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Βοήθεια με τη μετανάστευση στην 

Αυστραλία 

Τι είναι η βοήθεια με τη μετανάστευση; 

Βοήθεια με τη μετανάστευση είναι όταν ένα άτομο 

χρησιμοποιεί γνώση ή εμπειρία με τη διαδικασία 

μετανάστευσης για να βοηθήσει με αιτήσεις θεώρησης 

(βίζας) ή με άλλα θέματα θεωρήσεων με: 

• την προετοιμασία ή βοηθώντας με την προετοιμασία

αίτησης θεώρησης ή άλλου εγγράφου

• την παροχή συμβουλών σχετικά με αίτηση

θεώρησης ή ζήτημα θεώρησης

• την εκπροσώπηση ή την προετοιμασία διαδικασίας

ενώπιον δικαστηρίου ή αρχής επανεξέτασης σχετικά

με ζήτημα θεώρησης.

Η βοήθεια με τη μετανάστευση δεν περιλαμβάνει: 

• την εργασία γραφείου για την προετοιμασία (ή

βοήθεια για την προετοιμασία) μιας αίτησης ή άλλου

εγγράφου, για παράδειγμα σάρωση ή ταχυδρόμηση

εγγράφων

• την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης ή διερμηνείας

• την συμβουλή σε κάποιο άτομο ότι πρέπει να

υποβάλει αίτηση για θεώρηση

• τη διαβίβαση πληροφοριών από τρίτο πρόσωπο,

χωρίς ουσιαστικές παρατηρήσεις ή εξηγήσεις των

πληροφοριών.

Ποιος μπορεί να παράσχει βοήθεια με τη 

μετανάστευση στην Αυστραλία; 

Μόνο εγγεγραμμένοι πράκτορες μετανάστευσης 
(Registered Migration Agents), αυστραλιανοί δικηγόροι 
ή ένα εξαιρούμενο πρόσωπο μπορούν νόμιμα να 
παράσχουν βοήθεια με τη μετανάστευση στην 
Αυστραλία. 

Εγγεγραμμένοι πράκτορες μετανάστευσης 

Οι εγγεγραμμένοι πράκτορες μετανάστευσης πρέπει να 

πληρούν ορισμένες απαιτήσεις γνώσεων και 

χαρακτήρων που πρέπει να αναγράφονται στον 

ιστότοπο του Register of Migration Agents που είναι 

διαθέσιμος στον ιστότοπο του Office of the Migration 

Agents Registration Authority (OMARA) 

www.mara.gov.au 

Επαγγελματίες του νομικού κλάδου 

Επαγγελματίας νομικού κλάδου είναι ο δικηγόρος που 
κατέχει αυστραλιανό πιστοποιητικό νομικής άσκησης. 
Οι δικηγόροι αυτοί μπορούν να παράσχουν βοήθεια για 
τη μετανάστευση σε σχέση με τη νομική πρακτική τους. 

Εξαιρούμενα πρόσωπα 

Το πρόσωπο που μπορεί νομίμως να παράσχει 

βοήθεια για τη μετανάστευση χωρίς να χρεώνει τέλος 

για τη βοήθειά του είναι: 

• εγγυητής, υποστηρικτής  ή στενό μέλος της

οικογένειας του αιτούντος θεώρηση

• βουλευτής, μέλος διπλωματικής αποστολής,

προξενικής αρχής ή  διεθνούς οργανισμού

• πρόσωπο που ασχολείται σύμφωνα με τον Public

Service Act 1999 ή μέλος της δημόσιας υπηρεσίας

κάποιας Πολιτείας ή Επικράτειας με το να παρέχει

βοήθεια μετανάστευσης στο πλαίσιο της εργασίας

του.

• πρόσωπο που παράσχει δωρεάν βοήθεια για την

προετοιμασία αίτησης προς τον Υπουργό.

Περισσότερες πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιος 

μπορεί να παράσχει βοήθεια για τη μετανάστευση στην 

Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου 

αναφοράς αποριών σχετικά με τους παρόχους 

βοήθειας για τη μετανάστευση, επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του Department of Home Affairs «Who can 

help you with your application». 

Εκπαιδευτικοί ως πράκτορες 

Οι πράκτορες εκπαίδευσης δεν είναι εξαιρούμενα άτομα 
και δεν μπορούν να παράσχουν βοήθεια 
μετανάστευσης στην Αυστραλία νόμιμα, εκτός εάν είναι 
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επίσης εγγεγραμμένοι πράκτορες μετανάστευσης ή 
επαγγελματίες του νομικού κλάδου. 

Κυρώσεις για την παροχή παράνομης 

βοήθειας με τη μετανάστευση 

Είναι αδίκημα για ένα άτομο να παρέχει βοήθεια με τη 
μετανάστευση στην Αυστραλία, εκτός εάν το εν λόγω 
άτομο είναι εγγεγραμμένος πράκτορας μετανάστευσης, 
επαγγελματίες του νομικού κλάδου ή εξαιρούμενο 
άτομο. 

Η ποινή για την παροχή παράνομης βοήθειας 
μετανάστευσης μπορεί να είναι έως και 10 χρόνια 
φυλάκιση. 

Αναφορά για παράνομη βοήθεια με τη 

μετανάστευση 

Θα πρέπει να καταγγείλετε το άτομο που παρέχει 
παράνομη βοήθεια με τη μετανάστευση στην Αυστραλία 
χρησιμοποιώντας την Border Watch Online Report στον 
ιστότοπο του Department of Home Affairs.

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration



