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Πρόλογος 
Η ανάγκη μόνιμης περίθαλψης προκύπτει συνήθως 
απροσδόκητα. Οι λόγοι για αυτό είναι πολλοί, όπως 
ένα ατύχημα ή μια σοβαρή ασθένεια. Φέρνει τους 
συμμετέχοντες αντιμέτωπους με μεγάλες προκλήσεις 
και συνδέεται με πολλά ερωτήματα. Είτε πρόκειται για 
άτομα που φροντίζουν συγγενείς είτε για ανθρώπους 
που χρειάζονται οι ίδιοι βοήθεια. Σε ποιόν πρέπει να 
στραφώ; Που μπορώ να βρω την απαραίτητη 
υποστήριξη και φροντίδα; Αυτά και άλλα παρόμοια 
ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν το ταχύτερο 
δυνατόν.  
 
Σκοπός του φυλλαδίου "Ανάγκη μόνιμης περίθαλψης - Τι κάνουμε τώρα;" είναι να 
βοηθήσει περαιτέρω σε αυτήν την περίπτωση. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη 
δυνατότητα στους ασθενείς να παραμείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο στο οικείο 
και οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς και να έχουν σε μεγάλο βαθμό μια 
ανεξάρτητη ζωή. Με τους τρεις νόμους περί ενίσχυσης της περίθαλψης, ο νομοθέτης 
καλυτέρεψε τις παροχές, εισήγαγε μια νέα έννοια της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης 
και ενίσχυσε το τοπικό επίπεδο. 
 
Για να σας προσφέρουμε μια επισκόπηση των εκάστοτε επιλογών υποστήριξης, το 
παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για την "ανάγκη 
μόνιμης περίθαλψης" και τις παροχές ασφάλισης περίθαλψης.  
 
Για τη κυβέρνηση είναι σημαντικό, όλα τα άτομα που έχουν ανάγκη μόνιμης 
περίθαλψης στη Βάδη-Βυρτεμβέργη να λαμβάνουν μια οσο το δυνατόν καλύτερη 
φροντίδα και οι συγγενείς και άλλα αντίστοιχα άτομα που παρέχουν περίθαλψη να 
υποστηρίζονται με κάθε τρόπο.  
 
 
 
 
Manne Lucha MdL 
Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης 
Βάδη-Βυρτεμβέργη 

  



Περιεχόμενα: 
 

Πρόλογος .................................................................................................................. 3 

Περιεχόμενα: ............................................................................................................. 4 

Επισκόπηση για το βασικό περιεχόμενο   
των νόμων περί ενίσχυσης της περίθαλψης ............................................................. 5 

Περίθαλψη και φροντίδα στο σπίτι ............................................................................ 8 

Φροντίδα στο σπίτι με αλλοδαπό προσωπικό ........................................................ 14 

Φροντίδα στο σπίτι με επαγγελματική βοήθεια ....................................................... 16 

Φροντίδα στο σπίτι με επιπλέον υποστήριξη .......................................................... 22 

Μερική ή πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη και φροντίδα ...................................... 25 

Έξοδα εξωτερικής περίθαλψης και  φροντίδας ....................................................... 27 

Έξοδα μερικής και πλήρους νοσοκομειακής περίθαλψης και φροντίδας ................ 30 

Οικονομικές παροχές για την ασφάλιση περίθαλψης .............................................. 32 

Φορολογικές ελαφρύνσεις για περίθαλψη και μέριμνα ............................................ 38 

Πληροφορίες και συμβουλές που αφορούν στην περίθαλψη .................................. 40 

Αν υπάρχουν ερωτήσεις ......................................................................................... 42 

Οι σημειώσεις μου .................................................................................................. 43 

 



 

Επισκόπηση για το βασικό περιεχόμενο των νόμων περί ενίσχυσης της περίθαλψης | 5 

Επισκόπηση για το βασικό περιεχόμενο  
των νόμων περί ενίσχυσης της περίθαλψης 

► Τι είναι οι βαθμίδες φροντίδας και τι σημαίνει η νέα έννοια 
της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης; 

Οι πέντε βαθμίδες φροντίδας αντικαθιστούν από την 1η Ιανουαρίου 2017 τα 
μέχρι τώρα τρία επίπεδα φροντίδας. Επιτρέπουν την προσαρμογή του είδους 
και του εύρους της ασφάλισης περίθαλψης στις εκάστοτε ατομικές ικανότητες 
και ανάγκες ανεξάρτητα από τις σωματικές, διανοητικές ή ψυχικές διαταραχές. 

Η βαθμίδα φροντίδας προσδιορίζεται με τη βοήθεια ενός εργαλείου αξιολόγησης 
ειδικό για τη φροντίδα. Συγχρόνως, δίνεται έμφαση σε ποιο βαθμό μπορεί 
κάποιος να διαχειριστεί ανεξάρτητα την καθημερινή του ζωή. Οι πέντε βαθμίδες 
φροντίδας κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα από τις μικρότερες επιδράσεις στην 
ανεξαρτησία ή τις ικανότητες (βαθμίδα φροντίδας 1) έως τις μεγαλύτερες 
επιδράσεις στην ανεξαρτησία ή τις ικανότητες, οι οποίες συνεπάγονται ειδικές 
απαιτήσεις στη μέριμνα περίθαλψης (βαθμίδα φροντίδας 5).  

Έτσι, όλα τα άτομα που έχουν ανάγκη μόνιμης περίθαλψης έχουν ισότιμη 
πρόσβαση στις παροχές περίθαλψης, ανεξάρτητα από το αν η ανάγκη 
περίθαλψης οφείλεται σε σωματικές, γνωστικές ή διανοητικές αιτίες. 

 

► Πού μπορεί να υποβληθεί αίτηση για τις παροχές 
περίθαλψης; 

Οι παροχές από την ασφάλιση περίθαλψης χορηγούνται μόνο κατόπιν αίτησης. 
Η ιδιότητα μέλους σε ένα νόμιμο ταμείο ασφάλισης συνδέεται κατά κανόνα 
αυτόματα και με την ιδιότητα μέλους στο υπαγόμενο ταμείο ασφάλισης 
ασθενείας. Επομένως, η αίτηση για τις παροχές από την ασφάλιση περίθαλψης 
πρέπει να υποβάλλεται σε αυτό το ταμείο περίθαλψης. Τα άτομα με ιδιωτική 
ασφάλιση υποβάλλουν αίτηση στις ιδιωτικές ασφαλιστικές τους εταιρείες. 
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► Πώς γίνεται η αξιολόγηση για τον καθορισμό της  
ανάγκης μόνιμης περίθαλψης; 

Μόλις υποβληθεί αίτηση για τις παροχές από την ασφάλιση περίθαλψης, το 
ταμείο περίθαλψης αναθέτει στην Ιατρική Υπηρεσία της ασφάλισης ασθενείας ή 
σε άλλους ανεξάρτητους πραγματόγνωμες την αξιολόγηση για τον καθορισμό 
της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης.  

Οι πραγματόγνωμες εξετάζουν τις ικανότητες του ατόμου ευρύτερα σε 
διαφορετικούς τομείς της ζωής. Κατόπιν ρωτάνε το άτομο που έχει ανάγκη 
μόνιμης περίθαλψης τι μπορεί να κάνει μόνο του στην καθημερινή του ζωή και 
που χρειάζεται βοήθεια. Λαμβάνουν υπόψη εκτός από τις σωματικές βλάβες και 
τους διανοητικούς ή ψυχικούς περιορισμούς.  

Αποφασιστικής σημασίας για την ύπαρξη της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης 
είναι οι επιδράσεις στην υγεία που σχετίζονται με την ανεξαρτησία ή την 
ικανότητα στους παρακάτω έξι τομείς της ζωής: 

1. Κίνηση  
π.χ. σε ποιο βαθμό μπορεί να μετακινηθεί μόνο του το ενδιαφερόμενο άτομο 
και κατά πόσο μπορεί να αλλάξει τη στάση του σώματος του; 

2. Γνωστικές και επικοινωνιακές ικανότητες  
π.χ. πώς προσανατολίζεται τοπικά και χρονικά το ενδιαφερόμενο άτομο 
στην καθημερινή του ζωή; Μπορεί να αποφασίζει για τον εαυτό του; Μπορεί 
το ενδιαφερόμενο άτομο να πραγματοποιεί προφορικές συζητήσεις και να 
ενημερώνει για τις ανάγκες του; 

3. Συμπεριφορά και ψυχικά προβλήματα  
π.χ. πόσο συχνά χρειάζεται βοήθεια το ενδιαφερόμενο άτομο λόγω ψυχικών 
προβλημάτων; 

4. Αυτοφροντίδα 
π.χ. πόσο ανεξάρτητο είναι το ενδιαφερόμενο άτομο στην καθημερινή του 
ζωή σε ό,τι αφορά στην σωματική του υγιεινή, την κατανάλωση φαγητού και 
νερού; 

5. Αντιμετώπιση ή ανεξάρτητη διαχείριση των απαιτήσεων και 
επιβαρύνσεων που σχετίζονται με ασθένεια ή θεραπεία  
π.χ. ποια υποστήριξη είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση και τη 
θεραπεία μιας ασθένειας – π.χ. παροχή φαρμάκων, αλλαγή ταμείου; 

►►►  
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►►► 

6. Οργάνωση της καθημερινής ζωής και των κοινωνικών επαφών  
π.χ. σε ποιο βαθμό μπορεί το ενδιαφερόμενο άτομο να οργανώσει μόνο του 
το ημερήσιο του πρόγραμμα ή να συναναστραφεί με άλλους;      

Η κάθε βαθμίδα περίθαλψης εξαρτάται από το βαθμό που περιορίζεται η 
ανεξαρτησία ή οι ικανότητες του ατόμου που έχει ανάγκη μόνιμης περίθαλψης. 
Όσο πιο υψηλή είναι η βαθμίδα περίθαλψης, τόσο περισσότερες είναι οι 
παροχές περίθαλψης. 

 

► Ποιες βασικές παροχές της ασφάλισης περίθαλψης 
υπάρχουν συνοπτικά; (Εκτενής παρουσίαση στη σελίδα 24) 

 
Βαθμίδες 
φροντίδας 

Χρηματικές 
παροχές 
εξωτερική 
περίθαλψη σε 
ευρώ μηνιαίως 

Παροχές σε 
είδος 
εξωτερική 
περίθαλψη 
μέχρι ένα 
συγκεκριμένο 
ποσό σε ευρώ 
μηνιαίως 

Ποσό 
διευκόλυνση
ς 
εξωτερική 
περίθαλψη 
μέχρι ένα 
συγκεκριμένο 
ποσό σε ευρώ 
μηνιαίως 
(ανάλογα με το 
σκοπό)  

Ποσό 
παροχών 
νοσοκομειακή 
περίθαλψη σε 
ευρώ  
μηνιαίως 

Βαθμίδα 
φροντίδας 1   125 ευρώ 125 ευρώ 

Βαθμίδα 
φροντίδας 2 316 ευρώ 689 ευρώ 125 ευρώ 770 ευρώ 

Βαθμίδα 
φροντίδας 3 545 ευρώ 1.298 ευρώ 125 ευρώ 1.262 ευρώ 

Βαθμίδα 
φροντίδας 4 728 ευρώ 1.612 ευρώ 125 ευρώ 1.775 ευρώ 

Βαθμίδα 
φροντίδας 5 901 ευρώ 1.995 ευρώ 125 ευρώ 2.005 ευρώ 
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Περίθαλψη και φροντίδα στο σπίτι 

► Ποιά διευκόλυνση υπάρχει για συγγενείς που παρέχουν 
την περίθαλψη; 

Πριν από την ανάληψη μιας κατ' οίκον φροντίδας θα πρέπει να σκεφτείτε καλά 
αν είστε σε θέση και έτοιμοι να την αναλάβετε.  

Για τη διευκόλυνση των συγγενών που παρέχουν την περίθαλψη προσφέρονται 
η πρόσληψη βοηθού με την ώρα ή με πλήρες ωράριο, η αξίωση χρήσης 
προσφορών υποστήριξης ή η αξίωση χρήσης των παροχών εξωτερικής 
περίθαλψης. 

 

► Μπορεί η φροντίδα να αναληφθεί από προσωπικό που 
προσλάβατε οι ίδιοι; 

Μπορείτε εσείς ως άτομο που έχει ανάγκη μόνιμης περίθαλψης και ως 
οικογένειες που παρέχουν την περίθαλψη, να βοηθηθείτε μερικώς ή πλήρως 
από προσωπικό που προσλάβατε οι ίδιοι.  

Ως εργοδότης, μπορείτε στα πλαίσια του συμφωνημένου ωραρίου εργασίας να 
ορίσετε πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η φροντίδα. Έχετε, ωστόσο, και την 
υποχρέωση, να καταβάλετε εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και φόρο 
μισθωτών υπηρεσιών, να τηρείτε του κανονισμούς περί ωραρίου εργασίας και 
να παρέχετε άδεια. 

 

► Τι είναι οι απασχολούμενοι με μειωμένο ωράριο και οι 
βραχυχρόνια απασχολούμενοι; 

Η μισθωτή απασχόληση με μειωμένο ωράριο σε νοικοκυριό ισχύει, όταν η 
αμοιβή από αυτήν την απασχόληση δεν ξεπερνά κατά βάση τα 450 ευρώ το 
μήνα. 

Η βραχυχρόνια απασχόληση ισχύει, όταν η απασχόληση βάσει σύμβασης ή 
βάσει είδους περιορίζεται σε έως τρεις μήνες ή 70 εργάσιμες ημέρες (ισχύουν 
έως 31/12/2018). Αν η μηνιαία αμοιβή υπερβαίνει τα 450 ευρώ, τότε πρόκειται 
για βραχυχρόνια απασχόληση μόνο όταν αυτή δεν ασκείται επαγγελματικά. 
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► Ποιές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται για τους 
απασχολούμενους με μειωμένο ωράριο; 

Εκτός από την αμοιβή η εργοδότρια ή ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει για 
μισθωτή απασχόληση με μειωμένο ωράριο σε νοικοκυριό κατά κανόνα το πολύ 
14,8 % της αμοιβής σε εισφορές (κατ' αποκοπή εισφορές για ασφάλιση 
ασθενείας και συντάξεων, εισφορές για την κάλυψη εξόδων σε περίπτωση 
ασθένειας και εγκυμοσύνης ή μητρότητας, εισφορές για τη νομοθετημένη 
ασφάλιση ατυχημάτων και κατ' αποκοπή φόρο). 

Το νοικοκυριό δηλώνει την απασχόληση με μειωμένο ωράριο με μια επιταγή 
απασχόλησης καθολικών υπηρεσιών στο Κεντρικό Γραφείο Απασχόλησης 
Μειωμένου Ωραρίου (για στοιχεία επικοινωνίας βλέπε παρακάτω). Πρόκειται για 
ένα έντυπο, το οποίο συμπληρώνεται από το νοικοκυριό που παρέχει την 
εργασία, υπογράφεται από την ή τον απασχολούμενο με μειωμένο ωράριο κι 
έπειτα αποστέλλεται στο Κεντρικό Γραφείο Απασχόλησης Μειωμένου Ωραρίου.  

Το Κεντρικό Γραφείο Απασχόλησης Μειωμένου Ωραρίου λαμβάνει τις εισφορές 
και τους φόρους από τον τραπεζικό λογαριασμό του εργοδότη ή της 
εργοδότριας. Γι' αυτό πρέπει συγχρόνως να παρασχεθεί μια "εξουσιοδότηση 
χρέωσης". 

 

► Ποιές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται για τους 
βραχυχρόνια απασχολούμενους; 

Στις περιπτώσεις βραχυχρόνιας απασχόλησης δεν υπάρχουν κατ' αποκοπή 
εισφορές για ασφάλιση ασθενείας και συντάξεων. Ωστόσο, πρέπει να 
καταβάλλονται εισφορές για επίδομα ασθενείας και μητρότητας, καθώς και 
εισφορές για τη νομοθετημένη ασφάλιση ατυχημάτων ύψους συνολικού ύψους 
2,8%. Έτσι, οι βραχυχρόνια απασχολούμενοι πρέπει να δηλώνονται, αλλά και 
να καταργείται η δήλωσή τους στο Κεντρικό Γραφείο Απασχόλησης Μειωμένου 
Ωραρίου. Επιπλέον, πρέπει να καταβάλλονται φόροι (φόρος μισθωτών 
υπηρεσιών, εισφορά αλληλεγγύης και ενδεχ. εκκλησιαστικός φόρος) στην 
εφορία.  
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► Ποιος μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σε 
ζητήματα απασχόλησης με μειωμένο ωράριο ή 
βραχυχρόνιας απασχόλησης; 

Το Κεντρικό Γραφείο Απασχόλησης Μειωμένου Ωραρίου της Γερμανικής 
Κρατικής Ασφάλισης Συντάξεων, Σωματείο Σιδηροδρόμου-Θαλάσσης: 

"Minijob-Zentrale" 

45115 Essen 

Τηλέφωνο: 0355-2902-70799 

e-mail:  minijob@minijob-zentrale.de  

Internet:  www.minijob-zentrale.de  

Για τις φορολογικές εκπτώσεις σε βραχυχρόνιες απασχολήσεις απευθυνθείτε 
στην εφορία. 

 

► Είναι δυνατές και άλλες σχέσεις απασχόλησης; 

Φυσικά, οι ιδιώτες μπορούν να συνάπτουν εργασιακές σχέσεις με άλλα 
πρόσωπα και με κάθε χρονικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν, 
επομένως, οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου. Για αυτού του είδους τις 
απασχολήσεις ισχύει η υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης (ασφάλιση 
ασθενείας, ασφάλιση περίθαλψης, ασφάλιση συντάξεων, ασφάλιση 
ατυχημάτων και ανεργίας) και του φορολογικού δικαίου (καταβολή φόρου 
μισθωτών υπηρεσιών, εισφορά αλληλεγγύης και ενδεχομένως εκκλησιαστικός 
φόρος). 

 

► Ποιος μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες; 

Για τις υποχρεώσεις δήλωσης του εργοδότη μπορείτε να λάβετε πληροφορίες 
από τη Γερμανική Κρατική Ασφάλιση Συντάξεων μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής 
υπηρεσίας:  

0800-10 00 4800 
 

  

mailto:minijob@minijob-zentrale.de
http://www.minijob-zentrale.de/
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► Υπάρχει δικαίωμα για απαλλαγή από την εργασία 
ελαχίστου χρόνου ή το χρόνο περίθαλψης; 

Όταν οι συγγενείς βρεθούν σε έντονη ανάγκη μόνιμης περίθαλψης, υπάρχει το 
δικαίωμα απουσίας από την εργασία έως και 10 εργάσιμες ημέρες, ώστε να 
οργανωθεί μια κατάλληλη περίθαλψη ή φροντίδα για τους στενούς συγγενείς. 
Αυτή η αξίωση ισχύει ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Για αυτό το 
χρονικό διάστημα προβλέπεται παροχή για αντιστάθμιση της απώλειας μισθού 
– το επίδομα περίθαλψης. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για το επίδομα 
περίθαλψης για άτομο που έχει ανάγκη μόνιμης περίθαλψης στο ταμείο 
περίθαλψης του ατόμου που έχει ανάγκη μόνιμης περίθαλψης. 

Η αξίωση για μερική ή πλήρη παραίτηση από την εργασία ισχύσει έως έξι μήνες, 
όταν φροντίζετε ένα στενό συγγενή που χρήζει μόνιμης φροντίδας σε οικιακό 
περιβάλλον. Στις επιχειρήσεις με 15 ή λιγότερους απασχολούμενους δεν ισχύει 
αξίωση για άδεια περίθαλψης. Για την καλύτερη αντιστάθμιση της απώλειας 
εισοδήματος ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα η αξίωση για δάνειο χωρίς 
τόκους.  

Για αυτό το δάνειο πρέπει να κάνετε αίτηση στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για 
την Οικογένεια και Υποθέσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Sibille-Hartmann-
Straße 2-8, 50969 Köln, Τηλέφωνο: 0221-3673-0, Internet: www.bafza.de . 

Η αξίωση για απουσία από την εργασία, καθώς και για την απαλλαγή για το 
διάστημα περίθαλψης ή την αξίωση χρήσης του διαστήματος οικογενειακής 
περίθαλψης θεωρεί ως στενούς συγγενείς και περιλαμβάνει τη φροντίδα των 
εξής: παππούς και γιαγιά, γονείς, πεθερικά, σύζυγοι, σύντροφοι ζωής, 
σύντροφοι συναινετικής διαβίωσης, αδέρφια, τέκνα, θετά τέκνα ή τέκνα άνευ 
σχέσης υιοθεσίας, τέκνα, θετά ή άνευ σχέσης υιοθεσίας του συζύγου ή του 
συντρόφου ζωής, των πεθερικών και τα εγγόνια. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 
περιλαμβάνονται και οι θετοί γονείς, οι κουνιάδες και οι γαμπροί, καθώς και 
σχέσεις όμοιες με τα σύμφωνα ελεύθερης συμβίωσης.  

Για τη φροντίδα των ανηλίκων στενών συγγενών που έχουν ανάγκη μόνιμης 
περίθαλψης, ακόμα και σε περιβάλλον εκτός οικίας, υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα μερικής ή πλήρους απαλλαγής.  

Για τη συνοδεία στενού συγγενή που έχει ανάγκη μόνιμης περίθαλψης στην 
τελευταία φάση της ζωής του στο σπίτι ή σε ίδρυμα, οι στενοί συγγενείς έχουν 
το δικαίωμα να εργαστούν τρεις μήνες λιγότερο ή ακόμα και να διακόψουν 
εντελώς την εργασία. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε αίτηση για το άτοκο δάνειο 
που αναφέρθηκε παραπάνω.                            ►►►  

http://www.bafza.de/
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►►► 

Ανάλογα με τον κανονισμό για την περίπτωσή σας, απευθυνθείτε στον 
εργοδότη ή την εργοδότριά σας. Η προθεσμία γνωστοποίησης απέναντι στον 
εργοδότη ή την εργοδότρια διαφέρει ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια της 
προτιθέμενης απουσίας.  

Για τον απασχολούμενο ισχύει προστασία από απόλυση – για έως και 12 
εβδομάδες πριν από τη γνωστοποιημένη προθεσμία – έως το τέλος της 
απουσίας. Σε περίπτωση που υπάρξει αναπάντεχη απόλυση, τότε αυτή θα 
πρέπει να κριθεί αποδεκτή στη Βάδη-Βυρτεμβέργη από το Σύνδεσμο για Νέους 
και Κοινωνικά Ζητήματα Βάδης-Βυρτεμβέργης. 

Για ερωτήσεις κοινωνικής ασφάλισης για το διάστημα της περίθαλψης, μπορείτε 
να απευθυνθείτε στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

 

► Τι είναι το διάστημα οικογενειακής φροντίδας;  

Το διάστημα οικογενειακής περίθαλψης είναι η μείωση του ωραρίου των 
απασχολούμενων που φροντίζουν ένα στενό συγγενή που έχει ανάγκη μόνιμης 
περίθαλψης σε οικιακό περιβάλλον για διάστημα έως 24 μηνών. Το μειωμένο 
ωράριο εργασίας πρέπει να ανέρχεται εβδομαδιαία σε τουλάχιστον 15 ώρες.  

Για την αντιστάθμιση των μέσων διαβίωσης ισχύει αξίωση για άτοκο δάνειο. Για 
αυτό το δάνειο κάνετε αίτηση στην  

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Οικογένεια και Υποθέσεις της Κοινωνίας των 
Πολιτών,  

Sibille-Hartmann-Straße 2-8, 50969 Köln,  

Τηλέφωνο: 0221-3673-0, Internet: www.bafza.de   

. 

Ισχύει η αξίωση δικαιώματος για το διάστημα οικογενειακής περίθαλψης από 
τον εργοδότη ή την εργοδότριά σας. Δεν ισχύει, ωστόσο, καμία αξίωση 
δικαιώματος από τους εργοδότες με προσωπικό 25 ατόμων ή λιγότερων, με 
εξαίρεση τους εργαζόμενους σε επαγγελματική εκπαίδευση.  

                 ►►► 

  

http://www.bafza.de/
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►►► 

Ανάλογα με τον κανονισμό για την περίπτωσή σας, απευθυνθείτε στον 
εργοδότη ή την εργοδότριά σας. Η προθεσμία γνωστοποίησης απέναντι στον 
εργοδότη ή την εργοδότρια διαφέρει. Εξαρτάται από το είδος και τη διάρκεια της 
προτιθέμενης απουσίας και επίσης αργότερα, αν υπάρξει αλλαγή του 
διαστήματος οικογενειακής περίθαλψης.  

Για τον απασχολούμενο ισχύει προστασία από απόλυση – για έως και 12 
εβδομάδες πριν από την προθεσμία γνωστοποίησης – έως το τέλος του 
διαστήματος οικογενειακής περίθαλψης. 

Για ερωτήσεις κοινωνικής ασφάλισης κατά το διάστημα της περίθαλψης 
οικογενειακής περίθαλψης, μπορείτε να απευθυνθείτε στους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης. 

 

 

 
 

 

 
© Peter Maszlen / Fotolia 
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Φροντίδα στο σπίτι με αλλοδαπό 
προσωπικό 

► Μπορεί αλλοδαπό προσωπικό να αναλάβει κατά βάση τη 
φροντίδα; 

Για εργαζόμενες και εργαζόμενους από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ελβετία 
δεν υπάρχει υποχρέωση άδειας εργασίας. Σύμφωνα με αυτό, οι αλλοδαποί 
πολίτες της ΕΕ μπορούν να απασχολούνται, όπως οι Γερμανοί εργαζόμενοι 
χωρίς την άδεια του γραφείου απασχόλησης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων ισχύει, επίσης, στα κράτη του ΕΟΧ Ισλανδία, Νορβηγία και 
Λιχτενστάιν καθώς και στην Ελβετία. 

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι από τις υπόλοιπες χώρες (τις λεγόμενες 
τρίτες χώρες) χρειάζονται άδεια παραμονής, η οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα 
για εύρεση εργασίας. Αρμόδιες σχετικά είναι οι υπηρεσίες αλλοδαπών. 

Η άδεια διαμονής που επιτρέπει σε αλλοδαπό να ασκήσει εργασία, μπορεί να 
εκδοθεί μόνο με την έγκριση του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης. 
Η έγκριση μπορεί να δοθεί μόνο αν αυτό προβλέπεται από διακρατικές 
συμφωνίες, από το νόμο ή από την κανονιστική διάταξη. Από αυτό προκύπτει 
ότι για την απασχόληση οικιακών βοηθών αλλοδαπού προσωπικού μπορούν 
να επιτραπούν άτομα μόνο από συγκεκριμένες χώρες (εφόσον δεν υπάρχει ένα 
γενικό δικαίωμα απασχόλησης). 

Ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Απασχόλησης μπορεί να εγκρίνει μια άδεια 
παραμονής για άσκηση εργασίας, όταν  

• από την απασχόληση του αλλοδαπού δεν προκύπτουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην αγορά εργασίας,  

• για την απασχόληση δεν είναι διαθέσιμοι Γερμανοί εργαζόμενοι, υπήκοοι 
από κράτη της ΕΕ/ΕΟΧ, της Ελβετίας, καθώς και αλλοδαποί που τους έχουν 
εκχωρηθεί τα ίδια δικαιώματα με τους Γερμανούς εργαζόμενους όσον αφορά 
στη εξεύρεση εργασίας (εξέταση προτεραιότητας) και  

• ο αλλοδαπός δεν απασχολείται σε δυσμενέστερες συνθήκες εργασίας σε 
σύγκριση με τους Γερμανούς εργαζομένους. 
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► Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το αλλοδαπό προσωπικό; 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung 

Γενικές πληροφορίες μέσω τηλεφώνου στον αριθμό εξυπηρέτησης  
+49 0228 713 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© iStock.com / Fred Froese 

http://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung
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Φροντίδα στο σπίτι με επαγγελματική 
βοήθεια 

► Ποια είδη επαγγελματικής βοήθειας υπάρχουν; 

Η Βάδη-Βυρτεμβέργη διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο από εξωτερικές υπηρεσίες 
περίθαλψης και φροντίδας, καθώς και ειδικευμένα ιδρύματα για μερική ή πλήρη 
νοσοκομειακή περίθαλψη. Οι εξωτερικές υπηρεσίες περίθαλψης παρέχουν 
συμβουλές και για το ιδιωτικά απασχολούμενο οικιακό προσωπικό, το 
κατευθύνουν και ακολουθούν μια κοινή πορεία με την έννοια της 
ολοκληρωμένης φροντίδας των ατόμων που έχουν ανάγκη μόνιμης 
περίθαλψης. 

Στις εξωτερικές υπηρεσίες περίθαλψης και στα ιδρύματα μερικής ή πλήρους 
νοσοκομειακής περίθαλψης εργάζεται ειδικό προσωπικό περίθαλψης με τριετή 
εκπαίδευση (γηροκόμοι και νοσοκόμοι), βοηθοί περίθαλψης με μονοετή 
εκπαίδευση (βοηθοί γηροκόμων και βοηθοί νοσοκόμων) καθώς και άτομα – υπό 
επιτήρηση και καθοδήγηση– χωρίς κρατικά ελεγμένη εκπαίδευση περίθαλψης, 
αλλά εν μέρει με κατάρτιση από τον εκάστοτε φορέα.  

 

► Τι είναι οι εξωτερικές υπηρεσίες περίθαλψης;  
Πρόκειται για τις εξωτερικές υπηρεσίες ή/και τους κοινωνικούς και διακονικούς 
σταθμούς των φορέων της Ελεύθερης Ευημερίας (Διακονία, Γερμανικός 
Ερυθρός Σταυρός, μέλη της Ένωσης Ισομερής Ευημερίας) και τις υπηρεσίες 
περίθαλψης των ιδιωτικών παρόχων. Οι εξωτερικές υπηρεσίες περίθαλψης 
πρέπει να έχουν έγκριση για περίθαλψη βάσει μιας σύμβασης φροντίδας από 
τα ταμεία περίθαλψης σύμφωνα με την παρ. 72 του Κοινωνικού Κώδικα XI 
(εγκεκριμένο εξωτερικό ίδρυμα περίθαλψης). 

 

► Ποιες υπηρεσίες προσφέρουν οι εξωτερικές υπηρεσίες 
περίθαλψης; 
Κατ' οίκον βοήθεια περίθαλψης – Παροχή περίθαλψης σε είδος 
• Μέτρα περίθαλψης σωματικής υγιεινής 
• Μέτρα μέριμνας σχετικά με την περίθαλψη 
• Βοήθεια στη διαχείριση του νοικοκυριού 

Περίθαλψη θεραπευτικού χαρακτήρα 
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► Τι είναι η κατ' οίκον βοήθεια περίθαλψης 

Τα μέτρα περίθαλψης σωματικής υγιεινής περιλαμβάνουν π.χ.: 

• Πλύσιμο, ντους και μπάνιο 
• Φροντίδα υγιεινής στόματος/δοντιών 
• Χτένισμα, ξύρισμα 
• Προετοιμασία του φαγητού στο κατάλληλο μέγεθος ή χορήγηση της τροφής 
• Ανεξάρτητο πρωινό ξύπνημα και βραδινός ύπνος 
• Ένδυση 
• Έξοδος και επιστροφή στην οικία 

Μέτρα μέριμνας σχετικά με την περίθαλψη π.χ.: 

• Σχεδίαση και διατήρηση μιας καθημερινής ρουτίνας 
• Παροχές υποστήριξης για τη διατήρηση ενός ρυθμού ημέρας-νύχτας 
• Υποστήριξη στον προσανατολισμό βάσει τόπου και χρόνου 
• Περίπατοι 
• Υποστήριξη για τη σύναψη προσωπικών επαφών 

Βοήθεια κατά τη διαχείριση του νοικοκυριού είναι π.χ.  

• Αγορά αγαθών καθημερινής ανάγκης 
• Μαγείρεμα 
• Πλύσιμο πιάτων 
• Καθαρισμός και τακτοποίηση της οικίας 
• Αλλαγή και πλύσιμο των ρούχων 
• Πλύσιμο 
• Υποστήριξη κατά τη χρήση των υπηρεσιών (χειρονακτικές εργασίες, οικιακή 

βοήθεια) 
 

► Τι είναι οι παροχές περίθαλψης θεραπευτικού χαρακτήρα; 

Η εκτέλεση των ιατρικών θεραπευτικών μέτρων που έχουν οριστεί από το 
γιατρό από το ειδικό προσωπικό περίθαλψης για τη συνέχιση και τη διασφάλιση 
της ιατρικής θεραπείας κατ' οίκον (εξωτερικά). 
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► Τι είναι οι παροχές κατ' οίκον μέριμνας; 

Οι ασφαλισμένοι παράλληλα με την ιατρική θεραπεία λαμβάνουν στην οικία 
τους ή στην οικογένεια τους κατ' οίκον ιατρική περίθαλψη θεραπευτικού 
χαρακτήρα από κατάλληλο προσωπικό περίθαλψης, όταν αυτή είναι 
απαραίτητη για την εξασφάλιση του στόχου της ιατρικής θεραπείας. Το 
καταστατικό του ταμείου ασφάλισης ασθενείας μπορεί να καθορίσει ότι εκτός 
από την περίθαλψη θεραπευτικού χαρακτήρα ως κατ' οίκον ιατρική περίθαλψη, 
παρέχει επίσης βασική περίθαλψη και οικιακή φροντίδα.  

Συγχρόνως, το ταμείο ασφάλισης ασθενείας μπορεί να ορίσει τη διάρκεια και το 
εύρος της βασικής περίθαλψης και της οικιακής φροντίδας. Στην ειδική 
περίπτωση που είναι αναγκαία η νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά μη δυνατή ή 
όταν αποτρέπεται ή συντομεύεται από την κατ' οίκον ιατρική περίθαλψη, η κατ' 
οίκον ιατρική περίθαλψη συμπεριλαμβάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση την 
αναγκαία βασική περίθαλψη και την περίθαλψη θεραπευτικού χαρακτήρα 
καθώς και την οικιακή φροντίδα. Η αξίωση ισχύει για έως τέσσερις εβδομάδες 
για κάθε περίπτωση ασθένειας. 

 

 

 
© Gina Sanders / Fotolia 
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► Πού μπορούν να επιμορφωθούν οι συγγενείς; 

Τα ταμεία περίθαλψης προσφέρουν δωρεάν μαθήματα περίθαλψης. Αυτά τα 
μαθήματα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αυτόνομη 
πραγματοποίηση της περίθαλψης, για να την καλύτερη δυνατότητα 
ανταπόκρισης στις ατομικές ανάγκες των ενδιαφερομένων ατόμων στην 
καθημερινή ρουτίνα της περίθαλψης. 

 

► Τι είναι η περίθαλψη κωλύματος; 

Αν το άτομο που παρέχει την περίθαλψη κωλύεται λόγω άδειας αναψυχής, 
ασθένειας ή για άλλους λόγους, το ταμείο περίθαλψης αναλαμβάνει τα 
συμφωνημένα έξοδα για την αναπληρωματική περίθαλψη.  

Προϋπόθεση είναι το άτομο που έχει ανάγκη μόνιμης περίθαλψης να 
περιθάλπεται πριν από το πρώτο κώλυμα ήδη για έξι μήνες στο περιβάλλον της 
οικίας του και στο διάστημα του κωλύματος να έχει ανέβει στη βαθμίδα 
περίθαλψης 2.  

Ανά ημερολογιακό έτος ισχύει συνολικά αίτημα για περίθαλψη κωλύματος για 
έως έξι εβδομάδες. Για το σκοπό αυτό, το ταμείο περίθαλψης χορηγεί έως 1.612 
ευρώ. Αν η περίθαλψη εκτελείται σε νοσοκομειακή εγκατάσταση, το ταμείο 
περίθαλψης αναλαμβάνει τα έξοδα για την περίθαλψη έως το αναφερόμενο 
ποσό.  

Συμπληρωματικά σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί το 
πολύ ως προς το ήμισυ (806 ευρώ) του ποσού της βραχυχρόνιας περίθαλψης 
που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και να ανέλθει επομένως το πολύ σε 
2.418 ευρώ. Το επίδομα περίθαλψης διατηρείται έως το μισό του ποσού που 
ίσχυε τελευταία πριν από την έναρξη της περίθαλψης κωλύματος. Ωστόσο, η 
καταβολή περιορίζεται σε έξι εβδομάδες ανά ημερολογιακό έτος.  

Όταν οι συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή τα άτομα που κατοικούν στην 
οικία, είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την περίθαλψη αντικατάστασης, τότε το 
ταμείο περίθαλψης βάσει αποδείξεως χορηγεί μόνο τα έξοδα έως το ύψος του 
επιδόματος περίθαλψης για έως έξι μήνες της εκάστοτε βαθμίδας περίθαλψης. 
Αν το προσωπικό αντικατάστασης έχει υψηλότερα έξοδα (π.χ. έξοδα 
μετακίνησης) ή αν η περίθαλψη εκλαμβάνεται ως εισόδημα, τότε το ταμείο 
περίθαλψης μπορεί να χορηγήσει συνολικά 1.612 ευρώ ανά έτος.  
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► Τι είναι τα κέντρα/πρακτορεία υπηρεσιών; 

Τα κέντρα/πρακτορεία υπηρεσιών προσλαμβάνουν τα ίδια προσωπικό οικιακής 
βοήθειας με σύμβαση και το στέλνουν στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Εμφανίζονται 
λοιπόν τα ίδια αντί του νοικοκυριού ως εργοδότες. Το ιδιωτικό νοικοκυριό μπορεί 
να συμφωνήσει με το κέντρο για οικιακές υπηρεσίες που αντιστοιχούν ακριβώς 
στις ανάγκες του με την ώρα ή να αποφασίσει εν μέρει και για ορισμένα 
συγκεκριμένα πακέτα υπηρεσιών (ανοιξιάτικο καθάρισμα, καθαρισμός 
παραθύρων, προετοιμασία γευμάτων, κ.λπ.). 

Το νοικοκυριό δεν ασχολείται με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή του φόρου. Τα κέντρα/πρακτορεία υπηρεσιών φροντίζουν για τις 
αναπληρώσεις στην περίπτωση άδειας ή ασθένειας του προσωπικού οικιακής 
βοήθειας. Αναλαμβάνουν την εγγύηση για την αξιοπιστία του απεσταλμένου 
οικιακού βοηθού. 

Ένα τμήμα των κέντρων/πρακτορείων υπηρεσιών ασχολείται αποκλειστικά με 
την εξεύρεση ατόμων. Το νοικοκυριό παραμένει εργοδότης, αλλά τις ευθύνες 
που προκύπτουν (καταχώριση και διαγραφή της δήλωσης του οικιακού βοηθού, 
υπολογισμός των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) τις αναλαμβάνει το 
πρακτορείο. Τα κέντρα/πρακτορεία υπηρεσιών διαθέτουν διαφορετικούς 
φορείς, για παράδειγμα ενώσεις ευημερίας, την Ένωση Νοικοκυρών ή 
ιδιωτικούς φορείς και έχουν την έδρα τους στη χώρα. 

 

► Τι είναι η "χρονοβόρα μέριμνα" και η "περίθαλψη για 
ολόκληρο το εικοσιτετράωρο"; 

Μεμονωμένοι φορείς εξωτερικών υπηρεσιών περίθαλψης διαθέτουν ήδη 
προσφορές για χρονοβόρες υπηρεσίες μέριμνας, οι οποίες μπορεί να 
αντιστοιχούν στο επίπεδο των τιμών περίθαλψης των οίκων περίθαλψης ή να 
είναι λίγο πιο οικονομικές. Πρόκειται για επιλεγμένα πρόσωπα με 
επαγγελματικά κριτήρια, που γνωρίζουν τη μητρική γλώσσα. Με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζεται μια ειδική επιτήρηση μέσω των υπηρεσιών περίθαλψης. 
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► Είναι δυνατή η φροντίδα μέσω παρόχων από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ; 

Εργοδότες από τα κράτη μέλη της ΕΕ επιτρέπεται στα πλαίσια της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών να δραστηριοποιηθούν και στη Γερμανία με δικούς τους 
συνεργάτες. Υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας της ανατολικής Ευρώπης 
μπορούν, επομένως, στα πλαίσια συμβάσεων μίσθωσης και έργου να 
παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης και οικιακή φροντίδα σε νοικοκυριά στη 
Γερμανία. Προϋπόθεση είναι, ωστόσο, να πρόκειται για σύμβαση, στην οποία ο 
αλλοδαπός εργοδότης/εργοδότρια ορίζει με ποιον τρόπο θα 
δραστηριοποιηθούν οι εργαζόμενοι του/της για να εκτελέσουν τη σύμβαση. 

Όταν, όμως, ο απεσταλμένος εργαζόμενος διαμένει και σιτίζεται στην οικία του 
προσώπου που έχει ανάγκη μόνιμης περίθαλψης και λαμβάνει από εκεί 
εντολές, τότε το πρόσωπο που έχει ανάγκη μόνιμης περίθαλψης γίνεται ο 
πραγματικός του εργοδότης. Τότε ισχύουν οι γενικές ρυθμίσεις για την 
απασχόληση των αλλοδαπών εργαζομένων. 

 

► Είναι δυνατή η περίθαλψη μέσω ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων; 

Μέλη των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν στα πλαίσια του δικαιώματος 
εγκατάστασης στη Γερμανία να ξεκινήσουν και να εξασκήσουν μια ανεξάρτητη 
απασχόληση. Ωστόσο, ισχύει και σε αυτή την περίπτωση ότι πρέπει να 
πρόκειται για εξαρτημένη σχέση εργασίας, όταν ο "επιχειρηματίας" διαμένει και 
σιτίζεται στην οικογένεια που τυγχάνει φροντίδας. Τότε ισχύουν οι γενικές 
ρυθμίσεις για την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων. 

.
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Φροντίδα στο σπίτι με επιπλέον 
υποστήριξη  

► Μπορεί να παρασχεθεί φροντίδα στα άτομα που έχουν 
ανάγκη μόνιμης περίθαλψης, ώστε να διευκολυνθούν οι 
συγγενείς; 

Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη προσφέρονται επιπλέον προσφορές υποστήριξης σε 
πολλές περιοχές, όπου μπορεί να παρασχεθεί φροντίδα στα άτομα που έχουν 
ανάγκη μόνιμης περίθαλψης, για παράδειγμα ένα απόγευμα την εβδομάδα 
εκτός της οικίας τους ή αν χρειαστεί και εντός της οικίας τους. Τα έξοδα για τη 
μέριμνα μπορούν να χορηγηθούν με ένα ποσό παροχών από την ασφάλιση 
περίθαλψης. Τα άτομα που έχουν ανάγκη μόνιμης περίθαλψης στις βαθμίδες 
περίθαλψης 1 έως 5 έχουν αξίωση για ένα ποσό διευκόλυνσης ύψους έως 125 
ευρώ το μήνα. Αυτό το ποσό μπορεί να χορηγηθεί ανάλογα με το σκοπό για:  

• Παροχές για ημερήσια ή νυχτερινή περίθαλψη, 
• Παροχές για βραχυχρόνια περίθαλψη, 
• Παροχές εξωτερικών υπηρεσιών περίθαλψης με την έννοια σύμφωνα με την 

παρ. 36 του Κοινωνικού Κώδικα XI, ωστόσο στις βαθμίδες 2 έως 5 καμία 
παροχή στο πεδίο της αυτοφροντίδας, 

• Παροχές των προσφορών που έχουν αναγνωστεί από το περιφερειακό δίκιο 
για την υποστήριξη της καθημερινής ζωής.  

Τα άτομα που έχουν ανάγκη μόνιμης περίθαλψης των βαθμίδων 2 έως 5, αν 
δεν έχουν εξαντλήσει την παροχή περίθαλψης σε είδος εντός του 
ημερολογιακού μήνα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί – το πολύ έως 40% της αξίωσης παροχής περίθαλψης σε είδος 
– επιπλέον για τις προσφορές για την υποστήριξη της καθημερινής ζωής που 
έχουν αναγνωστεί από το περιφερειακό δίκιο (αξίωση μετατροπής). Μπορείτε 
να πληροφορηθείτε από το ταμείο περίθαλψης του ατόμου που έχει ανάγκη 
μόνιμης περίθαλψης, για το αν και σε ποιο βαθμό μπορεί να του χορηγηθεί μια 
αξίωση μετατροπής.  
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► Υπάρχουν και άλλες παροχές εξυπηρέτησης για τη 
διευκόλυνση της κατ' οίκον φροντίδας; 

Πολλές εξωτερικές υπηρεσίες περίθαλψης παρέχουν οι ίδιες ή σε συνεργασία 
με άλλους φορείς περαιτέρω παροχές, όπως για παράδειγμα: 

• Προσφορές για την υποστήριξη της καθημερινής ζωής, 
• υπηρεσίες ψώνιων, 
• υπηρεσία παράδοσης φαγητού, 
• υπηρεσία οδήγησης, 
• σπιτικές κλήσεις έκτακτης ανάγκης, 
• παροχή συμβουλών περί βοηθημάτων περίθαλψης, 
• φύλαξη και εφημερίες, 
• παροχή συμβουλών περί χώρου κατοικίας. 

 

► Τι είναι η αλληλοβοήθεια; 

Προσφορά, για παράδειγμα, για βοήθεια με την ώρα στο νοικοκυριό ή βοήθεια 
στη μέριμνα μοναχικών ατόμων, τακτοποίηση καθημερινών εργασιών, 
υπηρεσίες συνοδείας και επικοινωνίας και νυχτερινές βάρδιες. 

 

► Τι είναι ομάδες συγκατοικίας εξωτερικής περίθαλψης; 

Ομάδα συγκατοικίας κατά τον Κοινωνικό Κώδικα XI υπάρχει, όταν τουλάχιστον 
τρία άτομα που έχουν ανάγκη μόνιμης περίθαλψης ζουν μαζί σε τακτική βάση 
σε κοινό διαμέρισμα με σκοπό την από κοινού οργανωμένη φροντίδα 
περίθαλψης. Συνιστάται μια πρώτη επαφή με το τοπικό σημείο της περίθαλψης, 
τα τοπικά αρμόδια ταμεία ασφάλισης και περίθαλψης, καθώς και με την 
Κατώτερη Υπηρεσία Εποπτείας Ιδρυμάτων και με τα γραφεία σχεδιασμού 
βοήθειας ηλικιωμένων στους δήμους και στις περιφέρειες, ήδη κατά την 
ανάπτυξη του σχεδίου μιας συγκατοίκησης. 
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► Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών βοηθημάτων; 
Ακόμα και σήμερα υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός πειστικών προσφορών 
Βοηθητικών Τεχνολογιών (AAL). Η εφαρμογή τους μπορεί να υποστηρίξει την 
περίθαλψη και να επιτρέψει σε ανθρώπους να ζήσουν μακροπρόθεσμα με 
ασφάλεια, άνεση και αυτοδιάθεση στο οικείο τους περιβάλλον. Οι προσφορές 
περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένο χειρισμό για το φως ή τη θέρμανση, 
ασφάλιση της κουζίνας ή του σίδερου μέχρι και μικρούς αισθητήρες κίνησης που 
κατά τη νυχτερινή επίσκεψη στην τουαλέτα ενεργοποιούν απαλά το φως. Οι 
αισθητήρες μπορούν επίσης να βοηθήσουν ώστε να αναγνωριστούν και να 
αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις (π.χ. πτώσεις ή διαφυγή ασθενών που 
πάσχουν από άνοια). Με τα συστήματα κλήσης κινδύνου μπορούν να 
εφαρμοστούν γρήγορα τα βοηθητικά μέτρα. Είναι δυνατή η επιτήρηση των 
ζωτικών ενδείξεων και οι σύνθετες τηλεϊατρικές υπηρεσίες επιτρέπουν ακόμα 
και σε περιπτώσεις βαριάς ασθένειας τη συνεχή ιατρική μέριμνα στο οικείο 
περιβάλλον.  

 

► Μπορεί να υπάρξει προστασία από διαφυγή; 
Το πρόσωπο που έχει ανάγκη από μόνιμη περίθαλψη πρέπει να συμφωνεί με 
το μέτρο αυτό. Αν δεν μπορεί να συμφωνήσει, τότε πρέπει να ζητηθεί δικαστική 
έγκριση από το αρμόδιο δικαστήριο μέριμνας (Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο) στον 
τόπο κατοικίας του ατόμου που έχει ανάγκη μόνιμης περίθαλψης. 

 

► Υπάρχει μεταβατική περίθαλψη ακόμα και για άτομα χωρίς 
βαθμίδα περίθαλψης; 
Σε περιπτώσεις, στις οποίες τα άτομα χρειάζονται προσωρινά περίθαλψη χωρίς 
να υπάρχει ανάγκη μόνιμης περίθαλψης με την έννοια της ασφάλισης 
περίθαλψης, για παράδειγμα μετά από μια εγχείρηση ή λόγω κάποιας βαριάς 
ασθένειας, υπάρχει μια μεταβατική περίθαλψη ως νέα παροχή της 
νομοθετημένης ασφάλισης ασθενείας. Οι ασφαλισμένοι για χρονικό διάστημα 
έως τέσσερις εβδομάδες έχουν αξίωση στη βασική περίθαλψη και στην οικιακή 
φροντίδα στο πλαίσιο της κατ' οίκον ιατρικής περίθαλψης, καθώς και στο 
προσωπικό οικιακής βοήθειας. Αν στην οικία υπάρχουν παιδιά που κατά την 
έναρξη της παροχής είναι κάτω των δώδεκα ετών ή με ειδικές ανάγκες και 
χρειάζονται βοήθεια, τότε η παροχή προσωπικού οικιακής βοήθειας μπορεί να 
επεκταθεί έως 26 εβδομάδες. Εάν οι παροχές αυτές δεν επαρκούν, υπάρχει η 
αξίωση για εισαγωγή σε ίδρυμα βραχυχρόνιας περίθαλψης έως οκτώ 
εβδομάδες ανά ημερολογιακό έτος. Το ταμείο ασφάλισης ασθενείας συμμετέχει 
στο κόστος της περίθαλψης, τη μέριμνα και την περίθαλψη θεραπευτικού 
χαρακτήρα μέχρι το ποσό των 1.612 ευρώ ετησίως. 
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Μερική ή πλήρης νοσοκομειακή 
περίθαλψη και φροντίδα 

► Τι είναι τα ιδρύματα ημερήσιας περίθαλψης; 

Το ίδρυμα ημερήσιας περίθαλψης παρέχει περίθαλψη και μέριμνα σε άτομα 
που έχουν ανάγκη μόνιμης φροντίδας, τα οποία τα βράδια και τις νύχτες 
τυγχάνουν φροντίδας στη δική τους οικία. Στο πρόγραμμα της ημερήσιας 
περίθαλψης ανήκουν εκτός από τα κοινά γεύματα και η απαραίτητη περίθαλψη 
και προσφορές θεραπευτικής απασχόλησης (τραγούδι, χειροτεχνίες και 
εκδρομές) καθώς και βοηθήματα κινητοποίησης (γυμναστική, εξάσκηση 
μνήμης, εκ νέου μάθηση και εξάσκηση σε καθημερινές εργασίες).  

Τα ιδρύματα που συνήθως είναι εύκολα προσβάσιμα είναι ανοικτά κατά κανόνα 
από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ. και διαθέτουν 
υπηρεσίες μετακίνησης, οι οποίες μεταφέρουν τους επισκέπτες από και προς 
το σπίτι τους.  

Σε πολλά ιδρύματα ημερήσιας περίθαλψης υπάρχει και η δυνατότητα φροντίδας 
και το Σαββατοκύριακο ανάλογα με τις ανάγκες, κατόπιν συνεννόησης. 

 

► Τι είναι η νυχτερινή περίθαλψη; 

Το πρόγραμμα των ιδρυμάτων νυχτερινής περίθαλψης είναι παρόμοιο με το 
πρόγραμμα των ιδρυμάτων ημερήσιας περίθαλψης. Προσανατολίζεται ωστόσο 
στις ανάγκες των επισκεπτών, που έχουν διαφορετικό ρυθμό ημέρας-νύχτας. 
Έτσι, στο πρόγραμμα της νυχτερινής περίθαλψης ανήκουν εκτός από τις 
διασκεδαστικές δραστηριότητες και τα βοηθήματα κινητοποίησης, καθώς και 
προσφορές για χαλάρωση. 
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► Τι είναι οι οίκοι περίθαλψης; 

Οι οίκοι περίθαλψης προσφέρουν στα άτομα που έχουν ανάγκη από μόνιμη 
περίθαλψη, τα οποία δεν μπορούν ή δεν θέλουν άλλο να ζήσουν μόνα, πλήρη 
φροντίδα και μέριμνα είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Κατά κανόνα οι 
κάτοικοι επιπλώνουν τα δωμάτια ή τα διαμερίσματα τους με δικά τους έπιπλα 
και προσωπικά αντικείμενα. Στον κατάλογο παροχών περιλαμβάνονται τα εξής:  

• το κατάλυμα  
(δωμάτιο με την απαραίτητη πλήρη επίπλωση, υγειονομικές εγκαταστάσεις, 
χρήση των ομαδικών χώρων, τραπεζαρία, καθαρισμός δωματίου, 
καθαρισμός ρούχων),  

• Η διατροφή 
(πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινός καφές, δείπνο και ποτά), 

• φροντίδα και περίθαλψη. 
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Έξοδα εξωτερικής περίθαλψης και  
φροντίδας 

► Υπάρχει κάποιο παράδειγμα υπολογισμού της εξωτερικής 
περίθαλψης και νοσηλείας; 
Στην εξωτερική περίθαλψη και μέριμνα οι μονάδες παροχών είναι τόσο 
πολύπλευρες, ώστε μια πλήρης παρουσίαση θα ξεπερνούσε τα πλαίσια αυτής 
της πληροφόρησης. Μια πρώτη ενημέρωση παρέχει το παρακάτω παράδειγμα, 
το οποίο βασίζεται στη συμφωνία αμοιβής σύμφωνα με την παρ. 89 του 
Κοινωνικού Κώδικα XI. Αν η υπηρεσία περίθαλψης έχει συνάψει με τα ταμεία 
περίθαλψης μια συμφωνία που διαφέρει από αυτήν, τότε μπορεί να προκύψουν 
άλλα ποσά. 

Παράδειγμα: Το άτομο που έχει ανάγκη μόνιμης φροντίδας στη βαθμίδα 
περίθαλψης 4 έχει αξίωση σε παροχές περίθαλψης σε είδος από το ταμείο 
περίθαλψης 1.612 ευρώ ανά μήνα. Οι συγγενείς είναι εργαζόμενοι και μπορούν 
να αναλάβουν τη φροντίδα κατά κανόνα το βράδυ από περ. 6.00 μ.μ. και τα 
Σαββατοκύριακα και ως εκ τούτου αναθέτουν την περίθαλψη σε μια υπηρεσία 
περίθαλψης. 

Αυτή αναλαμβάνει στα πλαίσια της κατ' οίκον βοήθεια περίθαλψης την πλήρη 
σωματική υγιεινή τα πρωινά και τη μετακίνηση/ένδυση το βράδυ επτά ημέρες 
την εβδομάδα. Για το σκοπό αυτόν, παρατίθενται παρακάτω το κόστος με βάση 
το κόστος των εκάστοτε πακέτων παροχών και η μέση τιμή όλων των ημερών 
του μήνα (30,42 ημέρες): 

Πακέτο παροχής 1 (πλήρης σωματική υγιεινή) 
27,50 ευρώ x 30,42 ημέρες =   836,55 ευρώ 

Πακέτο παροχής 3 (μετακίνηση/ένδυση) 
9,80 ευρώ x 30,42 ημέρες = 298,12 ευρώ 

Οδοιπορικά κατ' αποκοπή (πληρωμή ανά χρήση) 
3,91 ευρώ x 30,42 ημέρες x 2 χρήσεις = 237,88 ευρώ 

Προσαύξηση Σαββατοκύριακου (πληρωμή ανά χρήση) 
2,55 ευρώ x 4 Κυριακές x 2 χρήσεις = 20,40 ευρώ 
1,69 ευρώ x 4 Σάββατα = 6,76 ευρώ 

Εισφορά εκπαίδευσης (πληρωμή ανά χρήση) 
0,52 ευρώ x 30,42 ημέρες x 2 χρήσεις = 31,64 ευρώ 

Συνολικό ποσό ανά μήνα 1.431,35 ευρώ 
 ►►► 
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 ►►► 

Αυτά τα έξοδα μπορούν επομένως να καλυφθούν μέσω της παροχής 
περίθαλψης σε είδος ύψους έως 1.612 ευρώ. Επειδή η παροχή περίθαλψης σε 
είδος έχει εξαντληθεί μόνο 88,79 %, το άτομο που έχει ανάγκη μόνιμης 
περίθαλψης έχει ακόμα αξίωση για επίδομα περίθαλψης 81,61 ευρώ (=728 
ευρώ x 11,21%). 

 

► Πόσο κοστίζει ένα φορητό οικιακό σύστημα κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης; 

Μέσω του φορητού συστήματος οικιακής κλήσης η υπηρεσία περίθαλψης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Από αυτό προκύπτουν εκ 
πείρας περ. 100 έως 200 ευρώ το μήνα. 

 

► Πόσο κοστίζει η κινητή υπηρεσία γευμάτων; 

Αν υπάρχει ανάγκη προσφέρεται κινητή υπηρεσία γευμάτων. Τα έξοδα ανά 
γεύμα ανέρχονται σε περ. 6 - 8 ευρώ. 

 

► Πόσο κοστίζει μια οικιακή βοηθός; 

Για πρόσθετες παροχές στην οικία μπορεί να προσληφθεί μια τακτική ημεδαπή 
οικιακή βοηθός με την ώρα ή με πλήρη απασχόληση. Τα έξοδα ανέρχονται 
περίπου μεταξύ 400 και 1.800 ευρώ. 

 

► Πόσο κοστίζει η βραδινή βάρδια; 

Η ενιαία δήλωση μιας τιμής δεν είναι δυνατή, επειδή εξαρτάται από τις ειδικές 
ανάγκες. Πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις εργατικού δικαίου και έχετε 
υποχρέωση να καταβάλετε εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και φόρο 
μισθωτών υπηρεσιών, να τηρείτε του κανονισμούς περί ωραρίου εργασίας και 
να παρέχετε άδεια. 
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► Τι κοστίζει η φροντίδα για ολόκληρο το εικοσιτετράωρο;  

Και σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι δυνατή η ενιαία δήλωση μιας τιμής, η 
οποία εξαρτάται από τις ειδικές ανάγκες (ποσό εκ πείρας από τη Στουτγάρδη: 
περ. 4.000 ευρώ ανά μήνα). Πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις εργατικού δικαίου 
και έχετε υποχρέωση να καταβάλετε εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και φόρο 
μισθωτών υπηρεσιών, να τηρείτε του κανονισμούς περί ωραρίου εργασίας και 
να παρέχετε άδεια. 

Όταν τα άτομα που προσλαμβάνονται για ολοήμερη φροντίδα ζουν μαζί με τα 
άτομα που έχουν ανάγκη μόνιμης περίθαλψης για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
δεν μπορεί να γίνει αυστηρή διάκριση εργασίας και ελεύθερου χρόνου, τότε 
μπορεί να αξιωθεί μια ρύθμιση κατ' εξαίρεση του νόμου περί ωραρίου εργασίας. 
Επομένως, οι ώρες παρουσίας δεν πρέπει να υπολογίζονται ως ώρες εργασίας. 
Η μέριμνα, ωστόσο, δεν επιτρέπεται να οδηγήσει σε υπερβολικές απαιτήσεις ή 
ακόμα και επιβάρυνση της υγείας, για παράδειγμα λόγω πολλών ωρών 
εργασίας ή σωματικών εργασιών με μεγάλη σωματική καταπόνηση. Δεν 
επιτρέπεται να παρασχεθούν παροχές ειδικής περίθαλψης. 

Πριν οριστεί φροντίδα είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, θα πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο αυτή να μην επαρκεί σε ιδιαίτερα κρίσιμα ημερήσια ή 
νυχτερινά διαστήματα. 
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Έξοδα μερικής και πλήρους 
νοσοκομειακής περίθαλψης και φροντίδας 

► Υπάρχει κάποιο παράδειγμα υπολογισμού της 
ημερήσιας/νυχτερινής περίθαλψης και νοσηλείας; 

Στην ημερήσια-νυχτερινή περίθαλψη στη Βάδη-Βυρτεμβέργη πρέπει να 
υπολογιστούν κατά μέσο όρο τα παρακάτω έξοδα για την περίθαλψη ανά 
ημέρα: 

(Υπόδειξη: οι ακόλουθες τιμές πρέπει να θεωρούνται μόνο ως ενδεικτικές τιμές) 

Βαθμίδα φροντίδας 1 29,25 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 2 37,50 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 3 44,98 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 4 52,41 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 5 56,03 ευρώ 

Τα έξοδα της διαμονής και διατροφής, τα αρχικά έξοδα και η εισφορά 
εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται. 

 

► Υπάρχει κάποιο παράδειγμα υπολογισμού της περίθαλψης 
σε οίκο περίθαλψης; 

Στον οίκο περίθαλψης στη Βάδη-Βυρτεμβέργη πρέπει να υπολογιστούν κατά 
μέσο όρο τα παρακάτω έξοδα για την περίθαλψη ανά ημέρα: 

(Υπόδειξη: οι ακόλουθες τιμές πρέπει να θεωρούνται μόνο ως ενδεικτικές τιμές) 

Βαθμίδα φροντίδας 1  39,77 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 2  50,40 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 3  66,58 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 4  83,42 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 5  90,99 ευρώ           ►►► 

►►► 
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Από το 2017 σε κάθε ίδρυμα με πλήρη νοσοκομειακή περίθαλψη ισχύει η ενιαία 
συμμετοχή των ιδρυμάτων στη φροντίδα. Αυτό σημαίνει: Δεν υπάρχει πλέον 
καμία διαφορά στα ιδρύματα ως προς τις συμμετοχές περίθαλψης των κατοίκων 
με βαθμίδα περίθαλψης 2 έως 5.  

Η ενιαία συμμετοχή των ιδρυμάτων στη Βάδη-Βυρτεμβέργη είναι κατά μέσο όρο 
739,84 ευρώ μηνιαίως. 

Στον τομέα εγκαταστάσεων νοσοκομειακής περίθαλψης, τα ποσά παροχών 
κατανέμονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτουν μαζί με την ενιαία 
συμμετοχή των ιδρυμάτων στη βαθμίδα περίθαλψης 2 έως 5 την κατά μέσο όρο 
συνεπαγόμενη δαπάνη. 

Τα έξοδα της διαμονής και διατροφής, τα αρχικά έξοδα και η εισφορά 
εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται. 

 

► Ποιες παροχές περιλαμβάνονται στα έξοδα που πρέπει να 
πληρώνονται μηνιαίως για έναν οίκο περίθαλψης; 

• Δαπάνες για την περίθαλψη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη 
μέριμνα καθώς και δαπάνες για παροχές περίθαλψη ιατρικού χαρακτήρα, 

• Πρόσθετες παροχές μέριμνας, 
• κατάλυμα και διατροφή, 
• οικιακή φροντίδα, 
• αρχικά έξοδα για την κατασκευή και τη συντήρηση του οίκου και του 

εξοπλισμού 

Οι πρόσθετες παροχές, όπως για παράδειγμα χημικό καθάρισμα του ρουχισμού 
και ραπτικές υπηρεσίες, γίνονται έναντι ξεχωριστής αμοιβής. 
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Οικονομικές παροχές για την ασφάλιση 
περίθαλψης 

► ... για την οικιακή περίθαλψη; 

Επίδομα περίθαλψης: 

 μηνιαίως 

Βαθμίδα φροντίδας 1 -- 

Βαθμίδα φροντίδας 2 316 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 3 545 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 4 728 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 5 901 ευρώ 

Παροχές περίθαλψης σε είδος: 

 μηνιαίως έως 

Βαθμίδα φροντίδας 1 -- 

Βαθμίδα φροντίδας 2 689 ευρώ  

Βαθμίδα φροντίδας 3 1298 ευρώ  

Βαθμίδα φροντίδας 4 1612 ευρώ  

Βαθμίδα φροντίδας 5 1995 ευρώ 

Αν η κατ' οίκον βοήθεια περίθαλψης, επομένως η παροχή περίθαλψης σε είδος 
δεν χρησιμοποιείται πλήρως μέσα στο μήνα, τότε το άτομο που έχει ανάγκη 
μόνιμης περίθαλψης έχει δικαίωμα για ένα πρόσθετο ποσοστιαίο επίδομα 
περίθαλψης (συνδυαστική παροχή). Το ύψος υπολογίζεται από την αναλογία 
μεταξύ του υπάρχοντος μέγιστου ποσού και της πραγματικής παροχής 
περίθαλψης σε είδος που αξιώνεται. 
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► … σε πρόσθετες παροχές υποστήριξης; 
Τα άτομα που έχουν ανάγκη μόνιμης περίθαλψης, στα οποία παρέχεται 
περίθαλψη κατ' οίκον, έχουν αξίωση σε ένα ποσό διευκόλυνσης ύψους έως 125 
ευρώ το μήνα. Αυτό θα πρέπει να υποστηρίζει τα άτομα που έχουν ανάγκη 
μόνιμης περίθαλψης, τους συγγενείς που παρέχουν περίθαλψη και παρόμοια 
αντίστοιχα άτομα. 

Το ποσό εφαρμόζεται ανάλογα με το σκοπό για τη αξίωση χρήσης των 
παροχών για ημερήσια ή νυχτερινή περίθαλψη, για βραχυχρόνια περίθαλψη, 
παροχές εξωτερικών υπηρεσιών περίθαλψης (ωστόσο στις βαθμίδες 2 έως 5 
καμία παροχή στο πεδίο της αυτοφροντίδας), καθώς και για παροχές των 
προσφορών που έχουν αναγνωστεί από το περιφερειακό δίκιο για την 
υποστήριξη της καθημερινής ζωής.  

Το ποσό διευκόλυνσης χορηγείται επιπλέον με τις λοιπές παροχές κατά την κατ' 
οίκον περίθαλψη. Τα ποσά (πλήρη) που δεν έχουν εξαντληθεί μπορούν εντός 
του εκάστοτε ημερολογιακού έτους να μεταφερθούν στον επόμενο μήνα ή στο 
τέλος του ημερολογιακού έτους στο επόμενο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους. 

Τα άτομα που έχουν ανάγκη μόνιμης περίθαλψης σε κατ' οίκον περίθαλψη με 
τουλάχιστον βαθμίδα περίθαλψης 2 μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιπλέον 
40% του προϋπολογισμού της παροχής περίθαλψης σε είδος σύμφωνα με ην 
παρ. 36 του Κοινωνικού Κώδικα XI για προσφορές σχετικά με την υποστήριξη 
της καθημερινής ζωής, Αυτό ισχύει μόνο αν δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία 
εξωτερική παροχή περίθαλψης σε είδος τον εκάστοτε μήνα (αξίωση 
μετατροπής). 

Μπορείτε να πληροφορηθείτε από το ταμείο περίθαλψης του ατόμου που έχει 
ανάγκη μόνιμης περίθαλψης, για το αν και σε ποιο βαθμό μπορεί να του 
χορηγηθεί μια αξίωση μετατροπής. 

 

► ... για ομάδες συγκατοικίας εξωτερικής περίθαλψης; 

Τα άτομα που έχουν ανάγκη μόνιμης περίθαλψης σε ομάδες συγκατοικίας 
εξωτερικής περίθαλψης λαμβάνουν επιπλέον εκτός από τις εξωτερικές παροχές 
περίθαλψης σε είδος ή το επίδομα περίθαλψης ένα κατ' αποκοπή πρόσθετο 
ποσό συγκατοικίας.  

Το πρόσθετο ποσό είναι 214 ευρώ το μήνα. Η παροχή χορηγείται για τη χρήση 
στον οργανισμό με δική σας ευθύνη, αλλά και τη διασφάλιση της περίθαλψης 
στη συγκατοικία.             ►►►  
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►►► 

Προϋπόθεση για την καταβολή του πρόσθετου ποσού είναι η συγκατοικία 
τουλάχιστον τριών ατόμων και έως το πολύ 12 ατόμων σε κοινή κατοικία με 
σκοπό την από κοινού οργανωμένη φροντίδα περίθαλψης και από αυτά 
τουλάχιστον τα τρία άτομα να έχουν ανάγκη μόνιμης φροντίδας. Επίσης, θα 
πρέπει να έχει ανατεθεί σε ένα άτομο να αναλάβει τη διεκπεραίωση των γενικών 
οργανωτικών, διοικητικών, καθοδηγητικών εργασιών ή των εργασιών που 
υποστηρίζουν την κοινή διαβίωση ή την οικιακή υποστήριξη. 

 

► … για ημερήσια και νυχτερινή περίθαλψη; 

Με την ημερήσια και νυχτερινή περίθαλψη (μερική νοσοκομειακή φροντίδα) 
νοείται η προσωρινή διαμονή κατά τη διάρκεια της ημέρας σε ένα ίδρυμα 
περίθαλψης. Οι παροχές της ημερήσιας και νυχτερινής περίθαλψης μπορούν 
να αξιωθούν μαζί με την παροχή περίθαλψης σε είδος ή με το επίδομα 
περίθαλψης.  

 μηνιαίως έως 

Βαθμίδα φροντίδας 1 125 ευρώ εφαρμόσιμο ποσό διευκόλυνσης 
  (ανάλογα με το σκοπό)  

Βαθμίδα φροντίδας 2  689 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 3 1.298 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 4 1.612 ευρώ 

Βαθμίδα φροντίδας 5 1.995 ευρώ 
 

► ... για βραχυχρόνια περίθαλψη; 

 έως 

Βαθμίδα φροντίδας 1 125 ευρώ  εφαρμόσιμο ποσό διευκόλυνσης 
  (ανάλογα με το σκοπό) μηνιαίως 
Βαθμίδα φροντίδας 2-5 1.612 ευρώ  ανά έτος 

 ►►► 
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►►► 
Προϋπόθεση είναι ότι δεν μπορεί ή δεν μπορεί ακόμα ή δεν μπορεί στον 
απαραίτητο βαθμό να παρασχεθεί η κατ' οίκον περίθαλψη σε μεταβατική 
περίοδο σε συνέχεια μιας νοσοκομειακής περίθαλψης του ατόμου που έχει 
ανάγκη μόνιμης περίθαλψης ή σε άλλες κρίσιμες καταστάσεις και δεν επαρκεί η 
μερική νοσοκομειακή περίθαλψη.  

Η βραχυχρόνια περίθαλψη μπορεί να αξιωθεί έως οκτώ εβδομάδες και με μια 
αξία έως 1.612 ευρώ στο ημερολογιακό έτος. Αν το επίδομα περίθαλψης είχε 
ληφθεί απευθείας πριν από τη βραχυχρόνια περίθαλψη, τότε το μισό επίδομα 
περίθαλψης που έχει ληφθεί μέχρι τώρα συνεχίζει να χορηγείται για έως οκτώ 
εβδομάδες. 

Συμπληρωματικά σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 
1.612 ευρώ για τη βραχυχρόνια περίθαλψη από τα μέσα της περίθαλψης 
κωλύματος που δεν έχουν ακόμα αξιωθεί. Ως εκ τούτου προκύπτει αξίωση για 
την βραχυχρόνια περίθαλψη το πολύ 3.224 ευρώ. 

 

► ... όταν το πρόσωπο που παρέχει την περίθαλψη δεν 
μπορεί προσωρινά να το κάνει λόγω ασθένειας, άδειας ή 
για άλλους λόγους; 
Αν το άτομο που παρέχει την περίθαλψη κωλύεται λόγω άδειας αναψυχής, 
ασθένειας ή για άλλους λόγους, το ταμείο περίθαλψης αναλαμβάνει τα 
συμφωνημένα έξοδα για την αναπληρωματική περίθαλψη.  

Προϋπόθεση είναι το άτομο που έχει ανάγκη μόνιμης περίθαλψης να 
περιθάλπεται πριν από το πρώτο κώλυμα ήδη για έξι μήνες στο περιβάλλον της 
οικίας του και στο χρονικό διάστημα του κωλύματος να έχει ανέβει στη βαθμίδα 
περίθαλψης 2.  

Ανά ημερολογιακό έτος ισχύει συνολικά αίτημα για περίθαλψη κωλύματος για 
έως έξι εβδομάδες. Για το σκοπό αυτό, το ταμείο περίθαλψης χορηγεί έως 1.612 
ευρώ. Αν η περίθαλψη εκτελείται σε νοσοκομειακή εγκατάσταση, το ταμείο 
περίθαλψης αναλαμβάνει τα έξοδα για την περίθαλψη έως το αναφερόμενο 
ποσό.  

 Συμπληρωματικά σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί 
το πολύ ως προς το ήμισυ (806 ευρώ) του ποσού της βραχυχρόνιας 
περίθαλψης που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και να ανέλθει επομένως το 
πολύ σε 2.418 ευρώ. Το επίδομα περίθαλψης διατηρείται έως το μισό του 
ποσού που ίσχυε τελευταία πριν από την έναρξη της περίθαλψης κωλύματος. 
Ωστόσο, η καταβολή περιορίζεται σε έξι εβδομάδες ανά ημερολογιακό έτος. 
                 ►►► 
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►►► 

Όταν οι συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή τα άτομα που κατοικούν στην 
οικία, είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την περίθαλψη αντικατάστασης, τότε το 
ταμείο περίθαλψης βάσει αποδείξεως χορηγεί μόνο τα έξοδα έως το ύψος του 
επιδόματος περίθαλψης για έως έξι μήνες της εκάστοτε βαθμίδας περίθαλψης. 
Αν το προσωπικό αντικατάστασης έχει υψηλότερα έξοδα (π.χ. έξοδα 
μετακίνησης) ή αν η περίθαλψη εκλαμβάνεται ως εισόδημα, τότε το ταμείο 
περίθαλψης μπορεί να χορηγήσει συνολικά 1.612 ευρώ ανά έτος.  

 

► ... για πλήρη νοσοκομειακή περίθαλψη; 

 μηνιαίως 

Βαθμίδα φροντίδας 1 125 ευρώ 
Βαθμίδα φροντίδας 2 770 ευρώ 
Βαθμίδα φροντίδας 3 1.262 ευρώ 
Βαθμίδα φροντίδας 4 1.775 ευρώ 
Βαθμίδα φροντίδας 5 2.005 ευρώ 

 

► … για τη βελτίωση του ατομικού περιβάλλοντος κατοικίας; 

Για τα μέτρα προσαρμογής, τα οποία επιτρέπουν και διευκολύνουν την κατ' 
οίκον περίθαλψη στην οικία ή καθιστούν δυνατή την αυτόνομη εξυπηρέτηση 
όσον το δυνατό περισσότερο, τα άτομα που έχουν ανάγκη μόνιμης περίθαλψης 
στη βαθμίδα 1-5 μπορούν να λάβουν μια επιδότηση έως 4.000 ευρώ. Αν 
κατοικούν περισσότεροι δικαιούχοι στην οικία, τότε το ποσό ανέρχεται μέχρι τα 
16.000 ευρώ. 
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► Που πρέπει να υποβληθεί η αίτηση για το επιπρόσθετο 
μηνιαίο πάγιο ποσό για βοηθήματα περίθαλψης; 

Τα βοηθήματα περίθαλψης εξυπηρετούν στη διευκόλυνση της περίθαλψης ή 
την καταπράυνση των ενοχλήσεων του ατόμου που έχει ανάγκη μόνιμης 
περίθαλψης ή τη δυνατότητα ενός πιο ανεξάρτητου τρόπου ζωής. Το ταμείο 
περίθαλψης χορηγεί για είδη κατανάλωσης, π.χ. απολυμαντικά ή γάντια μίας 
χρήσης, επιδότηση έως 40 ευρώ. Για τεχνικά βοηθήματα, π.χ. βοηθήματα 
κινητικότητας ή κρεβάτια περίθαλψης, τα άτομα που έχουν ανάγκη μόνιμης 
περίθαλψης άνω των 18 ετών πρέπει να συμμετάσχουν με 10%, το πολύ όμως 
με 25 ευρώ ανά βοήθημα. Κατά κανόνα τέτοια βοηθήματα διατίθενται 
δανειστικά. Για ακριβέστερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο ταμείο 
περίθαλψης σας. 

 

► Ποιος πρέπει να πληρώσει, όταν εξαντληθούν οι παροχές; 

Όταν δεν αρκούν οι παροχές της ασφάλισης περίθαλψης, τότε πρέπει οι 
παροχές γενικά να πληρωθούν από το εισόδημα και την περιουσία του ατόμου 
που έχει ανάγκη από μόνιμη περίθαλψη. Αν δεν αρκεί ούτε αυτό, τότε υπάρχει 
το κοινωνικό επίδομα. Υπό συγκεκριμένων προϋποθέσεων στενοί συγγενείς 
είναι υπόχρεοι διατροφής. Ακριβέστερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από 
την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας στο δήμο ή στην περιφέρεια σας. 
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Φορολογικές ελαφρύνσεις για περίθαλψη 
και μέριμνα  

► … όταν το ίδιο το νοικοκυριό προσλάβει προσωπικό με 
μειωμένο ωράριο; 

Σε περίπτωση απασχόλησης με μειωμένο ωράριο, ο φόρος εισοδήματος 
μειώνεται κατόπιν αίτησης κατά 20% των συνολικών δαπανών (αμοιβή συν κατ' 
αποκοπή εισφορές), το πολύ όμως ανά 510 ευρώ το έτος. Ως απόδειξη στην 
εφορία αρκεί το πιστοποιητικό που χορηγείται από το Κεντρικό Γραφείο 
Απασχόλησης Μειωμένου Ωραρίου. 

 

► … όταν το ίδιο το νοικοκυριό προσλάβει προσωπικό 
περίθαλψης για απασχόληση εντός της οικίας υπό 
καθεστώς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης; 
ή 
… όταν το νοικοκυριό αναθέσει την περίθαλψη σε 
πρακτορείο υπηρεσιών ή υπηρεσία περίθαλψης; 

Ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατόπιν αιτήσεως κατά το 20% των δαπανών, 
το πολύ όμως ανά 4.000 ευρώ το έτος. 

Στις ευνοούμενες δαπάνες ανήκουν 

• κατά την απασχόληση προσωπικού περίθαλψης: 
ο μικτός μισθός ή η αμοιβή, καθώς και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
οι φόροι (φόρος μισθωτών εργασιών και εκκλησιαστικός φόρος συν εισφορά 
αλληλεγγύης), οι εισφορές σύμφωνα με το νόμο περί αντιστάθμισης 
δαπανών (U1 και U2) και οι ασφαλιστικές εισφορές ατυχήματος. 

• κατά την ανάθεση σε πρακτορείο υπηρεσιών ή υπηρεσία περίθαλψης: 
τα ξεχωριστά υπολογισμένα έξοδα εργασίας και τα έξοδα μετακίνησης. 

Οι δαπάνες και η πληρωμή χωρίς μετρητά πρέπει να αποδεικνύονται κατ' 
απαίτηση της εφορίας. Για τις δαπάνες που πληρώνονται με μετρητά δεν ισχύει 
μείωση φόρου. 

 ►►► 
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►►► 

Η περίθαλψη μπορεί να γίνει και στην οικία του ατόμου που χρήζει φροντίδας. 
Οι παροχές από την ασφάλιση περίθαλψης πρέπει να υπολογίζονται, εφόσον 
χορηγούνται αποκλειστικά και ανάλογα με το σκοπό για παροχές περίθαλψης 
και μέριμνας καθώς και για υπηρεσίες εντός της οικίας (αυτά είναι μεταξύ άλλων 
οι παροχές περίθαλψης σε είδος σύμφωνα με τη παρ. 36 του Κοινωνικού 
Κώδικα XI και το ποσό διευκόλυνσης σύμφωνα με την παρ. 45b του Κοινωνικού 
Κώδικα XI). Δεν πρέπει να υπολογίζονται, αντιθέτως, παροχές από την 
ασφάλιση περίθαλψης σύμφωνα με την παρ. 37 του Κοινωνικού Κώδικα XI 
(επίδομα περίθαλψης), επειδή αυτές δεν έχουν προσδιοριστεί ανάλογα με το 
σκοπό για επαγγελματικές υπηρεσίες περίθαλψης. Όταν αξιώνεται το κατ' 
αποκοπή ποσό περίθαλψης (924 ευρώ), δεν ισχύει μείωση φόρου για τις 
δαπάνες περίθαλψης. 

 

► ... για περίθαλψη ατόμων που χρήζουν βοήθειας; 

Για την οικιακή περίθαλψη αβοήθητου προσώπου μπορεί να αξιωθεί το πάγιο 
ποσό περίθαλψης, που μειώνει το φόρο, ύψους 924 ευρώ το ημερολογιακό 
έτος. Αβοήθητος με την έννοια αυτή είναι το άτομο με το σήμα "Η" στην 
ταυτότητα σύμφωνα με τον Κοινωνικό Κώδικα IX ή βάσει της απόφασης της 
Υπηρεσίας Πρόνοιας ή της κατάταξης στην βαθμίδα περίθαλψής 4 και 5. 
Συγχρόνως, πρέπει να υπολογίζονται οι παροχές από την ασφάλιση 
περίθαλψης (ειδικότερα το επίδομα περίθαλψης σύμφωνα με την παρ. 37 του 
Κοινωνικού Κώδικα XI). Όταν αξιώνεται το κατ' αποκοπή ποσό περίθαλψης, δεν 
μπορεί για την ίδια παροχή περίθαλψης να χορηγηθεί επιπλέον μείωση φόρου. 

Οι δαπάνες και η πληρωμή χωρίς μετρητά πρέπει να αποδεικνύονται κατ' 
απαίτηση της εφορίας. Για τις δαπάνες που πληρώνονται με μετρητά δεν ισχύει 
μείωση φόρου. 
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Πληροφορίες και συμβουλές που αφορούν 
στην περίθαλψη 

► Τι είναι τα Σημεία υποστήριξης της περίθαλψης; 

Σε ένα Σημείο υποστήριξης της περίθαλψης τα άτομα που ζητούν συμβουλή ή 
βοήθεια λαμβάνουν δωρεάν πλήρη και ανεξάρτητη πληροφόρηση και παροχή 
συμβουλών σε όλα τα ζητήματα για το προστάδιο και το περιβάλλον της 
περίθαλψης ή για την ανάγκη μόνιμης περίθαλψης. Τα σημεία υποστήριξης της 
περίθαλψης που υπάρχουν στη Βάδη-Βυρτεμβέργη δεν λειτουργούν με τον ίδιο 
τρόπο. Έτσι, υπάρχουν Σημεία υποστήριξης της περίθαλψης που έχουν μόνο 
ένα κεντρικό γραφείο επαφής. Άλλα σημεία υποστήριξης της περίθαλψης έχουν 
συνάψει συνεργασίες με κοινότητες για την διεκπεραίωση των καθηκόντων. 
Επιπλέον, υπάρχουν σημεία υποστήριξης της περίθαλψης που προσφέρουν 
ώρες συναντήσεων στις κοινότητες. Η δομή που ακολουθεί το εκάστοτε σημείο 
υποστήριξης της περίθαλψης υπάρχει κατά κανόνα στην κεντρική σελίδα της 
εκάστοτε διεύθυνσης περιφερειακής διοίκησης ή του εκάστοτε δήμου. Μια 
συνοπτική παρουσίαση των Σημείων υποστήριξης της περίθαλψης που έχουν 
ιδρυθεί σύμφωνα με τον Κοινωνικό Κώδικα ΙΑ' στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, αλλά 
και περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα: 

www.bw-pflegestuetzpunkt.de 
 

► Καθήκοντα Σημείου υποστήριξης της περίθαλψης: 

• Πληροφορίες για περιφερειακές προσφορές υποστήριξης 
• Πληροφορίες για ερωτήσεις σχετικά με νομικά και οικονομικά ζητήματα 
• Συγκεκριμένες βοήθειες για τη χρήση παροχών 
• Παροχή συμβουλών πριν από την ανάγκη περίθαλψης ή μέριμνας, όπως 

στην αρχή της άνοιας 
• Πρώιμος συνοδευτικός σχεδιασμός βοήθειας, όπως κατά την αλλαγή των 

αναγκών περίθαλψης ή φροντίδας 
• Χορήγηση έντυπων αιτήσεων 
• Υποστήριξη σε λοιπές ερωτήσεις γύρω από το ζήτημα της περίθαλψης 
• Αν απαιτείται, δημιουργία ενός προσαρμοσμένου σχεδίου βοήθειας 
• Αν απαιτείται, συμβουλευτική περίθαλψης από τα ταμεία περίθαλψης στο 

Σημείο υποστήριξης της περίθαλψης 
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► Τι είναι η παροχή συμβουλών περίθαλψης από το ταμείο 
περίθαλψης; 

Τα άτομα με νόμιμη και με ιδιωτική ασφάλιση έχουν αξίωση για ατομική παροχή 
συμβουλών περίθαλψης. Στη δωρεάν παροχή συμβουλών εξετάζεται η 
τρέχουσα κατάσταση περίθαλψης και συντάσσεται ένα ατομικό σχέδιο 
φροντίδας, το οποίο πρέπει να συντονιστεί στενά με το πρόσωπο που έχει 
ανάγκη μόνιμης περίθαλψης και τους συγγενείς του. O σύμβουλος περίθαλψης 
σας βοηθάει να επιλέξετε τις απαιτούμενες κοινωνικές παροχές και συνοδεύει 
την υλοποίηση του σχεδίου που συντάχθηκε.  

Η παροχή συμβουλών στα άτομα με ιδιωτική ασφάλιση πραγματοποιείται από 
την ιδιωτική παροχή συμβουλών περίθαλψης COMPASS. 

 

► Που υπάρχουν πληροφορίες για επαγγελματική βοήθεια; 
• Σημεία υποστήριξης της περίθαλψης 
• Γενικές κοινωνικές υπηρεσίες των διευθύνσεων περιφερειακής διοίκησης 
• Ειδικοί σύμβουλοι βοήθειας ηλικιωμένων στους δήμους και στις διευθύνσεις 

περιφερειακής διοίκησης 
• Γραφεία πληροφόρησης, επικοινωνίας και διαμεσολάβησης στους δήμους  

και στις κοινότητες  
• Περιφερειακοί σύμβουλοι και σύμβουλοι ηλικιωμένων των δήμων 
• Ταμεία περίθαλψης 
• Γραφεία ηλικιωμένων 
• Ειδικό σημείο για κατοικίες με υποστήριξη εξωτερικής περίθαλψης,  

Senefelder Str. 73, 70176 Stuttgart, για πληροφορίες σχετικά με τη 
δημιουργία και τη λειτουργία συγκατοικιών  

 

► Υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τη φορολογική 
ελάφρυνση και το κατ' αποκοπή ποσό περίθαλψης; 
Μπορείτε να κάνετε λήψη περισσότερων δημοσιεύσεων από τον ιστότοπο του 
Υπουργείου Οικονομικών της Βάδης-Βυρτεμβέργης στο "Δημοσιεύσεις" στο θέμα "Φόροι" 
στη διεύθυνση: www.fm.baden-wuerttemberg.de: 
Πληροφορίες για τη μείωση φόρου μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω πρόσφατη 
συμβουλή του Υπουργείου: "Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und 
haushaltsnahe Dienst- Pflege- und Handwerkerleistungen" (Σχέσεις απασχόλησης και 
παροχές υπηρεσιών, περίθαλψης και κατασκευών για το νοικοκυριό).  
Πληροφορίες για το κατ' αποκοπή ποσό περίθαλψης μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο 
"Steuertipps für Menschen mit Behinderung" (Φορολογικές υποδείξεις για άτομα με 
αναπηρία).  

 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikationen/
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Αν υπάρχουν ερωτήσεις 
για την προσωπική σας κατάσταση απευθυνθείτε στα κοντινότερα σημεία 
υποστήριξης της περίθαλψης, στο ταμείο περίθαλψης σας, σε τοπικό γραφείο 
πληροφόρησης ηλικιωμένων ή στα ειδικά γραφεία βοήθειας ηλικιωμένων του δήμου 
ή της περιφέρειας.  

 

Σχετικά με το θέμα της νόσου του Αlzheimer και άλλες μορφές άνοιας, μπορείτε να 
λάβετε πληροφορίες και υποστήριξη από την κοινωνία Alzheimer Baden-
Württemberg e.V. στη παρακάτω διεύθυνση πληροφοριών περί άνοιας: 
 
www.alzheimer-bw.de 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τα σημεία υποστήριξης της περίθαλψης υπάρχουν στη 
διεύθυνση: 

www.bw-pflegestuetzpunkt.de  
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Οι σημειώσεις μου 
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