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Σπουδαστές εξωτερικού  

Πληροφορίες για κατόχους Προσωρινής βίζας Πτυχιούχου (υποκατηγορία 485)  

Προσωρινές βίζες Πτυχιούχου 

Έχουμε αλλάξει προσωρινά τις απαιτήσεις για Προσωρινή βίζα Πτυχιούχου (υποκατηγορία 

485) λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19. 

Αιτήσεις 

Μπορείτε να υποβάλετε τώρα αίτηση για Προσωρινή βίζα Πτυχιούχου εκτός Αυστραλίας 

ως προσωρινό μέτρο λόγω COVID-19. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Προσωρινή βίζα Πτυχιούχου. 

Διαδικτυακές Σπουδές 

Εάν σπουδάσατε διαδικτυακά εκτός Αυστραλίας, οι διαδικτυακές σπουδές σας θα 

υπολογιστούν στην Απαίτηση Αυστραλιανών Σπουδών (ASR) αν: 

 σπουδάσατε διαδικτυακά ενώ είχατε βίζα σπουδαστή (υποκατηγορία 500) και 
 υποβάλλατε την αίτησή σας για Προσωρινή βίζα Πτυχιούχου εντός 6 μηνών από την 

ολοκλήρωση του επιλέξιμου τίτλου σας σπουδών. 

Αντικατάσταση Προσωρινής βίζα Πτυχιούχου  

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στα μέσα του 2022. 

Από την 1η Ιουλίου 2022, οι τωρινοί και οι πρώην κάτοχοι Προσωρινής βίζας Πτυχιούχου 

που έχασαν χρόνο στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19, 

μπορεί να είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για αντικατάσταση Προσωρινής βίζας 

Πτυχιούχου. 

Για να είστε επιλέξιμοι για αντικατάσταση Προσωρινής βίζας Πτυχιούχου πρέπει: 

 να έχετε έγκυρη Προσωρινή βίζα Πτυχιούχου ή 
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 είχατε προηγουμένως Προσωρινή βίζα Πτυχιούχου που έληξε την ή μετά την 1η 
Φεβρουαρίου 2020 και 

 ήσασταν εκτός Αυστραλίας οποιαδήποτε στιγμή από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως 
τις 15 Δεκεμβρίου 2021.  

και  

 πληρώσετε όλο το Τέλος Αίτησης Βίζας των AUD1.680 
 προσκομίσετε δικαιολογητικά. 

Από την 1η Ιουλίου 2022, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εντός ή εκτός Αυστραλίας μέσω 

του ImmiAccount. 

Εάν είστε επιλέξιμοι, η βίζα σας αντικατάστασης θα προσφέρει την ίδια διάρκεια 

παραμονής με την αρχική σας βίζα, σύμφωνα με το επίπεδο του τίτλου σπουδών, 

ανεξάρτητα από το χρόνο που μείνατε στην Αυστραλία με την αρχική βίζα. 

Μπορείτε να συμπεριλάβετε μέλη της οικογένειας στην αίτησή σας όταν την υποβάλετε 

Αυτό περιλαμβάνει μέλη της οικογένειας που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σας 

Προσωρινή βίζα Πτυχιούχου. 

Υπό κανονικές συνθήκες, οι αιτούντες περιορίζονται μόνο σε μία Προσωρινή βίζα 

Πτυχιούχου κατά τη διάρκεια της ζωής τους και διατίθεται μόνο μια επιπλέον βίζα λόγω 

εργασίας στην περιφέρεια και σπουδών. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Κατηγορία αντικατάστασης Προσωρινής βίζας 

Πτυχιούχων λόγω COVID-19. 

Παρατάσεις βίζας 

Οι βίζες για κατόχους Προσωρινής βίζας Πτυχιούχου που είναι επιλέξιμοι για 

αντικατάσταση της Προσωρινής βίζας Πτυχιούχου επειδή επηρεάστηκαν από 

ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω COVID-19, θα παραταθούν ή θα επανεργοποιηθούν 

έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Οι επιλέξιμοι κάτοχοι βίζας θα ειδοποιηθούν απευθείας από 

το Υπουργείο. 

Αυτό το ενδιάμεσο μέτρο επιτρέπει στους επιλέξιμους κατόχους Προσωρινής βίζας 

Πτυχιούχου να εισέλθουν ή να παραμείνουν στην Αυστραλία για να ζήσουν και να 

εργαστούν έως ότου μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση και να τους χορηγηθεί βίζα 

αντικατάστασης Προσωρινής βίζας Πτυχιούχου. 

Από τις 19 Φεβρουαρίου 2022, οι κάτοχοι βίζας μπορούν να βεβαιώσουν το καθεστώς της 

βίζας τους στο Έλεγχος λεπτομερειών και όρων βίζας. 

Οι κάτοχοι βίζας, των οποίων η βίζα μπορεί να λήξει πριν τις 18 Φεβρουαρίου 2022, 

μπορεί να επιθυμούν να εξετάσουν να υποβάλουν αίτηση για βίζα Προσωρινής 
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Δραστηριότητας (υποκατηγορία 408) για εγκεκριμένες περιπτώσεις από την Αυστραλιανή 

Κυβέρνηση (Περιπτώσεις πανδημίας COVID-19), ώστε να παραμείνουν νόμιμα στην 

Αυστραλία εν αναμονή της εφαρμογής της παράτασης της βίζας υποκατηγορίας 485. 
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