
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο νόμος Building and Construction Industry Long Service Payments Act 1986 (ο Νόμος) παρέχει το δικαίωμα 
μεταφοράς της μακροχρόνιας υπηρεσίας σε εργαζόμενους που έχουν δουλέψει στον οικοδομικό και κατασκευαστικό 
κλάδο NSW για δέκα (10) έτη, ανεξάρτητα από το αν έχουν εργαστεί για πολλαπλούς εργοδότες ή ως εργολάβοι. Ο 
Long Service Corporation (Οργανισμός Μακροχρόνιας Υπηρεσίας) (ο Οργανισμός) είναι το θεσμοθετημένο σώμα 
που έχει συσταθεί από την Κυβέρνηση της NSW για τη διαχείριση του προγράμματος μεταφοράς της μακροχρόνιας 
υπηρεσίας.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ
Δεν υπάρχει κανένα κόστος για την ένταξη εργοδοτών ή εργαζομένων στο πρόγραμμα, καθώς χρηματοδοτείται από 
φορολογική εισφορά που επιβάλλεται σε κατασκευαστικά έργα στη NSW. Ο εργολάβος που κάνει την αίτηση, ή το 
πρόσωπο για το οποίο πραγματοποιείται το έργο, υποχρεούται να καταβάλει την φορολογική εισφορά.

ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
Το πρόγραμμα καλύπτει εργαζόμενους και εργολάβους που εκτελούν οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες 
στον κλάδο όπου το ύψος της αμοιβής καθορίζεται βάσει μιας συγκεκριμένης σύμβασης. Εδώ μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνονται μαθητευόμενοι, διευθυντές εργασίας και περιστασιακοί υπάλληλοι.

ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
Το πρόγραμμα δεν καλύπτει τους εργαζόμενους που: είναι υπάλληλοι κυβερνητικών οργανισμών της Κοινοπολιτείας, 
Πολιτειών, Επικρατειών ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης· δεν εκτελούν επιλέξιμες οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες· 
εκτελούν εργασίες που δεν ανήκουν στον οικοδομικό και κατασκευαστικό κλάδο. Παραδείγματα εργαζομένων που δεν 
καλύπτονται από το πρόγραμμα (μη επιλέξιμες ασχολίες) περιλαμβάνουν το προσωπικό γραφείου, μηχανολόγους, 
μηχανικούς, οδηγούς φορτηγών, τοπογράφους, εκτιμητές και αρχιτέκτονες.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ένας εργοδότης με υπαλλήλους που εκτελούν επιλέξιμες οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες στη NSW, 
πρέπει να εγγραφεί ως εργοδότης στο πρόγραμμα. Για να εγγραφείτε πηγαίνετε στις Online Services (Διαδικτυακές 
Υπηρεσίες) στη διεύθυνση www.longservice.nsw.gov.au/online-portal, επιλέξτε το Register as an Employer και 
συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο στο διαδίκτυο.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Εντός επτά (7) ημερών από τότε που αρχίζει ή σταματά μια επιλέξιμη εργασία ο εργαζόμενος (περιλαμβανομένων και 
περιστασιακών), ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει ειδοποιήσεις έναρξης και λήξης μέσω των Online Services 
στη διεύθυνση www.longservice.nsw.gov.au/online-portal

Οι εργολάβοι είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή της δικής τους υπηρεσίας μέσω ενός εγγεγραμμένου Φορολογικού 
Πράκτορα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταθέτουν ετήσιες Employer Returns (Φορολογικές Δηλώσεις Εργοδοτών) 
αναφέροντας λεπτομερώς τις ημέρες που εργάστηκαν οι υπάλληλοί τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 
Η περίοδος απασχόλησης καταγράφεται ως πιστώσεις υπηρεσιών που συσσωρεύονται με τον καιρό στο δικαίωμα 
μακροχρόνιας υπηρεσίας του εργαζομένου. Οι φορολογικές δηλώσεις Employer Returns μπορούν να ολοκληρωθούν 
τον Ιούλιο μέσω των Online Services στο www.longservice.nsw.gov.au/online-portal
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Όταν ένας εργαζόμενος εκτελεί έναν συνδυασμό επιλέξιμων και μη επιλέξιμων εργασιών, οι επιλέξιμες εργασίες 
πρέπει να καταγράφονται ως μερική απασχόληση. Οι πιστώσεις υπηρεσιών πρέπει να υποβάλλονται μόνο όταν 
οι εργαζόμενοι εκτελούν επιλέξιμες οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες για περισσότερο από το ήμισυ της 
κανονικής τους εργάσιμης ημέρας.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ NSW
Το πρόγραμμα καλύπτει μόνο τις εργασίες που εκτελούνται στη NSW. Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε 
άλλες πολιτείες ή επικράτειες θα πρέπει να καταγράφονται στο πρόγραμμα στην εν λόγω πολιτεία ή επικράτεια. 
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σε κάθε πολιτεία και επικράτεια μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Ausleave στο  
www.ausleave.com.au

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
Πριν από την καταβολή της πληρωμής σε έναν εργαζόμενο σύμφωνα με το νόμο Long Service Leave Act 1955, ο 
Εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει τον Οργανισμό. Στη συνέχεια, θα εκδοθεί ένα έντυπο Αίτησης Εργοδότη για να 
το συμπληρώσει ο Εργοδότης και να το επιστρέψει με αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής για την περίοδο αυτή. Για 
πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις του Εργοδότη στο πλαίσιο του Long Service Leave Act 1955, επικοινωνήστε 
με το NSW Office of Industrial Relations (Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων ΝΝΟ) στο 13 16 28.

Ένας υπάλληλος δεν μπορεί να λάβει πληρωμή από τον Οργανισμό για την ίδια περίοδο που τον έχει πληρώσει ο 
εργοδότης του.

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Αρχεία πρέπει να τηρούνται για κάθε εργαζόμενο και περιλαμβάνουν: φύλλα ωρών εργασίας ή αρχεία παρουσίας· 
όνομα και διεύθυνση· αριθμό μητρώου· εργασία που εκτελέστηκε· σύμβαση βάσει της οποίας πληρώνεται· 
λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν πληρωμές βάσει του νόμου Long Service Leave Act 1955· το συνολικό αριθμό ημερών 
που ασχολήθηκε με οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες.

Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται για τους επιλέξιμους υπαλλήλους για έξι χρόνια μετά την τελευταία καταχώρηση. 
Επιθεωρητές του Οργανισμού εξουσιοδοτούνται να εισέρχονται σε χώρους επιχειρήσεων για τον έλεγχο λογιστικών 
βιβλίων και αρχείων.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Κυρώσεις μεταξύ $2.200 έως $5.500 μπορεί να επιβληθούν σε εργοδότες που: δεν συμμορφώνονται με τον Νόμο· 
παρέχουν παραπλανητικές πληροφορίες· παρεμποδίζουν έναν Επιθεωρητή να ασκεί τα καθήκοντά του.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση  
www.longservice.nsw.gov.au, να μας στείλετε email στο info@longservice.nsw.gov.au ή να καλέσετε τη 
Γραμμή Βοήθειας στο 13 14 41 μεταξύ 8.30πμ και 5.00μμ Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Αν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε το TIS National στο 13 14 50 και ζητήστε τους να 
καλέσουν τον οργανισμό Long Service Corporation στο 13 14 41 ή για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.tisnational.gov.au
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