ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1.1. Λίγα λόγια για τη χώρα.
Το Ηνωµένο Βασίλειο περιλαµβάνει την Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια
Ιρλανδία. Αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος των βρετανικών νησιών, τα οποία βρίσκονται στη
βορειοδυτική ακτή της ηπειρωτικής Ευρώπη. Το Η.Β. έχει έναν πολυπολιτισµικό πληθυσµό
σχεδόν 60 εκατοµµυρίων.
Το πολίτευµα είναι κοινοβουλευτική δηµοκρατία στο πλαίσιο συνταγµατικής µοναρχίας. Η
νοµοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή των Κοινοτήτων (The House of Commons) και από
την Βουλή των Λόρδων (House of Lords) µαζί µε την βασίλισσα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν µεταβιβασθεί εξουσίες στις επιµέρους χώρες του Η.Β. Στη Σκωτία
λειτουργεί το τοπικό κοινοβούλιο (Scottish Parliament) , στην Ουαλία και τη Β. Ιρλανδία τοπικές
Εθνικές συνελεύσεις (National Assembly for Wales και Northern Ireland Assembly). Το Η.Β. είναι
µέλος της Ε.Ε., δεν είναι όµως µέλος της ζώνης του ΕΥΡΩ. Το επίσηµο νόµισµα είναι η
Βρετανική λίρα (British Pound - GBP). Η ισοτιµία της Βρετανικής λίρας µε το Ευρώ είναι περίπου
1 € = 0.64 £
Πηγές
The British council: http://www.britishcouncil.org/
http://www.i-uk.com/

1.2. Συνθήκες και ποιότητα ζωής
•

Kόστος ζωής
Το κόστος ζωής ποικίλει στις διάφορες περιοχές του Ηνωµένου Βασιλείου. Γενικά το

κόστος ζωής στο Λονδίνο και στη Νότιο - Ανατολική Αγγλία είναι ιδιαίτερα αυξηµένο, ενώ
βόρεια είναι σηµαντικά µικρότερο. Για παράδειγµα, ένα σπίτι στην Ουαλία, στη Σκωτία ή
στη Βόρεια Αγγλία µπορεί να κοστίζει λιγότερο από ένα µικρό διαµέρισµα στο Λονδίνο ή
στην Οξφόρδη. Το κόστος ζωής βέβαια διαφοροποιείται και ανάλογα µε τις περιστάσεις
και τις προσδοκίες του κάθε εργαζόµενου.
Γενικά ένας εργαζόµενος στο Η.Β. θα πρέπει να συνυπολογίζει στο συνολικό κόστος
ζωής το κόστος της κατοικίας, διατροφής, ενέργειας, ένδυσης, µετακίνησης, αναψυχής.
Ο υπολογισµός ενός µέσου κόστους ζωής για κάποιον που ζει στο Η.Β. είναι
ιδιαίτερα δύσκολη και οποιαδήποτε προσέγγιση περιλαµβάνει µεγάλο περιθώριο
λάθους. Εποµένως οι πιο κάτω τιµές είναι ενδεικτικές:
Κόστος Κατοικίας:

εκτός Λονδίνου

£53.45

per

Λονδίνο £80.21
Κόστος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας:
∆ιατροφή – νοικοκυριό:

£32 per week
£28 per week

week,

στο

Ένδυση:

£10.80 per week

Ένα λίτρο Βενζίνη

£0.80

Ετήσιο κόστος ζωής ενός ζευγαριού

£13.000

Πηγές
The british council: http://www.britishcouncil.org/
Hobsons: http://www.studyuk.hobsons.com/disp_page.cfm?pageID=61
University of Leeds: http://www.leeds.ac.uk/students/cost_of_living_international.htm

•

εξεύρεση στέγης
Η εξεύρεση στέγης στο Ηνωµένο Βασίλειο γίνεται συνήθως µε την χρήση

εξειδικευµένων υπηρεσιών µεσιτείας και σχετικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Ορισµένες
τέτοιες χρήσιµες διευθύνσεις δίνονται ενδεικτικά πιο κάτω:
Υπηρεσίες µεσιτείας:
www.your-move.co.uk
www.hartestateagents.co.uk
www.homesonsale.co.uk
www.homepages.co.uk
www.homefile.co.uk
www.bbc.co.uk/business/money/youandyourmoney/mortgages
Κατάλογος µεσιτικών Γραφείων: www.estateangels.co.uk
Εφηµερίδες για εξεύρεση στέγης:
www.loot.co.uk
money.guardian.co.uk/homebuying
money.independent.co.uk/property/homes
Daily Information- Houses & Flats to rent: http://www.dailyinfo.co.uk/
Find a Property: http://www.findaproperty.com/
Propertyfinder.co.uk: http://www.propertyfinder.co.uk/
The National Association of Estate Agents: http://www.naea.co.uk/
Πηγές
The researcher’s Mobility Portal
http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm
Ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ένωσης
http://www.eurocadres.org/mobilnet/

•

εκµάθηση γλώσσας
Στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι διαθέσιµα πολλά προγράµµατα εκµάθησης της αγγλικής

γλώσσας τα οποία απευθύνονται σε ενήλικους και παιδιά, το επίπεδο γνώσης της
γλώσσας των οποίων ποικίλει. Για τους ενήλικους υπάρχουν πολλά πανεπιστήµια σε
όλη την χώρα, τα οποία προσφέρουν προγράµµατα διαφόρων επιπέδων. Για τα παιδιά
υπάρχουν ανάλογα προγράµµατα µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το καταλληλότερο πρόγραµµα ανάλογα µε τις
ανάγκες σας µπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο. Ορισµένες σχετικές χρήσιµες
διευθύνσεις δίνονται ενδεικτικά πιο κάτω:
The Department for Education and Skills: http://www.dfes.gov.uk/index.htm
http://www.waytolearn.co.uk/

BBC΄s Learning English website: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.learnenglish.org.uk/
The British council: http://www.britishcouncil.org/english/index.htm
UCL language centre: http://www.ucl.ac.uk/language-centre/CourseUnits/index.html
University of Wales, Aberystwyth- The Language and learning centre:
http://www.aber.ac.uk/language+learning/courses.htm
Πηγές
The researcher’s Mobility Portal: http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm
http://migrationexpert.co.uk

•

εκπαίδευση για τα παιδιά
Στο Ηνωµένο Βασίλειο το εκπαιδευτικό σύστηµα παρουσιάζει κάποιες διαφορές

µεταξύ των χωρών που το απαρτίζουν (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Β. Ιρλανδία). Πιο κάτω
παρουσιάζεται συνοπτικά η δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος ανά περιοχή.
α. Υποχρεωτική εκπαίδευση
Στην Αγγλία και στην Ουαλία η φοίτηση είναι υποχρεωτική από 5 έως 16 ετών. Το
εκπαιδευτικό σύστηµα παρέχει δύο δυνατότητες φοίτησης: σε δύο στάδια ή σε τρία
στάδια. Η φοίτηση σε δύο στάδια περιλαµβάνει την πρωτοβάθµια εκπαίδευση (5 -11
ετών) και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (11 - 18 ετών, υποχρεωτική µόνο έως τα 16). Η
φοίτηση σε τρία στάδια πραγµατοποιείται σε σχολεία πρωτοβάθµιας, πρωτοβάθµιας
ανώτερης (middle schools) και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η δευτεροβάθµια
εκπαίδευση προβλέπει τη φοίτηση µαθητών από 11 έως 18 ετών, αλλά είναι
υποχρεωτική µόνο έως την ηλικία των 16 ετών.
Στη Βόρεια Ιρλανδία η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από 4 έως 16 ετών και
πραγµατοποιείται σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Στη Σκωτία η υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίζεται στην πρωτοβάθµια (από 5 έως 12
ετών) και στη δευτεροβάθµια (από 12 έως 16 ετών)
Σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε κάποιο σχολείο στο Ηνωµένο Βασίλειο
υπεύθυνες είναι οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές (Local Education Authorities, LEA) και το
διοικητικό συµβούλιο του σχολείου. Εάν ο αριθµός των αιτήσεων είναι πολύ µεγάλος,
προτεραιότητα µπορεί να δοθεί, π.χ., στα παιδιά που κατοικούν πλησιέστερα στο
σχολείο ή που έχουν αδέλφια στο ίδιο σχολείο.
Η εγγραφή σε σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται κανονικά χωρίς αναφορά
στην ικανότητα ή στην ευφυΐα, αλλά σε ορισµένες περιοχές οι µαθητές γίνονται δεκτοί σε
σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης βάσει των επιδόσεών τους σε εισαγωγικές
εξετάσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε ηλικία 11 ή 12 ετών, ή βάσει ειδικών
ικανοτήτων.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο η υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν σε όλους τους
µαθητές των δηµόσιων σχολείων (εκτός από τα προπαρασκευαστικά τµήµατα των

σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (grammar schools) στη Β. Ιρλανδία που
µπορούν να χρεώνουν δίδακτρα).
β. Μη υποχρεωτική εκπαίδευση (δεύτερος κύκλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης)
Στην Αγγλία, στην Ουαλία και στη Β. Ιρλανδία η µη υποχρεωτική εκπαίδευση
παρέχεται σε σχολεία και σε κολέγια. Τα σχολεία παρέχουν µη υποχρεωτική εκπαίδευση
µε πλήρες ωράριο, ενώ τα κολέγια προσφέρουν µαθήµατα µε πλήρες ή µε µειωµένο
ωράριο, καθώς και ηµερήσια (day release) και εντατικά µαθήµατα (block release) για
εργαζόµενους µαθητές. Σε αυτό το επίπεδο οι µαθητές µπορούν να παρακολουθούν
µαθήµατα επαγγελµατικής ή γενικής κατεύθυνσης ή και συνδυασµό.
Οι νέοι που επιθυµούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήµιο ή σε άλλα ιδρύµατα
ανωτάτης εκπαίδευσης συνήθως παρακολουθούν µαθήµατα για το General Certificate
of Education Advanced Level (A Level) ή το General National Vocational Qualification
(GNVQ). Ένα τρίτο είδος εξετάσεων, το GCE AS (Advanced Supplementary)
θεσπίστηκε για να διευρυνθεί το πρόγραµµα µαθηµάτων των µαθητών του Α Level και
να µπορούν να συµµετέχουν σε εξετάσεις σε άλλα συµπληρωµατικά µαθήµατα. Ολοένα
και περισσότεροι µαθητές παρακολουθούν τα GNVQ ή συνδυασµό των GNVQ και A
levels.
Στην Αγγλία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία οι εξετάσεις GCE A Level,
GNVQs και AS πραγµατοποιούνται κανονικά στην ηλικία των 18 ετών µετά από διετή
παρακολούθηση µαθηµάτων. Κατά κανόνα, οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν τα
µαθήµατα στα οποία εξετάζονται για το Α Level, το GNVQ και το AS.
Στη Σκωτία ο δεύτερος κύκλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρέχεται κατά τα δύο
τελευταία έτη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες για την
δευτεροβάθµια εκπαίδευση στη Σκωτία µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα
www.citizens.eu.int.
γ. Πανεπιστηµιακή και µη πανεπιστηµιακή τριτοβάθµια εκπαίδευση
Από το 1992, σχεδόν όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο
ανήκουν σε µία και µόνο κατηγορία. Ωστόσο, λόγω της διαφορετικής ιστορίας τους και
των άλλοτε διαφορετικών µεθόδων χρηµατοδότησης, εξακολουθούν να υπάρχουν
διαρθρωτικές διαφορές µεταξύ των ιδρυµάτων που είναι κοινώς γνωστά ως "παλαιά"
πανεπιστήµια και τα πρώην "polytechnics" και "colleges" που είναι γνωστά ως "νέα"
πανεπιστήµια. Κάθε πανεπιστήµιο είναι αυτόνοµο και αποφασίζει ποια διπλώµατα και
άλλους τίτλους θα χορηγήσει, καθώς και τους σχετικούς όρους. Κατά κανόνα, τα παλαιά
πανεπιστήµια δεν παρέχουν επαγγελµατική κατάρτιση, ενώ πολλά από τα νέα
πανεπιστήµια, ιδίως τα πρώην πολυτεχνεία, παρέχουν περισσότερες δυνατότητες
πρακτικών εφαρµογών.

Σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισαγωγής, στην Αγγλία και στην Ουαλία κάθε ίδρυµα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εφαρµόζει δική του πολιτική στο θέµα της αποδοχής. Γενικά,
οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιτύχει και να έχουν λάβει βαθµούς ίσους ή
µεγαλύτερους από C σε τρία τουλάχιστον µαθήµατα των εξετάσεων GSCE και να έχουν
επιτύχει σε δύο διαφορετικά µαθήµατα στο General Certificate of Education A Level (ή
τα αντίστοιχα AS) ή να έχουν λάβει GNVQ ανώτερου επιπέδου.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυµούν να παρακολουθήσουν πλήρες
πρόγραµµα σπουδών πρέπει να αποδείξουν ότι το επίπεδο εκπαίδευσής τους επιτρέπει
να παρακολουθήσουν πρόγραµµα που οδηγεί σε πτυχίο (degree) και ότι οµιλούν και
κατανοούν την αγγλική. Όµως τα προσόντα αυτά δεν τους παρέχουν αυτόµατα το
δικαίωµα εγγραφής µια και υπάρχει συναγωνισµός για την εγγραφή και την τελική
απόφαση λαµβάνει το σχετικό ίδρυµα.
Εναλλακτικά

προσόντα,

συµπεριλαµβανοµένων

των

προσόντων

στην

επαγγελµατική εκπαίδευση, γίνονται ολοένα και πιο αποδεκτά. Ολοένα και περισσότερα
πανεπιστήµια παρέχουν µαθήµατα βάσει ενοτήτων ή µε µερικό ωράριο και πολλά
επίσης αναγνωρίζουν ακαδηµαϊκές µονάδες βάσει προηγούµενων σπουδών ή και
γνώσεων που έχουν αποκτηθεί άτυπα µέσω της εργασίας ή άλλων εµπειριών
(Accreditation of Prior Learning - APL ή Accreditation of Prior Exepriental Learning APEL).
Στο Ηνωµένο Βασίλειο σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα καταβάλλονται
δίδακτρα, τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα µειωµένα δίδακτρα (home fees)
και τα πλήρη δίδακτρα για τους ξένους φοιτητές (full cost overseas fees). Οι πολίτες του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να καταβάλλουν µειωµένα
δίδακτρα, ενώ οι υπόλοιποι ξένοι φοιτητές γενικά καταβάλλουν τα δίδακτρα που ισχύουν
για τους ξένους. Η πολιτική για τα δίδακτρα είναι τελευταία υπό συζήτηση στο Η.Β. και
υπάρχει η τάση να αυξηθούν και να ζητηθεί να αποπληρώνονται από τους φοιτητές µετά
το τέλος των σπουδών τους, όταν αρχίσουν να εργάζονται.
Στην Αγγλία και στην Ουαλία τα προπτυχιακά µαθήµατα οδηγούν σε τίτλο σπουδών
που ονοµάζεται Bachelor και διακρίνεται σε Bachelor of Arts (BA) και Bachelor of
Sciences (BSc). Οι σπουδές διαρκούν γενικά τρία έτη, αλλά σε ορισµένους τοµείς
µπορεί να διαρκέσουν περισσότερο. Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα (Higher degrees)
λαµβάνονται µετά από επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων ή προσωπική έρευνα ή
συνδυασµό των δύο. Η απονοµή τους πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα:
- Τα Master's Degrees συνήθως απαιτούν τουλάχιστον ένα έτος πλήρων σπουδών
(συνήθως δύο έτη).
- Τα διδακτορικά απονέµονται µετά από την υποβολή διατριβής (thesis).
Στη Σκωτία τα πτυχία (degrees) απονέµονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση 3ετών
πλήρων σπουδών (Ordinary Degree) ή 4ετών σπουδών, οι οποίες γενικά είναι πιο

ειδικευµένες και απαιτητικές (Honours Degree). Το πρώτο πανεπιστηµιακό δίπλωµα της
Σκωτίας στους τοµείς των ελευθέρων τεχνών, των ανθρωπιστικών σπουδών και των
γλωσσών είναι γνωστό ως Master of Arts (MA), αντίστοιχο προς το Bachelor's degree
της Αγγλίας. Ολοένα και περισσότερα ιδρύµατα απονέµουν διπλώµατα Bachelor, όπως
π.χ. στη µηχανολογία (engineering) και στα παιδαγωγικά. Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα
λήγουν µε µεταπτυχιακά διπλώµατα µετά από ένα έτος ή µε Masters degree µετά από
ένα ή δύο έτη µαθηµάτων. Τα διπλώµατα έρευνας (MPhil, PhD) απονέµονται σχεδόν σε
όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αναζητηθούν:
The Department for Education and Skills: http://www.dfes.gov.uk/index.htm
UK Online: Guide to the Education System: http://www.ukonline.gov.uk/
Πληροφορίες σχετικά µε την εισαγωγή σε κολέγια και πανεπιστήµια στο Η.Β.:
http://www.ucas.ac.uk/
Πηγές
Ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu.int/public-services/
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/

1.3. Συνθήκες εργασίας
•

Τρόποι εξεύρεσης εργασίας (links)
Κάποιος που αναζητεί εργασία σε συγκεκριµένο αντικείµενο στο Ηνωµένο Βασίλειο,

διαθέτει µέσα παρόµοια µε αυτά που υπάρχουν στα περισσότερα κράτη µέλη της
Ένωσης. Μπορεί φυσικά να υποβάλει απευθείας υποψηφιότητα σε επιχειρήσεις ή
οργανισµούς που τον ενδιαφέρουν. Μπορεί επίσης να απαντήσει σε προσφορές
εργασίας που δηµοσιεύονται στον τύπο του Ηνωµένου Βασιλείου (καθηµερινό ή
ειδικευµένο), ο οποίος αποτελεί ένα καλό µέσο για να γνωρίσει κάποιος τους τοµείς και
τις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν προσλήψεις.
Το EC (UK) Engineering Council ως ρυθµιστικός φορέας του επαγγέλµατος του
µηχανικού στο Ηνωµένο Βασίλειο δεν έχει ως αντικείµενο την προώθηση των µηχανικών
προς συγκεκριµένες θέσεις εργασίας. Προσφέρει όµως έναν ενδεικτικό κατάλογο
διευθύνσεων – πηγών στο διαδίκτυο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συµβουλευτικός
οδηγός στην προσπάθεια αναζήτησης εργασίας µηχανικού στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Κενές θέσεις εργασίας σε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα:
http://www.academicjobseu.com/
Θέσεις εργασίας στη βιοµηχανία: http://www.AndersElite.com/
Θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας: www.apprentices.co.uk
Οδηγός καριέρας, Θέσεις εργασίας στη βιοµηχανία: www.baesystems.com/graduate
Θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τοµέα: www.careersinconstruction.com
Σύµβουλοι καριέρας µηχανικών µε µεταπτυχιακές σπουδές: www.doctorjob.com
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης στο Υπουργείου Άµυνας: www.desg.mod.uk
Σύµβουλοι καριέρας µηχανικού – Επαγγελµατική πιστοποίηση: www.semta.org.uk
Πρόγραµµα εισαγωγής στον κόσµο των µηχανικών στη χώρα:
www.engineering-education.org.uk/

Συνεχιζόµενη εκπαίδευση µηχανικού: www.enginuity.org.uk
Σύµβουλοι καριέρας µηχανικού: www.engployment.com
Σύµβουλοι επιλογής προσωπικού ειδικευµένοι στην αγορά εργασίας µε αντικείµενο πολιτικού
µηχανικού: www.harvey-smith.co.uk
Συµβουλές για την Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση του µηχανικού και του µηχανικού Η/Υ:
www.hdstart.org.uk
Ιστοσελίδα επιλογής προσωπικού ειδικευµένη στην αγορά εργασίας µε αντικείµενο
µηχανικού: http://www.jimfinder.com/.
Σύµβουλοι επιλογής προσωπικού ειδικευµένοι στην αγορά εργασίας µε αντικείµενο πολιτικού
µηχανικού, συγκοινωνιολόγου και µηχανικού µεταφορών: www.jobsearchonline.co.uk.
Θέσεις εργασίας µηχανικού σε όλο τον κόσµο: www.nes.co.uk.
Θέσεις εργασίας µηχανικού στην βιοµηχανία πετρελαίου σε όλο τον κόσµο:
http://www.offshore-technology.com/careers/index.html.
Θέσεις εργασίας µηχανικού στην βιοµηχανία πετρελαίου σε όλο τον κόσµο:
www.oilandgasjobsearch.com
Θέσεις εργασίας Αεροναυπηγού: www.rafcareers.com
Θέσεις εργασίας µηχανικού στους σιδηρόδροµους. www.railjobsearch.com
Σύµβουλοι επιλογής προσωπικού ειδικευµένοι στην αγορά εργασίας µε αντικείµενο
ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου, ηλεκτρονικού µηχανικού σε όλη τη χώρα:
www.reed.co.uk/engineering
Σύµβουλοι επιλογής προσωπικού ειδικευµένοι στην αγορά εργασίας µε αντικείµενο
µηχανικού σε όλη τη χώρα: www.robertgilesagencies.com
Θέσεις εργασίας µηχανικού στη Σκωτία: http://www.techjobscotland.co.uk/.
Θέσεις εργασίας µηχανικού στη Σκωτία: www.thecareerengineer.com

Ιδιαίτερα χρήσιµες για έναν ευρωπαίο µηχανικό που αναζητεί εργασία σε χώρα της
Ε.Ε, µπορούν να αποδειχθούν οι υπηρεσίες του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών
απασχόλησης (eures) http://europa.eu.int/eures/index.jsp
Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης (European Employment Services-EURES)
είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εργαζοµένων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Στους εταίρους του
δικτύου περιλαµβάνονται οι δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι συνδικαλιστικές και οι
εργοδοτικές οργανώσεις. Για να βρει κάποιος απασχόληση σε άλλο κράτος µέλος,
µπορεί να συµβουλευθεί τις δηµόσιες υπηρεσίες για την απασχόληση τόσο στο κράτος
µέλος προέλευσης, όσο και στο κράτος όπου επιθυµεί να εργαστεί. Όλες αυτές οι
υπηρεσίες συνδέονται µέσω ενός δικτύου µε την επωνυµία EURES (EURopean
Employment Services) και περιλαµβάνουν ένα τµήµα µε την επωνυµία αυτή που
ειδικεύεται στις διεθνείς προσλήψεις.
Επιπλέον µπορεί κάποιος στο Η.Β. να χρησιµοποιήσει απευθείας τις υπηρεσίες των
Jobcentres που αποτελούν ειδικευµένους ενδιαµέσους που µπορούν να βοηθήσουν
στην αναζήτηση εργασίας. Οι υπηρεσίες Jobcentres δραστηριοποιούνται στη βρετανική
αγορά απασχόλησης και είναι εγκατεστηµένες στις περισσότερες µικρές και µεγάλες
πόλεις. ∆ιαδραµατίζουν όχι µόνο ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά στην αναζήτηση
απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν πληροφορίες και συµβουλές σχετικά µε τις
δυνατότητες κατάρτισης. Τόσο οι εργαζόµενοι, όσο και οι άνεργοι έχουν δυνατότητα
πρόσβασης στις προσφορές θέσεων απασχόλησης, καθώς και σε άλλα είδη
πληροφοριών.

Περισσότερες

πληροφορίες

µπορούν

να

αναζητηθούν:

Jobcentres

http://www.jobcentreplus.gov.uk/. ∆ιευθύνσεις επικοινωνίας των ∆ηµοσίων υπηρεσιών
απασχόλησης υπάρχουν και στην διεύθυνση:http://citizens.eu.int/

•

Ειδικότητες µε ιδιαίτερη ζήτηση
Το επάγγελµα του µηχανικού στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι ένα από τα καλύτερα

αµειβόµενα επαγγέλµατα σε ένα εργασιακό περιβάλλον ταχύτατα εξελισσόµενο, αλλά
και µεταβαλλόµενο.
Η στατιστικές δείχνουν ότι το επάγγελµα του µηχανικού συγκαταλέγεται στα πιο
«ασφαλή» επαγγέλµατα όσο αφορά στην απασχόληση. Τα ποσοστά ανεργίας µεταξύ
των πιστοποιηµένων µηχανικών (registered engineers) ήταν 0,9% τον Απρίλιο του 2001
και 2,6% τον Απρίλιο του 2002, ενώ η γενική ανεργία το ίδιο διάστηµα ήταν 5,3% και
5,2% αντίστοιχα (EC-UK).
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι γενικά το επάγγελµα του µηχανικού δεν είναι νοµοθετικά
κατοχυρωµένο στο Ηνωµένο Βασίλειο και γι αυτό είναι δύσκολο να καθοριστεί ο αριθµός
των εργαζοµένων που απασχολούνται σε αντικείµενο µηχανικού και εποµένως η
ανεργία που αντιµετωπίζουν. Οι πιστοποιηµένοι µηχανικοί (registered engineers)
αποτελούν περίπου το 39% αυτών που ασκούν το επάγγελµα του µηχανικού (EC-UK,
Engineers for Britain Digest of engineering statistics 2002).
Οι πιστοποιηµένοι µηχανικοί δουλεύουν σε ένα πολύ µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.
Οι κλάδοι δραστηριότητας όπου δουλεύουν σχετικά περισσότεροι µηχανικοί είναι ο
κλάδος των εταιριών συµβούλων (consulting – Financial Indermediation ) και η
κατασκευαστική

βιοµηχανία

(Manufacturing).

Άλλοι

κλάδοι

στους

οποίους

απασχολούνται µηχανικοί είναι ο τοµέας των υπηρεσιών παροχής νερού - αερίου –
ηλεκτρισµού (Electricity gas and water supply – Utilities), δηµόσια διοίκηση (Public
Administration), κατασκευαστικός τοµέας (construction), µεταφορές και επικοινωνίες
(transport and communication), εκπαίδευση και υγεία (Education and Health), κ.λπ.
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του 2003 οι µηχανικοί, 6 µήνες µετά την
αποφοίτηση τους κερδίζουν κατά µέσο όρο ετησίως 18000£, ενώ οι απόφοιτοι γενικά
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κερδίζουν αντίστοιχα 14000£. Ένας Chartered Engineer
κερδίζει κατά µέσο όρο ετησίως 49000£, ένας Incorporated Engineer κερδίζει κατά µέσο
όρο ετησίως 38000£ και ένας Engineering Technician κερδίζει κατά µέσο όρο ετησίως
33000£.
Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία οι Chartered Engineers µε τις µεγαλύτερες αµοιβές
εργάζονται στον τοµέα των µεταφορών και επικοινωνιών, το ίδιο και οι Engineering
Technicians, ενώ οι Incorporated Engineer µε τις µεγαλύτερες αµοιβές αντίστοιχα
εργάζονται στο τοµέα των υπηρεσιών παροχής ηλεκτρισµού, αερίου, νερού.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες και στατιστικές υπάρχουν στην έκδοση του
Engineering Council EC(UK) “Τhe engineering and technology board 2003 survey of
registered engineers – full report”
Πηγές
Engineering Council EC(UK)
http://www.engc.org.uk/
Τhe engineering and technology board 2003 survey of registered engineers – full report
http://www.engc.org.uk/who_we_are/2003_Survey_Reg_Engineers_Full_Report.pdf

•

Ανεργία (ποσοστά και επίδοµα ανεργίας)
Στο Ηνωµένο Βασίλειο και οι άνεργοι µηχανικοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν της

παροχές που προβλέπονται για όλους τους ανέργους µε τις ίδιες προϋποθέσεις
Η αρµόδια δηµόσια υπηρεσία για θέµατα εργασίας και ανεργίας είναι το Υπουργείο
Εργασίας και Συντάξεων (Department of work and pension). Το υπουργείο εργασίας έχει
διάφορα προγράµµατα που υποστηρίζουν την προσπάθεια για εξεύρεση εργασίας,
ασκεί επιδοµατική πολιτική ενίσχυσης των ανέργων, ενηµερώνει για τις δυνατότητες
επιδότησης στέγης, κοινωνικών επιδοµάτων και ενηµερώνει για προγράµµατα
ενίσχυσης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Επίδοµα ανεργίας (Jobseeker's Allowance) δικαιούνται οι άνεργοι µηχανικοί που
ήταν υπάλληλοι, αναζητούν εργασία ως υπάλληλοι και πληρούν κάποιες βασικές
προϋποθέσεις. Οι κυριότερες είναι:
•

να είναι διαθέσιµοι να αρχίσουν να εργάζονται αµέσως (επιτρέπονται ορισµένες
εξαιρέσεις και περιορισµοί),

•

να αναζητούν ενεργώς εργασία,

•

να έχουν συνάψει σύµβαση αναζήτησης απασχόλησης

Έχει ιδιαίτερη σηµασία αν όσο δούλευε ο εργαζόµενος πλήρωσε συγκεκριµένες
εισφορές ασφάλισης (National Contributions), οπότε δικαιούται συγκεκριµένο επίδοµα
(contribution-based JSA)· διαφορετικά δικαιούται πιθανόν άλλη ενίσχυση ανάλογα µε τα
εισοδήµατά του (income-based JSA).
Το ποσό του επιδόµατος ανεργίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που
µπορούν να το αυξήσουν ή να το µειώσουν. Εποµένως οι παρακάτω τιµές είναι
ενδεικτικές:

Εβδοµαδιαίο Επίδοµα (Contribution-based JSA ή
Income-based JSA Personal allowances)

Ηλικία 16 – 17

£32.90

Ηλικία 18 – 24

£43.25

Ηλικία 25 και πάνω

£54.65

Περισσότερες πληροφορίες για την ενίσχυση των ανέργων ή την ενίσχυση των νέων
επιχειρηµατιών µπορούν να αναζητηθούν στην ειδική υπηρεσία του υπουργείου
εργασίας Jobcentreplus - www.jobcentreplus.gov.uk
Πηγές
Jobcentreplus: www.jobcentreplus.gov.uk
Department of work and pension: www.dwp.gov.uk

•

∆ικαιώµατα εργαζοµένων
Πληροφορίες σχετικά µε ζητήµατα εργασιακών σχέσεων, όπως ώρες εργασίας,

επίσηµες αργίες, άδεια, δικαιώµατα εργαζοµένου κ.α. µπορούν να αναζητηθούν µέσω
του Υπουργείου Εργασίας και Βιοµηχανίας (Department of Trade and Industry www.dti.gov.uk/er/regs.htm). Επιπλέον κάποιος θα µπορούσε να συµβουλευθεί την
Οµοσπονδία

Εργατικών

Σωµατείων

(Trade

Union

Confederation

(TUC)

-

www.tuc.org.uk.)

•

Εκπροσώπηση µηχανικών
Στο Ηνωµένο Βασίλειο ο καθένας µπορεί να εργαστεί στο αντικείµενο του µηχανικού

χωρίς να είναι αναγκασµένος να γραφτεί σε κάποια επαγγελµατική ένωση.
Υπάρχουν

όµως

οι

επαγγελµατικές

ενώσεις

των

µηχανικών

(Professional

Institutions) ανά τοµέα δραστηριότητας, οι οποίες είναι φορείς υψηλού κύρους και έχουν
στόχους την προώθηση της γνώσης στον τοµέα τους και τη βελτίωση της
επαγγελµατικής τους πρακτικής. Οι στόχοι αυτοί εξασφαλίζονται µε τη θέσπιση
κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων µελών τους, καθορίζοντας ελάχιστο επίπεδο
σπουδών, πρακτικής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής εµπειρίας, επιβάλλοντας
παράλληλα έναν κώδικα επαγγελµατικής συµπεριφοράς στα µέλη τους, έτσι ώστε να
διαφυλάσσουν το κύρος τους.
Οι ενώσεις αυτές παρόλο που δεν είναι θεσµοθετηµένες να έχουν αυτό το ρόλο,
κατέληξαν να αναλάβουν την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την επαγγελµατική
κατοχύρωση των επαγγελµατιών µηχανικών στο Η.Β.
Το συντονιστικό και ρυθµιστικό όργανο αυτών των επαγγελµατικών ενώσεων είναι το
Συµβούλιο των Επαγγελµατιών Μηχανικών (The Engineering Council), ρόλος του
οποίου είναι να εποπτεύει και να επιβλέπει το επάγγελµα του µηχανικού δια µέσου των
επαγγελµατικών ενώσεων.
Το Engineering Council θέτει τα κριτήρια για την εγγραφή σε αυτό και την απονοµή
των τίτλων του Chartered Engineer, του Incorporated Engineer και του Engineering
Technician, οι οποίοι προστατεύονται από την νοµοθεσία, εγκρίνει τα προγράµµατα

σπουδών µηχανικού στα πανεπιστήµια και φροντίζει για το ζήτηµα της πρακτικής
άσκησης στην βιοµηχανία.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Engineering Council EC(UK) είναι:
The Engineering Council (UK)
10 Maltravers Street
London WC2R 3ER, UK
Tel: +44 20 7240 7891, Fax: +44 20 7379 5586
http://www.engc.org.uk/

Οι 35 αναγνωρισµένες από το EC(UK) επαγγελµατικές ενώσεις είναι:
British Computer Society
Email Address: bcshq@hq.bcs.org
Website: www.bcs.org.uk
British Institute of Non-Destructive
Testing
Email Address: info@bindt.org
Website: www.bindt.org
Chartered Institution of Building Services
Engineers
Email Address: enquiries@cibse.org
Website: www.cibse.org
Chartered Institution of Water and
Environmental Management
Email Address: admin@ciwem.org.uk
Website: www.ciwem.org.uk
Institution of Agricultural Engineers
Email Address: secretary@iagre.org
Website: www.iagre.org
Institution of Civil Engineers
Email Address: profdev@ice.org.uk
Website: www.ice.org.uk
Institute of Cast Metals Engineers
Email Address: info@icme.org.uk
Website: www.icme.org.uk
Institution of Chemical Engineers
Email Address: tjevans@icheme.org.uk
Website: www.icheme.org
Institution of Engineering Designers
Email Address: ied@ied.org.uk
Website: www.ied.org.uk
IEE
Email Address: postmaster@iee.org.uk
Website: www.iee.org.uk
Institution of Fire Engineers
Email Address: info@ife.org.uk
Website: www.ife.org.uk
Institution of Gas Engineers and
Managers
Email Address: general@igem.org.uk
Website: www.igaseng.com
Institute of Healthcare Engineering &
Estate Management
Email Address:
Website: www.iheem.org.uk
Institute of Highway Incorporated
Engineers
Email Address: secretary@ihie.org.uk
Website: www.ihie.org.uk
Institution of Highways & Transportation
Email Address: iht@iht.org
Website: www.iht.org
Institution of Incorporated Engineers
Email Address: info@iie.org.uk
Website: www.iie.org.uk

Institution of Lighting Engineers
Email Address: info@ile.org.uk
Website: www.ile.co.uk
Institute of Materials, Minerals and Mining
Email Address: membership@iom3.org
Website: www.iom3.org
Institute of Marine Engineering, Science and
Technology
Email Address: info@imarest.org
Website: www.imarest.org
Institution of Mechanical Engineers
Email Address: membership@imeche.org.uk
Website: www.imeche.org.uk
Institution of Nuclear Engineers
Email Address: inucewh@aol.com
Website: www.inuce.org.uk
Institute of Acoustics
Email Address: engineering@ioa.org.uk
Website: www.ioa.org.uk
Institute of Physics & Engineering in Medicine
Email Address: office@ipem.org.uk
Website: www.ipem.org.uk
Institution of Railway Signal Engineers
Email Address: hq@irse.org
Website: www.irse.org
Institution of Structural Engineers
Email Address: mail@istructe.org.uk
Website: www.istructe.org.uk
Institution of Water Officers
Email Address: lynn@iwo.org.uk
Website: www.iwo.org.uk
Energy Institute
Email Address: info@instenergy.org.uk
Website: www.instenergy.org.uk
Institute of Measurement and Control
Email Address: education@instmc.org.uk
Website: www.instmc.org.uk
Institute of Physics
Email Address: physics@iop.org
Website: www.iop.org
Institute of Plumbing
Email Address: info@plumbers.org.uk
Website: www.plumbers.org.uk
Royal Aeronautical Society
Email Address: raes@raes.org.uk
Website: www.raes.org.uk
Royal Institution of Naval Architects
Email Address: hq@rina.org.uk
Website: www.rina.org.uk
Society of Environmental Engineers
Email Address: office@environmental.org.uk
Website: www.environmental.org.uk
Society of Operations Engineers
Email Address: membership@soe.org.uk

Αναλυτικά

στοιχεία

επικοινωνίας

των παραπάνω

επαγγελµατικών ενώσεων

υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.engc.org.uk/registration/inst_addresses.asp

•

Εκπροσώπηση Αρχιτεκτόνων
Στο Ηνωµένο Βασίλειο, παρότι ο καθένας µπορεί να εργαστεί στο αντικείµενο του

αρχιτέκτονα χωρίς να είναι αναγκασµένος να γραφτεί σε κάποια επαγγελµατική ένωση,
για να χρησιµοποιεί νόµιµα τον τίτλο του «Αρχιτέκτονα» θα πρέπει να έχει περάσει από
την διαδικασία εγγραφείς στο Architect΄s Registration Board (ARB). Το ARB ρυθµίζει και
εποπτεύει την άσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα στο Η.Β. σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία (Architects Act 1997)
Τα στοιχεία επικοινωνίας του στο Architect΄s Registration Board (ARB) είναι:
Architect΄s Registration Board (ARB)
8 Weymouth Street
London W1W 5BU
Telephone: 020 7580 5861, Fax: 020 7436 5269
Email: info@arb.org.uk, http://www.arb.org.uk/

Υπάρχουν διάφορες επαγγελµατικές ενώσεις στις οποίες θα µπορούσε να είναι
µέλος ένας αρχιτέκτονας στο Η.Β.. Οι κυριότερες είναι:
Association of Consultant Architects
http://www.acarchitects.co.uk
Association of Consulting Engineers
http://www.acenet.co.uk
BIAT (British Institute of Architectural
Technicians)
http://www.biat.org.uk
Design Council
http://www.design-council.org.uk
International Union of Architects
http://www.uia-architectes.org
Landscape Institute
http://www.l-i.org.uk
RIAS (Royal Incorporation of
Architects in Scotland)
http://www.rias.org.uk
RIBA (Royal Institute of British
Architects)
http://www.architecture.com
RICS (Royal Institute of Chartered
Surveyors)
http://www.rics.org.uk
http://www.rics-scotland.org.uk

RSAW (Royal Society of Architects in Wales)
http://www.architecture-wales.com
RSUA (Royal Society of Ulster Architects)
http://www.rsua.org.uk
RTPI (Royal Town Planning Institute)
http://www.rtpi.org.uk
SCALA (Society of Chief Architects of Local
Authorities)
http://www.scala.org.uk
The Architecture Foundation
http://www.architecturefoundation.org.uk

1.4. Προϋποθέσεις για την άσκηση του Επαγγέλµατος
1.4.1. Μηχανικοί
Οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανικού στο
Ηνωµένο Βασίλειο καθορίστηκαν σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο
αναπτύχθηκε τεχνολογικά η χώρα από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης έως
και σήµερα. Η βιοµηχανική και η τεχνολογική επανάσταση στην Βρετανία έγινε κυρίως

από πρακτικούς τεχνίτες, εκτός πανεπιστηµίων, οι οποίοι παραλλάσσοντας µεθόδους
που ήδη προϋπήρχαν εφάρµοσαν µια σειρά καινοτοµιών στην παραγωγή. Στην πορεία
όµως και µε την πίεση του ανταγωνισµού άλλων βιοµηχανικά αναπτυγµένων χωρών,
δηµιουργήθηκε η ανάγκη στελέχωσης της βιοµηχανίας µε επιστηµονικά καταρτισµένο
προσωπικό, γεγονός που έδωσε ώθηση στην τεχνική εκπαίδευση και δηµιούργησε
τµήµατα τεχνολογικών σπουδών µέσα στα πανεπιστήµια. Όµως ακόµη και ως σήµερα
δεν είναι µόνο οι απόφοιτοι ανώτατης τεχνικής εκπαιδεύσεις που µπορούν να ασκήσουν
το επάγγελµα του µηχανικού στην Βρετανία.
Ο όρος «µηχανικός» (engineer) που είναι σε κοινή χρήση στην Αγγλική γλώσσα εδώ
και αιώνες, περιγράφει για τους Βρετανούς κάθε εργαζόµενο του οποίου η εργασία έχει
σχέση µε τη βιοµηχανία, τη συντήρηση ή γενικά κάθε τεχνική εργασία. Ο τίτλος
εποµένως του «µηχανικού» στο Η.Β. δεν προστατεύεται µε κάποιο τρόπο, ούτε είναι
κατοχυρωµένος νοµοθετικά σε αντίθεση µε τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. ∆ηλαδή στο
Η.Β. δεν υπάρχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος µηχανικού και ο καθένας µπορεί να
ισχυρισθεί ότι είναι µηχανικός και να ασκήσει το επάγγελµα χωρίς κάποια νοµική
συνέπεια.
Παρόλα αυτά έχουν γίνει, ιδιαίτερα από τις επαγγελµατικές ενώσεις των µηχανικών
(professional institutions), αλλά και από το συντονιστικό τους όργανο που ρυθµίζει το
επάγγελµα του µηχανικού (The engineering council – EC(UK)), προσπάθειες για να
κατοχυρωθεί νοµοθετικά το επάγγελµα του µηχανικού στο Η.Β.
Οι προσπάθειες αυτές έως σήµερα δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν την
κυρίαρχη νοµική και πολιτική άποψη ότι η θέσπιση περιορισµών στην άσκηση του
επαγγέλµατος περιορίζει τα ατοµικά δικαιώµατα, είναι ενάντια στα συµφέροντα του
καταναλωτή και νοθεύει τον ελεύθερο ανταγωνισµό.
Παρόλα αυτά το EC(UK) έχει δηµιουργήσει ένα µητρώο µελών στο οποίο µπορούν
να καταχωρηθούν, εάν πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι µηχανικοί οι οποίοι
είναι µέλη µιας από τις 35 επαγγελµατικές ενώσεις (Professional Institutions) που
αναγνωρίζονται από αυτό. Το µητρώο αυτό χωρίζεται σε τρία τµήµατα:
α) Chartered Engineer (CEng)
β) Incorporated Engineer (IEng) και
γ)Engineering Technician. (EngTech)
Τα µέλη αυτών των µητρώων και µόνο αυτά µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους
αντίστοιχους τίτλους, οι οποίοι είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένοι. Η κατοχή ενός από τους
τίτλους που απονέµει το EC(UK) δηλώνει για τον κάτοχό του υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης, επαγγελµατική εµπειρία, συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση και
επιτυχηµένη καριέρα µηχανικού στον τοµέα του. Επίσης ο κάτοχος του τίτλου είναι
υποχρεωµένος να ασκεί το επάγγελµα σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας του
EC(UK).

Για να γίνει κάποιος CEng, Ieng ή EngTech πρέπει να πληροί κάποιες
προϋποθέσεις:
Α) Ακαδηµαϊκά προσόντα.
Β) Πρακτική εκπαίδευση και επαγγελµατική εµπειρία.
Γ) Αποτίµηση της επαγγελµατικής του πορείας, η οποία µπορεί γίνει µε συνέντευξη ή και
εξετάσεις (EC(UK) Examinations).
∆) Να είναι τακτικό µέλος αναγνωρισµένης επαγγελµατικής ένωσης.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων προς πιστοποίηση µηχανικών γίνεται βάση
συγκεκριµένων κριτηρίων και κανόνων που προδιαγράφονται αναλυτικά σε ειδικό
πρότυπο το UK-SPEC (UK Standard for Professional Engineering Competence) που
συνέταξε το EC(UK) σε συνεργασία µε τις επαγγελµατικές ενώσεις. Το UK-SPEC που
εκδόθηκε το 2003 αντικατέστησε το παλαιότερο πρότυπο SARTOR (3rd Edition 1997)
χωρίς να το αλλάζει όµως στα βασικά χαρακτηριστικά του.
Η βασική

τριτοβάθµια

εκπαίδευση

που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος

επαγγελµατίας µηχανικός ανάλογα µε τον τίτλο που διεκδικεί είναι:
Α. Chartered Engineer: Τουλάχιστον 4-ετείς σπουδές (MEng) ή 3-ετείς σπουδές (BEng)
και επιπλέον εκπαίδευση (Matching Section).
B. Incorporated Engineer: 3-ετείς σπουδές (IEng) ή 2-ετείς σπουδές (HND) και επιπλέον
εκπαίδευση (Matching Section).
Γ. Engineering Technician: Τουλάχιστον σπουδές ενός έτους.
Το πρότυπο UK-SPEC (UK Standard for Professional Engineering Competence)
µπορεί κάποιος να το προµηθευτεί από το EC(UK) και από την ιστοσελίδα
http://www.uk-spec.org.uk/
Το Ηνωµένο Βασίλειο πάντως έχει εναρµονίσει την νοµοθεσία του µε τις οδηγίες της
Ε.Ε. που διευκολύνουν την µετακίνηση εργαζοµένων µέσα στην Ε.Ε. Η βασική αρχή
που υπηρετούν όλες αυτές οι οδηγίες είναι ότι, εάν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις να
ασκήσει ένα επάγγελµα σε µια χώρα µέλος, τότε µπορεί να ασκήσει το ίδιο επάγγελµα
και σε άλλη χώρα µέλος της Ε.Ε. Βέβαια ήδη έχει αναφερθεί ότι η άσκηση γενικά του
επαγγέλµατος του µηχανικού στο Η.Β. δεν υπόκειται σε κανόνες και περιορισµούς για
τους πολίτες του και εποµένως το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες της Ε.Ε.
Όσον αφορά όµως στην άσκηση του επαγγέλµατος ως Chartered Engineer ή
Incorporated Engineer εφαρµόζεται η κοινοτική οδηγία 89/48/Ε.Ε. του 1988 «σχετικά µε
ένα πρώτο γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών». Ο
Chartered Engineer και Incorporated Engineer εποµένως αντιµετωπίζονται ως
νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/Ε.Ε. Η άσκηση του
επαγγέλµατος του Engineering Technician υπάγεται στην οδηγία 92/51/Ε.Ε.του 1992

«σχετικά

µε

ένα

δεύτερο

γενικό

σύστηµα

αναγνώρισης

της

επαγγελµατικής

εκπαίδευσης», το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/Ε.Ε.
Εποµένως ένας ευρωπαίος µηχανικός που θέλει να ασκήσει το επάγγελµα στο Η.Β.
ως Chartered Engineer, Incorporated Engineer ή Engineering Technician και έχει άδεια
άσκησης του επαγγέλµατος στην χώρα προέλευσης, θα πρέπει να αρχικά να εγγραφεί
σε µια επαγγελµατική ένωση (Professional Institution) και στη συνέχεια να εγγραφεί στο
EC(UK) σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των οδηγιών 89/48/Ε.Ε. και
92/51/Ε.Ε. που τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2001/19/Ε.Ε. του 2001.
Σε γενικές γραµµές οι βασικές προϋποθέσεις (για την περίπτωση Chartered
Engineer, Incorporated Engineer) είναι:
1. Πτυχίο αναγνωρισµένου Ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης από Κράτος - Μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θεωρείται Κράτος Προέλευσης, κατόπιν
σπουδών τριετούς - τουλάχιστον - διάρκειας στο κράτος αυτό.
2. Υπηκοότητα Κ-Μ της Ε.Ε.
3. Πλήρη επαγγελµατικά δικαιώµατα στο Κράτος Προέλευσης (δηλαδή πέραν των
τριετών - τουλάχιστον - σπουδών κατέχουν και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ή
έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία που απαιτείται στο αναφερόµενο κράτος, για να
θεωρείται κάποιος πλήρης επαγγελµατίας).
4. α)Το αιτούµενο επάγγελµα είναι νοµοθετικά ρυθµιζόµενο στο Κ-Μ Προέλευσης (π.χ.
Ελλάδα),στην περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, πρέπει ο αιτών να έχει εργαστεί στο
Κ-Μ Προέλευσης επί διετία ή
β) Η εκπαίδευσή του να θεωρείται νοµοθετικά ρυθµιζόµενη σύµφωνα µε την οδηγία
2001/19/ΕΚ στο Κ-Μ Προέλευσης και να οδηγεί στο συγκεκριµένο - αντίστοιχο µε το
αιτούµενο - επάγγελµα.
Επιπλέον το EC(UK) για να εγγράψει τον αιτούντα µπορεί, εάν κριθεί απαραίτητο, να
επιβάλει «Αντισταθµιστικά µέτρα» δηλαδή επιπλέον περίοδο πρακτικής άσκησης ή
εξετάσεις
Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία αναγνώρισης επαγγελµατικής
ισοτιµίας τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες µπορούν
να αναζητηθούν στον «Οδηγό για τους χρήστες του γενικού συστήµατος για την
αναγνώρισης

επαγγελµατικής

ισοτιµίας»

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications/guideen.pdf,
επικοινωνία στην διεύθυνση:
Department for Education and Employment
Mrs. Carol ROWLANDS
Room E4b
Moorfoot
UK - Sheffield S1 4PQ
Tel.:44-114-259.41.51, Fax: 44-114-259.44.75
E-mail : carol.rowlands@dfes.gsi.gov.uk
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Επίσης σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες:
The engineering council – EC(UK): http://www.engc.org.uk/
Department for Education and Skills (Υπουργείο Παιδείας): http://www.dfes.gov.uk/index.htm
Πηγές
Ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
http://citizens.eu.int/
http://europa.eu.int/public-services/
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/
http://www.eurocadres.org/mobilnet/
The engineering council – EC(UK): http://www.engc.org.uk/
Department for Education and Skills (Υπουργείο Παιδείας): http://www.dfes.gov.uk/index.htm
Συµβούλιο επαγγελµατικής ισοτιµίας στην Ελλάδα: http://www.srpq.gr/
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας: http://portal.tee.gr/

1.4.2. Αρχιτέκτονες
Στο Ηνωµένο Βασίλειο ο τίτλος του «Αρχιτέκτονα» σε αντίθεση µε αυτόν του
«µηχανικού» προστατεύεται νοµοθετικά. Αυτό σηµαίνει ότι για να εργαστεί κάποιος
χρησιµοποιώντας τον τίτλο του αρχιτέκτονα πρέπει να εγγραφεί στο θεσµοθετηµένο
φορέα που δίνει τη σχετική άδεια, ο οποίος στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το
Architect΄s Registration Board (ARB). Η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη για κάποιον που
θέλει να ασκήσει το επάγγελµα χωρίς να χρησιµοποιεί τον τίτλο του Αρχιτέκτονα.
Ένας αρχιτέκτονας µπορεί να εγγραφεί στο ARB εάν ικανοποιούνται τα κριτήρια που
προκαθορίζονται από την σχετική νοµοθεσία (Architects Act 1997).
Γενικά ο υποψήφιος για εγγραφή στο ARB θα πρέπει να έχει κάνει σπουδές στην
Αρχιτεκτονική 5-ετούς διάρκειας σε πανεπιστήµιο, το πρόγραµµα σπουδών του οποίου
συµφωνεί µε τα κριτήρια της Architects Act 1997. Ο υποψήφιος επιπλέον εξετάζεται
ατοµικά εάν πληροί τα κριτήρια Part 1, Part 2, της Architects Act 1997. Η εξέταση αυτή
γίνεται µετά από αίτησή του και συνοδεύεται από συνέντευξη, στην οποία ο υποψήφιος
παρουσιάζει και δείγµατα της δουλειάς του. Στην συνέχεια ο υποψήφιος που πληροί τα
κριτήρια Part 1, Part 2 και έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια πρακτικής άσκησης
ελεγχόµενης από µέλος του ΑRΒ θα πρέπει να περάσει και από τη διαδικασία ελέγχου
του κριτηρίου Part 3, ώστε να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο ARB.
Το επάγγελµα του Αρχιτέκτονα, µε τη χρήση του συγκεκριµένου τίτλου, θεωρείται
νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα στο Η.Β. και εµπίπτει στην Ειδική οδηγία
85/384/Ε.Ε. του 1985 για την «αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και
άλλων τίτλων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση µέτρων για τη διευκόλυνση
της πραγµατικής άσκησης του δικαιώµατος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών». Ο φορέας που είναι αρµόδιος στο Η.Β. να ελέγξει, σύµφωνα µε την οδηγία
85/384/Ε.Ε., την επαγγελµατική ισοτιµία ενός αρχιτέκτονα που ασκεί το επάγγελµα σε
χώρα µέλος της Ε.Ε. και θέλει να το ασκήσει και στο Η.Β., είναι και πάλι το ARB.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία µπορούν να αναζητηθούν:
Architects Registration Board

8 Weymouth Street
London
W1W 5BU
Telephone: 020 7580 5861, Facsimile: 020 7436 5269
Email:info@arb.org.uk, http://www.arb.org.uk/
The Royal Institute of British Architects
66 Portland Place
London W1B 1AD
Tel +44 (0)20 7580 5533, Fax +44 (0)20 7255 1541
Email info@inst.riba.org, http://www.riba.org/
Πηγές
Ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
http://citizens.eu.int/
http://europa.eu.int/public-services/
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/
http://www.eurocadres.org/mobilnet/
The engineering council – EC(UK): http://www.engc.org.uk/
Architects Registration Board: http://www.arb.org.uk/
The Royal Institute of British Architects: http://www.riba.org/
Department for Education and Skills (Υπουργείο Παιδείας): http://www.dfes.gov.uk/index.htm
Συµβούλιο επαγγελµατικής ισοτιµίας στην Ελλάδα: http://www.srpq.gr/
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας: http://portal.tee.gr/

1.5. Ασφάλιση µηχανικών
Η κοινωνική ασφάλιση στο Ηνωµένο Βασίλειο παρέχεται σε βασικό µόνο επίπεδο από το
κράτος µέσο του Εθνικού Συστήµατος Ασφάλισης (Social Security System), το οποίο
χρηµατοδοτείται µέσω υποχρεωτικών εισφορών (National Contributions) από τους εργοδότες,
τους µισθωτούς εργαζόµενους και τους αυτοαπασχολούµενους.
Όλες σχεδόν οι εισφορές δηµιουργούν ένα «κεφάλαιο» (National Insurance Fund), από το
οποίο χρηµατοδοτούνται οι συντάξεις και τα επιδόµατα των ασφαλισµένων. Ένα µικρό ποσοστό
των εισφορών χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (National
Health Service).
Οι εισφορές του Εθνικού Συστήµατος Ασφάλισης (ΕΣΑ) συλλέγονται τα τελευταία χρόνια από
την ίδια υπηρεσία (Inland Revenue) που συλλέγει και το φόρο εισοδήµατος. Γι αυτό το λόγο στη
συνείδηση των πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου, οι εισφορές ασφάλισης αποτελούν µια µορφή
φορολόγησης. Αυτή η εντύπωση ενισχύεται και από την τάση της κυβέρνησης να εναρµονίσει
της προϋποθέσεις είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών µε αυτές της είσπραξης του φόρου
εισοδήµατος.
Το ΕΣΑ προβλέπει τη χορήγηση βασικής σύνταξης (Basic state pension), σύνταξης χηρείας
(Widows' pensions) αλλά και επιδοµάτων για την περίπτωση ανικανότητας προς εργασία
(Incapacity Benefit), επιδόµατος ανεργίας (Jobseeker's Allowance), επιδόµατος µητρότητας
(Maternity Allowance) και τέκνων (Child Benefit) κ.α. ∆ικαίωµα σε αυτά τα επιδόµατα έχουν όσοι
καταβάλλουν εισφορές στο ΕΣΑ, αν και υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις σε αυτόν το κανόνα.
Οι υποχρεωτικές εισφορές για το ΕΣΑ γενικά καθορίζονται µε την πιο κάτω λογική:

•

Οι µισθωτοί εργαζόµενοι πληρώνουν εισφορές 10% (για την περίοδο 2002-03) επί του
µισθού τους για το ποσό του µισθού µεταξύ του «κάτω ορίου» (Lower Earnings Limit) και του
«πάνω ορίου» (Upper Earnings Limit).

•

Οι εργοδότες πληρώνουν υποχρεωτικές εργοδοτικές εισφορές 12.2% επί του µισθού του
εργαζόµενου πάνω από ένα όριο (the Secondary Threshold).

•

Οι αυτοαπασχολούµενοι πληρώνουν κατ’ αρχήν ένα συγκεκριµένο ποσό και επιπλέον µια
χωριστή εισφορά που καθορίζεται ανάλογα µε τα κέρδη που παρουσιάζουν.
Ο πίνακας ΙΙ παρουσιάζει πως διαµορφώνονται οι εισφορές του ΕΣΑ για την περίοδο 2002-

03 και την περίοδο 2003-04.
Ένας ασφαλισµένος άνδρας δικαιούται το 100% της βασικής κρατικής σύνταξης στην πιο
γενική περίπτωση, όταν έχει συµπληρώσει 44 συντάξιµα χρόνια (qualifying years) και έχει
συµπληρώσει την ηλικία των 65 ετών. Για τις γυναίκες ισχύουν κάποιες ευνοϊκότερες ρυθµίσεις
οι οποίες όµως τα επόµενα χρόνια προβλέπεται να καταργηθούν, οπότε η ασφαλιστική
αντιµετώπιση ανδρών και γυναικών θα είναι η ίδια.
Η πλήρης βασική κρατική σύνταξη για την περίοδο 2003/2004 ανέρχεται στο ποσό των
77,45 £ την εβδοµάδα. Για να κατοχυρώσει κάποιος συνταξιοδοτικά δικαιώµατα θα πρέπει να
έχει συµπληρώσει το 25% των απαιτούµενων συντάξιµων ετών (qualifying years) δηλαδή στην
συνηθέστερη περίπτωση τα 11 συντάξιµα χρόνια. Αν έχει συµπληρώσει λιγότερα χρόνια τότε
δεν δικαιούται καθόλου βασική κρατική σύνταξη. Αν έχει συµπληρώσει από 25 έως 44 συντάξιµα
χρόνια τότε δικαιούται ποσοστό της πλήρους βασικής κρατικής σύνταξης, µε κάτω όριο τα
19,36£ την εβδοµάδα και πάνω όριο τα 77,45£ την εβδοµάδα
Πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την λογική του ασφαλιστικού συστήµατος η βασική
κρατική σύνταξη έχει στόχο περισσότερο να προστατέψει τον δικαιούχο από καταστάσεις
ανέχειας, παρά να του εξασφαλίσει ικανοποιητικό εισόδηµα. Εάν κάποιος εργαζόµενος επιθυµεί
όταν θα συνταξιοδοτηθεί να έχει εξασφαλισµένο επιπλέον εισόδηµα πέρα από τη βασική κρατική

Πιν. ΙΙ
Item
Lower earnings limit,
Primary class 1
Upper earnings limit,
Primary class 1
Primary threshold
Secondary threshold
Employees’ primary class 1 rate
Employers’ secondary Class 1 rate
Class 2 rate (Αυτοαπασχολούµενος)
Class 4 rate (Αυτοαπασχολούµενος)
Class 4 lower profits limit
Class 4 upper profits limit

2002-03

2003-04

£75 per week

£77 per week

£585 per week

£595 per week

£89 per week
£89 per week
£89 per week
£89 per week
10% of £89.01 to £585 per
11% of £89.01 to £595 per week
week
1% above £595 per week
11.8% on earnings above
12.8% on earnings above £89 per week
£89 per week
£2.00 per week
£2.00 per week
7%
8% of £4,615 to £30,940 per year
1% above £30,940 per year
£4,615 per year
£4,615 per year
£30,420 per year
£30,940 per year

σύνταξη τότε µπορεί να ενταχθεί σε ένα δεύτερο συνταξιοδοτικό σχήµα, το οποίο µπορεί να είναι
κρατικό ή ιδιωτικό.
Το «επικουρικό» - δεύτερο συνταξιοδοτικό σχήµα που προσφέρει το κράτος είναι το σχήµα
της «δεύτερης κρατικής σύνταξης» (State Second Pension). Σε αυτό το σχήµα µπορούν να
ενταχθούν µόνο οι µισθωτοί εργαζόµενοι.
Ένας µισθωτός εργαζόµενος όµως, µπορεί να επιλέξει να ενταχθεί σε κάποιο σχήµα
ιδιωτικής «επαγγελµατικής» ή «εταιρικής» σύνταξης (Occupational Pension), αντί της δεύτερης
κρατικής σύνταξης. Το σχήµα της επαγγελµατικής σύνταξης (Occupational Pension Scheme)
στηρίζεται σε µια συµφωνία που συνάπτει ένας εργοδότης ή µια οµάδα εργοδοτών ή µια
επαγγελµατική ένωση µε µια ασφαλιστική εταιρία µε στόχο να παράσχει σύνταξη, εφάπαξ και
πιθανόν και κάλυψη για θέµατα υγείας, στους εργαζόµενους ή στα µέλη της αντίστοιχα, όταν θα
συνταξιοδοτηθούν. Οι περισσότερες εταιρίες στο Ηνωµένο Βασίλειο παρέχουν τέτοια
ασφαλιστικά προγράµµατα στους εργαζοµένους τους, οι οποίοι για να ενταχθούν σε αυτά
πληρώνουν τις περισσότερες φορές επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές. Το κράτος παρέχει
φορολογικά κίνητρα στους εργαζόµενους που συµµετέχουν σε τέτοια σχήµατα.
Πέραν όµως του σχήµατος της ιδιωτικής επαγγελµατική σύνταξης (Occupational Pension
Scheme) υπάρχουν και άλλα ιδιωτικά ασφαλιστικά σχήµατα δεύτερης σύνταξης, που µπορούν
να επιλέξουν διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων που δεν µπορούν ή δεν θέλουν να ενταχθούν
στα «επικουρικά» ασφαλιστικά σχήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω.
Τέτοια ασφαλιστικά σχήµατα µπορούν να είναι της µορφής της συµµετοχικής σύνταξης
(stakeholder pension scheme), το οποίο είναι ένα σχήµα χαµηλού κόστους ή της µορφής της
ιδιωτικής προσωπικής σύνταξης (personal pension scheme), η οποία είναι πιο πολύ ένα
επενδυτικό παρά ασφαλιστικό πρόγραµµα. Σηµειώνεται ότι ο αυτοαπασχολούµενος δεν µπορεί
να ενταχθεί ούτε στο σχήµα της δεύτερης κρατικής σύνταξης ούτε σε κάποιο Occupational
Pension Scheme οπότε έχει την δυνατότητα να επιλέξει κάποιο σχήµα µόνο από αυτά που
αναφέρθηκαν αµέσως πιο πάνω.
Όσον αφορά στην ασφάλιση για θέµατα υγείας, στο Ηνωµένο Βασίλειος το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας (ΕΣΥ) παρέχει ιατρική, οδοντιατρική και οφθαλµιατρική περίθαλψη κατά κανόνα δωρεάν
σε όλους τους κατοίκους του Ηνωµένου Βασιλείου, αν και µπορεί να απαιτείται κάποια
επιβάρυνση για τα φάρµακα και την οδοντιατρική ή οφθαλµιατρική περίθαλψη. Η επείγουσα
νοσοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται δωρεάν σε όσους επισκέπτονται προσωρινά το Ηνωµένο
Βασίλειο. Για την περίθαλψη στο ΕΣΥ πρέπει κάποιος να απευθυνθεί κατά αρχήν σε γιατρό
γενικής ιατρικής (General Practitioner GP) της επιλογής του, ο οποίος µπορεί να του
προµηθεύσει ένα απλό δελτίο εγγραφής στο σύστηµα (NHS card) και να τον εξετάσει δωρεάν.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση στο Ηνωµένο Βασίλειο
µπορεί κάποιος να αναζητήσει στις πιο κάτω ιστοσελίδες:
http://www.dwp.gov.uk/

Υπουργείο Εργασίας και συντάξεων
- The Department for Work and Pensions:
http://www.thepensionservice.gov.uk/
Η υπηρεσία συντάξεων (Pension Service) τµήµα του Υπουργείου Εργασίας και συντάξεων:
http://www.pensionguide.gov.uk/
Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας συντάξεων. Προσφέρει αναλυτικούς ενηµερωτικούς οδηγούς σε απλά Αγγλικά
για όλα σχεδόν τα συνταξιοδοτικά σχήµατα:
http://www.inlandrevenue.gov.uk/nic/index.htm
Πληροφορίες για της εισφορές (National Contributions) του ΕΣΑ που συλλέγονται από την Inland Revenue
http://www.opas.org.uk/
Pensions Advisory service – Υπηρεσία παροχής συµβουλών για θέµατα ιδιωτικής ασφάλισης:
Τηλ. 0845 601 2923
http://www.citizensadvice.org.uk/
Υπηρεσία που προσφέρει βοήθεια και για θέµατα συντάξεων: http://www.nhs.uk/
Πληροφορίες σχετικά µε της υπηρεσίες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας: http://www.nhsdirect.nhs.uk/
Πηγές
Υπουργείο Εργασίας και συντάξεων - The Department for Work and Pensions: http://www.dwp.gov.uk/
Η υπηρεσία συντάξεων (Pension Service) τµήµα του Υπουργείου Εργασίας και συντάξεων:
http://www.thepensionservice.gov.uk/
Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας συντάξεων: http://www.pensionguide.gov.uk/
Inland Revenue: http://www.inlandrevenue.gov.uk/nic/index.htm
Social Security Committee Publications - Social Security, Fifth Report:
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199900/cmselect/cmsocsec/56/5602.htm
Εθνικό Συστήµατος Υγείας: http://www.nhs.uk/
Ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
http://citizens.eu.int/
http://europa.eu.int/public-services/
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/
http://www.eurocadres.org/mobilnet/

1.6. Φορολόγηση µηχανικών
Η αρµόδια υπηρεσία για τον υπολογισµό και τη συλλογή των φόρων στο Ηνωµένο Βασίλειο
είναι η Inland Revenue. Η Inland Revenue λειτουργεί κάτω από τη γενική κατεύθυνση του
Υπουργείου Οικονοµικών µε κύριο αντικείµενο, µεταξύ άλλων, την αποτελεσµατική διαχείριση
του συστήµατος συλλογής των άµεσων φόρων (direct taxes) και των εισφορών κρατικής
ασφάλισης (national insurance contributions).
Το καθεστώς φορολόγησης των µηχανικών και αρχιτεκτόνων στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι
κοινό µε το γενικό καθεστώς άµεσης φορολόγησης που ισχύει για κάθε κάτοικο του Ηνωµένου
Βασιλείου, ο οποίος οφείλει να καταβάλλει φόρο εισοδήµατος για όλα τα εισοδήµατα που
αποκτά στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην αλλοδαπή.
Γενικά οι φόροι στο Ηνωµένο Βασίλειο µπορούν να χωρισθούν στις εξής κατηγορίες:
Φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων (Income tax)
Αφορά εισοδήµατα από άσκηση ελευθέρου επαγγέλµατος, εισοδήµατα από µισθούς,
συντάξεις, µερίσµατα, κ.α.
Εταιρικός Φόρος (Corporate tax)
Υπόχρεοι εταιρικού φόρου είναι οι εταιρείες και οι δηµόσιες επιχειρήσεις. Ο εταιρικός φόρος
υπολογίζεται βάσει των κερδών της εταιρίας για συγκεκριµένη φορολογική περίοδο (6 Απριλίου
έως 5 Απριλίου).
Φόρος κληρονοµιάς (Inheritance tax)

Ο φόρος κληρονοµιάς υπολογίζεται επί της αξίας της περιουσίας του αποβιώσαντος, καθώς
και για ορισµένες µεταβιβάσεις µεταξύ ζώντων, αλλά µόνον εάν η αξία υπερβαίνει ένα ορισµένο
ποσό.
Φόρος κεφαλαίου (Capital gains tax)
Αφορά τα κέρδη κεφαλαίου που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού
έτους και στο βαθµό που τα κέρδη αυτά υπερβαίνουν ένα ορισµένο ελάχιστο ποσό.
Χαρτόσηµα (Stamp duties)
Επιβάλλονται τέλη χαρτοσήµου επί των νοµικών και εµπορικών εγγράφων καθώς και επί
ορισµένων συναλλαγών, όπως η αγορά ή η µίσθωση ακινήτου.
Γενικά δεν υπάρχουν επιπλέον τοπικοί φόροι εισοδήµατος. Η φορολογία σε τοπικό επίπεδο
λαµβάνει τη µορφή ενός φόρου κατοικίας, ο οποίος βασίζεται στην αξία της κατοικίας και στην
υπόθεση ότι διαβιούν στο χώρο αυτό δύο ενήλικες. Προβλέπεται έκπτωση φόρου σε περίπτωση
που κατοικεί ένας µόνο ενήλικας.
Για την µεγαλύτερη κατηγορία των εργαζοµένων και των συνταξιούχων, τα εισοδήµατα των
οποίων προέρχονται από µισθούς ή συντάξεις, ο φόρος (Income tax) υπολογίζεται και
παρακρατείται από τον εργοδότη και καταβάλλεται στην εφορία στο πλαίσιο συστήµατος, το
οποίο είναι γνωστό ως Pay As You Earn (PAYE). Πολλές φορές µετά από αυτή τη διαδικασία
δεν απαιτείται υποβολή φορολογικής δήλωσης (tax return) ή επιπλέον καταβολές.
Σε περίπτωση που υπάρχουν εισοδήµατα από άλλες πηγές περά από µισθούς και συντάξεις,
π.χ. εισοδήµατα από άσκηση του ελευθέρου επαγγέλµατος, µπορεί επιπλέον να χρειάζεται να
συµπληρωθεί φορολογική δήλωση µετά τη λήξη του φορολογικού έτους προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι καταβλήθηκε το ακριβές ποσό του φόρου. Για τους φορολογούµενους που
υποβάλλουν φορολογική δήλωση, το Ηνωµένο Βασίλειο έχει θεσπίσει από το 1997 και µετά, ένα
σύστηµα για τον υπολογισµό του φόρου, το οποίο ονοµάζεται σύστηµα «αυτοαποτίµησης» Self
Assessment. Βάσει αυτού του συστήµατος στη φορολογική δήλωση περιλαµβάνονται όλες οι
λεπτοµέρειες σχετικά µε το εισόδηµα, τα κέρδη κεφαλαίου, αλλά και οποιεσδήποτε
φοροαπαλλαγές. Από τα στοιχεία αυτά θα καθοριστεί, καταρχάς, το ποσό του φόρου που θα
πρέπει να καταβληθεί (το ποσό αυτό υπόκειται σε οποιοδήποτε τυχόν περαιτέρω έλεγχο). Η
φορολογική υπηρεσία θα υπολογίσει το φόρο για λογαριασµό σας, ή εφόσον το επιθυµείτε
µπορείτε να τον υπολογίσετε ο ίδιος.
Αυτή η διαδικασία αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες αλλά και τους συνέταιρους
σε µία επιχείρηση, καθώς και όλους όσους υπόκεινται σε ιδιαίτερο ή περίπλοκο φορολογικό
καθεστώς.
Στον πίνακα ΙΙΙ δίνονται οι βασικές εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδηµα που ισχύουν για
τις περιόδους 2002-03 και 2003-04, όπως και οι φορολογικές κλίµακες που ισχύουν για τις ίδιες
περιόδους.

Πιν. ΙΙΙ.
Income tax allowances

2002-03
(£)

2003-04 (£)

Personal allowance (Ατοµική Έκπτωση)

4 615

4 615

Personal allowance for people aged 65-74

6 100

6 610

Personal allowance for people aged 75 and over 6 370

6 720

Income limit for age-related allowances

17 900

18 300

Married couple’s allowance for people born
before 6 April 1935

5 465

5 565

Married couple’s allowance - aged 75 or more

5 535

5 635

Minimum amount of married couple’s allowance 2 110

2 150

Children’s tax credit

5 290

abolished replaced by Tax credits

Children's tax credit - baby rate

10 490

abolished replaced by Tax credits

Blind person’s allowance

1 480

1 510

(Εκπτώσεις Φορολογητέου Εισοδήµατος)

The rate of relief for the continuing married couple’s allowance and maintenance relief for
people born before 6 April 1935, and for the children’s tax credit, is 10%.
Taxable bands 2002-03 (£) Taxable bands 2003-04 (£)
(Κλίµακες Φορολόγησης) (Κλίµακες Φορολόγησης)
Οι κλίµακες Φορολόγησης αφορούν τα ποσά µετά το αφορολόγητο όριο του κάθε
φορολογούµενου (Personal allowance ή άλλο)
Starting rate 10%

0 – 1920

0 - 1960

Basic rate 22%

1921–29900

1961 – 30500

Higher rate 40%

Over 29900

Over 30500

Πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για το καθεστώς φορολόγησης, το
αν κάποιος θεωρείται «κάτοικος» του Ηνωµένου Βασιλείου ανεξαρτήτως υπηκοότητας.
Γενικά κάποιος θεωρείται κάτοικος του Ηνωµένου Βασιλείου, εάν κατοικεί σε αυτό πάνω
από 183 ηµέρες σε ένα φορολογικό έτος ή σε διάρκεια τεσσάρων ετών επισκέπτεται
κατά µέσο όρο 91 ηµέρες ή περισσότερες την χώρα κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών.
Επειδή όµως οι προϋποθέσεις που καθορίζουν µε ακρίβεια το φορολογικό καθεστώς
ενός εργαζόµενου στο Ηνωµένο Βασίλειο που πιθανόν δεν είναι µόνιµα εγκατεστηµένος
στην χώρα είναι πολύπλοκες, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη η άµεση επικοινωνία µε τις
υπηρεσίες της Inland Revenue
Πάντως οι περιπτώσεις διπλής φορολόγησης για το ίδιο εισόδηµα σε διαφορετικές
χώρες αποφεύγεται βάση διακρατικών συµφωνιών (Double Taxation Agreements) που
έχει υπογράψει το Ηνωµένο Βασίλειο µε όλα τα υπόλοιπα κράτη µέλη της Ε.Ε.

Πληροφορίες γύρω από τη φορολόγηση µη–κατοίκων του Ηνωµένου Βασιλείου
µπορούν να βρεθούν στις ιστοσελίδες της Inland Revenue και ιδιαίτερα στο αρµόδιο
τµήµα Centre for Non-Residents (CNR)- http://www.inlandrevenue.gov.uk/cnr/index.htm.
Πληροφορίες για το ζήτηµα της διπλής φορολόγησης και για τις σχετικές διακρατικές
συµφωνίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.inlandrevenue.gov.uk/si/double.htm και
στους αναλυτικούς οδηγούς που έχει εκδώσει η Inland Revenue σε απλά Αγγλικά και
περιλαµβάνονται στον πιο κάτω πίνακα:
IR20

Residents and non-residents - liability to tax in the United Kingdom'

INTM150000

Principles of Double Taxation Relief and Introduction to Double Taxation
Agreements

INTM159000

OECD Model Tax Convention and Commentary

INTM160000

Double Taxation Relief

Για περισσότερες πληροφορίες είναι απαραίτητη η επικοινωνία µε το Centre for NonResidents της Inland Revenue στα τηλέφωνα 0151 472 6196 ή +44 151 472 6196 για
άτοµα εκτός Ηνωµένου Βασιλείου.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) - Value Added Tax
(VAT) είναι 17.5% µε κάποιες εξαιρέσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας υπάρχουν στην υπηρεσία HM Castoms and Excise http://www.hmce.gov.uk/

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήµατος σχετικού µε τον τρόπο αντιµετώπισης
των φορολογικών υποθέσεων ενός εργαζόµενου στο Ηνωµένο Βασίλειο, αυτός πρέπει
να επικοινωνεί µε την φορολογική υπηρεσία (Inland Revenue) προκειµένου να εξευρεθεί
λύση. Εάν η εν λόγω υπηρεσία δεν επιλύσει ικανοποιητικά το πρόβληµα µπορεί να
ζητηθεί

η

παρέµβαση

του

φορολογικού

δικαστή

(Revenue

Adjudicator,

www.adjudicatorsoffice.gov.uk/ )
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε φορολογικά θέµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο µπορεί
κάποιος να αναζητήσει στην πιο κάτω ιστοσελίδα: http://www.inlandrevenue.gov.uk/. Η
ιστοσελίδα της Inland Revenue περιέχει πληροφορίες για φορολογικά θέµατα που

αφορούν εργαζόµενους, εργοδότες, εταιρίες, φορολογικά θέµατα κατοίκων ή µηκατοίκων του Ηνωµένου Βασιλείου, θέµατα διπλής φορολόγησης κ.α.
Πηγές
Inland Revenue
http://www.inlandrevenue.gov.uk/
Ιστοσελίδες της ευρωπαϊκής ένωσης
http://citizens.eu.int/
http://europa.eu.int/public-services/
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/
http://www.eurocadres.org/mobilnet/

1.7. Παραµεθόριοι εργαζόµενοι (µηχανικοί)
Η φορολογική µεταχείριση των παραµεθόριων εργαζοµένων δηλαδή των ατόµων που
εργάζονται στο Ηνωµένο Βασίλειο χωρίς να διαµένουν στη χώρα, είναι µάλλον πολύπλοκη. Για
το λόγο αυτό είναι προτιµότερο να απευθυνθεί κάποιος κατευθείαν στην τοπική φορολογική σας
υπηρεσία ή στο Centre for Non-Residents της Inland Revenue στα τηλέφωνα 0151 472

6196 ή +44 151 472 6196 για άτοµα εκτός Ηνωµένου Βασιλείου.
Πάντως γενικά και στις περιπτώσεις των Παραµεθόριων εργαζοµένων το Ηνωµένο
Βασίλειο έχει συνήθως το δικαίωµα να φορολογήσει το εισόδηµα που προέρχεται από την
απασχόληση του εργαζόµενου λαµβάνοντας υπόψη τις συνήθεις φοροαπαλλαγές. Ο φόρος
παρακρατείται στην πηγή (σύστηµα Pay As You Earn - PAYE). Φορολογική δήλωση
υποβάλλεται µόνο σε πιο πολύπλοκες υποθέσεις. Για εκείνους που υποβάλλουν φορολογικές
δηλώσεις ισχύει το σύστηµα της «αυτοαποτίµησης» (Self Assessment) όπως αναφέρθηκε πιο
πάνω.

1.8. Σχόλια-Παρατηρήσεις
Το Η.Β. είναι εδώ και εκατονταετίες µία ανεπτυγµένη βιοµηχανική χώρα µε εύρωστο
κατασκευαστικό τοµέα και ανεπτυγµένο τον τοµέα της πληροφορικής (ΙΤ) παρόλη την
κρίση που αντιµετώπισε διεθνώς τα τελευταία χρόνια ο κλάδος. Επίσης, η παραµονή της
χώρας µεταξύ των χωρών της Ε.Ε που βρίσκονται στην κορυφή στους τοµείς της
έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογίας, αποτελεί κυρίαρχο εθνικό στόχο. Εποµένως, το
Η.Β. µπορεί να δώσει ευκαιρίες εργασίας σε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό
(µηχανικούς, πληροφορικούς κ.α.), το οποίο όµως πρέπει να είναι προετοιµασµένο να
εργασθεί σε µία διεθνοποιηµένη και ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ
Γενικές πληροφορίες για την χώρα
The British council: http://www.britishcouncil.org/, http://www.i-uk.com/
Κόστος ζωής
The British council: http://www.britishcouncil.org/
Hobsons: http://www.studyuk.hobsons.com/disp_page.cfm?pageID=61
University of Leeds: http://www.leeds.ac.uk/students/cost_of_living_international.htm
Εξεύρεση στέγης
The researcher’s Mobility Portal: http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm
Ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ένωσης: http://www.eurocadres.org/mobilnet/
Εκµάθηση γλώσσας (links)
The Department for Education and Skills: http://www.dfes.gov.uk/index.htm
http://www.waytolearn.co.uk/
BBC΄s Learning English website: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.learnenglish.org.uk/
The British council: http://www.britishcouncil.org/english/index.htm
The researcher’s Mobility Portal: http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm
http://migrationexpert.co.uk
Εκπαίδευση για τα παιδιά
The Department for Education and Skills: http://www.dfes.gov.uk/index.htm
UK Online: Guide to the Education System: http://www.ukonline.gov.uk/
Πληροφορίες σχετικά µε την εισαγωγή σε κολέγια και πανεπιστήµια στο Η.Β.: http://www.ucas.ac.uk/
Ιστοσελίδες της ευρωπαϊκής ένωσης: http://europa.eu.int/public-services/,
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/
Τρόποι εξεύρεσης εργασίας
Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (eures): http://europa.eu.int/eures/index.jsp
Jobcentres: http://www.jobcentreplus.gov.uk/
Ιστοσελίδες της ευρωπαϊκής ένωσης:
http://citizens.eu.int/
http://europa.eu.int/public-services/
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/
Ειδικότητες µε ιδιαίτερη ζήτηση
Engineering Council EC(UK)
http://www.engc.org.uk/
Τhe engineering and technology board 2003 survey of registered engineers – full report:
http://www.engc.org.uk/who_we_are/2003_Survey_Reg_Engineers_Full_Report.pdf
Ανεργία
Jobcentreplus: www.jobcentreplus.gov.uk
Department of work and pension: www.dwp.gov.uk
∆ικαιώµατα εργαζοµένων
Υπουργείο Εργασίας και Βιοµηχανίας (Department of Trade and Industry): www.dti.gov.uk/er/regs.htm
Trade Union Confederation (TUC): www.tuc.org.uk
Εκπροσώπηση µηχανικών
The Engineering Council (UK): http://www.engc.org.uk/
Εκπροσώπηση Αρχιτεκτόνων
Architect΄s Registration Board (ARB): http://www.arb.org.uk/
Προϋποθέσεις για την άσκηση του Επαγγέλµατος
Μηχανικοί
Οδηγός για τους χρήστες του γενικού συστήµατος για την αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications/guideen.pdf
Ιστοσελίδες της ευρωπαϊκής ένωσης:
http://citizens.eu.int/
http://europa.eu.int/public-services/
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/
http://www.eurocadres.org/mobilnet/
The engineering council – EC(UK): http://www.engc.org.uk/
Department for Education and Skills (Υπουργείο Παιδείας): http://www.dfes.gov.uk/index.htm
Συµβούλιο επαγγελµατικής ισοτιµίας στην Ελλάδα: http://www.srpq.gr/
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας: http://portal.tee.gr/
Αρχιτέκτονες
Ιστοσελίδες της ευρωπαϊκής ένωσης:
http://citizens.eu.int/
http://europa.eu.int/public-services/
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/
http://www.eurocadres.org/mobilnet/
The engineering council – EC(UK): http://www.engc.org.uk/
Architects Registration Board: http://www.arb.org.uk/
The Royal Institute of British Architects: http://www.riba.org/
Department for Education and Skills (Υπουργείο Παιδείας): http://www.dfes.gov.uk/index.htm
Συµβούλιο επαγγελµατικής ισοτιµίας στην Ελλάδα: http://www.srpq.gr/
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας: http://portal.tee.gr/
Ασφάλιση µηχανικών
Υπουργείο Εργασίας και συντάξεων - The Department for Work and Pensions: http://www.dwp.gov.uk/
Η υπηρεσία συντάξεων (Pension Service) τµήµα του Υπουργείου Εργασίας και συντάξεων:
http://www.thepensionservice.gov.uk/
Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας συντάξεων: http://www.pensionguide.gov.uk/
Inland Revenue: http://www.inlandrevenue.gov.uk/nic/index.htm
Social Security Committee Publications - Social Security, Fifth Report:
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199900/cmselect/cmsocsec/56/5602.htm
Εθνικό Συστήµατος Υγείας: http://www.nhs.uk/
Ιστοσελίδες της ευρωπαϊκής ένωσης:
http://citizens.eu.int/
http://europa.eu.int/public-services/
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/
http://www.eurocadres.org/mobilnet/
Φορολόγηση µηχανικών
Inland Revenue: http://www.inlandrevenue.gov.uk/
Ιστοσελίδες της ευρωπαϊκής ένωσης:
http://citizens.eu.int/
http://europa.eu.int/public-services/
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/
http://www.eurocadres.org/mobilnet/

