
 
 
 

  

 

Εξέταση και θεραπευτική αγωγή για τη νόσο 
COVID-19 

Ακόμα κι αν δεν έχετε βίζα (θεώρηση εισόδου), ή δεν είστε σίγουροι για το καθεστώς της 
βίζας σας, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες δημόσιας υγείας. Εάν αισθάνεστε 
αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια και εξεταστείτε για τη COVID-19. 

Οι κυβερνήσεις των πολιτειών και επικρατειών προσφέρουν δωρεάν εξετάσεις και 
θεραπευτική αγωγή για τη COVID-19. 

 Australian Capital Territory 
 New South Wales 
 Northern Territory 
 Queensland 
 South Australia 
 Tasmania 
 Victoria 
 Western Australia 

Έχω Ενδιάμεση [Bridging] βίζα 

Έχω Ενδιάμεση βίζα A, B ή C 

Εάν είστε κάτοχος Ενδιάμεσης βίζας, A, B ή C, αυτό θα σας επιτρέψει να παραμείνετε 
στην Αυστραλία ενώ γίνεται επεξεργασία της τρέχουσας αίτησής σας βίζας ή επανεξέταση 
βίζας. Ωστόσο, εάν δεν έχετε εκκρεμείς αποφάσεις ή επανεξετάσεις μετανάστευσης και δεν 
μπορείτε να αναχωρήσετε από την Αυστραλία, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα 
βίζα για να παραμείνετε νόμιμοι. 

Εάν είστε κάτοχος Ενδιάμεσης βίζας A ή C και αναχωρήσετε από την Αυστραλία, η 
Ενδιάμεση βίζα A ή C θα παύσει να ισχύει. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην Αυστραλία στο 
μέλλον, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άλλη βίζα για να σας επιτραπεί να 
επιστρέψετε. Αντ’ αυτού οι κάτοχοι Ενδιάμεσης βίζας Α μπορούν να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να υποβάλουν αίτηση για Ενδιάμεση βίζα Β πριν την αναχώρησή τους από 
την Αυστραλία. 

 Η επεξεργασία των αιτήσεων Ενδιάμεσης βίζας Β συνεχίζεται. Ωστόσο, στους 
κατόχους Ενδιάμεσης βίζας Β δεν θα επιτραπεί η είσοδος στην Αυστραλία έως ότου 
αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τις εξαιρέσεις δείτε Άφιξη 
στην Αυστραλία. 

 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia
https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia
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Έχω Ενδιάμεση βίζα E 

Η Ενδιάμεση βίζα Ε θα σας επιτρέψει να παραμείνετε στην Αυστραλία ενώ: 

 κάνετε προετοιμασίες για να αναχωρήσετε 
 αναμένετε απόφαση μεταναστευτικού ζητήματος. 

Εάν είστε ήδη παράνομοι και δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άλλες βίζες, η 
υποβολή αίτησης Ενδιάμεσης βίζας E το συντομότερο δυνατό θα σας παράσχει νόμιμο 
καθεστώς διαμονής στην Αυστραλία, ώστε να μπορέσετε να κάνετε ρυθμίσεις για την 
αναχώρησή σας το συντομότερο δυνατό. 

Εάν είστε κάτοχος Ενδιάμεσης βίζας E, αλλά δεν μπορείτε να αναχωρήσετε από την 
Αυστραλία πριν τη λήξη της, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άλλη Ενδιάμεση βίζα E 
για να παραμείνετε νόμιμοι. 

 Μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις διαδικτυακά μέσω του ImmiAccount 
 Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε ImmiAccount μπορείτε να ταχυδρομήσετε την αίτηση 

σε έντυπη μορφή (Form 1008 – Αίτηση για Ενδιάμεση βίζα Ε - υποκατηγορία 050 
[Form 1008 - Application for a Bridging visa E – subclass 050]) 

Για άτομα που αναχωρούν από την Αυστραλία ως παράνομοι μη Αυστραλοί υπήκοοι ή ως 
κάτοχοι Ενδιάμεσης βίζας, D, E ή F, ενδέχεται να μην σας επιτραπεί να επιστρέψετε στην 
Αυστραλία για ένα χρονικό διάστημα και ενδέχεται να επηρεάσει τις μελλοντικές αιτήσεις 
σας βίζας. 

 Για περισσότερες πληροφορίες για τις απαγορεύσεις επανεισόδου δείτε το: 
Απαγόρευση επανεισόδου 

Εργασία με Ενδιάμεση βίζα 

Ενδέχεται να σας επιτραπεί να εργαστείτε στην Αυστραλία ανάλογα με τους όρους της 
Ενδιάμεσης βίζας σας. Μπορείτε να το ελέγξετε: 

 χρησιμοποιώντας την υπηρεσία VEVO ή 
 να δείτε τους όρους της βίζας σας μέσω του ImmiAccount. 

Εάν η Ενδιάμεση βίζα σας δεν σας επιτρέπει να εργαστείτε ή έχετε περιορισμούς στην 
εργασία, ενδέχεται να μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άλλη Ενδιάμεση βίζα που σας 
επιτρέπει να εργαστείτε. Αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και 
συνήθως θα πρέπει να αποδείξετε ότι αντιμετωπίζετε οικονομική δυσχέρεια. 

Εάν δεν ικανοποιείτε τις προϋποθέσεις για εργασία και εξακολουθείτε να είστε επιλέξιμοι 
για Ενδιάμεση βίζα, θα σας χορηγήσουμε μία νέα Ενδιάμεση βίζα με τους ίδιους όρους 
που ίσχυαν στην προηγούμενη Ενδιάμεση βίζα σας. 

 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1008.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1008.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia/can-i-go-to-australia/re-entry-ban
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Ληγμένες Ενδιάμεσες βίζες 

Εάν πρόκειται να λήξει η βίζα σας, θα πρέπει να σκεφτείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας 
όσο το δυνατό συντομότερα, αν μπορείτε, ιδίως εάν δεν έχετε οικογενειακή στήριξη. 

Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι κάτοχοι προσωρινής βίζας που δεν μπορούν να συντηρήσουν 
τους εαυτούς τους τούς επόμενους έξι μήνες να επιστρέψουν στη χώρα τους και να 
προβούν στις ανάλογες ρυθμίσεις το συντομότερο δυνατό. 

Εάν δεν μπορείτε να αναχωρήσετε από την Αυστραλία, θα πρέπει να συνεχίσετε να έχετε 
έγκυρη βίζα. Θα είστε υποχρεωμένοι να αναχωρήσετε από την Αυστραλία όταν αρθούν οι 
ταξιδιωτικοί περιορισμοί. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: Η βίζα σας λήγει ή έχει λήξει 

Εάν βρίσκεστε εκτός Αυστραλίας και δεν μπορείτε να εισέλθετε πριν τη λήξη ισχύος της 
βίζας σας, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση και να σας χορηγηθεί νέα βίζα εάν επιθυμείτε 
να ταξιδέψετε στην Αυστραλία. 

Δεν είναι δυνατή η παράταση της περιόδου ισχύος βίζας. Επίσης, δεν είναι δυνατό να 
υποβάλετε έγκυρη αίτηση για Ενδιάμεση βίζα (BVB) ενώ βρίσκεστε εκτός Αυστραλίας ή να 
σας χορηγηθεί BVB ενώ βρίσκεστε εκτός Αυστραλίας, 

 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το καθεστώς της βίζας σας, η Υπηρεσία Επίλυσης 
Καθεστώτος Βίζας (SRS) [Status Resolution Service] του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί 
να σας βοηθήσει. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: το Υπηρεσία επίλυσης καθεστώτος βίζας 

Το προσωπικό της SRS μπορεί να σας εξηγήσει τις επιλογές σας για βίζες και να σας 
ενημερώσει πώς οι αποφάσεις που λαμβάνετε τώρα μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές 
σας αργότερα. Επίσης, το προσωπικό μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την 
αναχώρησή σας από την Αυστραλία και να σας παραπέμψει σε άλλες υπηρεσίες, όπου 
είναι απαραίτητο. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Υπηρεσία Επίλυσης Καθεστώτος Βίζας του Υπουργείου 
μπορεί να βοηθήσει επιλέξιμα άτομα που επιθυμούν να αναχωρήσουν από την Αυστραλία. 
Το Υπουργείο έχει συμβάσεις με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) και τη 
Serco (Homeward) για τη διευκόλυνση του προγράμματος βοήθειας επαναπατρισμού. 

Η βοήθεια επαναπατρισμού μπορεί να παράσχει στους επιλέξιμους λήπτες έναν ή 
οποιονδήποτε συνδυασμό βοήθειας, όπως: 

 ανεξάρτητη συμβουλευτική για επαναπατρισμό 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire
http://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
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 αεροπορικό εισιτήριο 
 βοήθεια για την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων 
 βοήθεια υποδοχής στη χώρα επιστροφής 
 ταξιδιωτική βοήθεια στον τελικό προορισμό. 

Για να θεωρηθείτε επιλέξιμοι για βοήθεια επαναπατρισμού, πρέπει: 

 να μην είστε Αυστραλός υπήκοος 
 να μην έχετε βίζα που επιτρέπει την επανείσοδο στην Αυστραλία 
 να επιλέξετε να επιστρέψετε εθελοντικά σε χώρα καταγωγής ή σε χώρα όπου έχετε 

δικαίωμα εισόδου και διαμονής 
 να αποδείξετε ότι δεν μπορείτε να καλύψετε το κόστος του επαναπατρισμού σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το: Βοήθεια για αναχώρηση 

Οι Υποστηρικτές Υπηρεσίες Επίλυσης Καθεστώτος Βίζα (SRSS) [Status Resolution 
Support Services] παρέχουν στήριξη σε ορισμένους μη Αυστραλούς υπηκόους που 
βρίσκονται προσωρινά στην κοινωνία της Αυστραλίας, ενώ αξιολογείται το μεταναστευτικό 
καθεστώς τους. Το πρόγραμμα SRSS παρέχει βραχυχρόνια, προσαρμοσμένη στήριξη σε 
άτομα που δεν δύνανται να συντηρήσουν τον εαυτό τους ενώ συναλλάσσονται με το 
Υπουργείο Εσωτερικών για να επιλύσουν το μεταναστευτικό καθεστώς τους. Δεν είναι ένα 
συνεχές δικαίωμα πρόνοιας. 

Οι κάτοχοι Ενδιάμεσης βίζας με δικαιώματα εργασίας που έχουν τη δυνατότητα να 
εργαστούν, αναμένεται να συντηρήσουν τον εαυτό τους κατά την αναμονή της επίλυσης 
του μεταναστευτικού καθεστώς τους. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδημίας COVID-19, οι αιτήσεις για στήριξη από τις 
SRSS θα αξιολογούνται κατά περίπτωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Επίλυσης Καθεστώτος 
Βίζας 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/help-to-leave
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/status-resolution-support-services
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/status-resolution-support-services

