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ΤΜΒΑΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 

Αςηή ε ζύµβαζε ππέπεη να ζςµπιεπυζεί γηα ηεν απαζσόιεζε µέιοςρ ηος γενηθού πποζυπηθού ζε πεπηζηαζηαθή βάζε, θαη ππέπεη 

να εγθπηζεί θαη να ςπογπαθεί από ηον εθππόζυπο ζύµθυνα µε ηεν Ποιηηηθή ηερ Εθπποζώπεζερ ηος Ανζπώπηνος Δςναµηθού. 

 
Τποβοιή Δνηύπων Αξίωζερ Πιεπωµήρ 
Με ηεν Ποιηηηθή ηος Πανεπηζηεµίος  απαηηείηαη από ηο πποζυπηθό να ςποβάιεη ηα ένηςπα αξίυζερ πιεπυµήρ  ζηον 
δηεςζςνηή ηοςρ γηα πιεπυµή, αµέζυρ µεηά ηεν ζςµπιήπυζε ηος θανονηθού σπόνος επγαζίαρ ηοςρ ανά δεθαπενζήµεπο. 

 
 

ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ  ΤΠΑΛΛΗΛΟ  Σπαπεδηθή έγθπηζε θαη ένηςπα Δθοπηαθήρ Γήιωζερ ππέπεη να ζςνοδεύοςν αςηό ηο ένηςπο 

 
ΠΡΩΗΝ/ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΣΟΤ <NAME OF UNIVERSITY>   ΝΑΙ  ΟΥΙ  Παπαθαιούµε  δώζηε ηον 
Απηζµό Τπαιιήιος: 

 
 

Δπώνςµο: 
 

Όνοµα: 
 

Ηµεποµενία Γέννεζερ:  /  / 

Γηεύζςνζε: 

Απηζµοί επηθοηνωνίαρ: (ζπίηη) 

 
 

(θηνεηό) 

Σασ. Κώδηθαρ: 

σοιή/Σµήµα: σοιή/Σµήµα: Πανεπηζηεµηαθόρ Υώπορ: 

 

Οη όποη θαη οη πποϋποζέζεηρ πος ζα ηζσύοςν ηόηε ζηο <NAME> University (Αθαδεµαϊθό & Γενηθό Πποζωπηθό) ςιιογηθή 

ύµβαζε () ζα ηζσύζοςν γηα ηεν απαζσόιεζή ζαρ. Παπαθαιώ ζεµεηώζηε όηη ςπό ηον όπο ηων θπηηεπίων ηων ηίηιων 

ζποςδών, ηο πεπηζηαζηαθό πποζωπηθό ζα δηθαηούηαη να θάνεη αίηεζε γηα µεηαηποπή θαζοπηζµένος σπόνος ή ζςνεσούρ 

απαζσόιεζερ. Ανηίγπαθο ηερ παπούζερ   µποπεί να βπεζεί ζηεν ηζηοζειίδα ηος <NAME OF UNIVERSITY> θάηω από 

«Ρςζµίζεηρ Απαζσόιεζερ». Αςηοί οη όποη θαη οη πποϋποζέζεηρ δεν αποηειούν µέπορ ηερ παπούζερ ζύµβαζερ. 
 

ΥΡΟΝΟ ΤΜΒΑΗ: Μποπεί να ζαρ πποζθεπζεί επγαζία από ηο Πανεπηζηήµηο. Σε υπηαία βάζε θαηά ηεν δηάπθεηα ηερ πεπηόδος 

πος αναθέπεηαη πηο θάηυ: 

 
Ηµεποµενία απσήρ:  /  /  Ηµεποµενία ηέιοςρ:  /  /  Φοηηεηήρ ωρ Πποζωπηθό: 

 
 

Γηεςζςνηήρ: 
 
 

Κωδηθόρ ιογαπηαζµού πος ζα σπεωζεί: 

   .   .    .     /  

   .   .    .     /  

 

 
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

ΠΟΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

(ενζωµαηώνεη 25% 

πποζαύξεζε ) 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΩΝ 

ΩΡΩΝ 

     

     

ΤΝΟΛΟ   
 

Ππην ηεν εµεποµενία απσήρ, ηο απσέηςπο ανηίγπαθο ηερ ζύµβαζερ ππέπεη να ςποβιεζεί ζηεν HR Τπεπεζίερ Δπησεηπήζεων 

θαη ανηίηςποο ηερ ζύµβαζερ να δοζεί ζηον ςπάιιειο. 

 
Γηα σπήζε µόνο από ηεν Μονάδα Τπεπεζηών Δπησεηπήζεων ηος «ΑΓ» 

Απηζµόρ Υπαιιήιος:    
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Απηζµόρ Θέζερ:     

Υπάιιειορ Πιεπυµήρ:   Ηµεποµενία:   /   /    
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ΩΡΔ ΠΔΡΙΣΑΙΑΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Θα  απαζσοιείζηε  ζε  υπηαία  βάζε.  Οη  αναµενόµενερ  ώπερ  είναη  µόνο  ενδεηθηηθέρ  θαη  ςπόθεηνηαη  ζε  αιιαγή  γηα  να  ανηηµεηυπηζηούν  οη 

επησεηπεζηαθέρ  ανάγθερ  ηος  Πανεπηζηεµίος  οποηαδήποηε  ώπα.  Η  επγαζία  εθηόρ  ηυν  αναµενόµενυν  υπών  σπεηάδεηαη  να  εγθπηζεί  από  ηον 

Δηεςζςνηή ππην ηεν επγαζία. 
 

ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ / ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΩΡΔ ΔΡΓΑΙΑ 

Η υπηαία  ζαρ αµοηβή ζα ςποιογίδεηαη  ζύµθυνα  µε ηον Πίναθα  1 ηερ ΣΣ 2011.  Η αµοηβή ζςµπεπηιαµβάνεη  πποζαύξεζε  υρ ανηηζηάζµηζε 

πιεπυµήρ  γηα εηήζηα  άδεηα,  άδεηα  αζζενείαρ,  δεµόζηερ  απγίερ  θαη  επηπιέον  αµοηβέρ.  Ππέπεη  να ζςµπιεπώζεηε  Αξίυζε  γηα Πιεπυµή  ζηο 

Ένηςπο  Ωπών Πεπηζηαζηαθήρ  Απαζσόιεζερ  (HR10 form) γηα όιε ηεν επγαζία  πος έγηνε ηο πποεγούµενο  δεθαπενζήµεπο,  ζύµθυνα  µε ηεν 

Ποιηηηθή & Δηαδηθαζίερ ηερ Πιεπυµήρ. Η αξίυζή ζαρ ππέπεη να εγθπηζεί από ηον απµόδηο εξοςζηοδοηεµένο ςπάιιειο ζύµθυνα µε ηεν Ποιηηηθή 

Εξοςζηοδοηήζευν ηος ΑΔ.. 
 

ΔΠΑΓΩΓΗ / ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ  ΣΟ ΥΩΡΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Απαηηείηαη από ζαρ να ζςµµεηέσεηε ζε πποζαναηοιηζµό ζηο σώπο επγαζίαρ ζύµθυνα µε ηον Καηάιογο Ειέγσος – Πεπηζηαζηαθού Πποζυπηθού 

(HR21 form) µε ηον δηεςζςνηή ζαρ. 
 

ΚΩΓΙΚΑ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Απαηηείηαη από ζαρ πάνηα να εξοηθεηώνεζηε θαη να ζςµµοπθώνεζηε µε ηον Κώδηθα Σςµπεπηθοπάρ ηος Πποζυπηθού. 
 

ΓΙΑΚΡΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΔΝΟΥΛΗΗ ΣΟ ΥΩΡΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ  ΥΩΡΟΤ 

Απαηηείηαη από ζαρ πάνηα να εξοηθεηώνεζηε θαη να ζςµµοπθώνεζηε µε ηεν Ποιηηηθή ηερ Δηάθπηζερ & ηερ Παπενόσιεζερ γηα ηο Πποζυπηθό. 
 

ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ / ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

Αςηή ε πποζθοπά απαζσόιεζερ  ςπόθεηηαη ζηεν ςποβοιή ηερ θαηάιιειερ ηεθµεπίυζερ ζηον δηεςζςνηή ζαρ ηίηιυν ζποςδών πος απαηηούνηαη 

γηα να αναιάβεηε αςηή ηε ζέζε (αν ηζσύεη) θαη απόδεηξε δηθαηώµαηορ να επγαζηείηε ζηεν Αςζηπαιία (ζεµανηηθό). Πηζηοποηεµένα ανηίηςπα ζα 

γίνοςν δεθηά ή απσέηςπα πος ζα θυηοηςπεζούν  (ζε αςηή ηεν πεπίπηυζε οη δηεςζςνηέρ ππέπεη να ςπογπάθοςν θαη να ζέηοςν εµεποµενία ζηα 

ανηίηςπα  δειώνονηαρ  όηη  ηα  απσέηςπα  έσοςν  ζευπεζεί)  Η  ηεθµεπίωζε  ηων  ηίηιων  ζποςδών  ζα  θπαηείηαη  ζηε  σοιή  / Σµήµα θαη  να 

θαηαγπάθεηαη ζηον πηο θάηω πίναθα. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΚΤΡΙΟΙ / ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 

Π.σ. Πηςσίο, Πηζηοποηεηηθό 

 

 
ΔΣΟ 

ΑΠΟΝΟΜΗ 

 
 
ΙΓΡΤΜΑ  ΥΩΡΑ 

 

 
Η πηο πάνυ Τεθµεπίυζε Τίηιυν Σποςδών έσεη ζευπεζεί από ηον Δηεςζςνηή θαη έσεη δοζεί ανηίηςπο 

 

Έιεγσορ Επγαζίαρ µε Παηδηά θαη/ή  Μποπεί να απαηηεζεί Ποηνηθό Μεηπώο εξαπηάηαη από ηε ζέζε. (Παπαθαιούµε ζεµεηώζηε αν 

σπεηάδεηαη) 

 
ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ, ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Απαηηείηαη  από ζαρ να ζςµµοπθώνεζηε  µε ηο Νοµοζέηεµα ηος Πανεπηζηεµίος,  Κανονηζµό  θαη Ποιηηηθή όπυρ ηποποποηείηαη  θαη αιιάδεη θαηά 

θαηπούρ. Το UV απαηηεί από ζαρ να είζηε εξοηθεηυµένοη  θαη να ζςµµοπθώνεζηε  µε ηηρ Ποιηηηθέρ  ηος Πανεπηζηεµίος,  επηπποζζέηυρ  ππορ ηηρ 

Ποιηηηθέρ πος ήδε αναθέπονηαη ζε αςηή ηε ζύµβαζε. Η ποιηηηθή ηος Πανεπηζηεµίος δεν αποηειεί µέπορ αςηήρ ηερ ζύµβαζερ. Το Νοµοζέηεµα 

ηος Πανεπηζηεµίος, ο Κανονηζµόρ θαη ε Ποιηηηθή µποπούν να βπεζούν τάσνονηαρ ζηεν ηζηοζειίδα ηος UV. 

 
ΔΚΥΩΡΗΗ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Το Πανεπηζηήµηο ζα θαηέσεη όια ηα παπόνηα θαη µειιονηηθά δηθαηώµαηα, ηίηιο θαη ζςµθέπονηα ζε οποηεζδήποηε εθεςπέζεηρ, ηεσνογνυζίερ, 

απόππεηα ζηοησεία, ζήµαηα θαηαηεζένηα, ζσέδηα θςθιυµάηυν, ποηθηιίερ θςηών, θοπηπάηη, ονόµαηα ηοµέυν, ππογπάµµαηα ειεθηπονηθών 

ςποιογηζηών θαη όια ηα δηθαηώµαηα πος αποππέοςν από πνεςµαηηθή δπαζηεπηόηεηα (‘Πνεςµαηηθή Ιδηοθηεζία’), ζςµπεπηιαµβανοµένος θαη ηος 

δηθαηώµαηορ (αν ςπάπσεη) να ηα θαηασυπήζεη, ζε οποηοδήποηε ςιηθό ή άιιερ επγαζίερ πος δεµηοςπγείηε θαηά ηε δηάπθεηα ηερ απαζσόιεζήρ ζαρ 

ζηο Πανεπηζηήµηο, ή όηαν σπεζηµοποηείηε ηοςρ πόποςρ ηος Πανεπηζηεµίος. Σςµθυνείηε να ζςνεπγάδεζηε ενεπγά αν σπεηάδεηαη ζε οποηαδήποηε 

βήµαηα, ζςµπεπηιαµβανοµένερ θαη ηερ ςπογπαθήρ ηεθµεπίυζερ, γηα να ππαγµαηυζεί ε εθσώπεζε αςηών ηυν δηθαηυµάηυν πνεςµαηηθήρ 

Ιδηοθηεζίαρ ζηο Πανεπηζηήµηο. 

Σεµεηώζηε, υρ επεςνεηήρ πος επγάδεζηε ζε ηοµέα πος οη αξηοποηήζεηρ ζαρ ππέπεη ή µποπεί να οδεγήζοςν ζε ππαθηηθή εθαπµογή ζηεν 

εµποπηθή ζθαίπα, έσεηε ςποσπέυζε να εθεύπεηε. 

 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΟΜΟΙΩΗ 

Απαηηείηαη από ζαρ να ζςµµοπθώνεζηε µε ηο έγγπαθο Υποσπεώζευν. Δεν ππέπεη να απσίδεηε οποηαδήποηε επγαζία εξοµοίυζερ  µέσπη να 

ςπογπάτεηε αςηό ηο έγγπαθο αναγνυπίδονηαρ ηεν αποδοσή ζαρ αςηών ηυν ςποσπεώζευν θαη Απαηηήζευν. 
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Τπογπάθονηαρ πηο θάηω, ζςµθωνώ θαη δέσοµαη ηοςρ όποςρ θαη ηηρ πποϋποζέζεηρ αςηήρ ηερ ζύµβαζερ θαη πηζηοποηώ όηη, όπος 

ηζσύεη: 
 

Παπέδυζα πηζηοποηεµένα ανηίηςπα ηυν απσέηςπυν ζηον Δηεςζςνηή µος ηος εγθεθπηµένος πηςσίος µος ή ηυν ηζάξηυν ηίηιυν ζποςδών µος 

ζσεηηθά µε ηε ζέζε πος αναιαµβάνυ. 

Δειώνυ  όηη ηο UV θαηέσεη  ηα αποηειέζµαηα  οποηυνδήποηε  επγαζηαθών  ειέγσυν  ζσεηηθών  µε ηε ζέζε π.σ. Επγαζία  µε Παηδηά  Ποηνηθό 

Μεηπώο. 

Παπέδυζα πηζηοποηεµένα ανηίηςπα ηυν απσέηςπυν ζηον Δηεςζςνηή µος (γηα θυηοηςπία) ηος Αςζηπαιηανού πηζηοποηεηηθού γεννήζευρ/δηαβαηε 

ή αν δεν γεννήζεθα ζηεν Αςζηπαιία, ηεθµεπίυζε βίδαρ µόνηµερ ηδηόηεηαρ, βίδαρ επγαζίαρ ή Πηζηοποηεηηθό Αςζηπαιηανήρ Υπεθοόηεηαρ. 

(Αν δεν είζηε Αςζηπαιόρ Ποιίηερ ή Μόνηµορ Κάηοηθορ, ανηίηςπα ηθανόηεηαρ να επγαζηείηε ζηεν Αςζηπαιία ππέπεη να ζηαιούν ζηο ΑΓ 

µε αςηή ηε ζύµβαζε) 

 
Τπογπάθονηαρ πηο θάηω, ζςµθωνώ θαη δέσοµαη ηοςρ όποςρ θαη ηηρ πποϋποζέζεηρ αςηήρ ηερ ζύµβαζερ θαη πηζηοποηώ όηη: 

 

Ανάγνυζα & θαηανόεζα ηηρ πιεποθοπίερ γηα ηε Δηάθπηζε & ηεν Παπενόσιεζε ζηο Φώπο Επγαζίαρ. 
 

Γεν έσω πποϋπάπσονηα  ηπαςµαηηζµό ή αζζένεηα πος µποπεί να επεπεαζηεί από ηεν πποηεηνόµενε επγαζία, ζύµθυνα µε ηα άπζπα 82(7 

θαη (8) ηος Νόµος πεπί Αποδεµίυζερ Αηςσεµάηυν. 

Έσω πποϋπάπσονηα ηπαςµαηηζµό ή αζζένεηα πος µποπεί να επεπεαζηεί από ηεν πποηεηνόµενε επγαζία, ζύµθυνα µε ηα άπζπα 82 (7) θαη 

(8) ηος Νόµος πεπί Αποδεµίυζερ Αηςσεµάηυν. Έσω επηζςνάτεη ζςνοδεςόµενε επηζηοιή αναθέπονηαρ ιεπηοµέπεηερ ηέηοηος ηπαςµαηηζµού 

ή αζζένεηαρ. 
 

Γεν έσω ζηο παπειζόν ιάβεη Παθέηο Πιεονάδονηορ Πποζυπηθού από ηο <NAME> University. 

Ή 

Έσυ ζηο παπειζόν ιάβεη Παθέηο Πιεονάδονηορ  Πποζυπηθού  από ηο <NAME> University θαη ε εµεποµενία αποσώπεζερ  από ηο <NAME OF 
UNIVERSITY> ήηαν: 

/  /  . 

(Μποπεί να ηζσύοςν πεπηοπηζµοί απαζσόιεζερ. Παπαθαιούµε επηθοηνυνήζηε µε ηο Ανζπώποςρ θαη Ποιηηηζµόρ ππην απσίζεηε επγαζία) 

 
Τπάιιειορ:    Όνοµα:   Ηµεποµενία:  /  / 

Υπογπαθή Υπαιιήιος  Το όνοµά ζαρ οιογπάθυρ 

 
ςζηεµένορ/ε από:   Όνοµα:    Ηµεποµενία:  /  / 

Δηεςζςνηήρ  Το όνοµά ζαρ οιογπάθυρ 
 

Δγθπίζεθε από:    Όνοµα:   Ηµεποµενία:  /  / 

Απµόδηα εγθεθπηµένορ ςπάιιειορ ζύµθυνα µε ηεν Ποιηηηθή ΑΔ  Το όνοµά ζαρ οιογπάθυρ 
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Από ηεν 1ε Ιανοςαπίος 2010, ε παπούζα Ενεµεπυηηθή Δήιυζε ηος Fair Work ππέπεη να παπέσεηαη ζε όιοςρ ηοςρ 

θαηνούπηοςρ επγαδόµενοςρ από ηον επγοδόηε ηοςρ, όζο ηο δςναηόν ζςνηοµόηεπα µεηά ηεν ππόζιετή ηοςρ. Η Δήιυζε παπέσεη 

βαζηθέρ πιεποθοπίερ  ζσεηηθά µε ζέµαηα πος ζα επεπεάζοςν ηεν επγαζία ζαρ. Αν σπεηάδεζηε πεπαηηέπυ πιεποθοπίερ, 

µποπείηε να επηθοηνυνήζεηε µε ηεν Γπαµµή Πιεποθοπηών Fair Work (Fair Work Infoline) ζηο 13 13 94 ή να επηζθεθζείηε ηεν 

ηζηοζειίδα www.fairwork.gov.au. 
 

► Τα Εζνηθά Ππόηςπα Επγαζίαρ 

Ο Νόµος Fair Work Act 2009 ζαρ παπέσεη δίσης αζθαιείαρ ηυν ειάσηζηυν όπυν θαη πποϋποζέζευν επγαζίαρ µέζυ ηυν 

Εζνηθών Πποηύπυν Επγαζίαρ (National Employment Standards NES). 

 
Υπάπσοςν 10 ειάσηζηα δηθαηώµαηα  ηος σώπος επγαζίαρ ζηα NES: 

1.  Μέγηζηορ θαζηεπυµένορ  απηζµόρ 38 επγάζηµυν υπών ηεν εβδοµάδα γηα επγαδόµενοςρ  πιήποςρ απαζσόιεζερ,  ζςν 

επηπιέον «ιογηθέρ» ώπερ. 

2.  Το δηθαίυµα να δεηήζεηε εςέιηθηερ πςζµίζεηρ επγαζίαρ γηα να θπονηίζεηε παηδί πποζσοιηθήρ  ειηθίαρ ή ένα παηδί 

(θάηυ ηυν 18) µε αναπεπία. 

3.  Γονηθή άδεηα θαη άδεηα ςηοζεζίαρ 12 µενών (άνες αποδοσών), µε δηθαίυµα να δεηήζεηε επηπιέον 12 µήνερ. 

4.  Τέζζεπηρ εβδοµάδερ εηήζηα άδεηα θάζε σπόνο µεη’ αποδοσών (θαη’ αναιογία). 

5. Δέθα εµέπερ πποζυπηθή άδεηα/άδεηα θπονηηζηή µεη’ αποδοσών (θαη’ αναιογία), δςο εµέπερ άδεηα µεη’ αποδοσών γηα 

οηθογενεηαθούρ  ιόγοςρ ζε θάζε επηηπεπηή πεπίζηαζε, θαη δςο εµέπερ άδεηα θπονηηζηή άνες αποδοσών γηα θάζε 

επηηπεπηή πεπίζηαζε. 

6.  Άδεηα θοηνοηηθήρ ςπεπεζίαρ γηα ζςµµεηοσή ζε ζώµα ενόπθυν ή γηα δπαζηεπηόηεηερ  πος αθοπούν οπηζµένερ 

πεπηζηάζεηρ έθηαθηερ ανάγθερ ή θςζηθών θαηαζηποθών.  Αςηή ε άδεηα είναη άνες αποδοσών, εθηόρ από ηεν 

ζςµµεηοσή ζε ζώµα ενόπθυν. 

7.  Άδεηα µαθποσπόνηαρ  ςπεπεζίαρ. 

8.  Δεµόζηερ απγίερ θαη ηο δηθαίυµα να πιεπώνεζηε γηα θανονηθέρ ώπερ επγαζίαρ εθείνερ ηηρ εµέπερ. 

9.  Εηδοποίεζε  ηεπµαηηζµού  απαζσόιεζερ  θαη αποδεµίυζε  απόιςζερ. 

10.    Το δηθαίυµα να ιαµβάνοςν οη θαηνούπηοη επγαδόµενοη ηεν Ενεµεπυηηθή  Δήιυζε Fair Work. 
 
 

Πιήπερ ανηίγπαθο ηυν NES βπίζθεηαη ζηο www.fairwork.gov.au. Παπαθαιούµε  να ιάβεηε ςπότε όηη οπηζµένοη όποη ή 

πεπηοπηζµοί µποπεί να ηζσύοςν ζε ζσέζε µε ηα δηθαηώµαηα πος έσεηε γηα NES. Γηα παπάδεηγµα, ςπάπσοςν οπηζµένερ 

εξαηπέζεηρ γηα πεπηζηαζηαθούρ  ςπαιιήιοςρ. 
 

Αν επγάδεζηε γηα επγοδόηε πος ποςιάεη ή µεηαβηβάδεη ηεν επησείπεζή ηος ζε νέο ηδηοθηήηε, οπηζµένα από ηα δηθαηώµαηα ηυν 
NES µποπεί να µεηαθέπονηαη ζηον νέο επγοδόηε. Οπηζµένα δηθαηώµαηα ηυν NES ζαρ ηα οποία µποπεί να µεηαθέπονηαη 
ζςπεπηιαµβάνοςν ηεν πποζυπηθή άδεηα/άδεηα θπονηηζηή, γονηθή άδεηα θαζώρ θαη ηο δηθαίυµά ζαρ να δεηήζεηε εςέιηθηερ 
επγαζηαθέρ πςζµίζεηρ. 

 

►  Σύγσπονερ επγαζηαθέρ ζςµβάζεηρ 

Εθηόρ από ηα NES, µποπεί να θαιύπηεζηε από µηα ζύγσπονε επγαζηαθή ζύµβαζε. Αςηέρ οη επγαζηαθέρ ζςµβάζεηρ θαιύπηοςν 

έναν θιάδο επγαζίαρ ή επάγγειµα θαη παπέσοςν ππόζζεηα εθηειεζηά ειάσηζηα ππόηςπα γηα ηεν απαζσόιεζε.  Υπάπσεη επίζερ 

Μηθηή Επγαζηαθή Σύµβαζε πος ενδέσεηαη να θαιύπηεη ηοςρ επγαδόµενοςρ  πος δεν θαιύπηονηαη από οποηαδήποηε  άιιε 

ζύγσπονε επγαζηαθή ζύµβαζε. 
 

Οη ζύγσπονερ επγαζηαθέρ ζςµβάζεηρ µποπεί να πεπηιαµβάνοςν όποςρ ζσεηηθά µε ηοςρ θαηώηαηοςρ µηζζούρ, ςπεπυπηαθέρ 

αµοηβέρ, µοπθέρ απαζσόιεζερ, εςέιηθηερ πςζµίζεηρ επγαζίαρ, υπάπηο επγαζίαρ, δηαιείµµαηα ανάπαςζερ, ηαξηνοµήζεηρ, 
επηδόµαηα, άδεηερ θαη πποζαςξήζεηρ  αδείαρ, επαγγειµαηηθή  ζςνηαξηοδόηεζε  (superannuation), θαζώρ θαη ηηρ δηαδηθαζίερ γηα 

δηαβούιεςζε, εθπποζώπεζε, θαη επίιςζε δηαθοπών. Μποπεί επίζερ να πεπηέσοςν όποςρ ζσεηηθά µε ηα δηθαηώµαηα 
αποδεµηώζευν  απόιςζερ ζε ζςγθεθπηµένοςρ  επγαζηαθούρ  θιάδοςρ. 

 

Αν είζηε δηεςζςνηήρ ή επγαδόµενορ µε ςτειό εηζόδεµα, ε ζύγσπονε επγαζηαθή ζύµβαζε πος θαιύπηεη ηον θιάδο ή ηο 
επάγγειµά ζαρ µποπεί να µεν ηζσύεη γηα ζαρ. Γηα παπάδεηγµα, όηαν ο επγοδόηερ ζαρ εγγςάηαη εγγπάθυρ όηη ζα αµείβεζηε 

πεπηζζόηεπα  από ηο όπηο ςτειού εηζοδήµαηορ,  ηο οποίο θαζοπίδεηαη ζήµεπα ζηα $108.300 ανά έηορ (θαη πποζαπµόδεηαη 

ηηµαπηζµηθά), δεν ζα ηζσύεη ε ζύγσπονε επγαζηαθή ζύµβαζε, αιιά ζα ηζσύεη ηο NES. 
 

Οη µεηαβαηηθέρ πςζµίζεηρ γηα ηεν θαζηέπυζε ηος ζςζηήµαηορ ζύγσπονυν επγαζηαθών ζςµβάζευν µποπεί να επεπεάζοςν ηεν 
θάιςτε ή ηα δηθαηώµαηά ζαρ ζηο πιαίζηο ηερ ζύγσπονερ επγαζηαθήρ ζύµβαζερ. 

 

►  Σύνατε ζςµθυνηών 

Μποπεί να ζςµµεηέσεηε ζε δηαδηθαζία ζςιιογηθήρ δηαππαγµάηεςζερ όπος ο επγοδόηερ ζαρ, εζείρ ή ο εθππόζυπόρ ζαρ (όπυρ 
ζςνδηθάηο ή άιιορ ανηηππόζυπορ  δηαππαγµαηεύζευν) δηαππαγµαηεύεζηε µηα ζςιιογηθή ζύµβαζε. Εθόζον εγθπηζεί από ηεν 

Fair Work Australia, µηα ζςιιογηθή ζύµβαζε είναη εθηειεζηή θαη πποβιέπεη αιιαγέρ ζηοςρ όποςρ θαη ηηρ ζςνζήθερ απαζσόιεζερ 

πος ηζσύοςν ζηον σώπο επγαζίαρ ζαρ. 

http://www.fairwork.gov.au/
http://www.fairwork.gov.au/
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Υπάπσοςν εηδηθοί θανόνερ ζσεηηθά µε ηεν δηαδηθαζία ζςιιογηθήρ δηαππαγµάηεςζερ. Οη θανόνερ αςηοί αθοπούν ηε 
δηαππαγµάηεςζε, ηεν τεθοθοπία, ηα ζέµαηα πος µποπούν ή δεν µποπούν να πεπηιεθζούν  ζε µηα ζςιιογηθή ζύµβαζε, θαη ηον 

ηπόπο µε ηον οποίο µποπεί να εγθπίνεηαη ε ζύµβαζε από ηεν Fair Work Australia. 
 

Εζείρ θαη ο επγοδόηερ ζαρ έσεηε ηο δηθαίυµα εθπποζώπεζερ  από ανηηππόζυπο  δηαππαγµάηεςζερ θαη ππέπεη να 

δηαππαγµαηεύεζηε µε θαιή πίζηε θαηά ηε δηαππαγµάηεςζε µηαρ ζςιιογηθήρ ζύµβαζερ. Υπάπσοςν επίζερ αςζηεποί θανόνερ 
ζσεηηθά µε ηηρ απεπγηαθέρ θηνεηοποηήζεηρ.  Αν έσεηε επυηήζεηρ γηα ηε ζύνατε, ηποποποίεζε,  ή ηον ηεπµαηηζµό ζςιιογηθών 

ζςµβάζευν, ζα ππέπεη να επηθοηνυνήζεηε µε ηεν Fair Work Australia. 

►  Αηοµηθέρ πςζµίζεηρ εςειηξίαρ 

Η ζύγσπονε επγαζηαθή ζαρ ζύµβαζε ή ζςιιογηθή ζύµβαζε ππέπεη να πεπηιαµβάνεη  όπο εςειηξίαρ. Ο όπορ αςηόρ επηηπέπεη ζε 

ζαρ θαη ζηον επγοδόηε ζαρ να ζςµθυνήζεηε γηα Αηοµηθό Κανονηζµό Εςειηξίαρ (Individual Flexibility Arrangement IFA), ε οποία 
ηποποποηεί ηεν επίδπαζε οπηζµένυν όπυν ηερ ζύγσπονερ επγαζηαθήρ ζαρ ζύµβαζερ ή ηερ ζςιιογηθήρ ζαρ ζύµβαζερ. Οη IFA 

έσοςν ζσεδηαζηεί γηα να ανηαποθπίνονηαη ηόζο ζηηρ δηθέρ ζαρ ανάγθερ, όζο θαη ζηος επγοδόηε ζαρ. Δεν µποπείηε να 
αναγθαζηείηε  να πποβείηε ζε IFA, υζηόζο, αν επηιέξεηε να θάνεηε µηα IFA, ππέπεη να είζηε ζςνοιηθά ζε θαιύηεπε ζέζε. Οη IFA 

ππέπεη να γίνονηαη εγγπάθυρ θαη, αν είζηε θάηυ ηυν 18 εηών, ε IFA ζαρ ππέπεη επίζερ να ςπογπαθεί από ηον γονέα ή 

θεδεµόνα ζαρ. 
 

►  Η ειεςζεπία ηος ζςνεηαηπίδεζζαη  θαη ηα δηθαηώµαηα  ζηο σώπο επγαζίαρ (γενηθέρ θαηοσςπώζεηρ) 

Ο νόµορ δεν ζαρ παπέσεη µόνο δηθαηώµαηα, αιιά δηαζθαιίδεη όηη µποπείηε θαη να ηα εθηειέζεηε. Είναη παπάνοµο να ιάβεη ο 

επγοδόηερ ζαρ δςζµενή µέηπα ενανηίον ζαρ επεηδή έσεηε θάποηο δηθαίυµα ζηον σώπο επγαζίαρ. Σηα δςζµενή µέηπα µποπεί να 
πεπηιαµβάνεηαη ε απόιςζή ζαρ, άπνεζε ππόζιετήρ ζαρ, ςποβηβαζµόρ ζαρ, ή δηαθοπεηηθή µεηασείπηζε ηος αηόµος ζαρ γηα 
ιόγοςρ µεποιεπηηθούρ.  Μεπηθά από ηα δηθαηώµαηα ζηον σώπο επγαζίαρ ζαρ πεπηιαµβάνοςν  ηο δηθαίυµα ειεςζεπίαρ ηος 

ζςνεηαηπίδεζζαη (ζςµπεπηιαµβανοµένος ηος δηθαηώµαηορ να γίνεηε ή όση µέιορ ζυµαηείος), θαη ηο δηθαίυµα να µεν 
µεποιεπηούν παπάνοµα ενανηίον ζαρ, θαη να µεν ζαρ αζθείηαη αζέµηηε επηπποή θαη πίεζε. 

 

Αν έσεηε δεσζεί δςζµενή µέηπα από ηον επγοδόηε ζαρ, µποπείηε να δεηήζεηε βοήζεηα από ηον Fair Work Ombudsman  ή ηεν 

Fair Work Australia (αηηήζεηρ ζσεηηθά µε ηηρ γενηθέρ θαηοσςπώζεηρ  ζε πεπίπηυζε πος αποιςζήθαηε  ππέπεη να ςποβάιιονηαη 

ζηο Fair Work Australia µέζα ζε 60 εµέπερ). 
 

►  Τεπµαηηζµόρ απαζσόιεζερ 

Ο ηεπµαηηζµόρ απαζσόιεζερ µποπεί να ζςµβεί γηα δηάθοποςρ ιόγοςρ, όπυρ όηαν ζευπείζηε πιεονάδον πποζυπηθό, 
παπαηηεζείηε θαη αποιςζείηε. Όηαν ε απαζσόιεζή ζαρ ιήξεη, έσεηε ηο δηθαίυµα να εηζππάξεηε οποηαδήποηε εθθπεµή 
δηθαηώµαηα απαζσόιεζερ. Αςηά µποπεί να πεπηιαµβάνοςν οθεηιόµενοςρ µηζζούρ, πιεπυµή ανηί έγθαηπερ εηδοποίεζερ, 
πιεπυµή γηα ζςζζυπεςµένε εηήζηα άδεηα θαη άδεηα µαθποσπόνηαρ ςπεπεζίαρ, θαζώρ θαη όιερ ηηρ απµόδοςζερ αποδεµηώζεηρ 
απόιςζερ. 

 

Ο επγοδόηερ ζαρ δεν ζα ππέπεη να ζαρ αποιύζεη µε ηπόπο πος είναη «ζθιεπόρ, άδηθορ ή παπάιογορ». Αν ζςµβεί, αςηό 
µποπεί να ζςνηζηά θαηασπεζηηθή  απόιςζε θαη µποπεί να δηθαηούζηε να ςποβάιεηε αίηεζε γηα βοήζεηα ζηεν Fair Work 

Australia. Είναη ζεµανηηθό να ζεµεηυζεί όηη οη αηηήζεηρ ππέπεη να ςποβάιιονηαη  ενηόρ 14 εµεπών από ηεν απόιςζε. Εηδηθέρ 

δηαηάξεηρ ηζσύοςν γηα ηηρ µηθπέρ επησεηπήζεηρ, ζςµπεπηιαµβανοµένος ηος Κώδηθα Δίθαηερ Απόιςζερ γηα ηηρ Μηθπέρ 
Επησεηπήζεηρ.  Γηα πεπαηηέπυ πιεποθοπίερ  ζσεηηθά µε αςηόν ηον θώδηθα, παπαθαιείζηε  να επηζθεθζείηε  ηο 

www.fairwork.gov.au. 
 

►  Δηθαίυµα εηζόδος 

Το δηθαίυµα εηζόδος αναθέπεηαη ζηα δηθαηώµαηα θαη ηηρ ςποσπεώζεηρ ηυν θαηόσυν άδεηαρ (ζςνήζυρ ζςνδηθαιηζηών)  να 

εηζέπσονηαη ζε σώποςρ επγαζίαρ. Ο θάηοσορ ηερ άδεηαρ ππέπεη να έσεη έγθςπε θαη ηζσύοςζα άδεηα εηζόδος από ηεν Fair Work 

Australia θαη, γενηθά, ππέπεη να δώζεη πποεηδοποίεζε 24 υπών γηα ηεν ππόζεζή ηος να εηζέιζεη ζηο σώπο. Η είζοδορ µποπεί 
να είναη γηα ηον ζθοπό δηεξαγυγήρ ζςδεηήζευν, ή γηα ηεν δηεπεύνεζε πηζανών παπαβάζευν  ηυν νόµυν γηα ηοςρ επγαζηαθούρ 

σώποςρ πος επεπεάδοςν µέιορ ηος οπγανηζµού ηος θαηόσος ηερ άδεηαρ ή ζεµάηυν επαγγειµαηηθήρ  ςγείαρ θαη αζθάιεηαρ. Ο 

θάηοσορ άδεηαρ µποπεί να εξεηάδεη ή να ανηηγπάθεη οπηζµένα έγγπαθα, υζηόζο, ηζσύοςν αςζηεποί πεπηοπηζµοί πποζηαζίαρ 
αποππήηος γηα ηον θάηοσο ηερ άδεηαρ, ηεν οπγάνυζήρ ηος θαη ηος επγοδόηε ζαρ. 

 

►  Ο Fair Work Ombudsman θαη ε Fair Work Australia 

Ο Fair Work Ombudsman  είναη ανεξάπηεηορ ζεζπηζµένορ  οπγανηζµόρ πος δεµηοςπγήζεθε  ζηο πιαίζηο ηος νόµος Fair Work 

Act 2009, θαη είναη ςπεύζςνορ γηα ηεν πποώζεζε απµονηθών, παπαγυγηθών θαη ζςνεπγαηηθών Αςζηπαιηανών επγαζηαθών 
σώπυν. Ο Fair Work Ombudsman εθπαηδεύεη ηοςρ επγοδόηερ θαη ηοςρ επγαδόµενοςρ ζσεηηθά µε ηα δηθαηώµαηα θαη ηηρ 
ςποσπεώζεηρ ζηο σώπο επγαζίαρ γηα να εξαζθαιίδεηαη  ε ζςµµόπθυζε  µε ηοςρ νόµοςρ επγαζηαθών σώπυν. Όπος ενδείθνςηαη, 

ο Fair Work Ombudsman ζα αζθεί αγυγέρ ενανηίον ηυν επγοδοηών, ηυν επγαδοµένυν, ή/θαη ηυν ανηηπποζώπυν ηοςρ πος 
παπαβηάδοςν ηοςρ νόµοςρ επγαζηαθών σώπυν. 

 

Αν σπεηάδεζηε πεπαηηέπυ πιεποθοπίερ από ηον Fair Work Ombudsman, µποπείηε να επηθοηνυνήζεηε µε ηεν Γπαµµή 
Πιεποθοπηών  Fair Work (Fair Work Infoline) ζηο 13 13 94 ή επηζθεθζείηε ηο www.fairwork.gov.au. 

 

Η Fair Work Australia είναη ηο εζνηθό δηθαζηήπηο επγαζηαθών ζσέζευν πος ζςζηάζεθε ζύµθυνα µε ηον Fair Work Act 2009. 

Η Fair Work Australia είναη ανεξάπηεηορ θοπέαρ πος είναη εξοςζηοδοηεµένορ να εθηειεί µηα ζεηπά ιεηηοςπγηών πος ζσεηίδονηαη 
µε ηο δίσης αζθαιείαρ ηυν θαηώηαηυν µηζζών θαη ζςνζεθών επγαζίαρ, ζςιιογηθών δηαππαγµαηεύζευν, απεπγηαθών 

θηνεηοποηήζευν, επίιςζερ δηαθοπών, ηεπµαηηζµού  απαζσόιεζερ  θαη άιιυν δεηεµάηυν επγαζηαθών σώπυν. 
 

Εάν σπεηάδεζηε πεπαηηέπυ πιεποθοπίερ, µποπείηε να επηθοηνυνείηε µε ηεν Fair Work Australia ζηο 1300 799 675 ή 
επηζθεθζείηε ηο www.fwa.gov.au. 

 
Η Ενεµεπυηηθή Δήιυζε Fair Work ζςνηάζζεηαη θαη δεµοζηεύεηαη από ηον Fair Work Ombudsman ζύµθυνα µε ηεν παπάγπαθο 124  ηος Fair Work Act 2009. 
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