2. ∆ΑΝΙΑ
2.1.

Λίγα λόγια για τη χώρα

Η ∆ανία, η Γροιλανδία και τα Νησιά Φαρόε αποτελούν το Βασίλειο της ∆ανίας. Η ∆ανία
καλύπτει επιφάνεια 43.000km2 και ο πληθυσµός της είναι ίσος µε 5.340.000 κατοίκους
σύµφωνα µε απογραφή του 2001. Το 25% των ∆ανών ζει στην περιοχή της πρωτεύουσας,
την Κοπεγχάγη. Το πολιτικό σύστηµα της χώρας είναι συνταγµατική µοναρχία.
Τόσο στη γλώσσα, όσο και στον πολιτισµό, η ∆ανία σχετίζεται στενά µε τις άλλες Βόρειες
Χώρες. Είναι επίσης µέλος του Σκανδιναβικού Συµβουλίου, κύριος στόχος του οποίου είναι η
συνεργασία και η εναρµόνιση της νοµοθεσίας στα µέλη-κράτη (Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία,
Φινλανδία και ∆ανία). Η ∆ανία είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1973, χωρίς
ωστόσο να έχει υιοθετήσει το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα (1 DKK=0.1345 Euro).
Η οικονοµία της ∆ανίας είναι ισχυρή και στηρίζεται κυρίως στην ελαφριά και στη βαριά
βιοµηχανία, στη γεωργία και στο εµπόριο, το οποίο αφορά σε εξαγωγές τροφίµων και
ενέργειας. Ο πληθωρισµός είναι σταθερός και κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα (2,9% το 2001).
Το κράτος Πρόνοιας στη ∆ανία είναι υποδειγµατικό και αφορά σε κοινωνικές παροχές
ιδιαίτερα προς τους ηλικιωµένους και τους άνεργους [1].

2.1.1. Συνθήκες και ποιότητα ζωής

•

Κόστος ζωής

Το κόστος ζωής είναι σχετικά υψηλό στη ∆ανία. Συγκεκριµένα, η διαµονή, η διατροφή,
οι µεταφορές και η ψυχαγωγία στοιχίζουν ακριβότερα στη ∆ανία συγκριτικά µε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι µισθοί είναι σχετικά υψηλοί και το
σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας παρέχει αρκετές δωρεάν υπηρεσίες για την ιατρική
περίθαλψη και την εκπαίδευση.
Τα έξοδα µιας τυπικής οικογένειας στη ∆ανία κατανέµονται ως εξής [2]:
1. διαµονή και συντήρηση:

22%

2. διατροφή και καπνός:

17%

3. µεταφορές και επικοινωνία:

17%

4. άλλα αγαθά και υπηρεσίες:

13%

5. ψυχαγωγία:

11%

6. θέρµανση και ηλεκτρισµός:

7%

7. έπιπλα:

6%

8. ένδυση:

5%

9. φάρµακα και ιατρικά έξοδα:

2%

•

Εξεύρεση στέγης

Στη ∆ανία ζουν περίπου 5,3 εκατοµµύρια άνθρωποι σε περίπου 2,5 εκατοµµύρια
ακίνητα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 2,1 άτοµα ανά ιδιοκτησία, υποδεικνύοντας ότι οι
δείκτες ιδιοκατοίκησης στη ∆ανία είναι από τους µεγαλύτερους στην Ευρώπη.
Άλλωστε, τα πρότυπα διαµονής στη χώρα είναι αρκετά υψηλά, δεδοµένου ότι οι ∆ανοί
φηµίζονται για τη σηµασία που δίνουν στη διαµόρφωση της κατοικίας τους και της
εσωτερικής

διακόσµησής

της.

Περίπου

τα

µισά

από

τα

κτίρια

κατοικιών

κατασκευάστηκαν µετά από το 1960, ενώ από το 1990 ως σήµερα για τη στέγαση
προτιµούνται κυρίως οι µονοκατοικίες [2].
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να αγοράσουν ακίνητα στη ∆ανία για
µόνιµη στέγαση χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
πρέπει όµως να επισυναφθεί ειδική δήλωση στη συµφωνία αγοραπωλησίας. Ωστόσο,
περίπου το 99% των εκπατρισθέντων που µένουν στη ∆ανία προτιµούν την ενοικίαση
κατοικιών [2].
Για την εξεύρεση στέγης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν πληροφορίες σε [3]:

− Relocation agents. Πρόκειται για κέντρα, τα οποία φέρνουν σε επαφή τους
ενδιαφερόµενους µε γραφεία αγοραπωλησίας ή ενοικίασης ακινήτων.
Παρέχουν επίσης συµβουλές για τις περιοχές αναζήτησης ακινήτων, καθώς
και για το πόσο συµφέρουσα είναι η αγορά ή η ενοικίαση κατοικίας στη ∆ανία
για µια συγκεκριµένη περίοδο.

− Γραφεία ενοικίασης κατοικιών. Πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες
κανονίζουν τη διάθεση ακινήτων προς ενοικίαση για µικρές ή µεγάλες χρονικές
περιόδους. Το ενοίκιο εξαρτάται από το µέγεθος, την κατάσταση, την ηλικία
και τη θέση του ακινήτου, καθώς και από την περίοδο της ενοικίασης.

− Μεσιτικά γραφεία. Στα γραφεία αυτά ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται για την
αγορά ακινήτου. Παράλληλα µπορεί να λάβει χρήσιµες πληροφορίες για
πιθανή χρηµατοδότηση και δάνεια από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς
οργανισµούς.

− Μέσα µαζικής ενηµέρωσης. Πληροφορίες για την εξεύρεση στέγης υπάρχουν
άφθονες τόσο στο διαδίκτυο, στους δικτυακούς τόπους των µεγάλων
µεσιτικών γραφείων, όσο και στις µεγαλύτερες εθνικές εφηµερίδες της ∆ανίας
(Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Politiken and Bοrsen) και συγκεκριµένα
στα φύλλα της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής, στα οποία
υπάρχουν πολλές αγγελίες για ενοικίαση ή αγορά ακινήτων. Επίσης υπάρχουν
σύνδεσµοι για ιστοσελίδες σχετικές µε την ενοικίαση ή την αγορά ακινήτων.

Σχετικοί δικτυακοί τόποι:
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης:
Relocation Agents:
Real estate agents:
Άλλες Ιστοσελίδες:

•

www.jm.dk
www.relocate.dk, www.house-of-relocation.com
www.settwell.dk, www.scandiahousing.dk, www.de.dk
www.home.dk, www.edc.dk

Εκµάθηση γλώσσας

Οι περισσότεροι ∆ανοί µιλούν πολύ καλά αγγλικά, οπότε δεν είναι απαραίτητη η
εκµάθηση της γλώσσας για τους αλλοδαπούς που ζουν και εργάζονται στη χώρα.
Ωστόσο, µαθήµατα εκµάθησης της δανέζικης γλώσσας παρέχονται από [2]:

− θερινά ή χειµερινά τµήµατα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας,
− δηµοτικά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων,
− δηµόσια εκπαιδευτικά ινστιτούτα ή εκπαιδευτικά ινστιτούτα εγκεκριµένα από το
κράτος και

− ιδιωτικά φροντιστήρια.
Η διάρκεια των µαθηµάτων ποικίλει ανάλογα µε τον εκπαιδευτικό οργανισµό και το
επιθυµητό επίπεδο εκµάθησης της γλώσσας. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η παρακολούθηση των µαθηµάτων στα δηµόσιους οργανισµούς είναι
δωρεάν, ενώ υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού γνώσης της δανέζικης
γλώσσας κατόπιν ειδικών εξετάσεων [4].
Σχετικοί δικτυακοί τόποι:
Ministry for Refugee, Immigration and Integration Affairs: www.inm.dk
University of Copenhagen:
www.ku.dk/sa/inter/UKintj.html
The Danish Cultural Institute:
www.dankultur.dk/english/dancour.htm#DaDaDa
FOF København:
www.kbh.fof.dk (δηµ. κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων)
K.I.S.S.:
www.kiss.dk/html/Brochureuk.htm (ιδ. φροντιστήριο)

•

Εκπαίδευση για τα παιδιά

Στη ∆ανία η εκπαίδευση διακρίνεται σε υποχρεωτική πρωτοβάθµια, µετάυποχρεωτική δευτεροβάθµια και ανώτερη ή ανώτατη [5].
Η υποχρεωτική εκπαίδευση πλήρους χρόνου διαρκεί 9 έτη και αφορά παιδιά
ηλικίας µεταξύ 7 και 16 ετών. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται κυρίως σε δηµοτικά
σχολεία (Folkeskole) τα οποία είναι δηµόσια σε ποσοστό 90% ή ιδιωτικά. Το σχολικό
έτος διαρκεί συνήθως από τη δεύτερη ∆ευτέρα του Αυγούστου έως τις 20 Ιουνίου
περίπου. Μετά το πέρας του ένατου έτους ο µαθητής µπορεί να παρακολουθήσει τον
προχωρηµένο κύκλο του δέκατου έτους.
Η υποχρεωτική εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο παρέχεται σε όλα τα παιδιά στη
∆ανία. Τα παιδιά που πρέπει να παραµείνουν τουλάχιστον 6 µήνες στη χώρα
υπόκεινται επίσης στους κανονισµούς περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ολόκληρη η
υποχρεωτική εκπαίδευση είναι ίδια για όλους και παρέχεται δωρεάν. Τα βιβλία και το
λοιπό διδακτικό υλικό παρέχονται στους µαθητές ως χρησιδάνειο.

Οι δηµοτικές αρχές είναι υποχρεωµένες να προσφέρουν µαθήµατα µητρικής
γλώσσας σε παιδιά που κατάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
διδασκαλία γίνεται στο δηµοτικό σχολείο των µαθητών µετά το πέρας των κανονικών
µαθηµάτων [2].
Η πρόοδος των µαθητών ελέγχεται µέσω συνεχούς αξιολόγησης, παρόλο που δεν
δίδονται βαθµοί µέχρι την όγδοη τάξη. Οι µαθητές προάγονται αυτόµατα από τη µια
τάξη στην επόµενη ανεξάρτητα από την ετήσια επίδοση. Ένας µαθητής µπορεί,
εντούτοις, - µε την έγκριση των γονέων του - να παρακολουθήσει για δεύτερη φορά
την ίδια τάξη, εφόσον υπάρχουν λόγοι που υπαγορεύουν ότι ο εν λόγω µαθητής θα
επωφεληθεί από το µέτρο αυτό.
Όταν τελειώνουν το δηµοτικό σχολείο, οι µαθητές λαµβάνουν ένα απολυτήριο
πιστοποιητικό (Bevis for Folkeskolens Afgangsprψver), στο οποίο αναγράφονται τα
µαθήµατα που διδάχθηκαν, οι τελευταίοι βαθµοί για την εργασία όλου του έτους και
τα αποτελέσµατα των εξετάσεων. ∆εν υπάρχουν γενικές υποχρεωτικές εξετάσεις· οι
εξετάσεις διεξάγονται σε επιµέρους θεµατική βάση και οι ίδιοι οι µαθητές
αποφασίζουν κατά πόσον θα υποβληθούν σε εξέταση και σε ποια θέµατα. Οι βαθµοί
κυµαίνονται από 0 έως 13, αλλά δεν υπάρχει βάση. Οι απολυτήριες εξετάσεις του
Folkeskole µπορούν να περιλαµβάνουν 11 µαθήµατα, ενώ οι προχωρηµένες
απολυτήριες

εξετάσεις

(Folkeskolens

udvidede

afgangsprove)

µπορεί

να

περιλαµβάνουν 5 µαθήµατα και µόνο στο τέλος του δέκατου έτους. Μόνο οι µαθητές
που έχουν παρακολουθήσει τον προχωρηµένο κύκλο του δέκατου έτους µπορούν να
λάβουν µέρος σ' αυτές τις εξετάσεις.
Ο δεύτερος κύκλος της µετά-υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί
να διακριθεί:
- στη γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεύτερου κύκλου:
Gymnasium και µαθήµατα ανώτερου επιπέδου προπαρασκευαστικά εξετάσεων
(Hψjere -Forberedelseseksamen - HF)
- στην επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεύτερου κύκλου:
αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, ανώτερου επιπέδου µαθήµατα εµπορικής (HHX)
και τεχνικής (HTX) κατεύθυνσης.
Το Gymnasium αντιστοιχεί σε τριετή, ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και αφορά
συνήθως µαθητές µεταξύ 16 και 19 ετών. Βασίζεται στην ένατη και δέκατη τάξη του
Folkeskole και καταλήγει στις απολυτήριες εξετάσεις του ανώτερου δευτεροβάθµιου
σχολείου από τις οποίες κρίνεται η εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Το
Gymnasium απευθύνεται σε µαθητές ικανούς να παρακολουθήσουν ακαδηµαϊκές
σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση. Μια εναλλακτική του Gymnasium είναι το
Studenterkurser, στο οποίο η φοίτηση είναι διετής και απευθύνεται σε µαθητές που

έχουν τελειώσει τη δέκατη τάξη και προσφέρει το ίδιο επίπεδο και τα ίδια θέµατα
σπουδών, όπως και το Gymnasium. Η φοίτηση στο δηµόσιο γενικό ανώτερο
δευτεροβάθµιο σχολείο είναι δωρεάν. Τα σχολικά βιβλία στο Gymnasium παρέχονται
ως χρησιδάνειο στους µαθητές, ενώ το υπόλοιπο διδακτικό υλικό πρέπει αυτοί να το
αγοράζουν.
Ο κύκλος µαθηµάτων για την προετοιµασία στις ανώτερες εξετάσεις (HF) είναι διετής
φοίτηση επιπέδου ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και προϋποθέτει την
ολοκλήρωση της δέκατης τάξης του Folkeskole. Ο κύκλος αυτός διδάσκεται είτε στο
Gymnasium ως πλήρης διετής φοίτηση, είτε σε ξεχωριστό εκπαιδευτικό ίδρυµα
(κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων) σε µονοθεµατική βάση για µερικά έτη. Ο κύκλος HF
καταλήγει στις ανώτερες προπαρασκευαστικές εξετάσεις (τις εξετάσεις HF), στις
οποίες η επιτυχία επιτρέπει την εγγραφή στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο HF
καταβάλλεται ένα µικρό ποσό διδάκτρων από τους συµµετέχοντες σε µονοθεµατικούς
κύκλους.
Το σχολικό έτος τόσο στο Gymnasium, όσο και στον κύκλο HF αρχίζει συνήθως γύρω
στις 15 Αυγούστου και λήγει το Μάιο, όταν αρχίζουν οι εξετάσεις.
Μετά τη δευτεροβάθµια µετά-υποχρεωτική εκπαίδευση οι µαθητές µπορούν να
προχωρήσουν

στην

τριτοβάθµια

εκπαίδευση,

η

οποία

περιλαµβάνει

πανεπιστηµιακές και µη πανεπιστηµιακές σπουδές.
Τα

ιδρύµατα

τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης

διακρίνονται

σε

πανεπιστήµια,

πανεπιστηµιακά κέντρα, άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης και ιδρύµατα µη
ακαδηµαϊκής ανώτερης εκπαίδευσης στο πεδίο της επαγγελµατικής (τεχνικής και
εµπορικής) εκπαίδευσης.
Οι πανεπιστηµιακές σπουδές παρέχουν κανονική, µακροπρόθεσµη και µεταπτυχιακή
εκπαίδευση σε παραδοσιακά πανεπιστηµιακά θέµατα. Η ∆ανία υιοθέτησε πρόσφατα
την αγγλοσαξονική ακαδηµαϊκή δοµή µε την εισαγωγή των διπλωµάτων Bachelor και
Ph.D. Οι συνήθεις πανεπιστηµιακές σπουδές σήµερα συνίστανται σε σπουδές που
καταλήγουν στο Bachelor's degree και ακολουθούνται από διετή φοίτηση που
καταλήγει στο Candidatus degree (επίπεδο Master). Τρία έτη επιβλεπόµενων
µεταπτυχιακών σπουδών µετά το Master καταλήγουν στο Ph.D.
Τα άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης στον πανεπιστηµιακό τοµέα παρέχουν
εκπαίδευση και κατάρτιση σε τοµείς όπως η µηχανική, η κτηνιατρική, η ιατρική, η
φαρµακευτική, η αρχιτεκτονική, η µουσική, οι καλές τέχνες και οι εµπορικές σπουδές.
Τα ιδρύµατα µη ακαδηµαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρέχουν σύντοµους και
µεσαίας διάρκειας κύκλους σπουδών, ιδιαίτερα στους τοµείς των εµπορικών και
τεχνικών θεµάτων, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργασίας και της υγείας. Ειδικά
κολέγια καταρτίζουν δασκάλους για το Folkeskole. Υπάρχει ένας αυξανόµενος

αριθµός πανεπιστηµιακών κύκλων σπουδών που διδάσκονται σε γλώσσα άλλη από
τα δανικά (κυρίως στα αγγλικά).
Κατά κανόνα, το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και διαιρείται σε δύο
εξάµηνα, από το Σεπτέµβριο έως τον Ιανουάριο και από το Φεβρουάριο έως το τέλος
του Ιουνίου. Για την εισαγωγή στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης απαιτούνται
τίτλοι ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι τίτλοι αυτοί είναι:

− το

πιστοποιητικό

απολυτήριων

εξετάσεων

ανώτερου

δευτεροβάθµιου

σχολείου,

− το πιστοποιητικό ανώτερων προπαρασκευαστικών εξετάσεων,
− το πιστοποιητικό ανώτερων εµπορικών εξετάσεων και
− το πιστοποιητικό ανώτερων τεχνικών εξετάσεων.
Για τα µη ακαδηµαϊκά ιδρύµατα είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί σπουδαστές που δεν
διαθέτουν αυτούς τους τίτλους.
Οι

πολίτες

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

πρέπει

να

διαθέτουν

απολυτήριο

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναγνωρισµένο ως ισοδύναµο του δανικού. Το
σύστηµα εισαγωγής για όλες τις σχολές µε numerus clausus λειτουργεί βάσει του
λεγόµενου συστήµατος δύο ποσοστώσεων (Two Quota System), πράγµα το οποίο
σηµαίνει ότι υπάρχουν δύο οµάδες εισαγωγής µε διαφορετικά κριτήρια και µεθόδους
επιλογής. Η πρώτη οµάδα εισαγωγής επιλέγει σπουδαστές που έχουν επιτύχει υψηλό
µέσο όρο στις απολυτήριες εξετάσεις. Η δεύτερη οµάδα εισαγωγής επιλέγει εκείνους
τους σπουδαστές που έχουν χαµηλό µέσο όρο στις απολυτήριες εξετάσεις ή
διαθέτουν εναλλακτικούς τίτλους ή ισοδύναµο αλλοδαπό τίτλο δευτεροβάθµιων
σπουδών. Οι πολίτες της Ε.Ε. επιλέγονται στα πλαίσια της δεύτερης οµάδας.
Κρίνονται βάσει του βαθµού τους, εφόσον το απολυτήριό τους στο δευτεροβάθµιο
σχολείο αναγνωρισθεί ως ισοδύναµο προς το δανικό. Αν στη χώρα καταγωγής τους
απαιτείται µια επιπλέον εισαγωγική ή προπαρασκευαστική εξέταση, οι υποψήφιοι
πρέπει να έχουν περάσει και αυτήν.
Όσον αφορά στη γλώσσα, οι πολίτες της Ε.Ε. πρέπει να έχουν καλή γνώση τόσο των
δανικών, όσο και των αγγλικών. Πρέπει να περάσουν το διαγώνισµα γλώσσας
"Danish Test II", το οποίο λαµβάνει χώρα σε εθνικά γλωσσικά κέντρα. Στη ∆ανία δεν
προβλέπονται δίδακτρα για την ανώτατη εκπαίδευση.
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
Ministry for Education:
Εθνικός οργανισµός Comenius:

www.inm.dk
Informationscenter for internationale studier or udveksling
Vandkunsten 3
DK-1467 Kobenhavn K
Τηλ.: +45-33.14.20.60, Φαξ: +45-33.14.36.40
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: DKICU.holm@lingua.eurokom.ie

2.1.2. Συνθήκες εργασίας

•

Τρόποι εξεύρεσης εργασίας

Η αναζήτηση απασχόλησης στη ∆ανία γίνεται µε µέσα παρόµοια µε αυτά που
υπάρχουν στα περισσότερα κράτη µέλη της Ένωσης .
Συγκεκριµένα, υπάρχει η δυνατότητα [2], [3]:

− Εκδήλωσης

άµεσου

ενδιαφέροντος

σε

επιχειρήσεις

ή

οργανισµούς,

στέλνοντας ένα αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα και µια συνοδευτική επιστολή,
στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της επιθυµίας για απασχόληση
στη συγκεκριµένη εταιρία.

− Εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε προσφορές εργασίας που δηµοσιεύονται στον
τύπο της ∆ανίας (καθηµερινό ή ειδικευµένο), σε δικτυακούς τόπους εξεύρεσης
εργασίας, στις ιστοσελίδες των µεγάλων εταιριών ή σε βάσεις δεδοµένων για
την απασχόληση.
Σχετικοί δικτυακοί τόποι:
Τύπος:

Berlingske Tidende,
www.berlingske.dk
Politiken,
www.politiken.dk
Morgenavisen Jyllandsposten, www.jp.dk
Borsen,
www.borsen.dk
∆ιαδίκτυο:
www.stepstone.dk
www.jobzonen.dk
www.job-guide.dk
Βάση δεδοµένων: job portal Public Jobs, www.soeg.jubi.dk/guide

− Επικοινωνίας µε γραφεία προσωρινής απασχόλησης, γραφεία προσλήψεων
και γραφεία επαγγελµατικού προσανατολισµού. Οι δηµόσιες υπηρεσίες για την
απασχόληση αποτελούν ειδικευµένους ενδιάµεσους που µπορούν να
βοηθήσουν στην έρευνα.
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
Ministry for Employment:
Arbejjsmarkedsstyrelsen
Arbejdsformidlingen Kobenhavn,

•

www.bm.dk
Blegdamsvej 56 - DK 2100 Kobenhavn
Τηλ.: +(45) 35 28 81 00, Φαξ: +(45) 35 36 24 11
www.job-net.dk
Kultorvet 17/Postboks 2235 - DK 1019 Kobenhavn K
Τηλ.: +(45) 33 93 43 53, Φαξ: +(45) 33 93 61 21

Ανεργία

Το εργατικό δυναµικό της ∆ανίας αποτελείται από περίπου 2.875.000 γυναίκες και
άνδρες. Αναγάγοντας τον αριθµό αυτό στον πληθυσµό της χώρας, προκύπτει ότι στη
∆ανία το ποσοστό απασχολούµενου πληθυσµού είναι ιδιαίτερα υψηλό. Μάλιστα, από
σχετική µελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD), προκύπτει ότι η απασχόληση στη ∆ανία είναι
υψηλότερη απ’ ότι στη Σουηδία, στη Γερµανία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στις Η.Π.Α. και
στην Ιαπωνία [2].

Το σχετικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης στη ∆ανία οφείλεται κυρίως στη σηµαντική
συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Περίπου το 75% των γυναικών στη
∆ανία αποτελούν ενεργό εργατικό δυναµικό, ενώ για τους άνδρες το ποσοστό φτάνει
το 82% [2].
Επίσης, αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό των συνθηκών απασχόλησης είναι το σχετικά
χαµηλό ποσοστό της ανεργίας στη ∆ανία, το οποίο οφείλεται στην ανάπτυξη της
οικονοµίας στη δεκαετία του ‘90 και στην ελαστική αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε το
Υπουργείο Εργασίας το ποσοστό ανεργίας το 2000 δεν υπερέβαινε το 5% του
εργατικού δυναµικού, το οποίο αντιστοιχεί σε µόλις 140.000 άτοµα [6].
Η απασχόληση των µηχανικών γνώρισε µεγάλες ανακατανοµές στις δεκαετίες του ’80
και του ‘90. Μέχρι περίπου το µέσο της δεκαετίας του ‘80 η ανεργία των µηχανικών
κυµαίνονταν σε χαµηλά επίπεδα και διαρκώς µειωνόταν. Όµως η υπερπροσφορά
µηχανικών και η αύξηση της απασχόλησης κατά τα έτη 1982 ως 1986 είχαν ως
αποτέλεσµα την πτώση της απασχόλησης στη ∆ανία. Η µείωση στο εργατικό
δυναµικό επηρέασε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, αλλά είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο
στον κατασκευαστικό τοµέα και στη βιοµηχανία. Τα αυξανόµενα προβλήµατα της
συγκεκριµένης περιόδου επέφεραν τη δραµατική πτώση των εισαχθέντων φοιτητών
στις Πολυτεχνικές σχολές και συνεπώς τη µείωση του αριθµού των νέων
διπλωµατούχων µηχανικών [6].
Σήµερα η οικονοµία της ∆ανίας είναι σε πλεονεκτική θέση· τα ποσοστά απασχόλησης
διαρκώς αυξάνονται και η ανεργία διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Το ποσοστό
απασχόλησης των µηχανικών ακολουθεί ανοδική πορεία, ενώ η ανεργία περιορίζεται.
Για τα επόµενα χρόνια, η αγορά εργασίας για τους µηχανικούς προβλέπεται ακόµη
πιο αποδοτική. Η κατάσταση των προηγούµενων ετών, αλλά και οι προβλέψεις για τα
επόµενα χρόνια παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 1.
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
www.bm.dk
www.ams.dk/english

Ministry for Employment:
National Authority of Labour

1980
∆ιπλ. µηχανικός
Απασχόληση
∆υναµικό
Ανεργία
Πολιτικός µηχανικός
Απασχόληση
∆υναµικό
Ανεργία

1985

1990

1995

2000

2005

2010

28,67
29,34
2,4

31,14
31,78
2,0

34,62
36,72
5,7

39,10
42,25
7,4

41,52
43,91
5,4

40,99
42,75
4,1

38,90
39,56
1,7

8,68
9,92
2,5

11,81
12,06
2,0

13,73
14,42
4,8

14,81
15,53
4,6

16,04
16,49
2,7

16,36
16,62
1,5

16,24
16,13
-0,7

Πίνακας 1. Η εξέλιξη στην απασχόληση, στο δυναµικό και στην ανεργία των διπλωµατούχων και
των πολιτικών µηχανικών κατά τα έτη 1980-2010 [6].

•

∆ικαιώµατα εργαζοµένων

Σε σχέση µε τα άλλα µέλη-κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απασχόληση στη ∆ανία
καθορίζεται σε µικρό ποσοστό από νοµοθετικές διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εργαζοµένων, την αποζηµίωση για υπερωρίες,
την άδεια. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις συλλογικές ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας
µπορούν να υπερκαλύψουν τις νοµοθετικές διατάξεις προς όφελος των εργαζοµένων.
Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της απασχόλησης
στο δηµόσιο τοµέα, αλλά µόλις 15-20% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα.
Κατά κανόνα, ο εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα υπογράφει σύµβαση εργασίας πριν
ξεκινήσει την εργασία του. Στη σύµβαση καθορίζεται το ύψος του µισθού του και η
επικουρική σύνταξη, οι ώρες εργασίας και η αποζηµίωση για τυχόν υπερωρίες. Εκτός
από τις διατάξεις που προβλέπονται από τη ∆ιεύθυνση Εργασίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δεν υπάρχει ειδική νοµοθεσία στη ∆ανία για το περιεχόµενο των ιδιωτικών
συµφωνητικών εργασίας [2].
Οι ώρες εργασίας καθορίζονται επίσης από τις συλλογικές ή τις ατοµικές συµβάσεις
εργασίας κι όχι από νοµοθετικές διατάξεις. Αντιστοιχούν συνήθως σε 37 ώρες ανά
εβδοµάδα. Η εργάσιµη ηµέρα ξεκινάει συνήθως µεταξύ 8:00-9:30 και τελειώνει µεταξύ
16:00-17:30. Στο ενδιάµεσο υπάρχει κενό για γεύµα διάρκειας 30 λεπτών.
Οι υπερωρίες είναι αρκετά συνηθισµένες στη ∆ανία. Κατά µέσο όρο οι εργαζόµενοι
στη ∆ανία εργάζονται περίπου 42 ώρες την εβδοµάδα µε µεγάλα ποσοστά απόκλισης.
Πρέπει να διευκρινιστεί αν η αποζηµίωση για τις υπερωρίες συµπεριλαµβάνεται στο
µισθό ή δίνεται επιπρόσθετα. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να διευκρινιστεί επίσης
αν η αποζηµίωση µεταφράζεται σε οικονοµικές απολαβές (µε σταθερό ή κυµαινόµενο
ποσοστό, ανάλογα µε τις ώρες) ή σε µείωση του χρόνου εργασίας [3].
Οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα άδειας 5 εβδοµάδων. Τον πρώτο χρόνο εργασίας οι
εργαζόµενοι µπορούν να πάρουν άδεια χωρίς αποδοχές. Τα τελευταία χρόνια γίνεται
προσπάθεια να καθιερωθεί το δικαίωµα άδειας από την εργασία διάρκειας 6
εβδοµάδων. Επίσης το κράτος έχει θεσπίσει συνολικά 11 δηµόσιες αργίες.
Σε περίπτωση απόλυσης ο εργαζόµενος πρέπει να ειδοποιηθεί 1 µήνα πριν τη
διακοπή της σύµβασής του για διάρκεια εργασίας 3 µηνών, 3 µήνες µετά από εργασία
6 µηνών ή 4 µήνες µετά από εργασία 3 ετών. Η απόλυση µπορεί να στηρίζεται σε
πολλούς λόγους, όπως για παράδειγµα στην έλλειψη αντικειµένου εργασίας ή στην
αναδιάρθρωση της εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν προβλέπεται αποζηµίωση.
Σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόµενος δικαιούται αποζηµίωση ίση µε το µισθό
ενός ως και τριών µηνών.

Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
Ministry for Employment:

•

www.bm.dk

Εκπροσώπηση εργαζοµένων και µηχανικών

∆εδοµένου ότι το καθεστώς απασχόλησης στη ∆ανία καθορίζεται κυρίως από
συλλογικές συµβάσεις εργασίας, τα εργατικά σωµατεία έχουν σηµαντικό ρόλο στον
ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.
Ο κύριος φορέας εκπροσώπησης των µηχανικών είναι ο Σύλλογος των ∆ανών
Μηχανικών (The Society of Danish Engineers), το επίσηµο καθεστώς του οποίου
επικεντρώνεται:

− στο διακανονισµό των αµοιβών στο δηµόσιο τοµέα. Οι διακανονισµοί γίνονται
µεταξύ του συλλόγου και εκπροσώπων της Κυβέρνησης ή των ∆ήµων και
καλύπτουν όλους τους µηχανικούς που εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα.

− στην αναγνώριση των προσόντων. Σύµφωνα µε την οδηγία 89/48 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναγνώριση των προσόντων των µηχανικών στη
∆ανία καθορίζεται από το συγκεκριµένο σύλλογο.

− στην αποδοχή του ως Οργανισµού της Αγοράς Εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι
αφενός οι εισφορές των µελών του εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα,
αφετέρου ο σύλλογος δεν αποδίδει Φ.Π.Α.
Ο Σύλλογος ∆ανών Μηχανικών καλύπτει περίπου 60.000 µηχανικούς όλων των
ειδικοτήτων και προασπίζει το συµφέρον τους σε όλα τα σηµαντικά θέµατα, µε
αποτέλεσµα να έχει σηµαντική επιρροή στην πολιτική της χώρας για την τεχνολογία,
τη βιοµηχανία και την αγορά εργασίας.
Επίσης, προσπαθεί να διαφυλάξει τα δικαιώµατα των µελών του όσον αφορά στις
αµοιβές και στην απασχόληση, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καθώς και στη
συνεχιζόµενη κατάρτιση.
Στο σύλλογο ανήκουν µηχανικοί που απέκτησαν το δίπλωµά τους στη ∆ανία ή και
στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από τον τοµέα απασχόλησής τους. Παρέχει δε ιδιαίτερη
στήριξη και συµβουλές σε άνεργους µηχανικούς και έχει οργανώσει βάση δεδοµένων
για την εξεύρεση εργασίας.
Στο Σύλλογο ∆ανών Μηχανικών υπάγονται µικρότερα σωµατεία, ανάλογα µε την
ειδικότητα των µηχανικών. Αυτά είναι:

− Aeronautical Society (Flyveteknisk Selskab, FLY)
− Automotive Section (Automatiseringsteknisk Selskab)
− Chemical Engineers' Section (Kemiingeniørgruppen, K-gr)

−
−
−
−
−
−

Danish Concrete Society (Dansk Betonforening, DBF)
Danish Oil and Gas Society (Olie-Gas-Gruppen, OLGAS)
Danish Society of Assessment (Dansk Selskab for Taksation)
Danish Society of Computer Technology (Dansk Selskab for Datateknik)
Danish Society of Fire Technology (Brandteknisk Selskab, BS)
Danish Society of Food Science and Technology (Levnedsmiddelselskabet,
LEVS)

− Danish Society of Heating, Ventilation and Aircondition (Dansk Selskab for
Varme- og Klimateknik, Danvak-Ing)

− Danish Society for Materials Research and Testing (Dansk Selskab for
Materialeprøvning og -forskning, DSM)

−
−
−
−
−
−
−

Danish Society for Military Technology (Militærteknisk Forening, MtF)
Danish Society for Nuclear Technology (Dansk Kerneteknisk Selskab, DKS)
Danish Society for Polymer Technology (Polymerteknisk Selskab, PTS)
Danish Society of Processing Technology (Procesteknisk Selskab)
Danish Society for Railway Engineering (Jernbaneteknisk Faggruppe, JEFA)
Danish Society of Refrigeration Engineers (Selskabet for Køleteknik)
Danish Society for Road Construction, Traffic Engineering and Town Planning
(Vej- og Byplanforeningen, V&B)

− Fuel & Combustion Technology Association (Brændsels- og Energiteknisk
Selskab, BES)

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Graphic Arts Society (Grafisk Teknisk Selskab, GTS)
IDA Construction (IDA BYG)
IDA Production Technology Society (Produktionsteknisk Selskab)
Section for Technical Education (Selskabet for Tekniske
Uddannelsesspørgsmål, STUS)
Society of Automation (Automobilteknisk Selskab, AUTO)
Society for Mechanical Engineering (Dansk Maskinteknisk Selskab)
Society of RISK Assessment (Selskabet for Risikovurdering, RISK)
Society for Sustainable Technology (Selskabet for Grøn Teknologi)
Society for Technology Analysis and Assessment (Selskabet for
Teknologianalyse og - vurdering, STAV)

− Society for Work Environment and Working Conditions (Selskab for
Arbejdsmiljø, SAM)

−
−
−
−
−
−
−

Teletechnical Society (Teleteknisk Selskab)
The Danish Maritime Society (Maritimt Selskab)
The e-group (E-gruppen, E-gr)
The Logistic Society (LogistikSelskabet)
The Management Society (IDA Management)
The Mercantile Economic Society (Merkantil Økonomisk Selskab)
The Society for Construction- and Installation Techniques (Selskabet for
Bygge- og Anlægsteknik)

−
−
−
−

The Society of Constructional Physics (Selskab for Bygningsfysik)
The Society for Environmental Engineering (IDAmiljø)
The Society of Expert Appraisal (Selskabet for Syns- og Skønsmænd)
The Society for Historical Technology (Selskabet for Historisk Teknologi,
HITEK)

− The Society of Information Technology (Selskab for Informationsteknologi,
IDA-IT)

− The Society of Electrotechnics (Selskabet for Elektroteknik)
− The Society for Planning, Roads and Traffic (Selskabet for Planlægning, Veje
og Trafik)

− Third World Issues (Ulandsfagligt Selskab, ULAND)
Κάθε µέλος του Συλλόγου ∆ανών Μηχανικών έχει το δικαίωµα να συµµετέχει δωρεάν
σε τρία από τα παραπάνω σωµατεία, ενώ µε σχετική επιβάρυνση παρέχεται η
δυνατότητα εγγραφής σε περισσότερα.
Η εγγραφή στο σύλλογο γίνεται υποβάλλοντας σχετική αίτηση και:

− αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
− αποδεικτικά σπουδών (δίπλωµα πανεπιστήµιου και απολυτήριο λυκείου
πρωτότυπα και µεταφρασµένα, αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων).

− στοιχεία για προηγούµενη απασχόληση (προαιρετικά συστατική επιστολή).
− επιταγή ύψους 1031,50 DKK (περίπου 140€). Στην περίπτωση αποδοχής της
εγγραφής του µέλους στο σύλλογο, το ποσό αντιστοιχεί στη συνδροµή του
πρώτου τριµήνου. ∆ιαφορετικά το ποσό επιστρέφεται. Η πληρωµή των
επόµενων συνδροµών γίνεται στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, ανεξάρτητα από
µελλοντικές πιθανές µειώσεις (σε περίπτωση ανεργίας ή παρόµοιων
καταστάσεων).
Ο κύριος εκπρόσωπος των αρχιτεκτόνων στη ∆ανία είναι ο Σύλλογος ∆ανών
Αρχιτεκτόνων (Federation of Danish Architects), ο οποίος ιδρύθηκε το 1951 µετά από
συγχώνευση της Ένωσης Ακαδηµαϊκών Αρχιτεκτόνων µε τον τότε Οργανισµό των
∆ανών Αρχιτεκτόνων. Τα 6500 περίπου µέλη του έχουν το δικαίωµα να φέρουν τον
τίτλο του αρχιτέκτονα, µέλους της ακαδηµαϊκής ένωσης των αρχιτεκτόνων.
Έχει υπό τη σκέπη του την Ένωση ∆ανών Μισθωτών Αρχιτεκτόνων (Union of
Salaried Architects), στον οποίο εγγράφονται οι µισθωτοί αρχιτέκτονες, καθώς και το
Συµβούλιο των Ελεύθερων Επαγγελµατιών Αρχιτεκτόνων (Danish Council of
Practising Architects), στον οποίο εγγράφονται τεχνικές εταιρίες ή ιδιωτικά γραφεία
όταν ένας από τους αντιπροσώπους είναι µέλος του Συλλόγου ∆ανών Αρχιτεκτόνων
και έχει τουλάχιστον 5ετή εµπειρία στο αντικείµενο.

Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
The Society of Danish Engineers:

Federation of Danish Architects:

Union of Salaried Architects
Danish Council of Practising Architects:
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www.ida.dk
Kalvebod Brygge 31-33
DK-1780 Kobenhavn V
Tel: + 45 33 18 48 48 , Fax: + 45 33 18 48 97
www.dal-aa.dk
Arkitekternes Hus
Strandgade 27 A
1401 Kobenhavn K
Tel: +45 32 83 69 00, Fax: +45 32 83 69 01
www.arch.dk
www.par.dk

Αναγνώριση πτυχίων και επαγγελµατικών δικαιωµάτων

2.2.1. Μηχανικοί

•

Σπουδές-τίτλοι-ειδικότητες

Υπάρχουν 5 κολέγια στη ∆ανία, τα οποία προσφέρουν προγράµµατα προπτυχιακών
σπουδών στους µηχανικούς και οδηγούν στην απονοµή του «πτυχίου στην επιστήµη
του µηχανικού». Τα προγράµµατα σπουδών διαρκούν συνήθως τρεισήµισι έτη και
περιλαµβάνουν πρακτική άσκηση σε τεχνικές εταιρίες της ∆ανίας ή του εξωτερικού.
Αφορούν στο αντικείµενο του [7]:

− πολιτικού µηχανικού,
− ηλεκτρονικού µηχανικού,
− ηλεκτρολόγου µηχανικού,
− χηµικού µηχανικού,
− µηχανολόγου µηχανικού,
− µηχανικού παραγωγής,
− µηχανικού εξαγωγών (µε διάρκεια σπουδών τεσσερισήµισι έτη) και
− µηχανικού ανάπτυξης εταιριών (business development engineering, µε
διάρκεια σπουδών τεσσερισήµισι έτη).
Όλα τα κολέγια είναι κρατικά και υπόκεινται σε εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας.
Εκτός από τα κολέγια, προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στην
επιστήµη του µηχανικού παρέχονται από τρία πανεπιστήµια.
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
Engineering College of Copenhagen:

Engineering College of Odense:

Ingeniørhøjskolen i København
Lautrupvang 15, 2750 Ballerup
Tel: +45 44 80 50 88, fax: +45 44 80 50 10
www.ihk.dk
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M
Tel: +45 63 14 03 00, fax: +45 63 14 03 04
www.iot.dk

Engineering College of Aarhus:

Ingeniørhøjskolen i Århus
Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C
Tel: +45 86 13 62 11, fax: +45 86 13 64 88
www.iha.dk
The Herning Institute of Business Administration and Technology
Handels- og IngeniørHøjskolen
Birk Centerpark 15, 7400 Herning
Tel: +45 97 20 83 11, fax: +45 97 20 83 12
www.hih.dk
Vitus Bering International:
Vitus Bering Center for Videregående Uddannelse
Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens
Tel: +45 76 25 50 00, fax: +45 76 25 51 00
www.vitusbering.dk
Aalborg University:
Aalborg Universitet
Fredrik Bajer Vej 5, Postbox l59, 9100 Aalborg
Tel: +45 96 35 80 80, fax: +45 98 15 15 22
www.auc.dk
Technical University of Denmark:
Danmarks Tekniske Universitet
Bygning 101 A, 2800 Lyngby
Tel: +45 45 25 25 25, fax: +45 45 88 17 99
www.dtu.dk
University of Southern Denmark:
Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M
Tel: +45 65 50 10 00, fax: +45 66 50 10 90
www.sdu.dk
Danish Ministry of Education:
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K
Tel: +45 33 92 50 00, fax: + 45 33 92 55 47
www.uvm.dk

•

Άσκηση επαγγέλµατος

Το επάγγελµα του µηχανικού περιλαµβάνεται στο πεδίο εφαρµογής του γενικού
συστήµατος αναγνώρισης των πτυχίων. ∆εν υπόκειται σε ιδιαίτερους κανόνες στη
∆ανία, συνεπώς µπορεί να ασκηθεί χωρίς να απαιτείται κατά κανόνα η χορήγηση
άδειας άσκησης επαγγέλµατος [5].
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
The Society of Danish Engineers:

•

www.ida.dk

Αναγνώριση και ισοτιµία πτυχίων

Σε γενικές γραµµές, κάθε µηχανικός έχει το δικαίωµα να επωφεληθεί από την
αναγνώριση των πτυχίων σύµφωνα µε τις Κοινοτικές Οδηγίες, αν οι επαγγελµατικοί
τίτλοι τού επιτρέπουν να ασκήσει το επάγγελµα του µηχανικού στη χώρα
προέλευσης. Αντικείµενο της αναγνώρισης αποτελεί ο τίτλος ή το σύνολο των τίτλων
που δίνουν πρόσβαση στο επάγγελµα του µηχανικού στο κράτος µέλος προέλευσης
(για παράδειγµα, πανεπιστηµιακό πτυχίο + επαγγελµατική εµπειρία) [5].
Το κράτος υποδοχής µπορεί να ζητήσει την υποβολή σε περίοδο άσκησης ή
εξετάσεις καταλληλότητας, (κατ' επιλογή του υποψηφίου), εφόσον υπάρχουν
ουσιώδεις διαφορές µεταξύ της εκπαίδευσης στη χώρα προέλευσης και στο κράτος
υποδοχής. Η ύπαρξη τέτοιων διαφορών δικαιολογεί την εφαρµογή µέτρων

αντιστάθµισης, αλλά δεν δικαιολογεί (εφόσον πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις) την
άρνηση της αναγνώρισης [5].
Στην περίπτωση αυτή οι αρχές της χώρας υποδοχής έχουν προθεσµία τεσσάρων
µηνών για να απαντήσουν στην αίτηση για αναγνώριση των προσόντων. Σε
περίπτωση άρνησης, η απόφαση θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και δίνεται η
δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες στη
χώρα υποδοχής. Η έλλειψη απόφασης εντός της προθεσµίας των τεσσάρων µηνών
θεωρείται ως έµµεση απόρριψη. Τα κοινοτικά θεσµικά όργανα δεν έχουν τη
δυνατότητα να ακυρώσουν διοικητικές αποφάσεις που έχουν λάβει οι εθνικές αρχές.
Μόνο τα αρµόδια εθνικά όργανα µπορούν να ακυρώσουν µια απόφαση απόρριψης
της αίτησης για την αναγνώριση των επαγγελµατικών σας πτυχίων. Οι αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου περιορίζονται στο να αναγνωρίσουν την παράβαση ενός
κράτους λόγω κακής εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου ή της ύπαρξης εθνικής
νοµοθεσίας που είναι ασυµβίβαστη µε το κοινοτικό δίκαιο. Εναπόκειται στις αρχές του
εν λόγω κράτους να τροποποιηθούν οι µεµονωµένες αποφάσεις που έχουν λάβει
σύµφωνα µε πρακτική ή νοµοθεσία που έχει καταδικαστεί από το ∆ικαστήριο [5].
Μετά την αναγνώριση των επαγγελµατικών πτυχίων, µπορεί να υποβληθεί
υποψηφιότητα για θέση µηχανικού όπως και οι κάτοχοι εθνικών πτυχίων, µε τα ίδια
δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Κείµενα αναφοράς: Οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ+οδηγός για το γενικό
σύστηµα επαγγελµατικών πτυχίων.
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
The Society of Danish Engineers:

www.ida.dk

Erhvervs og Selskabsstyrelsen,

Kampmannsgade 1,
DK - 1780 Kobenhavn
Tel : +45.33.12.42.80

2.2.2. Αρχιτέκτονες

•

Σπουδές-τίτλοι-ειδικότητες

Οι σπουδές της αρχιτεκτονικής στη ∆ανία παρέχονται από δύο πανεπιστήµια και
διαρκούν 5 έτη (10 εξάµηνα). Το πρόγραµµα σπουδών χωρίζεται σε δύο έτη βασικής
εκπαίδευσης και σε τρία έτη εξειδίκευσης, στα οποία περιλαµβάνονται 3 µήνες για την
εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας και τρίµηνη πρακτική άσκηση στη ∆ανία ή στο
εξωτερικό. Οι σπουδές εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού της χώρας [8].
Μετά το πέρας των σπουδών απονέµεται ο τίτλος του αρχιτέκτονα (Arkitekt M.A.A.).

Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
The Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture:
Philip de Langes Allé
DK-1435 København K
+45 32 68 60 00
www.karch.dk
Aarhus School of Architecture:
Arkitektskolen i Aarhus
Nørreport 20
DK 8000 Århus C
Tel.: +45 8936 0000
Fax: +45 8613 0645
www.a-aarhus.dk

•

Άσκηση επαγγέλµατος

Η αρχιτεκτονική και το επάγγελµα του αρχιτέκτονα στη ∆ανία δεν υπόκεινται σε
κανόνες. Συνεπώς η άσκηση του επαγγέλµατος είναι ελεύθερη [5].
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
Federation of Danish Architects:

•

www.dal-aa.dk

Αναγνώριση και Ισοτιµία πτυχίων

Το επάγγελµα του αρχιτέκτονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται από την οδηγία
85/384/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1985. Για την αναγνώρισή του βάσει
της οδηγίας αυτής, θα πρέπει τα σχετικά τυπικά προσόντα να προβλέπονται στο
άρθρο 11 της οδηγίας ή στην ανακοίνωση που προβλέπεται από το άρθρο 7 [5].
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δεν περιέχει πλήρη εναρµόνιση της εκπαίδευσης για
αρχιτέκτονες. Μπορούν συνεπώς να υπάρχουν και άλλα προγράµµατα σπουδών
αρχιτεκτονικής που δεν συµφωνούν µε την οδηγία αυτή, αλλά είναι απόλυτα νόµιµα.
Οι σπουδές αυτές (και τα σχετικά πτυχία που τις επιβεβαιώνουν) µπορούν να
αναγνωριστούν βάσει του άρθρου 52 της συνθήκης ΕΚ, όπως ερµηνεύθηκε από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στην απόφασή του της 7ης Μαΐου 1991 στην υπόθεση C340/89 «Βλασσοπούλου». Σύµφωνα µε τη νοµολογία αυτή το κράτος µέλος
υποδοχής είναι υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, όταν του υποβάλλεται αίτηση
άσκησης επαγγέλµατος που υπόκειται σε κανόνες από την πλευρά µετακινούµενου, ο
οποίος έχει το δικαίωµα να ασκεί το ίδιο επάγγελµα στο κράτος καταγωγής ή
προέλευσης, τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που κατέχει ο υποψήφιος,
καθώς και την επαγγελµατική του πείρα. Εάν αυτά τα τυπικά προσόντα ισοδυναµούν
µε αυτά που απαιτεί η εθνική νοµοθεσία για την άσκηση του επαγγέλµατος του
αρχιτέκτονα θα πρέπει να παρέχεται η ίδια άδεια και στον µετακινούµενο. Εάν δεν
συµβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να καλύψει τα κενά της
εκπαίδευσής του. Τελικά, οποιαδήποτε διοικητική απόφαση θα πρέπει να είναι
αιτιολογηµένη και να δίνει τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, ώστε να ελεγχθεί αν
είναι σύµφωνη µε το κοινοτικό δίκαιο [5].

Η αναγνώριση που προβλέπεται από την οδηγία (καθώς κι αυτή που βασίζεται
απευθείας στο άρθρο 52 της συνθήκης ΕΚ) δεν ισχύει για πτυχία που έχουν
αποκτηθεί από υπηκόους της Κοινότητας σε κράτος εκτός της Ένωσης. Όταν το
πτυχίο έχει αποκτηθεί σε τρίτη χώρα η αναγνώρισή του είναι προαιρετική και εµπίπτει
στην αρµοδιότητα κάθε κράτους µέλους. Η αναγνώριση ενός πτυχίου τρίτης χώρας
από ένα κράτος µέλος δεν υποχρεώνει και τα άλλα κράτη µέλη να αναγνωρίσουν το
πτυχίο αυτό. Ο νοµικός ορισµός της αρχιτεκτονικής, καθώς και το νοµικό καθεστώς
του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα (για παράδειγµα δικαιώµατα, υποχρεώσεις,
αρµοδιότητες, ασυµβίβαστο) καθορίζονται από την εθνική νοµοθεσία του κράτους
µέλους υποδοχής. Συνεπώς, το νοµικό καθεστώς του µετακινούµενου θα είναι το ίδιο
µε αυτό των επαγγελµατιών που έχουν αποκτήσει τα τυπικά προσόντα τους στο
κράτος µέλος υποδοχής. Αυτό µπορεί να έχει ως συνέπεια να µην διαθέτει ο
µετακινούµενος στο κράτος υποδοχής ορισµένες αρµοδιότητες που είχε στο κράτος
µέλος καταγωγής ή προέλευσης [5].
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
Federation of Danish Architects:

2.3.

www.dal-aa.dk

Εργασιακές σχέσεις

2.3.1. Μηχανικοί
Οι µηχανικοί στη ∆ανία µπορούν να απορροφηθούν στη βιοµηχανία, στις κατασκευές,
σε ιδιωτικές εταιρίες, στο δηµόσιο τοµέα ή να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελµα. Στον
ιδιωτικό τοµέα οι µισθοί καθορίζονται από την ελεύθερη αγορά, ενώ στο δηµόσιο
καθορίζονται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Το ύψος ενός µέσου µισθού
µηχανικού στη ∆ανία είναι ίσο µε περίπου ίσο µε 24500 DKK (3300€) [9].
Η εθνική νοµοθεσία αναφορικά µε την κατασκευή δηµοσίων έργων ή άλλων ειδικών
θεµάτων µπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της διαδικτυακής υπηρεσίας αναζήτησης
νοµικών πληροφοριών www.retsinfo.dk.

2.3.2. Αρχιτέκτονες
Οι αρχιτέκτονες στη ∆ανία µπορούν να εργαστούν σε τεχνικές εταιρίες ή γραφεία, στο
δηµόσιο τοµέα ή να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελµα. Στον ιδιωτικό τοµέα οι αποδοχές
τους προσδιορίζονται µε ιδιωτικά συµφωνητικά, ενώ στο δηµόσιο τοµέα ισχύουν
συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Ο µέσος µισθός ενός νέου αρχιτέκτονα που
εργάζεται στο δηµόσιο είναι ίσος µε 25000 DKK (3362,5€), ενώ στον ιδιωτικό τοµέα
πλησιάζει τις 26000 DKK (3497€) [10].

Για τη συµµετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς του δηµόσιου ή του ιδιωτικού
τοµέα είναι απαραίτητη η εγγραφή στην Ένωση των ∆ανών Αρχιτεκτόνων, η οποία
είναι συνήθως ο φορέας υλοποίησης και επόπτευσης των διαγωνισµών [11].

2.4.

Ασφάλιση

2.4.1. Μηχανικοί
Η κοινωνική ασφάλιση στη ∆ανία περιλαµβάνει διάφορους κλάδους που συνδέονται
µε την επαγγελµατική απασχόληση και αφορούν τόσο στους µισθωτούς, όσο και
στους ελεύθερους επαγγελµατίες [5].
Για τους µισθωτούς υπάρχουν οι ακόλουθοι κλάδοι:

− (προαιρετική) ασφάλιση κατά της ανεργίας,
− χρηµατικές παροχές ασθενείας και µητρότητας,
− συµπληρωµατική συνταξιοδότηση και
− ασφάλιση κατά εργατικών ατυχηµάτων.
Για τους ανεξάρτητους εργαζοµένους υπάρχουν οι παρακάτω κλάδοι που συνδέονται
µε την ασκούµενη δραστηριότητα:

− (προαιρετική) ασφάλιση κατά της ανεργίας και
− χρηµατικές παροχές ασθενείας και µητρότητας.
Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της ∆ανίας περιλαµβάνει επίσης ορισµένες
παροχές που καλύπτουν όλους τους µονίµους κατοίκους, όπως:

− επιδόµατα σε είδος ασθενείας και µητρότητας,
− επιδόµατα σε περίπτωση θανάτου (κάλυψη εξόδων κηδείας),
− αναπηρικές συντάξεις και συντάξεις γήρατος, καθώς και
− οικογενειακά επιδόµατα.
Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να µεριµνούν για την εγγραφή των εργαζοµένων
στο σύστηµα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης, καθώς και για την απόδοση των
εισφορών, τόσο των εργοδοτικών, όσο και των εργαζοµένων. Επίσης οι εργοδότες
οφείλουν να µεριµνούν για την σύναψη ασφάλισης κατά εργατικών ατυχηµάτων.
Οι εργαζόµενοι πρέπει να εγγραφούν οι ίδιοι στο ταµείο ανεργίας, αν επιθυµούν
συµµετοχή σ' αυτό. Η εγγραφή πρέπει να πραγµατοποιηθεί στο ταµείο ανεργίας του
κλάδου στον οποίο απασχολείται ο εργαζόµενος.

Οι ανεξάρτητοι εργαζόµενοι οφείλουν επίσης να εγγραφούν οι ίδιοι στο ταµείο
ανεργίας, αν το επιθυµούν. Η εγγραφή πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε ένα από τα
ταµεία ανεργίας που αφορούν ειδικά τους ανεξάρτητους εργαζοµένους.
∆εν απαιτείται µεµονωµένη εγγραφή κάθε εργαζοµένου στα συστήµατα ιατρικής
περίθαλψης (παροχές σε είδος) και χρηµατικών παροχών ασθενείας και µητρότητας,
συντάξεων γήρατος και αναπηρίας και οικογενειακών επιδοµάτων, επειδή οι παροχές
αυτές χορηγούνται σε όλους όσους κατοικούν µόνιµα στη ∆ανία.
Τα άτοµα που έρχονται να εγκατασταθούν στη ∆ανία, πρέπει να ενηµερώσουν τον
δήµο του τόπου κατοικίας τους. Μετά την εγγραφή στο δήµο εκδίδεται ένα
πιστοποιητικό ασφάλισης ασθενείας, το οποίο παρέχει το δικαίωµα είσπραξης
επιδοµάτων ιατρικής περίθαλψης (παροχές σε είδος) και βάσει του οποίου
χορηγούνται τα ενδεχόµενα οικογενειακά επιδόµατα.
Τα άτοµα που πρέπει να υπαχθούν στην κοινωνική ασφάλιση της ∆ανίας, ακόµα και
αν δεν κατοικούν στη χώρα, οφείλουν να απευθυνθούν στο δήµο (του τόπου στον
οποίο κατοικούσαν τελευταία ή του τόπου στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο
εργοδότης τους) για την εγγραφή τους στην ασφάλιση ιατρικής περίθαλψης, η οποία
τους δίνει το δικαίωµα να εισπράττουν τα επιδόµατα σε είδος που χορηγούνται σε
περίπτωση ασθενείας και µητρότητας, καθώς και τα οικογενειακά επιδόµατα.
Όταν υποβάλλουν αίτηση, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίζουν αποδεικτικά
στοιχεία ότι κατοικούν στη ∆ανία, όπως σύµβαση εργασίας, πιστοποιητικό που να
βεβαιώνει την άσκηση δραστηριότητας ή άλλη έγγραφη απόδειξη της σχέσης
εργασίας.
Ειδικότερα για την ασφάλιση υγείας, οι ευρωπαίοι πολίτες που µετακινούνται στη
∆ανία και έχουν δηµόσια ασφάλεια υγείας στη χώρα τους, καλύπτονται από το
σύστηµα υγείας της ∆ανίας από τη στιγµή που φθάνουν στη χώρα. Για την ένταξη στο
σύστηµα ασφάλισης πρέπει να συµπληρωθεί το έντυπο Ε104, αφού γίνει η ανάληψη
εργασίας ή µόνιµη εγκατάσταση στη χώρα. Αν η παραµονή στη ∆ανία διαρκεί µέχρι 1
έτος, είναι απαραίτητη η συµπλήρωση του έντυπου Ε128, ενώ αν διαρκέσει
περισσότερο χρειάζεται το έντυπο Ε106. Όλα τα έντυπα πρέπει να είναι σφραγισµένα
στη χώρα προέλευσης και να απευθύνονται στις τοπικές αρχές της ∆ανίας. Οι πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας στη χώρα προέλευσής
τους δεν δικαιούνται τις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης για το διάστηµα των 6
πρώτων εβδοµάδων µετά την άφιξή τους [2].
Υπάρχουν 2 διαφορετικές κατηγορίες ασφάλισης στο σύστηµα υγειονοµικής
περίθαλψης της ∆ανίας. Στην πρώτη κατηγορία, η οποία είναι και η πιο συνηθισµένη,

επιλέγεται ένας γιατρός ή ένα ιατρικό κέντρο ως γενικός ιατρός. Οι επισκέψεις στο
γενικό ιατρό ή εναλλακτικά σε κάποιον ειδικό είναι δωρεάν, όµως για τη δεύτερη
περίπτωση είναι απαραίτητη η γνωµάτευση του πρώτου. Οι τοπικές αρχές
πληροφορούν για το ποιος γενικός ιατρός µπορεί να δεχθεί νέους ασθενείς. Στην ίδια
κατηγορία το κόστος των οδοντιατρικών εξετάσεων και των επισκέψεων σε ποδίατρο,
ψυχολόγο, χειροπράκτορα ή φυσιοθεραπευτή είναι µειωµένο [3].
Στη δεύτερη κατηγορία υγειονοµικής περίθαλψης ο ασφαλιζόµενος µπορεί να
επισκεφθεί οποιοδήποτε ιατρό ή ιατρικό κέντρο. Η ασφάλεια υγείας καλύπτει τα έξοδα
της περίθαλψης µέχρι το ύψος που προβλέπει για ασφάλιση πρώτης κατηγορίας. Το
ίδιο ισχύει στην περίπτωση επισκέψεως σε ποδίατρο, ψυχολόγο, οδοντίατρο,
χειροπράκτορα και φυσιοθεραπευτή [3].
Η υγειονοµική περίθαλψη τερµατίζεται αυτόµατα µε την αποχώρηση από τη χώρα.
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
Συµπληρωµατική συνταξιοδότηση:

Ασφάλιση κατά εργατικών ατυχηµάτων:

Ασφάλιση κατά της ανεργίας:

Social Benefits Administration

The Society of Danish Engineers:

Arbejdsmarkedets Tillζgspension
Kongens Vζnge 8
3000 Hillerψd
Tel: 45-48-20 48 20
Arbejdsskadestyrelsen
Ζbelψgade 1
2100 Kψbenhavn Ψ
Tel: 45-39 17 77 00
Direktoratet for Arbejdslψshedsforsikringen
Finsensvej 78
2000 Frederiksberg
Tel: 45-38 10 60 11
Den Sociale Sikringsstyrelse
Landemærket 11,
DK - 1119 Copenhagen K.
Tel: +45 3395 5000
www.ida.dk

2.4.2. Αρχιτέκτονες
Στους αρχιτέκτονες η υγειονοµική περίθαλψη περιλαµβάνει ακριβώς ότι και για τους
µηχανικούς, επειδή το σύστηµα αφορά όλους τους πολίτες που µένουν στη ∆ανία
ανεξάρτητα από το επάγγελµά τους.
Για τη συνταξιοδότησή τους υπάρχει ειδικό ταµείο (Architekternes Pensionskasse). Η
συνταξιοδότηση µπορεί να γίνει µετά τη συµπλήρωση των 60 ετών [8].
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
Federation of Danish Architects:

www.dal-aa.dk
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Φορολόγηση
Στη ∆ανία ο τρόπος φορολόγησης είναι ενιαίος για όλους τους εργαζόµενους.
∆εν υφίσταται ειδική κοινοτική νοµοθεσία για την άµεση φορολογία επί των
προσώπων. Συνεπώς, παρ’ όλο που τα φορολογικά συστήµατα στις ευρωπαϊκές
χώρες έχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά, η φορολογία είναι διαφορετική σε κάθε
κράτος µέλος. Ωστόσο, κατά κανόνα οι εθνικές φορολογικές διατάξεις πρέπει να
τηρούν τη θεµελιώδη αρχή περί µη εισαγωγής διακρίσεων, η οποία προβλέπεται στο
κοινοτικό δίκαιο. Συνεπώς, π.χ. οι υπήκοοι κράτους µέλους οι οποίοι διαµένουν σε
άλλο κράτος µέλος δεν πρέπει να φορολογούνται µε δυσµενέστερους συντελεστές
απ’ ό,τι οι υπήκοοι της χώρας στην οποία διαµένουν [5].
Οι µόνιµοι κάτοικοι της ∆ανίας οφείλουν να καταβάλουν φόρο για όλα τα εισοδήµατα
ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους. Πάντως, η ∆ανία έχει συνάψει συµφωνίες
µε όλα τα υπόλοιπα κράτη-µέλη (πλην της Πορτογαλίας), προκειµένου να
αποφευχθούν οι περιπτώσεις διπλής φορολογίας επί του εισοδήµατος. Εάν συνεπώς
αποκτηθούν εισοδήµατα σε άλλο κράτος-µέλος, ο φόρος για τα εν λόγω εισοδήµατα
πρέπει να καταβληθεί µόνο σε αυτό το κράτος-µέλος, ανάλογα µε τους όρους της
φορολογικής συµφωνίας που έχει συναφθεί µε την εκάστοτε χώρα. Ακόµη και στην
περίπτωση που δεν έχει συναφθεί τέτοιου είδους συµφωνία, η δανική νοµοθεσία
ενδέχεται να προβλέπει έκπτωση φόρου για φόρους καταβληθέντες στο εξωτερικό.
Η φορολόγηση αφορά στα εισοδήµατα που αποκτούνται κάθε ηµερολογιακό έτος. Οι
φορολογικοί συντελεστές ποικίλλουν ανάλογα µε το ποσό και το είδος των
εισπραχθέντων

εισοδηµάτων.

Προβλέπεται

διάκριση

µεταξύ

προσωπικού

εισοδήµατος (στο οποίο συµπεριλαµβάνονται τα εισοδήµατα από µισθούς και
επιχειρηµατικές δραστηριότητες), εισοδηµάτων από κεφάλαιο και µερίσµατα (που
καταβάλλουν εγκατεστηµένες στη ∆ανία εταιρείες) και εισοδήµατα από µερίσµατα
από το εξωτερικό. Κατά τον υπολογισµό του φόρου, κάθε πολίτης δικαιούται
προσωπική φορολογική ελάφρυνση και, ενδεχοµένως, ορισµένες εκπτώσεις για
έξοδα, ανάλογα µε το είδος του εισοδήµατος [5].
Κράτηση στην πηγή προβλέπεται για ορισµένες κατηγορίες εισοδηµάτων, όπως οι
αµοιβές και οι µισθοί, οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων, οι
συντάξεις και οι πληρωµές κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, ο
φορολογικός συντελεστής καθορίζεται από τη φορολογική διοίκηση και αναγράφεται
στο ατοµικό «φορολογικό δελτίο». Άλλα εισοδήµατα υπόκεινται σε ένα σύστηµα
προκαταβολών, το οποίο κανονικά προβλέπει 10 µηνιαίες δόσεις από τον Ιανουάριο

έως τον Μάιο και από τον Ιούλιο έως το Νοέµβριο. Ο φόρος εισοδήµατος επιβάλλεται
επίσης σε ορισµένα κέρδη κεφαλαίου και σε ορισµένα εφάπαξ εισπραττόµενα ποσά.
Ακόµη, καταβάλλεται δηµοτικός φόρος βάσει ενιαίου συντελεστή, ο οποίος εξαρτάται
από τον τόπο κατοικίας. Καταβάλλεται επίσης εκκλησιαστικός φόρος βάσει ενιαίου
συντελεστή, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τις δηµοτικές αρχές.
Σε γενικές γραµµές ο καταβληθείς φόρος (εξαιρουµένου του εκκλησιαστικού φόρου)
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 59% των εισοδηµάτων του φορολογούµενου. Όταν το
εισόδηµα υπερβαίνει το ποσό των 295.300 DKK (34000€) ο πολίτης φορολογείται σε
ποσοστό 59%.
Σε

περίπτωση

κληρονοµηθείσας

περιουσίας

πρέπει

να

καταβληθεί

φόρος

κληρονοµιάς επί της αξίας της περιουσίας αυτής. Ο φόρος δωρεάς καταβάλλεται επί
της αξίας των φορολογούµενων δωρεών προς το (τη) σύζυγο ή προς στενό συγγενή.
Η τοπική φορολογική αρχή είναι υπεύθυνη για τον υπολογισµό του φόρου. Στην
περίπτωση διαφωνίας, υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιαστεί το ζήτηµα ενώπιον
του φορολογικού δικαστηρίου (Landsskatteretten). Εάν δεν βρεθεί λύση, ο
ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει

στο ∆ικαστήριο (Landsret) ή στο ανώτατο

∆ικαστήριο (Hψjesteret).
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
Tax administration:
Ministry of Taxation
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www.toldskat.dk
www.skm.dk/english/index.php3

Παραµεθόριοι εργαζόµενοι
Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζεται και στους παραµεθόριους εργαζοµένους, δηλαδή
στα άτοµα που εργάζονται σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετική
από εκείνη στην οποία διαµένουν. Ωστόσο, ο ορισµός του παραµεθόριου
εργαζοµένου είναι δυνατόν να ποικίλλει ανάλογα µε τον τοµέα (π.χ. φορολογικό
δίκαιο, δικαίωµα διαµονής, κοινωνική νοµοθεσία, κτλ.).
Λόγω της ειδικής κατάστασης των παραµεθόριων εργαζοµένων, οι οποίοι εξ ορισµού
απασχολούνται σε µία χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία διαµένουν, το
κοινοτικό δίκαιο δεν απαιτεί από την χώρα εργασίας την έκδοση αδειών διαµονής.
Πάντως, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να εκδίδουν µια ειδική άδεια [5].
Η έννοια του παραµεθόριου εργαζοµένου δεν ορίζεται µε ιδιαίτερα σαφή τρόπο όσον
αφορά στο δικαίωµα διαµονής. Ως παραµεθόριος εργαζόµενος νοείται οποιοδήποτε

πρόσωπο το οποίο, ενώ έχει την κατοικία του σε κάποιο κράτος µέλος, στο οποίο
συνήθως επιστρέφει καθηµερινά ή τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, εργάζεται σε
ένα άλλο κράτος-µέλος [5].
Οι κοινοτικοί κανόνες για την κοινωνική ασφάλιση περιλαµβάνουν συγκεκριµένες
διατάξεις για τους παραµεθόριους εργαζοµένους. Ο κοινοτικός ορισµός του
παραµεθόριου εργαζοµένου (που χρησιµοποιείται στην κοινοτική νοµοθεσία για το
συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης) αναφέρει ότι πρόκειται για
µισθωτούς ή αυτοαπασχολουµένους, οι οποίοι ασκούν κάποια επιχειρηµατική
δραστηριότητα σε ένα κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο της κατοικίας τους και
στο οποίο επιστρέφουν µια φορά τουλάχιστον την εβδοµάδα.
Ο παραµεθόριος εργαζόµενος καλύπτεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί
κοινωνικής ασφάλισης κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες
προσώπων που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές. Ωστόσο, ισχύουν ειδικοί κανόνες
για τις παροχές ασθένειας και τα επιδόµατα ανεργίας. Συγκεκριµένα, ο παραµεθόριος
εργαζόµενος δικαιούται να λάβει παροχές ασθένειας σε είδος είτε στη χώρα διαµονής
του, είτε στη χώρα εργασίας του. Εάν είναι άνεργος, επίδοµα ανεργίας δικαιούται
αποκλειστικά και µόνο στη χώρα διαµονής του [5].
Ο φόρος εισοδήµατος των φυσικών προσώπων δεν είναι εναρµονισµένος σε
κοινοτικό επίπεδο. Εξακολουθεί να διέπεται από τις επιµέρους εθνικές νοµοθεσίες και
από πολυάριθµες διµερείς συµβάσεις µε σκοπό την αποφυγή της διπλής
φορολόγησης. Έστω κι αν δεν υπάρχει εναρµόνιση, αυτές οι ρυθµίσεις πρέπει να
συµµορφώνονται µε τις θεµελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου, ειδικότερα µε την
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης [5].
∆υνάµει των φορολογικών συµβάσεων που έχουν συναφθεί µεταξύ των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εισόδηµα που αποκτούν οι παραµεθόριοι
εργαζόµενοι µπορεί να φορολογηθεί και στις δύο ή µόνο στη µία χώρα. Στην πρώτη
περίπτωση, ο φόρος που καταβάλλεται στη µία χώρα λαµβάνεται υπόψη για τον
προσδιορισµό των φόρων που οφείλονται στην άλλη χώρα (για να αποφευχθεί η
διπλή φορολόγηση του ιδίου εισοδήµατος). Ο ορισµός του παραµεθόριου
εργαζοµένου είναι ιδιαίτερα περιοριστικός στο συγκεκριµένο θέµα και, πολύ συχνά
εξαρτάται, ανάλογα µε την εφαρµοστέα σύµβαση, από το εάν ο εργαζόµενος κατοικεί
και/ή απασχολείται σε µία παραµεθόριο περιοχή και πόσο συχνά επιστρέφει στη
χώρα διαµονής του [5].

Όταν οι εργαζόµενοι που δεν κατοικούν µόνιµα στη χώρα απασχόλησής τους (η
κατηγορία αυτή µπορεί να είναι ευρύτερη από εκείνη των παραµεθόριων
εργαζοµένων) φορολογούνται στη χώρα αυτή, η αρχή της µη διάκρισης που
προβλέπεται στο κοινοτικό δίκαιο την υποχρεώνει, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, να
τους αντιµετωπίζει µε τον ίδιο τρόπο µε τους εργαζοµένους που είναι µόνιµοι
κάτοικοι. Αυτό συµβαίνει όταν ένας εργαζόµενος που δεν είναι µόνιµος κάτοικος
βρίσκεται σε συγκρίσιµη κατάσταση µε εκείνη ενός µονίµου κατοίκου, δηλαδή όταν
αποκτά το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των εισοδηµάτων του στη χώρα εργασίας του
και τα εισοδήµατά του στη χώρα διαµονής του δεν είναι επαρκή ώστε να
φορολογηθούν. Λαµβάνονται επίσης υπόψη η προσωπική και η οικογενειακή τους
κατάσταση. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η χώρα απασχόλησης
πρέπει να παρέχει στους εργαζοµένους που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι τις ίδιες
φορολογικές ελαφρύνσεις, λόγω οικογενειακής κατάστασης, µε αυτές που παρέχει
στους µόνιµους κατοίκους.
Η

φορολογική

µεταχείριση

των

παραµεθόριων

εργαζοµένων

είναι

µάλλον

πολύπλοκη. Για το λόγο αυτό είναι προτιµότερο να ζητούνται συµβουλές από την
τοπική φορολογική υπηρεσία στον τόπο εργασίας ή σε κάποιον ειδικό για φορολογικά
θέµατα.
Εάν ο παραµεθόριος εργαζόµενος δεν διαµένει στη ∆ανία, αλλά εργάζεται εκεί, η
∆ανία συνήθως έχει το δικαίωµα να φορολογήσει το εισόδηµα που προέρχεται από
την απασχόλησή του (µολονότι αυτό µπορεί να εξαρτάται από το χρόνο παραµονής
του στη ∆ανία). Ο µετακινούµενος µπορεί να δικαιούται ορισµένες ή όλες τις
φορολογικές απαλλαγές που παρέχονται στους κατοίκους κατά τον υπολογισµό της
οφειλής του, όσον αφορά στους δανικούς εθνικούς και δηµοτικούς φόρους
εισοδήµατος, που παρακρατούνται στην πηγή από τον εργοδότη σας.
Εάν ο παραµεθόριος δεν διαµένει στη ∆ανία, αλλά είναι εκεί αυτοαπασχολούµενος, η
∆ανία µπορεί να δικαιούται να φορολογήσει το εισόδηµα που προέρχεται από τη µη
µισθωτή απασχόλησή του (καθώς και άλλα εισοδήµατα από δανικές πηγές). Ο
µετακινούµενος µπορεί επίσης να δικαιούται ορισµένες ή όλες τις φορολογικές
απαλλαγές που παρέχονται στους κατοίκους. Ο φόρος συνήθως καταβάλλεται µέσω
ενός συστήµατος προκαταρκτικών εκτιµήσεων σε δέκα µηνιαίες δόσεις.
Σχετικοί δικτυακοί τόποι και διευθύνσεις:
Direktoratet for Social Sikring og Bistand
Ny Kongensgade 9
DK-1472 Kobenhavn K
DENMARK
Τηλ.: (+45) 33 91 26 22
Fax: (+45) 33 91 56 54

Den Sociale Ankestyrelsen
The Social Security Tribunal
Amaliegade 25
DK-1256 Kobenhavn K
DENMARK
Τηλ: (+45) 33 15 64 01
Fax: (+45) 33 14 00 60

2.7.

Σχόλια-Παρατηρήσεις
Η ∆ανία παρέχει ιδανικές συνθήκες για την απασχόληση των µηχανικών, ειδικά σε
τοµείς που άπτονται της έρευνας και των τεχνολογικών εξελίξεων. Η οικονοµική
κατάσταση της χώρας σήµερα, αλλά και οι προβλέψεις για τη µελλοντική της πορεία
εξασφαλίζουν γρήγορη απορρόφηση στην αγορά εργασίας µε ικανοποιητικές
απολαβές. Παράλληλα, η κοινωνική ασφάλιση και οι κρατικές παροχές µπορεί να
επιβαρύνουν µεν τον πολίτη µε υψηλή φορολογία, συµβάλλουν όµως στη
διαµόρφωση άνετης και ασφαλούς διαβίωσης.
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Χρήσιµες διευθύνσεις
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες χρήσιµες διευθύνσεις
για τη ∆ανία.

Πληροφορίες για τη ∆ανία
Υπουργεία
Ministry of Culture
Ministry of Defense
Ministry of Economic and Business Affairs
Ministry of Education
Ministry of Employment
Ministry of the Environment
Ministry of Finance
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Taxation
Ministry of Transport
Ministry of Science, Technology and Innovation
Ministry of Justice
Ministry of Refugees, Immigration and Integration Affairs
Ministry of the Interior and Health
Ministry of Social Affairs and Ministry of Gender Equality
Prime Minister’s Office
Προξενεία

www.denmark.dk
www.knm.dk
www.fmn.dk
www.kirkeministeriet.dk
www.eng.uvm.dk
www.bm.dk
www.mim.dk
www.fm.dk
www.fvm.dk
www.um.dk
www.skm.dk
www.trm.dk
www.videnskabministeriet.dk
www.jm.dk
www.inm.dk
www.im.dk
www.sm.dk
www.statsministeriet.dk
www.um.dk/konsulat/links/index.asp
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