Α΄.ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Σκοπός της Κ.Α. είναι η απονομή παροχών στους αμέσως και εμμέσως ασφαλισμένους, όταν στο
πρόσωπο εκάστου εμφανισθεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος και ο ασφαλισμένος επικαλεσθεί τη συνδρομή
του φορέα. Οι παροχές αυτές διακρίνονται αφενός σε βραχυχρόνιες, για κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων,
των οποίων οι συνέπειες επιφέρουν επιπτώσεις μικρής χρονικής διάρκειας (ασθένεια, μητρότητα,
ανεργία κλπ) και αφετέρου σε μακράς διάρκειας ή ισόβιες παροχές, όπως είναι οι συντάξεις λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
Ασφαλιστικοί κίνδυνοι – Ασφαλιστικοί κλάδοι. Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι που καλύπτει η Κ.Α. είναι :
Το γήρας, η αναπηρία, ο θάνατος, η ασθένεια, η μητρότητα και η ανεργία. Οι αυτοί κίνδυνοι
επικρατούν και σε διεθνές επίπεδο.
Για λόγους διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης, η Κ.Α. τους ομοειδείς κινδύνους τους συνενώνει σε
ένα κλάδο. Έτσι έχουν προκύψει οι ασφαλιστικοί κλάδοι:
α΄. Συντάξεων, για τη χορήγηση περιοδικών κατά μήνα παροχών λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου.
Στη χώρα μας ο κλάδος αυτός έχει διπλή υπόσταση. Κάθε ασφαλισμένος μισθωτός δικαιούται δυο
συντάξεις, την κύρια και την επικουρική.
β΄. Παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος, για την χορήγηση ιατρικής, νοσοκομειακής και
φαρμακευτικής περίθαλψης ως και κάθε άλλης όμοιας σε είδος παροχής.
γ΄. Παροχών ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα, για την καταβολή επιδόματος ασθενείας,
μητρότητας και εξόδων κηδείας κ.ά.
Οι παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, από ορισμένα ταμεία αντιμετωπίζονται από ενιαίο Κλάδο.
Το εργατικό ατύχημα, αναλόγως των συνεπειών που επιφέρει τούτο αντιμετωπίζεται από έναν ή
πλείονες διαδοχικά κλάδους από τους ανωτέρω α-γ.
Ανεργίας, για την επιδότηση λόγω ανεργίας. Για όλους τους μισθωτούς της χώρας, πλην του
προσωπικού του τύπου, ο κίνδυνος αυτός καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ. Στον Οργανισμό τούτο
λειτουργούν και κάποιοι Λογαριασμοί μικρότερης εμβέλειας (π.χ.: Στρατευμένων μισθωτών, ΔΛΟΕΜ,
Αφερεγγυότητας εργοδότου, ΛΑΕΚ).
ε΄. Πρόνοια, για τη χορήγηση εφάπαξη αποζημίωσης με τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων στον
κλάδο τούτο. Η παροχή του είδους τούτου αφορά σε ορισμένες κατηγορίες μισθωτών υπέρ των οποίων
λειτουργούν ιδιαίτεροι φορείς ή ομώνυμοι κλάδοι ασφάλισης εντεταγμένοι οργανικά σε ευρύτερου
ασφαλιστικού φάσματος φορείς.
Ασφαλιστική περίπτωση. Η εμφάνιση, λοιπόν, ενός ασφαλιστικού κινδύνου από τους ανωτέρω α-ε
στον ασφαλισμένο ή το προστατευόμενο ασφαλιστικά από αυτό μέλος της οικογενείας του και η
αναζήτηση αρμοδίως της συνδρομής του ασφαλιστικού φορέα για τη λήψη της αντίστοιχης παροχής
καλείται "ασφαλιστική περίπτωση", η οποία συνιστά λόγον απονομής της αντίστοιχης παροχής
εφόσον συντρέχουν και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

