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Επιστροφές χρημάτων και απαλλαγές από τα 
Τέλη Αίτησης Βίζας 
 

Επιστροφές Τελών Αίτησης Βίζας 

Αν έχετε πληρώσει για αίτηση ή επέκταση βίζας που έχει επηρεαστεί από τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς COVID-19, μπορεί να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή 
απαλλαγή από την καταβολή του Τέλους Αίτησης Βίζας (Visa Application Charge= VAC). 

Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων VAC μόνο αν είστε το άτομο που εμφανίζεται 
ως «πληρωτής» στην πρωτότυπη απόδειξή σας VAC. 

Η προθεσμία για αιτήσεις επιστροφής χρημάτων VAC από Σπουδαστές και Τουρίστες με 
Άδεια Εργασίας (Working Holiday Makers-WHM) που αφίχθησαν στην Αυστραλία μεταξύ 
19 Ιανουαρίου 2022 και 19 Μαρτίου (σπουδαστές) ή 19 Απριλίου 2022 (WHM) έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2022 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες διατάξεις επιστροφής χρημάτων 
VAC δείτε Λήψη επιστροφής χρημάτων. 

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες και τους όρους της βίζας σας χρησιμοποιώντας 
το VEVO. 

Σπουδαστές 

Θα παραιτηθούμε από την καταβολή του τέλους αίτησης βίζας για να σας επιτρέψουμε να 
υποβάλετε μια επιπλέον αίτηση βίζας σπουδαστή, αν 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 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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• 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 συνήθεις λόγους (συμπεριλαμβανομένου αν δεν περάσατε ένα μάθημα ή 
μια ενότητα σπουδών, αναβολή σπουδών για προσωπικούς λόγους ή οικειοθελούς 
μείωσης του φόρτου σπουδών σας). 

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για βίζα Σπουδαστή για να εξεταστεί το αίτημά σας 
απαλλαγής από την καταβολή του τέλους και να επισυνάψετε μια συμπληρωμένη Form 
1545 COVID-19 Impacted Student από τη σχολή σας. 

Αν 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 το VAC. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf

