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Ασφάλεια περίθαλψης (Pflegeversicherung):  
Τι προσφέρει και ποια είναι τα δικαιώματα  
των ασφαλισμένων

„ΟΔΗΓΟΣ του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ -με χρήσιμες πληροφορίες για τους Έλληνες στη Γερμανία“
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Αγαπητοί φίλοι,

Ο 11ος „ΟΔΗΓΟΣ του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ -με χρήσιμες πληροφορίες για τους Έλληνες 
στη Γερμανία“  αναφέρεται στην ασφάλεια περίθαλψης (Pflegeversicherung).

Αν και όλοι οι ασφαλισμένοι στην Γερμανία (33.322.952 το 2020) καταβάλλουν 
εισφορές στον ασφαλιστικό τους φορέα ασθενείας για το ταμείο περίθαλψης, 
υπάρχουν αρκετά στοιχεία που ίσως να μην γνωρίζουν και είναι πολύ πιθανό να 
τους είναι χρήσιμα στο μέλλον.

Η ενημερωτική έκδοση αφορά κυρίως τους συνταξιούχους (σε γερμανικό 
συνταξιοδοτικό φορέα) που ζουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα 
και οι οποίοι έχουν ή θα βρεθούν στην ανάγκη μερικής ή ολικής περίθαλψης.

Πιστεύουμε όμως ότι οι πληροφορίες είναι χρήσιμες και για όσους ζουν και 
εργάζονται ακόμη στη Γερμανία,  καθώς το συγκεκριμένο ταμείο (Pflegeversiche-
rung) είναι -σε σύγκριση με τα άλλα ταμεία- πολύ πρόσφατο και δικαιολογημένα 
υπάρχει κενό στην ενημέρωση.

Τι ακριβώς είναι η ασφάλεια περίθαλψης, τι προσφέρει και ποια είναι 
τα δικαιώματα για όσους επιστρέφουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Το έντυπο και αυτή τη φορά διανέμεται δωρεάν καθώς πιστεύουμε ότι η 
ενημέρωση του Ελληνισμού της Γερμανίας για θέματα που αφορούν τη ζωή τους 
δεν πρέπει να αποτελεί  μια κερδοσκοπικού χαρακτήρα δράση.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε :
Τον κύριο Στέλιο Μανδαλενάκη, στέλεχος του ασφαλιστικού ταμείου  AUDI BKK 
(Βetreibskrankenkasse) με έδρα το Μόναχο / Κάρλσφελντ που αφιέρωσε τον 
χρόνο του να μας εξηγήσει και να απαντήσει στα ερωτήματά μας.

Όλους όσοι βοήθησαν στην κάλυψη των εξόδων της εκτύπωσης και αποστολής 
του „ΟΔΗΓΟΥ“

Την κυρία Μελπομένη Δημούλκα που βοήθησε στην επιμέλεια 
Το σχεδιασμό του εντύπου ανέλαβε η εταιρεία Es smart graphic design

Φιλικά Κώστας Τάτσης
Υπεύθυνος έκδοσης       Μάιος 2021 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (PFLEGEVERSICHERUNG): 
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΏΝ

www.doryforos.org
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Ασφάλεια περίθαλψης - Pflegeversicherung

ΕΙΣΑΓΏΓΗ
 
Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλειας των εργαζόμενων στην Γερμανία στηρίζεται σε 5 
πυλώνες:

• Δημόσια ασφάλιση ασθενείας - Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
• Ασφάλεια περίθαλψης - Pflegeversicherung (PV)
• Ασφάλεια ανεργίας - Arbeitslosenversicherung (ALV)
• Ασφάλεια σύνταξης -  Deutsche Rentenversicherung (DRV)
• Δημόσια ασφάλεια ατυχημάτων - Gesetzliche Unfallversicherung (GUV)

Τελευταία ασφάλεια που προστέθηκε είναι η ασφάλεια περίθαλψης:

• Καθιερώθηκε το 1995 και υπάγεται στις ασφάλειες ασθενείας ενώ η συνεισφορά 
γίνεται ισόποσα από τον εργαζόμενο και εργοδότη. 

• Το 2017 με το δεύτερο νόμο - Pflegestärkungsgesetz (PSG II) - έγιναν νέες 
προσαρμογές. 

Το ερώτημα στο οποίο θέλουμε να απαντήσουμε με την έκδοσή μας είναι  τι ισχύει για 
έναν πολίτη εργαζόμενο στην Γερμανία (και στη δική μας περίπτωση Έλληνα) που ζει 
πλέον στην Ελλάδα.

Μπορεί και σε ποιο βαθμό να αξιοποιήσει το πρόγραμμα που προσφέρει η ασφάλεια 
περίθαλψης;

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό,  μιλήσαμε με τον κύριο Στέλιο Μανδαλενάκη, 
στέλεχος της ασφάλειας ασθενείας AUDI BKK  με έδρα το Μόναχο / Κάρλσφελντ.
Ακολουθεί η συζήτηση:
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 - Ας ξεκινήσουμε με το 
πρώτο ερώτημα. 

Ποια είναι η αναλογία κρατήσεων 
του μισθού σε ποσοστά για το 
ταμείο περίθαλψης ;
Οι κρατήσεις για το συγκεκριμένο 

ταμείο ασφάλειας  (Pflegeversiche-
rung) χωρίζονται σε δυο κατηγορίες.

• Για όσους δεν έχουν παιδιά  το ποσοστό 
ανέρχεται σε 3,3% του μεικτού μισθού (Brut-

to) το οποίο καταβάλλεται ισόποσα από τον 
εργαζόμενο και τον εργοδότη. Δηλαδή ο εργαζόμενος 

καταβάλλει 1,65% του μεικτού μισθού του (Brutto).
• Για ασφαλισμένους με παιδιά το ποσοστό ανέρχεται σε 3,05% του μεικτού μισθού 

το οποίο καταβάλλεται ισόποσα από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Δηλαδή ο 
εργαζόμενος καταβάλλει 1,52% του μεικτού μισθού του (Brutto).

- Για ποιο λόγο γίνεται διαχωρισμός;
Προφανώς ο νομοθέτης όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις επιδιώκει να ενισχύσει 
τους γονείς

- Οι κρατήσεις γίνονται σε όλες τις σχέσεις εργασίας  (πλήρες ωράριο 
εργασίας, μερική απασχόληση, ελεύθεροι επαγγελματίες);
Ναι, εργαζόμενος και εργοδότης καταβάλλουν το ποσό που τους αναλογεί στο ταμείο 
περίθαλψης για όλες τις σχέσεις εργασίας (εκτός αυτής για εργασία με εισόδημα έως 
450 € - Minijob).  Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι βέβαια 
καταβάλλουν ολόκληρο το ποσοστό που αναλογεί στο εισόδημά τους (3,3% ή 3,05%)

- Υπάρχει όριο ηλικίας;
Ναι, οι κρατήσεις ξεκινούν μόλις ο εργαζόμενος συμπληρώσει το 22 έτος της ηλικίας 
του. Δηλαδή από το 23ο έτος

- Τι ισχύει για περιπτώσεις υιοθετημένων παιδιών ή συντηρούμενων παιδιών ;
O νομοθέτης προσδιορίζει ότι γονέας θεωρείται όποιος έχει το στάτους των γονέων 
(Elterngemeinschaft) δηλαδή αυτό συμπεριλαμβάνει και τους γονείς που έχουν 
υιοθετημένα παιδιά ή παιδιά των συντρόφων / συζύγων που τα συντηρούν
- Ένας εργαζόμενος πριν συνταξιοδοτηθεί μετακομίζει στην Ελλάδα. Μπορεί να 
αξιοποιήσει την ασφάλεια περίθαλψης ή πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας ;
Αυτό που έχει σημασία είναι να παραμένει ασφαλισμένος στο ταμείο ασθενείας 
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(Krankenversicherung) στην Γερμανία. Μόνο έτσι μπορεί να αξιοποιήσει το ταμείο 
περίθαλψης.

- Πάμε στην περίπτωση των συνταξιούχων που, όπως είναι γνωστό , ζουν στην 
Ελλάδα για ένα μεγάλο διάστημα το χρόνο. Στην περίπτωση που χρειαστεί,  
μπορούν να αξιοποιήσουν την ασφάλεια περίθαλψης και ποια είναι η 
προβλεπόμενη διαδικασία ;
Αν κάποιος λαμβάνει σύνταξη από γερμανικό συνταξιοδοτικό φορέα και είναι 
ασφαλισμένος σε γερμανική ασφάλεια ασθενείας μπορεί να αξιοποιήσει το πρόγραμμα 
περίθαλψης σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Τι πρέπει να προσέξει κανείς ;
Να παραμείνει δηλωμένος στην Γερμανία δηλαδή να έχει κατοικία στην Γερμανία.

- Ας πούμε τώρα λίγα λόγια για τη διαδικασία
Μόλις ο ασφαλισμένος βρεθεί σε κατάσταση που χρήζει περίθαλψης,  καταθέτει αίτηση 
στον ασφαλιστικό του φορέα.

- Υπάρχει προϋπόθεση ;
Να έχει καταβάλλει στο ταμείο τις εισφορές του για τουλάχιστον 4 χρόνια

- Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης του ασφαλισμένου. 
Πολύ σωστά. Υπάρχουν 5 κατηγορίες. Ο ασφαλιστικός φορέας θα αξιολογήσει την 
κατάσταση του ασφαλισμένου με βάση προδιαγεγραμμένα κριτήρια και θα τον 
κατατάξει σε μια από τις πέντε κατηγορίες ανάλογα με τους «βαθμούς» που θα 
συγκεντρώσει
Έτσι, στην κατηγορία 1 – όπου ο ασφαλισμένος χρειάζεται τη λιγότερη δυνατή παροχή 
περίθαλψης – οι πόντοι είναι μεταξύ 12,5 και 27
Αν ο ασφαλισμένος συγκεντρώσει  27 έως 47 βαθμούς, ανήκει στην κατηγορία 2
Αν συγκεντρώσει  47 έως 70 βαθμούς, ανήκει στην κατηγορία 3
Αν συγκεντρώσει  70 έως 90 βαθμούς, ανήκει στην κατηγορία 4
Και αν συγκεντρώσει από 90 έως 100 βαθμούς, ανήκει στην κατηγορία 5

- Και τι σημαίνει πρακτικά η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση ;
Στο σημείο αυτό θα πρέπει ίσως να διαχωρίσουμε τον ασφαλισμένο που λαμβάνει 
περίθαλψη στην Γερμανία και τον ασφαλισμένο που λαμβάνει περίθαλψη στην Ελλάδα 
(ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Ο ασφαλισμένος που ζει στην Γερμανία μπορεί να πάει στο κέντρο περίθαλψης (Pfle-
geheim) σε αντίθεση με τον ασφαλισμένο σε γερμανικό ταμείο ασθενείας που ζει όμως 
στην Ελλάδα (Ευρώπη). Δεν αναγνωρίζει δηλαδή η Γερμανία ιδρύματα περίθαλψης 
εκτός Γερμανίας.



7  

- Και ποια είναι η διαφορά ;
Η διαφορά βρίσκεται στο σημείο ότι ο ασφαλισμένος που ζει στην Γερμανία και 
πρέπει να μπει σε κέντρο περίθαλψης λαμβάνει επίδομα ανάλογα με την κατηγορία 
περίθαλψης που ανήκει κάτι που δεν ισχύει για τον ασφαλισμένο που ζει στην Ελλάδα, 
καθώς, όπως προαναφέραμε, δεν μπορεί να εισαχθεί σε ίδρυμα περίθαλψης εκτός 
Γερμανίας.
Έτσι ο ασφαλισμένος που ζει σε κέντρο περίθαλψης στην Γερμανία λαμβάνει επίδομα 
της τάξεως των:
689 € αν ανήκει στην κατηγορία 2
1.298 € αν ανήκει στην κατηγορία 3
1.612 € αν ανήκει στην κατηγορία 4
1.995 € αν ανήκει στην κατηγορία 5
Δηλαδή δεν λαμβάνει επίδομα όποιος ανήκει στην κατηγορία 1
Όλα τα παραπάνω ποσά δίνονται σε μηνιαία βάση

- Και ο ασφαλισμένος ο οποίος ζει στην Ελλάδα ;
Ο ασφαλισμένος που ζει στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει και 
αυτός τη δυνατότητα να ενισχυθεί οικονομικά από το ταμείο περίθαλψης.
Και στην συγκεκριμένη περίπτωση το ύψος του επιδόματος σχετίζεται με την κατηγορία 
περίθαλψης που αναφέραμε παραπάνω.
Στην περίπτωση λοιπόν αυτή το επίδομα (μηνιαίως) είναι:
316 € αν ανήκει στην κατηγορία 2
545 € αν ανήκει στην κατηγορία 3
728 € αν ανήκει στην κατηγορία 4
901 € αν ανήκει στην κατηγορία 5

- Και πότε λαμβάνει το ποσό της ενίσχυσης και σε ποια περίπτωση ; Πείτε μας 
ένα παράδειγμα.
Είναι πολύ απλό. Ο νομοθέτης θεωρεί ότι ο ασφαλισμένος εκπληρώνει τα κριτήρια και 
ανήκει σε μια από τις κατηγορίες περίθαλψης. Από τη στιγμή που διαπιστωθεί αυτό, 
δικαιούται το επίδομα. Τώρα, αν το επίδομα ο ασφαλισμένος το δώσει σε νοσοκόμα/
νοσοκόμο που θα έρθει στο σπίτι για κάποιες ώρες ή αν θα το δώσει σε κάποιον να 
του κάνει αγορές, επειδή ο ίδιος δεν μπορεί, είναι θέμα του ασφαλισμένου.  Είναι 
αυτονόητο ότι ο στόχος του επιδόματος είναι ο ασφαλισμένος να μπορέσει να 
καλυτερέψει τις συνθήκες διαβίωσής του.
Το ασφαλιστικό ταμείο ελέγχει αν ο ασφαλισμένος χρήζει πράγματι περίθαλψης. Επίσης 
εξετάζει την περίπτωση αλλαγής της κατηγορίας στην οποία ανήκει.  Δηλαδή μπορεί στη 
διάρκεια του χρόνου να “ανέβει” ή να “κατέβει” κατηγορία ο ασφαλισμένος.
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- Ας πάμε σ΄ ένα ακόμη παράδειγμα. Ο ασφαλισμένος ανήκει στην κατηγορία 
περίθαλψης 3. Ποιο είναι το ύψος των επιδομάτων αν ζει στην Γερμανία και 
ποιο αν ζει στην Ελλάδα ;
Αν ζει στην Γερμανία θα λαμβάνει μηνιαίως 1.298 €, αν είναι σε κέντρο περίθαλψης ή το 
επίδομα των 545 €, αν η περίθαλψή του γίνεται εκτός ιδρύματος, δηλαδή στο σπίτι του.
Αν ζει στην Ελλάδα και ανήκει στην κατηγορία περίθαλψης 3, θα λαμβάνει μηνιαίως  το 
ποσό των 545 €

- Και ο ασφαλισμένος στην κατηγορία 1;
Όλοι οι ασφαλισμένοι που χρήζουν περίθαλψης ανεξαρτήτως της κατηγορίας δικαιούνται 
μηνιαίως 40 € (στην περίοδο της πανδημίας 60 €) για βοηθητικά υλικά όπως π.χ. γάντια, 
πάνες, μάσκες κ.λπ..  Το επίδομα το δικαιούνται όλοι, δηλαδή ανεξάρτητα από τη χώρα 
στην οποία ζουν.

- Και τι γίνεται στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει μια νοσοκόμα/
νοσοκόμο για την περίθαλψή του,  αυτός όμως αρρωστήσει ή λάβει την άδεια 
που δικαιούται ;
Και σ΄ αυτήν την περίπτωση ο νομοθέτης έχει μεριμνήσει. Υπάρχει η «Verhinderungspfle-
ge» σύμφωνα με την οποία ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ποσό έως 1.612 € ετησίως, 
για να μπορεί π.χ. να αντικαταστήσει το άτομο που του προσφέρει περίθαλψη για το 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα απουσιάζει (άδεια, ασθένεια κλ.π.) .

- Άρα, αν επιστρέψουμε στην περίπτωση του παραδείγματος που είχαμε 
χρησιμοποιήσει πριν (κατηγορία 3),  τι σημαίνει για το ύψος του επιδόματος ; 
Ποιο είναι το συνολικό ποσό του επιδόματος.
Αν ζει στην Γερμανία και είναι σε κέντρο περίθαλψης,  θα λαμβάνει  1.298 €  μηνιαίως
Αν ζει στην Γερμανία και ΔΕΝ είναι σε κέντρο περίθαλψης θα λαμβάνει μηνιαίως  545 € + 
40 € (60 € στην πανδημία) δηλαδή σύνολο 585 € (605 €) μηνιαίως. Επιπλέον έως 1.612 € 
ετησίως για την περίπτωση του  «Verhinderungspflege».
Αν ζει στην Ελλάδα θα λαμβάνει μηνιαίως   το ποσό των 545 € € + 40 € (60 € στην 
πανδημία) δηλαδή σύνολο 585 € (605 €) μηνιαίως. Επιπλέον έως 1.612 € ετησίως για την 
περίπτωση του  «Verhinderungspflege».

- Έχουμε κάτι επιπλέον από επιδόματα ;
Ναι, τα περισσότερα ομόσπονδα κρατίδια, σε κάθε περίπτωση η Βαυαρία, ενισχύει τα 
άτομα – τους ασφαλισμένους που χρήζουν περίθαλψης με εφάπαξ επίδομα των 1.000 € 
ετησίως (από την κατηγορία 2 και άνω).
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- Μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά την περίθαλψη και συγκεκριμένα 
την οικογενειακή ασφάλεια ασθενείας. Τι γίνεται με τα άτομα που είναι 
ασφαλισμένα οικογενειακά; Δηλαδή τι ισχύει στην περίπτωση που ένα άτομο 
ενός ζευγαριού δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας και είναι ασφαλισμένο 
στον/στην σύζυγο;
Και γι΄ αυτόν/αυτήν ισχύουν όλα όσα αναφέραμε παραπάνω. Δεν υπάρχει καμία 
διαφοροποίηση καθώς και το άτομο αυτό θεωρείται “ασφαλισμένο”. Άρα και το άτομο 
που είναι οικογενειακά ασφαλισμένο έχει δικαίωμα στα επιδόματα περίθαλψης.

- Επιτρέψτε μας να σας ρωτήσουμε και κάτι που συχνά θέτουν οι 
συμπατριώτες μας και δεν δείχνει να είναι τόσο ξεκάθαρο όσον αφορά τη 
διαδικασία. Ο ασφαλισμένος που βρίσκεται σε διακοπές και πρέπει να πάει 
εκτάκτως σε ιδιωτικό οδοντίατρο  ή παθολόγο και κατά συνέπεια πληρώνει 
την επίσκεψη, δικαιούται χρήματα από τον ασφαλιστικό φορέα ασθενείας ; 
Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ;
Οι δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς καλύπτουν μόνο μέρος δαπανών για ιατρική επίσκεψη 
και όταν αυτή πραγματοποιηθεί σε ιατρό που είναι συμβεβλημένος με το ΙΚΑ ή τον ΟΓΑ. 
Υπάρχουν όμως ειδικές ασφάλειες για ταξίδια που με ετήσια επιβάρυνση της τάξεως 
των 15-20 €  καλύπτουν 100% τις ιατρικές δαπάνες σε άλλες χώρες.

- Αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι όλα 
όσα αναφέραμε δεν ισχύουν μόνο στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο εσείς 
εργάζεστε.
Σωστά, όλα όσα αναφέραμε παραπάνω ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους σε όλες 
τις δημόσιες ασφάλειες ασθενείας της Γερμανίας και αποτελούν νόμο του κράτους.
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BOOM!
BOOM!

Flyer - Φέιγ βολάν
Speisekarten -  
Κάρτες Μενού Εστιατορίων
Briefpapier - Επιστολόχαρτα 
Briefumschläge - Φάκελοι 
Visitenkarten - Επαγγ. Κάρτες  
Broschüren - Ενημερωτικά Φυλλάδια
Blöcke - Μπλοκ 
Aufkleber - Αυτοκόλλητα
Labels - Επιγραφές

Plakate - Αφίσες
Post/Klappkarten -  
Δίπτυχες Κάρτες
Corporate Identity -  
Εταιρική Ταυτότητα 
Logogestaltung -  
Σχεδιασμός Λογοτύπου 
Webdesign - Ιστοσελίδες 
Innenraum Fotografie -  
Φωτογράφιση χώρου

Γ Ι Α  Μ Ι Α  Σ Τ Ο Χ Ε Υ Μ Ε Ν Η 
Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η . . .

ES smart graphic design - T: 0174 20 11 306
E: info@es-sgd.com - www.es-sgd.com 

ES smart graphic design

Τελευταίες εκδόσεις του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

ΠΛΗΡΦΟΡΙΕΣ στο Email: doryforos@email.de
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Sparen an 
der richtigen 
Stelle

Beratungsgespräch

Individuelles 
Angebot

Installation und 
Einweisung

Ioannis Papagiannoulas

Landsberger Str. 428
81241 München

info@farbkopierer-mieten.de 
Tel.: 089/3795046

farbkopierer-mieten.de


