
Beratungs– und                      

Koordinierungsstelle                 

für ältere und pflegebedürftige 

Menschen                       

in der Stadt und im Landkreis Gießen 

Πληροφόρηση για ηλικιωμένους 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

μέσω τηλεφώνου από Δευτέρα έως 

Παρασκευή από τις 8:30 π.μ. στο: 

Tel.: 0641 979009 0  

Παρακαλούμε να κλείσετε ραντεβού. 

Βραδινό ραντεβού είναι επίσης δυνατόν. 

 
Χωρίς ραντεβού είμαστε διαθέσιμοι    

τις εξής ημέρες: 

 

Τρίτη       9:00-12:00                   
Τετάρτη 14:00-16:00 

 

BeKo 
Kleine Mühlgasse 8 

35390 Gießen 

 

Tel.: 0641 979009 0 

Fax: 0641 979009 28 

seniorenberatung@beko-giessen.de 

www.beko-giessen.de 

Οι φορείς της BeKo: 

 

 

 

 

 

 

 

σε συνεργασία με τον δήμο και την 

επαρχία του Gießen  

 

ώς θα μας βρείτε: 

 

 

Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis              
Gießen e.V. 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband              
Gießen-Land e.V. 

 

Caritasverband Gießen e.V. 

Deutsches Rotes Kreuz                            
Kreisverband Marburg—
Gießen e.V. 

Diakonisches Werk Gießen                                                                                                                                                                                                                                     

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.                        
Regionalverband Mittelhessen 

στα ελληνικά   



 Η προσφορά μας 

Η BeKo είναι ένα αρμόδιο γραφείο 

για ηλικιωμένους πολίτες του 

δήμου και της επαρχίας του Giessen. 

 

Εσείς και η οικογένειά σας λαμβάνετε 

εκτενές πληροφορίες και συμβουλές 

για την διαμόρφωση και την αντιμετώπιση 

της καθημερινής ζωής. 

 

Η πληροφόρηση είναι δωρεάν, εμπιστευτική 

και ουδέτερη. Μπορεί να γίνει τηλεφωνικά, 

γραπτά ή προσωπικά. 

 

Στους πολίτες που δεν μιλούν γερμανικά 

παρέχουμε βοήθεια στην αναζήτηση κάποιου 
μεταφραστή. 

Εάν είναι αναγκαίο γίνονται και επισκέψεις 
κατ' οίκον.  

Εάν έχετε ερωτήσεις... 

 

 σχετικά με την εξυπηρέτηση κατ' οίκον και 
την περίθαλψη ατόμων προχωρημένης 
ηλικίας 

 σχετικά με αιτήσεις και αξιώσεις στα 
πλαίσια του κοινωνικού κώδικα 

 σχετικά με το κόστος παροχής υπηρεσιών 

 σχετικά με την κατάλληλη στέγαση 

        για ηλικιωμένους  

 σχετικά με την πρόληψη σε προχωρημένη 
ηλικία 

 σχετικά με την υποστήριξη και την 
ελάφρυνσή  σας ως μέλος της οικογένειας  

 σε δύσκολες καταστάσεις 

 σχετικά με άλλες δυσκολίες που 

        σχετίζονται με την προχωρημένη ηλικία 

 

...τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε με την BeKo. 
Σας συμβουλεύουμε ευχαρίστως. 

Λαμβάνετε εκτενές πληροφορίες  

 σχετικά με τις υπηρεσίες και τα ιδρύματα 

για ηλικιωμένους του δήμου και της 

επαρχίας του        Gießen. 

 σχετικά με τις δυνατότητες 

   εθελοντικής δράσης. 

 

Οι Προσωπικές σας ανάγκες είναι η βάση για 

την συμβουλή μας. 

Σας παρέχουμε υποστήρηξη ώστε να 

μπορέσετε να παραμείνετε στο σπίτι σας 

όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 

Η BeKo συνεργάζεται στενά με το αρμόδιο 

γραφείο για άτομα με ανάγκη μόνιμης 

περίθαλψης, το οποίο και στεγάζεται στους 

ίδιους χώρους. 

Tel.  0641 979009 0 


