Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις χειραποσκευές – Απαντήσεις στις Συνηθέστερες
Ερωτήσεις
Ερωτήσεις σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό
1) Τι αλλάζει με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις χειραποσκευές;
Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, τα υγρά προστίθενται πλέον στη λίστα των απαγορευμένων
ειδών που δεν επιτρέπεται να μεταφέρει ο επιβάτης με τις χειραποσκευές του στην καμπίνα επιβατών του
αεροσκάφους, παρά μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προσερχόμενοι στο σημείο ελέγχου
επιβατών και χειραποσκευών, οι επιβάτες θα ελέγχονται και για είδη σε υγρή μορφή, όπως γινόταν μέχρι
σήμερα και για άλλα αντικείμενα (αιχμηρά αντικείμενα κ.λπ.).
2) Πότε ξεκινά η εφαρμογή των νέων μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη μεταφορά υγρών στις
χειραποσκευές των επιβατών;
Τα νέα μέτρα της Ε.Ε. ξεκινούν στις 06.11.2006, από 00:00. Στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, για τις ανάγκες
των επιβατών με ανταποκρίσεις σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, τα μέτρα ξεκινούν από 05.11 και ώρα
22:00.
3) Τα νέα μέτρα ασφαλείας ισχύουν για όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Ναι. Επιπλέον υιοθετούνται και στα αεροδρόμια της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.
4) Τα νέα μέτρα ασφαλείας ισχύουν για όλα τα ελληνικά αεροδρόμια;
Βεβαίως. Ισχύουν για όλα τα αεροδρόμια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς και για ΟΛΑ τα
ελληνικά αεροδρόμια.
5) Δηλαδή και όλοι οι επιβάτες πτήσεων εσωτερικού πρέπει να τηρούν τα μέτρα;
Ακριβώς. Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός ισχύει για όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από οποιοδήποτε
αεροδρόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως προορισμού ή εθνικότητας του αερομεταφορέα.
6) Ποιος είναι ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός;
Είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1546/06 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7) Ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί και για τις αποσκευές/βαλίτσες που θα παραδώσω στο check-in;
Όχι. Τα νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν μόνο για τις χειραποσκευές. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε
να τοποθετήσετε υγρά προϊόντα στις αποσκευές που παραδίδετε κατά τη διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων
(check-in).
Προσοχή όμως: Οι αεροπορικές εταιρείες συχνά έχουν ειδικούς κανονισμούς σχετικά με τα υγρά προϊόντα
που δέχονται για μεταφορά στις αποσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την αεροπορική
σας εταιρεία.
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Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα υγρά προϊόντα και τη μεταφορά τους
8) Ποια θεωρούνται «υγρά προϊόντα»; Πώς θα ξέρω ποια προϊόντα θα πρέπει να προσέξω;
Προσοχή: Υγρά προϊόντα θεωρούνται ακόμη και απλά προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως:
νερό, ποτά και αναψυκτικά, ζελέ, κρέμες, αλοιφές, κόλλα,
λοσιόν, αρώματα, σαμπουάν, λακ μαλλιών, μάσκαρα, λιπ-γκλος,
οδοντόπαστα, αποσμητικό σε υγρή μορφή ή σπρέι, αφρός ξυρίσματος, σπρέι,
υγρό φακών επαφής,
μέλι, μαρμελάδα, λάδι κ.α.
Όλα αυτά τα είδη θα πρέπει να τα προσέξετε γιατί δεν μπορούν να μπουν στις χειραποσκευές σας, παρά
μόνο σε μικρές ποσότητες κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Δεν θεωρούνται υγρά προϊόντα: οι πούδρες, τα ρουζ, τα κραγιόν σε στερεά μορφή, τα σκληρά τυριά, το ταλκ.
Δεν θα έχετε πρόβλημα με τα αντικείμενα αυτά στις χειραποσκευές σας.
9) Δεν μπορώ δηλαδή πλέον να πάρω μαζί μου τίποτα υγρό στις χειραποσκευές μου στην καμπίνα
του αεροσκάφους;
Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περιορίζει τις ποσότητες που μπορείτε να μεταφέρετε στην καμπίνα του
αεροσκάφους, αλλά δεν τα απαγορεύει εντελώς.
Μπορείτε να πάρετε:
•

μικρές μόνο ποσότητες προϊόντων σε υγρή μορφή είτε τα φέρατε από το σπίτι/ξενοδοχείο είτε τα
αγοράσατε πριν από τον Έλεγχο Κάρτας Επιβίβασης, κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
o επιτρέπονται υγρά σε δοχεία χωρητικότητας μέχρι 100 ml. ανά συσκευασία.
o ο συνολικός αριθμός συσκευασιών θα πρέπει να χωράει σε μία διαφανή πλαστική
σακούλα, μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου.
o Ο κάθε επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει ΜΙΑ μόνο τέτοια σακούλα.
o Η σακούλα θα πρέπει να είναι επανασφραγιζόμενη και εντελώς κλειστή κατά την
προσέλευσή σας στο σημείο ελέγχου χειραποσκευών.

•

Φάρμακα και διατροφικά είδη σε υγρή μορφή που είναι απαραίτητα στο ταξίδι σας, καθώς και
βρεφικές τροφές. Τα είδη αυτά εξαιρούνται του Κανονισμού

•

Αγορές προϊόντων σε υγρή μορφή από καταστήματα του αεροδρομίου μετά τον Έλεγχο Κάρτας
Επιβίβασης

10) Δηλαδή τα μέτρα αυτά τελικά ισχύουν για οποιοδήποτε υγρό προϊόν φέρω από το σπίτι μου και
για όποιο υγρό προϊόν αγοράσω από το αεροδρόμιο;
Τα μέτρα ισχύουν για όλα τα υγρά είδη που έχετε φέρει μαζί σας από το σπίτι/ξενοδοχείο, καθώς και για όσα
αγοράσετε στο αεροδρόμιο πριν από τον Έλεγχο Κάρτας Επιβίβασης.
Δεν υπάρχει ωστόσο περιορισμός για τις αγορές σας σε καταστήματα του αεροδρομίου μετά τον Έλεγχο
Κάρτας Επιβίβασης. Μπορείτε, πέραν της σακούλας όπου έχετε τοποθετήσει τις μικρές ποσότητες υγρών που
ενδεχομένως φέρατε από το σπίτι, να πάρετε μαζί σας στο αεροπλάνο όσα προϊόντα σε υγρή μορφή
αγοράσετε και μετά τον Έλεγχο Κάρτας Επιβίβασης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Τα καταστήματα του
αεροδρομίου θα συσκευάσουν τα υγρά προϊόντα που αγοράσατε, σε ειδικές συσκευασίες (tamper evident
bags), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.
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Εσείς, το μόνο που θα πρέπει να προσέξετε είναι ότι:
• Θα πρέπει να μην ανοίξετε τις ειδικές συσκευασίες και να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς της
συγκεκριμένης ημέρας έως και τον έλεγχο χειραποσκευών.
• Αν συνεχίζετε το ταξίδι σας ως μετεπιβαζόμενος επιβάτης (transfer) μέσω άλλου ή άλλων αεροδρομίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), θυμηθείτε ότι θα πρέπει να μην έχετε ανοίξει την ειδική συσκευασία αγοράς
(tamper evident bag) και να έχετε μαζί σας την απόδειξη των αγορών της συγκεκριμένης ημέρας, έως τον
τελικό σας προορισμό.
11) Μπορώ να πάρω μαζί μου το γάλα ή την έτοιμη κρέμα του μωρού μαζί μου;
Βεβαίως. Οι βρεφικές τροφές δεν συμπεριλαμβάνονται στα απαγορευμένα υγρά.
12) Τι γίνεται με τα φάρμακα & τα διατροφικά προϊόντα που μου είναι απαραίτητα στο ταξίδι μου;
Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός εξαιρεί τα φάρμακα και για τα διατροφικά είδη σε υγρή μορφή που σας είναι
απαραίτητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Ενδέχεται ωστόσο κατά τον έλεγχο χειραποσκευών να
κληθείτε να αποδείξετε την αυθεντικότητα του φαρμάκου.
13) Πρέπει και αυτά (φάρμακα / διατροφικά είδη / βρεφικές τροφές) να τα έχω στην ειδική διαφανή
σακούλα χωρητικότητας ενός λίτρου;
Όχι. Τα είδη αυτά ΔΕΝ χρειάζεται να τα έχετε μέσα στο σακουλάκι που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός
Κανονισμός. Δεν χρειάζεται να συνυπολογίσετε την ποσότητά τους στο περιεχόμενο της σακούλας.
Αρκεί να τα επιδείξετε τα είδη αυτά στο προσωπικό ασφαλείας. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζετε ότι,
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ενδέχεται να κληθείτε να αποδείξετε την αυθεντικότητα των
συγκεκριμένων υγρών.
14) Μπορώ να πάρω στην καμπίνα του αεροσκάφους φάρμακα σε ταμπλέτες ή χάπια;
Βεβαίως.
15) Είμαι διαβητικός. Μπορώ να πάρω στην καμπίνα του αεροσκάφους ινσουλίνη και σύριγγες;
Βεβαίως, αρκεί να επιδείξετε τα σχετικά δικαιολογητικά. όπως ίσχυε πάντα. Δεν αλλάζει τίποτα με το νέο
ευρωπαϊκό κανονισμό.
16) Πάσχω από άσθμα. Επιτρέπεται να πάρω στην καμπίνα του αεροσκάφους αναπνευστικό
βοήθημα (σπρέι;)
Βεβαίως, αρκεί να το συνοδεύετε από ιατρική συνταγή.
17) Έχω επίσης σπρέι για το λαιμό. Επιτρέπεται;
Με ιατρική συνταγή, βεβαίως.
18) Ακολουθώ θεραπεία ομοιοπαθητικής με υγρά φάρμακα. Μπορώ να τα έχω μαζί μου στο
αεροσκάφος;
Με ιατρική συνταγή, βεβαίως. Αλλιώς, ίσως κληθείτε να αποδείξετε την αυθεντικότητα του προϊόντος κατά τη
διάρκεια του ελέγχου χειραποσκευών.
19) Μπορώ να πάρω στο αεροπλάνο γάλα σκόνη για να φτιάξω γάλα κατά τη διάρκεια της πτήσης;
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Βεβαίως. Μπορείτε να ζητήσετε από το πλήρωμα να σας προμηθεύσουν με νερό για να φτιάξετε γάλα κατά τη διάρκεια
της πτήσης. Δοχεία για γάλα καθώς και υπόλοιπες βρεφικές τροφές επιτρέπονται επίσης στην καμπίνα επιβατών.

20) Τι θα γίνονται τα υγρά προϊόντα που δεν θα γίνονται δεκτά στον έλεγχο ασφαλείας επειδή η
συσκευασία τους είναι άνω των 100 ml ή δεν χωράνε στη σακούλα του ενός λίτρου;
Το προσωπικό ασφαλείας είναι υποχρεωμένο να σας ζητήσει να αποχωρισθείτε τα υγρά προϊόντα που δεν
πληρούν τους όρους του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τα αντικείμενα αυτά
θα ανακυκλώνονται ως άχρηστα.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την επανασφραγιζόμενη σακούλα χωρητικότητας ενός
λίτρου
21) Πού μπορώ να βρω μια τέτοια σακούλα;
Κατά την αρχική περίοδο εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, διαφανείς επανασφραγιζόμενες
σακούλες θα διατίθενται δωρεάν από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Κατάλληλη πάντως είναι οποιαδήποτε
πλαστική σακούλα, αρκεί να είναι διαφανής, να έχει μέγιστη χωρητικότητα 1 λίτρου και να έχει δυνατότητα
επανασφράγισης με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μια κοινή σακουλίτσα αυτής της χωρητικότητας, που βρίσκει
κανείς εύκολα στο σούπερ-μάρκετ).
22) Όταν φθάσω στο σημείο ελέγχου χειραποσκευών, θα πρέπει να κρατώ εκτός χειραποσκευής τη
σακουλίτσα με τις περιορισμένες ποσότητες υγρών προϊόντων;
Ναι. Προσερχόμενοι στο σημείο ελέγχου ασφαλείας, θα πρέπει να έχετε τη σακούλα αυτή εκτός
χειραποσκευής και εντελώς κλειστή, προκειμένου να την ελέγξει ξεχωριστά το προσωπικό ασφαλείας. Αυτό
θα βοηθήσει πολύ στην ταχύτητα των ελέγχων και στην καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση τη δική σας
και των συνεπιβατών σας.
23) Τι θα συμβεί αν έχω στη σακούλα μία συσκευασία μεγαλύτερης χωρητικότητας των 100 ml ή αν
έχω μαζί μου κάποια συσκευασία υγρού προϊόντος που δεν χωράει στη σακούλα;
Βάσει του Κανονισμού, το προσωπικό ασφαλείας είναι υποχρεωμένο να σας ζητήσει να την/τις
αποχωρισθείτε. Αν έχετε τη χρονική δυνατότητα να τη δώσετε σε κάποιον που σας συνόδευσε στο
αεροδρόμιο, μπορείτε να το κάνετε. Διαφορετικά, τα είδη που δεν πληρούν τους όρους του Κανονισμού, θα
πηγαίνουν προς ανακύκλωση ως άχρηστα.

Συχνές ερωτήσεις για τις αγορές από καταστήματα του αεροδρομίου
24) Τι γίνεται με τις αγορές αφορολόγητων;
Τίποτα δεν αλλάζει στις αγορές σας μετά τον Έλεγχο Κάρτας Επιβίβασης. Μπορείτε (πέραν της σακούλας
όπου έχετε τοποθετήσει τις μικρές ποσότητες υγρών που ενδεχομένως φέρατε από το σπίτι ή αγοράσατε πριν
τον Έλεγχο Κάρτας Επιβίβασης), να πάρετε μαζί σας και όσα προϊόντα σε υγρή μορφή αγοράσετε μετά τον
Έλεγχο Κάρτας Επιβίβασης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Τα καταστήματα του αεροδρομίου θα συσκευάσουν
τα υγρά προϊόντα που αγοράσατε, σε ειδικές συσκευασίες (tamper evident bags).
Εσείς, το μόνο που θα πρέπει να προσέξετε είναι ότι:
• Θα πρέπει να μην ανοίξετε τις ειδικές συσκευασίες και να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς της
συγκεκριμένης ημέρας έως και τον έλεγχο χειραποσκευών.
• Αν συνεχίζετε το ταξίδι σας ως μετεπιβαζόμενος επιβάτης (transfer) μέσω άλλου ή άλλων αεροδρομίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), θυμηθείτε ότι θα πρέπει να μην έχετε ανοίξει την ειδική συσκευασία αγοράς
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(tamper evident bag) και να έχετε μαζί σας την απόδειξη των αγορών της συγκεκριμένης ημέρας, έως τον
τελικό σας προορισμό.

Συχνές ερωτήσεις για μετεπιβιβαζόμενους επιβάτες
25) Είμαι μετεπιβιβαζόμενος επιβάτης / transfer. Αφού συνεχίζω το ταξίδι μου μέσω άλλου ή άλλων
αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα πρέπει να προσέξω;
Αν συνεχίζετε το ταξίδι σας ως μετεπιβαζόμενος επιβάτης (transfer) μέσω άλλου ή άλλων αεροδρομίων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (ή αεροδρομίων της Ελβετίας, Νορβηγίας και Ισλανδίας, που εφαρμόζουν τα ίδια
μέτρα) και εφόσον έχετε ψωνίσει υγρά προϊόντα από καταστήματα του αεροδρομίου μετά τον έλεγχο κάρτας
επιβίβασης, ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ότι, έως ότου φθάσετε στον τελικό σας προορισμό, θα πρέπει να μην έχετε ανοίξει
την ειδική συσκευασία αγοράς (tamper evident bag) και να έχετε μαζί σας την απόδειξη των αγορών της
συγκεκριμένης ημέρας.
26) Τι θα συμβεί αν φθάσω στον έλεγχο ασφαλείας του «Ελευθέριος Βενιζέλος» με αγορές υγρών
προϊόντων από άλλο αεροδρόμιο, που δεν είναι συσκευασμένες στην απαραβίαστη (tamper
evident bag) που προβλέπει ο Κανονισμός;
Τα είδη αυτά θα πρέπει: είτε να τα αποχωρισθείτε, είτε, αν είναι σε δοχείο μέγιστης χωρητικότητας 100 ml, να
τα τοποθετήσετε (αν χωράνε) στο ένα σακουλάκι μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου που δικαιούστε.

Συχνές ερωτήσεις για άλλα νέα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στις χειραποσκευές
27) Πρέπει να βγάλω το παλτό ή το σακάκι μου στον έλεγχο χειραποσκευών ;
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα παλτά και τα σακάκια θα ελέγχονται ξεχωριστά. Ο επιβάτης θα πρέπει να έχει
προετοιμαστεί κρατώντας το παλτό, το σακάκι, το μπουφάν του κ.λπ., διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη
διεκπεραίωση της διαδικασίας ελέγχου και την καλύτερη εξυπηρέτησή του.
28) Τι γίνεται με τους φορητούς υπολογιστές; Μπορώ να τους μεταφέρω στη χειραποσκευή μου?
Βεβαίως μπορείτε. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα αφαιρούνται
από τις χειραποσκευές προκειμένου να ελεγχθούν ξεχωριστά.
Καθώς προσέρχεσθε στο σημείο ελέγχου, θα πρέπει να έχετε αφαιρέσει το φορητό υπολογιστή σας από τη
χειραποσκευή, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας ελέγχου.
29) Τι ισχύει τις μεγάλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Μπορώ να τις πάρω μαζί μου στην
καμπίνα του αεροπλάνου?
Μπορείτε. Θα πρέπει ωστόσο, καθώς προσέρχεσθε στο σημείο ελέγχου, να δίνετε ξεχωριστά τις συσκευές
αυτές (μικρή τηλεόραση, ραδιόφωνο, μίξερ, φρυγανιέρα, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, CD-player, i – pod
κ.λπ.) στο προσωπικό ασφαλείας, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας ελέγχου.
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