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Πληροφορίες για την έγκυο γυναίκα σε κατάσταση  
έκτακτης ανάγκης

Πότε βοηθάει το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα;
Βρίσκεστε σε δύσκολη κατάσταση και περιμένετε μωρό; Απευθυνθείτε σε ένα 
από τα κέντρα συμβουλευτικής για εγκύους και υποβάλετε αίτηση για οικονομική 
ενίσχυση από το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα εφόσον: 
α) Η μόνιμη κατοικία σας ή η συνήθης διαμονή σας είναι η Γερμανία, 
β)  διαθέτετε πιστοποιητικό εγκυμοσύνης, π.χ. βιβλιάριο μητέρας 

(Mutterpass), ή
γ) βρίσκεστε προσωπικά και οικονομικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Για να σας χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να γίνει έλεγχος του εισοδήματός 
σας. Η επιδότηση από το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα είναι δυνατή μόνο στη περίπτωση 
κατά την οποία άλλες κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος 
κοινωνικής πρόνοιας (Sozialhilfe), δεν επαρκούν, δεν καταβάλλονται εγκαίρως και αν 
δεν δικαιούστε τα παραπάνω. Η αίτηση για χορήγηση οικονομικής βοήθειας υποβάλ-
λεται στα Κέντρα Συμβουλευτικής για Εγκύους στο πλαίσιο παροχής προσωπικών 
συμβουλών (και όχι στο γραφείο του Ομοσπονδιακού Ιδρύματος στο Βερολίνο). 
Αναζητήστε τα Κέντρα Συμβουλευτικής για Εγκύους – ακόμη και τα πλησιέστερα 
προς εσάς – στον τηλεφωνικό κατάλογο και στο διαδίκτυο (όπως λ. χ. στην ιστοσελίδα 
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/). Πρέπει να μερι-
μνήσετε ώστε να κλείσετε έγκαιρα ραντεβού για την παροχή συμβουλευτικής, διότι 
η αίτηση για την χορήγηση οικονομικής βοήθειας πρέπει να υποβληθεί κατά την 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Για κάθε εγκυμοσύνη μπορεί να υποβληθεί μόνο 
μία αίτηση. 

Με ποιον τρόπο βοηθάει το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα;
Οι πόροι του Ιδρύματος χορηγούνται, για παράδειγμα, για τον αρχικό εξοπλισμό 
του παιδιού και την τήρηση του νοικοκυριού, την κατοικία και τον εξοπλισμό της, 
καθώς και για την φροντίδα του βρέφους. Τα επιδόματα δεν συνυπολογίζονται ως 
εισόδημα προστιθέμενο στο επίδομα ανεργίας ΙΙ (Arbeitslosengeld II), το επίδομα 
κοινωνικής πρόνοιας (Sozialhilfe), ή και σε άλλες κοινωνικές παροχές. 

https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/


Το ύψος και η διάρκεια της χορηγούμενης οικονομικής βοήθειας καθορίζονται 
με βάση τη δικής σας προσωπική κατάσταση αλλά και σε συνάρτηση με τον 
συνολικό αριθμό των αιτήσεων που υποβάλλουν γυναίκες σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. Δεν υπάρχει έννομη αξίωση για τη χορήγηση οικονομικής 
βοήθειας από το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα.

Η Ομοσπονδία θέτει στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Ιδρύματος τουλάχιστον 
92 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για μέτρα οικονομικής στήριξης. Η οικονομική 
βοήθεια του Ομοσπονδιακού Ιδρύματος για εγκύους σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης παρέχεται μέσω των ιδρυμάτων για τη Γυναίκα και την Οικογένεια σε 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης των κρατιδίων και μέσω παρόμοιων κεντρικών 
φορέων στα αντίστοιχα ομόσπονδα κρατίδια προκειμένου η κατανομή της οικο-
νομικής βοήθειας να γίνει επί τόπου. 

Μέσω του Ομοσπονδιακού Ιδρύματος ”Μητέρα και Παιδί – Προστασία της Αγέν-
νητης Ζωής ” υποστηρίζονται ετησίως περί τις 150.000 έγκυες γυναίκες σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, με στόχο 
να διευκολυνθεί η συνέχιση της εγκυμοσύνης και η φροντίδα του βρέφους.

Μπορείτε να στηρίξετε το έργο του Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Μητέρα και 
Παιδί με δωρεά στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:  
IBAN: DE44 3708 0040 0270 2009 00, BIC: DRESDEFF370.  
Οι δωρεές σας θα ωφελήσουν άμεσα έγκυες γυναίκες σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης και εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.

Τη νομικη βάση Του ομοσπονδιάκου ιδρυμάΤοσ, Το οποιο δημιουργηθηκε  
Το 1984, άποΤελει ο νομοσ περι συσΤάσησ ιδρυμάΤοσ “μηΤερά κάι πάιδι – 
προσΤάσιά Τησ άγεννηΤησ Ζωησ”. 

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de


Το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο αποτελεί μέρος των δημοσίων σχέσεων της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, διανέμεται δωρεάν και δεν είναι προς πώληση.

Εκδότης:
Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
Referat Öffentlichkeitsarbeit 
11018 Berlin
www.bmfsfj.de
 
Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε χρήση της  
γραμμής εξυπηρέτησης: 030 20179130 
Δευτέρα-Πέμπτη 9:00–18:00 
Φαξ: 030 18555-4400
E-Mail: info@bmfsfjservice.bund.de 

Γενικός υπηρεσιακός αριθμός κλήσεως: 115*

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2018 (Griechisch) 
Σχεδιασμός: www.avitamin.de
Credits φωτογραφιών: Andy Kuechenmeister 

*  Για γενικές ερωτήσεις προς όλες τις υπηρεσίες και τις αρχές μπορείτε να καλέσετε και τον κοινό 
αριθμό τηλεφώνου 115. Στις περιφέρειες που γίνεται χρήση αυτού του αριθμού μπορείτε να 
καλέσετε στο 115 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 8 π.μ. και 6 μ.μ. Η κλήση από σταθερό 
δίκτυο όπως και από πολλά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας χρεώνεται ως αστική κλίση και επομένως 
είναι δωρεάν αν έχετε πρόγραμμα με απεριόριστες κλήσεις. Πληροφορίες για κωφούς μπορείτε να 
λάβετε στη διεύθυνση SIP 115@gebaerdentelefon.d115.de. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τον ενιαίο υπηρεσιακό αριθμό 115, όπως π. χ. αν ισχύει στην περιοχή σας, θα βρείτε στον 
διαδικτυακό τόπο http://www.d115.de
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