MISSOC - Σύστημα Αμοιβαίας Πληροφόρησης για την Κοινωνική Προστασία/Κοινωνική Ασφάλεια
Από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1990, το “Σύστημα Αμοιβαίας Πληροφόρησης για την Κοινωνική Προστασία/Κοινωνική Ασφάλεια”
(MISSOC) έχει εξελιχθεί σε μια κεντρική βάση πληροφοριών που παρέχει αναθεωρημένα και εκτενή δεδομένα σχετικά με τα συστήματα
κοινωνικής προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τις τρείς χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία. Η βάση
πληροφοριών MISSOC είναι εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονική και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες όχι μόνο να βρίσκουν περιγραφικές ή
λεπτομερείς πληροφορίες για την κοινωνική προστασία σε μια συγκεκριμένη χώρα, αλλά και να συγκρίνουν τα αντίστοιχα συστήματα
διαφόρων χωρών, ιδιαίτερα με τη βοήθεια δομημένων πινάκων. Η βάση πληροφοριών MISSOC είναι προσβάσιμη σε όλους, δωρεάν.

Σε ποιούς απευθύνεται
το MISSOC;

Δίκτυο MISSOC

Το MISSOC βασίζεται στην στενή συνεργασία
μεταξύ:
•
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Γενική
Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης,
Unit D/3 Ενεργός Γήρανση, Συντάξεις,
Υγειονομική περίθαλψη, Κοινωνικές
Υπηρεσίες
•
των Εθνικών Ανταποκριτών: ένα δίκτυο
επίσημων εκπροσώπων εθνικών
υπουργείων ή θεσμικών οργάνων,
αρμόδιων για το τομέα της κοινωνικής
προστασίας
•
της Γραμματείας MISSOC: μια ομάδα
ειδικών που έχουν διοριστεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε άτομα ή οργανισμούς που αναζητούν
πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική
προστασία σε άλλες χώρες ή που
επιθυμούν να συγκρίνουν, να μελετήσουν
και να αναλύσουν τα διάφορα συστήματα
κοινωνικής προστασίας. Το MISSOC
ενδιαφέρει κυρίως:
•
Πολίτες και εταιρίες που διακινούνται στο
εξωτερικό
•
Ερευνητές και σπουδαστές
•
Δημόσιες Αρχές και Διοικήσεις
Κοινωνικής Ασφάλειας
•
Διαμορφωτές πολιτικής
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Βάση πληροφοριών MISSOC
Βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώνονται και ενημερώνονται από τους Εθνικούς Ανταποκριτές το δίκτυο MISSOC παρέχει περιγραφικές,
θεματικές και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική προστασία στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά (και σε 21 ακόμα γλώσσες
χωρών της ΕΕ/του ΕΟΧ για τους Οδηγούς Κοινωνικής Ασφάλειας).
Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη βάση πληροφόρησης μέσω του www.missoc.org ή του http://ec.europa.eu/missoc. Περιλαμβάνονται:

Συγκριτικοί πίνακες: λεπτομερείς, συγκρίσιμες και αναθεωρημένες πληροφορίες, δύο φορές το χρόνο (κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο) σχετικά
με τα Σχέδια κοινωνικής προστασίας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, οι οποίες παρουσιάζονται σε μορφή 12 πινάκων, καθένας από τους
οποίους χωρίζεται σε πολλές κατηγορίες. Οι πληροφορίες για κάθε χώρα στους πίνακες συμπληρώνονται από επιβεβαιωμένα στοιχεία τα
οποία παρέχουν μια οριζόντια πληροφόρηση στις βασικές έννοιες και αρχές κάθε τομέα κοινωνικής προστασίας. Οι δώδεκα αυτοί πίνακες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:
I. Χρηματοδότηση
II. Υγειονομική περίθαλψη
III. Ασθένεια - παροχές σε χρήμα
IV. Μητρότητα/πατρότητα

Διαγράμματα και
περιγραφές σχετικά

με την οργάνωση
της κοινωνικής
προστασίας σε

κάθε χώρα, που
ενημερώνονται δύο
φορές το χρόνο, κάθε
Ιανουάριο και Ιούλιο.

V. Ανικανότητα
VI. Γήρας
VII. Επιζώντες
VIII. Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές
ασθένειες

Μια περιγραφή
της κοινωνικής

προστασίας

των αυτοτελώς
εργαζομένων σε
κάθε χώρα, που
ενημερώνεται δύο
φορές το χρόνο, κάθε
Ιανουάριο και Ιούλιο.

Οδηγοί Κοινωνικής Ασφάλειας
MISSOC: επισκόπηση των κυριότερων
θεμάτων των τομέων κοινωνικής
προστασίας σε κάθε χώρα, η οποία
αποσκοπεί στο να επεξηγήσει τα
συστήματα σε γλώσσα κατανοητή στο
ευρύ κοινό, ιδιαίτερα για τους πολίτες
που μετακινούνται εντός Ευρώπης. Οι
Οδηγοί ενημερώνονται μία φορά το
χρόνο (κάθε Ιούλιο) και διατίθενται σε
24 γλώσσες χωρών της ΕΕ/του ΕΟΧ.

IX. Οικογενειακά επιδόματα
X. Ανεργία
XI. Ελάχιστοι πόροι διαβίωσης
XII. Μακροπρόθεσμη φροντίδα

Ενημέρωση
MISSOC: ετήσια

επισκόπηση των
κυριότερων τάσεων
που επικρατούν
στο χώρο των
συστημάτων
κοινωνικής
προστασίας.

Ανάλυση MISSOC:
αναλυτική
επισκόπηση για
τις πιο σημαντικές
εξελίξεις σε
επιλεγμένα
θέματα κοινωνικής
προστασίας.
Καταρτίζεται δύο
φορές το χρόνο.

Επικοινωνήστε μαζί μας: MISSOC Secretariat – 37, Rue Van Campenhout – B-1000 Brussels - BELGIUM
Tηλ.: + 32 2 736 14 79 – Φαξ: + 32 2 736 23 89 – E-mail: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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