Είσοδος και αναχώρηση από την Αυστραλία
Τελευταία Ενημέρωση
Από τις 6 Ιουλίου 2022 ο τρόπος που ταξιδεύετε από και προς την Αυστραλία έχει αλλάξει.
Όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να γνωρίζουν ότι:






Άτομα που εισέρχονται στην Αυστραλία δεν χρειάζεται να προσκομίσουν
αποδεικτικά στοιχεία για την κατάσταση εμβολιασμού
Άτομα που εισέρχονται στην Αυστραλία δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν την
Ψηφιακή Δήλωση Επιβατών ή τη Δήλωση Θαλάσσιου Ταξιδιού
Άτομα που αναχωρούν από την Αυστραλία δεν θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν
αποδεικτικά στοιχεία για την κατάσταση του εμβολιασμού τους
Οι μη εμβολιασμένοι κάτοχοι βίζας δεν χρειάζονται ταξιδιωτική εξαίρεση για να
ταξιδέψουν στην Αυστραλία
Εξακολουθεί να απαιτείται η χρήση μάσκας στις πτήσεις που ταξιδεύουν προς την
Αυστραλία.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι αεροπορικές εταιρείες, οι ναυτιλιακές εταιρείες και άλλες
χώρες μπορεί να έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να
συμμορφώνονται οι ταξιδιώτες.

Είσοδος και αναχώρηση από την Αυστραλία
Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Αυστραλιανή Συνοριακή Δύναμη παρέχουν συστάσεις σε
άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν ή να αναχωρήσουν από την Αυστραλία.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:





Είσοδος στην Αυστραλία
Πριν και μετά την αναχώρησή σας από την Αυστραλία
Διέλευση συνόρων
Ταξιδιωτικά Έγγραφα.
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Άτομα που χρειάζονται βίζα θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τους χορηγείται βίζα πριν
ταξιδέψουν στην Αυστραλία. Για να ελέγξετε τις απαιτήσεις βίζας της Αυστραλίας, δείτε:
Εξερευνήστε επιλογές βίζας
Η Αυστραλιανή Συνοριακή Δύναμη παρέχει περαιτέρω συστάσεις για άτομα που
εισέρχονται ή αναχωρούν από την Αυστραλία δια θαλάσσης.
Οι Αυστραλοί υπήκοοι που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό ενθαρρύνονται να
ελέγξουν τις τρέχουσες ταξιδιωτικές συστάσεις στο Smartraveller.
Το Υπουργείο Υγείας παρέχει συστάσεις υγείας για ταξίδια εξωτερικού και COVID-19.

Πληροφορίες πολιτειών και επικρατειών
Κάθε πολιτεία και επικράτεια στην Αυστραλία έχει τις δικές της απαιτήσεις με τις οποίες θα
πρέπει να συμμορφωθείτε. Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε στην Αυστραλία, θα πρέπει να
ελέγξετε τις απαιτήσεις της πολιτείας ή της επικράτειας στην οποία ταξιδεύετε. Οι
απαιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τεστ για COVID-19 μετά την άφιξή σας στην
Αυστραλία ή απαιτήσεις εμβολιασμού για να επισκεφθείτε ορισμένους χώρους ή να
εργαστείτε σε ορισμένα επαγγέλματα.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Πληροφορίες πολιτειών και επικρατειών.

Το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Αυστραλίας
Όλοι οι άνθρωποι στην Αυστραλία μπορούν να λάβουν δωρεάν εμβόλιο κατά της COVID19. Οι ταξιδιώτες εξωτερικού που φτάνουν στην Αυστραλία ενθαρρύνονται να
χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα εμβολιασμού της Αυστραλίας κατά της COVID-19.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εμβόλια κατά της COVID-19.

Παραχωρήσεις βίζας και επιστροφές χρημάτων
Λόγω των επιπτώσεων της περιόδου της πανδημίας COVID-19, έγιναν διάφορες αλλαγές
σε ορισμένες κατηγορίες βίζας, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής περιόδων
παραχώρησης, απαλλαγής τελών και επιστροφών χρεώσεων βίζας.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε πληροφορίες βίζας για COVID-19.
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