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καταβολής της VAC και τα μέτρα παράτασης βίζας

Ορισμένοι κάτοχοι βίζας που επηρεάζονται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς της
Αυστραλίας λόγω COVID-19, θα έχουν σύντομα πρόσβαση σε επιστροφή των χρημάτων ή
απαλλαγή από την καταβολή της Χρέωσης Αίτησης Βίζας (VAC).

Θεώρηση Εισόδου (βίζα) Μελλοντικού Γάμου
Οι αλλαγές για αυτή τη βίζα ανακοινώθηκαν ως μέρος του Ομοσπονδιακού
Προϋπολογισμού 2020-21 στις 6 Οκτωβρίου 2020 και έχουν σχεδιαστεί για να στηρίξουν
τους κατόχους και τους πρώην κατόχους της βίζας Μελλοντικού Γάμου υποκατηγορία 300
που δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στην Αυστραλία λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών COVID19.

Παρατάσεις βίζας
Στις 10 Δεκεμβρίου 2020 τέθηκαν σε ισχύ κανονισμοί για την παράταση της περιόδου
ισχύος της βίζας έως τις 31 Μαρτίου 2022 για ορισμένους κατόχους βίζας Μελλοντικού
Γάμου που είναι εκτός Αυστραλίας και οι οποίοι είχαν βίζα Μελλοντικού Γάμου ανά πάσα
στιγμή μεταξύ 6 Οκτωβρίου 2020 και 10 Δεκεμβρίου 2020.
Τα άτομα με βίζα θα ενημερώνονται απευθείας από το Υπουργείο.
Μπορείτε να ελέγξετε τα τρέχοντα στοιχεία και τους όρους της βίζας σας ανά πάσα στιγμή
στον ιστότοπο του Υπουργείου στο:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-andconditions/check-conditions-online
Εάν λάβατε παράταση της περιόδου ισχύος της βίζας σας, αλλά δεν έχετε ταξιδέψει στην
Αυστραλία ως κάτοχος αυτής της βίζας, μπορεί να γίνετε επιλέξιμοι για να ζητήσετε
επιστροφή των χρημάτων για την καταβληθείσα Χρέωση Αίτησης Βίζας (VAC).

Προς το παρόν εργαζόμαστε για την οριστικοποίηση των ρυθμίσεων σχετικά με τον τρόπο
διαχείρισης των επιστροφών των χρημάτων της VAC και οι επιστροφές των χρημάτων
αναμένονται να γίνουν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2021.

Πρώην κάτοχοι βίζας Μελλοντικού Γάμου
Εάν η βίζα σας Μελλοντικού Γάμου δεν ισχύει και δεν μπορέσατε να εισέλθετε στην
Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19 πριν τη διακοπή της ισχύος της
και η βίζα δεν έχει παραταθεί από τους κανονισμούς που εφαρμόστηκαν στις 10
Δεκεμβρίου 2020, μπορεί να δικαιούστε επιστροφή των χρημάτων σας για την καταβολή
της VAC. Η επιστροφή των χρημάτων προβλέπεται να αρχίσει από τα τέλη Φεβρουαρίου
2021.
Προς το παρόν εργαζόμαστε για την οριστικοποίηση των ρυθμίσεων σχετικά με τον τρόπο
διαχείρισης των επιστροφών των χρημάτων της VAC.
Θα δοθεί προτεραιότητα στη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε επακόλουθων αιτήσεων βίζας
Μελλοντικού Γάμου ή Συντρόφου υποβάλετε. Ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτήσεων θα
εξαρτηθεί από το αν η αίτηση είναι πλήρως συμπληρωμένη και πληροί όλες τις
προϋποθέσεις για τη βίζα.

Προσωρινοί εργαζόμενοι
Εάν συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Εργατικού Δυναμικού από τον Ειρηνικό ή στο
Πρόγραμμα Εποχιακού Εργαζόμενου, μπορεί να είστε επιλέξιμοι να πάρετε επιστροφή
των χρημάτων σας για την πληρωμή της VAC εάν:



σας χορηγήθηκε βίζα πριν τις 20 Μαρτίου 2020 και
δεν μπορούσατε να ταξιδέψετε στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών
περιορισμών COVID-19.

Εάν σας χορηγήθηκε βίζα Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων ή Προσωρινού Εργαζόμενου
(Εξειδικευμένου), μπορεί να πάρετε απαλλαγή καταβολής της VAC για μελλοντική αίτηση
βίζας εάν:



δεν μπορούσατε να εισέλθετε στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών
COVID-19 πριν λήξει η βίζα σας,
ταξιδέψατε στην Αυστραλία και αναχωρήσατε αλλά δεν μπορέσατε να επιστρέψετε
πίσω στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19 πριν λήξει η
βίζα σας.

Εργαζόμενοι Τουρίστες
Εάν σας χορηγήθηκε βίζα Εργαζόμενου Τουρίστα [Working Holiday Maker], μπορεί να
πάρετε απαλλαγή καταβολής της VAC για μελλοντική αίτηση βίζας ή επιστροφή των
χρημάτων. Η απαλλαγή καταβολής της VAC θα ισχύσει για περαιτέρω αίτηση εάν δεν
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