
  

  
      

  

 

Άφιξη στην Αυστραλία 

Είμαι Αυστραλός υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος 

Όλοι οι ταξιδιώτες που φθάνουν στην Αυστραλία πρέπει να μπουν σε υποχρεωτική  
καραντίνα 14 ημερών σε καθορισμένες εγκαταστάσεις (για παράδειγμα, σε ξενοδοχείο), 
στον λιμένα άφιξής τους. 

Μπορείτε να ταξιδέψετε στην Αυστραλία αν είστε Αυστραλός υπήκοος, μόνιμος κάτοικος, 
άμεσο μέλος οικογένειας Αυστραλού υπηκόου ή μόνιμου κατοίκου ή είστε υπήκοος της 
Νέας Ζηλανδίας που διαμένει συνήθως στην Αυστραλία. Εάν είστε ένα άμεσο μέλος 
οικογένειας που είναι κάτοχος προσωρινής [temporary] θεώρησης, θα πρέπει να μας 
προσκομίσετε στοιχεία για τη σχέση σας. 

Αυστραλός υπήκοος 

Οι Αυστραλοί υπήκοοι μπορούν να εισέλθουν στην Αυστραλία και, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, θα τους επιτραπεί η είσοδος χωρίς έγκυρο Αυστραλιανό διαβατήριο. Εάν δεν 

έχετε έγκυρο διαβατήριο, παρακαλείστε να ενημερώσετε το προσωπικό της αεροπορικής 

εταιρείας ότι είστε Αυστραλός υπήκοος και δε χρειάζεστε θεώρηση για να εισέλθετε στην 

Αυστραλία (ακόμα και αν είστε διπλός υπήκοος). Η αεροπορική εταιρεία θα επικοινωνήσει 

με την Αυστραλιανή Συνοριακή Δύναμη για να επαληθεύσει την υπηκοότητά σας. Είναι 

σημαντικό να φτάσετε στο αεροδρόμιο νωρίς σε περίπτωση καθυστερήσεων. Η 

αναχώρηση από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε υπόκειται στους κανόνες και αποφάσεις 

των αρχών αυτής της χώρας. 

Μόνιμος κάτοικος 

Μόνιμος κάτοικος θεωρείται το άτομο που είναι κάτοχος θεώρησης μόνιμης διαμονής στην 
Αυστραλία, περιλαμβανομένης και της θεώρησης Επιστροφής Κατοίκου. Οι μόνιμοι 
κάτοικοι πρέπει επίσης να μπουν σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών σε καθορισμένες 
εγκαταστάσεις (για παράδειγμα, σε ξενοδοχείο) στο λιμένα της άφιξής τους όταν εισέλθουν 
στην Αυστραλία. 

Υπήκοοι της Νέας Ζηλανδίας που διαμένουν συνήθως στην Αυστραλία 

Οι υπήκοοι της Νέας Ζηλανδίας που διαμένουν συνήθως στην Αυστραλία (με θεώρηση 

υποκατηγορία 444 ή με άλλη μόνιμη ή προσωρινή [provisional] θεώρηση) μπορούν να 

έρθουν στην Αυστραλία. Πρέπει να έχετε μαζί σας αποδεικτό διαμονής (άδεια οδήγησης ή 

έγγραφα που δείχνουν τη διαμονή σας). Να τα παρουσιάσετε στο check-in. Πρέπει να 

μπείτε σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών σε καθορισμένες εγκαταστάσεις (για 

παράδειγμα, σε ξενοδοχείο) στο λιμένα της άφιξής σας. 
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Σημαντικό: Οι υπήκοοι της Νέας Ζηλανδίας και οι μόνιμοι κάτοικοι που δε διαμένουν στην 
Αυστραλία μπορούν μόνο να διέλθουν μέσω της Αυστραλίας για να επιστρέψουν στη Νέα 
Ζηλανδία. Ανατρέξτε στο Διέλευση από την Αυστραλία. 

Είμαι άμεσο μέλος οικογένειας Αυστραλού υπηκόου ή μόνιμου 

κατοίκου 

Θεωρείστε ως μέλος άμεσης οικογένειας μόνο αν είστε: 

 σύζυγος 
 ντε φάκτο σύντροφος 
 εξαρτώμενο παιδί/εξαρτώμενα παιδιά 
 νόμιμος κηδεμόνας. 

Όλοι οι ταξιδιώτες που φθάνουν στην Αυστραλία πρέπει να μπουν σε υποχρεωτική  
καραντίνα 14 ημερών σε καθορισμένες εγκαταστάσεις (για παράδειγμα, σε ξενοδοχείο), 
στον λιμένα άφιξής τους. 

Ενδέχεται να χρειαστεί να χορηγήσετε πληροφορίες στο Υπουργείο πριν ταξιδέψετε στην 
Αυστραλία. 

Κηδεμόνες 

Κηδεμόνας σε σχέση με ένα παιδί είναι το άτομο που έχει την ευθύνη για τη μακροχρόνια 
ευημερία του παιδιού και έχει όλες τις εξουσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το νόμο ή το έθιμο στον κηδεμόνα του παιδιού, εκτός από: 

 το δικαίωμα να έχει καθημερινή φροντίδα και έλεγχο του παιδιού· και 
 το δικαίωμα και την ευθύνη λήψης αποφάσεων σχετικά με την καθημερινή φροντίδα 

και τον έλεγχο του παιδιού. 

Εάν δεν έχετε θεώρηση 

Δεν μπορείτε να έρθετε στην Αυστραλία μέχρις ότου σας χορηγηθεί θεώρηση. Αιτηθείτε 
θεώρηση και χορηγήσετε δικαιολογητικά (όπως το πιστοποιητικό γάμου σας, το 
πιστοποιητικό γέννησής σας ή το πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών σας).  

Εάν είστε κάτοχος προσωρινής θεώρησης (εκτός των θεωρήσεων 
Συντρόφου και Παιδιού) 

Χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα ερωτημάτων για να χορηγήσετε περαιτέρω 
πληροφορίες στο Υπουργείο. Θα πρέπει να επισυνάψετε δικαιολογητικά (όπως το 
πιστοποιητικό γάμου σας, αποδεικτικά για τη ντε φάκτο σχέση σας όπως κοινά οικονομικά 
ή περιουσιακά στοιχεία, το πιστοποιητικό γέννησής σας ή το πιστοποιητικό γέννησης των 
παιδιών σας). Μην ταξιδέψετε μέχρις ότου σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε. 

Οι κάτοχοι θεώρησης Συντρόφου [Partner visa] (υποκατηγορίες 100, 309, 801, 820) και οι 
κάτοχοι θεώρησης Παιδιού [Child visa] (υποκατηγορίες 101, 102, 445) μπορούν να έρθουν 
στην Αυστραλία. Δε χρειάζεται να ζητήσετε εξαίρεση. 
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Προς το παρόν οι κάτοχοι θεώρησης Αναμενόμενου Γάμου [Prospective Marriage] 
(υποκατηγορία 300) δεν μπορούν να έρθουν στην Αυστραλία. 

Αιτηθείτε διαδικτυακά για εξαίρεση ή χορηγήσετε περαιτέρω 
πληροφορίες 

Αιτηθείτε διαδικτυακά 

Οι ταξιδιώτες που έχουν συμπονετικό ή επιτακτικό λόγο να ταξιδέψουν στην Αυστραλία 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη φόρμα για να αιτηθούν εξαίρεση. 

Όλοι οι άλλοι 

Οι ταξιδιώτες που έχουν συμπονετικό ή επιτακτικό λόγο να ταξιδέψουν στην Αυστραλία θα 
χρειαστεί να λάβουν εξαίρεση από τον Επίτροπο της Αυστραλιανής  Συνοριακής Δύναμης. 

Όλοι οι ταξιδιώτες που φθάνουν στην Αυστραλία πρέπει να μπουν σε υποχρεωτική  
καραντίνα 14 ημερών σε καθορισμένες εγκαταστάσεις (για παράδειγμα, σε ξενοδοχείο), 
στον λιμένα άφιξής τους. 

Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις. 

Παρακαλείστε να ελέγχετε τακτικά. 

Πρόσθετες εξαιρέσεις που αποφασίζει ο Επίτροπος 

Ο Επίτροπος της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης (ABF) δύναται να εξετάσει μια 

πρόσθετη εξαίρεση σε σχέση με τους υφιστάμενους ταξιδιωτικούς περιορισμούς: 

 για αλλοδαπούς που ταξιδεύουν κατόπιν πρόσκλησης της Κοινοπολιτειακής 
Κυβέρνησης της Αυστραλίας για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του COVID-19 ή 
των οποίων η είσοδος θα είναι προς το εθνικό συμφέρον 

 για κρίσιμες ιατρικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των ιπτάμενων ασθενοφόρων 
και της παράδοσης προμηθειών, που έρχονται τακτικά στην Αυστραλία από 
διεθνείς λιμένες 

 για άτομα με σημαντικές δεξιότητες (για παράδειγμα, εξειδικευμένοι γιατροί, 
μηχανικοί, καπετάνιοι πιλοτίνων και πληρώματα) κατ’ εξαίρεση 

 για διπλωμάτες που έχουν διαπιστευτεί στην Αυστραλία και αυτή τη στιγμή είναι 
κάτοικοι Αυστραλίας και η άμεση οικογένειά τους 

 μπορούν επίσης να χορηγηθούν εξαιρέσεις κατά περίπτωση για ανθρωπιστικούς ή 
συμπονετικούς λόγους. 

Οι εξαιρέσεις πρέπει να χορηγηθούν σε αυτούς τους ταξιδιώτες πριν ταξιδέψουν στην 

Αυστραλία. Το αίτημα για εξαίρεση μέσω της Διακριτικής Ευχέρειας του Επιτρόπου πρέπει 

να συνοδεύεται από: 

 στοιχεία επιβάτη: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τύπος και αριθμός 
θεώρησης, αριθμός διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας στην Αυστραλία, 
αυστραλιανό αριθμό τηλεφώνου 

 πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση: για ποιο λόγο θα πρέπει να εξεταστεί η 
υπόθεση αυτή για τη διακριτική ευχέρεια/εξαίρεση του Επιτρόπου 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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 υποστηρικτική δήλωση: το αίτημα θα  πρέπει να συνοδεύεται από μία δήλωση 
και δικαιολογητικά για το πώς το άτομο ικανοποιεί έναν από τους λόγους εξαίρεσης 
ή ειδικού φόρου κατανάλωσης για τη διακριτική ευχέρεια του Επιτρόπου που 
αναφέρεται παραπάνω. 

Είναι σημαντικό όλοι οι ταξιδιώτες να μας προσκομίσουν δικαιολογητικά ότι πληρούν μία 
από τις παραπάνω εξαιρέσεις πριν ταξιδέψουν. 

Ανάλογα με το λόγο για τον οποίο ζητάτε εξαίρεση, πρέπει να χορηγήσετε δικαιολογητικά 
που μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 απόδειξη ταυτότητας 
 πιστοποιητικά γάμου 
 πιστοποιητικά γέννησης 
 πιστοποιητικά θανάτου 
 αποδεικτικό σχέσης (για παράδειγμα, κοινή σύμβαση μίσθωσης, κοινός τραπεζικός 

λογαριασμός, κλπ.) 
 καθεστώς θεώρησης 
 επιστολή από γιατρό ή νοσοκομείο που αναφέρει γιατί είναι απαραίτητο το ταξίδι 
 επιστολή από εργοδότη που αναφέρει γιατί είναι απαραίτητο το ταξίδι ή ότι η 

εργασία που θα αναληφθεί είναι κρίσιμη 
 επιστολή από σχετική επιχείρηση ή εταιρεία 
 τυχόν άλλο δικαιολογητικό που δύναται να στηρίζει το αίτημά σας. 

Όλα τα δικαιολογητικά προς στήριξη αίτησης ταξιδιωτικής εξαίρεσης πρέπει να 
είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Αγγλική γλώσσα. 

Αιτηθείτε διαδικτυακά για εξαίρεση ή χορηγήσετε περαιτέρω 
πληροφορίες 

Αιτηθείτε διαδικτυακά 

Οι ταξιδιώτες που έχουν συμπονετικό ή επιτακτικό λόγο να ταξιδέψουν στην Αυστραλία 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη φόρμα για να αιτηθούν εξαίρεση. 

Θέλω να αιτηθώ θεώρηση 

Θα πρέπει να επανεξετάσετε την ανάγκη σας να αιτηθείτε Αυστραλιανή θεώρηση την 
περίοδο αυτή και να ελέγχετε τακτικά αυτή την ιστοσελίδα για ενημερώσεις για τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς και την επεξεργασία των θεωρήσεων.   

Ρυθμίσεις στην επεξεργασία θεωρήσεων 

Το Υπουργείο δίνει προτεραιότητα στην επεξεργασία αιτήσεων θεωρήσεων για εκείνους 
τους ταξιδιώτες που ανήκουν στις κατηγορίες εξαίρεσης για να υποστηρίξει ταξίδια 
έκτακτης ανάγκης. 

Ενθαρρύνουμε τους αιτούντες να αιτηθούν διαδικτυακά όπου είναι δυνατόν, καθώς οι 
αιτήσεις αυτές θα επεξεργαστούν ταχύτερα από αυτές που υποβάλλονται έντυπα. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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Δε θα μπορείτε να αιτηθείτε θεώρηση ETA διαδικτυακά ενώ ισχύουν οι ταξιδιωτικοί 
περιορισμοί. 

 

Διακοπές στις υπηρεσίες 

Ορισμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την επεξεργασία αιτήσεων θεωρήσεων ενδέχεται 
να επηρεαστούν από τον COVID-19 και διάφορες υπηρεσίες στις οποίες βασιζόμαστε 
γίνονται όλο και περισσότερο μη διαθέσιμες. 

Αυτές περιλαμβάνουν τις επιτροπές γιατρών στο εξωτερικό (δείτε παρακάτω), 
εγκαταστάσεις εξετάσεων γνώσης της αγγλικής γλώσσας, βιομετρική συλλογή και κέντρα 
υποβολής έντυπων αιτήσεων. 

Όσο αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες, πολλοί αιτούντες δεν μπορούν να 
ικανοποιήσουν τα κριτήρια θεωρήσεων. Στους αιτούντες θα δοθεί επιπλέον χρόνος για να 
ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να χορηγήσουν τις ζητηθείσες πληροφορίες. 

Ιατρικά ραντεβού θεωρήσεων 

Οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν διακοπές στις ιατρικές υπηρεσίες 

θεωρήσεων λόγω του COVID-19. 

Η υπηρεσία My Health Declarations αναστέλλεται προσωρινά. Η Απαίτηση Υγείας [Health 

Requirement], περιλαμβανομένων των εξετάσεων υγείας για την προβλεπόμενη θεώρηση, 

θα καθοριστεί μόλις υποβληθεί η αίτησή σας θεώρησης. 

Οι υπάλληλοί μας επεξεργασίας θεωρήσεων έχουν γνώση των διακοπών. Θα λάβουμε 
υπόψη τις εκτεταμένα χρονικά διαστήματα όταν εξετάζουμε την αίτησή σας θεώρησης. 

Δε χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας αν το ιατρικό ραντεβού για τη θεώρησή σας έχει 
επαναπρογραμματιστεί. 

Εάν δεν έχετε υποβάλει ακόμη αίτηση θεώρησης ή δε σας έχει ζητηθεί να υποβληθείτε σε 
ιατρική εξέταση μετανάστευσης, δε χρειάζεται να επικοινωνήσετε αυτή τη στιγμή με κλινική 
ιατρικών υπηρεσιών θεωρήσεων στην Αυστραλία ή με επιτροπή κλινικής στο εξωτερικό. 

 

Θεωρήσεις σπουδαστών 

Δε χρειάζεστε θεώρηση αν είστε στο εξωτερικό και σπουδάζετε διαδικτυακά με 
Αυστραλιανό πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης μπορούν να εκδώσουν μια νέα Βεβαίωση Εγγραφής 
[Confirmation of Enrolment (CoE)] και να εγγράψουν τους σπουδαστές να σπουδάσουν 
διαδικτυακά. 

 

https://www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3

