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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα:

Ενημέρωση για την πρόσβαση των ομάδων σκύλων-οδηγών σε δημόσιες και ιδιωτικές
εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις, μέσα μαζικής μεταφοράς και υπηρεσίες

Η πρόσβαση των εκπαιδευμένων κι εκπαιδευόμενων σκύλων-οδηγών με τους χειριστές ή τους
εκπαιδευτές τους σε καταστήματα, εστιατόρια, μέσα μαζικής μεταφοράς και γενικότερα σε
δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και υπηρεσίες, σε αρκετές περιπτώσεις έχει
προκαλέσει λεκτικές αψιμαχίες, η πλειοψηφία των οποίων οφείλεται στην άγνοια
επιχειρηματιών κι άλλων αρμοδίων για τις σχετικές ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Δυστυχώς, εξακολουθεί να μην είναι ευρέως γνωστό πως η Ελλάδα έχει εν ισχύ νομοθεσία 1 που
προβλέπει και προστατεύει την καθολική πρόσβαση των ομάδων σκύλων - οδηγών (σκύλοςοδηγός, τυφλός-χειριστής), καθώς και των ομάδων που εκπαιδεύονται (σκύλος-οδηγός,
εκπαιδευτής ή εθελοντής).
Με αφορμή λοιπόν πρόσφατο περιστατικό αρχικής άρνησης εισόδου σε χειρίστρια της Σχολής
«Λάρα» με τον πιστοποιημένο σκύλο-οδηγό της σε εστιατόριο, η οποία εν τέλει διευθετήθηκε
αίσια, επιθυμούμε το περιστατικό αυτό να δράσει θετικά, βοηθώντας στην έγκυρη ενημέρωση
όλων και κυρίως των επιχειρηματιών εστίασης. Το περιστατικό αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει
«οικονομική καταδίκη» ενός επιχειρηματία, που όπως καταδείχθηκε δεν είχε γνώση της
συγκεκριμένης πρόνοιας του Νόμου, παρά μία ευκαιρία διάχυσης της έγκυρης ενημέρωσης
σχετικά με το ότι και στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες όπου γίνονται και
καμπάνιες (π.χ., η εκστρατεία με τίτλο «Παντού με το σκύλο οδηγό μου» 2), οι πιστοποιημένοι
σκύλοι-οδηγοί επιτρέπονται παντού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 3868/2010 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις και
διευκρινήσεις του (Ν. 4235/14, Ν. 4039/12), οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών επιτρέπονται σε όλες τις
ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και υπηρεσίες, στους χώρους συνάθροισης κοινού, στις
επιχειρήσεις εστίασης και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο που
ορίζει η κείμενη νομοθεσία, το δικαίωμα της καθολικής πρόσβασης δίδεται και στους
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εκπαιδευόμενους σκύλους-οδηγούς, ενώ διευκρινίζεται πως οι σκύλοι-οδηγοί μπορούν να
εισέρχονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς δίχως φίμωτρο.
Η συγκεκριμένη πρόνοια του Νόμου, που σημειωτέων περιλαμβάνει και άλλες περιπτώσεις
σκύλων-βοηθείας χειριστών με διάφορες αναπηρίες, δρα προς όφελος των ανθρώπων με
αναπηρία που προσπαθούν καθημερινά σε ένα εξαιρετικά μη φιλικό περιβάλλον να
διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην αυτόνομη διαβίωση. Στο πλαίσιο αυτό, η εγκαθίδρυση του
θεσμού των σκύλων-οδηγών τυφλών στη χώρα μας συνεισφέρει ώστε να γίνει πραγματικότητα η
ισότιμη μεταχείριση όλων των ανθρώπων, χωρίς εξαιρέσεις. Για το λόγο αυτό η ενημέρωση όλων
για το ότι η είσοδος και η παραμονή των σκύλων-οδηγών επιτρέπεται παντού είναι
επιβεβλημένη, προσδοκώντας την εξάλειψη παρόμοιων περιπτώσεων στο μέλλον προς τις
αυξανόμενες ελληνικές ομάδες σκύλων-οδηγών, αλλά και ωφέλιμη για την προώθηση της
παιδείας, του τουρισμού και του πολιτισμού.
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