ΙΣΠΑΝΙΑ
Πληθυσµός: 39.900.000 κάτοικοι
Επίσηµη γλώσσα: ισπανική (ή καστιλιάνικη) . Στις αυτόνοµες κοινότητες της
Cataluna (Καταλονία), Galicia (Γαλικία), Comunidad Valenciana (Βαλένθια), και Pais
Vasko (η χώρα των Βάσκων), µεγάλο τµήµα του πληθυσµού οµιλεί επίσης την
τοπική γλώσσα, που είναι επίσηµη στις περιφέρειες αυτές.
Πυκνότητα: 77 άτοµα ανά km²
Θρησκεία: καθολική (πλειοψηφία)
Κύριες πόλεις: Μαδρίτη (πρωτεύουσα και έδρα της κυβέρνησης, 4,9 εκατ. κάτ.),
Βαρκελώνη (4,6 εκατ. κάτ.), Βαλένθια (2,1 εκατ. κάτ.), Σεβίλλη (1,6 εκατ. κάτ.)
Νόµισµα: Eυρώ

Η Ισπανία είναι κοινοβουλευτική µοναρχία. Το Σύνταγµα καθορίζει τις
εξουσίες του Βασιλιά και τις νοµοθετικές λειτουργίες του κοινοβουλίου. Το
κοινοβούλιο αποτελείται από δύο σώµατα. Το πιο σηµαντικό σώµα είναι η Κάτω
Βουλή, η Συνέλευση των αντιπροσώπων. Η 350µελής Συνέλευση εκλέγεται µε απλή
αναλογική αντιπροσώπευση, ενώ η Γερουσία περιλαµβάνει 208 άµεσα εκλεγµένα
µέλη και 49 διορισµένους περιφερειακούς αντιπροσώπους για τις 17 Αυτόνοµες
Κοινότητες, που αποτελούν τη χώρα.
Παραδοσιακά, η Ισπανία ήταν αγροτική χώρα, αλλά η τάση αυτή άλλαξε
ριζικά και έδωσε τη θέση της στη βιοµηχανία και το δηµόσιο τοµέα. Οι σηµερινές
καλλιέργειες επικεντρώνονται στα δηµητριακά, την αµπελουργία, τα εσπεριδοειδή και
το λάδι (πρώτη παραγωγός χώρα στον κόσµο). Η βαριά βιοµηχανία η οποία είχε
παρουσιάσει αλµατώδη άνοδο µεταξύ 1950 και 1970, καθηλώθηκε τη δεκαετία του
΄80, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η επέκτασή της. Αξιοσηµείωτη είναι και η αλιεία, µε
έναν από τους µεγαλύτερους στόλους στον κόσµο, ο οποίος όµως δοκιµάζεται από
τους περιορισµούς που έχουν επιβάλλει ορισµένες χώρες της διεθνούς κοινότητας.
Από τη δεκαετία του ΄60, ο τουρισµός αποτελεί σηµαντικό κεφάλαιο στις πηγές
εσόδων της χώρας και λειτουργεί ως κινητήρας για την ανάπτυξη και άλλων
βιοµηχανιών − ξενοδοχεία, µεταφορικά µέσα, κατασκευές κλπ.
Το 1982 κερδίζει τις εκλογές το σοσιαλιστικό κόµµα, του οποίου το
µεγαλύτερο επίτευγµα ήταν η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το 1986.
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Συνθήκες και ποιότητα ζωής
•

κόστος ζωής
Γενικά το κόστος ζωής στην Ισπανία είναι αποδεκτό. Ενδεικτικά

αναφέρεται ότι ο βαθµός δυσκολίας για την διαχείριση του µηνιαίου εισοδήµατος
κυµαίνεται ως ακολούθως:
! µε κάποια δυσκολία 29,7%
! µε δυσκολία 14,4%
! µε µεγάλη δυσκολία 7,4%
! µε κάποια ευκολία 30,8%
! µε ευκολία 15,9%
! µε µεγάλη ευκολία 1,8%
Μπορούµε, λοιπόν, να συµπεράνουµε ότι οι 3 περίπου στους 4 Ισπανούς δεν έχουνε
σηµαντικά προβλήµατα διαβίωσης.
Το µέσο εισόδηµα των εργαζοµένων έχει ως εξής:
Βιοµηχανία
! υπάλληλοι 1800 € / µήνα
! εργάτες 1150 € / µήνα
Κλάδος των κατασκευών
! υπάλληλοι 1620 € / µήνα
! εργάτες 1020 € / µήνα
Υπηρεσίες
! υπάλληλοι 1370 € / µήνα
! εργάτες 900 € / µήνα
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Στην Ισπανία ο κατώτατος µισθός για οποιαδήποτε δραστηριότητα στον αγροτικό
τοµέα ή στον τοµέα υπηρεσιών χωρίς διάκριση φίλου ή ηλικίας ανέρχεται στα 526 €
τον µήνα1
•

εξεύρεση στέγης
Στην Ισπανία ο κόσµος προτιµάει να αγοράζει αντί να νοικιάζει σπίτι. Ως

εκ τούτου είναι δύσκολο να βρει κανείς να νοικιάζει κατοικία, τα δε ενοίκια είναι
συνήθως ακριβά. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το ενοίκιο σε µεγάλες πόλεις τις
Ισπανίας όπως η Μαδρίτη , η Σεβίλλη και η Μάλαγα για ένα διαµέρισµα από 30 έως
70 µ2 να κυµαίνεται από 600 € µέχρι 650 € τον µήνα, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις
ενοικίων µικρών επιπλωµένων διαµερισµάτων στο κέντρο που φτάνουν και 350 € την
εβδοµάδα. Αντίθετα οι τιµές πώλησης των διαµερισµάτων κυµαίνονται από 1.200 ως
3.000 €/µ2, σύµφωνα µε πρόσφατες ανακοινώσεις για αγορά, πώληση η ενοικίαση
των ακινήτων στην Ισπανία.2 Αν κανείς σκοπεύει να µείνει για καιρό στη χώρα είναι
ίσως οικονοµικότερο να αγοράσει αντί να νοικιάσει ένα σπίτι. Η αγορά κατοικίας δεν
επιδοτείται από το Ισπανικό κράτος.
Οι πηγές πληροφόρησης για εξεύρεση κατοικίας είναι συνήθως τα
µεσιτικά γραφεία (τα οποία ζητούν την προµήθεια προκαταβολικά που αντιστοιχεί
συνήθως σε ενοίκιο ενός µήνα), και οι αγγελίες που δηµοσιεύονται σε εθνικό τύπο
όπως: «National and local papers», «El Mundo», «El Pams», «Diario de Noticias»,
«La Vanguardia», «ABC».
Συνιστάται η υπογραφή ενός γραπτού συµφωνικού µε τον ιδιοκτήτη. Οι
δαπάνες για τα κοινόχρηστα πληρώνονται και από τους ενοικιαστές και από τους
ιδιοκτήτες. Όποιο πρόβληµα σχετίζεται µε την ενοικίαση κατοικιών µπορεί κανείς να
κάνει αναφορά στο δηµοτικό γραφείο πληροφόρησης καταναλωτή - Oficina de
Informacion al Consumidor (OMIC), εκτός από τα γραφεία του OMIC µπορεί κανείς
να απευθυνθεί σε συνδέσµους ή οργανώσεις καταναλωτών. Μερικά τοπικά
συµβούλια παρέχουν γενική πληροφόρηση σχετικά µε την ενοικίαση η αγορά
ακινήτων

καθώς

και

καταλόγους

ενοικιαζόµενων

διαµερισµάτων

(http://www.infoinmueble.com)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη νοµοθεσία που διέπει
την αγορά ή ενοικίαση κατοικίας µπορείτε να απευθυνθείτε στις παρακάτω
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
1
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"

http://www.civilia.es/vivienda/alquiler/alquiler.html

"

http://www.civilia.es/vivienda/comprausada/comprausada.html
•

εκµάθηση γλώσσας
Για την πρόσβαση στην απασχόληση ή την παρακολούθηση κάποιου

κύκλου σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα στην Ισπανία είναι απαραίτητη
η καλή γνώση της εθνικής γλώσσας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις αυτόνοµες περιοχές
χρησιµοποιούν και την 2η επίσηµη γλώσσα, όπως Καταλονικά στην Καταλονία,
Βαλενθιάνικα στη Βαλένθια, Βασκικά στη χώρα των Βάσκων και Ναβάρα, Γαλιθιάνικα
στη Γαλικία.
Οι κυριότεροι αναγνωρισµένοι από το κράτος φορείς εκµάθησης
ισπανικών είναι οι ακόλουθοι:
1. BCU - Language service of Universities of Barcelona
(http://www.bcu.cesca.es/english/serveis/eng_serveis4.htm)
2. Escuela Oficial de Idiomas de Madrid (http://www.eoidiomas.com/)
3. GENCAT - Universitat de Barcelona (http://intercat.gencat.es/guia/index.html)
4. Instituto Cervantes (http://eee.cervantes.es/)3
5. Universia
(http://www.universia.es/contenidos/internacionales/Internacionales_estext_c
ursesp.htm)
*

Για εκµάθηση της γλώσσας µέσω του διαδικτύου µπορεί κανείς να
χρησιµοποιήσει

τη

δικτυακή

πύλη

Cursos

de

Espanol

en

Internet

(http://www.sispain.com./english/course).
Μ’ αυτόν τον τρόπο ο ενδιαφερόµενος θα µπορούσε να προετοιµαστεί σχετικά πριν
µεταβεί στην χώρα.
•

εκπαίδευση για τα παιδιά

Η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος της Ισπανίας στηρίζεται στον
εκπαιδευτικό Νόµο του 1990 – Ley Organica de Ordenacion General del Sistema
Educativo, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του

2

ιστοσελίδα www.infoinmueble.com
Ινστιτούτα Cervantes υπάρχουν σε όλο σχεδόν τον κόσµο και παρέχουν τη δυνατότητα να µάθει
κανείς Ισπανικά στον τόπο του.
3
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σχολικού έτους 1991-1992. Η σηµερινή δοµή της γενικής εκπαίδευσης είναι η
ακόλουθη:
♦ Προσχολική εκπαίδευση (βρεφονηπιακοί σταθµοί και νηπιαγωγεία, ηλικία 0-6
ετών)
♦ Πρωτοβάθµια εκπαίδευση η οποία χωρίζεται σε 3 κύκλους των 2 ετών (ηλικία
6-12 ετών). Η εισαγωγή στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση έχει σαν µόνο
προαπαιτούµενο την συµπλήρωση του έκτου έτους της ηλικίας ενώ δεν είναι
απαραίτητη η προσχολική εκπαίδευση.
♦ ∆ευτεροβάθµια υποχρεωτική εκπαίδευση η οποία χωρίζεται σε 2 κύκλους των
2 ετών (ηλικία 12-16 ετών).
♦ ∆ευτεροβάθµια µη υποχρεωτική διετής εκπαίδευση που καταλήγει στον τίτλο
σπουδών «Bachillerato» (ηλικία 16-18 ετών). Στη συγκεκριµένη βαθµίδα
εκπαίδευσης οι µαθητές αποκτούν ευρύτερη γενική παιδεία και καλλιεργούν
τις δεξιότητές τους ενώ παράλληλα προετοιµάζονται για την εισαγωγή στα
πανεπιστήµια ή στην ενδιάµεση επαγγελµατική εκπαίδευση.
♦ Επαγγελµατική εκπαίδευση η οποία εφοδιάζει τους σπουδαστές µε τα
απαραίτητα προσόντα για την άσκηση διαφόρων επαγγελµάτων. Σήµερα
υπάρχουν 139 ειδικότητες.
♦ Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Τα πανεπιστήµια είναι αυτόνοµα και
καθιερώνουν την δική τους παροχή εκπαίδευσης. Στην Ισπανία υπάρχουν
δηµόσια και ιδιωτικά πανεπιστήµια. Τα περισσότερα από τα ιδιωτικά είναι
επιδοτούµενα από το κράτος.
Η προσχολική εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική και παρέχεται από τον δηµόσιο
και τον ιδιωτικό τοµέα.
Στην υποχρεωτική εκπαίδευση υπάρχουν δηµόσια σχολεία δωρεάν εκπαίδευσης
αλλά και ιδιωτικά. Τα περισσότερα από τα ιδιωτικά σχολεία έχουν συνάψει συµφωνία
µε την υπηρεσία εκπαίδευσης και παρέχουν επίσης δωρεάν εκπαίδευση (αλλά
µπορεί να υπάρχουν κάποιες, µικρές χρεώσεις όπως για την στολή, το διδακτικό
υλικό κλπ). Στα ιδιωτικά σχολεία, που δεν έχουν συνάψει συµφωνία µε την υπηρεσία
εκπαίδευσης, τα δίδακτρα κυµαίνονται από 200 έως 500 € το µήνα ανάλογα µε τις
παρεχόµενες υπηρεσίες .
Στην πρωτοβάθµια και στην υποχρεωτική δευτεροβάθµια εκπαίδευση η
µετάβαση από την µία τάξη στην άλλη γίνεται αυτόµατα βάση της διαρκούς
αξιολόγησης των µαθητών. Οι µαθητές µπορεί να υποχρεωθούν στην επανάληψη
µιας τάξης εφόσον τα αποτελέσµατα της αξιολόγησής τους είναι ανεπαρκή.
Κριτήρια για την εισαγωγή των µαθητών σε ένα σχολείο εφαρµόζονται µόνο στην
περίπτωση που οι αιτήσεις εγγραφής είναι περισσότερες από τις παρεχόµενες
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θέσεις. Σ’ αυτήν την περίπτωση η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται βάση της
απόστασης του σχολείου από την κατοικία, το οικογενειακό εισόδηµα και την
παρουσία αδελφών του αιτούντος µαθητή στο σχολείο
Η περίοδος αιτήσεων στα σχολεία αρχίζει από τον Απρίλιο. Οι εγγραφές
πραγµατοποιούνται στο διάστηµα Ιουνίου-Ιουλίου ανάλογα µε τον επίπεδο
εκπαίδευσης.
To σχολικό έτος διαρκεί από το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου µέχρι
το τέλος του Ιουνίου, αλλά οι ακριβείς ηµεροµηνίες κυµαίνονται ανάλογα µε την κάθε
Αυτόνοµη Κοινότητα. Οι διακοπές του σχολείου είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα,
και το καλοκαίρι .

Συνθήκες εργασίας
•

τρόποι εξεύρεσης εργασίας

Η πρόσβαση στην απασχόληση µπορεί να εξαρτάται από την κατοχή
ορισµένων προσόντων ή πτυχίων, επαγγελµατικής εµπειρίας ή γνώση της εθνικής
γλώσσας. Για θέµατα εξεύρεσης εργασίας µπορείτε να αξιοποιείστε τις ακόλουθες
πηγές:
"

Εθνικό Ινστιτούτο Απασχόλησης – INEM / Instituto Nacional del Empleo
(http://www.inem.es)
Το INEM διαθέτει ένα δίκτυο γραφείων εργασίας σε όλη την χώρα

παρέχοντας

σχετικές υπηρεσίες σε όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων. Για

να

αξιοποιήσει κανείς τις παρεχόµενες υπηρεσίες του INEM αρκεί να αποταθεί στο
πλησιέστερο γραφείο και χωρίς απαραίτητα να έχει άδεια διαµονής.
"

Κέντρο Απασχόλησης Ισπανίας – Centro de Empleo on-line de Espana
(http://www.bolzatrabajo.com)

"

Ισπανικό Γραφείο Απασχόλησης – Officina de Empleo de Espana on-line
(http://www.officinaempleo.com)

"

Global – Work (http://www.global-work.com)

"

Ιστοσελίδα της βάσης δεδοµένων EURES Job-search (http://europa.eu.int/eures),
όπου θα βρείτε ανακοινώσεις από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες για κενές θέσεις
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εργασίας . Σε αυτόν τον ιστοχώρο µπορείτε επίσης να καταχωρήσετε το
βιογραφικό σας σηµείωµα για να το εξετάσουν οι πιθανοί εργοδότες.
"

Συνοπτικός οδηγός για την αναζήτηση εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(http://citizens.eu.int/gr/gr/gf/wo/es/sideguide.htm)

" Αγγελίες προσφοράς εργασίας στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο ευρείας
κυκλοφορίας (τον οποίο συνήθως λαµβάνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα οι
κυριότερες δηµόσιες βιβλιοθήκες).
! El Pais (Σάββατο - Κυριακή) http://www.elpais.es
! El Periodico (Σάββατο) http://www.elperiodico.es
! La Vanguardia (Σάββατο)
! Segunda Mano
! Mercado de Trabajo
! El Mundo (Κυριακή)
! ABC (Κυριακή)
Ωστόσο σήµερα ο πιο δηµοφιλής τρόπος αναζήτησης εργασίας είναι οι
προσωπικές επαφές µε διάφορες επιχειρήσεις ή οργανισµούς.
•

ανεργία, επίδοµα ανεργίας

Η ανεργία στην Ισπανία αγγίζει το 11,2% του ενεργού πληθυσµού της χώρας,
ενώ οι µακροχρόνιοι άνεργοι φτάνουν στο 40,2%.4 Την πρώτη θέση µε ποσοστό
ανεργίας 17% κατέχουν οι απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τους
ακολουθούν οι απόφοιτοι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ποσοστό 16,3%. Οι
απόφοιτοι της επαγγελµατικής εκπαίδευσης καταλαµβάνουν το 15%. Το µικρότερο
ποσοστό ανεργίας 12% ανήκει στους απόφοιτους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.5
#

Επιδόµατα ανεργίας.

Η υποστήριξη σε θέµατα ανεργίας αφορά όλους τους εργαζόµενους που
έχουν χάσει προσωρινά η µόνιµα την εργασία τους.
Στην Ισπανία υπάρχουνε δυο ειδών κοινωνικής ασφάλισης:
4
5
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1. Ασφάλιση για µερική η ολική ανεργία
Το ποσό σ’ αυτήν την περίπτωση εξαρτάται από το ύψος των εισφορών του
εργαζοµένου τις τελευταίες 180 εργάσιµες µέρες.
2. Βοηθητική ασφάλιση
Οι εργαζόµενοι που αναφέρονται παρακάτω δικαιούνται να λάβουν βοηθητική
ασφάλεια:
-

εργαζόµενοι οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια χορήγησης του κύριου
επιδόµατος ανεργίας και έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις

-

εργαζόµενοι πάνω των 45 ετών που δεν δικαιούνται το κύριο ασφαλιστικό
επίδοµα για τουλάχιστον 12 µήνες, ακόµη και αν δεν έχουνε οικογενειακές
υποχρεώσεις

-

εργαζόµενοι οι όποιοι δεν έχουνε συµπληρώσει την ελάχιστη περίοδο εισφορών
δικαιούνται να λάβουνε το επίδοµα όταν η ανεργία αυξάνεται σε σχέση µε τα όρια
που θέτει ο νόµος.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα επιδόµατα ανεργίας

µπορεί να ανατρέξει κανείς στην ιστοσελίδα του Εθνικού Ινστιτούτου Απασχόλησης –
INEM / Instituto Nacional del Empleo (http://www.inem.es)

•

δικαιώµατα εργαζοµένων (ώρες εργασίας, επίσηµες αργίες, άδεια,
παροχές)

Ο σηµαντικότερος εργασιακός νόµος, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των εργαζοµένων είναι ο Νόµος για το καθεστώς των
εργαζοµένων – Ley de Estatuto de los Trabajadores, Βασιλικό ∆ιάταγµα 1/24-031995. Το κείµενο του νόµου µπορεί να ανακτηθεί από τις ακόλουθες διευθύνσεις του
διαδικτύου:
-

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/rdlg1-95.htm

-

http://www.inem.es/legis/empleo/rdley1_95.htm
Όλοι οι κανονισµοί που διέπουν την απασχόληση και τους συναφείς

κοινωνικούς παράγοντες βρίσκονται στον Οδηγό Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υπηρεσιών – Guia Laboral y de Asuntos Sociales, ο οποίος εκδίδεται από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το κείµενο του οδηγού µπορεί να
ανακτηθεί και στα Αγγλικά από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
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-

http://www.mtas.es/guia2003/portada.htm
Η µέγιστη εβδοµαδιαία απασχόληση είναι 40 ώρες, αν και µε τις

συλλογικές συµβάσεις το όριο αυτό τείνει να µειωθεί στις 38 ή ακόµα και στις 35
ώρες. Σε ηµερήσια βάση οι ώρες εργασίας δεν µπορούν να ξεπεράσουν τις 9. Οι
εργάσιµες

ηµέρες της εβδοµάδας είναι συνήθως από τη ∆ευτέρα έως την

Παρασκευή.
Όσον αφορά τις υπερωρίες, ο νόµος θέτει ανώτερο όριο τις 80 ώρες ανά
έτος, οι ώρες αυτές συνήθως αναπληρώνονται µε ρεπό. Υπάρχουν όµως και
περιπτώσεις συλλογικών συµβάσεων που αποκλείουν κάθε είδους υπερωριακή
απασχόληση.
Με βάση το νόµο η διάρκεια της ετήσιας

άδειας δεν µπορεί να είναι

µικρότερη από 30 ηµερολογιακές µέρες. Το όριο αυτό µπορεί να αυξηθεί σε
περιπτώσεις

συλλογικών

συµβάσεων.

Οι

διακοπές

δεν

µπορούνε

να

αντικατασταθούν µε χρηµατική αποζηµίωση.
Όµως σε περίπτωση που οι ελάχιστες νόµιµες διακοπές δεν είναι εφικτό να δοθούν
από την εταιρεία οι εργαζόµενοι θα λάβουν αναλογική αύξηση των µισθών τους για
τις µέρες διακοπών που δούλεψαν.
Η χρονική περίοδος των διακοπών κανονίζεται κατόπιν συµφωνίας
ανάµεσα στον εργοδότη και τον εργαζόµενο. Στην περίπτωση διαφωνίας µπορεί
κανείς να προσφύγει στα δικαστήρια εάν οι ηµεροµηνίες των διακοπών καθοριστούν
για ένα χρονικό διάστηµα άλλο από αυτό των θερινών µηνών. Το πρόγραµµα των
διακοπών σχεδιάζεται από κάθε εταιρεία ξεχωριστά και οι εργαζόµενοι το
πληροφορούνται τουλάχιστον 2 µήνες πριν από τους διακοπές τους.
Οι εθνικές, θρησκευτικές και τοπικές αργίες στην Ισπανία , έχουν συνολική
διάρκεια 14 ηµέρες το έτος.
Το ύψος των µισθών διαµορφώνεται από τις συλλογικές συµβάσεις
των κλάδων των εργαζοµένων. Ανεξάρτητα όµως απ’ αυτό, ο µισθός κάθε
εργαζόµενου θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα συστατικά µέρη:
"

βασικός µισθός (πάγιος)

"

επίδοµα οικογενειακής κατάστασης εργαζοµένου

"

επίδοµα παραγωγικότητας
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Τα επιδόµατα συνήθως καλύπτονται µε συλλογικές διαπραγµατεύσεις και µπορεί
να περιλαµβάνουν χρόνο υπηρεσίας (χρονοεπίδοµα), δώρα κ.ά. Ειδικά τα δώρα
αφορούν καταβολή δύο επιπλέον µισθών, χωρίς κρατήσεις, ο ένας καταβάλλεται τα
Χριστούγεννα και ο άλλος συνήθως τέλη Ιουνίου.
Ο τρόπος πληρωµής του µισθού γίνεται µε κατάθεση σε Τράπεζα κατά την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του ηµερολογιακού µήνα.

•

εκπροσώπηση µηχανικών (σύλλογοι, οργανισµοί, επιµελητήρια)

! Comite Nacional Español de la FEANI / Spanish National Committee for FEANI
http://www.feani.org
! Instituto de la Ingenieriá de España (IIE),
email iie@iies.es
http://www.iies.es
! Asociación de Ingenieros Aeronaúticos,
email coiae@recol.es
http://www.coiae.com/default.asp
! Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos,
email ania@iies.es
http://www.iies.es/agronomos/aghome.htm
! Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
email aic@iies.es
http://www.iies.es/caminos/index.htm
! Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI,
email icai@iies.es
http://www.icai.es/default.htm
! Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España
email faiie@iies.es
http://www.iies.es/industriales/indus00.htm
! Asociación Nacional de Ingenieros de Minas
email minas@iies.es
http://www.iies.es/minas/mina.html
! Asociación de Ingenieros de Montes
email aimontes@iies.es
http://www.iies.es/montes/montes.htm
! Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España
email ainaes@iies.es
http://www.iies.es/navales/indice.html

! Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación,
email aeitcoit@iies.es
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http://217.116.8.23/

•

εκπροσώπηση αρχιτεκτόνων (σύλλογοι, οργανισµοί, επιµελητήρια)

! Σύλλογος Αρχιτεκτόνων – Colegio de Arquitectos
Στην Ισπανία υπάρχουν 18 τοπικοί σύλλογοι αρχιτεκτόνων οι οποίοι είναι
αρµόδιοι για την χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, για τον έλεγχο των
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, για την επιβολή του κώδικα επαγγελµατικής
δεοντολογίας, για νοµικές συµβουλές, για τεχνική πληροφόρηση, παροχή υπηρεσιών
που έχουν σχέση µε το επάγγελµα του Αρχιτέκτονα, επιµόρφωση, εξεύρεση
εργασίας. Οι 18 αυτοί σύλλογοι συνιστούν το Ανώτατο Συµβούλιο των Συλλόγων
Αρχιτεκτόνων Ισπανίας.
! Ανώτατο Συµβούλιο των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων Ισπανίας - Consejo Superior
de Los Colegios de Arquitectos de Espana (http://www.cscae.com)
! Ασφαλιστική Εταιρεία Αµοιβαίου Οφέλους Αστικής Ευθύνης – ASEMAS /
Asociacion

de

Seguros

Mutuos

de

Arquitectos

Superiores

(http://www.asemas.es)
! Οργανισµός Κοινωνικής Ασφάλισης Υγείας και Συνταξιοδότησης Αρχιτεκτόνων –
HNA/ Hermandad Nacional de Prevision Social de Arquitectos Superiores
(http://www.hna.es)
! Ταµείο Αρχιτεκτόνων - Caja de Arquitectos (http://www.arquired.es)
Τραπεζικός Φορέας µε τα χαρακτηριστικά ενός πιστωτικού ιδρύµατος για
τους Αρχιτέκτονες µε υποκαταστήµατα σε όλη την Ισπανία
! Εθνική Αδελφότητα Αρχιτεκτόνων – Hermandad Nacional de Arquitectos
(http://www.hna.tsai.es)

Αναγνώριση πτυχίων
Μηχανικοί
•

Σπουδές – τίτλοι – ειδικότητες
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Οι πανεπιστηµιακές σπουδές των µηχανικών χωρίζονται σε τρεις κύκλους. Οι
δυο πρώτοι κύκλοι καταλήγουν µετά από πέντε έτη σπουδών στο πτυχίο του
Αρχιτέκτονα (Arquitecto) ή του Μηχανικού (Ingeniero). Ο τρίτος κύκλος σπουδών
είναι µεταπτυχιακός, απαιτεί 2 επιπλέον έτη σπουδών και έγκριση της διδακτορικής
εργασίας.
Σύµφωνα µε τον επίσηµο κατάλογο

γενικών πανεπιστηµιακών τίτλων

σπουδών του Υπουργείου Παιδείας υπάρχουν 59 ειδικότητες µηχανικών και
αρχιτεκτόνων. Στον ιστοχώρο του Υπουργείου Παιδείας της Ισπανίας – Ministerio de
Educacion (http://www.mec.es) µπορείτε να εντοπίσετε τον πλήρη κατάλογο των
τίτλων σπουδών που απονέµονται στα ισπανικά πανεπιστήµια καθώς και τις
λεπτοµέρειες για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του κάθε κλάδου. Ενδεικτικά στον
παρακάτω κατάλογο αναφέρονται στα ισπανικά οι τίτλοι σπουδών των αρχιτεκτόνων
και µηχανικών.
Τίτλοι σπουδών αρχιτεκτόνων και µηχανικών που απονέµονται από τα Ισπανικά
Πανεπιστήµια
Arquitecto
Ingeniero Aeronáutico
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ingeniero de Minas
Ingeniero de Montes
Ingeniero de Telecomunicación
Ingeniero en Informática
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval y Oceánico
Ingeniero Químico
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeromotores
Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeronavegación
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Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeronaves
Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeropuertos
Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruticultura y Jardinería
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales
Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Explotación de Minas
Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Instalaciones Electromecánicas
Mineras
Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Mineralurgia y Metalurgia
Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y
Explosivos
Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Hidrología
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios
Urbanos
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de
Telecomunicación
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas Electrónicos
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
Ingeniero Técnico en Topografía
Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales
Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad
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Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Textil
Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Estructuras Marinas
Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Propulsión y Servicios del Buque
Máquinas Navales (D)
Navegación Marítima (D)
Radioelectrónica Naval (D)
Enseñanzas de sólo segundo ciclo
Ingeniero de Materiales
Ingeniero de Sistemas de Defensa
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial
Ingeniero en Electrónica
Ingeniero en Geodesia y Cartografía
Ingeniero en Organización Industrial
Máquinas Navales (L)
Náutica y Transporte Marítimo (L)
Radioelectrónica Naval (L)

•

άσκηση επαγγέλµατος

Το επάγγελµα του Μηχανικού στην Ισπανία είναι ελεύθερο αλλά για την
εξάσκησή του απαιτείται η εγγραφή σε επαγγελµατικούς συλλόγους (Colegios), που
αντιστοιχούν στις διάφορες ειδικότητες των Μηχανικών. Οι µηχανικοί που
προέρχονται από τις χώρες – µέλη της Ε.Ε. έχουν δικαίωµα να ασκήσουν το
επάγγελµα τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ε.Ε.
(89/48/ΕΟΚ της 21.12.1988, 92/51/ΕΟΚ της 18.06.1992, 94/38/ΕΟΚ της 25.07.1994,
95/43/ΕΟΚ της 20.07.1995) και σύµφωνα µε υπάρχουσες διακρατικές συνθήκες.
•

αναγνώριση και ισοτιµία πτυχίων
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Η αρµόδια αρχή για την αναγνώριση του πτυχίου σας εξαρτάται από το
επάγγελµα που επιθυµείτε να ασκήσετε. Για παράδειγµα, το Υπουργείο ∆ηµοσίων
Εργων - Ministerio de Obras Publicas y Transportes είναι αρµόδιο για τα
επαγγέλµατα όπως: Πολιτικός Μηχανικός, Αεροναυπηγός Μηχανικός, Μηχανικός
Τηλεπικοινωνιών, ενώ το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Εµπορείου και Τουρισµού Ministerio de Industria, Comercio y Turismo είναι αρµόδιο για το επάγγελµα του
Μηχανικού Βιοµηχανίας, Μεταλλειολόγου και Ναυπηγού Μηχανικού.
Για να πάρετε πληροφορίες σχετικά µε την αρµόδια αρχή για την αναγνώριση
του πτυχίου σας, µπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών
της Ισπανίας - Ministerio de Educacion y Ciencia (http://www.mec.es)
Τον ακριβή κατάλογο των εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν στην
αίτηση αναγνώρισης θα σας τον δώσει η αρµόδια αρχή. Ωστόσο, πιθανόν να σας
ζητήσουν τα παρακάτω έγγραφα:
-

πιστοποιητικό ιθαγένειας

-

τίτλοι και πτυχία

-

πιστοποιητικό σχετικά µε την διάρκεια και το περιεχόµενο της εκπαίδευσής σας·

-

ενδεχοµένως βιογραφικό σηµείωµα

-

σε περίπτωση αµφιβολίας, µπορεί να σας ζητηθεί πιστοποιητικό από την αρµόδια
αρχή της χώρας σας που να βεβαιώνει ότι διαθέτετε, βάσει των πτυχίων σας, όλα
τα απαραίτητα προσόντα για να ασκήσετε το επάγγελµα του µηχανικού

-

πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι το µεγαλύτερο µέρος της εκπαίδευσής
πραγµατοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περίπτωση που το πτυχίο σας
χορηγήθηκε από χώρα στην οποία το επάγγελµα υπόκειται σε κανόνες

-

πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή της χώρας σας που να βεβαιώνει ότι διαθέτετε
επαγγελµατική πείρα τριών ετών (µόνο στην περίπτωση που έχετε λάβει το
πτυχίο σας σε τρίτη χώρα)

-

πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι ασκήσατε το επάγγελµα του µηχανικού για
δύο έτη, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών (µόνο στην περίπτωση όπου
το επάγγελµα του µηχανικού δεν υπόκειται σε κανόνες στη χώρα προέλευσης)
Θα πρέπει να υποβάλετε τα πρωτότυπα έγγραφα µε αντίγραφα ή αντίγραφα

που να έχουν επικυρωθεί από ισπανική προξενική αρχή στη χώρα σας ή από
οποιαδήποτε άλλη αρµόδια αρχή για την επικύρωση αυτών των αντιγράφων. Θα σας
ζητηθεί επίσηµη µετάφραση στα ισπανικά.
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Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας, η σχετική απόφαση θα
υποδεικνύει τι προσφυγή µπορείτε να καταθέσετε και εντός ποιας προθεσµίας.

Αρχιτέκτονες
•

σπουδές – τίτλοι – ειδικότητες

Οι σπουδές των Αρχιτεκτόνων ακολουθούν το γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα
που περιγράφθηκε στην περίπτωση των Μηχανικών.
•

άδεια άσκησης επαγγέλµατος

Σύµφωνα µε τα Βασιλικά ∆ιατάγµατα 155/1996 και 1081/1989 οι ξένοι
Αρχιτέκτονες µπορούν να ασκήσουν το επάγγελµά τους στην Ισπανία υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί να έχουνε ακαδηµαϊκό τίτλο σπουδών
Αρχιτεκτονικής όπως προδιαγράφεται στην Κοινοτική Οδηγία 85/384/CE
2. Πολίτες

Τρίτων

χωρών

αρκεί

να

έχουνε

ακαδηµαϊκό

τίτλο

Αρχιτεκτονικής αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας και

σπουδών
Πολιτισµού

Ισπανίας – Ministerio de Educacion y Cultura

Η διαδικασία για την απόκτηση της Άδειας άσκησης επαγγέλµατος προβλέπει
υποβολή αίτησης στο τοπικό Σύλλογο Αρχιτεκτόνων – Colegios de Arquitectos της
αυτόνοµης κοινότητας η οποία να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
! Ευρωπαίοι πολίτες:
-

ταυτότητα ή διαβατήριο

-

δίπλωµα σπουδών

-

υπεύθυνη δήλωση η οποία να βεβαιώνει ότι ο ακαδηµαϊκός τίτλος σπουδών
εµπίπτει στις προδιαγραφές Κοινοτικής Οδηγίας 85/384/CE

-

αντίγραφο ποινικού µητρώου

-

πιστοποιητικό επαγγελµατικής ασφάλισης
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Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να προσκοµίσει κανείς επιπλέον
πιστοποιητικό χορήγησης βιβλιαρίου αποδείξεων ή τιµολογίου από τη χώρα
προέλευσης, καθώς και το αντίγραφο της αίτησης εγγραφής στην εφορεία για
παροχή υπηρεσιών. Όλα τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι µεταφρασµένα στα
Ισπανικά και να είναι επικυρωµένα από αρµόδιες αρχές.
! Πολίτες τρίτων χωρών:
-

ταυτότητα ή διαβατήριο

-

άδεια παραµονής και εργασίας στην Ισπανία

-

αντίγραφο πτυχίου

-

πιστοποιητικό προγράµµατος σπουδών που υλοποίησε

-

εντολή αναγνώρισης πτυχίου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

-

αντίγραφο ποινικού µητρώου

-

πιστοποιητικό επαγγελµατικής ασφάλισης από το νόµιµο εκπρόσωπο του κλάδου
Αρχιτεκτόνων της χώρας προέλευσης.

•

αναγνώριση και ισοτιµία πτυχίων

Τo επάγγελµα τoυ αρχιτέκτovα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται από τηv
oδηγία 85/384/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ. Για την αναγνώρισή του βάση της oδηγίας
αυτής, τα σχετικά τυπικά πρoσόvτα θα πρέπει vα πρoβλέπovται στo άρθρo 11 της
oδηγίας ή στηv αvακoίvωση πoυ πρoβλέπεται από τo άρθρo 7. Ωστόσo, η εv λόγω
oδηγία δεv περιέχει πλήρη εvαρµόvιση της εκπαίδευσης για αρχιτέκτovες. Μπoρoύv
συvεπώς vα υπάρχoυv και άλλα προγράµµατα σπουδών εκπαιδεύσεις για
αρχιτέκτovες, πoυ δεv συµφωvoύv µε τηv oδηγία αυτή, αλλά είvαι απόλυτα vόµιµες.
Οι σπουδές αυτές (και τα σχετικά πτυχία πoυ τις επιβεβαιώvoυv) µπoρoύv vα
αvαγvωριστoύv βάσει τoυ άρθρoυ 52 της συvθήκης ΕΚ όπως ερµηvεύθηκε από τo
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριo στηv απόφασή τoυ της 7ης Μαϊoυ 1991 στηv υπόθεση C340/89 «Βλασσoπoύλoυ». Σύµφωvα µε τη voµoλoγία αυτή τo κράτoς µέλoς
υπoδoχής είvαι υπoχρεωµέvo vα λάβει υπόψη τα πτυχία, πιστoπoιητικά και άλλoυς
τίτλoυς πoυ κατέχει o υπoψήφιoς καθώς και τηv επαγγελµατική τoυ πείρα.
Εάv αυτά τα τυπικά πρoσόvτα ισoδυvαµoύv µε αυτά πoυ απαιτεί η εθvική
voµoθεσία για τηv άσκηση τoυ επαγγέλµατoς τoυ αρχιτέκτovα θα πρέπει vα
παρέχεται η ίδια άδεια και στov µεταvάστη. Σε περίπτωση που δεv συµβαίvει κάτι
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τέτoιo, θα πρέπει vα τoυ δoθεί η δυvατότητα vα καλύψει τα κεvά της εκπαίδευσής
τoυ. Η oπoιαδήπoτε διoικητική απόφαση θα πρέπει vα είvαι αιτιoλoγηµέvη και vα
δίvει τη δυvατότητα δικαστικής πρoσφυγής ώστε vα ελεγχθεί αv είvαι σύµφωvη µε τo
κoιvoτικό δίκαιo.
Η αvαγvώριση πoυ πρoβλέπεται από τηv oδηγία (καθώς και αυτή πoυ
βασίζεται απευθείας στo άρθρo 52 της συvθήκης ΕΚ) δεv ισχύει για πτυχία πoυ
έχoυv αποκτηθεί από υπηκόoυς της Κoιvότητας σε κράτoς µέλoς της Έvωσης. Όταv
τo πτυχίo έχει απoκτηθεί σε τρίτη χώρα η αvαγvώρισή τoυ είvαι πρoαιρετική και
εµπίπτει στηv αρµoδιότητα κάθε κράτoυς µέλoυς. Η αvαγvώριση εvός πτυχίoυ τρίτης
χώρας από έvα κράτoς µέλoς δεv υπoχρεώvει και τα άλλα κράτη µέλη vα
αvαγvωρίσoυv τo πτυχίo αυτό.
Ο voµικός oρισµός της αρχιτεκτovικής καθώς και τo voµικό καθεστώς τoυ
επαγγέλµατoς

τoυ

αρχιτέκτovα

(για

παράδειγµα

δικαιώµατα,

υπoχρεώσεις,

αρµoδιότητες, ασυµβίβαστo) καθoρίζovται από τηv εθvική voµoθεσία τoυ κράτoυς
µέλoυς υπoδoχής. Συvεπώς, τo voµικό καθεστώς τoυ µεταvάστη θα είvαι τo ίδιo µε
αυτό τωv επαγγελµατιώv πoυ έχoυv απoκτήσει τα τυπικά πρoσόvτα τoυς στo κράτoς
µέλoς υπoδoχής. Αυτό µπoρεί vα έχει ως συvέπεια vα µηv διαθέτει o µεταvάστης στo
κράτoς υπoδoχής oρισµέvες αρµoδιότητες πoυ είχε στo κράτoς µέλoς καταγωγής ή
πρoέλευσης.

Για την αναγνώριση του πτυχίου η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στο τοπικό
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων – Colegios de Arquitectos.
Ο φάκελος αίτησης εγγραφής θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
-

αντίγραφο του πτυχίου

-

αντίγραφο δελτίου ταυτότητας

-

βεβαίωση µη πτώχευσης εάν το επάγγελµα έχει ασκηθεί σε άλλο κράτος µέλος
και απόδειξη εγκατάστασης στην Ισπανία

•

επαγγελµατικά δικαιώµατα αρχιτεκτόνων
Η νοµοθεσία που διέπει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Αρχιτέκτονα στην

Ισπανία είναι οι ακόλουθη:
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1. Πράξη Νοµοθετικού

Κειµένου για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των

συλλόγων (Act 2/1974 τις 13 Φεβρουαρίου)
2. Βασιλικό ∆ιάταγµα (2512/1977 τις 17 Ιουνίου)
3. Κτιριακός Κανονισµός (Act 38/1999 τις 5 Νοεµβρίου)
Μέσα

στα πλαίσια του Ισπανικού Συντάγµατος οι αυτόνοµες περιοχές

δηµοσιεύουν τους αντίστοιχους επαγγελµατικούς κανονισµούς και νοµοθετικές
πράξεις.

Εργασιακές σχέσεις
Μηχανικοί
Οι µηχανικοί στην Ισπανία µπορούν να απορροφηθούν

στις κατασκευές, στη

βιοµηχανία, σε ιδιωτικές εταιρείες, στο δηµόσιο τοµέα, στην δευτεροβάθµια και
ανώτατη εκπαίδευση ή να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελµα.

Στον ιδιωτικό τοµέα οι µισθοί καθορίζονται από την ελεύθερη αγορά, ενώ στο
δηµόσιο καθορίζονται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Το µέσο ετήσιο εισόδηµα
ενός µηχανικού που εργάζεται στο δηµόσιο ανέρχεται στις 22.5000 €.
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ακόλουθων κλάδων Μηχανικών είναι ίδια µε τους
Αρχιτέκτονες:
! Πολιτικοί Μηχανικοί (Ingeniero de Caminos, Canales Puertos)
-

Αναλαµβάνουν έργα Πολιτικού Μηχανικού και πολεοδοµίας

! Μηχανικοί της Βιοµηχανίας (Ingeniero Industrial)
-

Αναλαµβάνουν έργα που αφορούν ανέγερση αποθηκών και βιοµηχανικών
κτιρίων

! Αγρονόµοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί (Ingeniero Agronomo)
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-

Αναλαµβάνουν την ανέγερση κτιρίων που αφορούν την εκµετάλλευση της
γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής

Ο επίσηµος φορέας επόπτευσης δηµοσίων έργων είναι το Ministerio de Fomento
(http://www.mfom.es)

Αρχιτέκτονες
Η επαγγελµατική δραστηριότητα των αρχιτεκτόνων περιλαµβάνει τα ακόλουθα έργα:
-

κτίρια δηµόσιας διοίκησης

-

νοσοκοµεία

-

κτίρια για εκπαιδευτική χρήση

-

κτίρια για πολιτιστικές δραστηριότητες

-

κτίρια για διαµονή ( κατοικίες, ξενοδοχεία κλπ)

-

αστικής ανάπλασης και πολεοδοµικού σχεδιασµού

-

κατασκευαστικά έργα

-

έργα υποδοµών και διαµόρφωση τοπίου

Η ισπανική κυβέρνηση ορίζει την κλίµακα των αµοιβών για τους αρχιτέκτονες, η
οποία δεν είναι υποχρεωτικό να τηρείται, αλλά συνιστάται να την ακολουθήσει κανείς.
Οι κλίµακες αυτές δηµοσιεύονται από τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων αυτόνοµων
περιοχών και βασίζονται στην τυπολογία του κτιρίου, στην ποιότητα κατασκευής
καθώς και στο βαθµό πολυπλοκότητας του έργου.
Στην Ισπανία υπάρχει Κώδικας δεοντολογίας για την υλοποίηση των ∆ηµοσίων
και Ιδιωτικών Έργων ο οποίος επιβάλλεται από τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων κάθε
αυτόνοµης περιοχής.
Ο επίσηµος φορέας επόπτευσης

Ιδιωτικών και ∆ηµοσίων

έργων είναι ο

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ο οποίος µε την διαδικασία ελέγχου (visado) πιστοποιεί ότι ο
υπεύθυνος του έργου είναι Αρχιτέκτονας γραµµένος στο Σύλλογο, και ότι δεν έχει
κανένα περιορισµό στην άσκηση του επαγγέλµατός του. Επίσης ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων ελέγχει όλα τα σχετικά έγγραφα που προσκοµίζει ο υπεύθυνος του
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έργου και αποδεικνύουν ότι το έργο πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όλες
προδιαγραφές της σχετικής νοµοθεσίας. Στην περίπτωση που οι Αρχιτέκτονες είναι
∆ηµόσιοι υπάλληλοι τότε οι ίδιοι δεν υπόκεινται σ’ αυτή τη διαδικασία ελέγχου
δεδοµένου, ότι η υπηρεσία του είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή αυτών των
ελέγχων.
Η ασφάλιση του έργου δεν είναι υποχρεωτική, όµως οι Αρχιτέκτονες συνήθως
ασφαλίζουν τα έργα τους στο Architects’ Insurance Company ASEMAS

-

Ασφαλιστική Εταιρεία Αµοιβαίου Οφέλους Αστικής Ευθύνης µε 0,2 % του συνολικού
κόστους του συµβολαίου.

Ασφάλιση
Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της Ισπανίας αποτελείται από το γενικό
καθεστώς και από ειδικά καθεστώτα. Περιλαµβάνει την κάλυψη των ακόλουθων
παροχών:
-

υγειονοµική περίθαλψη

-

επίδοµα µητρότητας

-

επίδοµα προσωρινής ανικανότητας και µόνιµης αναπηρίας

-

σύνταξη γήρατος και παροχές σε περίπτωση θανάτου

-

επίδοµα ανεργίας και οικογενειακό επίδοµα

Τα έντυπα «τύπου Ε» χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
ασφάλισης στο εξωτερικό. Τα σηµαντικότερα είναι η κατηγορία Ε 100 για επιδόµατα
ασθενείας και µητρότητας, η κατηγορία Ε 200 για συντάξεις, η κατηγορία Ε 300 για
επιδόµατα ανεργίας και η κατηγορία Ε 400 για οικογενειακά επιδόµατα. Για τη
χορήγηση των παροχών αυτών ο ασφαλιζόµενος θα πρέπει να υποβάλει τα
απαιτούµενα από τον αρµόδιο οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης έντυπα. Θα πρέπει
επίσης να είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας, αντιγράφου του
πιστοποιητικού γέννησης, αντιγράφου της ληξιαρχικής πράξης γάµου ή του
πιστοποιητικού γεννήσεως ενός παιδιού.
#

Εγγραφή στην κοινωνική ασφάλιση
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Οι εργαζόµενοι ή οι εργοδότες τους καθώς και οι αυτοαπασχολούµενοι πρέπει να
προβούν στη σχετική εγγραφή στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Η αίτηση
εγγραφής και η καταβολή των εισφορών πραγµατοποιούνται στα Περιφερειακά
Κέντρα του γενικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης – TGSS / Tesoreria General
de la Seguridad Social (http://www.seg-social.es/tgss/index.html)
Καταβάλλονται µηνιαίες εισφορές που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένο ποσοστό
του µισθού που καθορίζεται από το νόµο. Υπάρχουν διαφορετικά κλιµάκια εισφορών
(µε ανώτατα και κατώτατα όρια) για τις διάφορες κατηγορίες επαγγελµάτων.
Η ισπανική νοµοθεσία σχετικά µε τα καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης
περιλαµβάνει ποικίλα νοµοθετικά κείµενα αναλόγως του κλάδου ασφάλισης και της
κατηγορίας των εν λόγω εργαζοµένων. Τα δύο βασικά νοµοθετικά κείµενα είναι:
•

Βασιλικό Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1/1994 της 20.06.1994

"

Βασικός Νόµος Κοινωνικής Ασφάλισης – Boletvn Oficial del Estado της
29.06.1994

Φορολόγηση
Οι µόνιµοι κάτοικοι στην Ισπανία οφείλουν να καταβάλουν φόρο εισοδήµατος για
όλα τα εισοδήµατα που αποκτούν στην Ισπανία και στην αλλοδαπή. Πάντως, η
Ισπανία έχει συνάψει συµφωνίες µε όλα τα υπόλοιπα κράτη µέλη (πλην της Ελλάδας)
προκειµένου να αποφευχθούν οι περιπτώσεις διπλής φορολογίας επί του ιδίου
εισοδήµατος. Εάν, συνεπώς αποκτηθούν εισοδήµατα σε άλλο κράτος µέλος, ο
φορολογούµενος υποχρεούται να καταβάλει φόρο για το εισόδηµα αυτό είτε στην
Ισπανία, είτε στην άλλη χώρα, ή να καταβάλει τµήµα του φόρου και στις δύο χώρες.
Φορολογητέα είναι τα εισοδήµατα που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του
φορολογικού έτους (το οποίο συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος). Ο φόρος είναι
προοδευτικός, δηλαδή ο συντελεστής του αυξάνεται αναλογικά µε το ύψος του
φορολογητέου εισοδήµατος. Κατά τον υπολογισµό του φόρου προβλέπονται
ορισµένες εκπτώσεις και απαλλαγές από τις οποίες οι φορολογούµενοι µπορούν να
επωφεληθούν ανάλογα µε την προσωπική τους κατάσταση.
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Η κράτηση του φόρου στην πηγή προβλέπεται για ορισµένα εισοδήµατα όπως οι
µισθοί, τα εισοδήµατα από αυτοαπασχόληση καθώς και από επενδύσεις, εκτός από
τις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία.
Για τους µισθωτούς ο εργοδότης παρακρατεί φόρο επί της αµοιβής µε βάση
συντελεστή του οποίου το ύψος εξαρτάται από τον αριθµό των παιδιών και το
συνολικό ποσό των εισοδηµάτων.
Το εισόδηµα των ελεύθερων επαγγελµατιών και των επιχειρηµατιών επίσης
υπόκειται σε κράτηση φόρου στην πηγή βάσει ενιαίου συντελεστή, για το οποίο αυτοί
υποχρεούνται να υποβάλλουν τριµηνιαία φορολογική δήλωση και να προκαταβάλουν
φόρο έναντι του συνολικού για το τρέχον έτος.
Οι φορολογούµενοι οφείλουν να υποβάλουν, µετά τη λήξη κάθε έτους, την
φορολογική τους δήλωση στην τοπική φορολογική αρχή, η οποία ελέγχει την
ακρίβεια των υπολογισµών. Κάθε οφειλόµενο ποσό πρέπει να εξοφλείται είτε κατά
την υποβολή της δήλωσης είτε σε δύο δόσεις, και συγκεκριµένα το 60% κατά τη
στιγµή της υποβολής της δήλωσης και το υπόλοιπο µέσα σε προκαθορισµένη
προθεσµία εντός του ιδίου έτους.
Για περισσότερες πληροφορίες για τον υπολογισµό και την είσπραξη του φόρου
µπορεί να επισκεφθεί κανείς τις ιστοσελίδες της Οικονοµικής Εφορείας – Agencia
Tributaria στη διεύθυνση http://www.aeat.es, στο σύνδεσµο «No Residentes», όπου
υπάρχουν πληροφορίες εκτός από τα ισπανικά, στα αγγλικά, γαλλικά, και γερµανικά.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

Καταβλήθηκε σηµαντική προσπάθεια για τον εντοπισµό πληροφοριών που αφορούν
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών και των αρχιτεκτόνων στην Ισπανία.
Για το σκοπό αυτό στάλθηκαν ερωτηµατολόγια (µε ταχυδροµείο, µε email και fax)
στους κύριους εκπροσώπους του τεχνικού κόσµου της χώρας. ∆υστυχώς τα
αποτελέσµατα της αναζήτησης αυτής ήταν πολύ πενιχρά, αφού λάβαµε µετά από
προσωπική επαφή, µόλις ένα συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο και αυτό µε αρκετές
ελλείψεις. Η µόνη δυνατότητα ανάκτησης πληροφορίας απέµεινε η βιβλιογραφική
αναζήτηση, η οποία στηρίχθηκε κυρίως σε πηγές από το διαδίκτυο. Ένα άλλο
σηµαντικό εµπόδιο στην αξιοποίηση της πληροφορίας που αντλήθηκε είναι ότι οι
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ιστοσελίδες των επαγγελµατικών οργανώσεων διατίθενται µόνο στην ισπανική
γλώσσα.

Χρήσιµες διευθύνσεις

Εξεύρεση στέγης
Ιστοσελίδες

http://www.infoinmueble.com
http://www.aquitucasa.com

Εκµάθηση γλώσσας
BCU - Language service of Universities
of Barcelona

http://www.bcu.cesca.es/english/serveis/
eng_serveis4.htm

Escuela Oficial de Idiomas de Madrid

http://www.eoidiomas.com/

Instituto Cervantes

http://eee.cervantes.es/

Cursos de Espanol en Internet

http://www.sispain.com./english/course

Εκπαίδευση για τα παιδιά
Ministerio de Educacion

http://www.mec.es

Εξεύρεση εργασίας
INEM - Instituto Nacional del Empleo

http://www.inem.es

Centro de Empleo on-line de Espana

http://www.bolzatrabajo.com

Global – Work

http://www.global-work.com

Ιστοσελίδα της βάσης δεδοµένων
EURES Job-search

http://europa.eu.int/eures

Επιδόµατα ανεργίας
INEM - Instituto Nacional del Empleo
Συνθήκες
εργασίας,
εργαζοµένων

http://www.inem.es

δικαιώµατα
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Ley de Estatuto de los Trabajadores

-

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/rdl
g1-95.htm

-

http://www.inem.es/legis/empleo/rdle
y1_95.htm

(Βασιλικό ∆ιάταγµα 1/24-03-1995)

Μηχανικοί : εκπροσώπηση
µηχανικών
Asociación de Ingenieros Aeronaúticos

http://www.coiae.com/default.asp

Asociación Nacional de Ingenieros
Agrónomos

http://www.iies.es/agronomos/aghome.ht
m

Asociación Nacional de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

http://www.iies.es/caminos/index.htm

Asociación Nacional de Ingenieros del
ICAI
Federación de Asociaciones de
Ingenieros Industriales de España

http://www.icai.es/default.htm
http://www.iies.es/industriales/indus00.ht
m

Asociación Nacional de Ingenieros de
Minas

http://www.iies.es/minas/mina.html

Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España

http://www.iies.es/navales/indice.html

Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación

http://217.116.8.23/

Asociación de Ingenieros de Montes

http://www.iies.es/montes/montes.htm

Μηχανικοί : σπουδές, τίτλοι,
ειδικότητες
Ministerio de Educacion y Ciencia

http://www.mec.es/
http://www.univ.mecd.es/

Μηχανικοί : άδεια άσκησης
επαγγέλµατος – αναγνώριση και
ισοτιµία πτυχίων
Ministerio de Educacion y Ciencia

http://www.mec.es/

Μηχανικοί : εργασιακές σχέσεις
Ministerio de Fomento

http://www.mfom.es

Αρχιτέκτονες : εκπροσώπηση
αρχιτεκτόνων
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Consejo Superior de Los Colegios de http://www.cscae.com
Arquitectos de Espana
ASEMAS - Asociacion de Seguros

http://www.asemas.es

Mutuos de Arquitectos Superiores
Caja de Arquitectos

http://www.arquired.es

Hermandad Nacional de Arquitectos

http://www.hna.tsai.es

HNA - Hermandad Nacional de

http://www.hna.es

Prevision Social de Arquitectos
Superiores
Αρχιτέκτονες : σπουδές, τίτλοι,
ειδικότητες
Ministerio de Educacion y Cultura y http://www.mec.es/
Deporte
Αρχιτέκτονες : άδεια άσκησης
επαγγέλµατος – αναγνώριση και
ισοτιµία πτυχίων
Consejo Superior de Los Colegios de http://www.cscae.com
Arquitectos de Espana
Αρχιτέκτονες : εργασιακές σχέσεις
Portal de Arquitectura y Construccion

http://www.arquinex.es

COAC - Collegi d’ Arquitectes de
Catalunya

http://www.coac.net

Ασφάλιση
TGSS - Tesoreria General de la

http://www.seg-social.es/tgss/index.html

Seguridad Social
Φορολόγηση
Agencia Tributaria

http://www.aeat.es
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