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Τομέας θαλάσσιων κρουαζιέρων 

Στις 02 Σεπτεμβρίου 2021 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η περίοδος έκτακτης ανάγκης για 
την ανθρώπινη βιοασφάλεια βάσει του Νόμου περί Βιοασφάλειας 2015 θα παραταθεί κατά 
τρεις μήνες για τη λειτουργία των κρουαζιερόπλοιων στην Αυστραλία. Αυτό περιλαμβάνει: 

 παράταση έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021, των ισχυόντων μέτρων που περιορίζουν
την είσοδο κρουαζιερόπλοιων στην Αυστραλιανή επικράτεια και την είσοδο στα
Αυστραλιανά λιμάνια· και

 συνέχιση της εφαρμογής αυτών των περιορισμών σε κρουαζιερόπλοια που
μπορούν να μεταφέρουν 100 ή περισσότερους επιβάτες.

Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν τις απευθείας αφίξεις και τις Κρουαζιέρες Μετ’ Επιστροφής 
(Round Trip Cruise - RTC). 

Μεγάλα Επιβατηγά Σκάφη 

Πλήρωμα μεγάλων επιβατηγών σκαφών (έως και 99 κλίνες) δεν εξαιρείται από τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς της Αυστραλίας και θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση 
ταξιδιωτικής εξαίρεσης πριν ταξιδέψει στην Αυστραλία. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της 
Πύλης Ταξιδιωτικής Εξαίρεσης. 

Θα εξετάσουμε μόνο τις εξαιρέσεις για πλήρωμα που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία 
του σκάφους. Η είσοδος του σκάφους θα πρέπει επίσης να προσφέρει οικονομικό όφελος 
στην Αυστραλία. Άλλοι ρόλοι, όπως οι ρόλοι υπηρεσιών ή φιλοξενίας, πρέπει να 
αναληφθούν από εργαζόμενους στην Αυστραλία. 

Πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία με το αίτημα ταξιδιωτικής εξαίρεσης, 
συμπεριλαμβανομένων: 

 επιβεβαίωση του λόγου εισόδου και αποδεδειγμένο οικονομικό όφελος για την
Αυστραλία

 τρέχουσα τοποθεσία του σκάφους
 προτεινόμενη τοποθεσία άφιξης στην Αυστραλία
 πλήρη στοιχεία όλου του πληρώματος και των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται

στο αίτημα ταξιδιωτικής εξαίρεσης, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της
απασχόλησής τους

 επιβεβαίωση δέσμευσης ότι το πλήρωμα θα τεθεί σε καραντίνα σύμφωνα με τις
οδηγίες της σχετικής κυβέρνησης Πολιτείας ή Επικράτειας.  Αυτή θα πρέπει να
περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με τις συμφωνημένες ρυθμίσεις.

 στήριξη από τη σχετική κυβέρνηση Πολιτείας ή Επικράτειας.

https://covid19.homeaffairs.gov.au/cruise-ships-and-maritime
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/extending-the-human-biosecurity-emergency-period-by-three-months
https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au/tep
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Ναυτιλιακός τομέας 

Το πλήρωμα σκάφους (εξαιρουμένου του πληρώματος κρουαζιερόπλοιων) εξαιρείται από 
τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και δεν χρειάζεται ατομική εξαίρεση από τον Επίτροπο 
της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης. 

Το πλήρωμα σκάφους που εξαιρείται περιλαμβάνει: 

 πλήρωμα που χειρίζεται ή παρέχει υπηρεσίες για την στήριξη της λειτουργίας ενός 
εμπορικού σκάφους (εκτός των κρουαζιερόπλοιων και σούπερ γιοτ) ή ενός κρατικού 
σκάφους στα χωρικά ύδατα της Αυστραλίας 

 πλοηγοί (πιλότοι σκαφών) 
 επιθεωρητές σκαφών. 

Ως εμπορικό σκάφος χαρακτηρίζεται αυτό που: 

 εκτελεί εμπορικές συναλλαγές και μεταφορά εμπορευμάτων 
 παρέχει λιμενικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συντήρησης 
 παρέχει στήριξη σε σημαντικούς τομείς όπως στους τομείς φυσικών πόρων 
 εκτελεί θαλάσσια έρευνα. 

Εάν εξαιρείστε από αυτή την κατηγορία, μπορείτε:  

 να εισέλθετε στην Αυστραλία αν έχετε την κατάλληλη θεώρηση εισόδου (βίζα) και να 
αναχωρήσετε  

 να τεθείτε σε καραντίνα στην Αυστραλιανή Πολιτεία και Επικράτεια που 
αποβιβάζεστε. Πολλές πολιτείες και επικράτειες απαιτούν τώρα από διεθνές 
πλήρωμα σκάφους που φθάνει στην Αυστραλία (με αεροσκάφος), να τεθεί σε 14 
ημέρες υποχρεωτικής καραντίνας στο πρώτο σημείο άφιξής του. 

Δείτε απαιτήσεις COVID-19 για πληρώματα σκαφών [COVID-19 requirements for maritime 
crew]. 
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https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/maritime-crew-988/covid-19-requirements
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/maritime-crew-988/covid-19-requirements

