COVID-19 Πληροφορίες για τους Κατόχους Προσωρινών
Θεωρήσεων στην Αυστραλία
Τρέχον στις 4 Απριλίου 2020

Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει αλλαγές στις ρυθμίσεις των κατόχων προσωρινών
θεωρήσεων. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην προστασία της υγείας της κοινότητας μας, στη
διασφάλιση ευκαιριών απασχόλησης για τους Αυστραλούς, στη στήριξη κρίσιμων κλάδων και να
συνδράμουν στην ταχεία ανάκαμψη μετά το τέλος της πανδημίας.
Οι κάτοχοι θεωρήσεων στην Αυστραλία θα πρέπει να ακολουθήσουν τις συστάσεις δημόσιας
υγείας σε σχέση με τον COVID-19.

Εργαζόμενοι Τουρίστες [Working Holiday Makers]
Οι αλλαγές στις θεωρήσεις Working Holiday Maker υποστηρίζουν τους κρίσιμους τομείς της υγείας,
της φροντίδας ηλικιωμένων και αναπηρίας, της γεωργίας και της επεξεργασίας τροφίμων και της
παιδικής φροντίδας:
•

Εάν είστε κάτοχος θεώρησης Working Holiday Maker και εργάζεστε σε έναν από αυτούς τους
κρίσιμους τομείς, θα εξαιρεθείτε από τον περιορισμό εργασίας έξι μηνών με έναν εργοδότη και
θα είστε επίσης επιλέξιμοι για περεταίρω θεώρηση ώστε να συνεχίσετε να εργάζεστε σε αυτούς
τους τομείς, εάν πρόκειται να λήξει η τρέχουσα θεώρησή σας τους επόμενους έξι μήνες.
Εάν είστε κάτοχος θεώρησης Working Holiday Maker και δεν είστε σε θέση να υποστηρίξετε τον
εαυτό σας, πρέπει να κάνετε ρυθμίσεις για να επιστρέψετε στην πατρίδα σας.

Εποχιακοί Εργαζόμενοι [Seasonal Workers]
Οι εργαζόμενοι βάσει του Seasonal Worker Program και του Προγράμματος Εργατικού Δυναμικού
από τον Ειρηνικό [Pacific Labour scheme] θα μπορούν να παρατείνουν τη διαμονή τους στην
Αυστραλία για να στηρίξουν τον τομέα της γεωργίας.
Εάν είστε στην Αυστραλία και συμμετέχετε στο Seasonal Worker Program, θα μπορείτε να
αιτηθείτε θεώρηση Προσωρινής Δραστηριότητας [Temporary Activity] (υποκατηγορία 408) στον
άξονα του AGEE (Australian Government Endorsed Event). Οι εργαζόμενοι βάσει του Pacific
Labour scheme θα μπορούν να αιτηθούν για νέα θεώρηση Προσωρινής Εργασίας [Temporary
Work (Διεθνείς Σχέσεις) (υποκατηγορία 403) του άξονα Pacific Labour scheme.

Κάτοχοι Θεωρήσεων Επισκέπτη [Visitor Visa Holders]
Εάν είστε στην Αυστραλία, είστε κάτοχος θεώρησης Visitor και δεν μπορείτε να υποστηρίξετε τον
εαυτό σας, θα πρέπει να επιστρέψετε στην πατρίδα σας εάν είναι δυνατό.

Διεθνείς Σπουδαστές [International students]
Οι διεθνείς σπουδαστές ενθαρρύνονται να βασιστούν στην οικογενειακή υποστήριξη, στην εργασία
μερικής απασχόλησης όπου είναι διαθέσιμη και στις δικές τους αποταμιεύσεις για να συντηρήσουν
τους εαυτούς τους στην Αυστραλία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σπουδαστές θα μπορούν να
έχουν πρόσβαση στην Αυστραλιανή επαγγελματική σύνταξή τους [superannuation].
Η Κυβέρνηση θα είναι επίσης ευέλικτη σε σχέση με τις προϋποθέσεις των θεωρήσεων
σπουδαστών λαμβάνοντας υπόψη αν ο Κορωνοϊός απέτρεψε την ικανοποίηση προϋποθέσεων.
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Κάτοχοι θεωρήσεων Προσωρινών Εξειδικευμένων Εργαζομένων
[Temporary Skilled visa holders]
Εάν είστε κάτοχος έχετε θεώρησης Προσωρινής Έλλειψης Δεξιοτήτων [Temporary Skill Shortage]
και έχετε σταματήσει να εργάζεστε γιατί η σύμβαση εργασίας σας έχει ανασταλεί [stood down],
αλλά δεν έχετε απολυθεί, θα διατηρηθεί η ισχύ της θεώρησής σας και οι επιχειρήσεις θα έχουν την
ευκαιρία να παρατείνουν τη θεώρησή σας σύμφωνα με τις συνήθεις ρυθμίσεις. Η Κυβέρνηση θα
σας επιτρέψει επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση έως $10.000 επαγγελματική σύνταξή σας
[superannuation] για να υποστηρίξετε τον εαυτό σας.
Οι επιχειρήσεις θα μπορούν επίσης να μειώσουν τις ώρες εργασίας σας, χωρίς ούτε εσείς οι ίδιοι,
ούτε ο εργοδότης σας να παραβιάζετε τις προϋποθέσεις θεώρησης ή τις υποχρεώσεις.
Εάν έχετε απολυθεί ή είστε άνεργοι, θα χρειαστεί να βρείτε έναν άλλο εργοδότη εντός 60 ημερών ή
να κάνετε ρυθμίσεις για να αναχωρήσετε από την Αυστραλία, όπου αυτό είναι δυνατό.
Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις προσωρινές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του
Υπουργείου: https://covid19.homeaffairs.gov.au/
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