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Η Κυβέρνηση επανεξετάζει συνεχώς τις ρυθμίσεις για τις βίζες κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Αυτή η σελίδα θα ενημερώνεται τακτικά καθώς 
γίνονται προσαρμογές. 
 
Παραχωρήσεις βίζας  
Παραχωρήσεις για αιτούντες οικογενειακή βίζα  
Βίζες Γονέα  
Βίζα Επιχορηγούμενου Γονέα [Sponsored Parent] (Προσωρινή) (υποκατηγορία 870)  

 

Παραχωρήσεις βίζας  

Εάν έχετε επηρεαστεί από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας COVID-

19, μπορεί να δικαιούστε παραχώρηση. 

Η περίοδος παραχωρήσεων λόγω COVID-19 ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2020 για: 

 Βίζα Εξειδικευμένου Περιφέρειας [Skilled Regional] (Υποκατηγορία 887) 
 Βίζα Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Επενδύσεων [Business Innovation and 

Investment] (Μόνιμη) (Υποκατηγορία 888) 
 Βίζα Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Επενδύσεων [Business Innovation and 

Investment] (Προσωρινή) (Υποκατηγορία 188) 
 Βίζα Προσφυγής σε Ασφαλές Καταφύγιο [Safe Haven Enterprise] (Υποκατηγορία 

790) 
 Προσωρινή βίζα Πτυχιούχου (Υποκατηγορία 485). 

Παραχωρήσεις για αιτούντες οικογενειακή βίζα  

Βίζες Συντρόφου και Ανηλίκου 

Εάν έχετε υποβάλλει αίτηση εκτός Αυστραλίας για: 

 Βίζα Ανηλίκου (υποκατηγορία 101) 
 Βίζα Υιοθεσίας [Adoption] (υποκατηγορία 102) 
 Βίζα Μελλοντικού Γάμου [Prospective Marriage] (υποκατηγορία 300) 
 Βίζα Συντρόφου (υποκατηγορία 309) 

και 

 βρίσκεστε στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχωρήσεων λόγω 
COVID-19 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-0
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-1
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions#content-index-3
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https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-888
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μπορεί να σας χορηγηθεί βίζα στην Αυστραλία εάν ικανοποιείτε όλα τα άλλα κριτήρια βίζας 

Η περίοδος παραχωρήσεων λόγω COVID-19 ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2020 και 

αποτελεί προσωρινή διευθέτηση. Ελέγξτε πάλι εδώ για ενημερώσεις σχετικά με το πότε θα 

λήξει η περίοδος παραχωρήσεων. 

Από τις 5 Μαρτίου 2022 η βίζα Εξαρτώμενου Ανηλίκου (υποκατηγορία 445) μπορεί να 
χορηγηθεί σε αιτούντες εντός ή εκτός Αυστραλίας, ανεξάρτητα από το πού υποβλήθηκε η 
αίτηση βίζας. Ως αποτέλεσμα, αυτή η υποκατηγορία βίζας δεν καλύπτεται πλέον από τις 
ρυθμίσεις παραχωρήσεων λόγω COVID-19. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε βίζα 
Εξαρτώμενου Ανηλίκου (υποκατηγορία 445). 

Βίζες Γονέα  

Αιτήσεις βίζα Γονέα που υποβάλλονται εκτός Αυστραλίας 

Εάν έχετε υποβάλλει αίτηση εκτός Αυστραλίας για 

 Βίζα Γονέα (υποκατηγορία 103) 
 Βίζα Συμβάλλοντα Γονέα [Contributory Parent] (υποκατηγορία 173) 
 Βίζα Συμβάλλοντα Γονέα (υποκατηγορία 143) 

και 

 υποβάλλατε αίτηση για βίζα πριν τις 24 Μαρτίου 2021 και 
 ήσασταν στην Αυστραλία στις 24 Μαρτίου 2021 

η βίζα μπορεί να σας χορηγηθεί ενώ βρίσκεστε στην Αυστραλία, εάν ικανοποιείτε όλα τα 

άλλα κριτήρια έκδοσης βίζας κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχωρήσεων λόγω COVID-

19. 

Εάν υποβάλετε αίτηση για αυτήν τη βίζα εκτός Αυστραλίας και ικανοποιείτε τις συνήθεις 

απαιτήσεις χορήγησης βίζας, μπορεί να σας χορηγηθεί η βίζα εκτός Αυστραλίας (σύμφωνα 

με την τρέχουσα διαδικασία). 

Αιτήσεις βίζας Γονέα που υποβάλλονται στην Αυστραλία 

Εάν έχετε υποβάλλει αίτηση στην Αυστραλία για 

 Βίζα Ηλικιωμένου Γονέα [Aged Parent] (υποκατηγορία 804) 
 Βίζα Συμβάλλοντα Ηλικιωμένου Γονέα [Contributory Aged Parent] (υποκατηγορία 

864) 

και 

 υποβάλατε αίτηση για βίζα πριν τις 24 Μαρτίου 2021 και 
 ήσασταν εκτός Αυστραλίας στις 24 Μαρτίου 2021 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
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η βίζα μπορεί να σας χορηγηθεί ενώ βρίσκεστε εκτός Αυστραλίας, εάν ικανοποιείτε όλα τα 

άλλα κριτήρια έκδοσης βίζας κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχωρήσεων λόγω COVID-

19. 

Εάν υποβάλετε αίτηση για αυτή τη βίζα στην Αυστραλία και ικανοποιείτε τις συνήθεις 

απαιτήσεις χορήγησης βίζας, μπορεί να σας χορηγηθεί η βίζα στην Αυστραλία (σύμφωνα 

με την τρέχουσα διαδικασία). 

Οι προσωρινές παραχωρήσεις για όσους υποβάλουν αίτηση για βίζα Γονέα θα ισχύουν 

κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχωρήσεων λόγω COVID-19. Η έναρξη της περιόδου 

παραχωρήσεων λόγω της COVID-19 ήταν η 1η Φεβρουαρίου 2020. Πρόκειται για 

προσωρινή ρύθμιση. Ελέγξτε πάλι εδώ για ενημερώσεις σχετικά με το πότε θα λήξει η 

περίοδος παραχωρήσεων. 

Αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τα τρέχοντα χρονοδιαγράμματα 

διεκπεραίωσης των αιτήσεων βίζας Γονέα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το 

Ημερομηνίες ανακοίνωσης σειράς προτεραιότητας και χρόνοι διεκπεραίωσης βίζας Γονέα. 

Ενδιάμεσες [Bridging] βίζες για αιτούντες βίζα Γονέα και Συμβάλλοντα 

Γονέα 

Μπορεί να ικανοποιείτε τα κριτήρια για τη χορήγηση ενδιάμεσης βίζας σε σχέση με τη 

αίτησή σας βίζας Γονέα (Υποκατηγορία 103), Συμβάλλοντα Γονέα (Υποκατηγορία 143) ή 

Συμβάλλοντα Γονέα (Προσωρινή) (Υποκατηγορία 173) κατά την περίοδο που ισχύουν οι 

παραχωρήσεις λόγω COVID-19, εφόσον ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια: 

 υποβάλλατε την αίτησή σας για βίζα Γονέα ή Συμβάλλοντα Γονέα πριν τις 24 
Μαρτίου 2021 

 η αίτηση βίζας υποβλήθηκε στην Αυστραλία 
 ήσασταν στην Αυστραλία στις 24 Μαρτίου 2021   
 η αίτηση βίζας δεν έχει διεκπεραιωθεί. 

Η υποκατηγορία της ενδιάμεσης βίζας για την οποία μπορεί να είστε επιλέξιμοι εξαρτάται 

στις περιστάσεις σας τη στιγμή που υποβλήθηκε η αίτησή σας για βίζα Γονέα ή 

Συμβάλλοντα Γονέα. 

Εάν είχατε ουσιαστική [substantive] βίζα τη στιγμή που υποβάλατε την αίτησή σας βίζας, 

μπορεί να υποβάλετε αίτηση και να σας χορηγηθεί Ενδιάμεση βίζα A - BVA - 

(Υποκατηγορία 010). 

Εάν δεν είχατε ουσιαστική βίζα τη στιγμή που υποβάλλατε την αίτησή σας βίζας, δεν θα 

είστε επιλέξιμοι για BVA.  Μπορεί να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις για Ενδιάμεση βίζα E - 

BVE - (Υποκατηγορία 050). 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#substantive%20visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
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Εάν υποβάλλατε έντυπη αίτηση για βίζα Γονέα ή Συμβάλλοντα Γονέα σε γραφείο εκτός 

Αυστραλίας, δεν θα ικανοποιείτε τα κριτήρια για τη χορήγηση ενδιάμεσης βίζας σε σχέση 

με την αίτησή σας βίζας. 

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για ενδιάμεση βίζα, ταχυδρομείστε μια 

συμπληρωμένη Έντυπη αίτηση 1005 στο WA Parent Visa Centre. Μη στείλετε τη 

συμπληρωμένη έντυπη αίτηση με email. Οποιοδήποτε Έντυπη αίτηση 1005 ληφθεί μέσω 

email θα θεωρηθεί ως άκυρη αίτηση και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. 

Βίζες Επιχορηγούμενου Γονέα (Προσωρινή) (υποκατηγορία 870)  

Εάν έχετε βίζα Επιχορηγούμενου Γονέα (Προσωρινή) (υποκατηγορία 870) (SPTV) και 

ήσασταν εκτός Αυστραλίας την 1η Ιουλίου 2021, η περίοδος βίζας παρατείνεται αυτόματα 

κατά 18 μήνες. 

Αυτή η παραχώρηση στοχεύει να βοηθήσει τους κατόχους SPTV που δεν θα μπορούσαν 

να παραμείνουν για όλο το διάστημα των 3 ή 5 χρόνων της περιόδου της βίζας τους στην 

Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19. 

Εάν η βίζα σας παραταθεί βάσει αυτής της παραχώρησης, οι επιπλέον 18 μήνες δεν θα 

υπολογίζονται στη συνολική μέγιστη περίοδο παραμονής των 10 ετών. 

Οι υποχρεώσεις χορηγίας για τους Χορηγούς της SPTV έχουν επίσης παραταθεί για την 

ίδια περίοδο των 18 μηνών. 

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις της βίζας χρησιμοποιώντας το 

VEVO. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1005.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online

