ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Πληρωμή JobKeeper
Σύμφωνα με την JobKeeper Payment της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, επιλέξιμες
επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τον οικονομικό αντίκτυπο του Κορωνοϊού
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιδότηση μισθ ολογικού κόστους για να
συνεχίσουν να πληρώνουν τους μισθωτούς τους.
Οι επηρεαζόμενοι εργοδότες θα μπορούν να αιτηθούν μια δεκαπενθήμερη πληρωμή $1.500 ανά επιλέξιμο
μισθωτό από τις 30 Μαρτίου 2020 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2020.
Η JobKeeper Payment διασφαλίζει ότι οι επιλέξιμοι εργοδότες θα παραμείνουν συνδεδεμένοι με το
εργατικό δυναμικό τους και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν γρήγορα όταν λήξει η κρίση.
Η Πληρωμή αποτελεί μέρος του Κυβερνητικού σχεδίου να μετριάσει τον οικονομικό αντίκτυπο του
Κορωνοϊού και να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας γέφυρας προς την ανάκαμψη.

Σημαντικές πληροφορίες για τους εργοδότες
Για να λάβουν οι εργοδότες την JobKeeper Payment πρέπει να καταχωρήσουν την πρόθεσή τους να
αιτηθούν στον ιστότοπο της Αυστραλιανής Εφορίας (ATO) στο www.ato.gov.au.
Οι εργοδότες πρέπει επίσης να εκτιμήσουν εάν έχουν ή θα αντιμετωπίσουν την απαιτούμενη μείωση του
κύκλου εργασιών τους - για τις περισσότερες μικρότερες επιχειρήσεις αυτό σημαίνει μείωση των εσόδων
τους κατά 30 τοις εκατό ή περισσότερο, από την 1η Μαρτίου 2020 για μια ελάχιστη περίοδο ενός μήνα.
Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών οργανισμών, καθώς και τα
αυτοαπασχολούμενα άτομα (επιχειρήσεις χωρίς μισθωτούς), που ικανοποιούν τα κριτήρια του κύκλου
εργασιών και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, δύνανται επίσης να αιτηθούν την JobKeeper Payment.
Ως μέρος της διαδικασίας, οι εργοδότες πρέπει να χορηγήσουν πληροφορίες στην ATO σχετικά με τους
επιλέξιμους μισθωτούς. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επιλέξιμων μισθωτών
από την 1η Μαρτίου 2020 και εκείνους που απασχολούνται αυτή τη στιγμή από την επιχείρηση
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τους έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας ή έχουν
επαναπροσληφθεί).
Οι επιλέξιμοι εργοδότες θα λάβουν την πρώτη JobKeeper Payment από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

Σημαντικές πληροφορίες για τους μισθωτούς
Εάν είστε μισθωτός, ο εργοδότης σας θα σας ειδοποιήσει εάν αιτείται την JobKeeper Payment εκ μέρους
σας - η πλειοψηφία των εργαζομένων δε θα χρειαστούν να κάνουν τίποτε περισσότερο.
Οι μισθωτοί πλήρους και μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μισθωτών των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί, είναι επιλέξιμοι για την JobKeeper Payment.
Όπου ένας περιστασιακός (casual) μισθωτός εργάζεται για τον εργοδότη του σε τακτική και συστηματική
βάση για τουλάχιστον τους 12 προηγούμενους μήνες, από την 1η Μαρτίου 2020, θα είναι επίσης
επιλέξιμος για την Πληρωμή. Οι επιλέξιμοι μισθωτοί την 1η Μαρτίου 2020 περιλαμβάνουν:
•

Αυστραλούς υπηκόους

•

κάτοχο θεώρησης μόνιμου κατοίκου

•

κάτοχο Θεώρησης Ειδικής Κατηγορίας (Υποκατηγορία 444).

Εάν είστε επιλέξιμοι, η JobKeeper Payment θα επιδοτήσει μέρος ή όλο το μισθό σας - ο εργοδότης σας θα
είναι υπεύθυνος να σας πληρώνει μέσω του συστήματος του μισθοδοσίας.
Οι επιλέξιμοι μισθωτοί θα λαμβάνουν τουλάχιστον $1.500 ανά δεκαπενθήμερο, προ φόρων, από τον
εργοδότη τους. Δεν απαιτείται η πληρωμή εγγύησης επαγγελματικής συνταξιοδότησης [superannuation
guarantee] για τυχόν επιπλέον πληρωμή που πραγματοποιείται λόγω της JobKeeper Payment.
Last updated: 17 April 2020
COVID19 - JobKeeper Payment – Greek

1

Εάν ο μισθός σας είναι συνήθως κάτω των $1.500 ανά δεκαπενθήμερο, προ φόρων, ο εργοδότης σας
πρέπει να σας πληρώσει, τουλάχιστον, $1.500 ανά δεκαπενθήμερο, προ φόρων.
Εάν εγκριθεί αίτηση JobKeeper Payment, αλλά προς το παρόν λαμβάνετε την JobSeeker Payment ή άλλη
πληρωμή στήριξης εισοδήματος, πρέπει να ενημερώσετε τη Services Australia για την αλλαγή των
περιστάσεων σας, αλλιώς ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρέος που θα πρέπει να αποπληρώσετε.
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