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Άφιξη στην Αυστραλία 

Σε αεροδρόμια της Αυστραλίας έχουν δημιουργηθεί πράσινες και κόκκινες ζώνες για να 
διαχωριστούν οι επιβάτες που φτάνουν με πτήσεις χωρίς καραντίνα (πράσινη ζώνη), από 
άλλους επιβάτες που πρέπει να εισέλθουν σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών (κόκκινη 
ζώνη). 

Εξαιρείστε αυτόματα από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς της Αυστραλίας (και δεν 
χρειάζεται να ζητήσετε εξαίρεση) εάν διέρχεστε από την Αυστραλία για 72 ώρες ή λιγότερο. 

Πρέπει να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις καραντίνας στην πολιτεία ή την επικράτεια της 
άφιξής σας. 

Σημείωση: Ταξιδιώτες που επιθυμούν να διέλθουν μέσω της Αυστραλίας υποχρεούνται 
να εξασφαλίσουν εισιτήριο αναχώρησης σε πτήση από την κόκκινη ζώνη, που αναχωρεί 
από την Αυστραλία το αργότερο 72 ώρες μετά την αρχική είσοδό τους. Εάν δεν υπάρχει 
κατάλληλη διαθέσιμη πτήση άμεσης ανταπόκρισης από την κόκκινη ζώνη δεν θα είναι 
δυνατή η διέλευση μέσω της Αυστραλίας. 

Απαιτήσεις βίζας για διέλευση από την Αυστραλία 

Για διέλευση μέσω της Αυστραλίας πρέπει να έχετε έγκυρη βίζα ή να είστε από επιλέξιμη 
χώρα για Διέλευση Χωρίς Βίζα (TWOV). 

Εάν δεν είστε κάτοχοι έγκυρης βίζας ή δεν είστε επιλέξιμοι να διέλθετε χωρίς βίζα, πρέπει 
να υποβάλετε αίτηση για βίζα για να εισέλθετε στην Αυστραλία. 

Για διέλευση μέσω της Αυστραλίας έως 72 ώρες υποβάλετε αίτηση για Βίζα Διέλευσης 
(υποκατηγορία 771). 

Είμαι Νεοζηλανδός υπήκοος που διέρχομαι από 
την Αυστραλία έως 72 ώρες 

Υπήκοοι της Νέας Ζηλανδίας που είναι επιλέξιμοι για Βίζα Ειδικής Κατηγορίας 
(υποκατηγορία 444) δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για άλλη βίζα για να διέλθουν 
από την Αυστραλία για έως 72 ώρες. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
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Για διέλευση με Βίζα Ειδικής Κατηγορίας, πρέπει να έχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι 
διέρχεστε εντός 72 ωρών (όπως δρομολόγιο ταξιδιού ή εισιτήριο πτήσης) και να το 
παρουσιάσετε στο αεροδρόμιο της πόλης στην οποία φτάνετε στην Αυστραλία. 

Σημείωση Ταξιδιώτες που επιθυμούν να διέλθουν μέσω της Αυστραλίας υποχρεούνται 
να εξασφαλίσουν εισιτήριο αναχώρησης σε πτήση από την κόκκινη ζώνη (πτήση που 
απαιτεί υποχρεωτική καραντίνα κατά την άφιξη), που αναχωρεί από την Αυστραλία το 
αργότερο 72 ώρες μετά την αρχική είσοδό τους. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη διαθέσιμη 
πτήση άμεσης ανταπόκρισης από την κόκκινη ζώνη, η διέλευση μέσω της Αυστραλίας δεν 
θα είναι δυνατή. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της ασφαλούς 
ταξιδιωτικής ζώνης Νέας Ζηλανδίας. 

Ρυθμίσεις καραντίνας για διέλευση 

Πρέπει να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις καραντίνας στην πολιτεία ή την επικράτεια 
που φτάνετε. Μπορεί να χρειαστεί να διαμείνετε σε ξενοδοχείο και μπορεί να σας ζητηθεί 
να πληρώσετε για τη διαμονή σας ενώ αναμένετε την πτήση σας. Για πληροφορίες σχετικά 
με τις απαιτήσεις καραντίνας επικοινωνήστε με το αρμόδιο υπουργείο υγείας πολιτείας ή 
επικράτειας. 

Απαιτήσεις βίζας και ταξιδιωτικής εξαίρεσης για 
διαμονές άνω των 72 ωρών 

Εάν σκοπεύετε να διαμείνετε για περισσότερο από 72 ώρες στην Αυστραλία αναμένοντας 
την πτήση σας ανταπόκρισης, δεν θεωρείται ότι διέρχεστε από την Αυστραλία και θα 
πρέπει: 

 να έχετε την κατάλληλη βίζα. Δείτε Διερεύνηση των επιλογών σας βίζας. 
 να ζητήσετε εξαίρεση από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς της Αυστραλίας. Δείτε 

ταξιδιωτικοί περιορισμοί και εξαιρέσεις. 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

