ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
1.1. Λίγα λόγια για τη χώρα
Η Ιρλανδία βρίσκεται στα δυτικά της Μεγάλης Βρετανίας, καλύπτει 83.270
τετραγωνικά χιλιόµετρα και ο πληθυσµός της ανέρχεται περίπου στα πέντε
εκατοµµύρια. Μέχρι το 1922, η Ιρλανδία αποτελούσε τµήµα του Ηνωµένου
Βασιλείου µε πρωτεύουσα το ∆ουβλίνο. Το πολίτευµα της Ιρλανδίας είναι
κοινοβουλευτική δηµοκρατία και διαθέτει γραπτό σύνταγµα, σε αντίθεση µε τη
Μεγάλη Βρετανία. Η Ιρλανδία αποτελεί µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι
υπήκοοι της Ιρλανδίας δύνανται να διαβιώνουν και να εργάζονται σε οποιοδήποτε
κράτος-µέλος της Ευρωπ. Ένωσης. Επίσηµη γλώσσα του κράτους είναι τα
αγγλικά. Η οικονοµία της Ιρλανδίας βασίζεται στη γεωργία, η οποία αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα και στο εξαγωγικό εµπόριο. Σηµαντικές επενδύσεις έχουν
γίνει στις υψηλές τεχνολογίες και τη βιοτεχνολογία και µε τον τρόπο αυτό η
Ιρλανδία έχει περάσει στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα έχει πρεσβεία στην Ιρλανδία και η σχετική πληροφορία βρίσκεται στον
παρακάτω πίνακα.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΟ ∆ΟΥΒΛΙΝΟ
∆/νση : 1 Upper Pembroke Street, Dublin 2
Τηλ. : (003531) 6767254-5 - Fax : 6618892
E-mail : dubgremb@eircom.net
Επικεφαλής Αρχής : ΠΙΣΠΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στην Ιρλανδία υπάρχουν όλες οι πολυεθνικές Τράπεζες και 15 εθνικές.
Παρακάτω παρουσιάζονται µερικοί χρήσιµοι ιστοχώροι Τραπεζών της Ιρλανδίας:
http://www.ulsterbank.com/
http://www.privatebanking.ie/
http://www.international.boi.ie/
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Οι κάτοικοι της Ιρλανδίας µπορούν να βλέπουν δορυφορική τηλεόραση
πληρώνοντας κάποια µόνιµη µηνιαία συνδροµή ή να βλέπουν τα εθνικά κανάλια
δωρεάν. Παρακάτω δίνονται κάποια χρήσιµα web sites Ιρλανδικών τηλεοπτικών
καναλιών, όπου µπορεί κανείς να βρεί ποικίλη πληροφόρηση και νέα για τη
χώρα.
http://www.channel4.co.uk/
http://www.rte.ie/
1.1.1. Συνθήκες και ποιότητα ζωής
•

κόστος ζωής

Το κόστος ζωής στην Ιρλανδία διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Στην περιοχή
του ∆ουβλίνου, το οποίο είναι και η πρωτεύουσα της χώρας, οι τιµές είναι
σηµαντικά υψηλότερες. Το κόστος ζωής στην Ιρλανδία είναι πολύ πιο πάνω από
τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και πιστεύεται πως είναι από τις
ακριβότερες χώρες αυτής. Χαρακτηριστικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα µέσο
κόστος ζωής ανά εβδοµάδα, το οποίο περιλαµβάνει βασικά είδη διατροφής,
ένδυσης και λογαριασµούς ηλεκτρικού-νερού, κλπ κυµαίνεται από 190 € µέχρι
όσο µπορεί να διαθέσει ο καθένας. Ένας µέσος όρος για το ετήσιο κόστος ζωής
στην Ιρλανδία κυµαίνεται, σύµφωνα µε διαθέσιµα στοιχεία, στις 11.716 λίρες
Ιρλανδίας. Θα πρέπει όµως να τονιστεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι
µισθοί είναι αρκετά υψηλοί, συγκρινόµενοι µε τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
•

εξεύρεση στέγης

Η εξεύρεση στέγης σχετίζεται µε τις ανάγκες του καθένα και το διαθέσιµο
κεφάλαιο του. Στην Ιρλανδία η εξεύρεση στέγης δεν είναι πάντα εύκολη, ενώ
εξαρτάται σηµαντικά από περιοχή σε περιοχή. Οι δυνατότητες που έχει κάποιος
είναι είτε η αγορά είτε η ενοικίαση κατοικίας, κάτι το οποίο σχετίζεται µε το χρόνο
παραµονής στη χώρα, τις οικονοµικές του δυνατότητες ακόµη και τις επενδυτικές
του επιλογές.
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Οι κατοικίες συνήθως ενοικιάζονται επιπλωµένες και οι τιµές κυµαίνονται από 900
– 1300 € το µήνα για µια οικογένεια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι περίοδοι
ενοικίασης άλλοτε είναι καθορισµένες και άλλοτε όχι, ενώ σε κάθε περίπτωση
ενοικίασης καλό θα είναι να γίνεται από τον ενδιαφερόµενο διαπραγµάτευση των
όρων ενοικίασης της κατοικίας.
Η αγορά κατοικίας στην Ιρλανδία αποτελεί µια άλλη εναλλακτική λύση για την
περίπτωση µακρόχρονης παραµονής και ξεκινά από τις 200.000 €, ενώ σε
ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να φτάσει τα 320.000 €. Στην Ιρλανδία, η αγορά
κατοικίας συνηθίζεται περισσότερο από την ενοικίαση και τη διευκολύνουν το
ολοκληρωµένο νοµικό και φορολογικό σύστηµα.
Η εξεύρεση στέγης µπορεί να γίνει µε αναζήτηση είτε στις τοπικές εφηµερίδες,
που χρησιµοποιούνται ευρέως για τη διαφήµισή των διαθέσιµων κατοικιών για
ενοικίαση αλλά και για αγορά, είτε µέσω των µεσιτικών γραφείων ESTATE
AGENTS.
Τα µεσιτικά γραφεία διαχειρίζονται ορισµένες υποθέσεις ενοικίασης, συχνότερα
όµως ασχολούνται µε αγοραπωλησίες, για τις οποίες χρησιµοποιούνται και πάλι
οι εφηµερίδες.

Για την εξεύρεση στέγης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν πληροφορίες σε:

− Μεσιτικά γραφεία ή πλειστηριαστές. Στα γραφεία αυτά ο
ενδιαφερόµενος απευθύνεται για την αγορά ακινήτου. Ο όρος
πλειστηριαστές έχει επικρατήσει παρόλο που τα περισσότερα σπίτια
στην Ιρλανδία δε πωλούνται µε τη µέθοδο αυτή. Απαιτείται όµως τα
µεσιτικά γραφεία να έχουν άδεια πλειστηριαστή. Η αγορά κατοικίας
δια µέσου µεσιτικών γραφείων συνεπάγεται και ποσοστιαία αµοιβή
αυτών, όπως επίσης και εγγύηση, µέχρι την απόκτηση του τίτλου
αγοράς και εξόφληση του συνολικού ποσού οφειλής.

Ιστοχώροι µεσιτικών γραφείων, πλειστηριαστών:

3

http://www.daft.ie/
http://www.emeraldauctioneers.com/
http://www.eurobond.ie/
http://www.mortonandflanagan.com/
http://www.internet-ireland.ie/rmac/
http://www.hok.ie/
http://www.christiesestates.com/
http://www.craddockestates.com/
http://www.internet-ireland.ie/rmac/
http://www.burkewall.com/
http://www.tomobrien.net/

− Μέσα µαζικής ενηµέρωσης. Πληροφορίες για την εξεύρεση στέγης
υπάρχουν άφθονες στο διαδίκτυο, στους δικτυακούς τόπους των
µεγάλων µεσιτικών γραφείων. Η µεγαλύτερη εφηµερίδα στην
Ιρλανδία είναι οι Irish Times (www.ireland.com), στην οποία µπορεί
κανείς να βρεί αρκετά µεγάλη πληροφόρηση για την εξεύρεση
στέγης.
Ιστοχώροι εφηµερίδων για την αναζήτηση στέγης:
http://www.irelandonsunday.com/
http://www.independent.ie/
http://www.tribune.ie/
Τέλος, για λίγες ηµέρες, µπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί και σε κάποιο
ξενοδοχείο της αρεσκείας του, το οποίο µπορεί να κλείσει και µέσω Internet. Π.χ.
βλέπε τον ακόλουθο ιστοχώρο: http://www.dublinhotels.com/

•

εκµάθηση γλώσσας
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Οι δύο επίσηµες γλώσσες είναι η ιρλανδική και η αγγλική, από τις οποίες
συνήθως απαραίτητη είναι µόνο η αγγλική. Η ιρλανδική γλώσσα είναι
υποχρεωτική για πολλές θέσεις διδασκαλίας και για ορισµένες κρατικές θέσεις. Η
εκµάθηση της γλώσσας µπορεί να γίνει σε σχολεία και πανεπιστήµια.
Στον επίσηµο ιστοχώρο της κυβέρνησης, όπου φιλοξενείται και το Υπουργείο
Παιδείας της Ιρλανδίας, µπορεί κανείς να βρει σχετικές

πληροφορίες για

προγράµµατα εκµάθησης της γλώσσας.
http://www.education.ie/
Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι τα περισσότερα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της
Ιρλανδίας παρέχουν τη δυνατότητα της εκµάθησης της αγγλικής γλώσσας.
National University of Ireland, Galway
National University of Ireland, Mavnooth
University College Cork
University College Dublin
University of Limerick
Dublin City University

www.ucg.ie
www.may.ie
www.ucc.ie
www.ucd.ie
www.ul.ie
www.dcu.ie

Επίσης, µια σειρά από ιδιωτικές σχολές και φροντιστήρια παρέχουν τη
δυνατότητα της εκµάθησης της αγγλικής γλώσσας σε τµήµατα τα οποία
λειτουργούν συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Άλλα χρήσιµα σχετικά links:
http://www.lci.ie/
http://indigo.ie/~modlang
http://www.dse.ie/dse/
http://www.learnenglishinireland.com/
http://www.mli-ireland.com/
http://www.colaistechonnacht.com/
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•

εκπαίδευση για τα παιδιά

Η Ιρλανδία προσφέρει ένα ευρύ φάσµα εκπαιδευτικών επιλογών. Η υποχρεωτική
εκπαίδευση για τα παιδιά ξεκινά από την ηλικία των 6 ετών και ολοκληρώνεται µε
την ολοκλήρωση δύο ετών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ο µέσος όρος ηλικίας
των παιδιών στην Ιρλανδία όταν αυτά ξεκινούν το σχολείο είναι η ηλικία των 4
ετών. Η Ιρλανδία είναι η µόνη χώρα της Ε.Ε. που έχει τόσο πολύ αναπτυγµένη
την προσχολική εκπαίδευση, η οποία µάλιστα επιχορηγείται γενναία από το
Κράτος.
Η εκπαίδευση στην Ιρλανδία παρέχεται δωρεάν από τα κρατικά ιδρύµατα µέχρι το
πανεπιστηµιακό επίπεδο, όπως και στη λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει
προσθέτως

και

ένα

εκτεταµένο

δίκτυο

ιδιωτικών

σχολείων,

τα

οποία

χρηµατοδοτούνται ταυτόχρονα από το κράτος και τους γονείς και τα οποία
παραδοσιακά διατηρούν στενούς δεσµούς µε την Εκκλησία. Το υπάρχον δίκτυο
σχολείων µπορεί κανείς να το επισκεφθεί µέσω του δικτυακού ιστοχώρου
www.scoilnet.ie , ενώ άλλες πρόσθετες πληροφορίες για την εκπαίδευση στην
Ιρλανδία µπορεί κανείς να αντλήσει µέσω του www.skool.ie
Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση διαθέτει περίπου 3.200 σχολεία, στα οποία
φιλοξενούνται σήµερα περί τα 450.000 παιδιά. Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση
απαριθµεί 750 σχολεία, µε περισσότερους από 360.000 µαθητές ανά έτος.
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ιρλανδία είναι πάρα πολύ ανεπτυγµένη. Κάθε
έτος

φοιτούν

σ’

αυτήν

περίπου

100.000

φοιτητές.

Στα

πανεπιστήµια

καταβάλλονται δίδακτρα, παρόλο που αυτά λαµβάνουν µεγάλες κρατικές
επιχορηγήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις χορηγούνται ορισµένες υποτροφίες,
µόνο όµως κάτω από αυστηρά καθορισµένα επίπεδα εισοδήµατος και κυρίως για
µεταπτυχιακές σπουδές. Οι σχετικές χορηγήσεις ελέγχονται κάθε χρόνο.
Σηµαντικές πληροφορίες για την τριτοβάθµια εκπαίδευση υπάρχουν στο
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www.qualifex.ie , ενώ αιτήσεις για τις σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
µπορούν να γίνονται µέσω του www.cao.ie.

www.tcd.ie - Πανεπιστήµιο ∆ουβλίνου
www.ucc.ie Κολέγιο Cork
www.dit.ie Ινστιτούτο Τεχνολογίας
www.irlgov.ie/educ Υπουργείο Παιδείας

Τέλος, υπάρχουν και αρκετά προγράµµατα κατάρτισης, για όσους εγκαταλείπουν
το σχολείο πριν ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση. Πληροφορίες µπορεί
κανείς να αναζητήσει στο http://www.youthreach.ie/

1.1.2. Συνθήκες εργασίας
•

Τρόποι εξεύρεσης εργασίας

Η αναζήτηση της εργασίας στην Ιρλανδία γίνεται µε όλα τα γνωστά µέσα, τα
οποία υπάρχουν και στις υπόλοιπες χώρες της Κοινότητας, όπως λ.χ. µέσω
εφηµερίδων, δικτυακών µηχανών αναζήτησης, γραφείων εύρεσης εργασίας, κλπ.
Για την εξεύρεση εργασίας, ειδικότερες πληροφορίες µπορεί να πάρει κανείς από:

!

Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης.

!

Τα διάφορα επαγγελµατικά σωµατεία.

!

Εθνικά έγγραφα, τον Ιρλανδικό τύπο, τα Ιρλανδικά περιοδικά.

!

Τα κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Χαρακτηριστικά, µπορεί κάποιος ενδιαφερόµενος να αναζητήσει εργασία µέσω
των παρακάτω δικτυακών τόπων:
http://www.fas.ie/jbframe.htm
http://www.careerdirections.ie/
Σηµαντική είναι και η υπηρεσία που παρέχεται από το EURES EURopean
Employment Services), το οποίο περιλαµβάνει ένα τµήµα που ειδικεύεται στις
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διεθνείς προσλήψεις. Στην Ιρλανδία η πρόσβαση στην Υπηρεσία EURES µπορεί
να

γίνει

µέσω

οποιουδήποτε

Κέντρου

Απασχόλησης

FAS.

Ο

κάθε

ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει απευθείας αίτηση στην επιχείρηση ή τον
οργανισµό που τον ενδιαφέρει.
Στην Ιρλανδία υπάρχει και η δηµόσια υπηρεσία για την απασχόληση που
διοικείται από τον FAS (Foras Aiseanna Saothair) και είναι υπόλογη στο
Υπουργείο Επιχειρήσεων και Απασχόλησης (Department of Enterprise and
Employment) http://www.entemp.ie/. Ο FAS διαχειρίζεται ταυτόχρονα ένα δίκτυο
δηµοσίων υπηρεσιών για την απασχόληση και ένα δίκτυο κέντρων κατάρτισης.
Το δίκτυο δηµοσίων υπηρεσιών καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.
Ο οργανισµός αυτός διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ιρλανδική αγορά
εργασίας, καθώς προσφέρει σηµαντική εξυπηρέτηση στους αιτούντες για θέσεις
απασχόλησης, υπό µορφή παροχής πληροφοριών και συµβουλών. Υπάρχει και
το ενδεχόµενο επιλογής της εγγραφής στον FAS, καθώς τότε παρέχεται στον
εγγραφέντα η δυνατότητα πρόσβασης σε πολυάριθµα προγράµµατα κατάρτισης
και απασχόλησης που αφορούν τον προσδιορισµό, την προετοιµασία και την
εξασφάλιση θέσης απασχόλησης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εγγραφή δεν
είναι απαραίτητη για τη λήψη πληροφοριών και συµβουλών.
Κεντρικά κέντρα πληροφόρησης κοινού που βρίσκονται στο ∆ουβλίνο.
Citizens Information Centre
Parish Hall
Donabate
Co. Dublin
Tel: +353 1 8406877
Fax: +353 1 8409714
email: swords.cic@comhairle.ie
www: N/A
Opening hours: Wed 11.00-12.00.
Citizens Information Centre
35 North Frederick Street
Dublin 1
Tel: +353 1 8723800
Fax: +353 1 8783629
email: nad@iol.ie
www: http://www.nadp.ie
Opening hours: Mon-Fri 9.00.5.00.
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Σηµαντικό ρόλο για την εξεύρεση εργασίας στην Ιρλανδία παίζουν και τα ιδιωτικά
γραφεία ευρέσεως εργασίας, τα οποία επικεντρώνονται συνήθως σε θέσεις
εργασίας γραφείου ή προσωρινής απασχόλησης. Τα γραφεία αυτά είναι
εξαιρετικά ενηµερωµένα και δικτυωµένα. Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναφορά ότι
σε όλα τα Πανεπιστήµια διατίθενται υπηρεσίες συµβούλου για θέµατα εξεύρεσης
εργασίας, µέσα από επαγγελµατικά οργανωµένες παρουσιάσεις επιχειρήσεων
και συνεντεύξεις, που λαµβάνουν χώρα στο χώρο των Πανεπιστηµίων.
Μερικές χρήσιµες διευθύνσεις για εξεύρεση εργασίας στην Ιρλανδία είναι οι εξής:
http://www.irishbarstaff.com/
http://www.rfc.ie/
http://www.skillsgroup.ie/
http://www.dbrecruitment.ie/
http://www.softskills.ie/
http://www.1-800people.com/
http://www.parc-group.com/
http://www.cmi-recruitment.ie/
•

Ειδικότητες µε ιδιαίτερη ζήτηση

Στην Ιρλανδία, οι ειδικότητες µε σηµαντική ζήτηση είναι γύρω από τον χώρο της
υψηλής τεχνολογίας. Η Ιρλανδία έχοντας προωθήσει σηµαντική ενίσχυση των
τοµέων της βιοτεχνολογίας και της υψηλής τεχνολογίας έχει επιτύχει σηµαντικούς
ρυθµούς ανάπτυξης. Σηµαντικές πληροφορίες για τα εν λόγω θέµατα µπορεί
κανείς να αντλήσει από τον παρακάτω ιστοχώρο:
http://www.fas.ie/jbframe.htm
•

Ανεργία

Στην Ιρλανδία και σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της Κοινότητας, η ανεργία
ήταν αρκετά υψηλή. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στην ταχεία αύξηση του
διαθέσιµου εργατικού δυναµικού (παρά την υψηλή µετανάστευση) όσο και στην
περιορισµένη

ζήτηση

εργατικού

δυναµικού.

Τα

ποσοστά

της

ανεργίας

κυµαίνονταν στο 9,2% στις αρχές του 1990. Κατά τη δεκαετία του 1990 και µε τη
στροφή της οικονοµίας προς τη νέα οικονοµία άλλαξε το τοπίο της αγοράς. Ο
«Κέλτικος Τίγρης – Celtic Tiger», όπως ονοµάστηκε, αποτέλεσε την αιχµή του
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δόρατος για επενδύσεις στους τοµείς της νέας τεχνολογία και η ανεργία
περιορίστηκε τόσο πολύ που αρκετοί επιστήµονες από ολόκληρη την Ευρώπη
απορροφήθηκαν στην Ιρλανδέζικη αγορά. Κατά συνέπεια, σήµερα η αγορά της
Ιρλανδίας αποτελεί υποδειγµατική αγορά νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών,
απορροφώντας σηµαντικό αριθµό επιστηµόνων και µηχανικών.
•

∆ικαιώµατα εργαζοµένων (ώρες εργασίας, επίσηµες αργίες,
άδεια, παροχές)

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ είναι ελεύθεροι να διαµένουν
και να εργάζονται στην Ιρλανδία χωρίς περιορισµούς. Εν τούτοις, πρέπει να
αποκτήσουν κάρτα διαµονής, εκτός από τους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου.
Στην Ιρλανδία ο νόµος προβλέπει 48 ώρες εργασίας την εβδοµάδα. Η κατανοµή
των ωρών εργασίας µέσα στην εβδοµάδα γίνεται συνήθως σε 5 ηµέρες και η
Κυριακή είναι ηµέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης. Στην ελεύθερη αγορά όµως οι
ώρες εργασίας είναι και αυτές ελεύθερες, όπως συµβαίνει και σε άλλες χώρες.
Οι εργαζόµενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις δεν
µπορούν να εργάζονται πάνω από 5 ώρες χωρίς τουλάχιστον ένα ηµίωρο
διάλειµµα. Η νόµιµη διάρκεια εργασίας δεν ισχύει για την κατ’ οίκον απασχόληση,
τις αγροτικές εργασίες, την αλιεία, τις µεταφορές προσώπων και αγαθών, τα
ορυχεία, καθώς και για τα επαγγέλµατα που έχουν σχέση µε το εµπόριο. Όσον
αφορά τα τελευταία, η "Shops' Legislation" ορίζει µέγιστη διάρκεια εργασίας 11
ώρες την ηµέρα, 56 ώρες την εβδοµάδα στα ξενοδοχεία και 48 ώρες στα άλλα
καταστήµατα.
- Οι συµβάσεις εργασίας:
Πολύ συχνά οι συλλογικές συµβάσεις προβλέπουν διάρκεια εργασίας µικρότερη
από τη νόµιµη, γενικά, 39 ώρες την εβδοµάδα.
- Οι άδειες: οι ετήσιες άδειες: οι αργίες
Ο νόµος προβλέπει δύο είδη αργιών: τις καθ' αυτό αργίες (δηµόσιες αργίες), που
ανέρχονται σε 8, και τις θρησκευτικές αργίες (αργίες της εκκλησίας), που
ανέρχονται σε 6. Αυτές οι αργίες δεν αθροίζονται, αλλά ο εργοδότης έχει τη
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δυνατότητα να αντικαταστήσει µια "δηµόσια αργία" µε µια "θρησκευτική αργία"
(εκτός από την Πρωτοχρονιά και την εορτή του Αγίου Πατρικίου).
Ο νόµος προβλέπει ότι οι αργίες αµείβονται, αλλά επαφίει στον εργοδότη τη
δυνατότητα να χορηγήσει στο προσωπικό του την άδεια που δικαιούται για την
αργία:

!

την ίδια ηµέρα της αργίας

!

µέσα σε προθεσµία ενός µήνα ή

!

την προσθήκη αυτής της ηµέρας άδειας στην ετήσια άδεια ή

!

να του καταβάλει το µισθό µιας επιπλέον ηµέρας.

Στη παρακάτω διεύθυνση µπορεί κανείς να µελετήσει το σύνολο της νοµοθεσίας
αναφορικά µε τα εργασιακά δικαιώµατα στην Ιρλανδία:
http://www.entemp.ie/erir/empl2-info.htm
•

Εκπροσώπηση
επιµελητήρια)

µηχανικών

(σύλλογοι,

οργανισµοί,

Όπως και στις υπόλοιπες χώρες και µε δεδοµένο ότι το καθεστώς απασχόλησης
στην Ιρλανδία καθορίζεται κυρίως από συλλογικές συµβάσεις εργασίας, τα
εργασιακά σωµατεία έχουν σηµαντικό ρόλο στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.
Σηµαντικότερος φορέας των µηχανικών στην Ιρλανδία είναι το I.E.I. (Institution of
Engineers of Ireland, www.iei.ie), το οποίο σήµερα αριθµεί περί τα 22.000 µέλη
όλων των ειδικοτήτων.
Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού στην Ιρλανδία σήµερα δεν είναι
απαραίτητη η άδεια του Επιµελητηρίου (Ι.Ε.Ι.).
Υπάρχουν επίσης πολλοί σύλλογοι για τις επιµέρους ειδικότητες των µηχανικών.
Μερικοί απ’ αυτούς αναφέρονται κατωτέρω (µαζί µε τις δ/νσεις των ιστοχώρων
τους):

Women’ s engineering society

www.wes.org.uk

Construction industry federation

www.cif.ie
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Association of consulting engineers

www.acei.ie

Institute of Project Management of Ireland

www.projectmanagment.ie

Association of building engineers

www.dit.ie
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1.2. Αναγνώριση πτυχίων
1.2.1. Μηχανικοί
1.2.1.1. Σπουδές – τίτλοι – ειδικότητες
Στην Ιρλανδία, ως απόρροια της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, υπάρχουν οι
παρακάτω τίτλοι µηχανικών, που αναγνωρίζονται ως ειδικότητες.

-

Μηχανολόγοι Μηχανικοί – Πτυχίο ή ∆ίπλωµα.

-

Μηχανικοί παραγωγής – Πτυχίο

-

Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – Πτυχίο ή ∆ίπλωµα

-

Χηµικοί Μηχανικοί – ∆ίπλωµα

-

Μηχανικοί συντήρησης
1.2.1.2.

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος, φορείς και τρόπος που
την παρέχουν

Η αρµόδια αρχή για τις αιτήσεις πρόσβασης στο επάγγελµα του µηχανικού είναι η
«Institution of Engineers in Ireland». Απαραίτητο είναι και το µελετητικό πτυχίο
που παρέχεται από τον IEI για το σχεδιασµό και µελέτη δηµοσίων έργων.

1.2.1.3.

Αναγνώριση και ισοτιµία πτυχίων

Το επάγγελµα του µηχανικού περιλαµβάνεται στο πεδίο εφαρµογής του γενικού
συστήµατος αναγνώρισης των πτυχίων. Τα πτυχία όλων των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης νοούνται ως ισότιµα

και επιτρέπουν την εργασία στο

επάγγελµα του µηχανικού.
Η αρµόδια αρχή για τις αιτήσεις πρόσβασης στο επάγγελµα του µηχανικού είναι η
«Institution of Engineers in Ireland» (www.iei.ie)
Κοινοτικά κείµενα αναφοράς:
Οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ+οδηγός για το γενικό σύστηµα επαγγελµατικών πτυχίων.
Εθνικά κείµενα αναφοράς :
.Statutory Instruments αριθ. 1 του 1991 και αριθ. 135 του 1996.
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1.2.2. Αρχιτέκτονες
1.2.2.1.

Σπουδές – τίτλοι – ειδικότητες

Στην Ιρλανδία, όπως και 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 στον θεσµοθετηµένο φορέα που δίνει την σχετική άδεια, ο οποίος
στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι το Royal Institute of Architects of Ireland.
Η εγγραφή αυτή δεν είναι απαραίτητη για κάποιον που θέλει να ασκήσει το
επάγγελµα χωρίς να χρησιµοποιεί τον τίτλο του Αρχιτέκτονα. Ένας αρχιτέκτονας
µπορεί να εγγραφεί στο Royal Institute of Architects of Ireland εάν ικανοποιεί τα
κριτήρια που προκαθορίζονται από την σχετική νοµοθεσία. Γενικά, ο υποψήφιος
για εγγραφή στο Royal Institute of Architects of Ireland θα πρέπει να έχει κάνει
σπουδές στην Αρχιτεκτονική 5-ετούς διάρκειας (σε Πανεπιστήµιο).
Το επάγγελµα του Αρχιτέκτονα, µε την χρήση του συγκεκριµένου τίτλου,
θεωρείται νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα στην Ιρλανδία 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».
Τίτλος του πτυχίου :Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.NUI)
Οργανισµός που χορηγεί το πτυχίο: National University of Ireland to architecture graduates of
University College Dublin , College of Technology, Bolton Street, Dublin
Τίτλος του πτυχίου: Degree standard : diploma in architecture (Dip. Arch)
Οργανισµός που χορηγεί το πτυχίο: Royal Institute of Architects of Ireland
Τίτλος του πτυχίου: Certificate of associateship (ARIAI)
Οργανισµός που χορηγεί το πτυχίο: Royal Institute of Architects of Ireland
Τίτλος του πτυχίου: Certificate of membership (MRIAI)
Οργανισµός που χορηγεί το πτυχίο: Royal Institue of Architects of Ireland
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1.3.

Εργασιακές σχέσεις

1.3.1. Μηχανικοί
Στον ιδιωτικό τοµέα, οι αµοιβές διαπραγµατεύονται µεταξύ του εργοδότη και του
εργαζόµενου, ενώ στο δηµόσιο τοµέα οι αµοιβές διασφαλίζονται µε βάση τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Οι αµοιβές για τους µηχανικούς κυµαίνονται και
στις δύο περιπτώσεις στις 42.500 λίρες Ιρλανδίας ετησίως. Κρατικός Φορέας
επόπτευσης των δηµοσίων έργων είναι το «Γραφείο δηµοσίων έργων». Ο
σχετικός ιστοχώρος βρίσκεται στο www.opw.ie

Η εθνική νοµοθεσία αναφορικά µε την κατασκευή δηµοσίων έργων ή άλλων
ειδικών θεµάτων µπορεί να βρεθεί στο «Γραφείο δηµοσίων έργων» στον
παραπάνω ιστοχώρο. Γενικότερα, στο συγκεκριµένο γραφείο µπορεί να βρεθεί
κάθε είδους πληροφορία σχετική µε τα τεχνικά έργα και αποτελεί µια πολύ καλή
πηγή πληροφόρησης για έναν µηχανικό που δραστηριοποιείται στην Ιρλανδία.

Office of Public Works
51 St Stephens Green
DUBLIN

1.3.2. Αρχιτέκτονες
Για τους αρχιτέκτονες ισχύει ό,τι και για τους άλλους µηχανικούς (σε ότι αφορά τις
εργασιακές σχέσεις).
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1.4.

Ασφάλιση µηχανικών

Στην Ιρλανδία, η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τους κλάδους της σύνταξης και
της υγείας. Τα ποσοστά για την ασφάλιση είναι 4,5% ή µέγιστο 100 λίρες την
εβδοµάδα. Επίσης, ένα ποσοστό 2% αφορά εισφορές στον κλάδο υγείας για
εισοδήµατα τα οποία ξεπερνούν τα 11.250 λίρες τον χρόνο.
1.5.

Φορολόγηση µηχανικών

Στην Ιρλανδία ∆ΕΝ υπάρχει το καθεστώς της διπλής φορολόγησης. Ειδικές
πληροφορίες µπορούν να δοθούν από το γραφείο της Ιρλανδικής Εφορίας ή το
Υπουργείο Οικονοµικών. Σηµαντική πληροφόρηση µπορεί να βρεθεί στον
ιστοχώρο της κυβέρνησης www.oasis.gov.ie Σε γενικές γραµµές, ισχύει το ίδιο
καθεστώς µε τη Μεγ. Βρετανία.

Α) Αν δεν κατοικείτε στην Ιρλανδία αλλά εργάζεστε ως µισθωτός στη χώρα αυτή
Κανονικά, η Ιρλανδία έχει δικαίωµα να φορολογήσει το εισόδηµά σας από αυτή
την απασχόληση (µολονότι αυτό µπορεί να εξαρτάται από το διάστηµα κατά το
οποίο διαµένετε στην Ιρλανδία στη διάρκεια του φορολογικού έτους). Ενδέχεται
να δικαιούστε µερικά ή όλα τα προσωπικά επιδόµατα , που χορηγούνται στους
κατοίκους της Ιρλανδίας, κατά τον υπολογισµό της υπαγωγής σας στον ιρλανδικό
φόρο εισοδήµατος.
Ο φόρος εισοδήµατος αφαιρείται στην πηγή βάσει του συστήµατος που είναι
γνωστό µε την ονοµασία Pay As You Earn (PAYE). Για τους περισσότερους
µισθωτούς, το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων ρυθµίζεται στα πλαίσια
του ΡΑΥΕ. Φορολογική δήλωση πρέπει να συµπληρώσετε µόνο στην περίπτωση
που οι υποθέσεις σας είναι πιο περίπλοκες, π.χ. αν έχετε άλλες πηγές
εισοδήµατος στην Ιρλανδία, αν η Εφορία εισοδήµατος σας αποστείλει έντυπο
φορολογικής δήλωσης εισοδήµατος ή αν επιθυµείτε να διεκδικήσετε φορολογικές
ελαφρύνσεις.
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Β) Αν δεν κατοικείτε στην Ιρλανδία αλλά εργάζεστε ως αυτοαπασχολούµενος στη
χώρα αυτή
Στην περίπτωση αυτή, η Ιρλανδία µπορεί να έχει δικαίωµα φορολόγησης του
εισοδήµατός σας από αυτοαπασχόληση (όπως και άλλων εισοδηµάτων από
ιρλανδικές πηγές). Ενδέχεται να δικαιούστε µερικά ή όλα τα προσωπικά
επιδόµατα

που

χορηγούνται

στους κατοίκους της Ιρλανδίας.

Συνήθως,

υποχρεούστε να υποβάλλετε φορολογική δήλωση στο τέλος κάθε φορολογικού
έτους.
Τέλος, αναφορικά µε τη φορολογία εισοδήµατος και σύµφωνα µε το φορολογικό
σύστηµα

που

επικρατεί,

τα

ποσοστά

στο

φορολογήσιµο

εισόδηµα

διαµορφώνονται όπως φαίνεται κατωτέρω:

!

22 % στα πρώτα £17,000 για ένα µεµονωµένο φυσικό πρόσωπο

!

22 % στα πρώτα £34,000 για ένα παντρεµένο ζευγάρι µε δύο εισοδήµατα

!

22 % στα πρώτα £28,000 για ένα παντρεµένο ζευγάρι µε ένα εισόδηµα

Το υψηλότερο ποσοστό φορολόγησης είναι 44% ανεξαρτήτως εισοδήµατος.
Σηµαντικές πληροφορίες για το φορολογικό σύστηµα της Ιρλανδίας µπορεί
κάποιος να αντλήσει από τον εξής ιστοχώρο:

1.6.

http://www.revenue.ie/

Παραµεθόριοι εργαζόµενοι (µηχανικοί)

Λόγω της ειδικής κατάστασης των παραµεθόριων εργαζοµένων, οι οποίοι, εξ
ορισµού, απασχολούνται σε µία χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία
διαµένουν, το κοινοτικό δίκαιο δεν απαιτεί από την χώρα εργασίας την έκδοση
αδειών διαµονής.
Οι κοινοτικοί κανόνες για την κοινωνική ασφάλιση περιλαµβάνουν συγκεκριµένες
διατάξεις για τους παραµεθόριους εργαζοµένους. Ο κοινοτικός ορισµός του
παραµεθόριου εργαζοµένου (που χρησιµοποιείται στην κοινοτική νοµοθεσία για
το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης) αναφέρει ότι πρόκειται
για µισθωτούς ή αυτοαπασχολουµένους οι οποίοι ασκούν κάποια επαγγελµατική
δραστηριότητα σε ένα κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο της κατοικίας τους
και στο οποίο επιστρέφουν µια φορά τουλάχιστον την εβδοµάδα.
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Ως παραµεθόριος εργαζόµενος, ο µηχανικός καλύπτεται από την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι
υπόλοιπες κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.
Ωστόσο, ισχύουν ειδικοί κανόνες για τις παροχές ασθένειας και τα επιδόµατα
ανεργίας. ∆ικαιούται να λαµβάνει παροχές ασθένειας σε είδος είτε στη χώρα
διαµονής του είτε στη χώρα εργασίας του. Εάν όµως είναι άνεργος, επίδοµα
ανεργίας δικαιούται αποκλειστικά και µόνο στη χώρα διαµονής του.
∆υνάµει των φορολογικών συµβάσεων που έχουν συναφθεί µεταξύ των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εισόδηµα που αποκτούν οι παραµεθόριοι
εργαζόµενοι µπορεί να φορολογηθεί και στις δύο ή µόνο στη µία χώρα. Στην
πρώτη περίπτωση, ο φόρος που καταβάλλεται στη µία χώρα λαµβάνεται υπόψη
για τον προσδιορισµό των φόρων που οφείλονται στην άλλη χώρα (για να
αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση του ιδίου εισοδήµατος). Ο ορισµός του
παραµεθόριου εργαζοµένου είναι ιδιαίτερα περιοριστικός στο συγκεκριµένο θέµα
και, πολύ συχνά εξαρτάται, ανάλογα µε την εφαρµοστέα σύµβαση, από το εάν ο
εργαζόµενος κατοικεί και / ή απασχολείται σε µια παραµεθόριο περιοχή και πόσο
συχνά επιστρέφει στη χώρα διαµονής του.
Όταν οι εργαζόµενοι που δεν κατοικούν µόνιµα στη χώρα απασχόλησής τους (η
κατηγορία αυτή µπορεί να είναι ευρύτερη από εκείνη των παραµεθόριων
εργαζοµένων) φορολογούνται στη χώρα αυτή, η αρχή της µη διάκρισης που
προβλέπεται

στο

κοινοτικό

δίκαιο

την

υποχρεώνει,

σε

συγκεκριµένες

περιπτώσεις, να τους αντιµετωπίζει µε τον ίδιο τρόπο µε τους εργαζοµένους που
είναι µόνιµοι κάτοικοι. Αυτό συµβαίνει όταν ένας εργαζόµενος που δεν είναι
µόνιµος κάτοικος βρίσκεται σε συγκρίσιµη κατάσταση µε εκείνη ενός µονίµου
κατοίκου, δηλαδή όταν αποκτά το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των εισοδηµάτων
του στη χώρα εργασίας του και τα εισοδήµατά του στη χώρα διαµονής του δεν
είναι επαρκή ώστε να φορολογηθούν. Λαµβάνονται επίσης υπόψη η προσωπική
και η οικογενειακή του κατάσταση. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η
χώρα απασχόλησης πρέπει να παρέχει στους εργαζοµένους που δεν είναι
µόνιµοι κάτοικοι τις ίδιες φορολογικές ελαφρύνσεις, λόγω οικογενειακής
κατάστασης, µε αυτές που παρέχει στους µόνιµους κατοίκους.
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1.7.

Χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την Ιρλανδία

www.ireland.com
www.education.ie
www.ucg.ie
www.may.ie
www.ucc.ie
www.ucd.ie
www.ul.ie
www.dcu.ie
www.scoilnet.ie
www.skool.ie
www.qualifex.ie
www.cao.ie
www.youthreach.ie
www.fas.ie/jbframe.htm
www.careerdirections.ie
www.entemp.ie
www.nadp.ie
www.iei.ie
www.wes.org.uk
www.cif.ie
www.acei.ie
www.projectmanagment.ie
www.dit.ie
www.opw.ie
www.oasis.gov.ie
www.revenue.ie

working.monster.ie
www.gov.ie
www.niceone.com/irl/subcat
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