Σε αυτή τη σελίδα


Καίριες δεξιότητες και κλάδοι
o Απαιτήσεις ταξιδιωτικής εξαίρεσης για άτομα σε κρίσιμους κλάδους ή με
καίριες δεξιότητες
o Πρέπει να έχω θεώρηση εισόδου [βίζα] πριν ζητήσω ταξιδιωτική εξαίρεση;
o Ταξίδι με Επιχειρηματική Ταξιδιωτική Κάρτα (ABTC) της Οικονομικής
Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC)
o Υποβάλετε αίτηση για εξαίρεση διαδικτυακά
o Περεταίρω ερωτήσεις

Καίριες δεξιότητες και κρίσιμοι κλάδοι
Η Αυστραλία εφαρμόζει αυστηρά συνοριακά μέτρα για την προστασία της υγείας της
αυστραλιανής κοινότητας. Επί του παρόντος υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός
πτήσεων προς και από την Αυστραλία. Εάν σας χορηγηθεί ταξιδιωτική εξαίρεση, ενδέχεται
να μην μπορείτε να ταξιδέψετε αυτήν τη στιγμή. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί υπόκεινται σε
αλλαγές. Παρακαλείστε να ελέγχετε τακτικά. Βλέπε: Δήλωση στα μέσα ενημέρωσης του
Εθνικού Υπουργικού Συμβουλίου.
Όλοι οι ταξιδιώτες που έρχονται στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων των Αυστραλών
υπηκόων, υπόκεινται σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών σε μία καθορισμένη
εγκατάσταση, όπως σε ξενοδοχείο, στο λιμένα της άφιξής τους. Δείτε Συμβουλές για τον
Κορωνοϊό για ταξιδιώτες. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε για τα έξοδα της
καραντίνας σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις καραντίνας,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο υπουργείο υγείας της πολιτείας ή της επικράτειας.

Απαιτήσεις ταξιδιωτικής εξαίρεσης για άτομα σε κρίσιμους κλάδους ή
με καίριες δεξιότητες
Ο Επίτροπος της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης ενδέχεται να σας χορηγήσει ατομική
εξαίρεση εάν δεν είστε Αυστραλός υπήκοος που:





ταξιδεύετε μετά από πρόσκληση της Αυστραλιανής Κυβέρνησης ή κυβερνητικής
αρχής πολιτείας ή επικράτειας με σκοπό να βοηθήσετε στην απόκριση κατά της
νόσου COVID-19
παρέχετε καίριες ή εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, όπως για ιπτάμενο
ασθενοφόρο, ιατρικές εκκενώσεις και παράδοση κρίσιμων ιατρικών προμηθειών
έχετε καίριες δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του εφοδιασμού
απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών (όπως ιατρική τεχνολογία, υποδομές ζωτικής
σημασίας, τηλεπικοινωνίες, κλάδους μηχανικής και εξόρυξης, υλικοτεχνική αλυσίδα
εφοδιασμού, φροντίδα ηλικιωμένων γεωργία, πρωτογενή βιομηχανία, παραγωγή
τροφίμων και το ναυτιλιακό κλάδο)








παρέχετε υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς για την οικονομική ανάκαμψη της
Αυστραλίας (όπως αυτούς της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, μεγάλης κλίμακας
βιομηχανίας, παραγωγής ταινιών, μέσων ενημέρωσης και τηλεόρασης και
αναδυόμενης τεχνολογίας), όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος Αυστραλός εργαζόμενος
παρέχετε καίριες δεξιότητες σε θρησκευτικούς ή θεολογικούς τομείς
Υποστηρίζεστε από τον εργοδότη σας να εργαστείτε στην Αυστραλία σε ένα
επάγγελμα που περιέχεται στη Λίστα Προτεραιότητας Εξειδικευμένων
Επαγγελμάτων για Μετανάστευση (PMSOL)
η είσοδός σας θεωρείται ότι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Αυστραλίας,
υποστηρίζεται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση ή από αρχή πολιτείας ή
επικράτειας.

Ένα άτομο μπορεί να υποβάλει αίτημα για ταξιδιωτική εξαίρεση βάσει αυτής της
κατηγορίας ή μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτημα εκ μέρους του. Οι αιτήσεις
πολλαπλών ταξιδιωτών εντός της ίδιας ομάδας/επιχείρησης μπορούν να συνδεθούν, έτσι
ώστε τα αιτήματα να εξεταστούν μαζί.
Παρακαλείστε να ζητήσετε εξαίρεση χρησιμοποιώντας το παρακάτω έντυπο και να
προσκομίσετε τα κατάλληλα δικαιολογητικά για την υποστήριξη των αιτήσεων. Τα αιτήματα
ενδέχεται να οριστικοποιηθούν χωρίς περαιτέρω εξέταση εάν παρέχονται ανεπαρκή
δικαιολογητικά. Όλα τα έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν επίσημα στην αγγλική γλώσσα.
Γενικά, μια εξαίρεση θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δύο εβδομάδες, αλλά
όχι περισσότερο από τρεις μήνες, πριν το προγραμματισμένο ταξίδι. Τυχόν επείγον
επαγγελματικό ταξίδι θα εξεταστεί εντός αυτού του χρονικού περιθωρίου.
Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει:






στοιχεία ταξιδιώτη: όνομα, ημερομηνία γέννησης, τύπος και αριθμός θεώρησης
εισόδου, αριθμός διαβατηρίου, προτεινόμενη διεύθυνση κατοικίας και αριθμός
τηλεφώνου στην Αυστραλία
τους λόγους του ταξιδιού: οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να εξετασθεί από
τον Επίτροπο το αίτημά σας διακριτικής ευχέρειας/εξαίρεσης
υποστηρικτική δήλωση: που να περιγράφει πώς ικανοποιείτε τα κριτήρια μίας
από τις καίριες δεξιότητες/ενός από τους κρίσιμους κλάδους για εξαίρεση
υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία: το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από
αποδεικτικά στοιχεία, όπως επιστολή από μια επιχείρηση που ασχολείται στην
παροχή κρίσιμων αγαθών και υπηρεσιών, επιστολή της Αυστραλιανής Κυβέρνησης
ή από αρχή πολιτείας ή επικράτειας που περιγράφει γιατί το ταξίδι σας είναι κρίσιμο
αυτή τη στιγμή

Τα άτομα πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης εισόδου και εξαίρεσης από τον
Επίτροπο πριν ταξιδέψουν.

Πρέπει να έχω θεώρηση εισόδου πριν ζητήσω ταξιδιωτική εξαίρεση;
Ένα άτομο που υποβάλλει αίτηση σε αυτήν την κατηγορία δεν χρειάζεται να έχει θεώρηση
εισόδου κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για εξαίρεση από τους ταξιδιωτικούς
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περιορισμούς της Αυστραλίας. Εάν εγκριθεί η ταξιδιωτική εξαίρεση, πρέπει να έχετε
έγκυρη θεώρηση εισόδου για να ταξιδέψετε. Πρέπει να πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις
για να σας χορηγηθεί θεώρηση εισόδου. Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους και τις
απαιτήσεις θεωρήσεων διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου.

Ταξίδι με Επιχειρηματική Ταξιδιωτική Κάρτα (ABTC) της Οικονομικής
Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC)
Οι κάτοχοι και οι αιτούντες με κάρτα ABTC δεν εξαιρούνται αυτόματα από τους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς της Αυστραλίας. Εάν χρειάζεται να εισέλθετε στην Αυστραλία
για επιχειρηματικούς λόγους που σχετίζονται με έναν κρίσιμο κλάδο, μπορείτε να ζητήσετε
εξαίρεση και να χορηγήσετε αποδεικτικά στοιχεία για την στήριξη του αιτήματός σας.
Η κάρτα ABTC δεν σας επιτρέπει να εργαστείτε στην Αυστραλία. Εάν σκοπεύετε να
εργαστείτε στην Αυστραλία, πρέπει να έχετε έγκυρη θεώρηση εισόδου με δικαιώματα
εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι στην Αυστραλία χρησιμοποιώντας την
κάρτα ABTC δείτε Επιχειρηματική Ταξιδιωτική Κάρτα (ABTC) της Οικονομικής
Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) για Ξένους Αιτούντες.

Υποβάλετε αίτηση για εξαίρεση διαδικτυακά
Παρακαλείστε να υποβάλετε μόνο ένα αίτημα ανά άτομο. Τα διπλά αιτήματα καθυστερούν
την αξιολόγηση. Εάν δεν σας χορηγηθεί εξαίρεση, δεν θα πρέπει να συνεχίσετε τα σχέδια
του ταξιδιού σας, καθώς δεν θα σας επιτραπεί η επιβίβαση σε πτήση προς την Αυστραλία.
Εάν σας χορηγηθεί ταξιδιωτική εξαίρεση, πρέπει να προσκομίσετε απόδειξη αυτής της
απόφασης ταξιδιωτικής εξαίρεσης στο αεροδρόμιο.
Υποβάλετε αίτηση διαδικτυακά

Περαιτέρω ερωτήσεις
Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις καίριες δεξιότητες και τους κρίσιμους
κλάδους, καθώς και για τη διαδικασία ταξιδιωτικής εξαίρεσης ή για μία τρέχουσα αίτηση
ταξιδιωτικής εξαίρεσης λόγω καίριων δεξιοτήτων, συμπληρώστε μία φόρμα ερωτημάτων
στο διαδίκτυο.
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