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Αν και είναι πολύ διαδεδομένες σήμερα σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και άλλες εφαρμογές, οι 
μπαταρίες μπορεί να αποτελέσουν πηγή επικίνδυνης θερμότητας, σπινθήρων ή πυρκαγιάς εάν συσκευαστούν με 
ακατάλληλο τρόπο για αποστολή. Για τον λόγο αυτό, οι πελάτες της UPS® πρέπει να ακολουθούν τους ισχύοντες 
κανονισμούς ασφαλείας και τις κατάλληλες προφυλάξεις όταν προετοιμάζουν μπαταρίες για μεταφορά. Οι 
αποστολές μπαταριών μπορεί να υπόκεινται σε κανονισμούς ασφαλείας των Η.Π.Α. και διεθνείς κανονισμούς 
ασφαλείας και, λόγω των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με παραβιάσεις αυτών των κανονισμών, θα 
μπορούσαν να επιβληθούν πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις στα άτομα που δεν ακολουθούν τους κανονισμούς κατά 
τη συσκευασία των αποστολών τους.

Η UPS έχει συντάξει αυτόν τον επεξηγηματικό οδηγό για να σας βοηθήσει να συσκευάσετε και να αποστείλετε 
με ασφάλεια πολλούς τύπους μπαταριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως με αλκαλικές ή ορισμένες 
μη διαρρέουσες μπαταρίες μολύβδου-οξέος, οι ευθύνες σας μπορεί να περιορίζονται σε απλά βήματα όπως: 
επιλογή ισχυρής εξωτερικής συσκευασίας, προσεκτική προστασία των ακροδεκτών της μπαταρίας για την 
αποφυγή δημιουργίας σπινθήρων ή βραχυκυκλώματος και προσεκτική προετοιμασία των εσωτερικών μερών 
του δέματος για τη διατήρηση των εργαλείων ή άλλων μεταλλικών αντικειμένων μακριά από τις μπαταρίες.

Άλλοι τύποι μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των τύπων ιόντων λιθίου και λιθίου μετάλλου, μπορεί να 
διέπονται πλήρως από κανονισμούς ως επικίνδυνα υλικά (επίσης γνωστά και ως επικίνδυνα αγαθά) για μεταφορά, 
απαιτώντας — επιπρόσθετα στις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας — τη χρήση εξειδικευμένης συσκευασίας, 
ειδικής σήμανσης κινδύνου και ειδικών εγγράφων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
κανονισμούς.

Όλοι οι αποστολείς απαιτείται να κατανοούν και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς και 
τις χρεώσεις της UPS. Ο παρών οδηγός παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με αποστολές που διέπονται 
από τους κανονισμούς που έχουν δημοσιευθεί από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA), 
http://www.iata.org και το Γραφείο Ασφάλειας Σωληνώσεων και Επικίνδυνων Υλικών (PHMSA) του Υπουργείου 
Μεταφορών των Η.Π.Α., http://phmsa.dot.gov/hazmat. Επιπλέον, εφαρμόζονται άλλες διεθνείς ρυθμιστικές 
απαιτήσεις, όπως ο Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (IMDG), οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για 
την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR ή οι Καναδικοί Κανονισμοί για τη Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (TDGR).

Πώς να συσκευάσετε και να αποστείλετε 
μπαταρίες με ασφάλεια

Προστασία των μπαταριών και των 
ακροδεκτών
Κατά την αποστολή σχεδόν οποιασδήποτε μπαταρίας, πρέπει να 
προστατεύετε όλους τους ακροδέκτες από βραχυκυκλώματα που 
μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Προστατέψτε τους ακροδέκτες 
καλύπτοντάς τους εξ ολοκλήρου με μονωτικό, μη αγώγιμο υλικό 
(π.χ. χρησιμοποιώντας ηλεκτρολογική ταινία ή κλείνοντας κάθε 
μπαταρία ξεχωριστά σε πλαστική σακούλα) ή συσκευάζοντας 
κάθε μπαταρία σε τελείως κλειστή εσωτερική συσκευασία για να 
διασφαλίσετε ότι οι εκτεθειμένοι ακροδέκτες προστατεύονται.

•  Συσκευάστε τις μπαταρίες για την αποφυγή της σύνθλιψης ή της 
καταστροφής τους, καθώς και για την αποφυγή της μετατόπισής 
τους κατά τη διάρκεια της διακίνησης.

•  Διατηρείτε πάντα τα μεταλλικά αντικείμενα ή άλλα υλικά που 
μπορούν να βραχυκυκλώσουν τους ακροδέκτες της μπαταρίας 
μακριά από τις μπαταρίες (π.χ. χρησιμοποιώντας ξεχωριστό 
εσωτερικό κουτί για τις μπαταρίες).

Σημείωση: Για να αποφύγετε πυρκαγιά, καμία συσκευή με εγκατεστημένες 
μπαταρίες δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 
Προστατέψτε διακόπτες που μπορεί να ενεργοποιηθούν τυχαία. Ακόμα και 
πολύ απλές συσκευές, όπως φακοί ή επαναφορτιζόμενα τρυπάνια, μπορεί να 
παράγουν επικίνδυνα επίπεδα θερμότητας εάν ενεργοποιηθούν τυχαία.

Ανακληθείσες μπαταρίες ή μπαταρίες προς 
ανακύκλωση
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε Αεροπορικές υπηρεσίες για να αποστείλετε 
μπαταρίες που ανακαλούνται από τον κατασκευαστή για λόγους 
ασφαλείας, καθώς τέτοιες αποστολές απαγορεύονται από τους 
κανονισμούς (δηλ. Κανονισμοί Επικίνδυνων Αγαθών της IATA, 
Ειδική Διάταξη A154). Επίσης, μπαταρίες που συγκεντρώνονται για 
ανακύκλωση δεν μπορούν να αποσταλούν μέσω Αεροπορικών 
υπηρεσιών: https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/
service/index.html. Η υπηρεσία UPS® Ground μεταξύ Αλάσκας, 
Χαβάης ή Πουέρτο Ρίκο και των ηπειρωτικών Η.Π.Α. δεν είναι 
διαθέσιμη για μπαταρίες που ανακαλούνται ή προορίζονται για 
ανακύκλωση, καθώς οι αποστολές προς ή από αυτά τα σημεία 
πρέπει να διανύσουν μέρος της διαδρομής αεροπορικώς για 
τουλάχιστον ένα τμήμα της απόστασης.

Οι πελάτες που επιθυμούν να μεταφέρουν κατεστραμμένες, 
ελαττωματικές ή ανακληθείσες (DDR) μπαταρίες πρέπει να 
λάβουν προέγκριση από την UPS. Η UPS δέχεται αποστολές DDR 
μόνο μέσω της υπηρεσίας Ground Continental U.S. Service σε 
συσκευασία ειδικής άδειας σχεδιασμένη για να περιορίσει τυχόν 
θερμικό συμβάν. Καλέστε την τοπική σας Ομάδα Πωλήσεων για 
περισσότερες πληροφορίες.

http://www.iata.org
http://phmsa.dot.gov/hazmat
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/index.html
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Ηλεκτρονικά προϊόντα για επισκευή
Κατά την αποστολή εξοπλισμού για επισκευές, όπως ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που λειτουργούν 
με μπαταρία, εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος υπερθέρμανσης της 
συσκευής, η συσκευή θα πρέπει να αποσταλεί χωρίς μπαταρίες.

Ρυθμιστικοί οργανισμοί
Τι σημαίνουν οι συντομογραφίες “IATA” και “PHMSA”; 
Η IATA είναι η International Air Transport Association (Διεθνής Ένωση 
Αεροπορικών Μεταφορών). Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου 
που αναπτύσσει εμπορικά πρότυπα και δημοσιεύει τους Κανονισμούς 
Επικίνδυνων Αγαθών, στους οποίους περιλαμβάνονται πρότυπα για τη διεθνή 
αεροπορική μεταφορά επικίνδυνων αγαθών. Οι Κανονισμοί Επικίνδυνων 
Αγαθών της IATA βασίζονται στις Τεχνικές Οδηγίες για την Ασφαλή Μεταφορά 
Επικίνδυνων Αγαθών Αεροπορικώς του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 
Αεροπορίας (ICAO). Ο ICAO είναι ένα όργανο των Ηνωμένων Εθνών με 
αρμοδιότητα επί των θεμάτων των διεθνών αεροπορικών μεταφορών.

Το PHMSA είναι το Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration 
(Γραφείο Ασφάλειας Σωληνώσεων και Επικίνδυνων Υλικών) του Υπουργείου 
Μεταφορών των Η.Π.Α., το οποίο αναπτύσσει κανονισμούς για τη μεταφορά 
επικίνδυνων αγαθών με όλους τους τρόπους εντός των Η.Π.Α.

Τύποι μπαταριών
Σήμερα υπάρχει μια ποικιλία διαθέσιμων μπαταριών και, όταν βρίσκονται σε 
διακίνηση, πολλές διέπονται από κανονισμούς ως επικίνδυνα υλικά (επίσης 
γνωστά ως επικίνδυνα αγαθά) που μπορούν να αποσταλούν με την UPS μόνο 
από αποστολείς με συμβάσεις για υπηρεσία επιβλαβών υλικών/επικίνδυνων 
αγαθών.

Αναγνωριστικός 
αριθμός Σωστό όνομα αποστολής και περιγραφή

Κατηγορία 
κινδύνου

UN2794 Μπαταρίες, υγρές, γεμισμένες με οξύ 8

UN2795 Μπαταρίες, υγρές, γεμισμένες με αλκάλια 8

UN2800 Μπαταρίες, υγρές, μη διαρρέουσες 8

UN3028 Μπαταρίες, ξηρές, που περιέχουν στερεό 
υδροξείδιο του καλίου 8

UN3090 Μπαταρίες λιθίου μετάλλου 9

UN3091

Μπαταρίες λιθίου μετάλλου που 
περιέχονται σε εξοπλισμό ή μπαταρίες 
λιθίου μετάλλου συσκευασμένες μαζί με 
εξοπλισμό

9

UN3292 Μπαταρίες, που περιέχουν νάτριο 4.3

UN3480 Μπαταρίες ιόντων λιθίου 9

UN3481
Μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται 
σε εξοπλισμό ή μπαταρίες ιόντων λιθίου 
συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό

9

Ορισμένοι από τους τύπους μπαταριών που παρατίθενται παραπάνω μπορεί 
να αποστέλλονται στα πλαίσια ρυθμιστικών εξαιρέσεων που παρέχουν 
απαλλαγή από τις πλήρεις απαιτήσεις των κανονισμών για επιβλαβή 
υλικά/επικίνδυνα αγαθά. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένοι τύποι μπαταριών 
(π.χ. συμβατικές μπαταρίες ξηρού στοιχείου ή αλκαλικές μπαταρίες σε 
καταναλωτικά μεγέθη) που δεν υπόκεινται σε κανέναν κανονισμό, υπό την 
προϋπόθεση ότι προστατεύονται επαρκώς από βραχυκύκλωμα.

Παρά το γεγονός ότι το παρόν έγγραφο είναι σχεδιασμένο για να επισημάνει τις πρακτικές 
ασφαλείας για τους πελάτες της UPS που συσκευάζουν και αποστέλλουν μπαταρίες, δεν 
αντικαθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε 
τους Κανονισμούς Επικίνδυνων Υλικών του Υπουργείου Μεταφορών (DOT) των Η.Π.Α. 
(49 CFR). Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τις ηλεκτρονικές πληροφορίες του DOT στο 
http://phmsa.dot.gov/hazmat ή να καλέσετε το Κέντρο Πληροφοριών Επικίνδυνων Υλικών 
του DOT στο 1-800-467-4922.  
Οι διεθνείς αεροπορικές αποστολές μπορεί επιπροσθέτως να υπόκεινται στους 
Κανονισμούς Επικίνδυνων Αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA). 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.iata.org ή ελέγξτε 
τους τοπικούς κανονισμούς.

http://www.iata.org
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Τύποι μπαταριών (συνέχεια)
Υγρές μπαταρίες (UN2794 και UN2795)  
Αυτές οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτοκίνητα, ηλεκτρικά 
αναπηρικά αμαξίδια, περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, ορισμένες πηγές 
συνεχούς τροφοδοσίας υπολογιστών και άλλες εφαρμογές. Περιέχουν 
ιδιαιτέρως διαβρωτικό οξύ ή αλκάλια και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές 
από βραχυκύκλωμα. Όλοι οι ακροδέκτες πρέπει να προστατεύονται από 
βραχυκύκλωμα και οι μπαταρίες να συσκευάζονται και να ελέγχονται σύμφωνα 
με το 49 CFR 173.159 για αποστολές στις Η.Π.Α. ή την Ενότητα 5, Οδηγία 
Συσκευασίας 870 της IATA. Σημειώστε ότι ανεξάρτητα από το επίπεδο υπηρεσίας, 
οι αποστολές μικρών δεμάτων πρέπει να χρησιμοποιούν συσκευασία που 
περιγράφεται για αεροπορική αποστολή — π.χ. οι αεροπορικές αποστολές 
πρέπει να περιλαμβάνουν επένδυση αδιαπέραστη από τα οξέα ή τα αλκάλια, 
ή να περιλαμβάνουν επαρκώς ισχυρή συμπληρωματική συσκευασία με 
επαρκείς σφραγίσεις για την αποφυγή διαφυγής του ηλεκτρολυτικού υγρού 
σε περίπτωση διαρροής (βλ. Σχήματα 1 και 2). Όσον αφορά το Σχήμα 2, τα 
δέματα πρέπει συσκευάζονται χρησιμοποιώντας επένδυση αδιαπέραστη 
από διαρροές. Μια δυνατή πλαστική σακούλα ανθεκτική στον διαβρωτικό 
ηλεκτρολύτη είναι ένας τρόπος να δημιουργηθεί επένδυση αδιαπέραστη από 
διαρροές. Πρέπει να πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις για τα έγγραφα 
αποστολής/Δηλώσεις για Επικίνδυνα Αγαθά.

Κλειστή 
επένδυση 
αδιαπέραστη 
από διαρροές

Σχήμα 2 
Δείγμα συσκευασίας για 
πολλαπλές υγρές μπαταρίες

Μη διαρρέουσες μπαταρίες (UN2800) 
Αυτές οι μπαταρίες μπορεί να μην υπόκεινται στους Κανονισμούς 
Επικίνδυνων Υλικών εάν πληρούν τις δοκιμές διαφορικής πίεσης και 
δονήσεων του 49 CFR 173.159 και εάν φέρουν ευδιάκριτη και ανθεκτική 
σήμανση “NONSPILLABLE” (ΜΗ ΔΙΑΡΡΕΟΥΣΑ) ή “NONSPILLABLE BATTERY” 
(ΜΗ ΔΙΑΡΡΕΟΥΣΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) στην εξωτερική συσκευασία (βλ. Σχήμα 3). Η 
συμμόρφωση με το 49 CFR 173.159a είναι υποχρεωτική και οι μπαταρίες 
πρέπει να προετοιμάζονται για μεταφορά με τέτοιον τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται το βραχυκύκλωμα και η ακούσια ενεργοποίηση οποιωνδήποτε 
συσκευών ή εξοπλισμού στο δέμα.

Οι αποστολές για μη διαρρέουσες μπαταρίες οξέος ή αλκαλίων που 
προετοιμάζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Επικίνδυνων Αγαθών 
της IATA πρέπει να δηλώνονται πλήρως και να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας Συσκευασίας 872.

Οι μη διαρρέουσες μπαταρίες οξέος ή αλκαλίων που συμμορφώνονται 
με ορισμένες πρόσθετες δοκιμές δεν υπόκεινται σε οποιουσδήποτε 
κανονισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι ακροδέκτες είναι προστατευμένοι 
από βραχυκύκλωμα. Αυτές οι πρόσθετες απαιτήσεις, οι οποίες δηλώνονται 
στο 49 CFR 173.159a(d) και στην Ενότητα 4.4, Ειδική Διάταξη A67 της 
IATA, απαιτούν η μπαταρία να μην περιέχει υγρό που ρέει ελεύθερα 
και ο ηλεκτρολύτης δεν πρέπει να ρέει από ένα ραγισμένο περίβλημα 
στους 55°C (131°F). Η μπαταρία και η συσκευασία πρέπει να φέρουν την 
επισήμανση “NONSPILLABLE” (ΜΗ ΔΙΑΡΡΕΟΥΣΑ) ή “NONSPILLABLE BATTERY” 
(ΜΗ ΔΙΑΡΡΕΟΥΣΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ).

Σχήμα 1 
Δείγμα εξωτερικής 

συσκευασίας για υγρές 
μπαταρίες

Σχήμα 3 
Δείγμα συσκευασίας 
για μη διαρρέουσες 
μπαταρίες

Ισχυρή εξωτερική  
συσκευασία

Προστασία των ακροδεκτών

Μη αγώγιμο διαχωριστικό

Μονωτικό καπάκι

Εσωτερικός περιέκτης
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Τύποι μπαταριών (συνέχεια)
Ξηρές μπαταρίες, που περιέχουν στερεό υδροξείδιο του καλίου (UN3028)  
Στις Η.Π.Α., αυτές οι μπαταρίες πρέπει να προετοιμάζονται σύμφωνα με 
την Ειδική Διάταξη 237 του 49 CFR 172.102, η οποία δηλώνει ότι τα υλικά 
UN3028 “πρέπει να προετοιμάζονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του 173.159(a) και (c). Για τη μεταφορά με αεροσκάφος, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του 173.159(b)(2)”. Οι διεθνείς αεροπορικές 
αποστολές αυτών των τύπων μπαταριών πρέπει να συμμορφώνονται με την 
Οδηγία Συσκευασίας 871 της IATA.

Μπαταρίες, που περιέχουν νάτριο (UN3292) 
Αυτές οι μπαταρίες δεν είναι αποδεκτές στο περιβάλλον δεμάτων της UPS.

Ξηρές μπαταρίες, σφραγισμένες, N.O.S. (χωρίς άλλο προσδιορισμό) 
Αυτές οι μπαταρίες τυπικά χρησιμοποιούνται για φορητές εφαρμογές 
τροφοδοσίας, είναι ερμητικά σφραγισμένες και γενικά χρησιμοποιούν 
μέταλλα (άλλα από μόλυβδο) ή/και άνθρακα ως ηλεκτρόδια. Πρέπει να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην Ειδική Διάταξη 130 
του 49 CFR 172.102, η οποία περιλαμβάνει την πρόληψη της επικίνδυνης 
ανάπτυξης θερμότητας από βραχυκύκλωμα ή ζημιά. Στα πλαίσια της 
IATA, πρέπει να τηρείται η Ειδική Διάταξη A123, η οποία περιλαμβάνει την 
προστασία των εκτεθειμένων ακροδεκτών από βραχυκύκλωμα και την 
προστασία από τυχαία ενεργοποίηση της μπαταρίας.

Άλλες μπαταρίες 
Αν και τα συνήθη ξηρά στοιχεία (π.χ. μπαταρίες AA, C, D) μπορεί να μην 
υπόκεινται σε κανονισμούς ως επικίνδυνα υλικά, όλες οι μπαταρίες μπορούν 
να προκαλέσουν πυρκαγιές από βραχυκύκλωμα εάν οι μπαταρίες και οι 
ακροδέκτες δεν προστατεύονται. Κάθε αποστολή μπαταριών πρέπει να 
πληροί όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην Ειδική Διάταξη 130 
του 49 CFR 172.102, η οποία περιλαμβάνει την πρόληψη της επικίνδυνης 
ανάπτυξης θερμότητας από βραχυκύκλωμα ή ζημιά. Για τα αεροπορικά 
δέματα που περιέχουν μπαταρίες ξηρού στοιχείου με τάση (ηλεκτρικό 
δυναμικό) που υπερβαίνει τα εννέα volt, πρέπει να επισημαίνονται στο δέμα 
οι λέξεις “Not restricted” (Δεν υπόκειται σε περιορισμούς) υποδεικνύοντας 
τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Η ισοδύναμη απαίτηση για αποστολές 
της IATA βρίσκεται στην Ενότητα 4.4 των Κανονισμών Επικίνδυνων Αγαθών της 
IATA, ως Ειδική Διάταξη A123 (βλ. Σχήμα 4).

Σχήμα 4 
Δείγμα συσκευασίας για μπαταρίες ξηρού 
στοιχείου

Μπαταρίες λιθίου 
(UN3090, UN3091, UN3480, UN3481)

Ρυθμιστικές αλλαγές  
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι κανονισμοί που ισχύουν για τις μπαταρίες λιθίου αλλάζουν 
διαρκώς. Η UPS θα επικαιροποιεί αυτό το έγγραφο καθοδήγησης το συντομότερο δυνατόν. 
Οι αποστολείς μπαταριών λιθίου πρέπει να παραμένουν ενήμεροι για τις αλλαγές.

Τα έγγραφα της περίληψης δοκιμών UN38.3 πρέπει να καθίστανται 
διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος  
«Οι κατασκευαστές και οι μεταγενέστεροι διανομείς στοιχείων ή μπαταριών 
που έχουν κατασκευαστεί μετά τις 30 Ιουνίου 2003 πρέπει να καθιστούν 
διαθέσιμη την περίληψη των δοκιμών, όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο Δοκιμών 
και Κριτηρίων του ΟΗΕ, Μέρος III, υποενότητα 38.3, παράγραφος 38.3.5». 
IATA 3.9.2.6.1(g).

Κάθε αποστολέας μπαταριών λιθίου μέσω αεροπορικής μεταφοράς έχει 
την ευθύνη να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 3.9.2.6.1(g) της IATA από 
την 01 Ιανουαρίου 2020. Οι κανονισμοί ADR έχουν ενσωματώσει αυτήν την 
απαίτηση στις επίγειες μεταφορές (01 Ιουλίου 2019) και αναμένεται ότι άλλα 
σύνολα κανονισμών θα έχουν την ίδια απαίτηση στο εγγύς μέλλον.

Αυτό ισχύει για όλες τις αποστολές μπαταριών ιόντων λιθίου και 
μετάλλου είτε μόνες τους, είτε τοποθετημένες μέσα σε εξοπλισμό, 
συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό ή ενώ τροφοδοτούν ένα όχημα. 

Δεν αναμένεται από τον αποστολέα/διανομέα να παρέχει αντίγραφα σε χαρτί 
με κάθε αποστολή που περιέχει μπαταρίες λιθίου. Τα έγγραφα κανονιστικής 
καθοδήγησης ενθαρρύνουν τη χρήση τεχνολογίας για τη διευκόλυνση της 
διαθεσιμότητας κατόπιν αιτήματος (όπως συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η UPS δεν θα απαιτήσει μια περίληψη των δοκιμών με κάθε αποστολή, αλλά 
είναι ευθύνη του αποστολέα να έχει άμεσα διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες κατόπιν 
αιτήματος. Η υπηρεσία ενδέχεται να διακοπεί εάν ο αποστολέας δεν είναι σε θέση να 
συμμορφωθεί όταν του ζητηθεί.

Σχετικά με τις μπαταρίες λιθίου 
Επειδή οι μπαταρίες λιθίου είναι σχεδιασμένες για να παρέχουν υψηλά επίπεδα 
ισχύος, η ηλεκτρική ενέργεια σε αυτές τις μπαταρίες είναι σημαντική, το 
οποίο σημαίνει ότι τέτοιες μπαταρίες μπορούν μερικές φορές να παράγουν 
μεγάλες ποσότητες ενέργειας εάν βραχυκυκλωθούν. Επιπλέον, το χημικό 
περιεχόμενο αυτών των μπαταριών μπορεί να αναφλεγεί εάν υποστούν ζημιά ή 
εάν σχεδιαστούν ή συναρμολογηθούν με ακατάλληλο τρόπο. Για τους λόγους 
αυτούς, υπάρχουν κανονισμοί ασφαλείας που διέπουν την αποστολή αυτών 
των τύπων μπαταριών. Οι αποστολείς πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
ισχύοντες κανονισμούς που δημοσιεύονται από το PHMSA ή/και την IATA.

Ενώ όλες οι μπαταρίες λιθίου είναι ταξινομημένες ως επικίνδυνα υλικά 
(αναφερόμενα επίσης και ως επικίνδυνα αγαθά), υπάρχουν εξαιρέσεις για 
συνήθη μικρά μεγέθη αυτών των μπαταριών, οι οποίες απλουστεύουν τους 
κανόνες για την αεροπορική αποστολή αυτών των ειδών. Η UPS δέχεται 
τέτοιες συνήθεις μπαταρίες λιθίου στα πλαίσια αυτών των μειωμένων 
κανονισμών μόνο όταν οι μπαταρίες είναι συσκευασμένες μαζί με ή 
περιέχονται σε εξοπλισμό (UN3091, UN3481). 

Για την UPS, όλες οι αεροπορικές αποστολές μπαταριών ιόντων λιθίου ή 
λιθίου μετάλλου που αποστέλλονται χωρίς εξοπλισμό (UN3090, UN3480) 
πρέπει να υπόκεινται πλήρως στους κανονισμούς ως επικίνδυνα αγαθά, το 
οποίο απαιτεί μια σύμβαση Επικίνδυνων Αγαθών της UPS. 

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τους κανόνες για την αποστολή αυτών των 
μικρών μπαταριών λιθίου όταν είναι συσκευασμένες μαζί με ή περιέχονται 
σε εξοπλισμό για την οποία η UPS δεν απαιτεί σύμβαση Επικίνδυνων Αγαθών 
της UPS.

Υλικό 
αντικραδασμικής 
προστασίας

Συσκευασία  
τύπου μπλίστερ

Διαχωριστικό
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Αποστολή μπαταριών λιθίου με αεροπορική υπηρεσία 
Οι κανονισμοί διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο μπαταρίας λιθίου που 
αποστέλλετε (ιόντων λιθίου ή λιθίου μετάλλου) και το εάν αποστέλλετε 
μπαταρίες συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό ή μπαταρίες που περιέχονται 
σε εξοπλισμό. 

Υπενθύμιση: Η UPS δεν δέχεται αποστολές UN3090 ή UN3480 Ενότητας II στις 
αεροπορικές υπηρεσίες. Αυτές οι αποστολές πρέπει να υπόκεινται πλήρως 
στους κανονισμούς για αποστολές επικίνδυνων αγαθών, οι οποίες απαιτούν 
σύμβαση επικίνδυνων αγαθών της UPS.

Η UPS έχει πρόσθετες απαιτήσεις σήμανσης για αεροπορικές αποστολές 
UN3481 και UN3091 προετοιμασμένες και επισημασμένες σύμφωνα με την 
Ενότητα II της σχετικής Οδηγίας Συσκευασίας. Παρακαλούμε ανατρέξτε 
στην Παραλλαγή 5X-07 της IATA. Σημειώστε ότι αυτό είναι προαιρετικό 
για αποστολές με προέλευση και προορισμό εντός των γεωγραφικά 
συνεχόμενων 48 πολιτειών των Η.Π.Α., εκτός της Αλάσκας και της Χαβάης. 
http://www.iata.org/

Η UPS απαιτεί όλοι οι αποστολείς που πραγματοποιούν αεροπορικές 
αποστολές μπαταριών λιθίου μετάλλου να διαθέτουν έγκριση πριν την 
αποστολή. Αυτό είναι επιπρόσθετο σε μια σύμβαση Επικίνδυνων Αγαθών 
εάν απαιτείται. Παρακαλούμε ανασκοπήστε τις απαιτήσεις για έγκριση 
μπαταριών λιθίου μετάλλου: https://www.ups.com/content/us/en/
resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html

Αποστολή μπαταριών λιθίου με χερσαία υπηρεσία 
Η.Π.Α. μόνο: Ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις βάρους και σήμανσης για τις 
οδικές αποστολές μπαταριών λιθίου στις Η.Π.Α. Οι απαιτήσεις διαφέρουν 
ανάλογα με τον τύπο μπαταρίας λιθίου που αποστέλλετε (ιόντων λιθίου ή 
λιθίου μετάλλου) και το εάν αποστέλλετε μπαταρίες συσκευασμένες χωρίς 
εξοπλισμό, μπαταρίες συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό, ή μπαταρίες 
που περιέχονται σε εξοπλισμό. (Βλ. σελίδες 7, 9 και 11 για περισσότερη 
καθοδήγηση.)

Εκτός των Η.Π.Α.: Οι περισσότεροι κανονισμοί χερσαίων μεταφορών 
όπως οι ADR και TDGR περιλαμβάνουν εξαιρέσεις για την αποστολή μικρών 
μπαταριών λιθίου. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για να διασφαλίσετε 
τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε παραλλαγές σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο. 

Η υπηρεσία UPS® Ground προς ή από την Αλάσκα, τη Χαβάη ή το Πουέρτο Ρίκο και 
πολλά μικρά νησιά πρέπει επίσης να διανύσει μέρος της διαδρομής αεροπορικώς 
για τουλάχιστον ένα τμήμα της απόστασης. Τέτοιες υπηρεσίες δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για μπαταρίες λιθίου.

Ποιοί είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορώ να αποτρέψω τη 
βραχυκύκλωση ή την ενεργοποίηση μπαταριών λιθίου μέσα στην αποστολή 
μου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους; 
Ένας σημαντικός κίνδυνος της αποστολής μπαταριών λιθίου είναι η 
βραχυκύκλωση μιας μπαταρίας ή η κατά λάθος ενεργοποίησή της κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να συσκευάζονται έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα βραχυκύκλωσης ή ενεργοποίησης 
(βλ. σχήμα 5 για ένα παράδειγμα). Φροντίστε να μην έρχονται οι μπαταρίες 
σε επαφή με άλλες μπαταρίες, αγώγιμες επιφάνειες ή μεταλλικά αντικείμενα 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Οι κανονισμοί συνιστούν τη 
συσκευασία κάθε μεμονωμένου στοιχείου και μπαταρίας σε εσωτερική 
συσκευασία που το/την περικλείει εντελώς και αποτελείται από μη αγώγιμο 
υλικό (π.χ. πλαστικό σακουλάκι), καθώς και την εξασφάλιση της προστασίας 
των εκτεθειμένων πόλων ή ακροδεκτών με μη αγώγιμα καπάκια ή ταινία 
ή με άλλο παρόμοιο μέσο. Συνιστούν επίσης τη σταθεροποίηση των 
μπαταριών με υλικό αντικραδασμικής προστασίας και τη συσκευασία τους 
με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπεται η μετατόπισή τους κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς ή η απόσπαση των καπακιών από τους ακροδέκτες. Μη 
χρησιμοποιείτε φακέλους ή άλλες συσκευασίες με μαλακή επιφάνεια. 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της IATA για πρόσθετες συμβουλές 
και καθοδήγηση: http://www.iata.org/lithiumbatteries.

Τύποι μπαταριών λιθίου
Υπάρχουν δύο βασικά είδη μπαταριών λιθίου, τα οποία περιέχουν και τα 
δύο πολύ μεγάλα επίπεδα ενέργειας:

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) είναι επαναφορτιζόμενες.

•  Μερικές φορές ονομάζονται “δευτερεύουσες μπαταρίες λιθίου”

•  Σε αυτές περιλαμβάνονται μπαταρίες λιθίου πολυμερούς (Li-Po)

•  Αυτές οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται συχνά σε συνηθισμένες 
ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και φορητούς 
υπολογιστές

Οι μπαταρίες λιθίου μετάλλου συνήθως είναι μη επαναφορτιζόμενες.

•  Μερικές φορές ονομάζονται “πρωτεύουσες μπαταρίες λιθίου”

Σχήμα 5 
Δείγμα συσκευασίας 
μπαταριών λιθίου

 Συσκευασία τύπου 
μπλίστερ

 Υλικό αντικραδασμικής 
προστασίας

 Διαχωριστικό

Blister Pack

Cushioning

Divider

http://www.iata.org/
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/responsible/lithium-battery-preapproval.html?srch_pos=1&srch_phr=lithium+metal
http://www.iata.org/lithiumbatteries
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Γενικοί κανονισμοί και συχνές ερωτήσεις 
Ισχύουν τα όρια ποσοτήτων για στοιχεία και μπαταρίες και για τις μαζικές 
συσκευασίες; Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού, τι θεωρείται 
ότι είναι το “δέμα”; 
Μια μαζική συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση 
διαφόρων δεμάτων που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για αποστολή, 
αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσετε ότι δεν μπορούν να 
ομαδοποιηθούν όλες οι αποστολές μπαταριών λιθίου σε μία μαζική 
συσκευασία. Μπαταρίες ιόντων λιθίου ή λιθίου μετάλλου που έχουν 
συσκευαστεί με ή περιέχονται σε εξοπλισμό, οι οποίες είναι προετοιμασμένες 
σύμφωνα με την Ενότητα II των Οδηγιών Συσκευασίας 966, 967, 969 ή 970 της 
IATA σε ατομικές συσκευασίες που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς 
μπορούν να ομαδοποιηθούν εντός μιας μαζικής συσκευασίας. Ωστόσο, τα 
μεμονωμένα δέματα απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαραίτητες 
απαιτήσεις (όπως περιορισμοί στο καθαρό βάρος των μπαταριών ή στην 
ικανότητα να αντέξουν σε δοκιμή πτώσης 1,2 μέτρων, ανάλογα με την 
περίπτωση). Η μαζική συσκευασία πρέπει να επισημαίνεται με τη λέξη 
“overpack” (μαζική συσκευασία) και να επισημαίνεται με την κατάλληλη 
σήμανση μπαταριών λιθίου. Βλ. το Σχήμα 6 παρακάτω.

Τι σημαίνει η συντομογραφία “Wh”; 
Η συντομογραφία “Wh” σημαίνει “βατώρα”. Είναι μια μέτρηση που 
επισημαίνει τη χωρητικότητα σε ενέργεια ενός στοιχείου ή μιας μπαταρίας 
ιόντων λιθίου (αμπερώρες x τάση = βατώρες).

Τι είναι η “κατάσταση φόρτισης” ή SoC; 
Αυτός ο όρος αναφέρεται στο ποσοστό της ηλεκτρικής αποθηκευμένης 
χωρητικότητας σε ένα επαναφορτιζόμενο στοιχείο ή μπαταρία (π.χ. στοιχεία 
ή μπαταρίες ιόντων λιθίου) που είναι διαθέσιμη για χρήση. Μια πλήρως 
φορτισμένη μπαταρία ιόντων λιθίου έχει κατάσταση φόρτισης (SoC) 100%. 
Η έρευνα έχει καταδείξει ότι για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, μειωμένη SoC 
μπορεί να παρέχει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς και να μειώσει την πιθανότητα θερμικού επεισοδίου. Σύμφωνα 
με την IATA, η SoC όλων των μπαταριών ιόντων λιθίου (χωρίς εξοπλισμό) που 
αποστέλλονται αεροπορικώς δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%.

Τι είναι μια “μπαταρία μπουτόν”; 
Μια μπαταρία μπουτόν είναι μια μικρή στρογγυλή πλακέ μπαταρία με ύψος 
μικρότερο της διαμέτρου της1, η οποία συχνά αποκαλείται και “μπαταρία-
κέρμα”. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται σε ρολόγια χειρός, υπολογιστές, 
ηλεκτρονικά ρολόγια, παιδικά παιχνίδια και άλλες εφαρμογές.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ “στοιχείου” και “μπαταρίας” σύμφωνα με 
αυτόν τον κανονισμό; 
•  Μια μπαταρία είναι ένα ή περισσότερα στοιχεία ηλεκτρικά συνδεδεμένα 

μεταξύ τους με μόνιμο τρόπο και περιλαμβάνει περίβλημα, ακροδέκτες και 
σημάνσεις.

Σημείωση: Στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού, τα “πακέτα μπαταριών”, οι “μονάδες” ή οι 
“συστοιχίες μπαταριών” αντιμετωπίζονται ως μπαταρίες.

•  Ένα στοιχείο είναι μια μεμονωμένη ηλεκτροχημική μονάδα με δικό 
της περίβλημα. Διαθέτει ένα θετικό και ένα αρνητικό ηλεκτρόδιο που 
παρουσιάζουν διαφορά τάσης μεταξύ των δύο πόλων της.1

Σημείωση: Πολλά στοιχεία μπορεί να αποκαλούνται “μπαταρία” ή “μπαταρία ενός 
στοιχείου” σε ανεπίσημες συζητήσεις, αλλά στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού ένα 
μεμονωμένο στοιχείο πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν τα “στοιχεία” 
και μόνο. Για παράδειγμα, “στοιχείο” είναι ένα πρωτεύον στοιχείο λιθίου CR123 που 
χρησιμοποιείται σε φωτογραφικές μηχανές και φακούς.

Οδηγίες για την αποστολή power banks μπαταριών λιθίου 
Οι Κανονισμοί Επικίνδυνων Αγαθών IATA 2017 και η συμπληρωματική 
Καθοδήγηση για Μπαταρίες Λιθίου της IATA διευκρινίζουν ότι τα πακέτα 
μπαταριών, οι μονάδες ή οι συστοιχίες μπαταριών, συχνά γνωστά ως power 
banks ή φορητοί φορτιστές, διέπονται από κανονισμούς ως μπαταρίες 
ιόντων λιθίου (UN3480). Οι αποστολές αυτές υπόκεινται στην απαίτηση της 
UPS ότι, όταν αποστέλλονται αεροπορικώς, όλες οι μπαταρίες ιόντων λιθίου 
και λιθίου μετάλλου πρέπει να αποστέλλονται ως επικίνδυνα αγαθά που 
υπόκεινται πλήρως σε κανονισμούς, το οποίο απαιτεί σύμβαση Επικίνδυνων 
Αγαθών της UPS. 

Ερωτήσεις κατάταξης που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν θα 
πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια εθνική αρχή της χώρας από την οποία 
ή εντός της οποίας ο αποστολέας επιθυμεί να αποστείλει μπαταρίες λιθίου.

Απαιτούμενες ετικέτες και σημάνσεις
Οι απαιτήσεις για τη χρήση ετικετών και σημάνσεων που περιγράφονται 
στην επόμενη σελίδα ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της υπό αποστολή 
μπαταρίας (ιόντων λιθίου ή λιθίου μετάλλου) και το εάν οι μπαταρίες είναι 
συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό ή περιέχονται σε εξοπλισμό.

Βλ. σελίδες 8 και 10 για το πώς και πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτές οι 
ετικέτες και σημάνσεις για τις αεροπορικές αποστολές μπαταριών λιθίου που 
είναι συσκευασμένες μαζί με ή περιέχονται σε εξοπλισμό, όπως απαιτείται 
από τους κανονισμούς. Βλ. σελίδες 9 και 11 και τις απαιτήσεις ετικετών 
και σημάνσεων για τις οδικές αποστολές. Να θυμάστε ότι οι αεροπορικές 
αποστολές μπαταριών ιόντων λιθίου (UN3480) και λιθίου μετάλλου 
(UN3090) χωρίς εξοπλισμό πρέπει να πραγματοποιούνται ως επικίνδυνα 
αγαθά που υπόκεινται πλήρως σε κανονισμούς όταν αποστέλλονται με την 
UPS, το οποίο απαιτεί σύμβαση Επικίνδυνων Αγαθών της UPS.

Τι σημαίνει “εξοπλισμός” σε σχέση με τις αποστολές μπαταριών λιθίου; 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου ή λιθίου 
μετάλλου μπορούν να ταξινομηθούν ως “συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό” 
ή “περιέχονται σε εξοπλισμό” όταν οι μπαταρίες συνοδεύουν ή είναι 
εγκατεστημένες μέσα σε μια συσκευή για την οποία οι μπαταρίες λιθίου θα 
παρέχουν ηλεκτρική ισχύ για λειτουργία.

Ποιες ετικέτες κινδύνου απαιτούνται; 
Για αποστολές που υπόκεινται πλήρως σε κανονισμούς, απαιτείται η 
ετικέτα Μπαταριών Λιθίου Κατηγορίας 9. Σημειώστε ότι η νέα ετικέτα είναι 
υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Σχήμα 6

Σήμανση μπαταρίας 
λιθίου και δήλωση 
OVERPACK (Μαζική 
συσκευασία)

Μεμονωμένες συσκευασίες 
(με σήμανση) εντός της 
μαζικής συσκευασίας

Μαζική συσκευασία

1 Πηγή: “Έγγραφο οδηγιών για μπαταρίες λιθίου της IATA: Μεταφορά μπαταριών λιθίου μετάλλου και ιόντων λιθίου”. IATA. 2016. Web. http://www.iata.org/lithiumbatteries 

ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ

http://www.iata.org/Pages/default.aspx
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Αεροπορικές αποστολές

Μπαταρίες ιόντων λιθίου 
συσκευασμένες μαζί με 
εξοπλισμό: 

Πρόσθετη σήμανση ως εξής:
–  Μπαταρίες ιόντων λιθίου 

συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό: 
“P.I. 966-II”*

Μπαταρίες ιόντων λιθίου που 
περιέχονται σε εξοπλισμό:
Για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται 
σε εξοπλισμό, δεν είναι απαραίτητη η 
σήμανση υπό την προϋπόθεση ότι (α) το δέμα 
δεν περιέχει περισσότερα από 4 στοιχεία ή 
2 μπαταρίες και (β) η αποστολή δεν περιέχει 
περισσότερα από δύο δέματα μπαταριών 
ιόντων λιθίου που περιέχονται σε εξοπλισμό. 

Πρόσθετη σήμανση ως εξής:
–  Μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται σε 

εξοπλισμό: “P.I. 967-II”*

Μπαταρίες λιθίου μετάλλου 
συσκευασμένες μαζί με 
εξοπλισμό: 

Πρόσθετη σήμανση ως εξής:
–  Μπαταρίες λιθίου μετάλλου 

συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό: 
“P.I. 969-II”*

– Μπαταρίες λιθίου μετάλλου που 
περιέχονται σε εξοπλισμό:
Για τις μπαταρίες λιθίου μετάλλου που 
περιέχονται σε εξοπλισμό, δεν είναι απαραίτητη 
η σήμανση υπό την προϋπόθεση ότι (α) το δέμα 
δεν περιέχει περισσότερα από 4 στοιχεία ή 
2 μπαταρίες και (β) η αποστολή δεν περιέχει 
περισσότερα από δύο δέματα μπαταριών λιθίου 
μετάλλου που περιέχονται σε εξοπλισμό.

Πρόσθετη σήμανση ως εξής:
–  Μπαταρίες λιθίου μετάλλου που περιέχονται σε 

εξοπλισμό: “P.I. 970-II”*

Οδικές αποστολές

Για οδικές αποστολές, οι σημάνσεις που φαίνονται παραπάνω είναι κοινές στις περισσότερες χώρες στον κόσμο (βλ. ADR SP 188, TDGR SP 34 ή ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς). 
Στις Η.Π.Α. επιπλέον απαιτείται οι οδικές αποστολές μικρών μπαταριών λιθίου να προσδιορίζονται ως απαγορευμένες σε επιβατικά αεροσκάφη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ετικέτα Cargo 
Aircraft Only (Μόνο Αεροσκάφη Μεταφοράς Φορτίων), ή μία από τις ακόλουθες δηλώσεις, με γράμματα ύψους τουλάχιστον 6 mm:

 

 
Στις Η.Π.Α. επιτρέπονται επίσης μοναδικές εξαιρέσεις στις χερσαίες μεταφορές για μεσαίες μπαταρίες λιθίου, που δεν αναγνωρίζονται σε άλλους, διεθνείς κανονισμούς. Για ιόντων λιθίου, τα 
μεσαία στοιχεία έχουν > 20 Wh αλλά ≤ 60 Wh, ενώ οι μεσαίες μπαταρίες έχουν > 100 Wh αλλά ≤ 300 Wh. Για λιθίου μετάλλου, τα μεσαία στοιχεία έχουν περιεκτικότητα σε λίθιο > 1 γραμμάριο αλλά 
≤ 5 γραμμάρια, ενώ οι μπαταρίες λιθίου μετάλλου έχουν περιεκτικότητα σε λίθιο > 2 γραμμάρια αλλά ≤ 25 γραμμάρια. Τα μεσαία στοιχεία/μπαταρίες λιθίου μπορούν να αποσταλούν με χερσαία 
μεταφορά ως ελαφρώς ρυθμιζόμενα από κανονισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν την κατάλληλη σήμανση ιόντων λιθίου ή λιθίου μετάλλου (όπως φαίνεται παραπάνω) και εμφανίζουν την 
ακόλουθη επισήμανση:

“LITHIUM BATTERIES—FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD AIRCRAFT AND VESSEL.” (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ—ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟ.)

Σημείωση: Η οδική υπηρεσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστολές μπαταριών λιθίου στην Αλάσκα, Χαβάη, Πουέρτο Ρίκο ή Avalon, Καλιφόρνια (Η.Π.Α.).

Απαιτούμενες ετικέτες και σημάνσεις (συνέχεια)

*Προαιρετικό όταν η προέλευση και ο προορισμός είναι και τα δύο εντός των γεωγραφικά συνεχόμενων 48 πολιτειών των Η.Π.Α.

Ιόντων λιθίου

ή

ή

**Θέση για αριθμό τηλεφώνου 
για πρόσθετες πληροφορίες.

**Place for telephone number for additional information

UN3481
**

Λιθίου μετάλλου

**Θέση για αριθμό τηλεφώνου 
για πρόσθετες πληροφορίες.

**Place for telephone number for additional information

UN3091
**

Δεν επιτρέπεται η χρήση μετά 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018

ΜΗ ΦΟΡΤΩΝΕΤΕ Ή ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ 
ΔΕΜΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, 
καλέστε το ......................

ΑΝ ΥΠΟΣΤΕΙ 
ΖΗΜΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπαταρία λιθίου μετάλλου

Δεν επιτρέπεται η χρήση μετά 
τις 31 Δεκεμβρίου 2018

ΜΗ ΦΟΡΤΩΝΕΤΕ Ή ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ 
ΔΕΜΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, 
καλέστε το ......................

ΑΝ ΥΠΟΣΤΕΙ 
ΖΗΜΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ματαρία Ιόντων Λιθίου

 

“PRIMARY LITHIUM BATTERIES—FORBIDDEN 
FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER 
AIRCRAFT” (ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

ΛΙΘΙΟΥ—ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ)

“LITHIUM METAL BATTERIES—FORBIDDEN 
FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER 

AIRCRAFT.” (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ—
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ.)

“LITHIUM ION BATTERIES—FORBIDDEN FOR 
TRANSPORT ABOARD PASSENGER AIRCRAFT” 

(ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ—ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ).

– ή – – ή –



Πώς να συσκευάσετε και να αποστείλετε μπαταρίες με ασφάλεια
Έναρξη ισχύος Μάιος 2019

8© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. Η ονομασία UPS, το brandmark της UPS και το χρώμα καφέ είναι εμπορικά σήματα της United Parcel Service of America, Inc.  
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. 5/19

Σχήμα 7 
Αεροπορικές αποστολές μπαταριών ιόντων λιθίου

Εμπίπτει η αεροπορική αποστολή μου μπαταριών ιόντων λιθίου απολύτως στους κανονισμούς ώστε να απαιτεί τη χρήση της υπηρεσίας Επικίνδυνων Αγαθών της UPS;  
(Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα και τις ετικέτες που σημειώνονται παρακάτω, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελ. 7.)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Περιλαμβάνονται στην αποστολή σας μπαταρίες ιόντων λιθίου >100 Wh 
ή στοιχεία ιόντων λιθίου >20 Wh;

Απαιτείται σύμβαση Επικίνδυνων 
Αγαθών της UPS.** Απαιτείται 
συσκευασία προδιαγραφών 
UN, ετικέτα Μπαταριών Λιθίου 
Κατηγορίας 9, έγγραφα ή δήλωση 
αποστολής επικίνδυνων υλικών 
και σημάνσεις στη συσκευασία. 
Ανατρέξτε στους κανονισμούς της 
IATA για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.iata.org/

Είναι το συνδυασμένο καθαρό 
βάρος όλων των μπαταριών λιθίου 
στο δέμα σας >5 kg;

Κάνετε αποστολή μπαταριών λιθίου 
που περιέχονται σε εξοπλισμό ή είναι 
συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό;

Απαιτείται σύμβαση Επικίνδυνων 
Αγαθών της UPS.** Βλ. κανονισμούς 
της IATA για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την 
Ενότητα I απαιτήσεων αποστολής 
της UN3481.
http://www.iata.org/

Το δέμα σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί ως 
Επικίνδυνα Αγαθά που διέπονται πλήρως από 
κανονισμούς. Βλ. κανονισμούς της IATA για την 
Ενότητα II απαιτήσεων της UN3481.
http://www.iata.org/

Όλα τα δέματα με “Μπαταρίες ιόντων λιθίου 
συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό”* απαιτούν τη 
σήμανση μπαταριών λιθίου UN3481. Επισημάνετε 
επίσης το δέμα με την ένδειξη “P.I. 966-II”.†

Για “Μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται σε 
εξοπλισμό”, να εμφανίζεται η σήμανση μπαταριών 
λιθίου UN3481 για οποιοδήποτε μεμονωμένο δέμα 
που περιέχει >4 στοιχεία ή >2 μπαταρίες. Επισημάνετε 
επίσης οποιοδήποτε από αυτά τα δέματα με την 
ένδειξη“P.I. 967-II”.†

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχουν περισσότερα 
από 4 στοιχεία ή 2 μπαταρίες και δεν υπάρχουν 
περισσότερα από 2 δέματα στην αποστολή, δεν 
απαιτούνται σημάνσεις ή ετικέτες.

Απαιτείται σύμβαση Επικίνδυνων Αγαθών 
της UPS.** Βλ. απαιτήσεις της IATA για 
την Ενότητα 1B (≤10 kg μπαταριών) ή την 
ενότητα 1A (>10 kg) της UN3480.
http://www.iata.org/

 * Η συσκευασία για τις αποστολές μπαταριών λιθίου που είναι “συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό” πρέπει να μπορεί να αντέξει σε δοκιμή πτώσης 1,2 μέτρων και όλες 
οι μπαταρίες πρέπει να είναι συσκευασμένες έτσι ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα βραχυκύκλωσης ή ενεργοποίησης. Μη χρησιμοποιείτε φακέλους ή οποιεσδήποτε 
συσκευασίες με μαλακή επιφάνεια.

** Απαιτούνται συμβάσεις για αποστολές επικίνδυνων αγαθών με τις υπηρεσίες UPS Small Package και UPS Air Cargo αλλά όχι για την υπηρεσία UPS Air Freight. Για λεπτομέρειες, 
επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών.

† Προαιρετικό όταν η προέλευση και ο προορισμός είναι και τα δύο εντός των γεωγραφικά συνεχόμενων 48 πολιτειών των Η.Π.Α.

© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. Η ονομασία UPS, το brandmark της UPS και το χρώμα καφέ είναι εμπορικά σήματα της United Parcel Service of America, Inc.  
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Σχήμα 8  
Οδικές αποστολές μπαταριών ιόντων λιθίου*

Εμπίπτει η οδική αποστολή μου μπαταριών ιόντων λιθίου απολύτως στους κανονισμούς, απαιτώντας τη χρήση της υπηρεσίας Επικίνδυνων Αγαθών της UPS;
(Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη σήμανση και ετικέτες που σημειώνονται παρακάτω, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελ. 7.)
Σημείωση: Οδικές αποστολές μπαταριών λιθίου δεν πρέπει να γίνονται προς οποιαδήποτε διεύθυνση στην Αλάσκα, τη Χαβάη, το Πουέρτο Ρίκο, ή προορισμούς σε νησιά όπως το Avalon, CA.

Περιλαμβάνονται μπαταρίες ιόντων λιθίου 
>100 Wh ή στοιχεία ιόντων λιθίου >20 Wh;

Απαιτείται σύμβαση Επικίνδυνων Αγαθών 
της UPS.** Απαιτείται συσκευασία 
προδιαγραφών UN, ετικέτα Μπαταριών 
Λιθίου Κατηγορίας 9, έγγραφα αποστολής 
επικίνδυνων υλικών και σημάνσεις στη 
συσκευασία. Παρακαλούμε ανατρέξτε 
στους Κανονισμούς Επικίνδυνων Υλικών του 
Υπουργείου Μεταφορών (DOT) των Η.Π.Α. 
για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
τις απαιτήσεις αποστολής.

Περιλαμβάνονται μπαταρίες >100 Wh αλλά 
≤300 Wh, ή στοιχεία >20 Wh αλλά ≤60 Wh;

Περιέχει το δέμα μπαταρίες ιόντων λιθίου 
συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό;

Περιέχει το δέμα μπαταρίες ιόντων λιθίου 
συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό;

Περιέχει το δέμα μπαταρίες ιόντων λιθίου που 
περιέχονται σε εξοπλισμό;

Είναι το μικτό βάρος του 
δέματος >30 kg;

Είναι το μικτό βάρος του 
δέματος >30 kg;

Περιέχει το δέμα μπαταρίες 
ιόντων λιθίου που περιέχονται 
σε εξοπλισμό;

Η.Π.Α. μόνο: Το δέμα σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί 
ως Επικίνδυνα Αγαθά που διέπονται πλήρως από 
κανονισμούς. Παρακαλούμε ανατρέξτε στους 
Κανονισμούς Επικίνδυνων Υλικών του Υπουργείου 
Μεταφορών (DOT) των Η.Π.Α. για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις αποστολής.

Απαιτούνται: Προειδοποιητικές σημάνσεις με την 
ένδειξη “Μπαταρίες λιθίου – Απαγορεύεται η μεταφορά 
τους σε αεροσκάφος και πλοίο.”

Απαιτείται σήμανση μπαταριών ιόντων λιθίου για δέματα 
που περιέχουν >4 στοιχεία ή >2 μπαταρίες.

Δεν είναι επιλέξιμο για αεροπορική υπηρεσία.

Το δέμα σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί ως Επικίνδυνα 
Αγαθά που διέπονται πλήρως από κανονισμούς. 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στους Κανονισμούς 
Επικίνδυνων Υλικών του Υπουργείου Μεταφορών (DOT) 
των Η.Π.Α. για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις 
απαιτήσεις αποστολής.

Απαιτούνται: Σήμανση μπαταριών ιόντων λιθίου και 
προειδοποιητικές σημάνσεις που αναφέρουν, “Lithium 
ion batteries  —  forbidden aboard passenger aircraft” 
(Μπαταρίες ιόντων λιθίου  —  απαγορεύεται η μεταφορά 
τους σε επιβατικό αεροσκάφος).

Ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμο για αεροπορική 
υπηρεσία.  
Βλ. Σχήμα 7 στη σελίδα 8.

Η.Π.Α. μόνο: Το δέμα σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί ως Επικίνδυνα Αγαθά 
που διέπονται πλήρως από κανονισμούς. Παρακαλούμε ανατρέξτε στους 
Κανονισμούς Επικίνδυνων Υλικών του Υπουργείου Μεταφορών (DOT) των Η.Π.Α. για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις αποστολής.

Απαιτούνται: Προειδοποιητικές σημάνσεις με την ένδειξη “Μπαταρίες λιθίου – 
Απαγορεύεται η μεταφορά τους σε αεροσκάφος και πλοίο”, σήμανση μπαταριών 
ιόντων λιθίου.

Δεν είναι επιλέξιμο για αεροπορική υπηρεσία.  
Διέπεται πλήρως από κανονισμούς χερσαίας μεταφοράς εκτός των Η.Π.Α.

Το δέμα σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί 
ως Επικίνδυνα Αγαθά που διέπονται 
πλήρως από κανονισμούς. Παρακαλούμε 
ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς 
χερσαίας μεταφοράς για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις 
αποστολής.

Απαιτείται σήμανση μπαταριών ιόντων 
λιθίου για δέματα που περιέχουν 
>4 στοιχεία ή >2 μπαταρίες και 
προειδοποιητικές σημάνσεις που 
αναφέρουν, “Lithium ion batteries  —   
forbidden aboard passenger aircraft” 
(Μπαταρίες ιόντων λιθίου  —   
απαγορεύεται η μεταφορά τους σε 
επιβατικό αεροσκάφος).

Ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμο για 
αεροπορική υπηρεσία. Βλ. Σχήμα 7 στη 
σελίδα 8.

* Η συσκευασία για τις αποστολές μπαταριών λιθίου που αποστέλλονται ξεχωριστά ή είναι συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό πρέπει να μπορεί να αντέξει σε δοκιμή πτώσης 
1,2 μέτρων και όλες οι μπαταρίες πρέπει να είναι συσκευασμένες έτσι ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα βραχυκύκλωσης ή ενεργοποίησης. Μη χρησιμοποιείτε φακέλους ή άλλες 
συσκευασίες με μαλακή επιφάνεια. Βλ. σελίδα 5 για περισσότερες πληροφορίες.

** Απαιτούνται συμβάσεις για αποστολές επικίνδυνων αγαθών με τις υπηρεσίες UPS Small Package και UPS Air Cargo® αλλά όχι για την υπηρεσία UPS Air Freight. Για λεπτομέρειες, 
επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών.

© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. Η ονομασία UPS, το brandmark της UPS και το χρώμα καφέ είναι εμπορικά σήματα της United Parcel Service of America, Inc.  
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. 5/19 9
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Σχήμα 9  
Αεροπορικές αποστολές μπαταριών λιθίου μετάλλου

Εμπίπτει η αεροπορική αποστολή μου μπαταριών λιθίου μετάλλου απολύτως στους κανονισμούς ώστε να απαιτεί τη χρήση της υπηρεσίας Επικίνδυνων Αγαθών της UPS;
(Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα και τις ετικέτες που σημειώνονται παρακάτω, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελ. 7.)
Σημείωση: Απαιτείται προέγκριση για την αποστολή μπαταριών λιθίου μετάλλου χωρίς εξοπλισμό μέσω των Αεροπορικών Υπηρεσιών της UPS. Επισκεφθείτε το ups.com για περισσότερες 
πληροφορίες.

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Περιλαμβάνονται στην αποστολή σας μπαταρίες 
λιθίου μετάλλου που περιέχουν >2 g μετάλλου λιθίου, 
ή στοιχεία που περιέχουν >1 g μετάλλου λιθίου;

Απαιτείται σύμβαση Επικίνδυνων 
Αγαθών της UPS.** Απαιτείται 
συσκευασία προδιαγραφών 
UN, ετικέτα Μπαταριών Λιθίου 
Κατηγορίας 9, έγγραφα ή δήλωση 
αποστολής επικίνδυνων υλικών 
και σημάνσεις στη συσκευασία. 
Ανατρέξτε στους κανονισμούς της 
IATA για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.iata.org/ Είναι το συνδυασμένο καθαρό βάρος 

όλων των μπαταριών λιθίου στο δέμα 
σας >5 kg;

Κάνετε αποστολή μπαταριών λιθίου 
που περιέχονται σε εξοπλισμό ή είναι 
συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό;

Απαιτείται σύμβαση Επικίνδυνων 
Αγαθών της UPS.** Βλ. 
κανονισμούς της IATA για 
περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την  Ενότητα I 
απαιτήσεων αποστολής της 
UN3091.
http://www.iata.org/

Απαιτείται σύμβαση Επικίνδυνων 
Αγαθών της UPS.**  
Βλ. απαιτήσεις της IATA για την 
ενότητα IB (≤2,5 kg μπαταριών) ή την 
ενότητα IA (>2,5 kg) της UN3090.
http://www.iata.org/

Το δέμα σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί ως 
Επικίνδυνα Αγαθά που διέπονται πλήρως από 
κανονισμούς. Βλ. κανονισμούς της IATA για την 
Ενότητα II απαιτήσεων της UN3091.
http://www.iata.org/

Όλα τα δέματα με “Μπαταρίες λιθίου μετάλλου 
συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό”* απαιτούν τη 
σήμανση μπαταριών λιθίου UN3091. Επισημάνετε 
επίσης το δέμα με την ένδειξη “P.I. 969-II”.†

Για “Μπαταρίες λιθίου μετάλλου που περιέχονται σε 
εξοπλισμό”, να εμφανίζεται η σήμανση μπαταριών 
λιθίου UN3091 για οποιοδήποτε μεμονωμένο 
δέμα που περιέχει >4 στοιχεία ή >2 μπαταρίες. 
Επισημάνετε επίσης το δέμα με την ένδειξη “P.I. 
970-II”. †

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχουν περισσότερα 
από 4 στοιχεία ή 2 μπαταρίες και δεν υπάρχουν 
περισσότερα από 2 δέματα στην αποστολή, δεν 
απαιτούνται σημάνσεις ή ετικέτες.

* Η συσκευασία για τις αποστολές μπαταριών λιθίου που είναι “συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό” πρέπει να μπορεί να αντέξει σε δοκιμή πτώσης 1,2 μέτρων και όλες 
οι μπαταρίες πρέπει να είναι συσκευασμένες έτσι ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα βραχυκύκλωσης ή ενεργοποίησης. Μη χρησιμοποιείτε φακέλους ή οποιεσδήποτε 
συσκευασίες με μαλακή επιφάνεια.

** Απαιτούνται συμβάσεις για αποστολές επικίνδυνων αγαθών με τις υπηρεσίες UPS Small Package και UPS Air Cargo αλλά όχι για την υπηρεσία UPS Air Freight. Για λεπτομέρειες, 
επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών.

† Προαιρετικό όταν η προέλευση και ο προορισμός είναι και τα δύο εντός των γεωγραφικά συνεχόμενων 48 πολιτειών των Η.Π.Α.
© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. Η ονομασία UPS, το brandmark της UPS και το χρώμα καφέ είναι εμπορικά σήματα της United Parcel Service of America, Inc.  
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Σχήμα 10  
Οδικές αποστολές μπαταριών λιθίου μετάλλου*

Εμπίπτει η οδική αποστολή μου μπαταριών λιθίου μετάλλου απολύτως στους κανονισμούς ώστε να απαιτεί τη χρήση της υπηρεσίας Επικίνδυνων Αγαθών της UPS; 
(Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη σήμανση και ετικέτες που σημειώνονται παρακάτω, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελ. 7.)
Σημείωση: Οδικές αποστολές μπαταριών λιθίου δεν πρέπει να γίνονται προς οποιαδήποτε διεύθυνση στην Αλάσκα, τη Χαβάη, το Πουέρτο Ρίκο, ή προορισμούς σε νησιά όπως το Avalon, CA.

Περιλαμβάνονται μπαταρίες λιθίου μετάλλου με 
>2 g μετάλλου Li ή στοιχεία λιθίου μετάλλου με  
>1 g μετάλλου Li;

Απαιτείται σύμβαση Επικίνδυνων Αγαθών 
της UPS.** Απαιτείται συσκευασία 
προδιαγραφών UN, ετικέτα Μπαταριών 
Λιθίου Κατηγορίας 9, έγγραφα αποστολής 
επικίνδυνων υλικών και σημάνσεις στη 
συσκευασία. Παρακαλούμε ανατρέξτε 
στους Κανονισμούς Επικίνδυνων Υλικών 
του Υπουργείου Μεταφορών (DOT) των 
Η.Π.Α. για περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με τις απαιτήσεις αποστολής.

Περιλαμβάνονται μπαταρίες με >2 g αλλά 
≤25 g μετάλλου Li, ή στοιχεία με >1 g αλλά 
≤5 g μετάλλου Li;

Περιέχει το δέμα μπαταρίες λιθίου μετάλλου 
που είναι συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό;

Περιέχει το δέμα μπαταρίες λιθίου μετάλλου 
που είναι συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό ή 
που περιέχονται σε εξοπλισμό;

Είναι το μικτό βάρος του 
δέματος >30 kg;

Είναι το μικτό βάρος του 
δέματος >30 kg;

Περιέχει το δέμα καθαρό 
βάρος >5 kg μπαταριών λιθίου 
μετάλλου;

Περιέχει το δέμα μπαταρίες 
λιθίου μετάλλου που 
περιέχονται σε εξοπλισμό;

Η.Π.Α. μόνο: Το δέμα σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί  
ως Επικίνδυνα Αγαθά που διέπονται πλήρως από 
κανονισμούς. Παρακαλούμε ανατρέξτε στους Κανονισμούς 
Επικίνδυνων Υλικών του Υπουργείου Μεταφορών (DOT) 
των Η.Π.Α. για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις 
απαιτήσεις αποστολής.

Απαιτούνται: Προειδοποιητικές σημάνσεις με την ένδειξη 
“Μπαταρίες λιθίου – Απαγορεύεται η μεταφορά τους σε 
αεροσκάφος και πλοίο.”

Απαιτείται σήμανση μπαταριών λιθίου μετάλλου για δέματα 
που περιέχουν >4 στοιχεία ή >2 μπαταρίες.

Δεν είναι επιλέξιμο για αεροπορική υπηρεσία.
Το δέμα σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί 
ως Επικίνδυνα Αγαθά που διέπονται 
πλήρως από κανονισμούς. Παρακαλούμε 
ανατρέξτε στους Κανονισμούς 
Επικίνδυνων Υλικών του Υπουργείου 
Μεταφορών (DOT) των Η.Π.Α. για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις 
απαιτήσεις αποστολής.

Απαιτούνται: Σήμανση μπαταρίας λιθίου 
μετάλλου.

Ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμο για 
αεροπορική υπηρεσία. Βλ. Σχήμα 9 στη 
σελίδα 10.

Το δέμα σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί ως Επικίνδυνα 
Αγαθά που διέπονται πλήρως από κανονισμούς. 
Παρακαλούμε ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς 
χερσαίας μεταφοράς για περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με τις απαιτήσεις αποστολής.

Απαιτείται σήμανση μπαταριών λιθίου μετάλλου για δέματα 
που περιέχουν >4 στοιχεία ή >2 μπαταρίες.

Ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμο για αεροπορική υπηρεσία.  
Βλ. Σχήμα 9 στη σελίδα 10.

Η.Π.Α. μόνο: Το δέμα σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί ως Επικίνδυνα 
Αγαθά που διέπονται πλήρως από κανονισμούς. Παρακαλούμε 
ανατρέξτε στους Κανονισμούς Επικίνδυνων Υλικών του Υπουργείου 
Μεταφορών (DOT) των Η.Π.Α. για περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με τις απαιτήσεις αποστολής.

Απαιτούνται: Προειδοποιητικές σημάνσεις με την ένδειξη “Μπαταρίες 
λιθίου – Απαγορεύεται η μεταφορά τους σε αεροσκάφος και πλοίο”, 
σήμανση μπαταριών λιθίου μετάλλου.

Δεν είναι επιλέξιμο για αεροπορική υπηρεσία. 
Διέπεται πλήρως από κανονισμούς χερσαίας μεταφοράς εκτός 
των Η.Π.Α.

Το δέμα σας δεν χρειάζεται να αποσταλεί ως 
Επικίνδυνα Αγαθά που διέπονται πλήρως από 
κανονισμούς. Παρακαλούμε ελέγξτε τους 
τοπικούς κανονισμούς χερσαίας μεταφοράς 
για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις 
απαιτήσεις αποστολής.

Απαιτούνται: Προειδοποιητικές σημάνσεις με 
την ένδειξη “Μπαταρίες λιθίου – Απαγορεύεται 
η μεταφορά τους σε επιβατικό αεροσκάφος”, 
σήμανση μπαταριών λιθίου μετάλλου. 

Ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμο για 
αεροπορική υπηρεσία.  
Βλ. Σχήμα 9 στη σελίδα 10.

* Η συσκευασία για τις αποστολές μπαταριών λιθίου που αποστέλλονται ξεχωριστά ή είναι συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό πρέπει να μπορεί να αντέξει σε δοκιμή πτώσης 
1,2 μέτρων και όλες οι μπαταρίες πρέπει να είναι συσκευασμένες έτσι ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα βραχυκύκλωσης ή ενεργοποίησης. Μη χρησιμοποιείτε φακέλους ή άλλες 
συσκευασίες με μαλακή επιφάνεια. Βλ. σελίδα 5 για περισσότερες πληροφορίες.

** Απαιτούνται συμβάσεις για αποστολές επικίνδυνων αγαθών με τις υπηρεσίες UPS Small Package και UPS Air Cargo® αλλά όχι για την υπηρεσία UPS Air Freight. Για λεπτομέρειες, 
επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών.

© 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc. Η ονομασία UPS, το brandmark της UPS και το χρώμα καφέ είναι εμπορικά σήματα της United Parcel Service of America, Inc.  
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. 01972381 5/19 11

ΟΧΙΝΑΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ ΝΑΙ

“περιέχονται σε εξοπλισμό”

“συσκευασμένες μαζί με εξοπλισμό”
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