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 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 βίζα Επισκέπτη ή Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική 
Άδεια (ΕΤΑ) 

Η βίζα Επισκέπτη [Visitor visa] και η Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Άδεια [Electronic Travel 
Authority] 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. Δεν 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 βίζα και 
να ζητήσετε ιατρικές συμβουλές όταν είναι απαραίτητο. 

Πώς να ελέγξω πότε λήγει η βίζα μου 

Η βίζα Επισκέπτη ή η ΕΤΑ σας θα λήξει αυτόματα εάν είστε ακόμα στην Αυστραλία στο 
τέλος της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής σας. 

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
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Μπορείτε να ελέγξετε: 

 τα στοιχεία της βίζας σας στο VEVO, στην εφαρμογή myVEVO, στην ειδοποίηση 
χορήγησης της βίζας σας ή στο λογαριασμό σας ImmiAccount. 

 την ημερομηνία λήξης και τους όρους της ETA σας 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 δε μεταθέτει πίσω την περίοδο διαμονής της βίζας σας. 
Ρωτήστε την εταιρεία κρουαζιέρας ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα εάν θεωρούμε την 
κρουαζιέρα σας ως κρουαζιέρα μετ’ επιστροφής. 

Παράταση της βίζας μου 

Σύμφωνα με την αυστραλιανή μεταναστευτική νομοθεσία, δεν είναι δυνατή η παράταση 
της βίζας Επισκέπτη ή της ΕΤΑ. 

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα βίζα πριν λήξει η τρέχουσα βίζα 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 βίζα Επισκέπτη στην Αυστραλία, δείτε το ρυθμίσεις 
διεκπεραίωσης βίζας Επισκέπτη. 

Εάν λήγει η βίζα σας Επισκέπτη, δεν μπορείτε να επιστρέψετε στην πατρίδα σας λόγω 
περιορισμών εισόδου και δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις για άλλη βίζα, 
ενδέχεται να δικαιούστε βίζα Πανδημικού περιστατικού COVID-19. Θα πρέπει να 
αποδείξετε γιατί δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις για άλλη βίζα, 
συμπεριλαμβανομένης της βίζας Επισκέπτη. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μία 
δήλωση και αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχετε πρόσβαση σε επαρκή χρήματα για να 
μπορέσετε να πληρώσετε και άλλο τέλος αίτησης βίζας (VAC). 

Εάν λήγει η βίζα σας Επισκέπτη, μπορείτε επίσης να είστε επιλέξιμος/η για τη βίζα 
Πανδημικού περιστατικού COVID-19 αν έχετε προσφορά θέσης εργασίας σε έναν κρίσιμο 
για την COVID-19 κλάδο. Αυτοί οι κλάδοι είναι η γεωργία, επεξεργασία τροφίμων, υγεία, 
φροντίδα ηλικιωμένων και αναπηρίας και παιδική φροντίδα. 

Επίσης, μπορείτε να εξετάσετε άλλες επιλογές για βίζα. 

Υποβολή αίτησης για νέα βίζα 

Σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε αίτηση: 

 όποτε είναι δυνατό, στο ImmiAccount 
 όχι νωρίτερα από 4 εβδομάδες πριν λήξει η τρέχουσα βίζα σας. 

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
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-onshore
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://online.immi.gov.au/ola/app
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Όταν υποβάλετε αίτηση για νέα βίζα, ενδέχεται να σας χορηγηθεί Ενδιάμεση [Bridging] 
βίζα που θα σας θεωρεί νόμιμο/η στην Αυστραλία έως ότου ληφθεί απόφαση για την 
αίτηση της βίζας σας.   

Εάν υπάρχει στη βίζα σας συνημμένος «όρος μη περαιτέρω παραμονής», προτού 
υποβάλετε αίτηση για άλλη βίζα, θα πρέπει να ζητήσετε απαλλαγή απ' αυτό τον όρο. 

Εάν έχει ήδη λήξει η ισχύς της βίζας σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για περαιτέρω 
βίζα Επισκέπτη ακόμη και μετά τη λήξη της τρέχουσας κύριας βίζας σας εφόσον είναι 
εντός 28 ημερών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. Βλέπε η Βίζα μου έχει λήξει 
για περισσότερες πληροφορίες. 

Εργασία 

Δεν επιτρέπεται στους κατόχους βίζας Επισκέπτη και ETA να εργαστούν στην Αυστραλία. 

Όροι βίζας 

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 βίζας τους. Αυτό θα το 
λάβουμε υπόψη κατά την εξέταση τυχόν μελλοντικών αιτήσεων για να διασφαλίσουμε ότι 
δεν θα επηρεαστείτε από περιστάσεις εκτός του ελέγχου σας. 

Οι ακόλουθοι όροι βίζας ενδέχεται να ισχύουν για τους κατόχους βίζας Επισκέπτη στην 
Αυστραλία: 

Όρος μη Περαιτέρω Διαμονής (περιλαμβάνει τους όρους 8503, 
8534 και 8535) 

Εάν έχετε βίζα με όρο μη Περαιτέρω Διαμονής, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τις 
περισσότερες άλλες βίζες στην Αυστραλία, εκτός εάν γίνει απαλλαγή απ' αυτό τον όρο. 

Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άλλη βίζα και η βίζα 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 βίζα πριν λήξει η 
τρέχουσα βίζα 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 βίζα. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#Substantive%20visa
https://covid19.homeaffairs.gov.au/my-visa-has-expired
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 έχετε βίζα με τον όρο 8531, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα βίζα πριν τη λήξη 
της τρέχουσας βίζας σας. 

Όρος 8558 (ο κάτοχος αυτού του όρου δεν μπορεί 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 βίζα. 

Εάν έχετε βίζα με όρο 8558, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα βίζα πριν λήξει η 
τρέχουσα βίζα σας. 

Η βίζα σας θα λήξει αυτόματα εάν είστε ακόμα στην Αυστραλία στο τέλος της 
επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής σας. 

Η βίζα σας δεν θα λήξει αυτόματα εάν έχετε διαμείνει για συνολική περίοδο μεγαλύτερη 
των 12 μηνών σε μία περίοδο 18 μηνών (αρκεί να μην υπερβαίνετε την περίοδο διαμονής 
σας σε μία μόνο επίσκεψη). 

Ρυθμίσεις διεκπεραίωσης Βίζας Επισκέπτη 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, έχουν επηρεαστεί ορισμένοι χρόνοι διεκπεραίωσης βίζας 
και η ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο. 

Όταν υποβάλετε αίτηση για βίζα Επισκέπτη στην Αυστραλία, θα σας χορηγηθεί Ενδιάμεση 
βίζα. Εάν η τρέχουσα βίζα σας λήξει προτού αποφασίσουμε για την αίτησή σας, θα τεθεί 
σε ισχύ η Ενδιάμεση βίζα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνετε νόμιμος/η. 

Μπορείτε να παραμείνετε στην Αυστραλία με την Ενδιάμεση βίζα ενώ διεκπεραιώνουμε τη 
νέα σας αίτηση βίζας. Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις να λάβετε την ειδοποίηση 
για τη χορήγηση της Ενδιάμεσης βίζας σας. Υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλατε αίτηση 
για νέα βίζα Επισκέπτη πριν τη λήξη της τρέχουσας βίζας 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 βίζας. 

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. 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Διακοπές στην παροχή υπηρεσιών 

Ορισμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων βίζας 
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. Θα σας δοθεί πρόσθετος χρόνος για να 
ολοκληρώσετε τους ελέγχους και να χορηγήσετε τις ζητηθείσες πληροφορίες όπου 
ισχύουν αυτά. 

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 βίζας. Θα επικοινωνήσουμε 
ξανά μαζί σας εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες προτού πάρουμε απόφαση για 
την αίτησή σας. 

Κλείσιμο ραντεβού για ιατρικές εξετάσεις 

Θα σας ενημερώσουμε εάν πρέπει να υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις για τη βίζα σας. 
Εάν δεν μπορέσετε να κλείσετε ραντεβού με τη Bupa Medical Visa Services εντός του 
ζητούμενου χρονικού ορίου για απάντηση, ή αν έχει ακυρωθεί το ραντεβού σας: 

 Ανεβάστε μία εξήγηση στο ImmiAccount. 
 Όπου είναι δυνατόν, να κλείσετε ραντεβού για την επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία 
 Μόλις κλείσετε 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 βίζας. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας εάν απαιτούνται 
περαιτέρω πληροφορίες προτού πάρουμε απόφαση για την αίτησή σας. 
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