Στις 18 Απριλίου 2021 και 21:59 AEST, θα ξεκινήσουν ταξίδια χωρίς καραντίνα μεταξύ
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Όλοι οι ταξιδιώτες που ήταν είτε στην Αυστραλία είτε
στη Νέα Ζηλανδία για 14 ημέρες μπορούν να ταξιδέψουν αεροπορικώς μεταξύ Αυστραλίας
και Νέας Ζηλανδίας χωρίς καραντίνα, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για
ταξιδιωτική εξαίρεση.
Αυτό περιλαμβάνει ταξιδιώτες που έχουν διαμείνει και τις 14 ημέρες σε ασφαλή ταξιδιωτική
ζώνη αμφότερης χώρας, ή άτομα που έχουν ταξιδέψει μεταξύ των δύο χωρών και
επιστρέφουν εντός της περιόδου των 14 ημερών.
Όλα τα άτομα που διαμένουν στην Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία (συμπεριλαμβανομένων
των αλλοδαπών υπηκόων) μπορούν να κάνουν ταξίδια χωρίς καραντίνα, αρκεί να
ικανοποιήσουν τις υγειονομικές και τις μεταναστευτικές απαιτήσεις και άλλους τυπικούς
κανόνες συνοριακού ελέγχου σε κάθε χώρα.
Όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να ελέγξουν τις ρυθμίσεις στον τόπο άφιξής τους και στον τόπο
του τελικού προορισμού τους, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ισχύσουν
απαιτήσεις καραντίνας.
Οι υγειονομικές και μεταναστευτικές απαιτήσεις της Νέας Ζηλανδίας διατίθενται στον
ιστότοπό της: Απαιτήσεις ταξιδιού χωρίς καραντίνα της Νέας Ζηλανδίας
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας της
Αυστραλιανής Κυβέρνησης: Κορωνοϊός (COVID-19) για ταξιδιώτες εξωτερικού
Σημείωση: Οποιαδήποτε αλλαγή στις περιστάσεις COVID-19 στην Αυστραλία και τη Νέα
Ζηλανδία θα μπορούσε να οδηγήσει σε παύση ή σε αναστολή χωρίς προειδοποίηση των
ταξιδιωτικών ρυθμίσεων χωρίς καραντίνα. Είστε υπεύθυνοι οι ίδιοι να διαχειριστείτε
οποιεσδήποτε αναστατώσεις στα ταξιδιωτικά σας σχέδια, ακόμη και αν καθυστερήσει η
επιστροφή σας στην Αυστραλία.

Υπήκοοι Νέας Ζηλανδίας εκτός Νέας Ζηλανδίας
Τα ταξίδια χωρίς καραντίνα δεν ισχύουν για υπηκόους της Νέας Ζηλανδίας που
βρίσκονται εκτός Νέας Ζηλανδίας ή που δεν ήταν στη Νέα Ζηλανδία για 14 ημέρες αμέσως
πριν το προγραμματισμένο ταξίδι τους στην Αυστραλία
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Τοποθεσίες έξαρσης κρουσμάτων COVID-19
Δείτε τη σελίδα της Ταξιδιωτικής Δήλωσης Αυστραλίας για λίστα τοποθεσιών της Νέας
Ζηλανδίας που υπάρχει ανησυχία λόγω COVID-19. Εάν έχετε επισκεφθεί κάποια από
αυτές τις τοποθεσίες κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται, θα
πρέπει να το δηλώσετε στην Ταξιδιωτική Δήλωσή σας Αυστραλίας.

Ταξίδι χωρίς καραντίνα από τη Νέα Ζηλανδία στην
Αυστραλία
Πριν ταξιδέψετε στην Αυστραλία, θα πρέπει να συμπληρώσετε την Ταξιδιωτική Δήλωση
Αυστραλίας τουλάχιστον 72 ώρες πριν την αναχώρησή σας για την Αυστραλία.
Η Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας συλλέγει τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην Αυστραλία,
τα στοιχεία της πτήσης, τις απαιτήσεις καραντίνας και την κατάσταση της υγείας σας.
Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την αυστραλιανή κυβέρνηση να καθορίσει τις ρυθμίσεις
καραντίνας σας (εάν απαιτούνται) και επιτρέπει επίσης στα αρμόδια υπουργεία υγείας να
επικοινωνήσουν μαζί σας εάν κάποιος που συνταξιδέψατε βρέθηκε θετικός σε τεστ
COVID-19.
Εάν ταξιδεύετε στην Αυστραλία αεροπορικώς, και έχετε επισκεφθεί είτε την Αυστραλία
είτε τη Νέα Ζηλανδία για 14 ημέρες ή περισσότερο πριν ταξιδέψετε δεν χρειάζεται να
υποβάλετε αίτηση για εξαίρεση από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Εξαιρείστε
αυτόματα.
Δεν χρειάζεται να είστε Νεοζηλανδός υπήκοος για να ταξιδέψετε από τη Νέα Ζηλανδία
στην Αυστραλία χωρίς καραντίνα, εάν ικανοποιήσετε τα παραπάνω κριτήρια, αλλά θα
χρειαστείτε έγκυρη βίζα για να εισέλθετε στην Αυστραλία. Οι υπήκοοι της Νέας
Ζηλανδίας δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για βίζα πριν έρθουν στην Αυστραλία. Εάν
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις, θα τους χορηγηθεί Βίζα Ειδικής Κατηγορίας (υποκατηγορία
444) (SCV) κατά την άφιξη.
Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για ταξιδιωτική εξαίρεση προτού ταξιδέψετε στην
Αυστραλία εάν:




έχετε διαμείνει στην Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία για λιγότερο από 14 ημέρες πριν
την προγραμματισμένη αναχώρησή σας (συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτών
που διέρχονται από τη Νέα Ζηλανδία) ή
σκοπεύετε να ταξιδέψετε στην Αυστραλία δια θαλάσσης.

Ταξίδι χωρίς καραντίνα από την Αυστραλία στη
Νέα Ζηλανδία
Δεν χρειάζεται να είστε Αυστραλός υπήκοος για να ταξιδέψετε από την Αυστραλία στη Νέα
Ζηλανδία χωρίς καραντίνα, εάν ικανοποιείτε τα παραπάνω κριτήρια. Ωστόσο, πρέπει να
ικανοποιήσετε τις υγειονομικές προϋποθέσεις της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και
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ισχύουν όλες οι τυπικές μεταναστευτικές, τελωνειακές και βιοασφάλειας απαιτήσεις
εισόδου.

Ταξίδι από την Αυστραλία στη Νέα Ζηλανδία:
απαιτήσεις ταξιδιωτικής εξαίρεσης
Εάν ταξιδεύετε απευθείας στη Νέα Ζηλανδία και έχετε επισκεφθεί μόνο την Αυστραλία ή τη
Νέα Ζηλανδία για τις 14 ημερολογιακές ημέρες αμέσως πριν την ημερομηνία της
αναχώρησής σας, δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για εξαίρεση από τους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς της Αυστραλίας*. Εξαιρείστε αυτόματα.
*Αυστραλοί υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή
εξαίρεσης για ταξίδι στο εξωτερικό πριν ταξιδέψουν στη Νέα Ζηλανδία εάν:


έχουν κάνει κράτηση για πτήση από τη Νέα Ζηλανδία προς άλλο προορισμό στο
εξωτερικό

Όσοι ταξιδεύουν μετά από την Νέα Ζηλανδία σε άλλο προορισμό εξωτερικού πρέπει να
γνωρίζουν ότι η επιστροφή στην Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία είναι πιθανό να είναι
δύσκολη λόγω των υφιστάμενων περιορισμών στον αριθμό επιβατών και της
περιορισμένης διαθεσιμότητας πτήσεων.
Όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν από τη Νέα Ζηλανδία σε έναν άλλο προορισμό εξωτερικού
και μετά να επιστρέψουν στην Αυστραλία θα πρέπει:




δείξουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ COVID-19 έως 72 ώρες πριν την αναχώρηση
προς την Αυστραλία
να τεθούν σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών σε ξενοδοχείο κατά την άφιξή τους
με δικά τους έξοδα και
να εξετάζονται περιοδικά ενώ βρίσκονται σε υποχρεωτική καραντίνα.

Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν τα ταξίδια στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή,
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αναστάτωσης κατά την επιστροφή στην Αυστραλία και
από την COVID-19 σε πολλές χώρες, παραμένουν υψηλοί.

Διέλευση μέσω Αυστραλίας προς Νέα Ζηλανδία
Οι ταξιδιώτες που επιθυμούν να διέλθουν μέσω της Αυστραλίας πρέπει να εξασφαλίσουν
εισιτήριο πτήσης εξωτερικού μέσω της κόκκινης ζώνης που αναχωρεί από την Αυστραλία
το πολύ 72 ώρες μετά την αρχική είσοδο. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη διαθέσιμη πτήση
άμεσης ανταπόκρισης από την κόκκινη ζώνη, η διέλευση μέσω της Αυστραλίας δεν θα
είναι δυνατή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διέλευση από την Αυστραλία
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Διέλευση από την Αυστραλία
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Άφιξη στην Αυστραλία
Σε αεροδρόμια της Αυστραλίας έχουν δημιουργηθεί πράσινες και κόκκινες ζώνες για το
διαχωρισμό των επιβατών που φτάνουν σε πτήσεις χωρίς καραντίνα από άλλους επιβάτες
που πρέπει να τεθούν σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών.
Εάν φτάσετε με πτήση χωρίς καραντίνα, θα σας οδηγήσουν σε πράσινη ζώνη στο
αεροδρόμιο της άφιξής σας στην Αυστραλία για να ολοκληρώσετε όλες τις διαδικασίες
συνοριακού ελέγχου.
Για περισσότερες πληροφορίες για ταξιδιώτες που φτάνουν με πτήσεις χωρίς καραντίνα,
δείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.
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