
 

 

Δευτέρα 23η Mαρτίου, 2020  

Πληρωμή Αναζητούντος Εργασία (JobSeeker) (πρώην επίδομα Νέας Αρχής (Newstart)) και συμπλήρωμα 

κορονοϊού  

Στις 22 Mαρτίου η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε αλλαγές στο επίδομα Νέας Αρχής (Newstart) 

(τώρα αποκαλούμενο πληρωμή Αναζητούντος Εργασία (JobSeeker payment)) και την έναρξη ενός 

Συμπληρώματος Κορονοϊού (Coronavirus Supplement) $550 το δεκαπενθήμερο που θα διατίθεται από 

την 27η Απριλίου. Παρακάτω ακολουθεί περίληψη του πώς θα λειτουργούν τα δικαιώματα.   

• Μεταξύ σήμερα και 13 Απριλίου  

o Άτομα που είναι άνεργα ή έχουν δει το εισόδημά τους να πέφτει κάτω από το όριο 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συνηθισμένη πληρωμή Αναζητούντος Εργασία – αυτό 

είναι το παλιό επίδομα Νέας Αρχής και παραμένει στο προηγούμενο επίπεδο των $565.70 

το δεκαπενθήμερο για μόνο άτομο χωρίς παιδιά (ανάλογα με το εισόδημα και τις 

οικογενειακές περιστάσεις). Θα λάβουν επίσης το πρώτο εφάπαξ ποσό πληρωμής $750 

από την Κυβέρνηση που θα χορηγείται από τις 31 Μαρτίου (μέχρι τις 13 Απριλίου καθώς 

θα εγγράφονται τα άτομα) 

o Θα εξακολουθεί να απαιτείται από τα άτομα να παρέχουν απόδειξη ότι έχουν απολυθεί 

από την εργασία τους (Πιστοποιητικό Χωρισμού Απασχόλησης (Employment Separation 

Certificate)) αν αυτό είναι κατάλληλο.  

o Η συνηθισμένη περίοδος αναμονής έχει αρθεί (που είναι μία εβδομάδα) αλλά η Περίοδος 

Αναμονής Ρευστοποιήσιμων Περιουσιακών Στοιχείων (Liquid Assets Waiting Period) 

(κλίμακες από 1 εβδομάδα για οικονομίες $5.999 μέχρι 13 εβδομάδες για οικονομίες 

$11.500 ή παραπάνω) εξακολουθεί να ισχύει. Αυτό απαιτεί τα άτομα με σημαντικές 

οικονομίες να περιμένουν για πληρωμές.  

o Όλα τα τεστ περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν να ισχύουν.  

o Αναθεωρημένες αμοιβαίες υποχρεώσεις (4 εργασίες ανά μήνα)  

Μεταξύ 14 Απριλίου και 27 Απριλίου  

o Όλα τα ανωτέρω ισχύουν αλλά δεν θα λάβετε την πρώτη πληρωμή των $750.   

• Μετά τις 27 Απριλίου  

o Επιπρόσθετα προς την πληρωμή Αναζητούντος Εργασία αρχίζει να πληρώνεται ένα 

πρόσθετο ποσό $550 συμπληρώματος Κορονοϊού ανά δεκαπενθήμερο σε όλους τους 

παραλήπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις (Αυτό θα πληρώνεται επίσης στα άτομα που 

λαμβάνουν επίδομα ασθενείας (sickness allowance), επίδομα νέων (youth allowance), 

γονική πληρωμή (parenting payment), επίδομα συντρόφου (partner allowance), ειδική 

παροχή (special benefit) και το επίδομα νοικοκυριού αγροκτήματος (farm household 

allowance)) για 6 μήνες  

o Τεστ περιουσιακών στοιχείων, περίοδος αναμονής ρευστοποιήσιμων περιουσιακών 

στοιχείων, απόδειξη απόλυσης καταργούνται όλα για 6 μήνες. Οποιοδήποτε άτομο εκτίει 

μία από αυτές τις περιόδους αναμονής εξασφαλίζει πρόσβαση στο σύστημα.  

o Ειδικό δικαίωμα για ανεξάρτητους εμπόρους (sole traders) και τους 

αυτοαπασχολούμενους αρχίζει για 6 μήνες.  

o Aν έχετε δικαίωμα για το συμπλήρωμα Κορονοϊού τότε ΔΕΝ δικαιούστε τη δεύτερη 

εφάπαξ πληρωμή $750. 

o Αναθεωρημένες αμοιβαίες υποχρεώσεις (4 εργασίες ανά μήνα)  
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Αποποίηση Ευθύνης   

Αυτό αποτελεί γενικές οδηγίες μόνο και ήταν σωστό κατά το χρόνο της συγγραφής του 13:00 23/03/2020.  Ελέγξτε 

κυβερνητικές πηγές για περισσότερες λεπτομέρειες. 


