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Μεταφορά τροφίμων μέσω χειραποσκευών

Μπορείτε να μεταφέρετε τρόφιμα στις χειραποσκευές αλλά και στις παραδοτέες αποσκευές.
Πρέπει να έχετε υπόψη ότι τα τρόφιμα πρέπει να μεταφέρονται σε σφραγισμένες επώνυμες
εμπορικές συσκευασίες. Ορισμένες αεροπορικές εταιρίες μπορεί να αρνηθούν τη μεταφορά
νωπών προϊόντων με μικρή διάρκεια ζωής, ιδίως σε πτήσεις μακρινών αποστάσεων. Εάν
μεταφέρετε τρόφιμα, θα πρέπει να γνωρίζετε τους τελωνειακούς κανονισμούς που ισχύουν για
τη χώρα προορισμού σας.

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν ταξιδεύετε προς χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνήθως δεν επιτρέπεται να
μεταφέρετε νωπά προϊόντα. Επίσης, δεν μπορείτε να μεταφέρετε κρέας, γαλακτοκομικά
προϊόντα, φρούτα και λαχανικά προς τις χώρες της ΕΕ, εάν ταξιδεύετε από χώρα εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεταφορά τροφίμων επιτρέπεται από τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες.
Αν θέλετε να μεταφέρετε τρόφιμα, πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τη νομοθεσία
προτού ταξιδέψετε. Διαβάστε τους κανονισμούς των χωρών προορισμού και μεταφοράς
– ορισμένες από αυτές, όπως οι ΗΠΑ ή η Αυστραλία, απαγορεύουν την εισαγωγή νωπών
τροφίμων στην επικράτειά τους.
Όταν ταξιδεύετε προς μια χώρα της ΕΕ, δεν μπορείτε να μεταφέρετε γάλα, κρέας ή ζωικά
προϊόντα από χώρα εκτός της ΕΕ.
Τα τρόφιμα που μεταφέρονται επί του σκάφους πρέπει να είναι εμπορική επώνυμη
συσκευασία με ημερομηνία λήξης.
Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν στους επιβάτες να μεταφέρουν
προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής.

 

Μην ξεχνάτε!

Η μεταφορά υγρών στις χειραποσκευές υπόκειται σε περιορισμούς από κανονισμούς ασφαλείας.
Τα υγρά πρέπει να μεταφέρονται σε δοχεία των 100 ml, με συνολικό όριο το 1 λίτρο.

Η παρακάτω λίστα προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και ισχύει για ταξίδια εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τύπος προϊόντος χειραποσκευές παραδοτέες
αποσκευές

Σπιτικά κέικ ΝΑΙ ΝΑΙ

Καραμέλες, μπισκότα, μπάρες σοκολάτας, πατατάκια ΝΑΙ ΝΑΙ

Βρεφικές τροφές για την πτήση ΝΑΙ* ΝΑΙ
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Τύπος προϊόντος χειραποσκευές παραδοτέες
αποσκευές

Λουκάνικα, ζαμπόν, κρέας σε κονσέρβα ΝΑΙ ΝΑΙ

Ζωμοί σε κύβους ΝΑΙ ΝΑΙ

Μέλι ΝΑΙ** ΝΑΙ

Φρούτα, λαχανικά, φρέσκα μυρωδικά ΝΑΙ ΝΑΙ

Προϊόντα σε κονσέρβες ή βαζάκια, όπως σούπες, σάλτσες, ζελέ,
μπαχαρικά, μέλι, σοκολάτα

ΝΑΙ** ΝΑΙ

Μπαχαρικά σε υγρή μορφή (π.χ. ασιατικά) ΝΑΙ** ΝΑΙ

Σάλτσες, σούπες, ζελέ σε σκόνη ΝΑΙ ΝΑΙ

Σκληρό τυρί τύπου παρμεζάνας ΝΑΙ ΝΑΙ

Τρόφιμα που διατηρούνται σε βαζάκια (όπως μαρμελάδες και κομπόστα) ΝΑΙ** ΝΑΙ

Αποξηραμένα μανιτάρια σε βαζάκια ΝΑΙ ΝΑΙ

Στερεές τροφές, όπως σάντουιτς, μπισκότα, τυρί, μπάρες δημητριακών,
ξηρούς καρπούς

ΝΑΙ ΝΑΙ

* Βρεφικές τροφές, χυμοί, νερό, γάλα - μπορούν να μεταφερθούν σε χειραποσκευές και δεν
ισχύουν νομικοί περιορισμοί στην ποσότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να τα αναφέρετε κατά τη
διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας.

** Μπορεί να μεταφερθεί σε δοχεία έως 100ml.
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