Ψηφιακή Δήλωση Επιβάτη
Επισκόπηση
Όλοι οι επιβάτες που φτάνουν αεροπορικώς στην Αυστραλία θα πρέπει να
συμπληρώσουν την DPD. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της DPD σας επτά
ημέρες πριν την αναχώρηση της πτήσης σας, αλλά πρέπει να την υποβάλετε πριν την
αναχώρησή σας για την Αυστραλία. Οι επιβάτες που δεν συμπληρώνουν DPD πριν την
αναχώρηση μπορεί να αντιμετωπίσουν περιττές καθυστερήσεις κατά την άφιξή τους στην
Αυστραλία.
Όταν συμπληρώνετε την DPD, θα χρειαστεί:





να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού
τηλεφώνου επικοινωνίας στην Αυστραλία
να κάνετε μια νομικά δεσμευτική δήλωση σε σχέση με την κατάσταση του εμβολιασμού
σας
να κάνετε μια δήλωση σχετικά με το ιστορικό ταξιδιών σας τις τελευταίες 14 ημέρες
να κάνετε μια δήλωση ότι γνωρίζετε τις απαιτήσεις καραντίνας και τεστ που ισχύουν
όταν έρχεστε στην Αυστραλία και στην πολιτεία ή την επικράτεια που προσγειώνεστε
και τις κυρώσεις για μη συμμόρφωση.

Σημείωση: Προτού συμπληρώσετε την DPD, 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.

Ποινές και επιβολή
Η DPD ζητά κρίσιμες πληροφορίες για την υγεία. Υποχρεούστε να προσκομίσετε
αποδεικτικά στοιχεία ότι οι κρίσιμες πληροφορίες συμπληρώθηκαν πριν επιβιβαστείτε στο
αεροσκάφος. Αυτή είναι νομική απαίτηση. Ένα άτομο που δεν συμμορφώνεται με την
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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,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων μετά την είσοδό σας, μπορεί να αντιμετωπίσετε
σοβαρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου χρόνου φυλάκισης ή αυστηρών προστίμων. Οι
απαιτήσεις μπορεί να αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε τις απαιτήσεις άφιξης πολιτειών και επικρατειών.
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 στο εξωτεικό
σύμφωνα με τις συνοριακές απαιτήσεις εισόδου 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.

Συμπλήρωση της δήλωσής σας
Χρησιμοποιήστε τη δωρεάν εφαρμογή κινητών συσκευών της Ψηφιακής Δήλωσης
Επιβάτη Αυστραλίας, κατεβάζοντάς την από το App Store (Apple) ή Google Play store
(Android).
Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή κινητών συσκευών, μπορείτε να
υποβάλετε την DPD χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή φόρμα DPD.
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 την DPD – είναι δωρεάν.
Προτού ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της δήλωσής σας, να έχετε έτοιμα τα παρακάτω
στοιχεία:





αριθμός πτήσης
ισχύον διαβατήριο
ιστορικό ταξιδιών (14 ημέρες πριν την πτήση)
ρυθμίσεις προορισμού και καραντίνας (εάν απαιτείται)
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Έγγραφο εμβολιασμού κατά της COVID-19 ή αποδεκτό αποδεικτικό ότι δεν μπορείτε να
εμβολιαστείτε για ιατρικούς λόγους.

Κάθε επιβάτης πρέπει να συμπληρώσει μία DPD. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες θα πρέπει να
συμπληρώσουν μια δήλωση για κάθε ανήλικο κάτω των 16 ετών. Οποιοδήποτε άτομο
είναι 16 ετών και άνω θα πρέπει να συμπληρώσει τη δική του δήλωση.
Πρέπει να συμπληρώσετε την DPD πριν αναχωρήσετε για την Αυστραλία.

Το αποτέλεσμα της Ψηφιακής σας Δήλωσης Επιβάτη
Μία συμπληρωμένη DPD δεν εγγυάται την είσοδό σας στην Αυστραλία.
Αφού υποβάλετε την DPD, θα δείτε μια οθόνη σύνοψης που πρέπει να επιδείξετε (είτε
ηλεκτρονικά είτε έντυπα) στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας προτού επιβιβαστείτε
στην πτήση σας. Θα πρέπει επίσης να την επιδείξετε όταν εισέλθετε στην Αυστραλία.
Το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας θα ελέγξει την κατάσταση της υγείας σας όταν
κάνετε check in για την πτήση σας. Η DPD δείχνει την κατάσταση της υγείας σας είτε ως:






Πλήρης: τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει στη δήλωσή σας υποδεικνύουν ότι
ικανοποιείτε τις απαιτήσεις υγείας COVID-19 για επιβίβαση. Θα πρέπει ακόμα να
επιδείξετε τα σχετικά έγγραφά σας κατά το check-in. Η αεροπορική σας εταιρεία θα
λάβει την τελική απόφαση να σας επιτρέψει την επιβίβαση στην πτήση σας.
Ελλιπής: δεν έχετε υποβάλει τα στοιχεία υγείας σας. Η Ψηφιακή Δήλωση Επιβάτη ζητά
κρίσιμες πληροφορίες για την υγεία. Υποχρεούστε να αποδείξετε ότι συμπληρώσατε τις
κρίσιμες πληροφορίες πριν την επιβίβαση.
Απαιτείται επιβεβαίωση κατά το check-in: αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην
ικανοποιείτε τις προϋποθέσεις να ταξιδέψετε στην Αυστραλία. Πρέπει να επιβεβαιωθούν
τα στοιχεία κατά το check-in. Η αεροπορική σας εταιρεία θα αποφασίσει εάν μπορείτε
να ταξιδέψετε. Εάν η αεροπορική εταιρεία σάς επιτρέψει να ταξιδέψετε στην Αυστραλία,
μπορεί να χρειαστεί να τεθείτε σε καραντίνα κατά την άφιξη. Πριν ξεκινήσετε τη
συμπλήρωση της DPD, θα πρέπει να ελέγξετε τον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.
Αυτό περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους σημαντικούς κανόνες υγείας που πρέπει να
ακολουθήσουν οι επιβάτες όταν έρχονται στην Αυστραλία.

Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να ελέγχουν τις ρυθμίσεις για όλες τις πολιτείες και τις
επικράτειες στις οποίες θα ταξιδέψουν ή θα διέλθουν. Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές σε
κάθε Αυστραλιανή Πολιτεία και Επικράτεια. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
απαιτήσεις άφιξης σε πολιτείες και επικράτειες.

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