ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Η παρούσα δημοσίευση περιλαμβάνει πληροφορίες και οδηγίες από τις 19 Μαρτίου 2020.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Ποιος δικαιούται να λάβει ασφάλιση ανεργίας λόγω διακοπής λειτουργίας του εργοδότη;
Ένας/μία υπάλληλος που έχει απολυθεί ή του/της οποίου/ας οι ώρες έχουν μειωθεί είναι επιλέξιμος/η για να
υποβάλει αίτηση για ασφάλιση ανεργίας από την Πολιτεία, ανεξάρτητα από το αν ο εργοδότης προτίθεται να
ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά στο μέλλον.
Είναι επιλέξιμος ένας ανεξάρτητος εργολάβος για παροχές ασφάλισης ανεργίας;
Όχι. Είναι ανεξάρτητος εργολάβος δεν είναι επιλέξιμος για παροχές ασφάλισης ανεργίας; Γενικά, ένας
εργαζόμενος είναι ανεξάρτητος εργολάβος εάν ο πληρωτής του έχει το δικαίωμα να ελέγχει ή να κατευθύνει
μόνο το αποτέλεσμα της εργασίας (και όχι τον τρόπου που εκτελείται η εργασία).
Το αν ο εργαζόμενος είναι «ανεξάρτητος εργολάβος» ή «υπάλληλος», εξαρτάται από τις περιστάσεις κάθε
περίπτωσης. Εάν πιστεύετε ότι έχετε κατηγοριοποιηθεί εσφαλμένα ως ανεξάρτητος εργολάβος, ενώ θα έπρεπε
να έχετε ταξινομηθεί ως υπάλληλος, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο. Μπορείτε επίσης να
υποβάλετε αίτηση για παροχές ασφάλισης ανεργίας και η Πολιτεία θα καθορίσει εάν είστε επιλέξιμοι.
Σε ποια βήματα πρέπει να προβεί ένα άτομο για να λάβει ασφάλιση ανεργίας;
Για να λάβει ένα άτομο ασφάλιση ανεργίας, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία Εργασίας (Department
of Labor) της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Υπάρχουν δύο τρόποι να υποβάλετε αίτηση:
Υποβάλετε αίτηση online στο ny.gov/services/get-unemployment-assistance κατά τις ακόλουθες ώρες:





Δευτέρα - Πέμπτη: 7:30 π.μ. – 7:30 μ.μ.
Παρασκευή: 7:30 π.μ. – 5 μ.μ.
Σάββατο: Οποιαδήποτε ώρα
Κυριακή: Έως τις 7 μ.μ.

Υποβάλετε αίτηση τηλεφωνικά στο 1-888-209-8124 κατά τη διάρκεια αυτών των παρατεταμένων ωρών:




Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 π.μ. – 7:30 μ.μ.
Παρασκευή: 8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Σάββατο: 7:30 π.μ. – 8:00 μ.μ.

Πόσο σύντομα μπορεί ένα άτομο να υποβάλει απαίτηση για ασφάλιση ανεργίας;
Μεμονωμένα άτομα μπορούν να υποβάλουν απαίτηση μόλις απολυθούν ή μειωθούν οι ώρες εργασίας τους.
Λόγω του μεγάλου όγκου αιτήσεων που υποβλήθηκαν, η Υπηρεσία Εργασίας εφάρμοσε ένα νέο σύστημα
αιτήσεων με βάση το πρώτο γράμμα του επωνύμου του αιτούντος:





A – F : Δευτέρα
G – N : Τρίτη
O – Z : Τετάρτη
Εάν παραλείψατε να υποβάλετε απαίτηση την ημέρα σας: Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο

Όλες οι απαιτήσεις ισχύουν από τη Δευτέρα της εβδομάδας κατά την οποία κατατέθηκαν. Η ημέρα της
εβδομάδας κατά την οποία κατατέθηκε η απαίτηση δεν θα καθυστερήσει οποιαδήποτε πληρωμή ασφάλισης
ανεργίας.
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Πόσο σύντομα θα αρχίσει να λαμβάνει ασφάλιση ανεργίας ένα επιλέξιμο άτομο;
Τα μεμονωμένα άτομα θα πληρωθούν για την πρώτη εβδομάδα ανεργίας, έως το πολύ 26 εβδομάδες σε μία
περίοδο ενός έτους. Υπό ορισμένες περιστάσεις, η Πολιτεία μπορεί να παρατείνει την καταβολή των παροχών
ανεργίας πέραν των 26 εβδομάδων.
Τι πρέπει να δείξει ένας πρώην υπάλληλος για να αποδείξει την επιλεξιμότητά του/της για παροχές
ασφάλισης ανεργίας;
Ο πρώην υπάλληλος πρέπει (1) να αποδείξει πρόσφατο εργασιακό ιστορικό, (2) να είναι εκτός εργασίας χωρίς
δικό του/της σφάλμα, (3) να είναι έτοιμος/η, πρόθυμος/η και ικανός/ή να εργαστεί και (4) να αναζητεί ενεργά
απασχόληση.


Σημείωση: Αν και η κρίση του ιού COVID-19 μπορεί να αποτρέψει έναν πρώην υπάλληλο από το να
«αναζητεί ενεργά απασχόληση», έως τις 13/3/2020, η Πολιτεία δεν έχει χαλαρώσει αυτή την απαίτηση.

Μπορεί ένας πρώην υπάλληλος να λάβει πληρωμή για οποιεσδήποτε αχρησιμοποίητες ημέρες ασθενείας ή
διακοπών που έχουν συγκεντρωθεί, εάν απολυθεί χωρίς δικό του/της σφάλμα;
Οι υπάλληλοι θα πρέπει να ελέγξουν την πολιτική του πρώην εργοδότη τους για να καθορίσουν εάν οφείλονται
πληρωμές για ημέρες διακοπών. Εάν ένας υπάλληλος δικαιούταν ημέρες διακοπών από τον πρώην εργοδότη
του/της και δεν έλαβε πληρωμή για αυτές μετά την απόλυσή του/της, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην
Υπηρεσία Εργασίας της Πολιτείας της ΝΥ. Στην πόλη της Νέας Υόρκης, ο εργοδότης δεν είναι νομικά
υποχρεωμένος να πληρώσει έναν πρώην υπάλληλο για αχρησιμοποίητες ημέρες ασθενείας, αλλά ορισμένοι
εργοδότες ενδέχεται να έχουν πολιτικές για να το πράξουν.
Δικαιούται ένας μετανάστης εργαζόμενος ασφάλιση ανεργίας;
Ναι, αλλά ο εργαζόμενος γενικά πρέπει να έχει έγκριση για εργασία τόσο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων
αποδοχών του/της, όσο και κατά την υποβολή της αίτησης για παροχές.
Πόση ασφάλιση ανεργίας θα λαμβάνει ένα άτομο;
Ένα άτομο θα λάβει από $104 έως $504 την εβδομάδα, ανάλογα με τις προηγούμενες αποδοχές του/της.
Καθορίζει η Πόλη εάν ένας πρώην υπάλληλος δικαιούται να λάβει ασφάλιση ανεργίας;
Όχι. Αυτός ο καθορισμός γίνεται από την Υπηρεσία Εργασίας της Πολιτείας της ΝΥ, όχι από την Πόλη ή τον
εργοδότη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Τι πρέπει να κάνει ένας πρώην υπάλληλος για να συνεχίσει να λαμβάνει την ασφάλιση υγείας;
Ο πρώην υπάλληλος μπορεί να:
1. Επισκεφθεί τον ιστότοπο της Υπηρεσίας Υγείας της Πολιτείας της ΝΥ (https://nystateofhealth.ny.gov/) για
να αγοράσει κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης στην αγορά της Πολιτείας ή
2. Επικοινωνήσει με τον πρώην εργοδότη του/της για να αγοράσει συνέχιση ασφάλισης υγείας στο πλαίσιο
του προγράμματος COBRA, ώστε να συνεχίσει την ασφάλιση υγείας από την εργασία του/της, εάν η
Πολιτεία διαπιστώσει ότι ο υπάλληλος είναι επιλέξιμος και ότι το πρόγραμμα υγείας του εργοδότη πληροί
τις προϋποθέσεις.
Τι γίνεται αν ο πρώην υπάλληλος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή δεν μπορεί να πληρώσει για τις παραπάνω
επιλογές ασφάλισης υγείας;
Ο πρώην υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο NYC Care για να λάβει υπηρεσίες που
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προσφέρονται από την Υπηρεσία Υγείας της Πολιτείας της NY + τα Νοσοκομεία.
 Σημείωση: Το NYC Care δεν είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης, αλλά εγγυάται τις υπηρεσίες που προσφέρει
η NYC Health + τα Νοσοκομεία, με μειωμένη τιμή ανάλογα με το εισόδημα και το μέγεθος της οικογένειας.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΟΗΘΕΙΑ
Με ποιες νομικές υπηρεσίες χωρίς κόστος μπορούν να επικοινωνήσουν οι εργαζόμενοι για περαιτέρω βοήθεια;





Legal Aid Society: (888) 663-6880
Legal Services NYC: (917) 661-4500
New York Legal Assistance Group: (212) 613-5000
Unemployment Action Center: (212) 998-6568
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