Εξέταση και θεραπευτική αγωγή για τη νόσο
COVID-19
Ακόμα κι αν δεν έχετε θεώρηση εισόδου (βίζα) ή δεν είστε σίγουροι για το καθεστώς της
θεώρησής σας, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες δημόσιας υγείας. Εάν αισθάνεστε
αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια και εξεταστείτε για τη νόσο COVID-19.
Οι κυβερνήσεις των πολιτειών και επικρατειών προσφέρουν δωρεάν εξετάσεις και
θεραπευτική αγωγή για τη COVID-19.
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Ιατρικές εξετάσεις μετανάστευσης στη Βικτώρια
Λόγω των περαιτέρω περιορισμών COVID-19, όλες οι Ιατρικές Εξετάσεις Μετανάστευσης
έχουν διακοπεί προσωρινά στη Βικτώρια. Αυτό θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με περαιτέρω
ανακοινώσεις δημόσιας υγείας.

Είμαι κάτοχος θεώρησης εισόδου Επισκέπτη ή
Ηλεκτρονικής Ταξιδιωτικής Άδειας (ΕΤΑ)
Οι θεωρήσεις εισόδου Επισκέπτη [Visitor visa] και οι Ηλεκτρονικές Ταξιδιωτικές Άδειες
[Electronic Travel Authority (ETA)] επιτρέπουν μόνο την προσωρινή διαμονή στην
Αυστραλία. Εάν δεν μπορείτε να συντηρήσετε τον εαυτό σας ενώ βρίσκεστε στην
Αυστραλία, θα πρέπει να κάνετε ρυθμίσεις για να αναχωρήσετε, όπου είναι δυνατό. Δε
χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για ταξιδιωτική εξαίρεση για να αναχωρήσετε από την
Αυστραλία.
Εάν δεν μπορείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας, πρέπει να διατηρήσετε έγκυρη θεώρηση
εισόδου και να ζητήσετε ιατρικές συμβουλές όταν είναι απαραίτητο.

Πώς να ελέγξω πότε λήγει η θεώρησή μου εισόδου
Η θεώρησή σας εισόδου Επισκέπτη ή ΕΤΑ θα λήξει αυτόματα εάν είστε ακόμα στην
Αυστραλία στο τέλος της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής σας.
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Μπορείτε να ελέγξετε:



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

Σημείωση: Εάν αναχωρήσατε και επιστρέψατε στην Αυστραλία με κρουαζιέρα μετ’
επιστροφής, ο χρόνος που διήρκεσε η κρουαζιέρα μετρά ως χρόνος διαμονής στην
Αυστραλία - δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι έχετε φύγει από την Αυστραλία. Ο χρόνος σε
κρουαζιέρα μετ’ επιστροφής μετράει στην περίοδο διαμονής σας στη θεώρησή σας
εισόδου. Ρωτήστε την εταιρεία κρουαζιέρας ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα εάν θεωρούμε
την κρουαζιέρα σας ως κρουαζιέρα μετ’ επιστροφής.

Παράταση της θεώρησής μου εισόδου
Σύμφωνα με την αυστραλιανή μεταναστευτική νομοθεσία, δεν είναι δυνατή η παράταση
της θεώρησης εισόδου Επισκέπτη ή της ΕΤΑ.
Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα θεώρηση εισόδου πριν λήξει η τρέχουσα θεώρησή
σας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν μπορείτε να συντηρήσετε τον εαυτό σας, μπορείτε να
υποβάλετε αίτηση να παραμείνετε στην Αυστραλία ως Επισκέπτης (άξονας τουριστών).
Εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση για νέα θεώρηση εισόδου Επισκέπτη στην Αυστραλία,
δείτε το ρυθμίσεις επεξεργασίας Θεώρησης Εισόδου Επισκέπτη.
Εάν η θεώρησή σας εισόδου Επισκέπτη λήγει, δεν μπορείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας
λόγω περιορισμών εισόδου και δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις για άλλη
θεώρηση, ενδέχεται να είστε επιλέξιμοι για τη θεώρηση εισόδου Πανδημικού περιστατικού
COVID-19. Θα πρέπει να αποδείξετε γιατί δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις
προϋποθέσεις για άλλη θεώρηση εισόδου, συμπεριλαμβανομένης της θεώρησης εισόδου
Επισκέπτη. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μία δήλωση και αποδεικτικά στοιχεία ότι
δεν έχετε πρόσβαση σε επαρκή χρήματα για να μπορέσετε να πληρώσετε ένα επιπλέον
τέλος αίτησης θεώρησης εισόδου (VAC).
Μπορείτε επίσης να εξετάσετε τις άλλες επιλογές σας θεωρήσεων εισόδου.

Υποβολή αίτησης για νέα θεώρηση εισόδου
Σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε αίτηση:



όποτε είναι δυνατό, στο ImmiAccount
όχι νωρίτερα από 4 εβδομάδες πριν τη λήξη της τρέχουσας θεώρησής σας εισόδου.
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Όταν υποβάλετε αίτηση για νέα θεώρηση εισόδου, ενδέχεται να σας χορηγηθεί Ενδιάμεση
[Bridging] θεώρηση εισόδου για να μπορέσετε να παραμείνετε νόμιμα στην Αυστραλία έως
ότου ληφθεί απόφαση για την αίτηση της θεώρησής σας.
Εάν στη θεώρησή σας εισόδου υπάρχει επισύναψη «όρου μη περαιτέρω διαμονής»,
προτού υποβάλετε αίτηση για άλλη θεώρηση εισόδου, θα πρέπει να ζητήσετε απαλλαγή
από αυτό τον όρο.
Εάν έχει ήδη λήξει η θεώρηση σας, βλέπε η θεώρησή μου εισόδου έχει λήξει.

Εργασία
Στους κατόχους θεώρησης εισόδου Επισκέπτη και ETA δεν επιτρέπεται να εργαστούν
στην Αυστραλία.

Όροι θεωρήσεων εισόδου
Το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω COVID-19 ενδέχεται να
εμποδίσουν ορισμένους επισκέπτες εξωτερικού να αναχωρήσουν από την Αυστραλία
όπως έχουν προγραμματίσει ή να ικανοποιήσουν τους όρους της θεώρησής τους. Θα το
λάβουμε υπόψη κατά την εξέταση τυχόν μελλοντικών αιτήσεων για να διασφαλίσουμε ότι
δεν θα επηρεαστείτε από περιστάσεις εκτός ελέγχου σας.
Οι ακόλουθοι όροι θεώρησης εισόδου ενδέχεται να ισχύουν για τους κατόχους θεωρήσεων
εισόδου Επισκέπτη στην Αυστραλία:
Όρος μη Περαιτέρω Διαμονής (περιλαμβάνει τους όρους 8503, 8534 και 8535)
Εάν είστε κάτοχος θεώρησης εισόδου με όρο μη Περαιτέρω Διαμονής, δεν μπορείτε να
υποβάλετε αίτηση για τις περισσότερες άλλες θεωρήσεις εισόδου στην Αυστραλία, εκτός
εάν γίνει απαλλαγή του όρου αυτού.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άλλη θεώρηση εισόδου και η θεώρησή σας θα λήξει
σε λιγότερο από 4 εβδομάδες, θα πρέπει να ζητήσετε απαλλαγή από αυτό τον όρο.
Εάν εγκριθεί το αίτημά σας, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα θεώρηση πριν τη λήξη
της τρέχουσας θεώρησής σας.
Όρος 8531 (ο κάτοχος αυτού του όρου δεν πρέπει να διαμείνει στην Αυστραλία μετά
τη λήξη της περιόδου διαμονής)
Δεν μπορεί να γίνει απαλλαγή απ’ αυτόν τον όρο, ωστόσο δεν υπάρχει εμπόδιο να
υποβάλετε αίτηση για περαιτέρω θεώρηση εισόδου.
Εάν είστε κάτοχος θεώρησης εισόδου με τον όρο 8531, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση
για νέα θεώρηση πριν τη λήξη της τρέχουσας θεώρησής σας.
Όρος 8558 (ο κάτοχος αυτού του όρου δεν πρέπει να διαμείνει για περισσότερο
από 12 μήνες σε οποιαδήποτε περίοδο 18 μηνών)
Δεν μπορεί να γίνει απαλλαγή απ’ αυτόν τον όρο, ωστόσο δεν υπάρχει εμπόδιο να
υποβάλετε αίτηση για περαιτέρω θεώρηση εισόδου.
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Εάν είστε κάτοχος θεώρησης εισόδου με τον όρο 8558, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση
για νέα θεώρηση πριν τη λήξη της τρέχουσας θεώρησής σας.
Η θεώρησή σας εισόδου θα λήξει αυτόματα εάν είστε ακόμα στην Αυστραλία στο τέλος της
επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής σας.
Η θεώρησή σας εισόδου δε θα λήξει αυτόματα εάν έχετε παραμείνει για μία αθροιστική
περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών σε μία περίοδο 18 μηνών (αρκεί να μην υπερβαίνετε
την περίοδο διαμονής σας σε μία μόνο επίσκεψη).

Ρυθμίσεις επεξεργασίας Θεωρήσεων Εισόδου Επισκέπτη
Λόγω της πανδημίας COVID-19, έχουν επηρεαστεί ορισμένοι χρόνοι επεξεργασίας
θεωρήσεων εισόδου και η ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων ενδέχεται να
διαρκέσει περισσότερο.
Όταν υποβάλετε αίτηση για θεώρηση εισόδου Επισκέπτη στην Αυστραλία, θα σας
χορηγηθεί Ενδιάμεση [Bridging] θεώρηση εισόδου. Εάν η τρέχουσα θεώρησή σας λήξει
προτού αποφασίσουμε για την αίτησή σας, θα τεθεί σε ισχύ η Ενδιάμεση θεώρηση
εισόδου. Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνετε νόμιμοι.
Μπορείτε να παραμείνετε στην Αυστραλία με την Ενδιάμεση θεώρηση εισόδου ενώ
επεξεργαζόμαστε τη νέα σας αίτηση θεώρησης. Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις να
λάβετε την ειδοποίηση για τη χορήγηση της Ενδιάμεσης θεώρησής σας εισόδου. Υπό την
προϋπόθεση ότι υποβάλατε αίτηση για νέα θεώρηση εισόδου Επισκέπτη πριν τη λήξη της
τρέχουσας θεώρησής σας, δε χρειάζεται να ανησυχείτε για το νόμιμο καθεστώς σας,
ακόμα και αν δεν σας έχουμε αποστείλει ακόμα την ειδοποίηση για τη χορήγηση της
Ενδιάμεσης θεώρησής σας εισόδου.
Θα σας ενημερώσουμε εάν χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες ή όταν λάβουμε την
απόφαση.
Εάν αναχωρήσετε από την Αυστραλία προτού λάβουμε απόφαση, μπορείτε να αποσύρετε
την αίτησή σας.
Για να ελέγχετε τα μηνύματά μας, να ενημερώνετε τα στοιχεία σας, να μας ενημερώνετε
εάν κάνατε κάποιο λάθος ή αποσύρατε την αίτησή σας, χρησιμοποιήστε το ImmiAccount
σας.

Διακοπές στην παροχή υπηρεσιών
Ορισμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων
ενδέχεται να επηρεαστούν από τη COVID-19 και όλο το φάσμα των υπηρεσιών στις
οποίες βασιζόμαστε (όπως ιατρικές εξετάσεις και συλλογή βιομετρικών στοιχείων)
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο βραχυχρόνια. Όπου υφίσταται τέτοια περίπτωση, θα
δοθεί στους αιτούντες πρόσθετος χρόνος για να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να
χορηγήσουν τις ζητηθείσες πληροφορίες.
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Χορήγηση περισσότερων πληροφοριών
Εάν σας έχει ζητηθεί να χορηγήσετε περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μας τις
ζητούμενες πληροφορίες το συντομότερο δυνατό μέσω του ImmiAccount σας.
Εάν δεν μπορείτε να χορηγήσετε τις πληροφορίες εντός του χρονικού ορίου που σας
ζητάμε, ανεβάστε μία εξήγηση στο ImmiAccount σας. Θα λάβουμε υπόψη τυχόν διακοπές
στην παροχή υπηρεσιών κατά την εξέταση της αίτησής σας θεώρησης εισόδου. Θα
επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες προτού
λάβουμε απόφαση για την αίτησή σας.

Κλείσιμο ραντεβού για ιατρικές εξετάσεις
Θα σας ενημερώσουμε εάν πρέπει να υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις για τη θεώρησή
σας εισόδου. Εάν δεν μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τη Bupa Medical Visa Services
εντός του ζητούμενου χρονικού ορίου:




Ανεβάστε μία εξήγηση στο ImmiAccount.
Όπου είναι δυνατόν, να κλείσετε ραντεβού για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία
Μόλις σάς κλείσουν ραντεβού, ενημερώστε μας για την προγραμματισμένη
ημερομηνία του ραντεβού σας μέσω του ImmiAccount σας.

Θα λάβουμε υπόψη τυχόν καθυστερήσεις σε υπηρεσίες ή κλείσιμο υπηρεσιών κατά την
εξέταση της αίτησής σας θεώρησης εισόδου. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας εάν
απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες προτού λάβουμε απόφαση για την αίτησή σας.

Θεώρηση εισόδου Πανδημικού περιστατικού COVID-19
Εάν η θεώρησή σας εισόδου Επισκέπτη λήγει, δεν μπορείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας
αυτή την περίοδο και δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις για άλλη θεώρηση
εισόδου, ενδέχεται να είστε επιλέξιμοι για θεώρηση Προσωρινής Δραστηριότητας
(Υποκατηγορίας 408) άξονας Εγκεκριμένου Περιστατικού της Αυστραλιανής Κυβέρνησης
(θεώρηση εισόδου Πανδημικού περιστατικού COVID-19).
Θα πρέπει να αποδείξετε γιατί δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις για άλλη
θεώρηση εισόδου. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μία δήλωση και αποδεικτικά
στοιχεία ότι δεν έχετε πρόσβαση σε επαρκή χρήματα για να μπορέσετε να πληρώσετε ένα
επιπλέον τέλος αίτησης θεώρησης εισόδου (VAC).
Εάν ισχύει για εσάς περαιτέρω όρος μη διαμονής, πρέπει να ζητήσετε απαλλαγή απ’
αυτόν τον όρο πριν υποβάλετε αίτηση για τη θεώρηση εισόδου Πανδημικού περιστατικού
COVID-19.
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