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Σαξιδιώηερ με Διδικέρ Ανάγκερ 

 

Ταμηδηώηεο κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη εθείλνη πνπ απαηηνύλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη πξνζαξκνγή 

ησλ ππεξεζηώλ κεηαθνξάο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ην ζύλνιν ησλ επηβαηώλ, ζπγθεθξηκέλα 

επηβάηεο: 

o  κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα  

o  κε δηαλνεηηθή αλαπεξία  

o Η πξνεηνηκαζία ελόο ηαμηδηώηε κε κόληκε αλαπεξία δελ δηαθέξεη από εθείλε 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ηαμηδηώηε. 

 

Σαξιδεύονηαρ με αναπηπία  

o Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ εμίζνπ ην δηθαίσκα λα ηαμηδεύνπλ θαη όλησο 

ηαμηδεύνπλ ζπρλά. Από ηα 49 εθαηνκκύξηα αηόκσλ κε αλαπεξία ζηηο ΗΠΑ, ην 70% 

ηαμηδεύεη. 

o Ο θαηάιιεινο ζρεδηαζκόο θαη ε πξνεηνηκαζία κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ή λα 

εμαιείςνπλ πνιιέο από ηηο δπζθνιίεο ησλ ηαμηδηώλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

θαη λα ζπκβάινπλ ζε κηα επράξηζηε εκπεηξία. 

o Οη θνξείο ηνπξηζκνύ ρξεηάδεηαη λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη. 

 

Νομοθεζία 

Η πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ηαμηδησηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην αεξνπιάλν έρεη 

ζεζκνζεηεζεί ζηηο ΗΠΑ, ζηνλ Καλαδά, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ Δπξώπε:  

1. The Air Carrier Access Act  

2. Τhe Canada Transportation Act  

3. Τhe Code of Practice for Access to Air Travel for Disabled People 

4. Air carrier contracts and passengers’ rights within the European Union (European 

Commission)  

Ννκνζεζία ππάξρεη επίζεο γηα ην ηαμίδη κε ηξαίλν θαη πινίν. 
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Γενικέρ οδηγίερ 

o Η αμηνιόγεζε από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό ηνπ ηαμηδηώηε είλαη ζεκαληηθή πξηλ ην ηαμίδη 

γηα λα εθηηκεζνύλ ελδερόκελνη πεξηνξηζκνί κεηαθίλεζεο (όπσο ην κέζν κεηαθνξάο, 

ε αλάγθε εηδηθώλ θαηαιπκάησλ ή ζπλνδεία) θαη λα εληνπηζηνύλ άιια δεηήκαηα 

πγείαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνύ. 

o Οη γεληθέο ζπκβνπιέο είλαη παξόκνηεο κε απηέο πνπ ζπληζηώληαη ζηνπο ειηθησκέλνπο 

ηαμηδηώηεο. 

o Η παξνρή εηδηθώλ ζπκβνπιώλ από έλαλ εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηία πγείαο 

ηαμηδησηηθήο ηαηξηθήο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ λεξνύ θαη ησλ ηξνθίκσλ, ηελ 

απην-ζεξαπεία ηεο δηάξξνηαο, ηνπο πξνιεπηηθνύο εκβνιηαζκνύο θαη ηελ πξόιεςε 

ηεο εινλνζίαο. 

o Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ ηαμηδηνύ. Σηνπο ηαμηδηώηεο πνπ απαηηνύλ νξζνπεδηθά 

βνεζήκαηα, όπσο αλαπεξηθά θαξόηζηα, πεξηπαηεηήξεο θαη ηερλεηά κέιε, θαη 

βνεζήκαηα αθνήο θαη όξαζεο, ε ηαμηδησηηθή αζθάιηζε ηνπο ρξεηάδεηαη λα θαιύπηεη 

επηπιένλ θινπή, απώιεηα, ή δεκηά.  

o Αλ απαηηείηαη παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο ζην εμσηεξηθό, λα πξνγξακκαηηζηεί ε 

επίζθεςε πξηλ ηελ αλαρώξεζε (κε εηδηθνύο, εάλ απαηηείηαη). 

 

Δπιλογή ηος ηαξιδιού και πποεηοιμαζία  

o Η θύζε θαη ε ζνβαξόηεηα ηεο αλαπεξίαο ηνπ αηόκνπ, θαζώο θαη ε αλάγθε γηα 

βνήζεηα, εηδηθά θαηαιύκαηα, ή ηαηξηθέο ζπζθεπέο, νξζνπεδηθά βνεζήκαηα έρνπλ 

ζρέζε κε ην είδνο ηνπ ηαμηδηνύ πνπ ηα άηνκα κε αλαπεξία κπνξνύλ λα επηιέμνπλ.  

o Κάπνηα ηαμηδησηηθά γξαθεία έρνπλ εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε ηαμηδηώλ γηα άηνκα κε 

αλαπεξία θαη θάπνηεο νξγαλώζεηο εηδηθεύνληαη ζηελ παξνρή εθδξνκώλ ζηα άηνκα κε 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο (π.ρ., θξνπαδηέξεο κε δπλαηόηεηα αηκνθάζαξζεο, ή γηα ρξήζηεο 

αλαπεξηθώλ θαξνηζηώλ).  

o Απηά ηα ηαμίδηα, πξνζθέξνληαη ζε πνηθηιία πξννξηζκώλ νκαδηθά, κε έλα 

πξνθαζνξηζκέλν δξνκνιόγην, κε επαγγεικαηηθή επίβιεςε, θαη κε ηαηξηθέο ππεξεζίεο, 

όπνπ είλαη απαξαίηεην.  

o Μπνξνύλ λα πξνθύςνπλ εηδηθέο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη ζηνλ 

πξννξηζκό νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ κε έλαλ ηαμηδησηηθό πξάθηνξα γηα ηε 

δηαζεζηκόηεηά ηνπο θαη επηβεβαίσζε ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη 

θαηά ην check in.  

o Δπίζεο, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γξαπηή επηβεβαίσζε ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ παξνρή 

εηδηθώλ ππεξεζηώλ. Δπεηδή πξηλ από ηελ επηβίβαζε θαη απνβίβαζε απαηηείηαη ζπρλά 

βνήζεηα, νη ηαμηδηώηεο κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ζπλήζσο νη πξώηνη θαηά ηελ 

επηβίβαζε θαη νη ηειεπηαίνη θαηά ηελ απνβίβαζε. 

o Τα άηνκα πνπ ηαμηδεύνπλ κε νξζνπεδηθά βνεζήκαηα ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ ηα 

κεηαθνξηθά κέζα έγθαηξα (π.ρ. ηα βνεζήκαηα κπνξνύλ λα απνζεθεύνληαη ζε εηδηθό 

ζάιακν ζην αεξνζθάθνο).  
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o Δηδηθά αηηήκαηα γηα ζέζεηο πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο θξάηεζεο, γηα 

παξάδεηγκα ζην δηάδξνκν γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ εύθνιε κεηαθίλεζε θαη ηε 

πξόζβαζε ζηελ ηνπαιέηα. 

o Η αεξνπνξηθή εηαηξεία κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζεί ηα αηηήκαηα απηά, 

αιιά ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξώζεη ηνλ ηαμηδηώηε πνηεο ζέζεηο είλαη πην 

εύθνια πξνζβάζηκεο.  

o Η αεξνπνξηθή εηαηξεία κπνξεί λα παξέρεη ζπλνδνύο γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ ηαμηδηώηε 

ζηε κεηαθίλεζε ηνπ. 

o Δπηβαηηθά ηξαίλα, ιεσθνξεία θαη πινία ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο (πρ. Ακεξηθή, 

Απζηξαιία, Ιαπσλία, Καλαδά, Δπξώπε) κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ ηαμηδηώηεο κε 

εηδηθέο αλάγθεο (απηέο νη ππεξεζίεο δελ λα είλαη νη ίδηεο ζε όιεο ηηο ρώξεο). 

o Πνιιέο θξνπαδηέξεο παξέρνπλ επθνιίεο ζε ηαμηδηώηεο κε εηδηθέο αλάγθεο κέζα ζην 

ρώξν ηνπ πινίνπ αιιά θαη ζηα ιηκάληα όπνπ απνβηβάδνληαη. 

 

Σαξιδιώηερ με ζωμαηικέρ αναπηπίερ 

Οη ζσκαηηθά αλάπεξνη ηαμηδηώηεο απαηηνύλ βνήζεηα θαηά ηελ επηβίβαζε θαη ηελ απνβίβαζε 

θαη απηό κπνξεί λα δεηεζεί είηε ζηελ θξάηεζε ή ζην check-in. Οη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

πξνζθέξνπλ βνήζεηα θαηά ηελ επηβίβαζε θαη ηελ απνβίβαζε.  

 

Αναπηπικά αμαξίδια 

o Μπνξνύλ λα ελνηθηαζηνύλ γηα ηαμίδηα κηθξήο δηάξθεηαο. Οη ηαμηδηώηεο κπνξνύλ 

επίζεο λα ηαμηδέςνπλ κε ηα πξνζσπηθά ηνπο εθόζνλ ελεκεξσζνύλ ηα κεηαθνξηθά 

κέζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο θαη γίλεη επηβεβαίσζε 48 ώξεο πξηλ ηελ 

αλαρώξεζε δηεπθξηλίδνληαο επίζεο θαη γηα ην είδνο ηνπ ακαμηδίνπ. Να ζπκπεξηιεθζεί 

ζηελ αζθάιεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη ην ακαμίδην.  

o Να γίλεη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξηλ ην ηαμίδη. 

o Να γίλεη πξνκήζεηα θνξηηζηή θαη εξγαιείσλ επηδηόξζσζεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

o Αλάινγα κε ην κέγεζνο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηε θακπίλα ηνπ αεξνπιάλνπ ή κε ηηο 

απνζθεπέο. 

o Σε θξνπαδηεξόπινην: ηα θαηλνύξγηα θξνπαδηεξόπινηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

αλάγθεο ησλ ηαμηδησηώλ κε αλαπεξηθά θαξνηζάθηα.  

Ταμηδηώηεο κε βαθηεξία, πεξηπαηεηήξεο θαη άιια νξζνπεδηθά βνεζήκαηα κπνξνύλ λα 

ηαμηδέςνπλ ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. 

 

Άηομα με πποβλήμαηα ακοήρ 

o Κσθνί θαη βαξήθννη ηαμηδηώηεο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ (πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο π.ρ. όηαλ νη νδεγίεο 

πνπ παξέρνληαη είλαη πξνθνξηθέο ή όπνπ ππάξρνπλ ζπλαγεξκνί). Μπνξεί λα 

απαηηείηαη ε παξνρή ζπλνδνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ. 
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o Οη ηαμηδηώηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ζα πξέπεη λα θέξνπλ 

επηπιένλ κπαηαξίεο. 

o Οη θξαηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα θαη λα ελεκεξώλνληαη όινη νη εκπιεθόκελνη 

θνξείο (ηαμηδησηηθόο πξάθηνξαο, εηαηξεία κεηαθνξηθνύ κέζνπ, μελνδνρείν). 

o Μεξηθά μελνδνρεία παξέρνπλ νπηηθά βνεζήκαηα γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, 

ώζηε λα κπνξνύλ λα είλαη ζε εγξήγνξζε ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνύ ή ηειεθσληθέο 

θιήζεηο.  

 

Άηομα με πποβλήμαηα όπαζηρ 

o Οη ηαμηδηώηεο πνπ ρξεηάδνληαη γπαιηά ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα επηπιένλ δεύγνο, έλα 

θηη επηζθεπήο θαη έλα αληίγξαθν ηεο πην πξόζθαηεο ζπληαγήο.  

o Χξήζηεο θαθώλ επαθήο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ όιν ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό καδί 

ηνπο (γηα λα απνθύγνπλ ηε ρξήζε λεξνύ απνιπκαζκέλνπ κε ηώδην, θαζώο απηό 

κπνξεί λα ιεθηάζεη κόληκα ηνπο θαθνύο). Οη θαθνί επαθήο κίαο ρξήζεσο 

πξνζθέξνπλ κηα βνιηθή θαη ζε ινγηθή ηηκή ελαιιαθηηθή ιύζε. 

o Μεξηθνί ηπθινί ηαμηδηώηεο πξνηηκνύλ λα ηαμηδεύνπλ κε ζπλνδό. Δηδηθέο εθπηώζεηο 

κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκεο γηα ηνπο ζπληξόθνπο ηαμηδηνύ (έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο 

εηδηθέο ηηκέο ζα πξέπεη λα γίλεη έγθαηξα πξηλ από ην ηαμίδη). 

o Δίλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ γξαπηέο νδεγίεο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηεπζύλζεηο, 

ηδηαίηεξα αλ ν ηαμηδηώηεο ζα βαζίδεηαη ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ή ηαμί. 

o Οη θξαηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα θαη όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο λα 

ελεκεξώλνληαη (ηαμηδησηηθόο πξάθηνξαο, εηαηξεία κεηαθνξηθνύ κέζνπ, μελνδνρείν) 

γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηπρόλ εηδηθώλ ππεξεζηώλ.  

 

κύλοι οδηγοί 

o Τα ζθπιηά απηά είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλα γηα λα βνεζήζνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία. 

Σπλήζσο απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηνπ ζθύινπ σο νδεγόο. 

o Σηηο ΗΠΑ εηδηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ είζνδν ηνπ ζθύινπ ζε κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο, εζηηαηόξηα, μελνδνρεία θαη άιια δεκόζηα θηίξηα. 

o Πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα πξηλ ην ηαμίδη ε πξνεηνηκαζία θαη ε εμαζθάιηζε 

πιεξνθόξεζεο γηα ηπρόλ θαξαληίλα ηνπ δώνπ ηόζν πξνο όζν θαη από ηε ρώξα 

πξννξηζκνύ (από ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο ρώξαο). 

o Να βεβαησζεί ν ηαμηδηώηεο όηη ην ζθπιί ζα επηηξέπεηαη λα εηζέξρεηαη εθ λένπ ζηελ 

παηξίδα κεηά από ηαμίδηα, θαη επίζεο ηη πεξηνξηζκνί κπνξεί λα ππάξρνπλ. 

o Πξηλ από ην ηαμίδη, πξέπεη ν ζθύινο λα εμεηαζηεί από θηελίαηξν θαη λα 

δηαζθαιηζηνύλ ή λα επηθαηξνπνηεζνύλ όινη νη απαηηνύκελνη εκβνιηαζκνί θαη λα 

ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθό πγείαο θαη εκβνιηαζκνύ. Οξηζκέλεο ρώξεο ζα απαηηήζνπλ 

ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη. Δπίζεο, ζπληζηάηαη αζθάιεηαο πγείαο γηα ην δών.  
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o Ο ζθύινο πξέπεη λα θέξεη γηιέθν, θνιάξν, δώλε ή άιινπ είδνπο ζήκαλζε πνπ λα 

πξνζδηνξίδεη ην ζθύιν σο νδεγό θαζώο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δώνπ (όλνκα θαη 

δηεύζπλζε ηνπ θαηόρνπ, εκβνιηαζκόο θαηά ηεο ιύζζαο). 

 

Σαξιδιώηερ με αναπηςξιακή ή διανοηηική αναπηπία 

o Η δηαλνεηηθή αλαπεξία δελ πξέπεη λα απνθιείεη ην ηαμίδη. 

o Οξηζκέλεο νξγαλώζεηο εμεηδηθεύνληαη ζε εθδξνκέο απνθιεηζηηθά γηα άηνκα 

δηαλνεηηθά αλάπεξα. 

o Γεληθέο ζπκβνπιέο πνπ δίλνληαη ζε άιινπο ηαμηδηώηεο ηζρύνπλ θαη γηα ηα άηνκα 

απηά. 

o Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δειηίν ηαπηόηεηαο κε ηε δηεύζπλζε ηνπ πξννξηζκνύ ηνπο, 

ζε πεξίπησζε πνπ ραζνύλ. 

o Τπρόλ εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ απαηηνύληαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνύλ θαηά ηελ 

θξάηεζε ηνπ ηαμηδηνύ θαη λα επηβεβαησζεί θαηά ην check-in. 

o Αλ ην άηνκν είλαη ζρεηηθά αλεμάξηεην θαη κπνξεί λα θαηαιάβεη θαη λα αθνινπζήζεη 

ηηο νδεγίεο (π.ρ. ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο), δελ ππάξρεη αλάγθε γηα ζπλνδό. 

o Απαηηείηαη ζπλνδόο αλ ε αλαπεξία είλαη αξθεηά ζνβαξή γηα λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ηαμηδηώηε. 

Τα πεξηζζόηεξα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ζε ζέζε λα ηαμηδέςνπλ. Μπνξεί λα 

ππάξρνπλ αληελδείμεηο γηα θάπνηα ηαμίδηα θαη θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηαμίδηα. Πνιιέο θπζηθέο θαη λνεηηθέο αλαπεξίεο όκσο δελ ζεσξνύληαη αληέλδεημε γηα ην 

ηαμίδη. Η θαηάιιειε πξνεηνηκαζία πξηλ ην ηαμίδη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζηνπο ηαμηδηώηεο κε 

εηδηθέο αλάγθεο κηα επράξηζηε ηαμηδησηηθή εκπεηξία. 
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