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ÜLKE YUNANİSTAN – IASIS STK 
Engellilik Tipi 
Ulusal Engelli Konfederasyonuna göre, aşağıda belirtilenler gibi farklı engelli tipleri bulunmaktadır: 
 

• Fiziksel Engelli 
• Duyusal Engelli (körlük, sağırlık gibi) 
• Zihinsel Engelli 
• Diğer tipte engellilik (birden çok engellilik gibi) 

ENGELLİLİK ÜZERİNE YASAL DÜZENLEMELER 
 

• Engellilik üzerine ulusal düzenlemeler 
3863/2010 sayılı kanun ile devlet dâhil tüm sigorta kurumlarının sigortalıları ile maluliyet belgesi istenen sigortasızların 
engellilik derecelerinin belirlenmesinde tek bir sağlık değerlendirmesi sağlamak amacıyla “Engellilik Tescil Merkezi” 
kurulmuştur. Ulusal Engellilik Mevzuatı hakkında daha fazla bilgi edinin. 
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/nomothetiko-plaisio/  
 
• Engelliliğin Resmi olarak Tanınmasının Önemi  

Engelliliğin tanınması sağlanan sosyal, finansal ile diğer yardım ve destekler bakımından ve aynı zamanda bu 
desteklerden yararlanabilmek için engellilik derecesinin sertifikalandırılması şartının yerine getirilmesi bakımından çok 
önemlidir. Engelliliğin tanınması hakkında daha fazla bilgi edinin. 

https://www.efka.gov.gr/el/menoy/sychnes-eroteseis-kai-apanteseis/sychnes-eroteseis-kai-apanteseis-schetika-me-
kepa 

• Engelliliğin resmi olarak tanınması için izlenmesi gereken adımlar 

Bir kişinin resmi olarak engelli bireylere tanınan haklardan yararlanabilmesi için yerel engelli sertifikasyon Merkezine 
(DCC) aşağıda listelenen belgeler ile başvurması gerekir. 

 Kimlik kartı veya pasaport  

 Sigortalı ise kurum hastalık rehberi 

 Sosyal güvenlik numarası (SSN) veya Avrupa sigortalı vatandaş kartı (EIC) 

 Sigorta şirketinin inceleme için DCC komitesine havale edilmesi veya sigorta acentesinden belge beklenmesi 
durumunda vatandaş sigortasız ise destekleyici belgelere ek olarak, başvuru sahibi DCC'ye aşağıdaki tıbbi 
destekleyici belgeleri sağlamalıdır: 

 Tüm verileri tanımlayan ve bilgisayarlı tomografi, radyografi, elektrokardiyogram (EKG), elektromiyogram 
(EMG), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve tripleks gibi laboratuvar test bulgularıyla ilgili sevk eden 
doktorun ayrıntılı tıbbi raporu. Bu testler son birkaç ay içinde tamamlanmış olmalıdır. 

Gerekli destekleyici belgelerin bulunduğu dosyanın eksiksiz olduğu kabul edilirse, ilgilinin başvurusu kayıt altına alınır ve 
kendisine DCC'ye vermiş olduğu belgelerle birlikte bir sertifika teslim edilir. Dosya eksikse, başvurusunun kaydını 
tamamlamak için gereken belgeler hakkında sertifika tavsiyeleri ile ilgili tarafa iade edilir. 

Kişinin durumunun incelenmesi ve hastalığın belgelenmesine ilişkin görüş verilmesi, maluliyet derecesinin belirlenmesi 
ve görüşün süresi için sağlık kurulunun toplanacağı tarih, saat ve yer ile toplantının süresi bildirilir. Engellilik sertifikası 
hakkında daha fazla bilgi edinin. 



READJUSTING TO LIFE       
2020-1-TR01-KA204-094182 
Fikri Çıktı 1:/Aktivite 4 (IO1.A4): Çevrimiçi Rehberin geliştirilmesi 
 

 

   

https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa 

• Engelli Kartı 

Engelli Kartı, işlevselliğe dayalı sınıflandırma ve değerlendirme sistemine (ICF) dayanan sağlık ve sosyal dayanışma için 
ileri teknoloji bir fikirdir. 

2006 yılından bu yana uygulanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma ve 2008 yılından bu yana bunu destekleyecek bir bilgi 
sistemi olmasına rağmen, kurumsallaşması hala beklemede ve devlet şu anda tüm gerekli önlemleri alarak planı halen 
devreye sokmaya çalışmaktadır. Engellilik kartı hakkında daha fazla bilgi edinin. 

https://www.moh.gov.gr/articles/social-solidarity/domes-kai-draseis-koinwnikhs-allhleggyhs/atoma-me-anaphries/164-
folder-xrhsimoi-syndesmoi-folder-prokhrykseis-anakoinwseis-folder-domes-kai-draseis-koinwnikhs-allhleggyhs-
briskeste-edw-arxikh-selida-rarr-koinwnikh-allhleggyh-rarr-domes-kai-draseis-koinwnikhs-allhleggyhs-rarr-atoma-me-
anaphries-rarr-karta-leitoyrgikoth  

• Hangi Numara Aranmalı 
Sorularınız için her gün ve her saat hizmet veren sosyal dayanışma ve yardımlaşma teşkilatının çağrı merkezini 1555 
numaralı telefondan ücretsiz olarak her gün ve her saat arayabilirsiniz: 

• İlgili Kaynaklar 
Engelliliğin tanınmasına ilişkin mevzuat ve bu tanımanın önemi hakkında daha fazla bilgi edinin. 
C:\Users\evafi\Downloads\5-papachristopoulos.pdf 
 
 

KAPSAYICI TEKNOLOJİLER 
• Kapsayıcı teknolojiler hakkında Yunanistan’daki durum 

 
Yunanistan'da son yıllarda yardımcı teknoloji alanında çok ilerleme kaydedilmiştir. Kapsayıcı teknolojiler hakkında 
internette arama yapılarak engelli bireylere günlük yaşamlarında yardımcı olabilecek çeşitli ürün ve araçlar satan 
markalar bulabilirsiniz. Örneğin; 
 
 İletişim ve bilgisayar erişilebilirlik yardımcıları 
 Eğlence ve boş zaman aktiviteleri için yardımcılar 
 Taşınabilirlik araçları, örneğin arabalar, bisikletler, bastonlar, bireye mevcut durumunda taşınabilirlik 

konusunda hizmet eden herhangi bir araç. 
 
Artık çoğu internet sitesinde, engelli bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını kapsayan çevrimiçi materyalle etkileşime geçmesine 
izin veren bütünleşik erişilebilirlik işlevleri bulunmaktadır. 
 

• Kapsayıcı Uygulamalar 
 
Kullanıcının Google uygulama mağazasında bulabileceği yenilikçi bir çevrimiçi Yunanca uygulaması "İnsan erişimi 
uygulaması"dır. İnsan Erişimi, insanlara halka açık ilgilerini çeken yerlerin (örneğin restoranlar, oteller, turistik yerler, vb.) 
erişilebilirliğini değerlendirme imkanı vermektedir. Bu şekilde kullanıcılar, uygun şekilde hazırlanabilmek için ziyaret 
etmeden önce bir yerin erişilebilirliğinin kalitesini bileceklerdir. 
İnsan Erişimi Uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinin. 
http://ha.cnt.gr/index.php  
 

• Kapsayıcı Eğitim Teknolojileri 
 
ENTELIS+, engelli insanlara iş piyasasında daha rekabetçi olmalarını, özgüvenlerini arttırmalarını ve mümkün olduğunca 
bağımsız yaşamalarını sağlamak için kapsayıcı bilişim teknolojilerini nasıl kullanacaklarını öğretmeyi amaçlayan bir 
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projedir. 
 
ENTELIS+’in eğitim kaynakları, sosyal bakım ve destek sağlayıcılarının, erişilebilirlik ve yardımcı teknoloji uzmanlarının, 
öğretim personelinin ve diğerlerinin tüm öğrencilere yüksek kaliteli, kolay erişilebilir eğitim sağlamalarına olanak 
tanıyarak onları hazırlıktan eğitime kadar olan süreçte yönlendirir. 

 
Modüller, programı yürüten eğitim organizasyonunun olabildiğince esnek olabileceği şekilde oluşturulmuştur. COVID-19 
salgınının başlaması ve yakın gelecekte yüz yüze kurslar yapma konusundaki belirsizlik nedeniyle, eğitim materyallerinin 
artık hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çeşitli bağlamlara uyarlanabilir olması gerekiyor. Entelis projesi hakkında daha 
fazla bilgi edinin. 
https://entelisplus.entelis.net/training-materials/ 
 

ULAŞIM 
 

• Engelli bireylerin hakları 
 
Toplu Ulaşım 
Yunanistan’da kalıcı ve yasal olarak ikamet eden ve engel oranı yüzde 67 ve üstünde olanlar ya da engelli haklarından 
yararlanmaya hak kazananlar ücretsiz ulaşım kartına sahip olabilirler: 
 
a) OASA kentsel ulaşım araçları ile Attika Bölgesi içinde, 
b) OASTH kentsel ulaşım araçları ile Selanik bölgesinde, 
c) ve kentsel KTEL ile ülkenin diğer bölgelerinde  
2021 yılı gelir vergisi beyannamesi kazanılan gelir miktarını kanıtlamaktadır. 
 
Otomatik Ücret Toplama Sistemine göre düzenlenen kişiselleştirilmiş elektronik transfer kartları, Attika Bölgesi'nin daimi 
sakinlerine (PE Adaları hariç) ücretsiz olarak sunulmaktadır. 
Ulaşım hizmetlerinden yararlanmak hakkında daha fazla bilgi edinin. 
C:\Users\Edify Kids\Downloads\document (13).pdf   
 
Kentsel ulaşım araçlarına yönelik bir organizasyon olan OASA, engellilerin ulaşımı için kolaylıklar sağlamaktadır. 
Oasa’nın engelli bireylere sağladığı yardımlar hakkında daha fazla bilgi edinin. 
https://oasa.gr/content.php?id=amea 
 
Şehirlerarası Otobüs Taşımacılığı 
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumu tarafından hak tanınan engelli bireyler, tüm KTEL şehirlerarası otobüs 
hatlarına %50 indirimli binme hakkına sahiptir. 
 
Tren ile seyahat 
Hem engelli hem de refakatçi için tam tren biletlerinde %50 indirim bulunmaktadır. Bu özel seyahat kartları, Yunanistan 
bölgesel mercileri veya yetkili Vatandaş Hizmet Merkezleri tarafından onaylanmalıdır. 
Özel olarak dizayn edilmiş vagonları içeren ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin tekerlekli sandalye ile taşınması için 
kullanılabilen bazı trenler vardır. 
Engelli bireyler için tren ile ulaşımın sağlanması hakkında daha fazla bilgi edinin. 
https://www.trainose.gr/en/passenger-activity/passenger-services/disabled/ 
 
Engelli Bireyler için Park Kartı 
Engellilere sağlanan bir park kartı vardır. Özel olarak bu park kartı, engelleri nedeniyle yürümekte güçlük çeken Yunan 
göçmenlere ve yabancı işçilere verilmektedir. Yunan ve Avrupa vatandaşları şunlara sahip olmalıdır: 
-Hem alt hem de üst uzuv amputasyonu veya tam felç. 
-Toplam engellilik oranı en az %67 olan bir veya iki alt uzuvda ciddi motor fonksiyon bozukluğu. 
-Üst uzuvlardan birinin veya her ikisinin motor engelliliği dâhil olmak üzere ciddi birkaç motor engelliliği, toplam sakatlık 
oranı yüzde 67'den az olmaması ve en az yüzde 40'ı alt bacaktan biri olmak üzere. 
-Her iki gözde de tam körlük, engellilik oranı %100. 

https://entelisplus.entelis.net/training-materials/
https://oasa.gr/content.php?id=amea
https://www.trainose.gr/en/passenger-activity/passenger-services/disabled/
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Engelli Yunanlılar ve Avrupa vatandaşları: 
-Doğuştan hemorajik ruh hali veya Akdeniz anemisi (hemofili) olan hastalar 
-Son dönem böbrek hastalığı olan veya böbrek nakli geçirmiş hastalar 
-Orak hücre veya küçük orak hücre hastalığı olan hastalar 
- Engelli bireyleri için sponsorluk veya evlat edinme programları da dâhil olmak üzere otomobil edinen araç sahipleri ilgili 
yasadaki gereklilikleri sağlamalarına gerek olmadan özel araç alabilmek için kayıt ücreti ödemekten muaftırlar, 
-Bir tekerlekli sandalye satın alınması sonucunda engelli olan vatandaşlar. 
- Reşit olmayan yetişkinler için yasal asistanlar 
 
Engelli bireyler için Park Kartı hakkında daha fazla bilgi edinin. 
C:\Users\Edify Kids\Downloads\egkykliosmetaforon992020.pdf 
 
Ücretsiz Geçiş için Elektronik Kart  
Sadece savaş malülleri veya engelli olmalarından dolayı park kartı alanlar için elektronik geçiş kartı da bulunmaktadır. 
Hak sahipleri tüm gişelerden, Nea Odos ve Main Odos gibi şirketlere geçişlerini ücretsiz olarak verilen özel elektronik kart 
ile yapabilirler. 
Elektronik kart hakkında daha fazla bilgi edinin. 
https://www.fastpass.gr/index.php/amea/ 
 
 

• Ulaşım hizmetlerinden yararlanmak için izlenmesi gereken adımlar  
 

Toplu Taşıma 
 Yararlanmak isteyenlerin, yüzde 67 ve üzerinde olan engellilik derecesi sağlık kurulu görüşünü göstermesi 

gerekmektedir. 

 Sigorta kurumu yöneticisi (Sağlık Kurulunun görüşü alınarak çıkarılan, %67 ve üzeri maluliyet oranını belirtilen 
karar) kararı ile süresiz aylık bağlananlar, sağlık komitesinin ek bir görüşüne ihtiyaç duymadan Seyahat Kartı 
alma hakkına sahiptir. 

 Sosyal yardımlaşma ve sosyal dayanışma kurumu tarafından maddi destek (maluliyet ödeneği) alanlara sağlık 
kurulu görüşü olmaksızın seyahat belgesi verilir. 

 Tamamen kör olanlar yukarıda belirtilen koşullardan muaftır ve gelirlerine bakılmaksızın seyahat belgesi verilir. 

Ulaşım hizmetlerinden yararlanma hakkında daha fazla bilgi edinin. 
C:\Users\Edify Kids\Downloads\document (13).pdf 

Engelli Bireyler için Park Kartı 
Engelli park izni alabilmek için destekleyici dökümanlar 
 Hak edenin kimliğinin veya pasaportunun fotokopisi (gizli) 
 Araç kayıt fotokopisi (gizli) 
 Hak edenin sürücü belgesinin fotokopisi (tasdiksiz) 
 Park kartının belirtilen araç üzerinde, sadece ehliyet sahibinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve ehliyet sahibi 

araca bindiğinde kullanılacağının açık bir şekilde belirtilmesi (bu durumda hak edenin ehliyeti yoktur). 
 İki (2) renkli fotoğraf (kimlik fotoğrafı şeklinde) 
 Tekerlekli sandalyeler için özel park sinyali (eğer edinilmişse) 
 Engellilik sertifikasyon belgesi ve DCC Sekreterliği'nden, durumun yasa hükümlerine uygun olduğunu ve 

tamamen I.X. otomobile ait olduğunu doğrulayan bir sertifika. (araç engelliler için değilse). 
 Evlat edinme veya engellilerin evlat edinilmesine ilişkin her türlü idari, adli işlem veya karar (reşit olmayanların 

veya engelli yetişkinlerin ebeveynleri veya yasal yardımcıları durumunda) 
 
Engelli bireyler için park kartı hakkında daha fazla bilgi edinin. 

C:\Users\Edify Kids\Downloads\egkykliosmetaforon992020.pdf 
 
Ücretsiz geçiş hakkı için elektronik kart  
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Engelli bireylerin elektronik kart almaları için gereken destekleyici dökümanlar aşağıdaki gibidir: 
 
 Aşağıdakiler belirtilenleri açıkça gösteren engelli park kartı/kartlarının iki yüzünün onaylı fotokopisi: 
 Park kartı kayıt numarası  
 Park kartı ile ilişkili araç kayıt numarası (Sürücü aracı I.X.) 
 Düzenleyen hizmetin verileri – Otopark biletinin fotoğrafındaki damga – Hak edenin kimlik kartı 
 Otopark kartının ait olduğu aracın dolaşım ruhsatı 
 Yukarıda belirtilenlere ek olarak, destekleyici belgelerin dosyalanmasından sorumlu olan bir vasi, destekleyici 

veya üstlenicisi bulunan hak sahipleri için aşağıdakiler gereklidir: 
 Kişi başına, onaylı fotokopi: 
 Yardımcısının medeni durum belgesi 
 Vasi 
 Üstlenici 
 Adli yardım kararı fotokopisi 
 Üstlenici belgesinin bir kopyası 
 Vasi, destekçi ve üstlenicinin kimlik kartları 

 
Engelli part kartı olmayan savaş malulleri araç ruhsatının fotokopisini verebilirler. 

 
Destekleyici belgeleri üçüncü taraf yetkili bir kişi sunuyorsa, aşağıdakiler de gereklidir: 
 

 Başvuranın onaylı tutanağı 
 Üçüncü taraf yetkilisinin kimlik kartının fotokopisi 

 
 Ücretsiz geçiş hakkı için elektornik kart talebi hakkında daha fazla bilgi edinin. 

https://www.fastpass.gr/index.php/amea/ 
 

• Hangi Numara Aranmalı 
 
OASA'ya göre toplu taşıma araçlarıyla ilgili olarak, doğrudan ve engelliler için özel hizmet hattını hafta içi 06:30 - 22:30 ve 
hafta sonu 07:30 - 22:30 saatleri arasında 210 82 00 887 numaralı telefondan arayabilirsiniz. 

 
Ayrıca, Atina kentsel taşımacılık örgütünde (OASA), Pazartesi’den Cuma’ya 07.30-14.00 saatleri arasında, yedi kişiye ve 
üç tekerlekli sandalyeye kadar kapasiteli, özel olarak tasarlanmış üç minibüsle kapıdan kapıya hizmet verilmektedir. Bu 
hizmetten sadece belden aşağısı felçli ve tamamen felçli olanlar yararlanabilmektedir. Vatandaşlar bu numarayı 
arayabilirler: 210 42 70 748 

 
Engelliler tren ulaşımı ile ilgili her türlü bilgi için TRAINOSE S.A. müşteri hizmetleri departmanına 14511 numaralı 
telefondan (çalışma saatleri 08.30-13.30, Pazartesi-Cuma) ulaşabilirler. Alternatif olarak, +30 2130 121 121'i arayabilir 
veya bir iletişim formu doldurabilirler. 
 

 
• İlgili Kaynaklar  
Engelli bireylerin ulaşımı hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki internet sitelerinde ve belgelerde bulabilirsiniz. 

Engelli bireyler için park kartı yasası 
C:\Users\evafi\Downloads\document (5).pdf 

Engelli bireyler için park kartı hakkında bildiri 
C:\Users\Edify Kids\Downloads\egkykliosmetaforon992020.pdf 

Engelli bireyler için bilgiler – Atina kentsel ulaşım organizasyonu 
https://oasa.gr/content.php?id=amea 

Hareket kabiliyeti azalmış veya özel gereksinimli insanlar için TRAINOSE Ulaşımı 
https://www.trainose.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

https://www.fastpass.gr/index.php/amea/
https://oasa.gr/content.php?id=amea
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%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CF%84%CE%B7/%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1/ 

SAĞLIK HİZMETLERİ 
• Sağlık hizmetlerinden faydalanmak için engelli bireylerin hakları  

Papachristopoulos'a (2013) göre, birbirini takip eden kanun ve kararnameler, en önemli haklardan biri olarak kabul 
edilen en yüksek sağlık durumunu hem olumsuz hem de olumlu ifadelerle güvence altına almaktadır. 

 
Bu haklar bireyin fiziki, zihinsel ve sosyal sağlığını korumak üzere bir takım önlemler alınarak, vatandaşın ekonomik, 
sosyal veya mesleki statüsüne bakılmaksızın eşit muameleyi onaylayarak, sosyal neoliberalizm temelinde gelişen yüksek 
düzey önleme, bakım ve ilaç kapsamı, düzenleme ve denetimle devlet garantisi, insan sermayesinin iyileştirilmesi için 
tam, yeterli ve ücretsiz destek talep edilerek korunmaktadır. 

 
Engelli bireylerin hakları hakkında daha fazla bilgi edinin. 
C:\Users\Edify Kids\Downloads\5-papachristopoulos.pdf 
 

• Sağlık hizmetleri 
 
Kamu hastanelerinde sağlanan hizmetler 
Diş tedavisi 
Engelliler, kamu hastanelerinin çeşitli bölümlerinde diş tedavisi gibi hizmetler alabilmektedir. Örneğin, “NIKEA - PIRAEUS 
“AGIOS PANTELEIMON” hastanesinde engelli kişiler için bir diş tedavi ünitesi bulunmaktadır. “ASKLIPIO VOULAS” 
hastanesinin diş hekimliği biriminde engelliler için özel bir birim de bulunmaktadır.  

 
Fizik tedavi seansları 
Genel olarak, devletin engellilerin hizmetine sunduğu bir dizi fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi seansları 
bulunmaktadır. Bu sayı engellilik derecelerine göre farklılık göstermektedir.  
 

• Sağlık hizmetlerinden faydalanmak için izlenmesi gereken adımlar 
Diş hizmetleri 
Diş hekimliği hizmetleri engellilere her hastanenin kendine özel diş tedavi birimi ile görüşülerek randevu alındıktan sonra 
ücretsiz olarak verilmektedir. 
 
Fizik tedavi seansları 
Engelliler, kurumun yetkili tabibinin onayından sonra fizik tedavi seanslarını sırasıyla fizyoterapi laboratuvarlarında, 
fizyoterapi psikoterapilerinde ve doğal tıp ve rehabilitasyon laboratuvarlarında, bireysel sigortacıyla anlaşmalı klinik ve 
tedavi merkezlerinde ve kamu laboratuvarlarında fizik tedavi seansları alabilirler. Yine kurumun yetkili tabibinin 
onayından sonra, kamu hukuku kapsamında tüzel kişiler ve özel hukuk kapsamında tüzel kişiler olarak faaliyet gösteren 
hastaneler ve rehabilitasyon kurumları bu operasyonları sürdürür. Sağlanan fizyoterapi talep evrakında belirtilmediği 
takdirde, ilgili masraf için para verilmez. 
 
Psikolojik Destek / Danışmanlık hizmetleri 
Psikolojik destek veya danışmanlık hizmetleri gibi ilgili hizmetler söz konusu olduğunda, engelli birey değişik türde 
merkezlere başvurabilir.  
 
Toplum Merkezleri 
Örneğin Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı tarafından belediyelerde sunulan halk evleri 
bulunmaktadır. Belediyenin sosyal hizmetleri ile vatandaşın ilk temas noktasıdır. Bu merkezlerde, enstitü, hizmetler ve 
programlar hakkında belediye alanında, bölgesel düzeyde veya ülke çapınnda hak sahibi olduğu tüm yardımlar hakkında 
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bilgi verilir. Sosyal bir zorlukla karşı karşıya olan (işsizlik, maddi güçlük, evsizlik, engellilik veya yaşlılık nedeniyle yaşanan 
sorunlar) ve devlet desteğine ihtiyaç duyan bölge halkı, her belediyenin toplum merkezlerine başvurabilir. Toplum 
merkezleri aynı zamanda, yerel iş piyasasına hazırlanma, gençlere kariyerlerine başlama fırsatı sağlama, aile içi istismar 
veya aile anlaşmazlıkları, yasal kaygılar gibi konularda danışmanlık sağlar. Eğitici, öğretici ve sosyal unsurlar içeren yerel 
etkinlikler düzenlenmektedir. Toplum merkezleri hakkında daha fazla bilgi edinin.  
https://kentrakoinotitas.gr/ 
 
Konaklama ve Günlük Bakım Merkezleri 
Konaklama ve günlük bakım merkezleri, yararlanıcalar için ulaşım, konaklama ve beslenme gibi hizmetler, 
bireyselleştirilmiş iyileştirici bir program (konuşma terapisi, meslek terapisi ve diğer çeşitli rehabilitasyon programları) 
sunmaktadır. Self-servis gibi alanlarda yaratıcı aktiviteler, eğlenceli aktiviteler veya eğitim programları da içerirler. 

 
• Sağlık hizmetlerinden faydalanmak için izlenmesi gereken adımlar 

Konaklama ve Günlük bakım merkezleri 
Sigorta acentesi, Konaklama ve Günlük Bakım Merkezlerinde verilen hizmetleri karşılar. Bu merkezlerde yararlanıcıların 
kalış süreleri ve yardımlara göre belirlenen ücretlerin yüksekliği sekiz (8) saat yatılı gündüz bakımı için 40 euro iken, sekiz 
(8) saatten fazla bakım maliyeti 50 eurodur. 
 Her üç yılda bir devlet veya üniversite hastanesi ruh sağlığı merkezlerinden kamuya açık veya bir kamu 

kuruluşu tarafından denetlenen, psikiyatrist, nörolog, pedolog veya birden fazla engellilik gibi durumlar ile ilgili 
uzman bir doktor tarafından en fazla 18 yaşına kadar engelli olanlar için verilen ayrıntılı bir tıbbi görüş alınması 
gerekir. İlgili klinik veya ruh sağlığı merkezi müdürü veya yasal temsilcisi de bu görüşü imzalar. 
 

 Her üç yılda bir, uzmanlık alanı (yukarıda tanımlanan hastalıklarla ilgili) ile ilgili doktor tarafından, devlet veya 
üniversite veya askeri Hastane veya Sağlık Ocağında verilen tıbbi görüşün ardından, hastalığın gelişiminin ve 
kişinin gündüz bakım evlerinde kalmaya devam etmesinin gerekliliği yeniden değerlendirilir ve yukarıdaki 
yardımların sağlanması ağır motor, zihinsel veya duyusal engelli veya birden çok engelli durumda olan on sekiz 
yaşın üzerindeki engelliler için uzatılabilir. İlgili kliniğin müdürü veya sağlık sisteminin bilimsel olarak sorumlu 
doktoru görüşü imzalar. Söz konusu klinik veya ruh sağlığı merkezi müdürü ya da yasal vekili de görüşü imzalar. 
Görüşler elektronik olarak verilir. 

 Doğuştan veya kromozomal anormalliklerden kaynaklanan hastalıklar, sendromlar, motor, gelişimsel ve 
duyusal engellere neden olan metabolik veya nöromüsküler hastalıkları olan engelliler Gündüz Bakım 
Merkezlerinin programlamasına dahil edilmekte ve katılımları sağlanmaktadır. 

 
 NSRF tarafından finanse edilen gündüz bakım programlarına katılan engelli bireyler, sigorta acentesi tarafından 

hastanede yatılı kişiler için uygun değildir.  
Gündüz bakım merkezlerinden yararlanmak için gereken adımlar hakkında daha fazla bilgi edinin. 
https://autismap.gr/kenta-diimereusis-imerisias-frontidas 

 
Evde sağlanan hizmetler 
Fizik Terapi seansları 
Kişinin durumunun hizmetlere erişimine izin vermemesi durumunda, tedaviyi yürütün kurumun hekiminin hastanın 
durumu ve hareket edememesi hakkında gerekçeli görüşü ve yetkili doktorun onayı alındıktan sonra seanslar hastanın 
evinde yapılabilir.  

 
• Hangi numara aranmalı 

Herhangi bir soru veya endişe durumunda insanlar sağlık bakanlığının iletişim hattını aşağıdaki telefon numarasından 
arayabilirler 

+30 213 216 1000 
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EĞİTİM 
 

• Engelli bireylerin eğitim hizmetlerinden yararlanma hakkı 
 

Yükseköğretime göre, engelli bir öğrenci için birtakım yardımlar sağlanmıştır. 
 
Yükseköğretimin sunduğu olanaklara bir örnek, amacı farklı yetenek ve gereksinimlere sahip öğrencilerin akademik 
hayata eşit erişime sahip olmalarını sağlamak olan ve engelli öğrenciler için erişilebilirlik birimi bulunan Atina Ulusal 
Kapodistrian Üniversitesidir. Erişilebilirlik Birimi, öğrenme güçlüğü çeken veya önemli hastalıkları olan öğrencilere de 
destek olmaktadır. Bu birimin hedeflerine ulaşmak için kullandığı başlıca araçlar, çevresel düzenlemeler, destekleyici bilgi 
teknolojileri ve erişim hizmetleri gibi önlemleri içermektedir. 

 
Ayrıca, FME'leri evlerinden alarak dersliklerine getirip götürmekten sorumlu bir ulaşım servisi de bulunmaktadır. 
Tekerlekli sandalye kullanan öğrencileri taşımak için özel olarak yapılmış araçlardır. Pazartesiden Cumaya 07:00 - 22:00 
saatleri arasında hizmet vermektedir. 
Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesinin erişebilirlik birimi hakkında daha fazla bilgi edinin. 
https://www.uoa.gr/foitites/paroches_drastiriotites/foitites_me_anapiria/ 
 

• Hangi numara aranmalı 
Engelli öğrenciler herhangi bir ihtiyaç için websitesi (https://access.uoa.gr) aracılığıyla iletişime geçebilir, aşağıdaki 
telefonu arayabilir ya da mail ile de iletişime geçebilirler: 
Telefon: 2107275687, 2107275183 
eposta: access@uoa.gr 

 
• İlgili kaynaklar 

Daha fazla bilgi için takip eden dökümanları okuyabilirsiniz: Bağlantılar, ilgili bilgiler için bölümün ana gövdesinde 
bulunur. 
 

İSTİHDAM  
• Engelli bireylerin istihdam hizmetlerinden yararlanma hakları 

Engellilik de dâhil olmak üzere çeşitli nedenlerle istihdam ve meslekte eşit muameleyi sağlamak ve ayrımcılıkla mücadele 
etmek için yasal bir zorunluluk vardır. 
Engelli insanların meslekleri için yasal çerçeve hakkında daha fazla bilgi edinin. 
http://www.crohnhellas.gr/nomothesia/ODIGOS_POLITI_ME_ANAPIRIA.pdf 
 
Ayrımcılık, ister doğrudan ister dolaylı olsun, engellilik durumu da dahil olmak üzere yasada sayılan gerekçelerden 
herhangi biri için yasa dışıdır. 
Hükümler, hem kamu hem de özel tüm insanlar için aşağıdakiler açısından geçerlidir: 
(a) seçim kriterleri ve istihdam koşulları, hiyerarşi ve ayrıca hizmet ve mesleki gelişim koşulları dâhil olmak üzere genel 
olarak işe ve istihdama erişim koşulları, 
(b) hizmet koşulları ve mesleki gelişim, 
(c) pratik mesleki deneyim edinimi de dâhil olmak üzere her tür ve düzeyde mesleki rehberlik, eğitim, yeniden eğitim ve 
eğitime erişim 
(d) işten çıkarma ve verilecek ücretle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere istihdamın şart ve koşulları,  
(e) sosyal güvenlik ve sağlık da dâhil olmak üzere sosyal koruma,  
(f) sosyal yardımlar,  
(g) eğitim,  
(h) mevcut mal ve hizmetlerin kullanımına ve tedariğine erişim 

 

https://access.uoa.gr/
mailto:access@uoa.gr
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Engelli kişilere eşit muamele ilkesine uymak için işverenler, vaka bazında bu kişilerin işe erişmesini, bu işi icra etmesini ve 
geliştirmesini ve ayrıca mesleki eğitime katılmalarını sağlamak için işverene gereksiz bir yük getirmemek kaydı ile tüm 
makul adımları atmalıdır. Yük, engelli bireyler için politika yapımında benimsenen koruma önlemleriyle hafifletildiğinde, 
orantısız sayılmaz. 

 
Engelli vatandaşlar rehberine (2007) göre, sağlık kurulları DCC (engelli sertifikasyon merkezi) tarafından yaygın bir 
hastalık nedeniyle engelli (iş göremezlik) derecesine sahip bir kişi olarak değerlendirilen ve gerekli süre koşullarının 
yerine getirilmesi halinde sigortalı, malullük aylığına hak kazanır. 
Engelli vatandaşlar rehberi hakkında daha fazla bilgi edinin. 
http://www.crohnhellas.gr/nomothesia/ODIGOS_POLITI_ME_ANAPIRIA.pdf 

 
Sigortalının iş kazası sonucu malul olması halinde, sigortalılık süresine bakılmaksızın (bir gün dahi sigortalı olsa bile) 
malullük aylığı alma hakkı vardır. Sigortalı iş kazası sonucu vefat etmişse, ölüm nedeniyle emekli aylığının hak sahipleri, 
ölen kişinin aile fertleridir. 

 
İş kazaları artık, iş ile ilgili kazalar veya iş ile ilgili bozukluklar olarak anılmaktadır ve aynı koşullar maluliyet aylığı almak 
için de geçerlidir. 
 
Sigortalının iş dışında geçirdiği bir kaza sonucu engelli olması halinde, yaygın bir hastalık nedeniyle emeklilik kriterlerine 
göre gerekli sigorta süresinin yarısını tamamlamış olması şartıyla engelli aylığına hak kazanır. Sigortalının ölümünün iş 
dışında bir kaza sonucu olması halinde, ölüm nedeniyle aylığın hak sahipleri, ölenin aile fertleridir. 
 

• İstihdam ve girişimcilik fırsatları  
Engelli vatandaşlar rehberine (2007) göre, engelliler hem kamu görevlerinde hem de kamu hukuku, özel hukuk ve yerel 
yönetim kuruluşları kapsamındaki tüzel kişiliklerde ve çeşitli mesleki alanlarında istihdam edilebilirler. 
Engelli vatandaşlar rehberi hakkında daha fazla bilgi edinin. 
http://www.crohnhellas.gr/nomothesia/ODIGOS_POLITI_ME_ANAPIRIA.pdf 
 
Engellilik oranı en az %50 olan ve herhangi bir zamanda fiziksel, zihinsel veya ruhsal bir hastalık veya yaralanma 
nedeniyle engelli olanlar İşgücü İstihdam Kuruluşu işsiz engelliler siciline kayıtlı olmaları halinde mesleki istihdam 
olanağına sahip olurlar. 

 
Engelli çocuğu, kardeşi veya eşi olanlar da yasanın yetkili sağlık kurulları tarafından belirlenen yüzde 67 ve üzeri 
derecede ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları nedeniyle koruma altındadır.  
Bireylerin işe alım için aşağıdaki adımları izlemesi gerekir: 
Özel sektör açısından, Yunanistan'da herhangi bir biçimde faaliyet gösteren Yunan veya yabancı işletmelerin veya 
holdinglerin yanı sıra bağlı kuruluşlarının, 50’den fazla kişi çalıştırmaları durumunda engelliler de dâhil olmak üzere 
korumalı kişileri %2 oranında işe almakla yükümlüdür.  

 
Bu madde kapsamında atananlar veya işe alınanlar: 
a) Belirtilen rollerde atanma veya işe alım için gerekli resmi niteliklere sahip olmalı, 
b) Belirli pozisyonlarda atama veya işe alım için gerekli resmi niteliklere sahip olmalı. 
c) Kamu hizmeti kanununun yetkili sağlık kurulları tarafından belirli işlere hizmet verebilecek durumda bulunması. Daha 
önce sağlık kurulları tarafından değerlendirilmiş olanlar katılamaz. 
d) OAED'in işsizlik kayıtlarında yer almak. 

 
Devlet organlarının özel bilim kadrosunun diğer işleri için bu yasanın hükümleri uygulanmaz. 
Bu maddenin 9. paragrafı itibariyle, korunan kişiler için azami yerleştirme veya çalışma yaşı kaldırılmıştır. 
 
İlgililer tarafından doldurulan ve ibraz edilen özel başvuru formu-sorumluluk beyanının türü, ilgili tarafça doldurulan 

http://www.crohnhellas.gr/nomothesia/ODIGOS_POLITI_ME_ANAPIRIA.pdf
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veriler ve gerekli diğer usul ve detaylar resmi gazetede yayınlanmıştır ve içişleri, kamu yönetimi ile çalışma ve sosyal 
güvenlik bakanlarının ortak kararı ile belirlenmiştir. 
 

• Hangi numara aranmalı 
Mesleki konularla ilgili bir ihtiyaç veya soru varsa, Ulusal engelliler konfederasyonunun “Birlikte talep ediyoruz!” servisini 
her gün 08.00-16.00 saatleri arasında 210-9949837 nolu telefon numarasından arayabilir veya secretary@esaea.gr ve 
pmarkostamos@esaea.gr adresine e-posta gönderebilirler. 

Aynı zamanda Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı çağrı merkezini aşağıdaki telefon numarasından 
arayabilirler. +302131516651 

 
• İlgili kaynaklar 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki sitelerde gezinebilir ve dökümanları okuyabilirsiniz. 

LAW ABOUT DISABILITY AND EMPLOYMENT.pdf (369 KB)  

FİNANSAL YARDIM 
 

• Engelli bireylerin finansal hakları 
Engellilerin finansal haklarına ilişkin mevzuata göre, mali yardım ve ayni yardım alma hakkına sahiptirler. 
Engelli bireylerin finansal hakları için yasal düzenleme hakkında bilgi edinin. 
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/nomothetiko-plaisio/ 

• Finansal yardımlar 
Hareket bozukluğu olan kişiler için finansal yardım 
Sosyal Yardımlar ve Sosyal Dayanışma Örgütü tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, alınabilecek finansal yardımlardan 
bazıları şunlardır:  
Hareketlilik ödeneği, sigortasız ve sigortalılara, yetkili sağlık kurulu tarafından aşağıdakilere sahip olduklarına karar 
verildiği takdirde verilir: 
a) yetkili bir sağlık kurulu tarafından belirlendiği üzere, %80 veya daha fazla engellilik oranı ile her iki alt ekstremitenin 
amputasyonu; 
b) iki alt uzvun felç olması, bu kişilerin özel binek araç sahibi veya kullanıcısı olup olmadığına bakılmaksızın yüzde 80 veya 
daha fazla engellilik oranına sahip olması. Sigortasız kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak sigortalı kişiler ve sigorta şirketi 
emeklileri yararlanıcılar arasındadır. 

 
Sağır ve işitme güçlüğü çeken bireyler için finansal yardımlar 

 
Yararlanıcılar, yetkili sağlık kuruluna göre aşağıdaki özelliklere sahip kişilerdir: 

 
a. sağırlık – 18-65 yaş arası yüzde 67 veya daha fazla engellilik oranı olan işitme kaybı, ve sağırlık vardır 
b. Yüzde 67 veya daha fazla engellilik oranı ile sağırlık-işitme kaybı olanlar, 18 yaşından 65 yaşına kadar sağırlık-işitme 
kaybı ve aynı zamanda diğer kronik fiziksel, zihinsel veya zihinsel hastalık veya yaralanmalardan muzdarip olanlar, 
c. Sağırlık- en az yüzde 67 engellilik oranı olan, 18 ila 25 yaşları arasında, okullara, alt, orta veya yüksek teknik veya 
mesleki okullara veya OAED okullarına, yüksek veya yüksek eğitim kurumlarına veya mesleki eğitim birimlerine vb. 
devam eden bireyler. 

 
Sigortasız kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak sigortalı olan kişiler ve sigorta şirketi emeklilerinin hepsi yararlanıcıdır. 
 

• Finansal yardımlardan yararlanmak için izlenmesi gereken adımlar 
 

Koşulların sağlanması: 
a. Aynı durum için verilene eşdeğer veya ondan daha büyük veya başka hiçbir kaynaktan mali yardım kabul etmemek, 
b. Sigorta şirketlerinden alınan emekli maaşları mali yardım tanımına dahil değildir, 
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c. Bir seferde altı (6) aydan fazla yurt dışında kalmamak. 
 
Hak sahiplerine verilen aylık para miktarı her ay 362 €'dur. 

 
Belgeler:  
1. Yunanistan'daki yükseköğretim kurumlarının yanı sıra Mesleki Eğitim Enstitülerindeki 18 yaşın üzerindeki öğrenciler, 
kayıtlı oldukları üniversite veya enstitüden bir sertifika almalıdır, 
2. Aynı amaç için başka bir kaynaktan bir miktar maddi yardım alan kişiler, bu yardımın alındığı belge ve aynı koşul için 
aldıkları maddi yardımın miktarı, 
3. Kimlik Kartı veya kişinin ülkede yasal olarak kaldığını kanıtlayan ilgili belgeler. 
 

• Engelliler için vergi muafiyeti 
En az %80 engellilik oranına sahip kişiler de kurumsal çerçevede maaş, emekli maaşı ve sabit ücret gelirlerindeki vergiden 
muaf tutulmaktadır.  
 

• Vergi muafiyetinden yararlanmak için izlenmesi gereken adımlar 

Özellikle en az yüzde 80 düzeyinde olan bir engelliliği nedeniyle asıl sigorta kuruluşunun aylık ödemesi durumunda, 
emeklilik kurumu belgesinin, emeklilik kararının veya aylığın uzatılmasına ilişkin kararın ibraz edilmesinin yeterli olacağı 
hükme bağlanmıştır. Yetkili sağlık kurulu tarafından bir tıbbi krizin ardından, bu handikapın sürmesi öngörülen sürenin 
yanı sıra en az %80 engellilik oranıyla emekli olmuş sayılır. 
 
Ayrıca, malullük aylığının kendiliğinden kesinleştiği (belirsiz bir süre için uzadığında) hallerde tüm sosyal güvenlik 
kurumu, şubeler ve sektörlerdeki sigortalıların muafiyet için yetkili bir sağlık kurulu tarafından yeniden tıbbi muayeneye 
tabi tutulmalarının gerekmediği hükme bağlanmıştır. Gelir vergisi, bir yandan yetkili emeklilik kurumunun maluliyet 
aylığını kalıcı hale getirme (veya süresiz uzatma) kararını gerektirmekte, diğer yandan herhangi bir kurum, şube ve 
sektörün engellilik oranının %80 ve üzeri olduğunu belgeleyen engelli sağlığı kurulu'nun görüşü veya engelli 
belgelendirme merkezinden önceki görüşe bakmaktadır. 
 
Ayrıca, yüzde 80 ve daha yüksek oranda engellilik oranına sahip herhangi bir iş için tıbbi engellilik krizi içeren bir görüşün 
kabul edildiği, ancak, engellilik oranı veya ömür boyu geçerli olduğu konusunda kesin bir yargıya varan bir görüşün kabul 
edilmediği belirtilmektedir. Engelli Belgelendirme Merkezi görüşünden önce bir sağlık kurulu görüşü olsa bile, ne zaman 
yayınlandığına veya ne zaman verildiğine bakılmaksızın kabul edilir. 
 
Vergi muafiyeti hakkında daha fazla bilgi edinin 
http://www.odigostoupoliti.eu/dikaiologitika-gia-apallagi-ton-amea-apo-ton-foro-eisodimatos/ 

 
• Ayni yardımlar için engellilerin hakları 

Aşağıdaki durumlarda engelli kişilere materyal yardımı sağlanma olasılığı vardır: 
1. İki taraflı diz amputasyonları, tam belden aşağısı felçli veya diğer ciddi sakatlıklar sonucu tamamen engelli kalan kişiler. 
2. Mali kaynakları olmayan insanlar. 
 

• Bu ayni yardımlardan yararlanmak için izlenmesi gereken adımlar 

Belgeler: 

a) İlgili tarafın başvurusu. 
b) Bir sosyal hizmet uzmanının sosyoekonomik durum değerlendirmesini takiben sosyal refah departmanı tarafından 
verilen mali yetersizlik belgesi. 
c) Bir kamu hastanesi doktorundan, engelli kişinin iki taraftan tüm dizinin amputasyonu, tam parapleji veya diğer ciddi 
sakatlık nedeniyle alt uzuvlarının tamamen kullanılamaz hale geldiğine dair tıbbi görüşü.  
d) Başvuru sahibinin, imzasının gerçekliğini tasdik eden ve başka bir kaynaktan bilimsel yardım almadığını belirten 
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sorumlu beyanı. 
e) Kimliğinizin fotokopisi. 
Destekleyici evrakların teslimi, kontrolü ve değerlendirmeye alınacakları servise iletilmesi. 

• Hangi numara aranmalı 
Sorularınız için her gün ve her saat hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma teşkilatının 1555 numaralı 
telefonundan ücretsiz çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. 

• İlgili kaynaklar 
Engelliler- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşkilatı hakkında daha fazla bilgi edinin 
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/  
 

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR AKTİVİTELERİ 
 
Sosyal aktiviteler 
Çeşitli kuruluşlar tarafından engelliler için sağlanan birçok sosyal aktivite bulunmaktadır.  
 
Ayrıca Hellenic Terapötik Binicilik Derneği gibi kuruluşlar tarafından engelliler için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Yaz 
Kampları da vardır. 
https://www.trag.gr/el/category/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-
%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1/ 
 
Kültürel aktiviteler 

• Kültürel aktivitelerde engellilerin hakları  
 
Disability Observatory'ye (Engellilik Gözlemevi) (2019) göre, Yeni Bina Yönetmelikleri için Yunan kurumsal çerçevesi, 
engellilerin ve onlara hizmet edenlerin tüm açık ve kapalı halka açık toplantılarda özerk ve güvenli, yatay ve dikey 
erişime sahip olmalarını sağlamanın kritik olduğunu belirtmektedir (müzeler ve sergiler dâhil). Mevcut kamu binalarını 
erişilebilir kılmak da hükümetin sorumluluğundadır.  
Kültürel aktivitelerde engellilerin hakları hakkında daha fazla bilgi edinin. 
https://paratiritirioanapirias.gr/storage/app/uploads/public/5f8/6ce/893/5f86ce8938df4314052315.pdf 
 
Sözleşmenin 30. maddesine göre, kültürel yaşama kısıtlamasız katılma hakkı, 1) maddi (taşınır ve taşınmaz) ve somut 
olmayan kültürel kaynaklara (arkeolojik alanlar, müzeler, ulusal kültürel öneme sahip bölgeler vb.) ve 2) çağdaş kültür 
aktivitelerine (tiyatrolar, sinemalar, televizyon programları, kültürel etkinlikler vb.). Ayrımcılık yapmama ve eşitlik 
idealleri üzerine inşa edilmiş altyapı. 
Engellilerin kültürel ürün ve hizmetlerden başkalarıyla eşit bir şekilde yararlanma hakkı, engellilerin kültürel ürünlerin 
yaratıcıları / üreticileri olarak aktif olarak katılma ve kültürü birlikte şekillendirme hakkı ve engellilerin kültürel ürün ve 
hizmetlerden yararlanma hakkı toplumun belirli kültürel kimliklerin taşıyıcıları olarak kabulü ve saygısı, kültüre eşit 
katılım olarak tanımlanabilir.  
 
Eşitlik ve ayrımcılık yapmama ilkelerine dayanan kültürel katılım hakkının yerine getirilebilmesi için kültürel ürün, etkinlik 
ve hizmetlerin Mevcut Olma gibi kriterleri karşılaması gerekir. 
 
Mevcut Olma, herkesin yararlanabileceği kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar ve sinemalar gibi somut kültürel varlıkların 
yanı sıra diller, adetler ve gelenekler gibi somut olmayan kültürel varlıkları ifade eder. Tüm kültürel varlıklar arasında, 
çeşitli grupların, azınlıkların ve toplulukların aynı toprağı özgürce paylaşabilmeleri durumunda ortaya çıkan kültürlerarası 
değişim/akrabalık benzersiz bir öneme sahiptir. 
İster kentsel ister kırsal ortamlarda olsun, bireyler ve topluluklar, kültürden fiziksel ve ekonomik olarak erişilebilir bir 
şekilde tam olarak yararlanmak için etkili ve özel fırsatlara sahip olmalıdır. Yaşlılar, engelliler ve yoksullar için erişim 
sağlamak ve bunlara izin vermek hayati önem taşımaktadır. Herkesin kendi seçtiği herhangi bir dilde kültürel bilgiyi 



READJUSTING TO LIFE       
2020-1-TR01-KA204-094182 
Fikri Çıktı 1:/Aktivite 4 (IO1.A4): Çevrimiçi Rehberin geliştirilmesi 
 

 

   

arama, alma ve verme özgürlüğünün yanı sıra ifade ve yayma yöntemlerine erişimi erişilebilirlik kapsamındadır. 
 
Engelli bireylerin kültürel yaşama eşit katılım haklarından herhangi bir engel olmaksızın yararlanabilmelerinin en temel 
ön koşulu, Sözleşme'nin uygulanması için de yatay bir ihtiyaç olan erişilebilirliktir. Erişebilirlik şunları ifade eder: 
• hem yapılı çevreyi hem de ekipmanı (örneğin tekerlekli sandalyeler, işaretler, sesli açıklamalar vb.) içeren kültürel 
alanların (kütüphaneler, müzeler, müzik salonları, kültürel miras alanları vb.) fiziksel erişilebilirliği, 
• kültürel içeriğin engelli bireylere ve kültürel programlara, etkinliklere ve faaliyetlere erişilebilirliği. 
 
Günümüzde erişilebilirlik, herkesin bağımsız olarak herhangi bir mekâna varabilmesi, hareket edebilmesi ve mekânda 
kalabilmesi olarak tanımlanan fiziksel erişimin yanı sıra mevcut altyapı, hizmetler, ürünler ve bilgilerin kullanımını da 
kapsamaktadır. İnsanın çevreyi nasıl algıladığı, anladığı ve çevre tarafından nasıl öğretildiği olarak tanımlanır. 
 

• Kültürel faaliyetlerle ilgili olarak engellilere sağlanan faydalar 
 Mevcut kurumsal çerçeve kapsamında engelliler (yüzde 67 ve üzeri), anıtlara, organize arkeolojik alanlara, 

tarihi mekânlara ve devlete ait müzelere ücretsiz giriş hakkına sahiptir. Engelli bir kişinin refakatçisi de aynı 
şekilde ücret ödemekten muaftır. Engelliler, ülke çapındaki hemen hemen tüm tiyatrolarda indirimli bilet 
alabilirler ve müzikal oyunlar ile filmler için de indirimler mevcuttur. Bu fiyat kuralları, engelli topluluğa büyük 
ölçüde yardımcı olur ve diğer kültürel sektörlere genişletilebilir. 

 Arkeolojik alanın ana girişinden yaklaşık 350 metrede uzakta engelliler için asansör bulunmaktadır. 
Engelliler için tesisler hakkında daha fazla bilgi edinin. 
http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2384 

 Braille sisteminde bilgilendirici broşürler gibi engelli bireylere yönelik eğitim programlarında da düzenlemeler 
yapılmıştır. 
Modern Yunan Kültürünün engelliler için sunduğu olanaklar hakkında daha fazla bilgi edinin. 
http://www.mnep.gr/gr/ekpaideysi/ekpaideytikes-parohes-gia-omades-atomon-me-anapiries/ 

 
• Kültürel etkinliklere katılımda tesislerin adapte edilmesindeki zorluklar 

 
Kültür, tatil ve eğlence yerlerinin doğal erişilebilirliğini geliştirmek için yapılan çalışmalar vardır ancak mevcut engellerin 
kaldırılması ve herkesin erişebileceği bir kültürel ortamın yaratılması konusunda sistematik hale getirilen merkezi bir 
planlama veya koordinasyon olmamıştır. Bu zorluklar hem kültürel etkinliklere fiziksel olarak erişilebilirlikte hem de 
kültürel içeriğin erişilebilirliğinde ve engellilerin haklarının korunmasında bulunabilir. 
Erişilebilirlik kriterlerinin bu şekilde yanlış uygulaması çoğu zaman bir projeyi neredeyse tüm engelli bireyler için 
erişilebilir kılan benzersiz özellikler ve gerekliliklerin yanı sıra, düzenlemelerin anlaşılmamasının ve hatta bunlara kayıtsız 
kalınmasının bir sonucudur. 
Kültürel faaliyetlerde engelliler için erişilebilirliğin uygulanmasındaki zorluklar hakkında daha fazla bilgi edinin. 
https://paratiritirioanapirias.gr/storage/app/uploads/public/5f8/6ce/893/5f86ce8938df4314052315.pdf 
 

• Spor aktiviteleri 
Kapsayıcı spor aktiviteleriyle ilgili olarak, “ΑΡΓΩ” derneği ile iletişime geçebilir ve çok sayıda aktiviteye katılabilirsiniz. 
Engelli bireyler için spor aktiviteleri hakkında daha fazla bilgi edinin. 
https://www.argonauts.gr/el/%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.html 
 

• Hangi numara aranmalı 
Her türlü soru ve sorunlar için Kültür ve Spor Bakanlığının +30 2131322100 ve +30 2131322421 numaralı telefonlarından 
ulaşabilirsiniz. 

AİLE – BAKIM VEREN 
• Engelli bireylerin aileleri / bakıcılarının hakları 
 Vatandaşın 18 Ağustos 2015 tarihine kadar 7.500 günlük gerçek sigortalılık süresini doldurmuş olması halinde 



READJUSTING TO LIFE       
2020-1-TR01-KA204-094182 
Fikri Çıktı 1:/Aktivite 4 (IO1.A4): Çevrimiçi Rehberin geliştirilmesi 
 

 

   

her yaşta emekli olabilmesi, engelli eşi ise 19 Ağustos 2015 tarihine kadar en az 55 yaşında olması 
gerekmektedir. Bunun için bazı kriterler vardır:  
 

 a) emeklilik başvurusunda bulunmadan önce en az 10 yıllık evli olunması, 
 b) Müstakbel emekli, herhangi bir sigorta kuruluşundan veya Devletten emekli maaşı almaz ve almaya hak 

kazanmamıştır 
 Aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla %67 ve üzeri engelli kardeşler: 

Engelli kardeşin bekar olması, çalışmaması ve sigorta veya başka bir kamu kurumu desteği kapsamında bir 
kurumda tedavi görmemesi gerekir. 
Kardeşin hakkını kullanabilmesi için, emeklilik başvurusunun yapıldığı tarihten en az beş yıl önce: 
(a) bir kardeşin zihinsel veya ruhsal bir bozukluğu veya fiziksel engeli nedeniyle geri alınamaz bir mahkeme 
kararıyla vasi olarak atanması, veya; 
 
b) Engelli kardeşin, aylık için başvuru sahibi ile kanıtlanmış bir birlikte yaşama durumu varsa ve kendisi 
tarafından bakımı yapılıyorsa. 
 
Uzlaşma ve mali yük, emeklilik başvurusunun yapıldığı yıldan önceki son beş yıl içinde doğan kardeş tarafından 
sunulan gelir vergisi beyannamesinin E1 formları ile kanıtlanacaktır. 
Başvuru sahibi emekli maaşı almamalı ve başka bir sigorta kuruluşundan veya devletten aylık almaya hak 
kazanmamalıdır. 
Ayrıca emeklilik başvurusu yapılırken her iki ebeveynin de her iki kardeşin de anne ve babasından yetim olması 
veya yaşayan ebeveynin %67 ve üzeri engelli olması veya 75 yaşını doldurması veya ebeveynlerin her ikisinin 
de hayatta olması durumunda  %67 veya üzeri engelli olması veya 75 yaşını doldurmuş olması gerekir. 
Engelli bireyleri olan aile üyelerinin emeklilik planı hakkında daha fazla bilgi edinin. 
https://www.taxheaven.gr/law/4336/2015 
 

• Devlet ve diğer kuruluşlar tarafından engellilerin bakıcılarına sağlanan hizmetler 
 

Engelli bireylerin aileleri, günlük olarak çalışan ve engelli kişiyi izleyen ve aileyi ilerlemesi konusunda bilgilendiren bir 
sosyal hizmet görevlisinin çalıştığı sosyal hizmet ile iletişime geçebilirler. Sosyal Hizmetler, çok yönlü destek yoluyla 
engellilerin topluma eşit şekilde entegrasyonunu sağlayarak ayrımcılığın ve sosyal dışlanmanın ortadan kaldırılması için 
toplumsal farkındalığı arttırır. Ayrıca toplumla iletişim ve faaliyetleri koordine ederek engellileri etkileyen konularda 
disiplinlerarası ekipler ile işbirliği yapar. 
 
 Hangi numara aranmalı 

 
+30 210 8664100 numaralı telefonu arayarak Sosyal Hizmetler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İnternet sitesinden daha 
fazla bilgi edinin. 
https://alma-amea.gr/koinoniki-ypiresia/ 
 

• Bakıcılar için Pratik Tavsiyeler 
 Sağlık uzmanlarıyla iletişim halinde kalın 
 Diğer engellli aileleriyle bağlantıda kalın 
 Engelli derkenleri ve topluluklarına katılın 
 Ailenin karar verme süreçlerinde engelli bireyi aktif tutun 
 Haklarınızı savunmaya devam edin ve onlara sahip çıkın 

 
• İlgili kaynaklar 

Engelli bireylerin ailelerinin hakları hakkında daha fazla bilgi edinin. 
https://www.cnn.gr/focus/story/296253/syntaxeis-ti-provlepei-o-nomos-gia-goneis-paidion-adelfia-kai-
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syzygoys-atomon-me-anapiria 
 
 

BAŞARI HİKAYELERİ 
Başarı hikâyesi, orta düzeyde bir hareket bozukluğu olan Teo hakkındadır. 

25 yaşında Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesinde edebiyat okudu. 

Çocukluğundan beri, yürüme ve ayakta durma yeteneğini artırmak için fizik tedavi, uğraşı terapisi, yüzme dersleri de 
dâhil olmak üzere eksiksiz bir terapötik programa devam etti. Asla sosyal aktivitelerden dışlanmak istemedi, bu yüzden 
okul veya bireysel olarak arkadaş grubunun düzenlediği plan ve gezilerde hep yer aldı. 

Düz lise öğrencisiydi ve öğrenim gördüğü tüm yıllar boyunca yüksek notlar aldı. Hem Edebiyata, Eski Yunancaya hem de 
bu alandan derslere olduğu kadar Matematik, Biyoloji, Kimya vb. ilgi duydu. 

Doktor olmak istedi ama üniversitede o bölüm için gereken notları alamadı. Böylece, ilk üniversite durağı Atina Ulusal ve 
Kapodistrian Üniversitesi kimya bölümü oldu. Ancak üniversitenin ilk yılında bu alanın çalışmak isteyeceği bir alan 
olmadığını fark etti. Böylece büyük bir karar aldı ve bu kez aldığı fen bilimleri dersleri yerine tüm edebiyat derslerinde 
Panhellenik sınavlarına tekrar girmeye karar verdi. 

Eğitimini tamamlamayı başardığı edebiyat bölümü için gerekli notları almayı başardı. 

Asla pes etmediği için değil, her zaman hayran olduğum bir insandır. Ancak, gerçekten sevdiği bir şeyi okumak için tüm 
çalışma ve/veya meslek planını değiştirme cesaretine sahip olduğu için. 

 


	 İlgili Kaynaklar 

