
  

  
      

  

 

Διαμονή στην Αυστραλία 

Έχω θεώρηση μόνιμου κατοίκου 

Οι κάτοχοι θεώρησης Μόνιμου Κατοίκου (PR) μπορούν να διαμείνουν στην Αυστραλία 
απεριόριστα, αλλά αν σκοπεύετε να αναχωρήσετε από την Αυστραλία και να επιστρέψετε, 
θα πρέπει να ελέγξετε την περίοδο της διευκόλυνσης των μετακινήσεων σας [travel facility 
period] στη μόνιμη θεώρησή σας (συνήθως πενταετής). 

Μπορείτε να την ελέγξετε: 

 χρησιμοποιώντας την υπηρεσία VEVO ή 
 με πρόσβαση στους όρους της θεώρησής σας μέσω του λογαριασμού σας 

ImmiAccount. 

Εάν εισέλθετε στην Αυστραλία με προσωρινή θεώρηση όταν η διευκόλυνση των 
μετακινήσεων της μόνιμης θεώρησής σας έχει λήξει, αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για 
εσάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το 'Θεώρηση Επιστροφής Κατοίκου'. 

Έχω προσωρινή θεώρηση 

Έχω θεώρηση Επισκέπτη ή Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Άδεια (ETA) 

Σύμφωνα με την αυστραλιανή μεταναστευτική νομοθεσία, δεν είναι δυνατή η παράταση 
της θεώρησης επισκέπτη ή της ΕΤΑ. Πρέπει να αιτηθείτε νέα θεώρηση πριν λήξει η 
τρέχουσα θεώρηση. 

Εάν είναι συνημμένο στη θεώρησή σας ο «όρος μη περαιτέρω διαμονής», θα πρέπει να 
αιτηθείτε να παραιτηθείτε από αυτό τον όρο προτού υποβάλετε αίτηση θεώρησης. 

Εάν δεν μπορείτε να αναχωρήσετε από την Αυστραλία όπως έχετε προγραμματίσει, 
ελέγξτε την επιτρεπόμενη περίοδο διαμονής σας, την ημερομηνία λήξης της θεώρησης και 
τους όρους της θεώρησής σας για να βεβαιωθείτε ότι διαμένετε νόμιμα στην Αυστραλία. 

Μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία της θεώρησης σας στο VEVO, στην myVEVO app, στην 
επιστολή χορήγησης της θεώρησής σας ή στο λογαριασμό σας ImmiAccount. Μπορείτε να 
ελέγξετε την ημερομηνία λήξης της ETA σας και τους όρους μέσω της υπηρεσίας μας 
Check an ETA.  

Όταν αιτηθείτε νέα θεώρηση, δύναται να σας χορηγηθεί ενδιάμεση [bridging] θεώρηση, 
που θα σας κρατήσει νόμιμα στην Αυστραλία έως ότου ληφθεί απόφαση για την αίτηση της 
θεώρησής σας. 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online/visa-holders#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
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Εάν η θεώρηση σας έχει λήξει ήδη, ανατρέξτε στο Η θεώρησή μου έχει λήξει. 

 

Όροι θεωρήσεων 

Όρος μη άδειας εργασίας 

Στους κατόχους θεωρήσεων επισκέπτη και ΕΤΑ δεν επιτρέπεται να εργαστούν στην 
Αυστραλία. 

Περίοδος διαμονής θεωρήσεων 

Η περίοδος διαμονής για τρέχουσα θεώρηση δεν μπορεί να παραταθεί. Η θεώρησή σας 
θα παύσει εάν είστε ακόμα στην Αυστραλία στο τέλος της επιτρεπόμενης περιόδου 
διαμονής σας. Εάν δεν μπορείτε να αναχωρήσετε από την Αυστραλία εντός της 
επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής της θεώρησής σας, θα πρέπει να αιτηθείτε περαιτέρω 
θεώρηση πριν από την ημερομηνία που παύει η θεώρησή σας. 

Εάν αναχωρήσατε και επιστρέψατε στη Αυστραλία με κρουαζιέρα μετά επιστροφής, αυτό 
ίσως να μη θεωρηθεί ως αναχώρηση από την Αυστραλία για τους σκοπούς της 
επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής σας. Ελέγξτε τις πληροφορίες που σας παρασχέθηκαν 
από την εταιρεία κρουαζιερόπλοιων που χρησιμοποιήσατε. 

Όρος μη περαιτέρω διαμονής (περιλαμβάνει τις 8503, 8534 και 8535) 

Εάν είστε κάτοχος θεώρησης με όρους 8503, 8534 ή 8535 και δεν μπορείτε να 

αναχωρήσετε από την Αυστραλία όπως έχετε προγραμματίσει, δεν μπορείτε να αιτηθείτε 

τις περισσότερες άλλες θεωρήσεις στην Αυστραλία, εκτός αν γίνει παραίτηση από τον όρο. 

Μπορείτε να ζητήσετε να παραιτηθείτε από τον όρο αυτό αν η θεώρησή σας θα λήξει σε 

λιγότερες από τέσσερις εβδομάδες. Εάν εγκριθεί το αίτημά σας, θα πρέπει να υποβάλετε 

νέα αίτηση θεώρησης πριν τη λήξη της τρέχουσας θεώρησής σας. 

Όρος 8531 (ο κάτοχος θεώρησης δεν πρέπει να διαμείνει στην Αυστραλία πέραν 
της περιόδου διαμονής που επιτρέπει η θεώρηση) 

Εάν έχετε θεώρηση με τον όρο 8531 και δεν μπορείτε να αναχωρήσετε από την Αυστραλία 
όπως έχετε προγραμματίσει, θα πρέπει να αιτηθείτε περαιτέρω θεώρηση πριν από την 
ημερομηνία που παύει η θεώρηση σας. Εάν υπόκεισθε επίσης στον όρο 8503, θα πρέπει 
πρώτα να ζητήσετε παραίτηση από αυτό τον όρο. 

Κατανοούμε ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να αναχωρήσουν από την Αυστραλία 
όπως έχουν προγραμματίσει λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών και θα το λάβουμε αυτό 
υπόψη για οποιεσδήποτε μελλοντικές αιτήσεις θεώρησης ή χορηγίας [sponsorship]. 

Όρος 8558 (ο κάτοχος θεώρησης δεν πρέπει να διαμείνει για περισσότερο από 12 
μήνες σε οποιαδήποτε περίοδο 18 μηνών) 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#25
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
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Εάν είτε κάτοχος θεώρησης με τον όρο 8558 και δεν μπορείτε να αναχωρήσετε από την 
Αυστραλία όπως έχετε προγραμματίσει, η θεώρησή σας θα παύσει εάν διαμείνετε στην 
Αυστραλία για 12 συνεχείς μήνες κάθε φορά. 

Εάν ήσασταν στην Αυστραλία για 12 συσσωρευμένους μήνες σε περίοδο 18 μηνών, η 
θεώρησή σας θα εξακολουθήσει να είναι έγκυρη μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος 
της θεώρησης. 

Θα πρέπει να αιτηθείτε περαιτέρω θεώρηση εάν θα λήξει η θεώρησή σας πριν μπορέσετε 
να αναχωρήσετε από την Αυστραλία. Εάν υπόκεισθε επίσης στον όρο 8503, θα πρέπει 
πρώτα να ζητήσετε παραίτηση από αυτό τον όρο. 

Διαδικασίες επεξεργασίας θεωρήσεων 

Εάν χρειαστεί να αιτηθείτε νέα θεώρηση για να διαμείνετε στην Αυστραλία, μπορείτε να 
εξερευνήσετε ακόμα τις επιλογές σας θεώρησης και να αιτηθείτε θεώρηση στο 
ImmiAccount. Ενθαρρύνουμε τους αιτούντες να αιτηθούν διαδικτυακά όπου είναι δυνατόν, 
καθώς οι αιτήσεις αυτές θα επεξεργαστούν ταχύτερα. 

Ορισμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεώρησης 
ενδέχεται να επηρεαστούν από τον COVID-19, και ένα φάσμα υπηρεσιών στις οποίες 
βασιζόμαστε (όπως ιατρικούς ελέγχους και βιομετρική συλλογή) είναι όλο και περισσότερο 
μη διαθέσιμο. Θα δοθεί στους αιτούντες πρόσθετος χρόνος για να ολοκληρώσουν τους 
ελέγχους και να χορηγήσουν τις ζητηθείσες πληροφορίες. 

Θα λάβουμε υπόψη τις διακοπές στις υπηρεσίες κατά την εξέταση της αίτησής σας 
θεώρησης. 

Δε χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε περισσότερο χρόνο να 
ολοκληρώσετε αυτούς τους ελέγχους. 

 

Είμαι κάτοχος θεώρησης Σπουδαστή 

Τελευταίες ενημερώσεις/δελτία τύπου 

 Αύξηση των αριθμών εργαζομένων στους τομείς υγείας και αναπηρίας κατά τη 
διάρκεια του κορωνοϊού 

 Κορωνοϊός και κάτοχοι προσωρινών θεωρήσεων 
 Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας θα είναι προσωρινά σε θέση να 

προσφέρουν  περισσότερες ώρες εργασίας σε υπάλληλους διεθνείς σπουδαστές 

για να βοηθήσουν να παραμείνουν τα ράφιά τους γεμάτα. 

 Σπουδαστές εξωτερικού έτοιμοι να καλύψουν κρίσιμες ελλείψεις προσωπικού στον 
τομείς φροντίδας ηλικιωμένων. 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί μια ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τους όρους της θεώρησης 
σπουδαστή, όπου οι περιορισμοί λόγω του COVID-19 έχουν αποτρέψει την τήρηση των 
όρων, όπως την παρακολούθηση μαθημάτων σε τάξη ή τη χρήση διαδικτυακής μάθησης. 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
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Εάν οι σπουδές σας στην Αυστραλία τελειώνουν και δεν μπορείτε να αναχωρήσετε από 
την Αυστραλία, μπορείτε να αιτηθείτε θεώρηση Επισκέπτη (υποκατηγορία 600). Πρέπει να 
το κάνετε αυτό πριν λήξει η θεώρησή σας σπουδαστή. 

Τα μαθήματά σας είναι «εκτός περιόδου διδασκαλίας» 

Μπορείτε να εργαστείτε απεριόριστες ώρες αν τα μαθήματά σας θεωρούνται «εκτός 
περιόδου διδασκαλίας» [‘out of session’]. Μαθήματα θεωρούνται ως «εκτός περιόδου 
διδασκαλίας» κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων διακοπών των μαθημάτων ή αν 
ένας σπουδαστής έχει ολοκληρώσει τα μαθήματά του όπως είναι προγραμματισμένο. 

Εάν σπουδάζετε για masters με έρευνα ή διδακτορικό 

Εάν έχετε αρχίσει να σπουδάζετε για masters με έρευνα ή διδακτορικό, δύναστε να 
εργαστείτε απεριόριστες ώρες. 

Εάν έχουν αναβληθεί τα μαθήματά σας 

Εάν έχουν αναβληθεί τα μαθήματά σας, μπορείτε να εργαστείτε άνω των 40 ωρών το 
δεκαπενθήμερο. 

Προσωρινή χαλάρωση των ωρών εργασίας των κατόχων θεωρήσεων σπουδαστή 

Σε ορισμένους κατόχους θεωρήσεων σπουδαστή τους επιτρέπεται να εργαστούν 
προσωρινά για περισσότερες από 40 ώρες το δεκαπενθήμερο για να υποστηρίξουν την 
παροχή αγαθών και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης για τους Αυστραλούς εάν: 

 απασχολούνται στον τομέα υγείας, είναι εγγεγραμμένοι σε κύκλο μαθημάτων που 
σχετίζεται με την υγεία (όπως νοσηλευτική ή ιατρική) και τους δίνεται εντολή από 
αξιωματούχο υγείας να βοηθήσουν στην προσπάθεια κατά του COVID-19 

 απασχολούνται από καταχωρημένα σούπερ μάρκετ (αυτό το προσωρινό μέτρο θα 
λήξει για τα σούπερ μάρκετ την 1η Μαΐου 2020) 

 απασχολούνται στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων από Εγκεκριμένο Πάροχο ή 
πάροχο υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων που χρηματοδοτείται από την 
Κοινοπολιτεία 

 απασχολούνται από καταχωρημένο πάροχο του Εθνικού Ασφαλιστικού Συστήματος 
Αναπηρίας [NDIS]. 

Δείτε Προσωρινή χαλάρωση των ωρών εργασίας των κατόχων θεωρήσεων σπουδαστή. 

 

Μπορώ να παρατείνω τη θεώρησή μου Σπουδαστή; 

Σύμφωνα με την αυστραλιανή μεταναστευτική νομοθεσία, δεν είναι δυνατή η παράταση 
της θεώρησης Σπουδαστή. 

Πρέπει να αιτηθείτε νέα θεώρηση εάν: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
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 δεν μπορείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας και πρόκειται να λήξει η θεώρησή σας 
 χρειάζεστε περισσότερο χρόνο στην Αυστραλία για να ολοκληρώσετε τα μαθήματά 

σας. 

Θα πρέπει να αιτηθείτε νέα θεώρηση Σπουδαστή έξι εβδομάδες πριν λήξει η τρέχουσα 
θεώρησή σας σπουδαστή. Δε χρειάζεται να προσκομίσετε δικαιολογητικά για τις 
επιπτώσεις του COVID-19 με την αίτησή σας για χορήγηση θεώρησης Σπουδαστή. 

Εάν τελειώνουν οι σπουδές σας στην Αυστραλία, μπορείτε να αιτηθείτε θεώρηση 
Επισκέπτη (υποκατηγορία 600). Πρέπει να το κάνετε αυτό πριν λήξει η θεώρησή σας 
Σπουδαστή. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη θεώρηση Επισκέπτη. 

Ορισμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαδικασία αιτήσεων θεωρήσεων ενδέχεται να 
επηρεαστούν και ένα φάσμα υπηρεσιών να μην είναι διαθέσιμες. Αυτές οι υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν τους γιατρούς επιτροπών που πραγματοποιούν ιατρικές εξετάσεις, 
εγκαταστάσεις εξετάσεων αγγλικής γλώσσας και βιομετρική συλλογή. Όσο αυτές οι 
υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες, πολλοί αιτούντες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις 
προϋποθέσεις θεωρήσεων. Στους σπουδαστές θα δοθεί επιπλέον χρόνος να 
ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να χορηγήσουν τις ζητηθείσες πληροφορίες. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να υποβάλλετε νέα αίτηση πριν λήξει η τρέχουσα θεώρηση που 
θα σας δώσει μια ενδιάμεση [bridging] θεώρηση για να διαμένετε νόμιμα ενώ πληρούνται 
όλες οι απαιτήσεις. 

Απαιτήσεις σπουδών στην Αυστραλία 

Το υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων [Department of Home Affairs] δε ρυθμίζει τις 
απαιτήσεις του τρόπου σπουδών. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το πάροχό σας 
υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

Παρακαλούμε αναφερθείτε στο Κοινή δήλωση της TEQSA και ASQA αναφορικά με 
ευέλικτη παροχή διδασκαλίας. 

Για τις εξαιρέσεις λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών, δείτε τις απαιτήσεις του Εθνικού 

Κώδικα για θιγόμενους τριτοβάθμιους σπουδαστές να κάνουν διαδικτυακή μελέτη. 

Ενημέρωση του Υπουργείου 

Δε χρειάζεται να ενημερώσετε το Υπουργείο εάν επιστρέψετε στην πατρίδα σας ή αλλάξει 
η κατάσταση των σπουδών σας. 

Η θεώρηση παραμένει έγκυρη έως ότου αιτηθείτε άλλη θεώρηση ή έως ότου λήξει η 
θεώρησή σας. Η κατάσταση της θεώρησής σας θα παραμείνει αμετάβλητη εάν 
επιστρέψετε στην πατρίδα σας ή αναβάλλετε τις σπουδές σας. 

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
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Σπουδαστές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 

Σας ενθαρρύνουμε να βασιστείτε στην υποστήριξη της οικογένειας, στην εργασία μερικής 
απασχόλησης, όπου είναι διαθέσιμη, και στις δικές σας αποταμιεύσεις για να συντηρήσετε 
τον εαυτό σας στην Αυστραλία. 

Εάν δεν μπορείτε να υποστηρίξετε τον εαυτό σας, θα πρέπει να κάνετε ρυθμίσεις για να 
επιστρέψετε στη συνήθη χώρα διαμονής σας, σημειώνοντας ότι είναι όρος όλων των 
θεωρήσεων Σπουδαστή ότι οι κάτοχοι τους να έχουν πρόσβαση σε χρήματα για να 
υποστηριχθούν στη διάρκεια της διαμονής τους στην Αυστραλία. 

Οι σπουδαστές που είναι στην Αυστραλία για περισσότερο από 12 μήνες και βρίσκονται 
σε οικονομικές δυσκολίες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αυστραλιανή 
επαγγελματική σύνταξή τους [superannuation]. 

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να συζητά με τον εκπαιδευτικό κλάδο που παρέχει υπηρεσίες 
σε σπουδαστές εξωτερικού, που παρέχει ορισμένη οικονομική υποστήριξη στους 
σπουδαστές εξωτερικού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

 

Είμαι κάτοχος θεώρησης Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων 
(υποκατηγορία 482) ή θεώρησης Προσωρινής Εργασίας 
(Εξειδικευμένος) (υποκατηγορία 457) 

Οι κάτοχοι θεωρήσεων Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων [Temporary Skill Shortage] και 
υποκατηγορίας 457 που τους έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας [stood down], αλλά δεν 
έχουν απολυθεί, θα κρατήσουν έγκυρη θεώρηση και οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία 
να παρατείνουν τη θεώρησή τους σύμφωνα με τις συνήθεις ρυθμίσεις. 
 
Οι επιχειρήσεις θα μπορούν επίσης να μειώσουν τις ώρες εργασίας σας, χωρίς ούτε εσείς 
οι ίδιοι να παραβιάζετε τους όρους της θεώρησης, ούτε ο εργοδότης σας να παραβιάζει τις 
υποχρεώσεις του. 
 
Εάν έχετε απολυθεί και είστε αυτή τη στιγμή άνεργοι, θα χρειαστεί να βρείτε έναν άλλο 
εργοδότη εντός 60 ημερών ή να κάνετε ρυθμίσεις για να αναχωρήσετε από την Αυστραλία, 
όπου αυτό είναι δυνατό. 

Εάν δεν μπορείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας, πρέπει να κρατήσετε έγκυρη θεώρηση 
και να ακολουθήσετε τις υγειονομικές συστάσεις της Αυστραλίας, όπου χρειάζεται. 

Οι κάτοχοι θεωρήσεων προσωρινής απασχόλησης που απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε 
κρίσιμους τομείς, όπως της υγείας, της φροντίδας ηλικιωμένων ή της γεωργίας, ενδέχεται 
επίσης να είναι επιλέξιμοι για μια θεώρηση Προσωρινής Δραστηριότητας της πανδημίας 
του COVID-19 (υποκατηγορία 408) θεώρηση άξονα Εγκεκριμένης Συμφωνίας 
Περιστατικού της Αυστραλιανής Κυβέρνησης (AGEE). 

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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Είμαι κάτοχος θεώρησης Εργαζόμενου Τουρίστα 

Εργάζομαι σε κρίσιμο τομέα σε σχέση με τον COVID-19 (Γεωργία, Υγεία, φροντίδα 
Ηλικιωμένων, φροντίδα αναπήρων ή Παιδική φροντίδα) 

Οι θεωρήσεις Εργαζόμενου Τουρίστα [Working Holiday Maker] δεν μπορούν να 
παραταθούν. Ωστόσο, αν έχετε συμπληρώσει τρεις ή έξι μήνες συγκεκριμένης εργασίας 
στην Αυστραλία, δύναστε να έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε δεύτερη ή τρίτη θεώρηση 
Working Holiday Maker. 

Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έχει εισαγάγει νέα μέτρα ως ανταπόκριση στην κρίση του 
COVID-19. Οι εργαζόμενοι τουρίστες που εργάζονται σε κρίσιμους τομείς, όπως της 
γεωργίας, της υγείας, της φροντίδας ηλικιωμένων και αναπήρων και παιδικής φροντίδας, 
θα εξαιρούνται από τον περιορισμό της εξάμηνης εργασίας με έναν εργοδότη. 

Οι εργαζόμενοι τουρίστες που απασχολούνται σε κρίσιμους τομείς, που δεν έχουν 
ολοκληρώσει τους 3 ή 6 μήνες συγκεκριμένης εργασίας που απαιτείται για να αιτηθούν 
δεύτερη ή τρίτη θεώρηση Working Holiday Maker και που δεν μπορούν να επιστρέψουν 
στην πατρίδα τους, μπορούν να αιτηθούν τη θεώρηση Προσωρινής Δραστηριότητας της 
πανδημίας του COVID-19 (υποκατηγορία 408) θεώρηση άξονα Εγκεκριμένης Συμφωνίας 
Περιστατικού της Αυστραλιανής Κυβέρνησης (AGEE) και δε θα επιβαρυνθούν με το τέλος 
αίτησης θεώρησης. Η θεώρηση αυτή θα σας επιτρέψει να διαμείνετε νόμιμα στην 
Αυστραλία και να συνεχίσετε να εργάζεστε, εάν το επιθυμείτε, μέχρις ότου να είναι 
ασφαλές και εφικτό να επιστρέψετε στη χώρα σας. 

Προκειμένου να σας χορηγηθεί νέα θεώρηση, πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη 
συγκεκριμένη θεώρηση, περιλαμβανομένων των ορίων ηλικίας, της αγγλικής γλώσσας, 
των απαιτήσεων υγείας και χαρακτήρα. 

Όρος θεώρησης 8547 — περιορισμός εργασίας έξι μηνών με έναν εργοδότη 

Οι Εργαζόμενοι Τουρίστες μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε εργασία κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στην Αυστραλία, αλλά γενικά αυτό περιορίζεται σε έξι μήνες εργασίας με 
έναν εργοδότη, εκτός εάν το Υπουργείο έχει χορηγήσει άδεια να εργαστούν με τον ίδιο 
εργοδότη για περισσότερο από έξι μήνες. 

Οι Εργαζόμενοι Τουρίστες που εργάζονται σε κρίσιμους τομείς όπως της υγείας, της 
φροντίδας ηλικιωμένων ή της γεωργίας έχουν άδεια από το Υπουργείο να εργαστούν στον 
ίδιο εργοδότη για περισσότερους από έξι μήνες λόγω εξαιρετικών και απρόβλεπτων 
περιστάσεων. 

Άλλες περιστάσεις που οι Εργαζόμενοι Τουρίστες έχουν άδεια από το Υπουργείο να 
εργαστούν στον ίδιο εργοδότη για περισσότερους από έξι μήνες, περιλαμβάνουν τις 
περιστάσεις όπου η εργασία: 

 είναι σε διαφορετικές τοποθεσίες και η εργασία σε οποιαδήποτε τοποθεσία δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες 

 σχετίζεται με την καλλιέργεια φυτών και ανατροφή ζώων οπουδήποτε στην 
Αυστραλία 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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 είναι σε ορισμένους τομείς μόνο στη βόρεια Αυστραλία 
 αφορά τη βοήθεια των προσπαθειών ανάκαμψης μετά από πυρκαγιές. 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πρέπει να ζητήσετε άδεια για να εργαστείτε στον ίδιο 
εργοδότη για περισσότερους από 6 μήνες. 

Εργάζομαι σε μη κρίσιμο τομέα σε σχέση με τον COVID-19 

Οι θεωρήσεις Working Holiday Maker δεν μπορούν να παραταθούν. Ωστόσο, αν έχετε 
συμπληρώσει τρεις ή έξι μήνες εργασίας στην Αυστραλία, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα 
να αιτηθείτε δεύτερη ή τρίτη θεώρηση Working Holiday Maker. 

Δείτε τους όρους συγκεκριμένης εργασίας για περισσότερες πληροφορίες. 

Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει τους τρεις ή έξι μήνες συγκεκριμένης εργασίας που απαιτείται 
για να αιτηθείτε δεύτερη ή τρίτη θεώρηση Working Holiday λόγω του COVID-19 - και δεν 
εργάζεστε σε κρίσιμο τομέα, θα πρέπει να αιτηθείτε άλλη θεώρηση για να διαμένετε νόμιμα 
μέχρις ότου μπορέσετε να επιστρέψετε στη χώρα σας. 

Προκειμένου να σας χορηγηθεί νέα θεώρηση, πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη 
συγκεκριμένη θεώρηση, περιλαμβανομένων των ορίων ηλικίας, της αγγλικής γλώσσας, 
των απαιτήσεων υγείας και χαρακτήρα. 

Όρος θεώρησης 8547 — περιορισμός εργασίας έξι μηνών με έναν εργοδότη 

Οι Εργαζόμενοι Τουρίστες μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε εργασία κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στην Αυστραλία, αλλά γενικά αυτό περιορίζεται σε έξι μήνες εργασίας με 
έναν εργοδότη, εκτός εάν το Υπουργείο έχει χορηγήσει άδεια να εργαστούν με τον ίδιο 
εργοδότη για περισσότερο από έξι μήνες. 

Σε ορισμένες περιστάσεις οι Εργαζόμενοι Τουρίστες έχουν άδεια από το Υπουργείο να 
εργαστούν στον ίδιο εργοδότη για περισσότερους από έξι μήνες, όπου η εργασία: 

 είναι σε διαφορετικές τοποθεσίες και η εργασία σε οποιαδήποτε τοποθεσία δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες 

 σχετίζεται με την καλλιέργεια φυτών και ανατροφή ζώων οπουδήποτε στην 
Αυστραλία 

 είναι σε ορισμένους τομείς μόνο στη βόρεια Αυστραλία 
 αφορά τη βοήθεια των προσπαθειών ανάκαμψης μετά από πυρκαγιές. 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πρέπει να ζητήσετε άδεια για να εργαστείτε στον ίδιο 
εργοδότη για περισσότερους από έξι μήνες. 

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months


 

 
 

  
      

 

Σελίδα 9 από 12  

Είμαι Εποχιακός Εργαζόμενος ή συμμετέχω στο Πρόγραμμα 
Εργατικού Δυναμικού από τον Ειρηνικό 

Κάτοχοι θεωρήσεων υποκατηγορίας 403 του Προγράμματος Εργατικού Δυναμικού 
από τον Ειρηνικό 

Μπορείτε να αιτηθείτε άλλη θεώρηση υποκατηγορίας 403 του Προγράμματος Εργατικού 
Δυναμικού από τον Ειρηνικό σε περίπτωση που εσείς και ο εργοδότης σας εγκριθείτε από 
το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα. Η θεώρηση 
αυτή σας επιτρέπει να διαμένετε νόμιμα στην Αυστραλία και να συνεχίσετε να εργάζεστε, 
αν το επιθυμείτε, ή μέχρις ότου μπορείτε να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. 

Κάτοχοι θεωρήσεων υποκατηγορίας 403 του Προγράμματος Εποχιακού 
Εργαζομένου 

Η θεώρηση σας δεν μπορεί να παραταθεί. Ωστόσο, η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έχει 
εισαγάγει νέα μέτρα για όσους εργάζονται σε κρίσιμους τομείς σε ανταπόκριση στην κρίση 
του COVID-19. 

Ενδέχεται να είστε επιλέξιμοι για θεώρηση Προσωρινής Δραστηριότητας (άξονας 
υποκατηγορίας 408 Εγκεκριμένης Συμφωνίας Περιστατικού της Αυστραλιανής 
Κυβέρνησης (AGEE) κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, εάν: 

 πρόκειται να λήξει η θεώρησή σας 
 η θεώρησή σας έχει ήδη λήξει 
 δεν μπορείτε να αναχωρήσετε από την Αυστραλία 
 εργάζεστε σε έναν κρίσιμο τομέα, όπως της υγείας, της φροντίδας ηλικιωμένων ή 

της γεωργίας. 

Η θεώρηση αυτή σας επιτρέπει να διαμένετε νόμιμα στην Αυστραλία και να συνεχίσετε να 
εργάζεστε, αν το επιθυμείτε, ή μέχρις ότου μπορείτε να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Οι 
ρυθμίσεις του Προγράμματος Εποχιακών Εργαζόμενων και του Προγράμματος Εργατικού 
Δυναμικού από τον Ειρηνικό, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους εργοδότες, 
θα μεταφερθούν στις νέες ρυθμίσεις θεωρήσεων, συνεχίζοντας τη σύνδεση με τον 
γεωργικό τομέα. 

Όροι θεώρησης: 8503 (Μη Περαιτέρω Διαμονή) and 8577 (Αλλαγή Εργοδοτών) 

Για τη θεώρηση υποκατηγορίας 403 του Προγράμματος Εποχιακών Εργαζόμενων και του 
Προγράμματος Εργατικού Δυναμικού από τον Ειρηνικό, ο όρος 8577 σημαίνει ότι κανονικά 
σας επιτρέπεται να εργάζεστε μόνο για έναν Χορηγό/Εγκεκριμένο Εργοδότη, εκτός εάν το 
Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων σας δώσει την άδεια να αλλάξετε. 

Όσο διαρκεί η περίοδος του COVID-19, θα έχετε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε μεταξύ 
Χορηγών/Εγκεκριμένων Εργοδοτών. Εάν πρέπει να μετακινηθείτε μεταξύ 
Χορηγών/Εγκεκριμένων Εργοδοτών, ο εργοδότης σας πρέπει να επικοινωνήσει με: 

 το Υπουργείο Παιδείας, Δεξιοτήτων και Απασχόλησης, αν είστε Εποχιακός 
Εργαζόμενος 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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 το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου, εάν εργάζεστε στο Πρόγραμμα Εργατικού 
Δυναμικού από τον Ειρηνικό. 

Σύμφωνα με αυτές τις προσωρινές ρυθμίσεις, οι εργοδότες εξακολουθούν να 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία της Αυστραλίας για τους 
χώρους εργασίας και θα συνεχίσετε να έχετε τα ίδια δικαιώματα σύμφωνα με την 
αυστραλιανή νομοθεσία για τους χώρους εργασίας όπως και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. 

Για την υποκατηγορία 403 του άξονα Εποχιακών Εργαζομένων, όσο διαρκεί η περίοδος 
του COVID-19, ο όρος 8503 (Μη Περαιτέρω Διαμονή) που επισυνάπτεται στη θεώρησή 
σας θα καταργηθεί αυτόματα για να σας επιτραπεί τα αιτηθείτε θεώρηση Προσωρινής 
Δραστηριότητας (άξονας υποκατηγορίας 408 Εγκεκριμένης Συμφωνίας Περιστατικού της 
Αυστραλιανής Κυβέρνησης (AGEE) 

Δε θα χρειαστεί να υποβάλλετε αίτηση να παραιτηθείτε από τον όρο 8503. 

 

Είμαι κάτοχος θεώρησης Ειδικής Κατηγορίας [Special 
Category] 

Οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί έχουμε ρυθμίσεις που μας επιτρέπουν να διαμένουμε και 
να εργαζόμαστε στη χώρα του καθενός. 

 

Είμαι κάτοχος Ενδιάμεσης θεώρησης A, B ή C 

Οι Ενδιάμεσες θεωρήσεις [Bridging visas] A, B και C σας επιτρέπουν να διαμένετε στην 
Αυστραλία μετά τη λήξη της τρέχουσας θεώρησής σας, ενώ γίνεται η επεξεργασία της 
αίτησής σας νέας θεώρησης. 

Δικαιώματα εργασίας 

Ενδέχεται να σας επιτραπεί να εργαστείτε στην Αυστραλία ανάλογα με τους όρους της 
Ενδιάμεσης θεώρησής σας. 

Μπορείτε ελέγξετε τους όρους: 

 χρησιμοποιώντας την υπηρεσία VEVO ή 
 με πρόσβαση στους όρους της θεώρησής σας μέσω του λογαριασμού σας 

ImmiAccount. 

Εάν βρίσκεστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και η Ενδιάμεση θεώρησή σας δε σας 
επιτρέπει να εργαστείτε ή έχετε περιορισμούς στην εργασία, μπορείτε να αιτηθείτε την  
Bridging visa A που σας επιτρέπει να εργαστείτε. Ωστόσο, θα πρέπει να δείξετε ότι 
βρίσκεστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
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Εάν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για εργασία και εξακολουθείτε να δικαιούστε 
Ενδιάμεση θεώρηση, θα σας χορηγήσουμε μια νέα Ενδιάμεση θεώρηση με τους ίδιους 
όρους που ίσχυαν στην προηγούμενη Ενδιάμεση θεώρησή σας. 

Δε θα σας χορηγηθεί νέα Ενδιάμεση θεώρηση που σας επιτρέπει να εργαστείτε εάν: 

 η τρέχουσα Ενδιάμεση θεώρησή σας A σάς χορηγήθηκε επειδή έχετε υποβάλει 
αίτηση για δικαστική επανεξέταση της απόφασης που ελήφθη για την αρχική σας 
αίτηση θεώρησης ή 

 έχετε υποβάλει αίτηση για θεώρηση προστασίας. 

Δείτε: Πληροφορίες πώς να αιτηθείτε 

 

Ενδιάμεσες θεωρήσεις που πρόκειται να λήξουν 

Εάν θέλετε να παραμείνετε στην Αυστραλία πέραν της ημερομηνίας λήξης της θεώρησής 
σας, θα πρέπει να αιτηθείτε άλλη θεώρηση. 

Είμαι κάτοχος Ενδιάμεσης θεώρησης E 

Αυτή η προσωρινή θεώρηση σάς επιτρέπει να διαμένετε στην Αυστραλία ενώ: 

 κάνετε προετοιμασίες για να αναχωρήσετε 
 ολοκληρώνετε το μεταναστευτικό ζήτημά σας 
 αναμένετε απόφαση μεταναστευτικού ζητήματος. 

Δικαιώματα εργασίας 

Ενδέχεται να σας επιτραπεί να εργαστείτε στην Αυστραλία ανάλογα με τους όρους της 
Ενδιάμεσης θεώρησής σας. 

Μπορείτε ελέγξετε τους όρους: 

 χρησιμοποιώντας την υπηρεσία VEVO ή 
 πρόσβαση στους όρους της θεώρησής σας μέσω του λογαριασμού σας 

ImmiAccount. 

Ενδιάμεσες θεωρήσεις που πρόκειται να λήξουν 

Εάν θέλετε να παραμείνετε στην Αυστραλία πέραν της ημερομηνίας λήξης της θεώρησής 
σας, θα πρέπει να αιτηθείτε άλλη θεώρηση. 

Υπηρεσία Επίλυσης Κατάστασης Θεώρησης 

Η Υπηρεσία Επίλυσης Κατάστασης Θεώρησης [Status Resolution Service] (SRS) μπορεί 
να σας προσφέρει προσωρινή υποστήριξη. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online
https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview


 

 
 

  
      

 

Σελίδα 12 από 12  

Ενδέχεται να δικαιούστε υποστήριξη αν: 

 είστε χωρίς θεώρηση και ζείτε στην Αυστραλία 
 έχετε αφιχθεί παράνομα μέσω θαλάσσης (IMA) και έχετε αιτηθεί έγκυρη Θεώρηση 

Προσωρινής Προστασίας  [Temporary Protection Visa (TPV)] ή Θεώρηση 
Ασφαλούς Καταφυγίου [Safe Haven Enterprise Visa (SHEV)] 

 είστε μη ΙΜΑ και έχετε αιτηθεί έγκυρη αίτηση θεώρηση προστασίας 
 είστε κάτοχος Ενδιάμεσης Θεώρησης E (BVE) 
 αντιμετωπίζετε σημαντικά εμπόδια που επηρεάζουν την ικανότητά σας να επιλύσετε 

τη μεταναστευτική κατάστασή σας. 

 

Η θεώρησή μου έχει λήξει 

Έληξε εντός 28 ημερών 

Εάν η θεώρησή σας έχει λήξει, θα πρέπει να αιτηθείτε αμέσως Ενδιάμεση θεώρηση  E 
(BVE) προκειμένου να γίνετε νόμιμοι. Η BVE είναι βραχυχρόνια θεώρηση που σας 
επιτρέπει να διαμένετε νόμιμα ενώ κάνετε ρυθμίσεις για να αναχωρήσετε από την 
Αυστραλία. 

Εάν θέλετε να διαμείνετε μόνιμα στη Αυστραλία, πρέπει να αιτηθείτε νέα θεώρηση. Οι 
περιστάσεις σας θα καθορίσουν τις επιλογές σας θεώρησης και τι πρέπει να κάνετε για να 
διαμένετε νόμιμα. Ανάλογα πότε έληξε η θεώρησή σας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε 
περιορισμούς να αιτηθείτε περαιτέρω θεώρηση ενώ βρίσκεστε στην Αυστραλία 

Ορισμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεώρησης 
ενδέχεται να επηρεαστούν από τον COVID-19, και φάσμα των υπηρεσιών στις οποίες 
βασιζόμαστε (όπως ιατρικούς ελέγχους και βιομετρική συλλογή) είναι όλο και περισσότερο 
μη διαθέσιμο. Στους αιτούντες θα δοθεί πρόσθετος χρόνος για να ολοκληρώσουν τους 
ελέγχους και να χορηγήσουν τις ζητηθείσες πληροφορίες. 

Έχει λήξει περισσότερες από 28 ημέρες  

Εάν η θεώρησή σας έχει λήξει περισσότερες από 28 ημέρες, παρακαλείστε να 
επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Επίλυσης Κατάστασης Θεώρησης [Status Resolution 
Service] (SRS) για βοήθεια επίλυσης της μεταναστευτικής κατάστασής σας. 
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