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Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας στο αεροσκάφος;

Για λόγους ασφαλείας, υπάρχουν διεθνείς κανόνες που αναφέρουν ποια αντικείμενα επιτρέπονται
και ποια δεν επιτρέπονται να μεταφέρονται μέσω των αεροπορικών μεταφορών. Επιπλέον,
υπάρχουν αντικείμενα που μπορούν να μεταφερθούν μόνο στις παραδοτέες αποσκευές, τις
οποίες δεν μπορείτε να πάρετε μαζί σας στο αεροσκάφος ως χειραποσκευές.

Να ελέγχετε το μέγιστο μέγεθος και βάρος των χειραποσκευών και των παραδοτέων αποσκευών.

Οι κανόνες και οι κανονισμοί που σχετίζονται με τη μεταφορά διαφόρων ειδών αντικειμένων
διαφέρουν ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία και τον τελικό προορισμό του επιβάτη. Ο
πίνακας παρακάτω είναι ένα γενικό παράδειγμα. Σε κάθε αεροδρόμιο οι υπηρεσίες ασφαλείας
έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν κάθε αντικείμενο που προκαλεί αμφιβολίες, είτε στις
χειραποσκευές είτε στις παραδοτέες αποσκευές.

Τι μπορώ και τι δεν μπορώ να έχω μαζί μου στο αεροσκάφος;

Για τη μεταφορά υγρών ισχύουν κάποιοι βασικοί κανόνες. Στη χειραποσκευή μπορούν να
τοποθετηθούν υγρά με μέγιστο όριο το 1 λίτρο, το οποίο μπορεί να διαμοιραστεί σε δοχεία που
δεν θα υπερβαίνουν τα 100 ml. Αυτό αφορά σαμπουάν, στοματικά διαλύματα, ενυδατικά
σώματος, ροφήματα και αλκοολούχα ποτά. Εάν θέλετε να έχετε μαζί σας κάποιο ρόφημα στο
αεροσκάφος, η καλύτερη λύση είναι να το αγοράσετε από την αίθουσα αναχωρήσεων μετά από
τον έλεγχο ασφαλείας.

Αντικείμενα με αιχμηρές επιφάνειες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, δεν μπορείτε
να τα πάρετε μαζί σας στο αεροσκάφος και εντός των χειραποσκευών. Φάρμακα ή ιατρικός
εξοπλισμός, που ο επιβάτης χρειάζεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, γίνονται αποδεκτά στο
αεροσκάφος. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε παρακάτω:

ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

                                Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές

Ξυράφια ΟΧΙ ΝΑΙ

Ψηλοτάκουνα παπούτσια ΝΑΙ ΝΑΙ

Νυχοκόπτης ΝΑΙ ΝΑΙ

Βελόνες πλεξίματος ΟΧΙ ΝΑΙ

Ξυραφάκια ΟΧΙ ΝΑΙ
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Ανταλλακτικά ξυράφια ΝΑΙ ΝΑΙ

Μαχαίρια, ψαλίδια ΟΧΙ ΝΑΙ

Νυστέρια ΟΧΙ ΝΑΙ

Σύριγγες και βελόνες ΟΧΙ ΝΑΙ

Παγοκοφτης, ανοιχτήρι ΟΧΙ ΝΑΙ

Τσεκούρια, μπαλτάδες ΟΧΙ ΝΑΙ

 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές

Αποσμητικά σπρέι ή gel, αρώματα ΝΑΙ* ΝΑΙ

Κρέμες και άλλα καλλυντικά σε υγρή μορφή (π.χ.
αντηλιακά, ενυδατικές λοσιόν κ.λπ.)

ΝΑΙ* ΝΑΙ

Σταγόνες ματιών ΝΑΙ** ΝΑΙ

Βερνίκια νυχιών και ξεβαφτικά νυχιών (εκτός των
εύφλεκτων)

ΝΑΙ* ΝΑΙ

Φάρμακα ΝΑΙ*** ΝΑΙ

Αναλώσιμα ξυραφάκια ΝΑΙ ΝΑΙ

Υγρό σαπούνι ΝΑΙ* ΝΑΙ
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Λάδια μπάνιου, ενυδατικές κρέμες ΝΑΙ* ΝΑΙ

Ξυριστικές μηχανές και ξυραφάκια με προστατευτική
κάλυψη στις λεπίδες (εξαιρούνται τα ξυραφάκια μιας
χρήσης με προστατευτικό κάλυμμα στις λεπίδες)

ΟΧΙ NAI

Οδοντόκρεμα ΝΑΙ* ΝΑΙ

Λίμα νυχιών, νυχοκόπτης ΝΑΙ ΝΑΙ

μάσκα μεικάπ/υγρή πούδρα ΝΑΙ* ΝΑΙ

Ντεμακιγιάζ, τονωτικές, λοσιόν ΝΑΙ* ΝΑΙ

Στοματικό διάλυμα ΝΑΙ* ΝΑΙ

Υγρό φακών επαφής ΝΑΙ* ΝΑΙ

Λιπ γκλος ΝΑΙ* ΝΑΙ

Στεγνωτήριο μαλλιών, σίδερο ισιώματος μαλλιών ΝΑΙ* ΝΑΙ

Σαμπουάν, κοντίσιονερ, σαπούνια, τζελ ΝΑΙ* ΝΑΙ

Οδοντόβουρτσα (παραδοσιακή/ηλεκτρική) ΝΑΙ* ΝΑΙ

Υγρή μάσκαρα ΝΑΙ* ΝΑΙ

Τζελ και σπρέι μαλλιών ΝΑΙ* ΝΑΙ

* Τα υγρά στη χειραποσκευή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 100ml έκαστο.

** Προσοχή! Οι σταγόνες ματιών εκλαμβάνονται ως απαραίτητο φαρμακευτικό προϊόν.
Επιτρέπεται να βρίσκονται στην καμπίνα του αεροσκάφους, δεδομένου ότι ο περιέκτης τους δεν
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υπερβαίνει τα 100 ml. Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά κατά τον έλεγχο ασφαλείας
του αεροδρομίου.

*** Υγρά φάρμακα συνταγογράφησης επιτρέπεται να βρίσκονται στις χειραποσκευές, δεδομένου
ότι οι περιέκτες τους δεν υπερβαίνουν τα 100 ml έκαστος και ότι είναι απαραίτητα για τον
επιβάτη κατά το ταξίδι του για ιατρικούς λόγους. Πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά κατά τον
έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου.

 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές

Αλκοολούχα ποτά και άλλα ροφήματα που
αγοράζονται στα duty free

ΝΑΙ ΝΑΙ

Αλκοολούχα ποτά και άλλα ροφήματα που δεν
αγοράζονται στα duty free

ΝΑΙ*** ΝΑΙ

Κέικ, μπισκότα, σάντουιτς, γλυκά, μπισκότα,
πατατάκια, ξηροί καρποί, σοκολάτες,
σοκολατάκια

ΝΑΙ ΝΑΙ

Τσάι και φύλλα τσαγιού ΝΑΙ ΝΑΙ

Γιαούρτι, σαντιγί, κρέμα ΝΑΙ*** ΝΑΙ**

Αλεσμένος καφές ή κόκκοι καφέ ΝΑΙ ΝΑΙ

Κύβος ζωμού ΝΑΙ ΝΑΙ

Ποτά που αγοράζονται πριν τον έλεγχο
ασφαλείας σε περιέκτες μέχρι 100 ml

ΝΑΙ* ΝΑΙ

Ποτά που αγοράζονται μετά τον έλεγχο
ασφάλειας του αεροδρομίου

ΝΑΙ ΝΑΙ

Ποτά που αγοράζονται μετά τον έλεγχο
ασφαλείας και σε περιέκτες που υπερβαίνουν τα
100 ml

ΟΧΙ ΝΑΙ
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Τρόφιμα σε κονσέρβες ή βαζάκια, π.χ., σάλτσες,
φυστικοβούτυρο, φρούτα, ζελέ, τυριά,
μαρμελάδες, κρέμα σοκολάτας, σοκολάτα, μέλι

ΝΑΙ* ΝΑΙ

Καρυκεύματα (σε υγρή μορφή, π.χ., σάλτσες) ΝΑΙ* ΝΑΙ

Τυριά ΝΑΙ** ΝΑΙ**

Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, βότανα ΝΑΙ ΝΑΙ

Λαχανικά, φρούτα ΝΑΙ** ΝΑΙ**

Σαλάμια, λουκάνικα, συσκευασμένο κρέας,
κονσερβοποιημένο κρέας

ΝΑΙ** ΝΑΙ**

Σούπες, φρουτοζελέ, σάλτσες – σε σκόνη ΝΑΙ ΝΑΙ

 * Τα υγρά σε χειραποσκευές δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 100 ml το καθένα

** Προσοχή: η μη απαγόρευση της μεταφοράς τροφίμων ισχύει εντός των συνόρων της ΕΕ.
Ορισμένες χώρες απαγορεύουν την εισαγωγή μη επεξεργασμένων και φρέσκων τροφίμων. Π.χ.,
δεν επιτρέπεται η εισαγωγή των περισσότερων λαχανικών, φρούτων, σπόρων ή ζωικών
προϊόντων στις ΗΠΑ ή την Αυστραλία. Αυτά τα προϊόντα δεν επιτρέπεται να εισάγονται ούτε
στην ΕΕ.  Πριν από το ταξίδι σας βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα που σχεδιάζετε να πάρετε μαζί σας
επιτρέπονται. Πληροφορίες σχετικά με αυτά μπορούν να βρεθούν σε επίσημες κυβερνητικές
σελίδες της εκάστοτε χώρας.

*** Πρέπει να θυμάστε ότι επιτρέπεται να παίρνετε μαζί σας στο αεροσκάφος έως και 1 λίτρο
προϊόντων υγρής μορφής σε δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 100 ml το καθένα. Θεωρητικά η
μεταφορά αλκοολούχων ποτών ή άλλων ροφημάτων είναι δυνατή, ωστόσο συνήθως τα δοχεία
στα οποία πωλούνται τα αρχικά υγρά είναι μεγαλύτερα, επομένως τα υγρά πρέπει να
μεταφέρονται σε μικρότερα φιαλίδια. Πριν τοποθετήσετε αλκοόλ στις αποσκευές σας, ελέγξτε εάν
οι τελωνειακοί κανονισμοί της χώρας προορισμού σας απαγορεύουν την εισαγωγή αλκοόλ ή όχι.

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές

Φιάλες γκαζιού προπανίου-βουτανίου ΟΧΙ ΟΧΙ
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Σκέιτμπορντ ΟΧΙ ΝΑΙ

Καμάκια, λόγχες, ψαροντούφεκα ΟΧΙ ΝΑΙ

Μπαστούνια του γκολφ, του σκι, του χόκεϊ, πεζοπορίας ΟΧΙ ΝΑΙ

Μπάλες του μπόουλινγκ ΝΑΙ ΝΑΙ

Φλόγιστρα αερίου ΟΧΙ ΟΧΙ

Φακοί τσέπης ΝΑΙ ΝΑΙ

Κυάλια ΝΑΙ ΝΑΙ

Παγοπέδιλα ΟΧΙ ΝΑΙ

Σκηνές ΟΧΙ ΝΑΙ

Βατραχοπέδιλα ΝΑΙ ΝΑΙ

Πατίνια ρόλερ ΝΑΙ ΝΑΙ

Κάρβουνα ΟΧΙ ΟΧΙ

Ξίφη, σπαθιά ΟΧΙ ΝΑΙ

Βελάκια και βέλη ΟΧΙ ΝΑΙ

Θέρμος (άδειο) ΝΑΙ ΝΑΙ
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Παπούτσια πεζοπορίας ΝΑΙ ΝΑΙ

Καλάμια ψαρέματος ΟΧΙ ΝΑΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές

Φωτογραφική μηχανή ΝΑΙ ΝΑΙ

Αξεσουάρ φωτογραφικής μηχανής, π.χ., βάση μηχανής
κ.λπ.

ΝΑΙ** ΝΑΙ

Μπαταρία/ίες ιόντων λιθίου ΝΑΙ* ΟΧΙ

Μπλέντερ, θερμομίξερ ΟΧΙ ΝΑΙ

Βραστήρας ΝΑΙ ΝΑΙ

Αποτριχωτική, ξυριστική μηχανή ΝΑΙ ΝΑΙ

GPS, βομβητής ΝΑΙ ΝΑΙ

Βιντεοκάμερα ΝΑΙ ΝΑΙ

Παιχνιδομηχανές xBox, PlayStation κ.λπ. ΝΑΙ ΝΑΙ

Κινητά τηλέφωνα ΝΑΙ ΝΑΙ

Φορητοί υπολογιστές ΝΑΙ ΝΑΙ
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Φορτιστές για κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές,
κάμερες κ.λπ.

ΝΑΙ ΝΑΙ

MP3 player, Walkman, DVD και CD player ΝΑΙ ΝΑΙ

Στεγνωτήρια μαλλιών, σίδερα μαλλιών, συσκευές και
ράβδοι για μπούκλες

ΝΑΙ ΝΑΙ

Εξοπλισμός τατουάζ OXI NAI

Σίδερο ρούχων ΝΑΙ ΝΑΙ

* Με χωρητικότητα τουλάχιστον 100Wh, αλλά όχι μεγαλύτερη από 160Wh, και χρήση
προοριζόμενη για ηλεκτρικό εξοπλισμό.

** Χωρίς αιχμηρά άκρα. 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές

Αξίνες, μασέτες ΟΧΙ ΝΑΙ

Μικρά εργαλεία με αιχμηρό τελείωμα ΟΧΙ ΝΑΙ

Μεγάλα εξαρτήματα αυτοκινήτου, π.χ., δισκόφρενα ΟΧΙ ΝΑΙ

Συρματόσχοινο, χειροπέδες ΟΧΙ ΝΑΙ

Βαριοπούλες, σφυριά, λοστούς ΟΧΙ ΝΑΙ

Πολυεργαλεία ΟΧΙ ΝΑΙ

Σουγιάς ΟΧΙ ΝΑΙ
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Δράπανα, κατσαβίδια ΟΧΙ ΝΑΙ

 

 ΟΠΛΑ

Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές

Πυρομαχικά, σφαίρες, καπνογόνα ΟΧΙ ΝΑΙ*

Αεροβόλα και όπλα με σκάγια ΟΧΙ ΝΑΙ*

Όπλα πολεμικών τεχνών ΟΧΙ ΝΑΙ

Φυσοκάλαμα, Σφεντόνες ΟΧΙ ΝΑΙ

Βαλλίστρες ΟΧΙ ΝΑΙ

Κλομπ ΟΧΙ ΝΑΙ

Πιστόλια, Τουφέκια ΟΧΙ ΝΑΙ*

Εξοπλισμός για σφαγή ζώων ΟΧΙ ΝΑΙ*

* Προσοχή: Η μεταφορά κάθε είδους όπλου πρέπει να αναφέρεται στην αεροπορική εταιρεία
κατά την διάρκεια του τσεκ-ιν.

 

ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές

Πυροκροτητές, μέσα ανάφλεξης ΟΧΙ ΟΧΙ



Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας στο αεροσκάφος; - Συμβουλές για ταξιδιώτες - FAQ - eSky.grPage

Δυναμίτης ΟΧΙ ΟΧΙ

Πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, κροτίδες ΟΧΙ ΟΧΙ

Χειροβομβίδες, νάρκες, γόμωση, μαύρη και άκαπνη
πυρίτιδα

ΟΧΙ ΟΧΙ

Γκάζι, φιάλες γκαζιού ΟΧΙ ΟΧΙ

Υγρά καύσιμα και άλλα εύφλεκτα υγρά ΟΧΙ ΟΧΙ

 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές

Σπρέι πιπεριού ΟΧΙ ΟΧΙ

Πυροσβεστήρες ΟΧΙ ΟΧΙ

Οξέα, αλκάλια ΟΧΙ ΟΧΙ

Ραδιενεργά υλικά ΟΧΙ ΟΧΙ

Συμπιεσμένα αέρια ΟΧΙ ΟΧΙ

Δηλητήρια ΟΧΙ ΟΧΙ

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές
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Σανίδα του σέρφινγκ και ιστιοσανίδα ΟΧΙ ΝΑΙ

Σανίδα σνόουμπορντ, σκι ΟΧΙ ΝΑΙ

Μουσικά όργανα ΝΑΙ* ΝΑΙ

Ποδήλατο ΟΧΙ ΝΑΙ

Εξοπλισμός κατάδυσης ΟΧΙ ΝΑΙ

Παιδικό καροτσάκι ΟΧΙ ΝΑΙ

* Εξαρτάται από το μέγεθος.

 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές

Πιεσόμετρα ΝΑΙ ΝΑΙ

Ινσουλίνη, μετρητής γλυκόζης, αντλία ινσουλίνης ΝΑΙ ΝΑΙ

Μπαστούνι χωρίς αιχμηρές επιφάνειες ΝΑΙ ΝΑΙ

Μπαστούνι με αιχμηρές επιφάνειες ΟΧΙ ΝΑΙ

Συνταγογραφημένα φάρμακα ΝΑΙ** ΝΑΙ

Φάρμακα σε υγρή μορφή ή με περιεχόμενο υγρής ουσίας
ή ουσίας τζελ

ΝΑΙ*** ΝΑΙ



Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας στο αεροσκάφος; - Συμβουλές για ταξιδιώτες - FAQ - eSky.grPage

Αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο μηχάνημα που τροφοδοτείται
με μπαταρίες ή συσσωρευτές

ΟΧΙ ΝΑΙ*

* Προσοχή! Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την αεροπορική εταιρεία πριν την αναχώρηση
σας προκειμένου να βεβαιώνεστε για τις λεπτομερείς συνθήκες μεταφοράς.

** Προσοχή! Τα συνταγογραφημένα φάρμακα είναι ελεύθερα περιορισμών όγκου και μπορούν να
μεταφερθούν σε μεγαλύτερες ποσότητες (πάνω από 100 ml), εφόσον είναι απαραίτητα κατά τη
διάρκεια της πτήσης για ιατρικούς λόγους.  Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά κατά
τον έλεγχο ασφάλειας.

*** Τα υγρά στις χειραποσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε δοχεία μέχρι και 100 ml, ωστόσο τα
υγρά φάρμακα που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή αλλά είναι απαραίτητα για τον επιβάτη
κατά τη διάρκεια της πτήσης, είναι ελέυθερα περιορισμών όγκου.

 

ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Αντικείμενα Χειραποσκευές Παραδοτέες αποσκευές

Ηλεκτρονικό τσιγάρο ΝΑΙ****** ΝΑΙ

Φυσαρμόνικα και άλλα μικρά μουσικά όργανα ΝΑΙ ΝΑΙ

Κλειδιά (αυτοκινήτου, σπιτιού) ΝΑΙ* ΝΑΙ

Ανοιχτήρι φιάλης ΟΧΙ ΝΑΙ

Λουλούδια ΝΑΙ***** ΝΑΙ

Πίνακες ΝΑΙ** ΝΑΙ

Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά ΝΑΙ**** ΝΑΙ

Αγαλματίδια, πορσελάνες ΝΑΙ ΝΑΙ

Τσιγάρα ΝΑΙ*** ΝΑΙ***
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Ομπρέλα χωρίς αιχμηρή επιφάνεια ΝΑΙ ΝΑΙ

Ομπρέλα με αιχμηρή επιφάνεια ΟΧΙ ΝΑΙ

Σκόνη πλυντηρίου ΝΑΙ ΝΑΙ

Χορδές μουσικών οργάνων ΝΑΙ ΝΑΙ

Ποτήρια, γλάστρες, πιάτα ΝΑΙ ΝΑΙ

Σερβίτσιο ΝΑΙ**** ΝΑΙ

Κηροπήγια και διακοσμητικές γωνίες ΝΑΙ**** ΝΑΙ

Αναπτήρες ΝΑΙ ΝΑΙ

Ηλεκτρικοί λαμπτήρες, λαμπτήρες φθορισμού ΝΑΙ ΝΑΙ

* Προσοχή! Το αντικείμενο αξιολογείται μεμονωμένα από το προσωπικό ασφαλείας του
αεροδρομίου.

** Οι περιορισμοί όσον αφορά το μέγιστο μέγεθος αποσκευών ποικίλουν ανά αεροπορική
εταιρεία.

*** Ο περιορισμός διέπεται από τον κανονισμό για τη μεταφορά καπνού.

**** Υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αιχμηρές άκρες.

***** Εάν η αεροπορική εταιρεία επιτρέπει μία χειραποσκευή, τα λουλούδια πρέπει να χωράνε
στη χειραποσκευή ή να είναι η ίδια η αποσκευή.

****** Το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Έχει αυτό το άρθρο τις πληροφορίες που ψάχνατε;  Ναι  | Όχι


