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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 Εργαζόμενου Τουρίστα [Working 
Holiday Maker] 

Οι βίζες Εργαζόμενου Τουρίστα (WHM) δεν μπορούν να παραταθούν. Ωστόσο, αν έχετε 
συμπληρώσει τρεις ή έξι μήνες «συγκεκριμένης εργασίας» [‘specified work’] στην 
Αυστραλία, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση για δεύτερη ή τρίτη βίζα 
WHM. 

Βλέπε όροι συγκεκριμένης εργασίας για περισσότερες πληροφορίες. 

Οι Εργαζόμενοι Τουρίστες (WHM) μπορούν πλέον να προσμετρήσουν κρίσιμη εργασία για 
τη COVID-19 στους τομείς υγειονομικής και ιατρικής φροντίδας που πραγματοποιήθηκε 
οπουδήποτε στην Αυστραλία μετά τις 31 Ιανουαρίου 2020, ως «συγκεκριμένη εργασία» για 
να υποβάλουν αίτηση για 2η και 3η βίζα WHM. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις 
τελευταίες ενημερώσεις. 

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
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
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Εάν δεν είστε επιλέξιμος/η για δεύτερη ή τρίτη βίζα WHM και δεν εργάζεστε σε κρίσιμο 
τομέα για τη COVID-19, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άλλη βίζα. Αυτό θα σας 
επιτρέψει να συνεχίσετε να είστε νόμιμος/η μέχρι να μπορέσετε να επιστρέψετε στη χώρα 
σας. Κρίσιμοι τομείς για τη COVID-19 θεωρούνται η γεωργία, επεξεργασία τροφίμων, 
υγειονομική και ιατρική φροντίδα, φροντίδα ηλικιωμένων και αναπηρίας και παιδική 
φροντίδα. 

Ανάλογα με τις περιστάσεις σας, ενδέχεται να είστε επιλέξιμος/η για βίζα Επισκέπτη 
(υποκατηγορία 600). 

Για να σας χορηγηθεί νέα βίζα, πρέπει να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις για τη 
συγκεκριμένη βίζα, συμπεριλαμβανομένων των ορίων ηλικίας, γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας, υγείας και ποινικού μητρώου. 

Υποβολή αίτησης για δεύτερη ή τρίτη βίζα WHM 

Ενδέχεται να είστε επιλέξιμος/η για δεύτερη ή τρίτη βίζα Εργαζόμενου Τουρίστα 
(υποκατηγορία 417) ή βίζα Εργασίας και Διακοπών [Work and Holidays] (υποκατηγορία 
462). Μάθετε αν είστε επιλέξιμος/η και πώς να υποβάλετε αίτηση στον ιστότοπο του 
Υπουργείου: 

 Δεύτερη βίζα Εργαζόμενου Τουρίστα (υποκατηγορία 417) 
 Τρίτη βίζα Εργαζόμενου Τουρίστα (υποκατηγορία 417) 
 Δεύτερη βίζα Εργασίας και Διακοπών (υποκατηγορία 462) 
 Τρίτη βίζα Εργασίας και Διακοπών (υποκατηγορία 462) 

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα βίζα προτού λήξει η τρέχουσα βίζα σας. Ενδέχεται να 
σας χορηγηθεί ενδιάμεση [bridging] βίζα για να συνεχίσετε να είστε νόμιμος/η έως ότου 
ληφθεί απόφαση για την αίτηση της βίζα σας. 

Όρος βίζας 8547 — περιορισμός εργασίας έξι μηνών με έναν 
εργοδότη 

Οι Εργαζόμενοι Τουρίστες μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε εργασία κατά τη διάρκεια της 
διαμονής τους στην Αυστραλία, αλλά γενικά αυτή περιορίζεται στους 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 γεωργίας, 
επεξεργασίας τροφίμων, υγειονομικής και ιατρικής φροντίδας, φροντίδας ηλικιωμένων, 
φροντίδας αναπηρίας και παιδικής φροντίδας, έχουν άδεια από το Υπουργείο να 
εργαστούν στον ίδιο εργοδότη για περισσότερους από έξι μήνες. 

Εργάζομαι σε κρίσιμο τομέα 

Οι Εργαζόμενοι Τουρίστες που έχουν προσφορά απασχόλησης ή που απασχολούνται 
στους κρίσιμους τομείς για την Πανδημία COVID-19 της γεωργίας, επεξεργασίας 

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/third-work-and-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
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τροφίμων, υγείας, φροντίδας ηλικιωμένων και αναπηρίας και της παιδικής φροντίδας που 
δεν είναι επιλέξιμοι για δεύτερη ή τρίτη βίζα WHM, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για βίζα 
Πανδημικού περιστατικού COVID-19. Δεν υπάρχει επιβάρυνση τέλους αίτησης βίζας. 

Οι Εργαζόμενοι Τουρίστες (WHMs) μπορούν πλέον να υπολογίσουν την κρίσιμη εργασία 
για τη νόσο COVID-19 στους τομείς υγειονομικής και ιατρικής φροντίδας που έγινε 
οπουδήποτε στην Αυστραλία μετά τις 31 Ιανουαρίου 2020 ως «συγκεκριμένη εργασία» για 
να υποβάλουν αίτηση για 2η και 3η θεώρηση εισόδου WHM. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε τις τελευταίες ενημερώσεις και τους όρους συγκεκριμένης εργασίας. 

Κάτοχοι βίζας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 

Εάν δεν μπορείτε να συντηρήσετε τον εαυτό σας, θα πρέπει να κάνετε ρυθμίσεις για να 
επιστρέψετε στη χώρα σας. 

Βίζα Πανδημικού περιστατικού COVID-19 

Εάν λήγει η βίζα WHM σας, δεν εργάζεστε σε κρίσιμο τομέα, δεν μπορείτε να επιστρέψετε 
στην πατρίδα σας λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών και δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε 
τις προϋποθέσεις για άλλη βίζα, ίσως να είστε επιλέξιμος/η για τη βίζα Πανδημικού 
Περιστατικού COVID-19. Θα πρέπει να αποδείξετε γιατί δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις 
προϋποθέσεις για άλλη βίζα. 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). 

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/what-we-do/whm-program/latest-news
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-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19

