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Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας
Πριν ταξιδέψετε στην Αυστραλία, θα πρέπει να συμπληρώσετε την Ταξιδιωτική Δήλωση
Αυστραλίας [Australia Travel Declaration] τουλάχιστον 72 ώρες πριν την αναχώρησή σας
για την Αυστραλία.
Η Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας συλλέγει τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην Αυστραλία,
τα στοιχεία της πτήσης, τις απαιτήσεις καραντίνας και την κατάσταση της υγείας σας.
Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την αυστραλιανή κυβέρνηση να καθορίσει τις ρυθμίσεις
καραντίνας σας (εάν απαιτούνται) και επιτρέπει επίσης στα αρμόδια υπουργεία υγείας να
επικοινωνήσουν μαζί σας εάν κάποιος που συνταξιδέψατε βρέθηκε θετικός σε εξέταση για
τη νόσο COVID-19. Εάν δεν συμπληρώσετε τη δήλωση, ενδέχεται να μην μπορέσετε να
επιβιβαστείτε στην πτήση σας, ή ενδέχεται να αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις όταν φτάσετε
στην Αυστραλία.
Η Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας αφορά τους παρακάτω ταξιδιώτες που εισέρχονται
στην Αυστραλία:





Αυστραλούς υπηκόους και μόνιμους κατοίκους
άτομα που εξαιρούνται αυτόματα από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς
άτομα που τους έχει χορηγηθεί ατομική εξαίρεση στους τρέχοντες ταξιδιωτικούς
περιορισμούς.
διερχόμενοι επιβάτες.

Οι ταξιδιώτες που δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας
είναι:


τα πληρώματα αεροσκαφών
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οι ξένοι διπλωμάτες
τα άτομα που ταξιδεύουν σε στρατιωτικές πτήσεις

Πριν αρχίσετε την συμπλήρωση της ταξιδιωτικής δήλωσής σας να έχετε έτοιμα τα
παρακάτω στοιχεία:





στοιχεία διαβατηρίου
πληροφορίες του ταξιδιού
στοιχεία του προορισμού
στοιχεία επικοινωνίας.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ενημερωμένα προγράμματα περιήγησης Microsoft Edge,
Safari, Google Chrome or Firefox. Η Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας δεν μπορεί να
συμπληρωθεί στο Internet Explorer.
Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, ο οποίος θα σας επιτρέψει να
διαχειριστείτε τις τρέχουσες και μελλοντικές δηλώσεις σας σε ένα μέρος. Ωστόσο, δεν
μπορείτε να αλλάξετε τις απαντήσεις σας στην Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας αφού την
υποβάλετε διαδικτυακά. Θα πρέπει να υποβάλετε νέα Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας και
στη συνέχεια να διαγράψετε την προηγούμενη. Αυτό χρειάζεται εάν υπάρχει αλλαγή στην
πτήση σας, στην κατάσταση της υγείας σας ή αν κάνατε κάποιο λάθος.
Κάθε ενήλικας θα πρέπει να συμπληρώσει τη δική του δήλωση. Ωστόσο, οι γονείς θα
πρέπει να συμπληρώσουν μια δήλωση για κάθε παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών.
Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για την Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας - είναι δωρεάν.
Αφού συμπληρώσετε την Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας, θα λάβετε ένα email με
διάφορες πληροφορίες που μπορείτε να επιδείξετε (είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα) πριν
επιβιβαστείτε στην πτήση σας και κατά την άφιξή σας στην Αυστραλία.
Το αποτέλεσμα που θα λάβετε στο email θα είναι είτε:






πράσινη απάντηση (με ένα τικ), αν δεν χρειάζεται να τεθείτε σε καραντίνα κατά την
άφιξη
μπλε απάντηση (με μια κλεψύδρα), αν χρειάζεται να τεθείτε σε καραντίνα κατά την
άφιξη
κόκκινη απάντηση (με ένα 'Χ'), αν έχετε αναφέρει ότι:
o έχετε συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της COVID-19
o είσαστε κοντά σε άτομο με συμπτώματα COVID-19
o είσαστε σε τοποθεσία υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Νέα Ζηλανδία
o δεν έχετε βεβαιώσει την ανάγκη να έχετε αρνητικό αποτέλεσμα από εξέταση
COVID-19 για να ταξιδέψετε στην Αυστραλία
Στις κόκκινες απαντήσεις, θα αποφασίσουν οι αεροπορικές εταιρείες αν μπορείτε
να ταξιδέψετε. Εάν μπορείτε να ταξιδέψετε στην Αυστραλία θα χρειαστεί να τεθείτε
σε καραντίνα κατά την άφιξή σας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην
αυστραλιανή κυβέρνηση αποτελεί σοβαρό αδίκημα. Εάν καταδικαστείτε, η μέγιστη
ποινή είναι φυλάκιση 12 μηνών.
Το Υπουργείο έχει εξουσιοδοτήσει έναν τρίτο φορέα να συλλέγει τις πληροφορίες της
Ταξιδιωτικής Δήλωσης Αυστραλίας εκ μέρους του. Θα ανακατευθυνθείτε από αυτή τη
σελίδα σε μια εξωτερική σελίδα Ταξιδιωτικής Δήλωσης Αυστραλίας.
Αφού υποβάλετε τη δήλωσή σας, θα λάβετε το email επιβεβαίωσης από την 'AU- Health
Aero no-reply@health.aero'
Υποβάλετε αίτηση διαδικτυακά

Ασφαλείς ταξιδιωτικές ζώνες
Η ασφαλής ταξιδιωτική ζώνη είναι μια συμφωνία με μια άλλη χώρα για μετακινήσεις στην
Αυστραλία χωρίς καραντίνα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ταξιδιώτης δεν έχει πάει σε
τοποθεσία με έξαρση κρουσμάτων COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες. Προς το παρόν η
Αυστραλία έχει συνάψει συμφωνία ασφαλούς ταξιδιωτικής ζώνης με τη:


Νέα Ζηλανδία.

Όροι COVID-19 για πτήσεις σε ασφαλείς
ταξιδιωτικές ζώνες από τη Νέα Ζηλανδία
Προς το παρόν δεν υπάρχουν όροι COVID-19 για πτήσεις χωρίς καραντίνα (πράσινη
ζώνη) από τη Νέα Ζηλανδία.
Όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ελέγξουν τις ρυθμίσεις τόσο στο τόπο άφιξής τους όσο και
στο τόπο του τελικού προορισμού καθώς μπορεί να ισχύουν απαιτήσεις καραντίνας.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το Υπουργείο Υγείας: Συστάσεις (COVID-19) για
ταξιδιώτες εξωτερικού [Coronavirus (COVID-19) advice for international travellers].

Άφιξη στην Αυστραλία
Τα αεροδρόμια στην Αυστραλία έχουν πράσινες και κόκκινες ζώνες για να διασφαλίσουν
το διαχωρισμό των επιβατών που χρειάζεται να τεθούν σε καραντίνα κατά την άφιξή τους.
Εάν ταξιδέψετε με πτήση χωρίς καραντίνα, θα σας κατευθύνουν στην πράσινη ζώνη για να
ολοκληρώσετε όλες τις διαδικασίες συνοριακών ελέγχων στο αεροδρόμιο της άφιξής σας
στην Αυστραλία.
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Για περισσότερες πληροφορίες για τους ταξιδιώτες που φθάνουν στην ταξιδιωτική πράσινη
και κόκκινη ζώνη επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.

Στήριξη
Εάν έχετε προβλήματα με το ηλεκτρονικό σύστημα Ταξιδιωτικής Δήλωσης Αυστραλίας
(ATD), παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω οδηγίες για βοήθεια.

Δεν μπορώ να δημιουργήσω λογαριασμό ATD
Επαληθεύστε τη διεύθυνσή του email σας πριν δημιουργήσετε λογαριασμό.
Κάντε κλικ στο ‘send verification code’ ['αποστολή κωδικού επαλήθευσης'] και μετά
ελέγξετε το email σας. Ο κωδικός επαλήθευσης αποστέλλεται από τη διεύθυνση
noreply@cps.com.au
Βήμα 1: εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης και κάνετε κλικ στο ‘verify code’ ['επαλήθευση
κωδικού']
Βήμα 2: εισάγετε τον κωδικό σας πρόσβασης, εμφάνιση ονόματος και κλικ στο ‘create’
['δημιουργία'].
Ο κωδικός επαλήθευσης ισχύει μόνο για 4 λεπτά μετά τη λήψη του.
Η Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας θα τεθεί σε αδράνεια σε 30 λεπτά.

Έχω αποσυνδεθεί ή έληξε ο χρόνος πριν συμπληρώσω την ATD
Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε μια ημιτελή Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας.
Εάν λήξει ο χρόνος πριν συμπληρώσετε την ATD, θα πρέπει να συμπληρώσετε νέα
Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας.

Δεν μπορώ να συμπληρώσω ή να υποβάλω την ATD
Εάν δεν μπορείτε να προχωρήσετε μετά το Βήμα 1, ελέγξετε τα παρακάτω:







ότι χρησιμοποιείτε Microsoft Edge, Safari, Google Chrome or Firefox. Το Internet
Explorer δεν θα δουλέψει για την ATD.
αφαιρέστε όλα τα διαστήματα και σύμβολα εκτός από τα γράμματα και τους
αριθμούς από το πεδίο του ταξιδιωτικού εγγράφου όταν εισάγετε τα στοιχεία του
διαβατηρίου σας
βεβαιωθείτε ότι συγκεκριμένα σύμβολα, όπως παύλες (-) και απόστροφοι (‘)
αφαιρούνται (χρησιμοποιήστε μόνο γράμματα και αριθμούς στα πεδία προσωπικών
στοιχείων)
συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία με κόκκινο αστερίσκο (*).
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Εάν δεν μπορείτε να προχωρήσετε μετά το Βήμα 2, ελέγξετε τα παρακάτω:


Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία. Αυτά είναι σημειωμένα με κόκκινο
αστερίσκο (*).

Εάν δεν μπορείτε να προχωρήσετε μετά το τελευταίο βήμα, ελέγξετε τα παρακάτω:




κάντε κλικ στο σύνδεσμο ‘Important Notice’ ['Σημαντική Σημείωση']
κάντε κλικ στο declaration box [κουτάκι δήλωσης] αν συμφωνείτε να συναινέσετε
κάντε κλικ στο ‘Submit’ ['Υποβολή'] στο κάτω μέρος της οθόνης.

Δεν έχω λάβει email επιβεβαίωσης μετά την υποβολή της ATD
Το email επιβεβαίωσης της Ταξιδιωτικής σας Δήλωσης Αυστραλίας θα αποσταλεί από την
AU-Health Aero (no-reply@health.aero).
Εάν δεν μπορείτε να δείτε το email αποτελέσματος της Ταξιδιωτικής σας Δήλωσης
Αυστραλίας, ελέγξετε το φάκελο σας junk ή spam.
Εάν λάβετε email με μπλε χρώμα και αναφέρει εκκρεμεί, αυτό είναι το τελικό σας
αποτέλεσμα και παρόλο που αναφέρει 'pending' ['εκκρεμεί'] δεν χρειάζεται να γίνει άλλη
ενέργεια. Η μπλε απάντηση (με την κλεψύδρα), σημαίνει ότι πρέπει να τεθείτε σε
καραντίνα κατά την άφιξή σας.
Μπορείτε να συνδεθείτε οποτεδήποτε στο λογαριασμό σας της Ταξιδιωτικής σας Δήλωσης
Αυστραλίας για να δείτε την υποβολή και το αποτέλεσμα.

Δεν μπορώ να συνδεθώ στο λογαριασμό μου της ATD μετά την
υποβολή της Ταξιδιωτικής μου Δήλωσης Αυστραλίας
Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην υποβληθείσα Ταξιδιωτική σας Δήλωση Αυστραλίας,
μπορείτε να επαναρυθμίσετε τον κωδικό σας πρόσβασης:







κάντε κλικ στο forgot your password?’ ['ξεχάσετε τον κωδικό σας πρόσβασης;']
(κάτω από το πεδίο του κωδικού πρόσβασης στην οθόνη σύνδεσης)
εισάγετε τη διεύθυνση σας του email στο υποχρεωτικό πεδίο
κάντε κλικ στο ‘submit’ [υποβολή']
ελέγξετε το email σας για την σύνδεση επαναρύθμισης του κωδικού σας
πρόσβασης
επαναρυθμίστε τον κωδικό σας πρόσβασης
συνδεθείτε στην υποβληθείσα Ταξιδιωτική σας Δήλωση Αυστραλίας.

Εισάγετε τα στοιχεία της πτήσης σωστά
Εισάγετε τα στοιχεία της πτήσης που φτάνει στην Αυστραλία. Αυτά τα στοιχεία μπορείτε να
τα βρείτε στην επιβεβαίωση της κράτησής σας.
Η σωστή καταχώρηση των αριθμών πτήσης είναι NZ103 (όχι NZ0103), QF2 (όχι QF002).
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Λανθασμένη εισαγωγή στοιχείων διαβατηρίου ή άλλων στοιχείων
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ATD μετά την υποβολή της. Κάθε δήλωση ισχύει μόνο για
μία πτήση για τον ταξιδιώτη που αναφέρεται σ’ αυτή τη δήλωση.
Αφού υποβάλετε την ATD, δεν μπορείτε να διορθώσετε τον αριθμό του διαβατηρίου σας.
Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε μια νέα ATD από τον λογαριασμό σας ATD και να
διαγράψετε την υπάρχουσα ATD.
Για να διορθώσετε άλλα στοιχεία, όπως προσωπικά στοιχεία ή την ημερομηνία λήξης
διαβατηρίου, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό ATD από άλλη διεύθυνση email
και να υποβάλετε νέα ATD.
Παρακαλείστε να έχετε υπόψη ότι η αδυναμία να συμπληρώσετε ξανά την ATD για να
διορθώσετε τα στοιχεία σας δεν θα σας καθυστερήσει ή δεν θα σας εμποδίσει να
επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιείτε συγκεκριμένες
απαιτήσεις της αεροπορικής εταιρείας.

https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration – 12/03/2021 - Greek

Σελίδα 6 από 6

