
ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ / CABIN BAGGAGE
ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / LIST OF PROHIBITED ARTICLES

Αντικείµενα που µπορεί να χρησιµοποιηθούν 
προκαλώντας τραυµατισµό
Μπαστούνια του Baseball και του softball
Ρόπαλα και γκλόµπ, ρόπαλο µε λουρί
Ραβδί νύχτας, εξοπλισµός πολεµικών τεχνών

Αιχµηρά όργανα

Εκρηκτικές και εµπρηστικές ουσίες και συσκευές ικανές να 
χρησιµοποιηθούν προκαλώντας σοβαρό τραυµατισµό ή 
αποτελούν απειλή στην ασφάλεια του αεροσκάφους, 
συµπεριλαµβανοµένων:
Πυροµαχικών, κύπελλα ανατινάξεως, πυροκροτητές και 
φυτίλια, πανοµοιότυπες ή ψεύτικες εκρηκτικές συσκευές
Νάρκες, χειροβοµβίδες και άλλα στρατιωτικά εκρηκτικά
Κουτιά και φυσίγγια παραγωγής καπνού 
∆υναµίτες, µπαρούτι και πλαστικά εκρηκτικά

Εκρηκτικές και εµπρηστικές 
ουσίες

Μοχλοί, τρυπάνια και πριόνια συµπεριλαµβανοµένων 
των ασύρµατων φορητών ηλεκτρικών εργαλείων
Καµινέτα, αντικείµενα µε λεπίδα ή άξονα πέραν των
6 cmΑντικείµενα τεχνιτών

Τσεκούρια, µαχαίρια µε λεπίδες πέραν των 6 cm
Ξυράφια, εξοπλισµός πολεµικών τεχνών
Μαχαιράκια, τσεκουράκια, µπαλτάδες, 
Ψαλίδια µε λεπίδες πέραν των 6 cm όπως θα 
µετρηθούν από το υποµόχλιο
Μπουλόνια και πιστόλι καρφώµατος
Ξίφη και σπαθιά

Αντικείµενα µε αιχµηρές 
γωνίες ή άκρες

Όπλα ζαλάδας, σκυτάλη αναισθητοποίησης, ρόπαλο, 
δακρυγόνα, όπλο ακινητοποίησης µέσω ηλεκτρικού 
σοκ
Άλλα αέρια και σπρέι ακινητοποίησης και 
αποδυνάµωσης όπως απωθητικά ζώων, σπρέι 
κόκκινου πιπεριού και οξέος
Όπλο αναισθητοποίησης και εξόντωσης ζώων  

Συσκευές 
αναισθητοποίησης

Με την επιφύλαξη των εφαρµοστέων κανονισµών ασφαλείας, οι επιβάτες απαγορεύεται να 
µεταφέρουν τα πιο κάτω αντικείµενα στα τµήµατα ασφαλείας και στο αεροσκάφος:
Without prejudice to applicable safety rules, passengers are not permitted to carry the following 
articles into security restricted areas and on board an aircraft:

Pistols, revolvers, ri�es, shotguns, toy guns 
and replicas capable of being mistaken for real 
weapons
Compressed air and CO2 guns, Pellet guns, 
component parts of �re arms, cross bows and 
arrows 
Signal �are and starter pistols, harpoon and 
spear guns, slingshots and catapults

Guns, �rearms
and other devices that discharge projectiles

Πιστόλια, περίστροφα, τουφέκια, κυνηγετικά όπλα, 
παιχνίδι όπλο και οτιδήποτε πανοµοιότυπο που ίσως 
περαστεί κατά λάθος για αληθινό όπλο.
Όπλα συµπιεσµένου αέρα και CO2, πυροβόλα όπλα, 
συστατικά µέρη από πυροβόλα, τόξα και βέλη
Σήµατα και εναρκτήρια πιστόλια, καµάκια και 
πυροβόλα, σφενδόνες και καταπέλτες

Stun guns, stun batons, mace, tear gas, tasers 
Other disabling and incapacitating gases and 
sprays like animal repellent, capsicum and 
acid sprays
Animal stunners and animal killers

Stunning devices

Ice picks and axes, knives with blades of more 
than 6 cm 
Razor blades, Martial arts equipment  
Box cutters, hatchets, cleavers
Scissors with bladesof more than 6 cm as 
measured from the fulcrum
Bolt and nail guns
Swords and sabres  

Objects with a sharp point
or sharp edge

Crowbars, Drills and Saws including cordless 
portable power tools 
Blowtorches, tools with a blade or shaft of 
more than 6 cm

Workmen's tools

Objects capable of being used to cause injury 
Baseball and softball bats
Clubs and batons,billy clubs, blackjacks 
Night sticks, Martial arts equipment

Blunt instruments

Explosives and incendiary substances and 
devices capable, or appearing capable, of being 
used to cause serious injury or to pose a threat to 
the safety of aircraft, including:  
Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, 
replica or imitation explosive devices 
Mines, grenades and other explosive military 
Smoke-generating canisters and smoke-generating 
cartridges
Dynamite, gunpowder and plastic explosives  
    

Explosives and incendiary 
substances

A

B

C

D

E

F

Όπλα, πυροβόλα,
και άλλα αντικείµενα που εκτοξεύουν βλήµατα



Explosives and incendiary substances and 
devices capable, or appearing capable, of being 
used to cause serious injury or to pose a threat to 
the safety of aircraft, including:  
Ammunition, Blasting caps, detonators and fuses, 
replica or imitation explosive devices 
Mines, grenades and other explosive military 
Smoke-generating canisters and smoke-generating 
cartridges
Dynamite, gunpowder and plastic explosives  
    

ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ / HOLD BAGGAGE
ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / LIST OF PROHIBITED ARTICLES

Οι επιβάτες απαγορεύεται να µεταφέρουν τα πιο κάτω αντικείµενα στις ελεγχόµενες  αποσκευές τους:

Εκρηκτικές και εµπρηστικές ουσίες και συσκευές ικανές να 
χρησιµοποιηθούν προκαλώντας σοβαρό τραυµατισµό ή 
αποτελούν απειλή στην ασφάλεια του αεροσκάφους, 
συµπεριλαµβανοµένων:

Πυροµαχικά
Κύπελλα ανατινάξεως
Πυροκροτητές και φυτίλια
Νάρκες, χειροβοµβίδες και άλλα στρατιωτικά εκρηκτικά
Πυροτεχνήµατα
Κουτιά και φυσίγγια παραγωγής καπνού 
∆υναµίτες, µπαρούτι και πλαστικά εκρηκτικά

Passengers are not permitted to carry the following articles in their hold baggage:

DANGEROUS GOODS
EXCEPT FROM TRANSPORTATION
AS CABIN OR HOLD BAGGAGE
The following dangerous goods are completely exempt 
from any kind of transportation:

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΓΑΘΑ
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΩΣ
ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  Ή
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΚΕΥΗ
Τα ακόλουθα επικίνδυνα αγαθά εξαιρούνται ολοκληρωτικά 
από οποιοδήποτε είδος µεταφοράς: 

Explosives and incendiary substances and devices capable of 
being used to cause serious injury or to pose a threat to the 
safety of aircrafts, including:     
 
      
Ammunition
Blasting caps
Detonators and fuses
Mines, grenades and other military explosives   
Fireworks and pyrotechnics
Smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges 
Dynamite, gunpowder and plastic explosives

Butane lighter gas, lighter fuel and Zippo lighters   
Note: One box of matches OR one gas lighter can be carried on the 
person but are not allowed in the hold baggage 
Bleach, Peroxide, Poison, Oxygen generators, Radioactive 
material and radioactive medicine    
Corrosive materials like acids, mercury and wet cell batteries as 
well as �lled scuba diving bottles    
Fuel containers and camping stoves which are not emptied and 
cleaned      
Dry ice in quantities of more than 2,5 kg per person and strong 
magnets      
Combustion engines and �ammable materials like paint, lacquers 
and solvents      
Security-type brief case or attache' cases incorporating lithium 
batteries or pyrotechnical devices    

Αναπτήρας βουτανίου, Αναπτήρες τύπου Zippo και υγρό 
αναπτήρα
Σηµείωση: Ένα κουτί από σπίρτα Ή ένας αναπτήρας µπορεί 
να µεταφερθεί ανά άτοµο όµως απαγορεύεται να 
µεταφερθεί στην ελεγχόµενη αποσκευή
Χλωρίνη, υπεροξείδιο, δηλητήριο, παράγωγα οξυγόνου, 
ραδιενεργά υλικά και φάρµακα
∆ιαβρωτικά αντικείµενα όπως οξέα, υδράργυρο και υγρές 
µπαταρίες όπως επίσης και γεµάτα µπουκάλια κατάδυσης
∆οχεία καυσίµων και στοές κατασκήνωσης που δεν είναι 
άδειες και καθαρές
Ποσότητες ξηρού πάγου πέραν των 2,5 κιλών ανά άτοµο και 
δυνατοί µαγνήτες
Χαρτοφύλακες ασφαλείας ή θήκες σύνδεσης µε µπαταρίες 
λίθου ή πυροτεχνικές συσκευές 


