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Είσοδος στην Αυστραλία 

Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα για να εισέλθετε στην Αυστραλία. 

 

Βήμα 1 - Πριν κλείσετε τα εισιτήρια του ταξιδιού σας 
 

Ελέγξτε τις απαιτήσεις σας βίζας 

Μην προσπαθήσετε να ταξιδέψετε στην Αυστραλία χωρίς βίζα. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το ευρετήριο βίζας για να εξερευνήσετε επιλογές βίζας. 

Βήμα 2 - Ελέγξτε τις απαιτήσεις του εμβολιασμού σας 

Το καθεστώς του εμβολιασμού σας θα καθορίσει τι πρέπει να κάνετε για να εισέλθετε στην 
Αυστραλία. 

Ελέγξτε εάν ικανοποιείτε τις απαιτήσεις εμβολιασμού της Αυστραλίας για ταξιδιωτικούς 
σκοπούς εξωτερικού. 

Οι κάτοχοι βίζας που φτάνουν στην Αυστραλία μπορεί να τους ακυρωθεί η βίζα και 
να τεθούν σε κράτηση και να απελαθούν αν: 

 δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι για ταξιδιωτικούς σκοπούς εξωτερικού 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις εισόδου στα σύνορα της Αυστραλίας· ή 

 δεν έχουν ιατρική αντένδειξη για εμβόλιο κατά της COVID-19 όπως ορίζεται 
από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση· ή 

 δεν ανήκουν σε κατηγορία εξαίρεσης ούτε έχουν ατομική ταξιδιωτική 
εξαίρεση. 

Εάν δεν ικανοποιείτε αυτές τις απαιτήσεις, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα για τους 
ανεμβολίαστους ταξιδιώτες. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
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Βήμα 3 - Πάρτε το πιστοποιητικό εμβολιασμού σας 

Εάν εμβολιαστήκατε στην Αυστραλία, πάρτε Πιστοποιητικό Εμβολιασμού Εξωτερικού κατά 
της COVID-19 (ICVC). 

Εάν εμβολιαστήκατε στο εξωτερικό και δεν έχετε ICVC, πρέπει να πάρετε πιστοποιητικό 
εμβολιασμού από το εξωτερικό που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Αυστραλίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Απαιτήσεις εμβολιασμού και τεστ. 

 

Βήμα 4 - Ελέγξτε τις απαιτήσεις άφιξης σε πολιτείες και επικράτειες 

Πριν κλείσετε την πτήση σας, ελέγξτε τις απαιτήσεις άφιξης σε πολιτείες και επικράτειες. 
Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν έντυπα εγγραφής εισόδου στα σύνορα ή καραντίνα. 

Ελέγξτε όλες τις πολιτείες και τις επικράτειες από τις οποίες θα διέλθετε και θα ταξιδέψετε. 
Οι απαιτήσεις μπορεί να αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τις 
απαιτήσεις που ισχύουν για εσάς. Εάν δεν συμμορφωθείτε, μπορεί να σας επιβάλουν 
σοβαρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων φυλάκιση και αυστηρά πρόστιμα. Δείτε: 
Απαιτήσεις άφιξης σε πολιτείες και επικράτειες. 

 
Βήμα 5 - Προγραμματίστε το ταξίδι σας 
 

Προγραμματίστε 

Θα πρέπει να σκεφτείτε τι θα κάνετε εάν υπάρξουν καθυστερήσεις και αναστατώσεις στο 
ταξίδι σας. 

 
Βήμα 6 - Κάντε κράτηση του ταξιδιού σας 

  

  

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
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Βήμα 7 - Προετοιμαστείτε για το ταξίδι 

Συμπληρώστε την Ψηφιακή σας Δήλωση Επιβάτη [Digital Passenger 

Declaration] 

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της Ψηφιακής Δήλωσης Επιβάτη (DPD) επτά 
ημέρες πριν την αναχώρηση της πτήσης σας και να την υποβάλετε εντός 72 ωρών πριν 
την αναχώρησή σας για την Αυστραλία. 

Η DPD ζητά κρίσιμες πληροφορίες για την υγεία. Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι 
νομική απαίτηση. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι δεν θα 
έχετε περιττές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο ή όταν φτάσετε στην Αυστραλία. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε: DPD 

Βήμα 8 - Κάντε τεστ COVID-19 πριν την αναχώρηση 

Θα χρειαστεί να επιδείξετε στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας αποδεικτικά 
στοιχεία για πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα τεστ COVID-19.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τεστ που χρειάζεστε και πότε να το κάνετε, 
δείτε: εμβολιασμός και τεστ. 

 
Βήμα 9 - Ετοιμάστε τα έγγραφα που θα χρειαστείτε στο αεροδρόμιο 

Κατά το check-in για την πτήση σας, το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας θα σας 
ζητήσει να παρουσιάσετε: 

 διαβατήριο 
 βίζα 
 αποδεικτικά στοιχεία ότι ικανοποιείτε τις απαιτήσεις εμβολιασμού της Αυστραλίας 

για ταξιδιωτικούς σκοπούς εξωτερικού 
 αρνητικό αποτέλεσμα τεστ COVID-19 
 συμπληρωμένη DPD. 

 
Βήμα 10 - Ικανοποίηση των απαιτήσεων εισόδου στην Αυστραλία 

Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν έγκριση των στοιχείων σας μετανάστευσης, τελωνείου 
και βιοασφάλειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε διέλευση συνόρων. 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
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Βήμα 11 - Ικανοποίηση των απαιτήσεων πολιτειών και επικρατειών 

Οι περισσότερες πολιτείες και επικράτειες απαιτούν να κάνετε τεστ COVID-19 αμέσως 
μετά την άφιξή σας στην Αυστραλία. 

Θα πρέπει να το ελέγξετε και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις για όλες τις πολιτείες και τις 
επικράτειες που θα διέλθετε και προς τις οποίες θα ταξιδέψετε. 

 

Διέλευση από την Αυστραλία 

Διέλευση 72 ωρών ή λιγότερο 

Εάν διέρχεστε από την Αυστραλία, πρέπει να εξασφαλίσετε εισιτήριο για πτήση 
ανταπόκρισης που αναχωρεί από την Αυστραλία όχι περισσότερο από 72 ώρες μετά την 
αρχική σας είσοδο. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη πτήση ανταπόκρισης, δεν θα 
είναι δυνατή η διέλευση μέσω Αυστραλίας. 

Απαιτήσεις βίζας 

Για διέλευση από την Αυστραλία 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). 

Τεστ COVID-19 

Χρειάζεται να έχετε αρνητικό αποτέλεσμα τεστ COVID-19 για διέλευση από την Αυστραλία. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εμβολιασμός και τεστ. 

Ψηφιακή Δήλωση Επιβάτη 

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της Ψηφιακής Δήλωσης Επιβάτη (DPD) επτά 
ημέρες πριν την αναχώρηση της πτήσης σας και να την υποβάλετε εντός 72 ωρών πριν 
την αναχώρησή σας για την Αυστραλία. 

Η DPD ζητά κρίσιμες πληροφορίες για την υγεία. Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι 
νομική απαίτηση. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι δεν θα 
έχετε περιττές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο ή όταν φτάσετε στην Αυστραλία. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε: DPD 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
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://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
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Απαιτήσεις πολιτειών και επικρατειών 

Πρέπει να ακολουθείτε τις απαιτήσεις διέλευσης για την 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 περισσότερες 
πληροφορίες δείτε απαιτήσεις άφιξης σε πολιτείες και επικράτειες. 

 

Περισσότερο από 72 ώρες 

Εάν θα μείνετε περισσότερο από 72 ώρες στην Αυστραλία πριν την πτήση της 
ανταπόκρισής σας, δεν θεωρείστε ότι διέρχεστε από την Αυστραλία.  

Πρέπει να ικανοποιείτε όλες τις άλλες προϋποθέσεις εισόδου για την Αυστραλία, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων εμβολιασμού και τεστ κατά της COVID-19, βίζας, 
μετανάστευσης, εκτελωνισμού, βιοασφάλειας και υποχρεωτικών δηλώσεων υγείας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, δείτε διέλευση συνόρων.  

Πρέπει επίσης να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις άφιξης σε πολιτείες και επικράτειες. 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements

