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Τι είναι η Ηλεκτρονική Authorization 
Ταξιδιωτική Άδεια (ηΤΑ);
H Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Άδεια (ηΤΑ) είναι μια 
απαίτηση εισόδου για υπηκόους ξένων κρατών 
που απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
βίζας εισόδου και ταξιδεύουν στον Καναδά 
αεροπορικώς. Αυτοί οι ταξιδιώτες δεν χρειάζονται 
ηTA  όταν φθάνουν με αυτοκίνητο, λεωφορείο, 
τρένο ή πλοίο, συμπεριλαμβανομένων 
κρουαζιερόπλοιων.

Ποιος χρειάζεται μια ηΤΑ;
• Υπήκοοι από χώρες που εξαιρούνται 

από την υποχρέωση βίζαs εισόδου, πρέπει 
να αποκτήσουν μια ηΤΑ προτού πετάξουν 
ή διέλθουν από καναδικό αεροδρόμιο. 
Εξαιρέσεις περιλαμβάνουν τους πολίτες των 
Η.Π.Α. και ταξιδιώτες με έγκυρη καναδική 
θεώρηση.

• Οι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι των Η.Π.Α. 
χρειάζονται μια ηΤΑ και την Πράσινη Κάρτα των 
Η.Π.Α. για να πετάξουν στον Καναδά.

Οι κάτοχοι αδειών εργασίας και σπουδών από 
χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
βίζαs εισόδου - η άδειά σας δεν είναι ταξιδιωτικό 
έγγραφο. Χρειάζεστε μια ηΤΑ για να πετάξετε στον 
Καναδά. Θα πάρετε μια ηΤΑ αυτόματα όταν εγκριθεί 
η άδειά σας.

Ποιος άλλος μπορεί να λάβει μια 
ηΤΑ;
Μερικοί πολίτες από επιλεγμένες χώρες 
που απαιτούν βίζα εισόδου, ενδέχεται να 

δικαιούνται αίτησης για μια ηΤΑ, αντί για βίζα, 
ώστε να ταξιδέψουν στον Καναδά αεροπορικώς. 
Ωστόσο, αυτοί οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να 
χρειάζονται ταξιδιωτική βίζα κατά την άφιξη 
με αυτοκίνητο, λεωφορείο. τρένο ή πλοίο, 
συμπεριλαμβανομένων κρουαζιερόπλοιων.

Ποιος δεν μπορεί να κάνει αίτηση 
για ηΤΑ;

• Kαναδοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων 
των πολιτών με διπλή υπηκοότητα, 
χρειάζονται έγκυρο καναδικό διαβατήριο για 
να ταξιδέψουν αεροπορικώς στον Καναδά.

• Καναδοί μόνιμοι κάτοικοι (PR) πρέπει 
να orταξιδεύουν με την έγκυρη καναδική 
PR κάρτα τους ή PR ταξιδιωτικό έγγραφο 
(PRTD) και διαβατήριο σε ισχύ.

• Σημαντικό - πρώην κάτοικοι του 
Καναδά: Η κατάσταση PR δεν λήγει. 
Εάν κατοικούσατε κάποτε στον Καναδά, 
θα μπορούσατε ακόμα να έχετε την 
κατάσταση PR. Δείτε τις επιλογές που 
είναι διαθέσιμες για να αποφύγετε 
καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.

Πότε πρέπει να υποβάλω αίτηση για 
μια ηTA;
Είναι καλύτερο να κάνετε αίτηση πριν από την 
κράτηση της πτήσης σας προς τον Καναδά. 
Ενώ οι περισσότερες ηTA εγκρίνονται μέσα 
σε λίγα λεπτά, μερικες αιτήσεις  ενδέχεται να 
ολοκληρωθούν σε αρκετές ημέρες.

Μπορεί να χρειάζεστε μια Ηλεκτρονική  
Ταξιδιωτική Άδεια

Ταξιδεύετε αεροπορικώς 
προς Καναδά;

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/entry-requirements-country.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/entry-requirements-country.html#Visarequired
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/entry-requirements-country.html#Visarequired
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/apply-visitor-visa.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/dual-canadian-citizens-visit-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card/apply-renew-replace.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card/apply-renew-replace.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-travel-document.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card/understand-pr-status/am-i-pr.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card/understand-pr-status/am-i-pr.html


Πώς κάνω αίτηση για μια ηTA;
Σημειώστε ότι: Θα πρέπει να κάνετε αίτηση για 
μια ηΤΑ μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
της κυβέρνησης του Καναδά, Canada.ca/eTA.

Η διαδικασία είναι μια απλή ηλεκτρονική αίτηση. 
Το μόνο που χρειάζεστε είναι το διαβατήριό σας, 
μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, μια διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβαση στο 
Internet.Η αίτηση κοστίζει 7 CAD και ισχύει μέχρι 
πέντε χρόνια.

Αποφύγετε αυτό το συνηθισμένο 
λάθος όταν κάνετε αίτηση για μια 
ηΤΑ!
Εάν εισάγετε λάθος αριθμό διαβατηρίου στo 
έντυπο της ηΤΑ, θα αντιμετωπίσετε προβλήματα 
κατά την άφιξή σας με αεροπλάνο στον Καναδά. 
Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό βοήθειας ηΤΑ και 
ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισαγάγετε σωστά 
τον αριθμό του διαβατηρίου σας. Χρησιμοποιήστε 
τον αριθμό που βρίσκεται στην κορυφή της 
σελίδας πληροφοριών διαβατηρίου - στη σελίδα 
με τη φωτογραφία σας.

Επιβεβαιώστε ότι ο αριθμός 
διαβατηρίου είναι σωστός
Αποφύγετε καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο: 
Μόλις εγκριθεί η ηΤΑ, ελέγξτε ότι ο αριθμός 
διαβατηρίου που αναφέρεται στο μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγκρισης ηΤΑ, είναι 
ίδιος με τον αριθμό του διαβατηρίου σας .Εάν δεν 
ταιριάζουν, θα πρέπει να κάνετε αίτηση για μια 
νέα ηΤΑ.

Quick eTA facts for Travel Agents

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κάνετε αίτηση για μια ηΤΑ, 
επισκεφθείτε το Canada.ca/eTA

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html?utm_campaign=eta_20150417_travel&utm_source=online_vanity-url&utm_medium=web-marketing&utm_content=canada.ca-eta
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/eta/greek.pdf
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/after-apply-next-steps.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html?utm_campaign=eta_20150417_travel&utm_source=online_vanity-url&utm_medium=web-marketing&utm_content=canada.ca-eta

