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OLYMPIC AIRLINES S.A.
PROHIBITED ARTICLES

Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στην
ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας (Security restricted area)
και στον θάλαμο των επιβατών του αεροσκάφους τα
ακόλουθα αντικείμενα:

Passengers are not permitted to carry the following
articles into the security restricted area and the cabin of
an aircraft:

α) Πυροβόλα και λοιπά όπλα

a) Guns, Firearms and Weapons

Κάθε αντικείμενο που είναι ή φαίνεται ότι είναι ικανό να
εκτοξεύσει βλήμα ή να τραυματίσει. Περιλαμβάνονται τα
εξής:

Any object capable, or appearing capable, of discharging a
projectile or causing injury, including:

Όλα τα πυροβόλα όπλα (πιστόλια, περίστροφα, τουφέκια,
κυνηγετικά όπλα, καραμπίνες κλπ), αντίγραφα πρωτοτύπων
και απομιμήσεις πυροβόλων όπλων, κατασκευαστικά μέρη
πυροβόλων
όπλων
(εξαιρούνται
τα
συστήματα
τηλεσκοπικών στοχάστρων και οι σκοπευτικές διόπτρες),
αεροβόλα πιστόλια, τουφέκια και όπλα με σκάγια,
εκτοξευτήρες φωτοβολίδων, πιστόλια εκκίνησης, όπλαπαιχνίδια κάθε είδους, όπλα για αρχάριους, βιομηχανικά
πιστόλια κοχλίωσης και κάρφωσης, βαλλίστρες, σφεντόνες,
ψαροντούφεκα,
πιστόλια
σφαγείων,
όπλα
αναισθητοποίησης ή ηλεκτροσόκ, π.χ. βουκέντρες,
βαλλιστικά όπλα πρόκλησης ηλεκτροσόκ (taster),
αναπτήρες σε σχήμα πυροβόλου όπλου.

All firearms (pistols, revolvers, rifles, shotguns etc), replica
and imitation firearms, component parts of firearms
(excluding telescopic sighting devices & sights), Air pistols,
rifles and pellet guns, signal flare pistols, starter pistols, toy
guns of all types, ball bearing guns, industrial bolt and nail
guns, cross bows, catapults, harpoon & spear guns, stun or
shocking e.g. cattle prods, ballistic conducted energy
weapons (taster), lighters shaped like a firearm.

β) Αιχμηρά και κοφτερά όπλα και αντικείμενα

b) Pointed/ edged Weapons & Sharp Objects:

Αντικείμενα με αιχμή ή κόψη που είναι ικανά να
τραυματίσουν. Περιλαμβάνονται τα εξής:

Pointed or bladed articles capable of causing injury,
including:

Μικρά και μεγάλα τσεκούρια, βέλη και βελάκια, γάντζοι,
παγοκόφτες, παγοπέδιλα, σουγιάδες ή στιλέτα με κάθε
μήκους λάμα, μαχαίρια ακόμη και τελετουργικά με λάμα
μήκους άνω των 6 cm από μέταλλο ή οποιοδήποτε άλλο
σκληρό υλικό, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ενδεχομένως ως όπλα, μπαλτάδες, δρεπανομάχαιρα
(ματσέτες), ανοιχτά ξυραφάκια κουρέα και ξυριστικές
λεπίδες (εξαιρούνται τα ξυραφάκια ασφαλείας ή μιας
χρήσης με λεπίδες σε θήκη), σπαθιά, ξίφη και μπαστούνια
με κρυφή λεπίδα ξίφους, νυστέρια, ψαλίδια με λάμα μήκους
άνω των 6 cm, μπαστούνια με μεταλλική απόληξη για σκι ή
πεζοπορία, εκτοξευόμενες αστεροειδείς λεπίδες (shuriken),
επαγγελματικά εργαλεία που είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν ως αιχμηρό ή κοφτερό όπλο, π.χ.
τρυπάνια και μύτες, κοπίδια, μαχαίρια κουζίνας, κάθε
είδους πριόνια, κατσαβίδια, λοστοί, σφυριά, πένσες, απλά
και γαλλικά κλειδιά, καμινέτα.

Axes & hatchets, arrows & darts, crampons, harpoons &
spears, ice axes & ice picks, ice skates, lockable or flick
knives with blades of any length, knives, including
ceremonial knives, with blades of more than 6 cm, made of
metal or any other material strong enough to be used as a
potential weapon, meat cleavers, machetes, open razors and
blades (excluding safety or disposable razors with blades
enclosed in cartridge), sabres, swords & swordsticks,
scalpels, scissors with blades more than 6 cm in length, ski
and walking/ hiking poles, throwing stars, tradesman’s tools
that have the potential to be used as a pointed or edged
weapon e.g. drills and drill bits, box cutters, utility knives,
all saws, screwdrivers, crowbars, hammers, pliers,
wrenches/ spanners, blow torches.

γ) Μη αιχμηρά αντικείμενα

c) Blunt instruments

Κάθε μη αιχμηρό αντικείμενο που είναι ικανό να
τραυματίσει. Περιλαμβάνονται τα εξής:

Any blunt instrument capable of causing injury, including:

Ρόπαλα του μπέϊζμπολ και του σόφτμπολ, ρόπαλα ή
ράβδοι- άκαμπτα ή εύκαμπτα- π.χ. αστυνομικά κλομπ,
ρόπαλα και ράβδοι προστασίας, ρακέτες του κρίκετ,
μπαστούνια του γκολφ, μπαστούνια του χόκεϊ, ρακέτες του
λακρός, κουπιά κανό και καγιάκ, τροχοσανίδες
(σκέϊτμπορντ), στέκες μπιλιάρδων, καλάμια ψαρέματος,
εξοπλισμός πολεμικών τεχνών π.χ. μεταλλικές γροθιές,
κλομπ, εύκαμπτα ρόπαλα, κόπανοι ρυζιού, num chucks,
kubatons, kubasaunts.

Baseball and softball bats, clubs or batons- rigid or flexible
e.g. Billy clubs, blackjacks, night sticks & batons, cricket
bats, golf clubs, hockey sticks, lacrosse sticks, kayak and
canoe paddles, skateboards, billiard, snooker and pool cues,
fishing rods, martial arts equipment e.g. knuckle dusters,
clubs, coshes, rice flails, num chucks, kubatons, kubasaunts.
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δ) Εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες

d) Explosives and flammable Substances

Κάθε εκρηκτική ή πολύ εύφλεκτη ύλη που θέτει σε κίνδυνο
την υγεία των επιβατών και του πληρώματος ή την
ασφάλεια, από κάθε άποψη του αεροσκάφους ή των
προσωπικών αντικειμένων. Περιλαμβάνονται τα εξής:

Any explosive or highly combustible substances which
poses a risk to the health of passengers and crew or the
security/ safety of aircraft or property, including:

Πυρομαχικά, καψούλια, πυροκροτητές και φυτίλια
ανατινάξεων, εκρηκτικά και εκρηκτικοί μηχανισμοί,
αντίγραφα πρωτοτύπων ή απομιμήσεις εκρηκτικών υλών ή
μηχανισμών, νάρκες και λοιπά εκρηκτικά πολεμοφόδια,
χειροβομβίδες παντός τύπου, αέρια και δοχεία αερίων π.χ.
βουτάνιο, προπάνιο, ακετυλένιο, οξυγόνο- σε μεγάλο όγκο,
πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες σε οποιαδήποτε μορφή και
άλλα βεγγαλικά (ακόμη και κροτίδες και καψούλια για
παιγνίδια), σπίρτα που δεν είναι ασφαλείας, καπνογόνα
δοχεία ή φυσίγγια, εύφλεκτα υγρά καύσιμα π.χ. βενζίνη,
ντίζελ, υγρά αναπτήρων, αλκοόλη, αιθανόλη, αεροζόλ για
βάψιμο με ψεκασμό, τερεβινθίνη και αραιωτικά χρωμάτων,
αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη άνω των
70% κατ’ όγκο (140% proof).

Ammunition, blasting caps, detonators & fuses, explosives
and explosive devices, replica or imitation explosive
material or devices, mines & other explosive military stores,
grenades of all types, gas & gas containers e.g. butane,
propane, acetylene, oxygen- in large volume, fireworks,
flares in any form and other pyrotechnics (including party
poppers and toy caps), non safety matches, smoke
generating canisters or cartridges, flammable liquid fuel e.g.
petrol/ gasoline, diesel, lighter, fluid, alcohol, ethanol,
aerosol spray paint, turpentine & paint thinner, alcoholic
beverages exceeding 70% by volume (140% proof).

ε) Χημικές και τοξικές ουσίες

e) Chemical and Toxic substances

Κάθε χημική ή τοξική ουσία που θέτει σε κίνδυνο την υγεία
των επιβατών και του πληρώματος ή την ασφάλεια από
κάθε άποψη, του αεροσκάφους ή των προσωπικών
αντικειμένων. Περιλαμβάνονται τα εξής:

Any chemical or toxic substances which poses a risk to the
health of passengers and crew or the security/ safety of
aircraft or property, including:

Οξέα και αλκάλια, π.χ. υγρές μπαταρίες, διαβρωτικές ή
λευκαντικές ουσίες π.χ. υδράργυρος, χλώριο, σπρέι
εξουδετέρωσης
ή
ακινητοποίησης
π.χ.
αέριο
εξουδετέρωσης, σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα αέρια,
ραδιενεργά υλικά π.χ. ισότοπα για ιατρική ή εμπορική
χρήση, δηλητήρια, μολυσματικά ή βιολογικώς επικίνδυνα
υλικά π.χ. μολυσμένο αίμα, βακτηρίδια και ιοί, υλικά ικανά
να αυτοαναφλεγούν ή να υποστούν καύση.

Acids and alkalis e.g. spoilable ‘wet’ batteries, corrosive or
bleaching substances- e. g. mercury, chlorine, disabling or
incapacitating sprays- e. g. mace, pepper spray, tear gas,
radioactive material- e. g. medicinal or commercial
isotopes, poisons, infections or biological hazardous
material- e. g. infected blood, bacteria and viruses, material
capable of spontaneous ignition or combustion, fire
extinguishers.

Στις παραδιδόμενες αποσκευές δεν τοποθετούνται τα
ακόλουθα αντικείμενα:

The Following articles shall not be placed in hold
baggage:

Εκρηκτικές
ύλες,
στις
οποίες
περιλαμβάνονται
πυροκροτητές, φυτίλια ανατινάξεων, χειροβομβίδες, νάρκες
και εκρηκτικά, αέρια: προπάνιο, βουτάνιο, εύφλεκτα υγρά,
στα οποία περιλαμβάνονται η βενζίνη, η μεθανόλη,
εύφλεκτα στερεά και δραστικές ουσίες, στα οποία
περιλαμβάνονται το μαγνήσιο, τα προσανάμματα, τα
πυροτεχνήματα, οι φωτοβολίδες, οξειδωτικές ουσίες και
οργανικά υπεροξείδια, στα οποία περιλαμβάνονται οι
λευκαντικές ουσίες, οι πλήρεις σειρές ειδών επισκευής
αμαξωμάτων, τοξικά ή μολυσματικά υλικά, στα οποία
περιλαμβάνονται το ποντικοφάρμακο, το μολυσμένο αίμα,
ραδιενεργά υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται τα ισότοπα
για ιατρική ή εμπορική χρήση, διαβρωτικές ουσίες, στις
οποίες περιλαμβάνονται ο υδράργυρος, οι μπαταρίες
αυτοκινήτων, κατασκευαστικά στοιχεία από το σύστημα
τροφοδοσίας καυσίμου των οχημάτων που περιείχαν
καύσιμο

Explosives, including detonators, fuses, grenades, mines
and explosives, gases: Propane, butane, flammable liquids,
including gasoline, methanol, flammable solids and reactive
substances, including magnesium, fire lighters, fireworks,
flares, oxidizers and organic peroxides, including bleach,
car body repair kits, toxic or infectious substances,
including rat poison, infected blood, radioactive material,
including medicinal or commercial isotopes, corrosives,
including mercury, vehicle batteries, vehicle fuel system
components which have contained fuel.

