Επιστροφές χρημάτων και απαλλαγές από τα
Τέλη Αίτησης Βίζας
Επιστροφές Τελών Αίτησης Βίζας
Εάν έχετε πληρώσει για αίτηση ή επέκταση βίζας που έχει επηρεαστεί από τους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς COVID-19, μπορεί να είστε επιλέξιμοι για επιστροφή
χρημάτων ή απαλλαγή από την καταβολή του Τέλους Αίτησης Βίζας (VAC).
Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων VAC μόνο εάν είστε το άτομο που εμφανίζεται
ως «πληρωτής» στην πρωτότυπη απόδειξή σας VAC.
Ζητήστε επιστροφή των χρημάτων σας χρησιμοποιώντας τη φόρμα αιτήματος επιστροφής
χρημάτων VAC λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες διατάξεις επιστροφής χρημάτων VAC
δείτε Λήψη επιστροφής χρημάτων.
Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις της βίζας χρησιμοποιώντας το
VEVO.

Βίζα Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων ή Προσωρινού
Εργαζόμενου (Εξειδικευμένου) (υποκατηγορίες 482 και 457)
Εάν ήσασταν εκτός Αυστραλίας και είχατε βίζα Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων ή
Προσωρινής Απασχόλησης (Ειδικευμένος) την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2020, η οποία
στο μεταξύ έχει λήξει, θα είστε επιλέξιμοι για απαλλαγή VAC για μεταγενέστερη αίτηση
βίζας Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων (υποκατηγορία 482) αν:



δεν μπορέσατε να εισέλθετε στην Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών
COVID-19 προτού λήξει η βίζα σας ή
ταξιδέψατε στην Αυστραλία και αναχωρήσατε, αλλά δεν μπορέσατε να επιστρέψετε
στην Αυστραλία προτού λήξει η βίζα σας λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών
COVID-19.
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Οι αιτούντες πρέπει να έχουν έγκυρη πρόσκληση. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν πριν
τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Εργαζόμενοι Τουρίστες
Οι κάτοχοι βίζας Εργαζόμενου Τουρίστα (WHM) που φτάνουν στην Αυστραλία μεταξύ 19
Ιανουαρίου 2022 και 19 Απριλίου 2022 είναι επιλέξιμοι για επιστροφή χρημάτων VAC. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε Λήψη επιστροφής χρημάτων.

Ίσως να μπορείτε να υποβάλετε διαδικτυακά αίτηση βίζας WHM με μηδενική VAC (χωρίς
τέλος) εκτός Αυστραλίας ή να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων VAC αν:




σας χορηγήθηκε βίζα WHM επηρεασμένη από COVID-19 πριν τις 20 Μαρτίου 2020
η βίζα σας WHM έληξε μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2021 ενώ
βρισκόσασταν εκτός Αυστραλίας και
δεν ταξιδέψατε στην Αυστραλία με τη βίζα σας WHM ή αναχωρήσατε από την
Αυστραλία πριν λήξει η βίζα WHM.

Εάν είστε επιλέξιμοι, μπορείτε να υποβάλετε διαδικτυακά αίτηση βίζας WHM με μηδενική
VAC εκτός Αυστραλίας από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε Πρόγραμμα Εργαζόμενου Τουρίστα – τελευταία νέα.
Εάν δεν ικανοποιείτε πλέον το ηλικιακό όριο για να υποβάλετε αίτηση βίζας WHM με
μηδενική VAC εκτός Αυστραλίας, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων καταβολής
του VAC. Για να το κάνετε αυτό χρησιμοποιείστε τη φόρμα αιτήματος επιστροφής
χρημάτων VAC λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19. Δεν υπάρχει επανεξέταση αν
αρνηθούμε το αίτημά σας για επιστροφή χρημάτων.
Οι αιτήσεις βίζας WHM με μηδενική VAC εκτός Αυστραλίας και τα αιτήματα επιστροφής
χρημάτων VAC πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Από τις 5 Μαρτίου 2022, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση βίζας WHM με μηδενική VAC από
την Αυστραλία αν είστε εδώ εκείνο το διάστημα και είστε επιλέξιμοι να υποβάλετε αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα βίζας και τις απαιτήσεις WHM
βίζας με μηδενική VAC από την Αυστραλία διατίθενται στο τελευταία νέα. Δεν υπάρχει
επιστροφή χρημάτων VAC για άτομα με βίζα WHM που δεν είναι επιλέξιμα να υποβάλουν
αίτηση για βίζα με μηδενική VAC από την Αυστραλία επειδή δεν ικανοποιούν πλέον το
ηλικιακό όριο.

Σπουδαστές
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:
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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 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.
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 το 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.

Επισκέπτης (υποκατηγορία 600)
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για νέα βίζα Επισκέπτη (υποκατηγορία 600) (εκτός από
την κατηγορία Συχνού Ταξιδιώτη) χωρίς τέλος (απαλλαγή VAC) αν:



βρίσκεστε εκτός Αυστραλίας και
έχετε ή είχατε στο παρελθόν βίζα Επισκέπτη (υποκατηγορία 600) που:
o χορηγήσαμε βίζα εκτός Αυστραλίας πριν τις 21 Μαρτίου 2020
o έληξε, ή θα λήξει μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2022
o η βίζα σας ήταν βίζα πολλαπλών εισόδων ή βίζα μίας εισόδου που δεν
χρησιμοποιήθηκε για ταξίδια στην Αυστραλία

Πρέπει να υποβάλετε τη νέα σας αίτηση διαδικτυακά μέσω του ImmiAccount έως τις 31
Δεκεμβρίου 2022.
Ενημερώστε μας στη διαδικτυακή φόρμα της αίτησής σας ότι είχατε προηγούμενη βίζα
Επισκέπτη που επηρεάστηκε από ταξιδιωτικούς περιορισμούς COVID-19. Εάν
επιβεβαιώσουμε την επιλεξιμότητά σας, δεν θα χρειαστεί να καταβάλετε το VAC όταν
υποβάλετε την αίτησή σας.
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Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με απαλλαγή VAC μόνο μία φορά. Δεν είστε επιλέξιμοι για
δεύτερη απαλλαγή, ακόμα κι αν απορρίψουμε τη βίζα σας.

Βίζα Εισόδου Μελλοντικού Γάμου
Στα τέλη του 2020/αρχές του 2021, εφαρμόστηκαν αλλαγές για τη στήριξη κατόχων βίζας
Μελλοντικού Γάμου (Υποκατηγορία 300), πρώην κατόχους βίζας και αιτούντες βίζα που
δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην Αυστραλία λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19.
Στις 29 Οκτωβρίου 2021, εφαρμόστηκαν περαιτέρω παρατάσεις των περιόδων ισχύος της
βίζας και οι επιστροφές των χρημάτων του VAC Αυτά τα μέτρα στηρίζουν τους κατόχους
βίζας Μελλοντικού Γάμου που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες εισόδου στην
Αυστραλία λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19.

Παρατάσεις βίζας
Στις 10 Δεκεμβρίου 2020, οι κάτοχοι βίζας Μελλοντικού Γάμου ή πρώην κάτοχοι βίζας που
βρίσκονταν εκτός Αυστραλίας εκείνη την ημέρα και είχαν βίζα Μελλοντικού Γάμου ανά
πάσα στιγμή μεταξύ 6 Οκτωβρίου 2020 και 10 Δεκεμβρίου 2020, παρατάθηκε η περίοδος
ισχύος της βίζας έως τις 31 Μαρτίου 2022.
Στις 29 Οκτωβρίου 2021, οι κάτοχοι βίζας Μελλοντικού Γάμου που είχαν βίζα
υποκατηγορίας 300 και βρίσκονταν εκτός Αυστραλίας στις 15 Σεπτεμβρίου 2021,
παρατάθηκε η περίοδος ισχύος της βίζας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες και τους όρους της βίζας χρησιμοποιώντας το
VEVO.

Επιστροφές Τελών Αίτησης Βίζας σε όσους είχαν παραταθεί οι βίζες
τους
Δίνονται επιστροφές Τελών Αίτησης Βίζας (VAC) όταν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω
COVID-19 έχουν επηρεάσει την ικανότητα του κατόχου της βίζας να ταξιδέψει στην
Αυστραλία και να παντρευτεί τον/την σύντροφό του.
Εάν η περίοδος ισχύος της βίζας σας Μελλοντικού Γάμου παρατάθηκε στις 10 Δεκεμβρίου
2020, ο πληρωτής του VAC σας μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων αν:



δεν έχετε ταξιδέψει στην Αυστραλία μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2020 ως κάτοχος αυτής
της βίζας και
κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης για επιστροφή χρημάτων, είτε:
o Η βίζα σας έληξε ή ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματός σας ή
o η βίζα σας είναι τώρα σε ισχύ και έχετε ζητήσει από τον Υπουργό να
ακυρώσει τη βίζα σας.
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Εάν η περίοδος ισχύος της βίζας σας Μελλοντικού Γάμου παρατάθηκε ως μέρος των
αλλαγών που εισήχθησαν στις 29 Οκτωβρίου 2021, ο πληρωτής του VAC σας μπορεί να
ζητήσει επιστροφή χρημάτων αν:




είχατε βίζα Μελλοντικού Γάμου και ήσασταν εκτός Αυστραλίας στις 15 Σεπτεμβρίου
2021 και
δεν έχετε ταξιδέψει στην Αυστραλία μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 ως κάτοχος
αυτής της βίζας και
κατά το χρόνο της αίτησης για επιστροφή χρημάτων η βίζα σας έχει λήξει καθώς
ζητήσατε από τον Υπουργό να ακυρώσει τη βίζα σας.

Γενικά, ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων μπορεί να υποβληθεί μόνο από το άτομο που
εμφανίζεται ως «πληρωτής» στην αρχική απόδειξη VAC. Τα αιτήματα επιστροφής
χρημάτων πρέπει να κατατεθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Εάν η βίζα σας εξακολουθεί να ισχύει, προτού ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, πρέπει
πρώτα να χρησιμοποιήσετε το ImmiAccount σας για να ζητήσετε την ακύρωση της βίζας
σας Μελλοντικού Γάμου (υποκατηγορία 300).
Εάν είστε επιλέξιμοι για επιστροφή χρημάτων VAC, χρησιμοποιήστε τη φόρμα αιτήματος
επιστροφής χρημάτων VAC λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19.
Δεν γίνονται επιστροφές VAC αν:




η βίζα σας Μελλοντικού Γάμου ακυρώθηκε από τον Υπουργό (εκτός αν έχετε
ζητήσει να ακυρωθεί) ή
είχατε υποβάλει αίτηση για βίζα Συντρόφου (υποκατηγορία 801) και έχετε πληρώσει
μειωμένο VAC επειδή είχατε βίζα Μελλοντικού Γάμου ή
όταν έληξε η βίζα σας εσείς ή το άτομο που σας κάνει πρόσκληση (χορηγός) είχατε
ενημερώσει το Υπουργείο ότι δεν σκοπεύετε πλέον να παντρευτείτε

Επιστροφές χρημάτων Τέλους Αίτησης Βίζας για πρώην κατόχους
βίζας και για όσα άτομα δεν μπορούν να παντρευτούν τον/την
σύντροφό τους στην Αυστραλία
Εάν η βίζα σας Μελλοντικού Γάμου έληξε μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 και 5 Οκτωβρίου 2020,
ο πληρωτής του Τέλους Αίτησης Βίζας (VAC) μπορεί να είναι επιλέξιμος για επιστροφή
χρημάτων VAC, αν η βίζα σας έληξε ενώ βρισκόσασταν εκτός Αυστραλίας.
Ο πληρωτής του VAC μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμος για επιστροφή χρημάτων VAC
εάν η βίζα σας έχει λήξει και δεν μπορέσατε να παντρευτείτε το άτομο που σας κάνει
πρόσκληση στην Αυστραλία προτού λήξει η βίζα σας λόγω περιορισμών COVID-19. Αυτοί
οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις καραντίνας, lockdown πολιτειών ή
ταξιδιωτικούς περιορισμούς μεταξύ πολιτειών. Ο πληρωτής του VAC μπορεί να είναι
επιλέξιμος για επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, αν ταξιδέψατε στην
Αυστραλία με τη βίζα σας και:
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η βίζα σας έληξε μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 και 5 Οκτωβρίου 2020 ενώ ήσασταν στην
Αυστραλία ή
η βίζα σας ίσχυε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 και η βίζα σας έληξε όταν ζητήσατε την
επιστροφή των χρημάτων σας.

Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων εάν δεν παντρευτήκατε το άτομο που σας κάνει
πρόσκληση επειδή οι περιορισμοί COVID-19:




περιόρισαν τον αριθμό καλεσμένων που μπορούσαν να παρευρεθούν στον
προτεινόμενο γάμο σας
εμπόδισαν καλεσμένους ή συγκεκριμένους καλεσμένους να παρευρεθούν στον
προτεινόμενου γάμο σας, ή
απέτρεψαν την τέλεση του προτεινόμενου γάμου τη συγκεκριμένη ημερομηνία ή
στην τοποθεσία που προτιμούσατε εσείς και το άτομο που σας κάνει πρόσκληση.

Γενικά, ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων μπορεί να υποβληθεί μόνο από το άτομο που
εμφανίζεται ως «πληρωτής» στην αρχική απόδειξη VAC. Εάν είστε επιλέξιμοι για
επιστροφή χρημάτων VAC, χρησιμοποιήστε τη φόρμα αιτήματος επιστροφής χρημάτων
VAC λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19.
Δεν γίνονται επιστροφές VAC αν:




η βίζα σας Μελλοντικού Γάμου ακυρώθηκε από τον Υπουργό (εκτός αν έχετε
ζητήσει να ακυρωθεί) ή
είχατε υποβάλει αίτηση για βίζα Συντρόφου (υποκατηγορία 801) και έχετε πληρώσει
μειωμένο VAC επειδή είχατε βίζα Μελλοντικού Γάμου ή
όταν έληξε η βίζα σας εσείς ή το άτομο που σας κάνει πρόσκληση είχατε
ενημερώσει το Υπουργείο ότι δεν σκοπεύετε πλέον να παντρευτείτε.

Για πρώην κατόχους βίζας Μελλοντικού Γάμου, δίνεται προτεραιότητα στη διεκπεραίωση
τυχόν μεταγενέστερων αιτήσεων για βίζα Μελλοντικού Γάμου ή Συντρόφου. Οι χρόνοι
διεκπεραίωσης των αιτήσεων εξαρτώνται από το αν η αίτηση είναι πλήρως
συμπληρωμένη και ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις για τη βίζα.

Αιτούντες βίζα Μελλοντικού Γάμου
Για να βοηθηθούν οι αιτούντες βίζα Μελλοντικού Γάμου που δεν μπορούν να εισέλθουν
στην Αυστραλία λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών COVID-19, οι βίζες Μελλοντικού Γάμου
που χορηγήθηκαν από τις 27 Φεβρουαρίου 2021 μπορεί να έχουν περίοδο ισχύος μεταξύ
9 και 15 μηνών. Αυτή είναι αλλαγή από την προηγούμενη τυπική ισχύ των 9 μηνών. Η
περίοδος ισχύος βίζας Μελλοντικού Γάμου που χορηγήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2021 ή
μετά θα εξαρτηθεί από τις περιστάσεις του αιτούντος.
Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις της βίζας χρησιμοποιώντας το
VEVO.
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