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Δήλωση Θαλάσσιου Ταξιδιού 

 

 

 

Επισκόπηση 

Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται δια θαλάσσης στην Αυστραλία πρέπει να υποβάλουν 
Δήλωση Θαλάσσιου Ταξιδιού (MTD). Πρέπει να υποβάλετε μια MTD πριν επιβιβαστείτε 
στο σκάφος σας για το ταξίδι σας στην Αυστραλία. Θα πρέπει να υποβάλετε τη δήλωση 
MTD μεταξύ 3 και 10 ημερών πριν επιβιβαστείτε στο σκάφος. Όταν συμπληρώσετε τη 
MTD, θα χρειαστεί να: 

 να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης μιας διεύθυνσης 
email και του αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας ενώ βρίσκεστε στην Αυστραλία 

 να υποβάλετε δήλωση σχετικά με την κατάσταση εμβολιασμού σας κατά της 
COVID-19 

 να υποβάλετε δήλωση σχετικά με το ιστορικό του ταξιδιού σας στο εξωτερικό τις 
τελευταίες 14 ημέρες πριν την άφιξή σας στην Αυστραλία 

 να υποβάλετε δήλωση ότι γνωρίζετε τις απαιτήσεις καραντίνας και τεστ που ισχύουν 
στην πολιτεία ή την επικράτεια που αποβιβάζεστε και τις κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση. 

Σημείωση: Πριν συμπληρώσετε τη MTD, ελέγξτε όλες τις άλλες ταξιδιωτικές απαιτήσεις 

για την Αυστραλία. Για λίστα με όλα τα έγγραφα που χρειάζεστε πριν ταξιδέψετε, δείτε τις 
πληροφορίες για Εμβολιασμένους ταξιδιώτες και Ανεμβολίαστους ταξιδιώτες. 

Οι ταξιδιώτες που φθάνουν στην Αυστραλία δια θαλάσσης δεν χρειάζεται να υποβάλουν 

Ψηφιακή Δήλωση Επιβάτη (DPD). 

Η MTD αφορά μόνο άτομα που φθάνουν στην Αυστραλία δια θαλάσσης. Εάν αφιχθείτε 
στην Αυστραλία με αεροπλάνο, αντί της MTD υποβάλετε μία Ψηφιακή Δήλωση Επιβάτη 
(DPD). 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
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Ποινές και επιβολή 

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Δήλωση Θαλάσσιου Ταξιδιού (MTD) για να παράσχετε 
κρίσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης σχετικά με την κατάσταση 
εμβολιασμού σας, προτού επιβιβαστείτε στο σκάφος για το ταξίδι σας στην Αυστραλία. 
Αυτή είναι νομική απαίτηση. Ένα άτομο που δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση μπορεί 
να διωχθεί με αστική ποινή (πρόστιμο) 30 μονάδων ποινής (προς το παρόν $6.660 AUD). 
Αυτό ορίζεται στο άρθρο 46 του Νόμου Βιοασφάλειας 2015. 

Η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Αυστραλιανή 
Κυβέρνηση είναι σοβαρό αδίκημα. Εάν καταδικαστείτε, η μέγιστη ποινή είναι 
φυλάκιση 12 μηνών. 

Οι πολιτείες και οι επικράτειες μπορούν επίσης να επιβάλλουν κυρώσεις προκειμένου να 
επιβάλουν συμμόρφωση με εντολές δημόσιας υγείας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τεστ 
COVID-19 και απαιτήσεις αυτοαπομόνωσης ή καραντίνας.  Εάν δεν συμμορφωθείτε με 
εντολές δημόσιας υγείας ή οποιεσδήποτε απαιτήσεις μετά την είσοδό σας, μπορεί να 
αντιμετωπίσετε σοβαρές ποινές, όπως φυλάκιση ή σημαντικά πρόστιμα. Οι απαιτήσεις 
μπορεί να αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
τις απαιτήσεις άφιξης πολιτειών και επικρατειών. 

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

 δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι για ταξιδιωτικούς σκοπούς στο εξωτερικό 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις εισόδου στα σύνορα της Αυστραλίας 

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

 δεν ανήκουν σε εξαιρούμενη κατηγορία ούτε έχουν ατομική ταξιδιωτική εξαίρεση. 

Συμπλήρωση της δήλωσής σας 

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη Δήλωση Θαλάσσιου Ταξιδιού (MTD) χρησιμοποιώντας τη 
διαδικτυακή φόρμα MTD. 

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, ο οποίος θα σας επιτρέψει να 
διαχειριστείτε τις τρέχουσες και μελλοντικές δηλώσεις σας σε ένα μέρος. 

Συμπλήρωση της δήλωσής σας 

Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για τη MTD - είναι δωρεάν. 

Προτού ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της δήλωσής σας, να έχετε έτοιμα τα παρακάτω 
στοιχεία: 

 όνομα και τύπος σκάφους 
 λιμάνια αναχώρησης και άφιξης 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://mtd.homeaffairs.gov.au/
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 ισχύον διαβατήριο 
 ταξίδια εξωτερικού 14 ημέρες πριν την άφιξή σας στην Αυστραλία 
 Έγγραφο εμβολιασμού κατά της COVID-19 ή αποδεκτό αποδεικτικό ότι δεν 

μπορείτε να εμβολιαστείτε για ιατρικούς λόγους. 

Κάθε ενήλικας θα πρέπει να συμπληρώσει τη δική του δήλωση. Οι γονείς θα πρέπει να 
συμπληρώσουν μια δήλωση για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Θα λάβετε ένα email με τη 
συμπληρωμένη δήλωσή σας, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε ή να την κατεβάσετε. 

Κρουαζιέρες μετ' επιστροφής 

Όταν μια κρουαζιέρα μετ' επιστροφής αναχωρεί και τερματίζει στην Αυστραλία, οι 
ταξιδιώτες και το πλήρωμα δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν Δήλωση Θαλάσσιου 
Ταξιδιού (MTD), υπό την προϋπόθεση ότι επιβιβάστηκαν στο σκάφος κατά την έναρξη του 
ταξιδιού. Αυτό περιλαμβάνει κρουαζιέρες εσωτερικού και κρουαζιέρες εξωτερικού που 
αναχωρούν και τερματίζουν στην Αυστραλία. 

Εάν συμμετέχετε σε κρουαζιέρα μετ' επιστροφής σε λιμάνι του εξωτερικού, τότε πρέπει να 
συμπληρώσετε τη MTD πριν επιβιβαστείτε για το ταξίδι σας. 

Πληροφορίες για ναυτικό πλήρωμα 

Ναυτικό πλήρωμα που εργάζεται σε κρουαζιερόπλοιο πρέπει να συμπληρώσει μια 
Δήλωση Θαλάσσιου Ταξιδιού (MTD) πριν επιβιβαστεί στο σκάφος στην Αυστραλία. Εάν το 
σκάφος σας κάνει πολλές στάσεις στο ταξίδι προς την Αυστραλία, χρειάζεται να 
συμπληρωθεί μια MTD μόνο πριν από το πρώτο λιμάνι αναχώρησης. 

Δεν χρειάζεται να υποβληθεί MTD από τον υπεύθυνο του σκάφους ή από μέλος του 
πληρώματος του σκάφους, εάν δεν έχουν επαφή με επιβάτες στο ταξίδι και δεν σκοπεύουν 
να αποβιβαστούν από το σκάφος ενώ βρίσκονται στο αυστραλιανό έδαφος. 

Το πλήρωμα εμπορικών πλοίων δεν χρειάζεται να συμπληρώσει MTD. Οποιοιδήποτε 
επιβάτες σε εμπορικό πλοίο πρέπει να συμπληρώσουν MTD. 

Δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί MTD από σκάφη που δραστηριοποιούνται τοπικά στην 
Αυστραλία. 

Όλο το ναυτικό πλήρωμα που φθάνει στην Αυστραλία αεροπορικώς για να επιβιβαστεί 

στο σκάφος τους πρέπει να συμπληρώσει τη Δήλωση Ψηφιακού Επιβάτη (DPD) και όχι τη 
MTD. Αυτό χρειάζεται επειδή η MTD αφορά μόνο άτομα που φθάνουν στην Αυστραλία δια 
θαλάσσης. 

Το αποτέλεσμα της Δήλωσής σας Θαλάσσιου Ταξιδιού 

Μια συμπληρωμένη Δήλωση Θαλάσσιου Ταξιδιού (MTD) δεν εγγυάται την είσοδό σας 
στην Αυστραλία. 

https://dpd.homeaffairs.gov.au/
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Αφού υποβάλετε τη MTD, θα λάβετε ένα email που πρέπει να επιδειχθεί (είτε έντυπα είτε 
ηλεκτρονικά) πριν επιβιβαστείτε στο σκάφος σας και κατά την άφιξή σας στην Αυστραλία. 
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στο αποτέλεσμα στον λογαριασμό σας MTD. 

Οι υπεύθυνοι των σκαφών θα επανεξετάσουν το αποτέλεσμα της MTD σας προτού 
επιβιβαστείτε. Η MTD σας θα εμφανίσει ένα αποτέλεσμα ως εξής: 

 Πράσινο: οι πληροφορίες που έχετε εισαγάγει στη δήλωσή σας δείχνουν ότι 

ικανοποιείτε τις απαιτήσεις εμβολιασμού της Αυστραλίας για να εισέλθετε στην 
Αυστραλία. Θα πρέπει ακόμα να επιδείξετε τα σχετικά έγγραφά σας κατά το check-
in. Οι υπεύθυνοι του σκάφους θα λάβουν την τελική απόφαση να σας επιτρέψουν 
να επιβιβαστείτε στο σκάφος. 

 Μπλε: οι πληροφορίες που έχετε εισαγάγει στη δήλωσή σας δείχνουν ότι ίσως να 
ικανοποιείτε τις απαιτήσεις εμβολιασμού της Αυστραλίας για να εισέλθετε στην 
Αυστραλία, ανάλογα με τις περιστάσεις σας. Ο υπεύθυνος του σκάφους μπορεί να 
χρειαστεί να πραγματοποιήσει ορισμένους πρόσθετους ελέγχους πριν 
επιβιβαστείτε. 

 Κόκκινο: οι πληροφορίες που έχετε εισαγάγει στη δήλωσή σας δείχνουν ότι δεν 

ικανοποιείτε τις απαιτήσεις εμβολιασμού της Αυστραλίας για ταξίδια εξωτερικού. 
Δεν μπορείτε να εισέλθετε στην Αυστραλία εκτός εάν έχετε εξαίρεση από τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Ο υπεύθυνος του σκάφους θα πρέπει να κάνει 
πρόσθετους ελέγχους και να καθορίσει εάν μπορείτε να επιβιβαστείτε στο σκάφος. 

Θα πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ταξιδιού και καραντίνας για όλες τις πολιτείες και τις 
επικράτειες στις οποίες σκοπεύετε να ταξιδέψετε ή να διέλθετε.  Οι απαιτήσεις είναι 
διαφορετικές σε κάθε αυστραλιανή πολιτεία και επικράτεια. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε απαιτήσεις άφιξης σε πολιτείες και επικράτειες. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους υπεύθυνους σκαφών 

Για τους υπεύθυνους εκμετάλλευσης σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων 
κρουαζιερόπλοιων, εμπορικών πλοίων, σούπερ γιοτ και σκαφών αναψυχής, υπάρχουν 
πρόσθετες απαιτήσεις που πρέπει να γνωρίζετε. Δείτε Είσοδος και Αναχώρηση δια 
Θαλάσσης. 

Στήριξη 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη συμπλήρωση της MTD σας, δείτε συνήθεις ερωτήσεις. 

  

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/mtd/Pages/faq-english.aspx

