο ζαο απνζθεπέο (ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν θηλεηηθόο εμνπιηζκόο) εκπεξηέρεη
πεξηνξηζκνύο νη νπνίνη κπνξεί λα κελ θαιύπηνπλ ην πξαγκαηηθό θόζηνο αληηθαηάζηαζεο ή επηζθεπήο.
Πξηλ ηαμηδέςεηε, ελδείθλπηαη λα ειέγμεηε ην όξην ηεο ηαμηδησηηθήο ζαο αζθάιεηαο θαη λα βεβαησζείηε
πσο ζαο θαιύπηεη θαη γηα ηνλ θηλεηηθό ζαο εμνπιηζκό. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επεθηείλεηε ηελ αζθάιεηα
ζαο ζηνλ ηνκέα απηό.
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Παποσή ηων απαπαίηηηων πληποθοπιών
Παποσή εξςπηπέηηζηρ
ηε ρώξα ζαο κπνξεί λα ππάξρνπλ εηδηθέο νξγαλώζεηο πνπ είλαη ζε ζέζε λα ζαο παξέρνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα αεξνδξόκηα θαη νη αεξνγξακκέο. πλήζσο έρνπλ
ηελ θαηάιιειε πείξα ζην λα ρεηξίδνληαη άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα θαη
κπνξνύλ λα ζαο ελεκεξώζνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ζαο. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο
είλαη αθόκε ζε ζέζε λα νξγαλώζνπλ ηηο ηαμηδησηηθέο ζαο αλάγθεο απεπζείαο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν Σαμηδησηηθό Πξάθηνξα.
Απαξαηηήησο ζα πξέπεη θαηά ηελ δηαδηθαζία θξάηεζεο ηνπ εηζηηήξηνπ ζαο λα ελεκεξώζεηε ην
ηαμηδησηηθό ζαο πξάθηνξα γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο ζαο, έηζη ώζηε λα θαηαγξαθνύλ ζηελ θξάηεζε ζαο.
πληζηάηαη επίζεο λα έρεηε κηα γξαπηή βεβαίσζε, έηζη ώζηε λα είζηε βέβαηνη πσο νη αλάγθεο ζαο έρνπλ
θαηαγξαθεί κε αθξίβεηα.
Οι ανάγκερ ζαρ
Οη αεξνγξακκέο ρξεζηκνπνηνύλ θσδηθνύο κε παγθόζκηα αλαγλώξηζε, έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζδηνξίδνπλ ηα δηάθνξα επίπεδα βνήζεηαο πνπ ρξεηάδνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε
κεησκέλε θηλεηηθόηεηα. ηηο επόκελεο ζειίδεο παξέρεηαη κηα ελδεηθηηθή ιίζηα ησλ θσδηθώλ απηώλ.
Οη εξσηήζεηο πνπ θάλνπλ νη εξγαδόκελνη ζηα ηαμηδησηηθά γξαθεία (θαη δηα κέζσ ηνπο νη αεξνγξακκέο)
κπνξεί λα αθνύγνληαη ελνριεηηθέο, αιιά είλαη αλαγθαίεο έηζη ώζηε λα βεβαηώλεηαη πσο ζα έρεηε ηελ
βνήζεηα πνπ εζείο ρξεηάδεζηε.
Σα αθόινπζα είλαη θάπνηα παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα ζαο ηεζνύλ:
1.

Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ζαο;

2.

Είζηε ζε ζέζε λα πεξπαηήζεηε κέζα ζην θηίξην ηνπ αεξνδξνκίνπ γηα λα θηάζεηε ζην
αεξνζθάθνο, ή ζα ρξεηαζηείηε ηξνρνθάζηζκα / εηδηθό ακαμάθη (buggy) ;

3.

Αλ ρξεηάδεζηε ηξνρνθάζηζκα, ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθό ζαο ηξνρνθάζηζκα;

4.

Τν δηθό ζαο ηξνρνθάζηζκα:

- Είλαη πηπζζόκελν;
- Είλαη ειεθηξνθίλεην;
(Κάπνηα αεξνζθάθε δελ κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ ηξνρνθάζηζκαηα κε κπαηαξίεο
γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ειέγμεηε πξηλ ην ηαμίδη ζαο.)

5.

Τη βάξνο έρεη ην ηξνρνθάζηζκα ζαο θαη πνηεο νη δηαζηάζεηο ηνπ (πιάηνο θαη κήθνο);

6.

Φξεηάδεζηε θάπνηνλ λα ζαο ζπξώρλεη ζην ηξνρνθάζηζκα ζαο;

7.

Μπνξείηε λα αλεβείηε θαη λα θαηεβείηε ηα ζθαιηά ηνπ αεξνζθάθνπο ή ζα ρξεηαζηείηε βνήζεηα γηα
ηελ επηβίβαζε / απνβίβαζε ζαο;

8.

Μπνξείηε λα κεηαθεξζείηε από ην ηξνρνθάζηζκα ρσξίο βνήζεηα;

9.

Μπνξείηε λα πεξπαηήζεηε κέζα ζην αεξνζθάθνο ή ζα ρξεηαζηείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην
θάζηζκα επηβίβαζεο (aisle chair), αλ απηό είλαη δηαζέζηκν ;

10.

Φξεηάδεζηε λα μέξεηε αλ ζα ππάξρεη ζην αεξνζθάθνο ρώξνο πγηεηλήο πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκνο
κε ηε ρξήζε θαζίζκαηνο επηβίβαζεο (aisle chair);
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11.

Τη βνήζεηα ζα ρξεηαζηείηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο; Παξαθαινύκε θαζνξίζηε. Η αεξνγξακκή
δελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε θαγεηνύ, ζεθώκαηνο από ηε
ζέζε ζαο, επηθνηλσλία, θάξκαθα ή βνήζεηα ζηε ρξήζε ησλ ρώξσλ πγηεηλήο. Αλ ρξεηάδεζηε
βνήζεηα γηα απηά ζα πξέπεη λα ηαμηδέςεηε κε ζπλνδό.

12.

Τη είδνο ζέζεο ζαο βνιεύεη θαιύηεξα?

13.

Θα πάξεηε καδί ζαο νπνηνδήπνηε ηαηξηθό εμνπιηζκό;

14.

Υπνθέξεηε από άζζκα ή έρεηε νπνηεζδήπνηε αλαπλεπζηηθέο δπζθνιίεο;

Δπίζεο, αλ πάζρεηε από θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ αεξνγξακκή
ζαο, κηαο θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα ζαο δεηεζεί πηζηνπνηεηηθό πνπ λα επηβεβαηώλεη όηη είζηε ζε ζέζε
λα ηαμηδέςεηε. ην αεξνδξόκην κπνξεί λα ζαο δεηεζεί λα επηβεβαηώζεηε πσο είζηε ζε ζέζε λα
ηαμηδέςεηε.
Κπάηηζη
Μπνξείηε λα έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο όινπο ηνπο ηύπνπο εηζηηεξίνπ, π.ρ. νηθνλνκηθή ζέζε, δηαθεθξηκέλε
ζέζε θ.η.ι., αιιά κπνξεί λα κελ κπνξνύλ όινη νη ηύπνη εηζηηεξίνπ λα ζαο πξνζθέξνπλ ηηο επθνιίεο πνπ
ρξεηάδεζηε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ρξεηάδεζηε επηπξόζζεην ρώξν γηα ηα πόδηα, κηα ζέζε ζηελ νηθνλνκηθή
ζέζε κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειε.
αο ζπληζηνύκε έληνλα λα θάλεηε ηελ θξάηεζε ζαο έγθαηξα, όπνπ είλαη εθηθηό 7 κέξεο πξηλ ην ηαμίδη
ζαο θαη ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηαμηδέςεηε. Ζ πξν-θξάηεζε είλαη ζε ζέζε λα ζαο εμαζθαιίζεη πσο ε
βνήζεηα πνπ ζα ρξεηαζηείηε ζα είλαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη λα ζαο γιπηώζεη επίζεο από θάπνην αίζζεκα
απνγνήηεπζεο.
Κάπνηεο αεξνγξακκέο ζέηνπλ όξην ζηνλ νιηθό αξηζκό αηόκσλ κε αλαπεξία θαη αηόκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθόηεηα πνπ κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ ζε κηα πηήζε; ηα όξηα απηά ζπζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ηνπ
αεξνζθάθνπο θαη ην επίπεδν βνήζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη ν επηβάηεο κε αλαπεξία ή κεησκέλε θηλεηηθόηεηα.
Με ηελ έγθαηξε πξν-θξάηεζε απμάλεηε ηηο πηζαλόηεηεο λα ηαμηδέςεηε όηαλ εζείο ζέιεηε.
Δπίζεο, αλ ρξεηάδεηαη λα αθπξώζεηε ηελ θξάηεζε ζαο, ελεκεξώζηε ηελ αεξνγξακκή ην γξεγνξόηεξν
δπλαηόλ, έηζη ώζηε ε ζέζε ζαο λα δηαηεζεί ζε άιια άηνκα κε αλαπεξία ή κεησκέλε θηλεηηθόηεηα.
Επιβίβαζη και Αποβίβαζη
Αλ ν ζρεδηαζκόο ηνπ ηαμηδηνύ ζαο έρεη γίλεη ζσζηά, ηόηε όιεο νη αλάγθεο ζαο ζα πξέπεη λα έρνπλ
ηθαλνπνηεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο θξάηεζεο ζαο.
Αλ ρξεζηκνπνηείηε ηξνρνθάζηζκα, ζα πξέπεη λα μέξεηε ηη ζα γίλεη κε απηό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο
ζαο.
Δίλαη πηζαλόλ λα κπνξείηε λα απνζεθεύζεηε έλα ρεηξνθίλεην πηπζζόκελν ηξνρνθάζηζκα ζηνπο ρώξνπο
απνζήθεπζεο ηεο θακπίλαο ηνπ αεξνζθάθνπο, αλ ηέηνηνο ρώξνο είλαη δηαζέζηκνο.
Σν πην πηζαλόλ, όκσο, είλαη πσο ην ηξνρνθάζηζκα ζαο ζα θπιαρζεί ζηνλ ρώξν απνζθεπώλ ηνπ
αεξνζθάθνπο, θάηη πνπ είλαη ζίγνπξν γηα ηα κεραλνθίλεηα ηξνρνθάζηζκαηα.
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ηα αεξνδξόκηα θαη νη αεξνγξακκέο ζα πξέπεη λα ζαο επηηξέπνπλ ηελ
παξακνλή ζαο ζην δηθό ζαο ηξνρνθάζηζκα κέρξη ηελ είζνδν ηνπ αεξνζθάθνπο. Θα πξέπεη επίζεο λα
ζαο παξαδώζνπλ ην ηξνρνθάζηζκα ζαο ζην ίδην ζεκείν θαηά ηελ άθημε ζαο ζην αεξνδξόκην
πξννξηζκνύ ζαο. ηελ πεξίπησζε κε-πηπζζόκελσλ ειεθηξνθίλεησλ ηξνρνθάζηζκαησλ κε κεγάιν
βάξνο, απηό κπνξεί λα κελ είλαη εθηθηό. Αλ, γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ην ηξνρνθάζηζκα ζαο πξέπεη λα
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θνξησζεί ζηνλ ρώξν απνζθεπώλ ηνπ αεξνζθάθνπο κε εηδηθό ηξόπν, ή ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ηα
ηξνρνθάζηζκαηα ζηελ πύιε αλαρώξεζεο ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ πάλσ ή θάησ κέζσ
θιηκαθνζηαζίνπ ζέηνληαο ην πξνζσπηθό κεηαθνξάο ζε θίλδπλν, ηόηε κπνξεί λα κελ ζαο επηηξαπεί ε
παξακνλή ζην δηθό ζαο ηξνρνθάζηζκα κέρξη ηελ είζνδν ηνπ αεξνζθάθνπο.
Θα πξέπεη επίζεο λα είζηε ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο εθάζηνηε θαλνληζκνύο αζθαιείαο πνπ εθαξκόδνληαη
ζε όινπο ηνπο επηβάηεο, νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεηε εμνπιηζκό δηαθίλεζεο ή λα κεηαθέξεηε θάξκαθα καδί ζαο ζηελ θακπίλα ηνπ
αεξνζθάθνπο. Όινο ν εμνπιηζκόο δηαθίλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνρνθαζηζκάησλ, ζα
ειεγρζνύλ εμνλπρηζηηθά ζηνλ έιεγρν αζθάιεηαο ηνπ αεξνιηκέλα. Οη έιεγρνη απηνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη
κε ηξόπν πνπ λα κεηώλνπλ ζην ειάρηζην ηελ ηπρώλ ελόριεζε θαη ην ζηξεο πξνο ην άηνκν ζαο.
Δίλαη πηζαλόλ λα ζαο γίλεη επίζεο ζσκαηηθόο έιεγρνο. Αλ, ιόγσ ηεο θύζεο ηεο αλαπεξίαο ζαο,
επηζπκείηε ν ζσκαηηθόο έιεγρνο λα γίλεη ηδηαηηέξσο, δεηήζηε λα ζαο κεηαθέξνπλ ζε μερσξηζηό ρώξν.
ε θάπνηα αεξνδξόκηα, ζα ρξεηαζηεί λα κεηαθεξζείηε από ην δηθό ζαο ηξνρνθάζηζκα ζε ηξνρνθάζηζκα
ηνπ αεξνδξνκίνπ, έηζη ώζηε λα κπνξεί ην δηθό ζαο πξνζσπηθό ηξνρνθάζηζκα λα ειεγρζεί ιεπηνκεξώο
από ην πξνζσπηθό αζθαιείαο. Έιεγρνη κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη ζηηο ρεηξαπνζθεπέο ζαο. Ο έιεγρνο
απηόο ζα πξέπεη λα γίλεη δηαθξηηηθά θαη ηα πξάγκαηα ζαο λα ηνπνζεηεζνύλ πίζσ ζηε ζέζε ηνπο κε ηελ
ίδηα ζεηξά.
Απηή ηελ πεξίνδν ππάξρεη ζε εθαξκνγή πεξηνξηζκόο αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά πγξώλ ζηηο
ρεηξαπνζθεπέο, κε ηελ κέγηζηε επηηξεπηή πνζόηεηα λα θαζνξίδεηαη ζηα 100ml αλά ζπζθεπαζία.
Παξόια απηά δηθαηνύζηε λα έρεηε καδί ζαο ηα απαξαίηεηα θάξκαθα ζαο πνπ ηπρώλ ππεξβαίλνπλ ηα
100ml, αιιά ζα ρξεηαζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε από ηελ αεξνγξακκή θαη ην αεξνδξόκην
αλαρώξεζεο ζαο, όπσο επίζεο θαη ηα απαηηνύκελα ραξηηά (π.ρ. γξάκκα από ηνλ ηαηξό ζαο ή ζπληαγή
από ην γηαηξό ζαο).
Βεβαησζείηε πσο έρεηε πάξεη καδί ζαο ζηηο ρεηξαπνζθεπέο ζαο όια ηα απαξαίηεηα θάξκαθα ζαο θαη
ζηγνπξεπηείηε πσο έρεηε αξθεηή πνζόηεηα γηα λα θαιύςεη ηηο πξνζσπηθέο ζαο αλάγθεο θαηά ηελ
δηάξθεηα απξόζκελσλ ζπκβάλησλ όπσο θαζπζηέξεζε ηεο πηήζεο ζαο, απνιεζζέλησλ απνζθεπώλ ή
θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ησλ απνζθεπώλ ζαο.
ηο αεποζκάθορ
Αλ ρξεηάδεζηε θάζηζκα επηβίβαζεο / απνβίβαζεο (aisle chair) γηα ηελ επηβίβαζε ζαο ζην αεξνζθάθνο,
απηό ζα πξέπεη λα έρεη επηβεβαησζεί θαηά ηελ θξάηεζε εηζηηεξίνπ ζαο. Γελ ζα κπνξείηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθό ζαο ηξνρνθάζηζκα ζην αεξνζθάθνο, κηαο θαη νη δηάδξνκνη ησλ αεξνζθαθώλ
είλαη πνιύ ζηελνί γηα ηελ δηαθίλεζε ζαο κε απηό. Αλ έρεηε αηζζεηεξηαθή αλαπεξία, ην πξνζσπηθό
θακπίλαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο ζε εζάο θαη λα ζαο πξνζθέξνπλ ηελ
θαηάιιειε βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, π.ρ. λα ζαο εμεγήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο
αλάγθεο θαη λα ζαο βνεζήζνπλ κε ηηο ζπζθεπαζίεο θαγεηνύ.
Αλ έρεηε αλαπλεπζηηθέο δπζθνιίεο θαη ρξεηάδεζηε επηπξόζζεην νμπγόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, ε
αεξνγξακκή είλαη ζε ζέζε λα ζαο ην πξνζθέξεη. Κάπνηεο αεξνγξακκέο επηβάιινπλ επηπξόζζεηε
ρξέσζε γηα απηή ηελ ππεξεζία. Κάπνηεο αεξνγξακκέο επηηξέπνπλ λα κεηαθέξεηε ην δηθό ζαο νμπγόλν
– ζα πξέπεη πάληα λα ειέγρεηε κε ηελ εθάζηνηε αεξνγξακκή. Αλ θαη νη αεξνγξακκέο δελ είλαη
ππνρξεσκέλεο λα κεηαθέξνπλ νμπγόλν γηα ζθνπνύο πξώησλ βνεζεηώλ, πνιιέο ην πξάηηνπλ. Οη
αεξνγξακκέο είλαη κόλν ππνρξεσκέλεο λα κεηαθέξνπλ νμπγόλν γηα επηβαηηθή ρξήζε κεηά από ηπρώλ
απνζπκπίεζε ηεο θακπίλαο ηνπ αεξνζθάθνπο ή ζε πεξίπησζε ηαηξηθήο έθηαθηεο αλάγθεο.
ηο ηέλορ ηος ηαξιδιού ζαρ
Αλ ε αεξνγξακκή έρεη ηθαλνπνηήζεη όιεο ηηο αλάγθεο ζαο – ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή θξάηεζε ζαο –
ηόηε ην ηαμίδη ζαο ζα πξέπεη λα είλαη όζν άλεην είλαη νπνηνδήπνηε άιινπ αηόκνπ. Αλ όκσο θάηη πάεη
ιάζνο, ηόηε ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεηε εγθαίξσο ηηο ζρεηηθνύο θνξείο.
Page 4 of 6

Γηα πηήζεο εληόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή γηα πηήζεηο πνπ εθηεινύληαη από Δπξσπατθή
αεξνγξακκή, ζα πξέπεη θαηαξράο λα θαηαζέζεηε ην παξάπνλν ζαο ζηελ δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ηνπ
αεξνιηκέλα ή ζηελ εκπιεθόκελε αεξνγξακκή. Αλ δελ γλσξίδεηε ην όλνκα ηεο αεξνγξακκήο ηόηε ζα
πξέπεη λα θαηαζέζεηε ην παξάπνλν ζαο ζηνλ Σαμηδησηηθό ζαο Πξάθηνξα. Αλ δελ κείλεηε
ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ απάληεζε πνπ ιάβαηε, ηόηε κπνξείηε λα θαηαζέζεηε ην παξάπνλν ζαο ζηνλ
Δζληθό Φνξέα ηεο ρώξαο ζηελ νπνία ζπλέβεθε ην ζπκβάλ.
Λίζηα κε ηνπο Δζληθνύο Φνξείο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε παξέρεηαη ζηελ αθόινπζε
ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/doc/2006_07_05_national_enforcem
ent_bodies_en.pdf
Γηα αεξνιηκέλεο θαη αεξνγξακκέο εθηόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη ίδηεο
δηαδηθαζίεο αιιά κπνξεί λα κελ ππάξρεη ην ίδην επίπεδν λνκηθήο ππόζηαζεο. Αλ δελ κείλεηε
ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ απάληεζε πνπ πήξαηε, κπνξείηε λα απνηαζείηε ζηνλ Φνξέα Αεξνκεηαθνξώλ ή
ζην Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ ηεο ρώξα ζαο.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
Οη αεξνγξακκέο έρνπλ θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνύο γηα λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ θπζηθή
θαηάζηαζε θαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ επηβαηώλ κε αλαπεξία θαη επηβαηώλ κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα
πνπ κεηαθέξνπλ. Απηνί νη θσδηθνί, πνπ είλαη ηππνπνηεκέλνη, είλαη απαξαίηεηνη γηα θάζε θνξέα ζηελ
ηαμηδησηηθή αιπζίδα (αεξνγξακκέο, αεξνδξόκηα), έηζη ώζηε λα είλαη εθηθηή ε απαηηνύκελε νξγάλσζε.
Οη θσδηθνί απηνί εμεγνύληαη πην θάησ, κόλν γηα ηελ ελεκέξσζε ζαο. Ζ επηινγή ηνπ ζσζηνύ θσδηθνύ
παξακέλεη απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο εθάζηνηε αεξνγξακκήο.
WCHR

Δπηβάηεο πνπ κπνξεί λα αλεβεί θαη λα θαηεβεί ζθάιεο θαη θηλείηαη ειεύζεξα κέζα ζηελ
θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο, αιιά ρξεηάδεηαη ηξνρνθαζηζκα ή άιιν κέζν κεηαθνξάο γηα
δηαθίλεζε κεηαμύ ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αεξνιηκέλα, κέζα
ζην θηίξην θαη κεηαμύ ησλ ζεκείσλ άθημεο θαη αλαρώξεζεο.

WCHS

Δπηβάηεο πνπ δελ κπνξεί λα αλεβεί θαη λα θαηεβεί ζθάιεο, κπνξεί λα θηλείηαη ειεύζεξα
κέζα ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ρξεηάδεηαη ηξνρνθαζηζκα γηα ηελ δηαθίλεζε ηνπ
κεηαμύ ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αεξνιηκέλα, κέζα ζην θηίξην
θαη κεηαμύ ησλ ζεκείσλ άθημεο θαη αλαρώξεζεο.

WCHC

Ζ θαηεγνξία απηή θαιύπηεη έλα κεγάιν θάζκα επηβαηώλ. πκπεξηιακβάλεη ηνπο
επηβάηεο απηνύο πνπ είλαη εληειώο αθηλεηνπνηεκέλνη, πνπ κπνξνύλ λα δηαθηλεζνύλ κόλν
κε ηε ρξήζε ηξνρνθαζίζκαηνο ή άιινπ κέζνπ κεηαθνξάο θαη πνπ ρξεηάδνληαη ζπλερή
βνήζεηα από ηελ άθημε ηνπο ζηνλ αεξνιηκέλα κέρξη ην θάζηζκα ηνπ αεξνζθάθνπο, ή αλ
ρξεηάδεηαη ζε εηδηθή ζέζε πξνζαξκνζκέλε γηα ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, κε ηελ αλάινγε
αληίζηξνθε δηαδηθαζία όηαλ πξόθεηηαη γηα άθημε.
Ζ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο επηβάηεο πνπ αλαπεξία ηνπο επεξεάδεη κόλν
ηα θάησ άθξα, νη νπνίνη ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα ηελ επηβίβαζε / απνβίβαζε θαη γηα ηε
δηαθίλεζε ηνπο κέζα ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο, αιιά είλαη θαηά ηα άιια απηάξθεηο
θαη κπνξνύλ λα δηαθηλεζνύλ αλεμάξηεηα κε ην δηθό ηνπο ηξνρνθάζηζκα ζηνλ αεξνιηκέλα.
Γηα ηελ απνθπγή παξνρήο αθαηάιιειεο βνήζεηαο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαηά ηελ
δηαδηθαζία θξάηεζεο εηζηηεξίνπ λα θαζνξίδεηε ην επίπεδν απηνλνκίαο ηνπ επηβάηε.

DEAF

Δπηβάηεο πνπ είλαη θσθόο ή κε αθνπζηηθή αλεπάξθεηα ή θσθάιαινο.

BLIND

Σπθιό άηνκν ή άηνκν κε νπηηθή αλεπάξθεηα.

DEAF/BLIND Σπθιό θαη θσθό άηνκν ην νπνίν κπνξεί λα δηαθηλείηαη κόλν κε ηελ βνήζεηα ζπλνδνύ.
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DPNA

Αλάπεξν άηνκν κε λνεηηθή ή δηαλνεηηθή αλαπεξία πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Ο θσδηθόο
απηόο θαιύπηεη επηβάηεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παξαθξνζύλε, Αιηζράηκεξ ή
ύλδξνκν Down, πνπ ζα ρξεηαζηνύλ βνήζεηα. 
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