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Βοήθεια στη γλώσσα
Υπάρχουν αλλαγές στη νομοθεσία της Αυστραλίας για
τις σχέσεις στο χώρο εργασίας από 1 Ιουλίου 2009.
Οι νέοι νόμοι περιγράφουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που έχουν οι άνθρωποι στην εργασία.
Οι αλλαγές επηρεάζουν τους περισσότερους χώρους
εργασίας της Αυστραλίας.
Ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
είναι σχετικά με:
• τι θα πρέπει να πληρώνονται οι εργαζόμενοι
• τα δικαιώματα άδειας και τις συνθήκες εργασίας
• τα αρχεία που πρέπει να τηρούν οι εργοδότες
• τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι και οι
εργοδότες μπορούν να βρουν βοήθεια αν έχουν
πρόβλημα στο χώρο εργασίας
• την αποφυγή διακρίσεων, για παράδειγμα,
λόγω φυλής, φύλου, σεξουαλικής προτίμησης,
ηλικίας, σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας,
ή οικογενειακής κατάστασης.

Ποιος μπορεί να βοηθήσει;
Υπάρχουν 2 οργανισμοί στο νέο δημόσιο σύστημα
για τις σχέσεις στο χώρο εργασίας.

Το Fair Work Ombudsman:
• παρέχει συμβουλές και ενημέρωση για τη
νομοθεσία της Αυστραλίας στο χώρο εργασίας
• ελέγχει την τήρηση και ερευνά παραβάσεις της
κρατικής νομοθεσίας για το χώρο εργασίας
• δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο
χώρο εργασίας
• παρέχει πληροφορίες και μέσα στις
μικρές επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερες
πληροφορίες;
•

Ε πικοινωνήστε με τη Γραμμή Πληροφόρησης
του Fair Work στο 13 13 94.

•

Γ ια μεταφράσεις, επικοινωνήστε με την
Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας
(TIS) στο 131 450 με χρέωση τοπικής
κλήσης 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την
εβδομάδα.

Είναι το Fair Work Commission και το Fair
Work Ombudsman.
Το Fair Work Commission είναι η δημόσια δικαστική
επιτροπή για τις σχέσεις στο χώρο εργασίας.
Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο με την εξουσία να
εκτελεί μια σειρά από λειτουργίες που αφορούν:
•
•
•
•
•
•

τ ο δίχτυ προστασίας των κατώτατων μισθών και
των συνθηκών απασχόλησης
τη διαδικασία διαπραγματεύσεων στις
επιχειρήσεις
την απεργιακή κινητοποίηση
την επίλυση διαφορών
τη λήξη της περιόδου απασχόλησης
άλλα θέματα στο χώρο εργασίας.

Fair Work Infoline: 13 13 94 www.fairwork.gov.au
O Fair Work Ombudsman δεσμεύεται να σας παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες.
Οι πληροφορίες που περιέχει αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο είναι γενικής φύσεως. Αν δεν είστε σίγουροι για το πώς ισχύουν στη δική σας περίπτωση, μπορείτε να καλέσετε
τη γραμμή πληροφοριών στο 13 13 94 ή μιλήστε με επαγελλματικό αντιπρόσωπο συνδικαλιστικού σώματος, επαγγελματικού συλλόγου, ή των εργασιακών σχέσεων.
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