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Σπουδαστές εξωτερικού   

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τους κατόχους βίζας Σπουδαστή (υποκατηγορία 500) ή 
Προσωρινή βίζα Πτυχιούχου (υποκατηγορία 485).  

Υποβολή αίτησης για νέα βίζα σπουδαστή  

Λόγω της COVID-19, ορισμένοι χρόνοι διεκπεραίωσης βίζας έχουν επηρεαστεί. Μπορεί να 

χρειαστεί περισσότερος χρόνος να διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις. 

Μια πλήρως συμπληρωμένη αίτηση διεκπεραιώνεται ταχύτερα. Ενθαρρύνουμε τους 

σπουδαστές να παράσχουν στο Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων πλήρως 

συμπληρωμένες αιτήσεις βίζας Σπουδαστή. Για να ελέγξουν τις απαιτήσεις, οι σπουδαστές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Εργαλείο Λίστας Ελέγχου Εγγράφου. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους Παγκόσμιους χρόνους διεκπεραίωσης βίζας. 

Απαλλαγή καταβολής τέλους αίτησης βίζας σπουδαστή 

Θα παραιτηθούμε από την καταβολή του τέλους αίτησης βίζας για να σας επιτρέψουμε να 

υποβάλετε μια επιπλέον αίτηση βίζα σπουδαστή εάν είχατε βίζα σπουδαστή την ή μετά την 

1η Φεβρουαρίου 2020 και δεν μπορέσατε να ολοκληρώσετε τα μαθήματά σας εντός της 

αρχικής ισχύος της βίζας λόγω των επιπτώσεων της COVID-19. Αυτό περιλαμβάνει εάν: 

 έχετε αναβάλει τις σπουδές σας καθώς δεν μπορέσατε να εισέλθετε στην Αυστραλία 
λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών 

 αναγκαστήκατε να μειώσετε τις σπουδές σας σε μερική φοίτηση 
 δεν μπορέσατε να ολοκληρώσετε την κατάρτισή σας εργασιακής εμπειρίας ή την 

τοποθέτησή σας σε εργασία. 

Αυτό το μέτρο δεν προορίζεται για σπουδαστές που υποβάλλουν αίτηση για νέα βίζα 

σπουδαστή για συνηθισμένους λόγους (όπως εάν δεν περάσετε ένα μάθημα ή μια ενότητα 

σπουδών, αναβάλλετε για προσωπικούς λόγους ή εθελοντικά μειώσατε το φόρτο των 

σπουδών σας). 

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση βίζας Σπουδαστή ώστε να εξεταστεί η αίτησή σας για 

απαλλαγή από την καταβολή τελών και να επισυνάψετε μία συμπληρωμένη Form 1545 

COVID-19 Impacted Student (228KB PDF) από τη σχολή σας. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
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Εάν υποβάλετε αίτηση για απαλλαγή από την καταβολή των τελών στην Αυστραλία, δεν 

θα εκδοθεί αυτόματα Ενδιάμεση [Bridging] βίζα, καθώς πρέπει πρώτα να ελεγχθεί η 

απαλλαγή από το τέλος. 

Αυτή η απαλλαγή ισχύει μόνο για την καταβολή του Τέλους Αίτησης Βίζας (VAC). 

Επιπλέον, οι κάτοχοι βίζας σπουδαστή που βρίσκονται εκτός Αυστραλίας και φθάνουν στη 

χώρα μεταξύ 19 Ιανουαρίου 2022 και 19 Μαρτίου 2022, μπορεί να δικαιούνται επιστροφή 

χρημάτων από την καταβολή του VAC. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο υποβολής αίτησης για επιστροφή χρημάτων VAC, δείτε Λήψη Επιστροφής 

Χρημάτων. 

Form 1545 COVID-19 

Οι σχολές πρέπει να είναι ικανοποιημένες ότι είχατε βίζα σπουδαστή την ή μετά την 1η 

Φεβρουαρίου 2020 και δεν μπορέσατε να ολοκληρώσετε τα μαθήματά σας εντός της 

αρχικής ισχύος της βίζας λόγω της COVID-19. 

Μπορείτε να υποβάλετε επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις που σχετίζονται 

με την COVID-19 με τη συμπληρωμένη αίτησή σας. 

Ευέλικτα χρονικά περιθώρια για επιπρόσθετες πληροφορίες – 
Εξετάσεις αγγλικής γλώσσας, βιομετρικά στοιχεία και υγεία 

Σας δίνουμε επιπλέον χρόνο για να στείλετε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας στην 

αγγλική γλώσσα εάν δεν μπορέσατε να κάνετε εξέταση λόγω της COVID-19. Επίσης θα 

δοθεί επιπλέον χρόνος για τη συλλογή βιομετρικών και υγειονομικών ελέγχων στις 

περιπτώσεις που η COVID-19 διέκοψε την πρόσβαση σε υπηρεσίες. 

Όταν έχετε κλείσει ραντεβού για μία ή περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες σε 

περισσότερες από 28 ημέρες στο μέλλον, μπορείτε να επισυνάψετε την επιβεβαίωση του 

ραντεβού σας στο ImmiAccount. 

Παρακαλείστε να απαντήστε σε αιτήματα πληροφοριών για να ενημερώσετε το Υπουργείο, 

μέσω του ImmiAccount, ότι χρειάζεστε επιπλέον χρόνο, σε περίπτυωση που το 

χρειαστείτε. 

Υφιστάμενοι κάτοχοι βίζας  

Ευέλικτες ρυθμίσεις σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης λόγω COVID-19 

Το Υπουργείο κατανοεί ότι ορισμένοι σπουδαστές ίσως να μην μπορέσουν να ξεκινήσουν 

έγκαιρα τις σπουδές τους λόγω περιορισμών COVID-19. Βεβαιωθείτε ότι η σχολή σας 

γνωρίζει ότι δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τις σπουδές σας λόγω περιορισμών COVID-19. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Υπάρχουν επιλογές που μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν παραβιάζετε τους όρους της 

βίζας σας. Η σχολή σας μπορεί να σας πει ποιες επιλογές διατίθενται στην περίπτωσή 

σας. 

Εάν έχετε βίζα Σπουδαστή, επικοινωνήστε με τη σχολή σας εάν δεν μπορείτε να 

ταξιδέψετε λόγω περιορισμών COVID-19. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί σε εγκεκριμένο 

πρόγραμμα σπουδών ανά πάσα στιγμή. 

Να έχετε υπόψη ότι μπορούμε να ακυρώσουμε τη βίζα σας εάν: 

 δεν αρχίσετε έγκαιρα τις σπουδές σας ή 
 δεν έχετε τρέχουσα ή ενεργή Επιβεβαίωση Εγγραφής (CoE) [Confirmation of 

Enrolment]. 

Η σχολή σας θα μπορεί να σας βοηθήσει ώστε να μην συμβεί αυτό. 

Εάν βρίσκεστε εκτός Αυστραλίας και δεν έχετε ενεργή ή τρέχουσα CoE, ελέγξτε το 

καθεστώς της βίζας σας στο VEVO. Να το κάνετε αυτό πριν κάνετε οποιαδήποτε 

ταξιδιωτικά σχέδια για να βεβαιωθείτε ότι το καθεστώς της βίζας σας δεν έχει αλλάξει. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Οι περιστάσεις των σπουδών σας έχουν αλλάξει. 

Όροι βίζας σπουδαστή 

Εφαρμόζουμε ευέλικτη προσέγγιση στις περιπτώσεις που οι περιορισμοί της COVID-19 

έχουν αποτρέψει την ικανοποίηση των όρων βίζας Σπουδαστή. Δεν θα παραβιάσετε τους 

όρους της βίζας σας Σπουδαστή εάν: 

 έχετε εγκεκριμένη αναβολή μαθημάτων 
 σπουδάζετε διαδικτυακά. 

Λόγω των τρεχόντων ελλείψεων εργατικού δυναμικού, η Κυβέρνηση καταργεί προσωρινά 

το όριο των ωρών εργασίας των κατόχων βίζας σπουδαστή σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Προσωρινές αλλαγές στους όρους 

εργασίας βίζας για Σπουδαστές και Εργαζόμενους Τουρίστες. Αυτό είναι ένα προσωρινό 

μέτρο για όλους τους τρέχοντες σπουδαστές, καθώς και για νεοαφιχθέντες σπουδαστές 

που μπορεί να θέλουν και να αρχίσουν εργασία πριν την έναρξη των σπουδών τους και 

αυτό το μέτρο θα επανεξεταστεί τον Απρίλιο του 2022. Αυτό περιλαμβάνει επίσης 

δευτερεύοντες αιτούντες. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Προσωρινή χαλάρωση των ωρών εργασίες για 

κατόχους βίζας σπουδαστή. 

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/study-situation
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
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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Επιστροφή Χρημάτων Καταβολής Τέλους αίτησης βίζας Σπουδαστών 

Η Κυβέρνηση παρέχει ένα κίνητρο στους κατόχους βίζας Σπουδαστή να επιστρέψουν στην 

Αυστραλία το συντομότερο δυνατό για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των τρεχουσών 

ελλείψεων εργατικού δυναμικού που προκάλεσε η COVID-19. 

Κάθε κάτοχος βίζας Σπουδαστή που βρίσκεται τώρα εκτός Αυστραλίας και φτάνει στη 

χώρα μεταξύ 19 Ιανουαρίου 2022 και 19 Μαρτίου 2022, μπορεί να δικαιούται επιστροφή 

χρημάτων Καταβολής του Τέλος Αίτησης Βίζας (VAC). Θα μπορέσετε να υποβάλετε 

αίτηση για επιστροφή χρημάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για επιστροφή χρημάτων VAC, δείτε 

Λήψη Επιστροφής Χρημάτων. 

Πότε να μας ενημερώσετε 

Δεν χρειάζεται να μας ενημερώσετε εάν επιστρέφετε στην πατρίδα σας ή εάν οι 

περιστάσεις των σπουδών σας αλλάξουν. Η βίζα σας παραμένει σε ισχύ μέχρι να 

υποβάλλετε νέα αίτηση για βίζα ή μέχρι να λήξει η βίζα σας. Το καθεστώς της βίζας σας 

δεν θα αλλάξει εάν επιστρέψετε στη χώρα σας ή αν αναβάλλετε τις σπουδές σας. 

Οι σχολές μπορούν να εκδώσουν μια νέα CoE και να εγγράψουν σπουδαστές για σπουδές 

στο διαδίκτυο. Εάν έχετε έγκυρη βίζα σπουδαστή, η σχολή σας θα μας χορηγήσει τη νέα 

σας CoE. 

Εάν έχετε ανοιχτή αίτηση βίζας σπουδαστή, μπορείτε να επισυνάψετε τη νέα CoE στην 

αίτησή σας στο ImmiAccount. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Πληροφορίες για σπουδαστές εξωτερικού παρέχονται από διάφορες κρατικές υπηρεσίες, 

όπως: 

 Australian Government COVID-19 για τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και συστάσεις. 
 Department of Education, Skills and Employment και στείλτε email στο 

international.students@dese.gov.au  
 Department of Health για Ιατρική Κάλυψη Σπουδαστών Εξωτερικού 
 International Student Ombudsman για παράπονα που σχετίζονται με τη COVID-19 
 Study Australia για πληροφορίες ή υπηρεσίες στήριξης. 

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.australia.gov.au/
https://www.dese.gov.au/covid-19
mailto:international.students@dese.gov.au
https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
https://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students
http://www.studyinaustralia.gov.au/
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Οικονομική Βοήθεια  

Εάν σπουδάζετε και εργάζεστε στην Αυστραλία, μπορεί να έχετε πρόσβαση σε οικονομική 

βοήθεια όταν: 

 απαιτείται να αυτοαπομονωθείτε ή να φροντίσετε κάποιο άτομο με COVID-19 
(Pandemic Leave Disaster Payment) ή 

 επηρεάζεστε αρνητικά από μια εντολή δημόσιας υγείας από πολιτεία και βρίσκεστε σε 
lockdown για περισσότερες από επτά ημέρες (COVID-19 Disaster Payment) 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές οικονομικής στήριξης και τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας, δείτε πληρωμές και υπηρεσίες του Centrelink. 

Σχέδια αφίξεων σπουδαστών  

Εάν έχετε Βίζα Σπουδαστή και δεν ικανοποιείτε τον ορισμό της Αυστραλίας ως πλήρως 

εμβολιασμένος(η) για ταξιδιωτικούς σκοπούς εξωτερικού, μπορεί να δικαιούστε να 

ταξιδέψετε στην Αυστραλία βάσει ενός προγράμματος άφιξης σπουδαστών εξωτερικού. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε βίζες Σπουδαστή. 

Αντικαταστάσεις και επεκτάσεις Προσωρινής βίζας Πτυχιούχου  

Εάν έχετε Προσωρινή βίζα Πτυχιούχου, μπορεί να ικανοποιείτε τα κριτήρια για 

αντικατάσταση βίζας ή επέκταση βίζας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσωρινή 

βίζα Πτυχιούχου. 

 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/student-visas
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa

