
Από τις 06/11/2006, νέα µέτρα ασφαλείας ισχύουν σε όλα τα 

αεροδρόµια της Ευρωπαικής Ενωσης σχετικά µε τη µεταφορά υγρών 

στις χειραποσκευές των επιβατών. 

 
Σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαικό Κανονισµό, περιορίζονται πλέον οι 

ποσότητες των προϊόντων σε υγρή µορφή που επιτρέπεται να 

µεταφέρετε στην καµπίνα επιβατών του αεροσκάφους (π.χ. νερό, 

ποτά και αναψυκτικά, ζελέ, κρέµες, αλοιφές, κόλλα, λοσιόν, 

αρώµατα, σαµπουάν, λακ µαλλιών, µάσκαρα, λιπ-γκλος, 

οδοντόπαστας, αφρός ξυρίσµατος, σπρέι, υγρό φακών επαφής, µέλι, 

µαρµελάδα, λάδι και λοιπά αντικείµενα παρόµοιας υφής).

Εξαιρέσεις θα γίνονται µόνο για ιατρικούς λόγους και για τις παιδικές 

τροφές. 

Ο παρών κανονισµός λειτουργεί συµπληρωµατικά στους ισχύοντες 

κανονισµούς για τα απαγορευµένα προς µεταφορά στην καµπίνα 

επιβατών αντικείµενα και προϊόντα και αφορά τον περιορισµό των 

υγρών που µεταφέρονται στις χειραποσκευές σας µόνο. Δεν ισχύει για 

τις αποσκευές που παραδίδονται κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων. 

 
Παρακάτω θα βρείτε χρήσιµες πληροφορίες και οδηγίες για την 

καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας στα αεροδροµία που ισχύει 

ο παρόν κανονισµός.

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
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ποιοί κανόνες
ισχύουν επιπλέον 

από 8 Νοεµβρίου 2006

ανακάλυψε η 
Σοφία Καρυπίδου

Τι επιτρέπεται να µεταφέρετε στη χειραποσκευή σας :

I• I Υγρά σε δοχεία χωρητικότητας µέχρι 100 ml ανά συσκευασία. Οι 

συσκευασίες αυτές θα πρέπει να χωρούν σε µία διαφανή 

επανασφραγιζόµενη πλαστική σακούλα, µέγιστης 

χωρητικότητας 1 λίτρου. Επιτρέπεται µία µόνο τέτοια σακούλα 

ανά επιβάτη, που θα πρέπει να είναι κλειστή και θα παραδίδεται 

ξεχωριστά στον Ελεγχο Χειραποσκευών για εξέταση.

I• I Υγρά φάρµακα και διατροφικά είδη που σας είναι απαραίτητα 

κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας µπορούν να µεταφερθούν 

στην χειραποσκευή σας. Μπορεί όµως να σας ζητηθεί να 

αποδείξετε ότι είναι απαραίτητα για το ταξίδι.

I• I Αγοραζόµενα είδη από τα καταστήµατα των αεροδροµίων 

(Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών). Αυτά τα είδη θα πρέπει να 

τοποθετούνται σε ειδική σφραγισµένη σακούλα, η οποία θα 

διατίθεται από τα εν λόγω καταστήµατα και την οποία δεν 

πρέπει να ανοίξετε προτού περάσετε τον έλεγχο 

χειραποσκευών, αλλιώς το περιεχόµενό της µπορεί να κατασχεθεί  

στο Σηµείο Ελέγχου. Εάν πρόκειται να κάνετε µετεπιβίβαση σε 

άλλο αεροδρόµιο της Ευρωπαικής Ενωσης, καθώς και στην 

Νορβηγία, Ελβετία και Ισλανδία µην ανοίξετε τη σακούλα πριν το 

Σηµείο Ελέγχου στο αεροδρόµιο µετεπιβίβασης ή στο τελευταίο 

αεροδρόµιο, εφόσον περνάτε από περισσότερους του ενός 

σταθµού µετεπιβίβασης. Όλα αυτά τα υγρά είναι επιπλέον των 

προαναφερθεισών ποσοτήτων στην επανασφραγιζόµενη πλαστική 

σακούλα.

Το προσωπικό ασφαλείας είναι υποχρεωµένο να σας ζητήσει να 

αποχωρισθείτε τα υγρά προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους του 

νέου Ευρωπαϊκού Κανονισµού. 

Τα αντικείµενα αυτά θα ανακυκλώνονται ως άχρηστα.


