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Ταξιδιωτικοί περιορισμοί
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 και ενδέχεται να μην μπορείτε να ταξιδέψετε αυτή
τη στιγμή. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί υπόκεινται σε αλλαγές. Παρακαλούμε να ελέγχετε
τακτικά. Βλέπε: Δήλωση στα μέσα ενημέρωσης του Εθνικού Υπουργικού Συμβουλίου.
Όλοι οι ταξιδιώτες που φθάνουν στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων των Αυστραλών
υπηκόων, πρέπει να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες σε μία καθορισμένη εγκατάσταση,
όπως σ’ ένα ξενοδοχείο στο λιμένα της άφιξής τους. Βλέπε: ταξιδιωτικές συμβουλές για
τον Κορωνοϊό (COVID-19). 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.
Δεν μπορείτε να έρθετε στην Αυστραλία, εκτός εάν ανήκετε σε μια κατηγορία εξαίρεσης ή
εάν σας έχει χορηγηθεί ατομική εξαίρεση από τους τρέχοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Ενημέρωση για την αίτηση εξαίρεσης από τους ταξιδιωτικούς
περιορισμούς της Αυστραλίας
Διευκολύνουμε την υποβολή και την παρακολούθηση του αιτήματός σας εξαίρεσης από τους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς με μία ειδικά σχεδιασμένη νέα πλατφόρμα παροχής
υπηρεσιών. Η νέα διαδικτυακή πύλη εξαίρεσης από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς
παρέχει μία διάφορα πλεονεκτήματα, όπως:







φιλική προς το χρήστη λειτουργικότητα
άμεση επιβεβαίωση λήψης του αιτήματός σας
τα δικαιολογητικά μπορούν να επισυναφθούν και να ενημερωθούν εύκολα
μπορούν να συνδεθούν ομαδικά και οικογενειακά αιτήματα
μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο του αιτήματός σας
άμεση ειδοποίηση όταν ληφθεί απόφαση.
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Εάν υποβάλατε την αίτησή σας πριν από την έναρξη λειτουργίας της νέας πύλης την
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, θα ολοκληρώσουμε το αίτημά σας έως τις 5 μ.μ. την
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, Ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Εάν υποβάλατε την αίτησή σας
πριν από τις 17 Ιουλίου 2020 και δεν έχετε ενημερωθεί από εμάς, υποβάλετε άλλο αίτημα
και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αίτησή σας.
Αιτηθείτε ταξιδιωτική εξαίρεση

Κατηγορίες εξαιρέσεων
Εξαιρείστε αυτόματα από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και μπορείτε να εισέλθετε στην
Αυστραλία (χωρίς να λάβετε ατομική εξαίρεση) εάν είστε:










Αυστραλός υπήκοος
μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας
άμεσο οικογενειακό μέλος Αυστραλού υπηκόου ή μόνιμου κατοίκου
υπήκοος της Νέας Ζηλανδίας που είναι συνήθης κάτοικος της Αυστραλίας και τα
άμεσα μέλη της οικογένειάς του
διπλωμάτης διαπιστευμένος στην Αυστραλία (κάτοχος θεώρησης υποκατηγορίας
995)
ταξιδιώτης που διέρχεται από την Αυστραλία για 72 ώρες ή λιγότερο
πλήρωμα αεροπορικής εταιρείας
πλήρωμα πλοίου, περιλαμβανόμενου αυτού για πιλοτίνες
έχετε προσληφθεί σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Κυβερνητικό Πρόγραμμα Εποχιακού
Εργαζομένου ή το Πρόγραμμα Εργατικού Δυναμικού από τον Ειρηνικό.

Πρέπει να προσκομίσετε δικαιολογητικά ότι πληροίτε μία από τις παραπάνω κατηγορίες
όταν ταξιδεύετε. Ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Ατομικές εξαιρέσεις
Ο Επίτροπος της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης ενδέχεται να σας χορηγήσει ατομική
εξαίρεση εάν:








δεν είστε Αυστραλός υπήκοος που ταξιδεύει μετά από πρόσκληση της
Αυστραλιανής Κυβέρνησης ή κυβερνητικής αρχής πολιτείας ή επικράτειας με σκοπό
να βοηθήσετε στην απόκριση κατά της νόσου COVID-19
παρέχετε κρίσιμες ή εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, όπως για ιπτάμενο
ασθενοφόρο, ιατρικές εκκενώσεις και παράδοση κρίσιμων ιατρικών προμηθειών
δεν είστε Αυστραλός υπήκοος αλλά έχετε καίριες δεξιότητες ή εργάζεστε σε ένα
κρίσιμο τομέα στην Αυστραλία
δεν είστε Αυστραλός υπήκοος αλλά η είσοδός σας θεωρείται ότι θα είναι προς το
εθνικό συμφέρον και υποστηρίζεται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση ή από
κυβερνητική αρχή πολιτείας ή επικράτειας
είστε στρατιωτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποτελούν
μέρος της Συμφωνίας του Καθεστώτος των Ενόπλων Δυνάμεων, των
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Κοινοπολιτειακών Ενόπλων Δυνάμεων, των Ενόπλων Δυνάμεων της Ασίας και του
Ειρηνικού και της Συμφωνίας του Καθεστώτος των Ενόπλων Δυνάμεων
ταξιδεύετε για συμπονετικούς και επιτακτικούς λόγους.

Πριν ταξιδέψετε, πρέπει να είστε κάτοχος θεώρησης και εξαίρεσης από τους ταξιδιωτικούς
περιορισμούς της Αυστραλίας. Μπορείτε να αιτηθείτε εξαίρεση διαδικτυακά και πρέπει να
χορηγήσετε τα κατάλληλα δικαιολογητικά για να υποστηρίξετε το αίτημά σας. Τα αιτήματα
ενδέχεται να οριστικοποιηθούν χωρίς περαιτέρω εξέταση, εάν παρέχονται ανεπαρκή
δικαιολογητικά. Όλα τα έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν επίσημα στην αγγλική γλώσσα.
Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για εξαίρεση τουλάχιστον δύο εβδομάδες, αλλά όχι
περισσότερο από τρεις μήνες, πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι σας.
Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει:






στοιχεία ταξιδιώτη: όνομα, ημερομηνία γέννησης, τύπος και αριθμός θεώρησης,
αριθμός διαβατηρίου
προτεινόμενη διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου στην Αυστραλία
τους λόγους για τους οποίους έρχεστε: γιατί θα πρέπει να λάβετε την εξαίρεση
μία υποστηρικτική δήλωση: που περιγράφει τον τρόπο που πληροίτε έναν από τους
λόγους εξαίρεσης
συνοδευτικά δικαιολογητικά.

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.

Συμπονετικοί και επιτακτικοί λόγοι ταξιδιού
Ο Επίτροπος της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης ενδέχεται να σας χορηγήσει
εξαίρεση εάν επιθυμείτε να ταξιδέψετε για συμπονετικούς και επιτακτικούς λόγους. Οι
συμπονετικοί και επιτακτικοί λόγοι περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτούς, την
ανάγκη ταξιδιού λόγω θανάτου ή κρίσιμης ασθένειας ενός στενού οικογενειακού μέλους.
Πρέπει να είστε κάτοχος θεώρησης και να έχετε λάβει εξαίρεση από τους ταξιδιωτικούς
περιορισμούς της Αυστραλίας πριν ταξιδέψετε. Μπορείτε να ζητήσετε εξαίρεση
διαδικτυακά και πρέπει να χορηγήσετε τα κατάλληλα δικαιολογητικά για να υποστηρίξετε
το αίτημά σας. Τα αιτήματα ενδέχεται να οριστικοποιηθούν χωρίς περαιτέρω εξέταση, εάν
παρέχονται ανεπαρκή δικαιολογητικά. Όλα τα έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν επίσημα
στην αγγλική γλώσσα.
Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για εξαίρεση τουλάχιστον δύο
εβδομάδες, αλλά όχι περισσότερο από τρεις μήνες, πριν από το
προγραμματισμένο ταξίδι σας. Εάν ταξιδεύετε λόγω θανάτου ή κρίσιμης ασθένειας ενός
στενού οικογενειακού μέλους, μπορείτε να αιτηθείτε εντός αυτού του χρονικού ορίου και θα
δώσουμε προτεραιότητα στην αίτησή σας.
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Εάν δεν σας χορηγηθεί εξαίρεση, δε θα πρέπει να συνεχίσετε τα σχέδια του ταξιδιού σας,
καθώς δε 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.

Αιτηθείτε ταξιδιωτική εξαίρεση διαδικτυακά
Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για εξαίρεση τουλάχιστον δύο εβδομάδες, αλλά όχι
περισσότερο από τρεις μήνες, πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι σας.
Για να συμπληρώσετε ένα αίτημα ταξιδιωτικής εξαίρεσης θα πρέπει να έχετε ήδη θεώρηση
και θα πρέπει να χορηγήσετε πληροφορίες και έγγραφα για να υποστηρίξετε το αίτημά
σας. Τα αιτήματα μπορούν να οριστικοποιηθούν χωρίς περαιτέρω εξέταση, εάν
παρέχονται ανεπαρκή δικαιολογητικά. Αυτά μπορεί να είναι τα ακόλουθα:










αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας
απόδειξη ότι είστε κάτοχος έγκυρης θεώρησης
πρόγραμμα ταξιδιού
πιστοποιητικό/πιστοποιητικά γάμου, γέννησης, θανάτου
αποδεικτικά στοιχεία σχέσης ή διαμονής (όπως μισθωτήριο κατοικίας σε δύο
ονόματα, κοινό τραπεζικό λογαριασμό κ.λπ.)
επιστολή από γιατρό ή νοσοκομείο που αναφέρει γιατί είναι απαραίτητο το ταξίδι
επιστολή από έναν εργοδότη που αναφέρει γιατί είναι απαραίτητο το ταξίδι
υποστηρικτική επιστολή από επιχείρηση ή κρατικό φορέα, που περιγράφει γιατί οι
δεξιότητές σας είναι καίριες
υπεύθυνη δήλωση για την υποστήριξη του αιτήματός σας.

Παρακαλείστε να μην υποβάλετε πολλαπλά αιτήματα για ένα ταξιδιώτη καθώς θα γίνει
επεξεργασία μόνο του πιο πρόσφατου αιτήματος.
Η χορήγηση ταξιδιωτικής εξαίρεσης δεν εγγυάται ότι αυτή τη στιγμή θα μπορέσετε να
επιβιβαστείτε σε πτήση προς την Αυστραλία.
Αιτηθείτε ταξιδιωτική εξαίρεση
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