ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Έιεγρνο Αζθαιείαο πξηλ ηελ επηβίβαζε ζε αεξνζθάθνο είλαη ε ηειεπηαία δηαδηθαζία ζην
αεξνδξφκην πξηλ απφ ηελ είζνδφ ζαο ζηελ Θχξα Αλαρψξεζεο ηεο πηήζεο ζαο.
Με ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε δπλαηή δηεθπεξαίσζε ηνπ Ειέγρνπ Αζθαιείαο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε κείσζε
ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ζαο θαη ηελ απνθπγή ηπρφλ αλεπηζχκεηεο θαζπζηέξεζεο, ζαο παξαθαινχκε
λα αθνινπζήζεηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
1.

Παξαθαινχκε ελεκεξσζείηε γηα ηα αληηθείκελα ή/θαη γηα ηηο νπζίεο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα
πεξηέρνληαη ζηηο ρεηξαπνζθεπέο ζαο θαηά ηελ πηήζε. Αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηα αληηθείκελα
απηά, ζα βξείηε ζην πεδίν “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΠΙΒΑΣΩΝ – ΑΠΑΓΟΡΕΤΜΕΝΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ”.
Παξαθαινχκε ιάβεηε ππφςε ζαο φηη εάλ θαηά ηνλ έιεγρν εληνπηζηνχλ απαγνξεπκέλα γηα ηηο
πηήζεηο αληηθείκελα ζηηο ρεηξαπνζθεπέο ζαο, ζα ζαο δεηεζεί λα ηα απνρσξηζηείηε νηθεηνζειψο.

2.

Παξαθαινχκε λα ηνπνζεηήζεηε ηνλ εμσηεξηθφ ζαο ξνπρηζκφ (παιηφ, κπνπθάλ, ζαθάθη,
θαπέιν, θαζθφι, θνπιάξηα, καληήιηα, θιπ.) ζηα εηδηθά θαιάζηα, ψζηε ηα αληηθείκελα απηά λα
ειεγρζνχλ σο ρσξηζηέο ρεηξαπνζθεπέο.

3.

Εάλ ππάξρεη, παξαθαινχκε λα παξνπζηάζεηε πξνο έιεγρν ην πξνζσπηθφ ζαο δηαθαλέο
επαλαζθξαγηδφκελν πιαζηηθφ ζαθνπιάθη κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο ελφο (1) ιίηξνπ, ην νπνίν
πεξηέρεη πγξά ή/θαη ζπλαθείο νπζίεο ζε ζπζθεπαζίεο κηθξφηεξεο ησλ 100ml ε θάζε κία.

4.

Παξαθαινχκε λα παξνπζηάζεηε σο μερσξηζηέο απνζθεπέο πξνο έιεγρν ηηο ζθξαγηζκέλεο
ζαθνχιεο κε αγνξέο πγξψλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ πνπ ηπρφλ έρεηε θάλεη ζηνλ Αεξνιηκέλα
ηεο Αζήλαο ή ζε άιιν Κνηλνηηθφ Αεξνιηκέλα. Παξαθαινχκε ιάβεηε ππφςε ζαο φηη νη
ζθξαγηζκέλεο ζαθνχιεο δελ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζεκάδηα παξαβίαζεο θαη φηη ζα πξέπεη ε
απφδεημε ηεο αγνξάο λα είλαη εκθαλήο.

5.

Φάξκαθα, ηξφθηκα εηδηθψλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ θαη παηδηθέο ηξνθέο / γάια δελ εκπίπηνπλ
ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δελ επηηξέπνληαη ζηηο ρεηξαπνζθεπέο.
Παξαθαινχκε φκσο, λα έρεηε ππφςε ζαο φηη είλαη πηζαλφλ λα ζαο δεηεζνχλ απνδείμεηο γηα ηελ
απζεληηθφηεηα ηνπο θαη ηελ αλάγθε ρξήζε ηνπο θαηά ηελ πηήζε. Παξαθαινχκε ιάβεηε ππφςε
ζαο φηη ηαηξηθά ζθεπάζκαηα ή βνεζήκαηα φπσο ζπζθεπέο εηζπλνήο γηα αζζκαηηθνχο, ζπξέη γηα
θαξπγγίηηδα, νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα ζε πγξή κνξθή, ελέζεηο ηλζνπιίλεο γηα δηαβεηηθνχο θιπ
επηηξέπνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξνπζηάζεηε ηαηξηθή ζπληαγή ζην φλνκά ζαο.

6.

Παξαθαινχκε ζπκεζείηε φηη πξέπεη λα βγάιεηε απφ ηηο ζήθεο ηνπο θαη λα ηνπνζεηήζεηε ζηα
θαιάζηα σο ρσξηζηέο ρεηξαπνζθεπέο ηα παξαθάησ αληηθείκελα ψζηε λα ζπκβάιεηε ζηελ
πνηφηεηα αιιά θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ ειέγρσλ αζθαιείαο:





7.

Φνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (laptops, notebooks, iPads, tablets)
Φσηνγξαθηθέο κεραλέο, θηλεηά ηειέθσλα
Φνξεηέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (θνξεηέο ηειενξάζεηο, ξαδηφθσλα, θαζεηφθσλα, κίμεξ,
ζεζνπάξ, θιπ)
Μεηαιιηθά αληηθείκελα, θέξκαηα, θιεηδηά, ηζηγάξα, αλαπηήξεο, γπαιηά ειίνπ, θιπ.

Παξαθαινχκε ζπκεζείηε φηη ζηελ πεξίπησζε αεξνκεηαθνξάο λνκίκσο θαηερνκέλνπ αηνκηθνχ
νπιηζκνχ, απηφο πξέπεη πάληα λα δειψλεηαη ζηελ αεξνπνξηθή ζαο εηαηξεία θαηά ηνλ έιεγρν
ησλ εηζηηεξίσλ (check-in), ψζηε λα αθνινπζεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δηαδηθαζίεο
θφξησζεο.

