
  

  
  

  

 

  
  

COVID-19 (Κορωνοϊός) και τα σύνορα 

της Αυστραλίας

Από τις 9 μ.μ. AEDT 20 Μαρτίου 2020, μόνο οι Αυστραλοί πολίτες, οι κάτοικοι και τα άμεσα μέλη οικογενειών 

δύνανται να ταξιδέψουν στην Αυστραλία. 

Όλοι οι ταξιδιώτες που έρχονται στην Αυστραλία πρέπει να αυτοαπομονώνονται για 14 ημέρες, είτε κατ’ 

οίκον είτε σε ξενοδοχείο. 

Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί υπόκεινται σε αλλαγές. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Παρακαλούμε να 

ελέγχετε τακτικά. 

 

Αναχωρήσεις από την Αυστραλία 

Δεν επιτρέπεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό οι Αυστραλοί πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι της Αυστραλίας 

από τις 25 Μαρτίου 2020 στις 12:00 AEDST. 

Αυτός ο ταξιδιωτικός περιορισμός δεν ισχύει: 

 για άτομα που διαμένουν συνήθως σε άλλη χώρα εκτός της Αυστραλίας 

 για πληρώματα αεροπορικών εταιρειών και πλοίων και συναφείς εργαζόμενους στον τομέα της 

ασφάλειας 

 για πολίτες της Νέας Ζηλανδίας που είναι κάτοχοι Θεώρησης Ειδικής Κατηγορίας [Special Category 

Visa] (Υποκατηγορία 444) καθώς δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι για τους σκοπούς Προσδιορισμού 

Βιοασφάλειας και τους επιτρέπεται να αναχωρούν από την Αυστραλία. Οι πολίτες της Νέας Ζηλανδίας 

που είναι κάτοχοι μόνιμων θεωρήσεων δύνανται να υποβάλουν αίτηση για διακριτική ευχέρεια από τον 

Επίτροπο 

 για άτομα που ασχολούνται καθημερινά στη διεξαγωγή εξερχόμενων και των εισερχόμενων 

εμπορευμάτων 

 για άτομα των οποίων τα ταξίδια συνδέονται με απαραίτητη εργασία σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις και 

 για άτομα που ταξιδεύουν για επίσημα κυβερνητικά ταξίδια, περιλαμβανομένων των μελών των 

Αυστραλιανών Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

Οι ταξιδιώτες που πιστεύουν ότι ικανοποιούν τα κριτήρια ταξιδιωτικής εξαίρεσης δύνανται να αιτηθούν 

διαδικτυακά προς τον Επίτροπο της ABF. 

 

Αφίξεις από το εξωτερικό 

 ‘Όλα τ’ άτομα που εισέρχονται στην Αυστραλία πρέπει να αυτοαπομονώνονται για 14 ημέρες.  

https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus#10
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-isolation-guidance
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o Μπορείτε να επιβιβαστείτε σε εσωτερική πτήση προς τον προορισμό σας στην Αυστραλία 

για να αυτοαπομονωθείτε εκεί. 

o Εάν είστε καλά στην υγεία σας και μη συμπτωματικοί, δύναστε να αυτοαπομονωθείτε σε 

ξενοδοχείο. 

o Εάν δε συμμορφώνονται οι ταξιδιώτες με τις απαιτήσεις της 14ημερης αυτοαπομόνωσής 

τους, δύνανται να αντιμετωπίσουν διάφορες κυρώσεις που ισχύουν σε κάθε Πολιτεία ή 

Επικράτεια. 

 

Οι περιορισμοί ισχύουν μέχρι: Περαιτέρω ειδοποίησης 

 

Εξαιρέσεις από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς 

Μπορείτε να ταξιδέψετε στην Αυστραλία αν είστε: 

 

Αυστραλός πολίτης 

Αυστραλοί πολίτες χωρίς ισχύον διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτό ιθαγένειας ή ταξιδιωτικά 

έγγραφα διπλής ιθαγένειας στην αεροπορική εταιρεία πριν από την αναχώρησή τους. 

 

Μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας 

Μπορείτε να έρθετε στην Αυστραλία. Θα χρειαστεί να αυτοαπομονωθείτε για 14 ημέρες, κατ’ οίκον ή σε 

ξενοδοχείο. Οι κάτοχοι Προσωρινής θεώρησης [Provisional visa] δεν μπορούν να έρθουν στην Αυστραλία. 

 

Πολίτης της Νέας Ζηλανδίας – συνήθως διαμένει στην Αυστραλία 

Οι πολίτες της Νέας Ζηλανδίας που διαμένουν συνήθως στην Αυστραλία (υποκατηγορία 444) μπορούν να 

έρθουν στην Αυστραλία. Πρέπει να έχετε μαζί σας αποδεικτό διαμονής (άδεια οδήγησης ή έγγραφα σχετικά 

με τη διαμονή σας). Παρουσιάστε τα στο check-in. 

Σημαντικό: Οι πολίτες της Νέας Ζηλανδίας και οι μόνιμοι κάτοικοι που δε διαμένουν στην Αυστραλία 

μπορούν μόνο να διέλθουν μέσω της Αυστραλίας για να επιστρέψουν στη Νέα Ζηλανδία. Ανατρέξτε στην 

ενότητα διέλευσης παρακάτω. 

 

 

Δύναστε να υποβάλετε αίτηση για εξαίρεση αν είστε: 

 

Άμεσο μέλος οικογένειας Αυστραλού πολίτη ή μόνιμου κάτοικου 

Για αυτή την κατηγορία άμεση οικογένεια σημαίνει μόνο: 

 σύζυγοι 

 εξαρτώμενα παιδιά 

 νόμιμοι κηδεμόνες 

Χωρίς θεώρηση - Δε δύναστε να έρθετε στην Αυστραλία μέχρι να λάβετε θεώρηση. Υποβάλετε αίτηση για 

θεώρηση και περιλάβετε δικαιολογητικά (όπως το πιστοποιητικό γάμου σας, το πιστοποιητικό γέννησής σας 



 

  
  

 

  
  

 

Σελίδα 3 από 8 
COVID-19 (Κορωνοϊός) και τα σύνορα της 
Αυστραλίας 

ή το πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών σας). Εάν σας επιτρέψουμε να ταξιδέψετε, θα πρέπει να 

αυτοαπομονωθείτε για 14 ημέρες, κατ’ οίκον ή σε ξενοδοχείο. 

Με προσωρινή θεώρηση (εκτός των κατόχων θεώρησης Συντρόφου και Παιδιού [Partner and Child visa]) - 

Να επισυνάψετε δικαιολογητικά (όπως το πιστοποιητικό γάμου σας, αποδεικτικά για τη ντε φάκτο σχέση σας 

όπως κοινά οικονομικά ή περιουσιακά στοιχεία, το πιστοποιητικό γέννησής σας ή το πιστοποιητικό γέννησης 

των παιδιών σας) και ζητήστε εξαίρεση. Μην ταξιδέψετε μέχρις ότου σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε. Εάν 

σας επιτρέψουμε να ταξιδέψετε, θα πρέπει να αυτοαπομονωθείτε για 14 ημέρες, κατ’ οίκον ή σε ξενοδοχείο. 

Οι κάτοχοι θεώρησης Συντρόφου [Partner visa] (υποκατηγορίες 100, 309, 801, 820) και οι κάτοχοι θεώρησης 

Παιδιού [Child visa] (υποκατηγορίες 101, 102, 445) μπορούν να έρθουν στην Αυστραλία. Δε χρειάζεται να 

ζητήσετε εξαίρεση. Θα χρειαστεί να αυτοαπομονωθείτε για 14 ημέρες, κατ’ οίκον ή σε ξενοδοχείο. Προς το 

παρόν οι κάτοχοι θεώρησης Αναμενόμενου Γάμου [Prospective Marriage] (υποκατηγορία 300) δεν μπορούν 

να έρθουν στην Αυστραλία. 

 

Διέλευση [Transiting] 

Οι εξαιρέσεις διέλευσης δεν ισχύουν σε κανένα αλλοδαπό που ήταν στην Κίνα, το Ιράν, τη Δημοκρατία της 

Κορέας ή την Ιταλία τις τελευταίες 14 ημέρες. 

Όλες οι διελεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα με την άφιξη και οι επιβάτες πρέπει να 

παραμένουν στην αποστειρωμένη περιοχή της μετεπιβίβασης. Ελέγξτε τις εγκαταστάσεις μετεπιβίβασης στα 

αυστραλιανά αεροδρόμια, τις ταξιδιωτικές σας ρυθμίσεις και εάν είστε επιλέξιμοι να διέλθετε χωρίς θεώρηση. 

Οι ξένοι υπήκοοι που αναχωρούν από τη Νέα Ζηλανδία μπορούν μόνο να διέλθουν από την Αυστραλία για 

να επιστρέψουν στη χώρα τους μεταξύ 21 Μαρτίου 2020 12:00 AEDST και 26 Μαρτίου 2020 11:59 AEDST. 

Στο τέλος αυτής της περιόδου παύει να ισχύει αυτή η εξαίρεση. 

 

Οι πολίτες των ακόλουθων χωρών μπορούν να διέλθουν από την Αυστραλία για να επιστρέψουν στη χώρα 

τους. Οι χώρες αυτές είναι: 

 Νήσοι Κουκ 

 Ναρού 

 Σαμόα 

 Φίτζι 

 Νέα Καληδονία 

 Νησιά του Σολομώντα 

 Γαλλική Πολυνησία 

 Νέα Ζηλανδία 

 Τιμόρ Λέστε 

 Κιριμπάτι 

 Νιούε 

 Τόνγκα 

 Νήσοι Μάρσαλ 

 Παλάου  

 Τουβαλού 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/transit-facilities-at-australian-airports
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/transit-facilities-at-australian-airports
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
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 Μικρονησία  

 Παπούα Νέα Γουινέα 

 Βανουάτου 

 

Πρόσθετες εξαιρέσεις που Αποφασίζει ο Επίτροπος 

Ο Επίτροπος της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης (ABF) δύναται να εξετάσει μια πρόσθετη εξαίρεση σε 

σχέση με τους υφιστάμενους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για: 

 Αλλοδαπούς που ταξιδεύουν κατόπιν πρόσκλησης της Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης της 

Αυστραλίας για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του COVID-19 ή των οποίων η είσοδος θα είναι 

προς το εθνικό συμφέρον 

 Κρίσιμες ιατρικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των ιπτάμενων ασθενοφόρων και της παράδοσης 

προμηθειών, που έρχονται τακτικά στην Αυστραλία από διεθνείς λιμένες 

 Άτομα με σημαντικές δεξιότητες (για παράδειγμα, εξειδικευμένοι γιατροί, μηχανικοί, θαλάσσιοι 

πιλότοι και πληρώματα) κατ’ εξαίρεση 

 Διπλωμάτες που έχουν διαπιστευτεί στην Αυστραλία και είναι αυτή τη στιγμή κάτοικοι Αυστραλίας και 

η άμεση οικογένειά τους 

 Μπορούν επίσης να χορηγούνται εξαιρέσεις κατά περίπτωση για ανθρωπιστικούς ή συμπονετικούς 

λόγους. 

 

Οι εξαιρέσεις πρέπει να χορηγηθούν σε αυτούς τους ταξιδιώτες πριν ταξιδέψουν στην Αυστραλία. Η αίτηση 

για εξαίρεση μέσω της Διακριτικής Ευχέρειας του Επιτρόπου πρέπει να συνοδεύεται από: 

 Στοιχεία επιβάτη: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τύπος και αριθμός θεώρησης, αριθμός 

διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας στην Αυστραλία, αυστραλιανό αριθμό τηλεφώνου) 

 Πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση: για ποιο λόγο θα πρέπει να εξεταστεί η υπόθεση αυτή για 

τη διακριτική ευχέρεια /εξαίρεση του Επιτρόπου 

 Υποστηρικτική δήλωση: η αίτηση θα  πρέπει να συνοδεύεται από μία δήλωση και δικαιολογητικά 

του τρόπου με τον οποίο το άτομο ικανοποιεί έναν από τους λόγους εξαίρεσης ή ειδικού φόρου 

κατανάλωσης για τη διακριτική ευχέρεια του Επιτρόπου που αναφέρεται παραπάνω. 

Είναι σημαντικό όλοι οι ταξιδιώτες να μας προσκομίσουν δικαιολογητικά ότι πληρούν μία από τις παραπάνω 

εξαιρέσεις πριν ταξιδέψουν. Για παράδειγμα, εάν είστε ένα άμεσο μέλος οικογένειας που είναι κάτοχος 

προσωρινής θεώρησης, θα πρέπει να μας προσκομίσετε δικαιολογητικά σχετικά με τη σχέση σας. 

 

 

Αιτηθείτε για εξαίρεση διαδικτυακά 

 

Οι ταξιδιώτες που έχουν ένα συμπονετικό ή αναγκαστικό λόγο να ταξιδέψουν στην Αυστραλία δύνανται 

επίσης να χρησιμοποιήσουν τη φόρμα για να αιτηθούν εξαίρεση. 

 

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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Κάτοχοι θεωρήσεων στην Αυστραλία 

 

Παραμονή στην Αυστραλία 

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα θεώρηση πριν λήξει η τρέχουσα θεώρηση. Δύναστε να δικαιούστε να 

λάβετε μια ενδιάμεση θεώρηση [bridging visa] που θα σας κρατήσει νόμιμους έως ότου ληφθεί απόφαση 

σχετικά με την αίτησή σας θεώρησης. 

Όρος μη περαιτέρω διαμονής (περιλαμβάνει τις 8503, 8534 και 8535) 

Αυτό σημαίνει ότι δε δύναστε να υποβάλετε αίτηση για τις περισσότερες άλλες θεωρήσεις μέχρι να φύγετε 

από την Αυστραλία. Εάν η θεώρηση σας έχει διάρκεια λιγότερο από 2 μήνες από την ημερομηνία λήξης της, 

δύναστε να ζητήσετε να παραιτηθείτε από τον όρο αυτό. Θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα του 

αιτήματός σας. Εάν εγκριθεί το αίτημά σας, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση θεώρησης. 

Όρος 8558 (Ο μη κάτοικος δεν μπορεί να διαμείνει για περισσότερο από 12 μήνες σε οποιαδήποτε 

περίοδο 18 μηνών) 

Θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για νέα θεώρηση. Εξερευνήστε τις επιλογές σας θεώρησης. 

Εάν έχει λήξει η θεώρησή σας, πρέπει να υποβάλετε αμέσως αίτηση για τη Bridging E visa (BVE) 

προκειμένου να γίνετε νόμιμοι.  

 

Συμμόρφωση με τους όρους των θεωρήσεων 

 

Δε δύναμαι να παράσχω περαιτέρω πληροφορίες λόγω κλεισίματος γραφείου (Υγειονομικές ή 

Αστυνομικές εγκρίσεις, Βιομετρικά, Τεστ Αγγλικής Γλώσσας) 

Θα σας δοθεί πρόσθετος χρόνος για να ολοκληρώσετε τους ελέγχους και να παράσχετε τις απαιτούμενες 

πληροφορίες.  

Δε δύναμαι να επιστρέψω στην Αυστραλία πριν λήξει η ισχύ της θεώρησής μου και θέλω να 

επιστρέψω 

Θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για νέα θεώρηση μόλις αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. 

Δε δύναμαι να ολοκληρώσω την Αυστραλιανή Απαίτηση Σπουδών [Australian Study Requirement] ή 

τις περιόδους διαμονής σύμφωνα  με τις πρωτοβουλίες περιφερειών για τους κατόχους θεώρησης 

Προσωρινού απόφοιτου [Temporary graduate] 

Εξετάζουμε πιθανές παραχωρήσεις κατά περίπτωση. 

 

Επεξεργασία των αιτήσεων θεωρήσεων 

 

Ορισμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την επεξεργασία των αιτήσεων θεωρήσεων ενδέχεται να 

επηρεαστούν από τον COVID-19.  

Έχουμε επίγνωση των ζητημάτων που αφορούν την πρόσβαση στο σύστημα VEVO για ορισμένους 

κατόχους θεωρήσεων από το εξωτερικό. Εάν δε δύναστε να χρησιμοποιήσετε το VEVO για να ελέγξετε την 

κατάσταση και τις προϋποθέσεις της θεώρησής σας, δύναστε να έχετε πρόσβαση διαδικτυακά στην επιστολή 

σας χορήγησης της θεώρησης και στις προϋποθέσεις θεώρησης χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας 

ImmiAccount. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/visa-medical-appointments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Ακύρωση της θεώρησης 

Θα σας ειδοποιήσουμε γραπτώς εάν έχει ακυρωθεί η θεώρησή σας λόγω των προσωρινών ταξιδιωτικών 

περιορισμών. Αυτή η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πώς να ζητήσετε την 

ανάκληση της απόφασης ακύρωσης της θεώρησης. 

 

Ειδικές ρυθμίσεις για σπουδαστές που βρίσκονται στην Αυστραλία 

Πληροφορίες για εργασία στην Αυστραλία 

 Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας θα είναι προσωρινά σε θέση να προσφέρουν  

περισσότερες ώρες εργασίας σε υπάλληλους διεθνείς σπουδαστές για να βοηθήσουν να κρατήσουν 

τα ράφιά τους γεμάτα.  

 Διεθνείς σπουδαστές έτοιμοι να καλύψουν κρίσιμες ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της φροντίδας 

ηλικιωμένων. 

 

Οι κάτοχοι θεωρήσεων σπουδαστή δε χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον 

εργοδότη σας. 

Οι κάτοχοι θεώρησης σπουδαστή που έχουν ήδη εγγραφεί στη νοσηλευτική δύνανται να εργαστούν για να 

βοηθήσουν και να υποστηρίξουν την υγειονομική προσπάθεια κατά του COVID-19, σύμφωνα με οδηγίες των 

υπευθύνων υγειονομικών αξιωματούχων. Δε θα λάβουμε μέτρα επιβολής αναφορικά τους μαθητευόμενους 

νοσηλευτές που εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκες. 

 

Πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης 

Πληροφορίες σχετικά με τις αναβολές, τις παρατάσεις και τι να πείτε στους σπουδαστές. 

Οι σπουδαστές που δε δύνανται να επιστρέψουν στην Αυστραλία για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ίσως 

χρειαστεί να τις αναβάλουν. Αυτό δε θα επηρεάσει το καθεστώς της θεώρησής τους. 

Δείτε πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις Επιβεβαίωσης Εγγραφής 

Στις περιπτώσεις όπου ένας σπουδαστής χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσει τις σπουδές του 

(πέραν της ημερομηνίας λήξης της θεώρησής του), θα: 

 πρέπει να υποβάλλει αίτηση για νέα θεώρηση σπουδαστή και 

 θα χρειαστεί νέα Επιβεβαίωση Εγγραφής. 

 

Παράταση 

Δε χορηγείται παράταση στις θεωρήσεις σπουδαστή. Ο σπουδαστής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για νέα 

θεώρηση. 

 

Μελέτη διαδικτυακά 

Δε ρυθμίζουμε τον τρόπο παροχής σπουδών για τους διεθνείς σπουδαστές. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης πρέπει να επικοινωνήσουν με το ρυθμιστικό φορέα τους για περαιτέρω 

συμβουλές. 

Για τις εξαιρέσεις λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών, δείτε τις απαιτήσεις του Εθνικού Κώδικα για 

θιγόμενους τριτοβάθμιους σπουδαστές να κάνουν μελέτη διαδικτυακά. 

https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
https://prisms.education.gov.au/Information/News/News.aspx?NewsId=568
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
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Κάτοχοι ενδιάμεσης θεώρησης [Bridging visa] 

Εάν λήξει η ενδιάμεση θεώρησή σας και είστε εκτός Αυστραλίας, θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για άλλη 

θεώρηση. Εάν βρίσκεστε εκτός Αυστραλίας, δε χορηγούνται οι ενδιάμεσες θεωρήσεις. 

 

Επιβάτες κρουαζιερόπλοιων 

Δείτε τι μπορείτε και πρέπει να κάνετε. 

Από τις 15 Μαρτίου 2020 η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έχει περιορίσει όλα τα κρουαζιερόπλοια να εισέρχονται 

στην Αυστραλία για 30 ημέρες, περιλαμβανομένων των άμεσων αφίξεων και των Κρουαζιέρων Μετά 

Επιστροφής. 

Όλοι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Αυστραλία από τις 1 π.μ.  AEDST 16 Μαρτίου 2020 πρέπει να 

κάνουν προληπτική περίοδο αυτοαπομόνωσης 14 ημερών μετά από την αναχώρηση από το τελευταίο σας 

λιμάνι. 

Συνεργαζόμαστε με τον κλάδο της κρουαζιέρας για: 

 να εφαρμόσει τον περιορισμό 

 να φέρει πίσω ασφαλώς όλους όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κρουαζιέρα σε λιμάνι και προς 

τους τελικούς προορισμούς τους, είτε στην Αυστραλία είτε στο εξωτερικό. 

Το πλήρωμα των κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να αυτοαπομονωθεί για 14 ημέρες* ή για τη διάρκεια της 

διαμονής του, όποιο είναι μικρότερο. 

Οι Αυστραλοί πολίτες και οι κάτοικοι δύνανται να ολοκληρώσουν μια μετεπιβίβαση εσωτερικού και να 

αρχίσουν την προληπτική τους περίοδο αυτοαπομόνωσης 14 ημερών στον τελικό προορισμό τους. 

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης, πρέπει να παραμένουν στο αεροδρόμιο ή εάν κάνουν στάση, πρέπει να 

αυτοαπομονωθούν στο κατάλυμα τους για τη συγκεκριμένη περίοδο της διέλευσης. 

* Παρακαλούμε σημειώστε ότι η περίοδος των 14 ημερών αρχίζει από την ημέρα της αναχώρησης από τον 

τελευταίο λιμάνι επιβίβασης. Για παράδειγμα, εάν ένα πλοίο έχει ταξιδέψει για 10 ημέρες πριν από την άφιξή 

του στην Αυστραλία, η περίοδος αυτοαπομόνωσης θα είναι μόνο οι υπόλοιπες τέσσερις ημέρες. Αυτό ισχύει 

μόνο εφόσον κανένα μέλος του πληρώματος δεν αρρωστήσει ή εμφανίσει συμπτώματα ασθένειας. 

 

Κλάδος Κρουαζιερόπλοιων 

Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον περιορισμό των αφίξεων. 

Από τις 15 Μαρτίου 2020 υπάρχει πλήρης απαγόρευση των αφίξεων οποιουδήποτε κρουαζιερόπλοιου που 

έχει αναχωρήσει από λιμάνι εξωτερικού. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν τις άμεσες αφίξεις και τις 

Κρουαζιέρες Μετά Επιστροφής (RTC). 

Το μέτρο αυτό θα επανεξεταστεί μετά από 30 ημέρες. 

Η υγεία, η ευημερία και η ασφάλεια των Αυστραλών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αποτελεί 

την υψηλότερη προτεραιότητα της Αυστραλιανής Κυβέρνησης. 

Από τις 1 π.μ. AEDST 16 Μαρτίου 2020, η Αυστραλία θα αρνείται την είσοδο σε οποιοδήποτε 

κρουαζιερόπλοιο που έχει αναχωρήσει από ξένο λιμάνι, με εξαίρεση: 

 Τα σκάφη με σημαία Αυστραλίας. 

 Τα διεθνή κρουαζιερόπλοια εν πλω που έχουν αναχωρήσει από το τελευταίο τους λιμάνι εξωτερικού 

και έχουν προορισμό την Αυστραλία. 
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 Τα Αυστραλιανά κρουαζιερόπλοια (ντόπια κρουαζιερόπλοια) που λειτουργούν εντός της 

Αυστραλιανής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς 

περιορισμούς. 

 Οι RTC που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και επιστρέφουν τώρα στην Αυστραλία. 

Τα κρουαζιερόπλοια που δεν πληρούν τις παραπάνω εξαιρέσεις, μπορούν να λάβουν έγκριση μέσω της 

Επιτροπής Επεξεργασίας Θαλάσσιων Ταξιδιωτών (MTPC) [Maritime Traveller Processing Committee]. Αυτά 

τα εγκεκριμένα κρουαζιερόπλοια θα πρέπει να πλεύσουν στο Μπρίσμπεϊν ή στο Σύδνεϋ. 

Πλήρωμα 

 Το πλήρωμα των κρουαζιερόπλοιων πρέπει να αυτοαπομονωθεί για 14 ημέρες ή για τη διάρκεια της 

διαμονής του, όποιο είναι μικρότερο. 

Προσωπικό αεροπορικών εταιρειών 

Δείτε τι μπορείτε και πρέπει να κάνετε. 

Από τις 9 μ.μ. AEDST 20 Μαρτίου 2020, το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών πρέπει να διασφαλίσει 

ότι μόνο οι ταξιδιώτες που εξαιρούνται επιβιβάζονται σε πτήση προς την Αυστραλία. 

 Όπου είναι δυνατόν, θα χρησιμοποιείται το σύστημα Αυστραλιανής Προηγμένης Επεξεργασίας 

Επιβατών [Australian Advanced Passenger Processing] για να αρνηθεί η επιβίβαση σε όλους τους 

άλλους ταξιδιώτες. 

 Η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα σεβαστεί όλα τα μηνύματα "ΟΚ για επιβίβαση" που λαμβάνουν οι 

αεροπορικές εταιρείες. 

 Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Συνοριακών Επιχειρήσεων πριν 

επιβιβαστούν στην πτήση οι μη εξαιρεμένοι ταξιδιώτες. 

 Το πλήρωμα των αεροπορικών εταιρειών (περιλαμβανομένου και πληρωμάτων Medivac) 

απαλλάσσεται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Συνιστάται στα πληρώματα των αεροπορικών 

εταιρειών να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στ’ άτομα που θα κάνουν στάσεις, να χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά ατομικά μεταφορικά μέσα και να αποφεύγουν τους πολυσύχναστους δημόσιους 

χώρους. 

 Το πλήρωμα των αεροπορικών εταιρειών θα πρέπει να παρακολουθεί συμπτώματά του και να μην 

πετάει εάν είναι άρρωστο. Αυτό περιλαμβάνει πληρώματα εκτός βάρδιας που ταξιδεύουν ως 

επιβάτες σε ένα αεροσκάφος για να πάνε για εργασία σε άλλη τοποθεσία. Πρέπει να ακολουθηθεί η 

ίδια διαδικασία από αυτή την ομάδα και ως πλήρωμα σε βάρδια. 

 Οι ταξιδιώτες με υφιστάμενες κρατήσεις ή διευθετήσεις μετεπιβίβασης εσωτερικού δύνανται να 

ολοκληρώσουν την εσωτερική διέλευσή τους και να αρχίσουν την προληπτική περίοδο τους 

αυτοαπομόνωσης (14 ημερών) στον τελικό προορισμό. 

 Κατά τη διάρκεια της διέλευσής τους, πρέπει να παραμένουν στο αεροδρόμιο ή εάν έχουν στάση με 

διανυκτέρευση, πρέπει να αυτοαπομονωθούν στο κατάλυμά τους κατά τη διάρκεια της διέλευσής 

τους. 


