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Παροχές χρόνιας περίθαλψης 
Τι δικαιούμαι; 

Βαθμός 
περίθαλψης 1 

Βαθμός 
περίθαλψης 2 

Βαθμός 
περίθαλψης 3 

Βαθμός 
περίθαλψης 4 

Βαθμός 
περίθαλψης 5 

Χώρος εξωτερικών ιατρείων 
Επίδομα περίθαλψης 
μηνιαίο 

- 316 € 545 € 728 € 901 € 

Υπηρεσία νοσηλείας 
(Παροχές περίθαλψης σε 
είδος) σε μηνιαία βάση 

- 
724 € 1.363 € 1.693 € 2.095 € 

Έως και το 40% των παροχών περίθαλψης σε είδος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για αναγνωρισμένες υπηρεσίες ανακούφισης. 

Μεικτές παροχές 

- 
Εάν το επίδομα φροντίδας σε είδος δεν έχει εξαντληθεί, υπάρχει 

δικαίωμα σε αναλογικό επίδομα περίθαλψης. Εάν, για 
παράδειγμα, εξαντληθεί το 60% των παροχών σε είδος, το 40% 

των παροχών σε χρήμα μπορεί να εξοφληθεί. 

Ημερήσια περίθαλψη 
μηνιαία 

- 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 € 

Ποσόν απαλλαγής 
μηνιαία 

125 € 
(μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη βασική 

περίθαλψη στο επίπεδο περίθαλψης 1) 

Προληπτική περίθαλψη 
ετήσια 

- 

Έως 1.612 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος για μέγιστο διάστημα 6 
εβδομάδων (Εξαίρεση: ωριαία χρήση). Το ποσό μπορεί να αυξηθεί 
κατά 806 ευρώ και να φθάσει τα 2.418 ευρώ, αλλά στη συνέχεια 

συμψηφίζεται με το δικαίωμα παροχών για βραχυχρόνια 
περίθαλψη. Δικαίωμα μόνο μετά από έξι μήνες κατ' οίκον 

περίθαλψης από έναν κηδεμόνα ή νοσηλευτή. 

Βραχυπρόθεσμη 
περίθαλψη 
ετήσια 

- 
Μέχρι 1.774 € ανά ημερολογιακό έτος (έως και για 8 εβδομάδες). Το 

ποσό μπορεί να αυξηθεί έως και 3.386 ευρώ και στη συνέχεια 
συμψηφίζεται με το δικαίωμα σε παροχές για προληπτική 

περίθαλψη. 

Βοηθήματα περίθαλψης 
και εργασιών 
διαρρυθμίσεως 

Τεχνικά βοηθήματα: κυρίως με δανεισμό 
Αναλώσιμα: 40 € ανά μήνα 

Βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης: έως 4.000 ευρώ 

Κοινωνική ασφάλιση για το 
νοσηλευτή 

- 

Οι εισφορές στη νόμιμη σύνταξη, την ασφάλιση ανεργίας και την 
ασφάλιση ατυχημάτων καταβάλλονται εάν ο νοσηλευτής: 

• φροντίζει για τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα,
τουλάχιστον 2 ημέρες/εβδομάδα

• εργάζεται όχι περισσότερο από 30 ώρες/εβδομάδα

• δε λαμβάνει ακόμα σύνταξη γήρατος

Χώρος νοσηλείας/ομάδες διαμονής 
Νοσοκομειακή περίθαλψη 
(κατ' οίκον) μηνιαία 

125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 € 

Υπηρεσίες σε εξωτ. 
Ομάδες διαμονής, σε 
μηνιαία βάση 214 € 

Γενικά
Συμβουλές περίθαλψης 
και παροχή συμβουλών 
κατ’ οίκον 

Ναι 

Μαθήματα νοσηλευτικής Ναι 




