Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα αφορούν μόνο σπουδαστές που συμμετέχουν σε
εγκεκριμένο Σχέδιο Άφιξης Σπουδαστών Εξωτερικού. Δεν αντικαθιστά τις πληροφορίες
που είναι διαθέσιμες για βίζες Σπουδαστών, μέτρα COVID-19 για σπουδαστές ή τυπικές
ταξιδιωτικές εξαιρέσεις και περιορισμούς.
Ενδέχεται να μπορέσετε να επιστρέψετε στην Αυστραλία εάν έχετε προταθεί από τον
φορέα σας παροχής εκπαίδευσης βάσει εγκεκριμένου Σχεδίου Άφιξης Σπουδαστών
Εξωτερικού.

Προτεινόμενοι σπουδαστές
Οι κυβερνήσεις πολιτειών και επικρατειών θα καθορίσουν ποια εκπαιδευτικά ιδρύματα και
σπουδαστές μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα Σχέδιο Άφιξης Σπουδαστών Εξωτερικού.
Αυτό περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις του ταξιδιού και της καραντίνας για σπουδαστές που
επιστρέφουν.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα προσδιορίσουν σπουδαστές εξωτερικού που ενδέχεται να
είναι επιλέξιμοι να επιστρέψουν στην Αυστραλία βάσει εγκεκριμένου σχεδίου. Θα πρέπει
να επικοινωνήσετε με τον φορέα σας παροχής εκπαίδευσης για να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες και να συζητήσετε εάν μπορείτε να συμπεριληφθείτε σε ένα Σχέδιο Άφιξης
Σπουδαστών Εξωτερικού. Ο φορέας σας παροχής εκπαίδευσης θα μπορεί να δώσει
περισσότερες συμβουλές.
Οι συμμετέχοντες σπουδαστές θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται ταξιδιωτική εξαίρεση
για να ταξιδέψουν στην Αυστραλία. Η σχετική κυβέρνηση πολιτείας ή επικράτειας θα
υποβάλει αίτηση για αυτήν την εξαίρεση εκ μέρους σας. Το ίδρυμά σας θα παράσχει
συμβουλές σχετικά με τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις μόλις εγκριθεί η ταξιδιωτική εξαίρεσή σας.
Δεν θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για ατομική ταξιδιωτική εξαίρεση και να κανονίσετε να
ταξιδέψετε στην Αυστραλία για να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα Σχέδιο Άφιξης
Σπουδαστών Εξωτερικού, εκτός εάν έχετε ενημερωθεί από το εκπαιδευτικό ίδρυμά σας.

Βίζες
Θα πρέπει να έχετε έγκυρη βίζα Σπουδαστή (υποκατηγορία 500) για να συμμετάσχετε σε
ένα Σχέδιο Άφιξης Σπουδαστών Εξωτερικού. Το Υπουργείο δεν μπορεί να διευκολύνει την
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διεκπεραίωση προτεραιότητας για βίζες σπουδαστών στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.
Ελέγξτε τον ιστότοπό μας για τους τρέχοντες χρόνους διεκπεραίωσης.
Παρόλο που δεν απαιτείται ελάχιστη ισχύς βίζας για είσοδο στην Αυστραλία, θα πρέπει να
υπολογίσετε αρκετό χρόνο στη βίζα σας εάν υπάρχουν καθυστερήσεις στο ταξίδι σας στην
Αυστραλία. Δεν μπορείτε να επιβιβαστείτε στην προγραμματισμένη πτήση σας χωρίς βίζα.
Για να ελέγξετε τα στοιχεία της βίζας σας, δείτε το Διαδικτυακή Επαλήθευση Δικαιώματος
Βίζας (VEVO).
Εάν ταξιδεύετε στην Αυστραλία με την υφιστάμενη βίζα σας σπουδαστή και έχετε υποβάλει
νέα αίτηση βίζας ενώ είστε εκτός Αυστραλίας για την οποία εκκρεμεί ακόμη απόφαση, θα
μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για Ενδιάμεση βίζα Α [Bridging visa A]. Μπορείτε να
υποβάλετε αίτηση για ενδιάμεση βίζα μέσω του ImmiAccount.
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για περαιτέρω βίζα σπουδαστή στην Αυστραλία,
πρέπει να ικανοποιήσετε τις τυπικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Μπορείτε να
υποβάλετε αίτηση για νέα αίτηση βίζα σπουδαστή μέσω του ImmiAccount.

Ταξιδιωτικές εξαιρέσεις
Οι σπουδαστές εξωτερικού που έχουν προσδιοριστεί να επιστρέψουν στην Αυστραλία
βάσει εγκεκριμένου Σχεδίου Άφιξης Σπουδαστών Εξωτερικού δεν εξαιρούνται από τους
τρέχοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην Αυστραλία.
Θα χρειαστείτε ταξιδιωτική εξαίρεση για να σας επιτραπεί να ταξιδέψετε στην Αυστραλία. Η
σχετική κυβέρνηση πολιτείας ή επικράτειας θα υποβάλει αίτηση για ταξιδιωτική εξαίρεση εκ
μέρους σας εάν έχετε προταθεί βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου τους.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία για τις ταξιδιωτικές εξαιρέσεις που
σχετίζονται με εγκεκριμένα Σχέδια Άφιξης Σπουδαστών Εξωτερικού θα γνωστοποιηθεί
όπως απαιτείται. Παρακαλείστε να μην υποβάλετε αίτηση για ταξιδιωτική εξαίρεση για
άφιξη, εκτός εάν σας έχουν συμβουλεύσει.

Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε διαδικτυακά μια Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας
τουλάχιστον 72 ώρες πριν την αναχώρησή σας για την Αυστραλία.
Η Ταξιδιωτική Δήλωση Αυστραλίας συλλέγει τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην Αυστραλία,
τα στοιχεία της πτήσης, τις απαιτήσεις καραντίνας και την κατάσταση της υγείας σας.
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Αφού συμπληρωθεί η δήλωση, θα λάβετε ένα email με λεπτομέρειες που μπορείτε να
δείξετε (είτε ηλεκτρονικά είτε τυπωμένο) πριν επιβιβαστείτε στην πτήση σας και κατά την
άφιξή σας στην Αυστραλία.

Όροι βίζας
Πρέπει να έχετε επαρκή χρήματα για να στηρίξετε τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια των
σπουδών σας. Δεν θα δικαιούστε οικονομική στήριξη από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση.
Μπορεί επίσης να δυσκολευτείτε να βρείτε εργασία μερικής απασχόλησης στην Αυστραλία
λόγω των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους
όρους εργασίας που σχετίζονται με τη βίζα σας.
Εσείς και τυχόν μέλη της οικογένειά σας που σας συνοδεύουν πρέπει να έχετε και να
κρατήσετε επαρκή ασφάλεια υγείας για την περίοδο της διαμονής σας στην Αυστραλία. Οι
σπουδαστές πρέπει να καλύπτονται από την Overseas Student Health Cover (OSHC)
[Ασφάλεια Υγείας Σπουδαστή Εξωτερικού] από εγκεκριμένο αυστραλιανό φορέα
ασφάλισης υγείας, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση.
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