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Με έμφαση στις ανάγκες του πελάτη και υπευθυνότητα, η κοινωνική ασφάλιση στην Αυστρία
προσφέρει προστασία από τους κινδύνους της ασθένειας, του γήρατος και των εργατικών
ατυχημάτων. Επηρεάζει σημαντικά την κοινωνική συνοχή, την ευημερία και τη δημοκρατία στην
Αυστρία. Σε παγκόσμια κλίμακα, η Αυστρία κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά την
ποιότητα ζωής και το σύστημα υγείας.
Η ασφάλεια υγείας αναλαμβάνει κυρίως τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ασχέτως
του ύψους των εισφορών που καταβλήθηκαν. Με το πέρας του ενεργού βίου, η συνταξιοδοτική
ασφάλεια εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση του επιπέδου ζωής. Η ασφάλεια κατά των
ατυχημάτων προλαμβάνει τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες και αμβλύνει
τις συνέπειές τους. Οι παροχές χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των ασφαλισμένων και των
εργοδοτών, ενώ οι συντάξεις επιδοτούνται σε κάποιο βαθμό και από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στον τομέα της υγείας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην πρόληψη καθώς και στην προώθηση ενός
υγιούς τρόπου ζωής. Στόχος μας είναι να προβάλλουμε μια αντίληψη που δίνει έμφαση στην
προάσπιση της σωματικής υγείας τόσο στις ώρες της εργασίας όσο και στον ελεύθερο χρόνο.
Σημαντική θέση κατέχουν για μας επίσης, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας – ώστε να
αποφεύγονται τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και η πρόωρη έξοδος από
τον ενεργό βίο – καθώς και η αποκατάσταση των παθόντων.
Το παρόν φυλλάδιο σάς προσφέρει μια σύνοψη του συστήματος, των αρχών και της οργάνωσης
της κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστρία.
Dr. Hans Jörg Schelling
Πρόεδρος
Γενική Ομοσπονδία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Αυστρίας
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Το
κοινωνικής in Österreich
Dieσύστημα
Sozialversicherung
ασφάλισης στην Αυστρία

Το
δίκτυο
Institutionen
κοινωνικής ασφάλειας
Το κοινωνικό κράτος εγγυάται την ασφάλεια κάθε πολίτη. Το κοινωνικό
δίκτυο εξασφαλίζει την ιατρική περίθαλψη, την αποκατάσταση τραυματιών
ή ασθενών και την οικονομική εξασφάλιση στην τρίτη ηλικία και σε
περίπτωση ανάγκης.

Κοινωνική ασφάλιση
Ασφάλεια υγείας
Ασφάλεια κατά των ατυχημάτων
Συνταξιοδοτική ασφάλεια

ΚΑ με τη
στενή έννοια

ΚΑ με την
ευρύτερη
έννοια

Ταμεία ανεργίας
Υποχρεωτική ασφάλιση
Παροχές εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
Χρηματοδότηση κυρίως μέσω εισφορών

Κοινωνικές παροχές
Οικογενειακό επίδομα, επίδομα περίθαλψης, επίδομα παιδικής φροντίδας
κλπ. Παροχές για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και τα θύματα του
πολέμου. Μέριμνα για θύματα του Γ’ Ράιχ κλπ.
Υποστήριξη σε οικογένειες και κρατική
αρωγή σε συγκεκριμένα άτομα
Παροχές όποτε πληρούνται οι νομικές
προϋποθέσεις
Χρηματοδότηση από τον γενικό κρατικό προϋπολογισμό

Κοινωνική πρόνοια
Υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες
Οίκοι ευγηρίας και κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων
Οικονομική βοήθεια κλπ.

Το «τελευταίο καταφύγιο» στα πλαίσια της κοινωνικής ασφάλισης
Εξασφάλιση του ελάχιστου ορίου διαβίωσης
σε περίπτωση ανέχειας ή ανάγκης
Χρηματοδότηση από τον γενικό κρατικό προϋπολογισμό
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Η
κοινωνική
ασφάλιση in Österreich
Die
Sozialversicherung
στην Αυστρία

Θεσμοί
Institutionen

Η κοινωνική ασφάλεια αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τη συνοχή της
σύγχρονης κοινωνίας μας. Οι ρίζες του τρόπου οργάνωσής της ωστόσο, πάνε
μέχρι το μεσαίωνα.

ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συνταξιοδοτική ασφάλεια
Ίδρυμα Συνταξιοδοτικής
Ασφάλισης

ασφάλεια κατά των
ατυχημάτων

ασφάλεια υγείας
9
περιφερειακά
ταμεία
υγείας

6 κλαδικά
ταμεία
υγείας

Γενικό Ίδρυμα
Ασφάλισης Ατυχημάτων

Ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης εμπορίου και βιομηχανίας
Ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης των αγροτών
Ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης σιδηροδρομικών υπαλλήλων και μεταλλευτικού κλάδου
Ίδρυμα κοινωνικής
ασφάλισης του
Συμβολαιογραφικού
Συλλόγου της Αυστρίας

Ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης των δημοσίων
υπαλλήλων

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ 2011

Κοινωνικές δαπάνες 88,3 δισ. ευρώ = 29,4% του ΑΕΠ

Συνταξιοδοτική ασφάλεια 11,3 %
Ασφάλεια υγείας
4,7 %
Ασφάλεια κατά ατυχημάτων 0,5 %
Άλλες κοινωνικές δαπάνες 12,9 %
(συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων,
οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα
ανεργίας κλπ.)
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Η αυτοδιοίκηση της
αυστριακής κοινωνικής ασφάλισης

Η αυτοδιοίκηση
στην Αυστρία

Με τον όρο αυτοδιοίκηση εννοούμε την εκχώρηση καθηκόντων του
δημοσίου στις άμεσα ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες.

ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Επαγγελματική
αυτοδιοίκηση στις
κλαδικές οργανώσεις
που προβλέπει ο νόμος

Τοπική
αυτοδιοίκηση
στους δήμους και
τις κοινότητες

Αυτοδιοίκηση
της κοινωνικής
ασφάλισης

π. χ. εργατικά,
οικονομικά, αγροτικά,
ιατρικά, φαρμακευτικά
επιμελητήρια ή
σύλλογοι

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ:
την ανεξαρτησία από το κράτος
τη συμμετοχή σημαντικών κοινωνικών ομάδων
μια δημοκρατική διοίκηση κοντά στον ασφαλισμένο
μια ολιγοδάπανη οργάνωση χωρίς περιττή γραφειοκρατία
την ενίσχυση του αισθήματος αλληλεγγύης
την αποφόρτιση και αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης

Η αυστριακή κοινωνική ασφάλιση, ήδη από το ξεκίνημά της στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οργανώνεται σύμφωνα με τις αρχές της
αυτοδιοίκησης: Εκπρόσωποι των ασφαλισμένων και των εργοδοτών
προΐστανται της διοίκησης της κοινωνικής ασφάλισης. Το κράτος διατηρεί
δικαίωμα εποπτείας.
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Οι αρχές της κοινωνικής
ασφάλισης στην Αυστρία

Αλληλεγγύη

Αλληλεγγύη αποκαλούμε μια πράξη συνειδητής προσφοράς προς τον
συνάνθρωπο, η οποία βασίζεται στην επίγνωση του γεγονότος ότι οι
άνθρωποι εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΙΛΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΞΕΝΩΝ

άτυπη

θεσμοθετημένη

προσωπική

κοινωνική

απλή δομή

σύνθετη δομή

με συναισθηματικό φόρτο

συναισθηματικά ουδέτερη

σφαιρική

εξειδικευμένη
κοινωνική δικαιοσύνη

αλληλεγγύη

ευημερία

ελευθερία

ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ:
Στην πλευρά των εισφορών υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ ατόμων με
υψηλό και χαμηλό εισόδημα.
Στην πλευρά των παροχών έχουμε την εξισορρόπηση ανάμεσα σε αυτούς
που έχουν περισσότερη ή λιγότερη ανάγκη.
Μέσω της κοινωνικής ισορροπίας οι συγγενείς α’ βαθμού απολαμβάνουν
επίσης τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης.
Στη συνταξιοδοτική ασφάλεια υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ του ενεργού
πληθυσμού και των συνταξιούχων = συμβόλαιο των γενεών.
Οι εργοδότες συμβάλλουν επίσης στη χρηματοδότηση.
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Οι αρχές της κοινωνικής
ασφάλισης στην Αυστρία

Υποχρεωτική
ασφάλιση
Η υποχρεωτική ασφάλιση, που εντάσσει όλον σχεδόν τον ενεργό πληθυσμό
στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεί πάγιο χαρακτηριστικό της
κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστρία.

Απόρροια της όποιας επαγγελματικής δραστηριότητας
είναι η υποχρεωτική ασφάλιση
που παρέχει ασφαλιστική προστασία.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:
Η ασφάλιση γίνεται υποχρεωτικά, βάσει νόμου.
Η προστασία παρέχεται άμεσα με την έναρξη της ασφάλισης
(υποχρεωτικά ακόμη και εάν προϋπήρξε σοβαρή ασθένεια…) και χωρίς
αναμονή.
Ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός των ασφαλισμένων εγγυάται τη μέγιστη
κατανομή του ρίσκου.
Παρέχεται δυνατότητα ασφάλισης στενών συγγενών χωρίς επιπλέον
εισφορές.
Το ύψος της εισφοράς είναι ανεξάρτητο από τον ατομικό κίνδυνο.
Το πλήθος των ασφαλισμένων ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της
κοινωνικής ασφάλειας απέναντι στους συμβαλλόμενους (γιατρούς,
φαρμακοποιούς κλπ.).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:
Ο καθένας πρέπει να φροντίσει μόνος του για την ασφάλισή του.
Επιλογή κινδύνων μεταξύ ατόμων που κινδυνεύουν περισσότερο ή
λιγότερο (χωρίς να υπάρχει υποχρέωση να γίνονται δεκτοί οι πρώτοι).
Μεγαλύτερα ή και επιπλέον ασφάλιστρα για γυναίκες, παιδιά και
χρόνιους ασθενείς.
Περισσότερη γραφειοκρατία.
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Οι αρχές της κοινωνικής
ασφάλισης στην Αυστρία

Καμία επιλογή
κινδύνων
Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται σε όλους τους ασφαλισμένους ασχέτως
ατομικού κινδύνου.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

δεν μπορεί να απορρίψει κάποιον
που υποχρεούται να ασφαλίσει
βάσει νόμου.

μπορούν να αρνηθούν να
ασφαλίσουν άτομα με αυξημένο
κίνδυνο (αυξημένες πιθανότητες
επαγγελματικού ατυχήματος, ηλικία,
βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό κλπ.)
Οι ιδιωτικές ασφάλειες συνήθως
περιλαμβάνουν στις συμφωνίες
τους τον αποκλεισμό από τις
παροχές σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, όπως την
καθυστέρηση πληρωμών.

Η κοινωνική ασφάλιση επίσης δεν
μπορεί να αρνηθεί να ασφαλίσει
άτομα με αυξημένο κίνδυνο
(φορείς του AIDS, άτομα με
σοβαρές αναπηρίες κλπ.).

Η κοινωνική ασφάλιση δεν κάνει καμία διάκριση ανάμεσα σε
χαμηλόμισθους και υψηλόμισθους, νέους και ηλικιωμένους, άνδρες και
γυναίκες, χρόνιους ασθενείς και άτομα που σφύζουν από υγεία, ούτε στο
ποσοστό των εισφορών, ούτε στις παροχές που προσφέρει. Οι ιδιωτικές
ασφάλειες συνήθως αποτελούν μια συμπληρωματική ασφάλιση για
συγκεκριμένες παροχές (π.χ. καλύτερη κατηγορία δωματίου σε νοσοκομείο,
επικουρική σύνταξη).
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Οι αρχές της κοινωνικής
ασφάλισης στην Αυστρία

Μη κερδοσκοπική
Η κοινωνική ασφάλιση υποχρεούται από τον νόμο να χρησιμοποιεί τις
εισφορές των ασφαλισμένων στοχευμένα και οικονομικά, ενώ αποβλέπει
κυρίως στο κοινωνικό και όχι στο οικονομικό όφελος.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:
Η κοινωνική ασφάλιση στην
Αυστρία συνολικά το 2011
Ιδιωτικές ασφάλειες στην Αυστρία
(χωρίς τη διαφήμιση)

2,1%

6,1%

Ιδιωτικές ασφάλειες στην Αυστρία
(με τη διαφήμιση)

15–30%

Η κοινωνική ασφάλιση προσφέρει παροχές υψηλής ποιότητας σε όλους
τους ασφαλισμένους. Στα 100 ευρώ εισφορών, τα 97,9 ευρώ δαπανώνται
για παροχές στους ασφαλισμένους.

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η χρηματοδότηση των συντάξεων
που προβλέπει ο νόμος γίνεται σε
διανεμητική βάση. Με άλλα λόγια,
οι συντάξεις που πληρώνονται
χρηματοδοτούνται άμεσα από τις
εισφορές του ενεργού πληθυσμού. Σε
αυτές προστίθεται η ομοσπονδιακή
συνεισφορά από τον γενικό κρατικό
προϋπολογισμό.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΒΑΣΗ
Το σύστημα σε κεφαλαιοποιητική
βάση συνεπάγεται ο καθένας να
αποταμιεύει για τη δική του σύνταξη.
Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται
κυρίως ως συμπληρωματική
του κρατικού συνταξιοδοτικού
συστήματος, ώστε να εξισορροπείται
η απώλεια εισοδήματος κατά την
τρίτη ηλικία.

κανένα επενδυτικό ή
πληθωριστικό ρίσκο

ο καθένας φροντίζει για τη δική
του σύνταξη

γρήγορη και οικονομική
συγκέντρωση των εισφορών

διαφορετικά ασφάλιστρα και
παροχές

ενίσχυση του αισθήματος
αλληλεγγύης

επενδυτικό και πληθωριστικό
ρίσκο

μικρή διοικητική δαπάνη

μεγαλύτερη διοικητική δαπάνη
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Η κοινωνική ασφάλιση
στην Αυστρία

Προστασία

Με τους τρεις κλάδους των ασφαλειών υγείας, συνταξιοδότησης και
ατυχημάτων, η κοινωνική ασφάλιση στην Αυστρία προσφέρει πλήρη
προστασία. Σχεδόν σύσσωμος ο πληθυσμός της Αυστρίας καλύπτεται
τουλάχιστον από έναν κλάδο του αυστριακού συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

2 εκατομμύριο άνθρωποι

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
καλύπτει σε περίπτωση ασθένειας και
μητρότητας περί τους 8,4 εκατομμύρια
ανθρώπους.

8,4 εκ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
καλύπτει σε περιπτώσεις εργατικού
ατυχήματος ή επαγγελματικής
ασθένειας περί τους 6,1 εκατομμύρια
ανθρώπους.

6,1 εκ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
συντάξεις γήρατος, χηρείας, ορφάνιας
καθώς και αναπηρίας για τουλάχιστον
5,8 εκατομμύρια ανθρώπους.

5,8 εκ.

ΕΣΟΔΑ της κοινωνικής
ασφάλισης το 2011

ΕΞΟΔΑ της κοινωνικής
ασφάλισης το 2011

Εισφορές των
ασφαλισμένων και
των εργοδοτών
περ. 40,0 δισ. ευρώ

Ασφάλεια υγείας
περ. 14,7 δισ. ευρώ

Λοιπά έσοδα
περ. 10,5 δισ. ευρώ

Συνταξιοδότηση
περ. 34,1 δισ. Ευρώ

Ασφάλεια κατά των
ατυχημάτων
περ. 1,4 δισ. ευρώ

Λοιπά έσοδα, π.χ.:
Εισφορές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, κυρίως για ασφαλιστικές περιόδους
χωρίς εισφορές στην ασφάλεια συνταξιοδότησης (περ. 6,6 δισ. ευρώ)
κάλυψη δαπανών αντισταθμιστικής επιδότησης (περ. 1,0 δισ. ευρώ)
συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα (περ. 0,1 δισ. ευρώ)
κάλυψη δαπανών για παροχές μητρότητας (περ. 0,3 δισ. ευρώ)
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Κοινωνική
συνταξιοδοτική ασφάλεια

Μέριμνα για
την τρίτη ηλικία
Περί τα 3,6 εκατομμύρια του ενεργού πληθυσμού στην Αυστρία συμμετέχουν
στη συνταξιοδοτική ασφάλιση. Η κοινωνική συνταξιοδοτική ασφάλεια
είναι μακράν η σημαντικότερη ασφάλεια για την τρίτη ηλικία στην Αυστρία.
Εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των
ηλικιωμένων.

Οι παροχές της κοινωνικής συνταξιοδοτικής ασφάλειας:
σύνταξη γήρατος
πρόωρη σύνταξη γήρατος για μακροχρόνια ασφαλισμένους (με
μεταβατική περίοδο)
σύνταξη για άτομα με μειωμένη ικανότητα εργασίας (ανικανότητα
απόκτησης εισοδήματος)
σύνταξη βαρέων επαγγελμάτων
σύνταξη χηρείας και ορφάνιας
μέτρα αποκατάστασης
πρόληψη ασθένειας

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης εξαρτάται από τη διάρκεια της ασφάλισης, τη
βάση υπολογισμού και, στις συντάξεις γήρατος, από την ηλικία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

(σύνολο δικαιούχων τον Δεκέμβριο του 2012: 2.273.628)

σύνταξη γήρατος 1.554.432
σύνταξη χηρείας
(άνδρες)
43.161
σύνταξη ορφάνιας
48.508
σύνταξη χηρείας
(γυναίκες)
419.188
σύνταξη αναπηρίας
(ανικανότητα άσκησης
επαγγέλματος ή απόκτησης
εισοδήματος)

208.339
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Κοινωνική
συνταξιοδοτική ασφάλεια

Μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και οι χαμηλοί δείκτες γεννητικότητας
αλλάζουν την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού. Το σύστημα συνταξιοδότησης
είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που δημιουργούν οι εξελίξεις
αυτές, εφόσον υπάρξουν έγκαιρες μεταρρυθμίσεις που θα το προσαρμόσουν
στα νέα δεδομένα.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ
2010

23

23 έτη
εκπαίδευση

1970

19 έτη

58

35 έτη
εργασιακός βίος

σύνταξη

43 έτη

19

83

25 έτη

11 έτη

62

73

Ποσοστό των συνταξιούχων επί του συνολικού πληθυσμού
2010

26%

1970

17%

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (αριθμός συνταξιούχων
ανά 1.000 κατοίκους)

Η πληθυσμιακή πυραμίδα το 2010
και η πρόγνωση για το 2060
ηλικία σε έτη
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Κοινωνική
ασφάλεια κατά των ατυχημάτων

Μέριμνα σε περίπτωση
εργατικού ατυχήματος
Ο αριθμός των ατόμων που είχαν ασφαλιστεί κατά των ατυχημάτων, το 2011
ανήλθε κατά ετήσιο μέσο όρο σε 6,1 εκατομμύρια. Η ασφάλεια κατά των
ατυχημάτων καλύπτεται κατά 95,7% από τις εισφορές των εργοδοτών και
κατά 4,3% από άλλους πόρους (τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό και το
ταμείο οικογενειακής αρωγής).

Οι παροχές της κοινωνικής ασφάλειας κατά
των ατυχημάτων:
πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών
ασθενειών
υγειονομική περίθαλψη στον χώρο εργασίας
θεραπεία επιπτώσεων ατυχημάτων
αποκατάσταση
αποζημίωση μετά από εργατικά ατυχήματα και
επαγγελματικές ασθένειες, π.χ. αναπηρική σύνταξη, παροχές σε χήρες/
ους και ορφανά, συμπληρωματικές εφάπαξ αποζημιώσεις κλπ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΗΤΡΙΕΣ

Από το 1977, ο μαθητικός και φοιτητικός πληθυσμός εντάσσεται στην
κοινωνική ασφάλεια κατά των ατυχημάτων. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων που
σχετίζονται με την εκπαίδευσή τους, δικαιούνται παροχές της ασφάλειας
κατά των ατυχημάτων: π.χ. ατυχήματα καθοδόν από και προς το σχολείο,
κατά την ώρα του μαθήματος, σε εκδρομές και σε μαθήματα σκι. Το ατύχημα
πρέπει να αναφερθεί στον ασφαλιστικό φορέα. Η αναφορά αυτή αποτελεί
νομική υποχρέωση της διεύθυνσης του σχολείου. Δεν υποχρεούνται να
καταβάλουν εισφορές οι ασφαλισμένοι/ες μαθητές/ήτριες και φοιτητές/
ήτριες. Η χρηματοδότηση καλύπτεται από τις γενικές εισφορές και το ταμείο
οικογενειακής αρωγής.

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Μια μαθήτρια ή ένας μαθητής παθαίνει στη διάρκεια του μαθήματος σκι
ένα περίπλοκο κάταγμα στο πόδι. Πρέπει να μεταφερθεί με ελικόπτερο από
το σημείο του ατυχήματος. Ακολουθεί μια δεκαπενθήμερη νοσηλεία σε
νοσοκομείο ατυχημάτων. Στη συνέχεια αποθεραπεύεται επί 21 ημέρες σε
κέντρο αποκατάστασης.
Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 16.600 ευρώ.
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Κοινωνική
ασφάλεια υγείας

Μέριμνα σε
περίπτωση ασθένειας
Σήμερα, περί τα 8,4 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή 99,9% του πληθυσμού της
Αυστρίας, απολαμβάνουν την προστασία της κοινωνικής ασφάλειας υγείας.

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Πρόληψη
- «βιβλιάριο μητέρας-παιδιού»
- ιατρικές εξετάσεις για νέους/ες
- προληπτικές εξετάσεις
- πολιτικές προάσπισης της υγείας
Ασθένεια
- ιατρική και οδοντιατρική υποστήριξη
- νοσηλεία
- φάρμακα
- ιατρική περίθαλψη στο σπίτι
- ψυχοθεραπεία
- διάγνωση από κλινικούς ψυχολόγους
- ιατρική αποκατάσταση
- εργοθεραπεία
- επίδομα ασθένειας
- αποζημίωση δαπανών (π.χ. ιατρός επιλογής)
- επιδοτήσεις δαπανών (π.χ. τεχνητές οδοντοστοιχίες)
Παραϊατρικά βοηθήματα (π.χ. ορθοπεδικά πέλματα)
και εξαρτήματα (π.χ. αναπηρικά αμαξίδια)
Μητρότητα
- νοσηλεία
- επίδομα λοχείας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(χωρίς νοσοκομειακή περίθαλψη, έξοδα αποκατάστασης, επιδόματα
ασθένειας κλπ.):
ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ
ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΙΣΧΙΟΥ
ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

€
880,–
€ 6.130,–
€ 11.440,–

Με μηνιαία εισφορά 81 ευρώ, ο ασφαλισμένος ή η ασφαλισμένη καθώς
και η οικογένειά του/της απολαμβάνουν πλήρη προστασία: Περίθαλψη από
ιδιώτη ειδικό, νοσηλεία κλπ. Περί τα 25% των προστατευόμενων ατόμων
είναι συγγενείς που ασφαλίζονται χωρίς επιπλέον εισφορές.
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Κοινωνική
ασφάλεια υγείας

Πρόσβαση στις
παροχές
Με την ηλεκτρονική κάρτα (e-card), οι ασφαλισμένοι μπορούν να
εκμεταλλευτούν τις ιατρικές παροχές χωρίς να καταβάλουν μετρητά. Η αρχή
αυτή αποκαλείται παροχή σε είδος.

Οι ασφαλιστικοί φορείς συνάπτουν συμφωνίες με γιατρούς ή άλλους
συμβαλλόμενους (φαρμακοποιούς, φυσιοθεραπευτές/εύτριες κλπ.).
Οι συμβαλλόμενοι γιατροί υποχρεούνται να θεραπεύσουν τους
ασθενείς που διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα (e-card). Χρεώνουν τις
παροχές τους άμεσα στο ταμείο υγείας.
Οι περισσότεροι ασφαλισμένοι καταβάλλουν ένα ετήσιο τέλος
εξυπηρέτησης 10 ευρώ, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες συμμετέχουν με ποσοστό 20% στην αμοιβή των
γιατρών. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες απαλλαγής.
Η αρχή της παροχής σε είδος εξασφαλίζει την απλή πρόσβαση σε
ιατροφαρμακευτικές παροχές, χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(1990 έως 2011, σε εκ. ευρώ):

Ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες
Περίθαλψη σε ιδρύματα
Παραϊατρικά βοηθήματα και εξαρτήματα
Διοικητικές δαπάνες
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Η Κοινωνική ασφάλιση
στο διαδίκτυο

www.sozialversicherung.at

Την κοινωνική ασφάλιση θα την βρείτε και στο διαδίκτυο! Με τον τρόπο αυτό
οι πελάτες μπορούν αν επικοινωνήσουν γρήγορα και άμεσα με την ασφάλειά
τους. Η «ηλεκτρονική κοινωνική ασφάλιση»: μια πρωτοπόρα διαδικτυακή
πρωτοβουλία όλων τον φορέων της κοινωνικής ασφάλισης για μια καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών.

ESV – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
πληροφορίες για τις ασφάλειες υγείας, κατά ατυχημάτων και συνταξιοδότησης
αιτήσεις και μπροσούρες που μπορείτε να «κατεβάσετε»
κατάσταση ασφαλιστικών δεδομένων, μάθετε την ασφαλιστική σας κατάσταση
επίκαιροι πίνακες για την κοινωνική ασφάλιση στην Αυστρία
συμβουλές υγείας
κουίζ γύρω από την κοινωνική ασφάλιση και την υγεία
ανταπόκριση (feedback)
ενημέρωση για τον λογαριασμό σας (λογαριασμό σύνταξης)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:
ΑΠΛΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ
Τα φάρμακα που γράφει ο/η ιατρός ή χορηγεί χωρίς συνταγή ο/η φαρμακοποιός, καταγράφονται σε ηλεκτρονικό μητρώο. Έτσι εντοπίζονται πιο εύκολα
οι επιθυμητές ή ανεπιθύμητες αλληλοεπιδράσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη
ήδη κατά την συνταγογράφηση.
Επίσης, ο/η φαρμακοποιός ελέγχει κατά την αγορά κάποιου φαρμάκου χωρίς
συνταγή, εάν αυτό συμβαδίζει με τα φάρμακα που ήδη χορηγούνται. Έτσι,
όλες οι ενεργές ουσίες των φαρμάκων ταιριάζουν μεταξύ τους.
Εκτυπώνοντας την ατομική λίστα φαρμακευτικής αγωγής μπορείτε να δείτε
με μια ματιά όλα τα φάρμακα που λαμβάνονται κατά την παρούσα περίοδο.
Ο/η ιατρός ή φαρμακοποιός μπορούν να εντοπίσουν με ακόμη μεγαλύτερη
ασφάλεια τυχόν αλληλεπιδράσεις.
Η e-card είναι το κλειδί για τα καλά φυλαγμένα δεδομένα της
φαρμακευτικής σας αγωγής.
Ένα κοινό εγχείρημα, στο οποίο συμβάλλουν με τις εμπειρίες και την
τεχνογνωσία τους όλοι οι σημαντικοί συντελεστές του συστήματος υγείας.
Πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες www.gesundheit.gv.at
και www.chipkarte.at
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