ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΠΣΗΔΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΩΝ
1.

ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΠΟΚΔΤΔ

Με ηελ επηθχιαμε ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο πηήζεο, δελ επηηξέπεηαη νη επηβάηεο λα θέξνπλ η ζε
απζηεξά ειεγρφκελε πεξηνρή αζθάιεηαο θαη ζην ζάιακν αεξνζθάθνπο ηα παξαθάησ αληηθείκελα:
α)

β)
γ)
ε)
ε)
-

φπια, ππξνβφια φπια θαη άιιεο ζπζθεπέο πνπ εθηνμεχνπλ βιήκαηα, ζπζθεπέο ηθαλέο ή πνπ θαίλνληαη ηθαλέο
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ κε εθηφμεπζε βιήκαηνο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ:
Κάζε είδνπο ππξνβφια φπια, φπσο πηζηφιηα, πεξίζηξνθα, ηνπθέθηα, θαξακπίλεο,
φπια – παηρλίδηα, αληίγξαθα θαη απνκηκήζεηο ππξνβφισλ φπισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα εθιεθζνχλ σο πξαγκαηηθά
φπια,
θαηαζθεπαζηηθά κέξε ππξνβφισλ φπισλ, κε εμαίξεζε ηηο ζθνπεπηηθέο δηφπηξεο,
φπια πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πεπηεζκέλν αέξα θαη CO2, φπσο πηζηφιηα, φπια κε ζθάγηα, ηνπθέθηα θαη φπια πνπ
θέξνπλ ζθαίξεο,
εθηνμεπηήξεο θσηνβνιίδσλ θαη πηζηφιηα εθθίλεζεο,
ηφμα, βαιιίζηξεο θαη βέιε,
θακάθηα θαη ςαξνληνχθεθα,
ζθελδφλεο θαη εθηνμεπηέο ιίζσλ.
πζθεπέο παξάιπζεο, ζπζθεπέο ζρεδηαζκέλεο εηδηθά γηα ηελ πξφθιεζε παξάιπζεο ή αθηλεηνπνίεζεο, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ:
πζθεπέο αθηλεηνπνίεζεο, φπσο φπια πξνζσξηλήο παξάιπζεο, φπια πξφθιεζεο ειεθηξνζφθ θαη ξάβδνη
ειεθηξνζφθ,
ζπζθεπέο αλαίκαθηεο αλαηζζεηνπνίεζεο θαη ζαλάησζεο δψσλ,
ρεκηθέο νπζίεο, αέξηα θαη ζπξέη εμνπδεηέξσζεο θαη αθηλεηνπνίεζεο, φπσο αέξην εμνπδεηέξσζεο, ζπξέη πηπεξηνχ,
δαθξπγφλα αέξηα, φμηλα ζπξέη θαη απσζεηηθά ζπξέη δψσλ.
Αληηθείκελα κε αηρκεξφ άθξν ή αηρκεξή αθκή ηθαλά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξφ
ηξαπκαηηζκφ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ:
Είδε θνπήο, φπσο κηθξά θαη κεγάια ηζεθνχξηα θαη κπαιηάδεο,
παγνθφθηεο θαη παγνζξαχζηεο,
ιεπίδεο μπξίζκαηνο
θνπηήξεο,
καραίξηα κε ιεπίδεο κήθνπο άλσ ησλ 6 εθαηνζηψλ,
ςαιίδηα κε ιεπίδεο κήθνπο άλσ ησλ 6 εθαηνζηψλ απφ ην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπο,
αληηθείκελα πνιεκηθψλ ηερλψλ κε αηρκεξφ άθξν ή αηρκεξή αθκή,
μίθε θαη ζπάζεο.
Επαγγεικαηηθά εξγαιεία, εξγαιεία ηθαλά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ
ή λα απεηιήζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ αεξνζθάθνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ:
Λνζηνί ,
ηξππάληα θαη κχηεο, θαζψο θαη ειεθηξηθά αζχξκαηα, θνξεηά ηξππάληα,
εξγαιεία κε ιεπίδεο ή ζηέιερνο κήθνπο άλσ ησλ 6 εθαηνζηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο φπια, φπσο
θαηζαβίδηα θαη ζκίιεο,
πξηφληα, θαζψο θαη ειεθηξηθά αζχξκαηα θνξεηά πξηφληα,
θακηλέηα,
πηζηφιηα θνριίσζεο θαη ήισζεο.
Ομχιεθηα εξγαιεία, αληηθείκελα ηθαλά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ
φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη επηζεηηθά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ:
Ρφπαια ηνπ κπέηδκπνι ή ηνπ ζφθηκπνι,
ξφπαια θαη ξάβδνη, φπσο αζηπλνκηθά γθινκπ, γθινκπ θαη ξάβδνη πξνζηαζίαο,
εμνπιηζκφο πνιεκηθψλ ηερλψλ.

ζη)

δ)

-

Εθξεθηηθέο χιεο θαη εκπξεζηηθά πιηθά θαη ζπζθεπέο ηθαλέο ή πνπ θαίλνληαη ηθαλέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε
ζθνπφ ηελ πξφθιεζε ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή λα απεηιήζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ αεξνζθάθνπο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ:
Ππξνκαρηθά,
θαςνχιηα,
ππξνθξνηεηέο θαη θηηίιηα αλαηηλάμεσλ,
αληίγξαθα ή απνκηκήζεηο εθξεθηηθψλ ζπζθεπψλ,
λάξθεο, ρεηξνβνκβίδεο θαη ινηπά εθξεθηηθά πνιεκνθφδηα,
ππξνηερλήκαηα θαη άιια βεγγαιηθά,
θαπλνγφλα δνρεία θαη θπζίγγηα,
δπλακίηηδα, ππξίηηδα θαη πιαζηηθά εθξεθηηθά.
Πξντφληα πγξήο κνξθήο
Πεξηνξίδνληαη νη πνζφηεηεο πγξψλ πνπ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ νη επηβάηεο ζηελ θακπίλα επηβαηψλ ζε 100 ml
αλά ζπζθεπαζία. Σν ζπλνιν ησλ ζπζθεπαζηψλ απηψλ αλά επηβάηε ζα πξέπεη λα ρσξάεη ζε κηα δηαθαλή
πιαζηηθή ζαθνχια κε δπλαηφηεηα επαλαζθξάγηζεο κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 1 ιίηξνπ.
ηελ έλλνηα ησλ «πγξψλ» πεξηιακβάλνληαη:
Νεξφ θαη άιια πνηά, ζνχπεο, ζηξφπηα,
αξψκαηα, θνιφληεο,
πεθηψκαηα (ηδει) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδει θφκκσζεο θαη κπάληνπ,
θξέκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νδνληφθξεκαο,
αινηθέο, ινζηφλ θαη ιάδηα,
κάζθαξα θαη άιια θαιιπληηθά πγξήο κνξθήο,
ζπξέπ,
πεξηερφκελα ζπζθεπαζηψλ ππφ πίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθξνχ, μπξίζκαηνο, άιισλ αθξψλ θαη
απνζκεηηθψλ,
πγξά / ζηεξεά κίγκαηα,
ινηπά αληηθείκελα παξφκνηαο πθήο.
2.

-

-

ΠΑΡΑΓΙΓΟΜΔΝΔ ΑΠΟΚΔΤΔ

Οη επηβάηεο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνπλ ηα παξαθάησ αληηθείκελα κέζα ζηηο παξαδηδφκελεο απνζθεπέο
ηνπο:
Εθξεθηηθέο χιεο θαη εκπξεζηηθά πιηθά θαη ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε
ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή λα απεηιήζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ αεξνζθάθνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ:
ππξνκαρηθά,
θαςνχιηα,
ππξνθξνηεηέο θαη θηηίιηα αλαηηλάμεσλ,
λάξθεο, ρεηξνβνκβίδεο θαη ινηπά εθξεθηηθά πνιεκνθφδηα,
ππξνηερλήκαηα θαη άιια βεγγαιηθά,
θαπλνγφλα δνρεία θαη θπζίγγηα,
δπλακίηηδα, ππξίηηδα θαη πιαζηηθά εθξεθηηθά.
Πέξα ησλ παξαπάλσ, ειέγρνληαη θαη ηα θάησζη:
Αέπια: Πξνπάλην, βνπηάλην, θιπ,
Δύθλεκηα ςγπά: Βελδίλα, κεζαλφιε, θιπ,
Δύθλεκηα ζηεπεά & Γπαζηικέρ οςζίερ: Μαγλήζην, πξνζαλάκκαηα, θσηνβνιίδεο, θιπ.,
Οξειδωηικέρ Οςζίερ & Οπγανικά Τπεποξείδια: Λεπθαληηθέο νπζίεο, πιήξεηο ζεηξέο εηδψλ επηζθεπήο
ακαμσκάησλ, θιπ,
Σοξικά ή μολςζμαηικά ςλικά: Πνληηθνθάξκαθν, κνιπζκέλν αίκα, θιπ,
Ραδιενεπγά ςλικά: Ιζφηνπα γηα ηαηξηθή ή εκπνξηθή ρξήζε, θιπ,
Γιαβπωηικέρ οςζίερ: Τδξάξγπξνο, κπαηαξίεο απηνθηλήησλ, θιπ,
Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία απφ ην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ ησλ νρεκάησλ πνπ πεξηείραλ θαχζηκν.
Η αεξνκεηαθνξά λνκίκσο θαηερνκέλνπ αηνκηθνχ νπιηζκνχ πξνυπνζέηεη ηε δήισζή ηνπ ζηελ αεξνπνξηθή
εηαηξεία θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ (check-in), ψζηε λα αθνινπζεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο
θφξησζεο.

