
 
 
 

Επιτρεπόμενα Όρια Αποσκευών/ Χειραποσκευών 
 

Η Olympic Air αναπροσαρμόζει  την πολιτική 
μεταφοράς αποσκευών από 1 Ιουλίου 2012. 

 
Σε κάθε αεροπορικό ταξίδι η προετοιμασία και η μεταφορά αποσκευών μπορεί να είναι μια 
ευχάριστη διαδικασία και σημαντικό μέρος της απόλαυσης των διακοπών μας, αν 
οργανωθούμε σωστά. 

Η Olympic Air στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους επιβάτες 
αναπροσαρμόζει, από την 1η Ιουλίου 2012  τους όρους και τους κανονισμούς μεταφοράς 
αποσκευών . 

Οι επιβάτες της Οικονομικής Θέσης, τόσο στο Εσωτερικό όσο και το Εξωτερικό, δικαιούνται 
1 αποσκευή βάρους έως 20 κιλών, ενώ οι επιβάτες της Premium Economy 1 αποσκευή 
βάρους έως 25 κιλών. Οι δε, επιβάτες, της Διακεκριμένης θέσης δικαιούνται 2 αποσκευές 
βάρους έως 30 κιλών η κάθε μία.   

 

Μεταφορά Αποσκευών 

 

ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ/ ΚΙΛΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1 αποσκευή έως 20 κιλά 

PREMIUM ECONOMY 1 αποσκευή έως 25 κιλά 

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 2 αποσκευές έως 30 κιλά η κάθε μια 

 

 

 

 

 



 

Μεταφορά Χειραποσκευών 

 

Οι επιβάτες της διακεκριμένης θέσης επιτρέπεται να μεταφέρουν δύο χειραποσκευές έως 
12 (8+4) κιλά με μέγιστες διαστάσεις: 

1. 55 εκ. x 40 εκ. x 23 εκ. 
2. 57 εκ. x 54 εκ. x 15 εκ. 

Οι επιβάτες οικονομικής θέσης επιτρέπεται να μεταφέρουν μία χειραποσκευή έως 8 κιλά 
με μέγιστες διαστάσεις 55 εκ. x 40 εκ. x 23 εκ.  

Για βρέφη δικαιολογείται η μεταφορά μίας χειραποσκευής με τα απαραίτητα για τη 
διατροφή και την υγιεινή τους, αναλόγως της διάρκειας πτήσης (μέγιστο 6 κιλά). 

 

Τι ισχύει για τα Silver και Gold Μέλη του Travelair Club 

 

Οι κάτοχοι καρτών Silver ή Gold  του προγράμματος Travelair Club έχουν τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν περισσότερες και βαρύτερες αποσκευές σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.  

 
 

ALL PASSENGERS SILVER FFP MEMBERS GOLD FFP MEMBERS 

ECONOMY: 1PC*/20KGS  
+5KGS (IN TOTAL) 

 
+10KGS (IN TOTAL) PREMIUM: 1PC*/25KGS 

BUSINESS: 2PC/30KGS EACH 

* PC: Μια αποσκευή 

Σημείωση: Τα επιπλέον κιλά για τους κατόχους κάρτας Silver και Gold δεν ισχύουν στις 
άγονες γραμμές. 
 

Χρέωση επιπλέον αποσκευών και/ ή Υπέρβαρων  Αποσκευών (έως 35 κιλά) 
 
Σε περίπτωση μεταφοράς επιπλέον  ή υπέρβαρων αποσκευών  προκύπτουν οι 
παρακάτω χρεώσεις: 

 
 

Πτήσεις Εσωτερικού/ Λάρνακα Πτήσεις Εξωτερικού 

EUR 15,00* EUR 30,00* 

 
*ανά αποσκευή 
 
 
Σημείωση: Το βάρος κάθε αποσκευής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 35 κιλά. Σε 
περίπτωση υπέρβασης η αποσκευή θα πρέπει να αποσταλεί ως Cargo.  

 
 



Μεταφορά Κατοικίδιων 
 

 Πτήσεις 
Εσωτερικού 

Πτήσεις 
Εξωτερικού 

PETC (έως 8 κιλά*) EUR 20,00 EUR 35,00 

AVIH (έως 25 κιλά*) EUR 40,00 EUR 70,00 

AVIH (πάνω από  25 
κιλά*) 

EUR 80,00 EUR 140,00 

 
*Τα κιλά αφορούν το σύνολο βάρους του μεταφερόμενου ζώου μαζί με το κουτί/ κλουβί. 
 
 

Μεταφορά Ειδικού Εξοπλισμού 
 
Oι επιβάτες που ταξιδεύουν μεταφέροντας μαζί τους αθλητικό ή άλλου είδους ειδικό 
εξοπλισμό μπορούν να υπολογίσουν την ποσότητα και το είδος που θα πάρουν μαζί τους, 
όπως:  πέδιλα σκι, καταδυτικό εξοπλισμό, ποδήλατο, ιστιοσανίδα, είδη ψαρέματος, canoe, 
snowbike, κλπ, σύμφωνα με τις πρόσθετες οδηγίες στην ιστοσελίδα της Olympic Air. 

 
Μικρό Μέγεθος: Ο εξοπλισμός μικρού μεγέθους θα πρέπει να ζυγίζει έως 15 κιλά και δε θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 1.20 μέτρα. 
       
Μεσαίο Μέγεθος: Ο εξοπλισμός μεσαίου μεγέθους θα πρέπει να ζυγίζει μεταξύ 15 και 32 
κιλών και θα πρέπει να είναι σε διάσταση από 1.21 μέτρα έως 2.00 μέτρα. 
 
Μεγάλο Μέγεθος: Ο εξοπλισμός μεγάλου μεγέθους ζυγίζει πάνω από 32 κιλά και είναι 
μεγαλύτερος από 2 μέτρα. 
 
 

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες των ειδικών 
αποσκευών: 

 

Κατηγορία Είδος Εξοπλισμού Χρέωση 

 
Μικρό 

Γκολφ/Σκι/Θαλάσσιο Σκι 
* 

EUR 35,00 

Καταδυτικός Εξοπλισμός 

 
 

Μεσαίο 

Εξοπλισμός Ψαρέματος EUR 55,00 

Πυροβόλα 

Ποδήλατο, TANDEM 

Σανίδα του σερφινγκ 

Εξοπλισμός KITE 

 
 

Μεγάλο 

SNOWBIKE EUR 80,00 

WINDSURF 

Ανεμόπτερο 

Κανό 

Άλμα επί κοντώ 

*Το πρώτο σετ δεν έχει χρέωση 
 
 



 
Θα πρέπει να γνωρίζετε: 
 

 Για τα βρέφη (0-2 ετών) υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς μιας αποσκευής έως 20 
κιλά. 

 Οι νέοι όροι μεταφοράς ισχύουν μόνο για τις πτήσεις που πραγματοποιούνται με 
αεροσκάφη της Olympic Air. 

 Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί το ταξίδι θα πιστωθεί η αντίστοιχη 
προπληρωμή, υπέρβαρης ή/ και πρόσθετης αποσκευής. 

 Για τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2012 ισχύουν οι όροι 
μεταφοράς αποσκευών που βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα . 

http://www.olympicair.com/2641-el-gr.cmt

