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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ VISA  

1. Υπουργική Απόφασης ανανέωσης της απόσπασης.  
Για  να  ξεκινήσετε  τη  διαδικασία  απαιτείται  η  Υπουργική  Απόφαση  ανανέωσης  της 
απόσπασης (Υ.Α.) που έρχεται περίπου τον Σεπτέμβριο του έτους λήξης της απόσπασης. 
 
2. Έκδοση νέου υπηρεσιακού διαβατηρίου. 
Μετά  τη  λήψη  της  Υπουργικής  Απόφασης  θα  πρέπει  να  εκδοθούν  νέα  υπηρεσιακά 
διαβατήρια από το Ελληνικό προξενείο.  
 
Για την έκδοση νέου υπηρεσιακού διαβατηρίου χρειάζεται: 

• Η Υπουργική Απόφαση ανανέωσης της απόσπασης . 

• Η αστυνομική ταυτότητα. 

• Το προηγούμενο υπηρεσιακό διαβατήριο. 

• 2  ειδικές  φωτογραφίες  διαβατηρίου  (για  κάθε  διαβατήριο  σε  περίπτωση 
που  υπάρχει  σύζυγος).  Για  παιδιά  απαιτούνται  3  φωτογραφίες  (2  για  το 
διαβατήριο και μία για την ταυτοποίησή του. 

• Αίτηση έκδοσης υπηρεσιακού διαβατηρίου 
 
Για έγγαμους 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο 3 μηνών μέγιστο (μόνο 
για  έγγαμους  με  μη  εργαζόμενο/η  σύζυγο).  Η  έκδοσή  του  γίνεται  στο 
Ελληνικό Προξενείο ατελώς.        

 
Σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά: 

• Πιστοποιητικό γέννησης πρόσφατο 3  μηνών μέγιστο  (μόνο για παιδιά)  Ένα 
πρόσφατο  (ως  3  μήνες)  πιστοποιητικό  γέννησης.  Η  έκδοσή  του  γίνεται 
επίσης στο Ελληνικό Προξενείο ατελώς.        

• Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην οποία  να δηλώνουν ότι συμφωνούν να 
εκδοθεί διαβατήριο για το παιδί τους. Η υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης 
γίνεται παρουσία του προξενικού υπαλλήλου.  

• Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην οποία να ταυτοποιούν το παιδί τους με 
τη φωτογραφία. Η υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης γίνεται παρουσία του 
προξενικού υπαλλήλου. 

• Υπεύθυνη  δήλωση  των  γονέων  (για  παιδιά  άνω  των  12  ετών  χωρίς 
αστυνομική  ταυτότητα)  στην  οποία  να  δηλώνουν  ότι  το  παιδί  ήταν  στο 
εξωτερικό και για το λόγο αυτό δεν έχει εκδοθεί αστυνομική ταυτότητα στο 
όνομά  του.  Η  υπογραφή  της  υπεύθυνης  δήλωσης  γίνεται  παρουσία  του 
προξενικού υπαλλήλου. 
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Η  έκδοση  των  διαβατηρίων  διαρκεί  περίπου  1  μήνα.  Μαζί  με  το  διαβατήριο 
παραλαμβάνετε το Verbal Note.  

 
3. Έκδοση βίζας από τις αυστραλέζικες αρχές.  
 

Για  την  έκδοση  βίζας  θα  πρέπει  να  καταθέσετε  στο  Immigration  department 
δικαιολογητικά,  η  λίστα  των  οποίων  βρίσκεται  στο  σύνδεσμο 
http://www.immi.gov.au/visitors/special‐activity/_pdf/415‐visa‐checklist.pdf 
Μπορείτε  να  εντοπίσετε  το  κοντινότερο  σ’  εσάς  immigration  department  στο 
σύνδεσμο http://www.immi.gov.au/contacts/australia/nsw‐sydney.htm ή  
http://www.immi.gov.au/contacts/australia/nsw‐parramatta.htm 
Θα χρειαστεί να πληρώσετε μόνο για το sponsorship και όχι για τη visa. Η πληρωμή 
γίνεται μόνο με πιστωτική, τσεκ ή bank account debit. Μετρητά δεν γίνονται δεκτά. 
Όταν παραληφθούν και οι ιατρικές εξετάσεις, μέσα σε 5 με 20 μέρες το immigration 
department στέλνει e‐mail ότι αποδέχεται την αίτηση και εκδίδει τη βίζα. Μπορείτε 
να παραλάβετε αυτοκόλλητο της βίζας από το Immigration Department.  

 
Χρήσιμες συμβουλές για την έκδοση βίζας 

 
1. Από τη λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση βίζας είναι 

προφανές ότι δεν είναι όλα τα έγγραφα απαραίτητα για την περίπτωση των 
δασκάλων. 

2. Ως κάτοχοι Service Passport δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε για την έκδοση 
βίζας. Μπορείτε να κατεβάσετε και να έχετε μαζί σας με την κατάθεση όλων 
των  δικαιολογητικών  για  την  έκδοση  της  βίζας  και  το  ακόλουθο  έγγραφο 
που  το  αποδεικνύει  σε  περίπτωση  που  σας  το  ζητήσουν.      
http://www.immi.gov.au/allforms/990i/specialist‐entry.htm 

3. Στη  λίστα  των  δικαιολογητικών  για  την  έκδοση  βίζας  απαιτούνται 
επικυρωμένα  φωτοαντίγραφα  του/των  διαβατηρίου/ων.  Η  επικύρωση 
γίνεται από  τους  Justices of  the Peace  (φυσικά πρόσωπα που  έχουν άδεια 
επικύρωσης  από  το  κράτος  της  Αυστραλίας).  Λίστα  με  τους  εγκεκριμένους 
Justices  of  the  Peace  ανά  περιοχή  μπορείτε  να  βρείτε  στο  σύνδεσμο:     
http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/cru/ll_cru.nsf/pages/jp_looking 

4. Τα πιστοποιητικά οικογενειακής  κατάστασης  και  γέννησης  των παιδιών  θα 
πρέπει  να  κατατεθούν  μεταφρασμένα.  Μεταφράσεις  γίνονται  από  το 
Community Relations Commission –  Language Services  (Διεύθυνση:  Level 8 
175‐183  Castlereagh  Street  Sydney)  To  κόστος  είναι  $70  (2009)  και  η 
μετάφραση  παραλαμβάνεται  μετά  από  15  μέρες.  Μεταφράσεις  γίνονται 
επίσης  και  από  την  Ribagom  Consulting  Group,  Media‐Interpreting  & 
Translating ( τηλέφωνο 1300761213, e‐mail mailto:ribagom@tpg.com.au) Το 
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κόστος  ανέρχεται  στα  $30  με  40$  ανάλογα  τη  σελίδα  και  σε  πιο  σύντομο 
διάστημα. 

5. Σύμφωνα με τη λίστα χρειάζεται δήλωση υπογεγραμμένη από το διευθυντή 
του  σχολείου  στο  οποίο  εργάζεστε  ότι  είχατε  καλή  συνεργασία  και  ότι  το 
σχολείο θα επιθυμούσε να συνεργαστεί και στο μέλλον μαζί σας.  

6. Αν  ο/η  σύζυγος  είναι  εκπαιδευτικός  θα  πρέπει  να  καταθέσει  ξεχωριστή 
αίτηση για βίζα.  

7. Για  το  sponsorship  θα  χρειαστεί  να  συμπληρώσετε  το  ακόλουθο  έγγραφο  
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/55.pdf.  Υπογράφεται  από  τον 
συντονιστή  εκπαίδευσης.  Αν  ο/η  σύζυγος  είναι  εκπ/κός  θα  πρέπει  να 
καταθέσει ξεχωριστό έγγραφο sponshorship. 

8. Για  το  character  document  θα  χρειαστεί  να  καταθέσετε  αίτηση  στην 
αστυνομία  για  police  records  check.    Η  αίτηση  βρίσκεται  στον  ακόλουθο 
σύνδεσμο:         

       http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1101.pdf  
Την αποστέλλετε μέσω του ταχυδρομείου στην διεύθυνση που αναγράφεται   
στην  αίτηση  και  αφού  πληρώσετε  $43  money  order  πληρωτέο  στην 
Australian Federal Police (τιμές 2008). Μετά από 10‐20 μέρες θα παραλάβετε 
μέσω αλληλογραφίας την απάντηση της αστυνομίας.  

9. Για  τα Health documents  θα χρειαστεί  να επισκεφθείτε γιατρό που θα σας 
υποδείξει το Immigration Department με την κατάθεση της αίτησης για βίζα. 
Η  διαδικασία  αυτή  ακολουθεί  της  αίτησης  και  προκειμένου  να  κλείσετε 
ραντεβού χρειάζεται να έχετε το Reference Number (αριθμός πρωτοκόλλου)  
της  υποβολής  της  αίτησης  για  ανανέωση  βίζας.    Πριν  επισκεφθείτε  τον 
γιατρό  θα  πρέπει  να  έχετε  συμπληρώσει  και  τυπώσει  όλα  τα  παρακάτω 
έγγραφα.  
a) http://www.immi.gov.au/allforms/health‐requirements/ 
b)  φόρμα  26  για  τις  γενικές  εξετάσεις  για  όλα  τα  μέλη  της  οικογένειας  
ξεχωριστά. http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/26.pdf 
c)  φόρμα  160  για  τις  ακτινολογικές  εξετάσεις  για  όλα  τα  μέλη  της 
οικογένειας  ξεχωριστά πάνω των 12 ετών.  
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/160.pdf 
Τα έγγραφα πρέπει να είναι ανυπόγραφα. Μαζί με τα έγγραφα θα πρέπει να 
έχετε μαζί σας και τα διαβατήρια (παλαιά και νέα).  Στους γιατρούς μπορείτε 
να πληρώσετε και μετρητά.  Τα ποσά είναι περίπου $234  για  τους ενήλικες 
και  $172    για  παιδιά  κάτω  των  12  ετών  (τιμές  2008).  Μετά  το  τέλος  των 
εξετάσεων  οι  γιατροί  αποστέλλουν    σφραγισμένο  φάκελο  στην  διεύθυνση 
αλληλογραφίας.  Ο  φάκελος  θα  πρέπει  να  παραδοθεί  στο  Immigration 
Department χωρίς να ανοιχτεί. 
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10. Σε  κάποιους  συναδέλφους  παλαιότερα  ζήτησαν  και  ποινικό  μητρώο  από 
Ελλάδα.  Στους  περισσότερους  όχι.  Καλό  είναι  μαζί  με  την  αίτηση  στο 
προξενείο  για  τα  νέα  διαβατήρια  να  καταθέσετε  και  αίτηση  έκδοσης 
πιστοποιητικών ποινικού μητρώου (μόνο για τους ενήλικες).  

 
Sydney 12‐08‐2009 
Λευτέρης  Δημητριάδης 
Δάσκαλος στο Γρ. Εκπ/σης του Sydney 
 


