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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ FRAPORT 

Σε συνάντηση εκπροσώπων της Fraport Greece, συμμετείχε, μετά από πρόσκληση της ΕΣΑμεΑ, 

αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, αποτελούμενη από την κα. Κορίνα Θεοδωρακάκη, Γεν. Γραμματέα και τον κ. 

Μιχάλη Κορωναίο, Ταμεία.  

Εκ μέρους της Fraport Greece παρέστησαν ο κ. Σάκης Ανυφαντής, Head of Operations Standards και η 

κα Ντόρα Μαστροκωστοπούλου Terminal Standards Manager. Την ΕΣΑμεΑ εκπροσώπησαν  ο κ. 

Γιάννης Λυμβαίος Γεν. Γραμματέας της Συνομοσπονδίας και Πρόεδρος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η κ. 

Μαρίλη Χριστοφή, εμπειρογνώμων προσβασιμότητας- εξωτερική συνεργάτης της Ε.Σ.Α.μεΑ, ενώ 

παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών Κωφών, Τυφλών και άλλων αναπηριών.  

Θέμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, ήταν η ενημέρωση των 

εκπροσώπων της Fraport Greece, για τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται, ώστε η εξυπηρέτηση 

ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, να είναι η καλύτερη δυνατή. Υπενθυμίζουμε ότι η 

Fraport Greece έχει αναλάβει τη διαχείριση 14 αεροδρομίων, στα οποία πραγματοποιεί εργασίες 

ανακαίνισης ή ανακατασκευής. Ως διαχειριστής η Fraport Greece είναι υπεύθυνη για την υποδοχή και 

την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ ταξιδιωτών, αλλά και των ταξιδιωτών γενικά.  

Οι εκπρόσωποι της ΕΟΚΑ, αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με βαριές 

κινητικές αναπηρίες και με μειωμένη κινητικότητα, από την ώρα άφιξής τους στο αεροδρόμιο και μέχρι 

την επιβίβαση και από την αποβίβαση έως την έξοδό τους από το αεροδρόμιο προορισμού τους.  

Μεταξύ αυτών επισημάναμε ότι πρέπει: 

- Να τηρείται ο κανόνας που προβλέπει ότι οι ΑμεΑ ταξιδιώτες επιβιβάζονται πρώτοι και 

αποβιβάζονται τελευταίοι. 

- Να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς βαριά κινητικά αναπήρων, στα αεροσκάφη της αεροπλοϊας, 

όπου δεν υπάρχει ανυψωτικό μηχάνημα για να σηκώσει το αμαξίδιο, με αποτέλεσμα ο χρήστης 

αμαξιδίου να μεταφέρεται στο αμαξίδιο καμπίνας και να τον ανεβάζουν δύο υπάλληλοι στις πολύ 
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στενές σκάλες των αεροσκαφών. Η διαδικασία αυτή είναι συχνά επικίνδυνη για το άτομο που 

ταξιδεύει. 

- Να εκπαιδευτεί το προσωπικό των αεροδρομίων ενδιαφέροντος της Fraport Greece, για τον 

σωστό τρόπο μεταφοράς του βαριά κινητικά ανάπηρου ταξιδιώτη από το αμαξίδιο καμπίνας στην 

θέση του και το αντίστροφο, ώστε να αποφεύγονται τυχόν τραυματισμοί, αλλά και πρακτικές που 

προσβάλλουν το άτομο.  

- Να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην φόρτωση και εκφόρτωση χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων 

αμαξιδίων, ώστε να μην προκαλούνται φθορές που μπορεί να επιβαρύνουν οικονομικά τον 

ταξιδιώτη για την επισκευή τους ή μεγαλύτερες φθορές, που θα του στερήσουν το αμαξίδιο – 

εργαλείο του, όταν φτάσει στον προορισμό του.  

- Να τοποθετηθούν οι ειδικές τουαλέτες ΑμεΑ κοντά στους χώρους εισόδου και check in.  

- Να γίνεται η εξυπηρέτηση των βαριά κινητικά αναπήρων σε σύντομο χρόνο, που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 30’ από την ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο.  

- Να προβλεφθούν θέσεις στάσης ( χρονικά μικρή παραμονή) και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, (δηλαδή 

χώροι όπου μπορεί να παραμείνει το αυτοκίνητο ταξιδιώτη για λίγα 24ωρα.  

Τέλος η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, προσφέρθηκε να συμμετέχει στην εκπαίδευση των υπαλλήλων που 

θα είναι επιφορτισμένοι με την εξυπηρέτηση των βαριά κινητικά αναπήρων, τόσο σε θεωρητικό 

επίπεδο, όσο και με την πραγματοποίηση βιωματικής άσκησης, σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ. 

 

 


