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Με αφορμή το γενικότερο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης σχετικά με τη μετανάστευση στην Αυστραλία, θα θέλαμε να 
επισημάνουμε τα ακόλουθα. 

Το επαγγελματικό μεταναστευτικό πρόγραμμα της Αυστραλίας βασίζεται στις 
ανάγκες της οικονομίας της Αυστραλίας. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για όλα τα 
άτομα που έχουν τις ειδικότητες και τα προσόντα που βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση 
στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων. Δεν υπάρχουν ειδικές 
ρυθμίσεις για την Ελλάδα, όπως και για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επίσης δεν υπήρξε 
κάποια αλλαγή στο μεταναστευτικό πρόγραμμα της Αυστραλίας ή στον τρόπο 
χορήγησης βίζας σχετικά με τους Έλληνες. 

Το πρόγραμμα μετανάστευσης της Αυστραλίας προβλέπει περίπου 170,000 νέους 
μετανάστες ετησίως. Για το 2011-12 το μεταναστευτικό πρόγραμμα προβλέπει 
185.000 θέσεις. Η αύξηση των θέσεων συνδέεται με τις εργασιακές ανάγκες της 
Αυστραλίας. 

Για να είναι επιλέξιμη μια αίτηση μέσω εξειδικευμένης εργασίας, πρέπει το 
επάγγελμα του αιτούντος να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 183 ειδικών 
επαγγελμάτων σε υψηλή ζήτηση στην Αυστραλία (η λίστα των ειδικοτήτων είναι 
διαθέσιμη στο www.immi.gov.au). Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτω των 50 ετών 
και να ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει 
μοριοδότησης. Προτεραιότητα δίνεται στους αιτούντες που έχουν εξασφαλίσει από 
Αυστραλό εργοδότη προσφορά θέσης εργασίας. Η Πρεσβεία της Αυστραλίας στην 
Αθήνα δεν είναι αρμόδια για τις αιτήσεις επαγγελματικής μετανάστευσης. 

Το Αυστραλιανό Υπουργείο Μετανάστευσης διοργανώνει ετησίως σε διάφορες χώρες 
ενημερωτικές ημερίδες για τα μεταναστευτικά προγράμματα της Αυστραλίας. Λόγω 
του αυξημένου ενδιαφέροντος των Ελλήνων, το Αυστραλιανό Υπουργείο θα 
διοργανώσει και στην Αθήνα στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2011 στοχευμένη εκδήλωση για 
την πληρέστερη ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν στην 
Αυστραλία μέσω του προγράμματος εξειδικευμένης επαγγελματικής μετανάστευσης. 

Οι συνεδρίες της διημερίδας θα δώσουν τη δυνατότητα στους εξειδικευμένους 
επαγγελματίες που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, και ομιλούν την 
Αγγλική γλώσσα, να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα 
προγράμματα της μετανάστευσης βάσει επαγγελματικών προσόντων και τις 
ενδεχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης στην Αυστραλία. 

Μηχανικοί και επαγγελματίες από το χώρο της υγείας, καθώς και ειδικευμένοι 
εργάτες από την αυτοκινητοβιομηχανία, από τον κατασκευαστικό κλάδο και από τους 

http://www.immi.gov.au/


κλάδους της ηλεκτρολογίας και της μηχανολογίας που ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στη διημερίδα καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης 
http://www.immi.gov.au/skillexpos/skilled-workers.htm. Εν συνεχεία σχετικές 
προσκλήσεις θα σταλούν στους ενδιαφερόμενους των οποίων η ειδικότητα σχετίζεται 
άμεσα με το αντικείμενο των στοχευμένων συνεδρίων της διημερίδας και που 
κατέχουν τα προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία που βρίσκεται σε υψηλή 
ζήτηση στην Αυστραλία. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και μόνο τα άτομα που έχουν 
λάβει σχετική πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των 
υποβληθεισών αιτήσεων και θα αποστείλει σχετικές προσκλήσεις στους 
ενδιαφερόμενους των οποίων οι ειδικότητες και τα προσόντα ανταποκρίνονται στα 
κριτήρια της επαγγελματικής μετανάστευσης. Η υποβολή αιτήσεων θα κλείσει όταν ο 
αριθμός των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους με τις κατάλληλες ειδικότητες και 
προσόντα φτάσει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στη διημερίδα δεν εγγυάται την επακόλουθη 
έγκριση βίζας. Παρομοίως αν κάποιος ενδιαφερόμενος δεν λάβει πρόσκληση 
συμμετοχής, δεν συνεπάγεται ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη ειδικότητα και τα 
προσόντα για να υποβάλει αίτηση μετανάστευσης. Οι δυνατότητες μετανάστευσης 
είναι οι ίδιες τόσο για όσους θα συμμετάσχουν στη διημερίδα, όσο και για τους 
μελλοντικούς υποψήφιους μετανάστες από την Ελλάδα καθώς και από άλλες χώρες. 

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις δεν είναι ανοιχτές για το κοινό, ούτε για τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα το μέρος και οι ώρες 
διεξαγωγής των συνεδρίων, αλλά θα ανακοινωθούν μόνο στους συμμετέχοντες που 
έχουν λάβει σχετική πρόσκληση. 

Για περαιτέρω πληροφορίες για τα μεταναστευτικά προγράμματα της Αυστραλίας 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Υπηκοότητας www.immi.gov.au. Η ιστοσελίδα επίσης διαθέτει ένα ειδικό 
πρόγραμμα που βοηθάει τους υποψηφίους στην επιλογή του κατάλληλου 
μεταναστευτικού προγράμματος. 

Για περαιτέρω πληροφορίες για τη διημερίδα μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: http://www.immi.gov.au/skillexpos/skilled-workers.htm. Μπορείτε 
επίσης να επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα στο +30 210 
870 4147 (Δευτέρα με Παρασκευή 08.30-15.30) ή την Ύπατη Αρμοστεία της 
Αυστραλίας στο Λονδίνο (διεθνή χρέωση) στο +44 20 7856 1544 (γλώσσες 
επικοινωνίας Ελληνικά και Αγγλικά, Δευτέρα με Παρασκευή 11.00-18.00 ώρα 
Ελλάδας, 09.00-16.00 ώρα Αγγλίας). 

Σχετικά με τα περιστατικά εξαπάτησης, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι οι υπηρεσίες 
συμβούλων μετανάστευσης δεν είναι απαραίτητες για την έκδοση βίζας, ούτε 
προσφέρουν κάποιο πλεονέκτημα στους αιτούντες. Όσοι επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες συμβούλων μετανάστευσης καλούνται να 
αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Μετανάστευσης της Αυστραλίας (DIAC) στο www.immi.gov.au/migration-fraud. 
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Η τουριστική βίζα επιτρέπει σε άτομα να παραμείνουν στην Αυστραλία για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν τους δίνει δικαίωμα εργασίας. Η 
Αυστραλιανή Κυβέρνηση διαθέτει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να 
ελέγχει ότι οι κάτοχοι βίζας παραμένουν νόμιμα στην Αυστραλία και σύμφωνα με 
τους όρους της βίζας που έχουν. Αν κάποιος βρεθεί ότι δεν συμμορφώνεται με τους 
όρους της τουριστικής βίζας, θα αντιμετωπίσει σειρά κυρώσεων. 

 


	Migration to Australia and Skills Australia Needs information sessions
	ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

